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  ترازنامه و روند شاخص های عمده اقتصاد انرژی   :      اول بخش  •
 نفت  :      دوم بخش  •
 گاز طبیعی    :    سومبخش  •
 برق :    چهارمبخش  •
  سوخت های جامد :      پنجمبخش  •
 رژیهای تجدید پذیر و هسته اینا  :   ششم بخش •
 انرژی و محیط زیست :     هفتم بخش •
  بهینه سازی مصرف انرژی   : هشتم بخش •
 تحوالت جهانی بخش انرژی   :      نهم بخش •

 
 جداولفهرست  •
 نمودارهافهرست  •
 های بین المللیآمار  •
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  1380نوار در سال خا
 

  ، به تفکیک حاملها و بخشهای مصرف کننده1380 حاملهای انرژی در سال  یارانه :  4-1
 1380سهم خانوارهای شهری از یارانه برخی حاملهای انرژی به تفکیک دهکهای هزینه در سال  :  5-1
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  کل مصرف نهایی به تفکیک بخشها :  14-1
  های نفتی  خصهای جانشینی فرآوردهعرضه برق کل کشور به تفکیک منابع و شا :  15-1
  مصرف انرژی بخشهای مختلف به تفکیک حاملهای انرژی  :  16-1
  سهم انواع حاملهای انرژی در عرضه انرژی اولیه  :  17-1
  سهم مصرف کنندگان نهایی در کل مصرف حاملهای انرژی  :  18-1
  سهم بخشها در کل مصرف نهایی  :  19-1
  حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی بخشهاسهم  :  20-1
  رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تبدیالت به تفکیک اجزاء :  21-1
  رشد ساالنه مصرف نهایی حاملهای انرژی در بخشهای مختلف :  22-1
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  مصرف انرژی در بخشهای مختلفرشد ساالنه  :  24-1
  ذخایر هیدروکربوری مایع ایران  :  1-2
  ساختارهای مهم شناسایی شده در جنوب دریای خزر   :  2-2
  میادین نفتی مشترک با کشورهای همسایه  :  3-2



 

 فهرست جداول 
  عنوان

  
   1377-80اکتشاف میادین نفتی جدید طی سالهای   :  4-2
  1375-80عالیتهای اکتشافی انجام شده طی سالهای ف :  5-2
  1375-80فعالیتهای حفاری انجام شده طی سالهای  :  6-2
  مشخصات خطوط لوله انتقال نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر : 7-2
  1380حمل دریایی نفت خام توسط شرکت ملی نفتکش در سال  : 8-2
  1380در سال های نفتی  عملکرد حمل فرآورده : 9-2

  1380های نفتی در سال  کارکرد وسایل حمل فرآورده : 10-2
  1375-80های عمده نفتی طی سالهای  مصرف فرآورده : 11-2
    1375-80مصرف بنزین در بخشهای مختلف طی سالهای  : 12-2
  1375-80متوسط مصرف بنزین در ماههای مختلف طی سالهای  : 13-2
  1375-80 موتور به تفکیک استانی طی سالهای مصرف بنزین : 14-2
  1375-80مصرف بنزین در بخش حمل و نقل به تفکیک استانی طی سالهای  : 15-2
  1375-80مصرف نفت سفید در بخشهای مختلف طی سالهای  : 16-2
  1375-80متوسط مصرف نفت سفید در ماههای مختلف طی سالهای  : 17-2
  1375-80ه تفکیک استانی طی سالهای مصرف نفت سفید ب : 18-2
  1375-80مصرف نفت سفید در بخش خانگی به تفکیک استانی طی سالهای  : 19-2
  1375-80مصرف نفت گاز در بخشهای مختلف طی سالهای  : 20-2
  1375-80متوسط مصرف نفت گاز در ماههای مختلف طی سالهای  : 21-2
  1375-80نی طی سالهای مصرف نفت گاز به تفکیک استا : 22-2
  1375-80مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل به تفکیک استانی طی سالهای  : 23-2
  1375-80مصرف نفت کوره در بخشهای مختلف طی سالهای  : 24-2
  1375-80متوسط مصرف نفت کوره در ماههای مختلف طی سالهای  : 25-2
  1375-80نی طی سالهای مصرف نهایی نفت کوره به تفکیک استا : 26-2
  1375-80مصرف گازمایع به تفکیک بخشها طی سالهای  : 27-2
  1375-80متوسط مصرف گاز مایع در ماههای مختلف طی سالهای  : 28-2
  1380های نفتی در سال  مصرف سایر فرآورده : 29-2
  1375-80مصرف روغن موتور در بخشهای مختلف طی سالهای  : 30-2
  1353-80های عمده نفتی در  سالهای  یمت اسمی فروش فرآوردهق : 31-2
  1380ذخایر قابل استحصال گازطبیعی کشور در سال  :  1-3
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 میادین گازی مشترک با کشورهای همسایه  :  2-3

 

  1376-80میادین گازی کشف شده طی سالهای   :  3-3
  1375-80ابع مختلف طی سالهای تولید گاز غنی از من :   4-3
   1380تولید و مصرف گاز همراه میادین دریایی در سال  :  5-3
  1379-80تولید گاز همراه میادین دریایی به تفکیک میادین طی سالهای  :  6-3
  1375-80تولید گاز سبک از منابع مختلف طی سالهای  :  7-3
   1379-80برداشت گازطبیعی در سالهای   :  8-3
  1375-80تولید میعانات گازی طی سالهای  : 9-3

  1375-80تزریق گاز به میادین نفتی طی سالهای : 10-3
  صادرات مایعات گازی و گوگرد : 11-3
  1375-80ظرفیت پاالیش و نم زدایی پاالیشگاههای گازطبیعی طی سالهای  : 12-3
  1375-80عملکرد شرکت پاالیش گاز فجر طی سالهای : 13-3
  1375-80عملکرد شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد طی سالهای  : 14-3
  1380عملکرد شرکت پاالیش گاز بیدبلند در سال  : 15-3
  1380عملکرد شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در سال  : 16-3
  1375-80احداث خطوط لوله انتقال گازطبیعی طی سالهای  : 17-3
  ای در دست اجرای خطوط انتقال گاز  ه پروژه : 18-3
   1379-80عملکرد امور خطوط لوله گاز خوزستان در سالهای  : 19-3
  گذاری انجام شده توسط شرکت گازرسانی استانی مقدار شبکه : 20-3
   1380گذاری و انشعابات پلی اتیلینی نصب شده در پایان سال  شبکه :21-3
  های گازرسانی  ده توسط شرکتتعداد انشعابات نصب ش : 22-3
  تعداد مصرف کنندگان شرکتهای گازرسانی استانی به تفکیک نوع مصرف کننده  : 23-3
   1375-80سهم گازطبیعی در تأمین انرژی مصرفی بخشها طی سالهای  : 24-3
   1378-80متوسط مصارف روزانه گازطبیعی به تفکیک مناطق سالهای  : 25-3
  1375-80متوسط مصرف روزانه گازطبیعی خطوط لوله سراسری در سالهای مقایسه  : 26-3
  1375-80مصرف گازطبیعی در بخشهای مختلف طی سالهای  : 27-3
  1375-80ترکیب مصرف گازطبیعی در بخشهای مختلف طی سالهای  : 28-3
   1380های پتروشیمی در سال  خوراک و سوخت در مجتمع : 29-3
  ائط نقلیه گاز سوز و ایستگاههای سوخت گیری آن تعداد وس : 30-3



 

 فهرست جداول 
  عنوان

 
  1375-80واردات و صادرات گازطبیعی طی سالهای  : 31-3

 

   1377-80های فروش گازطبیعی در سالهای  تعرفه : 32-3
  مقایسه نماگرهای رشد صنعت برق کشور  :  1-4
  های کشورمجموع قدرت اسمی و عملی نیروگاه : 2-4
  مجموع قدرت اسمی انواع نیروگاههای کشور  : 3-4
   1380برداری در سال  قدرت نصب شده واحدهای جدید در دست بهره : 4-4
  1346-80مجموع میانگین قدرت عملی و سهم انواع نیروگاههای وزارت نیرو طی سالهای  : 5-4
  1382-90ی سالهای های احداث و توسعه نیروگاهها ط برنامه پروژه : 6-4
   1380بازده نیروگاههای حرارتی در سال  : 7-4
  1346-80روند تغییرات تولید انرژی الکتریکی کشور طی سالهای  : 8-4
  1346-80تولید ناویژه انرژی الکتریکی وزارت نیرو طی سالهای  : 9-4

  1346-80نرژی الکتریکی طی سالهای روند تغییرات سهم انواع نیروگاههای وزارت نیرو از تولید ا : 10-4
  مقدار سوخت مصرفی در نیروگاههای تحت پوشش وزارت نیرو به تفکیک نوع سوخت  :  11-4
  مقدار سوخت مصرفی در صنایع بزرگ به تفکیک نوع سوخت : 12-4
   1346-80های برق کشور طی سالهای  مصارف داخلی و تلفات شبکه : 13-4
  خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع برق کشور روند گسترش  : 14-4
  ای  به تفکیک برق منطقه1380برداری شده در سال  خطوط انتقال بهره : 15-4
   1346-80روند تغییرات تعداد ترانسفورماتورهای شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع طی سالهای  : 16-4
  1346-80قال، فوق توزیع و توزیع طی سالهای ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شده شبکه انت : 17-4
   1380برداری در سال  ترانسهای انتقال و فوق توزیع مورد بهره : 18-4
   1380صادرات برق در سال  : 19-4
  1380واردات برق در سال  : 20-4
  1375-80روند فروش برون مرزی برق طی سالهای  : 21-4
   1346-80 طی سالهای مصرف برق به تفکیک بخشها : 22-4
   1346-80سهم بخشهای مختلف در مصرف برق طی سالهای  : 23-4
  1378-80چاههای آب برقدار شده طی سالهای  : 24-4
   1377-80مصرف برق در زیر بخش حمل و نقل برقی طی سالهای  : 25-4
   1380مصرف برق به تفکیک بخش و استان در سال  : 26-4
  شترکین برق به تفکیک نوع تعرفه تعداد م : 27-4

 



 

 فهرست جداول 
  عنوان

 
 1380مشترکین برق به تفکیک بخش و استان در سال   : 28-4

 

   1365-80توزیع فراوانی زمان وقوع اوج بار تولیدی طی سالهای  : 29-4
  روند تغییرات فصلی اوج بار تولیدی همزمان در شبکه سراسری و کل کشور  : 30-4
روند تغییرات حداکثر بار تولیدی همزمان در شبکه سراسری و خارج از شبکه و ضریب بار  : 31-4

  1346-80تولیدی طی سالهای 
 

  ای  حداکثر بار همزمان کل کشور به تفکیک شرکتهای برق منطقه : 32-4
  متوسط بهای برق در بخشهای مختلف مصرف  : 33-4
  مده زغالی کشور ذخایر زغالسنگ در سه حوزه ع : 1-5
  1380برداری به تفکیک استانی در سال  ذخایر قطعی معادن زغالسنگ در دست بهره : 2-5
   1375-80تعداد معادن و میزان تولید زغالسنگ طی سالهای  : 3-5
    1380تعداد معادن و میزان تولید زغالسنگ به تفکیک استانی در سال  : 4-5
  گذاری در معادن کشور طی برنامه سوم توسعه  گ و میزان سرمایهبرنامه تولید زغالسن : 5-5
  1375-80تولید زغالسنگ کنسانتره توسط واحدهای تابعه شرکت ملی فوالد ایران طی سالهای  : 6-5
برنامه و عملکرد تولید زغالسنگ کنسانتره توسط واحدهای تابعه شرکت ملی فوالد ایران در سال  : 7-5

1380          
 

رنامه و عملکرد ارسال زغالسنگ کنسانتره واحدهای تابعه شرکت ملی فوالد ایران به ب : 8-5
  1380کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 

 

  1375-80واردات و صادرات انواع زغالسنگ طی سالهای  : 9-5
  مصرف زغالسنگ در ذوب آهن اصفهان : 10-5
  1357-80قیمت زغالسنگ کک شو طی سالهای  : 11-5
   1380پراکندگی جنگلها و مراتع کشور در سال  : 12-5
  1375-80های جنگلی کشور طی سالهای  میزان تولید فرآورده : 13-5
   1375-80میزان برداشتهای غیرمجاز چوب و زغال طی سالهای  : 14-5
   به تفکیک استانی 1380 و 1379میزان برداشتهای غیرمجاز زغال و چوب در سالهای  : 15-5
  های چوبی  میزان صادرات و واردات فرآورده : 16-5
  1375-80مصرف سوختهای غیرتجاری طی سالهای  : 17-5
  پتانسیل نیروگاههای آبی کشور : 1-6
   1380برداری وزارت نیرو در سال  قدرت اسمی و عملی نیروگاههای آبی در حال بهره : 2-6
  ی نیروگاههای آبی بزرگ کشور مشخصات طرحهای مطالعاتی و اجرای : 3-6

  درصد پیشرفت کار طرحهای اجرایی برق آبی بزرگ : 4-6



 

 فهرست جداول 
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 گذاری مورد نیاز طرحهای اجرایی برق آبی بزرگ کشور  سرمایه : 5-6

 

  مشخصات نیروگاههای آبی متوسط کشور  : 6-6
  ) میکرو ـ مینی ـ کوچک(سیل آبی کوچک شناسایی شده تعداد جایگاههای تأیید شده جهت بررسی پتان : 7-6
  )میکرو ـ مینی ـ کوچک(مقدار پتانسیل آبی کوچک شناسایی شده  : 8-6
  ظرفیت نصب شده و تولید برق نیروگاههای آبی کوچک در حال بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی : 9-6

  های اجرایی در زمینه برق آبی کوچک  مشخصات پروژه : 10-6
  های اجرایی در زمینه برق آبی کوچک گذاری پروژه میزان سرمایه : 11-6
  تولید برق نیروگاههای برق بادی منجیل، رودبار و هرزویل : 12-6
  های اجرایی مربوط به انرژی باد مشخصات پروژه : 13-6
  های بادی   مورد نیاز برای اجرای پروژهگذاری سرمایه : 14-6
  های اجرایی انرژی خورشیدی وزارت نیرو، سازمان انرژی اتمی و جهاد کشاورزی  مشخصات پروژه : 15-6
  های انرژی خورشیدی در وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران گذاری مورد نیازپروژه سرمایه : 16-6
  های خورشیدی  ر ساخت حمامعملکرد جهاد سازندگی د : 17-6
  های زمین گرمایی  گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سرمایه : 18-6
  های پیل سوختی و بیوماس و هیدروژن سازمان انرژیهای نو ایران مشخصات پروژه : 19-6
  های وزارت نیرو گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سرمایه : 20-6
   یافته در زمینه بیوگاز توسط مرکز توسعه انرژیهای نو سازمان انرژی اتمیعملیات خاتمه : 21-6
  های تولیدی ـ خدماتی سازمان انرژی اتمی ایران  وضعیت تولید و ظرفیت : 22-6
   1380های هوا از کلیه بخشهای انرژی در سال  مقدار انتشار آالینده : 1-7
   1380های هوا در سال   نتشار آالیندهسهم هریک از بخشهای انرژی کشور در ا : 2-7
   1380های هوا از انواع سوختهای مصرفی در سال   مقدار انتشار آالینده : 3-7
   1380های هوا در سال  سهم هریک از سوختهای فسیلی در انتشار آالینده : 4-7
  1375-80های هوا طی سالهای  میزان انتشار آالینده : 5-7
   به تفکیک نوع سوخت1380های هوا از بخش خانگی، تجاری و عمومی در سال  ار آالیندهمقدار انتش : 6-7
  1375-80های هوا از بخش خانگی، تجاری و عمومی طی سالهای   مقدار انتشار آالینده  :7-7
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 ترازنامه و روند شاخصهای عمده اقتصاد انرژی: بخش اول 
 
  1380 مهمترین تحوالت بخش انرژی کشور در سال -1-1

 بخش انرژی و اقتصاد 
ل نفت خام انرژی نهایی به ازای یک میلیون ریال بشکه معاد (30/13بهبود شاخص شدت انرژی از رقم  -

  .1380 در سال 18/13 به رقم  1379در سال ) تولید ناخالص داخلی

هزار ریال تولید ناخالص داخلی به ازای هر بشکه معادل  (2/75وری انرژی از رقم  بهبود شاخص بهره -
  .1380 در سال 9/75 به رقم 1379در سال ) نفت خام انرژی نهایی

 به ده درصد ثروتمندترین خانوارهای کشور ، 1380های نفتی در سال   درصد از کل یارانه فرآورده21تصاص اخ -
 . های مزبور به ده درصد فقیرترین خانوارها   درصد از کل یارانه6/2و اختصاص تنها  

 .نه بخش انرژی درصد از کل یارا8/18 و 2/29، 33 حمل و نقل و صنعت به میزان  برخورداری بخشهای خانگی، -

به برق و کمترین میزان یارانه به میزان ) ها از کل یارانه( درصد 4/32اختصاص بیشترین میزان یارانه انرژی با  -
 .به گاز مایع از دیدگاه حاملهای انرژی  درصد 0/3

 نسبت به 1380ها در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال   درصدی سطح عمومی قیمت17/1رشد  -
 .شتهسال گذ

 درصدی هزینه خانوارهای شهری و روستایی در اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی 27/1 و 13/1افزایش  -
 . 1380در سال 

 
 بخش نفت 

 1380 میلیارد بشکه در پایان سال 41/154برآورد ذخایر قابل استحصال هیدروکربوری مایع ایران به میزان  -
 . درصد به میعانات گازی 5/14فت خام و  درصد ذخایر قابل استحصال به ن5/85و اختصاص 

 . میلیارد بشکه99/0 و 36/54تولید انباشتی نفت خام و میعانات گازی تا پایان سال مورد نظر به میزان  -

انجام عملیات لرزه نگاری در میادین کرنج، پارسی و منطقه تنگه هرمز به منظور تکمیل اطالعات اکتشافی  -
 . 1380در سال 

 تأسیسات فرآوری در دو پاالیشگاه تهران و تبریز به منظور فرآورش نفت خام اجرای طرح تکمیل -
 .کشورهای حوزه دریای خزر از طریق بندر نکاء به دو پاالیشگاه مورد نظر

 .های مربوطه خانه اجرای طرح احداث خطوط لوله انتقال نفت خام از پایانه نکاء به تأسیسات ری و تلمبه -
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پیما و خطوط لوله بعنوان  های نفتی به وسیله نفتکشهای جاده فرآورده درصد از 1/41 و 3/53حمل  -
 .های نفتی ترین روشهای حمل فرآورده عمده

 درصدی آنها نسبت 6/3 میلیون مترمکعب و رشد متوسط 2/70های عمده نفتی  به میزان  مصرف فرآورده -
 .به سال گذشته

 . ه سال قبل درصد نسبت ب9/7رشد شدید مصرف بنزین موتور به میزان  -

کنترل مصرف نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره بدلیل اعمال سیاستهای تغییر الگوی مصرف و جایگزینی  -
 . این حاملها با گاز طبیعی 

 

 بخش گازطبیعی 
  که دارای عمری 1380 تریلیون مترمکعب در پایان سال 6/26برآورد ذخایر قابل استحصال گازطبیعی به میزان  -

 . باشد ی سال م233معادل 

 .1380 درصد از ذخایر دریایی گازطبیعی تا پایان سال 9/0 درصد از ذخایر خشکی و 7/12برداری از  بهره -

 میلیارد 125 و 175 با حجم گاز در جای اولیه 1380اکتشاف دو میدان گازی مارون و دی در سال  -
 . میلیون بشکه6/57 و 1236مترمکعب و با حجم میعانات گازی در جای اولیه 

 . درصد نسبت به سال گذشته4/4 میلیون مترمکعب در روز با رشدی معادل 8/311افزایش تولید گاز غنی به   -

 درصد از محل گازهای 4/14 و 1/19 درصد از گاز سبک تولیدی کشور از میادین مستقل، 5/66تأمین  -
 .کالهک و همراه

 .1380ال آغاز برداشت گازطبیعی از منطقه عسلویه در پنج روز  انتهایی س -

 .1380 میلیون مترمکعب در روز در سال 17بهره برداری از فاز دوم پاالیشگاه گاز خانگیران با ظرفیت  -

 .1380 کیلومتر در سال 1300 سال اخیر به میزان 6بیشترین طول خطوط انتقال احداثی طی  -

 .1380 شهر، دهستان و روستا در سال 54اتمام عملیات گازرسانی به  -

و گذاری گازطبیعی به استثنای سه استان ایالم، سیستان و بلوچستان  ه استانهای کشور از شبکهبرخورداری کلی -
 . 1380هرمزگان در پایان سال 

 .گذاری به استان تهران اختصاص بیشترین تعداد انشعابات، تعداد مصرف کنندگان و تعداد عملیات شبکه -

 درصد در 9/13ر بخش خانگی و تجاری،   درصد از گازطبیعی د6/32 درصد نیروگاهها، 1/36مصرف  -
 درصد به سوخت و تخلیه 2/4 درصد در پاالیشگاهها، 3/4ها،   درصد در پتروشیمی8/8بخش  صنعت،  

 .اسیدی و اختصاص سهم اندکی به بخش حمل و نقل کشور 
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 .1380 درصد از جمعیت شهری کشور از گازطبیعی در پایان سال 80برخورداری قریب به  -

 . خودرو در سه شهر شیراز، مشهد و تهران1200حدود  (CNG)ن گازسوز کرد -

 . به کشور ترکیه1380 میلیون مترمکعب در روز از نوزدهم آذرماه سال 98/0آغاز صادرات گازطبیعی به میزان  -

 

 بخش برق  
 مگاوات در 1498 و 1745افزایش قدرت اسمی و میانگین قدرت عملی نیروگاههای وزارت نیرو به میزان  -

 . نسبت به سال گذشته1380ل سا

 ، 97/26، 88/36 چرخه ترکیبی و دیزلی وزارت نیرو به میزان  بازده حرارتی نیروگاههای بخاری، گازی، -
 .1380 درصد در سال 74/30 و 87/44

 .1380 کیلومتر از خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع در سال 3/2522برداری از  بهره -

رژی الکتریکی ایران با کشورهای نخجوان، ترکیه، ارمنستان و ایمشلی در  درصد از مبادالت ان8/57کاهش  -
 . 1380سال 

 میلیون کیلوواتساعت انرژی الکتریکی توسط وزارت نیرو، نیروگاههای اختصاصی صنایع 102798فروش  -
 . بزرگ، متوسط، کوچک، جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی ایران 

 کل مشترکین و مشترکین صنعتی برق کشور در استان تهران بدلیل تمرکز بیش از یک چهارم کل مصرف، -
 .جمعیت باال و تمرکز فعالیتهای سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی در این استان

 درصد و بهبود آن براساس اهداف برنامه سوم توسعه 9/64برآورد ضریب بار سالیانه کل کشور به میزان  -
 .1380اقتصادی ـ اجتماعی در سال 

 .اختصاص باالترین نرخ بهای برق در سال مورد بررسی به ترتیب به بخشهای تجاری، صنعتی و عمومی -

 

 بخش سوختهای جامد   
 .  معدن فعال زغالسنگ کشور101برداری در   میلیون تن ذخایر قطعی در دست بهره419وجود -

 .1380 زغال تولیدی ایران در سال  میلیون تن7/1 درصد زغال حرارتی از 7/13 درصد زغال کک شو و 3/86تولید  -

 . درصدی نسبت به سال گذشته5/1 و کاهش 1380 هزار تن  زغالسنگ کنسانتره در سال 964تولید  -

 .های اضافی از طریق ادغام معادن کوچک و حذف معادن غیراقتصادی امکان کاهش هزینه -

گذاریهای انجام شده جهت  ه سرمایهبینی کاهش واردات زغالسنگ در پایان برنامه سوم توسعه با توجه ب پیش -
 .اندازی معادن زغالسنگ ناحیه طبس و میزان ذخایر کشف شده در مناطق البرز شرقی و مرکزی تجهیز و راه
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 . 1380 هزار تن در سایر صنایع در سال 150 میلیون تن کنسانتره زغالسنگ در ذوب آهن اصفهان و 6/1مصرف  -

 هزار تن بوته از جنگلها و مراتع کشور و 350مترمکعب چوب و  میلیون 7/13برآورد برداشت غیرمجاز  -
 .1380 تن زغال توسط مأموران در سال 7/118 هزار مترمکعب چوب و 6/9توقیف 

 . درصد از انرژی تولید شده ناشی از سوزاندن سوختهای سنتی85 تا 80اتالف حدود  -
 ای بخش انرژیهای تجدیدپذیر و هسته

اندازی نیروگاههای سدامیرکبیر، دز،  اوات نیروگاه آبی وزارت نیرو در چارچوب راه مگ5/1998برداری از  بهره -
 .  سفید رود، لتیان، زاینده رود، ارس، مهاباد، شهید عباسپور، کالن، درودزن، آسیابک و فرقان، رودبار و جیرفت

اندازی  راه مگاوات نیروگاه برق آبی کوچک وزارت جهاد کشاورزی در چارچوب 7/7برداری از  بهره -
 . و گاماسیاب7نیروگاههای سر رود، ارده، شهید طالبی، یاسوج 

های   مگاوات نیروگاه آبی بزرگ، متوسط، کوچک، مینی و میکرو در پروژه7/16989برآورد قابلیت نصب  -
 .های نیرو و جهاد کشاورزی مطالعاتی و اجرایی وزارتخانه

 .موجود در کشور)  سایت45( منطقه 26اد در  مگاوات پتانسیل تولید برق از انرژی ب6500وجود  -

 8/10برداری   با ظرفیت بهره1380 توربین بادی در مناطق رودبار، منجیل و هرزویل در سال 28نصب  -
 .  گیگاواتساعت انرژی الکتریکی34مگاوات و تولید 

 .و گلستان  دستگاه سیستم آبکش بادی پـُرپره در استانهای مازندران، سیستان و بلوچستان 34احداث  -

ها،  ها، هوا گرمکن کنها، متمرکز کننده ها، آب شیرین انجام فعالیتهایی نظیر طراحی و ساخت انواع آبگرمکن -
 .های گرمایی یخچال خورشیدی و غیره در زمینه انرژی خورشیدی  ها، لوله کن خشک

 . کیلوواتی45 از سیستم فتوولتائیک  کیلووات5برداری از   کیلوواتی و بهره30برداری از یک سیستم فتوولتائیک  بهره -

 . مگاوات ظرفیت قابل نصب در ناحیه مشکین شهر به منظور استفاده از انرژی زمین گرمایی1200برآورد  -

 پتاژول و میانگین ساالنه استخراج گاز از 7/89های شهری ایران به میزان  برآورد مجموع انرژی مفید زباله -
 .از هر تن زباله براساس مطالعات تبدیل زیست توده به انرژی مترمکعب 7محلهای دفن زباله حدود 

 .1380 تن ذخایر جدید اورانیوم بصورت ذخایر معدنی و استداللی در سال 1290اکتشاف  -

 مگاوات به 1000 مگاوات ظرفیت قابل  نصب در منطقه بوشهر و اجرای طرحی با ظرفیت 4000وجود  -
 .منظور احداث نیروگاه اتمی بوشهر
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 حیط زیست بخش م
 درصد از کل توسط بخش 2/60 و 3/75، 0/95، 3/98به میزان   NOxو  CO  ،CH ،SPMهای  تولید آالینده -

 .حمل و نقل

 درصد از ذرات معلق در اثر احتراق نفت 2/81 درصد از مونوکسید کربن توسط بنزین و تولید 9/97تولید  -
 .1380گاز در سال 

 .تولیدی کشور   3SO درصد 70و  2SO درصد 61  نفت کوره به عنوان منبع اصلی انتشار -

 .1380 تن در سال 7/4 به حدود 1375 تن در سال 4افزایش سرانه انتشار دی اکسید کربن از  -

 . های هوا از نیروگاههای چرخه ترکیبی نسبت به سایر نیروگاههای حرارتی موجود پایین بودن انتشار آالینده -

 
 سازی مصرف انرژی  بخش بهینه

گری، قند و شکر، کاشی و سرامیک به منظور بهبود   کارخانه سیمان، نساجی، آلومینیوم، ریخته243ی بررس -
 .های صنعتی  فوق جویی در  زیربخش  تراژول پتانسیل قابل صرفه18862کارایی انرژی در صنایع و برآورد 

ی و تصفیه شکرخام جویی در دوره چغندر  هزار بشکه معادل نفت خام پتانسیل صرفه220 و 200برآورد  -
 .در صنعت قند و شکر کشور

 . تراژول در کاشی دیوار960جویی انرژی در کاشی کف و   تراژول پتانسیل صرفه710تعیین  -

 درصد در 50 درصد مصرف سوخت خودروها و کاهش آلودگی هوا به میزان 16 الی 12امکان کاهش  -
 .صورت ارتقاء فنĤوری خودروها

 درصد در صورت اعمال سیاستهای مدیریت تقاضا در بخش 40 تا 10 میزان انتظار کاهش تقاضای سفر به -
 .حمل و نقل

 بشکه معادل 1718 نمونه آپارتمان مسکونی شهر تهران به میزان 20جویی انرژی در  برآورد پتانسیل صرفه -
 .جویی انرژی در یک بیمارستان نمونه  بشکه معادل نفت خام پتانسیل صرفه5582نفت خام و برآورد 
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  انرژی و اقتصاد -1-2
این . شود در این بخش برخی موضوعات مهم اقتصادی بخش انرژی با توجه به آمار و اطالعات موجود بررسی می

وری انرژی، یارانه انرژی و  مصرف سرانه و شدت انرژی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی، بهره: موضوعات عبارتند از
 .اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی

 

  مصرف سرانه و شدت انرژی -1-2-1
وری انرژی، افزایش مصرف انرژی نیز  در شرایط ثبات تکنولوژیهای تبدیل و مصرف انرژی و یا ثبات کارآئی و بهره

همچنین با فرض ثبات مصرف انرژی، اگر به دلیل رشد . تواند رفاه اجتماعی را افزایش دهد همانند سایر کاالها، می
 . تواند افزایش یابد وری انرژی افزایش یابد، رفاه اجتماعی می رف انرژی، کارائی و بهرههای تبدیل و مص تکنولوژی

به عبارت دیگر به فرض . با این وجود همیشه افزایش مصرف انرژی لزوماً به معنای افزایش رفاه نخواهد بود
به عنوان مثال اگر به دالیل . بدیا وری و کارائی انرژی با افزایش مصرف انرژی، لزوماً رفاه افزایش نمی کاهش بهره

همچون وسایل حمل و نقل، (آالت و تجهیزات پس از عمر مفید آنها، کارائی این وسایل  مختلف مثل استفاده از ماشین
کاهش یابد، آنگاه علیرغم افزایش مصرف انرژی ) دستگاهها، موتورهای الکتریکی، موتورهای احتراق درون سوز و غیره

به طور کلی با به کارگیری ترکیب بهینه منابع مختلف انرژی و انتخاب شیوه و . یش نخواهد یافترفاه اجتماعی افزا
 . تکنولوژی مناسب در تبدیل و مصرف انرژی، با وجود کاهش مصرف انرژی امکان افزایش رفاه اجتماعی وجود دارد

سرانه مصرف نهایی انرژی در سالهای . آید مصرف سرانه انرژی از تقسیم کل انرژی مصرفی نهایی بر جمعیت بدست می
شود  بر اساس این اطالعات مالحظه می.  بشکه معادل نفت خام بوده است78/10 و 81/10، 02/2 به ترتیب 80 و 79، 46

  درصد در سال بوده است، که رقم بسیار 0/5، 1346-80 ساله 34که متوسط نرخ رشد سرانه مصرف نهایی انرژی در دوره 
 . این وجود تفسیر رقم مزبور بدون در نظر گرفتن سایر شرایط اقتصادی، گویای تمامی واقعیت نخواهد بودبا. باالیی است

دهد که اقتصاد کشور برای  این شاخص نشان می. یکی دیگر از شاخصهای کالن بخش انرژی، شدت انرژی است
در محاسبه شدت انرژی، مصرف داخلی . تتولید مقدار معینی از کاالها و خدمات، چه میزان انرژی به مصرف رسانده اس

گردد که در سال  از اطالعات ترازنامه انرژی مالحظه می. نهایی انرژی بر تولید ناخالص داخلی کشور تقسیم شده است
  بشکه معادل نفت خام انرژی نهایی مصرف 64/4 برای تولید یک میلیون ریال کاال و خدمات در کشور حدود 1346

 درصد، در 2/3به طوری که با نرخ رشد متوسط ساالنه . در طول سالهای بعد افزایش یافته استاین رقم . شده است
با ) نسبت به سال قبل از آن (80نرخ رشد شدت انرژی در سال .  بشکه معادل نفت خام رسیده است30/13 به 79سال 

 بشکه معادل نفت خام 18/13ل به  درصد همراه بوده که باعث شده تا شدت انرژی کل کشور در این سا9/0رشد منفی 
 .به ازای یک میلیون ریال تولید ناخالص داخلی کاهش یابد
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تواند در صنایع و فعالیتهای اقتصادی انرژی بر دارای مزیت  اگرچه با توجه به فراوانی و غنای منابع انرژی، ایران می
دهد که  ولی آمار و اطالعات نشان میبوده و حتی ممکن است تا حدودی شدت باالی انرژی منطقی به نظر برسد، 
به عبارت دیگر در ایران برای تولید هر . شدت انرژی در کشور، در مقایسه با اغلب کشورهای عضو اوپک باالتر است

با آالیندگی (گرچه در سالهای اخیر سهم گازطبیعی . شود واحد محصول ناخالص داخلی از انرژی بیشتری استفاده می
 مصرفی کشور افزایش یافته است، ولی باید توجه نمود که به طور کلی سطح باالی شدت انرژی از کل انرژی) کمتر

از جمله با اتخاذ سیاستهای مناسب سمت عرضه و تقاضای انرژی، به . باشد دارای اثرات منفی بر محیط زیست می
زات قدیمی و جایگزین کردن آن با کارگیری ترکیب مناسب منابع انرژی، از دور خارج کردن ماشینها،  موتورها و تجهی

توان ضمن  بر یعنی خانگی و تجاری، حمل و نقل، صنعت و تولید برق می ماشینهای نو مخصوصاً در بخشهای انرژی
 .وری انرژی، شدت انرژی را کاهش داد افزایش بهره
ی بخش خانگی و دهد که افزایش شدت انرژی عمدتاً ناشی از رشد مصارف نهائی انرژ نشان می) 1-1(نمودار 

ای است،  از آنجا که مصرف انرژی نیروگاهها مصرف نهائی نبوده بلکه مصرف واسطه. تجاری و بخش حمل و نقل است
توان گفت که نقش بخش خانگی و تجاری و نیز بخش حمل و نقل در افزایش شدت انرژی دارای اهمیت درجه  لذا می

ف انرژی پاالیشگاهها و حتی بخش صنعت و کشاورزی از سال  دهد که سهم مصر نشان می) 1-2(نمودار . اول است
پس . ها نبوده است  تا کنون تا حدودی کاهش یافته، لذا رشد شدت انرژی به دلیل تأثیر مصرف انرژی این بخش1346

های مناسب برای  به طور کلی اطالعات یاد شده داللت بر این دارند که برای کاهش شدت انرژی، اتخاذ سیاست
 .های خانگی و تجاری، حمل و نقل و نیروگاهها اهمیت زیادی دارد وری انرژی در بخش یش بهرهافزا
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  مصرف انرژی و رشد اقتصادی-1-2-2
آمار و اطالعات مقطعی و سری زمانی موجود در مورد مصرف انرژی و رشد اقتصادی برای کشورهای مختلف و 

 مراجعه 1-3به نمودار (داری بین مصرف انرژی و رشد تولید وجود دارد  یکشور ما حاکی از آن است که اوالً ارتباط معن
در نظر بگیریم، افزایش ) نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی و غیره(به نحوی که اگر انرژی را مثل سایر عوامل تولید ). شود

طه فنی میان سطح تولید با هر این موضوع در قالب تابع تولید که راب. تواند سطح تولید را افزایش دهد مصرف انرژی می
در مورد کشورهای پیشرفته با کاربرد مدلهای مختلف . کند قابل بررسی است را مشخص می) یا عوامل تولید(ها  یک از نهاده

 . در چارچوب تابع تولید کل اقتصاد، ادبیات وسیعی دربارۀ ارتباط قیمت انرژی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی وجود دارد
براساس این الگو در مراحل . کند ف انرژی در مراحل مختلف رشد اقتصادی از الگوی خاصی پیروی میثانیاً مصر

ولی به تدریج روند فوق . باشد اولیه رشد اقتصادی نرخ رشد مصرف انرژی بیش از نرخ رشد تولید ناخالص ملی می
 .رف انرژی پیشی گیردمعکوس شده به نحوی که ممکن است نرخ رشد تولید ناخالص ملی از نرخ رشد مص

در مورد کشورهای پیشرفته در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، شدت انرژی پائین ولی مصرف سرانه انرژی باالتر 
و ) بری کمتر با انرژی(توان گفت که همراه با صنعتی شدن و کاهش اهمیت نسبی بخش کشاورزی  به طور کلی می. است

و نیز همراه با جانشینی سوختهای تجاری به جای ) بری بیشتر با انرژی(ل و نقل افزایش اهمیت نسبی بخش صنعت و حم
نسبت نرخ رشد (سوختهای غیرتجاری، رشد مصرف انرژی از رشد تولید ناخالص داخلی پیشی گرفته و نهایتاً ضریب انرژی 

کندتر شده و به سمت ثبات برعکس زمانی که تغییرات ساختاری . یابد افزایش می) مصرف انرژی به نرخ رشد اقتصادی
از تولید ناخالص داخلی ...) کشاورزی، تجاری، صنعت، حمل و نقل و (رود، و سهم بخشهای مختلف اقتصادی  پیش می

شود، ضریب انرژی کاهش  کند، و نیز قسمت اعظم مصرف انرژی از سوختهای تجاری تأمین می حالت با ثباتی پیدا می
 .حتی ممکن است که ضریب انرژی در مراحل بعدی به کمتر از یک هم برسد. کند یافته و به سمت واحد میل می

اطالعات مربوط به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد مصرف نهایی انرژی برای سالهای ) 1-1(در جدول 
د تولید برای بررسی بیشتر وضعیت رش. مختلف ارائه شده و سپس با استفاده از آنها ضریب انرژی محاسبه شده است

و   ) 1-3(ناخالص داخلی، رشد مصرف نهایی انرژی و شاخص ضریب انرژی و تغییرات آنها در طول زمان، نمودارهای 
 . اند ترسیم شده) 4-1(

 داری بین نرخ رشد مصرف انرژی و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشانگر آن است که ارتباط معنی) 1-3(نمودار 

این امر تا اندازه زیادی نشاندهندۀ آن . کند ات تقریبی ضریب انرژی را در بلند مدت بیان میثب) 1-4(نمودار . وجود دارد
به عبارت دیگر از نظر .  تا کنون صورت نگرفته است1346است که تغییرات ساختاری از نظر مصرف انرژی، از سال 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  10

 

 

نقل و نیز سایر عوامل مؤثر بر سهم مصرف انرژیهای غیرتجاری، سهم انرژی مصرفی بخشهای کشاورزی، صنعت، حمل و 
در اینجا الزم به توضیح است که اگرچه در . ضریب انرژی، تغییرات عمده و قابل توجهی در دورۀ فوق وجود نداشته است

) 1-2(و ) 1-1(دورۀ فوق سهم مصرف انرژیهای غیرتجاری از کل مصرف انرژی تا حدودی کاهش یافته ولی نمودارهای 
 . باشد هم بخشهای صنعت، کشاورزی و حمل و نقل از کل مصرف انرژی میبیانگر ثبات تقریبی س

 

تغییرات ضریب انرژی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد مصرف نهائی انرژی در )  :  1-1(جدول 

 سالهای منتخب

 سال
 نرخ رشد تولید ناخالص داخلی

 )درصد(
 نرخ رشد مصرف نهایی انرژی

 )درصد(
 ضریب انرژی 

1347 12/6 49/10 71/1 
1353 76/15 39/11 72/0 
1357 72/7- 48/3- 45/0 
1360 23/4- 72/3 88/0- 
1367 12/5- 16/1 23/0- 
1373 14/2 05/8 76/3 
1377 63/3 36/2 65/0 
1380 30/3 77/4 45/1 
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 وری انرژی   شاخص بهره-1-2-3
. آید به مقدار یا ارزش انرژی مصرفی بدست می) محصول(وری انرژی از تقسیم مقدار یا ارزش ستانده  شاخص بهره

توان تولید ناخالص داخلی را بر مقدار مصرف نهائی  وری کل انرژی می به عبارت دیگر برای محاسبه شاخص بهره
 . ستدرج شده ا) 1-2(حاصل این محاسبات در جدول . انرژی تقسیم کرد

 

 وری انرژی در سالهای منتخب شاخص بهره)  :  1-2(جدول 

 سال
تولید ناخالص داخلی 

 )1()میلیارد ریال(

 مصرف نهائی انرژی 

  )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 وری انرژی  شاخص بهره

 )بشکه معادل نفت خام / هزار ریال ارزش افزوده (

1346 2/11516 4/53 7/215 

1357 0/30602 7/199 2/153 

1367 0/27301 4/331 4/82 

1373 0/40123 5/563 2/71 

1377 6/46840 6/637 4/73 

1379 7/51748 2/688 2/75 

1380 7/53526 4/705 9/75 

   1369های ثابت سال  به قیمت) 1  

ل نفت  سال پیش، در قبال مصرف یک بشکه معاد35، یعنی 1346دهد که در سال  نتایج محاسبات مزبور نشان می
وری مزبور طی سالهای مختلف از  شاخص بهره. شده است  هزار ریال ارزش افزوده ایجاد می7/215خام از انواع انرژی 

وری انرژی طی  کاهش ارقام شاخص بهره.  هزار ریال رسیده است9/75 به 1380روند نزولی برخوردار شده و در سال 
 تکنولوژیک در صنعت انرژی و سایر بخشهای اقتصادی، کارائی دوره مزبور به مفهوم آنست که علیرغم همه تحوالت

عملکرد انرژی برای ایجاد ارزش افزوده در سطح ملی به حدود یک سوم تقلیل پیدا کرده است که دالیل عمده آنرا 
 .جستجو نمود... گذاری، تغییر ترکیب صنایع و تکنولوژی، ضایعات و  بایستی در فرآیندها، ساختارها، قیمت

 
  یارانه انرژی -1-2-4

معموالً اهداف کالن دولت . یارانه انرژی یکی از ابزارهای در دسترس دولت برای رسیدن به اهداف کالن است
در این بخش ابتدا هزینه انرژی خانوارها به . ثبات اقتصادی، افزایش کارایی و توزیع عادالنه درآمد: عبارت است از
ده، سپس مقدار و سهم یارانه بخشهای مختلف مصرف کننده و حاملهای های مختلف درآمدی بررسی ش تفکیک دهک
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در قسمت آخر نیز مطالبی در خصوص یارانه و مالحظات عدالت اجتماعی . مختلف انرژی مورد بررسی قرار گرفته است
 . ارائه شده است

های دولت در مورد  یکی از پارامترهای مهم در تحلیل سیاست: های خانوار  انرژی در کل هزینه سهم هزینه
خانوارهای شهری و روستائی کشور . باشد های انرژی از کل بودجه خانوارها می  گذاری و یارانه انرژی، سهم هزینه قیمت

از اقالم مهم . های مختلف اختصاص میدهند درآمدهای حاصل خود را در چارچوب الگوی مصرف خود به هزینه
یباشد که در سالهای اخیر و بدنبال افزایش قیمت حاملهای انرژی، وزن و های انرژی م های هر خانوار، هزینه هزینه

های انرژی  درصد هزینه) 1-3(در جدول . های خانوار به خود اختصاص داده است اهمیت بیشتری را در مجموع هزینه
 .  به تفکیک دهکهای هزینه نشان داده شده است1380خانوارهای شهری و روستائی در سال 

 های متوسط هزینه ساالنه انرژی خانوارهای شهری و روستائی و سهم آن در مجموع هزینه  : )1-3(جدول 
 1380                                                                     خانوار در سال 

 )درصد( 

 خانوارهای روستایی خانوارهای شهری 

کل  شرح
 ها هزینه

های  هزینه
 خوراکی 

ی ها هزینه
 )1(غیرخوراکی

هزینه 
 انرژی

کل 
 ها هزینه

های  هزینه
 خوراکی 

های  هزینه
 )1(غیرخوراکی

هزینه 
 انرژی

         متوسط کل خانوارها
 9/936 4/10471 3/7070 7/17541 5/949 9/22268 4/7166 3/29435 )هزار ریال(    مبلغ 

 3/5 7/59 3/40 0/100 2/3 7/75 3/24 0/100     درصد
 

 :ی هزینه دهکها

        

 5/9 9/51 1/48 0/100 8/4 0/63 0/37 0/100     دهک اول 

 2/8 5/49 5/50 0/100 6/4 2/64 8/35 0/100     دهک دوم 

 8/7 1/51 9/48 0/100 4/4 6/65 4/34 0/100     دهک سوم 

 2/7 0/52 0/48 0/100 3/4 2/66 6/33 0/100     دهک چهارم 

 9/6 2/53 8/46 0/100 9/3 3/68 7/31 0/100     دهک پنجم 

 3/6 8/54 2/45 0/100 8/3 1/70 8/29 0/100     دهک ششم

 9/5 6/56 4/43 0/100 6/3 7/70 3/29 0/100     دهک هفتم 

 6/5 7/58 3/41 0/100 5/3 6/72 4/27 0/100     دهک هشتم 

 9/4 7/60 3/39 0/100 1/3 8/75 2/24 0/100     دهک نهم

 7/3 0/68 0/32 0/100 7/1 9/84 1/15 0/100 دهک دهم    

 شامل هزینه انرژی ) 1 
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محاسبات مندرج در جدول فوق نشان میدهد که طبق قانون اِنگل اقتصاددان اطریشی، با افزایش میزان درآمد 
نند پوشاک، تفریحات، های غیرخوراکی ما های خوراکی آنها کاسته شده و متقابالً به سهم هزینه خانوارها، از سهم هزینه

شود که با افزایش درآمد خانوارها، سهم  در عین حال مشاهده می. تحصیل، خرید وسایل منزل و غیره افزوده میشود
به عبارت روشنتر خانوارهای کم درآمد در مقایسه با خانوارهای پر درآمد سهم بیشتری . یابد های انرژی کاهش می هزینه

میدهد که در حالیکه بطور متوسط نتایج محاسبات نشان . دهند های انرژی اختصاص می هاز درآمدهای خود را به هزین
های خود را به هزینه انرژی اختصاص میدهند،   درصد از کل هزینه3/5 درصد و خانوارهای روستائی 2/3خانوارهای شهری 

از  درصد 5/9های دهک اول روستائی  درصد و خانوار8/4 درصد فقیرترین خانوارها، 10خانوارهای دهک اول شهری، یعنی 
 .اند های خود را به مصرف انرژی اختصاص داده کل هزینه

 7/1 درصد ثروتمندترین خانوارها، فقط  10شود که خانوارهای شهری واقع در دهک دهم، یعنی  متقابالً مشاهده می
این نکته . اند ه انرژی اختصاص داده درصد از درآمد خود را ب7/3نیز خانوارهای روستائی واقع در دهک دهم درصد و 

کند و آن اینکه در تغییر قیمتهای انرژی و هدفمندسازی آنها بایستی بر اساس اطالعات و  واقعیت مهمی را مطرح می
الذکر خانوارهای کم درآمد را مورد توجه و تأمل قرار داد، چرا که این گروه از خانوارها به شدت تحت  شاخصهای فوق

 . قیمت انرژی قرار خواهند گرفتتأثیر افزایش
که قیمت ) یا اقدامی(یارانه عبارت است از هر مقدار : یارانه انرژی به تفکیک حاملها و بخشهای اقتصادی 

های مصرف  کنندگان را زیر قیمت بازار، یا قیمت تولید کنندگان را باالی قیمت بازار حفظ کرده و یا اینکه هزینه مصرف
بدین ترتیب هر عملی که به کاهش قیمت مصرف کننده یا کاهش هزینه تولید . گان را کاهش دهدکنندگان و تولید کنند

برای مثال کمکهای مستقیم و بالعوض دولت به بنگاههای عرضه . گنجد کننده منجر شود، به نوعی در قالب یارانه می
ه تحقیق و توسعه، تخفیفهای مالیاتی، تخفیف های مربوط ب کننده، قوانین و مقررات حمایتی، وامهای با بهره پایین، هزینه

های زیست  های کاهش آلودگی های بازرگانی و حقوق گمرکی، مدیریت و مالکیت دولت بر ذخایر انرژی، هزینه در تعرفه
گیرد و  محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی و به طور کلی تمامی دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم دولت یارانه نام می

 .شوند ها تنها به یارانه قیمتی محدود نمی هیاران
روش شکاف قیمت :  گیرند که دو روش اصلی آن عبارتند از می برای محاسبه میزان یارانه از روشهای مختلفی بهره 

یارانه در روش دوم . روند ای هم مشابه بوده و به جای یکدیگر به کار می و روش معادل یارانه مصرف کننده، که تا اندازه
بارت است از جمع جبری تفاوت بین قیمتهای داخلی و جهانی به عالوه تمامی پرداختهای مالی مستقیم به مصرف کننده ع

 .دهند که قیمت پرداختی برای مصرف داخلی را کاهش می
 به تفکیک بخشهای اصلی 1380با عنایت به توضیحات فوق، میزان یارانه حاملهای مختلف انرژی در سال 

 .آمده است) 1-4(نرژی محاسبه شده و نتایج آن در جدول مصرف کننده ا
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 ، به تفکیک حاملها و بخشهای مصرف کننده1380یارانه حاملهای انرژی در سال )  :  1-4(جدول 

 )میلیارد ریال( 

 درصد جمع عمومی و سایر تجاری حمل و نقل کشاورزی صنعت خانگی بخشها/ حاملها 

 2/14 2/16272 4/106 6/0 4/16101 8/13 1/50 0/0 بنزین

 5/10 5/12026 9/464 5/104 0/0 2/238 6/39 3/11179 نفت سفید

 6/23 3/27043 5/1389 5/665 3/16310 4/4204 1/2654 5/1819 نفت گاز 

 6/6 0/7494 5/90 3/1331 9/604 3/10 0/5457 0/0 نفت کوره

 0/3 0/3451 0/0 3/233 8/445 0/0 9/171 9/2599 گاز مایع

 4/32 0/37015 4/5595 9/1582 0/0 6/4880 5/9834 6/15121 برق

 7/9 1/11134 2/848 0/0 4/1 0/0 8/3237 7/7046 گازطبیعی 

 100 1/114436 9/8494 1/3918 9/33463 3/9347 9/21444 1/37767 جمع

 ـــ 100 4/7 4/3 2/29 2/8 8/18 0/33 درصد

 
 :باشد لهای انرژی بشرح ذیل میبرخی از مهمترین مفروضات محاسبه یارانه حام

 در بازار آزاد 80این نرخ متوسط قیمت ارز سال .  ریال به ازای هر دالر در نظر گرفته شده است8008ـ نرخ تبدیل ارز 
 . دهد باشد، که هزینه فرصت اقتصادی هر دالر را نشان می می

المللی به راحتی وجود  ا واردات آنها در بازارهای بینهای نفتی قابل مبادله بوده و امکان صادرات ی ـ از آنجا که فرآورده
 .های وارداتی در نظر گرفته شده است دارد، لذا ارزش اقتصادی آنها معادل قیمتهای صادراتی یا هزینه

 .های انتقال و توزیع فرض شده است های وارداتی به عالوه هزینه ـ ارزش اقتصادی گازطبیعی معادل هزینه
های صنعت برق و با در نظر گرفتن ارزش سوخت مصرفی نیروگاهها به  برق با توجه به هزینهـ هزینه تمام شده 

 .محاسبه شده است) ها و گازطبیعی برای فرآورده(الذکر  قیمتهای فوق

 
 میلیارد ریال بوده 114436 حدود 1380گویای این واقعیت است که کل یارانه بخش انرژی در سال ) 1-4(جدول 

همچون سالهای قبل نزدیک به یک سوم کل یارانه . باشد  ریال می1749033انه ساالنه هر فرد ایرانی سرانه یار. است
دو بخش  حمل و نقل و صنعت با . تنها به بخش خانگی اختصاص داشته است)  میلیارد ریال37767حدود (انرژی 
بدین ترتیب . اند  را به خود اختصاص داده درصد از یارانه انرژی8/18 و 2/29 میلیارد ریال، به ترتیب  21445 و 33464
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از دیدگاه حاملهای . های انرژی به سه بخش یاد شده و مابقی به سایر بخشها تعلق داشته است  درصد از یارانه81
به انرژی برق )  درصد4/32یعنی ( میلیارد ریال 37015گردد که بیشترین مقدار یارانه به میزان  انرژی، مالحظه می

)  درصد از کل یارانه2/14 و 6/23یا ( میلیارد ریال 16272 و 27043گازوئیل و بنزین به ترتیب با . ه استاختصاص یافت
 درصد از کل یارانه را شامل 3کمترین میزان یارانه به گازمایع اختصاص یافته که تنها . در مقامهای بعدی قرار دارند

 . شود می
 

های انرژی تأمین حداقل نیازهای افراد   از اهداف اصلی و اولیه یارانهیکی: یارانه انرژی و مالحظات عدالت اجتماعی
به عبارت دیگر نیل به اهداف عدالت اجتماعی از . و اقشاری است که توانایی پرداخت هزینه واقعی انرژی را ندارند

هم خانوارهای فقیر و غنی بنابر این الزم است که نحوه توزیع یارانه انرژی و س. مهمترین دالیل وجود یارانه انرژی است
 . ها مورد بررسی قرار گیرد از کل یارانه

دهک . اند تقسیم شده) های هزینه موسوم به دهک(بدین منظور خانوارها از نظر مقدار هزینه ساالنه خود به ده گروه 
توان گفت که این دسته  میبنابراین، . اند  درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه ساالنه را داشته10اول نشان دهنده 

 درصد از خانوارهایی را نشان 10در نقطه مقابل دهک دهم . شوند از خانوارها جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می
 . باشند ترین اقشار جامعه می لذا این دسته از خانوارها از مرفه. اند دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینۀ ساالنه خود کرده می

حوۀ توزیع یارانه انرژی در بین خانوارها بایستی به این نکته توجه شود که وضعیت دو حامل برق و در بررسی ن
های نفتی، قیمتهای برق و گازطبیعی  بدین ترتیب که برخالف فرآورده. های نفتی متفاوت است گازطبیعی با فرآورده

های  بنابر این بطور کلی توزیع یارانه. یابد میبطوریکه با افزایش مصرف، قیمت نیز افزایش . باشند ای می بصورت پله
  1 .های نفتی خواهد بود تر از توزیع یارانه فرآورده برق و گازطبیعی به نسبت عادالنه

دهد که سهم خانوارهای ثروتمند از یارانه تمامی  ای خانوارهای شهری و روستایی نشان می بررسی اطالعات هزینه
گردد که یارانه  مالحظه می) 1ـ6(و ) 1ـ5(از جداول . بیشتر از خانوارهای فقیر جامعه استهای نفتی بسیار  انواع فرآورده

 1/21برای مثال خانوارهای شهری دهک دهم . مربوط به دو حامل بنزین و گازوئیل بسیار ناعادالنه توزیع شده است
.  درصد بوده است4/0 دهک اول تنها اند، در حالیکه سهم خانوارهای درصد از یارانه بنزین را به خود اختصاص داده
در خصوص . اند مند بوده  برابر فقیرترین خانوارها از یارانه بنزین بهره53بدین ترتیب ثروتمندترین خانوارها نزدیک به 
 دهد که سهم ثروتمندترین و فقیرترین اقشار از یارانه این حامل به ترتیب گازوئیل نیز بررسی خانوارهای شهری نشان می

                                                 
شود که مصرف باالتر  همین امر باعث می. ها وارد نمود نه فرآوردهتوان به یارا اشکال مزبور از جملۀ مهمترین ایراداتی است که می) 1

 .باشد القاعده مربوط به اقشار ثروتمند جامعه می ها با یارانه بیشتری همراه باشد و حال آنکه مصرف باالتر علی فرآورده
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 .   و صفر درصد بوده است7/37
سهم خانوارهای . وضعیتی که در میان خانوارهای شهری وجود دارد، کمابیش در بین اقشار روستایی نیز صادق است

درصد از کل یارانه این دو حامل است، در  1/39 و 6/34های بنزین و گازوئیل به ترتیب  روستایی دهک دهم از یارانه
 .باشد  درصد می4/0 و 4/0نوارهای فقیر دهک اول تنها حالیکه ارقام مشابه برای خا

تر از آن چیزی است که در مورد  دهد که توزیع یارانه آنها عادالنه اما بررسی یارانه نفت سفید و گازمایع نشان می
  و9/6های نفت سفید و گاز مایع به ترتیب  سهم خانوارهای شهری دهک دهم از یارانه. بنزین و گازوئیل ذکر گردید

ارقام مشابه برای خانوارهای . باشد  درصد می1/7 و 7/6 درصد بوده و سهم خانوارهای شهری دهک اول به ترتیب 3/9
 . درصد است8/3 و 7/2 درصد و برای خانوارهای دهک اول 8/15 و 2/23روستایی دهک دهم به ترتیب 

 

 1380به تفکیک دهکهای هزینه در سال سهم خانوارهای شهری از یارانه برخی حاملهای انرژی  :  )1-5(جدول 

 )درصد (

 خانوار/ نوع حامل 
دهک 
 اول

دهک 
 دوم

دهک 
 سوم

دهک 
 چهارم

دهک 
 پنجم

دهک 
 ششم

دهک 
 هفتم

دهک 
 هشتم

دهک 
 نهم

دهک 
 دهم

 1/21 2/23 4/19 3/12 6/9 9/4 9/4 5/2 6/1 4/0 بنزین

 9/6 1/11 6/11 7/10 7/12 2/9 5/10 0/11 6/9 7/6 نفت سفید

 3/9 9/11 1/11 6/10 6/8 8/10 3/11 3/10 1/9 1/7 مایعگاز

 7/37 8/25 7/9 6/3 3/8 6/10 6/2 1/1 6/0 0/0 گازوئیل

 
 1380سهم خانوارهای روستائی از یارانه برخی حاملهای انرژی به تفکیک دهکهای هزینه در سال  :  )1-6(جدول 

 )درصد (

 خانوار/ نوع حامل 
دهک 
 اول

دهک 
 دوم

دهک 
 سوم

ک ده
 چهارم

دهک 
 پنجم

دهک 
 ششم

دهک 
 هفتم

دهک 
 هشتم

دهک 
 نهم

دهک 
 دهم

 6/34 5/19 4/12 10 6/7 9/5 3/4 4/3 9/1 4/0 بنزین

 2/23 2/14 6/13 7/8 8/9 8/9 6/7 8/5 9/4 7/2 نفت سفید

 8/15 6/13 6/12 2/11 9/9 2/10 9 7/7 1/6 8/3 گازمایع

 1/39 3/21 4/17 5/9 6/4 9/2 6/1 7/2 4/0 4/0 گازوئیل
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  اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی -1-2-5
گیرد، بلکه به عنوان یکی از  انرژی نه تنها به عنوان یک کاالی نهائی توسط خانوارها مورد مصرف قرار می

ه استفاده از انرژی به عنوان کاالی نهائی توسط خانوارها و نیز ب. رود های مهم و اصلی تولید نیز به شمار می نهاده
عنوان یک نهادۀ واسطه برای بسیاری از صنایع و فعالیتهای اقتصادی به معنی آن است که تغییرات قیمت انرژی دارای 

تر آن به معنی مزیت  غنی بودن کشور از نظر منابع انرژی و قیمت پائین. باشد اثرات قابل توجهی بر سطح قیمتها می
توان گفت که افزایش قیمت انرژی دو گونه اثر تورمی خواهد  میبه طور کلی . بر است نسبی کشور در صنایع انرژی

دهد؛ و از طرف دیگر باعث افزایش هزینه تولید کاالها  از یک طرف مستقیماً هزینه انرژی خانوارها را افزایش می. داشت
 مصرفی های شود که این امر به نوبه خود به صورت یک موج تورمی سایر هزینه و خدمات در بخشهای تولیدی می

 .دهد  نشان می1380 و 1379قیمت حاملهای مختلف انرژی را در دو سال ) 1-7(جدول . دهد خانوارها را افزایش می
 

 1379-80قیمت حاملهای انرژی در سالهای )  :  1-7(جدول 

 انرژی 
  1379قیمتهای سال 

 )ریال به ازای واحد(
  1380قیمتهای سال 

 )ریال به ازای واحد(
 نرخ رشد 

 )صددر(

 9/16 450 385 بنزین
 1/9 120 110 نفت سفید
 1/9 120 110 گازوئیل 

 7/16 2/64 55 نفت کوره 
 4/9 8/96 5/88 برق

 4/7 1/49 7/45 گازطبیعی 

 13731اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی بر سطح عمومی قیمتها با استفاده از جدول داده ـ ستاده سال 
دهد که افزایش  نتایج بدست آمده نشان می. تنظیم گردیده است) 1-8(ه صورت جدول محاسبه و خالصه نتایج آن ب

 .  درصد افزایش داده است17/1 سطح عمومی قیمتها را حدود 1380قیمت حاملهای انرژی در سال 

دهند که دو شاخص مهم   نشان می80های قیمت در سال  الزم به یادآوری است که آمارهای مقدماتی شاخص
 و 1/5در این سال به ترتیب ) یا مصرف کننده(عنی شاخص بهای عمده فروشی و شاخص بهای خرده فروشی قیمتی ی

  درصد 10توان گفت که سهم افزایش قیمتهای انرژی در نرخ تورم حدود  بدین ترتیب می. اند  درصد رشد داشته4/11
 . باشد می)  درصد کل4/11 درصد از  17/1(

                                                 
 اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی توسط  این جدول به منظور محاسبه .باشد  بخش می43 دارای 1373جدول داده ـ ستاده انرژی سال ) 1

نفت سفید، نفت کوره، بنزین، گازوئیل، گاز مایع، برق و (  بخش انرژی 7ریزی انرژی وزارت نیرو تهیه شده است و دارای  دفتر برنامه 
 .باشد می) گازطبیعی
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ای که  به گونه. اند  کوره و نفت سفید کمترین اثر را بر سطح عمومی قیمتها داشتهافزایش قیمت گازطبیعی، نفت
.  بوده است11/0 و 10/0، 02/0اثر افزایش قیمت گازطبیعی، نفت کوره و نفت سفید برحسب درصد به ترتیب برابر 

 درصد 9/16بارت دیگر به ع.  درصد سطح عمومی قیمتها افزایش یابد44/0شده که حدود  افزایش قیمت بنزین موجب 
 .   درصد در نرخ تورم گردیده است44/0، تنها موجب افزایش 1380افزایش در قیمت بنزین در سال 

 

  بر تورم1380اثرات افزایش قیمت حاملهای انرژی به سطح قیمتهای )  :  1-8( جدول 

 درصد افزایش در سطح عمومی قیمتها انرژی 

 44/0 بنزین
 11/0 نفت سفید

 35/0 یل گازوئ
 10/0 نفت کوره 

 15/0 برق
 02/0 گازطبیعی 

 17/1 جمع

اثرات افزایش قیمت انرژی بر هزینه خانوارهای شهری و روستایی نیز بیانگر این است که حذف یارانه برخی از 
لهای انرژی دهد که افزایش قیمت حام نتایج محاسبات نشان می. حاملهای انرژی تأثیر بیشتری بر هزینه خانوارها دارد

 . شود  درصد می27/1 و 13/1، موجب افزایش هزینه خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به میزان 1380در سال 
 

 اثرات تورمی افزایش قیمت انرژی بر هزینه خانوارهای شهری و روستائی               )  :  1-9(جدول 

 )درصد(

 جمع گازطبیعی برق ازوئیلگ نفت کوره نفت سفید بنزین نوع حامل/ خانوار 

 اثرات مستقیم:  شهری
            اثرات غیرمستقیم

           اثرات کل 

31/0 
13/0 
44/0 

04/0 
06/0 
10/0 

08/0 
01/0 
09/0 

21/0 
12/0 
33/0 

12/0 
03/0 
15/0 

01/0 
01/0 
02/0 

77/0 
36/0 
13/1 

  اثرات مستقیم:روستائی
               اثرات غیرمستقیم

         اثرات کل      

31/0 
13/0 
44/0 

16/0 
01/0 
17/0 

04/0 
 06  / 0 
 10/0 

28/0 
12/0 
40/0 

10/0 
03/0 
13/0 

02/0 
01/0 
03/0 

91/0 
36/0 
27/1 

های خانوارهای روستایی  نکته حائز اهمیت در افزایش قیمت حاملهای انرژی این است که تأثیر افزایش مزبور بر هزینه
شود که اثرات  بعالوه در اینجا نیز مشاهده می. گذارد است که بر خانوارهای شهری برجای میبیشتر از تأثیر مشابهی 

 .ای افزایش قیمت بنزین بیش از سایر حاملهای انرژی بوده و مجدداً گاز طبیعی کمترین تأثیر را از این نظر دارد هزینه
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  جداول ترازنامه انرژی کل کشور-1-3
 

  کل کشور 1380تراز انرژی سال  ) : 1-10(جدول 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده
 نفتی

 زغالسنگ گازطبیعی
سوختهای 
 غیرتجاری

 برق آبی
انرژیهای 
 تجدیدپذیر

 کل انرژی کل برق

         عرضه
 5/1699 ـــ 05/0 9/7 6/2 8/4 0/410 1/1274 تولید داخلی

 2/51 ـــ ـــ ـــ ـــ 4/3 4/28 )1(3/19 واردات

 -4/857 -2/0 ـــ ـــ ـــ -5/0 -3/2 )1(-5/854 صادرات

 -4/2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ -4/2 المللی های بین سوخت کشتی
تغییر در موجودی و 

 اشتباهات آماری
 2/4 ـــ ـــ ـــ ـــ -1/0 ـــ 2/4

         
 9/932 -2/0 05/0 9/7 6/2 6/7 2/436 6/478 کل انرژی در دسترس داخلی

 -9/10 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ -9/10 تلفات تبدیل پاالیشگاههای نفت

         نیروگاهها
 -6/225 ـــ )2(-05/0 )2(-9/7 ـــ ـــ -5/157 -2/60 سوخت مصرفی

 0/78 0/78 02/0 0/3 ـــ ـــ ـــ ـــ برق تولیدی

 -7/35 -4/12 ـــ ـــ ـــ ـــ -5/18 -9/4 تلفات انتقال و توزیع

 -3/33 -9/4 ـــ ـــ ـــ ـــ -6/18 -8/9 مصارف بخش انرژی
 4/705 6/60 ـــ ـــ 6/2 6/7 6/241 9/392خالص انرژی در دسترس 

         
 4/705 6/60 ـــ ـــ 6/2 6/7 6/241 9/392 مصرف

 1/275 8/30 ـــ ـــ 6/2 ـــ 4/142 4/99 خانگی و تجاری

 0/159 6/20 ـــ ـــ ـــ 6/7 9/76 9/53 صنعت

 5/194 11/0 ـــ ـــ ـــ ـــ 03/0 4/194 حمل و نقل

 5/30 6/6 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 9/23 کشاورزی

 5/2 5/2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف

 7/43 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 3/22 4/21 مصارف غیرانرژی 

 .گردد شامل مبادالت سوآپ نفت خام نیز می) 1
 .  انرژی اولیه ) 2
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  روند شاخصهای عمده اقتصاد انرژی  اطالعات عمومی ـ ) : 1-11(جدول 
 1351 1350 1349 1348 1347 1346 شرح

       :های اقتصاد انرژی    شاخص-1
 3/30284 0/29484 8/28704 3/27946 7/27207 7/26488 )هزار نفر(جمعیت کل کشور 

 )  1(تولید ناخالص داخلی 

 )میلیارد ریال(
2/11516 4/12221 9/13504 3/14829 6/17038 0/20362 

 عرضه انرژی اولیه 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

8/74 6/82 8/83 7/103 1/114 5/121 

 مصرف نهایی انرژی 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

8/50 2/56 4/62 4/67 1/75 5/85 

 )2(کل مصرف نهایی 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

4/53 0/59 7/65 9/79 1/90 5/100 

 تولید برق کل کشور  
 )میلیون کیلووات ساعت(

4133 4625 5539 6758 8105 9553 

       
 : های سرانه   شاخص-2

 )هزار ریال(تولید ناخالص داخلی 

 
76/434 

 
19/449 

 
24/483 

 
61/516 

 
89/577 

 
36/672 

 عرضه انرژی اولیه 
 )بشکه معادل نفت خام(

82/2 04/3 00/3 61/3 87/3 01/4 

 مصرف نهایی انرژی  
 )بشکه معادل نفت خام(

92/1 07/2 23/2 35/2 55/2 82/2 

 کل مصرف نهایی 
 )بشکه معادل نفت خام(

02/2 17/2 35/2 78/2 06/3 32/3 

 44/315 89/274 43/235 20/198 99/169 03/156 )کیلووات ساعت(تولید برق 
       
ها به تولید    نسبت شاخص-3

 : ناخالص داخلی
      

 عرضه انرژی اولیه  
 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

50/6 76/6 21/6 99/6 70/6 97/5 

 مصرف نهایی انرژی 
 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

41/4 60/4 62/4 55/4 41/4 20/4 

 کل مصرف نهایی 
 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

64/4 83/4 86/4 39/5 29/5 94/4 

 47/0 48/0 46/0 41/0 38/0 36/0 )وات ساعت به ریال(تولید برق 

 ارائه شده بود، حال 1361توجه به این نکته ضروریست که در ترازنامه انرژی سالهای گذشته تولید ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال  ) 1
 . باشد  می1369 این رقم به قیمتهای ثابت سال 1380آنکه در ترازنامه انرژی سال 

 .  گردد کل مصرف نهایی شامل مصارف نهایی انرژی و مصارف نهایی غیرانرژی می) 2



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  22

 

 

 ادامه...  روند شاخصهای عمده اقتصاد انرژی   اطالعات عمومی ـ ) : 1-11(جدول 
 1357 1356 1355 1354 1353 1352 شرح

       :های اقتصاد انرژی    شاخص-1
 1/36393 2/35025 7/33708 9/32817 7/31950 3/31106 )هزار نفر(جمعیت کل کشور 

 تولید ناخالص داخلی 

 )میلیارد ریال(

3/22332 9/25852 8/28495 4/33501 4/33162 30602 

 عرضه انرژی اولیه 
 )ت خاممیلیون بشکه معادل نف(

8/146 2/164 8/190 4/218 4/250 9/242 

 مصرف نهایی انرژی 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

6/100 0/115 2/137 0/160 2/187 9/180 

 کل مصرف نهایی 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

8/116 1/130 4/153 8/177 9/206 7/199 

 تولید برق کل کشور  
 )میلیون کیلووات ساعت(

12093 14005 15700 17311 18984 19847 

       
 : های سرانه   شاخص-2

 )هزار ریال(تولید ناخالص داخلی 

 
93/717 

 
15/809 

 
30/868 

 
85/993 

 
82/946 

 
87/840 

 عرضه انرژی اولیه 

 )بشکه معادل نفت خام(
72/4 14/5 81/5 48/6 15/7 67/6 

 مصرف نهایی انرژی  

 )بشکه معادل نفت خام(

23/3 60/3 18/4 75/4 34/5 97/4 

 کل مصرف نهایی 

 )بشکه معادل نفت خام(
75/3 07/4 67/4 27/5 91/5 49/5 

 35/545 01/542 55/513 40/478 33/438 76/388 )کیلووات ساعت(تولید برق 
       
ها به تولید    نسبت شاخص-3

 : ناخالص داخلی
      

 عرضه انرژی اولیه  

 ) میلیون ریالبشکه معادل نفت خام به(
57/6 35/6 70/6 52/6 55/7 94/7 

 مصرف نهایی انرژی 

 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

50/4 45/4 81/4 78/4 64/5 91/5 

 کل مصرف نهایی 
 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

23/5 03/5 38/5 31/5 24/6 53/6 

 65/0 57/0 52/0 55/0 54/0 54/0 )وات ساعت به ریال(تولید برق 
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 ادامه...  روند شاخصهای عمده اقتصاد انرژی   اطالعات عمومی ـ ) : 1-11(جدول 
 1363 1362 1361 1360 1359 1358 شرح

       :های اقتصاد انرژی    شاخص-1

 7/45720 6/44076 0/42420 6/40825 1/39291 3/37814 )هزار نفر(جمعیت کل کشور 
   تولید ناخالص داخلی

 )میلیارد ریال(

6/29412 2/26596 0/25472 8/27855 1/31874 2/32291 

 عرضه انرژی اولیه 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

1/264 4/246 2/258 3/289 4/344 6/379 

 مصرف نهایی انرژی 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

1/197 2/193 8/202 5/230 7/273 5/292 

 کل مصرف نهایی 

 ) معادل نفت خاممیلیون بشکه(

1/217 0/207 7/214 8/240 1/288 2/317 

 تولید برق کل کشور  

 )میلیون کیلووات ساعت(

21909 22380 24906 29076 33009 36594 

       
 : های سرانه   شاخص-2

 )هزار ریال(تولید ناخالص داخلی 

 
82/777 

 
90/676 

 
92/623 

 
67/656 

 
15/723 

 
27/706 

 ه عرضه انرژی اولی

 )بشکه معادل نفت خام(
98/6 27/6 32/6 82/6 81/7 30/8 

 مصرف نهایی انرژی  

 )بشکه معادل نفت خام(

21/5 92/4 97/4 43/5 21/6 40/6 

 کل مصرف نهایی 

 )بشکه معادل نفت خام(
74/5 27/5 26/5 68/5 54/6 94/6 

 38/800 90/748 43/685 06/610 59/569 38/579 )کیلووات ساعت(تولید برق 
       
ها به تولید    نسبت شاخص-3

 : ناخالص داخلی
      

 عرضه انرژی اولیه  
 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

98/8 26/9 14/10 39/10 81/10 76/11 

 مصرف نهایی انرژی 
 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

70/6 26/7 96/7 27/8 59/8 06/9 

 کل مصرف نهایی 
 ) معادل نفت خام به میلیون ریالبشکه(

38/7 78/7 43/8 64/8 04/9 82/9 

 13/1 04/1 04/1 98/0 84/0 74/0 )وات ساعت به ریال(تولید برق 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  24

 

 

 ادامه...  روند شاخصهای عمده اقتصاد انرژی   اطالعات عمومی ـ ) : 1-11(جدول 
 1369 1368 1367 1366 1365 1364 شرح

        :های اقتصاد انرژی   شاخص-1

 7/53313 0/52303 9/51321 5/50369 0/49445 4/47541 )هزار نفر(جمعیت کل کشور 
   تولید ناخالص داخلی

 )میلیارد ریال(

1/32560 2/29306 2/28774 27301 4/28765 4/32788 

 عرضه انرژی اولیه 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

9/392 9/367 9/397 2/402 1/463 3/506 

 هایی انرژی مصرف ن
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

3/311 3/288 8/312 5/312 3/347 1/364 

 کل مصرف نهایی 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

8/324 6/300 6/327 4/331 1/368 0/397 

 تولید برق کل کشور  
 )میلیون کیلووات ساعت(

39220 41571 46197 47600 52712 59102 

       
 :  سرانههای   شاخص-2

 )هزار ریال(تولید ناخالص داخلی 

 
88/684 

 
70/592 

 
26/571 

 
96/531 

 
98/549 

 
01/615 

 عرضه انرژی اولیه 
 )بشکه معادل نفت خام(

26/8 44/7 90/7 84/7 85/8 50/9 

 مصرف نهایی انرژی  

 )بشکه معادل نفت خام(

55/6 83/5 21/6 09/6 64/6 83/6 

 کل مصرف نهایی 
 ) نفت خامبشکه معادل(

83/6 08/6 50/6 46/6 04/7 45/7 

 57/1108 82/1007 48/927 16/917 75/840 97/824 )کیلووات ساعت(تولید برق 
       
ها به تولید    نسبت شاخص-3

 : ناخالص داخلی
      

 عرضه انرژی اولیه  

 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(
07/12 55/12 83/13 73/14 10/16 44/15 

 مصرف نهایی انرژی 

 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

56/9 84/9 87/10 45/11 07/12 10/11 

 کل مصرف نهایی 

 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(
98/9 26/10 39/11 14/12 80/12 11/12 

 80/1 83/1 74/1 61/1 42/1 20/1 )وات ساعت به ریال(تولید برق 
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 ادامه...  روند شاخصهای عمده اقتصاد انرژی   العات عمومی ـاط ) : 1-11(جدول 
 1375 1374 1373 1372 1371 1370 شرح

       :های اقتصاد انرژی    شاخص-1

 5/60055 0/58846 3/57672 3/56533 9/55427 0/54335 )هزار نفر(جمعیت کل کشور 
 تولید ناخالص داخلی 

 )میلیارد ریال(

4/37357 8/38453 8/39281 0/40123 5/42678 2/44810 

 عرضه انرژی اولیه 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

2/569 3/613 5/656 6/715 0/742 0/759 

 مصرف نهایی انرژی 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

6/404 7/443 3/459 1/526 4/534 6/539 

 کل مصرف نهایی 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

8/445 6/483 0/506 5/563 6/569 3/589 

 تولید برق کل کشور  
 )میلیون کیلووات ساعت(

0/64126 0/68419 3/76014 0/82019 6/84985 3/90871 

       
 : های سرانه   شاخص-2

 )هزار ریال(تولید ناخالص داخلی 

 
54/687 

 
76/693 

 
84/694 

 
71/695 

 
26/725 

 
15/746 

 عرضه انرژی اولیه 

 )بشکه معادل نفت خام(
48/10 06/11 61/11 41/12 61/12 64/12 

 مصرف نهایی انرژی  

 )بشکه معادل نفت خام(

45/7 00/8 13/8 12/9 08/9 98/8 

 کل مصرف نهایی 

 )بشکه معادل نفت خام(
20/8 72/8 95/8 77/9 68/9 81/9 

 12/1513 20/1444 16/1422 59/1344 38/1234 20/1180 )کیلووات ساعت(تولید برق 
       
ها به تولید    نسبت شاخص-3

 : ناخالص داخلی
      

 عرضه انرژی اولیه  

 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(
24/15 95/15 71/16 84/17 39/17 94/16 

 مصرف نهایی انرژی 

 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

83/10 54/11 69/11 11/13 52/12 04/12 

 کل مصرف نهایی 

 )عادل نفت خام به میلیون ریالبشکه م(
93/11 58/12 88/12 05/14 35/13 15/13 

 03/2 99/1 04/2 94/1 78/1 72/1 )وات ساعت به ریال(تولید برق 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  26

 

 

 ادامه...  روند شاخصهای عمده اقتصاد انرژی   اطالعات عمومی ـ ) : 1-11(جدول 

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 شرح
       :های اقتصاد انرژی   شاخص-1

 2/65428 9/63663 0/62736 0/61830 5/60936 )هزار نفر(جمعیت کل کشور 
   تولید ناخالص داخلی

 )میلیارد ریال(

7/45899 6/46840 5/49247 7/51748 7/53526 

 عرضه انرژی اولیه 
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

8/801 9/830 2/859 9/904 9/932 

 مصرف نهایی انرژی 

 )شکه معادل نفت خاممیلیون ب(

0/569 3/574 3/597 7/650 7/661 

 کل مصرف نهایی 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

5/619 6/637 5/649 2/688 4/705 

 تولید برق کل کشور  
 )میلیون کیلووات ساعت(

0/97771 4/103456 5/112656 7/121376 3/130082 

      
 : های سرانه   شاخص-2

 )هزار ریال(ی تولید ناخالص داخل

 
24/753 

 
57/757 

 
00/785 

 
84/812 

 
10/818 

 عرضه انرژی اولیه 
 )بشکه معادل نفت خام(

16/13 44/13 70/13 21/14 26/14 

 مصرف نهایی انرژی  
 )بشکه معادل نفت خام(

34/9 29/9 52/9 22/10 11/10 

 کل مصرف نهایی 
 )بشکه معادل نفت خام(

17/10 31/10 35/10 81/10 78/10 

 17/1988 52/1906 72/1795 24/1673 47/1604 )کیلووات ساعت(تولید برق 
      
ها به تولید    نسبت شاخص-3

 : ناخالص داخلی
     

 عرضه انرژی اولیه  
 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

47/17 74/17 45/17 49/17 43/17 

 مصرف نهایی انرژی 
 )ن ریالبشکه معادل نفت خام به میلیو(

40/12 26/12 13/12 57/12 36/12 

 کل مصرف نهایی 
 )بشکه معادل نفت خام به میلیون ریال(

50/13 61/13 19/13 30/13 18/13 

 43/2 35/2 29/2 21/2 13/2 )وات ساعت به ریال(تولید برق 

 .باشند ارقام مقدماتی می  ▪
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 1380ترازنامه انرژی سال  28

 

 

 اخصهای عمده اقتصاد انرژی اطالعات عمومی ـ رشد ساالنه ش )  : 1-12(جدول 
 ) درصد(

 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 شرح
های اقتصاد   شاخص-1

 :انرژی
       

 71/2 71/2 71/2 71/2 71/2 71/2 71/2 جمعیت کل کشور

 76/15 68/9 51/19 90/14 81/9 50/10 12/6 تولید ناخالص داخلی

 80/11 83/20 52/6 02/10 75/23 42/1 44/10 عرضه انرژی اولیه

 31/14 66/17 85/13 42/11 01/8 03/11 63/10 مصرف نهایی انرژی 

 33/11 23/16 59/11 76/12 62/21 30/11 59/10 کل مصرف نهایی 

 81/15 59/26 87/17 93/19 01/22 76/19 90/11 تولید برق کل کشور 
        
        
        : های سرانه   شاخص-2

 71/12 78/6 35/16 86/11 91/6 58/7 32/3 لص داخلی تولید ناخا

 90/8 63/17 67/3 12/7 48/20 -23/1 51/7 عرضه انرژی اولیه

 29/11 55/14 84/10 48/8 16/5 10/8 71/7 مصرف نهایی انرژی 

 44/8 15/13 60/8 79/9 40/18 41/8 57/7 کل مصرف نهایی

 75/12 24/23 75/14 76/16 78/18 60/16 95/8 تولید برق
        
        
ها به   نسبت شاخص-3

        :تولید ناخالص داخلی

 -38/3 16/10 -89/10 -24/4 70/12 -19/8 06/4 عرضه انرژی اولیه

 -25/1 28/7 -73/4 -02/3 -63/1 48/0 25/4 مصرف نهایی انرژی

 -78/3 97/5 -66/6 -86/1 75/10 77/0 11/4 کل مصرف نهایی 

 04/0 42/15 -37/1 38/4 11/11 38/8 45/5 تولید برق



   جداول ترازنامه انرژی کل کشور 

  

 

29

 

 ادامه... اطالعات عمومی ـ رشد ساالنه شاخصهای عمده اقتصاد انرژی  )  : 1-12(جدول 
 ) درصد(

 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 شرح
های اقتصاد   شاخص-1

 :انرژی
       

 91/3 91/3 91/3 91/3 91/3 71/2 71/2 جمعیت کل کشور

 -23/4 -58/9 -89/3 -72/7 -01/1 57/17 22/10  ناخالص داخلیتولید

 80/4 -72/6 74/8 -99/2 65/14 49/14 20/16 عرضه انرژی اولیه

 97/4 -98/1 96/8 -37/3 00/17 62/16 30/19 مصرف نهایی انرژی 

 73/3 -68/4 73/8 -48/3 37/16 94/15 92/17 کل مصرف نهایی 

 29/11 15/2 39/10 55/4 66/9 26/10 10/12 تولید برق کل کشور 
        
        
        : های سرانه   شاخص-2

 -83/7 -97/12 -50/7 -19/11 -73/4 46/14 31/7 تولید ناخالص داخلی 

 85/0 -21/10 64/4 -64/6 34/10 44/11 13/13 عرضه انرژی اولیه

 02/1 -66/5 86/4 -00/7 60/12 54/13 15/16 مصرف نهایی انرژی 

 -18/0 -24/8 63/4 -11/7 99/11 84/12 79/14 کل مصرف نهایی

 10/7 -69/1 24/6 62/0 54/5 35/7 14/9 تولید برق
        
        
ها به   نسبت شاخص-3

        :تولید ناخالص داخلی

 41/9 18/3 12/13 12/5 82/15 -64/2 42/5 عرضه انرژی اولیه

 60/9 40/8 36/13 72/4 20/18 -81/0 24/8 مصرف نهایی انرژی

 30/8 44/5 11/13 60/4 56/17 -41/1 97/6 کل مصرف نهایی 

 20/16 97/12 85/14 29/13 79/10 -21/6 71/1 تولید برق



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  30

 

 

 ادامه... اطالعات عمومی ـ رشد ساالنه شاخصهای عمده اقتصاد انرژی  )  : 1-12(جدول 
 ) درصد(

 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 شرح
های اقتصاد   شاخص-1

 :انرژی
       

 89/1 87/1 00/4 98/3 73/3 91/3 91/3 جمعیت کل کشور

 -12/5 -82/1 -99/9 83/0 31/1 43/14 36/9 تولید ناخالص داخلی

 08/1 13/8 -34/6 48/3 24/10 05/19 04/12 عرضه انرژی اولیه

 -10/0 50/8 -39/7 43/6 87/6 74/18 66/13 مصرف نهایی انرژی 

 16/1 95/8 -43/7 37/2 12/10 64/19 15/12 کل مصرف نهایی 

 04/3 13/11 99/5 18/7 86/10 53/13 74/16 تولید برق کل کشور 
        
        
        : های سرانه   شاخص-2

 -88/6 -62/3 -46/13 -03/3 -33/2 12/10 25/5 تولید ناخالص داخلی 

 -80/0 17/6 -97/9 -46/0 26/6 57/14 83/7 عرضه انرژی اولیه

 -95/1 51/6 -95/10 35/2 03/3 28/14 39/9 مصرف نهایی انرژی 

 -72/0 98/6 -01/11 -53/1 14/6 15/15 94/7 کل مصرف نهایی

 12/1 09/9 91/1 07/3 87/6 26/9 36/12 تولید برق
        
        
ها به   نسبت شاخص-3

        :تولید ناخالص داخلی

 54/6 15/10 03/4 65/2 80/8 04/4 46/2 عرضه انرژی اولیه

 30/5 50/10 89/2 55/5 49/5 77/3 93/3 مصرف نهایی انرژی

 62/6 00/11 83/2 55/1 68/8 56/4 56/2 کل مصرف نهایی 

 60/8 18/13 76/17 29/6 43/9 -79/0 75/6 تولید برق
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 ادامه... اخصهای عمده اقتصاد انرژی اطالعات عمومی ـ رشد ساالنه ش )  : 1-12(جدول 
 ) درصد(

 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 شرح
های اقتصاد   شاخص-1

 :انرژی
       

 04/2 01/2 99/1 01/2 92/1 93/1 91/1 جمعیت کل کشور

 37/6 14/2 15/2 93/2 93/13 99/13 36/5 تولید ناخالص داخلی

 69/3 00/9 04/7 74/7 43/12 33/9 16/15 عرضه انرژی اولیه

 57/1 53/14 52/3 66/9 12/11 84/4 14/11 مصرف نهایی انرژی 

 08/1 36/11 64/4 47/8 30/12 83/7 11/11 کل مصرف نهایی 

 62/3 90/7 10/11 69/6 50/8 12/12 74/10 تولید برق کل کشور 
        
        
        : های سرانه   شاخص-2

 25/4 12/0 16/0 91/0 79/11 82/11 39/3 ی تولید ناخالص داخل

 62/1 85/6 95/4 62/5 31/10 26/7 98/12 عرضه انرژی اولیه

 -46/0 27/12 50/1 50/7 03/9 85/2 05/9 مصرف نهایی انرژی 

 -94/0 16/9 59/2 34/6 18/10 81/5 99/8 کل مصرف نهایی

 55/1 77/5 93/8 59/4 46/6 00/10 66/8 تولید برق
        
        
ها به   نسبت شاخص-3

        :تولید ناخالص داخلی

 -52/2 72/6 79/4 68/4 -33/1 -09/4 28/9 عرضه انرژی اولیه

 -51/4 13/12 34/1 54/6 -47/2 -03/8 48/5 مصرف نهایی انرژی

 -97/4 03/9 44/2 39/5 -44/1 -38/5 42/5 کل مصرف نهایی 

 -59/2 64/5 76/8 65/3 -77/4 -63/1 10/5 تولید برق



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  32

 

 

 ادامه... اطالعات عمومی ـ رشد ساالنه شاخصهای عمده اقتصاد انرژی  )  : 1-12(جدول 
 ) درصد(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 1375 شرح
های اقتصاد   شاخص-1

 :انرژی
      

 77/2 48/1 47/1 47/1 47/1 06/2 جمعیت کل کشور

 44/3 08/5 14/5 05/2 43/2 99/4 تولید ناخالص داخلی

 10/3 32/5 41/3 63/3 64/5 29/2 عرضه انرژی اولیه

 70/1 91/8 03/4 93/0 45/5 98/0 مصرف نهایی انرژی 

 50/2 96/5 87/1 93/2 13/5 45/3 کل مصرف نهایی 

 17/7 74/7 89/8 82/5 59/7 93/6 تولید برق کل کشور 
       
       
       : های سرانه   شاخص-2

 65/0 55/3 62/3 58/0 95/0 88/2 د ناخالص داخلی تولی

 32/0 78/3 92/1 13/2 11/4 23/0 عرضه انرژی اولیه

 -04/1 32/7 53/2 -53/0 92/3 -06/1 مصرف نهایی انرژی 

 -26/0 41/4 39/0 44/1 61/3 37/1 کل مصرف نهایی

 28/4 17/6 32/7 29/4 04/6 77/4 تولید برق
       
       
ها به  ت شاخص نسب-3

       :تولید ناخالص داخلی

 -33/0 23/0 -64/1 -55/1 13/3 -57/2 عرضه انرژی اولیه

 -68/1 64/3 -05/1 -10/1 95/2 -83/3 مصرف نهایی انرژی

 -90/0 83/0 -11/3 86/0 63/2 -47/1 کل مصرف نهایی 

 61/3 53/2 57/3 69/3 04/5 84/1 تولید برق

 .شندبا ارقام مقدماتی می  ▪
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 عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهائی  )  : 1-13(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1351 1350 1349 1348 1347 1346 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 0/1850 0/1657 5/1397 8/1231 2/1042 7/947 نفت خام 
 2/73 4/54 5/22 9/6 0/6 5/5 گازطبیعی 
 5/2 6/1 4/1 3/1 1/1 0/1 جامدسوختهای 

 7/3 8/3 0/4 2/4 3/4 5/4 سوختهای غیرتجاری
 5/5 2/4 6/2 1/2 3/1 0/1 انرژی آبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر
 9/1934 0/1721 0/1428 3/1246 9/1054 7/959 کل تولید

 
 واردات

      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ کل واردات

 
 صادرات 

      

 9/1758 6/1570 5/1331 8/1158 6/978 2/893 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 7/51 6/35 1/6 ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

       
  - 5/1  - 1/0 0/14  - 8/2 2/7 2/9 )-(+/تغییر در موجودی و اشتباهات آماری 

 5/121 1/114 7/103 8/83 6/82 8/74 عرضه کل انرژی اولیه

 
  بخش تبدیالت-2

      

 7/6 6/5 3/4 1/3 2/2 8/1 تلفات تبدیل
 3/14 4/18 5/19 0/15 4/21 6/19 مصارف بخش انرژی

 0/21 0/24 8/23 1/18 6/23 4/21 کل مصرف در بخش انرژی

 
  کل مصرف نهائی -3

 
4/53 

 
0/59 

 
7/65 

 
9/79 

 
1/90 

 
5/100 

 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  34

 

 

 ادامه... عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهائی  )  : 1-13(جدول 
 ) معادل نفت خاممیلیون بشکه (

 1357 1356 1355 1354 1353 1352 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 3/1549 9/2066 0/2153 0/1966 9/2197 3/2145 نفت خام 
 9/56 7/90 4/89 9/87 7/84 5/80 گازطبیعی 

 3/3 4/4 4/4 2/4 2/4 0/4 سوختهای جامد
 4/3 5/3 4/3 4/3 4/3 5/3 سوختهای غیرتجاری

 8/9 6/6 2/6 4/5 3/5 4/4 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 7/1622 1/2172 4/2256 9/2066 5/2295 7/2237 کل تولید

 
 واردات

      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 0/4 6/0 4/0 ـــ ـــ ـــ های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 9/1 1/4 0/4 3/4 4/0 2/0 سوختهای جامد

 9/5 7/4 4/4 3/4 4/0 2/0 کل واردات
 

 صادرات 
      

 0/1335 2/1866 2/1981 1/1811 5/2068 1/2034 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 4/32 1/59 4/58 3/60 5/57 7/54 گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 4/1367 3/1925 6/2039 4/1871 0/2126 8/2088 کل صادرات 
 

 المللی های بین سوخت کشتی
 

0/1- 
 

9/0 -  
 

8/0 -  
 

6/0 -  
 

0/1 -  
 

7/0 -  
 -6/17 -1/0 -2/2 -3/8 -9/4 -3/1 )-(+/تغییر در موجودی و اشتباهات آماری 

 9/242 4/250 4/218 8/190 2/164 8/146 عرضه کل انرژی اولیه
 

  بخش تبدیالت-2
      

 2/24 9/19 6/16 0/15 2/12 5/9 تلفات تبدیل
 0/19 6/23 0/24 4/22 9/21 5/20 مصارف بخش انرژی

 2/43 5/43 6/40 4/37 1/34 0/30 کل مصرف در بخش انرژی

 
  کل مصرف نهائی -3

 
8/116 

 
1/130 

 
4/153 

 
8/177 

 
9/206 

 
7/199 
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 ادامه... عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهائی  )  : 1-13(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1363 1362 1361 1360 1359 1358 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 1/865 8/988 7/979 0/526 2/541 3/1259 نفت خام 
 9/57 7/49 5/43 7/31 3/29 8/54 گازطبیعی 

 6/4 5/4 5/4 0/4 1/4 8/3 سوختهای جامد
 5/3 5/3 5/3 6/3 4/3 5/3 سوختهای غیرتجاری

 0/9 7/9 1/10 7/9 8/8 5/8 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 1/940 2/1056 3/1041 0/575 8/586 9/1329 کل تولید
 

 واردات

      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 4/37 9/58 2/30 1/21 2/3 6/3 های نفتی هفرآورد

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 9/1 9/3 4/4 6/2 8/3 7/3 سوختهای جامد

 3/39 8/62 6/34 7/23 0/7 3/7 کل واردات
 

  صادرات 

      

 6/610 3/764 7/787 8/339 0/328 0/1044 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 0/22 گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 6/610 3/764 7/787 8/339 0/328 0/1066 کل صادرات 

 
 المللی های بین سوخت کشتی

 
0/1 -  

 
*  

 
8/1 -  

 
2/0 -  

 
3/0 -  

 
4/0 -  

 2/11 -0/10 3/1 1/1 -4/19 -1/6 )-(+/تغییر در موجودی و اشتباهات آماری 
 6/379 4/344 3/289 2/258 4/246 1/264 عرضه کل انرژی اولیه

 
  بخش تبدیالت-2

      

 3/45 5/40 2/34 2/30 3/27 7/27 تلفات تبدیل
 1/17 8/15 3/14 3/13 1/12 3/19 مصارف بخش انرژی

 4/62 3/56 5/48 5/43 4/39 0/47 کل مصرف در بخش انرژی

 
  کل مصرف نهائی -3

 
1/217 

 
0/207 

 
7/214 

 
8/240 

 
1/288 

 
2/317 

 .  رقم ناچیز میباشد*



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  36

 

 

 ادامه... عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهائی  )  : 1-13(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1369 1368 1367 1366 1365 1364 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 2/1192 1/1075 2/933 7/891 7/795 3/914 نفت خام 
 1/153 4/104 5/72 6/69 1/55 6/57 گازطبیعی 

 7/3 8/3 1/5 8/4 7/4 9/4 سوختهای جامد
 2/3 2/3 4/3 3/3 5/3 5/3 سوختهای غیرتجاری

 5/9 7/11 4/11 1/13 7/11 7/8 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 7/1361 2/1198 6/1025 5/982 7/870 0/989 کل تولید
 

 واردات
      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 5/44 5/48 2/68 5/71 3/60 9/63 های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 0/1 9/0 3/1 4/1 6/1 5/1 سوختهای جامد

 5/45 4/49 5/69 9/72 9/61 4/65 کل واردات
 

 صادرات 
      

 2/906 4/765 5/682 0/635 5/566 3/652 های نفتی  خام و فرآوردهنفت 
 1/13 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 3/919 4/765 5/682 0/635 5/566 3/652 کل صادرات 
 

 المللی های بین سوخت کشتی
 

2/0 -  
 

9/0 -  
 

4/1 -  
 

5/1 -  
 

7/2 -  
 

9/1 -  
 3/20 -4/16 -0/9 -2/21 7/2 -0/9 )-(+/تغییر در موجودی و اشتباهات آماری 

 3/506 1/463 2/402 9/397 9/367 9/392 عرضه کل انرژی اولیه
 

  بخش تبدیالت-2
      

 4/78 9/68 8/56 5/55 3/51 2/50 تلفات تبدیل
 9/30 1/26 0/14 8/14 0/16 9/17 مصارف بخش انرژی

 3/109 0/95 8/70 3/70 3/67 1/68 کل مصرف در بخش انرژی

 
  کل مصرف نهائی -3

 
8/324 

 
6/300 

 
6/327 

 
4/331 

 
1/368 

 
0/397 
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 ادامه... عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهائی  )  : 1-13(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 3/1321 4/1433 1/1400 7/1426 0/1348 0/1245 نفت خام 
 4/273 4/275 6/249 7/206 8/186 5/191 گازطبیعی 

 9/3 1/5 7/4 6/3 0/3 8/3 سوختهای جامد
 1/4 0/4 4/3 1/3 5/3 3/3 سوختهای غیرتجاری

 5/11 4/11 6/11 3/15 6/14 0/11 انرژی آبی
 01/0 01/0 ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 2/1614 2/1729 5/1669 5/1655 9/1555 6/1454 کل تولید
 

 واردات
      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 0/26 1/26 8/39 4/54 5/61 2/45 های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 0/3 7/2 9/2 7/2 9/2 9/2 سوختهای جامد

 1/29 8/28 7/42 1/57 4/64 1/48 کل واردات
 

 صادرات 
      

 1/880 6/1002 9/989 6/1057 5/1020 9/946 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 ـــ ـــ 8/0 ـــ 6/2 9/17 گازطبیعی 

 1/0 2/0 3/0 1/0 1/0 4/0 سوختهای جامد
 2/0 1/0 1/0 1/0 ـــ ـــ برق

 4/880 0/1003 2/991 8/1057 2/1023 2/965  کل صادرات

 
 المللی های بین سوخت کشتی

 
4/2 -  

 
7/1 -  

 
9/2 -  

 
2/4 -  

 
5/4 -  

 
4/4 -  

 5/0 -6/8 -1/1 6/4 5/18 1/34 )-(+/تغییر در موجودی و اشتباهات آماری 
 0/759 0/742 6/715 5/656 3/613 2/569 عرضه کل انرژی اولیه

 
 ت بخش تبدیال-2

      

 3/117 0/113 6/106 9/102 9/91 1/89 تلفات تبدیل
 4/52 3/59 4/45 5/47 8/37 3/34 مصارف بخش انرژی

 7/169 3/172 1/152 5/150 7/129 4/123 کل مصرف در بخش انرژی
 

  کل مصرف نهائی -3
 

8/445 

 
6/483 

 
0/506 

 
5/563 

 
6/569 

 
3/589 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  38

 

 

 ادامه                               ... یه و کل مصرف نهائی عرضه کل انرژی اول )  : 1-13(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 شرح
   عرضه انرژی اولیه -1

 تولید 
     

 1/1274 0/1373 1/1234 0/1341 1/1315 نفت خام 
 0/410 3/398 4/364 7/318 5/301 گازطبیعی 

 7/4 8/4 6/4 8/4 0/4 سوختهای جامد
 6/2 7/2 8/2 5/3 3/4 سوختهای غیرتجاری

 9/7 7/5 8/7 0/11 8/10 انرژی آبی
 05/0 05/0 06/0 03/0 01/0 انرژیهای تجدیدپذیر

 5/1699 5/1784 7/1613 9/1678 8/1635 کل تولید

 
 واردات

     

 0/2 7/4 1/3 ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 4/17 8/10 0/7 7/7 9/22 های نفتی فرآورده

 4/28 7/20 3/13 7/11 5/2 گازطبیعی 
 4/3 4/3 6/3 4/3 4/3 سوختهای جامد

 2/51 6/39 9/26 9/22 7/28 کل واردات
 

 صادرات 
     

 5/854 2/955 0/810 3/854 8/854 )1(های نفتی  نفت خام و فرآورده
 3/2 ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 5/0 2/0 04/0 01/0 01/0 سوختهای جامد
 2/0 4/0 5/0 4/0 3/0 برق

 4/857 8/955 5/810 6/854 1/855 کل صادرات 
 

 المللی های بین سوخت کشتی
 

4/4 -  
 

9/2 -  
 

5/4 -  
 

4/2 -  
 

4/2 -  

 2/4 0/39 7/33 -4/13 -2/3 )2() -(+/تغییر در موجودی و اشتباهات آماری 
 9/932 9/904 2/859 9/830 8/801 عرضه کل انرژی اولیه

 

  بخش تبدیالت-2
     

 5/158 8/151 2/142 0/130 0/127 تلفات تبدیل
 0/69 9/64 5/67 3/63 3/55 مصارف بخش انرژی

 5/227 7/216 7/209 3/193 3/182 کل مصرف در بخش انرژی

 
  کل مصرف نهائی -3

 
5/619 

 
6/637 

 
5/649 

 
2/688 

 
4/705 

 . گردد ت سوآپ نفت خام نیز می به بعد، شامل مبادال1378از سال ) 1
 .باشند ارقام مقدماتی می  ▪.              باشد گیری نفت خام نیز می تغییر در موجودی و اشتباهات آماری شامل اختالف در سیستم اندازه) 2
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 کل مصرف نهائی به تفکیک بخشها )  : 1-14(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1351 1350 1349 1348 1347 1346 شرح

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 1/27 3/23 1/21 6/20 0/18 2/16 خانگی و تجاری
 1/18 8/16 1/15 0/14 9/12 4/11 صنعت

 3/22 2/20 7/17 4/15 9/13 5/12 حمل و نقل
 0/5 5/4 0/4 6/3 3/3 8/2 کشاورزی

 6/3 6/3 8/2 7/2 3/2 1/2 مصارف غیرانرژی 
 1/76 4/68 7/60 2/56 3/50 0/45 های نفتی  رف فرآوردهکل مص

 
 گازطبیعی 

      

 1/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خانگی و تجاری
 6/1 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 4/11 4/11 7/9 6/0 5/0 5/0 مصارف غیرانرژی 

 1/13 0/12 2/10 0/1 8/0 7/0 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 7/3 8/3 0/4 2/4 3/4 5/4 خانگی و تجاری
 5/2 6/1 4/1 3/1 1/1 0/1 صنعت 

 2/6 4/5 4/5 5/5 4/5 5/5 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 8/1 5/1 3/1 1/1 9/0 7/0 خانگی و تجاری
 2/3 7/2 2/2 8/1 6/1 5/1 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 1/0 1/0 1/0 1/0 ـــ ـــ کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 1/5 3/4 6/3 0/3 5/2 2/2 کل مصرف برق

       

 5/85 1/75 4/67 4/62 2/56 8/50 کل مصرف نهائی انرژی 

 0/15 0/15 5/12 3/3 8/2 6/2 کل مصرف نهائی غیرانرژی 

 5/100 1/90 9/79 7/65 0/59 4/53 کل مصارف نهائی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  40

 

 

 ادامه... کل مصرف نهائی به تفکیک بخشها  )  : 1-14(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1357 1356 1355 1354 1353 1352 شرح

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 4/52 5/52 8/44 2/38 8/33 2/29 خانگی و تجاری
 2/36 3/36 3/30 4/26 3/23 4/20 صنعت

 5/57 2/57 0/47 9/38 3/31 2/27 حمل و نقل
 9/11 9/11 9/9 4/8 8/6 0/6 کشاورزی

 7/9 0/10 5/8 7/6 5/5 6/4 مصارف غیرانرژی 
 7/167 0/168 5/140 5/118 7/100 4/87 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 3/1 3/1 5/0 2/0 1/0 1/0 خانگی و تجاری
 0/3 1/6 9/6 3/5 5/4 7/3 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 1/9 7/9 3/9 5/9 6/9 6/11 مصارف غیرانرژی 

 4/13 1/17 7/16 0/15 2/14 4/15 کل مصرف گازطبیعی 
 

 سوختهای جامد 
      

 4/3 5/3 4/3 4/3 4/3 5/3 خانگی و تجاری
 2/5 5/8 4/8 5/8 6/4 2/4 صنعت 

 6/8 0/12 8/11 9/11 0/8 7/7 کل مصرف سوختهای جامد
 

 برق
      

 8/4 1/4 5/3 0/3 4/2 2/2 خانگی و تجاری
 9/4 4/5 1/5 8/4 6/4 0/4 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 3/0 3/0 2/0 2/0 2/0 1/0 کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 0/10 8/9 8/8 0/8 2/7 3/6 کل مصرف برق

       

 9/180 2/187 0/160 2/137 0/115 6/100 کل مصرف نهائی انرژی 

 8/18 7/19 8/17 2/16 1/15 2/16 کل مصرف نهائی غیرانرژی 

 7/199 9/206 8/177 4/153 1/130 8/116 کل مصارف نهائی 
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 ادامه... کل مصرف نهائی به تفکیک بخشها  )  : 1-14(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1363 1362 1361 1360 1359 1358 حشر

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 5/75 6/73 6/59 0/53 3/54 3/61 خانگی و تجاری
 0/59 8/54 7/47 3/44 1/41 2/38 صنعت

 0/78 5/72 6/58 6/53 0/54 5/58 حمل و نقل
 6/20 3/19 9/15 6/13 5/12 4/12 کشاورزی

 5/24 2/14 1/10 7/11 6/9 4/9 مصارف غیرانرژی 
 6/257 4/234 9/191 2/176 5/171 8/179 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 9/19 0/15 2/12 9/9 4/5 3/3 خانگی و تجاری
 1/11 0/10 6/9 8/5 3/3 4/1 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 2/0 2/0 2/0 2/0 2/4 6/10 مصارف غیرانرژی 

 2/31 2/25 0/22 9/15 9/12 3/15 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 5/3 5/3 5/3 6/3 4/3 5/3 خانگی و تجاری
 5/6 4/8 9/8 6/6 9/7 5/7 صنعت 

 0/10 9/11 4/12 2/10 3/11 0/11 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 7/10 6/9 5/8 7/6 9/5 6/5 خانگی و تجاری
 6/6 1/6 3/5 2/5 0/5 1/5 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 1/1 9/0 7/0 5/0 4/0 3/0 کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 4/18 6/16 5/14 4/12 3/11 0/11 کل مصرف برق

       

 5/292 7/273 5/230 8/202 2/193 1/197 کل مصرف نهائی انرژی 

 7/24 4/14 3/10 9/11 8/13 0/20 ژی کل مصرف نهائی غیرانر

 2/317 1/288 8/240 7/214 0/207 1/217 کل مصارف نهائی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  42

 

 

 ادامه... کل مصرف نهائی به تفکیک بخشها  )  : 1-14(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1369 1368 1367 1366 1365 1364 شرح

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 4/80 5/86 6/76 5/76 6/68 8/81  تجاریخانگی و
 5/66 1/65 4/62 5/62 1/59 1/63 صنعت

 2/96 1/90 4/83 6/84 7/78 8/82 حمل و نقل
 5/27 4/26 0/25 1/25 6/22 6/23 کشاورزی

 9/13 9/11 1/17 1/14 1/12 3/13 مصارف غیرانرژی 
 6/284 0/280 5/264 9/262 0/241 6/264 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 

 گازطبیعی 
      

 9/20 8/16 7/16 7/16 0/21 7/20 خانگی و تجاری
 0/35 2/28 5/15 5/15 5/7 4/9 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 0/19 9/8 8/1 7/0 2/0 2/0 مصارف غیرانرژی 

 9/74 9/53 0/34 9/32 7/28 3/30 کل مصرف گازطبیعی 
 

 سوختهای جامد 
      

 2/3 2/3 4/3 3/3 5/3 5/3 نگی و تجاریخا
 7/4 7/4 4/6 2/6 3/6 4/6 صنعت 

 9/7 9/7 8/9 5/9 8/9 9/9 کل مصرف سوختهای جامد
 

 برق
      

 6/17 0/16 5/14 1/14 1/13 8/11 خانگی و تجاری
 7/8 5/7 2/6 2/6 7/6 7/6 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 2/2 0/2 8/1 5/1 3/1 5/1 کشاورزی

 1/1 9/0 6/0 5/0 ـــ ـــ سایر مصارف 
 6/29 4/26 1/23 3/22 1/21 0/20 کل مصرف برق

       

 1/364 3/347 5/312 8/312 3/288 3/311 کل مصرف نهائی انرژی 

 9/32 8/20 9/18 8/14 3/12 5/13 کل مصرف نهائی غیرانرژی 

 0/397 1/368 4/331 6/327 6/300 8/324 کل مصارف نهائی 
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 ادامه... کل مصرف نهائی به تفکیک بخشها  )  : 1-14(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 شرح

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 1/112 2/108 8/116 5/109 3/95 8/84 خانگی و تجاری
 2/46 5/45 7/51 3/54 3/72 7/70 صنعت

 9/147 9/141 6/144 1/122 7/110 0/104 حمل و نقل
 4/27 7/27 8/28 6/28 0/31 6/29 کشاورزی

 2/37 8/21 8/24 2/35 6/21 0/17 مصارف غیرانرژی 
 9/370 1/345 8/366 7/349 9/330 1/306 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 1/91 4/79 3/69 2/54 0/47 2/30 خانگی و تجاری
 7/59 5/79 0/65 4/44 0/44 6/43 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 5/12 4/13 6/12 5/11 3/18 2/24 مصارف غیرانرژی 

 3/163 4/172 9/146 1/110 3/109 0/98 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 1/4 0/4 4/3 1/3 5/3 3/3 خانگی و تجاری
 9/6 6/7 3/7 2/6 8/5 3/6 صنعت 

 0/11 5/11 7/10 3/9 3/9 6/9 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 9/22 3/22 7/21 3/22 1/20 6/19 خانگی و تجاری
 0/16 9/13 3/13 4/11 7/10 0/9 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 4/3 2/3 1/3 4/2 1/2 3/2 کشاورزی

 7/1 1/1 1/1 8/0 2/1 2/1 سایر مصارف 
 1/44 5/40 2/39 9/36 2/34 1/32 کل مصرف برق

       

 6/539 4/534 1/526 3/459 7/443 6/404 کل مصرف نهائی انرژی 

 7/49 2/35 4/37 7/46 9/39 2/41 کل مصرف نهائی غیرانرژی 

 3/589 6/569 5/563 0/506 6/483 8/445 کل مصارف نهائی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  44

 

 

 ادامه... فکیک بخشها کل مصرف نهائی به ت )  : 1-14(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 شرح
   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده
     

 4/99 4/101 1/100 7/108 3/109 خانگی و تجاری
 9/53 7/50 9/49 9/52 4/56 صنعت

 4/194 5/183 3/170 2/161 2/153 حمل و نقل
 9/23 4/25 6/25 2/29 1/26 کشاورزی

 4/21 8/21 0/34 7/50 5/38 مصارف غیرانرژی 
 9/392 7/382 8/379 8/402 5/383 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 

 گازطبیعی 
     

 4/142 5/135 6/121 6/106 6/102 خانگی و تجاری
 9/76 8/86 1/66 2/55 6/63 صنعت 

 03/0 ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 3/22 7/15 2/18 6/12 0/12 مصارف غیرانرژی 

 6/241 0/238 8/205 4/174 9/177 کل مصرف گازطبیعی 
 

 سوختهای جامد 
     

 6/2 70/2 8/2 5/3 3/4 خانگی و تجاری
 6/7 0/8 1/8 3/8 4/7 صنعت 

 3/10 7/10 9/10 7/11 7/11 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

     

 8/30 1/29 6/27 6/26 9/24 خانگی و تجاری
 6/20 7/19 1/18 6/16 6/16 صنعت 

 1/0 1/0 1/0 ـــ ـــ حمل و نقل
 6/6 5/5 8/4 1/4 6/3 کشاورزی

 5/2 3/2 5/2 5/1 4/1 سایر مصارف 
 6/60 7/56 0/53 7/48 4/46 کل مصرف برق

      

 7/661 7/650 3/597 3/574 0/569 کل مصرف نهائی انرژی 

 7/43 5/37 2/52 3/63 5/50 کل مصرف نهائی غیرانرژی 

 4/705 2/688 5/649 6/637 5/619 کل مصارف نهائی 

 .باشند ارقام مقدماتی می  ▪
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 های نفتی  عرضه برق کل کشور به تفکیک منابع و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-15(جدول 

 1351 1350 1349 1348 1347 1346 شرح

  عرضه برق کل کشور -5

 )میلیون کیلووات ساعت(
      

 6025 5426 5087 4203 3770 3475 نفت و گاز 

 3528 2679 1671 1336 855 658 برق آبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق بادی 

 9553 8105 6758 5539 4625 4133 :کل عرضه برق شامل

 6870 5490 4256 3197 2431 1842 وزارت نیرو

 2683 2615 2502 2342 2194 2291 سایر 

       
 شاخصهای جانشینی -6

 )درصد(های نفتی  فرآورده

      

 
      

های  نسبت مصرف فرآورده) الف
 نفتی در بخشها به عرضۀ داخلی نفت

      

 6/29 2/27 3/37 3/29 7/37 9/38 خانگی و تجاری

 5/24 5/25 9/25 6/26 0/21 4/19 صنعت 

 8/30 1/31 1/30 6/28 7/23 5/24 حمل و نقل 

 9/4 5/4 5/4 4/4 0/7 6/6 کشاورزی

 8/6 0/8 6/6 3/6 2/6 2/6 نیروگاهها 

       

های نفتی در کل  سهم فرآورده) ب

 انرژی مصرفی بخشها 

      

 8/70 6/78 0/77 5/76 3/79 9/77 خانگی و تجاری
 6/72 8/78 4/80 8/81 7/78 1/77 صنعت 

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 حمل و نقل 
 5/97 0/97 7/96 3/96 0/100 0/100 اورزیکش

 3/37 5/49 8/65 9/63 2/70 5/72 نیروگاهها 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  46

 

 

 ادامه... های نفتی  عرضه برق کل کشور به تفکیک منابع و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-15(جدول 

 1357 1356 1355 1354 1353 1352 شرح

  عرضه برق کل کشور -5

 )میلیون کیلووات ساعت(
      

 13598 14771 13336 12255 10584 9251 نفت و گاز 

 6249 4213 3975 3445 3421 2842 برق آبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق بادی 

 19847 18984 17311 15700 14005 12093 :کل عرضه برق شامل

 17386 15755 14211 12778 11165 9324 وزارت نیرو

 2461 3229 3100 2922 2840 2769 سایر 

       
 شاخصهای جانشینی -6

 )درصد(های نفتی  فرآورده

      

 
      

های  نسبت مصرف فرآورده) الف
 نفتی در بخشها به عرضۀ داخلی نفت

      

 7/28 0/26 9/28 4/29 7/29 8/28 خانگی و تجاری

 1/19 9/17 1/20 6/20 0/23 5/22 صنعت 

 2/23 3/29 8/31 1/31 8/29 1/30 حمل و نقل 

 0/6 5/5 9/5 8/5 5/5 0/6 کشاورزی

 6/8 9/7 1/8 0/7 8/7 6/5 نیروگاهها 

       

های نفتی در کل  سهم فرآورده) ب

 انرژی مصرفی بخشها 

      

 5/84 2/85 8/85 5/85 9/84 8/82 خانگی و تجاری
 5/72 9/63 4/60 6/59 1/65 8/84 صنعت 

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 حمل و نقل 
 3/97 3/67 9/97 5/97 8/94 3/98 کشاورزی
 9/45 1/45 2/48 5/46 2/40 1/48 نیروگاهها 
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 ادامه... های نفتی  عرضه برق کل کشور به تفکیک منابع و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-15(جدول 

 1363 1362 1361 1360 1359 1358 شرح

  عرضه برق کل کشور -5

 )وات ساعتمیلیون کیلو(
      

 30844 26806 22629 18677 16761 16490 نفت و گاز 

 5750 6203 6447 6229 5619 5419 برق آبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق بادی 

 36594 33009 29076 24906 22380 21909 :کل عرضه برق شامل

 34094 30509 26323 22406 19880 19441 وزارت نیرو

 2500 2500 2753 2500 2500 2468 سایر 

       
 شاخصهای جانشینی -6

 )درصد(های نفتی  فرآورده

      

 
      

های  نسبت مصرف فرآورده) الف
 نفتی در بخشها به عرضۀ داخلی نفت

      

 3/28 2/30 9/27 1/28 6/29 7/30 خانگی و تجاری

 5/17 5/18 2/19 2/21 8/20 0/22 صنعت 

 5/27 5/28 7/26 2/28 6/29 3/29 حمل و نقل 

 5/7 7/7 1/7 9/6 5/6 7/5 کشاورزی

 7/10 6/9 4/8 4/9 4/8 7/7 نیروگاهها 

       

های نفتی در کل  سهم فرآورده) ب

 انرژی مصرفی بخشها 

      

 1/70 3/73 8/71 6/72 7/78 3/83 خانگی و تجاری
 2/67 8/65 0/64 7/69 2/70 9/75 صنعت 

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 حمل و نقل 
 1/95 6/95 8/95 4/96 8/96 5/97 کشاورزی
 4/47 1/43 2/38 3/42 2/40 1/40 نیروگاهها 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  48

 

 

 ادامه... های نفتی  عرضه برق کل کشور به تفکیک منابع و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-15(جدول 

 1369 1368 1367 1366 1365 1364 شرح

 شور  عرضه برق کل ک-5

 )میلیون کیلووات ساعت(
      

 53019 45190 40289 37807 34054 33670 نفت و گاز 

 6083 7522 7311 8390 7517 5550 برق آبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق بادی 

 59102 52712 47600 46197 41571 39220 :کل عرضه برق شامل

 54896 48725 43775 42554 39045 36720 وزارت نیرو

 4206 3987 3825 3643 2526 2500 سایر 

       
 شاخصهای جانشینی -6

 )درصد(های نفتی  فرآورده

      

 
      

های  نسبت مصرف فرآورده) الف
 نفتی در بخشها به عرضۀ داخلی نفت

      

 9/22 5/25 6/26 6/26 1/27 2/29 خانگی و تجاری

 9/18 2/19 4/17 5/17 6/17 2/17 صنعت 

 4/27 6/26 2/28 7/28 2/29 6/28 ل و نقل حم

 8/7 8/7 1/8 2/8 5/8 2/8 کشاورزی

 4/11 6/10 4/11 8/10 2/13 0/12 نیروگاهها 

       

های نفتی در کل  سهم فرآورده) ب

 انرژی مصرفی بخشها 

      

 9/65 6/70 6/70 7/70 6/66 9/70 خانگی و تجاری
 9/57 7/61 8/65 0/66 4/70 7/69 صنعت 

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 حمل و نقل 
 6/92 0/93 3/93 5/94 8/94 3/94 کشاورزی
 7/38 5/39 8/42 4/41 3/50 7/51 نیروگاهها 
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 ادامه... های نفتی  عرضه برق کل کشور به تفکیک منابع و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-15(جدول 

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 شرح

  عرضه برق کل کشور -5

 )میلیون کیلووات ساعت(
      

 83475 77693 77693 66191 59089 57070 نفت و گاز 

 7392 7288 7288 9823 9330 7056 برق آبی

 4 4 4 ـــ ـــ ـــ برق بادی 

 90871 84986 84986 76014 68419 64126 :کل عرضه برق شامل

 85825 80044 80044 71335 63782 59710 وزارت نیرو

 5047 4942 4942 4679 4637 4416 سایر 

       
 شاخصهای جانشینی -6

 )درصد(های نفتی  فرآورده

      

 
      

های  نسبت مصرف فرآورده) الف
 نفتی در بخشها به عرضۀ داخلی نفت

      

 2/24 4/24 4/24 8/25 5/23 6/22 خانگی و تجاری

 0/10 3/10 3/10 8/12 8/17 9/18 صنعت 

 9/31 0/32 0/32 7/28 3/27 7/27 حمل و نقل 

 9/5 2/6 2/6 7/6 6/7 9/7 کشاورزی

 3/13 3/13 3/13 0/12 9/9 0/11 نیروگاهها 

       

های نفتی در کل  سهم فرآورده) ب

 انرژی مصرفی بخشها 

      

 7/48 6/50 6/50 9/57 4/57 5/61 خانگی و تجاری
 9/35 1/31 1/31 6/46 4/54 6/54 صنعت 

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 حمل و نقل 
 9/88 5/89 5/89 2/92 7/93 8/92 کشاورزی
 8/37 4/38 4/38 8/36 2/34 7/36 نیروگاهها 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  50

 

 

 ادامه... های نفتی  عرضه برق کل کشور به تفکیک منابع و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-15(جدول 

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 شرح
  عرضه برق کل کشور -5

 )میلیون کیلووات ساعت(
     

 124972 117683 107652 96398 90836 نفت و گاز 

 5077 3660 4968 7040 6929 برق آبی

 34 34 36 18 6 برق بادی 

 130082 121377 112656 103456 97771 :کل عرضه برق شامل

 124275 115708 107206 97862 92310 وزارت نیرو

 5808 5669 5451 5594 5461 سایر 

      
 شاخصهای جانشینی -6

 )درصد(های نفتی  فرآورده

     

 
     

های نفتی  نسبت مصرف فرآورده) الف
 در بخشها به عرضۀ داخلی نفت

     

 8/20 8/21 7/21 7/22 0/23 خانگی و تجاری

 3/11 9/10 9/10 1/11 9/11 صنعت 

 8/40 4/39 0/37 7/33 2/32 حمل و نقل 

 0/5 5/5 6/5 1/6 5/5 کشاورزی

 6/12 0/12 1/11 8/8 4/12 نیروگاهها 

      

های نفتی در کل انرژی  سهم فرآورده) ب

 مصرفی بخشها 

     

 1/36 7/37 7/39 3/44 3/45 خانگی و تجاری
 9/33 7/30 1/35 8/39 3/39 صنعت 

 9/99 9/99 9/99 0/100 0/100 حمل و نقل 
 2/78 2/82 2/84 8/87 9/87 کشاورزی
 7/26 4/26 8/25 2/23 8/33 نیروگاهها 

 .باشند ارقام مقدماتی می  ▪
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GUEST



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  52

 

 

 مصرف انرژی  بخشهای مختلف به تفکیک حاملهای انرژی )  : 1-16(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1351 1350 1349 1348 1347 1346 شرح

        خانگی و تجاری
 1/27 3/23 1/21 6/20 0/18 2/16 های نفتی  فرآورده

 1/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 7/3 8/3 0/4 2/4 3/4 5/4 سوختهای جامد 

 8/1 5/1 3/1 1/1 9/0 7/0 برق
 7/32 6/28 4/26 9/25 2/23 4/21 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

      

 1/18 8/16 1/15 0/14 9/12 4/11 های نفتی  فرآورده
 6/1 6/0 5/0 4/0 3/0 2/0 گازطبیعی 

 5/2 6/1 4/1 3/1 1/1 0/1 سوختهای جامد 
 2/3 7/2 2/2 8/1 6/1 5/1 برق

 4/25 7/21 2/19 5/17 9/15 1/14 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
      

 3/22 2/20 7/17 4/15 9/13 5/12 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 3/22 2/20 7/17 4/15 9/13 5/12 کل مصرف انرژی 

 

  کشاورزی
      

 0/5 5/4 0/4 6/3 3/3 8/2 های نفتی  فرآورده
 1/0 1/0 1/0 1/0 ـــ ـــ برق

 1/5 6/4 1/4 7/3 3/3 8/2 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 4/4 9/4 2/5 9/3 3/3 9/2 های نفتی  فرآورده
 9/1 8/0 1/0 1/0 1/0 1/0 گازطبیعی 

 5/5 2/4 6/2 1/2 3/1 0/1 انرژی آبی 
 8/11 9/9 9/7 1/6 7/4 0/4 کل مصرف انرژی 

 

 پاالیشگاهها
      

 3/7 0/12 0/13 8/8 1/16 6/14 های نفتی  فرآورده
 5/6 0/6 1/6 8/5 9/4 7/4 گازطبیعی 

 5/0 4/0 4/0 4/0 4/0 3/0 برق 
 3/14 4/18 5/19 0/15 4/21 6/19 کل مصرف انرژی 
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 ادامه... مصرف انرژی  بخشهای مختلف به تفکیک حاملهای انرژی  )  : 1-16(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1357 1356 1355 1354 1353 1352 شرح

       خانگی و تجاری 
 4/52 5/52 8/44 2/38 8/33 2/29 های نفتی  فرآورده

 3/1 3/1 5/0 2/0 1/0 1/0 گازطبیعی 
 4/3 5/3 4/3 4/3 4/3 5/3 سوختهای جامد 

 8/4 1/4 5/3 0/3 4/2 2/2 برق
 9/61 4/61 2/52 8/44 7/39 0/35 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

      

 2/36 3/36 3/30 4/26 3/23 4/20 های نفتی  فرآورده
 0/3 1/6 9/6 3/5 5/4 7/3 گازطبیعی 

 2/5 5/8 4/8 5/8 6/4 2/4 ختهای جامد سو
 9/4 4/5 1/5 8/4 6/4 0/4 برق

 3/49 3/56 7/50 0/45 0/37 3/32 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
      

 5/57 2/57 0/47 9/38 3/31 2/27 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 5/57 2/57 0/47 9/38 3/31 2/27 ی کل مصرف انرژ

 

  کشاورزی
      

 9/11 9/11 9/9 4/8 8/6 0/6 های نفتی  فرآورده
 3/0 3/0 2/0 2/0 2/0 1/0 برق

 2/12 2/12 1/10 6/8 0/7 1/6 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 6/15 3/13 3/12 7/10 8/7 6/7 های نفتی  فرآورده
 7/8 7/9 0/7 9/6 3/6 8/3 گازطبیعی 

 8/9 6/6 2/6 4/5 3/5 4/4 انرژی آبی 
 1/34 6/29 5/25 0/23 4/19 8/15 کل مصرف انرژی 

 

 پاالیشگاهها
      

 0/16 1/18 2/16 1/16 6/14 5/13 های نفتی  فرآورده
 4/2 9/4 2/7 7/5 8/6 5/6 گازطبیعی 

 6/0 6/0 6/0 6/0 5/0 5/0 برق 
 0/19 6/23 0/24 4/22 9/21 5/20 کل مصرف انرژی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  54

 

 

 ادامه... مصرف انرژی  بخشهای مختلف به تفکیک حاملهای انرژی  )  : 1-16(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1363 1362 1361 1360 1359 1358 شرح

       خانگی و تجاری 
 5/75 6/73 6/59 0/53 3/54 3/61 های نفتی  فرآورده

 9/19 0/15 2/12 9/9 4/5 3/3 گازطبیعی 
 5/3 5/3 5/3 6/3 4/3 5/3 سوختهای جامد 

 7/10 6/9 5/8 7/6 9/5 6/5 برق
 6/109 7/101 8/83 2/73 0/69 7/73 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

      

 0/59 8/54 7/47 3/44 1/41 2/38 های نفتی  فرآورده
 1/11 0/10 6/9 8/5 3/3 4/1 گازطبیعی 

 5/6 4/8 9/8 6/6 9/7 5/7 سوختهای جامد 
 6/6 1/6 3/5 2/5 0/5 1/5 برق

 2/83 3/79 5/71 9/61 3/57 2/52 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
      

 0/78 5/72 6/58 6/53 0/54 5/58 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 0/78 5/72 6/58 6/53 0/54 5/58 کل مصرف انرژی 

 

  کشاورزی
      

 6/20 3/19 9/15 6/13 5/12 4/12 های نفتی  فرآورده
 1/1 9/0 7/0 5/0 4/0 3/0 برق

 7/21 2/20 6/16 1/14 9/12 7/12 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 2/30 6/24 6/18 0/18 5/15 4/15 های نفتی  فرآورده
 5/24 8/22 0/20 9/14 3/14 7/14 گازطبیعی 

 0/9 7/9 1/10 7/9 8/8 5/8 انرژی آبی 
 7/63 1/57 7/48 6/42 6/38 6/38 کل مصرف انرژی 

 

 پاالیشگاهها
      

 6/14 6/13 3/12 8/11 7/9 9/15 های نفتی  فرآورده
 2/2 7/1 5/1 0/1 0/2 8/2 گازطبیعی 

 3/0 5/0 5/0 5/0 4/0 6/0 برق 
 1/17 8/15 3/14 3/13 1/12 3/19 کل مصرف انرژی 



   جداول ترازنامه انرژی کل کشور 

  

 

55

 

 ادامه... مصرف انرژی  بخشهای مختلف به تفکیک حاملهای انرژی  )  : 1-16(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1369 1368 1367 1366 1365 1364 شرح

       خانگی و تجاری 
 4/80 5/86 6/76 5/76 6/68 8/81 های نفتی  فرآورده

 9/20 8/16 7/16 7/16 0/21 7/20 گازطبیعی 
 2/3 2/3 4/3 3/3 5/3 5/3 سوختهای جامد 

 6/17 0/16 5/14 1/14 1/13 8/11 برق
 1/122 5/122 2/111 6/110 2/106 8/117 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

      

 5/66 1/65 4/62 5/62 1/59 1/63 های نفتی  فرآورده
 0/35 2/28 5/15 5/15 5/7 4/9 گازطبیعی 

 7/4 7/4 4/6 2/6 3/6 4/6 سوختهای جامد 
 7/8 5/7 2/6 2/6 7/6 7/6 برق

 9/114 5/105 5/90 4/90 6/79 6/85 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
      

 2/96 1/90 4/83 6/84 7/78 8/82 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 2/96 1/90 4/83 6/84 7/78 8/82 کل مصرف انرژی 

 

  کشاورزی
      

 5/27 4/26 0/25 1/25 6/22 6/23 های نفتی  فرآورده
 2/2 0/2 8/1 5/1 3/1 5/1 برق

 7/29 4/28 8/26 6/26 9/23 1/25 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 9/39 8/35 6/35 5/33 5/36 2/36 های نفتی  فرآورده
 7/53 2/43 1/36 4/34 3/24 2/25 گازطبیعی 

 5/9 7/11 4/11 1/13 7/11 7/8 انرژی آبی 
 1/103 7/90 1/83 0/81 5/72 1/70 کل مصرف انرژی 

 

 پاالیشگاهها
      

 5/11 5/11 0/14 8/14 6/13 4/15 های نفتی  فرآورده
 9/3 0/2 4/2 4/2 3/2 1/2 گازطبیعی 

 5/0 4/0 3/0 5/0 3/0 4/0 برق 
 9/15 9/13 7/16 7/17 2/16 9/17 کل مصرف انرژی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  56

 

 

 ادامه... مصرف انرژی  بخشهای مختلف به تفکیک حاملهای انرژی  )  : 1-16(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 شرح

       خانگی و تجاری 
 1/112 2/108 8/116 5/109 3/95 8/84 های نفتی  فرآورده

 1/91 4/79 3/69 2/54 0/47 2/30 گازطبیعی 
 1/4 0/4 4/3 1/3 5/3 3/3 سوختهای جامد 

 9/22 3/22 7/21 3/22 1/20 6/19 برق
 3/230 0/214 2/211 1/189 9/165 9/137 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

      

 2/46 5/45 7/51 3/54 3/72 7/70 های نفتی  فرآورده
 7/59 5/79 0/65 4/44 0/44 6/43 گازطبیعی 

 9/6 6/7 3/7 2/6 8/5 3/6 د سوختهای جام
 0/16 9/13 3/13 4/11 7/10 0/9 برق

 8/128 5/146 3/137 3/116 8/132 6/129 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
      

 9/147 9/141 6/144 1/122 7/110 0/104 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 9/147 9/141 6/144 1/122 7/110 0/104 صرف انرژی کل م

 
 کشاورزی

      

 4/27 7/27 8/28 6/28 0/31 6/29 های نفتی  فرآورده
 4/3 2/3 1/3 4/2 1/2 3/2 برق

 9/30 9/30 9/31 0/31 1/33 9/31 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 4/61 1/59 9/51 0/51 0/40 1/41 های نفتی  فرآورده
 4/89 4/83 3/83 5/72 2/62 0/60 گازطبیعی 

 5/11 4/11 6/11 3/15 6/14 0/11 انرژی آبی 
 01/0 01/0 ـــ ـــ ـــ ـــ انرژی تجدید پذیر
 4/162 8/153 9/146 8/138 8/116 1/112 کل مصرف انرژی 

 

 پاالیشگاهها
      

 6/16 8/15 5/14 1/12 5/12 5/11 های نفتی  فرآورده
 9/6 9/6 6/6 9/9 5/7 5/6  گازطبیعی

 8/0 7/0 7/0 7/0 4/1 5/0 برق 
 3/24 4/23 8/21 7/22 4/21 5/18 کل مصرف انرژی 
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 ادامه... مصرف انرژی  بخشهای مختلف به تفکیک حاملهای انرژی  )  : 1-16(جدول 
 ) میلیون بشکه معادل نفت خام(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 شرح
      خانگی و تجاری 

 4/99 4/101 1/100 7/108 3/109 های نفتی  فرآورده
 4/142 5/135 6/121 6/106 6/102 گازطبیعی 

 6/2 7/2 8/2 5/3 3/4 سوختهای جامد 
 8/30 1/29 6/27 6/26 9/24 برق

 1/275 7/268 0/252 4/245 0/241 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

     

 9/53 7/50 9/49 9/52 4/56 های نفتی  فرآورده
 9/76 8/86 1/66 2/55 3/63 گازطبیعی 

 6/7 0/8 1/8 3/8 4/7 سوختهای جامد 
 6/20 7/19 0/18 6/16 6/16 برق

 0/159 3/165 1/142 0/133 6/143 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
     

 4/194 4/183 3/170 2/161 2/153 های نفتی  فرآورده
 03/0 ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 1/0 1/0 1/0 ـــ ـــ برق
 5/194 5/183 4/170 2/161 2/153 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

     

 9/23 4/25 6/25 2/29 1/26 های نفتی  فرآورده
 6/6 5/5 8/4 1/4 6/3 برق

 5/30 9/30 4/30 2/33 7/29 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
     

 2/60 0/56 2/51 1/42 9/58 های نفتی  فرآورده
 5/157 2/150 3/139 1/128 4/104 بیعی گازط

 9/7 7/5 8/7 0/11 8/10 انرژی آبی 
 05/0 05/0 06/0 03/0 01/0 انرژی تجدید پذیر
 7/225 0/212 3/198 2/181 1/174 کل مصرف انرژی 

 
 پاالیشگاهها

     

 8/9 6/13 9/15 5/17 7/16 های نفتی  فرآورده
 6/18 3/12 1/14 6/12 4/7 گازطبیعی 

 1/1 9/0 1/1 2/1 9/0 برق 
 5/29 8/26 2/31 4/31 0/25 کل مصرف انرژی 

 .باشند ارقام مقدماتی می  ▪



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  58

 

 

 سهم انواع حاملهای انرژی در عرضه انرژی اولیه )  : 1-17(جدول 
 ) درصد(

 1351 1350 1349 1348 1347 1346 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 61/95 28/96 86/97 84/98 80/98 75/98 نفت خام 
 78/3 16/3 58/1 55/0 57/0 57/0 گازطبیعی 

 13/0 09/0 10/0 10/0 10/0 10/0 سوختهای جامد
 19/0 22/0 28/0 34/0 41/0 47/0 سوختهای غیرتجاری

 28/0 24/0 18/0 17/0 12/0 10/0 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 ی اولیهکل تولید انرژ

 

 نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه
      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اتکل وارد

 

 نسبت صادرات به تولید انرژی اولیه
      

 90/90 26/91 24/93 98/92 77/92 07/93 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 67/2 07/2 43/0 ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 58/93 33/93 67/93 98/92 77/92 07/93 کل صادرات 

 

 نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل -2
 انرژی اولیه

      

 51/5 91/4 15/4 70/3 66/2 41/2 تلفات تبدیل
 77/11 13/16 81/18 90/17 90/25 20/26 مصارف بخش انرژی

 28/17 04/21 96/22 60/21 57/28 61/28 کل مصرف در بخش انرژی

 
به عرضه کل  نسبت مصرف نهائی -3

 انرژی اولیه

 
36/71 

 
43/71 

 
40/78 

 
04/77 

 
96/78 

 
72/82 



   جداول ترازنامه انرژی کل کشور 
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 ادامه... سهم انواع حاملهای انرژی در عرضه انرژی اولیه  )  : 1-17( جدول 
 ) درصد(

 1357 1356 1355 1354 1353 1352 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 48/95 16/95 42/95 12/95 75/95 87/95 نفت خام 
 51/3 18/4 96/3 25/4 69/3 60/3 گازطبیعی 

 20/0 20/0 20/0 20/0 18/0 18/0 سوختهای جامد
 21/0 16/0 15/0 16/0 15/0 16/0 سوختهای غیرتجاری

 60/0 30/0 27/0 26/0 23/0 20/0 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل تولید انرژی اولیه

 
 نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه

      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 65/1 24/0 18/0 ـــ ـــ ـــ های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 78/0 64/1 83/1 25/2 24/0 14/0 سوختهای جامد

 43/2 88/1 01/2 25/2 24/0 14/0 کل واردات

 
 نسبت صادرات به تولید انرژی اولیه

      

 27/82 14/82 80/87 62/87 11/90 90/90 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 00/2 60/2 59/2 92/2 50/2 44/2 گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 27/84 74/84 39/90 54/90 62/92 35/93 کل صادرات 

 
 نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل -2

 انرژی اولیه

      

 96/9 95/7 60/7 86/7 43/7 47/6 تلفات تبدیل
 82/7 43/9 99/10 74/11 34/13 96/13 مصارف بخش انرژی

 79/17 37/17 59/18 61/19 77/20 43/20 کل مصرف در بخش انرژی

 
عرضه کل  نسبت مصرف نهائی به -3

 انرژی اولیه

 
57/79 

 
23/29 

 
39/80 

 
41/81 

 
63/82 

 
21/82 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  60

 

 

 ادامه... سهم انواع حاملهای انرژی در عرضه انرژی اولیه  )  : 1-17(جدول 
 ) درصد(

 1363 1362 1361 1360 1359 1358 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 02/92 62/93 08/94 48/91 23/92 69/94 نفت خام 
 16/6 71/4 18/4 51/5 99/4 12/4 گازطبیعی 

 49/0 43/0 43/0 70/0 70/0 29/0 سوختهای جامد
 37/0 33/0 34/0 63/0 58/0 26/0 سوختهای غیرتجاری

 96/0 92/0 97/0 69/1 50/1 64/0 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل تولید انرژی اولیه

 

 نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه
      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 85/9 10/17 44/10 17/8 30/1 36/1 های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 50/0 13/1 52/1 01/1 54/1 40/1 سوختهای جامد

 35/10 24/18 96/11 18/9 84/2 76/2 کل واردات

 

 نسبت صادرات به تولید انرژی اولیه
      

 95/64 36/72 65/75 10/59 90/55 50/78 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 65/1 گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 95/64 36/72 65/75 10/59 90/55 16/80 کل صادرات 

 

 نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل -2
 انرژی اولیه

      

 93/11 76/11 82/11 70/11 08/11 49/10 تلفات تبدیل
 50/4 59/4 94/4 15/5 91/4 31/7 مصارف بخش انرژی

 44/16 35/16 77/16 85/16 99/15 79/17 کل مصرف در بخش انرژی

 

 عرضه کل  نسبت مصرف نهائی به-3
 انرژی اولیه

 
21/82 

 
01/84 

 
15/83 

 
23/83 

 
65/83 

 
56/83 
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 ادامه... سهم انواع حاملهای انرژی در عرضه انرژی اولیه  )  : 1-17(جدول 
 ) درصد(

 1369 1368 1367 1366 1365 1364 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 55/87 72/89 99/90 76/90 39/91 45/92 نفت خام 
 24/11 71/8 07/7 08/7 33/6 82/5 گازطبیعی 

 27/0 32/0 50/0 49/0 54/0 50/0 سوختهای جامد
 24/0 27/0 33/0 34/0 40/0 35/0 سوختهای غیرتجاری

 70/0 98/0 11/1 33/1 34/1 88/0 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل تولید انرژی اولیه

 
 نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه

      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 70/8 50/10 96/16 97/17 39/16 27/16 های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 20/0 20/0 32/0 35/0 43/0 38/0 سوختهای جامد

 90/8 70/10 28/17 32/18 82/16 65/16 کل واردات

 
 نسبت صادرات به تولید انرژی اولیه

      

 50/66 90/63 55/66 63/64 06/65 96/65 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 00/1 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 50/67 90/63 55/66 63/64 06/65 96/65 کل صادرات 

 
 نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل -2

 انرژی اولیه

      

 48/15 88/14 12/14 95/13 94/13 78/12 تلفات تبدیل
 10/6 64/5 48/3 72/3 35/4 56/4 مصارف بخش انرژی

 59/21 51/20 61/17 67/17 29/18 33/17 کل مصرف در بخش انرژی

 
هائی به عرضه کل  نسبت مصرف ن-3

 انرژی اولیه

 
67/82 

 
71/81 

 
32/82 

 
39/82 

 
49/79 

 
41/78 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  62

 

 

 ادامه... سهم انواع حاملهای انرژی در عرضه انرژی اولیه  )  : 1-17(جدول 
 ) درصد(

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 شرح

   عرضه انرژی اولیه -1
 تولید 

      

 85/81 89/82 87/83 18/86 64/86 59/85 نفت خام 
 94/16 93/15 95/14 48/12 01/12 17/13 گازطبیعی 

 24/0 30/0 28/0 22/0 19/0 26/0 سوختهای جامد
 26/0 23/0 20/0 19/0 22/0 23/0 سوختهای غیرتجاری

 71/0 66/0 70/0 93/0 94/0 76/0 انرژی آبی
 0004/0 0004/0 ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 ولیهکل تولید انرژی ا

 
 نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه

      

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 43/3 52/3 56/5 29/8 03/10 94/7 های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 40/0 36/0 41/0 41/0 47/0 51/0 سوختهای جامد

 83/3 89/3 97/5 70/8 50/10 45/8 کل واردات

 

 نسبت صادرات به تولید انرژی اولیه
      

 52/54 98/57 30/59 88/63 59/65 10/65 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 ـــ ـــ 05/0 ـــ 17/0 23/1 گازطبیعی 

 004/0 01/0 02/0 01/0 01/0 02/0 سوختهای جامد
 01/0 01/0 01/0 01/0 ـــ ـــ برق

 54/54 00/58 37/59 90/63 76/65 35/66 کل صادرات 

 

 نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل -2
 انرژی اولیه

      

 46/15 23/15 90/14 68/15 98/14 65/15 تلفات تبدیل
 90/6 00/8 35/6 24/7 16/6 03/6 مصارف بخش انرژی

 36/22 23/23 25/21 92/22 15/21 68/21 کل مصرف در بخش انرژی

 

 نسبت مصرف نهائی به عرضه کل -3
 انرژی اولیه

 
32/78 

 
85/78 

 
08/77 

 
75/78 

 
77/76 

 
64/77 
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 ادامه... سهم انواع حاملهای انرژی در عرضه انرژی اولیه  )  : 1-17(جدول 
 ) درصد(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 شرح
   عرضه انرژی اولیه -1

 تولید 
     

 97/74 94/76 48/76 87/79 40/80 نفت خام 
 13/24 32/22 58/22 98/18 43/18 گازطبیعی 

 28/0 27/0 28/0 29/0 25/0 سوختهای جامد
 15/0 15/0 17/0 21/0 26/0 سوختهای غیرتجاری

 47/0 32/0 48/0 65/0 66/0 انرژی آبی
 003/0 003/0 004/0 002/0 001/0 انرژیهای تجدیدپذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل تولید انرژی اولیه

 
 نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه

     

 21/0 52/0 36/0 ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 86/1 20/1 81/0 93/0 85/2 های نفتی فرآورده

 05/3 29/2 55/1 41/1 31/0 گازطبیعی 
 36/0 38/0 42/0 42/0 42/0 سوختهای جامد

 27/5 86/3 77/2 76/2 58/3 کل واردات

 

 نسبت صادرات به تولید انرژی اولیه
     

 28/50 53/53 20/50 88/50 26/52 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 13/0 ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 03/0 01/0 003/0 003/0 001/0 سوختهای جامد
 01/0 02/0 03/0 02/0 02/0 برق

 45/50 56/53 23/50 90/50 28/52 کل صادرات 

 

 نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل -2
 انرژی اولیه

     

 99/16 78/16 55/16 64/15 84/15 تلفات تبدیل
 40/7 17/7 85/7 62/7 89/6 مصارف بخش انرژی

 39/24 95/23 41/24 26/23 74/22 کل مصرف در بخش انرژی

 

 نسبت مصرف نهائی به عرضه کل -3
 انرژی اولیه

 
26/77 

 
74/76 

 
59/75 

 
05/76 

 
61/75 

 . باشند ارقام مقدماتی می  ▪



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  64

 

 

 های انرژی  سهم مصرف کنندگان نهائی در کل مصرف حامل )  : 1-18(جدول 
 ) درصد(

 1351 1350 1349 1348 1347 1346 شرح

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 61/35 02/34 69/34 61/36 84/35 99/35 خانگی و تجاری

 74/23 59/24 93/24 88/24 56/25 31/25 صنعت

 35/29 55/29 19/29 34/27 57/27 76/27 حمل و نقل

 57/6 58/6 58/6 35/6 46/6 27/6 کشاورزی

 73/4 27/5 61/4 81/4 57/4 67/4 مصارف غیرانرژی 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 76/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تجاریخانگی و 
 21/12 00/5 90/4 00/40 50/37 57/28 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 02/87 00/95 10/95 00/60 50/62 43/71 مصارف غیرانرژی 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 68/59 37/70 07/74 36/76 63/79 82/81 یخانگی و تجار

 32/40 63/29 93/25 64/23 37/20 18/18 صنعت 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 29/35 88/34 11/36 67/36 00/36 82/31 خانگی و تجاری
 75/62 79/62 11/61 00/60 00/64 18/68 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ و نقلحمل 
 96/1 33/2 78/2 33/3 ـــ ـــ کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف برق



   جداول ترازنامه انرژی کل کشور 
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 ادامه... های انرژی  سهم مصرف کنندگان نهائی در کل مصرف حامل )  : 1-18(جدول 
 ) درصد(

 1357 1356 1355 1354 1353 1352 شرح

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 22/31 27/31 87/31 22/32 58/33 36/33 خانگی و تجاری

 59/21 63/21 55/21 27/21 14/23 36/23 صنعت

 31/34 06/34 47/33 80/32 07/31 14/31 حمل و نقل

 10/7 09/7 05/7 06/7 75/6 89/6 کشاورزی

 78/5 59/5 05/6 66/5 46/5 26/5 ی مصارف غیرانرژ

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 70/9 60/7 99/2 33/1 70/0 65/0 خانگی و تجاری
 39/22 67/35 32/41 33/35 69/31 03/24 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 91/67 73/56 69/55 33/63 61/67 32/75 ژی مصارف غیرانر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 53/39 17/29 81/28 57/28 50/42 45/45 خانگی و تجاری

 47/60 83/70 19/71 43/71 50/57 55/54 صنعت 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 00/48 84/41 77/39 50/37 33/33 92/34 خانگی و تجاری
 00/49 10/55 95/57 00/60 89/63 49/63 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 00/3 06/3 27/2 50/2 78/2 59/1 کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف برق



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  66

 

 

 ادامه... های انرژی  سهم مصرف کنندگان نهائی در کل مصرف حامل )  : 1-18(جدول 
 ) درصد(

 1363 1362 1361 1360 1359 1358 شرح

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 32/29 40/31 06/31 10/30 68/31 11/34 خانگی و تجاری

 89/22 36/23 84/24 16/25 96/23 25/21 تصنع

 29/30 93/30 55/30 40/30 48/31 52/32 حمل و نقل

 99/7 24/8 29/8 70/7 27/7 90/6 کشاورزی

 51/9 06/6 26/5 64/6 60/5 23/5 مصارف غیرانرژی 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 78/63 52/59 45/55 26/62 86/41 57/21 خانگی و تجاری
 58/35 68/39 64/43 48/36 58/25 15/9 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 64/0 79/0 91/0 26/1 56/32 28/69 مصارف غیرانرژی 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 00/35 41/29 23/28 29/35 09/30 82/31 خانگی و تجاری

 00/65 59/70 77/71 71/64 91/69 18/68 صنعت 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 15/58 83/57 62/58 03/54 21/52 91/50 خانگی و تجاری
 87/35 75/36 55/36 94/41 25/44 36/46 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 98/5 42/5 83/4 03/4 54/3 73/2 کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف برق



   جداول ترازنامه انرژی کل کشور 
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 ادامه... های انرژی  سهم مصرف کنندگان نهائی در کل مصرف حامل )  : 1-18(جدول 
 ) درصد(

 1369 1368 1367 1366 1365 1364 شرح

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 26/28 89/30 95/28 09/29 45/28 91/31 خانگی و تجاری

 38/23 25/23 60/23 78/23 50/24 83/23 صنعت

 80/33 18/32 55/31 20/32 65/32 31/31 حمل و نقل

 67/9 42/9 44/9 56/9 38/9 92/8 کشاورزی

 88/4 25/4 47/6 36/5 02/5 03/5 مصارف غیرانرژی 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 90/27 17/31 12/49 76/50 17/73 32/68 خانگی و تجاری
 73/46 33/52 59/45 11/47 13/26 02/31 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 37/25 51/16 29/5 13/2 70/0 66/0 مصارف غیرانرژی 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 51/40 51/40 69/34 74/34 71/35 35/35 خانگی و تجاری

 49/59 49/59 31/65 26/65 29/64 65/64 صنعت 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100  جامدکل مصرف سوختهای

 
 برق

      

 46/59 61/60 77/62 23/63 09/62 00/59 خانگی و تجاری
 39/29 41/28 84/26 80/27 75/31 50/33 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 43/7 58/7 79/7 73/6 16/6 50/7 کشاورزی

 72/3 41/3 60/2 24/2 ـــ ـــ سایر مصارف 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف برق



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  68

 

 

 ادامه... های انرژی  سهم مصرف کنندگان نهائی در کل مصرف حامل )  : 1-18(جدول 
 ) درصد(

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 شرح

   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

      

 23/30 36/31 86/31 32/31 80/28 71/27 خانگی و تجاری

 46/12 18/13 09/14 52/15 85/21 10/23 صنعت

 88/39 11/41 42/39 92/34 45/33 98/33 حمل و نقل

 39/7 02/8 86/7 17/8 37/9 66/9 کشاورزی

 04/10 33/6 77/6 07/10 53/6 55/5 مصارف غیرانرژی 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 81/55 07/46 15/47 24/49 00/43 82/30 خانگی و تجاری
 54/36 14/46 27/44 32/40 26/40 49/44 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 65/7 79/7 58/8 44/10 74/16 69/24 مصارف غیرانرژی 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 44/37 39/34 79/31 10/33 71/37 31/34 خانگی و تجاری

 56/62 61/65 21/68 90/66 29/62 69/35 صنعت 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 05/52 12/55 44/55 29/60 94/58 06/61 خانگی و تجاری
 33/36 17/34 95/33 92/30 38/31 04/28 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 80/7 99/7 91/7 53/6 16/6 17/7 کشاورزی

 82/3 71/2 70/2 26/2 52/3 74/3 سایر مصارف 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف برق



   جداول ترازنامه انرژی کل کشور 
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 ادامه... های انرژی   در کل مصرف حاملسهم مصرف کنندگان نهائی )  : 1-18(جدول 
 ) درصد(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 شرح
   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده
     

 29/25 50/26 34/26 00/27 49/28 خانگی و تجاری

 71/13 24/13 15/13 14/13 72/14 صنعت

 47/49 92/47 84/44 02/40 95/39 حمل و نقل

 08/6 64/6 73/6 24/7 82/6 کشاورزی

 45/5 71/5 94/8 60/12 03/10 مصارف غیرانرژی 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

     

 91/58 91/56 07/59 11/61 67/57 خانگی و تجاری
 84/31 48/36 11/32 65/31 56/35 صنعت 

 01/0 ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 24/9 61/6 82/8 23/7 76/6 ارف غیرانرژی مص

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

     

 63/25 91/24 39/25 53/29 82/36 خانگی و تجاری

 37/74 09/75 61/74 47/70 18/63 صنعت 

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف سوختهای جامد

 
 رقب

     

 78/50 38/51 09/52 56/54 58/53 خانگی و تجاری
 99/33 79/34 90/33 99/33 70/35 صنعت 

 19/0 19/0 19/0 05/0 ـــ حمل و نقل
 97/10 68/9 08/9 35/8 77/7 کشاورزی

 08/4 97/3 74/4 05/3 95/2 سایر مصارف 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف برق

 .باشند مقدماتی میارقام   ▪



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  70

 

 

 سهم بخشها در کل مصرف نهایی  )  : 1-19(جدول 
 ) درصد(

 1351 1350 1349 1348 1347 1346 شرح

   مصرف نهائی -4
 های نفتی   فرآورده

      

 97/26 82/25 35/26 31/31 56/30 30/30 خانگی و تجاری

 98/17 66/18 94/18 28/21 80/21 31/21 صنعت

 23/22 42/22 17/22 38/23 51/23 37/23 حمل و نقل

 98/4 99/4 99/4 43/5 51/5 28/5 کشاورزی

 58/3 00/4 50/3 11/4 90/3 93/3 مصارف غیرانرژی 

 72/75 91/75 96/75 54/85 26/85 26/84 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 

 گازطبیعی 
      

 10/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خانگی و تجاری
 59/1 67/0 63/0 61/0 51/0 37/0 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 34/11 65/12 14/12 91/0 85/0 94/0 مصارف غیرانرژی 

 03/13 32/13 77/12 52/1 36/1 31/1 کل مصرف گازطبیعی 

 

 سوختهای جامد 
      

 68/3 22/4 01/5 39/6 29/7 43/8 خانگی و تجاری

 49/2 78/1 75/1 98/1 86/1 87/1 صنعت 

 17/6 00/6 76/6 37/8 15/9 31/10 کل مصرف سوختهای جامد

 

 برق
      

 79/1 66/1 63/1 67/1 53/1 31/1 خانگی و تجاری
 18/3 00/3 75/2 74/2 71/2 81/2 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 10/0 11/0 13/0 15/0 ـــ ـــ کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 07/5 77/4 51/4 57/4 24/4 12/4 کل مصرف برق

       
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 جمع 



   جداول ترازنامه انرژی کل کشور 
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 ادامه... سهم بخشها در کل مصرف نهایی  )  : 1-19(جدول 
 ) درصد(

 1357 1356 1355 1354 1353 1352 شرح

   مصرف نهائی -4
 های نفتی   فرآورده

      

 22/26 39/25 19/25 88/24 98/25 97/24 خانگی و تجاری

 13/18 56/17 03/17 20/17 90/17 48/17 صنعت

 81/28 65/27 45/26 33/25 04/24 30/23 حمل و نقل

 96/5 76/5 57/5 45/5 22/5 15/5 کشاورزی

 86/4 83/4 78/4 37/4 23/4 94/3 مصارف غیرانرژی 

 98/83 30/81 02/79 24/77 39/77 83/74 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 65/0 63/0 28/0 13/0 08/0 09/0 خانگی و تجاری
 50/1 95/2 88/3 46/3 46/3 17/3 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 56/4 69/4 23/5 19/6 38/7 93/9 مصارف غیرانرژی 

 71/6 27/8 39/9 78/9 92/10 18/13 کل مصرف گازطبیعی 

 
 ختهای جامد سو

      

 70/1 69/1 91/1 22/2 61/2 00/3 خانگی و تجاری

 60/2 11/4 72/4 54/5 54/3 60/3 صنعت 

 31/4 80/5 64/6 76/7 15/6 59/6 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 40/2 98/1 97/1 96/1 84/1 88/1 خانگی و تجاری
 45/2 61/2 87/2 13/3 54/3 42/3 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 15/0 14/0 11/0 13/0 15/0 09/0 کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 01/5 74/4 95/4 22/5 54/5 39/5 کل مصرف برق

       
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 جمع 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  72

 

 

 ادامه... سهم بخشها در کل مصرف نهایی   )  : 1-19(جدول 
 ) درصد(

 1363 1362 1361 1360 1359 1358 شرح

   مصرف نهائی -4
 های نفتی   فرآورده

      

 81/23 55/25 75/24 70/24 25/26 25/28 خانگی و تجاری

 59/18 01/19 79/19 65/20 85/19 60/17 صنعت

 60/24 16/25 34/24 95/24 08/26 94/26 حمل و نقل

 49/6 71/6 61/6 32/6 02/6 72/5 کشاورزی

 72/7 93/4 19/4 45/5 64/4 33/4 مصارف غیرانرژی 

 21/81 36/81 69/79 07/82 85/82 82/82 های نفتی  کل مصرف فرآورده
 

 گازطبیعی 
      

 27/6 21/5 07/5 61/4 61/2 52/1 خانگی و تجاری
 50/3 47/3 99/3 70/2 59/1 64/0 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 06/0 07/0 08/0 09/0 03/2 88/4 ف غیرانرژی مصار

 84/9 75/8 14/9 41/7 23/6 04/7 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 10/1 21/1 45/1 68/1 64/1 61/1 خانگی و تجاری

 05/2 92/2 70/3 07/3 82/3 45/3 صنعت 

 15/3 13/4 15/5 75/4 46/5 07/5 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 37/3 33/3 53/3 12/3 85/2 58/2 خانگی و تجاری
 08/2 12/2 20/2 42/2 42/2 35/2 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 35/0 31/0 29/0 23/0 19/0 14/0 کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 80/5 76/5 02/6 78/5 46/5 07/5 کل مصرف برق

       
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 جمع 



   جداول ترازنامه انرژی کل کشور 
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 ادامه... سهم بخشها در کل مصرف نهایی  )  : 1-19(جدول 
 ) درصد(

 1369 1368 1367 1366 1365 1364 شرح

   مصرف نهائی -4
 های نفتی   فرآورده

      

 26/20 50/23 10/23 34/23 81/22 18/25 خانگی و تجاری

 76/16 68/17 83/18 08/19 65/19 41/19 صنعت

 23/24 48/24 18/25 84/25 18/26 50/25 حمل و نقل

 93/6 17/7 53/7 67/7 52/7 27/7 کشاورزی

 50/3 23/3 16/5 30/4 03/4 09/4 مصارف غیرانرژی 

 69/71 05/76 81/79 25/80 18/80 46/81 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 26/5 56/4 04/5 10/5 99/6 37/6 خانگی و تجاری
 82/8 66/7 68/4 73/4 50/2 89/2 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 79/4 42/2 54/0 21/0 07/0 06/0 مصارف غیرانرژی 

 87/18 64/14 26/10 04/10 55/9 33/9 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

      

 81/0 87/0 03/1 01/1 16/1 08/1 خانگی و تجاری

 18/1 28/1 93/1 89/1 10/2 97/1 صنعت 

 99/1 15/2 96/2 90/2 26/3 05/3 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 43/4 35/4 38/4 30/4 36/4 63/3 خانگی و تجاری
 19/2 04/2 87/1 89/1 23/2 06/2 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 55/0 54/0 54/0 46/0 43/0 46/0 کشاورزی

 28/0 24/0 18/0 15/0 ـــ ـــ سایر مصارف 
 46/7 17/7 97/6 81/6 02/7 16/6 کل مصرف برق

       
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 جمع 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  74

 

 

 ادامه... سهم بخشها در کل مصرف نهایی  )  : 1-19(جدول 
 ) درصد(

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 شرح

   مصرف نهائی -4
 های نفتی   آوردهفر

      

 03/19 00/19 73/20 64/21 71/19 03/19 خانگی و تجاری

 84/7 99/7 17/9 72/10 95/14 86/15 صنعت

 10/25 91/24 66/25 13/24 89/22 33/23 حمل و نقل

 65/4 86/4 12/5 64/5 41/6 63/6 کشاورزی

 32/6 83/3 41/4 96/6 47/4 81/3 مصارف غیرانرژی 

 94/62 59/60 09/65 10/69 43/68 66/68 های نفتی  رآوردهکل مصرف ف

 
 گازطبیعی 

      

 47/15 94/13 29/12 71/10 72/9 77/6 خانگی و تجاری
 13/10 96/13 54/11 77/8 10/9 78/9 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 12/2 36/2 24/2 27/2 78/3 43/5 مصارف غیرانرژی 

 71/27 27/30 07/26 76/21 60/22 98/21 یعی کل مصرف گازطب

 
 سوختهای جامد 

      

 70/0 70/0 60/0 61/0 72/0 74/0 خانگی و تجاری

 17/1 33/1 29/1 23/1 20/1 42/1 صنعت 

 87/1 02/2 89/1 84/1 92/1 16/2 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

      

 89/3 92/3 86/3 40/4 16/4 40/4 خانگی و تجاری
 72/2 43/2 36/2 26/2 21/2 02/2 نعت ص

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 58/0 57/0 55/0 48/0 43/0 52/0 کشاورزی

 29/0 19/0 19/0 17/0 25/0 27/0 سایر مصارف 
 48/7 12/7 96/6 30/7 05/7 20/7 کل مصرف برق

       
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 جمع 



   جداول ترازنامه انرژی کل کشور 
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 ادامه... سهم بخشها در کل مصرف نهایی  )  : 1-19 (جدول
 ) درصد(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 شرح
   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده
     

 09/14 74/14 41/15 06/17 64/17 خانگی و تجاری
 64/7 36/7 69/7 30/8 11/9 صنعت

 55/27 65/26 22/26 28/25 73/24 حمل و نقل
 39/3 69/3 93/3 57/4 22/4 کشاورزی

 04/3 17/3 23/5 96/7 21/6 مصارف غیرانرژی 
 70/55 61/55 48/58 17/63 91/61 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

     

 18/20 68/19 72/18 72/16 56/16 خانگی و تجاری
 91/10 62/12 17/10 66/8 21/10 صنعت 

 004/0 ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 16/3 29/2 79/2 98/1 94/1 ارف غیرانرژی مص

 25/34 59/34 69/31 35/27 72/28 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سوختهای جامد 

     

 37/0 39/0 43/0 54/0 69/0 خانگی و تجاری
 08/1 17/1 25/1 29/1 19/1 صنعت 

 46/1 56/1 68/1 84/1 88/1 کل مصرف سوختهای جامد

 
 برق

     

 36/4 23/4 25/4 17/4 01/4 خانگی و تجاری
 92/2 87/2 77/2 60/2 67/2 صنعت 

 02/0 02/0 02/0 ـــ ـــ حمل و نقل
 94/0 80/0 74/0 64/0 58/0 کشاورزی

 35/0 33/0 39/0 23/0 22/0 سایر مصارف 
 59/8 24/8 16/8 64/7 49/7 کل مصرف برق

      
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 جمع 

 .باشند  مقدماتی میارقام  ▪



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  76

 

 

 سهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی بخشها  )  : 1-20(جدول 
 ) درصد(

 1351 1350 1349 1348 1347 1346 شرح

       خانگی و تجاری 
 87/82 44/81 89/79 51/79 62/77 68/75 های نفتی  فرآورده

 31/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 31/11 31/13 18/15 24/16 51/18 05/21 سوختهای جامد 

 50/5 25/5 93/4 25/4 87/3 27/3 برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 

 صنعت 
      

 23/71 43/77 68/78 98/79 08/81 82/80 های نفتی  فرآورده
 31/6 76/2 60/2 29/2 89/1 42/1 گازطبیعی 

 85/9 37/7 28/7 44/7 94/6 10/7 سوختهای جامد 
 61/12 44/12 44/11 30/10 09/10 65/10 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 

 حمل و نقل 
      

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

      

 04/98 83/97 56/97 28/97 00/100 00/100 های نفتی  فرآورده
 96/1 17/2 44/2 72/2 ـــ ـــ برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 29/37 49/49 82/65 93/63 21/70 50/72 های نفتی  وردهفرآ
 10/16 08/8 27/1 64/1 13/2 50/2 گازطبیعی 

 61/46 42/42 91/32 43/34 66/27 00/25 انرژی آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدید پذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 اپاالیشگاهه
      

 05/51 22/65 67/66 67/58 23/75 49/74 های نفتی  فرآورده
 45/45 61/32 28/31 67/38 90/22 98/23 گازطبیعی 

 50/3 17/2 05/2 67/2 87/1 53/1 برق 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
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 ادامه... رژی بخشها سهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین ان )  : 1-20(جدول 
 ) درصد(

 1357 1356 1355 1354 1353 1352 شرح

       خانگی و تجاری 
 64/84 51/85 82/85 25/85 14/85 41/83 های نفتی  فرآورده

 10/2 12/2 96/0 45/0 25/0 29/0 گازطبیعی 
 50/5 70/5 52/6 60/7 56/8 01/10 سوختهای جامد 

 76/7 67/6 71/6 70/6 05/6 29/6 برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

      

 43/73 50/64 75/59 65/58 96/62 18/63 های نفتی  فرآورده
 09/6 83/10 61/13 78/11 17/12 45/11 گازطبیعی 

 55/10 09/15 57/16 90/18 44/12 00/13 سوختهای جامد 
 94/9 58/9 06/10 67/10 44/12 38/12 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
 حمل و نقل 

      

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

      

 54/97 54/97 02/98 66/97 14/97 37/98 های نفتی  فرآورده
 46/2 46/2 98/1 34/2 86/2 63/1 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 75/45 93/44 24/48 52/46 21/40 10/48 های نفتی  فرآورده
 51/25 77/32 45/27 00/30 47/32 05/24 گازطبیعی 

 74/28 30/22 31/24 48/23 32/27 85/27 انرژی آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدید پذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 پاالیشگاهها
      

 21/84 69/76 50/67 88/71 67/66 85/65 های نفتی  فرآورده
 63/12 76/20 00/30 45/25 05/31 71/31 گازطبیعی 

 16/3 54/2 50/2 68/2 28/2 44/22 برق 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  78

 

 

 ادامه... سهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی بخشها  )  : 1-20(جدول 
 ) درصد(

 1363 1362 1361 1360 1359 1358 شرح

       خانگی و تجاری 
 90/68 37/72 12/71 42/72 70/78 18/83 های نفتی  فرآورده

 15/18 75/14 56/14 52/13 82/7 48/4 گازطبیعی 
 19/3 44/3 18/4 92/4 93/4 75/4 سوختهای جامد 

 76/9 44/9 14/10 15/9 55/8 59/7 برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

      

 91/70 09/69 69/66 59/71 72/71 19/73 های نفتی  فرآورده
 34/13 62/12 43/13 36/9 76/5 68/2 گازطبیعی 

 81/7 60/10 45/12 66/10 79/13 37/14 سوختهای جامد 
 93/7 70/7 42/7 40/8 70/8 77/9 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
 حمل و نقل 

      

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

      

 93/94 55/95 79/95 45/96 89/96 64/97 ی های نفت فرآورده
 07/5 45/4 21/4 55/3 11/3 36/2 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 41/47 08/43 19/38 25/42 16/40 90/39 های نفتی  فرآورده
 46/38 93/39 07/41 98/34 05/37 08/38 گازطبیعی 

 13/14 99/16 74/20 77/22 80/22 02/22 رژی آبی ان
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدید پذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 پاالیشگاهها
      

 38/85 08/86 01/86 72/88 17/80 38/82 های نفتی  فرآورده
 87/12 76/10 49/10 52/7 53/16 51/14 گازطبیعی 

 75/1 16/3 50/3 76/3 31/3 11/3 برق 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
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 ادامه... سهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی بخشها  )  : 1-20(جدول 
 ) درصد(

 1369 1368 1367 1366 1365 1364 شرح

       خانگی و تجاری 
 85/65 61/70 87/68 16/69 59/64 43/69 نفتی های  فرآورده

 11/17 72/13 02/15 10/15 78/19 58/17 گازطبیعی 
 62/2 61/2 06/3 98/2 30/3 97/2 سوختهای جامد 

 41/14 06/13 04/13 75/12 34/12 02/10 برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

      

 89/57 70/61 95/68 14/69 23/74 70/73 های نفتی  فرآورده
 45/30 73/26 13/17 14/17 43/9 99/10 گازطبیعی 

 09/4 46/4 07/7 86/6 92/7 48/7 سوختهای جامد 
 57/7 11/7 85/6 86/6 42/8 83/7 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
 حمل و نقل 

      

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  هفرآورد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

      

 60/92 95/92 27/93 37/94 56/94 03/94 های نفتی  فرآورده
 40/7 05/7 73/6 63/5 44/5 97/5 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 70/38 47/39 84/42 36/41 34/50 64/51 های نفتی  فرآورده
 09/52 63/47 44/43 47/42 52/33 95/35 گازطبیعی 

 21/9 90/12 72/13 17/16 14/16 41/12 انرژی آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رژیهای تجدید پذیران

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 پاالیشگاهها
      

 33/72 73/82 83/83 62/83 95/83 03/86 های نفتی  فرآورده
 53/24 39/14 37/14 56/13 20/14 73/11 گازطبیعی 

 14/3 88/2 80/1 82/2 85/1 23/2 برق 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  80

 

 

 ادامه... سهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی بخشها  )  : 1-20(جدول 
 ) درصد(

 1375 1374 1373 1372 1371 1370 شرح

       خانگی و تجاری 
 68/48 58/50 32/55 92/57 44/57 50/61 های نفتی  فرآورده

 57/39 12/37 79/32 67/28 33/28 90/21 بیعی گازط
 79/1 85/1 60/1 63/1 11/2 39/2 سوختهای جامد 

 96/9 44/10 29/10 78/11 12/12 21/14 برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 صنعت  
      

 88/35 06/31 64/37 65/46 45/54 55/54 های نفتی  فرآورده
 34/46 31/54 37/47 17/38 14/33 63/33 ازطبیعی گ

 35/5 17/5 30/5 36/5 35/4 87/4 سوختهای جامد 
 44/12 46/9 70/9 82/9 06/8 94/6 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
 حمل و نقل 

      

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

      

 86/88 52/89 29/90 21/92 66/93 78/92 های نفتی  فرآورده
 14/11 48/10 71/9 79/7 34/6 22/7 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 81/37 41/38 35/35 77/36 25/34 66/36 های نفتی  فرآورده
 08/55 20/54 74/56 19/52 25/53 52/53 گازطبیعی 

 10/7 39/7 91/7 04/11 50/12 81/9 انرژی آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدید پذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 صرف انرژی کل م
 

 پاالیشگاهها
      

 55/68 61/67 43/66 35/53 41/58 16/62 های نفتی  فرآورده
 33/28 35/29 31/30 45/43 05/35 14/35 گازطبیعی 

 12/3 04/3 25/3 20/3 54/6 70/2 برق 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
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 ادامه... سهم حاملهای مختلف انرژی در تأمین انرژی بخشها  )  : 1-20(جدول 
 ) درصد(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 شرح
      خانگی و تجاری 

 12/36 74/37 70/39 32/44 33/45 های نفتی  فرآورده
 74/51 42/50 25/48 44/43 57/42 گازطبیعی 

 96/0 99/0 10/1 41/1 78/1 سوختهای جامد 
 19/11 85/10 95/10 83/10 32/10 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 صنعت 
     

 87/33 66/30 14/35 81/39 30/39 های نفتی  فرآورده
 37/48 53/52 50/46 52/41 04/44 گازطبیعی 

 80/4 87/4 72/5 21/6 13/5 سوختهای جامد 
 95/12 94/11 64/12 45/12 53/11 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
     

 93/99 94/99 94/99 99/99 00/100 های نفتی  فرآورده
 01/0 ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 06/0 06/0 06/0 01/0 ـــ برق
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

     

 23/78 23/82 16/84 75/87 88/87 های نفتی  فرآورده
 77/21 77/17 84/15 25/12 12/12 برق

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
     

 68/26 43/26 81/25 22/23 81/33 های نفتی  فرآورده
 79/69 85/70 26/70 71/70 98/59 گازطبیعی 

 51/3 69/2 91/3 06/60 21/6 انرژی آبی 
 02/0 02/0 03/0 02/0 ـــ انرژیهای تجدید پذیر

 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 
 

 پاالیشگاهها
     

 16/33 57/50 15/51 89/55 79/66 های نفتی  فرآورده
 20/63 07/46 40/45 17/40 65/29 گازطبیعی 

 64/3 36/3 45/3 93/3 56/3 برق 
 00/100 00/100 00/100 00/100 00/100 کل مصرف انرژی 

 .باشند ارقام مقدماتی می  ▪



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  82

 

 

 رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تبدیالت به تفکیک اجزاء )  : 1-21(جدول 
 ) درصد(

 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 شرح
   عرضه انرژی اولیه -1

 تولید 
       

 45/2 96/15 65/11 57/18 45/13 19/18 97/9 نفت خام 
 22/5 97/9 56/34 78/141 09/226 00/15 09/9 گازطبیعی 

 00/5 00/60 25/56 29/14 69/7 18/18 00/10 سوختهای جامد
 -86/2 -41/5 -63/2 -00/5 -76/4 -33/2 -44/4 سوختهای غیرتجاری

 45/20 -00/20 95/30 54/61 81/23 54/61 00/30 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 58/2 65/15 43/12 52/20 58/14 14/18 92/9 کل تولید
 

 واردات
       

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ کل واردات
 

 صادرات 
       

 69/1 65/15 99/11 96/17 90/14 41/18 56/9های نفتی  نفت خام و فرآورده
 12/5 80/5 22/45 61/483 ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 78/1 37/15 73/12 08/20 43/15 41/18 56/9 کل صادرات 
        

 -00/10 -08/23 67/116 -29/14 -22/22 ـــ ـــ المللی های بین سوخت کشتی
 80/11 83/20 52/6 02/10 75/23 42/1 44/10 عرضه کل انرژی اولیه

 
  بخش تبدیالت-2

       

 42/28 79/41 64/19 23/30 71/38 91/40 22/22  تبدیلتلفات
 83/6 36/43 -28/22 -64/5 00/30 -91/29 18/9 مصارف بخش انرژی

 67/13 86/42 -50/12 84/0 49/31 -31/23 28/10 کل مصرف در بخش انرژی
 
  کل مصرف نهائی -3

 
51/10 

 
30/11 

 
62/21 

 
76/12 

 
59/11 

 
23/16 

 
33/11 
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 ادامه... رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تبدیالت به تفکیک اجزاء  : )  1-21(جدول 
 ) درصد(

 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 شرح
   عرضه انرژی اولیه -1

 تولید 
       

 -81/2 -02/57 -72/18 -04/25 -00/4 51/9 -55/10 نفت خام 
 19/8 -53/46 -69/3 -27/37 45/1 71/1 78/3 گازطبیعی 

 -44/2 89/7 15/15 -00/25 ـــ 76/4 ــــ سوختهای جامد
 88/5 -86/2 94/2 -86/2 94/2 ـــ ـــ سوختهای غیرتجاری

 23/10 53/3 -27/13 48/48 45/6 81/14 89/1 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 -01/2 -88/55 -04/18 -29/25 -74/3 17/9 -96/9 کل تولید
 

 واردات
       

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 38/559 -11/11 -00/10 67/566 00/50 ـــ ـــ های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 -58/31 70/2 74/94 -66/53 50/2 -98/6 00/975 سوختهای جامد

 57/238 -11/4 73/23 53/25 82/6 33/2 00/975 کل واردات
 

 صادرات 
       

 60/3 -58/68 -80/21 -46/28 -80/5 39/9 -44/12های نفتی  نفت خام و فرآورده
 ـــ -00/100 -10/32 -18/45 20/1 -15/3 87/4 گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 60/3 -23/69 -04/22 -98/28 -60/5 99/8 -98/11 کل صادرات 
        

 * -00/10 86/42 -00/30 67/66 -00/25 -11/11 المللی های بین سوخت کشتی
 80/4 -72/6 74/8 -99/2 65/14 49/14 20/16 عرضه کل انرژی اولیه

 

  بخش تبدیالت-2
       

 62/10 -44/1 46/14 61/21 88/19 67/10 95/22 تلفات تبدیل
 92/9 -31/37 58/1 -49/19 -67/1 14/7 28/2 صارف بخش انرژیم

 41/10 -17/16 80/8 69/0 14/7 56/8 68/9 کل مصرف در بخش انرژی
 

  کل مصرف نهائی -3
 

92/17 
 

94/15 
 

37/16 
 

48/3- 
 
73/8 

 
68/4- 

 
73/3 

 .  رقم ناچیز میباشد*



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  84

 

 

 ادامه... دیالت به تفکیک اجزاء رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تب )  : 1-21(جدول 
 ) درصد(

 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 شرح
   عرضه انرژی اولیه -1

 تولید 
       

 65/4 06/12 -97/12 69/5 -51/12 93/0 25/86 نفت خام 
 17/4 32/26 -34/4 -52/0 50/16 25/14 22/37 گازطبیعی 

 25/6 13/2 -08/4 52/6 22/2 ـــ 50/12 سوختهای جامد
 03/3 -71/5 ـــ ـــ ـــ ـــ -78/2 سوختهای غیرتجاری

 -98/12 97/11 48/34 -33/3 -22/7 -96/3 12/4 انرژی آبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 39/4 84/12 -96/11 20/5 -99/10 43/1 10/81 کل تولید
 

 واردات
       

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 -62/4 57/18 -63/5 86/70 -50/36 03/95 13/43 های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 -14/7 -50/12 67/6 -05/21 -28/51 -36/11 23/69 سوختهای جامد

 -66/4 77/17 -35/5 41/66 -42/37 50/81 99/45 کل واردات
 

 صادرات 
       

 48/7 09/12 -15/13 83/6 -11/20 -97/2 81/131های نفتی  م و فرآوردهنفت خا
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 48/7 09/12 -15/13 83/6 -11/20 -97/2 81/131 کل صادرات 
        

 14/7 56/55 00/350 -00/50 33/33 00/50 -89/88 المللی ی بینها سوخت کشتی
 08/1 13/8 -34/6 48/3 24/10 05/19 04/12 عرضه کل انرژی اولیه

 

  بخش تبدیالت-2
       

 34/2 19/8 19/2 82/10 85/11 42/18 25/13 تلفات تبدیل
 -41/5 -50/7 -61/10 68/4 23/8 49/10 52/7 مصارف بخش انرژی

 71/0 46/4 -17/1 13/9 83/10 08/16 49/11 رف در بخش انرژیکل مص
 
  کل مصرف نهائی -3

 
15/12 

 
64/19 

 
12/10 

 
37/2 

 
43/7- 

 
95/8 

 
16/1 
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 ادامه... رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تبدیالت به تفکیک اجزاء  )  : 1-21(جدول 
 ) درصد(

 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 شرح
  عرضه انرژی اولیه  -1

 تولید 
       

 37/2 -86/1 84/5 27/8 43/4 89/10 21/15 نفت خام 
 32/10 77/20 64/10 -45/2 08/25 65/46 00/44 گازطبیعی 

 78/8 38/29 92/20 -26/19 46/1 -63/2 -49/25 سوختهای جامد
 -07/17 79/9 -85/11 06/6 12/3 ـــ -88/5 سوختهای غیرتجاری

 -10/2 -21/24 96/4 73/32 79/15 -80/18 63/2 یانرژی آب
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدیدپذیر

 58/3 85/0 40/6 97/6 82/6 65/13 83/16 کل تولید
 

 واردات
       

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 -35/34 -86/26 -52/11 06/36 57/1 -25/8 -89/28 های نفتی فرآورده

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 
 -33/7 12/8 -87/6 -52/1 11/192 11/11 -77/30 سوختهای جامد

 -51/32 -20/25 -31/11 78/33 76/5 -89/8 -92/28 کل واردات
 

 صادرات 
       

 28/1 -40/6 63/3 77/7 49/4 40/18 15/12های نفتی  نفت خام و فرآورده
 ـــ ـــ ـــ -47/85 64/36 * ـــ گازطبیعی 

 -85/28 77/270 -91/6 -40/64 ـــ ـــ ـــ سوختهای جامد
 -30/20 07/2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 18/1 -29/6 38/3 02/6 99/4 11/20 15/12 کل صادرات 
        

 15/6 24/44 84/71 -17/29 32/26 -63/29 00/80 المللی های بین سوخت کشتی
 69/3 00/9 04/7 74/7 43/12 33/9 16/15 نرژی اولیهعرضه کل ا

 

  بخش تبدیالت-2
       

 98/5 60/3 99/11 14/3 65/13 79/13 30/21 تلفات تبدیل
 61/30 -42/4 77/25 20/10 00/11 39/18 43/86 مصارف بخش انرژی

 34/13 06/1 01/16 11/5 90/12 05/15 18/34 کل مصرف در بخش انرژی
 
 ف نهائی  کل مصر-3

 
09/11 

 
85/7 

 
30/12 

 
47/8 

 
64/4 

 
36/11 

 
08/1 

 .   رقم ناچیز میباشد*



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  86

 

 

 ادامه... رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تبدیالت به تفکیک اجزاء  )  : 1-21(جدول 
 ) درصد(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 1375 شرح
   عرضه انرژی اولیه -1

 تولید 
      

 -20/7 26/11 -97/7 97/1 -47/0 -82/7 نفت خام 
 94/2 30/9 34/14 70/5 30/10 -73/0 گازطبیعی 

 -60/1 68/4 -59/4 49/19 24/2 -94/22 سوختهای جامد
 -39/1 -44/3 -05/20 -53/19 20/4 96/3 سوختهای غیرتجاری

 70/38 -33/26 -43/29 61/1 -27/6 43/1 انرژی آبی
 -56/0 -75/6 11/96 93/194 20/55 -79/0 انرژیهای تجدیدپذیر

 -76/4 59/10 -89/3 64/2 33/1 -65/6 کل تولید
 

 واردات
      

 -90/57 77/53 ـــ ـــ ـــ ـــ )سوآپ(نفت خام 
 28/60 53/55 -04/10 -17/66 -18/12 -30/0 های نفتی فرآورده

 37/37 79/55 24/13 47/372 ـــ ـــ گازطبیعی 
 -25/0 -77/4 70/3 73/2 30/11 48/11 سوختهای جامد

 12/29 43/47 26/17 -17/20 -20/1 80/0 کل واردات

 

 صادرات 
      

 -54/10 93/17 -18/5 -07/0 -87/2 -22/12 های نفتی  نفت خام و فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 78/203 36/296 80/798 -60/55 -03/84 -23/74 سوختهای جامد
 -81/57 -46/9 26/29 20/18 94/35 59/144 برق

 -29/10 93/17 -16/5 -06/0 -87/2 -22/12 کل صادرات 

       
 ـــ -82/45 62/54 -13/33 00/0 -29/2 المللی های بین سوخت کشتی

 10/3 32/5 41/3 63/3 64/5 29/2 عرضه کل انرژی اولیه

 
  بخش تبدیالت-2

      

 41/4 74/6 44/9 31/2 27/8 84/3 تلفات تبدیل
 32/6 -83/3 59/6 59/14 50/5 -76/11 مصارف بخش انرژی

 98/4 34/3 51/8 03/6 41/7 -53/1 کل مصرف در بخش انرژی
 

  کل مصرف نهائی -3
 

45/3 
 

13/5 
 
93/2 

 
87/1 

 
96/5 

 
50/2 

 .باشند ارقام مقدماتی می  ▪
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 ای مختلفرشد ساالنه مصرف نهائی حاملهای انرژی در بخشه )  : 1-22(جدول 
 ) درصد(

 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 شرح
   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده
       

 91/15 60/7 51/16 50/10 33/2 09/14 43/11 خانگی و تجاری
 05/14 00/13 50/7 10/11 23/8 71/8 01/13 صنعت

 88/14 84/21 59/10 06/14 30/15 74/10 14/11 حمل و نقل
 79/12 40/20 11/11 78/12 76/11 85/9 25/15 ورزیکشا

 57/19 78/27 ـــ 57/28 70/3 39/17 52/9 مصارف غیرانرژی 
 13/15 86/14 32/11 67/12 01/8 67/11 90/11 های نفتی کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

       

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ خانگی و تجاری
 62/21 25/131 67/166 00/20 00/25 33/33 00/50 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 -24/17 75/1 ـــ 53/17 67/1516 00/20 ـــ مصارف غیرانرژی 

 -79/7 56/17 17/9 65/17 00/920 00/25 29/14 کل مصرف گازطبیعی 
 

 سوختهای جامد 
       

 -86/2 -41/5 -63/2 -00/5 -76/4 -33/2 -44/4 خانگی و تجاری
 52/9 00/68 25/56 29/14 69/7 18/18 00/10 صنعت 

 90/3 19/24 81/14 ـــ -82/1 85/1 -82/1 کل مصرف سوختهای جامد
 

 برق
       

 09/9 22/22 00/20 38/15 18/18 22/22 57/28 خانگی و تجاری
 00/15 00/25 52/18 73/22 22/22 50/12 67/6 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 00/100 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 29/14 53/23 60/18 44/19 00/20 00/20 64/13 کل مصرف برق

        

 31/14 66/17 85/13 42/11 01/8 03/11 63/10 کل مصرف نهایی انرژی 
 -79/6 00/8 00/0 00/20 79/278 86/17 69/7 کل مصرف نهایی غیرانرژی

 33/11 23/16 59/11 76/12 62/21 30/11 59/10 کل مصارف نهائی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  88

 

 

 ادامه... رشد ساالنه مصرف نهائی حاملهای انرژی در بخشهای مختلف  )  : 1-22(جدول 
 ) درصد(

 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 شرح
   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده

       

 -39/2 -43/11 15/17 -32/0 31/17 35/17 90/12 خانگی و تجاری
 91/7 54/7 55/5 -39/0 01/20 78/14 27/13 صنعت

 -80/0 -68/7 65/1 56/0 67/21 03/21 24/24 حمل و نقل
 82/8 48/0 20/4 ـــ 18/20 54/18 12/23 کشاورزی

 87/21 13/2 -09/3 -00/3 65/17 87/26 82/21 مصارف غیرانرژی 
 75/2 -65/4 24/7 -17/0 57/19 61/18 69/17 های نفتی کل مصرف فرآورده

 

 گازطبیعی 
       

 33/83 64/63 85/153 ـــ 00/160 00/150 00/100 خانگی و تجاری
 76/75 71/135 -33/53 -82/50 -59/11 19/30 78/17 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 -24/95 -38/60 48/16 -19/6 30/4 -11/2 -04/1 مصارف غیرانرژی 

 26/23 -69/15 18/14 -64/21 40/2 33/11 63/5 کل مصرف گازطبیعی 
 

 سوختهای جامد 
       

 88/5 -86/2 94/2 -86/2 94/2 ـــ ـــ خانگی و تجاری
 -46/16 33/5 23/44 -82/38 19/1 -18/1 78/84 صنعت 

 -73/9 73/2 91/27 -33/28 69/1 -84/0 75/48 کل مصرف سوختهای جامد
 

  برق
       

 56/13 36/5 67/16 07/17 14/17 67/16 00/25 خانگی و تجاری
 00/4 -96/1 08/4 -26/9 88/5 25/6 35/4 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 00/25 33/33 ـــ ـــ 00/50 ـــ ـــ کشاورزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ سایر مصارف 
 73/9 73/2 00/10 04/2 36/11 00/10 11/11 کل مصرف برق

        

 97/4 -98/1 96/8 -37/3 00/17 62/16 30/19 کل مصرف نهایی انرژی 
 -77/13 -00/31 38/6 -57/4 67/10 88/9 28/7 کل مصرف نهایی غیرانرژی

 73/3 -68/4 73/8 -48/3 37/16 94/15 92/17 کل مصارف نهائی 
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 ادامه... رشد ساالنه مصرف نهائی حاملهای انرژی در بخشهای مختلف  )  : 1-22(جدول 
 ) درصد(

 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 شرح
   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده
       

 12/0 52/11 -14/16 25/8 64/2 51/23 37/12 خانگی و تجاری
 -18/0 84/5 -33/6 90/6 71/7 90/14 49/7 صنعت

 -43/1 55/7 -99/4 15/6 63/7 68/23 45/9 حمل و نقل
 -68/0 15/11 -24/4 72/14 52/6 43/21 24/17 کشاورزی

 28/21 53/16 -02/9 -71/45 54/72 59/40 -68/13 مصارف غیرانرژی 
 61/0 05/9 -89/8 69/2 92/9 15/22 90/8 های نفتی کل مصرف فرآورده

 

 گازطبیعی 
       

 00/0 -48/20 45/1 02/4 67/32 95/22 23/23 خانگی و تجاری
 00/0 67/106 -21/20 -32/15 00/11 17/4 52/65 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 14/157 00/250 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مصارف غیرانرژی 

 34/3 63/14 -28/5 -88/2 81/23 55/14 36/38 کل مصرف گازطبیعی 
 

 سوختهای جامد 
       

 03/3 -71/5 ـــ ـــ ـــ ـــ -78/2 خانگی و تجاری
 23/3 -59/1 -56/1 -54/1 -62/22 -62/5 85/34 صنعت 

 16/3 -06/3 -01/1 -00/1 -97/15 -03/4 57/21 کل مصرف سوختهای جامد
 

   برق
       

 84/2 63/7 02/11 28/10 46/11 94/12 87/26 خانگی و تجاری
 00/0 -46/7 ـــ 52/1 20/8 09/15 92/1 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 00/20 38/15 -33/13 36/36 22/22 57/28 00/40 کشاورزی

 00/20 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر مصارف 
 59/3 69/5 50/5 70/8 84/10 48/14 94/16 کل مصرف برق

        

 -10/0 50/8 -39/7 43/6 87/6 74/18 66/13 یکل مصرف نهایی انرژ
 70/27 33/20 -89/8 -34/45 53/71 81/39 -45/13 کل مصرف نهایی غیرانرژی

 16/1 95/8 -43/7 37/2 12/10 64/19 15/12 کل مصارف نهائی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  90

 

 

 ادامه... رشد ساالنه مصرف نهائی حاملهای انرژی در بخشهای مختلف  )  : 1-22(جدول 
 ) درصد(

 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 شرح
   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده
       

 -36/7 68/6 93/14 35/12 47/5 -02/7 97/12 خانگی و تجاری
 -94/11 -77/4 -96/24 23/2 29/6 24/2 29/4 صنعت

 -88/1 41/18 32/10 44/6 11/8 77/6 99/7 حمل و نقل
 -02/4 96/0 -87/7 85/4 40/7 36/4 69/5 کشاورزی

 -04/12 -45/29 98/62 06/27 30/22 81/16 -41/30 مصارف غیرانرژی 
 -90/5 90/4 67/5 10/8 56/7 66/1 86/5 های نفتی کل مصرف فرآورده

 

 گازطبیعی 
       

 68/14 76/27 36/15 63/55 50/44 40/24 60/0 خانگی و تجاری
 32/22 49/46 88/0 92/0 57/24 11/24 94/81 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 55/6 63/9 -17/37 -38/24 37/27 48/113 44/394 مصارف غیرانرژی 

 37/17 42/33 74/0 53/11 84/30 96/38 53/58 کل مصرف گازطبیعی 
 

 سوختهای جامد 
       

 07/17 79/9 -85/11 06/6 12/3 00/0 -88/5 خانگی و تجاری
 10/4 57/16 51/7 -51/8 44/34 00/0 -56/26 صنعت 

 22/8 33/14 22/0 -51/3 76/21 00/0 -39/19 کل مصرف سوختهای جامد
 

  برق
       

 84/2 -44/2 83/10 55/2 36/11 00/10 34/10 خانگی و تجاری
 11/4 50/16 77/6 89/18 45/3 00/16 97/20 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 50/4 47/28 95/14 -70/8 55/4 00/10 11/11 ورزیکشا

 66/3 82/26 -40/30 00/0 09/9 22/22 00/50 سایر مصارف 
 42/3 09/6 04/8 23/6 45/8 12/12 29/14 کل مصرف برق

        

 57/1 53/14 52/3 66/9 12/11 84/4 14/11 کل مصرف نهایی انرژی
 -88/5 -91/19 04/17 -16/3 23/25 17/58 05/10 کل مصرف نهایی غیرانرژی

 08/1 36/11 64/4 47/8 30/12 83/7 11/11 کل مصارف نهائی 
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 ادامه... رشد ساالنه مصرف نهائی حاملهای انرژی در بخشهای مختلف  )  : 1-22(جدول 
 ) درصد(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 1375 شرح
   مصرف نهائی -4

 های نفتی   فرآورده
      

 -00/2 35/1 -99/7 -47/0 -56/2 58/3 جاریخانگی و ت
 30/6 48/1 -65/5 -22/6 18/22 54/1 صنعت

 97/5 71/7 64/5 22/5 57/3 26/4 حمل و نقل
 -95/5 -63/0 -34/12 54/11 -66/4 -93/0 کشاورزی

 -97/1 -68/35 -08/33 85/31 40/3 40/70 مصارف غیرانرژی 
 66/2 77/0 -7/5 02/5 41/3 46/7 های نفتی کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

      

 10/5 40/11 07/14 90/3 55/12 75/14 خانگی و تجاری
 -40/11 40/31 70/19 -73/12 02/6 -98/24 صنعت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 88/41 -33/13 87/43 86/4 -69/3 -98/6 مصارف غیرانرژی 

 52/1 64/15 01/18 -95/1 92/8 -27/5 کل مصرف گازطبیعی 
 

 سوختهای جامد 
      

 -39/1 -44/3 -05/20 -53/19 20/4 96/3 خانگی و تجاری
 -11/5 -93/0 -56/1 96/11 00/7 -96/8 صنعت 

 -18/4 -57/1 -02/7 36/0 95/5 -52/4 کل مصرف سوختهای جامد
 

   برق
      

 59/5 58/5 87/3 89/6 39/8 63/2 خانگی و تجاری
 41/4 84/9 48/8 -04/0 44/3 58/15 صنعت 

 84/7 67/5 81/347 ـــ ـــ ـــ حمل و نقل
 12/21 07/14 24/18 86/12 85/4 09/6 کشاورزی

 67/9 -42/10 17/69 74/8 -78/18 26/53 سایر مصارف 
 85/6 04/7 79/8 98/4 28/5 71/8 کل مصرف برق

       

 70/1 91/8 03/4 93/0 45/5 98/0 کل مصرف نهایی انرژی 
 53/16 -16/28 -54/17 35/25 61/1 19/41 کل مصرف نهایی غیرانرژی

 50/2 96/5 87/1 93/2 13/5 45/3 کل مصارف نهائی 

 .باشند ارقام مقدماتی می  ▪



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  92

 

 

 های نفتی  رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-23(جدول 
 ) درصد(

 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 شرح

         عرضه برق کل کشور -5

 41/14 54/53 04/11 66/6 03/21 49/11 49/8 نفت و گاز 
 37/20 -44/19 69/31 32/60 07/25 26/56 49/29 برق آبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق بادی 
 81/15 59/26 87/17 93/19 01/22 76/19 90/11 :کل عرضه برق شامل

 74/19 72/35 14/25 99/28 12/33 51/31 98/31 وزارت نیرو
 56/2 21/3 60/2 52/4 83/6 75/6 -23/4 سایر 

        
 شاخصهای جانشینی -6

 های نفتی  فرآورده

       

 
       

های  نسبت مصرف فرآورده) الف
نفتی در بخشها به عرضۀ 

 داخلی نفت

       

 12/3 -70/2 82/8 -08/27 30/27 -28/22 -08/3 خانگی و تجاری
 22/2 -16/8 -92/3 -54/1 -63/2 67/26 25/8 صنعت 

 -00/1 -27/2 -98/0 32/3 24/5 68/20 -27/3 حمل و نقل 
 -33/8 45/22 89/8 00/0 27/2 -14/37 06/6 کشاورزی
 29/39 -65/17 -00/15 21/21 76/4 61/1 00/0 نیروگاهها 

 
       

های نفتی در  سهم فرآورده) ب

 ی مصرفی بخشها کل انرژ

       

 54/2 95/16 -92/9 08/2 65/0 -53/3 80/1 خانگی و تجاری
 -23/23 80/16 -87/7 -99/1 -71/1 94/3 08/2 صنعت 

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 حمل و نقل 
 -56/3 82/0 52/0 31/0 42/0 -70/3 00/0 کشاورزی
 -42/16 95/28 -65/24 -77/24 97/2 -97/8 -17/3 نیروگاهها 
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 ادامه... های نفتی  رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-23(جدول 
 ) درصد(

 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 شرح

         عرضه برق کل کشور -5

 43/11 64/1 27/21 -94/7 76/10 82/8 79/15 نفت و گاز 
 86/10 69/3 -28/13 33/48 99/5 38/15 70/0 برق آبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق بادی 
 29/11 15/2 39/10 54/4 66/9 26/10 10/12 :کل عرضه برق شامل

 71/12 26/2 82/11 35/10 86/10 21/11 45/14 وزارت نیرو
 ـــ 29/1 28/0 -78/23 16/4 09/6 89/2 سایر 

        
 شاخصهای جانشینی -6

 ی های نفت فرآورده

       

 
       

های  نسبت مصرف فرآورده) الف
نفتی در بخشها به عرضۀ 

 داخلی نفت

       

 -07/5 -58/3 97/6 38/10 -03/10 -70/1 -01/1 خانگی و تجاری
 92/1 -45/5 18/15 70/6 -95/10 -43/2 -43/10 صنعت 

 -73/4 02/1 29/26 -82/20 -86/7 25/2 36/4 حمل و نقل 
 15/6 04/14 -00/5 09/9 -78/6 72/1 45/5 کشاورزی
 90/11 09/9 -47/10 86/8 -47/2 71/15 -26/10 نیروگاهها 

        

های نفتی در  سهم فرآورده) ب

 کل انرژی مصرفی بخشها 

       

 -75/7 -52/5 -42/1 -82/0 -70/0 35/0 71/0 خانگی و تجاری
 -71/0 -51/7 69/4 46/13 79/5 34/1 -45/8 صنعت 

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 حمل و نقل 
 -41/0 -72/0 21/0 58/44 -26/31 41/0 85/2 کشاورزی
 22/5 25/0 -64/12 77/1 -43/6 66/3 67/15 نیروگاهها 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  94

 

 

 ادامه... های نفتی  رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-23(جدول 
 ) درصد(

 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 شرح

         عرضه برق کل کشور -5

 56/6 02/11 14/1 16/9 06/15 46/18 16/21 نفت و گاز 
 -86/12 61/11 44/35 -48/3 -30/7 -78/3 50/3 برق آبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق بادی 
 04/3 13/11 99/5 18/7 86/10 53/13 74/16 :کل عرضه برق شامل

 87/2 99/8 33/6 70/7 75/11 90/15 48/17 یرووزارت ن
 00/5 22/44 04/1 ـــ ـــ -19/9 12/10 سایر 

        
 شاخصهای جانشینی -6

 های نفتی  فرآورده

       

 
       

های  نسبت مصرف فرآورده) الف
نفتی در بخشها به عرضۀ 

 داخلی نفت

       

 00/0 -85/1 -19/7 18/3 -29/6 24/8 -71/0 خانگی و تجاری
 -57/0 -57/0 33/2 -71/1 -41/5 -65/3 -43/9 صنعت 

 -74/1 -71/1 10/2 00/4 -51/3 74/6 -32/5 حمل و نقل 
 -22/1 -53/3 66/3 33/9 -60/2 45/8 90/2 کشاورزی
 56/5 -18/18 00/10 15/12 46/11 29/14 -64/10 نیروگاهها 

        

های نفتی در  سهم فرآورده) ب

 رژی مصرفی بخشها کل ان

       

 -14/0 16/6 06/6 14/1 -37/4 09/2 -10/1 خانگی و تجاری
 -30/0 -25/6 00/1 72/3 13/2 81/2 -18/8 صنعت 

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 حمل و نقل 
 -27/1 -32/0 53/0 -84/0 -52/0 -21/0 -62/0 کشاورزی
 38/3 -69/17 -71/2 07/9 98/9 83/12 -69/9 نیروگاهها 
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 ادامه... های نفتی  رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-23(جدول 
 ) درصد(

 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 شرح

         عرضه برق کل کشور -5

 18/4 67/12 02/12 54/3 64/7 32/17 16/12 نفت و گاز 
 -10/2 -21/24 29/5 23/32 00/16 -13/19 89/2 برق آبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق بادی 
 62/3 90/7 10/11 69/6 50/8 12/12 74/10 :کل عرضه برق شامل

 84/3 06/8 84/11 82/6 77/8 66/12 31/11 وزارت نیرو
 18/0 43/5 91/0 00/5 99/4 49/5 24/4 سایر 

        
 شاخصهای جانشینی -6

 های نفتی  فرآورده

       

 
       

های  نسبت مصرف فرآورده) الف
نفتی در بخشها به عرضۀ داخلی 

 نفت

       

 -18/7 03/2 67/9 83/3 -87/1 -20/10 -14/4 خانگی و تجاری
 -76/11 -92/8 -40/28 -52/5 -10/1 -56/1 34/10 صنعت 

 -68/1 25/13 26/5 -63/1 59/0 01/3 -67/5 حمل و نقل 
 -83/3 -44/3 -09/12 -10/3 13/0 00/0 -70/3 کشاورزی
 05/14 -72/2 75/21 -06/10 -20/4 55/7 -02/7 نیروگاهها 

        

های نفتی در  سهم فرآورده) ب

 کل انرژی مصرفی بخشها 

       

 -56/8 -49/4 83/0 -77/12 -50/38 -66/6 00/0 خانگی و تجاری
 -47/17 -31/19 -32/14 -94/5 -45/45 -16/6 -23/6 صنعت 

 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0 حمل و نقل 
 -86/0 -08/2 -55/1 14/1 -22/7 43/0 -32/0 کشاورزی
 65/8 -85/3 36/7 -51/11 -34/63 -03/2 -71/7 نیروگاهها 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  96

 

 

 ادامه... های نفتی  رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهای جانشینی فرآورده )  : 1-23(جدول 
 ) درصد(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 1375 شرح
        عرضه برق کل کشور -5

 19/6 32/9 67/11 12/6 82/8 44/7 نفت و گاز 

 70/38 -33/26 -43/29 61/1 -27/6 43/1 برق آبی

 -56/0 -75/6 11/96 93/194 20/55 -79/0 برق بادی 

 17/7 74/7 89/8 82/5 59/7 93/6 :کل عرضه برق شامل

 40/7 93/7 55/9 02/6 56/7 22/7 وزارت نیرو

 45/2 00/4 -57/2 43/2 22/8 12/2 سایر 

       
 شاخصهای جانشینی -6

 های نفتی  فرآورده

      

       

های  نسبت مصرف فرآورده) الف

نفتی در بخشها به عرضۀ 

 داخلی نفت

      

 -37/4 28/0 -42/4 -99/0 -07/5 -78/0 خانگی و تجاری

 73/3 41/0 -99/1 -72/6 02/19 -73/2 صنعت 

 41/3 57/6 73/9 66/4 89/0 -13/0 حمل و نقل 

 -22/8 -68/1 -95/8 95/10 -12/7 -11/5 کشاورزی

 83/4 34/8 38/26 -90/28 -63/6 -47/0 نیروگاهها 

       

های نفتی در  سهم فرآورده) ب

 کل انرژی مصرفی بخشها 

      

 -31/4 -93/4 -42/10 -24/2 -87/6 -76/3 خانگی و تجاری
 48/10 -75/12 -73/11 32/1 53/9 49/15 صنعت 

 -02/0 00/0 -04/0 -01/0 00/0 00/0 حمل و نقل 
 -87/4 -29/2 -10/4 -14/0 -10/1 -74/0 کشاورزی
 92/0 43/2 16/11 -33/31 -60/10 -55/1 نیروگاهها 

 .باشند ارقام مقدماتی می  ▪
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 رف انرژی در بخشهای مختلفرشد ساالنه مص )  : 1-24(جدول 
 ) درصد(

 1353 1352 1351 1350 1349 1348 1347 شرح
        خانگی و تجاری 

 91/15 60/7 51/16 17/10 33/2 09/14 43/11 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 -86/2 -41/5 -63/2 -00/5 -76/4 -33/2 -44/4 سوختهای جامد 
 09/9 22/22 00/20 38/15 18/18 22/22 57/28 برق

 56/13 91/6 50/14 39/8 86/1 36/11 65/8 کل مصرف انرژی 
 

 صنعت 
       

 05/14 00/13 50/7 10/11 23/8 71/8 01/13 های نفتی  فرآورده
 62/21 25/131 67/166 00/20 00/25 33/33 00/50 گازطبیعی 

 52/9 00/68 25/56 29/14 69/7 18/18 00/10 سوختهای جامد 
 00/15 00/25 52/18 73/22 22/22 50/12 67/6 برق

 45/14 39/27 86/16 90/12 01/10 21/10 64/12 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
       

 88/14 84/21 59/10 06/14 30/15 74/10 14/11 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 88/14 84/21 59/10 06/14 30/15 74/10 14/11 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

       

 79/12 40/20 11/11 78/12 76/11 85/9 25/15 های نفتی  فرآورده
 00/100 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق

 22/14 00/20 87/10 47/12 44/11 92/12 25/15 کل مصرف انرژی 
 
 روگاهها نی

       

 63/2 73/72 -20/10 -77/5 33/33 18/18 79/13 های نفتی  فرآورده
 79/65 00/100 50/137 00/700 00/0 00/0 00/0 گازطبیعی 

 45/20 -00/20 95/30 54/61 81/23 54/61 00/30 انرژی آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدید پذیر

 78/22 90/33 19/19 32/25 51/29 79/29 50/17 کل مصرف انرژی 
 

 پاالیشگاهها
       

 15/8 93/84 -17/39 -69/7 73/47 -34/45 27/10 های نفتی  فرآورده
 62/4 ـــ 33/8 -64/1 17/5 37/18 29/4 گازطبیعی 

 ـــ ـــ 00/25 00/0 00/0 00/0 33/33 برق 
 83/6 36/43 -28/22 -64/5 00/30 -91/29 18/9 کل مصرف انرژی 

 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  98

 

 

 ادامه... رشد ساالنه مصرف انرژی در بخشهای مختلف  )  : 1-24(جدول 
 ) درصد(

 1360 1359 1358 1357 1356 1355 1354 شرح
        خانگی و تجاری 

 -39/2 -43/11 15/17 -32/0 31/17 35/17 90/12 های نفتی  فرآورده
 33/83 64/63 85/153 ـــ 00/160 00/150 00/100 گازطبیعی 

 88/5 -86/2 94/2 -86/2 94/2 ـــ ـــ سوختهای جامد 
 56/13 36/5 67/16 07/17 14/17 67/16 00/25 برق

 08/6 -39/6 20/19 07/0 73/17 58/16 75/12 کل مصرف انرژی 
 

 صنعت 
       

 91/7 54/7 55/5 -39/0 01/20 78/14 27/13 های نفتی  فرآورده
 76/75 71/135 -33/53 -82/50 -59/11 19/30 78/17 گازطبیعی 

 -46/16 33/5 23/44 -82/38 19/1 -18/1 78/84 سوختهای جامد 
 00/4 -96/1 08/4 -26/9 88/5 25/6 35/4 برق

 12/8 73/9 90/5 -50/12 17/11 67/12 60/21 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
       

 -80/0 -68/7 65/1 56/0 67/21 03/21 24/24 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 -80/0 -68/7 65/1 56/0 67/21 03/21 24/24 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

       

 82/8 48/0 20/4 ـــ 18/20 54/18 12/23 های نفتی  فرآورده
 00/25 33/33 ـــ ـــ 00/50 ـــ ـــ برق
 32/9 28/1 10/4 ـــ 77/20 11/18 46/22 صرف انرژی کل م

 
 نیروگاهها 

       

 13/16 65/0 -28/1 29/17 13/8 95/14 18/37 های نفتی  فرآورده
 20/4 -72/2 97/68 -31/10 57/38 45/1 52/9 گازطبیعی 

 23/10 53/3 -27/13 48/48 45/6 81/14 89/1 انرژی آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدید پذیر

 36/10 ـــ 20/13 20/15 08/16 87/10 56/18 کل مصرف انرژی 
 

 پاالیشگاهها
       

 65/21 -99/38 -62/0 -60/11 73/11 62/0 27/10 های نفتی  فرآورده
 -00/50 -57/28 67/16 -02/51 -94/31 32/26 -18/16 گازطبیعی 

 00/25 -33/33 ـــ ـــ ـــ ـــ 00/20 برق 
 92/9 -31/37 58/1 -49/19 -67/1 14/7 28/2 کل مصرف انرژی 
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 ادامه... رشد ساالنه مصرف انرژی در بخشهای مختلف  )  : 1-24(جدول 
 ) درصد(

 1367 1366 1365 1364 1363 1362 1361 شرح
        خانگی و تجاری 

 12/0 52/11 -14/16 25/8 64/2 51/23 37/12 های نفتی  فرآورده
 00/0 -48/20 45/1 02/4 67/32 95/22 23/23 گازطبیعی 

 03/3 -71/5 00/0 ـــ ـــ ـــ -78/2 سوختهای جامد 
 84/2 63/7 02/11 28/10 46/11 94/12 87/26 برق

 53/0 14/4 -85/9 42/7 81/7 37/21 42/14 کل مصرف انرژی 
 

 صنعت 
       

 18/0 84/5 -33/6 90/6 71/7 90/14 49/7 های نفتی  فرآورده
 00/0 67/106 -21/20 -32/15 00/11 17/4 52/65 گازطبیعی 

 23/3 -59/1 -56/1 -54/1 -62/22 -62/5 85/34 سوختهای جامد 
 00/0 -46/7 00/0 52/1 20/8 09/15 92/1 برق

 10/0 64/13 -00/7 85/2 95/4 92/10 37/15 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
       

 -43/1 55/7 -99/4 15/6 63/7 68/23 45/9 تی های نف فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 -43/1 55/7 -99/4 15/6 63/7 68/23 45/9 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

       

 -68/0 15/11 -24/4 72/14 52/6 43/21 24/17 های نفتی  فرآورده
 00/20 38/15 -33/13 36/36 22/22 57/28 00/40 برق

 49/0 38/11 -78/4 82/15 22/7 73/21 05/18 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
       

 27/6 -22/8 83/0 87/19 76/22 26/32 33/3 های نفتی  فرآورده
 94/4 56/41 -57/3 86/2 46/7 00/14 23/34 گازطبیعی 

 -98/12 97/11 48/34 -33/3 -22/7 -96/3 12/4 انرژی آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدید پذیر

 59/2 72/11 42/3 05/10 56/11 25/17 32/14 کل مصرف انرژی 
 

 پاالیشگاهها
       

 -41/5 82/8 -69/11 48/5 35/7 57/10 24/4 های نفتی  فرآورده
 00/0 35/4 52/9 -55/4 41/29 33/13 00/50 گازطبیعی 

 -00/40 67/66 -00/25 33/33 -00/40 ـــ ـــ رق ب
 -65/5 26/9 -50/9 68/4 23/8 49/10 52/7 کل مصرف انرژی 
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 ادامه... رشد ساالنه مصرف انرژی در بخشهای مختلف  )  : 1-24(جدول 
 ) درصد(

 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1368 شرح
        خانگی و تجاری 

 -36/7 68/6 93/14 35/12 47/5 -02/7 97/12 های نفتی  فرآورده
 68/14 76/27 36/15 63/55 50/44 40/24 60/0 گازطبیعی 

 07/17 79/9 -85/11 06/6 12/3 00/0 -88/5 سوختهای جامد 
 84/2 -44/2 83/10 55/2 36/11 00/10 34/10 برق

 31/1 70/11 99/13 29/20 94/12 -30/0 19/10 کل مصرف انرژی 
 

 صنعت 
       

 -94/11 -77/4 -96/24 23/2 29/6 24/2 29/4 های نفتی  فرآورده
 32/22 49/46 88/0 92/0 57/24 11/24 94/81 گازطبیعی 

 10/4 57/16 51/7 -51/8 44/34 00/0 -56/26 سوختهای جامد 
 11/4 50/16 77/6 89/18 45/3 00/16 97/20 برق

 70/6 03/18 -42/12 43/2 79/12 97/8 55/16 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
       

 -88/1 41/18 32/10 44/6 11/8 77/6 99/7 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 -88/1 41/18 32/10 44/6 11/8 77/6 99/7 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

       

 -02/4 96/0 -87/7 85/4 40/7 36/4 69/5 های نفتی  فرآورده
 50/4 47/28 95/14 -70/8 55/4 00/10 11/11 برق

 -19/3 10/3 -42/6 88/3 19/7 76/4 05/6 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
       

 82/13 72/1 6/27 -68/2 01/3 45/11 56/0 های نفتی  فرآورده
 05/0 01/15 49/16 67/3 73/11 31/24 67/19 گازطبیعی 

 -10/2 -21/24 96/4 73/32 79/15 -80/18 63/2 انرژی آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ انرژیهای تجدید پذیر

 75/4 79/5 85/18 19/4 73/8 67/13 15/9 کل مصرف انرژی 
 

 پاالیشگاهها
       

 55/9 45/19 -11/3 70/8 00/0 00/0 -86/17 های نفتی  فرآورده
 20/4 -09/33 54/31 38/15 67/66 00/95 -67/16 گازطبیعی 

 70/0 -50/2 -10/48 00/180 00/0 00/25 33/33 برق 
 64/7 -08/4 36/7 68/15 35/16 39/14 77/16 کل مصرف انرژی 
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 ادامه... رشد ساالنه مصرف انرژی در بخشهای مختلف  )  : 1-24(جدول 
 ) درصد(

 ▪1380 1379 1378 1377 1376 1375 شرح
       و تجاری خانگی 
 -00/2 35/1 -99/7 -47/0 -56/2 58/3 های نفتی  فرآورده

 10/5 40/11 07/14 90/3 55/12 75/14 گازطبیعی 
 -39/1 -44/3 -05/20 -53/19 20/4 96/3 سوختهای جامد 

 59/5 58/5 87/3 89/6 39/8 63/2 برق
 41/2 61/6 71/2 81/1 64/4 64/7 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

      

 30/6 48/1 -65/5 -22/6 18/22 54/1 های نفتی  فرآورده
 -40/11 40/31 70/19 -73/12 02/6 -98/24 گازطبیعی 

 -11/5 -93/0 -56/1 96/11 00/7 -96/8 سوختهای جامد 
 41/4 84/9 48/8 -04/0 44/3 58/15 برق

 -78/3 31/16 89/6 -45/7 55/11 -07/12 کل مصرف انرژی 
 

 حمل و نقل 
      

 97/5 71/7 64/5 22/5 57/3 26/4 های نفتی  فرآورده
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گازطبیعی 

 84/7 67/5 ـــ ـــ ـــ ـــ برق
 99/5 70/7 69/5 22/5 57/3 26/4 کل مصرف انرژی 

 
  کشاورزی

      

 -95/5 -63/0 -34/12 54/11 -66/4 -93/0 های نفتی  فرآورده
 12/21 07/14 24/18 86/12 85/4 09/6 برق

 -14/1 70/1 -60/8 70/11 -60/3 -20/0 کل مصرف انرژی 
 

 نیروگاهها 
      

 42/7 50/9 67/21 -52/28 -15/4 91/3 های نفتی  فرآورده
 86/4 80/7 76/8 70/22 75/16 27/7 گازطبیعی 

 70/38 -33/26 -43/29 61/1 -27/6 43/1 انرژی آبی 
 -56/0 -75/6 11/96 93/194 20/55 -79/0 رانرژیهای تجدید پذی
 45/6 90/6 45/9 08/4 21/7 55/5 کل مصرف انرژی 

 
 پاالیشگاهها

      

 -91/27 -96/14 -08/9 92/4 43/0 97/4 های نفتی  فرآورده
 82/50 -73/12 29/12 88/69 88/7 -05/0 گازطبیعی 

 14/19 -04/16 -96/12 33/38 84/17 09/6 برق 
 94/9 -98/13 -65/0 37/25 08/3 53/3 ف انرژی کل مصر

 .  باشند ارقام مقدماتی می  ▪
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 نفت :  بخش دوم 

 ذخایر :  2-1
 اکتشاف :  2-2
 حفاری :  2-3
 انتقال نفت خام :  2-4
 های نفتی  انتقال فرآورده:   2-5
 های نفتی  مصرف فرآورده :  2-6
 های عمده نفتی  قیمت فرآورده :  2-7
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 نفت: دوم بخش 
 

  ذخایر-2-1
 میلیارد بشکه 06/99، حدود 1380مجموع ذخایر قابل استحصال نفت خام و میعانات گازی کشور در انتهای سال 

، عمر ذخایر نفت خام و میعانات 1380ای معادل سال  در صورت عدم کشف ذخایر جدید و برداشت ساالنه. بوده است
 درصد تولید انباشتی 91گردد که حدود  مشخص می) 2-1(با توجه به اعداد جدول . گردد  سال برآورد می72گازی ایران 

همچنین الزم به ذکر است که کل تولید . از میادین واقع در خشکی و مابقی از میادین دریایی استخراج شده است
 . میلیارد بشکه بوده است01/0انباشتی میعانات در دریا 

عراق، امارات متحده عربی و کویت  ذخایر نفت جهان پس از کشورهای عربستان سعودی، ایران در حال حاضر دارای پنجمین 
از جمله این اقدامات طرحهای بازسازی .  برای توسعه ذخایر نفت صورت گرفته است1376ای از سال  تالشهای گسترده. باشد می

پازنان، پارسی، رگ سفید، مارون بنگستان، اران، و نوسازی میادین نفتی بهرگانسر و ابوذر، طرحهای افزایش تولید میادین گچس
، درود، بالل، سروش، »ئی«سیری ، »آ«منصوری آسماری، کرنج و شادگان و همچنین طرحهای توسعه میادین نفتی سیری 
 .باشد نوروز، نصرت، فرزام، دارخوین، مسجد سلیمان و میادین مشترک فروزان و اسفندیار می

 
 وکربوری مایع ایران                                                                         ذخایر هیدر)  :  2-1(جدول 

 )میلیارد بشکه(

 اولیه شرح
ذخیره نهایی 

 ثانویه
 جمع

کل تولید انباشتی 
 1380تا پایان سال 

باقیمانده قابل استحصال 
 1381در ابتدای سال

 61/64 55/49 16/114 40/21 76/92 نفت

 خشکی  57/5 99/0 56/6 0 56/6 میعانات گازی

 18/70 54/50 72/120 40/21 32/99 جمع

 05/13 81/4 86/17 68/6 18/11 نفت

 دریا 83/15 ـــ 83/15 ـــ 83/15 میعانات گازی
 88/28 81/4 69/33 68/6 01/27 جمع

 66/77 36/54 02/132 08/28 94/103 نفت

 جمع 40/21 99/0 39/22 ـــ 39/22 میعانات گازی

 06/99 35/55 41/154 08/28 33/126 جمع
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دریای خزر واقع در بین کشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان، بزرگترین : ذخایر دریای خزر
لیارد  می10 میلیارد بشکه برآورد گردیده که حدود 243کل ذخایر نفت این منطقه حدود . آید دریاچه جهان بشمار می

انجام فعالیتهای نفتی در این منطقه به دو دلیل مشکالتی را . باشند بشکه آن تثبیت شده و مابقی ذخایر احتمالی می
یک دسته از مشکالت، ناشی از شرایط خاص این دریا از لحاظ قابلیت کشتیرانی، ناآرامی دریا، ارتفاع . بوجود آورده است

ه دیگر به عدم اطمینان در مورد چگونگی تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و توجه زیاد امواج در برخی از نقاط آن و دست
 .باشد گذاران و شرکتهای نفتی به این امر می سرمایه

صورت گرفته و )  درصد از خزر22ای حدود  در محدوده(در حال حاضر در ایران مطالعه اکتشافی کامل خزر جنوبی 
براساس این . های اکتشافی مشخص گردیده است این منطقه برای حفاریبرای نخستین بار ساختارهای محتمل نفتی 

 800 تا 400ها در عمق  از آنجا که اکثر این بلوک. باشد  بلوک آن بیشتر می8مطالعه احتمال وجود نفت و گاز در حداقل 
ی نیمه شناور نیاز است متر از سطح آب قرار دارند لذا برای انجام حفاری اکتشافی در آنها به دکلی مناسب نظیر دکلها

، 1380همچنین در سال .  متر نیز اقداماتی صورت گرفته است1000که جهت ساخت چنین دکلی برای حفاری تا عمق 
 کیلومتر مربع به منظور تکمیل اطالعات اکتشافی، اقداماتی 2500در خصوص انجام لرزه نگاری سه بعدی به وسعت 

 .  دهد ی مهم شناسایی شده در جنوب دریای خزر را به ترتیب اولویت نشان میساختارها) 2-2(جدول . آغاز گردیده است
 

 ساختارهای مهم شناسایی شده در جنوب دریای خزر )  :  2-2(جدول 

 بلوک
 عمق 

 )متر زیرسطح دریا(

نفت در جا احتمالی 
 )معادل میلیون بشکه(

 موقعیت در محدوده

 یجانمشترک با جمهوری آذربا 20000 500 )البرز (1

  درصد آبهای دریای خزر22 تا 17 3000 800 )چالوس (29

  درصد14 3000 750 6

  درصد17 2550 700 )نور و رویان (24

  درصد11 1500 600 )رامسر (23

 نزدیک ساحل ایران 1400 550 8

  درصد17 900 750 7

  درصد17 500 80 )رودسر (18

 نزدیک ساحل 32850 ـــ جمع
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گردند و  از میان میادین کشف شده، بعضی از میادین به مرزهای جغرافیایی کشور محدود می: نفتیمیادین مشترک 
برداری از میادین  در حال حاضر بهره. اند برخی از میادین بین ایران و کشورهای همسایه به صورت مشترک واقع شده

نیز جهت توسعه میادین واقع در خشکی گیرد و طرحهایی  مشترک دهلران، پایدار غرب، نفت شهر و مبارک صورت می
میادین نفتی مشترک با کشورهای همسایه که در مناطق خشکی و دریایی ) 2-3(جدول . باشد نیز در دست اجرا می

 .باشند را ارائه نموده است واقع می
 

 میادین نفتی مشترک با کشورهای همسایه )  :  2-3(جدول 

 وضعیت کشور همسایه میدان شرح

 توسعه یافته عراق راندهل

 خشکی توسعه یافته عراق پایدار غرب

 توسعه یافته  عراق نفت شهر
 توسعه یافته  عربستان فروزان
 توسعه یافته امارات متحده عربی سلمان
 توسعه یافته امارات متحده عربی مبارک
 توسعه یافته امارات متحده عربی نصرت

 عه یافتهتوس قطر الیه نفتی پارس جنوبی
 توسعه نیافته  عربستان اسفندیار
 توسعه نیافته  امارات متحده عربی فرزام

 دریا

 توسعه نیافته کویت آرش

  اکتشاف -2-2
 تاکنون تحت تأثیر شرایط داخلی کشور، 1287اکتشاف نفت در ایران از زمان کشف اولین میدان نفتی در سال 

در حال حاضر از نظر نوع مواد هیدروکربوری، اولویت با اکتشاف نفت . ستمنطقه و جهان شاهد فراز و نشیبهایی بوده ا
لذا از جمله استراتژیهای بلندمدت بخش نفت کشور، افزایش . باشد بطور اخص در مناطق عملیاتی میادین مشترک می

بیر و راهکارهای همچنین در این راستا تدا. باشد ای اکتشاف و استخراج نفت خام می گذاری در طرحهای توسعه سرمایه
نظر به تسریع در اجرای . مناسبی نیز برای گسترش عملیات اکتشاف و شناخت کامل منابع کشور اتخاذ گردیده است

ای برای استفاده از همکاریهای فنی شرکتهای خارجی در عملیات   اقدامات گسترده1377عملیات اکتشافی نفت از سال 
) 2-4(جدول .  میلیارد بشکه بوده است50 کشف شده طی این سالها حدود اکتشاف صورت گرفته، بطوریکه نفت در جای

 .دهد  را نشان می1377-80میادین نفتی کشف شده طی سالهای 
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 1377-80اکتشاف میادین نفتی جدید طی سالهای )  :  2-4(جدول 

 سال اکتشاف )میلیون بشکه(ذخیره نفت در جای اولیه  نام میدان

 1377 6000 الیه نفتی پارس جنوبی

 1378 25000 آزادگان
 1378 944 چنگوله
 1379 168 آرش

 1379 9000 کوشک
 1379 3376 منصور آباد

 1380 470 توسن
 ـــ 44958  جمع

 در طول سالهای. باشد  می توصیفیـ  اکتشاف نفت و گاز شامل فعالیتهای زمین شناسی، ژئوفیزیک و حفاری اکتشافی
همچنین به منظور .  کیلومترمربع عملیات زمین شناسی انجام یافته است5/20299نه حدود  بطور متوسط ساال80-1375

 22104نگاری دو بعدی اجرا و بطور متوسط ساالنه  های مختلف لرزه نگاری در مناطق دریایی و خشکی، پروژه پوشش کامل لرزه
نگاری سه بعدی به منظور   به نیاز اطالعات لرزهاز سوی دیگر با توجه. نگاری انجام یافته است کیلومترمربع عملیات لرزه

 اجرا گردید و 1376طرحهای توسعه میادین در حال تولید و شناخت بهتر مخازن، پروژه لرزه نگاری سه بعدی خانگیران در سال 
 1380ر اواخر سال د. نگاری سه بعدی در میادین شادگان، دارخوین و آب تیمور نیز به مرحله اجرا درآمد متعاقب آن عملیات لرزه

همچنین در این سال جهت شناخت کامل اهداف اکتشافی در . لرزه نگاری سه بعدی در میادین کرنج و پارسی نیز آغاز گردید
 450 حدود1380 کیلومتر مربع طراحی و تا پایان سال 1500نگاری به وسعت  منطقه تنگه هرمز واقع در خلیج فارس نیز لرزه

 1379توصیفی و در سال   حلقه چاه اکتشافی ـ 9 مجموعاً حفاری 1377-78همچنین طی سالهای . دکیلومتر مربع آن اجرا ش
 .  حلقه چاه حفاری گردید7 نیز تعداد 1380در سال . توصیفی در خشکی به پایان رسیدـ   حلقه چاه اکتشافی6تعداد 

 

  1375-80فعالیتهای اکتشافی انجام شده طی سالهای )  :  2-5(جدول 

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 واحد فعالیت نوع 

 19566 24170 23875 14931 20630 18625 کیلومترمربع عملیات زمین شناسی ساختمانی
 : عملیات ژئوفیزیکی 

     خشکی ـ  دو بعدی 
 

 کیلومتر

 
2892 

 
2931 

 
2466 

 
1492 

 
1714 

 
1014 

 775 286 481 670 ـــ ـــ کیلومترمربع     خشکی ـ  سه بعدی 
 )خلیج فارس و خزر(    دریا یی ـ دو بعدی 
 )خلیج فارس(    دریایی  ـ سه بعدی 

 کیلومتر
 کیلومترمربع

9097 
 ـــ

 ـــ
 ـــ

6708 
 ـــ

20803 
 ـــ

60505 
 ـــ

23000 
450 

 36794 36717 25012 19733 19021 14568 کیلومتر عملیات نقشه برداری
 26763 25090 23245 12750 12008 20077 متر )خشکی و دریا(حفاری 
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  حفاری -2-3
شرکت ملی حفاری عالوه . برداری از مخازن نفت و گاز، ضروری است عملیات حفاری صورت پذیرد به منظور بهره

بر عملیات حفر چاه، کلیه خدمات مورد نیاز چاههای نفت و گاز از قبیل سیمانکاری جداره، اسیدکاری، تعمیر و 
 کیلومتر 2/3691 حلقه چاه جدید با متراژ 1725این شرکت از ابتدا تا کنون . را نیز انجام میدهندگذاری چاهها  جداره

باشند که در حفاری  حفاری افقی و عمودی از جمله روشهایی می.  حلقه چاه را تعمیر نموده است566حفاری و تعداد  
 از چاه، حضور مؤثر در مخزن و خاموش کردن برداری حفاری افقی برای افزایش بهره. گیرند مورد استفاده قرار می

شوند، محدودیت محل چاه و عبور از مشکالت بوجود آمده برای چاه مورد استفاده قرار  چاههایی که دچار فوران می
همچنین این روش عمالً زمانی که نقطه مورد نظر برای حفاری توسط تأسیسات شهری پوشیده شده نیز مورد . گیرد می

 .دهد  را نشان می1375-80فعالیتهای حفاری طی سالهای ) 2-6(جدول . گیرد  میاستفاده قرار
 

  1375-80فعالیتهای حفاری انجام شده طی سالهای )  :  2-6(جدول 

 چاههای حفاری شده

 سال جمع تعمیراتی ـ تکمیلی ای  توسعه اکتشافی
های  تعداد دکل

مورد استفاده 
تعداد  )سال/دکل(

 )حلقه چاه(
اژ متر

 )متر(
تعداد 

 )حلقه چاه(
متراژ 

 )متر(
تعداد 

 )حلقه چاه(
متراژ 

 )متر(
تعداد 

 )حلقه چاه(
متراژ 

 )متر(

1375 15/4 4 19953 68 21975537 4370 109 244078 

1376 36/43 4 14143 81 25431339 10600 124 279056 

1377 5/44 2 14432 85 262612 43 11807 130 288851 

1378 8/43 6 16381 89 25386747 17833 142 288081 

1379 46 6 21153 65 19933844 20976 115 241467 

1380 9/40 7 26684 64 21197049 22971 120 261625 

  انتقال نفت خام -2-4
های حمل نفت خام  های صادراتی از طریق خطوط لوله و کشتی انتقال نفت خام به پاالیشگاههای داخلی و پایانه

 هزار بشکه نفت خام کشورهای حوزه 370در حال حاضر به منظور اجرای طرح انتقال و فرآورش . باشد ان پذیر میامک
 ،(Swap)دریای خزر از طریق بندر نکا به پاالیشگاههای تهران و تبریز و تحویل نفت خام معوض در خلیج فارس 

. باشد ام دریافتی از این کشورها در حال احداث میتأسیسات تکمیلی فرآوری در این دو پاالیشگاه برای تصفیه نفت خ
های مربوطه نیز در دست اجرا  خانه همچنین طرح احداث خطوط لوله انتقال نفت خام از پایانه نکا به تأسیسات ری و تلمبه

 .دهد میمراحل اجرای احداث خطوط لوله انتقال نفت خام از پایانه نکا تا تأسیسات ری را نشان ) 2-7(جدول . باشد می
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 مشخصات خطوط لوله انتقال نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر)  :  2-7(جدول 

 احداث خطوط لوله
 مراحل اجرا

 ایجاد ظرفیت انتقال نفت خام
 مسیر )کیلومتر(طول خطوط  )اینچ(قطر لوله  )هزار بشکه در روز(

 نکاءـ ساری 40 16 50 مرحله اول 

 ری ـ ورسک ـ نمرودنکا ـ سا 134 32 115 مرحله دوم

 نکا تا پایانه ری 140 32 370 مرحله سوم 

های شرکت ملی نفتکش به بازارهای   میلیون بشکه نفت خام از طریق کشتی262،  1380از سوی دیگر در سال 
 فروند شناور ساحلی 27همچنین در این سال .  میلیون بشکه به پاالیشگاه بندرعباس حمل گردیده است103جهانی و 

 . خصوص تأمین خدمات پشتیبانی به چاهها و سکوهای دریایی مورد استفاده قرار گرفته استم
 

  1380حمل دریایی نفت خام توسط شرکت ملی نفتکش در سال )  :  2-8(جدول 

 تعداد سفر  نوع عملیات
  مسافت طی شده

 )مایل دریایی(
 نفت حمل شده 

 )میلیون بشکه(

 262 1036276 249 حمل نفت خام به بازارهای جهانی

 103 165480 197 حمل نفت خام به پاالیشگاه بندرعباس 

 
 های نفتی   انتقال فرآورده-2-5

ای، ریلی، دریایی و خطوط  های نفتی از مبادی تولید و بنادر وارداتی از طریق چهار روش معمول جاده حمل فرآورده
انتقال . ای صورت گرفته است های نفتی به روش جاده آورده بیشترین حجم انتقال فر1380در سال . گیرد لوله صورت می
 .باشد های نفتی به منظور پاسخگویی به تقاضای جزایر و بعضی از شهرهای بندری کشور می دریایی فرآورده

 

 )هزار لیتر(                                                       1380های نفتی در سال  عملکرد حمل فرآورده)  :  2-9(جدول 

 جمع  دریایی خط لوله ریلی ای  جاده نوع فرآورده

 1631593 624963 274384 ـــ 732246 گاز مایع

 35374274 925236 14131456 ـــ 20317582 بنزین موتور

 18817384 151943 6875417 52162 11737862 نفت سفید

 42466826 1523188 16912412 173924 23857302 نفت گاز 

 21138785 ـــ 10642362 3236532 7259891 نفت کوره

 2260203 32845 1214557 ـــ 1012801 ها سایر فرآورده

 121689065 3258175 50050588 3462618 64917684   جمع 
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 میلیون تن ـ کیلومتر بوده که در این میان 32431 برابر 1380های نفتی در سال  کارکرد وسایل حمل فرآورده
کیلومتر بیشترین عملکرد  میلیون تن ـ 1504 و  21056های نفتی به ترتیب با  های حمل فرآورده خطوط لوله و کشتی

 .دهد  نشان می1380های نفتی را در سال  کارکرد وسایل حمل فرآورده) 2-10(جدول . اند را داشته
 

 1380های نفتی در سال  کارکرد وسایل حمل فرآورده)  :  2-10(جدول 

 ها کشتی نفتکش جاده پیما راه آهن خط لوله  نوع حمل 

 1504 7894 1977 21056)میلیون تن ـ کیلومتر(کارکرد 

 196299 784803 176522 189714 )میلیون ریال(هزینه 

 
 های نفتی     مصرف فرآورده-2-6

 بطور 1375-80طی سالهای ) گاز مایع، بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره(های عمده نفتی  مصرف فرآورده
های نفتی با گازطبیعی،  دلیل جایگزینی فرآوردهعمدتاً این امر ب.  درصد بوده است9/1متوسط دارای رشدی معادل 

جویی نسبی در سه فرآورده نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره  اعمال سیاستهای تغییر الگوی مصرف و همچنین صرفه
البته میزان مصرف گاز مایع بدلیل خودروهای سواری گازسوز و بنزین موتور بدلیل افزایش عرضه خودروها و . باشد می

ها  فرآوردهدر دوره مورد بررسی بیشترین و کمترین میزان رشد مصرف . ای داشته است امناسب آنها روند فزایندهفناوری ن
 درصد رشد 6/3های عمده نفتی با   مصرف فرآورده1380در سال . به ترتیب به بنزین موتور و نفت سفید تعلق داشته است

های نفتی به نفت گاز   این سال بیشترین سهم مصرف فرآوردهدر.  میلیون لیتر رسید6/70213نسبت به سال گذشته به 
 .و بنزین و کمترین سهم به گاز مایع اختصاص داشته است
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 )1( 1375-80های عمده نفتی طی سالهای  مصرف فرآورده)  :  2-11(          جدول 

 جمع نفت کوره نفت گاز  نفت سفید بنزین گازمایع شرح/ سال 

ی ها مصرف فرآورده
 )هزار لیتر( نفتی 

      

1375 3185682 11847168 10619723 22613787 15542715 63809075 

1376 3428049 12323191 10172640 23896673 15393361 65213914 

1377 3500496 13692784 9874195 23014906 13879316 63961697 

1378 3732326 14221350 9270478 23015535 14220811 64460500 

1379 4037920 15516922 9185229 24287985 14736746 67764802 

1380 4165031 16737474 8973325 25083933 15253861 70213624 

متوسط رشد ساالنه 
 )درصد(

51/5 16/7 31/3- 10/2 37/0- 88/1 

های نفتی  سهم فرآورده
 )درصد(

      

1375 99/4 57/18 64/16 44/35 36/24 00/100 

1376 26/5 90/18 60/15 64/36 60/23 00/100 

1377 47/5 41/21 44/15 98/35 70/21 00/100 

1378 79/5 06/22 38/14 70/35 06/22 00/100 

1379 96/5 90/22 55/13 84/35 75/21 00/100 

1380 93/5 84/23 78/12 73/35 72/21 00/100 

 به استثنای مصارف پاالیشگاهها ) 1
 

 درصد متوسط نرخ رشد ساالنه، باالترین 2/7 نشان میدهد که بنزین موتور با 1375-80دوره زمانی بررسی : بنزین
 درصد رشد 9/7 با 1380مصرف بنزین در سال . های عمده نفتی دارا بوده است میزان رشد مصرف را در میان فرآورده

 درصد 98ل و نقل با سهمی معادل بطور کلی بخش حم.  میلیون لیتر رسیده است16738نسبت به سال گذشته به  
افزایش خودروها در دهه اخیر و باال بودن متوسط عمر و در نتیجه پائین . باشد ترین مصرف کننده بنزین کشور می عمده

بررسی مصرف بنزین در ماههای . باشد بودن کارایی انرژی در آنها از دالیل عمده افزایش مصرف بخش حمل و نقل می
باشد که بیشترین مصرف بنزین در ماههای شهریور و اسفند بوقوع پیوسته که این   حاکی از آن میمختلف سالهای اخیر

مصرف بنزین را به تفکیک استانها طی ) 2-14(جدول . باشد امر عمدتاً بدلیل مسافرتهای تابستانی و آخر سال می
ور متعلق به استان تهران بوده در سالیان اخیر، بیشترین سهم مصرف بنزین کش.  نشان میدهد1375-80سالهای 

در .  درصد در نوسان بوده است5/27 تا 1/24بطوریکه سهم آن از کل مصرف بنزین کشور طی دوره مورد بررسی بین 
 .اند طی دوره مورد بررسی استانهای کهگیلویه و بویراحمد و ایالم کمترین سهم را در مصرف بنزین دارا بوده
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 1375-80مصرف بنزین در بخشهای مختلف طی سالهای )  :  2-12(      جدول 
 صنایع و معادن

 نیروگاههای بخش / سال 
 وزارت نیرو

سایر 
 صنایع

 جمع  حمل و نقل کشتیرانی کشاورزی تجاری  عمومی خانگی 

 : مصرف 

 )هزار لیتر(

         

1375 4537 51809 0 97458 13976 14521 2757 11662110 11847168 

1376 4225 44830 0 99237 15965 11057 1631 12146246 12323191 

1377 8136 51573 0 110321 2310 17123 2536 13500785 13692784 

1378 2304 41875 0 116303 3462 17630 3710 14036066 14221350 

1379 3772 52706 0 101613 1802 18943 7438 15330648 15516922 

1380 2676 51488 0 109391 625 14157 18275 16540862 16737474 

           :)درصد(  سهم
1375 04/0 44/0 00/0 82/0 12/0 12/0 02/0 44/98 00/100 

1376 03/0 36/0 00/0 81/0 13/0 09/0 01/0 56/98 00/100 

1377 06/0 38/0 00/0 81/0 02/0 13/0 02/0 60/98 00/100 

1378 02/0 29/0 00/0 82/0 02/0 12/0 03/0 70/98 00/100 

1379 02/0 34/0 00/0 65/0 01/0 12/0 05/0 80/98 00/100 

1380 02/0 31/0 00/0 65/0 00/0 08/0 11/0 83/98 00/100 

 
 )میلیون لیتر در روز(                   1375-80متوسط مصرف بنزین در ماههای مختلف طی سالهای )  :  2-13(   جدول 

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / ماه 

 9/42 2/40 9/36 9/35 8/33  9/31 فروردین 
 6/43 4/40 5/36 8/35 5/34 2/32 اردیبهشت 

 0/44 1/41 9/37 7/35 0/34 7/31 خرداد 
 5/46 9/42 8/39 5/37 8/35 0/33 تیر 

 6/47 2/44 7/40 2/39 6/36 1/35 مرداد
 8/48 0/46 1/42 5/40 0/38 1/35 شهریور 

 8/46 3/43 3/40 9/38 7/35 7/33 مهر
 5/46 1/43 4/39 8/37 8/34 2/33 بانآ

 8/42 3/40 5/38 7/37 4/34 7/31 آذر
 8/44 1/41 6/36 7/34 4/32 3/32 دی

 5/45 8/41 6/38 3/37 1/33 2/31 بهمن
 0/50 0/46 6/42 7/41 7/36 2/34 اسفند 

 8/45 5/42 1/39 7/37 0/35 9/32 متوسط 



   بخش نفت

  

 

113

 

                              1375-80فکیک استانی طی سالهای مصرف بنزین موتور به ت)  :  2-14(   جدول 

 )هزار لیتر(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / استان 

 701823 653641 605052 568474 549649 460315 آذربایجان شرقی

 616206 554750 515382 471709 407692 374026 آذربایجان غربی

 232460 217699 197052 194955 170372 154914 اردبیل

 1289736 1216986 1129114 1095563 1044462 980939 اصفهان

 78149 70996 63509 44447 40449 38474 ایالم

 207899 182487 156403 148035 138109 129810 بوشهر

 4022996 3743670 3486135 3466110 3088496 3263380 تهران

 148307 131618 112243 111512 100926 97460 چهارمحال و بختیاری

 1365885 1277887 1147651 1090128 1001936 887438 خراسان

 875519 819196 753634 741741 691127 640530 خوزستان 

 173892 168351 131497 134681 120114 103457 زنجان

 193963 171540 158015 153898 140039 132049 سمنان

 484034 461327 433662 401070 343542 329390 سیستان و بلوچستان

 1143564 1076059 990402 942945 760012 789313 فارس

 301384 274002 253650 239093 214723 202543 قزوین

 406317 378716 353181 345538 336144 259037 قم

 220020 195169 175988 162156 150259 135954 کردستان

 656287 606390 535588 498009 415464 394735 کرمان

 373069 336250 266461 284271 256856 247509 کرمانشاه

 97706 84217 70894 37371 27474 23669 کهگیلویه و بویراحمد

 289467 271843 245827 227228 212279 200661 گلستان

 673334 598326 554819 522396 488734 437870 گیالن

 227121 203786 178566 176490 160844 143295 لرستان

 846236 792853 739904 696669 609209 616736 مازندران

 188701 172719 158641 150711 136021 128564 مرکزی

 377901 351291 347736 337641 293993 265816 هرمزگان

 284320 259054 229851 221554 196065 186816 همدان

 261178 246099 230493 228389 228201 222468 یزد

 16737474 15516922 14221350 13692784 12323191 11847168 جمع
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 )هزار لیتر(           1375-80 به تفکیک استانی طی سالهای )1 (مصرف بنزین در بخش حمل و نقل) : 2-15(   جدول 

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / استان 

 696085 647958 601204 561296 543981 448125 آذربایجان شرقی

 611456 550071 510780 465912 403294 369181 آذربایجان غربی

 229958 214335 193476 191846 170278 151601 اردبیل

 1278886 1208938 1116726 1087792 1032396 976480 اصفهان

 77738 69208 62896 43919 40085 38146 ایالم

 204796 179599 152998 144165 133634 125044 بوشهر

 3975420 3712864 3443599 3413801 3045917 3220936 تهران

 148236 131618 111385 111512 100926 97460 چهارمحال و بختیاری

 1362204 1272208 1141541 1082219 996631 882205 خراسان

 841450 778347 727134 717416 664485 616527 خوزستان 

 173478 167643 130500 133528 119743 103220 زنجان

 192207 169924 156759 152254 138623 130659 سمنان

 459802 427823 395467 380279 321927 305523 سیستان و بلوچستان

 1140978 1072568 984087 936680 754604 781631 فارس

 299935 272561 251239 237389 212758 200783 قزوین

 405976 378364 352786 345142 334419 257805 قم

 218386 193841 174724 161480 148333 134597 کردستان

 650640 601038 530291 492548 409433 389373 کرمان

 367012 330274 266419 279816 249695 239647 کرمانشاه

 97706 84217 70894 37371 27474 23446 کهگیلویه و بویراحمد

 287747 270484 245000 226374 211570 199996 گلستان

 669427 593876 550045 517682 485587 433519 گیالن

 225415 201361 176286 174007 158269 141205 لرستان

 842894 790557 738315 689855 605809 613746 مازندران

 188139 172404 157530 150441 136021 128564 مرکزی

 370519 343963 341783 322842 283498 251145 انهرمزگ

 283228 258042 228967 219497 193976 185414 همدان

 259419 244000 226945 226258 224511 218889 یزد

 16559137 15338086 14039776 13503321 12147877 11664867 جمع

 .گردد  ها نیز می شامل مصرف کشتی) 1
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 3/8973 درصد نسبت به سال گذشته به 3/2 با رشد منفی معادل 1380سفید در سال مصرف نفت : نفت سفید 
از آنجا که استفاده از دیگر حاملهای انرژی نظیر برق، گاز مایع و گازطبیعی آسانتر و . میلیون لیتر کاهش یافته است

های  ه از حاملها جایگزین فرآوردهباشد به تدریج و به مرور زمان این گون دسترسی به این دسته از انرژیها، سهلتر می
های برق و گاز در کشور و دسترسی تعداد بیشتری از خانوارها به این حاملها موجب گردیده  توسعه شبکه. گردند نفتی می

سفید ترین مصرف کننده نفت  بخش خانگی عمده. که مصرف نفت سفید طی سالهای اخیر روند نزولی داشته باشد
های برخی از تحقیقات در این زمینه، متوسط  براساس یافته. خشهای عمومی و تجاری قرار دارندباشد و بعد از آن ب می

 لیتر و در نقاط 2000باشد که این رقم در مناطق سردسیر به بیش از   لیتر می1000مصرف نفت سفید ساالنه هر خانوار 
 پخت و پز، گرمایش و روشنایی در خانوارها مورد نفت سفید بیشتر به منظور. رسد  لیتر در سال می200گرمسیر به کمتر از 

افزایش مصرف نفت سفید در ماهها سرد سال حاکی از این امر است که این فرآورده یکی از منابع . گیرد استفاده قرار می
 .باشد ها به جای نفت سفید فراهم نمی اصلی تأمین گرمایش در مناطقی است که امکان جایگزینی دیگر فرآورده

 درصد بیشترین مصرف نفت سفید کشور و استانهای 4/12 تا 0/11استان تهران با سهمی بین ) 2-18(س جدول براسا
 .اند  دارا بوده1375-80هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد نیز کمترین میزان مصرف این فرآورده را طی سالهای 

 

 1375-80 سالهای مصرف نفت سفید در بخشهای مختلف طی)  :  2-16(      جدول 
 صنایع و معادن

 نیروگاههای بخش / سال 
 وزارت نیرو

سایر 
 صنایع

 کشتیرانی کشاورزی تجاری  عمومی  خانگی 
حمل و 
 نقل

 جمع 

 : مصرف 

 )هزار لیتر(

         

1375 15425 128608 9505189 190918 444314 335269 0 0 10619723 

1376 1430 138897 9465149 168872 241856 156436 0 0 10172640 

1377 1997 76195 8956375 440376 224391 174861 0 0 9874195 

1378 1659 41294 8698678 213647 169086 146114 0 0 9270478 

1379 1293 38745 8657360 185662 121212 180957 0 0 9185229 

1380 228 29603 8363770 323340 78148 178236 0 0 8973325 

           :)درصد(  سهم
1375 15/0 21/1 51/89 80/1 18/4 16/3 00/0 00/0 00/100 

1376 01/0 37/1 05/93 66/1 38/2 54/1 00/0 00/0 00/100 

1377 02/0 77/0 70/90 46/4 27/2 77/1 00/0 00/0 00/100 

1378 02/0 45/0 83/93 30/2 82/1 58/1 00/0 00/0 00/100 

1379 01/0 42/0 25/94 02/2 32/1 97/1 00/0 00/0 00/100 

1380 00/0 33/0 21/93 60/3 87/0 99/1 00/0 00/0 00/100 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  116

 

 

                              1375-80متوسط مصرف نفت سفید در ماههای مختلف طی سالهای )  :  2-17(   جدول 

 )میلیون لیتر در روز(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / ماه 

 1/12 9/12 9/12 8/19 6/24 5/27 فروردین 
 4/12 7/11 3/11 7/14 2/18 1/19 اردیبهشت 

 3/11 8/11 9/11 2/15 6/16 2/18 خرداد 
 6/12 5/13 9/13 2/16 0/17 6/17 تیر 

 9/15 3/16 8/17 6/18 6/19 8/24 مرداد
 3/22 4/22 5/23 0/27 2/30 3/31 شهریور 

 3/32 3/33 0/32 3/34 9/37 9/39 مهر
 9/36 4/38 1/36 8/35 4/36 2/41 آبان
 5/40 6/40 1/40 4/39 8/36 2/41 آذر
 8/36 5/40 8/38 6/36 9/39 4/39 دی

 3/37 9/36 2/40 4/37 4/37 0/43 بهمن
 6/25 2/32 1/36 4/34 3/31 9/23 )1(اسفند 

 5/24 7/25 0/26 3/27 7/28 5/30 متوسط 

 بطور یکجا در مصرف اسفندماه هر سال منظور شده و 1379 الی 1375های لوله و تأسیسات جانبی از سال  خانه لمبهمصرف نفت سفید ت) 1
 . های خطوط لوله و تأسیسات جانبی آنها بوده است خانه  هزار لیتر نفت سفید مصرف تلمبه5/409 بطور متوسط روزانه 1380در سال 
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                              1375-80 به تفکیک استانی طی سالهای مصرف نفت سفید)  :  2-18(   جدول 

 )هزار لیتر(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / استان 

 672548 751718 817049 845029 870631 935409 آذربایجان شرقی

 980687 911533 925939 925632 886949 941446 آذربایجان غربی

 225241 247356 251460 263428 276367 268770 اردبیل

 418296 459690 463919 484894 546043 547850 اصفهان

 98248 94035 101001 85250 78996 78954 ایالم

 34684 38179 36650 36634 47390 46617 بوشهر

 999781 1009116 1032776 1130376 1246212 1314539 تهران

 144227 160048 166507 183870 197040 198846 چهارمحال و بختیاری

 885555 892269 893519 947013 858502 959267 خراسان

 123274 135417 145655 202274 193453 185885 خوزستان 

 123441 135092 135132 169304 155158 165011 زنجان

 83967 96328 109576 128624 132509 138115 سمنان

 222319 204174 176984 138175 123421 106611 سیستان و بلوچستان

 350788 372097 361274 396061 297909 388312 فارس

 168521 179450 180384 186141 196892 209001 قزوین

 96056 105383 107689 106561 125603 106169 قم

 400714 378132 400528 434574 574906 433406 کردستان

 278940 300043 294348 324142 324376 349016 کرمان

 395197 383976 368407 456824 399788 442141 کرمانشاه

 52203 52800 52349 41139 40987 38108 کهگیلویه و بویراحمد

 179662 166897 168272 162724 187291 192233 گلستان

 482407 480382 486416 460924 521202 561386 گیالن

 273107 307646 293623 342503 367900 384779 لرستان

 712649 710883 688344 736393 741715 796072 مازندران

 134050 145136 148079 156497 189914 180871 مرکزی

 16267 20656 20047 46264 34305 35570 هرمزگان

 226706 236837 235089 264599 315298 377255 همدان

 193790 209956 209462 218346 241883 238084 یزد

 8973325 9185229 9270478 9874195 10172640 10619723 جمع
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                              1375-80مصرف نفت سفید در بخش خانگی به تفکیک استانی طی سالهای )  :  2-19(   جدول 

 )هزار لیتر(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / استان 

 651861 716733 758628 767041 799780 862463 آذربایجان شرقی

 916013 856592 862644 815597 768614 756264 آذربایجان غربی

 217010 236685 207995 205419 266254 190119 اردبیل

 406352 449802 432992 476145 542998 536928 اصفهان

 98248 93750 100096 73752 78343 58416 ایالم

 31788 37728 36581 36554 47352 46250 بوشهر

 812398 945180 977360 1027019 1143028 1216882 تهران

 143147 159255 165775 183753 197040 198646 چهارمحال و بختیاری

 843427 862187 837274 900372 817631 892441 خراسان

 119520 128633 138917 164120 181593 176580 خوزستان 

 121517 131781 126890 144433 154166 164017 زنجان

 73192 86994 102506 108206 117565 115217 سمنان

 200267 179160 147714 112837 107339 90618 سیستان و بلوچستان

 341835 363807 354298 390815 293163 381557 فارس

 165387 170333 175772 174247 190912 203692 قزوین

 92490 98850 95964 91826 93421 82609 قم

 371493 339891 369893 363026 514023 323207 کردستان

 271566 290517 281572 300726 315276 336197 کرمان

 380132 370623 367857 401671 373613 421813 کرمانشاه

 51361 51974 51437 40619 40668 37883 کهگیلویه و بویراحمد

 175769 158773 164214 161249 174992 188366 گلستان

 443707 449179 449835 428341 473572 538563 گیالن

 258903 298596 284574 306396 342355 363610 لرستان

 618002 583066 609220 651600 682068 705475 مازندران

 132975 144242 146668 150930 189886 179585 مرکزی

 15412 20202 19667 30017 31910 35098 هرمزگان

 218796 229285 233073 251216 306258 371536 همدان

 191202 203542 199262 198448 221329 31157 یزد

 8363770 8657360 8698678 8956375 9465149 9505189 جمع

 
در بخش حمل و نقل به عنوان سوخت . گیرد نفت گاز در بخشهای مختلف مورد استفاده قرار می: نفت گاز 
های آبیاری، در بخش صنعت به  آالت کشاورزی و پمپ زلی، در بخش کشاورزی به عنوان سوخت ماشینموتورهای دی
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آالت و تجهیزات صنعتی، در نیروگاهها به عنوان سوخت جهت تولید انرژی الکتریکی، و در  عنوان سوخت ماشین
بخش . گیرد ستفاده قرار میبخشهای خانگی و تجاری به عنوان سوخت دستگاههای گرمایش و تولید آب گرم مورد ا

 .باشد  درصد، بزرگترین مصرف کننده نفت گاز در بین سایر بخشهای اقتصادی می50حمل و نقل با داشتن سهم باالی 
در .  میلیون لیتر رسید25084 درصد رشد نسبت به سال گذشته به مقدار 3/3، مصرف نفت گاز با 1380در سال 

نی گازطبیعی به جای نفت گاز در بخش خانگی و در نتیجه دسترسی تعداد بیشتری سالهای اخیر با ادامه سیاست جایگزی
، متوسط رشد ساالنه 1375-80طی سالهای . از خانوارها به گازطبیعی، مصرف نفت گاز در این بخش کاهش یافته است

های آبیاری در  مپافزون بر این، سیاست تغییر سوخت پ.  درصد بوده است-9/6مصرف نفت گاز در بخش خانگی برابر 
مزارع کشاورزی از نفت گاز به برق موجب گردیده که مصرف نفت گاز در بخش کشاورزی نیز روند نزولی یابد که انتظار 

طی سالهای مورد بررسی، متوسط رشد ساالنه مصرف نفت . میرود این روند نزولی با تداوم اجرای این سیاست ادامه یابد
بررسی روند مصرف ماهانه نفت گاز نشان میدهد که همانند نفت .   درصد بوده است-1/2گاز در بخش کشاورزی برابر 

عدم دسترسی برخی از مناطق کشور به گاز طبیعی و استفاده . یابد سفید، مصرف نفت گاز در ایام سرد سال افزایش می
 . باشد  مصرف میاز نفت گاز به عنوان سوخت در دستگاههای گرمایش و آب گرم از دالیل اصلی این افزایش

 

 1375-80مصرف نفت گاز در بخشهای مختلف طی سالهای )  :   2-20(     جدول 

 صنایع و معادن
/ سال

 نیروگاههای بخش
 وزارت نیرو

نیروگاههای 
صنایع 
 بزرگ

سایر 
 صنایع

 کشتیرانی کشاورزی تجاری عمومی خانگی
حمل و 
 نقل

 جمع

: مصرف 
)هزار لیتر(

          

1375 1013590 96800 2021527 2255239 583458 408220 4052693 148398 12033862 22613787 

1376 1160561 40690 3112330 2268715 670906 414247 3987969 164829 12076426 23896673 

1377 795900 32606 2130544 2425793 833162 643153 4196231 182802 11774715 23014906 

1378 1072627 51413 2009470 1750297 1027794 543693 3888037 249396 12422808 23015535 

1379 1282768 22659 2172369 1689952 1228102 565799 3770757 258516 13297063 24287985 

1380 1618012 49000 2254028 1578790 1205713 577462 3648245 260661 13892022 25083933 

  سهم
  :)درصد(

          

1375 48/4 43/0 94/8 97/9 58/2 81/1 92/17 66/0 21/53 00/100 

1376 86/4 17/0 02/13 49/9 81/2 73/1 69/16 69/0 54/50 00/100 

1377 46/3 14/0 26/9 54/10 62/3 79/2 23/18 79/0 16/57 00/100 

1378 66/4 22/0 73/8 60/7 47/4 36/2 89/16 08/1 98/53 00/100 

1379 28/5 09/0 94/8 96/6 06/5 33/2 53/15 06/1 75/54 00/100 

1380 45/6 20/0 99/8 29/6 81/4 30/2 54/14 04/1 38/55 00/100 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  120

 

 

                         1375-80متوسط مصرف نفت گاز در ماههای مختلف طی سالهای )  :  2-21(      جدول 

 )میلیون لیتر در روز(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / ماه 

 2/53 9/52 2/47 6/54 2/56 0/58 فروردین 
 9/65 0/62 8/54 8/58 7/59 4/58 اردیبهشت 

 3/64 5/61 2/56 1/57 3/58 2/54 خرداد 
 9/63 7/61 0/59 1/57 7/58 4/56 تیر 

 4/64 9/62 4/58 3/62 3/58 7/57 مرداد
 5/63 8/62 0/61 7/65 8/61 0/59 شهریور 

 8/69 1/66 5/63 9/66 0/64 8/64 مهر
 9/73 5/69 8/67 4/67 7/67 2/68 آبان
 3/76 2/75 4/72 3/69 3/73 1/69 آذر
 5/76 4/73 7/71 4/66 6/72 0/68 دی

 7/79 1/77 7/72 4/68 1/70 3/69 بهمن
 9/79 1/76 8/74 6/72 4/71 0/68 )1(اسفند 

 1/69 7/66 1/63 8/63 2/64 5/62 متوسط 

 بطور یکجا در مصرف اسفندماه هر سال منظور 1379 الی 1375های خطوط لوله و تأسیسات جانبی از سال  خانه صرف نفت گاز تلمبهم) 1
 . های خطوط لوله و تأسیسات جانبی آنها بوده است خانه  هزار لیتر مصرف تلمبه6/31 بطور متوسط روزانه 1380شده و در سال 
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                             )1( 1375-80 نفت گاز به تفکیک استانی طی سالهای مصرف)  :  2-22(   جدول 

 )هزار لیتر(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / استان 

 1138711 1125697 1107956 1220884 1274950 1225422 آذربایجان شرقی

 1110518 1025492 1009361 1038537 1004159 9705668 آذربایجان غربی

 318429 313458 292450 320670 332113 306102 اردبیل

 2118936 2028499 1958947 1912806 1993536 1831707 اصفهان

 125351 111018 101707 73274 74019 71569 ایالم

 611782 542271 502655 490071 502830 452246 بوشهر

 3571642 3735543 3511544 3483517 4416734 3687463 تهران

 181543 181356 158721 168731 179204 163902 چهارمحال و بختیاری

 2247297 2198939 2043583 2092308 2176060 2199336 خراسان

 1426264 1404137 1418061 1314966 1323814 1311403 خوزستان 

 290800 300403 258118 277449 283061 256399 زنجان

 472123 458326 432632 432043 433507 418631 سمنان

 1112195 1090232 1031958 899257 932240 790349 سیستان و بلوچستان

 1497887 1392321 1372331 1303365 1003931 1085729 فارس

 761357 656416 617875 562841 580211 577852 قزوین

 602387 540074 492220 501994 539483 475937 قم

 390737 377712 341905 363769 367530 337376 کردستان

 1147316 1088422 1044874 993416 993245 908519 کرمان

 480724 465794 416616 470588 506484 470879 کرمانشاه

 72581 71163 61731 35982 32116 31206 کهگیلویه و بویراحمد

 392396 405858 408768 422141 407573 437225 گلستان

 679469 634403 534869 545596 600073 542697 گیالن

 516938 496886 481076 478721 479678 435428 لرستان

 1117449 1138819 1025050 1109547 1042084 1166017 مازندران

 403174 422797 384066 400373 399963 384579 مرکزی

 854731 836209 852354 812157 702030 750166 هرمزگان

 545966 520165 507266 585795 595119 643095 همدان

 895230 725575 646841 704108 720926 681885 یزد

 25083933 24287985 23015535 23014906 23896673 22613787 جمع

 . گردد شامل مصارف پاالیشگاهها نمی) 1
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                            1375-80 به تفکیک استانی طی سالهای )1(مصرف نفت گاز در بخش حمل و نقل)  :  2-23(   جدول 

 )هزار لیتر(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / استان 

 640111 665944 580257 643085 642671 553531 آذربایجان شرقی

 560486 514957 531631 501567 517688 548416 آذربایجان غربی

 175015 164344 152194 153159 202045 188726 اردبیل

 1547409 1440918 1343316 1249189 1259576 1188492 اصفهان

 77241 70181 71515 52778 57485 61623 ایالم

 377262 339771 272676 216300 199849 148729 بوشهر

 1695182 1700707 1566033 1679902 1796444 1898355 تهران

 133165 125352 104753 101928 91551 82257 چهارمحال و بختیاری

 1369968 1319857 1096418 1034987 1116087 1115396 خراسان

 1026525 995089 1167867 1133086 1156205 1114289 خوزستان 

 173913 159378 130013 118195 121693 100291 زنجان

 307918 301887 270475 271982 275160 232367 سمنان

 386354 324301 264861 254379 282692 236108 سیستان و بلوچستان

 747154 708508 617165 538650 417058 479245 فارس

 472644 413659 394621 270536 296846 334247 قزوین

 336887 292943 289973 261634 311215 290888 قم

 231701 214417 207982 227624 241248 214708 کردستان

 746104 674629 626775 534310 552423 482565 کرمان

 350524 342547 311846 299928 313756 301294 کرمانشاه

 61738 63041 55555 29969 25601 23345 کهگیلویه و بویراحمد

 107154 128769 97985 101115 104877 140420 گلستان

 308386 292672 275923 321440 362614 325920 گیالن

 399738 387689 376150 375980 356149 306453 لرستان

 402864 381241 372194 374098 398310 419406 مازندران

 248795 299131 266771 222665 212997 243890 مرکزی

 510122 489675 444510 399552 315912 416268 هرمزگان

 265016 278453 345654 233637 242365 318403 همدان

 493307 465519 437091 355842 370738 416628 یزد

 14152683 13555579 12672204 11957517 12241255 12182260 جمع

 . گردد ها نیز می شامل مصرف کشتی) 1
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 میلیون لیتر 15254 درصد رشد نسبت به سال قبل به مقدار 5/3، مصرف نفت کوره با 1380در سال : نفت کوره 
نفت کوره در نیروگاهها به . باشند رو میمهمترین مصرف کننده نفت کوره نیروگاههای تحت پوشش وزارت نی. رسید

در بخش حمل و نقل، نفت کوره به عنوان . گیرد عنوان سوخت جهت تولید انرژی الکتریکی مورد استفاده قرار می
، مصرف نفت کوره روندی نزولی داشته به طوریکه 1375-80طی سالهای . گیرد ها مورد استفاده قرار می سوخت کشتی

 . درصد بوده است-37/0ن طی این دوره برابر متوسط رشد ساالنه آ
در این دوره استان .  را به تفکیک استانها نشان میدهد1375-80مصرف نفت کوره طی سالهای ) 2-26(جدول 

 6/17اصفهان بزرگترین مصرف کننده نفت کوره بوده بطوریکه سهم این استان در مصرف نفت کوره طی این دوره بین 
 نیز کمترین سهم مصرف نفت کوره به استان کهگیلویه و 1380همچنین در سال . ان بوده است درصد در نوس5/21الی 

 . بویراحمد تعلق داشته است
 

 1375-80مصرف نفت کوره در بخشهای مختلف طی سالهای )  :  2-24(          جدول 

/ سال صنایع و معادن

 نیروگاههای بخش
 وزارت نیرو

نیروگاههای 
 صنایع بزرگ

سایر 
 صنایع

 کشتیرانی کشاورزی تجاری عمومی خانگی
حمل و 
 نقل

 جمع

: مصرف 
)هزار لیتر(

          

1375 7445886 0 5203040 0 181977 2523044 24190 164578 0 15542715 

1376 7037560 0 5672645 0 92426 2200208 54013 336509 0 15393361 

1377 4870239 0 6144679 0 159476 1775020 285575 644327 0 13879316 

1378 5945605 0 5838700 0 170633 1434010 63168 768695 0 14220811 

1379 6491761 0 5784214 0 203591 1460425 115100 681655 0 14736746 

1380 6798752 0 6156828 0 102147 1502030 11580 682524 0 15253861 

  سهم
  :)درصد(

          

1375 91/47 00/0 48/33 00/0 17/1 23/16 16/0 06/1 00/0 00/100 

1376 72/45 00/0 85/36 00/0 60/0 29/14 35/0 19/2 00/0 00/100 

1377 09/35 00/0 27/44 00/0 15/1 79/12 06/2 64/4 00/0 00/100 

1378 81/41 00/0 06/41 00/0 20/1 08/10 44/0 41/5 00/0 00/100 

1379 05/44 00/0 25/39 00/0 38/1 91/9 78/0 63/4 00/0 00/100 

1380 57/44 00/0 36/40 00/0 67/0 85/9 08/0 47/4 00/0 00/100 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  124

 

 

                         1375-80متوسط مصرف نفت کوره در ماههای مختلف طی سالهای )  :  2-25(      جدول 

 )میلیون لیتر در روز(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / ماه 

 3/33 4/28 5/24 8/34 5/35 6/37 فروردین 
 9/45 0/37 4/25 7/29 3/39 1/37 اردیبهشت 

 9/33 4/39 1/26 6/29 7/42 3/43 خرداد 
 8/32 7/33 3/29 9/37 9/38 2/36 تیر 

 8/32 5/35 6/29 2/37 3/39 4/36 مرداد
 1/34 2/34 8/28 8/38 1/40 4/44 شهریور 

 4/35 5/35 0/35 3/37 4/38 5/43 مهر
 1/45 0/41 9/38 8/35 3/38 5/41 آبان
 8/51 5/43 0/44 3/36 6/43 5/41 آذر
 9/48 3/43 1/45 9/34 6/43 0/42 دی

 4/52 2/49 6/47 9/38 8/43 1/51 بهمن
 3/55 2/54 7/61 9/57 0/88 7/59 )1(اسفند 

 7/41 5/39 1/36 3/37 1/44 8/42 متوسط 

 . بطور یکجا در مصرف اسفندماه هر سال منظور گردیده است1375ها از سال  ه کشتیسوخت نفت کور) 1
 

 

 



   بخش نفت

  

 

125

 

                             )1( 1375-80به تفکیک استانی طی سالهای  مصرف نهایی نفت کوره )  :  2-26(    جدول 

 )هزار لیتر(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / استان 

 1476964 1806587 1604938 1375031 1736622 1676993 یآذربایجان شرق

 341257 419564 300459 322398 290079 710261 آذربایجان غربی

 115855 104709 110960 108055 105210 71489 اردبیل

 2681343 2828493 2724240 2981935 2991521 3256145 اصفهان

 65243 62099 75818 32893 9240 3046 ایالم

 308944 353710 408393 407613 5581 6934 وشهرب

 1501738 1419646 1565910 2050346 2216921 2269878 تهران

 43372 63310 62193 62097 66138 62765 چهارمحال و بختیاری

 946885 858580 937410 969243 862230 818121 خراسان

 879959 603164 406612 414897 422567 432939 خوزستان 

 59233 58722 40152 40797 43096 53919 زنجان

 232093 240688 238620 240247 187441 155356 سمنان

 425297 485002 390320 648922 286987 183280 سیستان و بلوچستان

 368577 343174 366086 397566 318947 347868 فارس

 1254804 1159956 964472 732039 1282411 1353239 قزوین

 302226 236911 226834 275193 284661 221307 مق

 97160 83698 78531 68207 83461 65264 کردستان

 547002 455372 468752 472379 477717 455609 کرمان

 541561 599932 697237 270822 465109 677029 کرمانشاه

 20184 20988 16076 14285 18155 8822 کهگیلویه و بویراحمد

 90275 80613 81314 90039 79049 71381 گلستان

 26355 28132 37126 43310 49510 48201 گیالن

 211052 230064 255278 220639 233070 224595 لرستان

 369858 463185 664400 364434 1135524 1127517 مازندران

 704473 203580 109598 114756 157282 150521 مرکزی

 658674 512297 453352 308884 378524 222344 هرمزگان

 600328 716919 588795 499428 839184 575698 همدان

 383149 297651 346935 352861 367124 292194 یزد

 15253861 14736746 14220811 13879316 15393361 15542715 جمع

 . گردد شامل مصارف پاالیشگاهها نمی) 1
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در .  میلیون تن رسید2308، به 1379 درصد رشد نسبت به سال 1/3ا ، مصرف گازمایع ب1380در سال : گاز مایع 
 درصد بزرگترین مصرف کننده گاز مایع در میان بخشهای مصرف کننده گاز مایع بوده 0/76این سال بخش خانگی با 

 1/12ل  میلیون تن بوده که نسبت به سال قب298همچنین در این سال مصرف گاز مایع در بخش حمل و نقل برابر . است
 . درصد به واسطه افزایش مصرف گاز مایع در خودروها افزایش داشته است

 

 1375-80ها طی سالهای  مصرف گاز مایع به تفکیک بخش)  :  2-27(      جدول 

 )تن(

 جمع سایر بخشها حمل و نقل  خانگی بخش/ سال 

1375 1611110 55845 98550 1765505 
1376 1704550 82125 113150 1899825 
1377 1671700 114975 153300 1939975 
1378 1689585 196370 182500 2068455 
1379 1747985 266085 223745 2237815 
1380 1754555 298205 255500 2308260 

 
 

                         1375-80متوسط مصرف گاز مایع در ماههای مختلف طی سالهای )  :  2-28(      جدول 

 ) روزتن در(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال / ماه 

 6018 5937 5388 4891 5151 4793 فروردین 
 5980 5741 5315 4844 4927 4614 اردیبهشت 

 5762 5676 5015 4688 4824 4566 خرداد 
 5392 5623 4855 4723 4793 4209 تیر 

 5638 5507 5112 4803 4600 4778 مرداد
 5965 5675 5408 4985 4640 4748 شهریور 

 6431 5884 5797 5018 5033 5047 مهر
 6848 6344 6053 5686 5590 5089 آبان
 6912 6860 6199 5895 5774 5478 آذر
 7089 6987 6452 6013 5785 5455 دی

 7094 6766 6375 6085 5702 5613 بهمن
 6848 6661 6291 6264 5757 5493 اسفند 

 6321 6131 5678 5314 5207 4984 متوسط 
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 . نشان میدهد1380های نفتی در سال  مصرف سایر فرآورده) 2-29(جدول : ها  مصرف سایر فرآورده
 

 1380های نفتی در سال  مصرف سایر فرآورده)  :  2-29(      جدول 

 )هزار مترمکعب(

بنزین 

هواپیمایی 

LL100 

 حاللها
سوخت سبک 

 (JP4)جت 

سوخت سنگین 

 (ATK)جت 
 قیر نفتا مالچ روغنها

سایر 

 ها فرآورده
 جمع

2 50 157 944 797 15 002/0 2453 259 002/4677 

 
بزرگترین مصرف کننده .  آمده است1375-80، مصرف روغن موتور به تفکیک بخش در دورۀ ) 2-30(در جدول 

 . استباشد و تقریباً نیمی از مصرف روغن موتور مربوط به این بخش روغن موتور بخش حمل و نقل می
 
 

 1375-80مصرف روغن موتور در بخشهای مختلف طی سالهای )  :  2-30(      جدول 
 صنایع و معادن

 نیروگاههای بخش / سال 

 وزارت نیرو
 سایر

 جمع  حمل و نقل کشتیرانی کشاورزی تجاری  عمومی خانگی 

 : مصرف 

 )هزار لیتر(
         

1375 780 28112 118 6079 6298 84022 455 202361 328225 

1376 563 30324 20 6177 7985 108906 522 246676 401173 

1377 665 37758 0 16941 14280 99516 875 233914 403949 

1378 793 40563 0 24444 9107 100820 1700 224927 402354 

1379 965 38975 0 27149 15616 162296 1811 272591 519403 

1380 542 35167 0 32012 25452 203409 1833 220946 519361 

           :)درصد(  سهم
1375 24/0 56/8 04/0 85/1 92/1 60/25 14/0 65/61 00/100 

1376 14/0 56/7 00/0 54/1 99/1 15/27 13/0 49/61 00/100 

1377 16/0 35/9 00/0 19/4 54/3 64/24 22/0 91/57 00/100 

1378 20/0 08/10 00/0 08/6 26/2 06/25 42/0 90/55 00/100 

1379 19/0 50/7 00/0 23/5 01/3 25/31 35/0 48/52 00/100 

1380 10/0 77/6 00/0 16/6 90/4 17/39 35/0 54/42 00/100 
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 های عمده نفتی  قیمت فرآورده-2-7
 )ریال/ لیتر (                          1353-80های عمده نفتی در سالهای  قیمت اسمی فروش فرآورده)  :  2-31(      جدول 
 نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین معمولی سال

1353 6 5/2 4/2 200/1 

1354 6 5/2 4/2 200/1 

1355 6 5/2 4/2 200/1 

1356 8 5/2 4/2 200/1 

1357 10 5/2 4/2 200/1 

1358 10 5/2 4/2 200/1 

1359 30 5/2 4/2 200/1 

1360 30 5/2 603/2 200/1 

1361 30 5/2 008/3 200/1 

1362 30 5/2 008/3 200/1 

1363 30 8/2 008/3 200/1 

1364 30 5/2 008/3 200/1 

1365 30 5/2 054/3 200/1 

1366 80/37 4 625/4 0/2 

1367 80/40 4 720/4 0/2 

1368 72/42 4 720/4 0/2 

1369 72/42 4 720/4 0/2 

1370 50 4 10 0/2 

1371 50 4 10 0/5 

1372 50 15 10 0/5 

1373 50 15 10 0/5 

1374 100 20 20 10 

1375 130 30 30 15 

1376 160 40 40 20 

1377 200 60 60 40 

1378 350 100 100 50 

1379 385 110 110 55 
1380 450 120 120 2/64 

،  1366-69 ریال و طی سالهای 4/2نگی هر لیتر ریال و مصارف غیرخا 10 مصارف خانگی نفت گاز هر لیتر 1360-1366طی سالهای ) 1
 . ریال محاسبه شد10 هر لیتر1371 الی 1369 ریال و از سال 4 ریال و مصارف غیرخانگی هر لیتر 10مصارف خانگی هر لیتر 

 .شد  عرضه می ریال در لیتر بصورت آزاد60بندی و   ریال در لیتر به صورت سهمیه30 بنزین معمولی به نرخ 1366-69طی سالهای ) 2
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 گازطبیعی  :  بخش سوم 

 ذخایر و میادین گازطبیعی  :  3-1
 اکتشاف  :  3-2
 تولید گازطبیعی  :  3-3

 تولید گاز غنی  :  3-3-1
 تولید گاز سبک   :  3-3-2
 برداشت گازطبیعی  :  3-3-3
 تولید میعانات گازی :  3-3-4
 تزریق گاز به میادین نفتی :  3-3-5
 مایعات گازی و گوگرد صادرات  :  3-3-6

 پاالیش :  3-4
 انتقال و توزیع  :  3-5

 انتقال گازطبیعی  :  3-5-1
 گازرسانی به شهرها و شهرکهای صنعتی :  3-5-2
 گذاری گازطبیعی  شبکه :  3-5-3
 انشعابات و مصرف کنندگان گازطبیعی  :  3-5-4

 مصرف گازطبیعی   : 3-6
 (CNG) ده در خودروهامصرف گازطبیعی فشر :  3-6-1

 واردات و صادرات گازطبیعی  : 3-7
 قیمت گازطبیعی   : 3-8
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 گازطبیعی : سوم بخش 
 

  ذخایر و میادین گازطبیعی -3-1
 52 تریلیون مترمکعب بوده که حدود 57/26 برابر 1380مجموع ذخایر گازی قابل استحصال کشور در پایان سال 

عمر ذخایر قابل استحصال گازطبیعی کشور در .  و مابقی در مناطق خشکی قرار دارنددرصد این مقدار در مناطق دریایی
همانطور که . گردد  سال برآورد می233، نزدیک به 1380صورت عدم کشف ذخایر جدید و برداشت ساالنه معادل سال 

گردد بطوریکه تا پایان  میباشد، گاز مورد نیاز کشور عمدتاً از میادین خشکی تولید  مشخص می) 3-1(از اعداد جدول 
 درصد از ذخایر موجود 9/0 درصد از ذخایر قابل استحصال گازطبیعی از مناطق خشکی و حدود 7/12 حدود 1380سال 

 .برداری قرار گرفته است در دریا مورد بهره
 

 1380ذخایر قابل استحصال گازطبیعی کشور در سال )  :  3-1(جدول 

 )تریلیون مترمکعب(
 1381ذخیره در آغاز سال  1380کل تولید انباشتی تا پایان سال  هذخیر موقعیت

 73/12 86/1 59/14 خشکی 
 84/13 13/0 97/13 دریایی

 57/26 99/1 56/28 جمع

 
گردد که به منظور به روز در آوردن اطالعات  برداری می  میدان نفت و گاز فعال کشور بهره76در حال حاضر از 
های اجرایی طرحهای افزایش بازیافت  انجام مطالعات مذکور، زمینه. داماتی صورت گرفته استاین میادین مطالعات و اق

  طرح توسعه و 1376-80طی سالهای . سازد تر و با استفاده از توان متخصصین داخلی را فراهم می با هزینه پایین
. لمان به مرحله اجرا درآمده استصیانت از میادین گازی آغار و داالن، حوزه گازی فارس، پارس جنوبی، آماک و س

 .باشند طرحهای پارس جنوبی، آماک و سلمان دارای قراردادهای از نوع بیع متقابل می
های تزریق گاز به مخازن نفتی  طرح توسعه میادین گازی آغار و داالن با هدف تأمین قسمتی از گاز مورد نیاز پروژه −

یری از افت فشار مخزن و همچنین جلوگیری از هرز روی نفت مناطق نفت خیز جنوب از جمله مارون، برای جلوگ
 میلیون مترمکعب گاز در روز و میزان میعانات 40ظرفیت نهایی تولید گاز از دو میدان فوق حدود . اجرا گردیده است
 . باشد  بشکه در روز می8000 تا 6500گازی آن حدود 
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 میلیون مترمکعب در روز گاز از این 50تفکیک و پاالیش آوری،  توسعه میادین حوزه گازی فارس برای تولید، جمع −
 هزار تن 900 میلیارد مترمکعب گاز سبک برای مصارف داخلی، 5/18میادین در نظر گرفته شده است تا ساالنه 

 . میلیون بشکه مایعات گازی تولید شود9گازمایع و بنزین طبیعی و 
ترمکعب در روز گازهای همراه نفت و پیشگیری از انتشار  میلیون م8/6طرح آماک با هدف جلوگیری از سوزاندن  −

 میلیون 8/4 هزار بشکه مایعات گازی شیرین و 28باشد و در نتیجه دارای تولید روزانه  مواد آالینده در هوا می
 .باشد  تن گوگرد صادراتی می170مترمکعب گاز سبک و 

اند، به   خشکی با کشورهای همسایه قرار گرفتهاز آنجا که بعضی از میادین گازی کشور در مرز مشترک آبی یا −
 سال گذشته طرحهای برداشت ساالنه از تمامی میادین مشترک 4منظور حفظ و صیانت از این منابع ملی طی 

 .توان به میدان مشترک پارس جنوبی اشاره نمود از مهمترین این میادین می. افزایش یافته است
ن تقاضای رو به رشد گازطبیعی مورد نیاز کشور و تزریق آن به میادین توسعه میدان پارس جنوبی با هدف تأمی −

ذخیره بخش مربوط به ایران این میدان طبق آخرین . نفتی و همچنین صادرات میعانات گازی صورت گرفته است
 میلیون 17100همچنین این میدان میعانات گازی در جای معادل . باشد  تریلیون مترمکعب می14/13برآوردها 

 میلیون مترمکعب گاز و 200توان ظرفیت تولید را به بیش از   فاز اولیه این پروژه می8با اجرای . شکه را دارا استب
البته ارزیابی فنی .  میلیون تن گاز مایع در سال افزایش داد3 هزار بشکه در روز میعانات گازی و بیش از 320

 .باشد در مرحله ارزیابی می  نیز 13 تا 9های  پیشنهادهای واصله مربوط به توسعه
باشد که با هدف صیانت از میادین مشترک نفتی و گازی  توسعه میدان مشترک سلمان از جمله اقدامات اساسی می −

 .گردد  میلیون مترمکعب گازطبیعی فراهم می12با اجرای این طرح امکان تولید نهایی . صورت گرفته است
 

 ن گازی مشترک با کشورهای همسایهمیادی)  :  3-2(                  جدول 
 کشور همسایه میدان منطقه

 ترکمنستان گنبدلی خشکی 

 قطر پارس جنوبی

 عمان هنگام

 امارات متحده عربی سلمان
 امارات متحده عربی مبارک

 دریایی

 عربستان بی ـ فارسی
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  اکتشاف -3-2
 5/2یلیون مترمکعب گازطبیعی در جای اولیه و  تر74/1 منجر به کشف 1376-80فعالیتهای اکتشافی طی دوره 

 میلیارد مترمکعب گاز موجود در جای اولیه، 857میدان گازی تابناک با . میلیارد بشکه میعانات گازی درجا گردیده است
 . درصد از کل حجم گاز اکتشافی طی دوره مورد بررسی را به خود اختصاص داده است49بیش از 
 

 1376-80گازی کشف شده طی سالهای میادین )  :  3-3(جدول 

 سال اکتشاف موقعیت جغرافیایی نام میدان
حجم گاز در جای اولیه 

 )میلیارد مترمکعب(

حجم میعانات گازی در جا 

 )میلیون بشکه(

 304 67 1376 سازند افق خامی بی حکیمه   بی

 ـــ 7/4 1376 سازند گدوان   خیرآباد

 26 8/162 1377 استان فارس   گردان

 8/2 28 1377 استان بوشهر   زیره

 545 857 1378 استانهای فارس، بوشهر و هرمزگان   تابناک

 77 5/22 1379 سازند فهلیان   آرش

 109 81 1379 سازند خامی   کرنج

 90 216 1379 استان فارس   هما

 1236 175 1380 سازندهای داریان، گدوان و فهلیان   مارون

 6/57 125 1380 استان فارس    دی

 4/2447 1739 ـــ ـــ   جمع

  تولید گازطبیعی-3-3
  تولید گاز غنی -3-3-1

گازهای خروجی از چاههای نفت، گازهای کالهک یا گازهای میادین مستقل، قبل از انجام عمل فرآورش را 
 :بدین ترتیب منابع تأمین گاز غنی عبارتند از. نامند گازغنی می

 .شوند  بسته به میزان نفت خروجی و خصوصیات هر مخزن نفتی تولید میگازهای همراه با نفت که −
شوند و عمدتاً برای  گازهای کالهک میادین نفتی که از کالهک گازی میادین نفتی واقع در خشکی خارج می −

 .گیرند های تزریق گازطبیعی مورد استفاده قرار می پروژه
توانند بعنوان حامل انرژی یا خوراک  ادین مستقل گازی که میگازهای خروجی از سازندهای گازی میادین نفتی و می −

 .مورد استفاده قرار گیرند) نظیر واحدهای پتروشیمی(در بخشهای مختلف، مصرف یا در واحدهای مختلف صنعتی 
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 1375-80تولید گاز غنی از منابع مختلف طی سالهای )  :  3-4(جدول 

 )میلیون مترمکعب در روز(

 جمع گاز میادین مستقل گاز کالهک هگاز همرا شرح/ سال

1375 22/83 41/53 33/97 96/233 
1376 86/82 82/50 78/117 46/251 
1377 76/88 29/48 87/129 92/266 
1378 62/86 77/48 20/151 59/286 
1379 60/89 33/50 60/158 53/298 
1380 22/88 22/51 34/172 78/311 

 
 میلیون مترمکعب در روز بود که نسبت به سال گذشته از 78/311ی کشور  میزان تولید گاز غن1380در سال 
 و 3/28 درصد از محل میادین مستقل، 3/55در این سال از کل تولید گاز غنی .  درصد برخوردار بود4/4رشدی معادل 

 .  درصد از محل گازهای همراه و کالهک تأمین گردید4/16
، 1375-80ن گازهای همراه و کالهک تولید شده در فاصله زمانی نشان میدهد میزا) 3-4(همانطور که جدول 

اند؛ در حالیکه گاز غنی تولیدی از میادین گازی مستقل  اند و تنها دارای اندکی نوسان بوده تقریباً مقادیر یکسانی داشته
 . وردار بوده است برخ1379 درصد نسبت به سال 7/8 از رشدی معادل 1380روندی صعودی داشته است، بطوریکه در سال 

 

 :گردند میادین توسعه یافته دریایی به چهار منطقه بهرگان، خارک، الوان و سیری تقسیم می: گاز همراه مناطق دریایی 
 .منطقه بهرگان شامل میادین نفتی هندیجان، بهرگانسر، نوروز و سروش   )1
 . منطقه خارک شامل میادین نفتی ابوذر، درود و فروزان   )2
 .مل میادین نفتی رشادت، رسالت و سلمان منطقه الوان شا  )3
 .منطقه سیری شامل میادین سیوند، دنا، نصرت، الوند و اسفند   )4

 .الزم به ذکر است که میدان سروش از منطقه خارک به منطقه بهرگان پیوسته است
قی همراه با شوند و ماب برداری استفاده و یا سوزانده می قسمتی از گازهای همراه این میادین در سکوهای بهره

) 3-5(جدول . شوند گیرند و یا سوزانده می های صادراتی منتقل و پس از تفکیک یا مورد استفاده قرار می نفت به پایانه
 .  نشان میدهد1380میزان تولید و مصرف گاز همراه میادین دریایی را در سال 
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 )میلیون فوت مکعب(                           1380تولید و مصرف گاز همراه میادین دریایی در سال )  :  3-5(جدول 
 گازشیرین دریافتی گاز سوخته شده مصرف تحویلی تولید گاز میدان

 ـــ 17/4902 50/46 ـــ 67/4948 هندیجان، بهرگانسر
 ـــ 71/305 ـــ ـــ 71/305 نوروز
 ـــ 85/901 ـــ ـــ 85/901 )1(سروش

 ـــ 73/6109 50/46 ـــ 23/6156 جمع منطقه بهرگان

 69/505 70/15807 69/505 1213 70/17020 ابوذر
 20/2473 00/73986 20/2473 45371 00/119357 درود

 10/1880 10/64276 70/2248 1840 70/66484 فروزان
 99/4858 80/154069 59/5227 48424 40/20286 جمع منطقه خارک

 ـــ 58/578 ـــ ـــ 58/578 رشادت

 ـــ 79/2000 ـــ ـــ 79/2000 رسالت

 ـــ 50/15594 22/4431 ـــ 72/20025 سلمان
 ـــ 87/18173 22/4431 ـــ 09/22605 جمع منطقه الوان

 سیوند، دنا، نصرت،
 ـــ 87/36227 08/3497 ـــ 95/39724 الوند و اسفند 

 ـــ 87/36227 08/3497 ـــ 95/39724 جمع منطقه سیری

 99/4858 27/214581 39/13202 48424 67/271348 جمع کل 

 . راهبری میدان سروش از منطقه خارک به منطقه بهرگان پیوست و از این پس آمار آن با آمار منطقه بهرگان ارائه خواهد شد) 1
 )میلیون فوت مکعب(      1379-80تولید گاز همراه میادین دریایی به تفکیک میادین طی سالهای )  : 3-6(جدول 

 1380تولید انباشتی تا پایان سال  1380 1379 ننام میدا

 29/85966 55/2441 19/2238   هندیجان
 20/117106 12/2507 93/4224   بهرگانسر

 93/42864 71/305 59/666   نوروز
 93/244925 70/17020 90/22410   ابوذر 
 45/1919415 00/119357 00/126216   درود

 05/9808 85/901 ـــ   سروش

 48/961714 70/66484 50/63618  فروزان 

 09/103015 58/578 65/613   رشادت

 32/164925 79/2000 51/2102   رسالت 

 89/535096 72/20025 29/17176   سلمان

 79/58722 34/3043 66/2837   سیوند و دنا

 21/11137 29/858 87/388   نصرت

 41/6479 14/1216 02/4225   الوند

 76/86632 18/34607 37/29978   اسفند

 80/4347810 67/271348 48/276697   جمع 
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  تولید گاز سبک  -3-3-2
تر، بخشی از گاز سبک را به  های سنگین شرکتهای پاالیش گاز، بعد از دریافت گاز غنی و جداسازی هیدروکربن

تولید گاز سبک از منابع ) 3-7( جدول .سوزاند دهند و بخشی دیگر را می منظور استفاده در بخشهای مختلف تحویل می
با توجه به اینکه میزان گاز سبک تولیدی با حجم گاز . دهد  نشان می1380 تا 1375مختلف را در فاصله زمانی سالهای 

 1375-80طی سالهای . کند غنی نسبت مستقیم دارد، نوسانات تولید گاز سبک تقریباً از نوسانات تولید گاز غنی تبعیت می
 257 میزان تولید گاز سبک کشور روزانه 1380در سال .  درصد افزایش یافته است2/54تولید گاز سبک حدود  میزان 

 درصد از محل گازهای کالهک و همراه 4/14 و 1/19 درصد آن از میادین مستقل، 5/66میلیون مترمکعب بوده که 
 . تأمین شده است

 

 1375-80ی سالهای تولید گاز سبک از منابع مختلف ط)  :  3-7(جدول 

 )میلیون مترمکعب در روز(

 جمع گاز میادین مستقل گاز کالهک گاز همراه شرح/ سال

1375 47/32 39/45 85/88 71/166 
1376 47/33 25/42 81/102 53/178 
1377 84/34 87/39 78/121 49/196 
1378 96/32 9/42 57/145 43/221 
1379 36/34 64/41 11/158 11/234 
1380 37 49 171 257 

 
  برداشت گازطبیعی -3-3-3

باشند، بعهده  برداری شرکت ملی گاز ایران می تحویل گاز غنی به پاالیشگاههای کشور که زیر نظر مدیریت بهره
  به تفکیک نواحی در جدول 1380 و 1379میزان برداشت سالیانه گازطبیعی در سالهای . شرکت ملی نفت ایران است

 . داشته است1379 درصد نسبت به سال 3/9 رشدی معادل1380جمع برداشت داخلی در سال . ستآورده شده ا) 8-3(
 کاهش و در سایر نواحی 1379 نسبت به سال 1380متوسط برداشت از نواحی خوزستان و هرمزگان در سال 

ازهای برداشت نشده از جمله نکات مثبتی که در این سال میتوان بدان اشاره نمود کاهش میزان گ. افزایش داشته است
 روز از اسفند 5نکتۀ قابل توجه دیگر این است که برداشت گازطبیعی از منطقۀ عسلویه در . باشد نسبت به سال قبل می
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برداری از  البته با توجه به بهره.  انجام شده و به افزایش برداشت گاز طبیعی از منابع داخلی کمک کرده است1380سال 
 .ده قطعاً میزان برداشت از این منبع افزایش خواهد داشتاین منبع، در سالهای آین

 

 1379-80برداشت گازطبیعی در سالهای )  :  3-8(     جدول 

 )میلیون مترمکعب(
 ناحیه برداشت 

 1380سال  1379سال 

 : خوزستان
        اهواز

 
5285 

 
3/5282 

 2/3407 3986        مارون
 2/1304 1537        آغاجاری

 7/9993 10808      جمع     

 9/36641 34423 کنگان

 2/5706 3088 داالن

 9/130 128 سراجه

 : خراسان
        خانگیران

 
8599 

 
9296 

 5/857 1073        شوریجه
 8/132 142        گنبدلی

 3/10286 9814         جمع 

 :هرمزگان 
        سرخون

 
2716 

 
1/2715 

 464 475        قشم
 1/3179 3191         جمع  

 3/9 ـــ عسلویه

1600 NGL 1/1226 ـــ 

 8/159 8/170 گازهای برداشت  نشده

 3/67333 8/61622 جمع برداشت داخلی

 
  تولید میعانات گازی -3-3-4

. شود باشد که از گاز کالهک میادین نفتی و یا از میادین مستقل گازی جدا می میعانات گازی، نفت سبکی می
شوند و میزان  گر در میادین مستقل گازی، از گاز جدا می یعانات گازی در پاالیشگاههای گاز و یا دستگاههای تفکیکم
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بخشی از میعانات گازی تولید شده صادر و بقیه برای مصارف داخلی به . تولید آنها تابعی از حجم گاز تولیدی است
 میزان تولید میعانات گازی به بیش از 1380در سال . گردند ل میهای نفتی تحوی پاالیشگاهها و انبارهای پخش فرآورده

تولید میعانات ) 3-9(جدول .  درصد رشد داشته است8/7 حدود 1375 هزار بشکه در روز رسیده که نسبت به سال 78
 . دهد  را نشان می1380 تا 1375گازی در فاصله زمانی  سالهای 

 

 1375-80الهای تولید میعانات گازی طی س)  :  3-9(جدول 

 )مترمکعب در روز(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 شرح

 12523 12269 12228 11404 11834 11616 میعانات گازی

 
  تزریق گاز به میادین نفتی -3-3-5

تزریق گاز به میادین نفتی از لحاظ صیانت از میادین نفتی، افزایش یا حفظ سطح تولید و جلوگیری از کاهش 
به عبارت دیگر هدف از تزریق آب و یا گاز، برای . ای برخوردار است شار در میادین نفتی از اهمیت ویژهناگهانی ف

در سالهای مختلف، مقادیری گاز به میادین نفتی . باشد بازیافت درصد بیشتری از نفت خام موجود در جای اولیه می
 بطور 1380 تا 1375از سال . آورده شده است) 3-10(مقدار گاز تزریق شده به میادین نفتی در جدول . تزریق شده است

 3/29رشد متوسط تزریق در دوره مورد مطالعه .  میلیون مترمکعب گاز به میادین نفتی تزریق شده است4/67متوسط روزانه 
ار تزریق مقد میلیون مترمکعب در روز بوده که باالترین 4/75 معادل1380میزان تزریق گاز در سال . درصد برآورد شده است

بی حکیمه و  در حال حاضر تزریق به میادین هفتگل، لب سفید، گچساران، مارون، کرنج، بی. باشد طی این دوره می
 . پارسی در حال انجام است که پروژه تزریق گاز به میادین رامشیر و کوپال به مراحل اجرایی رسیده است

 

                               1375-80 تزریق گاز به میادین نفتی طی سالهای)  :  3-10(جدول 

 )میلیون مترمکعب در روز(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 شرح

 40/75 14/71 75/67 49/67 3/64 3/58 مقدار تزریق
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  صادرات مایعات گازی و گوگرد -3-3-6
 1380باشد در سال  همانطور که مشخص می. آمده است) 3-11(میزان صادرات مایعات گازی و گوگرد در جدول 

 محموله گوگرد به 43در همین سال .  تن صادر گردیده است1932870به وزن  (NGL) محموله مایعات گاز 67تعداد 
الزم به ذکر است که بیشترین حجم صادرات مایعات گازی در .  تن نیز به خارج از کشور صادر شده است324247وزن 

 . تن بوده است96199مقدار صادرات گوگرد در ماه اسفند به وزن  تن و بیشترین 193322ماه آذر به میزان  
 

 )تن(صادرات مایعات گازی و گوگرد                                                                          )  :  3-11(   جدول 
 وزن تعداد محموله شرح

 1932870 67   مایعات گازی
 324247 43   گوگرد

 االیش  پ-3-4
برای پوشش فاصلۀ روز افزون بین تقاضا و عرضه گاز دو گزینه واردات گازطبیعی و یا افزایش ظرفیت پاالیشی 

بدیهی است کشوری که از نظر حجم ذخایر، دومین کشور دارندۀ ذخایر گازی است، الزمست از نظر ظرفیت . وجود دارد
، روند صعودی را 1380 تا 1375رفیت پاالیشی کشور، طی سالهای در این راستا ظ. پاالیشی نیز در حد قابل قبولی باشد

) 3-12(جدول . طی کرده است و اقداماتی در جهت افزایش روزافزون آن تا رسیدن به نقطۀ بهینه در دست اجرا دارد
 1380 از جمله وقایع با اهمیت در سال. دهد  را نشان می1380 تا 1375زدایی کشور طی سالهای  ظرفیت پاالیش و نم

 17فاز دوم پاالیشگاه گاز خانگیران با ظرفیت . میتوان به افزایش ظرفیت پاالیشی پاالیشگاه خانگیران اشاره نمود
برداری از فاز دوم این پاالیشگاه، ظرفیت  با بهره. برداری رسیده است   به بهره1380میلیون مترمکعب در روز در سال 

 .دهد  را نشان می1379 درصدی نسبت به سال 62پاالیشی این پاالیشگاه، افزایش ظرفیت 
 1375-80ظرفیت پاالیش و نم زدایی پاالیشگاههای گازطبیعی کشور طی سالهای )  :  3-12(جدول 

 )میلیون مترمکعب در روز(
 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال/ پاالیشگاه 

 110 110 105 7/90 3/79 68 )کنگان(  فجر 
 5/44 5/27 5/27 5/27 4/26 24   خانگیران
 5/22 5/22 5/22 5/22 5/22 5/22   بیدبلند

 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7   سرخون
 20 20 20 ـــ ـــ ـــ   داالن

 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1 7/1   گورزین

 3/5 3/5 3/5 3/5 2/5 2/5   سایر

 1/211 1/194 1/189 8/154 2/142 5/128   جمع
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باشد که برخی از واحدهای آن  محل احداث این پاالیشگاه در استان بوشهر می) : انکنگ(پاالیشگاه گاز فجر 
گاز حاصل از این پاالیشگاه پس از . نمایند گازهای میدان نار و برخی دیگر گازهای میدان کنگان را پاالیش می

الیان اخیر ظرفیت واحدهای در طی س. گردد سازی، نم زدایی و کنترل نقطه شبنم به خط لوله دوم گاز تزریق می شیرین
در سال .  میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است26موجود و استفاده از واحد یدک از طریق بهینه سازی به میزان 

در . برداری رسید  میلیون مترمکعب در روز به بهره20، واحد فرآورش و تنظیم نقطه شبنم گاز داالن با ظرفیت 1378
 بررسی مشکالت زیست محیطی ناشی از عملیات صنعت گاز، این پاالیشگاه به مطالعه وضعیت حال حاضر نیز به منظور

 . پسابهای صنعتی و بهداشتی خود پرداخته است
همانطور که اعداد . دهد  را نشان می1380 تا 1375عملکرد شرکت پاالیش گاز فجر طی سالهای ) 3-13(جدول 

 .ین پاالیشگاه طی این دوره روند صعودی را طی کرده استنشان میدهند، میزان گاز تصفیه شده توسط ا
، توسط این 1380 مترمکعب مایعات گازی در سال 2565901از دیگر نکاتی که میتوان به آن اشاره نمود تولید 

 .شرکت پاالیشی است
 

 1375-80عملکرد شرکت پاالیش گاز فجر طی سالهای )  :  3-13(جدول 

 )میلیون مترمکعب(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال/ شرح 

 4/35979 7/33793 4/31745 5/26448 74/23829 8/20690  اینچ56گاز تصفیه شده ارسالی به خط لوله 

 4/35979 9/33818 1/31866 4/26538 6/23915 8/20762 )گاز تصفیه شده(تبرید و کنترل نقطه شبنم 

 3/36647 4/34514 32512 5/27076 4/24422 7/21210 شیرین سازی گاز ترش

گاز . برداری از این پاالیشگاه آغاز گردیده است  بهره1362در سال ) : خانگیران(نژاد  پاالیشگاه گاز شهید هاشمی
الیه مزدوران توسط این پاالیشگاه شیرین گشته و به همراه گاز شیرین الیه شوریجه و گنبدلی وارد سیستم شبکه 

 فاز دوم این پاالیشگاه 1380 طرح توسعه پاالیشگاه خانگیران آغاز گردید و در سال 1377در سال . گردد انتقال گاز می
 واحد تصفیه گاز و یک 2از سوی دیگر طرح توسعه . برداری رسید میلیون مترمکعب گاز در روز به بهره17با ظرفیت 

بررسی مشکالت خوردگی . تواحد بازیافت گوگرد و همچنین پروژه مایعات گازی خانگیران نیز به اتمام رسیده اس
 .باشد سازی عملیات فرآورش در پاالیشگاهها می پاالیشگاه هاشمی نژاد نیز از جمله مطالعات بهینه

کل گاز . آورده شده است) 3-14( در جدول 1380 تا 1375عملکرد پاالیشگاه شهید هاشمی نژاد طی سالهای 
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 میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به 8/8، حدود  1380 اینچ در سال 36 و 16ارسالی این پاالیشگاه به خطوط 
توان به کاهش حجم  از دیگر نکات قابل توجه در این جدول می. دهد  درصدی را نشان می1/1 رشد 1379سال 

باشد که حاصلِ  نژاد گوگرد می از دیگر محصوالت جانبی پاالیشگاه هاشمی. ضایعات نسبت به سال گذشته اشاره نمود
 . تن گوگرد تولید کرده  است274520 این پاالیشگاه 1380در سال . زی گاز الیه مزدوران بوده استشیرین سا

 

 )1 (1375-80عملکرد شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد طی سالهای )  :  3-14(جدول 

 )هزار مترمکعب(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال/ شرح 

       :کل دریافتی

 860380 1063167 1024953 983863 1110590 928844 افتی از شوریجه  شیرین دری-  

 133138 151851 168743 97813 122710 449786   شیرین دریافتی از گنبدلی-  

 9271312 8631175 8606911 7583312 7104354 6821091   ترش دریافتی -  

 10291830 9846193 9800607 8664988 8337654 8199721 جمع دریافتی 

       :کل ارسالی

 781330 744937 701979 512553 444832 382604  اینچ16 ارسالی به خط -  

 8009022 7946407 7980678 7041520 6936108 6881859   اینچ36 ارسالی به خط -  

 8790352 8691344 8682657 7554073 7380940 7264463 جمع ارسالی

 929827 863279 860500 723006 710320 679889  گاز اسیدی 

 384955 286195 311144 252850 248141 261332  مصرفی پاالیشگاه و شرکت نفت 

 186696 291570 257450 387909 246394 255369  حجم ضایعات 

 .گردد  اینچ تأمین می36سوخت مصرفی پاالیشگاه و شرکت نفتی از گاز ارسالی به خط ) 1

 

آغاجاری قرار دارد و   کیلومتری شمال 40 کیلومتری غرب بهبهان و 24این پاالیشگاه در : پاالیشگاه گاز بید بلند
جوابگوی پاالیش و شیرین سازی گازهای همراه با نفت آغاجاری و قسمتی از گاز مخلوط آغار و داالن در فصل 

 . باشد زمستان می
مترمکعب گاز ترش دریافت نموده و پس از  میلیون 56/2256 به میزان 1380شرکت پاالیش گاز بیدبلند در سال 

 اینچ تحویل نموده 42 میلیون مترمکعب گاز شیرین به خطوط لولۀ سراسری 94/2100انجام عملیات پاالیش به میزان 
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اختالف در میزان گاز ورودی به پاالیشگاه و خروجی از پاالیشگاه شامل مصارف داخلی پاالیشگاه، گازهای . است
 شرکت پاالیش گاز بید بلند را نشان 1380عملکرد سال ) 3-15(جدول . باشد  سوخت مشعلها میاسیدی سوخته شده و

 . دهد می
در حال حاضر به منظور بررسی بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت گاز، این پاالیشگاه پروژه ممیزی انرژی را 

 .در دست اجرا دارد
  1380ز بید بلند در سال عملکرد شرکت پاالیش گا)  :  3-15(            جدول 

 )میلیون مترمکعب(

 1380 شرح

 56/2256   گاز ترش دریافتی 

 37/64   مصرف داخلی پاالیشگاه

 49/43   گاز اسیدی سوزانده شده

 76/47 ها   سوخت مشعل

 94/2100  اینچ42  گاز شیرین ارسالی به خط 

شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم را در سال خالصه عملکرد ) 3-16(جدول : پاالیشگاه گاز سرخون و قشم
شوند، جدول زیر تولید  با توجه به اینکه در این پاالیشگاهها گاز و مایعات گازی از هم تفکیک می. دهد  نشان می1380

 .دهد گاز و مایعات گازی را به تفکیک نشان می
 

  1380سال عملکرد شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم در )  :  3-16(            جدول 

 )هزار مترمکعب(

 1380 شرح

 2724390   تولید گاز سرخون

 463936   تولید گاز گورزین

 3188326   جمع تولید

 392352   تولید مایعات گازی سرخون

 387440   ارسال مایعات به پاالیشگاه نفت

 23224   تولید مایعات گورزین
 23087   صادرات مایعات گورزین
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 :ر دست اجرا های د اهم طرح
این پاالیشگاه در جنوب استان فارس به منظور فرآورش گاز میدانهای تابناک، شانول،  : پاالیشگاه گاز پارسیان-1

زدایی در   میلیون مترمکعب نم20برداری از مرحله نخست فاز اول آن با ظرفیت  باشد که بهره وراوی و هما در دست اجرا می
 هزار تن اتان در 750 میلیون مترمکعب در روز گاز و تولید 55ز اجرای این طرح تصفیه هدف ا.  آغاز خواهد شد1381سال 

در .  در سال است1“بنزین طبیعی” میلیون تن گاز مایع و 4/2 و همچنین تولید10سال، به منظور تأمین خوراک واحد اولفین 
 شبنم گاز تفکیک و تثبیت مایعات واحدهای اصالح نقطه: های جنبی شامل قالب طرح، تأسیسات فرآورشی و سرویس

 .های اتان و باالتر، احداث خواهد گردید گازی و همچنین واحدهای استحصال و تفکیک برش
 میلیون مترمکعب گاز میدان گازی تنگ بیجار 8/6با اجرای این طرح، امکان پاالیش :  پاالیشگاه گاز ایالم -2

 تن گاز مایع و 480 تن گوگرد و 340 کشور و همچنین تولید واقع در نزدیکی شهر ایالم برای تأمین مصارف غرب
 میلیون 4/3همچنین دو واحد پاالیش گاز هریک با ظرفیت . گردد  بشکه بنزین طبیعی در روز فراهم می5500

 تن گوگرد در روز و یک واحد استحصال گاز مایع با 170مترمکعب در روز، دو واحد بازیافت گوگرد هریک با ظرفیت 
 . تن در روز در قالب این طرح احداث خواهد شد480 ظرفیت
 واحد شیرین سازی گاز فشار باال با ظرفیت 3پروژه فوق شامل : 2 پروژه شیرین سازی گاز و گاز مایع سرخون -3

پیشرفت . گردد باشد که در استان هرمزگان احداث می  تن در روز می90میلیون مترمکعب در روز و گاز مایع با ظرفیت 7
 تکمیل و 1381شود پروژه مذکور در شهریور ماه  بینی می  درصد بوده و پیش78 معادل 1380 طرح تا پایان سال کلی

 .برداری گردد آماده بهره
 میلیون 17 میلیون مترمکعب گاز در روز برای تأمین گاز استان خوزستان، 40پاالیش :  پاالیشگاه دوم گاز بید بلند-4

 از 8 میلیون تن اتان برای تأمین خوراک اولفین شماره 25/1خازن نفتی و همچنین تولید مترمکعب گاز جهت تزریق به م
 واحد بازیافت 2 میلیون مترمکعب در روز، 14 واحد پاالیشی هر یک با ظرفیت 4همچنین . باشد جمله اهداف این طرح می

های جانبی به صورت  ن تن در سال و سرویس میلیو3های اتان و باالتر با ظرفیت بالغ بر  گوگرد و واحدهای استحصال برش
 .ریزی شده است  برنامه1385برداری از این طرح برای سال  بهره. کامل در قالب این طرح احداث خواهد شد

این پاالیشگاه به منظور تصفیه گاز میدان گشوی جنوبی در منطقه عمومی  : پاالیشگاه گاز گشوی جنوبی-5
 میلیون مترمکعب در روز 14ز اجرای این طرح، پاالیش گاز میدان مذکور به میزان شود و هدف ا بندرعباس احداث می

همچنین دو واحد پاالیش هر .  تن در روز خواهد بود1000از محصوالت جنبی پاالیشگاه، گوگرد به میزان . باشد می
 تن گوگرد در روز و همچنین 500 میلیون مترمکعب در روز و دو واحد بازیافت گوگرد هر کدام با ظرفیت 7کدام با ظرفیت 

 .ریزی شده است  برنامه1385برداری از طرح در سال  بهره. های جنبی به صورت کامل احداث خواهد گردید سرویس
                                                 

1 - Natural Gasoline 
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  انتقال و توزیع-3-5
  انتقال گازطبیعی -3-5-1

اثی در طی این بیشترین طول خطوط احد.  کیلومتر است943متوسط عملکرد ساالنه احداث خطوط لوله در این دوره 
 5/2034 پروژه توسعه خطوط انتقال بطول 19، 1380تا پایان سال .  کیلومتر بوده است1300 با 1380دوره مربوط به سال 

 .کیلومتر در دست اجرا بوده است
 

 )کیلومتر در سال(                                       1375-80احداث خطوط لوله انتقال گازطبیعی طی سالهای )  :  3-17(جدول 

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال/ شرح 

 1300 1154 933 718 863 687  طول

 های در دست اجرای خطوط انتقال گاز  پروژه)  :  3-18(جدول 

 نام پروژه
 طول خط انتقال

 )کیلومتر(
 1380وضعیت اجرایی تا پایان سال 

 ی خط لولهطراح 150 )1قطعه ( خط انتقال گاز پنجم سراسری 
 طراحی خط لوله 200 )2قطعه (خط انتقال گاز پنجم سراسری 
 طراحی خط لوله 150 )3قطعه (خط انتقال گاز پنجم سراسری 

 طراحی خط لوله 363 )2فاز (خط انتقال گاز چهارم سراسری 
 اهطراحی خط لوله ، حفاظت از زنگ و طراحی ایستگ 65 خط انتقال گاز دورود ـ ازنا ـ الیگودرز

 طراحی خط لوله و حفاظت از زنگ 35 خط انتقال گاز قمصر
 طراحی خط لوله و حفاظت از زنگ 160 خط انتقال گاز ایالم ـ اسالم آباد ـ  کرمانشاه

 طراحی خط لوله 70 )کیارشرقی(خط انتقال گاز شهر کرد ـ فارسان 
 طراحی خط لوله و حفاظت از زنگ 85 خط انتقال گاز کوهدشت

 طراحی خط لوله 165 ال گاز خواف ـ رشتخوارخط انتق
 طراحی خط لوله 62 )کوهپایه ـ نایین(خط انتقال گاز تقویتی یزد 

 طراحی خط لوله 100 خط انتقال گاز مریوان
 طراحی خط لوله ، حفاظت از زنگ و طراحی ایستگاه 46 خط انتقال گاز یزد ـ تفت ـ مهریز

  لوله ، حفاظت از زنگ و طراحی ایستگاهطراحی خط 45 خط انتقال گاز ابرکوه 
 طراحی خط لوله 60 خط انتقال گاز شاهین دژ

 طراحی خط لوله 5/33 خط انتقال گاز کهک  

 طراحی خط لوله 160 خط انتقال گاز کامیاران ـ حوانرود ـ روانسر ـ ثلث

 طراحی خط لوله و حفاظت از زنگ 20 خط انتقال گاز شال

 طراحی خط لوله 65  ـ تکاب خط انتقال گاز بیجار



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  144

 

 

 حدود 1380کل گازهای دریافتی امور خط لوله گاز استان خوزستان در سال : عملکرد امور خط لوله گاز خوزستان
 میلیارد مترمکعب 9/3 میلیارد مترمکعب گاز به پاالیشگاه بید بلند و 3/2در این سال .  میلیارد مترمکعب بوده است2/11

.  میلیارد مترمکعب گاز در این منطقه مصرف شده است2/7همچنین در این سال .  شده استبه خط لولۀ اول تحویل
 .دهد  را نشان می1380 و 1379عملکرد امور خطوط لوله خوزستان در سالهای ) 3-19(جدول 
 

 1379-80عملکرد امور خطوط لوله گاز خوزستان در سالهای )  :  3-19(جدول 

 )هزار مترمکعب(
 1380 1379 سال / شرح 

 11225869 12150344   گازهای دریافتی 

     -  600  NGL 3958226 3935274 
     -  400  NGL 2960311 3986797   دو مرحله 
 NGL 1540967 1420482   100 و 200 و 300  -     
 NGL 1343630 1352986  700 و 800  -     
     -  500  NGL 25600 448512 
     -  1600  NGL 1108304 1282615  آغار و داالن 
     -  NGL 0 12509  اهواز 

 7248048 6968976   مصارف منطقه 

 3883130 3921727  اینچ غرب کارون 30  اهواز ـ زرگان ـ صنایع فوالد ـ -     
 3171695 2835072   پتروشیمی بندر امام ـ شیمیایی رازی ـ پاالیشگاه آبادان-     
 ـــ ـــ مشعل  -     
 124922 147500   سوخت و تخلیه ایستگاهها-     
 68301 64677   گازهای اسیدی -     

 -437 -399 )1(  ذخیره خطوط لوله 

 3977384 5181767 )با کرنج پارسی(  ارسالی به خط لوله اول 

 3485146 1064762   گاز تحویلی به کرنج پارسی

 2276736 1858994 ید بلند   گاز تحویلی به پاالیشگاه ب

 .باشد عالمت منفی نشان دهنده کاهش ذخیره خط لوله می) 1

 

  گازرسانی به شهرها و شهرکهای صنعتی-3-5-2
در راستای اجرای این سیاست در . توسعه سیستم گاز رسانی داخلی یکی از سیاستهای بخش انرژی کشور است

بدین ترتیب کل شهرهایی که تا .  و روستا به پایان رسیده است شهر، دهستان54 عملیات گازرسانی به 1380سال 
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ها و  اسامی شهرها، دهستان.  شهر رسید396عملیات گاز رسانی آنها به اتمام رسیده است به 1380پایان سال 
 : عملیات گازرسانی آنها تکمیل شده است، به شرح زیر است1380که در سال  روستاهایی

بایجان شرقی، اشنویه، بوکان، مهاباد، نقده و پیرانشهر از استان آذربایجان غربی، جلفا و مراغه از استان آذر
سپاهان شهر، ایمان شهر و کرکوند از استان اصفهان، نافج از چهار محال و بختیاری، برداسکن، خلیل آباد، شاندیز و 

ستان زنجان، شهمیرزاد و شهر جدید امیریه کاشمر از استان خراسان، بندر امام و قلعه تل از استان خوزستان، خدابنده از ا
از استان سمنان، ارسنجان، استهبان، فتح آباد، باجگاه و کناره از استان فارس، محمدیه از استان قزوین، دیواندره از 
استان کردستان، بندرعباس، زرند و شهر بابک از استان کرمان، باشت از استان کهگیلویه و بویراحمد، سرختکالته از 

 آلوسجرد، ابراهیم آباد، احمد آباد،  ان گلستان، رویان، نشتارود و شیرود، کالرآباد، کله پست، تیله نو از استان مازندران،است
رضا آباد، ربحان، سنجان، شهسواران، طراز ناهید، گرهرود، مرت آباد و پل آباد از استان مرکزی، ازندریان، جورقان، 

ن و اشکذر و زارج از استان یزد؛ شهرستانها، دهستانها و روستاهایی هستند که در صالح آباد و فیروزان از استان همدا
 . گازرسانی به آنها به اتمام رسیده و از مزایای گازطبیعی برخوردار گشتند1380سال 

های عمده اجرایی شرکت ملی گاز ایران در سالهای اخیر، گاز رسانی به صنایع و شهرکهای صنعتی  یکی از اولویت
، شهرک صنعتی اردبیل در استان اردبیل، شهرک صنعتی محمودآباد، شهرک صنعتی مبارکه، 1380در سال . است

شهرک صنعتی گلپایگان و شهرک صنعتی ویالشهر در استان اصفهان، شهرک صنعتی زنجان در استان زنجان، شهرک 
، شهرک صنعتی رشت و شهرک صنعتی صنعتی البرز و الوند در استان قزوین، شهرک صنعتی آق قال در استان گلستان

سرا در استان گیالن، شهرک صنعتی اراک و شهرک صنعتی کاوه در استان مرکزی؛ تحت پوشش گازطبیعی  صومعه
 .قرار گرفتند

 :در این سال عملیات گازرسانی به شهرها و شهرکهای صنعتی زیر در حال انجام بوده است 
تیکمه داش، دوزدوزان، زنوز، شربیان، کشکسرای، لیالن، یامجی، محور صنعتی بستان آباد، : آذربایجان شرقی

 .هادیشهر و شهرک صنعتی شهید رجایی 
 .سردشت، شوط، بازرگان، قره ضیاءالدین، ماکو، نوشین شهر، محمدیار، قوشچی : آذربایجان غربی

 .گرمی، بیله سوار، پارس آباد، الهرود، رضی، جعفرآباد : اردبیل
نده رود، عسگران، مجلسی و شهرکهای صنعتی نجف آباد، جی، مورچه خورت، دهق، پایگاه تودشک، زای: اصفهان

 . هشتم شکاری و خط تغذیه صنعتی برخوار 
 .رودهن و گلستان : تهران

 .طاقانک، گهرو، اردل و ناقان : چهارمحال و بختیاری



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  146

 

 

 .چاپشلو و نوخندان : خراسان
 .هفتگل : خوزستان

 .ریز، صفا شهر، داراب، زاهد شهر، خرامه، فهلیان نورآباد و طسوج کوار د، نودان، نیسعادتشهر، قادر آبا: فارس
 .خط صنعتی تاکستان، خط صنعتی حیدریه، خط صنعتی رانصفهان و محمودآباد نمونه : قزوین

 .شهر کهک و جعفریه : قم
 .سقز، کامیاران،  بانه: کردستان
 .بردسیر : کرمان
 .آبکنار و شاندرمن : گیالن

 .نورآباد، الشتر و کوهدشت : رستانل
 .شهرک صنعتی ساری : مازندران
 .پرندک، دهنو، دودهک، عمرآباد، فرمهین، کارچان و نهرمیان : مرکزی
 .شهرکهای صنعتی بوعلی و سفالکاران : همدان

 . عقدا و شهرک صنعتی تفت شاهدیه  :یزد
انی به نیروگاهها و تحت پوشش قراردادن کامل یکی دیگر از سیاستهای راهبردی شرکت ملی گاز ایران، گازرس

 نیروگاه گازی و سیکل 34 تعداد 1380در پایان سال . نیروگاههایی است که در نزدیکی سیستم گازرسانی قرار دارند
 .اند ترکیبی وزارت نیرو گاز سوز بوده

 
 گذاری گازطبیعی  شبکه-3-5-3

کنون در مناطق شهری کشور و بعضی روستاهای مجاور  تا1360گذاری گازطبیعی از اواسط دهه  عملیات شبکه
 باستثنای سه استان ایالم، سیستان و 1380خطوط انتقال، بشدت توسعه یافته است؛ بطوری که در پایان سال 
گذاری  طی سالهای مورد بحث میزان شبکه. اند بلوچستان و هرمزگان، سایر استانهای کشور از این شبکه برخوردار بوده

 1380 کیلومتر آن در سال 3/10753 کیلومتر رسیده است که از این میزان حدود 7/69071 در کل کشور به گازطبیعی
گذاری  طول شبکه. گذاری در استان تهران انجام گرفته است  بیشترین عملیات شبکه1380در سال . تحقق یافته است

در این سال پس از استان تهران، بیشترین . ت کیلومتر رسیده اس5/1036انجام شده در این استان در سال مذکور به 
استان تهران از نظر . کرمان، فارس، مازندران و اصفهان صورت گرفته استگذاری گازطبیعی در استانهای  شبکه
، استانهای اصفهان، 9/17پس از استان تهران با درصد تمرکز . گذاری بیشترین درصد تمرکز را دارا بوده است شبکه
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 در 1/5 و 16/5، 2/5، 3/7، 9/8، 6/12خراسان، فارس، گیالن، آذربایجان شرقی و مازندران به ترتیب با درصد تمرکز 
را دارا )  درصد1/1( استان کهگیلویه و بویراحمد نیز کمترین درصد تمرکز 1380در سال . های بعدی قرار داشتند رتبه

 .بوده است
 گذاری انجام شده توسط شرکت گازرسانی استانی  مقدار شبکه)  :  3-20(جدول 

 )کیلومتر(

 شرکت گازرسانی استان 
شبکه گذاری تا پایان 

 1380ال س

گذاری در  شبکه
 1380سال

درصد تمرکز در 
 1380سال 

رتبه استان در 
 1380سال 

 6 7/5 0/616 8/3564 آذربایجان شرقی
 9 1/5 1/553 0/1678 آذربایجان غربی

 11 7/3 7/396 6/1387 اردبیل
 5 3/7 0/788 4/8690 اصفهان
 1 6/9 5/1036 8/12397 تهران

 16 6/2 7/280 3/1572 چهارمحال و بختیاری
 8 4/5 0/580 0/6132 خراسان

 13 1/3 6/328 3/3104 خوزستان
 23 1/1 0/119 4/946 ز نجان
 19 9/1 8/205 3/1257 سمنان
 3 9/8 2/954 8/5015 فارس
 21 4/1 8/150 5/1212 قزوین

 22 1/1 7/119 3/1392 قم
 20 6/1 0/170 7/782 کردستان

 2 4/9 5/1009 4/2320 کرمان
 12 6/3 7/382 1/1252 رمانشاهک

 24 3/0 2/37 5/737 کهگیلویه و بویراحمد
 15 7/2 5/294 2/2032 گلستان
 10 8/4 4/513 1/3596 گیالن

 14 0/3 8/322 8/1158 لرستان
 4 9/7 8/850 8/3488 مازندران 
 18 0/2 0/216 3/2007 مرکزی
 17 1/2 8/226 7/1948 همدان
 7 6/5 5/600 5/1395 یزد
 ـــ 0/100 3/10753 7/69071 جمع
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های توزیع گازطبیعی به صورت  قابل ذکر است که تا سالهای اولیه دهه هفتاد هجری شمسی عمده شبکه
تجارب موفق به کارگیری . باشند  پوند بر اینچ مربع می60-250های فوالدی بوده که دارای فشاری بالغ بر  لوله
های پلی  گذاری گاز با استفاده از لوله موجب شده که اخیراً بخش قابل توجهی از شبکههای پلی اتیلن با فشار زیاد  لوله

 .اتیلن انجام گیرد
 

 1380گذاری و انشعابات پلی اتیلینی نصب شده در پایان سال  شبکه)  :   3-21(جدول 
 شرکت گازرسانی استان  )تعداد(انشعابات نصب شده  )متر(شبکه گذاری 

 1380تا پایان سال 1380در سال  1380ایان سالتا پ 1380در سال 

 10291 3928 218784 11960 آذربایجان شرقی
 400 400 160555 160555 آذربایجان غربی

 4860 997 415294 314598 اردبیل
 23891 10188 721178 293826 اصفهان
 80881 36237 2026654 613467 تهران

 12300 7388 304885 148785 چهارمحال و بختیاری
 15810 6139 607400 25170 خراسان

 ـــ ـــ ـــ ـــ خوزستان
 4632 1880 114610 37010 ز نجان
 2021 2021 163510 132748 سمنان
 1455 1455 522772 411040 فارس
 5954 3634 138810 66000 قزوین

 ـــ ـــ 53001 53001 قم
 6340 3269 216397 115911 کردستان

 37539 23543 1679859 954685 کرمان
 6338 4115 191925 100438 کرمانشاه

 ـــ ـــ ـــ ـــ کهگیلویه و بویراحمد
 1377 1377 171906 91359 گلستان
 9641 5374 331440 118880 گیالن

 11854 5381 468786 246124 لرستان
 19770 8818 553310 246152 مازندران 
 13516 6739 414106 158654 مرکزی
 4320 3964 158302 105016 همدان
 29797 12169 1316888 592233 یزد
 302987 149016 10950372 4997612 جمع
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  انشعابات و مصرف کنندگان گازطبیعی-3-5-4
 3716467برداری قرار گرفته که از این مقدار   انشعاب در کشور مورد بهره3719086 تعداد 1380تا پایان سال 
در .  انشعاب آن مربوط به واحدهای صنعتی بوده است2619کنندگان خانگی و تجاری و  ه مصرفانشعاب آن مربوط ب

 بیشترین تعداد 1380در پایان سال .  انشعاب گاز وجود داشته است849926 حدود  1380استان تهران در پایان سال 
درصد تمرکز انشعابات در .  داشته است استان تهران، اصفهان، خوزستان و فارس قرار4 درصد در 53انشعابات با بیش از 

 .  یعنی قریب به یک چهارم کل انشعابات موجود کشور بوده است9/22استان تهران 
 

    تعداد انشعابات نصب شده توسط شرکتهای گاز رسانی )  :   3-22(جدول 
شرکت گازرسانی استان  1380تعداد انشعابات در سال  1380تعداد انشعابات تا پایان سال 

 جمع صنعتی خانگی و تجاری جمع صنعتی خانگی و تجاری

 29069 59 29010 198018 193 197825 آذربایجان شرقی
 15365 2 15363 63156 7 63149 آذربایجان غربی

 8450 3 8447 58703 3 58700 اردبیل
 34940 78 34862 519932 546 519386 اصفهان
 54063 153 53910 849926 1186 848740 تهران

 10442 1 10441 65461 24 65437 چهارمحال و بختیاری
 28699 35 28664 354642 56 354586 خراسان

 14000 2 13998 183201 43 183158 خوزستان
 4100 0 4100 59728 7 59721 ز نجان
 4344 1 4343 53446 8 53438 سمنان
 20886 0 20886 237658 73 237585 فارس
 7508 0 7508 63479 0 63479 قزوین

 5273 0 5273 108113 0 108113 قم
 7755 0 7755 43589 2 43587 کردستان

 23836 1 23835 60741 5 60736 کرمان
 10641 0 10641 52136 0 52136 کرمانشاه

 2824 1 2823 28852 1 28851 کهگیلویه و بویراحمد
 7754 11 7743 93363 40 93323 گلستان
 20120 20 20100 164245 108 164137 گیالن

 8773 0 8773 52800 0 52800 لرستان
 34676 3 34673 146950 20 146930 مازندران 
 9482 7 9475 108165 257 107908 مرکزی
 10681 0 10681 122985 32 122953 همدان
 12169 2 12167 29797 8 29789 یزد

 385850 379 385471 3719086 2619 3716467 جمع
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 در 1380در سال . تواند یک و یا چند مصرف کننده را تحت پوشش قرار دهد شعاب نصب شده گازطبیعی میهر ان
 در بخش خانگی و 1380در سال .  مصرف کننده وجود داشت5025658 انشعاب موجود گازطبیعی حدود 3719086مقابل 

 .گرفتند  مصرف کننده بهره می26/1اب  مشترک و در بخش صنعت از هر انشع35/1تجاری به طور متوسط از هر انشعاب 
های نصب شده و تعداد مصرف کنندگان گازطبیعی در کشور، در پایان سال  ها، انشعاب گذاری با توجه به شبکه

این . گذاری وجود داشت  متر شبکه74/13 متر و به ازاء هر مصرف کننده نیز 6/18 به ازاء هر انشعاب نصب شده 1380
گذاری انجام شده   میزان شبکه1380یعنی در سال .  متر است8/19 و 9/27به ترتیب معادل  1380ارقام برای سال 

 تحت پوشش 1380همچنین تعداد مصرف کنندگانی که در سال . برای هر مشترک بیشتر از میانگین کل بوده است
 .اند  مشترک بوده544261اند، معادل  شبکه گازرسانی قرار گرفته

 های گازرسانی استانی به تفکیک نوع مصرف کننده  مصرف کنندگان شرکتتعداد)  :   3-23(جدول 
شرکت گازرسانی استان   1380تا پایان سال  1380در سال 

 جمع صنعتی تجاری خانگی جمع صنعتی تجاری خانگی

 314937 193 14265 300479 53122 59 2905 50158 آذربایجان شرقی
 86851 7 3816 83028 19927 2 1022 18903 آذربایجان غربی

 89897 49 4386 85462 14597 34 614 13949 اردبیل
 623897 295 20295 603307 43056 59 2092 40905 اصفهان
 1140395 359 58053 1080983 74971 237 4227 70507 تهران

 68308 25 2537 65746 9844 2 383 9459 چهارمحال و بختیاری
 603948 421 17563 585964 62275 24 1647 60604 خراسان

 209487 42 4329 205116 17806 1 262 17543 خوزستان
 81513 7 3084 78422 5618 1 275 5342 ز نجان
 76690 80 3363 73247 8253 73 425 7755 سمنان
 276605 90 9497 267018 21609 20 687 20902 فارس
 87400 197 3867 83336 12210 13 375 11822 قزوین

 158635 83 4591 153961 8993 57 179 8757 مق
 65274 4 2110 63160 13166 0 451 12715 کردستان

 68147 5 1972 66170 23786 1 650 23135 کرمان
 74717 3 1589 73125 18663 0 423 18240 کرمانشاه

 35922 4 1357 34561 4439 0 114 4325 کهگیلویه و بویراحمد
 130463 38 4929 125496 9249 28 326 8895 گلستان
 233023 108 9647 223268 27899 19 1400 26480 گیالن

 72981 4 1914 71063 13191 0 443 12748 لرستان
 193263 20 7974 185269 40893 3 1779 39111 مازندران 
 145891 205 6361 139325 16884 81 734 16069 مرکزی
 156202 30 5744 150428 9798 1 591 9206 همدان
 31212 29 835 30348 14012 8 415 13589 یزد
 5025658 3298 194078 4828282 544261 723 22419 521119 جمع
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  مصرف گازطبیعی -3-6
های خاص گازطبیعی از ابعاد اقتصادی و زیست محیطی، این حامل انرژی را به عنوان یک عامل تولیدی  ویژگی

از طرف . حامل انرژی مطلوب در بخشهای مصرف کننده نهایی معرفی نموده استمهم در بخشهای تولیدی و نیز یک 
های انجام گرفته در بخش انرژی به روشنی گویای این واقعیت است که در ایران تأمین انرژی  دیگر، نتایج پژوهش

دارای دومین ذخایر عالوه بر آنها ایران . تر است ها، اقتصادی مورد نیاز به وسیله گازطبیعی از برق و سایر سوخت
مجموعه این شرایط باعث شده است که افزایش سهم مصرف گازطبیعی در سبد انرژی . گازطبیعی در سطح جهان است

های نفتی به عنوان یکی از سیاستهای راهبردی حاکم بر بخش انرژی  مصرفی کشور و جایگزینی آن به جای فرآورده
 .م گازطبیعی در تأمین انرژی مصرفی بخشهای مختلف اقتصاد شده استاجرای این سیاست باعث افزایش سه. تعیین شود

 

  1375-80سهم گازطبیعی در تأمین انرژی مصرفی بخشها طی سالهای )  :  3-24(جدول 

 )درصد(
 1380 1379 1378 1377 1376 1375 شرح

 7/51 4/50 3/48 4/43 6/42 6/39 خانگی و تجاری و عمومی 
 4/48 5/52 5/46 5/41 0/44 3/46 )1 (صنعت

 01/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حمل و نقل 
 8/69 8/70 3/70 7/70 0/60 1/55 نیروگاهها

 2/63 1/46 4/45 2/40 7/29 3/28 پاالیشگاهها

 .باشد شامل سوخت پتروشیمی نیز می) 1

شد پیدا  با نرخ شدیدی ر1375-80های خانگی و تجاری در طول دوره  سهم گازطبیعی از مصرف انرژی بخش
عالوه بر آن، بدلیل جایگزینی سوخت گازطبیعی به جای نفت کوره، سهم گازطبیعی افزایش چشمگیری را . کرده است

 .در تأمین مصرف نیروگاهها داشته است
 37/12 میلیون مترمکعب از گاز سبک تولیدی به شرکت ملی گاز ایران تحویل و 47/184 روزانه حدود 1380در سال 
 میلیون مترمکعب گاز سبک که به طور متوسط 84/196از کل .  نیز از ترکمنستان وارد شده استب در روزمیلیون مترمکع

 میلیون 59/9 در اختیار شرکت ملی گاز قرار گرفته است، روزانه به طور متوسط 1380در هر یک از روزهای سال 
لیه گازهای اسیدی و گازهای برداشت نشده  میلیون مترمکعب نیز به تخ73/3مترمکعب آن صرف تزریق به مخازن نفتی، 

 میلیون 98/0در این سال، میزان صادرات روزانه گازطبیعی نیز . و مابقی نیز به ذخیره خط لوله اختصاص یافته است
گرفته است بنابراین در این سال میزان گازطبیعی که جهت مصرف در اختیار مصرف کنندگان قرار . مترمکعب بوده است

 میلیون مترمکعب در 04/0از این مقدار نزدیک به .  میلیون مترمکعب در روز بوده است54/182ط حدود به طور متوس
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متوسط مصرف گازطبیعی در .  میلیون مترمکعب نیز به مصرف رسیده است5/182خطوط  لوله گازطبیعی ذخیره و 
خطوط لوله گازطبیعی در دوره  و همینطور متوسط مصرف به تفکیک 1380 تا 1378مناطق مختلف کشور در سالهای 

 .منعکس شده است) 3-26(و ) 3-25( در جداول 80-1375
 

  1378-80متوسط مصارف روزانه گازطبیعی به تفکیک مناطق طی سالهای )  :  3-25(جدول 

 )میلیون مترمکعب(

سال/ منطقه  1378 1379 1380 

 4/19 0/18 4/17 یک ـ خوزستان

 0/27 4/26 6/24 دو ـ  اصفهان

 3/53 2/51 5/41 سه و ده ـ تهران و گیالن

 0/34 8/29 1/29 چهار و نه ـ خراسان و مازندران

 3/13 8/12 1/13 پنج ـ فارس

 7/8 8/8 4/8 شش ـ هرمزگان

 1/12 2/10 9/9 هفت ـ غرب کشور

 9/9 1/9 9/8 هشت ـ شمال غرب کشور

 7/4 4/5 5/5 سوخت شرکتی 

 5/182 7/171 4/158 جمع مصارف داخلی 

  1375-80مقایسه متوسط مصرف روزانه گازطبیعی خطوط لوله سراسری در سالهای )  :  3-26(جدول 

 )میلیون مترمکعب(
 1380 1379 1378 1377 1376 )1(1375 سال/ مصرف 

 06/135 78/127 47/115 19/102 91/95 73/85   مسیر خط لوله اول و دوم
 99/33 78/29 07/29 83/24 42/21 11/19   مسیر خط لوله سرخس ـ نکا

 71/8 77/8 37/8 44/7 32/6 71/4   ناحیه هرمزگان
 76/177 33/166 91/152 46/134 65/123 55/109   جمع

 98/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   صادرات
 )2(30/5 40/5 51/5 48/4 15/4 0/4   سوخت شرکتی و ضایعات

 )3(73/2 60/2 54/2 18/2 07/2 98/1   گازهای اسیدی و تخلیه
 59/9 93/2 13/7 78/8 05/6 15/5   تزریق مخازن جنوب 

 .  روز منظور شده است366 برابر 1375تعداد روزهای سال ) 1
 .  شامل سوخت شرکتی، تخلیه و ضایعات است1380سوخت شرکتی و ضایعات در سال ) 2
 .  تنها شامل گازهای اسیدی است1380گازهای اسیدی و تخلیه در سال ) 3
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مصرف روزافزون گازطبیعی در کشور تابع عوامل متعددی نظیر مطلوب نبودن سطح تکنولوژی دستگاههای مصرف 
کننده گازطبیعی، طول عمر باالی تجهیزات مصرف کننده گازطبیعی، کاهش قیمت نسبی گازطبیعی نسبت به 

 1380در سال . باشد های نفتی، می دهدستگاههای گازسوز، رشد اقتصادی و سیاست جایگزینی گازطبیعی به جای فرآور
های مختلف مصرف کننده با توجه به نیاز از محل تولیدات گازهای سبک تحویلی به شرکت ملی  مصرف گازطبیعی بخش

گاز ایران و همچنین مقادیری از آن از طریق گازهای تولیدی مناطق خشکی برای پوشش دادن نیاز پتروشیمی بندر امام و 
اطق دریایی و گازهای ژوراسیک مسجد سلیمان برای پوشش دادن مصارف پتروشیمی خارک و رازی، گازهای تولید من
طی سالهای . بخشی از مصارف این سال نیز از طریق واردات از کشور ترکمنستان پاسخ داده شده است. تأمین شده است

 درصد از 8/9 رشد متوسط سالیانه  مصرف ناخالص داخلی گازطبیعی از محل خطوط لوله سراسری گازطبیعی با80-1375
 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی 96/2، 1380در سال .  میلیارد مترمکعب افزایش یافته است2/69 میلیارد مترمکعب به 4/43

 میلیارد مترمکعب نیز به مصرف شرکتهای پتروشیمی دولتی و خصوصی رسیده است که 1/6به مصارف پاالیشگاهها و 
 .ولید مناطق دریائی و گازهای ژوراسیک مسجد سلیمان تأمین شده استبخشی از آن از محل ت

 سیر صعودی داشته به طوری که در سال آخر دوره به 1380 تا 1375حجم گاز مصرف شده در نیروگاهها در دوره 
 1/36در این سال نیروگاههای تحت مدیریت وزارت نیرو و صنایع بزرگ با .  میلیارد مترمکعب رسیده است25بیش از 

 میلیون مترمکعب مصرف ساالنه 25001از . اند درصد از کل مصرف، باالترین رقم مصرف را به خود اختصاص داده
 میلیون مترمکعب نیز توسط نیروگاههای 24012 میلیون مترمکعب آن در نیروگاههای صنایع بزرگ و 989نیروگاهها، 

های گازی و به صورت غیرمستقیم در  ورت مستقیم در توربیندر نیروگاهها، گازطبیعی به ص. وزارت نیرو مصرف شده است
و همین طور در نیروگاههای سیکل ترکیبی که در آنها از هر دو ) های بخارسوز بخار حاصل از دیگ(های بخاری  توربین

اضای در سالهای اخیر، در فصول سرد سال، تق. رسد شود، به مصرف می های گازی و بخاری بهره گرفته می نوع توربین
بهمین دلیل به منظور تداوم عرضه . گازطبیعی در کل کشور از حداکثر توان عرضه شرکت ملی گاز بیشتر بوده است

جهت . هایی وضع شده است های خانگی و تجاری، برای مصارف نیروگاهها و صنایع عمده، محدودیت گازطبیعی به بخش
 .یادین جدید ضروری استگذاری جهت توسعه م ها، سرمایه کاهش و حذف این محدودیت

 درصد از گاز طبیعی تولید داخل، به سوخت شرکتی، تخلیه و گازهای اسیدی اختصاص 4/4، حدود 1380در سال 
الزم به یادآوری است سوخت مورد نیاز ایستگاههای تقویت فشار و کمپرسورهای مسیر خطوط لوله شرکت . یافته است

ان سوخت شرکتی و میزان گازهای اسیدی و تخلیه که بنابه ضرورت عملیاتی ملی گاز و سوخت پاالیشگاههای گاز به عنو
 نرخ رشد سوخت شرکتی و تخلیه 1380در سال . دهد پذیرد، رقم مربوط به تخلیه گازهای اسیدی را تشکیل می صورت می

 .رسد اسیدی کمتر از نرخ رشد مصرف گازطبیعی بوده است که مطلوب به نظر می
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 1375-80رف گازطبیعی در بخشهای مختلف طی سالهای مص)  :  3-27(جدول 

 )میلیون مترمکعب(
 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال/ شرح 

 5/22595 21500 19300 16919 16284 6/14467   خانگی، تجاری و عمومی 
 6/9623 1/11242 6/7924 7/5314 6/6730 5/6174   صنعت 

 5/4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   حمل و نقل
 1/25001 7/23842 3/22117 8/20336 5/16574 4/14196 ) 1(  نیروگاهها 

 9/2587 8/2540 2565 5/3448 4/3311 9/3297 )2(  سوخت پتروشیمی 
 4/3543 4/2497 4/2881 8/2002 1910 1/1983 )2(  خوراک پتروشیمی 

 2956 9/1959 7/2245 2000 3/1177 3/1091   پاالیشگاهها
 1/1730 4/1976 ـــ ـــ ـــ ـــ  سوخت شرکتی 

 9/1200 6/951 2920 9/2430 3/2270 8/2184 )3( گازهای اسیدی و تخلیه 
 69243 9/66510 59954 7/52452 1/48258 1/43395   جمع 

 . گردد سوخت نیروگاهها شامل نیروگاههای وزارت نیرو و صنایع بزرگ می) 1
 .گیرد م مناطق دریایی و گازهای ژوراسیک مسجد سلیمان را نیز دربرمیسوخت پتروشیمی و خوراک پتروشیمی ارقا) 2
 .  شامل سوخت شرکتی نیز میباشد1378 تا 1375گازهای اسیدی و تخلیه در سالهای ) 3

 1375-80ترکیب مصرف گازطبیعی در بخشهای مختلف طی سالهای )  :  3-28(جدول 
 )درصد(

 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال/ شرح 

 6/32 3/32 2/32 3/32 7/33 3/33   خانگی، تجاری و عمومی 
 9/13 9/16 2/13 1/10 9/13 2/14   صنعت 

 * ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   حمل و نقل
 1/36 8/35 9/36 8/38 3/34 7/32 ) 1(  نیروگاهها 

 7/3 8/3 3/4 6/6 9/6 6/7 )2(  سوخت پتروشیمی 
 1/5 8/3 8/4 8/3 4 6/4 )2(  خوراک پتروشیمی 

 3/4 9/2 7/3 8/3 4/2 5/2   پاالیشگاهها
 5/2 3 ـــ ـــ ـــ ـــ  سوخت شرکتی 

 7/1 4/1 9/4 6/4 7/4 5 )3( گازهای اسیدی و تخلیه 
 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100   جمع 

 . گردد سوخت نیروگاهها شامل نیروگاههای وزارت نیرو و صنایع بزرگ می) 1
 .گیرد پتروشیمی و خوراک پتروشیمی ارقام مناطق دریایی و گازهای ژوراسیک مسجد سلیمان را نیز دربرمیسوخت ) 2
 .  شامل سوخت شرکتی نیز میباشد1378 تا 1375گازهای اسیدی و تخلیه در سالهای ) 3
 . باشد رقم ناچیز می *
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نندگان گازطبیعی را تشکیل های خانگی، تجاری و عمومی، قسمت اعظم مصرف ک در ایران، مشترکین بخش
مصارف گازطبیعی .  درصد از کل گاز عرضه شده در این بخشها مصرف شده است6/32، حدود 1380در سال . دهند می

در بخش خانگی از گازطبیعی برای . باشد در بخش خانگی تا اندازۀ زیادی متأثر از شرایط زمانی و مکانی مصرف می
در این بخش، گازطبیعی به دلیل تسهیالت فراوانی که برای ایجاد . شود اده میگرمایش، پخت و پز و روشنایی استف

شود به طوری که هریک از  گرما و پخت و پز به همراه دارد به سرعت جایگزین سایر انواع حاملهای انرژی می
ای انرژی مانند ه کشی گازطبیعی، استفاده از سایر حامل خانوارهای شهری و روستایی به محض پیوستن به شبکه لوله
ارزانتر بودن تأمین انرژی بخش خانگی به وسیله . رسانند نفت سفید، گازوئیل و گازمایع را به حداقل و یا به صفر می

های  گازطبیعی در مقایسه با نفت سفید، گازوئیل و گاز مایع یکی دیگر از دالیل جایگزینی گازطبیعی به جای فرآورده
ی از قبیل سهولت استفاده، ارزانتر بودن و تمیز بودن گازطبیعی موجب شده است تا امتیازات. باشد نفتی مذکور می

های نفتی از جمله هزینه تعویض انواع وسایل  های مربوط به جایگزینی گازطبیعی به جای فرآورده خانوارها تمامی هزینه
جایگزینی گازطبیعی الگوی مصرف در چندین سال اخیر . نفت سوز با وسایل گازسوز را با اشتیاق و تمایل بپذیریند

انرژی خانوارهای شهری و روستایی کشور را دگرگون ساخته و باعث شده است تغییرات قابل توجهی در خط تولید 
 .کارخانجات تولید کننده وسایل پخت و پز و گرمایشی نیز حاصل شود

سیاری از رستورانها برای پخت و ب. گیرد بخش تجاری نیز از گازطبیعی عمدتاً جهت گرمایش و آب گرم بهره می
مسائل مربوط به مصرف گازطبیعی بخش تجاری مشترکات زیادی با مسائل مصارف . کنند پز نیز از گاز استفاده می

به عبارت دیگر با نصب خطوط لوله انتقال و ایجاد شبکه شهری امکان اشتراک خانگی و تجاری . بخش خانگی دارد
 .گردد تواماً فراهم می
 درصد 3/9های خانگی، تجاری و عمومی با رشد متوسط سالیانه   مصرف گازطبیعی بخش1375-80های  در سال

متوسط مصرف هر مشترک بخش خانگی، تجاری و عمومی در .  میلیون مترمکعب رسیده است22596 به 14468از 
یون و پانصد هزار نفر از ، متجاوز از سی و سه میل1380در پایان سال .  مترمکعب بوده است4499 معادل 1380سال 

از آنجایی که جمعیت شهرهای کشور در این سال حدود چهل و . اند جمعیت کشور تحت پوشش گاز رسانی قرار گرفته
 درصد جمعیت شهری کشور از نعمت گاز برخوردار 80دو میلیون نفر برآورد شده است، پس در پایان این سال قریب به 

 که هنوز تعداد زیادی از خانوارهای کشور امکان استفاده از گازطبیعی را ندارند و در این البته باید توجه داشت. اند بوده
 . بخش پتانسیل زیادی برای افزایش مصرف این حامل انرژی وجود دارد

در این بخش از گازطبیعی به عنوان سوخت . های عمده مصرف کننده گازطبیعی است بخش صنعت یکی از بخش
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ها، تولید بخار و مصارف عمومی یا  به عنوان مثال از گازطبیعی برای تأمین سوخت کوره. شود و خوراک استفاده می
. شود جهت تأمین خوراک واحدهایی نظیر تولید هیدروژن و یا واحد اوره در پاالیشگاهها و صنایع پتروشیمی استفاده می

ز قبیل صنایع مواد شیمیائی، کاغذ، بری ا در ایران بخش عمده گازطبیعی مصرفی در بخش صنعت در صنایع انرژی
قسمت اعظم گازطبیعی . رسد شیشه، نساجی، آهن و فوالد، آلومینیوم، مس و صنعت فرآورش موادغذایی به مصرف می

از . رسد  نفر کارکن یا بیشتر هستند به مصرف می50های صنعتی بزرگ که دارای  مصرف شده در این بخش در کارگاه
 . شود ت گرمایش، سرمایش و نیروی محرکه استفاده میگاز طبیعی در این بخش جه

آوری به کار گرفته شده در فرآیند تولید آن فعالیت قرار   مصرف گازطبیعی در یک فعالیت صنعتی تحت تأثیر فن
در تکنولوژیهای ابتدایی که نیروی فیزیکی انسان نقش اصلی دارد و تولید به کمک این نیرو و ابزار دستی . گیرد می
آوری کاربری این حامل انرژی آغاز  با بهبود فن. شود سهم گازطبیعی برای مقاصد نیروی محرکه صفر است ام میانج
آالت پیشرفته و دارای بازدهی باال، نیروی مکانیکی ایجاد شده در  شود و با پیشرفت بیشتر آن و بکارگیری ماشین می

 سطح تکنولوژی همچنین درصد ضایعات تولید را کاهش افزایش. شود ازای مصرف مقدار معینی گازطبیعی بیشتر می
فرسودگی . آید دهد و در نتیجه در ازای مقدار مشخصی گازطبیعی مصرف شده محصول بیشتری بدست می می

آالت و افزایش میانگین طول عمر آنها باعث کاهش بازده آنها شده و مقدار گازطبیعی مصرف شده به عنوان  ماشین
در این بخش نیز ارزانی قیمت گاز . دهد زای تولید یک واحد محصول تولید شده، را افزایش میسوخت یا خوراک به ا

های مربوط به  گذاری موجب شده که واحدهای تولیدی در مصرف گازطبیعی مالحظه کمتری داشته باشند و در هدف
 بودن سهم هزینۀ مصرف عالوه بر پایین. های انرژی به صورت جدی اقدام نکنند کاهش هزینه تولید در زمینه

 حاکم نبودن بازار رقابتی در اکثر رشته  گازطبیعی در میان سایر اقالم هزینۀ بنگاههای تولیدی در بخش صنعت،
های صنعتی کشور موجب شده است که کارگاههای تولیدی در پایین آوردن قیمت تمام شده از طریق کاهش  فعالیت

بر عمدتاً توسط تعداد معدودی بنگاه تولید  اکثر محصوالت انرژی. نکنندهزینه عوامل تولید از جمله انرژی تالش 
شود که بازار را در انحصار خود دارند و هر قیمتی را برای محصوالت خود تعیین کنند مصرف کننده ناگزیر  به  می

ندارند چرا که از این رو مدیران این واحدهای تولیدی انگیزۀ شدیدی جهت کاهش قیمت تمام شده . پرداخت آن است
برای محصوالت آنها بازار مطمئن وجود دارد و برای تسخیر بازار، رقابتی در کار نیست که مستلزم افزایش کیفیت 

در سالهای اخیر اقداماتی در جهت . کاالی تولیدی یا کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش مصرف انرژی باشد
لیکن به . رویه آن انجام شده است زطبیعی با هدف کاهش مصرف بیافزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله قیمت گا
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های کاالها و خدمات تولیدی، افزایش در  جهت عدم وجود رقابت از یک سو و عدم کنترل و نظارت مؤثر بر قیمت
 قیمت گازطبیعی و سایر حاملهای انرژی منتقل و از مصرف کنندگان دریافت شده است و روی هم رفته این اقدام بر

 . کاهش مصرف انرژی تأثیرات مورد انتظار را نداشته است
 میلیون مترمکعب بود که از این لحاظ 6/9623 میزان مصرف گازطبیعی در بخش صنعت معادل 1380در سال 
رشد ساالنه مصرف این . های خانگی، تجاری و عمومی و نیروگاههای حرارتی در رتبه سوم قرار داشت بعد از  بخش

 نسبت به سال 1380گرچه مصرف بخش صنعت در سال .  درصد بوده است3/9 نزدیک به 1375-80ی بخش طی سالها
 4/21176قبل کاهش یافته است ولی مصرف کل این بخش شامل پاالیشگاهها و صنایع پتروشیمی افزایش یافته و از 

 . میلیون مترمکعب رسیده است1/21430میلیون مترمکعب به 
این پاالیشگاهها برای تأمین سوخت مورد . تی گازطبیعی، پاالیشگاههای نفت کشور هستنداز دیگر مصرف کنندگان صنع

و همچنین برای خوراک واحدهای تولید هیدروژن نیازمند استفاده از گازهای ) ها کوره(نیاز برخی از واحدهای تولید کننده حرارت 
شود مطابق طراحی، گازهای تولیدی  یعی استفاده نمیدر پاالیشگاههایی که از گازطب. باشند سبک و همچنین گازطبیعی می

 سوخت 1380در سال . گیرد برداری قرار می پاالیشگاه، نفت گاز، نفت کوره و یا مقادیری گازمایع برای مقاصد فوق مورد بهره
صرف  درصد کل م3/4 میلیون مترمکعب بالغ گردید که نزدیک به 2956مصرفی گازطبیعی پاالیشگاههای نفت به حدود 

 . گازطبیعی کشور را تشکیل داد
در مورد واحدهای پتروشیمی باید خاطر نشان ساخت که گازطبیعی شیرین و ترش مورد نیاز این واحدها توأماً از طریق 

پتروشیمی رازی از گازهای ژوراسیک تولیدی در منطقه مسجد . شود خیز تأمین می سیستم سراسری گاز و تولید مناطق نفت
نماید که پس از شیرین سازی و خارج نمودن مواد گوگردی و اسیدی، مقادیری از گازهای شیرین شده را  ده میسلیمان استفا

این واحد همچنین برای تکمیل سیستم سوخت خود مقداری گازشیرین از شبکه گاز کشور . برد برای تولید مواد شیمیایی بکار می
از محل تولیدات گازهای مناطق دریائی خارک تأمین  خت و خوراک را کالً پتروشیمی خارک گاز مورد نیاز سو. نماید دریافت می

نماید که مقادیری از آن را پس از شیرین سازی برای سوخت و بقیه را برای تولید پروپان، بوتان و پنتان مورد استفاده قرار  می
ن نکات فوق واحدهای پتروشیمی کشور در سال با در نظر گرفت. نماید این واحد از سیستم گازطبیعی کشور استفاده نمی. دهد می

اند که بالغ بر   درصد از کل مصرف گازطبیعی کشور را برای مصارف سوخت و خوراک دریافت کرده9/8 در مجموع حدود 1380
 میلیون 4/3543 میلیون مترمکعب مصارف مربوط به سوخت و 9/2587از این مقدار .  میلیون مترمکعب بوده است3/6131

 . ها بوده است ب نیز مصارف مربوط به خوراک پتروشیمیمترمکع
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 1380های پتروشیمی در سال  خوراک و سوخت مجتمع)  :  3-29(جدول 

 )میلیون مترمکعب: گازطبیعی  تن ـ: نفتا(
 گازطبیعی خوراک 

 
 منبع و استان تأمین کننده

 )تن(نفتای خوراک  نام مجتمع
 شیرین ترش

گازطبیعی 
سوخت 

 استان منبع تأمین کننده ) شیرین(

 8/323 ـــ ـــ 721319 پتروشیمی اراک
پاالیشگاههای اصفهان و 

 اراک و شرکت گاز
 مرکزی

 5/64 ـــ ـــ 197650 پتروشیمی اصفهان
پاالیشگاههای اصفهان و 

 شرکت گاز 
 اصفهان

 ـــ )1(  ـــ ـــ ـــ پتروشیمی ارومیه

 7/126 ـــ ـــ 316570 نفتا
پاالیشگاه تبریز و پاالیشگاه 

 تهران و شرکت گاز
 آذربایجانشرقی

 پتروشیمی تبریز

LPG 5/68912      

 7/599 ـــ ـــ2500941مایعات گازی 
خیز ـ پاالیشگاه  مناطق نفت
  شرکت گاز آبادان ـ

 خوزستان
پتروشیمی بندر امام 

      888054 نفتا
 بوشهر  قارهپاالیشگاه فالت 441 ـــ 3/1376 ـــ پتروشیمی خارک

 خراسان پاالیشگاه خانگیران 5/186 76/233 ـــ ـــ پتروشیمی خراسان
 بوشهر پاالیشگاه کنگان 3/568 3/335 ـــ ـــ پتروشیمی شیراز
 خوزستان چاههای مسجد سلیمان 9/184 ـــ 1598 ـــ پتروشیمی رازی

 خوزستان مناطق نفت خیز جنوب 5/35 ـــ ـــ ـــ شرکت کربن ایران
 خوزستان پتروشیمی رازی 8/5 ـــ ـــ ـــ پتروشیمی فارابی

 2/51 ـــ ـــ ـــ پتروشیمی آبادان
پاالیشگاه آبادان و 
 پتروشیمی بندر امام

 خوزستان

   9/2587 06/569 3/2974 ـــ جمع

 .ده است مترمکعب مازوت به عنوان سوخت مصرف کر72/1768 تن گازوئیل و 5/4415پتروشیمی ارومیه مقدار ) 1

نماید صنایع پتروشیمی جزو آندسته از صنایع بزرگ هستند که دارای نیروگاههای برق اختصاصی  یادآوری می
صنایع پتروشیمی اراک، تبریز، بندر امام و رازی دارای مولدهای برق گازی و صنایع پتروشیمی اصفهان و . هستند

 خارک و شیراز نیز هم از مولدهای برق بخاری و هم از های خراسان دارای مولدهای برق از نوع بخاری و پتروشیمی
های خصوصی فارابی، آبادان و شرکت کربن ایران برق مورد نیاز  البته پتروشیمی. باشند مند می مولدهای برق گازی بهره

 .نماید  سراسری خریداری می خود را از شبکه
گازطبیعی مورد . داری و ماهیگیری استهای زراعت، دامپروری و شکار، جنگل بخش کشاورزی شامل زیر بخش

ها و مزارع پرورش ماهی، مصرف این  ها، گاوداری ها، دامداری استفاده جهت سرمایش، گرمایش و روشنایی در مرغداری
 .دهد حامل را در بخش کشاورزی تشکیل می
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یادآوری . است نیز همانند سالهای قبل میزان مصرف گازطبیعی در بخش کشاورزی ناچیز بوده 1380در سال 
شود و استخراج آن  نماید که مصرف گازطبیعی در بخش کشاورزی در حال حاضر به طور جداگانه استخراج نمی می
 .تواند به صحت بیشتر نتایج تحقیقات بخش انرژی کمک شایان توجهی را بنماید می

این رقم . ب بوده است میلیون مترمکع5/4 معادل 1380مقدار گازطبیعی مصرفی در بخش حمل و نقل در سال 
گرچه در حال حاضر مصرف گازطبیعی در بخش . شامل مصرف گازطبیعی فشرده شده در شهرهای تهران و مشهد است

حمل و نقل بسیار ناچیز است ولی براساس سیاستگذاریهای بخش انرژی امکان رشد سریع مصرف گازطبیعی فشرده در 
خودروها از جمله خودروهای شخصی، کامیون، اتوبوس و سایر انواع گازطبیعی در کلیه . بخش حمل و نقل وجود دارد

 . تواند جانشین بنزین و گازوئیل شود اتومبیلها می
 
  (CNG) مصرف گازطبیعی فشرده در خودروها -3-6-1

اولین بار در ایران یک کیت گازطبیعی روی خودروی پیکان در شهر شیراز نصب و در جاده مورد آزمایش قرار 
 توسط شرکت بوتان جهت 1350سئله کاربرد گاز به عنوان سوخت موتورهای احتراق داخلی نخستین بار در سال م. گرفت

 سازمان 1354در سال . کامیونهای کوچک پخش کپسول خانگی مطرح و روی تعدادی از آنها به مرحله اجرا درآمد
 در کارخانه 1356در سال . شنهاد نمودحفاظت محیط زیست جهت کاهش آلودگی، طرح گاز سوز نمودن خودروها را پی

ایران خودرو تعدادی تاکسی به گازسوز تبدیل و مراحل آزمایش را بدون بررسی بر روی موتور تنها در فاز تست جاده شروع 
 از کیت گازسوز استفاده 302 شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جهت کاهش آلودگی هوا در موتورهای 1356در سال . نمودند

 . این طرح به علت نداشتن تجربه کافی و انجام ندادن آزمایشات الزم با شکست روبرو شدنمود که
 فاز تحقیقاتی گازسوز نمودن خودروها و تست دستگاه کاربراتور توسط سازمان پژوهشهای علمی و 1361در سال 

 .صنعتی ایران در کارخانه ایران خودرو انجام شد
 1200 خودروها اجرا گردیده و حدود 1و تهران طرح گاز سوز کردندر حال حاضر در سه شهر شیراز، مشهد 

 ایستگاه سوختگیری گاز احداث گردیده که در 2در شهر شیراز در ابتدا . نمایند دستگاه خودرو از این سوخت استفاده می
 .حال حاضر یک ایستگاه آن به دلیل قدیمی بودن از مدار سرویس خارج گردیده است

ستفاده از گازطبیعی فشرده در شهرستان مشهد به اجرا درآمد و دو ایستگاه سوختگیری آن  طرح ا1366در سال 
شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز فعالیتهای تحقیقاتی خود را در .  تأسیس گردیدند1374 و 1367در سالهای 

 این طرح 1375موده که در سال زمینه گازسوز کردن اتوبوسهای درون شهری در دهه هفتاد به صورت گسترده آغاز ن
 دستگاه از خودروهایی نظیر 50 دستگاه اتوبوس گاز سوز، تعداد 180در حال حاضر عالوه بر . برداری رسید به بهره

 . اند پیکان، پراید، پژو و  پرشیا نیز بطور نمونه گاز سوز  شده
                                                 

 .باشد بعنوان سوخت در خودروها می CNGر از گاز سوز کردن استفاده از منظو) 1
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 نتعداد وسائط نقلیه گازسوز و ایستگاههای سوختگیری آ)  :  3-30(جدول 
 تعداد ایستگاههای سوختگیری تعداد وسائط نقلیه نام شهر

 2 180 تهران

 2 475 مشهد

 1 500 شیراز

 سازی مصرف سوخت کشور   واحد موتور شرکت واحد اتوبوسرانی و سازمان بهینه: مأخذ

 
  واردات و صادرات گازطبیعی -3-7

با توجه به قرارداد امضا . د مترمکعب بوده است میلیار5/4، 1380حجم واردات گاز از کشور ترکمنستان در سال 
شده بین شرکت ملی گاز جمهوری اسالمی ایران و شرکت بوتاش ترکیه، صادرات گاز طبیعی از نوزدهم آذرماه سال 

 میلیون مترمکعب رسید و با 357 به 1380کل میزان گاز صادر شده در سال .  به کشور ترکیه آغاز شده است1380
 .د موجود، حجم صادرات گاز افزایش خواهد یافتتوجه به قراردا

 

                        1375-80واردات و صادرات گازطبیعی طی سالهای )  :  3-31(جدول 

 )میلیون مترمکعب در روز(
 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال/ شرح 

 37/12 98/8 78/5 10/5 43/4 ـــ   واردات 
 98/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   صادرات 

تالش در جهت صدور گاز به کشورهای همسایه از طریق خط لوله و به سایر کشورهای جهان بویژه مناطق خاور 
 پروژه صادرات 10در این راستا . باشد دور از طریق گازطبیعی مایع شده از جمله استراتژیهای بلندمدت بخش نفت می

 با خط لوله به کشورهای هند، پاکستان، کویت و امارات، دو پروژه چهار پروژه صادرات گاز. گازطبیعی تعریف شده است
 Iran LNG ،Parsبه نامهای  LNGو چهار طرح مجزای  (GTL)تولید و صادرات مواد میان تقطیر از گازطبیعی 

LNG ،Persian LNG  وNIOC LNG باشند در دست مطالعه می . 
 
   قیمت گازطبیعی -3-8

های مختلف  رهای کشور یکسان است ولی برای مصرف کنندگان مختلف و پلهبهای گازطبیعی در تمامی شه
 . یابد مصرف، متفاوت بوده و با افزایش مصرف ماهانه گازطبیعی، قیمت هر واحد مصرفی آن افزایش می
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 ریال بر 5/181 و حداکثر 5/14، برای مشترکین خانگی بین حداقل 1380قیمت هر مترمکعب گازطبیعی در سال 
 ریال قیمت برای 5/181 مترمکعب و  50 ریال قیمت برای مصرف کنندگان با مصرف کمتر از 5/14. ب بوده استمترمکع

ها و تأسیسات  ضمناً جهت تعمیر و تعویض شبکه. باشد  مترمکعب در ماه می2500مشترکین پر مصرف با مصرف بیش از 
عالوه بر آنها مبلغی نیز تحت . شود بت دریافت میو تجهیزات مستهلک شده از هر مشترک مبلغی به عنوان آبونمان ثا

 . شود ها  اخذ می عنوان عوارض شهرداری از مصرف کننده
های  توان برای گازطبیعی برحسب مناطق مختلف مصرف، قیمت ها می کننده با توجه به امکان تفکیک مصرف

 .  گازطبیعی مورد استفاده قرار گیردتواند بعنوان اهرمی جهت مدیریت مصرف این موضوع می. مختلفی در نظر گرفت
یارانه پرداختی بر روی . شایان ذکر است که متوسط قیمت فروش گازطبیعی کمتر از قیمت تمام شدۀ آن است

گازطبیعی مصرفی در نیروگاهها و گازطبیعی مصرفی بخش . ها یکسان نیست مصرف این حامل انرژی در تمامی بخش
 . دارند بیشترین یارانه را دریافت میخانگی از جمله مواردی هستند که 

 

                                    1377-80های فروش گازطبیعی در سالهای   تعرفه)  :  3-32(جدول 

 )ریال بر مترمکعب(

 1380 1379 1378 1377 نوع مصرف
 1380نرخ رشد 

 )درصد( 1379به 

 0/10 22 20 18 8/13 نیروگاه
 1/9 18 5/16 15 12 ویژه تجاری

 0 5 5 5 5 ویژه مذهبی و خیریه
 9/9 133 121 110 2/73 تجاری و عمومی 

 0/10 115 5/104 95 2/73 صنعتی 
 9/9 81 7/73 67 56 آموزشی و ورزشی 

 0/10 5/60 55 50 36 )متوسط(خانگی 
 ـــ 5/60 ـــ ـــ ـــ (CNG)حمل و نقل 

های نفت و خوراک  خانه پاالیشگاهها و تلمبه
 0/10 22 20 ـــ ـــ های پتروشیمی تولید کود اوره جتمعم

 0/10 66/66 6/60 ـــ ـــ های پتروشیمی  مجتمع

های نان صنعتی از انواع نان حجیم و نان  نماید که تعرفه ویژه تجاری شامل کلیه نانوائیها، کلیه کارخانه اضافه می
های علمیه، اماکن  ها، حوزه نیز به مساجد، تکایا، حسینیهتعرفه مذهبی و خیریه . های سنتی است نیمه حجیم و حمام

های رسمی، اماکن نگهداری جانبازان، اماکن نگهداری معلولین ذهنی و  مقدسه مذهبی اسالمی، اماکن مذهبی اقلیت
 . شود  اماکن نگهداری سالمندان، پرورشگاهها و شیرخوارگاهها، مربوط می جسمی،



   بخش برق

  

 

163

 

 
 برق  :  بخش چهارم  

 کلیات  :  4-1
 قدرت اسمی و عملی  :  4-2
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 برق : چهارم بخش 
 

  کلیات -4-1
  درصد نسبت 6/6 مگاوات بالغ گردید که حدود 28032 به 1380ظرفیت اسمی نیروگاههای وزارت نیرو در سال 

همچنین میانگین ظرفیت . ار این شاخص نسبت به سالهای قبل افزایش یافته استبه سال قبل از آن رشد داشته و مقد
 حدود 1379 مگاوات بود که این رقم نسبت به سال 25645 در حدود 1380عملی نیروگاههای وزارت نیرو در سال 

 . دهد مگاوات افزایش نشان می1498
یلیون کیلووات ساعت رسید که در مقایسه با  م124275 به 1380تولید انرژی نیروگاههای وزارت نیرو در سال 

 .  درصد داشت4/7 رشدی معادل 1379سال 
 مگاولت آمپر و به ظرفیت 3705 کیلوولتی 230 و 400همچنین در این سال به ظرفیت ایستگاههای فشار قوی 

 مگاولت 2490زیع نیز  مگاولت آمپر و به ظرفیت ایستگاههای تو1939 کیلوولتی 63  و 66 ، 132ایستگاههای فوق توزیع 
 کیلومتر مدار و خطوط فوق 1213 کیلوولتی مجموعاً 230 و 400بعالوه خطوط انتقال فشار قوی . آمپر اضافه شده است

های درون شهری و  در بخش توزیع و شبکه.  کیلومتر مدار افزایش یافت1326 کیلوولتی مجموعاً 66 و 63 و 132توزیع 
 .  کیلومتر خطوط فشار ضعیف افزوده شد6292تر خطوط فشار متوسط و  کیلوم13799روستایی، مجموعاً 

 میلیون کیلووات ساعت 722 درصد برخوردار بوده است و از 7/57 از رشد منفی حدود 1380صادرات برق در سال 
رت نیرو  درصد تولید ویژه نیروگاههای وزا26/0این رقم .  میلیون کیلوواتساعت در این سال رسید305 به 1379در سال 

 . در این سال بوده است
در خصوص وضعیت مصرف سوخت در نیروگاههای وزارت نیرو، کل انرژی حرارتی سوختهای مصرف شده در 

 درصد رشد داشته است، که با 6/5، حدود 1379 میلیارد کیلوکالری بوده که نسبت به سال 286167 معادل 1380سال 
توان گفت که در این سال مقدار ارزش حرارتی کمتری یعنی در حدود  یتوجه به مقدار تولید برق این نیروگاهها م

 .کیلوکالری بازای هر کیلووات ساعت تولید ویژه برق، مصرف شده است2302
 درصد تولید ناخالص نیروگاههای وزارت نیرو را شامل شده است که 8/4، مصارف داخلی نیروگاهها 1380در سال 

 درصد بوده 32/17های انتقال،  فوق توزیع و توزیع نیز رقم تلفات   در شبکه. یدهد افزایش نشان م1379نسبت به سال 
 روستا 45359 روستا به اتمام رسید و تعداد کل روستاهای برقدار به 1155، برق رسانی به 1380همچنین در سال . است

 .رسیده است
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 مقایسه نماگرهای رشد صنعت برق کشور )  :  4-1(جدول 

 شرح/ سال 
ت اسمی قدر

 سرانه
 )وات بر نفر(

حداکثر بار 
همزمان تولید 

 )مگاوات(شده 

تولید انرژی 
کیلووات (سرانه  

 ساعت بر نفر

تعداد مشترک 
 )هزار(

متوسط مصرف  
هر مشترک 

 )کیلوواتساعت (

تعداد روستاهای 
 برق دار

1346 60 528 156 798 1831 148 
1357 236 3486 545 3399 4162 4327 
1367 319 7762 917 8828 4095 22484 
1372 387 13308 1297 11088 5241 29046 
1374 434 15291 1439 12276 5364 32710 
1375 451 16106 1513 12855 5364 34315 
1376 483 17315 1599 13550 5414 37094 
1377 494 18088 1668 14127 5496 39654 
1378 500 19255 1788 14875 5691 42640 
1379 512 20581 1906 15579 5800 44204 
1380 530 21853 2015 16345 5945 45359 

 
  قدرت اسمی و عملی -4-2

 مگاوات 934 برابر شده و از 30، بیش از 1380 تا 1346قدرت اسمی نیروگاههای وزارت نیرو در فاصله سالهای 
برداری  همچنین در سال مورد بررسی بدلیل بهره.  افزایش یافته است1380 مگاوات در سال 28032 به 1346در سال 

 1745 شده نیروگاههای تحت پوشش وزارت نیرو نسبت به سال گذشته از واحدهای جدید نیروگاهی، قدرت نصب
 درصد مربوط به 4/51 از مجموع ظرفیت نصب شده نیروگاههای وزارت نیرو 1380در سال . مگاوات افزایش یافته است

 درصد مربوط به 1/7 درصد مربوط به نیروگاههای گازی، 1/25 درصد سیکل ترکیبی، 5/14نیروگاههای بخاری، 
 درصد مربوط به نیروگاههای دیزلی بوده که در مقایسه با اعداد مشابه مربوط به سال قبل، سهم 9/1یروگاههای آبی و ن

نیروگاههای آبی و بخاری و دیزلی کاهش یافته و سهم نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی در مجموع افزایش یافته 
کل ترکیبی که در حال حاضر تنها قسمت گازی آنها فعال البته باید توجه داشت که برخی از نیروگاههای سی. است
 .باشد جزو نیروگاههای گازی در نظر گرفته شده است می

این رقم .  درصد قدرت اسمی آن بوده است91 میانگین قدرت عملی نیروگاههای وزارت نیرو حدود 1346در سال 
 .یر یافته است درصد تغی5/91 به 1380 درصد و در سال 4/94 به حدود 1368در سال 

 سال آینده باید ظرفیت تولید 10های کارشناسان به منظور تأمین برق مطمئن در  بینی در حال حاضر براساس پیش
 هزار 28با توجه به اینکه هم اکنون .  هزار مگاوات برسد56برق نیروگاههای کشور با احتساب ضریب ذخیره، به 
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 هزار مگاوات 30است برای تأمین این میزان بار عملی باید حدود برداری  مگاوات نیروگاه در کشور در دست بهره
 هزار مگاوات نیروگاه آبی شروع شده 8یعنی عالوه بر اجرای حدود . برداری برسد  به بهره1390نیروگاه جدید تا سال 

برداری برسد، که  ه هزار مگاوات نیروگاه حرارتی به بهر22برداری خواهد رسید، باید   سال آینده به بهره10که در طول 
 . اند  طرح سازماندهی شده5های مختلف نیروگاهی در دست احداث است که در قالب  البته در حال حاضر طرح

طرح اول احداث واحدهای بخش بخار سیکل ترکیبی، طرح دوم شامل واحدهای بخاری از جمله بندرعباس، 
 مگاوات، طرح چهارم 650غالسوز طبس با ظرفیت حدود شهید رجایی و آذربایجان، طرح سوم مربوط است به نیروگاه ز

احداث خواهد شد مانند  BOTهای غیردولتی توسط بخش خصوصی است که عمدتاً به روش  مربوط به اجرای پروژه
 آغاز 1384پره سر گیالن، دماوند، شیروان و طرح پنجم مربوط به نیروگاههایی است که اجرای آنها از حدود سال 

 . خواهد شد
 
 مجموع قدرت اسمی و عملی نیروگاههای کشور)  :  4-2(دول ج

 )مگاوات(میانگین قدرت عملی  )مگاوات(قدرت اسمی 

وزارت  سال 
 نیرو

صنایع 
 بزرگ

صنایع 
متوسط 
 و کوچک

 جمع

 
قدرت اسمی 

 سرانه 
 )وات بر نفر(

وزارت 
 نیرو

صنایع 
 بزرگ

صنایع 
متوسط 
 و کوچک

 جمع

   قدرت عملی
 سرانه  

 )وات بر نفر(

 57 1511 662 ـــ 849 60 1599 665 ـــ 934 1346

 208 7562 1200 ـــ 6362 236 8589 1565 ـــ 7024 1357

 10993261 1300 ـــ 9693 298 12522 1600 ـــ 10922 1362

1367 13681 620 2245 16546 319 11534 361 2504 14389270 

1372 18212 830 2815 21857 387 16921 727 2918 20566 351 

1374 21914 831 3827 26572 434 19987 803 3060 23850390 

1375 22420 831 3827 27078 451 21137 803 3060 25000416 

1376 23257  6190)1( 29447 483 21786  5444)1( 27230438 

1377 24380  6190)1( 30570 494 21259  5444)1( 26703432 

1378 25205  6190)1( 31395 500 22107  5444)1( 27551439 

1379 26287  6190)1( 32477 512 24147  5444)1( 29591447 

1380 28032 901 5289 34222 530 25645 840 4604 31089482 

 .  جمع قدرت اسمی و میانگین قدرت عملی صنایع بزرگ و سایر مؤسسات  )1
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 مجموع قدرت اسمی انواع نیروگاههای کشور)  :  4-3(جدول 

 )مگاوات(

 صنایع بزرگ و متوسط وزارت نیرو
 سال 

 جمع گازی بخاری جمع دیزلی )1(گازی بخاری آبی

صنایع 

 کوچک

کل 

 کشور 

1367 1914 7475 3489 803 13681 164 456 620 2245 16546 

1368 1953 8086 3600 803 14442 164 456 620 2365 17427 

1369 1953 8086 3940 824 14803 164 456 620 2529 17952 

1370 1953 8086 3940 869 14848 164 456 620 2686 18154 

1371 1953 8710 4794 856 16313 374 456 830 2641 19784 

1372 1953 9513 5934 812 18212 374 456 830 2815 21857 

1373 1953 10742 7007 758 20460 374 456 830 3827 25117 

1374 1953 11557 7746 658 21914 374 456 830 3827 26571 

1375 1969 11621 8167 663 22420 375 456 831 3827 27078 

1376 1999 11685 8896 677 23257 1019 1571 2940)2( 3250 29447 

1377 1999 12387 9378 616 24380 1019 1571 2940)2( 3250 30570 

1378 1999 13102 9530 574 25205 1019 1571 2940)2( 3250 31395 

1379 1999 13752 10003 533 26287 1019 1571 2940)2( 3250 32477 

1380 1999 14402 11098 533 28032 1019 1571 2940)2( 3250 34222 

 . ارقام نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی  است) 1
 .  مگاوات نیز ظرفیت نیروگاههای دیزلی منظور شده است350مقدار ) 2

 

 1380برداری در سال  قدرت نصب شده واحدهای جدید در دست بهره)  :  4-4(جدول 

 )مگاوات(

 شبکه سراسری
 نام نیروگاه

تعداد 

 واحد

 شماره 

 جمع آبی  ترکیبیسیکل گازی بخاری واحدها

 300 ـــ 100 ـــ ـــ 3 و 2، 1 3 سیکل ترکیبی رجایی

 795 ـــ ـــ 159 ـــ 15 و 14، 13، 12، 11 5 کرمان

 650 ـــ ـــ ـــ 325 4 ، 3 2 شازند

 1745 ــ 300 795 650   جمع 
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 1346-80الهای مجموع میانگین قدرت عملی و سهم انواع نیروگاههای وزرات نیرو طی س)  :  4-5(جدول 
 دیزلی گازی و سیکل ترکیبی بخاری آبی

 سال

قدرت عملی 
نیروگاههای 
وزارت نیرو 

 )مگاوات(

قدرت عملی 
 )مگاوات(

سهم 
 )درصد(

قدرت عملی 
 )مگاوات(

سهم 
 )درصد(

قدرت عملی 
 )مگاوات(

سهم 
 )درصد(

قدرت عملی 
 )مگاوات(

سهم 
 )درصد(

1346 849 309 4/36 324 2/38 62 3/7 154 1/18 
1357 6362 1804 4/28 1606 2/25 2505 4/39 447 0/7 
1362 9693 1804 6/18 4615 6/47 2575 6/26 699 2/7 
1363 10182 1804 7/17 4994 0/49 2705 6/26 679 7/6 
1364 11152 1804 2/16 5794 0/52 2825 3/25 729 5/6 
1365 10976 1827 6/16 5494 1/50 2874 2/26 781 1/7 
1366 11679 1827 7/15 6181 9/52 2937 1/25 734 3/6 
1367 11534 1914 6/16 5981 9/51 2935 5/25 704 1/6 
1368 13634 1953 3/14 7823 4/57 3154 1/23 704 2/5 
1369 13725 1953 3/14 7786 7/56 3258 7/23 728 3/5 
1370 13835 1953 1/14 7943 4/57 3258 6/23 681 9/4 
1371 15029 1953 0/13 8460 3/56 3949 3/26 667 4/4 
1372 16921 1953 5/11 9264 7/54 5078 0/30 626 7/3 
1374 19987 1953 8/9 11197 0/56 5/6362 8/31 5/474 4/2 
1375 21137 1968 3/9 11541 6/54 7113 7/33 515 4/2 
1376 21786 1999 2/9 11604 5/53 7658 2/35 525 3/2 
1377 21259 1999 4/9 12027 6/56 6762 8/31 471 2/2 
1378 22107 1999 0/9 12742 6/57 6909 3/31 457 1/2 
1379 24147 1999 3/8 13372 4/55 8319 4/34 457 9/1 
1380 25645 1999 8/7 14002 6/54 9244 1/36 400 5/1 

 
استفاده از نیروگاههای سیکل ترکیبی در چند سال اخیر در سطح جهان و همینطور در ایران مطرح شده و به 

جویی در مصرف سوخت این نوع نیروگاهها که ترکیبی از واحدهای گازی و بخاری  منظور افزایش کارآیی و صرفه
 خروجی از دودکش توربین گاز که معموالً بدین معنی که انرژی گرمایی گازهای. شوند باشند طراحی و احداث می می

گراد حرارت دارد به دیگ یا بویلر واحد بخار جهت تولید بخار داغ و تحت فشار هدایت شده و   درجه سانتی500بیش از 
سپس انرژی موجود در این بخار آزاد و موجب دوران محور یک توربین بخار و در نتیجه تولید برق در ژنراتور مربوطه 

 . یابد و در نتیجه بازدۀ این نیروگاهها به مقدار قابل توجهی افزایش میشود  می
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 1382-90ها طی سالهای  های احداث و توسعه نیروگاه برنامه پروژه)  :  4-6(جدول 

 نام نیروگاه )مگاوات(ظرفیت 
نوع 

 عملی نامی  نیروگاه

تعداد 
 واحدها

 برداری سال بهره

 1382 2 64 64 بخاری ایرانشهر
 1383 2 325 325 بخاری سهند

 1388 2 325 325 بخاری توسعه بندرعباس
 1389 و 1388 4 325 325 بخاری توسعه شهید رجایی

 1389 2 325 325 بخاری آذربایجان
 1390 2 325 325 بخاری غرب

 1382 2 100 100بخش بخار  سیکل ترکیبی فارس
 1382 1 100 105 بخش بخار سیکل ترکیبی شریعتی 
 1383 و 1382 3 100 101 بخش بخار سیکل ترکیبی نیشابور 

 1385 1 140 140 بخش بخار سیکل ترکیبی نکا 
 1385 1 100 100 بخش بخار سیکل ترکیبی یزد

 1388 و 1385 1 100 100 بخش بخار سیکل ترکیبی کازرون  1387 و 1385 2 140 140
 1386 4 140 140 بخش بخار سیکل ترکیبی کرمان 
 1388 و 1387 6 140 140 بخش بخار سیکل ترکیبی دماوند 

 1389 2 140 140 بخش بخار سیکل ترکیبی جنوب اصفهان 
 1389 1 140 140 بخش بخار سیکل ترکیبی سنندج 

 1390 1 140 140 بخش بخار سیکل ترکیبی شیروان 
 1382 2 115 159بخش گاز  سیکل ترکیبی کرمان 

 1383 و 1382 4 130 159 بخش گاز ازرونتوسعه سیکل ترکیبی ک
 1385، 1384، 1383 12 130 159 بخش گاز سیکل ترکیبی دماوند 

 1386 4 130 159 بخش گاز سیکل ترکیبی جنوب اصفهان 
 1386 2 130 159 بخش گاز سیکل ترکیبی سنندج 

 1387 2 130 159 بخش گاز سیکل ترکیبی شیروان 
 1383 و 1382 4 100 123 گازی آبادان 

 1384 و 1383 6 100 123 گازی هرمزگان 
 1384 1 1000 1000 اتمی  بوشهر 
 1382 3 133 133 آبی کرخه
 1382 2 5/6 5/6 آبی مغان 

 1383 و 1382 4 250 250 آبی توسعه شهید عباسپور
 1383 و 1382 4 250 250 آبی مسجد سلیمان 

 1383 1 75 75 آبی مارون
 1384 و 1383 4 250 250 آبی  توسعه مسجد سلیمان

 1384 3 13 1/14 آبی کوهرنگ
 1385 و 1384 8 250 250 آبی 3کارون 
 1387 و 1386 4 250 250 آبی 4کارون 
 1387 3 160 160 آبی سیمره 
 1388 و 1387 4 250 250 آبی گتوند 

   21214 های در دست احداث جمع ظرفیت عملی نیروگاه



      
 

 

 1380نامه انرژی سال تراز 170

 

 

 

 
 
 تی نیروگاهها  بازده حرار-4-3

نوع سوخت مصرفی، کیفیت سوخت مصرفی،  میانگین بازده حرارتی نیروگاهها از عوامل متعددی نظیر عمر نیروگاه، 
میانگین بازده حرارتی . پذیرد برداری، نسبت بار تولیدی به بار نامی، و میزان خروج نیروگاه از مدار تأثیر می وضعیت بهره

 رسیده که بدین ترتیب اندکی کاهش 1380 درصد در سال 63/35 به 1379 درصد در سال 65/36نیروگاههای وزارت نیرو از 
برای  این شاخص، .  درصد رسید88/36 به 1380راندمان حرارتی نیروگاههای بخاری وزارت نیرو در سال . داشته است

 . درصد بوده است87/44و  درصد و در نیروگاههای سیکل ترکیبی وزارت نیر97/26نیروگاههای گازی وزارت نیرو ، 
 درصد دارای باالترین راندمان 17/40 در بین نیروگاههای بخاری، نیروگاه شهید رجائی با بازده 1380در سال 

های بعدی قرار   درصد در مرتبه72/39 درصد، و رامین با بازده 05/40، با بازده )زرگان(بوده و نیروگاههای شهید مدحج 
 درصد دارای بیشترین بازده حرارتی 1/33، نیروگاه نیشابور با بازده 1380های گازی در سال در بین نیروگاه. اند گرفته

هرچند که . اند  درصد قرار گرفته42/31 درصد و نیروگاه کازرون با بازده 52/31بوده و بعد از آن نیروگاه شریعتی با بازده 
 تنها قسمت گازی 1380باشند ولی چون در سال  یهای نیشابور، شریعتی و کازرون به صورت سیکل ترکیبی م نیروگاه

در بین نیروگاههای سیکل ترکیبی، چرخۀ ترکیبی . اند آنها فعال بوده است با دیگر نیروگاههای گازی مقایسه شده
 .  درصد دارای بیشترین بازده حرارتی بوده است32/51گیالن با بازدۀ 
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  1380بازده نیروگاههای حرارتی در سال )  :  4-7(جدول 

 نام نیروگاه

ظرفیت 
نصب شده 

اسمی 
 )مگاوات(

حداکثر 
قدرت 

تولیدی 
 )مگاوات(

 راندمان
 نام نیروگاه  )درصد(

ظرفیت 
نصب شده 

اسمی 
 )مگاوات(

حداکثر 
قدرت 

تولیدی 
 )مگاوات(

 راندمان
 )درصد(

 30/21 162 1/209 ـ شیراز10     نیروگاههای بخاری) الف
 53/24 107 120 ـ یزد11  03/25 40 50 ـ  شهید فیروزی1
 84/20 80 97 )یزد(ـ شهید زنبق 12  68/29 225 5/247 ـ  بعثت 2
 77/15 52 60 ـ دورود13  58/33 600 88/625 ـ  شهید منتظرقائم3
 84/26 5/71 87 ـ هسا14  09/36 830 835 ) اصفهان(ـ  اسالم آباد 4
 95/25 181  5/195 ـ مشهد15  49/35 1600 1600 ـ  شهید محمدمنتظری5
 46/24 132 150 ـ شیروان16  77/36 240 240 )لوشان( شهید بهشتی -6
 88/23 132 150 ـ شریعتی 17  82/36 1680 1760 )نکا( شهید سلیمی -7
 05/22 60 75 ـ قائن18  72/39 1830 1890  رامین-8
 06/15 22 25 ـ سمنان19  05/40 290 290 )زرگان( شهید مدحج -9

 71/18 138 150 ـ چابهار20  46/36 1280 1280 عباسـ بندر10
 22/20 105 130 ـ زاهدان21  56/24 50 60 ـ  زرند11
 9/19 90 100 ـ کیش22  07/35 700 736 ـ تبریز 12
 53/8 3 2/4 ـ فرگ داراب23  17/40 1000 1000 ـ شهید رجائی 13
 42/31 230 256 )1(ـ سیکل ترکیبی کازرون24  62/38 640 640 ـ بیستون14
 36/30 224 8/246 )1(ـ سیکل ترکیبی یزد 25  40/39 1000 1000 ـ مفتح غرب15
 29/31 624 4/740 )1(ـ سیکل ترکیبی فارس 26  49/31 120 120 ـ مشهد16
 70/30 224 8/246 )1 (ـ سیکل ترکیبی خوی27  89/36 600 600 ـ طوس 17
 52/31 216 8/246 )1(بی شریعتیـ سیکل ترکی28  74/37 1300 1300 ـ شازند18
 10/33 660 4/740 )1(ـ سیکل ترکیبی نیشابور29  88/27 128 128 ـ ایرانشهر19

 46/26 625 795 )1(ـ سیکل ترکیبی کرمان30  88/36 14153 38/14402 جمع نیروگاههای بخاری

 97/26 5/6135 7/7037 جمع نیروگاههای گازی      نیروگاههای گازی ) ب

    نیروگاههای سیکل ترکیبی)  ج  67/23 1058 2/1194 یـ ر1
 78/34 954 8/1042 ـ سیکل ترکیبی شهیدرجائی 1  01/17 57 64 ـ تبریز2
 20/44 930 5/997 سیکل ترکیبی منتظرقائمـ 2  21/22 84 100 ـ صوفیان3
 32/51 6/1305 6/1305 ـ سیکل ترکیبی گیالن3  15/27 112 120 )لوشان(ـ شهید بهشتی 4
 78/45 660 714 ـ سیکل ترکیبی قم4  34/30 278 275 )نکا(ـ شهید سلیمی 5
 87/44 6/3849 9/4059 جمع نیروگاههای سیکل ترکیبی  84/18 68 75 ـ بوشهر 6

    نیروگاههای دیزلی )  د  75/19 136 5/164 ـ کنگان7
 74/30 62/400 91/533 جمع نیروگاههای دیزلی   39/24 150 160 )زرگان(ـ شهید مدحج 8

      88/20 54 60 ـ ارومیه9

 . در حال حاضر بخش گازی این نیروگاهها فعال است) 1
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  تولید انرژی الکتریکی -4-4
 درصد توسط وزارت نیرو و 5/95 تراواتساعت بوده که 130 بالغ بر 1380تولید انرژی الکتریکی کشور در سال 

 124275تولید انرژی الکتریکی نیروگاههای وزارت نیرو در این سال به . یده استمابقی توسط سایر سازمانها تولید گرد
انرژی تولید شده عالوه بر .  درصد رشد داشته است4/7میلیون کیلوواتساعت رسید که نسبت به سال گذشته معادل

 1842 وزارت نیرو  مگاوات قدرت عملی849، از 1346جنبه کمی از لحاظ کیفی نیز بهبود داشته به طوریکه در سال 
در . برداری گردیده است  درصد قدرت عملی نصب شده بهره8/24میلیون کیلوواتساعت برق تولید شده و در واقع از 

 درصد، در سال 3/43 به 67 درصد، در سال 4/35 به 1350حالی که این رقم طی سالهای بعد افزایش یافته و در سال 
توان تالش در  یکی از دالیل این امر را می.  درصد افزایش یافته است3/55 به  1380 درصد و در سال 5/52 به 77

 درصد خروج 5/2های بخار تنها  ، نیروگاه1380وری از نیروگاهها عنوان نمود، چنانچه در سال  جهت بهبود بهره
یروگاههای ن. اضطراری داشتند و نیروگاههایی نیز بوده است که خروج اضطراری آنها زیر یک دهم درصد بوده است

 کاهش دادند و نیروگاههای سیکل 1380 درصد در سال 8 به حدود 79 درصد خروج اضطراری در سال 13گازی از 
 . اند  درصد را داشته5/6ترکیبی خروج اضطراری حدود 

 )میلیون کیلوواتساعت(          1346-80روند تغییرات تولید انرژی الکتریکی کشور طی سالهای )  :  4-8(جدول 
 جمع سازمان انرژی اتمی  جهاد کشاورزی صنایع بزرگ، متوسط و کوچک وزارت نیرو سال

 4133 ـــ ـــ 2291 1842 1346
 19847 ـــ ـــ 2461 17386 1357
 33009 ـــ ـــ 2500 30509 1362
 47500 ـــ • 3725 43775 1367
 52712 ـــ • 3987 48725 1368
 59102 ـــ • 4206 54896 1369
 64126 ـــ • 4416 59710 1370
 68619 ـــ • 4837 63782 1371
 76014 ـــ • 4679 71335 1372
1373 77086 4792 • 1/0 81878 
1374 80044 4925 13 4 84986 
1375 85825 5026 17 4 90872 
1376 92310 5434 21 6 97771 
1377 97862 5550 26 18 103456 
1378 107207 5389 25 36 112658 
1379 115708 5624 11 34 121377 
1380 124275 5754 20 34 130083 

 . باشند  ارقام در دسترس نمی•
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 کیلوواتساعت 2015 کیلوواتساعت به 156 تولید سرانه انرژی الکتریکی در ایران از 1380 تا سال 1346از سال 
 . برابر شده است9/12افزایش یافته و در واقع 

روگاههای آبی در تأمین انرژی الکتریکی تولید شده بوسیله نیروگاههای وزارت نیرو در ، سهم نی1380در سال 
 درصد، سهم نیروگاههای سیکل 16 سهم نیروگاههای گازی   درصد،2/65 درصد، سهم نیروگاههای بخاری  1/4حدود 

 روند تغییرات تولید و )4-10(و ) 4-9(جداول .  درصد بوده است3/0 درصد و سهم نیروگاههای دیزلی 4/14ترکیبی 
 .دهد سهم انواع نیروگاههای وزارت نیرو از تولید انرژی الکتریکی را در سالهای مختلف نشان می

 

 1346-80تولید ناویژه انرژی الکتریکی وزارت نیرو طی سالهای )  :  4-9(جدول 

 )میلیون کیلوواتساعت(
 جمع دیزلی سیکل ترکیبی گازی بخاری آبی سال

1346 658 732 56 )1( 396 1842 
1357 6249 6316 3928 )1( 893 17386 
1362 6203 16296 6826 )1( 1184 30509 
1363 5750 18309 8780 )1( 1255 34094 
1364 5550 20200 9570 )1( 1400 36720 
1365 7517 22860 7160 )1( 1508 39045 
1366 8390 25360 7305 )1( 1499 42554 
1367 7311 26968 8146 )1( 1350 43775 
1368 7522 33056 6974 )1( 1173 48725 
1369 6083 38836 8723 )1( 1254 54896 
1370 7056 41947 9463 )1( 1244 59710 
1371 9530 42362 10866 )1( 1224 63982 
1372 9823 48166 12419 )1( 927 71335 
1373 7445 53376 15402 )1( 863 77086 
1374 7275 55901 16145 )1( 723 80044 
1375 7376 62364 15475 )1( 610 85825 
1376 6908 65628 19298 )1( 476 92310 
1377 7015 63988 17361 9125 373 97862 
1378 4943 70689 18829 12327 419 107207 
1379 3650 78332 20510 12855 361 115708 
1380 5057 81103 19888 17899 328 124275 

 .  گردد  شامل تولید ناویژه نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی می1376ارقام تا سال )  1
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  1346-80روند تغییرات سهم انواع نیروگاههای وزارت نیرو از تولید انرژی الکتریکی طی سالهای )  :  4-10(جدول 

 )درصد(
 دیزلی سیکل ترکیبی  گازی بخاری آبی سال

1346 8/35 7/39 1/3 )1( 3/21 
1357 0/36 3/36 6/22 )1( 1/5 
1362 3/20 4/53 4/22 )1( 9/3 
1363 9/16 7/53 8/25 )1( 6/3 
1364 1/15 0/55 1/26 )1( 8/3 
1365 3/19 6/58 3/18 )1( 8/3 
1366 7/19 6/59 2/17 )1( 5/3 
1367 7/16 6/61 6/18 )1( 1/3 
1368 4/15 8/67 3/14 )1( 5/2 
1369 1/11 7/70 9/15 )1( 3/2 
1370 8/11 2/70 8/15 )1( 2/2 
1371 6/14 4/66 0/17 )1( 0/2 
1372 8/13 5/67 4/17 )1( 3/1 
1373 7/9 2/69 0/20 )1( 1/1 
1374 1/9 8/69 2/20 )1( 9/0 
1375 6/8 7/72 0/18 )1( 7/0 

1376 5/7 1/71 9/20 )1( 5/0 
1377 2/7 4/65 7/17 3/9 4/0 
1378 6/4 9/65 6/17 5/11 4/0 
1379 1/3 7/67 7/17 1/11 3/0 
1380 1/4 2/65 00/16 4/14 3/0 

 .  گردد  شامل تولید ناویژه نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی می1376ارقام تا سال )  1

  سوخت مصرفی نیروگاهها -4-5
. یروگاهها هستندسوختهای فسیلی شامل زغال سنگ، نفت کوره، گازوئیل و گازطبیعی، حاملهای انرژی مصرفی ن

لذا انتخاب سوخت مناسب برای نیروگاهها با . مقادیر معتنابهی از انرژی مصرفی به نیروگاههای حرارتی اختصاص دارد
انتخاب نوع سوخت برای نیروگاهها به پارامترهایی از . باشد ای برخوردار می توجه به معیارهای اقتصادی از اهمیت ویژه

های محیطی  نواع سوخت، موقعیت جغرافیائی نیروگاه، قابلیت دسترسی، میزان آلودگیقبیل میزان هزینۀ هریک از ا
مقدار رشد نفت گاز . هرکدام از انواع سوختها و حتی سیاستهای میان مدت و بلندمدت حاکم بر بخش انرژی، بستگی دارد

 7/4مقدار مصرف نفت کوره  درصد و 11/26 نسبت به سال قبل از آن 1380مصرفی نیروگاههای وزارت نیرو در سال 
 . درصد بوده است9/4درصد، و گازطبیعی 
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 مقدار سوخت مصرفی در نیروگاههای تحت پوشش وزارت نیرو به تفکیک نوع سوخت)  :  4-11(جدول 
 سوخت مصرفی

 گازوئیل  سال
 )میلیون لیتر( 

 نفت کوره
 )رمیلیون لیت( 

 گاز 
 )میلیون مترمکعب(

 ارزش حرارتی سوختهای مصرف شده
 )میلیارد کیلوکالری(

1346 136 311 13 4358 
1347 118 420 33 5431 
1348 128 496 21 6150 
1349 165 672 22 8192 
1350 166 597 163 8797 
1351 192 514 346 9942 
1352 317 899 723 18389 
1353 399 846 944 20705 
1354 405 1283 1077 26249 
1355 500 1454 1116 29131 
1356 990 1145 1533 34524 
1357 1472 1015 1380 36200 
1358 1398 1064 2335 43827 
1359 983 1473 2278 43494 
1360 948 1900 2360 47865 
1361 1010 1947 3177 56719 
1362 1280 2618 3621 69238 
1363 1622 3183 3885 79823 
1364 2191 3568 3993 89216 
1365 1642 4150 3856 88550 
1366 1480 3559 5451 96930 
1367 1517 3839 5730 102696 
1368 1259 4101 6863 113483 
1369 1143 4810 8316 135951 
1370 965 5144 9099 144964 
1371 1103 4853 9858 150718 
1372 1073 5786 11501 171398 
1373 1151 5887 12541 182866 
1374 1411 6700 13234 194577 
1375 1014 7446 13443 205737 
1376 1161 7038 15604 240381 
1377 796 4870 19403 232677 
1378 1073 5946 21234 248179 
1379 1283 6492 22883 271082 
1380 1618 6799 24012 286167 
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 برابر 2 به سال قبل بیش از  نسبت1380مقدار نفت گاز مصرفی در نیروگاههای مربوط به صنایع بزرگ در سال 
مقدار سوخت ) 4-12(جدول . دهد  درصد افزایش را نشان می3این رقم در مورد گازطبیعی حدود . افزایش داشته است

 .  نشان میدهد1380 تا 1375مصرفی در صنایع بزرگ را به تفکیک نوع سوخت در سالهای 
 

 یع بزرگ به تفکیک نوع سوخت مقدار سوخت مصرفی در صنا)  :  4-12(           جدول 
 سوخت مصرفی 

 نفت گاز  سال
 )میلیون لیتر(

 گازطبیعی 
 )میلیون مترمکعب(

1375 8/96 6/753 

1376 7/40 7/970 
1377 6/32 02/934 
1378 4/51 3/883 
1379 7/22 8/959 
1380 9/48 0/989 

  مصرف داخلی وتلفات-4-6
به . رسد آالت همان نیروگاه به مصرف می گاه برای گردش کارها و ماشینبخشی از انرژی تولید شده در هر نیرو

گیری  های انتقال در خروجی نیروگاهها، کمتر از مقداری است که وسایل اندازه همین جهت، انرژی تحویل شده به شبکه
ید ناویژه نیروگاه، مصارف داخلی های انتقال یا تولید ویژه با تول تفاوت بین انرژی تحویل شده به شبکه. دهند مولدها نشان می

 درصد تولید ناویژه را به خود اختصاص 8/4 مصارف داخلی نیروگاههای وزارت نیرو 1380در سال . نیروگاه را نشان میدهد
های انتقال، فوق توزیع و توزیع به صورت گرما  همچنین در این سال بخشی از انرژی برق تولید شده، در شبکه. داده است
 .  درصد تولید ناویژه بوده است32/17فوق توزیع و توزیع در این سال  سهم تلفات مدارهای انتقال،. ستتلف شده ا

های معیوب، تجهیزات فرسوده و  مهمترین عوامل تلفات شبکه برق کشور، فرسودگی آن، اتصالهای پست، مقره
احداث خطوط . سازد پذیر می یعی آسیباستفاده غیرمجاز است که عالوه بر تلفات، شبکه برق را در برابر حوادث طب

جایگزین برای آنهایی که نیاز به اصالح دارند و تبدیل شبکه هوایی به کابلی در شبکه توزیع، دو راهکار اجرایی جهت 
گردد، شبکه توزیع برق را  استفاده از شبکه کابلی، عالوه بر اینکه سبب کاهش تلفات انرژی می. باشند کاهش تلفات می

های متعددی بر شبکه هوایی برتری  شبکه کابلی در شهرها، از جنبه. دارد ی مانند توفان و سیل در امان نگه میاز عوامل
های گازرسانی و مخابرات در خیابانها، اجرای این  البته گران بودن احداث این شبکه از یک طرف و وجود شبکه. دارد

 .کند طرح را با مشکل مواجه می
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 1346-80های برق کشور طی سالهای  ف داخلی و تلفات شبکهمصار)  :  4-13(جدول 

 سال
سهم مصرف داخلی 

نیروگاهها از کل تولید 
 )درصد(خالص 

سهم تلفات شبکه انتقال 
 )2()درصد(

سهم تلفات شبکه توزیع 
 )2 ()درصد(

کل مصارف داخلی و 
 تلفات شبکه 

 )میلیون کیلوواتساعت(

1346 5/5 2/1 0/14 381 

1357 8/4 0/3 7/9 2041 

1362 4/3 5/3 8/9 5370 

1367 8/4 3/3 3/9 7628 

1368 3/5 8/3 9/10 9756 

1369 3/5 7/3 7/10 10839 

1370 0/5 5/3 2/9 10536 

1371 0/5 7/3 3/9 11695 

1372 8/4 5/3 0/11 13028 

1373 7/4 5/3 0/12 15306 

1374 9/4 5/3 0/12 16067 

1375 3/5 1/3 0/10 15770 

1376 0/5 8/3 2/11 17719 

1377 6/4 1/5 4/10 19599 

1378 6/4  16)1( 21753 

1379 7/4 7/3 9/12 24620 

1380 8/4 0/5 42/14 26756)3( 

 . مجموع تلفات شبکه انتقال و توزیع آورده شده است) 1
 .باتوجه به مقادیر صادرات و واردات ) 2
 .  نیز لحاظ شده است)  میلیون کیلوواتساعت181(مصارف داخلی صنایع بزرگ ) 3

 
های  ههای مختلف بهینه سازی در شبک گذاری الزم برای تأمین انرژی الکتریکی، طرح با توجه به حجم زیاد سرمایه

های توزیع نشده، ترویج  های فشار ضعیف، کاهش انرژی انتقال و توزیع و جلوگیری از اتالف انرژی مانند تعادل بار شبکه
های فشار  گیری برای فیدرها، نصب خازن در شبکه بهینه سازی روشنایی معابر، نصب لوازم اندازه المپهای کم مصرف، 

های توزیع، حذف انشعابات غیرمجاز  و کنترل دیماند، اصالح و بازسازی شبکهمتوسط و ضعیف، نصب تجهیزات چند تعرفه 
 .های مهندسی در شرکتهای توزیع مورد توجه قرار گرفته است و استقرار سیستم

از سوی دیگر با توجه به سهم باالی نیروگاهها از مصرف انرژی کشور، بهینه سازی در مصرف این واحدها و 
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سری زمانی ) 4-13(جدول . نماید جوئی انرژی ایفاء می ای در طرحهای ملی صرفه ش عمدهافزایش راندمان آنها نق
 . دهد  نشان می1380 تا 1346های آن طی سالهای  های برق را به تفکیک مؤلفه مصارف داخلی و تلفات شبکه

د را به صورت تلفات های غیرمجاز از شبکه توزیع برق، در این آمار خو الزم به توضیح است که قسمتی از استفاده
 .دهد در شبکه نشان می

 
  شبکه انتقال و توزیع -4-7

وجود خطوط انتقال مطمئن، یک پارچه و بهم پیوسته در هر کشوری از جمله ملزومات توسعه صنعت برق است و 
ند سالهای  نیز مان1380از همین رو در سال . معنی است در حقیقت وجود نیروگاه بدون داشتن خطوط انتقال مناسب بی

طول خطوط انتقال، فوق . قبل اقدامات قابل توجهی در جهت توسعه خطوط انتقال و پستهای برق صورت گرفته است
 20444 کیلوولت، 230 کیلومتر مدار، خطوط 10079 کیلوولت، 400، در مورد خطوط 1380توزیع و توزیع در سال 

، 11 کیلومتر مدار، خطوط 30264 کیلوولت، 63 و 6 6 خطوط  کیلومتر مدار،13210 کیلوولت، 132کیلومتر مدار، خطوط 
از جمله .  کیلومتر رسیده است214244 کیلومتر و طول خطوط فشار ضعیف به 245139 کیلوولت به 33 و 20

 20 آغاز گردیده، پروژه خط انتقال نیرو به جزیره هرمز از طریق کابل دریایی 1380های مهمی که در سال  پروژه
 400همچنین از جمله خطوط . باشد که در ایام دهه فجر افتتاح گردید  کیلومتر می17 دو مدار به طور کیلوولت با

 کیلوولت عباسپور ـ گدارلندر است که به منظور ارتباط دو نیروگاه 400، خط 1380برداری شده در سال  کیلوولت بهره
 کیلوولت 400 تولیدی هر دو نیروگاه به ایستگاههای به یکدیگر، انتقال برق) گدارلندر(شهید عباسپور و مسجد سلیمان 

 . کیوولت احداث گردیده است400استان خوزستان و سایر استانهای همجوار و کمک و تقویت شبکه 
 کیلوولت آویزی تک مداره فوالدی برای اولین بار در کشور بوسیلۀ گروه 400در این سال دکل مهاری موقت 

این دکل در مقایسه با دکلهای خود ایستا دارای وزن . توزیع نیرو طراحی و ساخته شدپژوهشی خط پژوهشکده انتقال و 
بسیار کمتری است و برای برپایی نیازی به فونداسیون بتنی ندارد و تمامی قطعات آن بوسیله نیروی انسانی قابل حمل 

 . یگزین بسیار مناسبی استها جا است، بسیار سریع نصب شده و در نتیجه هنگام بروز حادثه ناخواسته در برج
 کیلومتر خط مهاری دو مداره در دست احداث 75در حال حاضر طرح احداث خطوط طبس ـ عشق آباد با حدود 

 .باشد می
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 )کیلومترمدار(روند گسترش خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع برق کشور                         )  :  4-14(جدول 
 )1(فشار ضعیف )1( کیلوولت33 و 20، 11  کیلوولت66 و 63  کیلوولت132 لوولت کی230  کیلوولت400 سال

1346 0 559 471 700 0 0 
1357 1136 5127 3621 6074 32707 36137 
1362 3737 8254 5563 10018 70247 75519 
1363 4318 8266 5605 11732 79665 82690 
1364 4917 8656 5855 12271 92968 92736 
1365 5606 9303 5916 13886 99855 101823 
1366 5606 10081 6968 15618 108729 111077 
1367 5606 10081 7612 16883 117090 117948 
1368 5606 10530 8144 17310 123066 122854 
1369 5606 10971 8532 18202 129033 128166 
1370 5606 12469 9141 19540 134465 132713 
1371 5606 13102 9509 20716 138499 136867 
1372 5963 13451 9717 21287 146331 142256 
1373 6295 14029 10426 22361 157205 150006 
1374 7127 14640 10657 23001 166723 162081 
1375 7407 14943 11102 24036 177313 168742 
1376 7640 15952 11562 25362 191721 181250 
1377 8737 15864 11767 26215 206747 189829 
1378 9483 17555 12259 27644 218432 200058 
1379 10025 19285 12919 29229 231340 207952 
1380 10079 20444 13210 30264 245139 214244 

 برحسب کیلومتر ) 1
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 ای  قه به تفکیک برق منط1380برداری شده در سال  خطوط انتقال بهره)  :  4-15(جدول 

 نام شرکت  )1( )کیلومتر(طول  نام خط
برداری  سال بهره
 خط

سال تکمیل یا 
 تغییر خط

     : کیلوولت400خطوط 
 ـــ 1380 ای خراسان برق منطقه )تک مداره (10 نیشابور ـ فوالد نیشابور

 ـــ 1380 سازمان آب و برق خوزستان )دو مداره (44 عباسپور ـ گدارلندر
     :لت کیلوو230خطوط 

 ـــ 1380 ای اصفهان برق منطقه )تک مداره (5/123 ـ اردستان1منتظری 
 ـــ 1380 ای باختر برق منطقه )دو مداره (20 )تحت تانسیون(صالح آباد 

 ـــ 1380 ای باختر برق منطقه )دو مداره (30 )تحت تانسیون(فراهان 
 1380 1365 رانای ته برق منطقه )دو مداره (12 آزادگان ـ فیروز بهرام

 ـــ 1380 ای تهران برق منطقه )تک مداره (33 هشتگرد ـ زیاران
 ـــ 1380 ای تهران برق منطقه )تک مداره (23 کمال آباد ـ هشتگرد

 1380 1365 سازمان آب و برق خوزستان )تک مداره (83  ـ پازنان1امیدیه 
 ـــ 1380 خوزستانسازمان آب و برق  )دو مداره (100 شمالغرب ـ اهواز جنوبی

 ـــ 1380ای سیستان و بلوچستان  منطقه )تک مداره (160 خاش ـ سراوان 
 ـــ 1380 ای غرب برق منطقه )تک مداره (98 سقز ـ میاندواب

 ـــ 1380 ای فارس برق منطقه )دو مداره (192 فسا ـ داراب
 ـــ 1380 ای فارس برق منطقه )دو مداره (71 نیروگاه فارس ـ سعدی
 ـــ 1380 ای فارس برق منطقه )دو مداره (2 2ورود و خروج بوشهر 

 ـــ 1380 ای کرمان  برق منطقه )دو مداره (32 ـ نیروگاه1باغین 
 ـــ 1380 ای کرمان برق منطقه )دو مداره (32 ـ نیروگاه2باغین 

 ـــ 1380 ای کرمان برق منطقه )تک مداره (37 شهاب ـ نیروگاه
 ـــ 1380 ای هرمزگان  برق منطقه )تک مداره (5/90 یتوانیر ـ دوراه
 ـــ 1380 ای هرمزگان برق منطقه )تک مداره (3/29 توانیر ـ شرق

 ـــ 1380 ای هرمزگان برق منطقه )تک مداره (4/12 غرب ـ شرق بندرعباس
 ـــ 1380 ای هرمزگان برق منطقه )دو مداره (6/73 الفت ـ قشم

     : کیلوولت132خطوط 
 ـــ 1380 ای آذربایجان برق منطقه )تک مداره (61 شاهین دژ ـ تکاب

 ـــ 1380 سازمان آب و برق خوزستان )دو مداره (14 400چهل مایل ـ ماهشهر 
 ـــ 1380 سازمان آب و برق خوزستان )دو مداره (130 شوشتر اصلی ـ مسجدسلیمان

 ـــ 1380 ای فارس برق منطقه )تک مداره (50 عالیشهر ـ رستمی 
 ـــ 1380 ای کرمان برق منطقه )تک مداره (36 شهر بابک ـ میدوک 

     : کیلوولت66 و 63خطوط 
 ــــ 1380 ای آذربایجان  برق منطقه )تک مداره (7/8 2 ـ سراب 1سراب 

 1380 1348 ای باختر برق منطقه )دو مداره  (24 2 و 1 ـ خلدبرین 1خرم آباد 
 1380 1366 ای باختر برق منطقه )تک مداره (2/23 5 همدان – 230همدان 
 1380 1366 ای باختر برق منطقه )تک مداره (8/17 3 ـ همدان 5همدان 

 1380 1370 ای باختر برق منطقه ) 2(21 1 ـ بروجرد 3بروجرد 
 1380 1372 ای باختر برق منطقه )دو مداره  (42 2 بروجرد  بهمن  ـ

 1380 1376 ای باختر برق منطقه )ارهتک مد (45  کمیجان  ساروق ـ
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 ادامه... ای   به تفکیک برق منطقه1380برداری شده در سال  خطوط انتقال بهره)  :  4-15(جدول 

 نام شرکت  )1( )کیلومتر(طول  نام خط
برداری  سال بهره
 خط

سال تکمیل یا 
 تغییر خط

شازند ـ کمپکت نیروگاه شازند ـ 
 1380 1376 ای باختر برق منطقه )تک مداره (5/23 پاالیشگاه

 ــــ 1380 ای باختر برق منطقه )تک مداره (7 4اراک  اراک ـ 
 ــــ 1380 ای باختر برق منطقه )تک مداره ( 15  ـ خیرآباد2اراک 
 ــــ 1380 ای باختر برق منطقه )تک مداره (84 گرگان   ـ 2اراک 

 ــــ 1380 اخترای ب برق منطقه )دو مداره  (66 ساروق ـ خنداب 
 ــــ 1380 ای باختر برق منطقه )دو مداره  (92  ـ نورآباد2نهاوند 

 ــــ 1380 ای باختر برق منطقه )تک مداره (32 4نیروگاه شازند ـ اراک 
 ــــ 1380 ای باختر برق منطقه )تک مداره (21 5نیروگاه شازند ـ اراک 

 1380 1355 ای تهران  منطقهبرق  )تک مداره (1/14 طاوسیه ـ هشتگرد جدید 
 1380 1355 ای تهران برق منطقه )تک مداره (3/15 هشتگرد جدید ـ هشتگرد قدیم 

 ــــ 1380 ای تهران برق منطقه )تک مداره (6/20 بوئین زهرا ـ شهرصنعتی اشتهارد
تی اف صفادشت از خط بوئین زهرا 

 ــــ 1380 ای تهران برق منطقه )تک مداره (8/42 ـ اشتهارد

 ــــ 1380 ای تهران برق منطقه )تک مداره (5/5 سیم تی اف نظرآباد از خط زیاران ـ بی
ـ حسن آباد  ــــ 1380 ای تهران برق منطقه )تک مداره (2/0 تی اف کردان از خط کمال آباد 

 ــــ 1380 ای تهران برق منطقه )تک مداره (5/29  سلطان آباد  ری گازی ـ
 ــــ 1380 ای تهران برق منطقه )تک مداره (2/0 63 شوش -230شوش 
 ــــ 1380 سیستان و بلوچستان  )تک مداره (90 )تی اف از خاش( گوهر کوه  خاش ـ

 ــــ 1380 سیستان و بلوچستان )تک مداره (5/0  230سراوان یک 
 ــــ 1380 سیستان و بلوچستان )تک مداره (135 نیروگاه بخار ایرانشهر ـ مسکوتان

 ــــ 1380 ای غرب برق منطقه )دو مداره (4/51 یالم ـ صالح آباد ـ مهرانا
 ــــ 1380 ای غرب برق منطقه )دو مداره  (0/5 تکمیل خط دیواندره

 ــــ 1380 ای غرب برق منطقه )دو مداره  (6/36 2 ـ سقز 1 کیلوولت سقز 63خط 
 ــــ 1380 ای فارس برق منطقه )دو مداره  (54 2 ـ آباده 1آباده 

 ــــ 1380 ای فارس برق منطقه )دو مداره  (6 تی اف سعدی ـ دیندارلو
 ــــ 1380 ای فارس برق منطقه )دو مداره  (28 66ـ داراب 230داراب 

 ــــ 1380 ای فارس برق منطقه )دو مداره  (100 دهبید ـ سوریان
 ــــ 1380 ای فارس برق منطقه )دو مداره  (60 نیریز ـ قطرویه
 ــــ 1380 ای هرمزگان برق منطقه )دو مداره  (18 شرق ـ نامجو 
 ــــ 1380 ای هرمزگان برق منطقه )دو مداره  (0/9 شرق ـ فرودگاه
 ـــ ـــ  3/2522 1380برداری شده در سال  جمع کل خطوط بهره

برداری شده و تکمیل  جمع کل خطوط بهره
 1380شده در سال 

 ـــ ـــ  2/2843

  دو مداره 8 تکمداره و 5) 2   تعداد مدار ×  مسیر طول) 1
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 های انتقال و توزیع  پست-4-8
 230 ترانسفورماتور 19 مگاولت آمپر، 800 کیلوولت با ظرفیت 400 ترانسفورماتور جدید 4، 1380در سال 

 56مپر و  مگاولت آ699 کیلوولت با ظرفیت 132 ترانسفورماتور 25 مگاولت آمپر و 2905کیلوولت با ظرفیت 
میزان مصرف . برداری رسیده است  مگاولت آمپر به بهره3/1239 کیلوولت با ظرفیت 63 و 66ترانسفورماتور جدید 

 .  میلیون کیلوواتساعت بود223762داخلی پستها در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع در این سال 
 1346-80قال، فوق توزیع و توزیع طی سالهای روند تغییرات تعداد ترانسفورماتورهای شبکه انت)  :  4-16(جدول 

 جمع   کیلوولت20 و 33  کیلوولت66 و 63  کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400 سال

 52 ـــ 10 22 20 ـــ 1346
1357 7 82 84 348 26495 27016 
1362 22 126 126 497 66745 67516 
1363 22 151 130 605 76482 77390 
1364 27 152 150 658 90342 91329 
1365 31 152 155 693 100537 101568 
1366 31 165 163 723 112099 113181 
1367 31 174 195 760 119385 120545 
1368 34 200 242 818 125961 127255 
1369 34 200 259 859 133786 135138 
1370 39 216 259 902 142426 143842 
1371 44 228 272 942 150139 151625 
1372 47 246 289 1002 157347 158931 
1373 49 269 310 1052 168689 170369 
1374 52 290 336 1101 174939 176718 
1375 54 293 348 1155 183108 184958 
1376 59 296 355 1199 196238 198147 
1377 62 313 372 1258 205687 207692 
1378 75 333 408 1328 219548 221692 
1379 94 419 450 1412 234086 236461 
1380 98 438 475 1468 250012 252491 
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 مگاولت 5000 کیلوولت، باالترین ظرفیتها به ترتیب در استانهای تهران با 400های  در خصوص پراکندگی پست
. ولت آمپر قرار دارند مگا1980 مگاولت آمپر، اصفهان با 5/2077 مگاولت آمپر، خراسان با 3602آمپر، خوزستان با 

 مگاولت آمپر تعلق 300 کیلوولت مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ظرفیت 400های  ترین ظرفیت پست پائین
 مگاولت آمپر، 9/10510 کیلوولت، باالترین ظرفیت به ترتیب در استانهای تهران با 230های  در زمینه پست. دارد

 کیلوولت، 132های  در زمینه پست.  مگاولت آمپر قرار دارد4922هرمزگان با  مگاولت آمپر و 8/9019خوزستان با 
 مگاولت 1917 مگاولت آمپر و کرمان با 4182 مگاولت آمپر، خراسان با 4680بیشترین ظرفیت به استانهای خوزستان با 

این .  برقدار گردید کیلوولت نیروگاه سد کرخه در این سال400الزم به ذکر است که ایستگاه .آمپر اختصاص دارد
 مگاواتی 400 کیلومتر خط انتقال وظیفه اتصال نیروگاه 25ایستگاه که طی دو سال ساخته و نصب شده است از طریق 

سدکرخه به خط انتقال نیروی شوشتر ـ خرم آباد و شبکه سراسری برق را به عهده دارد و در سال آینده همزمان با 
 .د مدار خواهد شداندازی نیروگاه کرخه عمالً وار راه

 

                              1346-80ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شده شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع طی سالهای )  :  4-17(جدول 

 )مگاولت آمپر(
 جمع   کیلوولت20 و 33  کیلوولت66 و 63  کیلوولت132  کیلوولت230  کیلوولت400 سال

 ـــ ـــ 288 521 1762 ـــ 1346
1357 1250 6760 2113 6609 8330 25062 
1362 6900 10479 2967 8218 15471 44035 
1363 6900 12879 3203 10578 17199 50759 
1364 8900 13819 3979 11967 19866 58531 
1365 9800 13819 4339 12716 21865 62539 
1366 10950 15359 4750 13713 23655 68427 
1367 10950 16184 5483 14547 25431 72595 
1368 11200 18562 6526 15819 26846 78953 
1369 11500 18852 6877 16530 27934 81693 
1370 12580 20389 7128 17698 30130 87925 
1371 13080 22004 7514 18775 31848 93221 
1372 13680 23742 8022 19872 33301 98617 
1373 14080 26649 8458 21283 36232 106702 
1374 14930 29139 9056 22432 37651 113208 
1375 15330 29552 9171 23687 38203 115943 
1376 16280 30725 9349 24986 40836 122176 
1377 17530 32469 9876 26759 42204 128838 
1378 20259 34781 10416 28744 44432 138632 
1379 5/23459 7/49466 6/13140 2/31580 46937 164584 
1380 5/24259 7/52371 6/13839 5/32819 4/49427 7/172717 

خوشبختانه در حال حاضر تقریباً تمام امور مربوط به توزیع، فوق توزیع و انتقال توسط متخصصان داخلی طراحی و 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  184

 

 

 . باشد ای از ترانسفورماتورهای ساخت کارخانه ایران ترانسفو کشور می  کیلوولت سعدی نمونه230شود که ایستگاه  اجرا می
 1380برداری در سال  ترانسهای انتقال و فوق توزیع مورد بهره)  : 4-18(جدول 

 نام پست
نسبت تبدیل 

 )کیلوولت(
 تعداد

ظرفیت هر 
 ترانس 

 )مگاولت آمپر(

جمع ظرفیت 
 )مگاولت آمپر(

 استان

سال 
برداری  بهره

 پست

       :  کیلوولتی 400
 1380 همدان 400 200 2 230/400 شهید مفتح

 1377 خراسان 200 200 1 20/132/400 شادمهر
 1377 زنجان 200 200 1 230/400 غایتی 

       :  کیلوولتی 230
 1380 اصفهان 160 80 2 63/230 اردستان
 1380 تهران 320 160 2 63/230 هشتگرد

 1369 خوزستان 120 120 1 132/230 لی بهبهاناص
 1376 خوزستان 120 120 1 132/230 سوسنگرد

 1380 سیستان و بلوچستان 40 40 1 63/230 سیار سراوان
 1365 کردستان 125 125 1 63/230 سنندج
 1377 بوشهر 80 80 1 66/230 گناوه 
 1380 فارس 80 80 1 66/230 داراب

 1380 فارس 160 160 1 66/230 سعدی 
 1380 کرمان 1200 200 6 20/230 )1 (سیکل ترکیبی کرمان

 1380 هرمزگان 500 250 2 20/63/230 شرق
       :   کیلوولتی 132

 1380 آذربایجان غربی 30 30 1 20/132 )230داخل پست  (2ارومیه 
 1380 آذربایجان غربی 25 25 1 20/132 )سیار موقت(شورکند 

 1380 آذربایجان غربی 30 30 1 20/132 نساجی خوی
 1380 قم 15 15 1 20/132 سیار آدران

 1380 خراسان 60 30 2 20/132 آباد خیر
 1380 خراسان 60 30 2 20/132 )دائم(رشتخوار 

 1380 خراسان 60 30 2 20/132 گلشهر
 1380 خراسان 30 30 1 20/132 )بیهق (2موبیل سبزوار 

 1380 خراسان 60 30 2 20/132 ) دائم(نمایشگاه 
 1380 خراسان 15 15 1 20/132 موقت) صولت(نیل آباد 

 1380 خوزستان 54 27 2 11/132 فرما 1380 خوزستان 50 50 1 33/132
 1380 خوزستان 30 30 1 33/132 سیار رامشهیر
 1380 خوزستان 30 30 1 33/132 سیار شوشتر 

 1379 بوشهر 30 30 1 20/132 خورموج
 1379 بوشهر 30 30 1 20/132 دیر

 1380 بوشهر 15 15 1 20/132 )فیوزی(رستمی 
 1380 کرمان 15 15 1 20/132 دولت آباد

 1380 کرمان  60 30 2 20/132 میدوک
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 ادامه ... 1380برداری در سال  ترانسهای انتقال و فوق توزیع مورد بهره)  : 4-18(جدول 

 نام پست
نسبت تبدیل 

 )کیلوولت(
 تعداد

ظرفیت هر 
 ترانس 

 )مگاولت آمپر(

جمع ظرفیت 
 )مگاولت آمپر(

 استان

سال 
برداری  بهره

 پست

       : کیلوولتی 66 و 63
 1380 آذربایجان شرقی 15 15 1 20/63 سراب

 1380 اردبیل 15 15 1 20/63 اصالندوز 
 1380 اصفهان 15 15 1 20/63 سیار نقش جهان

 1373 بختیاریو  چهارمحال 15 15 1 20/63 ناغان
 1380 و بختیاری چهارمحال 30 15 2 20/63 سامان

 1380 همدان 15 15 1 20/63 2تویسرکان 
 1380 همدان 30 30 1 20/63 5همدان 
 1362 مرکزی 30 30 1 20/63 2اراک 

 1380 مرکزی 15 15 1 20/63 خنداب 
 1380 مرکزی 15 15 1 20/63 خیرآباد
 1380 انتهر 60 30 2 20/63 جمالزاده

 1380 تهران 60 30 2 20/63 شهر صنعتی اشتهارد
 1380 تهران 60 30 2 20/63 شهر صنعتی عباس آباد

 1380 تهران 60 30 2 20/63 مترو عباس آباد
 1380 تهران 60 30 2 20/63 مترو قورخانه

 1380 تهران 60 30 2 20/63 مگاموتور
 1380 تهران 15 15 1 20/63 نظرآباد
 1380 قم 30 15 2 20/63 شکوهیه
 1380 خراسان 30 15 2 20/63 چاهک

 1380 خراسان 60 30 2 20/63 دانشگاه 
 1362 قزوین 30 30 1 20/63 بوئین زهرا

 1361 زنجان 15 15 1 20/63 قیدار
 1380 سمنان 30 15 2 20/63 آرادان

 1380 سیستان و بلوچستان 15 15 1 20/63 2ایرانشهر 
 1380 سیستان و بلوچستان 15 15 1 20/63 مسکوتان
 1375 ایالم 30 30 1 20/63 سرطاف
 1380 ایالم 15 15 1 20/63 آبدانان

 1380 ایالم 5/7 5/7 1 20/63 صالح آباد
 1370 کرمانشاه 30 30 1 20/63 طاقبستان
 1374 کرمانشاه 15 15 1 20/63 ماهیدشت
 1373 کردستان 30 30 1 20/63 دهگالن
 1380 بوشهر 30 30 1 20/66 )پکیج(گناوه 
 1364 فارس 15 15 1 20/66 سپیدان

 1369 فارس 5/7 5/7 1 20/66 قیرو کارزین
 1374 فارس 60 30 2 20/66 ششده فسا

 1377 فارس 60 30 2 11/66 شهروز شهر پکیج
 1378 فارس 15 15 1 20/66 زاهد شهر پکیج

 1380 فارس 3/9 3/9 1 20/66 سوریان
 1380 فارس 15 15 1 20/66 مبارک آباد

 1380 هرمزگان 15 15 1 20/63 بهمن 
 1380 هرمزگان 30 30 1 20/63 3شرق 
 1380 هرمزگان 60 30 2 20/63 قشم

 . منظور بالفصل نیروگاهی است) 1
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 63 خازن در قسمت پستهای 4 کیلوولت و 132 خازن در قسمت پستهای 2 تعداد 1380همچنین در سال 
 کیلوولت 400، در پستهای 1380ها تا پایان سال  به این ترتیب تعداد خازن. برداری قرار گرفته است بهرهکیلوولت مورد 

 825 کیلوولت به 66 و 63 و در پستهای 122 کیلوولت به 132، در پستهای 19 کیلوولت به 230، در پستهای 12به 
هش تلفات و در نتیجه بهبود ولتاژ مشترکین و الزم به ذکر است که طرح خازن گذاری به منظور کا. عدد رسیده است

 . کاهش ظرفیت تأسیسات انجام گردیده است
 

  مبادالت انرژی الکتریکی-4-9
های مختلف، یکسان نبودن الگوهای مصرف و رخداد  اختالف افق، تلفات درجه حرارت، آب و هوای متنوع، اقلیم

بدین .  طبیعی مناطق مختلف ایران و کشورهای همسایه آن استمتفاوت پیک سالیانه در زمستان یا تابستان از واقعیات
های بالقوه فنی، اقتصادی و اجتماعی متعددی را داشته باشد که از این  تواند مزیت ترتیب تبادل انرژی الکتریکی می

 :میان میتوان به موارد زیر اشاره نمود
های دره مصرف و واردات در  ریق صادرات برق در زمانافزایش ضریب ظرفیت تولید نیروگاههای کشور از ط) الف

 زمان قله مصرف 
 باال رفتن قابلیت اعتماد سیستم و کاهش نیاز به ظرفیت ذخیره چرخان در شبکه) ب
 وری ایجاد رقابت برای شرکتهای تولید برق داخلی به منظور کاهش هزینه تولید و افزایش بهره) ج

 همسایۀ شمالی در کاهش پیک تابستانی و متعادل شدن تولید زمستان و تبادل تبادل انرژی الکتریکی با کشورهای
های برق کشورها موجب  عالوه بر این اتصال شبکه. برق با کشورهای همسایۀ غربی در زمینۀ پیک سایی روزانه مؤثرند

 . گردد هیزات نیز میهای جنبی برای سایر فعالیتها مانند صدور خدمات مهندسی و تج بوجود آمدن امکانات و زمینه
 کیلوولت 110توان گفت هم اکنون ارتباط برق ایران با جمهوری آذربایجان از طریق خط  در یک نگاه کلی می

 مگاوات برقرار است و با 50 کیلوولت ارس به میزان مجموع 132جلفا ـ اردوباد در جمهوری خودمختار نخجوان و خط 
ایران . و ایمشلی جمهوری آذربایجان توان این ارتباط افزایش یافته است کیلوولت پارس آباد ایران 230احداث خط 

باشد، که ظرفیت   کیلوولت دو مداره از اهر به شینوهایر متصل می230همچنین با جمهوری ارمنستان از طریق خط 
بیت داغ،  کیلوولت از گنبد تا ن400همچنین کشورهای ترکمنستان با خط .  مگاوات است250انتقال این خط حدود 

ضمن اینکه هم . باشند  کیلوولت نیز با ایران در ارتباط می154ترکیه با خط بین پست بازرگان و ذوقوبیازیت با ولتاژ  
 با 1380ایران در سال .  کیلوولت بین خوی و باش قلعه بین ایران و ترکیه در حال احداث است400اکنون یک خط 
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جمع جبری تبادل انرژی الکتریکی . لی تبادل انرژی الکتریکی داشته استکشورهای نخجوان، ترکیه، ارمنستان و ایمش
 درصد کاهش 8/57 مگاوات ساعت بوده که نسبت به سال قبل حدود 304614الذکر حدود بین ایران و کشورهای فوق

 . داشته است
 

 )مگاوات ساعت(                                                                          1380صادرات برق در سال )  :  4-19(جدول 
 جمع  به ایمشلی  به ارمنستان  به ترکیه به نخجوان تاریخ

 76628 ـــ 24340 22793 29495 فروردین
 47359 ـــ ـــ 19546 27813 اردیبهشت

 51023 ـــ ـــ 17889 33134 خرداد 
 54802 ـــ ـــ 23710 31092 تیر

 55493 ـــ ـــ 24874 30619 مرداد
 54319 ـــ ـــ 24948 29371 شهریور

 54557 ـــ ـــ 24852 29705 مهر
 143271 6650 76530 25412 34679 آبان
 139288 45330 39460 17069 37429 آذر
 149577 45600 51990 15554 36433 دی 
 123410 46890 22960 16820 36740 بهمن
 99527 40240 9040 17312 32935 اسفند

 1049254 184710 224320 250779 389445 جمع

 )مگاوات ساعت                                  (                                       1380واردات برق در سال )  :  4-20(جدول 
 جمع  از ایمشلی  از ارمنستان تاریخ

 3740 3740 ـــ فروردین
 137090 82820 54270 اردیبهشت

 145810 91790 54020 خرداد 
 135490 75050 60440 تیر

 141330 87620 53710 مرداد
 142150 72500 69650 شهریور

 39030 16360 22670 مهر
 ـــ ـــ ـــ آبان
 ـــ ـــ ـــ آذر
 ـــ ـــ ـــ دی 
 ـــ ـــ ـــ بهمن
 ـــ ـــ ـــ اسفند

 744640 429880 314760 جمع
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 1375-80روند فروش برون مرزی برق طی سالهای  :  ) 4-21(جدول 

 )میلیون کیلووات ساعت(
 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال

 305 722 798 617 522 384 مقدار فروش برق

 
  مصرف برق -4-10

ترین مصرف کنندگان نهایی انرژی الکتریکی  تجاری ، صنعتی و کشاورزی عمده های خانگی، عمومی،  بخش
 میلیون 97171، بالغ بر 1380در سال . رسد قسمتی از انرژی الکتریکی نیز جهت روشنایی معابر به مصرف می. شندبا می

در این سال میزان برق تولید . کیلوواتساعت برق تولیدی نیروگاههای وزارت نیرو در داخل کشور به مصرف رسیده است
 میلیون کیلوواتساعت و میزان 5754ک و خدمات به  متوسط، کوچ شده توسط نیروگاههای اختصاصی صنایع بزرگ،

البته به علت نامشخص بودن میزان مصرف داخلی .  میلیون کیلوواتساعت رسید181مصارف داخلی صنایع بزرگ به 
مولدهای صنایع متوسط و کوچک، انرژی تولید شده از این نیروگاهها معادل مصرف همان مؤسسات در نظر گرفته شده 

 میلیون 5573 معادل 1380 مصارف انرژی الکتریکی تأمین شده توسط نیروگاههای اختصاصی در سال بنابراین. است
 میلیون کیلوواتساعت 54البته وزارت جهاد کشاورزی و سازمان انرژی اتمی نیز تولیدی بالغ بر . کیلوواتساعت بوده است

راین، کل مصرف انرژی الکتریکی در سطح کالن بناب. اند که این رقم نیز معادل مصرف در نظر گرفته شده است داشته
 .  میلیون کیلوواتساعت رسیده است102798 به 1380اقتصاد ایران در سال 
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 )میلیون کیلووات ساعت(                      1346-80ها طی سالهای  مصرف برق به تفکیک بخش)  :  4-22(جدول 
 جمع  سایر مصارف ورزیکشا حمل و نقل )1(صنعتی تجاری عمومی خانگی سال

 1461 180 33 ــــ 504 ــــ 271 473 1346
 1960 252 49 ــــ 656 ــــ 364 639 1347
 2584 293 79 ــــ 914 ــــ 607 691 1348
 3472 292 91 ــــ 1427 ــــ 854 808 1349
 4519 351 121 ــــ 2035 ــــ  1029 983 1350
 5723 369 141 ــــ 2745 ــــ 1250 1218 1351
 7796 527 213 ــــ 4048 ــــ 1585 1423 1352
 9152 507 267 ــــ 5001 ــــ 1757 1620 1353
 10446 604 330 ــــ 5287 ــــ 2191 2034 1354
 11734 529 371 ــــ 5575 ــــ 2639 2620 1355
 13066 617 426 ــــ 5897 ــــ 2888 3238 1356
 14145 666 441 ــــ 5821 ــــ 3420 3797 1357
 15916 815 518 ــــ 6109 ــــ 3772 4702 1358
 16864 614 695 ــــ 6239 ــــ 3837 5479 1359
 18234 477 873 ــــ 6326 ــــ 4749 5809 1360
 21053 757 1158 ــــ 6489 ــــ 5299 7350 1361
 25153 1370 1519 ــــ 7798 ــــ 5609 8857 1362
 28204 1343 1848 ــــ 8631 ــــ 6286 10096 1363
 30812 1309 2439 ــــ 8834 ــــ 6914 11316 1364
 32619 1528 2160 ــــ 8703 ــــ 7812 12416 1365
 34740 1458 2565 ــــ 7848 ــــ 9201 13668 1366
 36147 1785 2947 ــــ 7852 ــــ 9569 13994 1367
 39956 1480 3352 ــــ 8466 ــــ 10867 15791 1368
 45107 1897 3716 ــــ 10220 ــــ 11930 17344 1369
 49175 2009 3792 ــــ 10637 ــــ 13609 19128 1370
 52306 1955 3576 ــــ 13262 ــــ 14004 19509 1371
 58114 1392 4023 ــــ 15572 ــــ 14984 22143 1372
 63625 1766 5169 ــــ 20470 7687 6060 22473 1373
 65854 1830 5402 ــــ 21390 7655 6203 23374 1374
 69671 2805 5731 ــــ 22925 7622 6595 23993 1375
 73358 2278 6009 ــــ 23661 8160 6727 26523 1376
1377 28686 7077 8484 24103 37 6782 2477 77646 
1378 29754 10622 5567 5/26337 7/165 8019 4190 84656 
1379 31266 11271 5991 9/28761 1/175 9147 3754 90366 
1380 32891 11951 6394 2/30550 8/188 11079 4117 97171 

 .  از ارقام استخراجی توانیر کسر شده است1380 الی 1377مصرف بخش حمل و نقل در سالهای ) 1
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  1346-80سالهای سهم بخشهای مختلف در مصرف برق طی )  :  4-23(جدول 

 )درصد(
 جمع  سایر  کشاورزی حمل و نقل صنعتی عمومی و تجاری خانگی سال

 0/100 3/12 3/2 ــــ 5/34 5/18 4/32 1346
 0/100 7/4 1/3 ــــ 2/41 2/24 8/26 1357
 0/100 5/5 0/6 ــــ 0/31 3/22 2/35 1362
 0/100 9/4 2/8 ــــ 7/21 5/26 7/38 1367
 0/100 7/3 4/8 ــــ 2/21 2/27 5/39 1368
 0/100 2/4 2/8 ــــ 7/22 4/26 5/38 1369
 0/100 1/4 7/7 ــــ 6/21 7/27 9/38 1370
 0/100 7/3 8/6 ــــ 4/25 8/26 3/37 1371
 0/100 4/2 9/6 ــــ 8/26 8/25 1/38 1372
 0/100 8/2 1/8 ــــ 2/32 6/21 3/35 1373
 0/100 8/2 2/8 ــــ 5/32 0/21 5/35 1374
 0/100 0/4 2/8 ــــ 9/32 4/20 5/34 1375
 0/100 1/3 1/8 ــــ 3/32 3/20 2/36 1376
1377 9/36 0/20 04/31 05/0 8/8 2/3 0/100 
1378 1/35 1/19 1/31 2/0 5/9 0/5 0/100 
1379 6/34 1/19 8/31 2/0 1/10 2/4 0/100 
1380 9/33 9/18 4/31 2/0 4/11 2/4 0/100 

 
گرمایش، سرمایش و پخت و پز  در بخش خانگی از انرژی برق به منظور تأمین روشنایی، : ف بخش خانگیمصر
 انواع کولرها، پنکه، پلوپز برقی و اجاق گاز  ها، بخاری برقی، شوفاژ برقی، آبگرمکن برقی، انواع المپ. شود استفاده می

، گرمایش و سرمایش در بخش خانگی، انرژی الکتریکی فردار، دستگاههایی هستند که جهت ایجاد روشنایی، پخت و پز
اتوی برقی،  عالوه بر آنها، در بخش خانگی در دستگاههای دیگری از قبیل لوازم صوتی و تصویری، . نمایند مصرف می

 . شود  گرفته می لباسشویی و جاروی برقی نیز از انرژی برق بهره یخچال، فریزر، ماشین
سطح زیربنای محل  ی الکتریکی، درآمد خانوار،  جمعیت و ساختار آن، بعد خانوار، متغیرهایی همچون قیمت انرژ

موقعیت جغرافیایی محل استقرار خانوار، تعداد اعضای شاغل خانوار و نرخ با سوادی، در میزان مصرف  سکونت خانوار، 
 .انرژی الکتریکی در بخش خانگی تأثیر بسزایی دارند

ترین انرژی الکتریکی را در میان بخشهای اقتصادی ـ اجتماعی مصرف نموده و ،  بخش خانگی بیش1380در سال 
.  درصد از کل مصرف نهایی برق را به خود اختصاص داده است9/33 میلیون کیلوواتساعت بالغ بر 32891با مصرف 
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 . درصد بوده است5/6 بالغ بر 1380 تا 1375نرخ متوسط رشد مصرف برق در این بخش در دوره 
انبارهای کاال در اسکله و  ها، انبارهای بنگاههای تجاری،  ها، هتل رستوران: های تجاری و عمومی خشمصرف ب

بنادر، مؤسسات پولی و مالی اعم از بانکها و شرکتهای بیمه، نهادها، سازمانها و مؤسسات دولتی ارائه کننده خدمات 
و تخصصی همانند مطب پزشکان، دندانپزشکان، ای   مؤسسات خصوصی ارائه کننده خدمات حرفه عمومی و اجتماعی،

کنندگان برق در  ها، بنگاههای معامالت امالک، بنگاههای خرید و فروش اتومبیل و غیره، مصرف ها، دامپزشکی داروخانه
 . دهند بخشهای تجاری و عمومی را تشکیل می

ق را به خود اختصاص  درصد کل مصرف نهایی بر9/18، مجموعاً 1380های عمومی و تجاری در سال  بخش
 .  درصد مصرف نهایی بوده است3/12 درصد و سهم بخش عمومی 6/6سهم بخش تجاری . اند داده

از کل برق مورد . بخش صنعت یکی از بخشهای مصرف کننده انرژی الکتریکی است:  صنعت مصرف بخش
در بخش صنعت از .  است درصد آن در این بخش به مصرف رسیده6/31استفاده جهت مصارف نهایی، نزدیک به 

 . شود انرژی برق به منظور نیروی محرکه، گرمایش، سرمایش و روشنایی استفاده می
فنی و فرهنگی تقسیم  بندی کلی، به عوامل اقتصادی،  پارامترهای مؤثر بر مصرف برق در بخش صنعت در یک طبقه

 عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای این حامل ترین قیمت نسبی برق و ارزش افزوده واقعی بخش صنعت، عمده. شوند می
 . نوع تکنولوژی و درجۀ پیشرفت آن نیز فاکتورهای فنی مؤثر بر مصرف برق در این بخش از اقتصاد است. باشند می

آالت،  صنایع مواد غذایی، نساجی، چوب، کاغذ، شیمیایی، محصوالت کانی غیرفلزی، تولید فلزات اساسی و ماشین
باشند و مصرف انرژی برق آنها  بر می تقریباً تمامی این صنایع، انرژی. رود خش صنعت بشمار میزیربخشهای عمده ب

 .  آلومینیوم،  مس، شیشه، سیمان، قند و شکر و نساجی بسیار باالست خصوصاً در صنایع آهن و فوالد،
از این نظر، . درس در بخش کشاورزی، برق به عنوان یک نهادۀ تولیدی به مصرف می:  کشاورزی مصرف بخش

تأمین به موقع، مطمئن و ارزان انرژی الکتریکی مورد نیاز این بخش، در افزایش تولیدات آن و تسریع نرخ رشد اقتصاد 
قسمت اعظم برق مصرفی در بخش کشاورزی در زیر بخش . و افزایش صادرات غیرنفتی کشور، اهمیت بسزایی دارد

درصد کمتری از . رسد جهت پمپاژ آب چاههای آب کشاورزی، به مصرف میهای مورد استفاده  زراعت و در الکترو پمپ
ها،  ها، دامداری یابد و جهت گرم کردن فضای گلخانه برق مصرفی این بخش به مصارف گرمایی اختصاص می

قسمت دیگری از برق مصرفی در بخش کشاورزی نیز جهت سرمایش محیط و . گیرد ها مورد استفاده قرار می مرغداری
 .گردد نایی مصرف میروش

سهم این .  درصد از مصرف نهایی برق را به مصرف رسانیده است4/11 نزدیک به 1380بخش کشاورزی در سال 
 3/10ای معادل   درصد رسیده و نرخ رشد ساالنه4/11 درصد به 8/8 از 1380 تا 1377بخش از مصرف برق در دوره 
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صرف برق در بخش کشاورزی به اجرای سیاستهای بخش انرژی دلیل اصلی این روند سریع رشد م. درصد داشته است
 .گردد در برقدار نمودن چاههای آب کشاورزی بازمی

های چاههای آب کشاورزی  جویی در مصرف سوختهای فسیلی و برقدار کردن موتور تلمبه براساس سیاست صرفه
تحت عنوان یارانه سود تسهیالت بانکی  ساالنه مبالغی 1380 و 1379، 1378 قانون بودجه سالهای 27و طبق تبصره 

در اجرای این سیاست از زمان اجرای طرح . برای برقدار کردن چاههای کشاورزی به بانک کشاورزی پرداخت شده است
 .اند  چاه آبی جدید برقدار شده25750 نزدیک به 1380 تا پایان سال 1378برقدار نمودن چاههای کشاورزی در سال 

       

  1378-80چاههای آب برقدار شده طی سالهای   :  )4-24(جدول 

 سال
 های  تعداد چاه
 )حلقه(برقدار شده 

جوئی در مصرف  مقدار تقریبی صرفه
 )میلیون لیتر (گازوئیل

1378 6222 400 

1379 6990 380 
1380 12538 816 
 1596 25750 جمع 

 
البته . شود ت نیروی محرکه استفاده میمصرف برق در بخش حمل و نقل عمدتاً جه:  حمل و نقل مصرف بخش

 . گیرد درصد پایینی از انرژی الکتریکی مصرفی این بخش جهت ایجاد گرما، سرما و روشنایی نیز مورد استفاده قرار می
 

  1377-80 حمل و نقل برقی طی سالهای  مصرف برق در زیربخش)  :  4-25(جدول 

 ) میلیون کیلوواتساعت(
 جمع مترو یاتوبوس برق شرح/ سال 

 0/37 0/37 ـــ 1377
1378 1/22 6/143 7/165 
1379 9/24 2/150 1/175 
1380 8/27 0/161 8/188 

 
 درصد از برق مصرفی کشور در استان تهران به مصرف رسیده 7/20، بالغ بر 1380در سال : مصرف استانی برق 

 درصد از مشترکین صنعتی کل 6/20نین بیش از  درصد از کل مشترکین برق و همچ6/20 بیش از  در این سال،. است
تعداد زیاد مشترکین این استان که ناشی از جمعیت باالی آن و تمرکز فعالیتهای . اند کشور در استان تهران متمرکز بوده
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تعداد زیاد مشترکین این استان که ناشی از جمعیت باالی آن و تمرکز . اند کشور در استان تهران متمرکز بوده
باشد، یکی از دالیل مصرف باالی برق در استان  فعالیتهای سیاسی، اداری، اقتصادی و اجتماعی در شهر تهران می

 1/5 درصد، فارس با 3/8 درصد، خراسان با 6/10 درصد، اصفهان با 1/11تانهای خوزستان با مصرف اس. تهران است
های دوم تا هفتم از نظر مصرف   درصد از مصرف برق کل کشور در رتبه4/4 درصد و کرمان با 6/4درصد، مرکزی با 

ف سرانه برق در هر استان در کنار شود که میزان مصرف برق هر استان،  خصوصاً مصر مشاهده می. برق قرار دارند
 .گیری درجه رشد و توسعه یک استان نسبت به سایر استانها باشد تواند یک معیار مناسب در اندازه سایر معیارها می

با توجه به معیار سهم تعداد مشترکین استان از کل مشترکین کشور، استانهای خوزستان و مرکزی به ترتیب در رتبه 
بر در  وجود درصد باالی مشترکین صنعتی خصوصاً مشترکین پرمصرف صنایع مادر و انرژی. گیرند رار میهفتم و دوازدهم ق

 .باشد این استانها، دلیل باالتر بودن رتبه آنها از نظر مصرف برق نسبت به رتبه آنها از نظر تعداد مشترک می
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 1380 به تفکیک بخش و استان در سال )1(مصرف برق)  :  4-26(جدول 

 ) هزار کیلوواتساعت(

 کشاورزی صنعتی تجاری عمومی خانگی بخش/استان
سایر 
 مصارف

 جمع 

 3141041 84082 260322 764743 276366 408573 1346955 آذربایجان شرقی 
 2057761 80854 165906 380913 136180 277756 1016152 آذربایجان غربی

 856259 33316 30633 283610 58017 74964 375719 اردبیل
 10272010 335794 1484110 5192434 413135 763872 2082665 اصفهان

 627890 30830 134480 96490 28725 90939 246426 چهارمحال و بختیاری
 4613498 113296 358691 3148665 81505 177566 558465 مرکزی
 1646622 87953 400941 277146 78726 210883 590973 همدان
 1273792 70180 77633 463459 56811 119041 486668 نلرستا
 20136066 1403072 394763 4904315 2395509 3370988 7667419 تهران

 1203816 104928 164691 273034 92790 113766 454607 قم
 8018057 329027 2560202 1450706 490312 752227 2435583 خراسان

 10807317 358792 268773 4563704 454931 1725390 3435727 خوزستان
 479422 28473 28514 177904 21002 50452 173077 کهگیلویه و بویراحمد

 1100251 41630 116340 532679 43063 86477 280062 زنجان
 1868523 64900 252613 923036 75391 138846 413737 قزوین
 1433864 52510 340935 642931 52405 100190 244893 سمنان

 1448853 55090 84058 150109 116243 345174 698179 سیستان و بلوچستان
 1346507 59066 80052 235248 80260 241389 650492 کرمانشاه
 934337 35581 65769 156350 47567 147324 481746 کردستان

 487949 17515 44841 131207 20984 98580 174822 ایالم
 4977706 229866 1363432 821729 259018 588779 1714882 فارس
 1648281 40134 19443 88557 86643 347336 1066168 بوشهر
 4253445 56704 1813998 902409 149841 331224 999269 کرمان

 3815624 24878 59457 1088096 216186 623415 1803592 هرمزگان

 2339062 123450 29597 663356 214272 242516 1065871 گیالن

 3138917 142256 71962 953939 270805 274720 1425235 مازندران

 1077284 48619 72155 187245 83033 123324 562908 گلستان

 2166935 63999 335063 1110076 94045 125345 438407 یزد

 97171089 4116795 11079374 30739400 6393765 11951056 32890699 جمع

 .ای در تقسیم بندی استانی لحاظ شده است ستقیم شرکتهای برق منطقهفروش م) 1



   بخش برق

  

 

195

 

  مشترکین برق -4-11
 هزار مشترک بیشترین سهم را در میان مشترکین وزارت نیرو دارا بود و 13683، بخش خانگی با 1380در سال 

 هزار مشترک 523رار دارد که از این تعداد،  هزار مشترک در رتبه دوم ق2493پس از آن بخش تجاری و عمومی با 
بخشهای صنعتی و کشاورزی به ترتیب با .  هزار مشترک مربوط به بخش تجاری است1970مربوط به بخش عمومی و 

شایان ذکر است که مشترکین بخش صنعت، مشترکین . گیرند های بعدی قرار می  هزار مشترک در رتبه78 و 91داشتن 
 .گیرد ز در برمیبخش حمل و نقل را نی

 1/14حدود ) 1357(تا سال پیروزی انقالب ) 1346(متوسط رشد ساالنه مشترکین از زمان تأسیس وزارت نیرو 
) 1368-72( درصد، در زمان اجرای برنامه اول 7/9نزدیک به ) 1367( تا پایان جنگ تحمیلی 1358درصد، در دوره  

 .  درصد بوده است9/4نیز ) 1374-1378(عه  درصد و در دورۀ اجرای برنامه دوم توس4/4حدود 
، بیشترین رشد را در میان 1379 درصد نسبت به سال 30 تعداد مشترکین کشاورزی با رشدی معادل 1380در سال

 درصد نسبت به سال 7/4، شمار مشترکان خانگی با رشدی نزدیک به 1380در سال . سایر مشترکان داشته است
 . مشترک رسید هزار 13683گذشته به بیش از 

 6/7 درصد، اصفهان 10 درصد، خراسان 6/20، درصد تمرکز مشترکین برق در استانهای تهران 1380در سال 
 .  درصد بوده است3/4 درصد و خوزستان 1/5 درصد، مازندران 5/5 درصد، آذربایجان شرقی 6/5درصد، فارس
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 ) هزار مشترک(                                    تعداد مشترکین برق به تفکیک نوع تعرفه                   )  :  4-27(جدول 
 جمع سایر  کشاورزی صنعتی  )1(تجاری عمومی خانگی  سال 

 798 7 1 5 ــــ 175 610 1346
 1009 7 1 6 ــــ 221 774 1347
 1178 6 1 6 ــــ 255 910 1348
 1379 4 2 6 ــــ 278 1089 1349
 1516 6 2 7 ــــ  306 1195 1350
 1669 6 2 9 ــــ 334 1318 1351
 1895 7 3 9 ــــ 366 1510 1352
 2132 7 3 8 ــــ 400 1714 1353
 2416 8 3 10 ــــ 442 1953 1354
 2791 9 4 8 ــــ 495 2275 1355
 3105 10 4 13 ــــ 525 2553 1356
 3399 9 4 12 ــــ 546 2828 1357
 3829 10 4 13 ــــ 594 3208 1358
 4335 11 6 14 ــــ 662 3642 1359
 4988 13 8 16 ــــ 762 4189 1360
 5602 18 10 8 ــــ 842 4724 1361
 6138 21 13 8 ــــ 914 5182 1362
 6677 24 17 9 ــــ 975 5652 1363
 7310 28 19 10 ــــ 1071 6182 1364
 7762 31 19 11 ــــ 1111 6590 1365
 8192 36 20 11 ــــ 1206 6919 1366
 8826 46 21 7 ــــ 1269 7483 1367
 9338 41 23 6 ــــ 1327 7941 1368
 9641 52 25 7 ــــ 1364 8193 1369
 10090 55 27 7 ــــ 1452 8549 1370
 10494 58 28 7 ــــ 1566 8835 1371
 11088 4 31 31 ــــ 1620 9402 1372
1373 9924 385 1328 46 32 2 11717 
1374 10408 317 1463 52 34 2 12276 
1375 10441 290 1579 55 38 452 12855 
 13550 ــــ 40 69 1706 350 11385 1376
 14127 ــــ 44 75 1772 355 11881 1377
 14875 ــــ  51 81 1805 436 12502 1378
 15579 ــــ 60 86 1896 465 13072 1379
 16345 ـــ 78 91 1970 523 13683 1380

ولی از آن سال به بعد تعرفه تجاری از تعرفه عمومی جدا شده و . اند های عمومی و تجاری در یکدیگر ادغام بوده  تعرفه1373قبل از سال ) 1
 . به صورت تعرفه مستقل درآمده است
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 1380مشترکین برق به تفکیک بخش و استان در سال )  :  4-28(جدول 

 )مشترک(
 کشاورزی صنعتی ریتجا عمومی خانگی بخش/استان

سایر 
 مصارف

 جمع 

 891794 ـــ 3697 4676 124456 13730 745235 آذربایجان شرقی 

 586433 ـــ 3703 2103 67167 7513 505947 آذربایجان غربی

 259019 ـــ 291 653 26604 3344 228127 اردبیل

 1240515 ـــ 11219 13383 155544 30966 1029403 اصفهان

 168029 ـــ 1371 901 15259 5198 145300 بختیاریچهارمحال و 

 362127 ـــ 2169 2629 33306 9578 314445 مرکزی

 380850 ـــ 2783 2474 42104 10140 323349 همدان

 292597 ـــ 1368 1665 26547 7725 255292 لرستان

 3796374 ـــ 2295 18832 507119 202370 3065758 تهران

 243644 ـــ 750 2247 31170 3080 206397 قم

 1638911 ـــ 6530 8332 201162 41682 1381205 خراسان

 699762 ـــ 1569 2955 77193 24572 593473 خوزستان

 88893 ـــ 536 507 7258 2988 77604 کهگیلویه و بویراحمد

 212054 ـــ 1828 1217 21721 5876 181412 زنجان

 264731 ـــ 1168 1979 27122 7804 226658 قزوین

 170057 ـــ 1326 2193 22435 5464 138639 سمنان

 293300 ـــ 1059 816 31570 8148 251707 سیستان و بلوچستان

 375723 ـــ 1446 1196 41270 6601 325210 کرمانشاه

 290970 ـــ 1592 938 25154 4703 258583 کردستان

 102107 ـــ 356 675 9550 3690 87836 ایالم

 919149 ـــ 14905 5789 100479 19023 778953 فارس

 166945 ـــ 883 727 18073 5427 141835 بوشهر

 525678 ـــ 4770 1017 44434 24990 450467 کرمان

 264685 ـــ 954 786 29827 10429 222689 هرمزگان

 678213 ـــ 2549 3407 106698 19991 545568 گیالن

 828541 ـــ 3751 5214 99363 23047 697166 مازندران

 308761 ـــ 1290 1314 36367 8782 261008 گلستان

 295588 ـــ 1398 2841 41408 6644 243297 یزد

 16345450 ـــ 77556 91466 1970360 523505 13682563 جمع
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  مطالعه بار -4-12
ز وضعیت اوج بار مصرفی و اوج بار ریزی و سیاستگذاری در بخش برق، مستلزم مطالعه بار و آگاهی ا برنامه

های بار و برآورد احتمالی  در  مطالعه بار، تالش بر این است که با شناخت هرچه دقیقتر مؤلفه. باشد تولیدی کشور می
 .تغییرات آنها در آینده، بستر الزم برای طراحی یک برنامه مناسب برای صنعت برق فراهم گردد

بار پایه . گردند و اوج بار مفاهیمی هستند که در مطالعه بار بررسی و تعیین میضریب بار، بار پایه، بار میانی 
رسد و نشان دهنده میزان باری است که باید در تمام طول سال تولید  کمترین باری است که در کشور به مصرف می

مصرف صنایع سه شیفتی، . افتد در ایران بار پایه معموالً در فصل بهار و در ساعات بعد از نیمه شب اتفاق می. شود
های عمده تشکیل دهنده بار پایه  روزی، مؤلفه مصرف یخچال و فریزر، روشنایی معابر و حداقل بار مصرفی مراکز شبانه

افتد از بار پایه سایر فصول کمتر  در ایران، بار پایه بهار که معموالً در ایام تعطیالت نوروز اتفاق می. باشند در ایران می
بار پایه زمستان به دلیل وجود مصارف . باشد ایه پاییز نیز از بار مشابه در فصول زمستان و تابستان کمتر میبار پ. است

گردد بار پایه  در فصل تابستان نیز اضافه شدن مصارف سرمایشی باعث می. گرمایشی از بار پایه بهار و پاییز بیشتر است
 .از همه فصول بیشتر باشد

ریزی صحیح جهت تأمین  قیق اوج بار روزانه، ماهانه، فصلی و سالیانه، نقش مهمی در برنامهدر مطالعه بار، شناخت د
 .شود به دلیل اهمیت اوج بار، این مفهوم در قسمت بعدی با تفصیل بیشتری بررسی می. مطمئن برق مورد نیاز دارد

اصوالً اوج بار . ماه به وقوع پیوست و پانزده دقیقه روز پانزدهم مرداد 21 اوج بار تولیدی در ساعت 1380در سال 
لحظه اوج مصرف شبکه سراسری به زمان غروب . باشد شبکه سراسری ایران مصادف با زمان اوج مصارف خانگی می

مصارف روشنایی معابر  در این زمان مصارف روشنایی در بخش تجاری و اصناف، . آفتاب و تاریک شدن هوا بستگی دارد
با توجه به تفاوت افق در مناطق مختلف . رسد گیرد و مصرف به اوج می ر مدار قرار میو مصارف روشنایی خانگی د

کشور پهناور ایران، لحظه اوج بار مصرف در طول سال معموالً بین ساعات هفده و چهل دقیقه تا بیست و یک و چهل 
 .افتد دقیقه اتفاق می
شایان ذکر است که به دلیل اعمال مدیریت، . پیوست، اوج مصرف نیز در پانزدهم مردادماه به وقوع 1380در  سال 

 روز اوج بار 1379 و 1378برای مثال در سالهای . ممکن است زمان وقوع اوج مصرف و اوج تولید یکسان نباشد
، اوج بار مصرفی در تاریخ سوم شهریور به وقوع 1378در سال . مصرفی و روز اوج بار تولیدی متفاوت بوده است

 نیز اوج بار مصرفی در ششم شهریور 1379در سال .  که اوج بار تولیدی در بیستم مرداد ماه اتفاق افتادپیوست، در حالی
 .ماه بود در حالی که اوج بار تولیدی در بیست و دوم تیرماه واقع شد
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 1365-80توزیع فراوانی زمان وقوع اوج بار تولیدی طی سالهای )  :  4-29(جدول 
 تفاق تعداد ا سال  دوره زمانی 

 1 65  تیر 20 ـ 11
 7 79 ، 77 ، 76 ، 69 ، 68 ، 67 ، 66  تیر 31 ـ 21

 1 72  مرداد 10 ـ 1
 5 80 ، 78 ، 74 ، 71 ، 70   مرداد20 - 11
 2 75 ، 73   مرداد31 ـ 21

 
 روند تغییرات فصلی اوج بار تولیدی همزمان در شبکه سراسری و کل کشور)  :  4-30(جدول 

 )مگاوات (

 شرح/ ول سال فص
اوج بار شبکه سراسری 

 )مگاوات(

تاریخ اوج بار در شبکه 
 سراسری

 اوج بار همزمان 
 )مگاوات(کل کشور 

تاریخ اوج بار کل 
 )همزمان(کشور 

 بهار
1378 
1379 
1380 

 
18229 
19043 
20389 

 
31/3 
18/3 
27/3 

 
18561 
19380 
20447 

 
31/3 
18/3 
27/3 

 تابستان 
1378 
1379 

       1380 

 
18910 
20536 
21790 

 
20/5 
22/4 
15/5 

 
19255 
20581 
21853 

 
20/5 
29/5 
15/5 

 پاییز
1378 
1379 

       1380 

 
17319 
19118 
19941 

 
13/7 
6/7 

10/7 

 
17635 
19157 
19997 

 
13/7 
6/7 

10/7 

 زمستان 
1378 
1379 

       1380 

 
17135 
18167 
19354 

 
25/10 
18/11 
29/11 

 
17440 
18203 
19391 

 
25/10 
7/12 
29/11 

 
یکی از مسایل مهم در شبکه برق ایران به اختالف بین مصرف برق در ساعات اوج بار و مصرف آن در ساعات 

مصرف برق جهت روشنایی در ساعات اولیه شب در بخشهای خانگی و تجاری و مصرف آن . روز برمیگردد عادی شبانه
روز به  ر میزان مصرف برق در ساعات اوج و ساعات عادی شبانهجهت روشنایی معابر، عوامل عمده اختالف شدید د
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 و افزایش شدید بهای برق مصرفی در ساعات  استفاده از اهرم تعرفه خصوصاً نصب کنتورهای چند تعرفه. روند شمار می
 توجه عالوه بر آن، با. برداری از تأسیسات صنعت برق خواهد شد اوج مصرف، موجب پیک سایی و افزایش ضریب بهره

های معمولی با المپهای کم مصرف  به سهم باالی روشنایی از کل مصرف برق در ساعات اوج، مسئله جایگزینی المپ
 . از اهمیت باالیی برخوردار است

سهم اصلی اوج بار فصلی به مصارف . میزان استفاده از انرژی الکتریکی در فصول مختلف سال متفاوت است
به طوری که در فصول سرد سال میزان استفاده از دستگاههای حرارتی . شود میگرمایش و سرمایش برق مربوط 

برعکس در فصول گرم سال میزان استفاده از دستگاههای برودتی بیشتر . برد یابد و مصرف انرژی را باال می افزایش می
 . یابد شده و به دنبال آن مصرف برق افزایش می
از زمان تأسیس وزارت . پیوندد ل تابستان و در ساعات اولیه شب به وقوع میدر ایران اوج بار ساالنه معموالً در فص

 و 1360به عنوان مثال در سالهای . نیرو تاکنون تنها در چند سال محدود پیک بار در فصل زمستان اتفاق افتاده است
ایشی، پیک بار سال  به دلیل مشکالت ناشی از عدم تأمین سوخت در کشور و استفاده از برق برای مصارف گرم1361

نماید که در کشورهای صنعتی پیشرفته ساعات پیک مصرف عموماً در روز  یادآوری می. در فصل زمستان رخ داده است
 .افتد اتفاق می

 

  منظور از حداکثر بار همزمان در شبکه سراسری،: حداکثر بار تولیدی همزمان شبکه سراسری و کل کشور 
حداکثر بار همزمان کل کشور نیز حاصل جمع حداکثر بار شبکه با . ثر بار شبکه استمجموع بار مناطق در لحظه حداک

حداکثر بار غیرهمزمان نیز عبارتست از مجموع حداکثر بار . باشد بار خارج از شبکه در همان لحظه اوج بار شبکه، می
 به بعد 1379ر ایران از سال د. مناطق مختلف اعم از مناطق وابسته به شبکه سراسری و مناطق مجزا برحسب مگاوات

ای کشور به شبکه سراسری  ای سیستان و بلوچستان نیز به عنوان آخرین شرکت برق منطقه که در آن برق منطقه
در . متصل گردید، تفاوت چندانی بین حداکثر بار همزمان شبکه سراسری و حداکثر بار همزمان کل کشور وجود ندارد

 . مگاوات بوده است63شبکه سراسری و کل کشور تنها  تفاوت بین بار همزمان 1380سال 
 مگاوات 21853 مگاوات و حداکثر بار همزمان کل کشور21790 حداکثر بار تولیدی شبکه سراسری 1380در سال 

. بوده است) نسبت به سال قبل( درصد 2/6 نزدیک به 1380نرخ رشد حداکثر بار همزمان کل کشور در سال . بوده است
 گسترش دامنه برق رسانی، جایگزینی برق به جای  رشد اقتصادی،. اند  در تعیین این نرخ رشد مؤثر بودهعوامل متعددی

 . شوند ترین این عوامل محسوب می ها، درجۀ حرارت و قیمت پایین برق، از عمده سایر حامل
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شبکه و ضریب روند تغییرات حداکثر بار تولیدی همزمان در شبکه سراسری و خارج از )  :  4-31(جدول 

 1346-80بار تولیدی طی سالهای 

 سال
شبکه سراسری 

 )مگاوات(

خارج از شبکه 
 )مگاوات(

 جمع 
 )مگاوات(

 ماه وقوع پیک
ضریب بار کل کشور 

 )درصد(

 8/39 تیر 528 243 285 1346

 9/56 تیر 3486 624 2862 1357

 2/62 مرداد 5582 880 4702 1362

 5/61 تیر 6333 980 5353 1363

 5/63 مرداد 6606 1187 5419 1364

 7/59 تیر 7464 786 6678 1365

 4/62 شهریور 7743 894 6849 1366

 4/64 شهریور 7762 877 6885 1367

 4/62 مرداد 8911 908 8003 1368

 1/66 شهریور 9537 996 8541 1369

 1/62 مرداد 10939 1116 9823 1370

 9/60 مرداد 11950 1248 10702 1371

 9/62 مرداد  13308 1304 12004 1372

 5/62 مرداد  14424 1391 13033 1373

 8/59 مرداد 15291 1415 13876 1374

 )1( 8/60 مرداد 16106 1544 14562 1375

 9/60 تیر 17315 1604 15711 1376

 8/61 تیر 18088 1716 16372 1377

 6/63 مرداد 19255 345 18910 1378

 0/64 تیر 20581 45 20536 1379

 9/64 مرداد 21853 63 21790 1380

 
 نشان 1346-80روند تغییرات حداکثر بار تولیدی همزمان و ضریب بار تولیدی را طی سالهای ) 4-31(جدول 

ای تهران، خوزستان، اصفهان، فارس و  ، شرکت برق منطقه1380در لحظه حداکثر بار شبکه سراسری در سال . میدهد
 .اند یشترین بار تولیدی شبکه را داشتهخراسان به ترتیب ب



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  202

 

 

 ای حداکثر بار همزمان کل کشور به تفکیک شرکتهای برق منطقه)  :  4-32(جدول 

 )مگاوات (
 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1374 1373 1372 نام مناطق

 1472 1342 1291 1166 1060 1065 960 878 811 آذربایجان
 5/1889 1687 1637 1498 1542 1362 1749 1667 1125 اصفهان
 1389 1500 1397 1337 1123 944 1015 958 756 باختر
 4691 4554 4056 4043 3905 3487 3505 3326 3087 تهران

 1768 1596 1537 1384 1341 1266 1185 1144 1064 خراسان
 2909 2439 2315 2209 2323 2284 1687 1728 1781  خوزستان 

 599 496 475 434 548 420 422 373 369 زنجان
 223 217 183 202 210 181 177 139 173 سمنان

 5/353 317 280 270 229 206 181 172 181 و بلوچستان سیستان
 707 728 667 587 568 518 468 465 326 غرب
 5/1806 1505 1424 1219 1113 1069 961 855 728 فارس
 828 687 630 573 601 476 562 465 427 کرمان
 46 45 41 35 34 27 20 18 16 کیش
 633 587 589 578 453 474 437 444 407 گیالن

 1134 991 1031 901 784 804 829 734 724 مازندران
 781 740 705 703 626 547 520 430 504 هرمزگان

 5/339 292 306 271 257 224 215 211 187 یزد
 284 858 691 678 592 752 398 417 678 صنایع

 21853 20581 19255 18088 17315 16106 15291 14424 13344 کل کشور 

 
ضریب بار هم برای نیروگاه و هم . یکی از شاخصهای مهم برای ارزیابی صنعت برق، ضریب بار است: ضریب بار

و ضریب بار ضریب بار نیروگاه بیانگر میزان استفاده از حداکثر توان تولیدی نیروگاه . برای شبکه قابل تعریف است
ضریب بار تولیدی در یک نیروگاه . باشد برداری از حداکثر توان تولیدی شبکه می شبکه نیز نشان دهنده میزان بهره

ضریب بار کلی شبکه نیز، از تقسیم کل انرژی . باشد نسبت انرژی تولید شده نیروگاه به حداکثر انرژی قابل تولید آن می
 . آید لضرب پیک بار شبکه در طول دوره مربوطه بدست میتولیدی آن طی یک دوره مشخص بر حاص

گردد که صرفاً در چند  هایی می های مربوط به احداث نیروگاه گذاری افزایش ضریب بار باعث در کاهش سرمایه
انجام اقدامات مربوط به مدیریت بار در بهبود ضریب بار بسیار مؤثر . گیرند ساعت اوج مصرف مورد استفاده قرار می

کاهش مصرف انرژی الکتریکی در ساعات اوج مصرف با استفاده از خارج نمودن بارهای غیرضروری، پر کردن . تاس
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های بار  نقاط گودی منحنی بار، انتقال بارهای پرمصرف به ساعات غیر اوج بار، اصالح ضریب توان، شناخت دقیق مؤلفه
اضطراری در ساعات اوج بار، انتخاب صحیح ساعات کار پرسنل  سرمایش و روشنایی، استفاده از ژنراتورهای  شامل گرمایش،

واحدهای تولیدی و ارائه الگوی مصرف صحیح و مطلوب در جهت افزایش راندمان انرژی الکتریکی با استفاده از کاهش 
 .ندشو ترین روشهای اعمال مدیریت بار مصرفی محسوب می مصرف انرژی الکتریکی در ساعات حداکثر بار از جمله عمده

.  درصد بوده است9/64 معادل1380ضریب بار سالیانه کل کشور شامل شبکه سراسری و خارج از شبکه در سال 
به همین دلیل در سال . باشد بهبود ضریب بار یکی از اهداف صنعت برق در برنامه سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی می

 .ده است ضریب بار بهبود یابد با اعمال مدیریت بار و استفاده از سایر روشها سعی ش1380
های توزیع نیز یکی از فعالیتهای صورت گرفته جهت بهبود ضریب بار در سال  کاهش تلفات و ساماندهی شبکه

های توزیع صدمه دیده از جنگ تحمیلی در مناطق غرب و جنوب  در این راستا بخشی از شبکه. رود  به شمار می1380
 . بازسازی شده است

 جهت بهبود ضریب بار انجام 1380های کم مصرف فعالیت دیگری است که در سال  ده از المپتشویق به استفا
 وات از بار 70 وات با یک المپ کم مصرف بالغ بر 100ای  از آنجایی که جایگزینی هر المپ رشته. پذیرفته است

 1380در سال   بار دارد، ای در ایجاد اوج دهد، و از طرفی روشنایی سهم عمده مصرفی را در محل مصرف کاهش می
 .مبالغ قابل توجهی یارانه به این طرح اختصاص داده شده است

های متفاوت، تالش گردیده تا با استفاده از روش   و اعمال نرخ در بخش صنعت نیز با نصب کنتورهای چند تعرفه
 . گذاری، صنایع به مصرف در ساعات غیر اوج بار ترغیب شوند تعرفه و اهرم قیمت

جایی بار صنایع و محدودیت ساعت کار اصناف اقدام دیگری است که در راستای بهبود ضریب بار، در سال جاب
ای در مصرف ساعات اوج بار  کاری سهم عمده از آنجایی که صنایع بزرگ دو و سه نوبت.  ادامه پیدا نموده است1380

 . ا در ماههای تیر، مرداد و شهریور تنظیم و اجرا نماینداند برنامه تعطیالت و تعمیرات خویش ر دارند، این صنایع موظف شده
 
  قیمت برق -4-13

ای صنعت برق به شمار  های جاری و سرمایه های برق از یک سو مهمترین منبع مالی جهت تأمین هزینه تعرفه
قیمت برق . وندش روند و از سوی دیگر مهمترین ابزار اقتصادی تأثیرگذار بر ساختار و روند مصرف برق محسوب می می

در یک سیستم مبتنی بر ساز و کار بازار، عرضه و . باشد یک فاکتور اساسی در تعیین نقطه تعادل بازار این محصول می
های خاص صنعت برق از جمله شرایط انحصاری حاکم بر این صنعت،  ویژگی. کنند تقاضای برق، قیمت آن را تعیین می

در برنامه سوم توسعه .  بوسیله سیاستگذاران بخش انرژی تعیین گرددموجب گردیده که در حال حاضر قیمت برق
در قوانین . های برق مشخص شده است اقتصادی ـ اجتماعی جمهوری اسالمی ایران، سیاستهای کلی در مورد تعرفه
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ه قوانین در هر سال با توجه ب. گردد های کلی و  میزان افزایش قیمت سالیانه تصویب می بودجه سالیانه نیز خط مشی
برق های  ها، تعرفه مذکور و با هدف سوق دادن مشترکین به سمت مصرف بهینه و همچنین با در نظر گرفتن اولویت

 .گردد طراحی و تدوین می
ای و اصالح ضریب  نوع ارتباط متقاضی با صنعت برق، نوع انشعاب، قدرت انشعاب، شرایط اقلیمی، شرایط منطقه

در اینجا، نحوه تأثیرگذاری این فاکتورها بر قیمت برق به . باشند یین قیمت برق سهیم میبار، عواملی هستند که در تع
 . شود اختصار تشریح می

در انشعاب آزاد، متقاضیان . متقاضیان برق به دو شکل انشعاب آزاد و انشعاب عادی با صنعت برق در ارتباط هستند
های  در حالی که در انشعاب عادی، مشترک هزینه. نمایند های عمومی برقراری انشعاب برق را پرداخت نمی هزینه

 .باشد تر می در مقابل، بهای برق مصرفی مشترکین عادی از مشترکین آزاد پایین. پردازد عمومی برقراری انشعاب را می
با هدف پشتیبانی دولت از بخشهای خاص مصرف، مشترکین برق اعم از آزاد و یا عادی، به مشترکین خانگی، 

ای با همین  برای هر دسته از این مشترکین، تعرفه جداگانه. شوند ی، کشاورزی، صنعتی و تجاری تقسیم میعموم
 . ها درج گردیده است متوسط قیمت برق در هریک از این تعرفه) 4-33(در جدول . عناوین تعریف شده است

در این سال . اند ا دارا بوده، بخشهای تجاری، صنعت و عمومی به ترتیب باالترین قیمت برق ر1380در سال 
 .است  درصد افزایش باالترین نرخ رشد ساالنه را داشته2/19قیمت برق در بخش عمومی با 

. بندی دیگری نیز هستند تمامی مشترکین برق اعم از خانگی ، کشاورزی، صنعتی،  تجاری و عمومی دارای طبقه
 کیلووات و باالتر 30 کیلووات و با قدرت انشعاب 30 کمتر از بندی، مشترکین به دو دسته با قدرت انشعاب در این طبقه
ای با ساختار یک   کیلووات است، دارای تعرفه30آن گروه از مشترکینی که قدرت انشعاب آنها کمتر از . شوند تقسیم می

 . باشند ای می مؤلفه
ورت تصاعدی محاسبه  کیلووات باشد، به ص30بهای برق مشترکین خانگی که قدرت انشعاب آنها کمتر از 

دو گروه اول . شوند در این تعرفه مشترکین برحسب میزان مصرف ماهیانه به پنج دسته متفاوت تقسیم می. شود می
ای برخوردارند و   کیلوواتساعت، از تخفیف ویژه60 تا 41 کیلوواتساعت و از 40شامل مشترکین با مصرف ماهیانه تا 

های عمومی و تجاری هم ساختار به صورت  در تعرفه. پردازند  برق را میسایر مشترکین با ساختار تصاعدی بهای
در مقابل آن . باشد های صنعتی و کشاورزی بهای انرژی رقم ثابتی را دارا می تصاعدی طراحی شده است ولی در تعرفه

ده بهای انرژی و  کیلووات و بیشتر است، بهای برق را با دو مؤلفه عم30دسته از مشترکینی که قدرت انشعاب آنها 
ای از  دسته. ها رقم ثابتی است بهای انرژی این دسته از مشترکین جهت تمام بخش. پردازند می) دیماند(بهای قدرت 

نماید که  یادآوری می. باشند مشترکین بخش کشاورزی که در حد مجاز مصرف نمایند از پرداخت بهای قدرت معاف می
بینی  تی، در بخش صنعت دو گزینه با بهای انرژی و قدرت متفاوت پیشجهت کاهش بهای برق مصرفی مشترکین صنع
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 . شده است تا مشترکین صنعتی برحسب وضعیت فعالیت و ضریب بار خود گزینه مناسب را انتخاب نمایند
های خانگی و تجاری  در تعرفه. گیرد، شرایط اقلیمی است عامل دیگری که در تعیین قیمت برق مدنظر قرار می

 کیلووات است، شرایط اقلیمی در قیمت برق آنها مؤثر 30 دسته از مشترکینی که قدرت انشعاب آنها کمتر از برای آن
تعرفه خانگی ویژه مناطق . شوند ها در این دو بخش به دو دسته عادی و گرم تقسیم می به طور کلی تعرفه. باشد می

 کیلوواتساعت و دسته دوم تا 3000دسته اول تا . اند گرمسیر برحسب درجه حرارت و رطوبت در سه دسته طراحی شده
 . کیلوواتساعت مصرف ماهیانه از تخفیف ویژه برخوردار هستند1000 کیلوواتساعت و سومین دسته نیز تا 2000

ها برحسب استانهای  بهای انرژی در تعرفه. باشد ای نیز یک پارامتر مؤثر در تعیین تعرفه برق می شرایط منطقه
باشد اگرچه ساختار و عناوین  ها متفاوت می های تعرفه بطور کلی برای هر استان در کشور نرخ. باشد میمختلف متفاوت 
 .آنها مشابه است

های برق نیز یکی از پارامترهایی است که در تعیین قیمت برق  اعمال مدیریت مصرف انرژی از طریق تعرفه
)  ساعت اولیه شب4(ار، بهای انرژی در این ساعات جهت کاهش مصرف برق در ساعات اوج ب. گیرد مدنظر قرار می

، بهای انرژی برحسب مورد با ضریب ) ساعت نیمه شب8(در مقابل در ساعات کم باری . بیشتر از ساعات عادی است
 12روز  الزم به یادآوری است که ساعات عادی نیز در طول شبانه. شود های مختلف محاسبه می کمتر از یک در تعرفه

های غیرخانگی در سه ماهه  در تعرفه. شود و ساعاتی است که شبکه در اوج بار یا کم باری نیست ور میساعت منظ
شود که جهت مدیریت مصرف انرژی، از  مالحظه می.  درصد گرانتر است20تابستان بهای برق نسبت به سایر فصول 

تواند در  اتی و اطالع رسانی عمومی میهای تبلیغ آگاهسازی مردم از طریق آگهی. شود ها استفاده می عامل تعرفه
 .آفرین باشد اثربخشی این سیاست بسیار نقش

 

 متوسط بهای برق در بخشهای مختلف مصرف)  :  4-33(جدول 

 )ریال بر کیلووات ساعت (
 متوسط کل کشاورزی صنعتی  تجاری عمومی خانگی سال

1346 5/17 0/51 0/66 0/47 0/4 5/34 
1375 0/23 7/42 0/83 6/58 5/3 1/41 
1376 4/28 3/44 6/99 1/72 5/3 5/49 
1377 40/41 30/70 33/116 70/102 20/8 06/67 
1378 32/58 95/77 0/210 0/113 78/8 30/80 
1379 11/65 54/83 0/247 0/121 81/12 51/88 
1380 93/72 59/99 86/273 58/133 5/11 76/96 
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 سوختهای جامد:  بخش پنجم 
 زغالسنگ  :  5-1
 سوختهای غیرتجاری   :  5-2



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  208

 

 

 های جامد  سوخت: پنجم بخش 
 

  زغالسنگ -5-1
. است اند تشکیل شده نهایت ریز گیاهی که طی مدت زمان طوالنی فشرده و جامد شده زغالسنگ از اجزای بی

ان مورد استفاده قرار گرفته است، بطوریکه استفاده از آن را به ترین اشکال انرژی است که در جه زغالسنگ از قدیمی
 .اند ها نسبت داده  سال قبل از میالد به وسیلۀ چینی1100

در حال حاضر دو نوع زغال سنگ حرارتی و کک شو در . در ایران نیز از دیرباز استفاده از زغالسنگ مرسوم بوده است
های بلند و زغالسنگ حرارتی جهت تولید حرارت و  جهت استفاده در کورهگردد که زغالسنگ کک شو  کشور استخراج می

 .شود های تولید برق بکار برده می های زغالسوز جهت تولید بخار برای گرداندن توربین با توجه به احداث نیروگاه
 جنگ جهانی در اولین دوره پیش از. ذخایر زغالسنگ ایران طی چنددوره مورد بررسی کارشناسان قرار گرفته است

دوم توسط کارشناسان آلمانی برای احداث کارخانۀ ذوب آهن در کرج و سپس توسط کارشناسان ایرانی و روسی با هدف 
. ای مخصوصاً در ناحیۀ طبس صورت گرفته است همچنین در سالهای اخیر نیز مطالعات ارزنده. احداث ذوب آهن اصفهان

صورت نگرفته ) بویژه از نوع حرارتی(سیستماتیک در مورد ذخایر زغالدار ایران اما از آنجا که تاکنون اکتشافات تفصیلی و 
عمده ذخایر دارای ارزش .  میلیارد تن برآورد شده است55 تا 7/12است، میزان ذخایر زغال ایران با نوسانات زیاد از حدود 

 کیلوکالری 7500-8500ی ارزش حرارتی دارا(اقتصادی زغالسنگهای ایران باسن تریاس باالیی، ژوراسیک پائینی و میانی 
. باشند می) حرارتی کیلوکالری بر کیلوگرم برای زغالسنگهای 7000-7800بر کیلوگرم برای زغالسنگهای کک شو و 

 اند و جدول  جوئی مقدماتی، تفصیلی و تکمیلی قرار گرفته مقادیر ذخایر زغالسنگ که تحت مطالعات پی) 5-1(جدول 
 .دهند  را به تفکیک استانی نشان می1380برداری در سال  در دست بهرهذخایر قطعی و ) 2-5(

 در سه حوزه عمده زغالی کشور ) 1(ذخایر زغالسنگ)  :  5-1(جدول 

 مالحظات درصد از کل ذخیره )میلیون تن(مقدار  نام حوضه

 )نواحی پروده، نایبند و مزینو( 85/83 4500 حوضه زغالی طبس 

 )البرز غربی، مرکزی و شرقی( 29/10 552 حوضه زغالی البرز

 )معادن ناودیس بزرگ کرمان( 87/5 315 حوضه زغالی کرمان

  00/100 5367 جمع 
 .اند جویی مقدماتی، تفصیلی و تکمیلی قرار گرفته مقدار ذخایر زغالسنگ در سه حوضه زغالی که تحت مطالعات پی) 1

الزم به . باشد تن زغالسنگ از نوع حرارتی و کک شو می میلیارد 5/4برآورد ذخیره زمین شناسی منطقه طبس 
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) جویی در مرحله اولیه و اکتشاف مقدماتی در مرحله ثانویه پی(یادآوری است که با اکتشافات سیستماتیک انجام شده 
ر  کیلومت22 الیه زغالی قابل کار با مساحت 18 میلیون تن ذخیره قطعی در 627طی سالیان اخیر در ناحیه طبس حدود

 میلیون 458 میلیون تن ذخایر ارزیابی شده 627از .  کیلومتر مربع ناحیه زغال خیز شناسایی شده است144مربع از کل 
هاست که به عنوان بخش پذیرفته شده انتخاب گردیده و  تن به صورت زغال خالص بوده و این شامل شعباتی از الیه

در هیچ یک از مناطق زغالی ایران تاکنون گزارش ) ترمربع تن در هر م28به طور متوسط (این مقدار زغال خیزی 
 . نگردیده است

 
  1380برداری به تفکیک استانی در سال  ذخایر قطعی معادن زغالسنگ در دست بهره)  :  5-2(جدول 

 تعداد معادن فعال )تن(ذخایر 
 استان 

 خصوصی دولتی  جمع حرارتی  کک شو

 7 ــــ 472000 416500 55500 آذربایجان شرقی
 5 ـــ 37000 12000 25000 تهران
 1 1 4445000 450000 3995000 گیالن 

 1 1 200000 ــــ 200000 خراسان
 24 7 111710036 1828612 109881424 مازندران
 21 1 7647000 2420000 5227000 سمنان
 1 17 231546000 17500000 214046000 کرمان
 1 ـــ 182000 ـــ 182000 قزوین
 3 2 5997050 1011775 4985275 گلستان

 6 2 57192186 240173 56952013 )طبس(یزد 

 70 31 419428272 23879060 395549212 جمع

 
باشند که معادن دولتی عمدتاً زیر نظر شرکت  در حال حاضر معادن دولتی و خصوصی متعددی در کشور فعال می

، مجموع ذخایر قطعی که در دست 1380گردد، در سال  مالحظه می) 5-2 (همانطوریکه در جدول. ملی فوالد قرار دارند
زغالسنگ کک )  درصد ذخیره94( میلیون تن 395 میلیون تن بوده که از این مقدار حدود 419اند حدود  برداری بوده بهره

 خصوصی و  معدن توسط بخش70 معدن توسط بخش دولتی و 31همچنین در این سال . شو و بقیه حرارتی بوده است
 .اند برداری قرار گرفته  معدن مورد بهره101مجموعاً 

 تن توسط بخش 2160000 معدن، یک معدن با ذخیره 2 در استان گیالن از 1380الزم به ذکر است که در سال 
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 تن 109372933 معدن با ذخیره 7 تن توسط بخش خصوصی، در استان مازندران 2285000دولتی و دیگری با ذخیره 
 تن توسط بخش خصوصی، در استان سمنان یک معدن با ذخیره 2337103 معدن با ذخیره 24خش دولتی و توسط ب
 معدن توسط بخش خصوصی، در استان 21توسط بخش دولتی و )  میلیون تن6ذخیره احتمالی ( میلیون تن 3قطعی 

 معدن 17ط بخش خصوصی و توس)  میلیون تن12ذخیره احتمالی ( میلیون تن 8/3کرمان یک معدن با ذخیره قطعی 
 معدن با ذخیره 3 تن توسط بخش دولتی و 4310000 معدن با ذخیره 2توسط بخش دولتی، در استان گلستان 

 تن توسط بخش 12050173 معدن با ذخیره 6) منطقه طبس( تن توسط بخش خصوصی و در استان یزد 1687050
 .گردیده است داره می تن توسط بخش دولتی ا45142013 معدن با ذخیره 2خصوصی و 

توان در تسریع  باشند لذا از این فرآیند می هم اکنون معادن زغالسنگ ایران قابلیت مکانیزاسیون را دارا می
همچنین از یک سو با ادغام معادن کوچک و حذف معادن غیراقتصادی امکان . استخراج زغالسنگ استفاده بهینه نمود

از سوی دیگر با حمایت از بخش خصوصی و تشویق در استفاده از فناوری های اضافی وجود داشته، و  کاهش هزینه
 .توان از این ماده پراهمیت برای تأمین انرژی کشور استفاده نمود جدید برای تسریع تولید زغالسنگ می

در های نفتی و گازطبیعی  با توجه به وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و پایین بودن قیمت فرآورده: تولید زغالسنگ 
کشور و وجود مسائل زیست محیطی، تولید زغالسنگ کشور تاکنون عمدتاً برای برآورده کردن نیاز ذوب آهن اصفهان 

 معدن فعال زغالسنگ کشور 101 در 1380در سال . های کک شو جهت احیای سنگ آهن بوده است به زغالسنگ
 هزار 6/242هزار تن مربوط به زغال سنگ کک شو و  3/1522 هزار تن زغال استخراج شده که از این مقدار 9/1764مقدار 

 تا 1375تعداد معادن و میزان تولید زغالسنگ طی سالهای ) 5-3(در جدول . های حرارتی بوده است تن از نوع زغالسنگ
 . نشان داده شده است1380تعداد معادن و میزان تولید زغالسنگ به تفکیک استانی در سال ) 5-4( و در جدول 1380

 
 1375-80تعداد معادن و میزان تولید زغالسنگ طی سالهای )  :  5-3(       جدول     

 )تن (تولید زغال سنگ تعداد معادن فعال سال

1375 70 1726297 
1376 77 1659182 
1377 91 1711138 
1378 95 1507906 
1379 93 2000746 
1380 101 1764930 
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 1380لید زغالسنگ به تفکیک استانی در سال تعداد معادن و میزان تو)  :  5-4(جدول 

 )تن (تولید زغالسنگ
 تعداد معادن فعال  استان 

 کل تولید  تولید زغالهای حرارتی  تولید زغالهای کک شو

 8000 4820 3180 7 آذربایجان شرقی

 2165 1000 1165 5 تهران

 15000 ـــ 15000 2 خراسان

 338937 53527 285410 31 مازندران

 277850 60310 217540 22 سمنان

 755938 84678 671260 18 کرمان

 183000 18000 165000 8 ) طبس(یزد 

 2000 ـــ 2000 1 قزوین 

 52000 3000 49000 2 گیالن 

 130040 17257 112783 5 گلستان 

 1764930 242592 1522338 101 کل کشور 

 
 گذاری در معادن کشور طی برنامه سوم توسعه ن سرمایهبرنامه تولید زغالسنگ و میزا)  :  5-5(جدول 

 1383 1382 1381 1380 1379 سال

 5/3 9/2 2 2 2 )میلیون تن(تولید 

 200 800 600 600 600 )میلیارد ریال(گذاری  سرمایه

 
 5/3 میلیون تن به 7/1 میلیارد ریال طی پنج سال با هدف تولید زغال سنگ از 2800در برنامه سوم توسعه 
 میلیون تن در مرحله 2/1 هزار تن کنسانتره در مرحله اول و 750جهت تولید ) 1383سال (میلیون تن در پایان برنامه 
 .بعدی اختصاص یافته است

تولید زغالسنگ کنسانتره در . گردد زغال سنگ خام قبل از اینکه مورد مصرف قرار گیرد تبدیل به کنسانتره می
 هزار تن بوده که نسبت 964، برابر 1380گ تحت پوشش شرکت ملی فوالد در سال نواحی تولیدی شرکتهای زغالسن

مقدار تولید زغالسنگ کنسانتره توسط ) 5-6(جدول .  درصد کاهش یافته است5/1به سال قبل به میزان کمی حدود 
 برنامه و مقایسه بین) 5-7( و جدول 1380 تا 1375شرکتهای مختلف تحت پوشش شرکت ملی فوالد را طی سالهای 

 .دهد  نشان می1380عملکرد این شرکتها را در سال 
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 1375-80تولید زغالسنگ کنسانتره توسط واحدهای تابعه شرکت ملی فوالد ایران طی سالهای )  :  5-6(    جدول 
 )هزار تن(

 سال
شرکت زغالسنگ 

 کرمان

شرکت زغالسنگ 
 البرز شرقی

شرکت زغالسنگ 
 البرز مرکزی

شرکت زغالسنگ 
  غربیالبرز

 جمع

1375 379 184 190 50 803 
1376 383 223 189 26 821 
1377 510 241 190 40 981 
1378 429 262 201 44 936 
1379 422 311 201 45 979 
1380 396 314 205 49 964 

 
 1380ر سال برنامه و عملکرد تولید زغالسنگ کنسانتره توسط واحدهای تابعه شرکت ملی فوالد ایران د)  : 5-7(جدول 

 )تن( 1380تولید سال 
 نام شرکت 

 1379تولید سال 

 )درصد (تحقق برنامه عملکرد برنامه )تن(

رشد نسبت به سال 

 )درصد(گذشته 

 -01/6 27/79 396330 500000 421653 زغالسنگ کرمان
 92/0 80/120 314074 260000 311196 زغالسنگ البرز شرقی
 40/1 21/85 204504 240000 201674 زغالسنگ البرز مرکزی
 81/8 46/98 49231 50000 45247 زغالسنگ البرز غربی

 -60/1 82/91 964139 1050000 979770 جمع

شود عملکرد تولید زغالسنگ کنسانتره در مقایسه با برنامه مصوب شرکت ملی  همانطور که از جدول فوق استنباط می
ترین  همانگونه که قبالً نیز به آن اشاره گردید، عمده.  عملی گردیده است درصد92 در مجموع 1380فوالد ایران در سال 

برنامه و عملکرد ارسال زغالسنگ ) 5-8(جدول . باشد مصرف کنندۀ زغال کک شو در کشور کارخانۀ ذوب آهن اصفهان می
 .دهد  نشان می1380ل کنسانتره از شرکتهای تحت پوشش شرکت ملی فوالد ایران به کارخانۀ ذوب آهن اصفهان را در سا

 
برنامه و عملکرد ارسال زغالسنگ کنسانتره واحدهای تابعه شرکت ملی فوالد ایران به کارخانه )  :  5-8(جدول 

 1380ذوب آهن اصفهان در سال 
 نام شرکت  )تن( 1380ارسال سال 

 1379ارسال سال 
 )درصد( تحقق برنامه عملکرد برنامه )تن(

رشد نسبت به سال 
 )درصد(گذشته 

 -75/7 67/77 388358 500000 420991 زغالسنگ کرمان
 -05/9 09/112 291437 260000 320445 زغالسنگ البرز شرقی
 -90/2 29/83 199884 240000 205862 زغالسنگ البرز مرکزی
 -49/8 88/82 41440 50000 45286 زغالسنگ البرز غربی

 -20/7 73/87 921119 1050000 992584 جمع
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فیت زغالسنگهای ارسالی طبق برنامه مصوب از شرکت زغالسنگ کرمان، البرز شرقی، مرکزی و غربی به کی
، 13 و پالستومتری 0/10 و 5/10، 5/13، 5/10 درصد، درصد خاکستر 11 و 11 ، 5/11، 10ترتیب باید دارای رطوبت 

 تن زغالسنگ کنسانتره به کارخانه ذوب 921119 در مجموع 1380 ماهه سال 12ضمناً در . باشند  میلیمتر 12 و 15، 16
 . درصد برخوردار بوده است7آهن اصفهان ارسال شده که نسبت به سال قبل از کاهشی معادل 

بنا به اظهار نظر بعضی از کارشناسان، کیفیت نازل زغال سنگهای کک شو تولید داخل باعث : واردات و صادرات 
زغال سنگ کک شو به صورت کنسانتره کم خاکستر که مواد فرار موجود در آنها شود که همه ساله مقادیر قابل توجهی  می
این زغال وارداتی پس از مخلوط شدن با زغال سنگ تولید داخل در صنایع فوالد . باشد وارد کشور گردد  درصد می35 تا 28

هرچند سایر . ه صورت کنسانتره استزغال سنگهای وارداتی به کشور عمدتاً از نوع کک شو و ب. گیرد مورد استفاده قرار می
 مجموع زغالسنگ کک شو وارداتی توسط 1380در سال . شوند اقالم وارداتی شامل زغالسنگهای ویژه را نیز شامل می

 هزار تن بوده است که شامل آنتراسیت بهم فشرده نشده، زغالسنگهای قیری بهم 7/488گمرک جمهوری اسالمی ایران 
. شود نگهای بهم فشرده نشده، لینیت بهم فشرده نشده، تورب، کک و نیمه کک، لینیت یا تورب میفشرده نشده، سایر زغالس

باشد و مصرف خود را از  البته الزم به یادآوری است که ذوب آهن اصفهان تنها مصرف کننده زغالسنگ از محل واردات می
 میانگین مصرف ساالنه ذوب آهن اصفهان از محل .نماید واردات هر سال و موجودی سیلوها و انبار روباز خود تأمین می

 هزار تن زغال سنگ تحت 2/116همچنین در سال مورد بررسی مقدار . باشد  هزار تن می615-730واردات بطور متوسط 
ها بهم فشرده نشده، زغال قالبی، گلوله زغالسنگ و سوختهای  عناوین زغالسنگهای قیری بهم فشرده نشده، سایر زغالسنگ

همانند که از زغالسنگ تهیه شده باشد، کک و نیمه کک زغالسنگ، لینیت یا تورب عمدتاً به کشورهای همجوار توسط جامد 
  هزار تن به ارزش1/99 هزار تن زغالهای صادراتی میزان 2/116از . گمرک جمهوری اسالمی ایران صادر گردیده است

 . ط بخش خصوصی صادر گردیده است هزار دالر توسط شرکت ملی فوالد ایران و بقیه توس2/545
     

 )تن (             1375 -80واردات و صادرات انواع زغالسنگ طی سالهای )  :  5-9( جدول 
 سال  صادرات

واردات اعالم شده توسط 
 )2(توسط شرکت ملی فوالد ایران )1(اعالم شده توسط گمرک  )1(گمرک 

1375 333786 14051 12915 
1376 425901 639 2063 
1377 378894 1129 916 
1378 1318582 13215 8233 
1379 1178086 61711 32632 
1380 488722 116168 99129 

 1375-80سالنامه آمار بازرگانی خارجی گمرک جمهوری اسالمی ایران واردات و صادرات سالهای : مأخذ) 1
 . گردد  و خرده کک میزغال صادراتی توسط شرکت ملی فوالد ایران شامل زغال سنگ) 2
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اندازی معادن زغالسنگ ناحیه  گذاریهای انجام شده در برنامه سوم توسعه جهت تجهیز و راه با عنایت به سرمایه
گردد روند واردات  بینی می طبس همچنین با توجه به میزان ذخایر کشف شده در مناطق البرز شرقی و مرکزی پیش

 .نیاز گردد سوم از واردات زغالسنگ بیکاهش یافته بطوریکه در پایان برنامه 
زغالسنگ به عنوان انرژی در مواردی نظیر گرمایش ، حمل و نقل، سوخت : میزان مصرف زغال سنگ کشور 

با توجه (های بلند برای تهیه فوالد  نیروگاهها و یا به عنوان غیرانرژی مانند زغالسنگهای کک شو جهت استفاده در کوره
 درصد محصوالت فوالد ایران با استفاده از  زغالسنگ و با روش کوره 30حیا کنندگی سنگ آهن به دارا بودن خاصیت ا

و یا در صنایع سیمان و همچنین تولید کک، بنزن، روغنهای سبک، اسید سولفوریک، آمونیاک، ) آید بلند بدست می
 . گیرد روغن زغال، نفتا و موارد دیگر مورد استفاده قرار می

 درصد 12 درصد در تولید سیمان و سایر صنایع، 17از زغالسنگ جهان جهت تولید حرارت و برق،  درصد 56عمدتاً 
 . گردد  درصد در بخشهای خانگی، تجاری، کشاورزی، حمل و نقل و خدمات عمومی مصرف می15در تولید آهن و فوالد و 

در کشورهای پیشرفته و توسعه هر دو نوع زغالسنگ حرارتی و کک شو بعنوان منبع تولید انرژی مهم است اما 
یافته بدلیل تحوالت در فناوری صنایع فوالد سازی زغالسنگ مدتی است که رونق خود را از دست داده ولی در مقابل 
در چند سال اخیر ارزش زغالسنگهای حرارتی بدلیل تأمین انرژی برق باال رفته و با استقبال زیاد کشورهای آسیایی 

  .مواجه شده است

باشند که از میان  مصرف کننده زغال سنگ در کشور، فوالد سازیها به روش احیاء مستقیم می  عمده
فوالدسازیهایی که نیاز به زغالسنگ دارند ذوب آهن اصفهان فعال و واحد فوالد زاگرس و میبد مراحل طراحی وتجهیز 

ژی برای مصرف در کوره بلند و ذوب واحدهای مذکور زغالسنگ را به منظور تبدیل به کک متالو. کنند خود را طی می
 میلیون تن زغالسنگ کنسانتره 6/1میزان مصرف ذوب آهن اصفهان رقمی در حدود . دهند آهن مورد استفاده قرار می

باشد که حدود یک میلیون تن آن از منابع داخلی توسط شرکتهای تحت پوشش شرکت ملی فوالد ایران که در حال  می
 هزار تن 600ه و نوسازی معادن و صنایع معدن ایران تغییر یافته تأمین و مابقی نیاز حدود حاضر به نام سازمان توسع

میزان مصرف زغالسنگ ذوب آهن اصفهان را طی ) 5-10(جدول . بدلیل شرایط کیفی از خارج کشور وارد میگردد
 .دهد  نشان می1375-80سالهای 

های قند، تولید  ، کارخانه)ها فروسیلیس(یع آلیاژی ایران عالوه بر آن زغال سنگ در چند صنعت دیگر از جمله صنا
 150به میزان حدود ... گری و کارگاههای کک پزی و  ها، تکلیس سنگ گچ، کارگاههای ریخته دوده کربن، باطریسازی

 . گردد هزار تن در سال مورد مصرف واقع می
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 )تن(                                                                                                   )    1 (مصرف زغالسنگ در ذوب آهن اصفهان)  :  5-10(      جدول 
 1380 1379 1378 1377 1376 1375 سال/ شرح 

 888562 897242 856723 874258 796340 766957مصرف از محل تولیدات داخلی
 693374 695117 729920 703908 685187 615632 مصرف از محل واردات

 1581936 1592359 1586643 1578166 1481527 1382589 جمع
 ذوب آهن اصفهان : مأخذ) 1

 
های استخراج و همچنین اداره شدن عمده معادن زغالسنگ  در ایران بدلیل قدیمی بودن شیوه: قیمت زغال سنگ

ولی معادن زغالسنگ ایران قابلیت . باشد توسط بخش دولتی، قیمت تمام شده این محصول بیش از قیمت جهانی آن می
ری جدید به تسریع استخراج و مکانیزاسیون را دارا بوده که با حمایت و تشویق بخش خصوصی جهت استفاده از فناو

در حال حاضر متوسط قیمت تمام شده . توان از این ماده در جهت تأمین انرژی استفاده نمود استفاده بهینه از زغالسنگ می
 هزار ریال 120-140 و 250-270هر تن زغالسنگ کک شو و حرارتی تولید شده توسط بخش خصوصی به ترتیب برابر 

 به 1380مام شده هر تن زغالسنگ در معادن دولتی کرمان، شاهرود، زیرآب و سنگرود در سال همچنین قیمت ت. باشد می
بطور متوسط قیمت فروش هر تن زغالسنگ کک شو توسط .  ریال بوده است8/684 و 1/931، 4/781، 7/1052ترتیب 

 کیلوکالری بر کیلوگرم 7000-8000 هزار ریال و هر تن زغال حرارتی با ارزش حرارتی 300-350بخش خصوصی معادل 
همچنین . باشد  هزار ریال می250 کیلوکالری بر کیلوگرم 8000 هزار ریال و با ارزش حرارتی باالتر از 180-200معادل 

 .  هزار ریال بوده است620قیمت فروش هر تن زغالسنگ کک شو توسط واحدهای تحت پوشش شرکت ملی فوالد ایران 
 

 )ریال بر تن(                                                1357-80سنگ کک شو طی سالهای قیمت زغال)  :   5-11(  جدول 
 قیمت تمام شده قیمت فروش  سال قیمت تمام شده قیمت فروش  سال

1357 5082 5082 1369 71317 71317 
1358 15617 15617 1370 119451 119451 
1359 21697 21697 1371 136837 136837 
1360 21510 21510 1372 163058 163058 
1361 16770 16770 1373 220933 220933 
1362 18121 18121 1374 256957 275230 
1363 21347 21347 1375 355002 452342 
1364 27117 27117 1376 401988 546260 
1365 27986 27986 1377 472434 606085 
1366 26432 26432 1378 501462 771689 
1367 29246 29246 1379 598520 1011871 
1368 49018 49018 1380 620000 1050000◊ 
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  سوختهای غیرتجاری -5-2

 میلیون هکتار از سوی اداره جنگلها و مراتع 4/12 برابر 1380مساحت جنگلهای کشور در سال : جنگلها و مراتع 
گیرد، لذا اعداد فوق مربوط به   به صورت هر ساله انجام نمیاز آنجا که بررسی وسعت جنگلها و مراتع. اعالم شده است

 درصدی از اراضی جنگلی کشور، دارای رتبه 7/9مطالعات سالهای گذشته بوده و همچنان استان فارس با دارا بودن سهم 
راتب بعدی  درصد در م1/8 و 9/8، 1/9باشد و استانهای خراسان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان به ترتیب با  اول می
 و 109، 135دارای زیستجرم به ترتیب معادل ) نوشهر(و مازندران ) ساری(جنگلهای استانهای گیالن، مازندران . قرار دارند

. باشند  تن در هکتار در واحد سطح بوده و استانهای یزد و مرکزی دارای کمترین زیستجرم در واحد سطح جنگلی می103
مساحت مراتع . دهد بوط به جنگلها و مراتع در کشور را به تفکیک استانی نشان میمساحت و زیستجرم مر) 5-12(جدول 

از نظر وزن علوفه خشک قابل برداشت، استانهای کهگیلویه .  میلیون هکتار اعالم شده است90، 1380کشور نیز در سال 
های   تن در هکتار، دارای رتبه619/0 و 845/0 ، 422/1 کرمانشاه و آذربایجان شرقی به ترتیب با دارا بودن  و بویراحمد،

 تن در هکتار و قم و کرمان 105/0 تن در هکتار، سیستان و بلوچستان با 073/0باشند و استانهای یزد با  اول تا سوم می
 . باشند  تن در هکتار دارای کمترین علوفه خشک قابل برداشت می106/0هر کدام با دارا بودن 
، عمدتاً از سه استان گیالن، مازندران و گلستان 1380های جنگلی در سال  لید فرآوردهتو: های جنگلی  تولید فرآورده

 هزار مترمکعب 4/655 هزار مترمکعب زغال و 6/36 هزار مترمکعب هیزم، 3/501 هزار مترمکعب شامل 3/1193به میزان 
 1379ین صورت گرفته که نسبت به سال های چوبی اعم از گرده بینه، الواری، تراورس، تیری و تونلی و کات سایر فرآورده

ها بسیار کم  باشد که در بقیه مناطق کشور تولیدات این فرآورده الزم به ذکر می.  درصد کاهش داشته است12/2حدود 
های جنگلی در کشور از  میزان تولید فرآورده) 5-13(جدول . بوده و بیشتر در این مناطق پرورش جنگل صورت گرفته است

 .دهد اند نشان می  به تفکیک استانهای مهم که بیشترین تولید را داشته1380  تا1375سال 
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 1380پراکندگی جنگلها و مراتع کشور در سال )  :   5-12(جدول 
 مراتع  جنگل 

 مساحت  استان
 )هزار هکتار(

زیستجرم در واحد 
 )تن در هکتار(سطح  

  مساحت

 )هزار هکتار(

  زیستجرم
 )هزار تن(

وزن علوفه خشک قابل 
 )تن در هکتار(برداشت 

 619/0 8/1407 4/2274 15 144 آذربایجان شرقی
 571/0 1/1436 6/2516 14 174 آذربایجان غربی

 454/0 3/560 1/1234 ــــ 20 اردبیل
 167/0 9/1093 3/6546 3 100 اصفهان

 354/0 5/425 9/1201 12 500 ایالم
 130/0 4/207 1600 2 330 بوشهر
 190/0 5/175 925 2 9/28 تهران

 167/0 6/182 1093 12 307 چهارمحال و بختیاری
 161/0 6/2010 12500 2 1130 خراسان

 135/0 8/524 3/3874 3 450 خوزستان
 301/0 5/324 2/1076 5/2 10 زنجان
 209/0 1/1147 5500 9 225 سمنان

 105/0 1/1241 11800 3 1000 سیستان و بلوچستان
 396/0 7/3368 8500 5/3 1200 فارس
 336/0 2/319 950 ــــ )1( قزوین

 106/0 2/92 870 ــــ )1( قم
 513/0 9/992 4/1934 5 300 کردستان

 106/0 7/939 3/8868 2 780 کرمان
 845/0 3/622 4/736 8 820 کرمانشاه

 422/1 1/1030 3/724 8 1/997 کهگیلویه و بویراحمد
 264/0 1/351 7/1331 93 3/379 نگلستا
 444/0 4/207 2/467 135 1/550 گیالن

 458/0 0/578 1/1261 6 880 لرستان
 578/0 8/524 6/908 109 8/643 )ساری(مازندران 
 478/0 8/141 7/296 103 4/320 ) نوشهر(مازندران 
 269/0 9/531 1980 5/0 2/0 مرکزی

 119/0 1/452 3800 5/1 1100 هرمزگان
 169/0 7/228 5/1351 2 2/0 همدان
 073/0 9/281 3878 2/0 10 یزد

 ـــ 21400 90000 ـــ 12400 جمع
 238/0 ـــ ـــ 4/21 ـــ متوسط در کشور 

 .ارقام مربوط به استانهای قم و قزوین به ترتیب با استانهای تهران و زنجان لحاظ شده است) 1
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 1375-80های جنگلی کشور طی سالهای  میزان تولید فرآورده)  :  5-13(جدول 
 )مترمکعب(

 )3(حجم کل تولید استان )2(های چوبی سایر فرآورده زغال )1(هیزم استان سال

 429965 225529 47130 157306 گیالن

 872744 442890 96504 333350 مازندران

 268887 91098 12102 165687 گلستان
1375 

 1571596 759517 155736 656343 جمع 

 455907 240505 36732 178670 گیالن

 952662 485477 112218 354967 مازندران

 231636 92280 2772 136584 گلستان
1376 

 1640205 818262 151722 670221 جمع 

 310373 184200 34056 92117 گیالن

 834001 446812 78540 308649 مازندران

 270716 108941 2670 159105 گلستان
1377 

 1415090 739953 115266 559871 جمع 

 308368 180950 29130 98288 گیالن

 680427 385729 59808 234890 مازندران

 218597 77948 1422 139227 گلستان
1378 

 1207392 644627 90360 472405 جمع 

 342872 226603 34740 81529 گیالن

 682292 383089 19212 279991 مازندران

 193941 61445 804 131692 گلستان
1379 

 1219105 671137 54756 493212 جمع 

 347161 231674 26334 89153 گیالن

 665744 365079 10302 290363 مازندران

 180391 58616 0 121775 گلستان
1380 

 1193296 655369 36636 501291 جمع 

 .  مترمکعب حجم دارد6هر تن زغال ) 1
 گرده بینه، الواری، تراورس، تیری و تونلی، الده و کاتین: های چوبی عبارتند از سایر فرآورده) 2
 . باشد  درصد افت و اره خور می10جمع تولیدات بدون احتساب ) 3



   بخش سوختهای جامد

  

 

219

 

افزایش جمعیت کشور و نیاز به غذای بیشتر، پیشرفت تکنولوژی و توسعه صنایع باعث گردیده تا همه ساله قسمت 
های  اهمیت این موضوع با توجه به جمعیت زیاد مردم کشورمان که درعرصه. ز جنگلها و مراتع تخریب گرددزیادی ا

منابع طبیعی و یا جوار آن ساکن و به شغل دامداری و یا زراعت و یا تلفیقی از هر دو اشتغال دارند و اکثر وسایل زندگی 
. گردد ار اثرات سوء ناشی از تخریب جنگلها و مراتع بیشتر آشکار میکنند در کن و ابزار کار خود را از این منابع تأمین می

ترین عوامل تخریب جنگلها و مراتع ایران برداشت هیزم و بوته  در همین ارتباط طبق بررسیهای صورت گرفته، از عمده
 .باشد از این منابع توسط روستائیان، عشایر و دامداران جهت تأمین سوخت می

میزان ) 5-15( را در کل کشور و جدول 1380 تا 1374برداشتهای غیرمجاز در سالهای میزان ) 5-14(جدول 
 .دهد  به تفکیک استانی را نشان می1380 و 1379برداشتهای غیرمجاز در سالهای 

 
 1375-80میزان برداشتهای غیرمجاز چوب و زغال طی سالهای )  :  5-14(      جدول 

 )کیلوگرم(زغال  )مترمکعب(چوب  سال

 ـــ 2/46804 1375

1376 0/73014 5/6249 

1377 0/44996 0/17182 

1378 0/13013 3/7097 

1379 6/7167 0/147576 

1380 5/9628 7/118650 

 
مواردی است که توسط مأموران این امر ) 5-15(و ) 5-14(الزم به ذکر است که مقادیر ارائه شده در جداول 

بطوریکه مطالعات . باشد برداشتهای غیرمجاز بسیار بیشتر از مقادیر فوق میشناسایی و توقیف شده است و میزان 
سازمان جنگلها و مراتع در قالب پروژه جایگزین سوختهای مناسب نشانگر این مطلب است که ساالنه از جنگلهای 

 تن بوته 35000 میلیون مترمکعب چوب و 7/10 میلیون مترمکعب و از جنگلها و مراتع سایر مناطق 3شمال کشور رقم 
گیرد که اینگونه برداشتهای غیرمجاز گذشته از  جهت مصرف سوخت و تأمین انرژی برداشت غیرمجاز صورت می

گردد تا سطح وسیعی از جنگلها و مراتع در این روند از بین رفته و بدیهی است آثار  ضررهای مادی وارد آمده باعث می
نزوالت آسمانی، جاری شدن سیلهای مخرب، از بین رفتن خاک زراعی سوء ناشی از تخریب این منابع منجر به کاهش 

 . گردد و رسوب در پشت سدها و بسیاری زیانهای دیگر می
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  به تفکیک استانی 1380 و1379میزان برداشتهای غیرمجاز زغال و چوب در سالهای )  :  5-15(جدول 

 استان 1380 1379
 )کیلوگرم(زغال  )کعبمترم(چوب  )کیلوگرم(زغال  )مترمکعب(چوب 

 3050 5/5 1615 6 آذربایجان شرقی
 0 0 0 0 آذربایجان غربی

 3555 32/111 3310 29/87 اردبیل
 3600 11 550 15 اصفهان

 4/432 1/1670 0 7/119 ایالم
 3397 0 4669 48/15 بوشهر
 0 17/26 0 5/9 تهران

 5/26803 96/24 35917 9/67 چهارمحال و بختیاری

 1 64/89 0 46/97 خراسان

 3035 20 17039 40 خوزستان

 0 0 0 168/24 زنجان

 0 6/8 0 345/19 سمنان

 318 4/45 650 2/28 سیستان و بلوچستان

 7483 8/23 19893 9/43 فارس

 14000 643/88 9740 6/74 قزوین

 0 0 0 0 قم

 0 0 0 52 کردستان

 0 4/567 0 137 کرمان

 0 5/241 2/522 9/476 کرمانشاه

 4010 4/90 6732 1/196 کهگیلویه و بویراحمد

 5/3291 96/183 3/3591 8/283 گلستان

 34/20 98/3062 04/11 2374 گیالن

 22701 325 12686 1089 لرستان

 22953 5/2415 29860 7/1486 )ساری(مازندران 

 0 58/616 0 7/418 ) نوشهر(مازندران 

 0 0 0 0 مرکزی

 0 0 790 98/4 هرمزگان

 0 0 0 0 همدان

 0 0 0 0 یزد

 74/118650 453/9628 54/147575 723/7167 جمع
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به صورت گرده بینه با پوست و یا (های چوبی صادراتی یا وارداتی اعم از چوب خام  نوع فرآورده: صادرات و واردات
و تراورس و ) اند رد گردیدهپوست کنده شده و یا حتی چهار تراش شده و یا چوبهایی که به صورت ساده هموار و یا گ

میزان واردات چوب و .  میلیمتر بوده است6انواع چوبهای اره شده یا ناهمواری گرفته شده از درازا با ضخامت بیش از 
 برابر شده 10، حدود 1379 هزار مترمکعب بوده که نسبت به سال 9/1074 برابر 1380های چوبی در سال  فرآورده
 13، 1379 هزار مترمکعب بوده که نسبت به سال 1/15، 1380 این محصوالت در سال همچنین میزان صادرات. است

 .دهد  را نشان می1380 تا 1378های چوبی در سالهای  میزان صادرات و واردات فرآورده) 5-16(جدول . برابر شده است
 

 های چوبی  میزان صادرات و واردات فرآورده)  :  5-16(           جدول 
 )مترمکعب(واردات  )مترمکعب( صادرات سال

1378 558606 71918405 
1379 1136523 98910230 
1380 15082558 1074819605 

 
جنگل نشینان، روستاییان و عشایر به لحاظ شیوه معیشتی خود وابستگی کامل به : مصرف سوختهای غیرتجاری

ختمانی و کشاورزی خود را از این منابع تأمین منابع جنگلی و مرتعی داشته و بنابر سنت رایج، نیازهای سوختی، سا
ترین منبع تولید  الوصول ها ارزانترین و سهل های مراتع و بیابان ها و بوته در طول قرون و اعصار هیزم جنگل. نمایند می

 در حال حاضرو برغم. برداری انسان قرار گرفته است انرژی بوده که بدون پرداخت هیچ وجهی مورد استفاده و بهره
کنند،  وجود منابع متعدد انرژی، هنوز حدود یک سوم از جمعیت جهان، که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه زندگی می

وابسته به منابع سوخت سلولزی بوده و تمام یا بخشی از انرژی گرمایی و پخت و پز خود را از طریق سوزاندن چوب و 
 .کنند بوته تأمین می

العبور بودن راههای ارتباطی و  جنگلی و مرتعی، دوری آنها از مراکز شهری، صعبپراکندگی روستاها در مناطق 
بسته شدن همین راهها در فصول سرد سال، کمبود وسایل حمل و نقل مناسب و در نتیجه باال بودن هزینه تهیه 

ها و   درختچهاز جمله عوامل عمده گرایش ساکنان این مناطق به استفاده از درختان،) نفت و گاز(سوخت فسیلی 
های  افزون بر این، بدلیل عدم دسترسی بخش قابل توجهی از خانواده. باشد های جنگلی به عنوان سوخت می بوته

با توجه به سطح درآمد پایین خانوارهای روستایی (روستایی و عشایری به نفت و گاز، گرانی بهای نفت و گاز برای آنها 
که باعث روی آوردن آنان به استفاده از چوب و بوته به عنوان (ارها ، کمبود جایگاههای تهیه خانو)و عشایری

درصد ) چوب، بوته، زغال چوب و فضوالت دامی(های سنتی  ، سوخت)ترین و ارزانترین سوخت گردیده الوصول سهل
 است که نکته قابل توجه در این زمینه این. باالیی از کل انرژی مصرفی این خانوارها را به خود اختصاص داده است

 درصد 20 تا 15های سنتی حدود  بدلیل سادگی و ابتدایی بودن دستگاههای تولید انرژی ناشی از سوزاندن سوخت
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باشد به هدر رفته و   درصد انرژی تولید شده می85 تا 80گیرد و مابقی که حدود  انرژی تولید شده مورد مصرف قرار می
ده به منظور تأمین سوخت جهت تأمین گرما و آب گرم، پخت غذا و برداشت از منابع طبیعی تجدید شون. شود تلف می

براین اساس و با توجه به . باشد در تخریب جنگلها و مراتع می) و شاید مهمترین آنها(طبخ نان از جمله عوامل عمده 
،  ...)برق، گازطبیعی و(ضرورت افزایش رفاه خانوارهای روستایی و عشایری از طریق دسترسی به سوختهای بهتر 

در این راستا به جای . نماید جایگزین کردن سوختهای مناسب برای خانوارهای روستایی و عشایری ضروری می
توان از امکانات و منابع هر منطقه مانند   می جایگزین کردن نوع خاصی از سوختهای تجاری به جای سوختهای سنتی،

فاده کرد تا با توجه به امکانات هر منطقه، سوخت مناسبی انرژی خورشیدی، انرژی آب و باد، بیوگاز، زغال سنگ است
البته باید توجه داشت که بدلیل برخی عادات اجتماعی خانوارهای روستایی و عشایری و . جایگزین سوختهای سنتی شود

، ممکن است )که دسترسی به سوختهای سنتی آسانتر است(نیز عدم امکان سوخت رسانی به برخی مناطق صعب العبور 
توان با اجرای این  استفاده از سوختهای سنتی برغم اجرا کردن طرح جایگزینی سوختهای تجاری از بین نرود، ولی می

 . طرح، مصرف سوختهای سنتی را در خانوارهای روستایی و عشایری به حداقل ممکن کاهش داد
آمارهای موجود . باشد ت نمیدر سطح کل کشور آمار دقیقی دردس) یا سنتی(های غیرتجاری  در مورد مصرف سوخت

 استان کشور است که از مطالعه سوختهای 17 الی 10های غیرتجاری هیزم و فضوالت دامی برای  شامل مصرف سوخت
های مناسب توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در سالهای  سنتی استانهای کشور در چارچوب طرح جایگزینی سوخت

از زغال چوب به عنوان یکی از سوختهای غیرتجاری تأمین کننده انرژی، آمار دقیقی برغم استفاده . اخیر بدست آمده است
های غیرتجاری عمدتاً برای تأمین گرمایش، آب گرم و پخت و پز مورد  سوخت. باشد از میزان مصرف آن موجود نمی

 .گیرد مصرف آنها نیز تقریباً به طورکامل در بخش خانگی صورت می. گیرند استفاده قرار می
                      1375-80مصرف سوختهای غیرتجاری طی سالهای )  :  5-17(     جدول 

 )7(1380 )6(1379 )5(1378 )4(1377 )3(1376 )2(1375 سوخت/ نوع سوخت  
 8/8602 7/7238 4/4706 4/4374 5/4329 8/4012 )هزار مترمکعب(هیزم 

 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ )1 (زغال چوب
 4/693 1/85 0/59 9/57 9/57 0/49 )هزار تن(فضوالت دامی 

 . آمار مربوط به مصرف زغال چوب موجود نیست) 1
 .   میلیون هکتار منتج شده است3/36 استان در سطح 10آمار از مطالعات طرح سوخت ) 2
 .   میلیون هکتار منتج شده است0/45 استان در سطح 10آمار از مطالعات طرح سوخت ) 3
 . میلیون هکتار منتج شده است7/46 استان در سطح  10آمار از مطالعات طرح سوخت ) 4
 . میلیون هکتار منتج شده است8/52  استان در سطح 12آمار از مطالعات طرح سوخت ) 5
 .  میلیون هکتار منتج شده است5/64  استان در سطح 17آمار از مطالعات طرح سوخت ) 6
 .  میلیون هکتار منتج شده است8/72 استان در سطح 17خت آمار از مطالعات طرح سو) 7
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 ای انرژیهای تجدیدپذیر و هسته:  بخش ششم 
 برق آبی  :  6-1
 انرژی باد :  6-2
 انرژی خورشیدی  :  6-3
 انرژی زمین گرمائی  :  6-4
 سایر انرژیهای تجدیدپذیر :  6-5
 ای  انرژی هسته :  6-6
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 ای  انرژیهای تجدیدپذیر و هسته: ششم بخش 
 

  برق آبی-6-1
باشد بطوریکه در کشور ما تولید انرژی الکتریکی از نیروگاههای آبی   آبی دارای قدمت طوالنی میاستفاده از انرژی

های فسیلی  در سالهای اخیر با توجه به مالحظات زیست محیطی و محدود بودن عمر انرژی. بالغ بر نیم قرن سابقه دارد
 تأمین و تنظیم آب کشاورزی و شرب و وجود در کنار سایر مزایای نیروگاههای برق آبی، از جمله کنترل سیالب و

های قابل توجه انرژی برق آبی در کشور، باعث شده است تا تالش برای استفاده هر چه بیشتر از پتانسیل برق  پتانسیل
ـ تأمین و 1: توان به مواردی از جمله به عنوان مثال از جمله اهداف اصلی سد عظیم کرخه می. آبی مورد توجه قرار گیرد

های مخرب  ـ کنترل سیالب2های پایین دست سد   هزارهکتار زمین350ظیم آب کشاورزی و شرب برای آبیاری تن
 گیگاوات ساعت انرژی برق آبی در سال بوسیله احداث نیروگاه برق آبی با ظرفیت 934ـ تولید حدود 3رودخانه کرخه 

 . مگاوات اشاره نمود400نصب شده 
اههای آبی در کشور چه به صورت سدهای مخزنی بزرگ و یا نیروگاههای آبی هم اکنون مطالعه و بررسی نیروگ

ای از طرف وزارت نیرو و جهاد کشاورزی در این خصوص انجام گرفته  باشد و اقدامات ارزنده کوچک در حال انجام می
 . دهد های آبی را نشان می پتانسیل نیروگاه) 6-1(جدول . است

 
 های آبی کشور  هپتانسیل نیروگا)  :  6-1(جدول 

 وضعیت
 ظرفیت نصب نیروگاه 

 )مگاوات(

 5/1998 برداری وزارت نیرو  نیروگاههای آبی در دست بهره

 7/7 برداری جهاد کشاورزی نیروگاههای آبی در دست بهره

 0/7880 نیروگاههای آبی بزرگ در مرحله اجرایی

 0/7486 نیروگاههای آبی بزرگ در مرحله مطالعاتی 

 0/206 ای آبی متوسط در مرحله مطالعاتی نیروگاهه

 301/1180 ) کیلووات20000 تا 1000بین (نیروگاههای آبی کوچک 

 825/234 ) کیلووات1000 تا 100بین (نیروگاههای آبی مینی 

 577/2 ) کیلووات100تا (نیروگاههای آبی میکرو 
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 مگاوات که 5/1998 وزارت نیرو با مجموع برداری از نیروگاههای آبی تحت پوشش در حال حاضر عالوه بر بهره
های   مگاوات ظرفیت در چهار حوضه مهم آبی کشور مربوط به حوضه15366آورده شده است، حدود ) 6-2(در جدول 

 سد و نیروگاه 6 مگاوات، حوضه آبریز کرخه با  9486 سد و نیروگاه آبی و با مجموع ظرفیت تولیدی 10آبریز کارون با 
 سد و نیروگاه آبی و با مجموع ظرفیت تولیدی 4 مگاوات، حوضه آبریز دز با 2547 ظرفیت تولیدی آبی و با مجموع

 مگاوات ظرفیت تولیدی نیز در 777 سد و نیروگاه آبی و با مجموع تولیدی 3 مگاوات، حوضه آبریز گالس با 2556
 .مرحله اجرایی و یا مطالعاتی قرار دارند

 
 1380برداری وزارت نیرو در سال  لی نیروگاههای آبی در حال بهرهقدرت اسمی و عم)  :  6-2(جدول 

 محل نصب نام نیروگاه
سال 

 برداری بهره

قدرت نامی 

 )مگاوات(

میانگین قدرت 

 )مگاوات(عملی 

میلیون (تولید 

 )کیوواتساعت

 8/20 0/91 0/91 1340 کرج سد امیرکبیر

 5/1882 0/520 0/520 1341-50 اندیمشک  سد دز

 0/98 5/87 5/87 1343 منجیل  رودسد سفید

 0/29 0/45 0/45 1348-66 لتیان سد لتیان

 3/79 5/55 5/55 1349 اصفهان سد زاینده رود

 2/47 0/22 0/22 1350 جلفا سد ارس

 5/3 0/6 0/6 1351 مهاباد سد مهاباد

 4/2792 0/1000 0/1000 1356 مسجدسلیمان سد شهید عباسپور

 6/77 5/115 5/115 1367 رق تهرانش سد نیروگاه آبی کالن

 9/25 0/10 0/10 1368 شیراز سد درود زن

 2/0 0/15 0/15 1375 ساوه سد آسیابک و فرقان

 3/0 8/0 0/1 1375 )مازندران(رودبار  سد جنت رودبار

 ـــ 0/30 0/30 1376 جیرفت سد جیرفت

 7/5056 3/1998 5/1998   جمع

 
های انرژی سالهای قبل  ها در ترازنامه ملتری در ارتباط با مشخصات این حوضهالزم به ذکر است که توضیحات کا

) 6-3(جدول . گردد های مطالعاتی بوده که هر سال اصالح می آمده است و تفاوت مقادیر عددی، مربوط به طرح
 .دهد ها را نشان می های این حوضه مشخصات طرح
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 رایی نیروگاههای آبی بزرگ کشور مشخصات طرحهای مطالعاتی و اج )  :  6-3(  جدول 

 نام استان سد و نیروگاه
نام 

 رودخانه
 وضعیت نوع سد

ارتفاع سد 
از پی 

 )متر(

حجم کل 
مخزن 

میلیون (
 )مترمکعب

ظرفیت نصب 
نیروگاه 

 )مگاوات(

تولید ساالنه 
میلیون کیلووات (

 )ساعت

         :حوضه کارون
 3700 2000 230 177 اجرایی ته رسیای با هس سنگریزه کارون خوزستان مسجد سلیمان

 4137 3000 2750 205 اجرایی بتنی دو قوسی کارون خوزستان 3کارون 
 2107 1000 2190 230 اجرایی بتنی دو قوسی کارون چهارمحال و بختیاری 4کارون 
 4500 1000 4500 180 اجرایی ای با هسته رسی سنگریزه کارون خوزستان گتوند

 1950 600 206 125 مطالعاتی بتنی قوسی وزنی رونکا خوزستان 2کارون 
 1218 391 263 170 مطالعاتی بتنی دوقوسی نازک خرسان چهارمحال و بختیاری 1خرسان 
 1689 580 2304 120 مطالعاتی ای  سنگریزه خرسان چهارمحال و بختیاری 2خرسان 
 968 300 778 175 مطالعاتی بتنی دو قوسی نازک خرسان چهارمحال و بختیاری 3خرسان 
 487 163 262 160 مطالعاتی بتنی قوسی بازفت چهارمحال و بختیاری بازفت

 826 452 1176 173 مطالعاتی ای  سنگریزه کارون چهارمحال و بختیاری 5کارون 
 21582 9486 14659 جمع حوضه کارون

  : گالس حوضه
 734 418 1050 126 عاتیمطال ای با هسته رسی سنگریزه گالس آذربایجان غربی سردشت
 273 155 588 121 مطالعاتی ای سنگریزه گالس آذربایجان غربی شیواشان

 357 204 263 140 مطالعاتی ای سنگریزه گالس آذربایجان غربی گرژال
 1364 777 1901 جمع حوضه گالس 

         :حوضۀ کرخه
 934 400 7300 127 اجرایی خاکی با هسته رسی کرخه خوزستان کرخه
 850 480 3200 180 اجرایی بتنی دو قوسی سیمره ایالم سیمره
 6/796 500 1609 152 مطالعاتی  بتنی  قوسی وزنی سیمره ایالم سازبن
 1278 800 3596 156 مطالعاتی بتنی  قوسی وزنی کرخه ایالم پا علم

 550 201 2338 134 مطالعاتی ای با پوشش بتنی  سنگریزه سیمره لرستان کوران بوزان
 500 166 1019 128 مطالعاتی ای با بتن غلتکی سنگریزه کشکان چهارمحال و بختیاری تنگ معشوره

 6/4908 2547 19062 جمع حوضه کرخه

         :حوضه دز

 1050 400 285 169 مطالعاتی  RCCبتنی یا  رودبار  لرستان رودبار 
 2957 1220 7/4844 260 مطالعاتی بتنی  قوسی بختیاری لرستان بختیاری

زالکی از  لرستان لیرو
  دز سرشاخه

 1045 470 520 210 مطالعاتی بتنی قوسی

 1333 466 2517 210 مطالعاتی بتنی قوسی  دز لرستان زالکی 
 6385 2556 7/8166 جمع حوضه دز

 6/34239 15366 7/43788 جمع  کل 

 تفاوتهایی بین اعداد فوق و اعداد سالهای پیش وجود دارد که در نتیجۀ تصحیح ها مطالعاتی است، لذا به علت اینکه تعدادی از طرح ) 1
 . مطالعات است و امکان تغییر مجدد آنها همچنان وجود دارد
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 های اجرایی برق آبی بزرگ  درصد پیشرفت کار طرح)  :  6-4(جدول 

 1380درصد پیشرفت کار تا پایان سال 
 برداری سال بهره سال شروع نام نیروگاه

 عملکرد برنامه

 6/96 9/96 1381 1371 طرح سد و نیروگاه  مسجد سلیمان 

 8/63 0/65 1383 1372 3طرح سد و نیروگاه کارون 

 9/11 9/12 1385 1376 4طرح سد و نیروگاه کارون 

 84/6 64/7 1387 1376 طرح سد و نیروگاه گتوند

 91/97 0/98 1381 1370 طرح سد و نیروگاه کرخه 

 16/12 0/15 1385 1376 ح سد و نیروگاه سیمرهطر

 . باشند اندازی واحدهای نیروگاهی می  افتتاح بدنه انجام شده و در حال راه80های نیروگاه کرخه و مسجد سلیمان در فرودین  طرح) 1
لین واحد برق آبی نصب شده پس از  مگاوات که او133برداری اولین واحد نیروگاه سد کرخه به ظرفیت  ها  زمان بهره طبق آخرین بررسی) 2

 .  وارد مدار خواهد شد1381پیروزی انقالب است تا پایان سال 
 

 گذاری مورد نیاز طرحهای اجرایی برق آبی بزرگ کشور سرمایه) : 6-5(جدول 

 کل اعتبار طرح 1380هزینه انجام شده تا پایان سال 

 ارزی  نام طرح
 )میلیون دالر(

 ریالی 
 )میلیون ریال(

 ـ  جمع ریالی
میلیون (ارزی 

 )ریال

 ارزی 
 )میلیون دالر(

 ریالی 
 )میلیون ریال(

جمع ریالی ـ 
میلیون (ارزی 

 )ریال

 3238459 2009959 700 2330300 2059609 154 سلیمان طرح سد و نیروگاه مسجد

 5511581 4800806 405 3031300 2689992 194 3طرح سد و نیروگاه کارون 

 3300000 3084135 123 271800 265552 6/3 4ه کارون طرح سد و نیروگا

 2861063 2597813 150 476000 471299 7/2 طرح سد و نیروگاه گتوند

 4079679 3909444 97 2914000 2803005 63 طرح سد و نیروگاه کرخه

 1097036 937331 91 128800 128800 ـــ طرح سد و نیروگاه سیمره

های  ریالی و ارزی لحاظ   منظور نگردیده است ولی در سرجمع هزینه76تبارات ارزی، اسناد مختومه تا پایان سال برای برآورد تفکیکی اع) 1
 .شده است

اعتبارات ارزی به دالر آمریکا برآورد شده است و برابری ریالی آن برای اسناد واریزی به نرخ روز واریز ارز و برای مانده تعهدات به نرخ ) 2
 .سبه شده استشناوری ارز محا

 .باشد بردار در حال حاضر شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران می دستگاه بهره) 3
 .یابد ها افزایش می هزینه)  مگاوات دوم1000(باشد و در صورت اجرای طرح توسعه  می)  مگاوات اول1000(های طرح گتوند برای فاز یک  هزینه) 4
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 متوسط کشور مشخصات نیروگاههای آبی )  :  6-6(جدول 

 محل احداث نام پروژه 
تعداد 
 واحد

ظرفیت نصب 
 )مگاوات(

تولید انرژی 
 )گیگاواتساعت(

 مرحله مطالعات

 2تکمیلی فاز  128 35 3 چهارمحال و بختیاری نیروگاه آبی کوهرنگ

 2 و تکمیلی فاز1بازنگری فاز  123 47 2 تهران  نیروگاه آبی لوارک

  تجهیزات2 ساختمان و فاز 1فاز  8/43 5/7 3 ختیاریچهارمحال و ب نیروگاه آبی منج

 اتمام یافته 35 5/13 3 مازندران نیروگاه آبی شهید رجایی 

 2تکمیلی فاز  33 20 2 آذربایجان غربی نیروگاه آبی بوکان

 2 و 1تکمیلی فاز 172 20 2 خوزستان نیروگاه آبی سد تنظیمی دز

 1بازنگری فاز  3/11 50 2 خوزستان نیروگاه آبی سد تنظیمی گتوند

 2 و 1تکمیلی فاز  9/37 8 2 اصفهان  نیروگاه آبی زاینده رود

 1بازنگری فاز  9/37 5 2 گیالن )تاریک(نیروگاه آبی سفید رود 

  9/621 0/206   جمع

 90  میلیون ریال بوده که شامل حدود911024الزم به ذکر است که کل اعتبار مربوط به نیروگاههای آبی متوسط 
 میلیون ریال 51830،  1380باشد که معادل ریالی به عنوان کل اعتبار است، و تا پایان سال  میلیون دالر ارزی می

 .هزینه شده است
همانطور که گفته شد عالوه بر وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی نیز در زمینه تولید برق آبی کوچک فعالیتهای 

نیروگاههای آبی کوچک دارای ویژگیهای متعددی از جمله پایان ناپذیری منبع تأمین . ای را به انجام رسانده است ارزنده
انرژی، عدم آلوده سازی محیط، توسعه اجتماعی، کشاورزی و صنعتی مناطق روستایی، اشتغال زایی، افزایش دانش فنی 

برداری، کاهش تلفات انرژی، افزایش  منطقه، تولید انرژی ارزان، عمر مفید طوالنی و راندمان باال، سهولت ساخت و بهره
نسبت )  درصد60بیش از (های بخش خصوصی و باال بودن ضریب آمادگی نیروگاه  پایداری شبکه، امکان جذب سرمایه

ای را در سطح کشور   فعالیتهای گسترده1367وزارت جهاد کشاورزی برای اولین بار از سال . باشند به سایر نیروگاهها می
طبق مطالعات دفتری کل پتانسیلهای . مع شناسایی پتانسیلهای آبی کوچک را در دست مطالعه داردبا عنوان طرح جا

.  مگاوات برآورد شده است4200باشد بیش از  آبی جریانی که با روشهای فعلی در این وزارتخانه قابل استحصال می
) 6-10(و ) 6-9(کوچک و جداول مقدار پتانسیل آبی کوچک شناسایی شده اعم از میکرو ـ مینی ـ ) 6-8(جدول 

 .دهد های اجرایی در زمینه برق آبی کوچک را نشان می مشخصات پروژه
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 ) میکروـ مینی ـ کوچک(تعداد جایگاههای تائید شده جهت بررسی پتانسیل آبی کوچک شناسایی شده )  :  6-7(   جدول 

 استان

 تعداد کل 
 های  گزینه

 بازدید شده

 تعداد کل 
 جایگاههای 

 یید شدهتا

 تعداد
 پتانسیل 
 میکرو

 تعداد 
 پتانسیل 

 مینی 

 تعداد 
 پتانسیل 
 کوچک

 15 22 0 37 147 آذربایجان غربی

 11 24 0 35 0 آذربایجان شرقی

 7 11 0 18 0 اردبیل

 4 11 1 16 80 اصفهان

 0 8 30 38 120 خراسان

 19 9 0 28 52 قزوین 

 44 20 0 64 122 کهگیلویه و بویراحمد

 29 24 1 54 122 انشاهکرم

 11 34 0 45 0 کردستان

 16 16 18 50 130 خوزستان

 128 17 0 145 563 گیالن

 8 63 10 81 230 گلستان

 24 9 0 33 105 ایالم

 2 13 0 15 80 سمنان

 7 37 0 44 141 لرستان

 7 18 2 27 0 فارس

 0 2 0 2 27 همدان

 18 9 0 27 120 چهارمحال و بختیاری

 75 61 2 138 245 نمازندرا

 27 21 0 48 124 تهران

 425 429 64 945 2408 جمع 
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 )  میکروـ مینی ـ کوچک(مقدار پتانسیل آبی کوچک شناسایی شده )  :  6-8(جدول 

 استان
 قدرت کل
 کیلووات

 قدرت کل 
 نیروگاه میکرو 

  کیلووات100تا 

 قدرت کل 
  100نیروگاه مینی از 

  کیلووات1000تا 

  قدرت کل
  1000نیروگاه کوچک از 

  کیلووات20000تا 

 35560 11186 0 46746 آذربایجان غربی

 17286 12942 0 30228 آذربایجان شرقی

 14233 7825 0 22058 اردبیل

 7750 26524 43 34317 اصفهان

 0 1585 1140 2725 خراسان

 36550 6950 0 43500 قزوین 

 113200 9136 0 122336 کهگیلویه و بویراحمد

 78400 13600 50 92050 کرمانشاه

 45230 15360 0 60590 کردستان

 42600 9253 437 52290 خوزستان

 378878 11113 0 389991 گیالن

 10416 23584 644 34644 گلستان

 42550 4890 0 47440 ایالم

 2300 3770 0 6070 سمنان

 14980 18376 0 33356 لرستان

 18170 5894 130 24194 فارس

 0 1574 0 1574 همدان

 97860 5320 0 103180 چهارمحال و بختیاری

 164868 35649 133 200650 مازندران

 59470 10294 0 69764 تهران

 1180301 234825 2577 1417703 جمع 
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 زیبرداری وزارت جهاد کشاور ظرفیت نصب شده و تولید برق نیروگاههای آبی کوچک در حال بهره)  : 6-9(جدول 

 جمع  )1(گاماسیاب )1کریک ( 7یاسوج  شهید طالبی ارده سر رود نیروگاه/ سال 

 7740 2800 2500 2250 125 65 )کیلووات(ظرفیت نیروگاهها 

       

       ) :مگاواتساعت(تولید برق 

 3/16514 ـــ 3/4569 6/11734 0/107 5/103 1375

 9/20886 ـــ 6/8746 7/11879 1/96 6/164 1376

 9/25562 ـــ 7/11940 2/13309 1/114 9/198 1377

1378 7/212 9/143 2/12031 7/9367 8/3555 2/25311 

 9/10808 ـــ 1/4942 4/5594 4/138 1/134 1379

 6/20198 5/3960 4/6002 1/9985 6/250 ـــ 1380

 1378برداری آزمایشی در فروردین ماه  بهره) 1
 

 های اجرایی در زمینه برق آبی کوچک همشخصات پروژ)  :  6-10(جدول 

 استان نام پروژه
سال 

 شروع

سال 

 برداری بهره

بینی تولید  پیش

انرژی سالیانه 

 )کیلوواتساعت میلیون(

ظرفیت 

طرح 

 )کیلووات(

پیشرفت 

کار 

 )درصد(

داخل یا 

 خارج شبکه

ه متصل به شبک 9/26 14150 5/61 1383 1368 کهگیلویه و بویراحمد ای یاسوج زنجیره

 متصل به شبکه 65/61 640 8/3 1381 1368 لرستان 1دره تخت 

 خارج  از شبکه 63 736 5/2 1383 1378 استانهای کشور نیروگاههای میکرو

متصل به شبکه  100 2500 1/15 1373 1367 کهگیلویه و بویراحمد 7یاسوج 

 متصل به شبکه 100 1000 2/5 1373 1367 مازندران شهید عظیمی 

 متصل به شبکه 100 2800 6/15 1375 1367 همدان یابگاماس

 متصل به شبکه 100 2250 4/13 1373 1367 فارس شهید طالبی 

 خارج از شبکه 100 185 765/0 1370 1363 گیالن و خراسان ارده و سر رود

متصل به شبکه  100 4000 2/16 1379 1368 کهگیلویه و بویراحمد 1پل کلو 

 متصل به شبکه 100 900 1/5 1379 1368 لرستان 2دره تخت 
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 های اجرایی در زمینه برق آبی کوچک گذاری پروژه میزان سرمایه)  :  6-11(جدول 
 نام پروژه گذاری اجرای طرح  کل سرمایه 1380گذاری انجام شده تا پایان  سرمایه

 )لمیلیون ریا(ریالی  )هزار دالر(ارزی  )میلیون ریال(ریالی  )هزار دالر(ارزی 

 89492 4200 1/34613 ـــ ای یاسوج زنجیره
 9/5865 130 9/4335 130 1دره تخت 

 6/9277 420 3944 420 نیروگاههای میکرو

 3122 939 3122 939 7یاسوج 
 1901 430 1901 430 شهید عظیمی 

 6420 1174 6420 1174 گاماسیاب
 2519 1022 2519 1022 شهید طالبی 

 1068 ـــ 1068 ـــ ارده و سر رود

 19945 1060 19945 1060 1پل کلو 

 4343 ـــ 4343 ـــ 1دره تخت 

 
الزم به ذکر است که در حال حاضر از سوی اداره کل برق روستایی وزارت جهاد کشاورزی، طرح مطالعات مرحله 

 مگاوات که در 3/575اهداف این طرح ملی با ظرفیت اسمی . باشد  پروژه برق آبی کوچک در دست اجرا می256اول 
باشد، انجام فعالیتهای  راستای برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و صنعتی به ویژه در روستاهای کشور می

شود که با اجرای این طرح ملی در آینده  بینی می  تاکنون به بخش خصوصی واگذار شده است و پیش1376آن از سال 
 . وواتساعت برق تولید شود میلیون کیل3023بطور متوسط سالیانه 

 
  انرژی باد -6-2

های تجدیدپذیر طی سالیان اخیر در جهان مورد توجه قرار گرفته و  بررسی جایگزینی سوختهای فسیلی با انرژی
برداری از این منابع انرژی به دلیل ضرورتهای زیست محیطی و تنوع بخشیدن به منابع انرژی در مقیاسهای  بهره

در ایران نیز فعالیتهای قابل توجهی در جهت استفاده از منابع تجدیدپذیر از جمله انرژی باد .  استکوچک آغاز گردیده
 سایت مورد مطالعه قرار گرفت 45 منطقه کشور شامل 26، »تعیین پتانسیل باد در ایران«در پروژه . صورت گرفته است

 برخی از مناطق آن دارای باد مناسب و مداومی که براساس نتایج این پروژه، ایران کشوری با باد متوسط است، ولی
های  الذکر، توان بالقوه انرژی باد در سایت های انجام شده در پروژه فوق براساس بررسی. باشند برای تولید برق می
بطور کلی .  مگاوات بوده و اکثر نقاط دارای پتانسیل، در مناطق شرقی کشور واقع شده است6500مطالعه شده حدود 
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اند مانند زابل و منجیل برای نصب مزارع بادی   متر بر ثانیه5ان گفت مناطقی که دارای سرعت متوسط باالی تو می
های بادی کشاورزی و   امکانسنجی ساخت توربین عالوه بر این تعیین پتانسیل باد در ایران،. باشند مناسب می

در حال حاضر .  انجام گرفته است1376 تا 1375های مولد برق از دیگر اقداماتی بوده است که طی سالهای  توربین
 مگاوات منجیل که به ترتیب مقرر است با استفاده از 60 مگاوات منجیل و نیروگاه بادی 25های نیروگاه بادی  پروژه

تسهیالت بانک جهانی و وام کم بهره دولت ژاپن ساخته شوند نیز توسط وزارت نیرو در دست اقدام بوده و در مراحل 
 .  مراحل اجرای آنها آغاز خواهد شد1382بینی در  سال  ت قرار دارند که طبق پیشمطالعا

توربین بادی را در مناطق رودبار، منجیل و هرزویل  28، 1380 و در سال 11، 1376سازمان انرژی اتمی در سال 
 1380اوات در سال  مگ8/10برداری از انرژی باد در این مناطق به  نصب نموده است که بدین ترتیب ظرفیت بهره

 . گیگاوات ساعت بوده است34، حدود 1380همچنین تولید برق در سال . رسیده است
 

 تولید برق نیروگاههای برق بادی منجیل، رودبار و هرزویل )  :  6-12(    جدول 

 )کیلووات ساعت(
 منطقه/ سال  هرزویل رودبار منجیل

 ها تعداد توربین برق تولیدی ها  توربینتعداد برق تولیدی ها تعداد توربین برق تولیدی

 ـــ ـــ 1 25600 1 115700 1373

 ـــ ـــ 1 2150000 1 1920000 1374

 ـــ ـــ 1 2030000 1 2008000 1375

 ـــ ـــ 1 1962860 10 4303945 1376

 ـــ ـــ 4 2433776 21 16049212 1377

1378 27370301 21 8332283 4 544046 2 

1379 24257020 20 7972416 4 1571200 3 

1380 24132421 21 8160367 4 1318395 2 

 
ای انجام داده است که  وزارت جهاد کشاورزی نیز در زمینۀ احداث سیستمهای آبکش بادی پرپره اقدامات ارزنده

 34ستان،  مجموعاً  دستگاه در گل4 دستگاه در سیستان و 26ها در مازندران،   دستگاه از این آبکش4توان به احداث  می
الزم . باشد  دستگاه دیگر در مناطق مازندران و خجیر تهران نیز در دست نصب می6همچنین احداث . دستگاه اشاره نمود

 .  دستگاه باقی مانده است6 سیستم به اتمام رسیده و تنها نصب 40به ذکر است ساخت هر 
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 به انرژی باد های اجرایی مربوط   پروژه مشخصات)  :  6-13(     جدول 

 نام پروژه
منطقه پروژه 

 )استان(

سال 
 شروع

سال 
 برداری بهره

درصد پیشرفت کار 
 1380تا پایان سال 

 ظرفیت 

 طرح 

عمر مفید 
 )سال(

داخل یا خارج 
 شبکه

        :معاونت امور انرژی وزارت نیرو 
ش قابل افزای 95 1381 1376 آذربایجانشرقی  )1( کیلوواتی10  توربین بادی -

 KW20تا 
 خارج از شبکه 15

 متصل به شبکه KW 600 20 90 1381 1376 گیالن )2(منجیل  کیلوواتی600  توربین بادی -
 سنجی   ایستگاههای باد   نصب-

  متری 10) واحد2    (
 ـــــ 25 ـــ 100 1380 1378 گیالن 

 سنجی   ایستگاههای باد   نصب-
  متری40) واحد9   (

 ــــ 25 ــــ 70 1381 1380 قزوین و گیالن

         :سازمان انرژی اتمی ایران
 اندازی تحقیقاتی     نصب و راه-

 های برق بادی      توربین
 متصل به شبکه  MW1 20 100 1373 1373 گیالن

   ساخت، مونتاژ، نصب و -
 های برق بادی  اندازی توربین    راه

 )3( مگاوات1/10   به ظرفیت 

 گیالن
 گیالن
 گیالن

1375 
1375 
1375 

1376 
1377 
1378 

100 
100 
100 

MW95/2 
MW 95/5 

MW 6/0 

20 
20 
20 

 متصل به شبکه 
 متصل به شبکه 
 متصل به شبکه 

  مگاوات توربین 90  طرح احداث  -
 :       فاز اول)4(    برق بادی

 :                         فازدوم

 
 گیالن
 گیالن

 
1378 
1379 

 
1381 
1383 

 
90 
25 

 
MW5/8 
MW5/81 

 
20 
20 

 
 متصل به شبکه
 متصل به شبکه

        :وزارت جهاد کشاورزی
مازندران،    سیستم آبکش بادی -

گلستان و 
 سیستان 

 لیتر در 5/0 )5( 1381 1379
 47500(ثانیه 

 )6 ()لیتر در روز

 ـــ 20

 . باشد ز نوع سه پره با محور افقی می وات بر مترمربع است و تکنولوژی آن ا128پتانسیل باد منطقه سهند ) 1
 . باشد  وات بر مترمربع است و تکنولوژی آن از نوع سه پره با محور افقی می500پتانسیل باد منطقه منجیل ) 2
 .گردد میاندازی توربینهای برق بادی  فاز اول و دوم شامل مراحل ساخت، مونتاژ، نصب و راه) 4 . برداری رسیده است  مگاوات به بهره5/9) 3
 ظرفیت هر دستگاه ) 6 .    دستگاه باقی مانده است6 سیستم به اتمام رسیده و تنها نصب 40ساخت هر ) 5

 های بادی  گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سرمایه)  :  6-14(     جدول 

 نام پروژه گذاری الزم برای طرح کل سرمایه 1380گذاری انجام شده تا پایان  سرمایه
 )میلیون ریال(ریالی  )هزار دالر(ارزی  )میلیون ریال(ریالی  )هزار دالر(ی ارز

     : معاونت امور انرژی وزارت نیرو 
 1100 ـــ 1000 ـــ  کیلوواتی 10  توربین بادی -
 7500 ـــ 6000 ـــ  کیلوواتی منجیل600  توربین بادی -
های    نصب و نگهداری و ثبت اطالعات ایستگاه-

 )  واحد11(نجی در مناطق بادخیز   بادس
 2000 ـــ 1100 ـــ

     : سازمان انرژی اتمی ایران
 • • 200 836 های برق بادی اندازی تحقیقاتی توربین  نصب و راه-

• • 
• • 

 MW 95/2های برق بادی به ظرفیت   ساخت توربین-
 MW 95/5های برق بادی به ظرفیت   ساخت توربین-
 MW  6/0دی به ظرفیت های برق با  ساخت توربین-

60/1439 
60/2903 
8/292 

2998 
8/6725 

98/707 • • 

 . باشند  ارقام در دسترس نمی•
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  انرژی خورشیدی -6-3
این انرژی منشاء سایر صورتهای . ای در مرکز خورشید است انرژی خورشیدی، انرژی آزاد شده از پدیده جوش هسته

میزان تابش دریافتی کلیه نقاط جهان بسته به . باشد  می )ای و انرژی زمین گرمایی  هستهبجز انرژی(انرژی روی زمین 
کشور جمهوری اسالمی ایران از . باشد های مختلف متفاوت می شرایط آب و هوائی و مختصات محلی و زمانی در مکان

 کیلووات ساعت 4متوسط روزانه آفتاب به باشد بطوریکه میزان تابش  گیری از این انرژی می مناطق بسیار مستعد برای بهره
البته مقادیر ذکر شده متوسط هستند و .  ساعت در سال بیشتر است2800رسد و متوسط تعداد ساعات آفتابی از  بر مترمربع می

رسد و مقدار تابش در این شهرها از رقم   ساعت نیز می3200در شهرهای کویری کشور همچون شهر یزد، ساعات آفتابی به 
های حرارتی خورشیدی، آبگرمکنها و حمامهای خورشیدی توسط دفتر انرژیهای نو  هم اکنون سیستم. ق بسیار بیشتر استفو

 دستگاه آبگرمکن 380تاکنون بیش از . برداری قرار گرفته است وزارت نیرو در نقاط مختلف ایران نصب شده و مورد بهره
 باب حمام 3 مترمربع و هیتر برقی نصب شده است و 4مساحت  لیتر شامل کلکتور تخت به 200خورشیدی با ظرفیت 

 نفر در روز به سیستم خورشیدی 200روستایی نیز به اسامی کهنه جلگه، ارکان و عشق آباد واقع در استان خراسان با ظرفیت 
های نو وزارت  دستگاه آبگرمکن خورشیدی با تکنولوژی جدید نیز در دستور کار دفتر انرژی650همچنین . مجهز شده است

 کیلوواتی نیز در سه 45سیستم فتوولتائیک . اندازی خواهد شد نیرو قرار دارد که بزودی در نقاط مختلف کشور نصب و راه
 تمامی موارد در   کیلوواتی،5 کیلوواتی توسط دفتر انرژیهای نو وزارت نیرو اجراء شده است که در قسمت 30 و 10، 5بخش 

 کیلوواتی نیز با 30سیستم فتوولتائیک . گیرد برداری قرار می شده و در حال حاضر مورد بهرهداخل کشور طراحی و ساخته 
م فتوولتائیک با عملکرد این دو سیست. برداری قرار دارد از خارج از کشور در مرحله بهره) اینورتر(خرید بخشی از تجهیزات آن 

برداری، مطلوب ارزیابی شده  آوری شده در روزهای مختلف پس از مرحله بهره بررسی تستهای انجام گرفته و اطالعات جمع
 انرژی خورشیدی  باشند که در زمینۀ سازمان انرژی اتمی ایران و وزارت جهاد کشاورزی نیز از جمله سازمانهایی می. است

 سازمان انرژی اتمی در رابطه با کاربردهای حرارتی انرژی خورشیدی و طراحی و ساخت انواع نمایند بطوریکه فعالیت می
های گرمایی یا هیت پایپ یخچال  ها، لوله کن ها، خشک ها، هوا گرمکن کنها، متمرکز کننده ها، آب شیرین آبگرمکن

های اجرائی   سنجی و تهیه نقشهخورشیدی، تحقیق و مطالعه بر روی سطوح جاذب خورشیدی و انجام مطالعات امکان
همچنین .  نیروگاه حرارت خورشیدی یکصد مگاواتی الضحی در زمینه کاربرد انرژی فتوولتائیک تحقیقاتی را انجام داده است

 واحد از آنها در 9ای نموده است که   آبگرمکن خورشیدی از نوع شن و ماسه13وزارت جهاد کشاورزی نیز اقدام به نصب 
 300 تا 170مساحت کلکتورهای این واحدها از . ن و بقیه در استانهای یزد و سیستان و بلوچستان بوده استاستان خراسا

 . باشد  خانوار قابل استفاده می300 تا 80مترمربع بوده که برای تأمین آب حمام برای 
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 نرژی اتمی و جهاد کشاورزی های اجرایی انرژی خورشیدی وزارت نیرو، سازمان ا مشخصات پروژه) :  6-15(       جدول 

 استان نوع تکنولوژی نام پروژه
سال 
 شروع

سال 
 برداری بهره

ظرفیت پروژه 
 )کیلووات(

عمر مفید 
 )سال(

داخل یا خارج 
 شبکه

        : وزارت نیرو
 خارج از شبکه 20 485/1 1376 1375 تهران فتوولتائیک   چراغ خورشیدی -

 خارج از شبکه 15 )حرارتی(8/0 1377 1376 انتهر سهموی خطی   کلکتور خورشیدی -
 خارج از شبکه 20 3 1379 1375 تهران فتوولتائیک )1(  پمپ فتوولتائیک-
 خارج از شبکه 20 5/3 1379 1376 خراسان فتوولتائیک )2(فتوولتائیک کیلووات  3 /5  سیستم -
 خارج از شبکه 10 250 1382 1375 فارس سهموی خطی )3(شیراز  خورشیدی     نیروگاه-
دریافت کننده   خورشیدی  طالقان    اجزاء نیروگاه-

 مرکزی
 خارج از شبکه 20 1000 1383 1376 قزوین

 داخل شبکه 20 45 1381 1378 تهران فتوولتائیک )3( فتوولتائیک   کیلووات 45  -
 ــــ 3 20 (MWt)  79-83 1379 یزد، خراسان، سیستان  کلکتور تخت فلزی )4(  آبگرمکن خورشیدی -

        :سازمان انرژی اتمی
 خارج از شبکه 20 5 1372 1372 یزد فتوولتائیک   طراحی و احداث نیروگاه فتوولتائیک-
 خارج از شبکه 20 27 1374 1373 سمنان فتوولتائیک   طراحی و احداث نیروگاه فتوولتائیک-
 خارج از شبکه 20 10 1379 1378 یزد فتوولتائیک  طرح توسعه نیروگاه فتوولتائیک -
 خارج از شبکه 20 92 1379 1378 سمنان  فتوولتائیک  طرح توسعه نیروگاه فتوولتائیک -

 :وزارت جهاد کشاورزی
  )5(   سیستم  پمپاژ فتوولتاییک-

 
 فتوولتاییک

 
 )خجیر(تهران 

 
1380 

 
1381 

 
760/5 

 
20 

 
 خارج از شبکه

 پاسگاه انتظامی: بردار  سازمان بهره) 2      مدیریت کرجمرکز آموزش : بردار سازمان بهره) 1
 . کیلوواتساعت در روز است300 و 1800 کیلووات فتوولتاییک تهران به ترتیب 45مقدار تولید انرژی خورشیدی نیروگاه شیراز  و ) 3
 )1380تقریباً در سال ( میلیون ریال 320ی پروژه گذار مقدار کل سرمایه) 5 کیلوواتساعت در روز         39مقدار تولید انرژی هر دستگاه ) 4

 های انرژی خورشیدی در وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران گذاری مورد نیاز پروژه سرمایه)  :  6-16(  جدول 
 نام پروژه گذاری الزم برای طرح کل سرمایه 1380گذاری انجام شده تا پایان  سرمایه

 )میلیون ریال(ریالی  )دالر(ارزی   ) ریالمیلیون(ریالی  )دالر(ارزی  

     : وزارت نیرو
 200 ـــ  200 ـــ   چراغ خورشیدی  -
 140 ـــ 140 ـــ   کلکتور خورشیدی-
 750 ـــ 750 ـــ   پمپ فتوولتائیک -
 200 ـــ 200   کیلووات فتوولتائیک5/3  سیستم -
 35777 ـــ 9262 ـــ   نیروگاه خورشیدی شیراز-
 6/101892 ـــ 6/5892 ـــ   اجزاء نیروگاه خورشیدی طالقان -
 )1(2200 ـــ 2644 ـــ  کیلووات فتوولتائیک 45 -
 15000 ـــ 3600 ـــ   آبگرمکن خورشیدی -

     : سازمان انرژی اتمی ایران
 • • 5/13 27500   طراحی و احداث نیروگاه فتوولتائیک یزد -
 • • 895 ـــاه فتوولتائیک سمنان   طراحی و احداث نیروگ-
 • • 36/280 ـــ   طرح توسعه نیروگاه فتوولتائیک یزد-
 • • 66/1115 ـــ   طرح توسعه نیروگاه فتوولتائیک سمنان -

 .   باشند  ارقام در دسترس نمی•.                                       گیرد بینی نشده را دربرنمی موارد پیش) 1
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 های خورشیدی   عملکرد جهاد سازندگی در ساخت حمام  : )6-17(جدول 

 روستا شهرستان استان

تعداد 
خانوار 
 برخوردار

سطح 
گردآورنده 

 )مترمربع(

مصرف 
ساالنه 

 )لیتر(سوخت 

معادل ارزی 
جوئی  صرفه

 )دالر(

هزینه تمام 
 شده

 )میلیون ریال( 

 )1(ای   کمکهای یارانه
 )ریال(

 5400000 60 7200 36000 175 100 اد فتح آب فردوسی خراسان 

 6000000 70 8000 40000 240 300 دوست آباد  فردوسی  خراسان

 9000000 135 12000 60000 300 700 گمرک کاشمر خراسان

 6000000 60 6000 30000 170 80 ملوند  طبس خراسان

 6000000 60 6000 30000 170 80 برمهان نیشابور خراسان

 8000000 50 10800 54000 170 280 سردق  گناباد خراسان

 6750000 70 900 45000 230 500 یکه سعود بجنورد  خراسان
 6000000 70 8000 40000 230 300 جنت آباد فیض آباد  خراسان 
 6600000 70 7200 36000 250 150 پیر سبز بجنورد  خراسان

 4500000 60 6000 30000 200 120 صالح آباد تفت  یزد
 5400000 80 7200 36000 200 300 سه کوهه زابل  یستان س
 4500000 70 7200 36000 200 292 شمسی صدوق یزد
 5400000 70 6000 30000 190 111 اکبر حاج علی تفت  یزد

 .کمک به روستائیان از محل حذف سوخت حمام ) 1 

 
  انرژی زمین گرمایی-6-4

های تجدیدپذیر، استفاده از انرژی زمین گرمایی نیز با توجه  های انرژی هم زمان با انجام مطالعات بر روی سیستم
های نو وزارت نیرو و همچنین سازمان انرژی  های موجود در کشور مورد توجه قرار گرفته است و دفتر انرژی به پتانسیل

ر نظر دفتر انرژیهای نو  که زی1380عملیات انجام گرفته تا پایان سال . باشند اتمی در این زمینه مشغول فعالیت می
 : وزارت نیرو صورت گرفته عبارتند از

به نفع شرکت ملی حفاری ایران ، انجام  L.C درصد ساخت تجهیزات فلزی مورد نیاز حفاری ، گشایش 100انجام 
 درصد 100 درصد عملیات احداث سکوهای حفاری، انجام 50 درصد عملیات خاکبرداری و تسطیح سایتها ، انجام 100
 درصد تأسیسات آبرسانی، ساخت مخزن آب و کمپ اصلی، ساخت آبگیرها و 35کبرداری و تسطیح کمپ اصلی، انجام خا

خانه، حفر چاههای آب مورد نیاز جهت حفاری، مطالعه محیط زیست، خرید زمینهای الزم،  های مکش و تلمبه حوضچه
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 .ای، خرید بخشی از تجهیزات مورد نیاز حفاری کاری پروژهاجاره انبار، انعقاد قرارداد پشتیبانی، خدماتی، کارشناسی و هم
را از سال » استفاده غیرمستقیم از انرژی زمین گرمایی در ناحیه مشکین شهر«دفتر انرژیهای نو وزارت نیرو طرح 

  مگاوات100 مگاوات و ظرفیت طرح مذکور 1200ظرفیت قابل نصب در منطقه .  در استان اردبیل آغاز نموده است1375
درصد پیشرفت پروژه تا پایان کار اکتشاف . باشد نوع تکنولوژی طرح بخاری بوده و به شبکه سراسری متصل می. باشد می
 . به بهره برداری خواهد رسید1384گردد پروژه مذکور در سال  بینی می پیش. باشد  درصد می25

 :   عملیات زیر نموده است اقدام به انجام 1379 الی 1373سازمان انرژی اتمی ایران نیز از سال 
 . متر در میدان زمین گرمایی بوشلی1000 حلقه چاه اکتشافی کم عمق جمعاً به متراژ 5طرح حفاری  -
 .مطالعات الکتروتکنیک به روش اودیو مگنتوتلوریک در میدان زمین گرمایی بوشلی -
 .طرح مطالعات هیدروژئوشیمیایی در میدان زمین گرمایی بوشلی -
 .وفیزیکی به روش گرانی سنجی و مغناطیسی و مغناطیس در میدان زمین گرمایی بوشلیطرح مطالعات ژئ -
 . میدان زمین گرمایش بوشلی2 : 50000 و 1 : 20000های زمین شناسی  طرح تهیه نقشه -
طرح عملیات ژئوفیزیکی هیدروژئوشیمیایی و مطالعات زمین شناسی در منطقه زمین گرمایی خوی در مرحله  -

 .فیلیپین PNOCشرکت مقدماتی توسط 
  میدان زمین گرمایی خوی1 : 20000طرح تهیه نقشه زمین شناسی  -
 طرح مطالعات ژئوفیزیکی به روش مگنتوتلوریک در بخش شرقی میدان زمین گرمایی خوی -
 . متری در میدان زمین گرمایی خوی100طرح حفاری دو حلقه چاه اکتشافی  -
 .ر میدان زمین گرمایی خوی متری د600طرح حفاری یک حلقه چاه اکتشافی  -
 . میدان زمین گرمایی خوی1 : 5000طرح تهیه نقشه زمین شناسی  -

در بخش غربی  MTمطالعات ژئوفیزیکی به روش « دو طرح 1379همچنین سازمان انرژی اتمی ایران از سال 
 یکی با استفاده از  ایستگاه ژئوفیز70انجام عملیات ژئوفیزیکی بر روی «و »  ایستگاه160دره قطور خوی بر روی 

گذاریهای مورد نیاز و  سرمایه) 6-18(جدول . را در دست اجرا دارد»  در میدان زمین گرمایی بوشلیMTروش 
های زمین گرمائی  گذاریهای انجام شده توسط وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران را برای اجرای پروژه  سرمایه

 . دهد نشان می
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 گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژۀ زمین گرمایی  ایهسرم)  :  6-18(  جدول 
 گذاری الزم برای طرح کل سرمایه 1380گذاری انجام شده تا پایان  سرمایه

 ارزی  نام پروژه
 )هزار دالر(

 ریالی 
 )میلیون ریال(

 ارزی 
 )هزار دالر(

 ریالی 
 )میلیون ریال(

     : دفتر انرژیهای نو وزارت نیرو
 رمستقیم از انرژی زمین گرمایی در  استفاده غی-

     مشکین شهر 
8523 19371 31578 233927 

     : سازمان انرژی اتمی ایران
 175 ـــ 175 ـــ  حلقه چاه اکتشافی کم عمق در بوشلی5  طرح حفاری -
 70 ـــ 70 ـــ   مطالعات الکتروتکنیک  در منطقه بوشلی-
 10 ـــ 10 ـــ منطقه بوشلی  طرح مطالعات هیدروژئوشیمیایی در -
 588/42 ـــ 588/42 ـــ در منطقه بوشلی  طرح مطالعات ژئوفیزیکی -
 300/87 ـــ 300/87 ـــ های زمین شناسی در منطقه بوشلی   طرح تهیه نقشه-
   طرح عملیات ژئوفیزیکی هیدروژئوشیمیایی و -

     مطالعات زمین شناسی در منطقه خوی 
 ـــ 100 ـــ 100

 50 ـــ 50 ـــ  منطقه خوی1 : 20000  طرح تهیه نقشه زمین شناسی -
 4/54 ـــ 4/54 ـــ   طرح مطالعات ژئوفیزیکی در بخش شرقی منطقه خوی-
  متری در 100  طرح حفاری دو حلقه چاه اکتشافی -

    منطقه خوی 
 42/74 ـــ 42/74 ـــ

  متری در 600 طرح حفاری یک حلقه چاه اکتشافی -
    منطقه خوی 

 600 ـــ 600 ـــ

 5 ـــ 5 ـــ منطقه خوی 1 : 5000  طرح تهیه نقشه زمین شناسی -
 96 ـــ 6/57 ـــ  مطالعات ژئوفیزیکی در بخش غربی دره قطورخوی -
  ایستگاه در 70  انجام عملیات ژئوفیزیکی بر روی -

     منطقه بوشلی
 96 ـــ 4/38 ـــ

 
 تجدیدپذیر سایر انرژیهای -6-5

های هیدروژن  هایی در زمینه توان به پروژه های تجدیدپذیر می از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه انرژی
 .خورشیدی، پیل سوختی و بیوماس اشاره نمود

تواند درصد  های صورت گرفته تبدیل زیست توده به انرژی با در نظر گرفتن تمام ضرایب اطمینان می طبق بررسی
 745/89های شهری در ایران برابر  به عنوان نمونه مجموع انرژی مفید زباله. نرژی را به خود اختصاص دهدمهمی از ا

 مترمکعب از هر تن زباله 7پتاژول است و با فن آوریهای موجود، میانگین ساالنه استخراج گاز از محلهای دفن زباله حدود 
 متان و الکل قابل تولید از زائدات کشاورزی، جنگلی و دامی، متان توان به انرژی گاز باشد که در کنار این موارد می می

، ...قابل استحصال از فاضالب صنایع بزرگ غذایی نظیر صنایع کنسرو، شیالت، لبنیات، شیرینی و نشاسته و گلوکز و 
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 .نیز اشاره نمودهوازی فاضالب شهری  های شهری ایران، بیوگاز حاصل از تصفیه بی پتانسیل برق قابل تولید از زباله
سیستم انرژی هیدروژنی به دلیل . توان به انرژی هیدروژنی اشاره نمود های تجدیدپذیر می از جمله دیگر انرژی

تواند به صورتی بنا شود  استقالل از منابع اولیه انرژی، سیستمی دائمی، پایدار، فناناپذیر، فراگیر و تجدیدپذیر بوده و می
البته برای توسعۀ ساختار . های فسیلی فراهم شده، ارائه کند  امروزه اساساً توسط سوختکه تمام خدمات انرژی را که

های تحقیقاتی  لذا به منظور انجام فعالیت. سیستم انرژی هیدروژنی الزمست که موانع موجود بر سر راه آن مرتفع شوند
اطالعات فنی ـ اقتصادی در  ت، ای گسترده برای برقراری اقتصاد هیدروژن در یک مقیاس بزرگ الزمس و توسعه

های امکان سنجی  آوری و پردازش گردد و بعالوه بررسی خصوص زیرساختهای فنی سیستم انرژی هیدروژنی جمع
 .سازی و مصرف هیدروژن صورت گیرد های مربوط به تولید، ذخیره آوری ساخت داخل دستگاههای تبدیل انرژی و فن

توان به  اماتی را در این زمینه انجام داده و یا در حال انجام است که میهای نو معاونت انرژی اقد دفتر انرژی
 :مواردی چون

 بررسی فنی ـ نظری روش ترموشیمیایی تولید هیدروژن -
  کیلووات200احداث یک واحد تولید هیدروژن به ظرفیت  -
 احداث واحد ذخیره سازی تحت فشار هیدروژن -
  lit/hr 20احداث واحد مایع سازی هیدروژن به ظرفیت  -
 مطالعه و تحقیق بر روی احتراق کاتالیستی هیدروژن  -

 هیدروژن سوز کردن خودرو پیکان  -
  کیلوواتی 200های فنی اجزاء پیل سوختی، ساخت نمونه آزمایشگاهی و طراحی یک دستگاه  بررسی -
 . نموداشاره SPEاندازی و تست یک دستگاه پیل سوختی یک کیلوواتی از نوع  طراحی، ساخت و نصب، راه -

های بیوگاز  سازمان انرژی اتمی نیز با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینۀ بیوگاز، در جهت گسترش هاضم
توان به ساخت یک واحد راکتور بیوگاز در جزیره کیش با همکاری شرکت  فعالیتهایی را به انجام رسانده است که می

 مترمکعب در آموزشکده کشاورزی 65گر با ظرفیت  مترمکعب و احداث یک واحد دی2/13خدماتی کیش به حجم 
 . ماهدشت کرج وابسته به وزارت کشاورزی برای امور تحقیقاتی، آموزشی و کاربردی اشاره نمود

هم اکنون این مرکز با داشتن راکتورهای تحقیقاتی مناسب در زمینه بیوگاز، آزمایشگاهی مجهز و قسمت آنالیز 
باشد،  هوازی و تولید انرژی از بیوگاز می  آموزشی و کاربردی کشور در زمینه تخمیر بیگاز اولین مرکز جامع تحقیقاتی،
های جمع آوری شده از شهر ساوه و خونابه کشتارگاهها به اهدافی قبیل تشخیص زمان  که با انجام مطالعات روی زباله

های واقعی موجود در  ها با نسبت  آالیندهتولید حداکثر گاز برای بارگیری پیوسته و تعیین پتانسیل تولید انرژی از این
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سنجی جهت احداث اولین نیروگاه بیوگاز  سطح شهر دست یافته و با اطالعات بدست آمده در حال انجام مطالعات امکان
 . باشد  کیلووات در ساوه می200کشور به ظرفیت 

 

 سازمان انرژیهای نو ایرانهای پیل سوختی و بیوماس و هیدروژن  مشخصات پروژه)  :  6-19(      جدول 

 نوع تکنولوژی  نام پروژه
منطقه پروژه 

 )استان(

سال 
 شروع

سال 
 برداری بهره

درصد پیشرفت کار 
 1380تا پایان سال 

ظرفیت طرح 
 )کیووات(

عمر مفید 
 )سال(

داخل یا خارج 
 شبکه

هیدروژن 
 خورشیدی 

خارج از  20 205/0 35/66 1383 1375 طالقان ـ قزوین الکترولیز
 شبکه

 ـــ ـــ ـــ 100 1379 1377 ایران پتانسیل سنجی بیوماس

 ـــ ـــ ـــ 1377 1374 تهران ـــ پیل سوختی 

 1382 1377 تهران SPE پیل سوختی 

100 
 ـــ ـــ 1 70

 

 های وزارت نیرو  گذاری مورد نیاز برای اجرای پروژه سرمایه)  :  6-20(     جدول 
 گذاری الزم برای طرح کل سرمایه 1380گذاری انجام شده تا پایان  مایهسر

 ارزی نوع تکنولوژی نام پروژه
 )هزار دالر(

 ریالی
 )میلیون ریال(

 ارزی
 )هزار دالر(

 ریالی
 )میلیون ریال(

 24600 3000 9500 2200 الکترولیز هیدروژن خورشیدی 

 165 ـــ 165 ـــ پتانسیل سنجی  بیوماس

 650 ـــ 650 ـــ ــــ پیل سوختی 

 900 ـــ 700 ـــ SPE پیل سوختی 

 
 عملیات خاتمه یافته در زمینه بیوگاز توسط مرکز توسعه انرژیهای نو سازمان انرژی اتمی)  :  6-21(     جدول 

 نام پروژه
منطقه پروژه 

 )استان(

سال 
 شروع

سال 
 برداری بهره

 تولید 
 )مترمکعب در روز(

عمر مفید 
 )سال(

 برداری سازمان بهره

 شرکت خدماتی کیش 20 3 1377 1376 هرمزگان پروژه بیوگاز کیش

 آموزشکده کشاورزی کرج 20 11 1378 1376 تهران پروژه بیوگاز ماهدشت کرج

 سازمان انرژی اتمی 20 24 1379 1376 مرکزی پروژه بیوگاز ساوه

 
 ای  انرژی هسته-6-6

. آید ای بدست می ق شکافت یا هم جوشی هستهای از تبدیل جرم یک ماده به انرژی و از طری انرژی هسته
اورانیوم غنی (ای  ای انرژی حاصل از سوخت هسته ترین کاربرد انرژی اتمی تولید برق است و در نیروگاههای هسته عمده
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 .گردد  موجب بخار آب شده و سپس نیروی بخار حاصله مانند سایر نیروگاهها موجب چرخش توربین و تولید برق می )شده
باشند و انرژی الکتریکی بعضی از کشورهای پیشرفته  ای در جهان فعال می  نیروگاه هسته400کنون بیش از هم ا

آمیز  از طرفی توان یک کشور در جهت دستیابی به کاربردهای صلح. گردد ای تأمین می مانند فرانسه عمدتاً از برق هسته
 . باشد رفت عالی آن کشور در علوم مختلف میای نمایانگر توان علمی، تکنولوژیکی و پیش تکنولوژی هسته

 مگاواتی و نصب آن در دانشکده فنی دانشگاه تهران در 5ای در ایران با خرید راکتور  برداری از انرژی هسته بهره
 1380ای در کشور تا دهه   مگاوات برق هسته33000 آغاز گردید و براساس تدارکات انجام شده احداث 1346سال 
دار   تأسیس و با گسترش سریع، عهده1353به همین منظور سازمان انرژی اتمی ایران در سال . ده بودریزی ش برنامه

تعهدات سنگین ساخت چهار نیروگاه در بوشهر و دارخوین، ایجاد تأسیسات آب شیرین کن در بوشهر، تأمین سوخت و 
 . در اصفهان و استان مرکزی گردیدها و قرارداد ساخت چهار نیروگاه دیگر پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه

. های سازمان انرژی اتمی تجدید نظر اساسی بعمل آمد پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در کل برنامه
کاهش بار سنگین تعهدات و قراردادهای موجود، ایجاد تغییرات بنیادی در اهداف و وظایف سازمان و تطبیق آنها با 

. ای، سرلوحه اقدامات سازمان قرار گرفت تالی کشور در آشنایی با علوم و فنون هستهنیازهای خودکفایی و طرح اع
 درصد پروژه پیشرفت داشته 14/65، 1380 آغاز گردید که تا پایان سال 1996طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر از سال 

همچنین ایجاد مرکز . اشدب  مگاوات می1000 مگاوات و ظرفیت طرح مذکور 4000ظرفیت قابل نصب در منطقه . است
گسترش خدمات پرتودهی  ای،  های صنعت هسته ای در اصفهان، آموزش وجذب انواع تخصص تحقیقات بنیادی هسته

های  ای در اصالح بذر نباتات در کشاورزی، تولید رادیوداروها و رادیوایزوتوپ های هسته تابش گاما، استفاده از تکنیک
های صنعتی پرتوزا و گسترش استفاده از آن در صنعت، انتقال  سی، ساخت چشمههای رادیو ایمنوا دارویی و کیت

های یاگ مورد استفاده در آن، حفاظت کارکنان مراکز مختلف پزشکی و صنعتی  تکنولوژی لیزر و ساخت انواع کریستال
تشاف اورانیوم و ایجاد های متنوع آموزش حفاظت در برابر اشعه، انجام عملیات اک کشور در برابر اشعه و ارائه دوره

آمیز  های متنوع سازمان انرژی اتمی ایران در نیل به علوم و فنون صلح از مجموعه فعالیت... کارخانه کیک زرد و 
ای و انتقال تکنولوژیهای  عالوه بر موارد ذکر شده، به لحاظ پیچیدگی ماهیت خاص صنایع هسته. باشند ای می هسته

خالصه اهم فعالیتهای سازمان انرژی اتمی . باشد فعالیت گوناگون در دست انجام می پروژه و 500مربوطه، بیش از 
 :باشد  بشرح زیر می1380ایران در سال 

با برطرف شدن مشکالت قراردادی و شفاف شدن حدود مسئولیت کارفرما و پیمانکار طرح تکمیل واحد اول  -
ت عدیده اجرایی در داخل و خارج کشور پیشرفت نیروگاه اتمی عمالً وارد مرحله اجرایی شده و به رغم مشکال

 1380فیزیکی این طرح از روند مناسبی طی پنج سال گذشته برخوردار گردیده است بطوریکه تا پایان سال 
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 . درصد رسیده است14/65پیشرفت کلی طرح به 
ری کارشناسان آژانس المللی انرژی اتمی در جهت ایجاد شرایط الزم برای همکا ای با آژانس بین روابط گسترده -

این امر . مذکور در فعالیتهای مختلف طرح تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر و جذب همکاریهای فنی برقرار گردیده است
ضمن ایجاد اطمینان جهت هرچه بیشتر ایمن شدن نیروگاه و بروز هرگونه زمینه احتمالی برای زیر سئوال رفتن 

 .برداری را غیرممکن خواهد ساخت و بهرهاندازی  نیروگاه اتمی بوشهر در زمان راه
ای برغم فسخ یک طرفه قرارداد از سوی پیمانکار چینی با  در زمینه انتقال و توسعه فنĤوری چرخه سوخت هسته -

آغاز و پیشرفت فیزیکی این  ZPPو  UCFهای  اتکا به نیروها و امکانات تخصصی داخلی عملیات اجرایی پروژه
 . بینی شده در طول برنامه سوم بوده است  به بیش از میزان پیش1380ها تا پایان سال  پروژه

 .برداری گردیده است اندازی و بهره کارخانه نیمه صنعتی تولید کیک زرد راه -
 . تن ذخایر جدید اورانیوم بصورت ذخایر معدنی و استداللی کشف گردید1290حدود  -
صنعتی و سایر رادیو ایزوتوپهای مورد نیاز کشور در حد های  های رادیودارویی، چشمه رشد تولید رادیوداروها، کیت -

 .مطلوبی بوده است 
های پلیمری با قابلیت انبساطی و انقباضی در  با نصب دستگاههای انبساط لوله و دستگاههای تولید کننده لوله -

لیمری قابل انقباض ها، نوارها و سایر محصوالت پ مرکز پرتو فرآیند یزد، امکان ارایه خدمات مربوط به تولید لوله
 .حرارتی برای نخستین بار در کشور فراهم گردید

 . دستگاه بوده است46 به تعداد 1380تولید انواع لیزرهای مورد نیاز کشور در سال  -
 . نفر در سراسر کشور گسترش داده شد21000 نفر به بیش از 18419ارایه خدمات دزیمتری فیلم بج از  -
 . نفر افزایش یافت2937به . باشد بتهای پزشکی برای افرادی که فعالیت آنها مرتبط با پرتو میتعداد آزمایشات مربوط به مراق -
در این رابطه تعداد هفت سیستم . نظارت بر ورود ضایعات فلزی به طور سیستماتیک در کلیه گمرکات کشور -

سط وسایط نقلیه سنگین جهت کنترل پرتوزایی ضایعات فلزی که تو» دروازه ایمنی«مکانیزه و مدرن تحت عنوان 
گردند، بدون نیاز به تخلیله بار، خریداری گردید که سه دستگاه آن در گمرکات مختلف کشور از قبیل  حمل می

 .اندازی شده است جلفا، آستارا و تهران نصب و راه
ای و رفع  هستهجهت فوریتهای پرتوی مقابل با سوانح  (Mobile lab)اندازی آزمایشگاه سیار  اقدام به تجهیز و راه -

 .آلودگی از مرکز در تماس با پرتو به هنگام سانحه و کنترل رادیولوژیکی محیط زیست کشور
ای از مراکز تولید و کاربرد پرتوهای یونساز و غیریونساز، بازرسی از مبادی ورود کاال، حمل و  انجام بازرسیهای دوره -

های  کار با پرتو با مفاد قانون و بررسی و طراحی نقشهتوزیع مواد پرتوزا، تعیین گروه پرتوکاری، تطبیق مرکز 
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 .ساختمانی و تأسیساتی برای مراکز کار با پرتو 
 ایستگاه در سطح 50 ایستگاه به 10از تعداد  (EWERMS)اقدام به گسترش سیستم شبکه هشدار آنی مواد پرتوزا  -

 .ای در دیگر کشورها ادث هستهبینی ریزشهای جوی مواد پرتوزا ناشی از وقوع حو کشور به منظور پیش
تهیه معیارهای حفاظت در برابر اشعه در خصوص تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر، تهیه و تدوین استانداردهای پایه  -

 .و نیز تهیه دستورالعملهای حفاظت در برابر اشعه جهت مراکز کار با پرتو و منابع پرتو (BRSS)حفاظت در برابر کشور 
المللی به هنگام  پرتوی و الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به معاهده فوری و امداد بینتشکیل کمیته فوریتهای  -

 توسط مجلس شورای اسالمی 21/2/1379و تصویب الیحه مزبور در تاریخ   (ENATOM)ای  وقوع حوادث هسته
 . رسیده است

ای در منطقه  ز اطالع رسانی هستهآمادگی مرکز اطالع رسانی و داده پردازی سازمان، برای شناسایی به عنوان مرک -
 .المللی انرژی اتمی اعالم گردید غرب آسیا به آژاس بین

 
 های تولیدی ـ خدماتی سازمان انرژی اتمی ایران  وضعیت تولید و ظرفیت)  :  6-22(  جدول 

 1380 1376 واحد عنوان 

 1290 ـــ تن کشف ذخایر جدید اورانیوم
 50 ـــ تن در سال یوم در کارخانه تولید کیک زردایجاد ظرفیت تولید اکسید اوران

 10627 4600 مگاوات ساعت انرژی تولیدی راکتور تحقیقاتی تهران
 3928 2254 عدد m 99 –تولید ژنراتور تکنسیم 

 892550 405050 میلی کوری m 99 –تولید رادیوداروی تکنسیم 
 6214 1290 میکروکوری  کپسول تشخیصی 139تولید رادیو داروی ید ـ 
 377300 301240 میلی کوری  محلول درمانی131تولید رادیوداروی ید ـ 
 36664 18610 عدد تولید انواع کیت داروئی

 43005 24937 میلی کوری 111 و ایندیم ـ 81 -، کریتپون67، گالیم ـ 201تولید رادیو داروهای تالیم ـ 
 334 223 تعداد  های صنعتی  تولید چشمه

 46 53 عدد زرهای مختلف مورد نیاز کشور تولید لی
 21000 18419 نفر  گسترش خدمات دزیمتری فیلم بج

 1243 831 تن سترون نمودن مواد غذایی و وسایل پزشکی با استفاده از اشعه گاما
 26950 5919 تعداد نمونه بررسی و کنترل آلودگی پرتوزدایی نمونه انواع مواد غذایی وارداتی 

 5257 0 تعداد نمونه ترل آلودگی پرتوزائی نمونه انواع مواد معدنی وارداتی بررسی و کن
 1685 0 تعداد  تعدا مجوزهای صادره برای ورود و ترخیص مواد معدنی

 2937 917 تعداد تعداد آزمایشات انجام شده مربوط به مراقبتهای پزشکی کارکنان با پرتو
 44 0 تعداد دوره ر برابر پرتوهای یونساز های آموزشی ایمنی و حفاظت د برگزاری دوره
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 انرژی و محیط زیست :  بخش هفتم 

 وضعیت کلی بخش انرژی کشور  :  7-1
 بخش خانگی، تجاری و عمومی  :  7-2
 بخش صنعت  :  7-3
 بخش حمل و نقل  :  7-4
 بخش حمل و نقل دریایی  :  7-5
 بخش کشاورزی  :  7-6
 بخش نیروگاهها  :  7-7
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 انرژی و محیط زیست: هفتم بخش 
 

این بخش همواره دارای نقش بنیادی بر روی سایر . آید رژی یکی از زیربناهای توسعه هر کشور بشمار میبخش ان
بخش انرژی از مرحله تولید تا مصرف، موجب نشر بسیاری از . باشد بخشهای اقتصادی نظیر صنعت و کشاورزی می

برداری، انتقال، تبدیل، توزیع و مصرف  رهدر مراحل اکتشاف، استخراج، به. گردد های مختلف زیست محیطی می آالینده
شود که هریک دارای اثرات خاص خود بر  های آب، خاک، هوا و صدا تولید می حاملهای مختلف انرژی انواع آلودگی

 .باشد روی انسان و محیط زیست می
اکسیدهای . باشد اما مهمترین آلودگی بخش انرژی مربوط به آلودگی هوا در اثر احتراق سوختهای فسیلی می

باشند که در اثر مصرف  های اصلی می گوگرد، اکسیدهای ازت، منواکسیدکربن، ذرات معلق و دی اکسید کربن، آالینده
یک دسته گازهایی : توان به دو دسته تقسیم کرد این ترکیبات را بطور کلی می. گردند این نوع سوختها در هوا منتشر می

، ولی تولید بسیار زیاد آنها در اثر احتراق سوختهای فسیلی )ند دی اکسید کربنمان(که بطورطبیعی در جـّو وجود دارند 
دسته دیگر مانند اکسیدهای نیتروژن، گوگرد و . گردد باعث ایجاد مسائل زیست محیطی نظیر تغییرات اقلیم می

فسی به لحاظ صدمه به منواکسید کربن گازهایی هستند که غالباً دارای منشاء انسانی بوده و میزان آنها در هوای تن
 .باشند سالمتی انسان و سایر موجودات حائز اهمیت می

های هوای منتشره از احتراق سوختهای فسیلی در بخشهای خانگی، تجاری، عمومی، صنعت،  در این بخش آالینده
رد بررسی قرار  مو1375-80ها طی سالهای  کشاورزی، حمل و نقل و نیروگاهها برآورد شده و روند انتشار این آالینده

 .گرفته است
  وضعیت کلی بخش انرژی کشور -7-1

 1380های هوا از کلیه بخشهای انرژی را در سال  میزان انتشار و سهم هریک از آالینده) 7-2(و ) 7-1(جداول 
 NOx  ،22 درصد از کل انتشار 2/60گردد که بخش حمل و نقل با تولید  براساس این جدول مشخص می. نشان میدهد

 درصد ذرات معلق دارای 3/75و  CH درصد CO ،95 درصد 3SO ،3/98 درصد 2CO ،7/17 درصد 2SO ،25صد در
 . باشد بیشترین مقدار آالیندگی در میان سایر بخشهای انرژی کشور می

از  درصد 30نیروگاهها نیز به علت استفاده از مازوت سهم بسزایی در تولید دی اکسید گوگرد دارند بطوریکه تقریباً 
منبع اصلی تولید گاز دی اکسید کربن نیز بخشهای خانگی، . باشد انتشار کل این گاز در ایران مربوط به این بخش می

 . تجاری، عمومی، نیروگاهها و حمل و نقل است
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  1380های انرژی در سال  های هوا از کلیه بخش مقدار انتشار آالینده)  :  7-1(جدول 

 )تن( 

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ بخش

 9425 9915 52077 1822 83299589 149458 83911 خانگی، تجاری و عمومی

 13823 7170 21445 4875 55133186 325379 121924 صنعت

 204878 1347699 5889325 2778 75210496 258197 598386 حمل و نقل

 4147 7159 8276 541 2765239 36441 14110 حمل و نقل دریایی 

 25568 41028 17863 373 10158365 60823 58768 کشاورزی

 14172 4652 151 5264 75782121 344647 117325 نیروگاهها

 272013 1417623 5989137 15653 302348996 1174945 994424 جمع

 

  1380های هوا در سال  سهم هریک از بخشهای انرژی کشور در انتشار آالینده)  :  7-2(جدول 

 )درصد( 

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ بخش

 5/3 7/0 9/0 6/11 5/27 7/12 4/8 خانگی، تجاری و عمومی

 1/5 5/0 4/0 2/31 2/18 7/27 3/12 صنعت

 3/75 0/95 3/98 7/17 0/25 0/22 2/60 حمل و نقل

 5/1 5/0 1/0 5/3 0/1 1/3 4/1 حمل و نقل دریایی 

 4/9 0/3 3/0 4/2 2/3 2/5 9/5 کشاورزی

 2/5 3/0 * 6/33 1/25 3/29 8/11 نیروگاهها

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 جمع

 . باشد  رقم ناچیز می*
 

نفت کوره، نفت گاز، (های انرژی کشور به تفکیک نوع سوخت مصرفی  های هوا از کلیه بخش مقدار انتشار آالینده
. به درصد ارائه شده است) 7-4( و در جدول 1380برحسب تن در سال ) 7-3(در جدول ) نفت سفید، بنزین و گازطبیعی

گیرند بیشترین مقدار تولید  دو سوخت گازوئیل و بنزین که عمدتاً در بخش حمل و نقل کشور مورد استفاده قرار می
را  NOx درصد 7/22و   CH درصد 4/74تولیدی،  CO درصد از کل 9/97بطوریکه سوخت بنزین . آلودگی را دارند

 درصد از دی اکسید گوگرد را در 1/35و   NOx درصد از SPM ،48 درصد از 2/81احتراق گازوئیل نیز  . نماید تولید می
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را تولید  3SO درصد 2SO ،70 درصد 61نفت کوره منبع اصلی انتشار اکسیدهای گوگرد بوده و . کند جـّو منتشر می
رود و کمترین مقدار آلودگی را دارا  ای فسیلی، سوخت پاکی بشمار میگازطبیعی در مقایسه با سایر سوخته. نماید می
 درصد از کل انتشار دی اکسید کربن مربوط به این سوخت است که از نظر مسئله تغییرات اقلیم 43باشد ولی مقدار   می

 .باشد قابل توجه می
مربوط به سهم ) 7-3(و ) 7-1(تولید شده در جداول  2COالزم به ذکر است که اختالف موجود در مقدار کل 

 . نیروگاههای برق آبی در انتشار دی اکسید کربن است
 

 )تن(                       1380های هوا از انواع سوختهای مصرفی در سال  مقدار انتشار آالینده)  :  7-3(جدول 

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سوخت 

 15253 6102 57 10936 45425997 715940 118545 نفت کوره
 220782 353477 115808 4717 66422254 411939 477234 نفت گاز

 ـــ ـــ 6999 ـــ 21670580 21537 4487 نفت سفید
 21758 1054460 5858116 ـــ 38881152 25106 225955 بنزین

 14220 3584 8157 ـــ 129915662 423 168203 گازطبیعی

 272013 1417623 5989137 15653 302315645 1174945 994424 جمع

 
 )درصد(                1380های هوا در سال  سهم هریک از سوختهای فسیلی در انتشار آالینده)  :  7-4(جدول 

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سوخت 

 6/5 4/0 * 9/69 9/14 9/60 0/12 نفت کوره
 2/81 9/24 9/1 1/30 0/22 1/35 0/48 نفت گاز

 ـــ ـــ 1/0 ـــ 2/7 8/1 4/0 نفت سفید
 0/8 4/74 9/97 ـــ 9/12 2/2 7/22 بنزین

 2/5 3/0 1/0 ـــ 0/43 * 9/16 گازطبیعی

 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 0/100 جمع

 . باشد  رقم ناچیز می*
 

در طی شش سال گذشته ترسیم شده است  2COو   NOx  ،2SOمقدار انتشار سه آالینده ) 7-3(تا ) 7-1(در نمودارهای 
 .های فوق منحنی سرانه انتشار نیز ترسیم گردیده است و همچنین در این نمودارها جهت مقایسه بهتر روند تغییرات آالینده

 1375 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال 6/13در طی این سالیان روند صعودی داشته است و از NOxسرانه انتشار 
 .  رسیده است1380کیلوگرم بر نفر در سال  4/15به  
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باشد و پس از   می1377 کیلوگرم به ازای هر نفر در سال  5/1دارای یک شکست تقریباً   2SOنمودار سرانه انتشار 
علت اصلی این امر مربوط به کاهش مصرف نفت .  کیلوگرم بر نفر است2/18آن روند صعودی مالیمی داشته و اکنون 

سرانه انتشار در مورد گاز دی اکسید کربن نیز همواره رشد صعودی داشته است، . باشد ههای کشور میکوره در نیروگا
تواند بر  زیرا تغییر در نوع سوخت مصرفی تأثیر قابل توجهی به تولید این گاز نداشته و تنها کاهش مصرف انرژی می

 به ازای هر نفر بوده است که این مقدار برای سال  تن4 حدود 1375در سال   2COسرانه انتشار . روند آن اثرگذار باشد
 .   تن بر نفر برآورد شده است7/4 حدود 1380
 

 )تن(                                                     1375-80های هوا طی سالهای  میزان انتشار آالینده)  :  7-5(جدول 

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سال 

1375 814698 1144295 240353433 15303 4263156 1069138 236419 

1376 842184 1157122 254390852 15464 4430472 1100223 240163 

1377 858251 1073411 257554194 14165 4908250 1182018 237721 

1378 892054 1089398 270852709 14454 5097447 1228034 246873 

1379 956179 1136270 292836999 15098 5557984 1328571 262169 

1380 994424 1174945 302315645 15653 5989137 1417623 272013 
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  بخش خانگی، تجاری و عمومی -7-2

رسند، که مقادیر آنها در سال  در بخشهای خانگی، تجاری و عمومی انواع سوختهای مایع و گاز به مصرف می
 میلیون 110 میلیون لیتر، بنزین 1604 میلیون لیتر، نفت کوره 3362 میلیون لیتر، گازوئیل 8765 برای نفت سفید 1380
الزم به ذکر است که بخش خانگی به تنهایی بیشترین مصرف . مکعب گازطبیعی بوده است میلیون متر22595لیتر و 

 .باشد  درصد از کل مصرف این فرآورده در کشور مربوط به بخش خانگی می93کننده نفت سفید در کشور بوده و حدود 
 عمومی وارد هوا هایی که در اثر احتراق سوختهای فسیلی فوق در بخشهای خانگی، تجاری و مقدار آالینده

های  روند مقدار انتشار آالینده) 7-7(همچنین جدول . ارائه شده است) 7-6(شوند به تفکیک نوع سوخت در جدول  می
 .  نشان میدهد1375-80هوا از این بخش را طی دوره زمانی 
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  1380ی و عمومی در سال های خانگی، تجار های هوا از بخش مقدار انتشار آالینده)  :  7-6(       جدول 

 )تن(                                                                     به تفکیک نوع سوخت                                                     

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سوخت 

 1604 642 6 1150 4777239 75292 16042 نفت کوره

 3362 1009 672 672 8902483 52783 16810 فت گازن

 ـــ ـــ 6837 ـــ 21168098 21037 4383 نفت سفید

 143 6931 38506 ـــ 255567 165 1485 بنزین

 4316 1333 6056 ـــ 48196202 181 45191 گازطبیعی

 9425 9915 52077 1822 83299589 149458 83911 جمع

 

 

 1375-80های خانگی، تجاری و عمومی طی سالهای  های هوا از بخش تشار آالیندهمقدار ان)  :  7-7(جدول 

 )تن(

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سال 

1375 78795 202557 72261611 2589 51448 9930 8860 

1376 78757 184266 74560135 2315 53067 10142 8906 

1377 79025 175454 75678638 2167 52247 10038 9214 

1378 77413 149595 76951433 1815 54844 10322 8768 

1379 82938 154638 81929041 1890 49652 9494 9389 

1380 83911 149458 83299589 1822 52077 9915 9425 

 
  بخش صنعت-7-3

های برق ها، معادن، مولد بخش صنعت شامل کلیه صنایع بزرگ و کوچک، کارخانجات، کارگاهها، پتروشیمی
 میلیون لیتر بنزین، 52 میلیون لیتر گازوئیل، 2303 میلیون لیتر نفت کوره، 6157در این بخش . باشد صنایع بزرگ می

 . به مصرف رسیده است1380 میلیون مترمکعب گازطبیعی در سال 13196 میلیون لیتر نفت سفید و 30
 جدول. برآوردشده است) 7-8( مصرفی در جدول های هوای این بخش به تفکیک نوع سوخت مقدار انتشار آالینده

 .باشد  می1375-80های هوا طی سالهای  نشان دهنده روند تغییرات آالینده) 9-7(
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  به تفکیک نوع سوخت 1380 صنعت در سال  های هوا از بخش مقدار انتشار آالینده)  :  7-8(جدول 

 )تن(

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سوخت 

 6157 2463 23 4414 18335034 288971 61568 هنفت کور

 3455 461 461 461 6098418 36157 11515 نفت گاز

 ـــ ـــ 23 ـــ 72042 72 15 نفت سفید

 70 3412 18957 ـــ 125823 81 731 بنزین

 4141 834 1981 ـــ 30501869 98 48095 گازطبیعی

 13823 7170 21445 4875 55133186 325379 121924 جمع

 

 1375-80 صنعت طی سالهای  های هوا از بخش مقدار انتشار آالینده)  :  7-9(جدول 

 )تن(

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سال 

1375 97969 277961 43067348 4154 21665 6647 11330 

1376 111071 316235 49755989 4698 19451 6630 13622 

1377 108295 322711 46503723 4838 22809 7250 12468 

1378 110562 306641 48726566 4599 17413 6234 12399 

1379 121007 306225 55005116 4586 22287 7208 13429 

1380 121924 325379 55133186 4875 21445 7170 13823 

 
   بخش حمل و نقل -7-4

ای، ریلی و هوایی اعم از  ری، جادهحمل و نقل یک بخش خدماتی است که شامل کلیه نقل و انتقاالت شه
. در این گزارش بخش حمل و نقل دریایی بطور مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باشد مسافری و یا باربری می

 میلیون لیتر 16543، 1380در سال . باشد بخش حمل و نقل عمدتاً مصرف کننده دو فرآورده بنزین موتور و نفت گاز می
ون لیتر گازوئیل در این بخش به مصرف رسیده، بطوریکه باالترین مقدار مصرف این دو نوع  میلی13892بنزین و 

های ناشی از احتراق این دو سوخت در بخش حمل  مقدار آالینده. فرآورده در کشور به این بخش اختصاص داشته است
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های هوا از این بخش را طی  دهمقدار انتشار آالین) 7-11(همچنین جدول . برآورد شده است) 7-10(و نقل در جدول 
 . دهد  نشان می1375-80سالهای 

بررسیهای انجام شده در کشور بیانگر این امر است که غالب خودروهای موجود به علت داشتن عمر طوالنی و 
ده شده در ساخت، دارای آالیندگی باالیی هستند و همین طور میزان مصرف سوخت نیز قدیمی بودن تکنولوژی استفا

 کشور 17برای مثال استاندارد مصرف سوخت خودرو در . باشد در این نوع خودروها به ازای واحد پیمایش بسیار باال می
 . باشد  لیتر می15دود  کیلومتر است در حالیکه این رقم برای پیکان در ح100 لیتر در هر 7 تا 6اروپایی 

خروجی از اگزوز پیکان و پراید  (HC)دهد که میزان هیدروکربنهای نسوخته  گیریهای انجام شده نشان می اندازه
که توسط سازمان ) ECC 15.04(این در حالی است که استاندارد اروپایی . باشد  گرم بر تست می8/8 و 2/10به ترتیب 

 5/6 و 1/7را برای این دو خودرو به ترتیب  HCگیرد، مقدار استاندارد  ده قرار میحفاظت محیط زیست نیز مورد استفا
 .گرم بر تست اعالم نموده است

 

  به تفکیک نوع سوخت 1380 حمل و نقل در سال  های هوا از بخش مقدار انتشار آالینده)  :  7-10(جدول 

 )تن(

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سوخت 

 183375 305625 100023 2778 36786074 233386 375085 نفت گاز

 21503 1042074 5789302 ـــ 38424422 24811 223301 بنزین

 204878 1347699 5889325 2778 75210496 258197 598386 جمع

 
 1375-80 حمل و نقل طی سالهای  های هوا از بخش مقدار انتشار آالینده)  :  7-11(جدول 

 )تن(

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM ندهآالی/ سال 

1375 482353 219662 58956749 2407 4168382 999458 174008 

1376 490038 221103 60194105 2415 4338136 1030895 175199 

1377 500054 217989 62529644 2354 4810020 1109492 172917 

1378 524900 229757 65500987 2485 5002008 1157563 182228 

1379 565982 246386 70823319 2659 5461405 1258355 195451 

1380 598386 258197 75210496 2778 5889325 1347699 204878 
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  بخش حمل و نقل دریایی-7-5
 مصرف انواع سوختهای مایع در این 1380در سال .  باشد  دریایی کشور می این بخش مربوط به کل حمل و نقل

) 7-12(جدول .  میلیون لیتر بنزین بوده است18 میلیون لیتر گازوئیل و 261یلیون لیتر نفت کوره،  م682بخش به ترتیب 
های هوا را در این  روند انتشار آالینده) 7-13(های تولیدی این بخش به تفکیک نوع سوخت مصرفی و جدول  آالینده

 .دهند  نشان می1375-80بخش طی دوره زمانی 
های هوا از این بخش به ترتیب به دی اکسید کربن، دی اکسید گوگرد  میزان نشر آالیندهطی سالیان اخیر بیشترین 

 بیشترین میزان دی اکسید کربن و دی اکسید گوگرد منتشره 1380در سال . و اکسیدهای نیتروژن اختصاص داشته است
ت گاز و بیشترین میزان انتشار از این بخش ناشی از سوخت نفت کوره، حداکثر نشر اکسیدهای نیتروژن در اثر سوخت نف

 . منواکسید کربن ناشی از مصرف بنزین بوده است
 

  1380 حمل و نقل دریایی به تفکیک نوع سوخت در سال  های هوا از بخش مقدار انتشار آالینده)  :  7-12(جدول 
 )تن(                                                                                                                              

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سوخت 

 682 273 3 489 2032556 32034 6825 نفت کوره 

 3441 5735 1877 52 690230 4379 7038 نفت گاز

 24 1151 6396 ـــ 42453 28 247 بنزین

 4147 7159 8276 541 2765239 36441 14110 جمع

 
             1375-80 حمل و نقل دریایی طی سالهای  های هوا از بخش مقدار انتشار آالینده)  :  7-13( جدول 

 )تن(

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سال 

1375 5690 10222 889476 148 2034 3504 2127 

1376 7837 18566 1442380 274 1759 3864 2514 

1377 11537 33393 2420882 499 2239 4540 3121 

1378 14473 40274 2958584 601 3156 6038 4066 

1379 13899 36348 2732197 540 4527 6440 4104 

1380 14110 36441 2765239 541 8276 7159 4147 
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   بخش کشاورزی-7-6
 میلیون لیتر نفت کوره و 12 میلیون لیتر نفت سفید، 178 میلیون لیتر نفت گاز، 3648بخش کشاورزی با مصرف 

های هوا از این  مقدار انتشار آالینده. باشد ترین بخشهای انرژی کشور می  میلیون لیتر بنزین یکی از کم مصرف14
 . برآورد شده است1375-80برای سالهای ) 7-15(و در جدول به تفکیک نوع سوخت )  7-14(بخش در جدول 

 

                          )تن( به تفکیک نوع سوخت       1380 کشاورزی در سال  ای هوا از بخشه مقدار انتشار آالینده) : 7-14(جدول 

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سوخت 

 12 5 ـــ 8 34485 543 116 نفت کوره 
 25538 40131 12769 365 9660553 59831 58372 نفت گاز

 ـــ ـــ 139 ـــ 430440 428 89 نفت سفید 
 18 892 4955 ـــ 32887 21 191 بنزین

 25568 41028 17863 373 10158365 60823 58768 جمع

 1375-80 کشاورزی طی سالهای  های هوا از بخش مقدار انتشار آالینده)  :  7-15(جدول 

 )تن(

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سال 
1375 65449 68426 11646976 423 19528 45504 28412 
1376 64575 68330 11124471 438 17950 44586 27984 
1377 70314 82667 12424128 624 20817 47351 29681 
1378 63151 67106 10877455 434 19893 43904 27302 
1379 61829 67705 10808749 460 19969 42718 26535 
1380 58768 60823 10158365 373 17863 41028 25568 

 
   بخش نیروگاهها -7-7

 2/65. باشد  میلیون کیلوواتساعت می124275 کل برق تولید شده توسط نیروگاههای وزارت نیرو 1380در سال 
 درصد توسط چهار نیروگاه 4/14 درصد توسط نیروگاههای گازی، 16درصد از این مقدار توسط نیروگاههای بخاری،  

 درصد باقیمانده نیز 1/4 درصد توسط نیروگاههای دیزلی و 3/0و شهیدرجائی، چرخه ترکیبی منتظر قائم، گیالن، قم 
مقدار برق تولید شده و سوخت مصرفی در نیروگاههای ) 7-16(در جدول . آبی تولید شده است توسط نیروگاههای برق

 .وزارت نیرو به تفکیک نوع نیروگاههای موجود، ارائه شده است
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 1380و سوخت مصرفی در نیروگاههای وزارت نیرو در سال تولید شده :   )  7-16( جدول  

 سوخت مصرفی تولید برق
 نوع نیروگاه 

قدرت نامی 
 )مگاوات(

راندمان 
میلیون  )درصد(

 کیلوواتساعت

درصد تولید 
 برق از کل

گازوئیل 
 )هزار لیتر(

نفت کوره 
 )هزارلیتر(

گازطبیعی 
 )هزارمترمکعب(

 14205990 6798752 58336 2/65 81103 88/36 14402 بخاری

 6205803 ـــ 1094182 0/16 19888 97/26 7038 گازی

 3600204 ـــ 365865 4/14 17899 87/44 4060 سیکل ترکیبی
 ـــ ـــ 99629 3/0 328 74/30 533 دیزلی
 ـــ ـــ ـــ 1/4 5057 ـــ 1999 آبی برق

 24011997 6798752 1618012 0/100 124275 63/35 28032 جمع

 
. های هوا از نیروگاهها براساس مقدار و نوع سوخت مصرفی انجام پذیرفته است برآورد میزان انتشار انواع آالینده

 اکسیدهای کربن ) 3SO  ،2SO( اکسیدهای گوگرد ،(NOx)مقدار انتشار اکسیدهای ازت ) 7-18(و ) 8-17(جداول 
)2CO ،CO ( هیدروکربنها(CH)  و ذرات معلق(SPM) 1380فکیک نوع نیروگاهها و سوخت مصرفی در سال را به ت 

همانگونه که در این جدول مشخص شده بیشترین مقدارتولید اکسیدهای گوگرد مربوط به نیروگاههای . نشان میدهد
در این  2COاختالف موجود در مقدار کل . باشد بخاری است، این امر به دلیل مصرف نفت کوره در این نیروگاهها می

 .باشد بوط به میزان انتشار این گاز از نیروگاههای برق آبی میدو جدول مر
 

  1380های هوا از نیروگاهها در سال  مقدار انتشار آالینده)  :  7-17(جدول 

 )تن(

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ نوع نیروگاه 

 10266 3576 96 4889 50702534 320101 78620 بخاری

 2579 715 35 263 16134372 17216 25052 گازی

 1228 329 20 88 8648046 5766 13135 سیکل ترکیبی
 99 32 ـــ 24 263818 1564 518 دیزلی
 ـــ ـــ ـــ ـــ 33351 ـــ ـــ آبی برق

 14172 4652 151 5264 75782121 344647 117325 جمع
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 به تفکیک نوع سوخت مصرفی های هوا از نیروگاههای کشور  مقدار انتشار آالینده)  :  7-18( جدول  

 )تن(                                                                     1380                                                                    در سال 

 NOx SO2 CO2 SO3 CO CH SPM آالینده/ سوخت 

 6798 2719 25 4875 20246683 319100 33994 نفت کوره

 1611 516 6 389 4284496 25403 8414 نفت گاز 

 5763 1417 120 ـــ 51217591 144 74917 گازطبیعی 

 14172 4652 151 5264 75748770 344647 117325 جمع

 
ار شاخص انتش) 7-19(های تولید شده از انواع نیروگاهها، در جدول  تر بین مقدار آالینده جهت انجام مقایسه دقیق
بیشترین مقدار انتشار مربوط به . های هوا برحسب گرم بر کیلوواتساعت ارائه شده است آلودگی برای هریک از آالینده

اکسید گوگرد با  است، سپس دی  گرم به ازای هر کیلوواتساعت برق تولیدی محاسبه شده2/166باشد که  کربن می
 . باشند واتساعت دارای بیشترین مقادیر می گرم بر کیلو9/0 و اکسیدهای ازت با 8/2ضریب انتشار 

ها بوده و  بطوریکه در جدول مشخص شده است نیروگاههای چرخه ترکیبی دارای کمترین مقدار انتشار آالینده
الزم به ذکر . باشند نیروگاههای دیزلی بیشترین مقدار انتشار آلودگی را به ازای هر کیلوواتساعت برق تولیدی دارا می

این در حالی است که . باشند  درصد می31گاههای دیزلی کامالً گازوئیل سوز بوده و دارای راندمان تقریبی است که نیرو
 درصد عمدتاً از گازطبیعی که سوختی پاک است استفاده 45چهار نیروگاه چرخه ترکیبی موجود با راندمان متوسط 

 .کنند می
 

                       1380روگاهها در سال های هوا از نی شاخص انتشار آالینده)  :  7-19(جدول 

 )گرم بر کیلوواتساعت(

 NOx SO2 C SO3 CO CH SPM آالینده/ نوع نیروگاه 

 126/0 044/0 001/0 060/0 346/170 947/3 969/0 بخاری

 130/0 036/0 002/0 013/0 052/221 866/0 260/1 گازی

 068/0 018/0 001/0 005/0 658/131 322/0 733/0 چرخه ترکیبی
 301/0 097/0 ـــ 073/0 495/218 754/4 574/1 دیزلی
 ـــ ـــ ـــ ـــ 8/1 ـــ ـــ آبی برق

 114/0 037/0 001/0 042/0 157/166 773/2 944/0 میانگین
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 )تن(                   1375-80های هوا از نیروگاههای کشور طی سالهای  مقدار انتشار آالینده)  :  7-20(جدول 

NOx SO2 CO2 آالینده/ سال 
)1( SO3 CO CH SPM 

1375 84442 365467 53531273 5582 99 4095 11682 

1376 89906 348622 57313772 5324 109 4106 11938 

1377 89026 241197 57997179 3683 118 3347 10320 

1378 101555 296025 65837684 4520 133 3973 12110 

1379 110524 324968 71538577 4963 144 4356 13261 

1380 117325 344647 75748770 5264 151 4652 14172 

 . بدون احتساب آلودگی نیروگاههای برق آبی ) 1

 
باشد، این عدد برای کشور فرانسه با   گرم بر کیلوواتساعت می86شاخص انتشار کربن از نیروگاههای کشور ژاپن 

آبی   و برای کشور کانادا با دارا بودن سدهای برق14در تولید برق این کشور توجه به سهم عمده نیروگاههای اتمی 
بطورکلی میانگین انتشار کربن از نیروگاههای تولید برق در کشورهای اروپایی .  گرم بر کیلوواتساعت است37عظیم 

های چرخه ترکیبی  گرم بر کیلوواتساعت گزارش شده است، که این عدد مشابه شاخص انتشار کربن از نیروگاه131
   .باشد کشور می

 مجلس 3/2/1374 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 15سازمان حفاظت محیط زیست براساس ماده 
 قسمت در 350 و 800 به ترتیب NOx و 2SOشورای اسالمی، استاندارد خروجی از دودکش نیروگاهها را برای دو گاز 

 که نیروگاههای بخاری از سوخت سنگین  گیریهای انجام شده زمانی ساس اندازهبرا.  اعالم نموده است(ppm)میلیون 
، )دهد این امر بیشتر در زمستانها به علت کمبود فشار گازطبیعی در شبکه انتقال گاز روی می(کنند  نفت کوره استفاده می

در حالی . باشد  محیط زیست میمقدار دی اکسید گوگرد منتشره بیش از حد استاندارد اعالم شده توسط سازمان حفاظت
 تولیدی کمتر از میزان 2SOکه در صورت استفاده نیروگاهها از سوخت گازطبیعی و یا مخلوط گاز و مازوت، مقدار 

 . استاندارد است
باشند مقدار این گاز کمی باالتر از حد مجاز است ولی  در مورد اکسیدهای ازت، زمانیکه نیروگاهها مازوت سوز می

کمترین .  تولید شده پائین تر از استاندارد خواهد بودNOxاستفاده از مخلوط مازوت و گاز و یا فقط گازطبیعی، در صورت 
باشد که علت اصلی این امر مصرف کمتر گازوئیل و نفت کوره در   می1377ها مربوط به سال  مقدار انتشار این آالینده

استفاده از گازطبیعی در نیروگاهها یکی از . ستفاده شده استنیروگاهها بوده و عمدتاً از گازطبیعی در این سال ا
در مقایسه با سایر روشهای موجود که نیاز به (ترین روشهای کاهش آلودگی این بخش  ترین و معقول هزینه کم

 .  باشد برای ایران می) تکنولوژی باالیی دارند
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 یسازی مصرف انرژ بهینه: هشتم بخش 
 

  بخش صنعت-8-1
 درصد از 23 میلیون بشکه نفت خام، حدود 0/159 با دارا بودن مصرفی معادل 1380بخش صنعت کشور در سال 

به این ترتیب این بخش پس از بخش خانگی، تجاری، رتبه دوم را از . کل مصرف نهائی را به خود اختصاص داده است
 .باشد نظر مصرف انرژی دارا می

، تعداد کارگاههای 1378 نفر پرسنل و بیشتر در سال 50صل از آمارگیری از کارگاههای صنعتی براساس نتایج حا
عدم . دهند  درصد از کل مصرف انرژی بخش صنعت را به خود اختصاص می80باشد که حدود   عدد می2640صنعتی 

ی و اثرات زیست محیطی کارائی فنی مصرف انرژی و هدر رفتن قریب به یک سوم از کل انرژی در فرآیندهای صنعت
. سازد های بسیاری در این خصوص را آشکار می سازی مصرف انرژی در صنایع و انجام پروژه ناشی از آن، ضرورت بهینه

سازی مصرف انرژی در هر  نیل به این هدف مستلزم بررسی تک تک صنایع بود تا بتوان ضمن یافتن راهکارهای بهینه
 هزینه، و پر هزینه کاهش مصرف انرژی را ارائه نمود و اقدامات عملی در این راستا صنعت، راهکارهای بدون هزینه، کم

بدین منظور در تداوم فعالیتهای بهبود کارائی انرژی در صنایع، بعد از صنایع نساجی، سیمان، آلومینیوم، . را انجام داد
های بهبود کارائی انرژی در صنایع  وژه پر1380گری که در سالهای قبل مورد بررسی قرار گرفته بود، در سال  ریخته

 .کاشی و سرامیک و قند انجام پذیرفت
 

 جوئی در شش زیر بخش صنعتی  میزان پتانسیل صرفه)  :  8-1(جدول 
 )تراژول(جویی  پتانسیل قابل صرفه تعداد کارخانجات بررسی شده صنعت

 3900 29 سیمان
 2280 38 نساجی 

 6872 35 آلومینیوم
 1200 45 گری ریخته

 2570 34 قند و شکر
 2040 62 کاشی و سرامیک

 18862 243 جمع

 
 کارخانه تولید قند و شکر 34در پروژه بهبود کارائی انرژی در صنعت قند، اطالعات مربوط به : صنایع قند

 در نهایت سپس چهار کارخانه مورد ممیزی انرژی قرار گرفت و. آوری گردید  کارخانه تصفیه شکر خام جمع3چغندری و 
مطالعات پیش ) کمیسیون اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل برای آسیا و اقیانوسیه(با همکاری کارشناسان اسکاپ 
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 درصد از کل 5براساس نتایج بدست آمده صنعت قند کشور حدود . سنجی در کارخانه قند شیرین انجام پذیرفت امکان
همچنین متوسط شاخص مصرف برق و سوخت در دوره . دهد انرژی مصرفی بخش صنعت را به خود اختصاص می

 گیگاژول و در دوره تصفیه شکر خام به 25/3 کیلوواتساعت و5/67چغندری با ازای یک تن چغندر به ترتیب برابر با 
جویی نسبت به  پتانسیل صرفه. باشد  گیگاژول می6/9 کیلوواتساعت و 1/248ازای یک تن شکر خام به ترتیب برابر با 

 220 هزار بشکه معادل نفت خام و در دوره تصفیه شکر خام برابر با 200صرف داخلی در دوره چغندری برابر با متوسط م
 .باشد هزار بشکه معادل نفت خام می

 

 جوئی در صنعت قند  پتانسیل صرفه)  :  8-2(جدول 

 شرح
 مصرف ویژه سوخت 

 )گیگاژول بر تن(

مصرف ویژه برق 
 )کیلوواتساعت بر تن(

جویی نسبت به متوسط   صرفهپتانسیل
 )بشکه معادل نفت خام(مصرف داخلی 

 200000 5/67 25/3 دوره چغندری
 220000 1/248 6/9 دوره شکر خام

 

در پروژه بهبود کارائی انرژی در صنعت کاشی و سرامیک پس از بررسی، مطالعه و : صنایع  کاشی و سرامیک
 4آوری گردید و سپس ممیزی انرژی در   کارخانه جمع65 تولید شناخت فرآیندهای موجود،اطالعات مصرف انرژی و

 درصد از مصرف انرژی کل صنعت کشور 83/1براساس نتایج حاصله، صنعت کاشی و سرامیک . کارخانه انجام پذیرفت
کیلوواتساعت بر 03/4متوسط شاخص مصرف برق و سوخت در کاشی کف به ترتیب برابر . دهد را به خود اختصاص می

 مگاژول 62/133 کیلوواتساعت بر مترمربع و 67/3 مگاژول بر مترمربع و در کاشی دیوار به ترتیب برابر 1/30بع و مترمر
 مگاژول 3/173 و 6/173همچنین شاخص مصرف انرژی کل در کاشی کف و دیوار به ترتیب برابر . باشد بر مترمربع می
 . باشد  میلیون مگاژول می960 و 710یوار به ترتیب برابر جویی در کاشی کف و د پتانسیل صرفه. باشد بر مترمربع می

 

 جوئی در صنعت کاشی و سرامیک پتانسیل صرفه)  :  8-3(جدول 

 مصرف ویژه سوخت
 مصرف ویژه 

 برق

 مصرف ویژه 
 انرژی کل

جویی  پتانسیل صرفه
نسبت به متوسط 
 شرح مصرف داخلی

مگاژول بر 
 مترمربع

مگاژول 
 بر تن

کیلوواتساعت 
 ترمربعبر م

کیلوواتساعت 
 بر تن

مگاژول بر 
 مترمربع

مگاژول بر 
 تن

 تراژول

 710 ـــ 6/173 ـــ 03/4 ـــ 1/130 کاشی کف
 960 ـــ 3/173 ـــ 76/3 ـــ 6/133 کاشی دیوار

 290 61584 ـــ 951 ـــ 51307 ـــ ظروف چینی 
 78 22975 ـــ 484 ـــ 17753 ـــ چینی بهداشتی
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 قل بخش حمل و ن-8-2
باشند که در ادامه به آنها  سازی در بخش حمل و نقل می آوری و مدیریت تقاضا از جمله ابزارهای مؤثر بهینه ارتقاء فن
 .اشاره شده است

 

مصرف بهینه منابع ارزشمند سوختهای فسیلی و حفظ محیط زیست از مسائل مورد توجه : آوری خودرو ارتقاء فن
. های موجود و در دست تولید در حال حاضر از این منظر در وضع مطلوبی قرار ندارندباشد چرا که خودرو دنیای امروز می

این . باشد آوریهای جدید در سیستم سوخت خودروها می یکی از راهکارهای مؤثر برای حل این معضل، به کارگیری فن
پردازشگر مرکزی، و منبع سیستم دارای اجزاء مختلفی از جمله نماگر سوخت، انژکتور، سنسورهای ارسال اطالعات، 

. اند آوری شده باشد که با حضور الکترونیک در عرصه خودروسازی، این قطعات نیز دچار تحوالت شگرف فن سوخت می
زنی عالوه بر کاهش مصرف سوخت و آالیندگی خودرو، باعث افزایش  این مجموعه با انتخاب مناسبترین زمان جرقه

 .گردد راندمان موتور نیز می
باشد که این مرکز با دریافت و پردازش  یا مرکز اطالعات راننده می DICآوریهای جدید، واحد   ه فناز جمل

نماید که در افزایش راندمان خودرو به راننده کمک  اطالعاتی نظیر سرعت، دور موتور و غیره شاخصهایی را محاسبه می
مصرف سوخت، میزان سوخت مصرف شده، مصرف توان به متوسط پیمایش بر واحد  از جمله این شاخصها می. کند می

به عنوان مثال، به دو دلیل مصرف . ای و پتانسیل پیمایش براساس سوخت باقیمانده در مخزن اشاره نمود شده لحظه
گیرد و دور  یکی بدلیل آنکه رانندگی به شکل مناسب صورت نمی. تواند بیش از حد معمول باشد ای سوخت می لحظه

با فراهم آوری اطالعات فوق زمینه . باشد و دیگر اینکه موتور از تنظیم خارج شده است رعت نمیموتور متناسب با س
بدین ترتیب با استفاده از سیستمهای . گردد ها مهیا می الزم برای اصالح وضعیت و کاهش مصرف سوخت و آالینده

رود وسایل نقلیه   بنابراین انتظار می.شود  درصد از آلودگی هوا کاسته می50 درصد از مصرف سوخت و 16 تا 12جدید 
به عبارتی دیگر در یک دوره پنج ساله با . جویی نمایند  لیتر در سال بنزین صرفه400 تا 300مجهز به سیستمهای فوق 

 . میلیارد ریال کاست1200توان از هزینه مصرف بنزین  تجهیز ساالنه چهارصد هزار وسیله به این سیستم می
 

غالب . مصرف انرژی در بخش حمل و نقل یک چالش جهانی است: خش حمل و نقلمدیریت تقاضا در ب
نماگرهای انرژی و محیط زیستی در این بخش روند نامناسبی دارند و آثار جانبی نظیر گرمایش زمین، تغییر الیه ازن، 

با فرض تأکید بر جابجایی مدیریت تقاضای حمل و نقل . تراکم، صدا، گسترش شهرها و آلودگی را به همراه دارند
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مورد ) افزایش تولید اتومبیل و راه(دسترسی و برآورده شدن نیازهای اجتماعی و اقتصادی به جای ایجاد قابلیت تحرک 
های اجتماعی مرتبط از قبیل مصرف منابع تجدیدناپذیر و آلودگی محیط زیست  بدین ترتیب هزینه. گیرد توجه قرار می

یتهای اقتصادی و اجتماعی نه تنها پویایی خود را از دست نداده، بلکه تحرک ضمن آنکه فعال. کاهش خواهد یافت
 : باشند در راستای اجرای این سیاست فعالیتهای زیر قابل اجرا می. بیشتری نیز خواهند گرفت

− Carpoolingهای عمومی یا خصوصی    یا استفاده مشترک از وسیله نقلیه توسط گروه. 
ریق توسعه و اصالح مسیرها، نوسازی وسایل و ناوگان، افزایش ایمنی و توسعه توسعه حمل و نقل عمومی از ط −

 .خطوط دسترسی اختصاصی 
 .دهند الگوهای کاربری زمین فشرده که نیاز به سفر را کاهش و چگالی تقاضای سفر را افزایش می −
 . روی و استفاده از دوچرخه  توسعه فرهنگ پیاده −
 .ی بر سفرهای زمان اوج ای برای تأثیرگذار وضع عوارض جاده −
 .جهت کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی ) همچون افزایش قیمت آن در مناطق شلوغ(مدیریت پارکینگ  −
 . های عملکردی وسیله نقلیه شخصی  مالیات بر سوخت وسایل نقلیه پر مصرف به منظور افزایش هزینه −
 .گردد به ساعات دیگر میتغییر ساعات کار منجر به تغییر تقاضای سفر از ساعت اوج  −
 . ایی به منظور فراهم آوردن زمینه فعالیت در منزل و کاهش تقاضای سفر  توسعه سیستمهای مخابراتی و رایانه −
 .گیرندگان در خصوص اثرات منفی الگوی فعلی سفر و نیاز به اصالح آن  آموزش عامه مردم و تصمیم −
ش مصرف و آلودگی بطور غیرمستقیم به آموزش و مستقیماً به های معاینه و نگهداری اجباری با هدف کاه برنامه −

 .انجامد ها می کاهش هزینه
 .جایگزین نمودن وسایل نقلیه فرسوده از ناوگان −

در ادامه تعداد .  درصد تقاضای سفر کاهش یابد40 تا 10رود   انتظار می ای از روشهای فوق با اجرای مجموعه
 . یک آنها آورده شده استوسایل باری و مسافری و هم چنین تراف

 

 بر خانگی و ساختمان   بخش استاندارد تجهیزات انرژی-8-3
 درصد، بیشترین 0/39 درصد در دهه گذشته و سهم حدود 5/7مصرف انرژی در بخش خانگی و تجاری با رشد متوسط 

  شامل1380خش در سال بیشترین سهم حاملهای استفاده  شده در این ب. مصرف را در کشور به خود اختصاص داده است
 .  درصد سوختهای جامد بوده است0/1 درصد برق و 2/11 درصد فرآورده نفتی،  1/36  درصد گازطبیعی، 7/51
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بر، موجب  کنندگان تجهیزات انرژی سازی و استفاده رشد روز افزون ساختمان: بخش استاندارد تجهیزات انرژی بر خانگی
. ظیر تعیین معیارهای مصرف انرژی در تجهیزات انرژی بر خانگی در نظر گرفته شودگردیده سیاستها و استراتژیهای خاصی ن

 .گردد معیاری جهت تعیین حداکثر سطح مصرف انرژی مشخص گردد اجرای استاندارد مصرف انرژی موجب می
باشند،   میهای غیرکارا از بازار مصرف این مقررات و استانداردها، ابزارهای مؤثری برای حذف کاالها و فن آوری

وجود (و همچنین ساختار سازمانی آن ) دارای قابلیت اجرایی(که بایستی با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی 
تاکنون استاندارد مصرف انرژی در چند وسیله . تدوین گردند) مکانیزمهای کافی برای اجرای این مقررات و استانداردها

برچسب مصرف انرژی امکان حصول .  برای آنها الزامی گردیده استبه مرحله اتمام رسیده و نصب برچسب انرژی
استاندارد کردن سایر وسایل خانگی .  سازد کنندگان مهیا می اطالعاتی را در زمینه مصرف انرژی تجهیزات برای مصرف

امات وزارت نیرو از دیگر اقد. باشد  توسط وزارت نیرو و وزارت نفت در حال انجام می باشند، و صنعتی که در اولویت می
 طراحی و 1375باشد که در سال  جوئی انرژی می در راستای تعیین معیار مصرف انرژی ایجاد آزمایشگاه ملی صرفه

اند که تاکنون   وسیله انرژی بر طراحی گردیده29این مجموعه آزمایشگاهها به منظور تست . تجهیز گردیده است
 لباسشوئی،  ، ماشین)هیترهای برقی( آبی و گازی، مبدلهای حرارتی برقی یخچال و فریزر، کولر:  وسیله 8امکانات تست 

 . المپ، لوازم برقی موتوردار آشپزخانه، موتورهای تکفاز و سه فاز مهیا شده است
 

 توان، تقاضای ساالنه و تولید داخلی برخی تجهیزات انرژی بر خانگی )  :  8-4(جدول 

 نام تجهیز
میزان متوسط 
 انرژی یا توان

حامل انرژی 
 مصرفی تجهیز

واحد 
 مصرف

تعداد تقاضای 
 )هزار(ساالنه 

درصد تولید 
 داخلی

تعداد 
 تولیدکنندگان

 6 80 62000 وات برق 100 ای  المپ رشته
 2 85 9000 وات برق 40 المپ فلورسنت
 16 60-80 1300 وات برق 200-250 یخچال و فریزر

 24 70 480 وات برق 550 کولر آبی
 2 40 110 وات برق 2000 کولر گازی

 12 50 305 وات برق 3200 ماشین لباسشوئی اتوماتیک
 2 نامشخص 150 وات برق 200 کمپرسور هرمتیک خانگی 

 7 75 223 وات برق 1000 اتوبرقی
 نامشخص نامشخص نامشخص وات برق 1000 بخاری برقی

 نامشخص نامشخص 100 وات برق 3800 آبگرمکن برقی
 13 100 560 وات برق 1000 ) لیتری6 و 4(گی سماور برقی خان
 ـــ 100 60 وات برق 2000 ) لیتری30 و 20(سماور صنعتی 
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 جویی آنها لیست تجهیزات انرژی بر خانگی و میزان پتانسیل صرفه)  :  8-5(جدول 

 )گیگاواتساعت(

 زمان شروع پروژه نام تجهیز
جویی  پتانسیل صرفه

 سال اول 

جویی  پتانسیل صرفه

 ل دومسا

 491 236 1375 یخچال و فریزر

 120 57 1377 کولر آبی

 ـــ ـــ 1379 کولر گازی

 8/28 3/14 1377 ماشین لباسشوئی اتوماتیک

 36 3/17 1377 کمپرسور هرمتیک خانگی 

 6/2 3/1 1376 اتوبرقی

 4/2 2/1 1376 بخاری برقی

 14 3/7 1376 آبگرمکن برقی

 4/4 2/2 1376 ) لیتری6 و 4(سماور برقی خانگی 

 2/3 6/1 1376 ) لیتری30 و 20(سماور صنعتی 

 13 6 1376  تن تبرید 60چیلرهای تراکمی تا 
 4/78 4/38 1376 های سانتریفوژ پمپ

 ــ ــ 1380 الکتروموتورهای تکفاز
 ــ ــ 1381 الکتروموتورهای سه فاز

 ــ ــ 1379  نیمه اتوماتیکماشینهای لباسشوئی دو قلو و
 ــ ــ 1381 ها المپ و روشنائی

 
سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان اقدامات متعددی صورت گرفته  در زمینه نحوه بهینه: بخش ساختمان

 نمونه آپارتمان مسکونی واقع در مناطق بیست گانه تهران و یک 20از جمله این اقدامات انجام ممیزی انرژی در . است
آمده ) 8-11(تا ) 8-6(باشد که نتایج حاصل از آن به صورت شاخصهای تعریف شده در جداول  مارستان نمونه میبی

سازی مصرف انرژی در ساختمانهای ساخته شده و ساخته نشده شهر تهران نیز تهیه  همچنین نرم افزارهای بهینه. است
 دوری و نزدیکی به دو ایستگاه هواشناسی مهرآباد و این نرم افزارها با توجه به وضعیت ساختمان، و. گردیده است

 .نماید  مترمربع زیربنا ارائه می200هایی برای ساختمانهای حداکثر ده طبقه و  شمیران توصیه
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 سازی انرژی در مصرف و شاخص ویژه انرژی حرارتی قبل و بعد از اجرای اقدامات بهینه)  :  8-6(جدول 

                                         ساختمانهای نمونه                             

 منطقه
زیربنای مفید 

 )مترمربع(

مصرف  انرژی 
حرارتی وضع موجود 

 ) مگاژول(

مصرف انرژی حرارتی 
 سازی  بعد از بهینه

 )مگاژول(

 شاخص مصرف انرژی 
 وضع موجود 

 )مگاژول برمترمربع(

شاخص مصرف 
انرژی بعد از 

 سازی  بهینه
 )اژول برمترمربعمگ(

1 587 744540 377481 1268 643 

2 1087 767445 546916 706 503 

3 1596 1007041 593279 631 372 

4 612 639176 468350 1044 765 

5 950 723924 419449 762 442 

6 775 536491 333955 692 431 

7 948 1461141 626360 1541 661 

8 747 1248576 429304 1671 575 

9 733 467148 201352 637 275 

10 1204 2748900 1168433 1731 970 

11 598 1349460 452414 1673 757 

12 640 611358 205358 955 321 

13 767 966957 455122 1261 593 

14 668 471057 234028 705 350 

15 670 643280 228364 960 341 

16 640 675444 271644 1055 424 

17 610 521220 269680 854 442 

18 564 951761 294100 1688 521 

19 690 405258 259530 587 376 

20 893 648914 315902 727 354 

 510 1101 8151022 17589090 15979 جمع

ت کاهش مصرف سازی جه حالتی است که ساختمان در همان وضعیت فعلی خود قرار داشته باشد و هیچ اقدام و راهکار بهینه: وضع موجود
 .انرژی در آن انجام نشود

 .سازی مصرف انرژی  جهت کاهش مصرف انجام شده است حالتی است که در ساختمان اقدامات و راهکارهای بهینه: سازی بعد از بهینه
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 سازی انرژی در  مصرف و شاخص ویژه انرژی الکتریکی قبل و بعد از اجرای اقدامات بهینه)  :  8-7(جدول 
                                                               ساختمانهای نمونه          

زیربنای مفید  منطقه
 )مترمربع(

مصرف  انرژی الکتریکی 
وضع موجود 

 ) کیلوواتساعت(

مصرف انرژی 
الکتریکی بعد از 

 سازی  بهینه
 )کیلوواتساعت(

شاخص مصرف انرژی 
وضع موجود 

کیلوواتساعت (
 )برمترمربع

شاخص مصرف انرژی 
 سازی بعداز بهینه

کیلوواتساعت (
 )برمترمربع

1 587 12007 9186 5/20 6/15 

2 970 24639 19907 4/25 5/20 

3 1453 41342 32736 5/28 5/22 

4 480 17004 12358 4/35 7/25 

5 828 29804 24977 0/36 2/30 

6 738 19308 14981 2/26 3/20 

7 869 35044 28817 3/40 2/33 

8 693 22003 17172 8/31 8/24 

9 654 20118 17126 8/30 2/26 

10 1204 22819 17654 0/19 7/14 

11 583 22069 15999 9/37 4/27 

12 668 21483 13808 2/32 7/20 

13 792 26614 18244 6/33 0/23 

14 501 15516 12472 0/31 9/24 

15 696 21763 17444 3/31 1/25 

16 705 34225 29131 5/48 3/41 

17 766 21630 18642 2/28 3/24 

18 564 19130 14253 9/33 3/25 

19 477 11567 8691 2/24 2/18 

20 880 29437 24204 5/33 5/27 

 3/24 9/30 367801 467522 15108 جمع

 
سازی جهت کاهش مصرف  م و راهکار بهینهحالتی است که ساختمان در همان وضعیت فعلی خود قرار داشته باشد و هیچ اقدا: وضع موجود

 .انرژی در آن انجام نشود
 .سازی مصرف انرژی  جهت کاهش مصرف انجام شده است حالتی است که در ساختمان اقدامات و راهکارهای بهینه: سازی بعد از بهینه
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 مقادیر مصرف سالیانه انرژی در ساختمانهای نمونه )  :  8-8(جدول 

شماره 
 ساختمان

انرژی کل مصرف 
وضع موجود 

 )مگاژول(

مصرف انرژی کل 
سازی  بعد از بهینه

 )مگاژول(

پتانسیل 
جویی انرژی  صرفه

 )بشکه معادل نفت خام(

 شاخص مصرف انرژی 
 کل وضع موجود

 )مگاژول برمترمربع(

شاخص مصرف انرژی 
سازی  کل بعد از بهینه

 )مگاژول برمترمربع(

1 874216 476694 65 3/1489 1/812 

2 1033546 761906 44 4/980 8/724 

3 1453535 946830 83 3/938 1/615 

4 822819 601812 36 0/1427 3/1043 

5 1045807 689201 58 8/1150 3/767 

6 745017 495748 41 8/974 1/650 

7 1839616 937586 147 8/1976 9/1018 

8 1486208 614759 142 4/2014 3/842 

9 684422 386307 49 5/969 5/557 

10 2995345 1359099 267 3/1935 8/1128 

11 1587805 625201 157 6/2081 9/1052 

12 843374 354482 80 6/1302 1/544 

13 1254388 652158 98 6/1623 2/842 

14 638630 368721 44 7/1039 2/619 

15 878320 416762 75 8/1297 5/611 

16 1045074 586259 75 7/1579 7/870 

17 754824 471013 46 4/1159 9/704 

18 1158365 448034 116 8/2053 4/794 

19 530182 353395 29 2/849 9/572 

20 966833 577303 64 9/1087 8/650 

 0/773 0/1435 1718 12123271 22638327 جمع

 
سازی جهت کاهش مصرف   اقدام و راهکار بهینهحالتی است که ساختمان در همان وضعیت فعلی خود قرار داشته باشد و هیچ: وضع موجود

 .انرژی در آن انجام نشود
 .سازی مصرف انرژی  جهت کاهش مصرف انجام شده است حالتی است که در ساختمان اقدامات و راهکارهای بهینه: سازی بعد از بهینه
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 مصرف  و شاخص ویژه انرژی حرارتی در یک بیمارستان نمونه)  :  8-9(جدول 

 ماه
ف انرژی حرارتی مصر

 وضع موجود 
 )مگاژول(

مصرف انرژی حرارتی 
بعد از بهینه سازی 

 )مگاژول(

شاخص مصرف انرژی 
 وضع موجود 

 )مگاژول بر مترمربع(

شاخص مصرف انرژی بعد 
 سازی  از بهینه

  )مگاژول بر مترمربع(

 1/70 7/111 2356167 3755489 فروردین
 3/73 4/117 2463548 3945880 اردیبهشت

 8/75 9/121 2548839 4097105 خرداد
 6/79 6/128 2676468 4323398 تیر

 0/105 5/173 3528764 5834561 مرداد
 0/105 5/173 3528764 5834561 شهریور

 3/92 1/151 3102719 5079161 مهر
 8/117 4/196 3961764 6602291 آبان
 8/117 4/196 3961764 6602291 آذر
 8/117 4/196 3961764 6602291 دی 
 3/168 9/285 5659401 9612286 بهمن
 8/117 4/196 3961764 6602291 اسفند
 6/1240 1/2049 41711725 68891604 جمع

 
 مصرف  و شاخص ویژه انرژی الکتریکی در یک بیمارستان نمونه)  :  8-10(جدول 

 ماه
مصرف انرژی حرارتی 

 وضع موجود 
 )کیلوواتساعت(

 مصرف انرژی حرارتی
بعد از بهینه سازی 

 )کیلوواتساعت(

شاخص مصرف انرژی 
وضع موجود 

 )کیلوواتساعت بر مترمربع(

 شاخص مصرف انرژی 
 سازی  بعد از بهینه

 )کیلوواتساعت بر مترمربع(

 7/5 9/6 191576 231652 فروردین
 4/5 6/6 182240 220363 اردیبهشت

 1/7 6/8 240302 290571 خرداد
 7/9 8/11 327492 396000 تیر

 2/10 4/12 344322 416351 مرداد
 5/10 7/12 354368 428498 شهریور

 5/6 9/7 218328 264000 مهر
 2/5 3/6 176043 212869 آبان
 8/6 2/8 227149 274666 آذر
 5/7 0/9 251001 303508 دی 
 5/8 3/10 286180 346046 بهمن
 6/8 4/10 288939 349382 اسفند

 8/91 1/111 3087940 3733906 جمع
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 مصرف و شاخص ویژه کل انرژی در یک بیمارستان نمونه)  :  8-11(جدول 

 ماه
مصرف انرژی کل 

وضع موجود 
 )مگاژول(

مصرف انرژی کل 
سازی  بعد از بهینه

 )مگاژول(

شاخص مصرف کل 
انرژی وضع موجود 

 )مگاژول برمترمربع(

شاخص مصرف کل انرژی 
 سازی  بعد از بهینه

 )ترمربعمگاژول برم(

پتانسیل 
جویی انرژی  صرفه

 )بشکه معادل نفت خام(

 4/299 6/131 1/186 4425190 6257330 فروردین

 5/309 8/131 2/188 4431742 6325800 اردیبهشت

 8/341 0/153 2/215 5144103 7235272 خرداد

 1/390 8/184 8/255 6213382 8600198 تیر

 0/504 6/215 3/307 7247445 10331152 مرداد

 7/507 8/218 2/311 7355937 10462339 شهریور

 6/403 4/162 9/235 5460661 7930361 مهر

 5/496 4/174 8/264 5863025 8901276 آبان

 4/515 8/190 6/284 6414971 9568684 آذر

 2/524 5/198 8/293 6672576 9880177 دی

 7/751 3/260 1/397 8750145 13349583 بهمن

 2/538 7/210 6/308 7082304 10375617 اسفند

 0/5582 6/2232 5/3248 75061480 109217789 جمع

 
  آموزش و آگاهسازی-8-4

سازی مصرف انرژی اتخاذ رویکردهای اجتماعی از قبیل آموزش،  در کنار رویکردهای فنی و مهندسی جهت بهینه
باشد، تا از این طریق نگرش  نیز ضروری میاطالع رسانی و تعدیل رفتارها و هنجارهای مربوط به مصرف انرژی 

 جامعه شناختی و تربیتی به سمت منطقی  کنندگان انرژی توسط روشهای صحیح علمی مبتنی بر اصول روان شناختی، مصرف
 .کردن الگوی مصرف انرژی هدایت گردد

گرش رفتاری در در بخش آموزش و آگاهسازی تأکید بر تغییر نگرش، افزایش انگیزش، حساس سازی و ایجاد ن
های اجتماعی و  باشد که در نقش لذا تمرکز اصلی بر روی فاکتورهای انسانی می. سازی مصرف انرژی است خصوص بهینه

 .توانند مؤثر باشد های سازمانی مختلف بر روی نحوه مصرف انرژی می پست
زش مدیریت مصرف انرژی در صنایع لذا به منظور ارتقاء سطح آموزش و آگاهسازی در جامعه اقدامات متعددی نظیر آمو

 . های عمومی صورت گرفته است و آگاهسازی از طریق رسانه
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  بررسی میدانی اثربخشی آموزشهای مدیریت مصرف انرژی  -8-4-1

 نفر از کارشناسان و مدیران انرژی در 1200 در برنامه دوم توسعه کشور 19تبصره » و« بند 8با عنایت به اجرای ردیف 
ها جهت تعیین میزان اثربخشی در بهبود این فعالیتها به انجام  اند و ارزیابی این فعالیت مختلف صنعت آموزش دیدهزیربخشهای 
های از قبل   کارخانه کشور با مراجعه حضوری و پر کردن پرسشنامه40این بررسی میدانی به صورت نمونه از . رسیده است

های آموزشی مدیریت انرژی  البته الزم به ذکر است که دوره.  گرفته استطراحی شده و رویت اسناد مثبته این واحدها صورت
از آنجائی که فعالیتهای آموزشی و آگاهسازی به مدت زمان جهت اثربخشی و ایجاد . تنها در این واحدها برگزار گردیده است

 .  انتخاب شده است80 تا 79زیابی نیاز دارد، لذا سالهای ار) افراد آموزش دیده(در عامالن اجرایی ) نگرش رفتاری(نگرش 
 

  واحد صنعتی آموزش دیده 40بررسی میدانی اثربخشی آموزشهای مدیریت مصرف انرژی از )  :  8-12(جدول 

 )1(به صورت نمونه                                                                               
 درصد کاهش ش میزان کاه 1380 1379 واحد مصرف سوخت

 3/9 21458 209943 231401 هزارمترمکعب گازطبیعی 

 2/12 32684 234284 266968 مترمکعب سوخت مایع

 6/10 87219 735567 822786 مگاواتساعت برق

 7/10 6/23 6/195 2/219 مگاوات دیماند برق

 8/10 66331 548842 615173 تن معادل نفت خام مصرف انرژی کل

های آموزشهای مدیریت انرژی و نیز افزایش تولید به   درصد پس از اجرای دوره8/10ه کاهش میزان کل مصرف انرژی به میزان با توجه ب) 1
 . کاهش یافته است79-80 درصد طی سالهای 15 این کارخانجات حدود (SEC) درصد، مقدار کل مصرف ویژه انرژی 2/5میزان 

 
 بشکه 487000 تن معادل نفت خام بوده که برابر 66331 حدود در واحدهای مذکور مقدار کاهش مصرف انرژی

 دالر در نظر گرفته شده 23قیمت هر بشکه نفت خام بطور متوسط (باشد   میلیون دالر می2/11نفت خام و معادل  
 معنا این نتیجه بدین. این کاهش عمدتاً در اثر اقدامات کم هزینه و بدون هزینه توسط واحدها بوجود آمده است). است

 میلیون تومان 300ای کمتر از  ریزی و انجام شده در طی برنامه دوم و سوم که هزینه است که کل آموزشهای برنامه
جوئی مالی، افزایش تولید بطور متوسط به میزان   میلیون دالر صرفه2/11 کارخانه، نه تنها 40دربرداشته است، فقط در 

 درصد داشته، بلکه به همین 15حدود  )  مصرف انرژی به واحد تولیدنسبت( درصد و بهبود مصرف ویژه کل انرژی 5
لذا ارزش گذاری بر . میزان کاهش مصرف انرژی موجب کاهش انتشار آالینده و حفاظت از محیط زیست شده است

 . باشد روی فعالیتهای آموزشی از اهمیت باالیی برخوردار می
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 تحوالت جهانی بخش انرژی: نهم بخش 
 

   2001 مروری بر مهمترین وقایع انرژی در سال -9-1
 دالر برای هر بشکه و یا 28 تا 22 با قیمتهای مورد نظر اوپک در دامنه قیمتی 2001بخش اعظم سال : اوپک
 سپتامبر زمینه افزایش قیمت نفت فراهم آمد اما کاهش تقاضا در ماههای بعد 11بدنبال حادثه . ر سپری شدکمی باالت

نشست اعضاء اوپک در .  دالر برای هر بشکه نگاه دارد22مانع از آن شد که اوپک بتواند به راحتی قیمتها را باالتر از  
در .  سپتامبر کاهش یافت11تر از حادثه  قیمتها به سطوح پائین سپتامبر نیز منجر به افزایش قیمت نشد و حتی 27 و 26

 دالر در هر بشکه رسیده بود 18 اعضاء اوپک بار دیگر در جهت افزایش قیمتها که به کمتر از 2001اواسط نوامبر 
 همکاری  مشروط بر2002 میلیون بشکه در روز از ابتدای ژانویه 5/1گردهم آمدند و تصمیم به کاهش تولید به میزان 

آنگوال و قزاقستان نسبت به کاهش سطح تولید . تولیدکنندگان غیراوپک همچون مکزیک، عمان، روسیه و نروژ گرفتند
 درصد کاهش در تولید 5ریزی جهت  در پنجم دسامبر روسیه از برنامه. خود و همکاری با اوپک اعالم آمادگی کردند

 .بر داد خ2002 هزار بشکه در ژانویه سال 150خود معادل 
 از استرالیا به آمریکای شمالی را به امضاء LNGشرکتهای آمریکایی فیلیپس و ال پاسو قرارداد واردات : استرالیا 

ریزی شده تأسیسات  هزینه طرح. شود  به امریکا صادر میLNG میلیون تن 8/4به موجب این قرارداد ساالنه . رساندند
LNG میلیارد دالر تخمین زده شده است5/3تا  3 و ترمینالهای مربوطه مجموعاً حدود . 

امضاء ) مرز بین دو کشور(ای را برای تولید نفت و گاز مشترک در دریای تیمور  استرالیا و تیمور شرقی توافقنامه
 درصد امتیاز به 90شد، در حالیکه با ترتیبات جدید  در توافقنامۀ قبلی امتیاز بین دو کشور بطور مساوی تقسیم می. کردند

 . درصد به استرالیا اختصاص داده شده است10یمور و ت
.  افت عرضه را در روسیه و الجزایر جبران نمود2001رشد فزایندۀ صادرات گاز از هلند و نروژ در سال : اروپا

صادرات نروژ هم به کل قاره اروپا .  افزایش پیدا کرد2001 درصد در سال 2/42 درصد به 2/15صادرات گاز دانمارک از 
) شامل اروپای غربی ـ مرکزی(صادرات گاز روسیه به اروپا .  میلیارد مترمکعب رسید5/50زایش یافت و به میزان  اف

 . درصد کاهش داشت6/1حدود 
 میلیارد 3/4 حجم واردات گاز مکزیک از ایاالت متحده افزایش پیدا کرد و به 2001در سال : آمریکای التین

 .  میلیارد مترمکعب بوده است3 حدود 2000ن میزان در سال مترمکعب در سال رسید در حالیکه ای
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 تصمیم گرفت بخش 1به منظور پاسخگوئی به قوانین اروپا در خصوص رقابتی شدن بخش انرژی شرکت انی: ایتالیا 
یهای این دارائ. باشد واگذار نماید  را که متصدی امور انتقال گاز در کشور ایتالیا میRate Gasقابل توجهی از سهام شرکت 

وضع معیارهای شفاف جهت .  گذاری ایتالیا ارزش گذاری شده است  میلیارد یورو  توسط نهاد مقررات5/9شرکت حدود 
 .کند  درصد برای این شرکت تضمین می94/7 را در سطح  های انتقال، نرخ سود ساالنه اعمال تعرفه
 . از خود به ترکیه را آغاز کرد ایران برای اولین بار صادرات گ2001در اواخر دسامبر : ایران

شود  بینی می پش.  میلیون دالری را برای گسترش حوزۀ دارخوین ایران امضاء کرد550شرکت ایتالیائی انی قرارداد
 . هزار بشکه در روز تولید نماید160این حوزه 

 برنامه وزارت انرژی  گزارشی از2001ام آوریل  دک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا در سی: ایاالت متحدۀ آمریکا
تواند نیازهای انرژی این کشور  جویی به تنهای نمی به گفته وی صرفه. آمریکا در یک سخنرانی در تورنتو کانادا ارائه داد

را مرتفع سازد، بلکه برای برآورده کردن این نیازها باید تولید داخلی سوختهای فسیلی و همچنین استفاده از برق 
او همچنین اظهار داشت به همان اندازه که توسعه و بهنگام سازی شبکه انتقال کشور الزم . دای را افزایش دا هسته

 .است، ساختن نیروگاههای جدید برق زغالی و گازی هم الزم و ضروری است
 :  به شرح ذیل اعالم کرد2001بوش رئیس جمهور امریکا محورهای سیاست جدید انرژی این کشور را در هفدهم می 

 ای  نین و مقررات زدائی جهت تشویق هرچه بیشتر تولید نفت، گاز و انرژی هستهکاهش قوا −
 ایجاد مشوقهای مالیاتی برای افزایش تولید زغال سنگ −
 جوئی انرژی ارتقاء کیفیت صرفه −
 افزایش یارانه انرژی به خانوارهای کم درآمد −
 )مکزیک و کانادابا (ایجاد شبکه بهم پیوسته الکتریکی هم در داخل کشور و هم در خارج  −

این خط لوله در چهارم اکتبر .   جریان نفت خام از خط لوله آالسکا دوباره از سر گرفته شد2001در هفتم اکتبر 
این خط لوله حدود .  هزار گالن نفت از بین رفت260همین سال بدنبال یک عملیات مخالفت جویانه آسیب دید و حدود 

 .کند  را حمل می درصد از تولیدات نفت ایاالت متحده17
ظرفیت . رئیس جمهور آمریکا از تکمیل شدن ظرفیت ذخایر تجاری نفت این کشور طی چند سال آینده خبر داد

از ذخایر . باشد  میلیون بشکه نفت می545باشد که در حال حاضر موجودی آن   میلیون بشکه نفت می700این ذخایر 
 .شود د قیمت در بازارهای این کشور استفاده میتجاری در کوتاه مدت جهت جلوگیری از نوسانات شدی

                                                 
1 - ENI 
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 خط لولۀ گاز ابوظبی به دبی آغاز به کار نمود این خط لوله گازطبیعی 2001در ماه می سال : امارات متحده عربی
 .شد، تأمین خواهد نمود مورد نیاز دبی را که پیش از آن توسط شارجه فراهم می

ی را جهت فروش گاز طبیعی تولیدی خود در میدان شاه دنیز به ترکیه، که آذربایجان توافقنامه بلندمدت: آذربایجان
برای توسعۀ میدان شاه دنیز کنسرسیومی با رهبری شرکت نفت . بزرگترین مشتری بالقوۀ این کشور است، امضاء کرد

ن، توتال این کنسرسیوم متشکل از استات اویل، لوک لویل، شرکت ملی نفت آذربایجا. انگلستان تشکیل شده است
 میلیارد 4گذاریها در این میدان حدود  مجموع کل سرمایه. باشد فیناالف، یک شرکت از ایران و یک شرکت از ترکیه می

 میلیون 800 الی 700هزینه ساخت خط لوله جدید و ارتقاء خط لولۀ موجود در مرز ترکیه حدود . دالر برآورد شده است
باشد،  ن خط لوله به موازات خط لولۀ نفتی باکو ـ جیحان که در حال ساخت میدالر برآورد شده است و قرار است که ای

 . احداث شود
 مایلی حوزۀ برون ساحلی برزیل و توسط 80 بزرگترین سکوی نفتی دنیا که در 2001در پانزدهم مارس : برزیل 

 درصد از کل تولیدات 5از بیشتر .  انفجار مهیب دچار آسیب شد3شرکت دولتی پتروبراس برزیل ساخته شده بود با 
 هزار گالن نفت خام در 400 با 36در بیستم مارس همین سال سکوی شماره . پتروبراس به این سکو اختصاص داشت

 . داخل آب غرق شد
نویس قانون خصوصی سازی بازار گاز  بعلت تشدید بحران اقتصادی ترکیه، پارلمان این کشور با پیش: ترکیه 
طبق این . المللی گازطبیعی پایان خواهد داد  به انحصار دولت در واردات و تجارت داخلی و بیناین قانون. موافقت کرد

المللی را نخواهد داشت مگر اینکه سهم خود را در بازار به   مجوز امضاء هیچ قرارداد بین1قانون شرکت دولتی بوتاس
 . درصد برساند20کمتر از 

 2002 میلیارد مترمکعب گاز از سال 250ای را با اکراین برای تأمین  مهرئیس جمهور ترکمنستان توافقنا: ترکمنستان
در . به موجب این توافقنامه ترکمنستان در عرضه گاز طبیعی به اکراین از روسیه پیشی خواهد گرفت.  امضاء کرد2006تا 

ه روابط بین این دو حال حاضر مسکو درصدد یافتن  راهی برای حل و فصل مشکل صادرات گاز خود به اوکراین است ک
 . کشور را تیره و تار ساخته است

 42 تریلیون فوت مکعب گازطبیعی واقع در 1  با ذخایر (I)شرکت بی پی از اکتشاف حوزۀ کوشیما : ترینیداد و توباگو
د  میلیار23 میلیارد مترمکعب گاز کشف شده در این منطقه حدود 35از مجموع . مایلی ساحل شرقی ترینیداد خبر داد

 . باشد  درصد می70سهم شرکت بی پی در این ذخایر تقریباً . باشد  میلیارد آن محتمل می12مترمکعب آن تثبیت شده و حدود 

                                                 
1 - Botas 



  تحوالت جهانی بخش انرژی 

  

 

277

 

این خط لوله حوزۀ .  خط لولۀ نفتی حوزه تنگیز را افتتاح کرد2001 مارس 26نخست وزیر قزاقستان در : قزاقستان 
این مسیر که تولیدکنندگان آسیای میانه را مستقیماً به . کند  میعظیم تنگیز را به بندر نوروسیسک روسیه متصل

 هزار بشکه نفت در روز برخوردار 600 مایل طول دارد وا ز ظرفیت حمل 900کند حدود  المللی متصل می بازارهای بین
 دالر  میلیارد5/2این خط لوله توسط کنسرسیوم خط لوله خزر به رهبری شرکت شورون تگزاکو با هزینه  . است
 . اندازی شد راه

ای جهت انتقال گاز شیرین   میلیارد دالری را برای احداث خط لوله5/3قطر و امارات متحده عربی توافقنامۀ : قطر
 .  میلیارد فوت مکعب امضاء کردند2حوزه بسیار بزرگ موسوم به میدان شمالی به ابوظبی با ظرفیت روزانه 

 میلیون دالری 800گذاری مشترک بر روی یک پروژه  نجام یک سرمایهایی را برای ا  توافقنامه1شرکت ساسول
GTLاین پروژه .  با شرکت پترولیوم قطر امضاء کردGTL میلیون فوت مکعب استاندارد 330 که قرار است روزانه 

اهد برداری خو  شروع به بهره2005 هزار بشکه سوخت سازگار با محیط زیست تبدیل کند از سال 34گازطبیعی را به 
باشد، مخزن بزرگ گازی خود بنام میدان شمالی را در   درصد سهم را در این پروژه دارا می51قطر پترولیوم که . کرد

در این .  درصد سهم تکنولوژی الزم را فراهم خواهد نمود49اختیار پروژه قرار میدهد و در مقابل شرکت ساسول با 
 . بینی شده است  هزار بشکه نفتا پیش9 ، و LPGشکه  هزار بشکه سوخت، هزار ب24پروژه تولید روزانه 

 میلیارد دالری توسعه ذخایر گاز در بخش غربی کشور و انتقال 12 دولت چین پروژه 2001در اوایل سال : چین 
پی، رویال داچ شل، و  شرکتهای بی. گاز توسط خط لوله به شانگهای و دیگر شهرهای دلتای یانگ تسه را تصویب نمود

 کیلومتر 4200در این پروژه احداث . وبیل در فهرست شرکتهای کاندیدا جهت همکاری با این پروژه قرار دارنداکسون م
 . بینی شده است  میلیارد مترمکعب گاز در هر روز پیش1/1خط لوله با ظرفیت انتقال 

ین خط لوله از ظرفیت ا.  تکمیل نمود2001 را در سپتامبر  2شرکت پتروچاینا خط لوله گاز موسوم به سابی النژو
تأمین گاز منطقه النژو به جهت .   به النژو برخوردار است3 میلیارد فوت مکعب گاز از حوزۀ کایدام141حمل ساالنه 

گردد و بیشترین میزان دی اکسید سولفور را دارد  ترین شهرهای جهان محسوب می آنکه این شهر یکی  از آلوده
 .رسد ضروری به نظر می

 گاز از طریق خط لوله .  امضاء نمود4 پترو چاینا قراردادی برای فروش گاز به دولت ووهان2001در نوامبر 
 3ظرفیت نصب شدۀ این خط لوله، انتقال . یابد   و از محل ذخایر گازی سی چوان و چونگیانگ انتقال می5زونگ ـ وو

                                                 
1 - Sasol  
2 - Sabei Lanzhou 
3 - Qaidam 
4 - Wuhan 
5 - Zhong-wu 
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 . باشد میلیارد مترمکعب گاز در سال می
کمیته مرکزی شرکت برق .  وابسته به آن در هند تعطیل خواهد شدLNGانه  و پای1نیروگاه برق دابهول: هند 

های برق این نیروگاه   که یکی از مشتریان قدیمی و هندی شرکت انرون است اعالم کرد که تعرفه2دولتی ماهاراشترا
 . درصد از سهام این نیروگاه را در اختیار دارد65شرکت امریکایی انرون . بسیار گران است

درخواست کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد مبنی بر صادرات ساالنه یک میلیارد دالر نفت توسط  :عراق
عراق در پاسخ به . عراق جهت افزایش ظرفیت تولید نفت این کشور توسط آمریکا و انگلیس مورد مخالفت قرار گرفت

 ماهه، 6نفت برای غذا، به جای دورۀ قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تمدید یک ماهه برنامه 
 6شورای امنیت سازمان ملل در بیست و نهم نوامبر با تمدید .  متوقف کرد2001صادرات نفت خود را در سوم ژوئن 

دهد تا از درآمد حاصل از فروش  نفت خود  این برنامه به عراق اجازه می. ماهه برنامه نفت برای غذا عراق موافقت کرد
 .های جنگی خود را نیز بپردازد  غرامت یگر خدمات انسان دوستانه را تهیه کند و ضمناًغذا، دارو و د

نوآوری در ” هشت شرکت خارجی را برای انجام پروژۀ 2001عربستان سعودی در هجدهم می : عربستان سعودی
د را، جمعاً به گذاری مشترک در بخش گازطبیعی خو  پروژۀ سرمایه3این کشور . این کشور انتخاب کرد“ بخش گاز

در پروژه اول اکسون موبیل به عنوان هدایت کننده و شرکتهای شل، .  میلیارد ریال سعودی دنبال میکند25ارزش 
پی، فیلیپس بعنوان همکار، در پروژه دوم اکسون موبیل به عنوان هدایت کننده و اکسیدنتال و انرون بعنوان شریک  بی

اهداف . اند ن هدایت کننده و توتال فینا الف و کونکو بعنوان همکار انتخاب شدهگذار و در پروژه سوم شل بعنوا سرمایه
های پائین دستی، ایجاد طرحهای پتروشیمی و  ها عبارتند از افزایش تولید و اکتشاف گاز در داخل، ایجاد پروژه این پروژه

ملی سازی این صنعت نفت و گاز این این پروژه اولین پروژه بخش باالدستی عربستان سعودی بعد از . شیرین سازی آب
 .باشد  تاکنون می1970کشور از دهه 

 را که قبل از حمله عراق به کویت روزانه یک IPSA اعالم کرد خط لوله 2001عربستان سعودی در یازدهم ژوئن 
این . تکرد مصادره کرده اس  عربستان سعودی حمل می3 هزار بشکه نفت خام عراق را به بندر موجیز600میلیون و 

. شود های دریایی مربوط به این خط لوله را شامل می مصادره تمامی ایستگاههای پمپاژ، تانکرهای ذخیره سازی و پایانه
از سوی دیگر عراق همچنان بر . عربستان سعودی علت این اقدام خود را فعالیتهای تهاجمی عراق ذکر کرده است

 .کند مالکیت این خط لوله پافشاری می

                                                 
1 - Dabhol 
2 - Maharashtra 
3 - Mujiz 
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روژ نهایتاً تسلیم فشارهای اجتناب ناپذیر دستورالعمل قانون گاز اتحادیه اروپائی گردید و طرح پیشنهادی ن: نروژ 
 .  تسلیم مجلس این کشور نمودSDFIسازی استات اویل و تجدید ساختار  خود را جهت خصوصی

نجی یک پروژه جدید چهار شرکت آمریکایی اکسون موبیل، شورون، تگزاکو و کونکو مطالعات امکان س: نیجریه 
LNGاین مطالعه یکسال بطول خواهد .   را پس از امضای یک توافقنامه مقدماتی با دولت نیجریه آغاز خواهند نمود
 در حال توسعه و تجهیز امکانات خود از طریق اضافه NLNG نیجریه موسوم به LNGدر حال حاضر شرکت . انجامید

 . میلیون تن در سال را خواهد داشت17یتی معادل باشد که ظرف کردن دو خط راه آهن جدید می
 درصد از سهم آن به شرکت گاز یونان و 51های به عمل آمده شرکت جدید توزیع گاز یونان که  بر اساس توافق:  یونان

مابقی به شرکت سینرژی ایاالت متحده و شرکت رویال داچ شل اختصاص دارد، مسئولیت عرضه گازطبیعی به آتن و حومه 
اگرچه آتن اولین شهری است که در .  درصد از جمعیت آتن را تحت پوشش قرار خواهد داد30این شرکت . دار شد عهدهرا 

 میلیون نفری آن از خدمت 1/3  نفر از جمعیت 8000یونان مجهز به سیستم گاز رسانی گردید ولی در حال حاضر تنها 
در ماه .  درصد جمعیت آتن ارتقاء دهد55موعۀ خدمات را به باالی این شرکت در نظر دارد که مج. مند هستند گازرسانی بهره

این توافقنامه دربرگیرندۀ امکان . مارس ایران، یونان و ارمنستان یک توافق همکاری اقتصادی و انرژی را امضاء نمودند
 . گان اروپائی استسنجی خط لوله از ایران به ارمنستان و اکراین یا ترکیه و یونان و از آنجا به دیگر مصرف کنند

 میدانی 2001 در سال BP.  موفقیتهای زیادی را در زمینه صدور گاز مصر در پی داشته استBPهای  پروژه: مصر
 400 را در فاصله 1 همچنین حوزه فایومBP.  میلیارد مترمکعب در منطقه دلتای نیل کشف نمود600را به ارزش 

 .گردد ومین کشف در این منطقه از سال گذشته محسوب میکیلومتری شمال منطقه اسکندریه کشف نمود که د
 درصد 7/6 به ایاالت متحده آمریکا افزایش پیدا کرد و از رشدی معادل 2001صادرات گاز کانادا در سال : کانادا 
 8/6 میلیارد مترمکعب رسید که حدود 109مجموع صادرات گاز این کشور به ایاالت متحدۀ آمریکا به . برخوردار بود

ایی است که گاز را از  این افزایش تا حد زیادی نتیجه احداث خط لوله.  بیشتر بوده است2000میلیارد مترمکعب از سال 
 . شوند  درصد از کل تولیدات گاز کانادا به بازارهای آمریکا عرضه می7/16. دهد  انتقال می2غرب کانادا و نوا اسکوتیا

قطر، کویت، ایران، عراق، بحرین، عربستان (اشیه خلیج فارس  کشورهای ح2001در سال : منطقه خلیج فارس
 درصد از ذخایر 65از نفت جهان را تولید کردند در حالیکه حدود دو سوم یا %  28حدود ) سعودی و امارات متحده عربی
 سال در نه ماه اول OECD خالص صادرات نفت منطقه خلیج فارس به کشورهای.  است دنیا در این منطقه ذخیره شده

 2/12 حدود  2000میلیون بشکه در روز رسید در حالیکه این میزان در کل سال 12 کاهش پیدا کرده و به حدود 2001

                                                 
1 - Fayom 
2 - Nova Scotia 
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از خلیج فارس در طی این مدت، حدود نیمی از کل واردات  OECDواردات نفت کشورهای . میلیون بشکه در روز بوده است
 درصد از نفت خلیج فارس از 20 میلیون بشکه در روز یعنی حدود 4/3، حدود  2001در سال . داده است آن را تشکیل می

خط لوله غرب به شرق سعودی به بندر نیبو در دریای : ترین آنها عبارتند از طرق دیگر بجز تنگه هرمز صادر شد که عمده
 8/0ا ظرفیت حدود در روز ، خط لوله نفت کرکوک عراق به بندر سیهان در ترکیه ب میلیون بشکه 2سرخ با ظرفیت حدود 

 میلیون بشکه در روز، قاچاق و به شکلهای گوناگون مانند 2/0میلیون بشکه در روز، خط لولۀ سوریه با ظرفیت حدود  
به مقاصد مختلف مثل مناطق کردنشین شمال عراق، ترکیه، اردن، ایران، هند و پاکستان و ... کامیون و قایقهای کوچک و 
 . اردنسرانجام از طریق کامیون به 

 میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کرد، 7/2 به حدود  2001واردات ناخالص نفت آمریکا از خلیج فارس در سال 
قسمت اعظم واردات نفت خام از خلیج .   میلیون بشکه در روز بوده است5/2 حدود 2000در حالیکه این رقم در سال 

 درصد را 11، و کویت 25، عراق حدود 63ستان سعودی حدود از این میزان عرب. فارس توسط آمریکا انجام شده است
 . امارات متحدۀ عربی تأمین شده استتأمین کرده است و مقدار کمی نیز توسط قطر و 

 بشکه در روز افزایش پیدا 160000 حدود 2000 در مقایسه با سال 2001صادرات نفت عراق به آمریکا در سال 
 بشکه در 80000 فقط  2001ز رسید در حالیکه صادرات نفت عربستان در سال  بشکه در رو780000کرد و به میزان 

 . میلیون بشکه در روز رسید66/1روز افزایش پیدا کرد و به میزان 
 میلیون بشکه از 8/2بطور متوسط حدود  ) OECDکشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی (اروپای غربی 

 میلیون بشکه 3/0 تأمین کردند که کاهشی معادل 2001 ماه اول 9 فارس در طی خالص واردات نفت خود را از منطقه خلیج
دهد که بیشترین میزان صادرات نفت خلیج فارس به کشورهای   را نشان می2000در روز در مقایسه با مدت مشابه در سال 

OECD   درصد از کویت بوده است8 درصد از عراق و 15 درصد از ایران و 27 درصد از عربستان سعودی و 47یعنی حدود  . 
  میلیون بشکه در روز از خالص واردات خود را از منطقه خلیج 1/4 ژاپن بطور متوسط  2001 ماه اول سال 9طی 

.  افزایش یافت2000 در مقایسه با سال 2001واردات نفت ژاپن از منطقه خلیج فارس در سال . فارس تأمین نموده است
.  افزایش یافت2001 درصد در سال 76 به 1986 درصد سال 58یج فارس سریعاً از وابستگی ژاپن به عرضه نفت خل

 30 درصد  از واردات نفت ژاپن از منطقه خلیج فارس از عربستان سعودی و حدود 31 حدود 2001 ماه اول سال 9طی 
 درصد از بحرین 1 و  درصد  از قطر12 درصد از کویت و 13 درصد آن از ایران و 14درصد  از امارات متحده عربی و 

 . تأمین شده است
 از احداث یک سکوی برون ساحلی جدید در منطقه ترینیداد به ارزش 2001در هفتم ژوئن  : (BP)شرکت بی پی 

در حال حاضر .  دو برابر شد2004شود که تولید گاز طبیعی از این حوزه تا سال  بینی می پیش.  میلیون دالر خبر داد600
 .کند  میلیارد مترمکعب در روز از این حوزه گاز برداشت می1این شرکت در حدود 
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را که بزرگترین  GTL قرارداد احداث تأسیسات 2001 در پانزدهم ژوئن سال :شرکت اکسون موبیل و پترولیوم قطر
روز در  GTL هزار بشکه 90 تا 80ظرفیت تولید این نیروگاه حدود . شود را امضاء کردند پروژه از نوع خود محسوب می

هزینه احداث این .  میلیون مترمکعب گازطبیعی را بعنوان خوراک مصرف خواهد کرد720  تا 640خواهد بود که حدود 
 . بینی شده است  میلیارد دالر پیش8/1 تا 6/1نیروگاه 

 از تشکیل یک کنسرسیوم برای توسعه میدانهای برون ساحلی 2001در بیست و نهم اکتبر : شرکت اکسون موبیل
این کنسرسیوم که رهبری آن را اکسون موبیل در اختیار . و گاز در دورترین نواحی شرقی ساخالین روسیه خبر دادنفت 

طبق برآوردهای انجام شده .  میلیارد دالر برای توسعۀ این میدانها هزینه کند4 سال حدود 5دارد قرار است که در مدت 
کنسرسیوم مذکور متشکل از . باشد میلیارد مترمکعب گازطبیعی می 17 میلیارد بشکه نفت و 3/2میزان ذخایر این حوزه 

از  1 درصد سهم، شرکت ودیش30 درصد سهم، شرکت توسعۀ نفت و گاز ساخالین از ژاپن با 30شرکت اکسون موبیل با 
  از 3 درصد سهم و شرکت آران ـ آسترا5/11 از  روسیه با 2 درصد سهم و شرکت ساخالین مورنفتگاز ـ شلف20هند با 

 سال 40-30 میلیارد دالر در طی 12تواند تا میزان  گذاری می مجموع کل سرمایه. باشد  درصد از سهم می5/8روسیه با 
 .کل دورۀ پروژه افزایش یابد

شرکت جدید که کونکو فیلیپس نامیده .  با یکدیگر ادغام شدند2001 در هجدهم نوامبر :شرکتهای فیلیپس و کونکو
و هوستون مستقر خواهد شد، سومین شرکت بزرگ نفت و گاز در آمریکا و ششمین شرکت بزرگ نفت شود و در تگزاس  می

گردد در ردیف پنجمین  این شرکت که بزرگترین فروشنده بنزین در آمریکا محسوب می. شود و گاز دنیا محسوب می
 7/1نفت خام و تولید روزانه آن حدود  میلیارد بشکه معادل 7/8کل ذخایر شرکت جدید . پاالیشگران بزرگ جهان قرار دارد

شود که شرکت جدید از توانائی رقابت بیشتر و مؤثرتر با رقبای  بینی می پیش. باشد میلیون بشکه معادل نفت خام در روز می
 . ای برخوردار باشد ها تا حد قابل مالحظه جوئی و کاهش هزینه خود و نیز از توانائی صرفه

در ایاالت  LNGن گروه قراردادی را مبنی بر در اختیار گرفتن بزرگترین ترمینال ای : (BG)گروه بریتیش گاز 
این پایانه در حال حاضر از قابلیت دریافت، ذخیره سازی، . کند  ساله دنبال می20دریاچه چارلز برای یک دورۀ متحده واقع در 

 .ست میلیون فوت مکعب گازطبیعی برخوردار ا630تبخیر، و تحویل متوسط روزانه 
 

 

                                                 
1 - Vedish 
2 -  Sakhalinmorneftegas - shelf 
3 - RN- Astra 
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  نفت -9-2
  ذخایر نفت خام -9-2-1

،  2000 میلیارد بشکه بوده است که نسبت به سال 1050 معادل 2001حجم ذخایر تثبیت شده نفت جهان در پایان سال 
  :باشد  به شرح ذیل می2001سهم مناطق مختلف جهان از ذخایر تثبیت شده نفت در سال . دهد  درصد افزایش نشان می36/0

 میلیارد بشکه برآورد گردیده است که رقم 9/63  میزان ذخایر این منطقه از جهان در سال مذکور،: مالی آمریکای ش
دهد، این در حالیست که سهم این کشور در سال   درصد از کل ذخایر تثبیت شده نفت جهان را تشکیل می1/6مذکور 
 .یت شده بیان شده است درصد از کل ذخایر تثب1/6 میلیارد بشکه، 4/64 نیز با میزان 2000

 میلیارد بشکه از ذخایر جهانی نفت را به خود اختصاص داده 96 این منطقه در مجموع  :آمریکای جنوبی و مرکزی
 میلیارد بشکه معادل 7/77در این میان کشور ونزوئال با . دهد  درصد از کل ذخایر نفت دنیا را تشکیل می1/9است که 

 .  طقه باالترین حجم ذخایر منطقه را در اختیار دارد درصد از کل ذخایر این من94/80
 درصد از کل ذخیره نفت 8/1 میلیارد بشکه است که معادل 7/18 میزان ذخایر نفت خام اروپا در این سال  :اروپا

 درصدی در حجم 7/54به رغم رشد .  درصد از این ذخایر به کشور نروژ اختصاص دارد3/50.  گردد دنیا محسوب می
 درصد کاهش در ذخایر روبرو بوده است به طوریکه 18/31 این منطقه با 1981-2001جهان در طی دو دهه ذخایر 

در سال .  تنزل یافته است2001 میلیارد بشکه در سال 2/19 به 1981 میلیارد بشکه در سال 9/27ذخایر این منطقه از 
 این کشور با 2001را در اختیار داشت ولی در سال  درصد از کل ذخایر منطقه 53 میلیارد بشکه، 8/14 انگلیس با 1981

 میلیارد بشکه سهم عمده 4/9 درصد از ذخایر اروپا جای خود را به نروژ واگذار کرده است، نروژ با 2/26در اختیار داشتن 
 . ذخایر اروپا را به خود اختصاص داد

 نطقه از جهان تعلق دارد که میلیارد بشکه از ذخایر نفت جهان به این م4/65 :کشورهای شوروی سابق
 میلیارد بشکه 6/48در این میان جمهوری فدراسیون روسیه با . دهد  درصد از کل ذخایر نفت دنیا را تشکیل می2/6

چه مناطق (نظر به اینکه بیشتر مناطق این مجموعه . باالترین حجم ذخایر این منطقه را به خود اختصاص داده است
خیز بودن  اند و با توجه به نفت هنوز تحت فعالیتهای اکتشافی قرار نگرفته) ی منطقهداخل دریای خزر و چه خشکیها

 . منطقه تغییر در نسبتهای مذکور در سالهای آتی بعید به نظر نمی رسد
 از کل 3/65 میلیارد بشکه است که 6/685، معادل 2001ذخایر تثیت شده نفت در این منطقه در سال :  خاورمیانه
 درصد از کل ذخایر نفتی 9/24( درصد 2/38در این سال عربستان . ن را به خود اختصاص داده استذخایر نفت جها

 درصد از ذخایر 1/13 درصد، و ایران 1/14 درصد، کویت با 3/14 درصد، امارات متحده عربی با 4/16 عراق با  ،)جهان
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 سال تنها 100ه با نسبت ذخایر به تولید باالی عراق، کویت و امارات متحده عربی هر س. اند منطقه را در اختیار داشته
 .  سال آینده نفت در اختیار خواهند داشت100شود تا  کشورهایی هستند که گفته می

 درصد از کل ذخایر جهانی نفت 3/7  میلیارد بشکه بوده که 7/76، ذخایر تثبیت شده آفریقا 2001در سال : آفریقا
 درصد از ذخایر این قاره را 8/69 میلیارد بشکه، 24 و 5/29یجریه به ترتیب با کشورهای لیبی و ن. را تشکیل داده است

 درصد افزایش 42/2میزان ذخایر تثبیت شده در این منطقه در مقایسه با سال پیش از آن . اند به خود اختصاص داده
 .دهد نشان می

 معادل میلیارد بشکه است که 8/43، 2001 کل ذخایر تثبیت شده نفت خام این منطقه در سال  :آسیا و اقیانوسیه
 میلیارد بشکه دارای بیشترین مقدار ذخیره در این 24چین با در اختیار داشتن . باشد  درصد از کل ذخایر جهانی نفت می4/ 2 

 . دهد  درصد کاهش نشان می36/0میزان ذخایر تثبیت شده این منطقه در مقایسه با سال قبل . باشد منطقه می
 

 د نفت خام  تولی-9-2-2
. دهد   درصد کاهش نشان می    3/0 میلیون تن بوده است که نسبت به سال قبل           9/3584،  2001تولید نفت در سال     

، کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک هریک به ترتیـب              OECDقابل ذکر آنکه در این سال کشورهای        
 .  میلیون تن رسانیدند1701 و 7/1459 ،9/1006ن را به  درصد تولید خود را کاهش داده و آ5/0 و  کمتر از 7/2،  5/0

 8/7 و 3/1،   1 منطقه آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و مرکزی و شوروی سـابق بـه ترتیـب بـا                   2001در سال   
 1/0، 6/3، 4/2درصد افزایش تولید نسبت به سال قبل و مناطق اروپا، خاورمیانه و آفریقا و آسیا و اقیانوسیه به ترتیب بـا                

 . کاهش تولید نسبت به سال پیش مواجه بودند9/0و 
 

  مصرف و تقاضای نفت خام -9-2-3
در ایـن   .  میلیون تـن رسـید     6/3510 درصد کاهش نسبت به سال قبل به         2/0در این سال مصرف جهانی نفت با        

رین رشـد    درصـد کـاهش و بیشـت       1/1میان بیشترین کاهش مصرف متعلق به کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی بـا              
در سال مورد بررسی مصرف نفت در       .  درصد افزایش نسبت به سال قبل بود       8/0مصرف متعلق به کشورهای آفریقایی با       

 . هریک از مناطق مختلف جهان بشرح زیر بوده است
 میلیون تن بود که نسـبت بـه سـال           3/1066میزان مصرف نفت این منطقه در سال مورد بحث          : آمریکای شمالی 

بیشترین کاهش مصرف این منطقه متعلق به کشور مکزیـک و کمتـرین کـاهش نیـز                 . درصد کاهش داشت   3/0گذشته  
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 .  درصد از مصرف جهانی نفت را به خود اختصاص داد4/30در این سال این منطقه . متعلق به کشور کانادا بود
ین مصرف کننـده ایـن      تر  عمده.  میلیون تن بوده است    4/218مصرف نفت این منطقه     : آمریکای مرکزی و جنوبی     

 درصد از مصرف 2/6در این سال منطقه مزبور .  درصد از مصرف منطقه را به خود اختصاص داد      39منطقه برزیل بود که     
بیشترین کاهش مصرف نسبت به سال پـیش از آن متعلـق بـه کشـور آرژانتـین و                   . جهانی نفت را به خود اختصاص داد      

  .بیشترین رشد متعلق به کشور اکوادور بود
 در ایـن سـال آلمـان      .  میلیـون تـن رسـید      2/760 درصـد افـزایش بـه        6/0 بـا    2001مصـرف نفـت در سـال        : اروپا

 9/6 درصـد و  8/2بیشترین کاهش و افزایش در مصرف به ترتیب با      .  درصد از مصرف منطقه را به خود اختصاص داد         3/17
 . درصد به یونان و سوییس مربوط بود

 میلیون تن بود که نسبت به سال گذشـته          6/169ف کشورهای شوروی سابق     ، مصر 2001در سال    :شوروی سابق 
 از آن بـه کشـور       5/3 درصد از کل مصرف نفت جهان به این منطقـه تعلـق دارد کـه                 8/4.  درصد کاهش نشان داد    4/0

از این میزان به     7/9 درصد از تولید جهانی نفت را در اختیار دارد و            8/11این در حالیست که این منطقه       . متعلق است روسیه  
 . شود  درصد از مازاد تولید این منطقه به اروپا صادر می7/78شایان ذکر است که قریب به . کشور روسیه تعلق دارد

 کاهش همراه بود در این سال مصرف        6/0مصرف نفت خام این منطقه در مقایسه با سال پس از آن با              : خاورمیانه
این دو کشور   . باشند  ترین مصرف کنندگان منطقه ایران و عربستان می          عمده . میلیون تن رسید   4/206کل این منطقه به     

 .  اند  درصد از مصرف منطقه را به خود اختصاص داده6/56قریب به 
 درصـد   8/0 میلیون تن بود که نسبت به سـال گذشـته            117مصرف نفت این منطقه در سال مورد بررسی         : آفریقا

علـت  .   درصد به کشورهای الجزایر و مصر تعلـق داشـت           5/3 رشد مصرف با     بیشترین افزایش و کاهش   . افزایش داشت 
گیری این کشور در جهت جایگزینی نفت با گازطبیعی برای مصـارف داخلـی و                اصلی کاهش مصرف نفت در مصر جهت      

 .  گیری از نفت جهت صادرات ذکر شده است بهره
 میلیون تن به این منطقه اختصـاص داشـت کـه            7/972 درصد از مصرف نفت جهان معادل        7/27  :آسیا و اقیانوسیه  

شایان ذکر است که بیشترین رشد مصـرف متعلـق بـه کشـور              . دهد   درصد کاهش نشان می    5/0نسبت به سال پیش از آن       
 .   درصد کاهش بوده است8/8 درصد افزایش و بیشترین کاهش در مصرف مربوط به کشور مالزی با 2/10سنگاپور با 

 
 های نفتی  د فرآورده ظرفیت تولی-9-2-4

 درصد  7/0 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به سال قبل            205/82،  2001ظرفیت پاالیش نفت خام دنیا در سال        
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این افزایش ناشی از افزایش ظرفیت پاالیشگاههای منطقه آمریکـای جنـوبی و مرکـزی، آمریکـای                 . دهد  رشد نشان می  
این در حالیست که مناطق آسـیا و اقیانوسـیه و شـوروی سـابق بـا کـاهش                   . تشمالی، آفریقا، اروپا و خاورمیانه بوده اس      

، سهم مناطق مختلف جهان از ظرفیتهای پاالیشـی نفـت           1999الزم به ذکر آنکه در سال       . ظرفیت پاالیشی روبرو بودند   
 روی سـابق   درصد، شـو   9/19 درصد، اروپا    8/7 درصد، آمریکای جنوبی و مرکزی       5/24آمریکای شمالی   : بدین شرح بود  

 .  درصد4/25 و آسیا و اقیانوسیه 7/3 درصد، آفریقا 1/8 درصد، خاورمیانه 6/10 
 میلیون بشکه در روز بود که نسبت به سـال           958/69 میزان نفت خام خوراک پاالیشگاههای جهان        2001در سال   

صد از کل نفـت خـام خـوراک          در 16/21الزم به ذکر آنکه ایاالت متحده آمریکا        . دهد   درصد افزایش نشان می    9/0قبل  
پاالیشگاههای جهان را به خود اختصاص داد، این کشور در عین حال از باالترین ظرفیت پاالیش در جهـان بـه میـزان                       

 . برخوردار است)  درصد از کل ظرفیت پاالیش دنیا5/20( میلیون بشکه در روز 814/16
 
 های نفتی   مصرف فرآورده-9-2-5

 میلیون بشکه در روز بود که       884/71در سال مورد بررسی     ) به جز کشورهای شوروی سابق    (های نفتی     مصرف فرآورده 
میلیـون   471/47 با   OECDاز این میان کشورهای عضو      . دهد   درصد را نشان می    5/0نسبت به سال گذشته رشدی کمتر از        

ـ  19 کشور عضو اتحادیه اروپا      15 درصد و    66بشکه در روز،     . انـد  ه خـود اختصـاص داده   درصد از مصرف کل جهـان را ب
 9/35های میان تقطیر       فرآورده   درصد، 5/31بنزین موتور   : های مصرفی جهان در این سال بدین قرار بود          ترکیب فرآورده 

 .  درصد8/19ها   درصد و سایر فرآورده8/12نفت کوره  درصد، 
هـای نفتـی      مصرف کننده فرآورده   میلیون بشکه در روز بزرگترین       633/19کشور ایاالت متحده آمریکا همچنان با       

پـس از ایـاالت   . دهد  درصد کاهش نشان می3/0آید، ضمن اینکه مصرف این کشور در مقایسه با سال قبل              به شمار می  
شایان ذکـر اسـت     . های نفتی در ردیف دوم قرار دارد         میلیون بشکه در روز مصرف فرآورده      427/5متحده، کشور ژاپن با     

های نفتی در مقایسـه بـا سـایر            درصد نسبت به سال قبل از باالترین رشد مصرف فرآورده          4/1که آفریقا با رشد مصرف      
 . مناطق جهان برخوردار بوده است

 
 های نفتی   صادرات و واردات نفت خام و فرآورده-9-2-6

کـه از    میلیون تن بود     3/2159 معادل   2001های نفتی جهان در سال        میزان صادرات و واردات نفت خام و فرآورده       
های نفتی     میلیون تن به صادرات و واردات فرآورده       3/475 میلیون تن به صادرات و واردات نفت خام و           1684این میزان   
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همچون گذشته، کشورهای منطقه خاورمیانه، آفریقا، شوروی سابق،  آمریکـای مرکـزی و جنـوبی در                 . تعلق داشته است  
غربی، ایاالت متحده آمریکا و ژاپن در زمره بزرگتـرین واردکننـدگان          شمار بزرگترین صادر کنندگان و کشورهای اروپای        

 . اند نفت خام بوده
های نفتی بزرگترین وارد کننده بوده         میلیون تن نفت خام و فرآورده      3/118 و   4/455در این سال آمریکا با واردات       

 درصـد آن از     3/43ت کـه بـیش از        میلیون تن بوده اسـ     5/646کل واردات منطقه آمریکای شمالی در سال مزبور         . است
 . آمریکای مرکزی و جنوبی و خاورمیانه صورت پذیرفته است

 و  1998 میلیـون تـن در سـال         3/109 بـه    1995 در سـال     3/83واردات نفت آمریکـای شـمالی  از خاورمیانـه از            
میلیون تـن از جملـه       5/154آمریکای مرکزی و جنوبی با صادرات       .  افزایش یافته است   2001میلیون تن در سال     3/146

 میلیون تن نفت به ایاالت متحـده        3/126باشند که از این میزان        های نفتی می    صادر کنندگان بزرگ نفت خام و فرآورده      
 3/54از طرف دیگـر کشـورهای ایـن منطقـه وارد کننـده              .  میلیون تن به اروپای غربی صادر  شده است         8/13آمریکا و   

 میلیون تن   2/9 میلیون تن از کشورهای شوروی سابق،        1/7یلیون تن از خاورمیانه،      م 8/11باشند که     میلیون تن نفت می   
 .  میلیون تن آن از آفریقای غربی بوده است3/11از مکزیک و 

 .  درصد نفت مورد نیاز خود را از کشورهای خاورمیانه، شوروی سابق و آفریقای شمالی وارد نمود7/79در این سال قاره اروپا 
 میلیون  تن بیش از مصرف آنها بوده است،          6/254بررسی میزان تولید نفت در کشورهای شوروی  سابق          در سال مورد    

 درصد از سهم جهانی تولید نفت را به خود اختصاص داده و موقعیت خود را به عنوان صادر کننده              7/11این کشورها همچنان    
  .  صادرات نفت خود را به اروپا انجام دادند درصد از7/78در این سال کشورهای شوروی سابق . نفت حفظ نمودند

 میلیون تن صادرات جهانی نفـت       3/2159 میلیون تن از کل      6/946همچون گذشته کشورهای خاورمیانه با صادرات       
از کـل صـادرات نفـت و        . هـای آن در جهـان بودنـد         ترین صادر کنندگان نفت و فرآورده       های نفتی از جمله عمده      و فرآورده 
 میلیـون   8/208 میلیون تن بـه اروپـا،        2/176 میلیون تن به مقصد ایاالت متحده آمریکا،         138نفتی خاورمیانه،   های    فرآورده

 .  میلیون تن به سایر کشورهای آسیا و اقیانوسیه صورت گرفته است7/316 میلیون تن به افریقا و 41تن به ژاپن، 
 درصد از کل صادرات خـود را        96/43های نفتی     رآوردهقاره آفریقا نیز به عنوان یکی از صادرکنندگان نفت خام و ف           

 درصد را به سـایر      84/15 درصد به کانادا و      53/1 درصد به چین،     04/3 درصد به ایاالت متحده آمریکا،       28/27به اروپا ،    
 . کشورهای آسیا و اقیانوسیه صادر کرده است

 درصـد از واردات ایـن       09/60حـدود   . باشـد    مـی  های نفتی   منطقه آسیا و اقیانوسیه وارد کننده نفت خام و فرآورده         
علت وابستگی شدید این منطقه به واردات نفت از منطقه خاورمیانه را بعـد کـم                . منطقه از خاور میانه صورت گرفته است      

 . توان دانست مسافت و در نتیجه کم بودن هزینه حمل و نقل می
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  گاز طبیعی -9-3
  ذخایر تثبیت شده -9-3-1

 تریلیـون   08/155 درصد افزایش نسبت بـه سـال قبـل بـه             3/3 با   2001ده گازطبیعی جهان در سال      ذخایر تثبیت ش  
دهد در حالیکه ذخایر شوروی سـابق، اروپـا           مقایسه حجم ذخایر گازطبیعی با سال گذشته نشان می        . مترمکعب افزایش یافت  

در حـال حاضـر عمـر    . رمیانه افزایش داشته اسـت  کاهش یافته است ذخایر آمریکای شمالی ، آفریقا،  آسیا،  اقیانوسیه و خاو             
این در حالیست که  عمر ذخـایر آمریکـای شـمالی، آمریکـای جنـوبی و                 . شود   سال برآورد می   9/61ذخایر گازطبیعی جهان    

 ، بیش از صـد،  5/78، 1/16، 6/71، 10مرکزی، اروپا، کشورهای شوروی سابق، خاورمیانه، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه به ترتیب        
 سـال  6/21نظر به اینکه عمر ذخایر گازطبیعی جهان نسبت به ذخایر نفت جهـان            .  سال برآورد گردیده است    8/43  و    2/90

 . توان با جایگزینی گازطبیعی جبران نمود ای می شود خالء تهی شدن ذخایر نفت را تا اندازه بیشتر برآورد می
  :هریک از مناطق به شرح ذیل بوده است حجم ذخایر و میزان اکتشاف گازطبیعی در 2001در سال 

  تریلیون   55/7دهد و معادل         درصد از ذخایر جهانی را تشکیل می       9/4 ذخایر تثبیت شده این منطقه        :آمریکای شمالی   
گردد با ادامه روند فعلی       بینی می    تریلیون مترمکعب آن در ایاالت متحده واقع شده است که پیش           02/5باشد که     مترمکعب می 

 .  سال باشد2/9اشت از ذخایر، عمر ذخایر این کشور برد
 تریلیـون  16/7 درصد از کل ذخـایر جهـانی، معـادل    6/4 ذخایر تثبیت شده این منطقه :آمریکای جنوبی و مرکزی 

گردد با ادامه روند فعلی برداشت از         بینی می    تریلیون آن در ونزوئال واقع شده است که پیش         18/4باشد، که     مترمکعب می 
 .  سال باشد100یر این کشور عمر مخازن باالی ذخا

  تریلیون مترمکعب و عمر آنها بـا توجـه بـه میـزان برداشـت سـاالنه       86/4ذخایر گازی این منطقه از جهان        :اروپا
 .  درصد از این ذخایر در نروژ و هلند واقع شده است14/62. گردد  سال برآورد می1/16 

 99/0 تریلیون مترمکعب است که نسبت به سـال گذشـته            14/56طقه از جهان     ذخایر گازطبیعی این من     :شوروی سابق 
.  سـال بـرآورد شـده اسـت        5/78با عنایت به میزان برداشت از ذخایر این منطقـه عمـر آن              . دهد  کاهش نشان می  درصد  

ن بزرگتـرین   درصد از کـل ذخـایر گازجهـا   7/30 درصد از ذخایر این منطقه و 7/84فدراسیون روسیه با در اختیار داشتن       
 . ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد

 درصد از ذخایر گازی جهان پس از منطقه کشورهای شوروی 1/36منطقه خاورمیانه با در اختیار داشتن : خاورمیانه
 100این منطقه تنها منطقه ای از جهان است که عمر ذخایر آن بیش از      . شود  سابق گازخیزترین منطقه دنیا محسوب می     

در میان کشورهای این منطقه، ایران به عنوان دومین کشور از نظـر      .  سال، برآورد شده است    270و بعضاً تا بیش از      سال  
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 درصد از 8/14 درصد از ذخایر گاز منطقه و 1/41 تریلیون مترمکعب، بیش از    23میزان ذخایر پس از فدراسیون روسیه با        
باشد، عمـر      درصد کمتر از ذخایر روسیه می      3/48ایر ایران تنها به میزان      در حالیکه ذخ  . ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد      

شود، این امـر حـاکی از          سال برآورد می   1/83 سال برآورد شده است حال آنکه عمر ذخایر روسیه           460ذخایر آن بیش از     
 . باشد یگذاریهای ایران در اکتشاف، استخراج و تولید گازطبیعی در مقایسه با روسیه م حجم کم سرمایه

 درصـد از ذخـایر کـل جهـان را در            2/7 تریلیون مترمکعب ذخیره تثبیت شده گاز یعنی         18/11این منطقه    :آفریقا
 تریلیون مترمکعب، بیشترین ذخایر منطقه، بیش       51/3 و   52/4الجزایر و نیجریه با در اختیار داشتن به ترتیب          . اختیار دارد 

 . ندا  درصد، را به خود اختصاص داده8/71از  
عمـر ذخـایر    .  تریلیون مترمکعب داراست   27/12 درصد از ذخایر گاز جهان را با         9/7 این منطقه     :آسیا و اقیانوسیه  

 درصـد از ذخـایر ایـن    4/59 حدود   کشورهای مالزی، اندونزی و استرالیا جمعاً     . گردد   سال برآورد می   8/43گاز این منطقه    
 . اند منطقه را به خود اختصاص داده

 
  تولید و مصرف گازطبیعی -9-3-2

ایـن  .  میلیارد مترمکعب رسـید    2464 درصد رشد به     7/1 تولید گازطبیعی در جهان نسبت به سال با          2001در سال   
.  میلیـارد مترمکعـب بـالغ گردیـد        9/2404 درصد رشد بـه رقـم        3/0در حالیست که مصرف گازطبیعی در همین دوره با          

 7/6 درصد افزایش و بیشترین رشد تولید برای منطقه خاورمیانـه بـا   2/8ا با بیشترین رشد مصرف مربوط به منطقه آفریق      
 . درصد افزایش گزارش شده است

 درصـد رشـد   8/19 درصـد و مصـرف آن   7/20شایان ذکر است که تولید گازطبیعی در جهان طی دو دهه گذشته             
 درصـد بـه ترتیـب مربـوط بـه           7/80 و   6/105طی این دو دهه بیشترین رشـد در تقاضـای گـازطبیعی بـا               . داشته است 

کشورهای خاورمیانه، آسیا و اقیانوسیه بوده است و این در حالیست که در همین سال مصرف گـازطبیعی در کشـورهای                     
 درصـد رشـد     5/38تقاضای گازطبیعی در اروپا طی این دو دهـه          .  درصد کاهش مواجه بوده است     6/17شوروی سابق با    

ای، مزیتهای اقتصادی ـ رقابتی استفاده از گـازطبیعی در نیروگاههـای     گازهای گلخانهجلوگیری از انتشار . دهد نشان می
برق، کارایی باالتر، سازگاری گاز با ساختار شبکه مصرف کنندگان گازطبیعی در اروپا، ضرورت تنوع بخشیدن بـه منـابع                    

 .آید انرژی از جمله علل افزایش تقاضای گازطبیعی در اروپا به شمار می
 :  تولید و مصرف گازطبیعی در هریک از مناطق مختلف جهان به شرح ذیل بوده است2001در سال 

 5/722 و   1/762میزان تولید و مصرف گازطبیعی این منطقه در سال مـورد بررسـی بـه ترتیـب                  : آمریکای شمالی 
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بیشترین رشد  . دهد  درصد کاهش نشان می    9/4 افزایش و    6/1میلیارد مترمکعب بود که نسبت به سال گذشته به ترتیب           
 . تولید و بیشترین کاهش در مصرف مربوط به کشور کانادا بود

 97 میلیارد مترمکعب و مصـرف آن        1/100تولید گازطبیعی آمریکای مرکزی و جنوبی         :آمریکای مرکزی و جنوبی     
گترین تولید کننده و    بزر. دهد   رشد نشان می   4/ 1 و   7/3میلیارد مترمکعب بوده است که نسبت به سال گذشته به ترتیب            
 درصـد از سـهم تولیـد        1/4این منطقه در ایـن سـال          . مصرف کننده گازطبیعی در این منطقه کشور آرژانتین بوده است         

 . درصد از سهم مصرف گاز طبیعی در جهان را به خود اختصاص داد4گازطبیعی در جهان و 
 و  5/292 درصد افزایش نسبت به سال قبل به         4/2و   2/1 به ترتیب با     2001تولید و مصرف گازطبیعی در سال        :اروپا

 میلیارد مترمکعب،   5/57 و   4/61،  8/105 هلند و نروژ با تولید به ترتیب          کشورهای انگلیس، .  میلیارد مترمکعب رسید   1/470
از طریـق واردات      کشورهای اروپایی مازاد نیاز خود بـه گـازطبیعی را عمـدتاً           . باشند  ترین تولیدکنندگان گاز در اروپا می       عمده

 .  میلیارد مترمکعب است84/126کنند بطوریکه واردات گاز آنها از روسیه  گازطبیعی از کشور روسیه تأمین می
 میلیارد مترمکعب بود کـه نسـبت بـه سـال            3/677، تولید کشورهای شوروی سابق      2001در سال    :شوروی سابق 

 درصـدی نسـبت بـه       3/0ازطبیعی در این منطقه با رشد        درصد افزایش داشت، این در حالیست که مصرف گ         4/0گذشته  
بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده گازطبیعی در ایـن منطقـه روسـیه       .  میلیارد مترمکعب رسید   5/548سال گذشته به    

 .   درصد از سهم تولید و مصرف منطقه را به خود اختصاص داده است9/67 درصد و 1/80باشد که به ترتیب  می
و پـس از آن     )  درصـد افـزایش    1/9بـا   (با سال قبل بیشترین افزایش تولید متعلق به کشور ترکمنستان           در مقایسه   

 میلیارد مترمکعب   2/548در این سال میزان مصرف کشورهای شوروی سابق         . بوده است )  درصد افزایش  3/2با  (اوکراین  
 شوروی سابق بزرگترین مصرف کننده      بدین ترتیب کشورهای  . شد   درصد از کل مصرف جهان را شامل می        8/22بود که   

 میلیـارد  5/243روسـیه پـس از ایـاالت متحـده بـا تفـاوتی معـادل               . باشند  گازطبیعی جهان پس از آمریکای مرکزی می      
 .باشد مترمکعب نسبت به مصرف آمریکا دومین کشور مصرف کننده گازطبیعی در جهان می

 درصـد از سـهم تولیـد و مصـرف گـازطبیعی در              4/8 و   3/9، به ترتیب    2001منطقه خاور میانه درسال     : خاورمیانه
جهان را به خود اختصاص داد، این در حالیست که سهم این منطقه از نظر میزان ذخایر تثبیت شده گازطبیعی در جهـان                       

ترین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این منطقه ایران، عربستان سعودی و امـارات متحـده                 عمده. باشد   درصد می  1/36
از آنجائیکه . اند  درصد از کل تولید و مصرف منطقه را به خود اختصاص داده9/75 و 2/68این سه کشور . باشند بی میعر

باشد، با توجه به وسعت منابع، تولیـد خیلـی کـم ایـن              سال می  273عمر ذخایر منطقه با توجه به میزان برداشت بیش از           
رود کشـورهای منطقـه در        های تولیـد انتظـار مـی        ه پائین بودن هزینه   کشورها نسبت به میزان ذخایر موجود، و با توجه ب         



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  290

 

 

این امر منوط به ارائه قیمتهای رقابتی و بازاریـابی  . سالهای آتی به عنوان عرضه کنندگانی مطمئن مورد توجه قرار گیرند      
 . باشد مناسب می
 درصـد   5/0 که نسبت بـه سـال گذشـته           میلیارد مترمکعب بود   124، تولید گازطبیعی در آفریقا      2001در سال   : آفریقا

منطقـه  .  درصد رشـد نشـان داد      2/8دهد حال آنکه مصرف گازطبیعی توسط این منطقه نسبت به سال              کاهش نشان می  
تـرین    عمـده .  درصـد از مصـرف گـاز جهـان بـه خـود اختصـاص داده اسـت                  5/2 درصد از تولید گـاز جهـان و          5آفریقا  

 درصد  8/70 و   80باشند که جمعاً      ی در این منطقه به ترتیب الجزایر و مصر می         تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گازطبیع    
 .  اند از تولید و مصرف منطقه را به خود اختصاص داده

 میلیـارد  1/305 و 280 بـه ترتیـب   2001تولید ومصرف گازطبیعی در آسیا و اقیانوسیه در سـال    : آسیا و اقیانوسیه  
بزرگتـرین تولیدکننـدگان ایـن منطقـه بـه          . دهد   درصد رشد نشان می    5 و   4/2ل  مترمکعب بود که در مقایسه با سال قب       

کنندگان این منطقه      درصد از تولید آسیا و اقیانوسیه و بزرگترین مصرف         1/51ترتیب اندونزی، مالزی و استرالیا با مجموع        
در مقایسـه بـا سـال قبـل         . شـند با   درصد از مصرف آسیا و اقیانوسیه می       7/44به ترتیب ژاپن، اندونزی و چین با مجموع         

 درصد افزایش و بیشترین رشد مصـرف        3/5 و   2/8 ،   5/11بیشترین رشد تولید به چین، بنگالدش و استرالیا به ترتیب با            
 .    درصد تعلق داشته است9/12 و 3/43، 0/100به کشورهای فیلیپین، سنگاپور و چین با رشد 

 
  تجارت جهانی گازطبیعی -9-3-3

های تولید گازطبیعی جهان و مراکز مصرف، انتقال از طریـق خطـوط لولـه یکـی از                    ه زیاد میان حوزه   نظر به فاصل  
 . شود مهمترین روشهای انتقال و توزیع گازطبیعی محسوب می

از طریق خطوط   ( میلیارد مترمکعب واردات انجام شده توسط کشورها         32/411 میلیارد مترمکعب از کل      67/109آمریکا  
 .  درصد آن از کشور کانادا و مابقی از کشور مکزیک صورت گرفته است4/99خود اختصاص داده است که را به ) لوله 

بیشترین میزان صادرات گازطبیعی از طریق خط لوله توسط کشور روسیه و پس از آن توسط کشور کانادا صـورت                    
صـادرکنندگان  . انـد   ود اختصـاص داده    درصد از سهم بازار را به خ       3/57گرفته است به طوریکه این دو کشور در مجموع          

:  درصد از کل صادرات جهـانی گـازطبیعی را در اختیـار دارنـد عبارتنـد از            5/91عمده گازطبیعی در جهان که در مجموع        
 در مقابل واردکنندگان عمـده گـازطبیعی در جهـان بـا مجمـوع             . فدراسیون روسیه، کانادا، نروژ، هلند،  الجزایر و انگلیس        

 .ایاالت متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا، فرانسه و بلژیک: کل واردات گازطبیعی جهان عبارتند از درصد از 63/68
بسیاری از کشورها سیاست جانشینی گازطبیعی به جای نفت و زغال سنگ را در راستای دستیابی به اهدافی چون                   
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جدیـد، توجـه بـه آثـار زیسـت      کاهش وابستگی به نفت خام، حفظ و گسترش بازارهای فعلی مصرف، کسـب بازارهـای             
. کنند  دنبال می ... های تولید از طریق گازسوز کردن نیروگاههای برق و صنایع، افزایش کارآئی و                محیطی، کاهش هزینه  

گردد  بدین ترتیب اهمیت روزافزون توجه به گازطبیعی هم از سوی تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان بیشتر آشکار می
نندگان سنتی گازطبیعی به کشورهای اروپائی، شرق دور و جنوب شرق آسیا قادر به تأمین افزایش رود صادرک و انتظار می

 . تقاضا برای گاز در آینده نباشند
 
  گازطبیعی مایع شده -9-3-4

 میلیـارد   95/142 درصـد رشـد نسـبت بـه سـال پـیش از آن، بـه                  37/4با    LNG، تجارت جهانی    2001در سال   
 19/116ال بزرگترین واردکنندگان گازطبیعی مایع یعنی ژاپن، کره جنوبی، فرانسه و اسپانیا  با               در این س  . مترمکعب رسید 

را بـه خـود اختصـاص دادنـد کـه در میـان                LNG درصـد از واردات جهـانی        LNG   ،28/81میلیارد مترمکعب واردات    
 . ب به خود اختصاص داد میلیارد مترمکع07/74کشورهای مذکور ژاپن بیشترین میزان واردات را  به میزان 

 میلیـارد مترمکعـب     91/20 و   54/25،  8/31در سال مورد بررسی، سه کشور اندونزی، الجزایر و مالزی به ترتیب با              
شریک عمده تجاری اندونزی و مالزی، ژاپـن        . را به خود اختصاص دادند      LNG درصد از صادرات جهانی      25/78در مجموع   

کشورهای اروپـایی شـرکای   . دهد این دو کشور را به خود اختصاص می LNGصادرات  درصد از کل سهم    1/72باشد که     می
 .  سازد خود را به اروپا روانه می LNG از صادرات 8/92شوند که  محسوب می  LNGعمده تجاری الجزایر در واردات 

اسـترالیا    ی و   در حال حاضر کشورهای ابوظبی، عمـان، قطـر، الجزایـر، لیبـی، نیجریـه، انـدونزی، مـالزی، برونئـ                    
و کشورهای ژاپن، کره جنوبی، تایوان، فرانسه، یونان، ایتالیا، اسپانیا، ترکیـه، ایـاالت متحـده                 LNGتولیدکنندگان عمده   

 .باشند می LNGآمریکا و بلژیک مصرف کنندگان عمده 
لیتهـای   سـپتامبر و متعاقـب آن کـاهش فعا   11وقـایع  .  رشدی کمتـر از انتظـار داشـت        2001در سال    LNGبازار  

 درصـد  9/2 نسـبت بـه سـال قبـل تنهـا      2001در سال  LNGاقتصادی و هوای مالیم در زمستان باعث شد تا مصرف     
 میلیون تن   56/106به   LNG میلیون تن بوده و مصرف       3تنها معادل    LNGدر این سال رشد تقاضا برای       . افزایش یابد 
 درصـد   9/11در جهـان     LNGی دو رقمـی تقاضـای        شاهد رشد تقاضا   2000این در حالیست که در سال       . رسیده است 

 .طی یک دهه گذشته بود  LNGبودیم که باالترین رشد مصرف ساالنه 
 درصـد و    8/51سال گذشته ژاپـن     . در جهان هستند   LNGژاپن وکره جنوبی همچنان بزرگترین مصرف کنندگان        

  اند و اگر واردات تـایوان را هـم اضـافه            هرا  به خود اختصاص داد       LNG درصد از کل واردات جهانی       27/15کره جنوبی   
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 .معامله شده در جهان را جذب نموده است  LNG درصد کل 49/71کنیم، شرق آسیا 
را  LNG درصد رشدی بـاالتر از میـانگین رشـد مصـرف جهـانی               5/3همچنین این منطقه با رشد مصرفی معادل        

واردات .  رشد بسیار کمی را شاهده بود      2001 در سال    ژاپن برخالف کره جنوبی     LNGالبته تقاضای   . تجربه نموده است  
LNG       ها در مـذاکرات خـود در مـورد تمدیـد قراردادهـای       ژاپنی.  درصد رشد داشته است3/1 تنها 2001ژاپن  در سال

پذیری بیشتر بویژه در میزان حجـم حـداقل برداشـت مشـمول      موجود و یا عقد قراردادهای جدید تأکید زیادی بر انعطاف   
 .  هستند1برداشت یا پرداختشرط 

های عمـومی روبـرو      در مقابل کره جنوبی که برنامه اصالحات ساختاری و آزادسازی بازار گاز و برق آن با مخالفت                
خود طی سال گذشته افزوده است که تقریباً برابر با رشد واردات کـره جنـوبی                  LNG درصد بر حجم واردات      7/10شده  

 . باشد  درصد می12 یعنی 2000در سال 
 86/23را در اختیار داشته که کمتر از میـزان         LNG درصد کل تجارت جهانی      45/23 ،   2001منطقه اروپا در سال     

در اسپانیا، ایتالیا و ترکیه با افت شـدید در واردات بلژیـک              LNGرشد قابل مالحظه واردات     . باشد   می 2000درصد سال   
 .جبران شده است

 از رونق خوبی برخوردار نبـوده و حتـی در       2000 همچون سال    2001یکا در سال    معامالت معاوضه بین اروپا و آمر     
 درصد در سـال     40آمریکا از    LNGاواسط سال جریان عکس آن اتفاق افتاد که یکی از علتهای آن کاهش رشد واردات                

 LNGواردات   است، دلیل این کاهش افت شدید قیمتهای گاز و به صرفه نبـودن               2001 درصد در سال     4 به تنها    2000

 درصـد  2/5 معـادل   2001واردات آمریکا و پورتوریکو در سـال        . در مقابل رقابت شدید آن با گاز خط لوله ذکر شده است           
 . جهان بوده است LNGکل واردات 

امـا  . انـد  جهان بـوده  LNG درصد بزرگترین صادر کنندگان   86/17 درصد و    24/22اندونزی و الجزایر به ترتیب با       
روبرو بوده است که علت اصلی آن تعطیلی یکـی از تأسیسـات              LNG دومین سال پیاپی با کاهش فروش        اندونزی برای 

LNG این کشور از مارس تا اوت سال گذشته بدلیل درگیریهای شدید بین جدائی طلبان و دولت اندونزی بوده است. 
هـای    محدودیت در ورود کشتی   الجزایر نیز در سال گذشته کاسته شده است که دلیل آن اعمال              LNGاز صادرات   

 . سپتامبر بوده است11دارای پرچم کشورهای عربی به بنادر آمریکا بعد از واقعه 
دو مسـیر جدیـد   . پذیرد  مسیر دریایی مختلف صورت می    124 کشور مختلف و در      41شامل    LNGتجارت جهانی   

 است و سه مسیر ابوظبی به آمریکا، انـدونزی   افتتاح شد مربوط به عمان به تایوان و نیجریه به بلژیک           2001که در سال    

                                                 
1 - Take - or - pay 
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 . به آمریکا و مالزی به اسپانیا در این سال حذف شدند
 LNG میلیون مترمکعب    14 کشتی به ظرفیت کل      128 شامل   2001جهان در پایان سال      LNGتانکرهای حمل   

انکرهـای فعـال در تجـارت جهـانی         از ت . اند   سفر دریائی انجام داده    2406بوده است که این تانکرها در طی سال گذشته          
LNG   ،39     تنها یـک تـانکر جدیـد بـه          2001در سال   .  سال دارند  25 فروند عمری بیش از      25 سال و    5 فروند کمتر از 

 .تانکرهای موجود اضافه شده است
 درصد طی سـال  9/11از   LNGدر حالیکه رکود اقتصادی و آب و هوای مالیم باعث کاهش رشد تجارت جهانی         

 گردید، آزادسازی بازارهای عمده مصرف کننده گاز باعث گردیده تا نوع جدیـدی از               2001 درصد در سال     6/2ه     ب 2000
سازی   گسترش خصوصی . روابط با انعطاف پذیری بیشتری نسبت به قراردادهای موجود بین خریدار و فروشنده بوجود آید              

و امکان اسـتفاده از چنـد عرضـه          LNGوقعیت خریداران   و مقررات زدائی پس از آمریکا در اروپا و ژاپن موجب تقویت م            
این مسئله نه تنها باعث کاهش سطح قیمـت شـده    . ترین منبع شده است     کننده به صورت همزمان و یا خرید از با صرفه         

 .است بلکه باعث گردیده تا قراردادهای خرید هر چه بیشتر به سمت قراردادهای کوتاه مدت سوق یابد
ها که حدود نیمی از تجارت  ژاپنی. اغلب تحت قراردادهای بلندمدت صورت گرفته است  LNGت  مبادال2001در سال 

زدائـی ورود رقبـای جدیـد و          سازی، آزادسـازی و مقـررات       را در اختیار دارند، اکنون با دو تهدید یکی خصوصی          LNGجهانی  
دامات مهمی را در زمینه تجدیدنظر در قراردادهای آنها اق. دیگری افت تقاضا به دلیل کاهش فعالیتهای اقتصادی روبرو هستند

در همـین رابطـه     . انـد   موجود به ویژه قراردادهای منعقد شده با عرضه کنندگان سنتی نظیر مالزی و اندونزی به انجام رسانده                
 فـروش  صورت فـوب، کـه امکـان    درصد و خرید به  5توان به کاهش قیمتها در قراردادهای بلندمدت با مالزی به میزان              می

 .دهد، اشاره نمود های خریداری شده به سایر بازارها را به آنها می محموله
 بـه  2001خریداران ژاپنـی در سـال   . در جهان از اهمیت باالیی برخوردار است  LNGژاپن به عنوان اولین خریدار      

 دالر  64/4هـای تبخیـر مجـدد         خریـداری شـده بـدون احتسـاب هزینـه           BTU  ،LNGطور متوسط برای هر میلیـون       
خریـد   BTU دالر برای هر میلیـون       34/4در اروپا، بلژیک، فرانسه و اسپانیا مبلغ         LNGدر حالیکه مشتریان    . اند  پرداخته
LNG     درصد کاهش در قیمت      5اخیراً توکیو الکتریک و توکیو گاز در مورد         . اند  از الجزایر پرداخت کرده LNG     و انعقـاد

توانـد بـه      وارداتی ژاپـن مـی     LNG درصد کاهش در قیمت      5. اند   ساله با پتروناس به توافق رسیده      15قراردادهای جدید   
در اروپـا    LNG سـال گذشـته، خریـداران        5طی  . یکسان شدن قیمت برای خریداران ژاپنی و خریداران اروپا منجر شود          

 .اند کرده درصد کمتر از خریداران ژاپنی پرداخت 15حدود 
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  زغال سنگ -9-4
  ذخایر زغالسنگ -9-4-1

 453/984 درصد افزایش نسبت به سال قبل بـه سـطح            0245/0 با   2001میزان ذخایر زغال سنگ جهان در سال        
 216میلیارد تن رسید، این در حالیست که کفایت ذخایر زغال سنگ جهان در این سال باتوجه به ادامه روند فعلی تولیـد                       

 میلیارد تن آن مربوط به زغال       062/519شایان ذکر است که از کل میزان ذخایر موجود در این سال             . گردیدسال برآورد   
سـهم  .  میلیارد تن مربوط به زغال سنگ نیمـه بیتومینـه و لیگنیـت بـوده اسـت                 391/465سنگ آنتراسیت و بیتومینه و      

 درصـد،   2/26 آمریکای شمالی     :باشد  رح می  بدین ش  2001هریک از مناطق مختلف جهان از ذخایر زغال سنگ در سال            
 درصد، آسیا 8/5 درصد، آفریقا و خاورمیانه      4/23 درصد، شوروی سابق     7/12 درصد، اروپا    2/2آمریکای جنوبی و مرکزی     

الزم به ذکر است که کشورهای ایاالت متحده آمریکا، فدراسیون روسیه، چین، هند و اسـترالیا                .   درصد 7/29و اقیانوسیه   
 درصد از ذخایر جهانی زغال سنگ بیشترین ذخایر زغـال           3/8  و    6/8،  6/11،  9/15 ،   4/25 اختیار داشتن به ترتیب      با در 

 . سنگ جهان را در اختیار دارند
 
  تولید و مصرف زغال سنگ -9-4-2

 میلیون تن معادل نفت خام رسید که در مقایسه با سال 3/2248 به 2001تولید زغال سنگ در جهان در سال 
 درصد نتوانست رتبه 3/9در این سال چین به رغم افزایش تولیدی معادل . دهد   درصد رشد نشان می4/5پیش از آن 

در این سال این . پیشین خود را بدست آورد و کماکان آمریکا برای  سومین سال مقام اول تولید را به خود اختصاص داد
را به خود اختصاص داد در حالیکه تولید ) رصد از تولید جهانی د3/26( میلیون تن معادل نفت خام تولید 7/590کشور 

.  میلیون تن معادل نفت خام رسید5/548 به رغم 2001 میلیون تن کمتر از میزان مورد اشاره در سال 2/42چین با 
 درصد، 9/44آسیا و اقیانوسیه : سهم مناطق مختلف جهان از تولید زغال سنگ در این سال بدین شرح بوده است

آمریکای   درصد، 8/5 درصد، آفریقا 2/9 درصد، کشورهای شوروی سابق 2/10 درصد، اروپا 2/28آمریکای شمالی 
 میزان مصرف جهانی زغال سنگ در سال مورد بررسی با.  درصد05/0 درصد، و خاورمیانه کمتر 6/1جنوبی و مرکزی 

در این سال سهم مناطق مختلف . ت خام رسید میلیون تن معادل نف1/2255 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 7/1
  درصد، اروپا2/26 درصد، آمریکای شمالی 3/45آسیا و اقیانوسیه : جهان در مصرف زغال سنگ بدین شرح بوده است

 درصد، کشورهای 1 درصد، آمریکای جنوبی و مرکزی 9/3 درصد، آفریقا 8 درصد، کشورهای شوروی سابق 3/15 
 .  درصد4/0خاورمیانه 
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 درصد، 6/24ایاالت متحده آمریکا با : ترین مصرف کنندگان زغال سنگ در جهان به ترتیب  این سال عمدهدر
 . درصد از کل مصرف جهانی بودند7/7 درصد و هند با 1/23چین با   

قابل ذکر است که در میان مناطق مختلف جهان، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و مرکزی، کشورهای شوروی 
فریقا با مازاد تولید نسبت به مصرف و مناطق اروپا، آسیا، اقیانوسیه و خاورمیانه با کمبود تولید نسبت به مصرف سابق و آ

اند که در این میان آمریکای شمالی همچون گذشته بیشترین خالص صادرات زغال سنگ و اروپا  مواجه بوده
 . السابق بیشترین خالص واردات زغال سنگ را داشته است کمافی
شورهای آمریکای جنوبی و مرکزی نیز به رغم سهم کمی که در عرصه جهانی در زمینه تولید، مصرف و ذخایر زغال ک

در سال مورد بررسی منطقه خاورمیانه با نوسان در .  درصد افزایش داده است5/83اند طی دهه گذشته تولید را  سنگ داشته
 . درصد کاهش در تولید مواجه بود18 درصد رشد در مصرف و 5/9ای که با  تولید و مصرف باالیی همراه بود به گونه

، )براساس شمالغرب اروپا(ای که قیمت شاخص   قیمت زغالسنگ با افزایش همراه بود به گونه2001در سال 
قیمت زغالسنگ مورد استفاده در نیروگاههای زغالی ایاالت متحده، قیمت زغالسنگ وارداتی کک شو براساس سیف 

 درصد افزایش به 77/9 و 13/4، 55/2، 19/9ت زغالسنگ وارداتی حرارتی براساس سیف ژاپن به ترتیب با ژاپن و قیم
 .  دالر بر تن رسیدند96/37 و 33/41، 68/27، 29/39ارقام 

 
  انرژیهای تجدیدپذیر -9-5
  انرژی برق آبی-9-5-1

 2627ال پیش از آن به رقم  درصد کاهش نسبت به س7/3 مصرف جهانی انرژی برق آبی با 2001در سال 
 درصد کاهش داشت حال آنکه مصرف OECD ،1/7این در حالیست که مصرف کشورهای . تراواتساعت رسید

 . درصدی توام بود4/6 و 7/5کشورهای شوروی سابق و اتحادیه اروپایی با افزایش به ترتیب 
آمریکای : به شرح ذیل بوده استدر سال مورد بررسی سهم هریک از مناطق جهان از مصرف انرژی برق آبی 

 درصد، 20 درصد، آمریکای جنوبی و مرکزی 7/21 درصد، کشورهای آسیا و اقیانوسیه 9/23 درصد، اروپا 8/21شمالی 
 .  درصد3/0 درصد و خاورمیانه 1/3 درصد، آفریقا 7/5کشورهای شوروی سابق 

  و8/9، 3/10، 6/12ن و آمریکا به ترتیب با در میان کشورهای جهان بیشترین سهم مصرف به کانادا، برزیل، چی
 .   درصد از مصرف جهانی تعلق داشت1/8
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  انرژی باد -9-5-2
 درصد گزارش شده است که از بیشترین نرخ 30 سال گذشته میانگین رشد ساالنه انرژی باد در دنیا حدود 5در طی 

 مگاوات به ظرفیت تولید برق بادی در 6500 حدود 2001در سال . رشد در میان سایر منابع انرژی در دنیا برخوردار است
جهان افزوده شد، این بیشترین میزان افزایشی است که تاکنون در تولید برق بادی جهان اتفاق افتاده است به طوری 

 مگاوات به ظرفیت تولید برق بادی در جهان 3800 حدود 2000 مگاوات و در سال 3900 حدود 1999که در سال 
 مگاوات رسید که این میزان قادر است نیازهای 24000 به 2001کل ظرفیت برق بادی در جهان در سال . افزوده شد

هم اکنون بازار .  میلیون نفر معادل جمعیت کشورهای نروژ، فنالند، دانمارک و سوئد را تأمین کند24برق ساالنه حدود 
 اسپانیا، دانمارک و هند با ظرفیت تولید بیش از  کشور آلمان، ایاالت متحده آمریکا،5جهانی انرژی باد تحت تسلط 

 .  مگاوات در سال قرار دارد1000
کند و حدود دو سوم از ظرفیتهای اضافه شده   درصد از برق بادی جهان را تولید می70اروپا در حال حاضر بیش از 

 .  به کشورهای اروپائی اختصاص دارد2001تولید در سال 
 مگاوات به ظرفیت تولید برق بادی خود یک رکورد ملی و جهانی را در این 2659ن  با افزود2001آلمان در سال 

 مگاوات برق 8750 توربین که ساالنه حدود 11500این کشور هم اکنون با دارا بودن حدود . سال از آن خود ساخت
 نفر را 35000لمان حدود صنعت انرژی باد آ. کنند، دارای مقام اول در زمینه تولید برق بادی در جهان است تولید می

 .شود  درصد برق این کشور از انرژی باد تأمین می5/3مشغول به کار ساخته است و حدود 
 مگاوات به ظرفیت تولید برق بادی خود افزود که ارزش 1695 حدود 2001ایاالت متحدۀ آمریکا در سال 

ال حاضر دارای تجهیزات بسیار مدرن تولید این کشور در ح. باشد  میلیارد دالر می7/1تجهیزات نصب شده آن حدود 
 مگاوات برق را از انرژی باد تولید کند و از نظر میزان 4261تواند ساالنه حدود  باشد و می برق بادی در کالیفرنیا می
 از الزم به ذکر است که این کشور دارای منابع انرژی باد بسیار خوب و مهار شدنی در بیش. تولید در مقام دوم قرار دارد

تواند درصد قابل توجهی از نیازهای برق این کشور را  باشد که می  منطقه در شمال داکوتا، کانزاس، و تگزاس می50
کند که این   میلیارد کیلوواتساعت در سال برق تولید می10های بادی در این کشور در حال حاضر حدود مزرعه. نمایدتأمین 

ضمناً از نظر مالحظات زیست محیطی و مبارزه . کند خانوار آمریکایی را تأمین می میلیون 1تواند نیاز برق حدود  میزان می
 .  میلیون تن دی اکسید کربن جلوگیری کند5/7تواند ساالنه از انتشار  ای این میزان انرژی باد می با تولید گازهای گلخانه

.  آمریکا و در مقام سوم جهان قرار داردکند که بعد از  مگاوات برق تولید می3337کشور اسپانیا در حال حاضر حدود 
این . دهد  درصد را نشان می33 مگاوات به ظرفیت تولیدی خود افزود که افزایش 835 حدود 2001اسپانیا در سال 
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 . درصد از برق مورد نیاز خود را از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین نماید12، 2010کشور در نظر دارد تا سال 
 2417 مگاوات به ظرفیت تولیدی خود افزود و در حال حاضر حدود 117 مجموعاً 2001کشور دانمارک در سال 
 درصد را در سال 15دانمارک کشوری است که بیشترین نرخ تولید برق بادی معادل . کند مگاوات برق در سال تولید می

. ژیهای تجدیدپذیر تأمین نمود درصد از برق خود را از انر27 به خود اختصاص داد و به عالوه، در این سال حدود 2001
 درصد از نیازهای برق توسط انرژیهای تجدیدپذیر تا 20بینی قبلی این کشور تأمین حدود  این در حالی است که پیش

 . بوده است2003سال 
 مگاوات در این 240در پی افزایش. شود  بهترین سال برای صنعت برق بادی این کشور محسوب می2001سال 

این بیشترین میزان افزایش در ظرفیت برق .  مگاوات در سال رسید1500ید برق بادی این کشور به سال، ظرفیت تول
تجهیزات برق بادی  یکی از بزرگترین شرکتهای تولید 1شرکت سوزلن انرژی. باشد  تاکنون می1995بادی هند از سال 

 توربین 600 سال حدود 10فروشد و در کمتر از  باشد که تجهیزات و توربینهای بادی را به شمال آمریکا نیز می در هند می
این شرکت هم اکنون دارای مراکز تحقیق و توسعه وسیع در کشورهایی مانند . بادی را در نقاط مختلف نصب کرده است

 .شود باشد و بزرگترین شرکت تولید برق بادی آسیا و نهمین شرکت در دنیا می المان و هلند می
 میلیارد 24/1 مگاوات معادل 6/437 ظرفیت تولیدی خود را به 2001 مگاوات در سال 4/64انگلستان با افزایش حدود 

 . درصد از تقاضای برق این کشور را تأمین نماید37/0کیلوواتساعت در سال رساند که این میزان قادر است حدود 
رفیت تولیدی خود را  مگاوات نصب کرد و کل ظ25/42 توربین بادی با ظرفیت کل 63 هلند حدود 2001در سال 

 میلیون کیووات ساعت در سال رساند که این میزان قادر است حدود  988 مگاوات معادل 483در این سال به میزان 
 .  درصد از تقاضای برق در این کشور را تأمین نماید91/0

 جمهوری ایرلند  دو مزرعه جدید بادی در کشور ایرلند نصب شد که ظرفیت تولیدی برق بادی را در2001در سال 
 . مگاوات رساند94/40 مگاوات و در ایرلند شمالی به  72/124به 

این کشور در نظر دارد تا سال .  مگاوات برآورد شد198 ظرفیت تولید برق بادی کانادا حدود 2001تا پایان سال 
های وسیعی در زمینه  وژه مگاوات برساند و هم اکنون مشغول انجام پر10,000 ظرفیت برق بادی خود را به حدود 2010

 .باشد ایجاد مزارع بادی در نقاط مختلف این کشور می
 مگاوات 2500باشد که توانائی تولید   متر بر ثانیه می7ای در شمال شرق برزیل با سرعت بادی معادل   منطقه2سیرا

.  مگاوات برق تولید کند15د توان در حال حاضر تجهیزات نصب شده در این منطقه فقط می. باشد برق در سال را دارا می
 .  مگاوات تصویب شده است1000 پروژه در نقاط مختلف برزیل برای تولید برق بادی مجموعاً با ظرفیت 20اخیراً 

                                                 
1 - Sozlon Energy 
2 - Ceara 
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  انرژی خورشیدی  -9-5-3
 برای ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا تهیه شد که در آن آینده 1 گزارشی توسط کمیسیون پالی1952در سال 
 میلیون 13های بعمل آمده پالی برآورد نمود  بینی در کنار سایر پیش. دی بسیار امیدبخش معرفی شده بودانرژی خورشی

بسیاری . بینی اعتبار خود را از دست داد اما دیری نپایید که این پیش.  ساخته خواهد شد70خانه خورشیدی تا اوایل دهه 
بهرحال، در چند سال گذشته . اند  به طرف انرژی اتمی دانستهبینی را تغییر نگرشها از تحلیلگران عامل شکست این پیش

مجدداً با پیدایش فن آوریهای نوین خورشیدی امید به این صنعت تجدید شده است و دیدگاهی خوش بینانه نسبت به 
الت این سئوال همچنان در مورد انرژی خورشیدی مطرح است که آیا واقعاً مقابله با مشک. این صنعت شکل گرفته است

در حال . شود و تهدیدات زیست محیطی عاملی جدی برای گرایش به سمت استفاده از این نوع انرژی محسوب می
ای باال، نیاز به  هزینه سرمایه: حاضر مهمترین تنگناها و محدودیتهای توسعه استفاده از انرژی خورشیدی عبارتند از

د بطور روزانه، ساعتی و یا فصلی، نیاز به انتقال انرژی تولیدی ذخیره سازی انرژی با توجه به میزان دسترسی نور خورشی
 .های نگهداری باال به مسافتهای دور، هزینه

 
 مهمترین شرکتهای تولید کننده سلولهای فتوولتائیک در جهان )  :  9-1(جدول 

  2001رتبه  )1(2001 2000رتبه   مگاوات2000  99رتبه   مگاوات1999 نام شرکت

 3 50 3 9/41 1 5/32 بی پی سوالر
 2 65-70 2 42 2 3/30 کیوسرا
 1 90-95 1 4/50 3 0/30 شارپ

 4 32-35 4 0/28 4 2/22 زیمنس سوالر
 5 25-30 5 0/18 6 0/12 آستروپاور

 6 22-25 6 0/17 5 0/13 سانیو
 8 15 7 0/14 7 0/10 فتووات

 7 20 7 0/14 7 0/10 آر ـ دبلیو ـ ائی
 8 15 9 0/12 ـــ ـــ میتسوبیشی

 ـــ 334-355 ـــ 3/235 ـــ 0/160 کل

 ـــ 417-444 ـــ 65/287 ـــ 3/201  کل جهان

 .  تخمینی است2001ارقام برای سال )  1

 مگاوات برآورد شده است که در 120 ظرفیت تولید برق توسط سلولهای فتوولتائیک در جهان حدود 1998در سال 
تجارت سلولهای فتوولتائیک . دهد  رشد سریع و غیرقابل باوری را نشان می1990ال  مگاوات در س40مقایسه با ظرفیت 

                                                 
1 - Paley 
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 درصد افزایش یافته است، هرچند نرخ رشد در برخی از بازارها کندتر و 15نیز در طی دهه گذشته بطور متوسط ساالنه 
باشد که در   درصد می15رشد بینی واقع بینانه برای دهه اینده، تداوم نرخ  پیش. در برخی دیگر سریعتر بوده است

بزرگترین ) 9-1(جدول .  مگاوات خواهد رسید1000 به 2010آنصورت ظرفیت تولید برق خورشیدی در جهان تا سال 
 1999تولید کنندگان سلولهای فتوولتائیک را در جهان همراه با میزان تولید و رتبۀ آنها در جهان در فاصله بین سالهای 

 . دهد  نشان می2001تا
 
 ای   انرژی هسته-9-5-4

 درصد از آنها در 25 مورد گزارش شد که حدود 441ای تجاری در در جهان   تعداد راکتور هسته2001در دسامبر 
در چین جهت تولید برق شروع به کار کرد و بدین ترتیب راکتورهای  (I) راکتور لینگائو 2001در فوریه . آمریکا قرار دارد

 .  مورد رسید442جهان به 
ای برای کشورهای مختلف در  ای و مجموع ظرفیت ناخالص تولید انرژی هسته عداد راکتورهای تولید انرژی هستهت
 .  در جداول بخش جهانی ترازنامه آمده است2001سال 

 تراوات 6/19ای با   را به پایان رساندند که یک رکورد ملی جدید از تولید انرژی هسته2001بلغاریها در حالی سال 
 . داد از کل عرضۀ برق این کشور را تشکیل می% 6/44به جا گذاشتند که در واقع حدود ساعت 

ای رسمی پایان کار این  ای تولید برق کوبا دچار سانحه شد و در نتیجه طی اطالعیه در این سال تنها نیروگاه هسته
.  شروع به کار کرد1983 ای جوراگوا با همکاری شوروی سابق در سال نیروگاه برق هسته. نیروگاه اعالم شد

ای چرنوبیل نگرانی مقامات آمریکایی را  حادثه هسته. باشند نیروگاههای اتمی شوروی سابق فاقد تدابیر ایمنی الزم می
 .  مایلی فلوریدا قرار دارد، موجب شده بود100نسبت به ساختار راکتورهای این نیروگاه که در فاصله کمتر از 

را که ادارۀ تشکیالت عظیم برق  1ای خود هیأت مدیره شرکت تاپکو ساختار بخش هستهکشور فرانسه درصدد تجدید 
ای شامل تولید، تأمین سوخت،  این شرکت کلیه عملیات هسته.  خواهد داشت، منصوب کرد ای این کشور را بر عهده هسته

ۀ آمریکا و فرانسه برای تأمین مالی در همین سال ایاالت متحد. بازیابی، آلودگی زدایی و مهندسی را برعهده خواهد داشت
 .ایی موافقت کردند مشترک فعالیتهای تحقیق و توسعۀ راکتورهای پیشرفته و همچنین توسعۀ سوخت هسته

ای کشور آلمان، این کشور درصدد کوچک کردن این صنعت به  به علت پایین بودن کیفیت صنعت برق هسته

                                                 
1 - Topco 
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 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید 2/171ای آلمان   ای برق هسته نیروگاهه2001در سال . باشد صورت تدریجی می
 . گیرد ای صورت می  درصد از تولید داخلی برق آلمان از منابع برق هسته30  حدود EIAبه گزارش . کردند

 از ایران که ظرفیت ناخالص هر 4 و 3ای، ساخت راکتورهای بوشهر  المللی انرژی هسته براساس گزارش آژانس بین
در همین ارتباط رئیس جمهوری ایران با رئیس .  آغاز شد2001شود، در سال   مگاوات برآورد می440ام از آنها معادل کد

 . ای موافقت شد جمهور روسیه مالقات کردند که در این مالقات برای توسعه دو جانبه همکاریها برای تولید برق هسته
 بیلیون 130رکورد آن پس از فروپاشی شوروی سابق تولید ای روسیه در حال بهبود است که اولین  صنعت هسته

 میلیارد کیلووات ساعت 4/134 حدود  2001رکورد جدید آنها در سال .  بوده است2000کیلووات ساعت برق در سال 
 . باالتر است2000 میلیارد کیلووات ساعت از رکورد قبلی آنها در سال 6است که حدود 

در . باشد ای از چرخه تولید می ریزی برای خارج کردن تدریجی صنعت هسته  برنامهسوئد نیز همچون آلمان در حال
 میلیارد کیلوواتساعت کاهش پیدا کرد که به کمترین سطح خود 2/57ای ساالنه سوئد، به   تولید انرژی هسته2000سال 

 بیلیون کیلوواتساعت 70ای به بیش از   تولید برق هسته2001اگرچه در سال .  تاکنون رسیده است1984از سال 
 .  است1995بازگشت که تقریباً همان سطح تولید ساالنه آن در 

ای در   به چاپ رسید که شامل پیشنهاد یک قانون برق هسته2001ای آمریکا در ماه می  طرح ملی انرژی هسته
 سومین نیروگاه در این سال. جهت تأمین تقاضای انرژی رو به رشد این کشور و همچنین کاهش سطح آلودگی است

ای آمریکا  با دو راکتور مجوز تمدید مدت را از کمیته ملی نظارت بر برق هسته) 1(ای آمریکا بنام آرکانزاس نوکلر  هسته
 را به پایان رساند که برای سومین سال متوالی رکورد ساالنه 2001ای آمریکا در حالی سال  صنعت هسته. دریافت کرد

 میلیارد 8/768ای آمریکا  صنعت انرژی هسته EIA مطابق گزارش 2002ه طوریکه در آوریل تولید را از آن خود کرد، ب
 . کیلوواتساعت برق تولید کرد

 
  مصرف انرژی اولیه-9-6

 میلیون تن معادل 8/9124 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 3/0 با 2001مصرف انرژی اولیه جهان در سال 
 درصد به زغال سنگ، 71/24 درصد به گاز طبیعی، 72/23 درصد به نفت، 47/38 از این مقدار مصرف. نفت خام رسید

 . ای و مابقی به انرژی برق آبی اختصاص داشته است   درصد به انرژی هسته59/6
 درصد کاهش مصرف نسبت به سال قبل و کشورهای 4/2در سال مورد بررسی کشورهای آمریکای شمالی با 
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. های اولیه بود د افزایش مصرف نسبت به سال قبل دارای بیشترین نوسان در مصرف انرژی درص3/2آسیا و اقیانوسیه با 
کاهش مصرف در کشورهای آمریکای شمالی به مصرف برق آبی و در کشورهای آسیا و اقیانوسیه بیشترین افزایش 

 .مصرف مربوط به گازطبیعی بوده است
ای شمالی، آمریکای جنوبی و مرکزی، اروپا، کشورهای در این سال، مصرف انرژیهای اولیه در کشورهای آمریک

 89/0 درصد، -31/0  درصد، -35/2شوروی سابق، خاورمیانه، آفریقا و کشورهای آسیا و اقیانوسیه هریک به ترتیب با
 .  است  درصد تغییر نسبت به مصرف سال گذشته مواجه بوده27/2 درصد، 34/1  درصد،  77/1 درصد، 8/1درصد، 

 : به شرح زیر بوده است1999ق مختلف از مصرف انرژی جهان در سال سهم مناط
  درصد از انرژی اولیه جهان را مصرف نمودند که بیشترین سهم 9/28کشورهای این منطقه : آمریکای شمالی

سهم هریک از منابع مختلف در تأمین انرژی مصرفی این منطقه به شرح . اند مصرف در جهان را به خود اختصاص داده
 درصد و مابقی 7/7ای   درصد، انرژی هسته4/22 درصد، زغالسنگ 6/24گازطبیعی   درصد، 4/40زیر بوده است، نفت 

  درصد کاهش نسبت به سال قبل بیشترین نرخ 6/3در این میان کشور کانادا با . متعلق به انرژی برق آبی بوده است
 . کاهش مصرف انرژی اولیه در منطقه را به خود اختصاص داد

 درصد از مصرف انرژی اولیه جهان را به خود اختصاص 5 ، این منطقه 2001در سال  :آمریکای مرکزی و جنوبی
 درصد افزایش نسبت به سال قبل متعلق به کشور شیلی و بیشترین 8/4بیشترین رشد مصرف در این منطقه با  . داد

 . یل بوده است درصد کاهش نسبت به سال قبل متعلق به کشور برز1/2کاهش نیز با 
 3/19 درصد، گازطبیعی 34/48نفت : سهم منابع مختلف انرژی در تأمین انرژی مصرفی منطقه به این شرح است

 .  درصد3/26 درصد و برق آبی 1/1ای   درصد، انرژی هسته5درصد، زغال سنگ 
. رصد بوده است د8/20سهم کشورهای این منطقه از کل مصرف انرژی اولیه جهان همچون سال گذشته  :اروپا

 درصد، زغال 3/22گازطبیعی   درصد، 13/40نفت : سهم منابع مختلف در تأمین انرژی منطقه به شرح ذیل بوده است
 .   درصد5/7 درصد و برق آبی 9/11ای   درصد، انرژی هسته2/18سنگ 

 خود اختصاص  درصد از مصرف انرژی اولیه جهان را به4/10در این سال کشورهای این منطقه : شوروی سابق
 86/17نفت : سهم هریک از منابع مختلف انرژی در تأمین انرژی مصرفی کشورهای این منطقه به قرار زیر است. اند داده

در این سال .    درصد8/5 درصد و برق آبی 4/5ای   درصد، انرژی هسته19 درصد، زغال سنگ 52درصد، گازطبیعی 
 درصد کاهش نسبت به سال قبل بیشترین نوسانات 4/1قبل و روسیه با  درصد افزایش نسبت به سال 5/16لیتوانی با 
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 . در مصرف انرژی اولیه را تجربه کردند
سهم .  درصد از مصرف انرژی اولیه جهان  را به خود اختصاص داد4/4 ، 2001این منطقه از جهان در سال  :خاورمیانه

 6/45 درصد، گازطبیعی 96/51 نفت  :نطقه به قرار زیر بوده استمنابع مختلف انرژی در تأمین انرژی مصرفی مورد نیاز این م
 درصد افزایش از بیشترین رشد مصرف و 1/7در سال مورد بررسی قطر با .  درصد4/0 درصد برق آبی 2درصد، زغال سنگ 

 .  درصد کاهش در مصرف تنها کشور منطقه بود که کاهش مصرف را تجربه کرد6/0کشور ایران با 
 درصد از مصرف انرژی اولیه جهان را به خود 1/3 منطقه از جهان در این سال همچون سال گذشته این: آفریقا

: سهم هریک از منابع انرژی در تأمین انرژی مصرفی مورد نیاز کشورهای منطقه به شرح ذیل بوده است. اختصاص داده است
 .  درصد5/6 درصد، برق آبی 9/0ای  ته درصد، انرژی هس6/31 درصد، زغال سنگ 3/19 درصد، گازطبیعی 7/41نفت 

 درصد از مصرف جهانی انرژی اولیه را بر عهده 5/27در سال مورد بررسی این منطقه از جهان، : آسیا و اقیانوسیه 
 درصد، 73/38نفت : سهم منابع مختلف انرژی در تأمین انرژی مصرفی این منطقه به شرح زیر بوده است.  است داشته

این منطقه در .  درصد1/5 درصد و برق آبی 6/4ای   درصد، انرژی هسته6/40صد، زغال سنگ  در9/10گازطبیعی 
 7/11بیشترین رشد مصرف متعلق به کشور سنگاپور با .  درصد رشد در مصرف همراه بود3/2مقایسه با سال قبل با 

 .درصد افزایش و بیشترین کاهش با یک درصد کاهش متعلق به کشور زالندنو بود
 

 مالحظات زیست محیطی  -9-7
 المللی انرژی در مورد اثرات بخش انرژی بر محیط زیست   مالحظات آژانس بین-9-7-1

تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی، محیط زیست را در حین مراحل مختلف از استخراج منابع اولیه تا ارایه 
مراحل مختلف متفاوت بوده و از یک سو به شدت این تأثیرات در . دهد خدمات و مصرف نهایی تحت تأثیر قرار می

میزان خطرات زیست محیطی و نحوه برطرف کردن آن بستگی دارد و از سوی دیگر به فعالیتهای قانونمند و ساختار 
5احتراق سوختهای فسیلی حدوداً . گذاری وابسته است قیمت

به ای را   از کل نشرهای انسانساخت گازهای گلخانه4

بخش انرژی همچنین در نشر متان در حین استخراج زغال سنگ، نفت، گاز و . کند صورت دی اکسید کربن تولید می
از زایداتی (ای از لحاظ دفع زایدات  عالوه بر این مشکالت فزاینده. انتقال این مواد و نیز نشر اکسید نیتروز سهیم است

ها،  نشر آالینده) 9-2(در جدول . وجود دارد) تا پسماندهای رادیواکتیوشوند  که در حین عملیات کنترل آلودگی تولید می
 .  است آلودگیها و خطرات زیست محیطی ارایه شده
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 ها، آلودگیها و خطرات زیست محیطی مرتبط با بخش انرژی  نشر آالینده) :  9-2(   جدول 

 انرژی تجدیدپذیر ای انرژی هسته گاز نفت زغال سنگ عوامل 

   × × × کربندی اکسید 
    × × دی اکسید گوگرد

   × × × اکسیدهای نیتروژن
    × × ذرات معلق

  ×    ایزوتوپهای رادیواکتیو
 × × × × × )1(سایر

 .International Energy Administration, Toward Solution Sustainable Development in the Energy Sector, 2002:  مأخذ
کلر ، فلزات  سنگین، آلودگی صدا، کیفیت و یا جریان آب، اغتشاشات دیداری و خطـرات نقـل و انتقـال و توزیـع، خطـرات          :  سایر شامل ) 1

 .                        خرابکاری و غیره
    دارای اثر : × 

 بدون اثر : 

 
 :اند ر تأکید و توافق نمودهبر موارد زیالمللی انرژی   آژانس بینبرای کاهش اثرات، کشورهای عضو 

 ای در درازمدت کاهش نشر گازهای گلخانه −
های محلی و دفع زایدات ناشی از تولید و مصرف انرژی برای حفاظت از محیط زیست و  کنترل آالینده −

 سالمتی انسان
 ژی تعیین استانداردهای باالی ایمنی و زیست محیطی در مراحل مختلف تولید، انتقال، توزیع و مصرف انر −

 

 ای و پیش بینی روند نشرآنها  غلظت گازهای گلخانه-9-7-2

 درصد حجمی از جـّو را اشغال کرده 036/0ای حدود  دی اکسید کربن به عنوان یک گاز گلخانه: دی اکسید کربن 
علیرغم .  درصد افزایش یافته است30 حدود 20 تا اواخر قرن 18به عنوان یکی از اجزاء جـّو از اواخر قرن  2CO. است

 قسمت در میلیون حجمی ثابت بود اما غلظت این گاز در 280اینکه قبل از دوره صنعتی غلظت دی اکسید کربن در حد 
دهد، غلظت این  های انجام شده نشان می بینی پیش.  قسمت در میلیون حجمی رسیده است365 به حدود 20اواخر قرن 
بینی میزان مصرف جهانی  پیش) 9-3(در جدول . ی خواهد رسید قسمت در میلیون حجم380 به حدود 2015گاز تا سال 

 . در مناطق مختلف جهان نشان داده شده است انرژی و نشر دی اکسید کربن
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 بینی میزان مصرف جهانی انرژی و نشر دی اکسید کربن در مناطق مختلف جهان  پیش)  :  9-3(جدول 

 1990-2020طی سالهای 
 مصرف انرژی 

 )ون  بی تی یو میلی109(
 نشر دی اکسید کربن 

 منطقه )میلیون متریک تن معادل کربن(

1990 1999 2010 2020 1990 1999 2010 2020 

 4169 3692 3129 2849 8/277 6/246 7/209 7/182 کشورهای صنعتی 

کشورهای تازه استقالل 
 یافته شوروی سابق

3/76 4/50 8/61 4/73 1337 810 978 1139 

 4542 3241 2158 1641 3/260 1/184 8/121 2/87  توسعهکشورهای در حال

 3017 2139 1361 1053 2/162 9/113 9/70 0/51 آسیا

 566 439 330 231 8/34 3/26 3/19 1/13 خاورمیانه

 365 287 218 179 3/20 7/15 8/11 3/9 آفریقا

 595 377 249 178 1/43 3/28 8/19 7/13 آمریکای جنوبی و مرکزی

 9850 7910 6097 5827 5/611 6/492 9/381 2/346 کل جهان

  .Energy Information Administration, International Energy Outlook, 2002 :مأخذ

 

 درصد 00017/0 برابر بیش از دی اکسید کربن است و حدود 56ای با قدرت گرمایش  متان گاز گلخانه: متان 
 افزایش یافته 20 تا آخر قرن 19 درصد از نیمه قرن 120 متان در جـّو حدود مقدار. حجمی از جـّو را اشغال کرده است

 . قسمت در میلیارد برسد1800 به 2015شود غلظت این گاز در جـّو در سال  بینی می و پیش

 

 برابر بیش 310 تا 170ای با طول عمر زیاد و قدرت گرمایشی حدود  اکسید نیتروز یک گاز گلخانه :اکسید نیتروز  
 تا 19غلظت اکسید نیتروز از نیمه قرن .  درصد حجمی است0003/0مقدار این گاز در جـّو . ز دی اکسید کربن استا

شود  بینی می  قسمت در میلیارد رسیده و پیش315ای در جـّو افزایش یافته و به حد   به طرز قابل مالحظه20اواخر قرن 
 . مت در میلیارد بالغ گردد قس340 غلظت این گاز در جـّو به حدود 2050تا سال 

 
  نشر دی اکسید کربن در اثر تولید برق -9-7-3

 . ارایه شده است) 9-4(بینی نشر دی اکسید کربن در اثر تولید برق برحسب نوع سوخت در جدول  پیش
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  نشر دی اکسید کربن در اثر تولید برق در جهان : ) 9-4(جدول 
2000 2020 2020 

 دی اکسید کربن  موارد 
 )میلیون تن(

 مصرف انرژی 
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 دی اکسید کربن
 )میلیون تن(

 9150 2530 5600 زغال سنگ 
 1040 415 900 نفت 
 3290 1405 1470 گاز 

 13480 4350 7970 جمع 

 36600 • 24480 نشر جهانی دی اکسید کربن
 37 • 33) درصد(سهم برق از کل انتشار دی اکسید کربن در جهان 

 . باشند اعداد در دسترس نمی  •                     World Energy Outlook, 2000. International Energy Agency ,  : مأخذ
 

 آوریهای مختلف تولید انرژی بر زیست بوم  اثرات فن-9-7-4

ق حاصل از زیست توده، زغال اثرات فن آوریهای مختلف تولید انرژی مشتمل بر فتوولتاییک، باد، زمین گرمایی، بر
 . درج شده است) 9-5(ای به همراه مقادیر این اثرات در جدول  سنگ و انرژی هسته

 آوریهای مختلف تولید انرژی بر خاک، آب و میزان زایدات جامد تولید شده اثرات فن)  :  9-5(       جدول 

 منبع/ آوری فن
 خاک 

 )هکتار به ازای مگاوات( 

 سوخت
 درتن متریک (

 ) سال  به ازای  مگاوات

 آب
مترمکعب بر (

 )مگاواتساعت

 زایدات جامد نیروگاه 
 تن متریک در(

 ) سال به ازای مگاوات

 مگاوات مقیاس 20 تا 02/0 فتوولتاییک
 )فیلم نازک(کاربردی 

5 0 0 0 

 0 0 0 46 تا 20  مگاوات25مزرعه بادی  باد
 شستشوی بخار یا  زمین گرمایی

  مگاوات50 گانه 2سامانه 

 )واحد( 2/0
 )میزان بخار( 2/3

0 0 0 

 گازی شده 
  مگاوات75

 +)واحد( 54/0
 )غالت( 318

برق حاصل از  )خاکستر( 269 )نیروگاه( 07/0 3560
زیست توده 

 )بیولوژیکی(
 احتراق مستقیم

  مگاوات50
 +)واحد( 9/0

 )غالت( 487
 )خاکستر( 185 )نیروگاه( 81/0 5420

 وات با  مگا360 زغال سنگ 
 گوگرد زدایی

 +)واحد( 69/0
 )معدن کاوی( 218

 )خاکستر و شیرابه( 475 81/1)1 ()4/90( 3140

انرژی 
 ای  هسته

  + 03/0 79/1)2 ()112( 03/0 )1(معدن کاوی + 0/4  مگاوات1000آب سبک 
 آب با سطح اندک

 .UNEP, USDOE, Sustainable Energy, 2000: مأخذ

.  با تامین سوخت در محل و وجود مکان ذخیره زایدات جامدMw500سنگی   با فرض وجود نیروگاه زغالاطالعات کاربری اراضی) 1
مساحت حفر معادن .  هکتار بر مگاوات فضای اضافی را اشغال کنند01/1کننده ممکن است  ای با استخرهای خنک نیروگاههای هسته

 .رود  میانگینی از سطح معادن به شمار می سنگ، زغال
 .آوری است عداد داخل پرانتز بیانگر کاربردهای غیر مصرفی در هر فن ا) 2
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 های زیست محیطی  بنزین بدون سرب و آالینده-9-7-5
از قبیل (ترکیبات آلی دارای اکسیژن هستند که به دو دسته کلی الکلها “ اکسیژنه”ترکیبات : ترکیبات اکسیژنه 

به سوختها “ اکسیژنه”هدف اصلی از افزودن ترکیبات . شوند  تقسیم می1 )مانند متیل ترشیاری بوتیل اتر(و اترها ) اتانل
اکسیژن اضافی در موتور به تبدیل مونوکسیدکربن به . باشد ایجاد کارآیی بیشتر برای احتراق در شرایط مناسب موتور می

نها به دی اکسید در حجم کمتر، پیوند بیشتر اکسیژن با سوخت به تبدیل هیدروکرب. کند دی اکسید کربن کمک می
 . نماید کربن و آب، کمک می

حذف سرب از طریق جایگزینی متیل (دارند که منافع زیادی در اثر مصرف بنزین بدون سرب  شواهد قوی بیان می
های  این منافع در ابتدا با کاهش ازن و سایر آالینده.  گردد از دیدگاه بهبود کیفیت هوا حاصل می) ترشیاری بوتیل اتر

 . آید به دست می) حاصل از احتراق و نیز حاصل از تبخیر بنزین (سمی هوا
متیل دهد که ایزو بوتان یک محصول فرعی و مهم حاصل از احتراق  مطالعات آزمایشگاهی در کالیفرنیا نشان می

متیل اق متان محصول فرعی دیگری از احتر. است) مانند موتور اتومبیلها(خالص در دماهای باالتر ترشیاری بوتیل اتر 
 .شود باشد اما به سرعت در حضور سایر هیدروکربنها در بنزین، به محصوالت دیگر تبدیل می خالص میترشیاری بوتیل اتر 

 در دمای محیطی است اما متیل ترشیاری بوتیل اترترت بوتیل فرمات یک محصول فرعی مهم حاصل از احتراق 
 . اتومبیلها این ماده فرعی مشاهده نگردیده استدر موتور متیل ترشیاری بوتیل اتر در اثر احتراق 

مهمترین راههای قرارگیری در معرض متیل : ارزیابی چگونگی قرارگیری در معرض متیل ترشیاری بوتیل اتر
نفوذ متیل . هوای اطراف، آب سطحی و آب زیرزمینی: عبارتند از) رها شده در محیط زیست(ترشیاری بوتیل اتر 
 . ر خاک به واسطه پیوستگی اندک این ماده با خاک ، حداقل استترشیاری بوتیل اتر  د

ترین  محتمل. شود توزیع و نیز تبخیر از وسایل موتوری به جو وارد می متیل ترشیاری بوتیل اتر در حین تولید ، انتقال، 
 از بارش، زهاب، جریان آب پس : کنند شامل راههایی که متیل ترشیاری بوتیل اتر  را در منابع آب شیرین وارد می

همچنین این ماده از طریق نشت از . جریان آب زیرزمینی، آزادسازی مستقیم در اثر نشت و نشر از قایقها در آب است
تانکهای سوخت در زیر زمین، ذخایر سوخت در سطح زمین، ذخایر موجود در مزارع، نشت نفت از خطوط لوله سوخت، 

به غیر از بنزین، ریزش سطحی ناشی از سوانح اتومبیلها یا کامیونهای حامل تانکهای ذخیره زیرزمینی حاوی سوختهایی 
 . شود سوخت، نشت از ماشینهای پارک شده و پمپ بنزینها و بارش به منابع آب زیر زمینی وارد می

ز و در  رو14در آب سطحی نیمه عمر آن .  روز دارد3آزاد شده در هوا نیمه عمر اندکی حدود متیل ترشیاری بوتیل اتر 

                                                 
1 - MTBE 
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از و . در آب غیر قابل تحمل، تلخ و تهوع آور استاین ماده مزه . است)  متری50حداکثر تا عمق ( روز 137ها حدود  دریاچه
اما هنوز شواهدی در دست نیست که این ماده . شود طریق اضمحالل بیولوژیکی یا فرار از سطح، از منابع خاکی و آبی جدا می

 .  تجزیه بیولوژیکی باشددر آب زیرزمینی دارای قابلیت
نتایج مطالعات بر روی انسان و حیوانات مشخص : اثرات متیل ترشیاری بوتیل اتر بر سالمتی انسان و محیط زیست 

 . گردد شود و در کبد، کلیه و مغز توزیع می به سرعت از طریق استنشاق وارد جریان خون میاین ماده  سازد که  می
به ویژه در (توان به افزایش آسم، قابلیت تخدیر اعصاب، اثر بر باروری  والت آن میاز اثرات مهم این ماده و محص

 .، ناراحتی تنفسی و حساسیت پوستی اشاره کرد)احتماالً(، سرطان زایی )حیوانات
ت ای در ایجاد مشکال و ترکیبات آن توان بالقوهمتیل ترشیاری بوتیل اتر دارد که    بیان می1ارزیابی خطرات اکولوژیکی

 . اکولوژیکی به ویژه برای جانداران دریایی مختلف دارند و سمی هستند
 ، ترت آمیل 2اتانل، اتیل ترشیاری بوتیل اتر: جایگزینهای این ماده شامل: جایگزینهای متیل ترشیاری بوتیل اتر 

 .باشد  ، آلکیالتها و آروماتیکها می4 ، دی ایزوپروپیل اتر3متیل اتر
،  اتیل ترشیاری بوتیل اتر ترکیبات. تر در کوتاه مدت است ترین جایگزینهای متیل ترشیاری بوتیل اتانل یکی از محتمل

توانند  دارند لذا نمیمتیل ترشیاری بوتیل اتر ترت آمیل متیل اتر و دی ایزوپروپیل اتر از اترها هستند و خصوصیات مشابه با 
های سمی را در هوا منتشر  آلکیالتها مقادیر کمتری از آالینده. دتأثیری خاص در کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی داشته باشن

. کنند را برای منابع آبی ایجاد نمی متیل ترشیاری بوتیل اترکنند و حاللیت اندکی در آب دارند، بنابراین خطرات مشابه با   می
تا تأثیر بر سیستم عصب مرکزی و ) بنزن(آروماتیکها توان بالقوه برای ایجاد مخاطرات سالمتی در انسان از سرطان زایی 

متیل گردند و جایگزین مناسبی برای  های سمی در هوا می این مواد سبب افزایش آالینده. دارند)  تولوئن(مسمومیت در کبد 
 . نیستند ترشیاری بوتیل اتر

اهمیت موضوع، به دلیل : در آمریکا  ایجاد  واحد مستقل در خصوص اثرات زیست محیطی متیل ترشیاری بوتیل اتر
نفت و اتانل و  عضو از سازمانهای دولتی، صنایع 16با   واحد مستقل بررسی اثرات زیست محیطی متیل ترشیاری بوتیل اتر

های این واحد،  نتایج حاصل از مطالعات و بررسی.  در آمریکا تشکیل شد2000متخصصان بهداشت و سالمتی در سال 
اماتی را در جهت محدود کردن، حذف و یا تحریم استفاده از متیل ترشیاری بوتیل  ایالت آمریکا، اقد14 باعث گردید که 

 . انجام دهند اتر

                                                 
1 - Ecological Risk Assessment 
2 - Etyl – Tertiary Butyl Ether 
3 - Tert Amyl Methyl Ether 
4 - Di –Iso Propyl Ether 
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ترشیاری مطالعه انجام یافته در کالیفرنیا در خصوص چگونگی عرضه و هزینه جایگزینهای متیل : نتایج مطالعه در کالیفرنیا 
مواد گاه، در دسترس بودن عوامل جایگزین، قابلیت واردات در بنزین عوامل مختلفی از قبیل مدلسازی پاالیش بوتیل اتر
در  متیل ترشیاری بوتیل اترو قابلیت پایه ریزی زیربناهای الزم برای عوامل جایگزین متیل ترشیاری بوتیل اتر جایگزین 

 محدوده زمانی کوتاه 3با توجه به اثرات تغییر هزینه بنزین برای مصرف کنندگان، . این ایالت را مورد بررسی قرار داده است
 .در  نظر گرفته شده است متیل ترشیاری بوتیل اترمدت برای جایگزینی )  سال6(و بلند )  سال3(، میان )سریع(

این تغییر در چارچوب زمانی الزم برای تطبیق . نتایج مطالعه نشان دهنده یک تغییر تدریجی در قیمت بنزین است
جایگزینهای اصلی در نظر گرفته . پذیرد جایگزین در شرایط گوناگون صورت می“ کسیژنها”پاالیشگاهها و افزایش تولید مواد 

 . باشند ، مخلوط مواد اکسیژنه و بدون هیچ نوع ماده اکسیژنه می TBA  شده در میان مدت اتانل،  اتیل ترشیاری بوتیل اتر ،
در ایران . تفکیک مناطق ذکر شده استدر جدول زیر میزان تولید و مصرف متیل ترشیاری بوتیل اتر در جهان به 

 در کل 1380 ماهه اول سال 6در .  هزار تن در سال برای تولید این ماده است500مجتمع بندر امام دارای ظرفیت 
 تحویل کامل بنزین 1381 میلیون لیتر بنزین از نوع بدون سرب بوده و از ابتدای سال 8/45 میلیون لیتر از 33ایران 

 . ده استبدون سرب آغاز ش
 

 تولید و مصرف متیل ترشیاری بوتیل اتر در مناطق مختلف جهان)  :  9-6(جدول 

 ) هزار تن(
 مصرف  تولید نام منطقه

 13698 9996 آمریکای شمالی
 3670 6365 آسیا

 2739 2833 اروپای غربی

 665 1630 آمریکای مرکزی و جنوبی 

 495 473 اروپای مرکزی و شرقی
 70 40 آفریقا

 21337 21337 کل جهان 

  .1381. های نفتی ایران شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده:                              مأخذ

 های خارجی تولید برق در کشورهای اروپایی   هزینه-9-7-6
ین های اصلی ناشی از تولید برق نظیر ذرات معلق، دی اکسید گوگرد و اکسیدهای نیتروژن از مهمتر آالینده

نتایج حاصل از مطالعات مختلف برای ارزش گذاری اثرات مرگ و میر ناشی از . شوند محسوب میهای هوا  آالینده
 . ارایه شده است) 9-7(های فوق در کشورهای اروپایی در جدول  آالینده
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 1998های هوا در کشورهای اروپایی در سال  ارزش گذاری خسارات ناشی از آالینده)  :  9-7(   جدول 

)ECUبه ازای هر تن آالینده   ( 

 ذرات معلق اکسیدهای نیتروژن  دی اکسید گوگرد  کشور

 16800 16800 تا 9000 9000 اتریش
  24537 تا 24536 12296 تا 11536 12141 تا 11388 بلژیک

 6666 تا 3390 4728 تا 3280 4216 تا 2990 دانمارک
 2611 تا 1340 1388 تا 852 1486 تا 1027 فنالند 
 57000 تا 6100 18000 تا 10800 15300 تا 7500 فرانسه
 23415 تا 19500 15100 تا 10945 13688 تا 1800 آلمان
 8278 تا 2014 7798 تا 1240 7832 تا 1978 یونان
 5415 تا 2800 3000 تا 2750 5300 تا 2800 ایرلند
 20700 تا 5700 13567 تا 4600 12000 تا 5700 ایتالیا
 16830 تا 15006  6085 تا 5480 7581 تا 6205 هلند

  6955 تا 5565 6562 تا 5975 5424 تا 4960 پرتغال
 20250 تا 4418  12056 تا 4651 9583 تا 4219 اسپانیا
  3840 تا 2732 2340 تا 1957 2810 تا 2357 سوئد

 22917 تا 8000 9612 تا 5736 10025 تا 6027 انگلستان

 .باشند  ارقام در دسترس نمی•               .European Commission, Extern Externalities of Energy, Vol. 10, 1999: مأخذ
 
   ردپای اکولوژیکی-9-7-7

ردپای . کند ردپای اکولوژیکی، مصرف منابع طبیعی تجدیدپذیر را با ظرفیت باروری بیولوژیکی طبیعی مقایسه می
 درصد افزایش یافته است، در حالیکه رشد جمعیت 6/1 بطور متوسط ساالنه 1961-99اکولوژیکی انسان طی سالهای 

 .  درصد بوده است8/1جهان حدود 
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ردپای انرژی در جهان و همچنین به تفکیک مناطق و گروههای ) 9-3(و )  9-2(در شکلهای : ردپای انرژی 
ای بیشترین رشد در بین کلیه اجزاء ردپای مشخص است که ردپای انرژی دار) 9-1(در شکل . درآمدی ارایه شده است

دهد که  نشان می) 9-3(همچنین شکل .  درصد افزایش یافته است8/2اکولوژیکی بوده و بطور متوسط ساالنه بیش از 
 .باشد ردپای انرژی سرانه در کشورهای فقیر بسیار کمتر از کشورهای غنی می
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 بینی بلندمدت بازار جهانی انرژی   پیش-9-8
 انتظار آنست که رشد مصرف انرژی جهانی به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه IEO (2002)بینی  بنا بر پیش

انتظار آنست که منابع موجود انرژی تا سال مورد بررسی .  چشمگیر باشد2020آسیایی و آمریکای جنوبی تا سال 
 کل مصرف انرژی جهان با یک 2020 لغایت 1999ال انتظار آنست که از س. کماکان کفاف نیازهای انرژی جهان را بدهد

کماکان حاکی از رشد سریع تقاضای انرژی در جهان در  IEO, 2002سناریوی مرجع در .  درصدی مواجه باشد60رشد 
حال توسعه برای دو دهه آینده است ضمن آنکه انتظار آنست که کشورهای در حال توسعه آسیایی و منطقه آمریکای 

 60 ، 2020رود کشورهای در حال توسعه تا سال  انتظار می.  در این روند رشد مصرف پیشرو باشندمرکزی و جنوبی
 30درصد از افزایش در مصرف انرژی جهانی را به خود اختصاص دهند حال آنکه این افزایش برای جهان صنعتی 

بقی رشد را به خود اختصاص گردد و اقتصادهای در حال گذار اروپای شرقی و شوروی سابق ما بینی می درصد پیش
بینی مصرف هریک از منابع انرژی اولیه با افزایش  رود در طی افق پیش براساس سناریوی مرجع انتظار می. خواهند داد

توأم باشد، این افزایش عمدتاً متوجه سوختهای فسیلی یعنی نفت، گاز و زغالسنگ خواهد بود چرا  که انتظار آنست 
ای و منابع انرژی  سبتاً پائین باقی مانده و در مقایسه با انرژیهای غیرفسیلی از جمله برق هستهقیمت این گونه سوختها ن

. تجدیدپذیر شامل برق ـ آبی، زمین گرمایی، بیوماس، خورشیدی و برق بادی از جذابیت بیشتری برخوردار شوند
قرار ای جز در اولویت  بینی است نتیجه بهرحال، از آن جائیکه در سناریوی مرجع ادامه روند فعلی مبنا و مالک پیش

در سناریوی مرجع نفت همچنان به عنوان سوخت غالب . شود گرفتن انرژیهای فسیلی هم چون روند گذشته، تصور نمی
) 1999 – 2020(بینی  ماند و سهم چهل درصدی خود را در سبد انرژی جهانی در طی دوره پیش همچون گذشته باقی می

های نفتی در  بینی رقیب جدی برای فرآورده رود برخالف تصور عمومی در طی دوره پیش رو انتظار میاز این. کند حفظ می
 .صنعت حمل و نقل پدیدار نشود

رود نیروگاههای گازی  های نفتی در تولید برق است و انتظار می سناریوی  مرجع حاکی از کاهش مصرف فرآورده
 . انتظار آنست که انواع مصارف نهایی نفت افزایش یابددر کشورهای در حال توسعه. جانشین آنها شوند
 درصد در دوره زمانی مورد نظر برخوردار باشد که 2/3رود مصرف جهانی گازطبیعی از نرخ رشد ساالنه  انتظار می

 تریلیون 84 از 1999-2020مصرف گازطبیعی در دوره . چیزی حدود بیش از دو برابر نرخ رشد ساالنه زغالسنگ است
 تریلیون فوت مکعب افزایش خواهد یافت که بیشترین میزان افزایش مربوط به مصارف گازطبیعی 162مکعب به فوت 

 . در تولید برق به جهت مالحظات زیست محیطی است
انتظار آنست که در مناطق اروپای غربی، . یابد  درصد افزایش می7/1مصرف جهانی زغالسنگ ساالنه با نرخی معادل 
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وروی سابق به علت رشد رو به تزاید گازطبیعی در بخشهای نیروگاهی، صنعت، ساختمان مصرف اروپای شرقی، ش
 درصد 85. زغالسنگ با کاهش مواجه شود، اما مصرف زغالسنگ در کشورهای در حال توسعه با افزایش همراه خواهد بود

 . باشند ذخایر غنی زغال سنگ میاز افزایش در مصرف زغالسنگ متعلق به دو کشور چین و هند خواهد بود که دارای 
 میلیارد کیلوواتساعت در 2667 به 1999 میلیارد کیلوواتساعت در سال 2396ای از  رود مصرف برق هسته انتظار می

 گیگاوات در 350ای جهان از  کند ظرفیت برق هسته بینی می در سناریوی مرجع خود پیش IEO.  بالغ گردد2020سال 
بیشترین رشد در تولید .  مگاوات تنزل یابد359 به 2020و در سال .  برسد2015 در سال  گیگاوات361 به 2000سال 

ای با رشد  ای که انتظار آنست که مصرف برق هسته ای متوجه جهان در حال توسعه خواهد بود به گونه برق هسته
 آسیایی در حال توسعه رود کشورهای در این میان انتظار می.  مواجه شود2020 تا 1999 درصد خالل 7/4ساالنه 

 33ای را به خود اختصاص دهند چرا که این کشورها نیمی از  بیشترین رشد در ایجاد ظرفیتهای جدید تولید برق هسته
 نیروگاه، هند و 4 نیروگاه ، کره جنوبی 8راکتور در حال ساخت در جهان را به خود اختصاص میدهند نحوی که چین 

 .ساخت دارند نیروگاه در دست 2تایوان هریک 
 درصد روبرو 1/2بینی با رشد ساالنه  انتظار آن است برق آبی و سایر انرژیهای تجدید پذیر در طول دورۀ مورد پیش

رود در این مدت سوختهای فسیلی کماکان از قیمت نسبی پائینی برخوردار باشند، بنابراین به نظر  انتظار می. باشند
 تنزل 2020 درصد در سال 8 به 1999 درصد در سال 9د مصرف انرژی از رسد سهم انرژیهای تجدیدپذیر در سب می
در جهان در حال توسعه بویژه کشورهای در حال توسعه آسیایی از جمله چین، هند، مالزی و ویتنام بیشترین رشد . یابد

دیگر سوی در جهان مربوط به استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در نیرگاههای برق آبی کالن مقیاس رخ خواهد داد، از 
های تجدیدپذیر غیر برق آبی از جمله برق بادی در اروپای غربی، بیوماس و زمین گرمایی  رود انرژی صنعتی انتظار می

 . در ایاالت متحده با رشد بیشتری روبرو باشند
گردد  ینی میب با توجه به انتظار رشد مصرف سوختهای فسیلی در دوره مورد مطالعه پیش: انتشار دی اکسید کربن 

بینی  پیش.  بالغ شود2020 میلیارد تن در سال 9/9 و 2010 میلیارد تن در سال 9/7انتشار دی اکسیدن کربن به 
 درصد در میزان نشر آالینده دی اکسید کربن 6/3گردد در کشورهای در حال توسعه شاهد رشد متوسط ساالنه  می

 و 2010 تا 1990های کربنی را خالل  از افزایش انتشار آالینده درصد 77کشورهای در حال توسعه به تنهایی . باشیم
ها توسط  یکی از دالیل عمده رشد در نشر آالینده.  به خود اختصاص خواهند داد2020 تا 1990 درصد را خالل 72

 . کشورهای در حال توسعه اتکای شدید آنها به زغالسنگ و دیگر سوختهای فسیلی است
در مراکش گردهم آمدند و در  (COP 7)عضو شرکت کننده در هفتمین کنفرانس اعضاء  کشورهای 2001در نوامبر 
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هر چند ایاالت متحده در این کنفرانس . خصوص فرآیندها و نهادهای عملیاتی شدن پروتکل کیوتو به توافق نهایی رسیدند
 نقش فعالی در مذاکرات ایفاد که در بن برگزار شد نیز حضور داشت اما (COP 6)و همچنین در ششمین کنفرانس اعضاء 

 .  اذعان داشت که از پروتکل کیوتو حمایت نخواهد نمود2001ننمود و در مارس 
اند، اما شدت ارتباط میان آنها در مناطق  رشد اقتصادی و تقاضا برای انرژی به هم گره خورده: شدت انرژی 

در کشورهای در حال توسعه، .  بستگی داردمختلف با یکدیگر متفاوت است و به مرحله توسعه اقتصادی هر کشور
 .تر بوده و رشد تقاضا برای انرژی متأثر و دنباله رو تغییرات رشد اقتصادی است همبستگی این دو متغیر قوی

تا جنگ جهانی دوم، اقتصادهای کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق از سطوح شدت انرژی باالتری در مقایسه 
 مصرف انرژی با رشدی 1990در زمان شوروی سابق و تا سال . در حال توسعه برخوردار بودندبا کشورهای صنعتی و یا 

مواجه بود و بدنبال فروپاشی اتحادجماهیر شوروی شرایطی بوجود آمد هم درآمد و هم مصرف انرژی با  GDPفراتر از رشد 
با این . فزایش در شدت انرژی گردیدبه مراتب سریعتر بود و همین امر موجب ا GDPکاهش همراه باشند، اما کاهش 

گیریها برای بهبود وضعیت نابسامان  بینی شدت انرژی در منطقه مزبور به جهت سمت وجود انتظار آنست که در افق پیش
رود شدت انرژی این  با این تفاصیل کماکان انتظار می.  با کاهش مواجه باشد90اقتصادی ـ اجتماعی مربوط به دهه 

 . در مقایسه با جهان در حال توسعه دو برابر و جهان صنعتی پنج برابر باشد2020مناطق در سال 
مرحله توسعه اقتصادی و استانداردهای زندگی در یک منطقه به شدت بر رابطه میان رشد اقتصادی و تقاضای 

 باالیی برخوردار اقتصادهای پیشرفته با استانداردهای باالی زندگی از انرژی مصرفی سرانه نسبتاً. باشد اثرگذار می
باشند و عمده تمایل اینگونه اقتصادها آنست که این مصرف سرانه انرژی ثابت و یا حداقل با تغییرات بسیار کند  می

 .کند همراه باشد و افزایش در مصرف انرژی همبستگی شدیدی با رشد جمعیت پیدا می
ن سوخت غالب در سبد مصرف انرژی در جهان انتظار آنست که در دو دهه آینده نفت کماکا: تقاضای جهانی نفت 

رود کل تقاضای  انتظار می. بینی به خود اختصاص دهد  درصد از کل این سبد را در طول دورۀ مورد پیش40بوده و 
 میلیون 6/118 به 1999 میلیون بشکه در روز در سال 9/74 درصد رشد داشته باشد و از 2/2جهانی برای نفت ساالنه 

در جهان صنعتی مصرف نفت دارای رشدی به مراتب کمتر از متوسط رشد .  بالغ گردد2020ای سال بشکه در روز بر
 .باشد  درصد در سال می3/1جهانی و به میزان 

 درصد در سال و 7/3انتظار آنست بیشترین رشد در تقاضا برای نفت مربوط به منطقه آسیای در حال توسعه با نرخ 
رسد شدت مصرف نفت کماکان در  به نظر می. بینی باشد نفت در دوره مورد پیش درصد از کل رشد مصرف 35معادل 

حتی در  بخش حمل و نقل، وسائل نقلیه . کشورهای در حال توسعه در مقایسه با جهان صنعتی باالتر باقی بماند
 اندازه، ظرفیت موتوری در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با کشورهای صنعتی گازوئیل و بنزین بیشتری نسبت به
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 .نمایند و قدرت طراحی شده آنها مصرف می
با وجود باال بودن شدت مصرف نفت در منطقه کشورهای در حال توسعه انتظار آن است که رشد مصرف نفت در 

انتظار آنست که کاهش رشد اقتصاد جهانی تنها اثرات کوتاه مدتی . این مناطق به مراتب بیشتر از مناطق صنعتی باشد
 .قاضا برای نفت داشته باشد و با بهبود وضعیت اقتصاد جهان تقاضا برای نفت نیز افزایش یابدبر ت

بینی بخش حمل و نقل بیشترین سهم افزایش مصرف نفت در سطح جهانی را  رسد در دوره مورد پیش به نظر می
رای نفت معطوف به بخش ، پنجاه و پنج درصد از تقاضای جهانی ب2020به خود اختصاص دهد به نحوی که تا سال 

حمل و نقل خواهد بود، چرا که انتظار آنست که در این زمان جایگزینی جدی برای نفت در صنعت حمل و نقل پیدا 
 .نشود، ضمن اینکه با رشد استفاده خصوصی از  وسایل نقلیه موتوری در کشورهای در حال توسعه مواجه خواهیم بود

با نرخ رشد متوسط ( میلیون بشکه در روز 3/10 در آمریکای شمالی ساالنه شود مصرف فرآورده نفتی بینی می پیش
 .  افزایش یابد2020 تا 1999خالل سالهای )  درصد8/1ساالنه 

های نفتی در  رسد بر تقاضای تمامی فرآورده اثرات کاهش رشد اقتصاد جهانی و رکود در ایاالت متحده به نظر می
 . ر کوتاه مدت بیشترین اثر کاهشی را در تقاضا برای سوخت جت داشته باشدآمریکای شمالی تأثیرگذار بوده و د

ایاالت متحده بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان است که بیش از یک چهارم از کل تقاضای جهانی برای 
 آنست بینی انتظار و طبق سناریوی مرجع این پیش IEO (2002)بینی  بنا بر پیش. نفت را به خود اختصاص داده است

 مواجه باشد، همین موضوع 2020 تا 1999 درصد در دوره 5/1که مصرف اولیه نفت در ایاالت متحده  با رشد ساالنه 
 درصد در سال 7/39 به 1999 درصد در سال 4/39افزایش بسیار مالیم سهم نفت در سبد انرژی ایاالت متحده از 

 . میلیون بشکه در روز خواهد رساند7/26 را به 2020ل  را رقم خواهد زد و مصرف نفت ایاالت متحده در سا2020
 سپتامبر تشدید شد دورنمای 11 آغاز گردید و با حمله 2000پایین آمدن رشد اقتصادی منطقه که از اواخر سال 

 .های نفتی متزلزل نمود کوتاه مدت تقاضا را نه تنها برای سوخت جت بلکه برای سایر فرآورده
ایاالت متحده بنزین از اهمیت بیشتری نسبت به گازوئیل به عنوان سوخت غالب در برخالف اروپای غربی در 

رود کماکان روند نزولی استفاده از نفت به عنوان سوخت نیروگاهی ادامه  انتظار می. حمل و نقل مسافر برخوردار است
ر آنست که تقاضا برای نفت در انتظا. یافته و روز به روز بر سهم و اهمیت گازطبیعی در بخش نیروگاهی افزوده گردد

گردد کل افزایش در مصرف نفت خام در  بینی می در کانادا، پیش.  درصد در سال را داشته باشد1/1صنایع رشد بطئی 
ادامه استفاده از . ، نیم میلیون بشکه در روز بوده و عمدتاً متوجه بخش حمل و نقل باشد1999 در مقایسه با 2020سال 

رود  انتظار می. آبی و منابع غنی گازطبیعی در صنعت برق و دیگر صنایع همچنان مورد انتظار استمنابع عظیم برق ـ 
بینی ساالنه  در مکزیک تقاضای کل برای نفت در طول دوره مورد پیش. بنزین سوخت مرجح در وسایط نقلیه باقی بماند



  تحوالت جهانی بخش انرژی 

  

 

315

 

بخش . باشد دی به اسثناء تولید برق می درصد افزایش خواهد داشت و این افزایش متوجه تمامی بخشهای اقتصا1/4
 2020 درصد از کل تقاضای نفت در سال 50های نفتی با سهم  حمل و نقل کماکان بزرگترین مصرف کننده فرآورده

 میلیون 2بینی به بیش از دو برابر افزایش یافته و از  رود تقاضا برای نفت در طی دوره مورد پیش انتظار می. خواهد بود
 .  بالغ گردد2020 میلیون بشکه در روز در سال 6/4 به 1999 در سال بشکه در روز

بینی از کمترین  نفت بزرگترین منبع انرژی مصرفی در اروپای غربی است اما تقاضا برای آن در دوره مورد پیش
 9/13د از  درص6/0رود مصرف نفت اروپای غربی با رشد ساالنه  ای انتظار می نرخ رشد برخوردار خواهد بود به گونه

 بالغ گردد و عمده افزایش متوجه 2020 میلیون بشکه در روز در سال 8/15 به 1999میلیون بشکه در روز در سال 
انتظار آنست که سهم نفت در تولید برق با نفوذ گازطبیعی در این صنعت روند کاهشی داشته . بخش حمل و نقل باشد

شود و از اینرو استفاده از بویلرهای  گین در تأمین بار پایه گران تمام میبا قیمتهای جاری نفت، استفاده از نفت سن. باشد
 40 ، 1990تقاضای اروپای غربی برای سوخت جت از سال . گیرد نفت سوز عمدتاً در شرایط پیک مورد توجه قرار می

برای بنزین ره تقاضا در همان دو. درصد افزایش یافته است و تقاضا برای گازوئیل بیش از یک سوم افزایش یافته است
رشد ناچیزی داشته است که مهمترین دلیل آن وضع مالیاتهای سنگین بر مصرف بنزین در مقایسه با سایر سوختها ذکر 

در ضمن با فرض اینکه . شود،  همین امر گرایش مصرف کنندگان به سوی ماشینهای گازوئیل را موجب شده است می
رود تقاضا برای گازوئیل با توجه به رشد حمل و نقل  بر بنزین کمتر باشد انتظار میکماکان مالیات بر گازوئیل از مالیات 

. باشند وارد کننده خالص نفت می) ژاپن، استرالیا و نیوزلند(تمامی کشورهای صنعتی آسیا و اقیانوسیه . ای افزایش یابد جاده
ز کل تقاضای منطقه را به خود اختصاص داده کند هشتاد و یک درصد ا ژاپن که تمامی نفت مورد نیاز خود را وارد می

 درصد رشد داشته باشند 9/0گردد تقاضا برای نفت در کشورهای صنعتی مزبور به طور متوسط ساالنه  بینی می پیش. است
در .  افزایش یابد2020 میلیون بشکه در روز در سال 3/8 به 1999 میلیون بشکه در روز در سال 9/6و این تقاضا از 

سهم نفت در سبد مصرفی این منطقه به . رسد مصرف نفت با رشد آرامی همراه باشد با سایر سوختها به نظر میمقایسه 
سهم استفاده از نفت در . یابد یافته و استفاده از سایر سوختها به ویژه مصرف گازطبیعی در نیروگاهها افزایش میآرامی کاهش 

عمده تقاضا برای . گردد این سهم در آینده با کاهش همراه باشد بینی می باشد و پیش  درصد می18نیروگاهها در حال حاضر 
انتظار آنست که تقاضا برای بنزین در ژاپن با افزایش همراه باشد که . باشد نفت در این منطقه متوجه بخش حمل و نقل می

و تشدید رقابت در بازار ژاپن قیمت خرده با آزادسازی بازار . پذیرد این افزایش عمدتاً به علت تجدید ساختار در بازار صورت می
 .  رسید1996 به کمتر از سطوح قیمت در سال 2001فروشی بنزین در سال 

 3/8 تقاضا برای نفت در این منطقه به شدت کاهش یافت و از 1991پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروی در سال 
 . رسید1999ر روز برای سال  میلیون بشکه د7/3میلیون بشکه در روز در سال مزبور به رقم 
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 ذخایر تثبیت شده نفت جهان  )  : 9-8(جدول 
در پایان سال  نام کشور 2001در پایان سال 

 )میلیاردبشکه(1981
در پایان 

 1991سال 
 )میلیاردبشکه(

در پایان 
 2000سال 

 )میلیاردبشکه(
میلیارد 
 بشکه

میلیارد 
 تن

 سهم در کل
نسبت تولید  )درصد(

 به ذخایر
        آمریکای شمالی

 7/10 9/2 7/3 4/30 1/30 7/33 5/36 الت متحده آمریکاایا
 8/8 6/0 8/0 6/6 4/6 0/8 5/8 کانادا 
 7/21 6/2 8/3 9/26 3/28 3/51 0/57 مکزیک

 5/13 1/6 4/8 9/63 8/64 0/93 0/102 جمع آمریکای شمالی
آمریکای مرکزی و 

        جنوبی
 1/10 3/0 4/0 0/3 1/3 6/1 7/2 آرژانتین
 5/17 8/0 2/1 5/8 1/8 8/2 3/1 برزیل
 7/7 2/0 2/0 8/1 0/2 9/1 5/0 کلمبیا

 0/14 2/0 3/0 1/2 1/2 6/1 9/0 اکوادور
 9/8 ♦ ♦ 3/0 3/0 4/0 8/0 پرو

 7/15 1/0 1/0 7/0 7/0 5/0 6/0 ترینیداد و توباگو
 5/63 4/7 2/11 7/77 9/76 1/59 3/20 ونزوئال
 6/38 2/0 3/0 9/1 4/1 6/0 9/0 سایر
آمریکای مرکزی و  جمع

 8/38 1/9 7/13 0/96 5/94 5/68 0/28 جنوبی
        اروپا

 9/8 1/0 2/0 1/1 1/1 8/0 5/0 دانمارک
 7/21 1/0 1/0 6/0 6/0 7/0 6/0 ایتالیا
 8/7 9/0 3/1 4/9 4/9 6/7 6/7 نروژ

 4/20 1/0 1/0 0/1 4/1 2/1 • رومانی 
 6/5 5/0 7/0 9/4 0/5 0/4 8/14 انگلستان

 7/13 2/0 2/0 6/1 6/1 1/2 3/4 سایر
 8/7 8/1 5/2 7/18 2/19 3/16 9/27 جمع اروپا 

        شوروی سابق
 3/64 7/0 0/1 0/7 9/6 • • آذربایجان 
 6/27 8/0 1/1 0/8 0/8 • • قزاقستان

 1/19 6/4 7/6 6/48 6/48 • • فدراسیون روسیه
 3/9 1/0 1/0 5/0 5/0 • • ترکمنستان

 2/11 1/0 1/0 6/0 6/0 • • بکستاناز
 2/15 1/0 1/0 7/0 7/0 • • سایر

 1/21 2/6 0/9 4/65 3/65 0/57 0/63 جمع شوروی سابق
        خاورمیانه

 4/67 5/8 3/12 7/89 7/89 9/92 0/57 ایران
 )1( 7/10 2/15 5/112 5/112 0/100 7/29 عراق 

 )1( 2/9 3/13 5/96 5/96 5/96 7/67 کویت
 8/15 5/0 7/0 5/5 5/5 3/4 6/2 مانع

 5/55 4/1 0/2 2/15 2/13 7/3 4/3 قطر
 0/85 9/24 0/36 8/261 7/261 3/260 9/167 عربستان سعودی
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 ادامه ... ذخایر تثبیت شده نفت جهان  )  : 9-8(جدول 
 2001در پایان سال 

 نام کشور
در پایان سال 

میلیاردب(1981
 )شکه

در پایان 
 1991سال 

 )میلیاردبشکه(

در پایان 
 2000سال 

 )میلیاردبشکه(
میلیارد 
 بشکه

میلیارد 
 تن

 سهم در کل
 )درصد(

نسبت تولید 
 به ذخایر

 5/12 2/0 3/0 5/2 5/2 7/1 9/1 سوریه 
 )1( 3/9 0/13 8/97 8/97 1/98 2/32 امارات متحده عربی

 2/24 4/0 5/0 0/4 0/4 0/4 ـــ یمن 
 8/7 ♦ ♦ 1/0 2/0 1/0 2/0 سایر

 8/86 3/65 4/93 6/685 5/683 6/661 6/362 جمع خاورمیانه
        آفریقا
 6/17 9/0 2/1 2/9 2/9 2/9 1/8 الجزایر
 3/20 5/0 7/0 4/5 4/5 8/1 5/1 آنگوال

 7/13 ♦ 1/0 4/0 4/0 4/0 5/0 کامرون
 2/15 1/0 2/0 5/1 5/1 8/0 3/1 کنگو
 1/11 3/0 4/0 9/2 9/2 5/4 9/2 مصر

 8/22 2/0 3/0 5/2 5/2 7/0 5/0 بنگا
 3/57 8/2 8/3 5/29 5/29 8/22 6/22 لیبی

 8/30 3/2 2/3 0/24 5/22 9/17 5/16 نیجریه
 6/11 ♦ ♦ 3/0 3/0 7/1 7/1 تونس
 4/5 1/0 1/0 9/0 6/0 6/0 7/0 سایر

 4/27 3/7 2/10 7/76 9/74 5/60 2/56 جمع آفریقا
        آسیا و اقیانوسیه 

 0/14 3/0 4/0 5/3 9/2 5/1 7/1 یااسترال
 4/19 1/0 2/0 4/1 4/1 4/1 6/1 برونئی
 9/19 3/2 3/3 0/24 0/24 0/24 9/19 چین

 8/17 5/0 6/0 8/4 7/4 1/6 7/2 هندوستان
 1/10 5/0 7/0 0/5 0/5 6/6 8/9 اندونزی
 2/11 3/0 4/0 0/3 9/3 0/3 8/2 مالزی

 5/11 ♦ ♦ 2/0 4/0 2/0 ـــ پاپوآی گینه نو
 5/9 ♦ 1/0 5/0 4/0 3/0 ـــ تایلند

 7/4 1/0 1/0 6/0 6/0 5/0 ـــ ویتنام 
 7/14 1/0 1/0 7/0 8/0 5/0 5/0 سایر

 6/15 2/4 9/5 8/43 0/44 1/44 0/39 جمع آسیا و اقیانوسیه
 3/40 0/100 0/143 0/1050 2/1046 9/1000 7/678 کل جهان 

 OECD )2(9/128 5/109 3/85 0/85 2/11 1/8 5/11 کشورهای: شامل 
 OPEC 2/435 1/767 4/814 8/818 8/111 0/78 6/76 کشورهای
 OPEC)3( 5/180 8/176 5/166 8/165 2/22 8/15 3/13  غیر کشورهای

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
 .       گیرد  اروپای مرکزی را دربرنمی1981ارقام سال   )2.            سال است100نسبت ذخایر به تولید بیش از   )1
 .باشند ارقام در دسترس نمی  •  . باشد  می05/0رقم کمتر از  ♦به استثنای شوروی سابق                    )  3
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 )میلیون تن         (                                        )1 ( تولید نفت در جهان )  : 9-9(  جدول 

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 8/9 -3/0 7/351 6/352 1/382 9/422 ایاالت متحده آمریکا

 6/3 7/1 1/129 9/126 5/115 0/93 کانادا 
 9/4 1/3 6/176 2/171 6/162 7/153 مکزیک

 3/18 0/1 4/657 8/650 1/660 6/669 لیجمع آمریکای شما

       آمریکای مرکزی و جنوبی
 1/1 1/1 6/40 2/40 8/40 9/25 آرژانتین
 9/1 0/5 3/66 2/63 2/40 9/31 برزیل
 9/0 -1/12 0/31 3/35 8/31 5/21 کلمبیا

 6/0 4/1 2/21 9/20 0/20 6/15 اکوادور
 1/0 5/0 9/4 9/4 0/6 7/5 پرو

 2/0 -3/4 5/6 8/6 0/7 6/7 باگو ترینیداد و تو
 9/4 7/2 2/176 6/171 2/162 3/129 ونزوئال
 2/0 1/7 3/7 8/6 8/4 6/3 سایر
 9/9 3/1 0/354 6/349 7/312 0/241 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       اروپا
 5/0 -9/4 9/16 8/17 1/10 0/7 دانمارک

 1/0 -7/10 1/4 6/4 5/5 3/4 ایتالیا
 5/4 0/1 1/162 5/160 5/155 3/93 نروژ

 2/0 -7/0 2/6 3/6 9/6 0/7 رومانی 
 3/3 -6/6 9/117 2/126 7/129 3/91 انگلستان

 5/0 8/0 5/16 3/16 0/20 7/24 سایر
 0/9 -4/2 7/323 8/331 6/327 5/227 جمع اروپا

       شوروی سابق
 4/0 6/6 9/14 0/14 1/9 7/11 آذربایجان 
 1/1 4/12 7/39 3/35 0/23 6/26 قزاقستان 

 7/9 7/7 1/348 3/323 9/302 9/461 فدراسیون روسیه 
 2/0 0/12 0/8 2/7 4/4 4/5 ترکمنستان
 2/0 -2/3 3/7 5/7 6/7 8/2 ازبکستان

 2/0 3/2 2/6 1/6 4/6 4/7 سایر
 8/11 8/7 2/424 3/393 3/353 8/515 جمع شوروی سابق

       خاورمیانه
 1/5 -6/2 9/182 7/187 8/184 4/174 ایران
 3/3 -4/8 9/117 6/128 0/30 7/13 عراق
 9/2 -7/1 2/104 0/106 0/105 2/9 کویت
 3/1 -5/0 4/47 6/47 4/44 3/35 عمان
 0/1 -3/2 0/36 8/36 2/26 7/19 قطر

 8/11 -2/4 9/422 4/441 3/436 4/428 عربستان سعودی
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 )میلیون تن      (      دامه              ا... )1( تولید نفت در جهان)  : 9-9(جدول 

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 8/0 -1/1 3/27 6/27 4/29 5/23 سوریه
 2/3 -2/3 2/113 0/117 9/117 0/125 امارات متحده عربی

 6/0 2/4 7/21 8/20 9/16 4/9 یمن 
 1/0 -3/0 3/2 3/2 3/2 5/2 سایر

 0/30 -6/3 6/1075 8/1115 2/993 0/841 جمع خاورمیانه

       آفریقا
 8/1 -6/1 8/65 8/66 3/59 7/57 الجزایر
 0/1 -0/1 0/36 4/36 4/35 5/24 آنگوال

 1/0 -3/9 1/4 5/4 6/5 2/7 کامرون
 4/0 -8/1 0/14 2/14 4/10 1/8 کنگو
 0/1 -8/3 3/37 8/38 1/45 4/45 مصر
 3/0 1/60 0/9 6/5 9/0 ـــ گینه
 4/0 -2/8 0/15 4/16 3/18 7/14 گابن
 9/1 -7/3 0/67 5/69 6/68 9/67 لیبی

 9/2 9/1 2/105 3/103 7/104 1/93 نیجریه
 1/0 -1/9 4/3 8/3 2/4 2/5 تونس
 4/0 0/19 9/13 7/11 3/3 7/1 سایر

 3/10 -1/0 7/370 9/370 7/355 5/325 جمع آفریقا
       آسیا و اقیانوسیه

 9/0 -1/10 8/31 4/35 6/26 9/26 استرالیا
 3/0 8/0 5/9 4/9 0/8 9/7 برونئی

 6/4 4/1 9/164 6/162 5/158 0/141 چین 
 0/1 ♦ 1/36 1/36 5/36 1/33 هندوستان
 9/1 -1/4 6/68 5/71 7/76 0/81 اندونزی
 0/1 -1/1 1/35 5/35 4/34 2/31 مالزی

 1/0 -6/17 7/2 2/3 0/5 ـــ ه نوپاپوآی گین
 2/0 7/6 1/7 6/6 8/3 0/3 تایلند
 5/0 4/5 1/17 2/16 9/8 0/4 ویتنام
 2/0 2/5 6/6 3/6 7/6 9/6 سایر

 6/10 -9/0 4/379 9/382 2/365 9/334 جمع آسیا و اقیانوسیه
 0/100 -3/0 9/3584 0/3595 8/3367 5/3155 کل جهان 

 OECD  5/916 3/1007 9/1011 9/1006 5/0- 1/28 کشورهای: شامل 
 OPEC 3/1199 7/1371 2/1500 7/1459 7/2- 7/40 کشورهای
 OPEC )2( 4/1440 8/1642 5/1701 0/1701 ♦ 4/47  غیر کشورهای

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
شود و سوختهای  می) باشند زطبیعی ـ مایعات همراه گازطبیعی  که قابل تفکیک میمایعات گا( NGLsشامل نفت خام، شیل، شنهای قیردار، ) 1

 .گیرند مایعی را که از سایر منابع نظیر مشتقات زغالسنگ بدست آمده را دربرنمی
  .           باشد   می05/0رقم کمتر از  ♦استثنای شوروی سابق                    به ) 2
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 )میلیون تن         (                                        )1(ت در جهان مصرف نف )  : 9-10(جدول 

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 5/25 -2/0 6/895 6/897 5/836 6/765 ایاالت متحده آمریکا

 5/2 -1/0 0/88 1/88 1/82 3/75 کانادا 

 4/2 -7/1 7/82 1/84 8/73 4/70 مکزیک

 4/30 -3/0 3/1066 8/1069 4/992 3/911 جمع آمریکای شمالی

       آمریکای مرکزی و جنوبی
 5/0 -2/6 0/19 3/20 4/20 4/19 آرژانتین

 4/2 -4/0 1/85 4/85 1/74 0/59 برزیل

 3/0 0/2 0/12 8/11 6/10 8/6 شیلی 

 3/0 -6/5 9/9 5/10 2/12 6/9 کلمبیا

 2/0 3/2 9/5 8/5 7/5 7/4 اکوادور

 2/0 -8/5 8/6 3/7 3/7 3/5 پرو

 6/0 -3/1 2/22 5/22 0/19 6/18 ونزوئال

 6/1 2/0 5/57 4/57 9/53 9/44 سایر

 2/6 -1/1 4/218 0/221 2/203 3/168 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       اروپا
 4/0 3/5 4/12 8/11 6/11 6/11 اتریش

 9/0 -6/4 3/32 9/33 4/29 5/26 بلژیک و لوکزامبورگ

 1/0 5/1 6/4 5/4 5/5 9/5 بلغارستان

 2/0 1/5 3/8 9/7 4/8 1/7 جمهوری چک

 3/0 -4/2 1/10 4/10 4/11 1/9 دانمارک

 3/0 -5/1 5/10 7/10 3/10 6/10 فنالند 

 7/2 9/0 8/95 9/94 0/91 6/94 فرانسه

 7/3 4/1 6/131 8/129 4/137 1/133 آلمان

 6/0 -8/2 4/19 9/19 2/18 8/15 یونان 

 2/0 -2/1 8/6 8/6 1/7 0/8 مجارستان

 ♦ 4/2 9/0 9/0 8/0 6/0 ایسلند
 2/0 3/6 7/8 2/8 0/6 9/4 جمهوری ایرلند

 6/2 -8/0 8/92 5/93 2/94 4/92 ایتالیا

 3/1 3/5 9/43 7/41 4/37 8/35 هلند 

 3/0 9/2 7/9 4/9 1/10 7/8 نروژ
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 )میلیون تن      (      ادامه              ...  )1(مصرف نفت در جهان )  :  9-10(جدول 

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 5/0 -8/4 0/19 0/20 2/17 9/14 لهستان

 4/0 7/1 2/15 9/14 1/12 5/11 پرتغال 

 3/0 4/1 1/10 0/10 0/13 6/15 رومانی 

 1/0 -9/0 4/3 4/3 4/3 4/4 اسلواکی 

 1/2 9/3 7/72 0/70 7/58 4/49 اسپانیا

 4/0 5/2 6/15 2/15 4/17 5/15 سوئد

 4/0 9/6 1/13 2/12 2/12 0/13 سوئیس

 9/0 -9/3 4/30 6/31 8/29 1/22 ترکیه

 2/2 -3/2 1/76 9/77 9/83 5/82 انگلستان

 5/0 8/2 8/16 3/16 3/15 9/16 ایرس

 7/21 6/0 2/760 8/755 8/741 5/710 جمع اروپا

       شوروی سابق
 1/0 -8/25 6/4 2/6 0/7 2/8 آذربایجان 

 2/0 -3/3 9/5 1/6 3/9 0/24 روسیه سفید 

 2/0 0/10 7/7 0/7 2/10 7/21 قزاقستان 

 1/0 9/15 8/2 4/2 3/3 2/8 لیتوانی 

 5/3 -0/1 3/122 5/123 1/130 4/243 سیه فدراسیون رو

 1/0 3/4 4/2 3/2 0/3 0/5 ترکمنستان

 4/0 8/5 7/12 0/12 2/14 5/57 اوکراین 

 2/0 6/1 5/6 4/6 4/7 0/11 ازبکستان

 1/0 2/7 7/4 4/4 2/4 4/18 سایر

 8/4 -4/0 6/169 3/170 7/188 4/397 جمع شوروی سابق

       خاورمیانه
 5/1 -4/3 2/54 1/56 6/60 0/49 ایران

 3/0 6/1 5/10 4/10 3/6 7/3 کویت

 ♦ 7/19 4/1 2/1 1/1 8/0 قطر
 8/1 5/0 7/62 4/62 7/53 4/55 عربستان سعودی

 4/0 6/0 3/14 2/14 8/17 5/16 امارات متحده عربی

 8/1 -3/0 3/63 5/63 6/58 9/44 سایر

 9/5 -6/0 4/206 8/207 1/198 3/170 جمع خاورمیانه
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 )میلیون تن      (      ادامه              ...  )1(مصرف نفت در جهان )  :  9-10(جدول 

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آفریقا
 3/0 5/3 8/8 5/8 1/8 1/9 الجزایر
 7/0 -5/3 2/26 2/27 6/24 4/23 مصر
 7/0 1/2 0/23 5/22 7/20 7/16 قای جنوبی آفری
 7/1 9/1 0/59 9/57 7/52 4/45 سایر

 3/3 8/0 0/117 1/116 1/106 6/94 جمع آفریقا

       آسیا و اقیانوسیه
 1/1 0/1 1/38 7/37 9/35 8/30 استرالیا

 1/0 0/1 4/3 4/3 9/2 7/1 بنگالدش 
 6/6 8/0 9/231 1/230 4/174 9/117 چین 
 3/0 -1/2 5/9 7/9 3/9 3/6 نگ هنگ ک

 8/2 -4/0 1/97 5/97 4/79 9/58 هندوستان
 5/1 7/3 3/52 4/50 4/42 2/32 اندونزی

 0/7 -2/3 2/247 4/255 8/268 1/252 ژاپن 
 5/0 -8/8 6/18 4/20 0/19 9/13 مالزی

 2/0 -4/0 2/6 3/6 9/5 9/4 زالند نو 
 5/0 7/0 9/18 8/18 6/16 4/11 پاکستان

 5/0 -5/0 5/16 6/16 5/17 1/11 یلیپین ف
 1/1 2/10 9/36 5/33 3/30 7/23 سنگاپور

 9/2 -1/0 1/103 2/103 4/101 9/59 کره جنوبی
 1/1 -2/5 7/37 8/39 8/34 6/27 تایوان
 0/1 -8/2 8/33 8/34 5/37 4/21 تایلند
 6/0 4/4 5/21 6/20 4/16 4/11 سایر

 7/27 -5/0 7/972 2/978 5/892 2/685 جمع آسیا و اقیانوسیه

 0/100 -2/0 6/3510 0/3519 8/3322 6/3137 کل جهان 

 2/18 7/0 1/637 8/632 0/619 3/593  کشور اتحادیه اروپا 15: شامل 

 OECD 1/1931 4/2112 4/2197 6/2189 4/0- 4/62 کشورهای

 8/4 -4/0 6/169 3/170 7/188 4/397 شوروی سابق

 EMEs 1/809 7/1021 3/1151 4/1151 ♦ 8/32  سایر کشورهای

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
 .المللی، سوخت پاالیشگاهها و تلفات حاصل گردیده است ها و هواپیماهای بین مصرف از مجموع تقاضای داخلی، سوخت کشتی)  1
 .باشد   می05/0رقم کمتر از  ♦
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 ت پاالیشگاههای نفت جهانظرفی )  : 9-11(جدول 
 )هزار بشکه در روز(

 2001 2000 1996 1991 نام کشور 
 2001تغییرات 
 2000نسبت به 

 )درصد(

سهم در 
 2001کل 

 )درصد(

ضریب 
برداری در  بهره
 )درصد(2000سال 

        آمریکای شمالی
 )1(72/90 5/20 3/1 16814 16595 15452 15700 ایاالت متحده آمریکا

 08/90 3/2 1/0 1862 1861 1807 1903 کانادا 
 95/82 8/1 -6/1 1458 1481 1444 1448 مکزیک

 04/90 5/24 0/1 20134 19937 18703 19051 جمع آمریکای شمالی
        آمریکای مرکزی و جنوبی

 • 8/0 ـــ 657 657 651 694 آرژانتین
 • 2/2 ـــ 1773 1773 1481 1445 برزیل

 • 7/0 3/10 590 535 520 460 جزایر آنتیل هلند
 • 2/0 ـــ 160 160 160 240 ترینیداد و توباگو

 • 4/1 ـــ 1183 1183 1183 1224 ونزوئال 
 • 5/2 -5/0 2066 2076 2104 2049 سایر

 • 8/7 7/0 6429 6384 6099 6112 جمع آمریکای مرکزی و جنوبی
        اروپا 
 39/90 9/0 0/1 778 770 690 706 بلژیک
 46/88 4/2 -2/1 1961 1984 1749 1699 فرانسه
 96/95 8/2 5/0 2274 2262 2098 2209 آلمان
 42/96 5/0 2/1 418 413 403 403 یونان
 39/76 8/2 ـــ 2292 2292 2256 2422 ایتالیا
 17/89 5/1 7/1 1233 1212 1169 1225 هلند
 06/96 4/0 -1/4 305 318 308 288 نروژ

 67/80 4/0 ـــ 291 291 290 291 پرتغال 
 69/88 5/1 ـــ 1247 1247 1232 1255 اسپانیا
 03/111 5/0 ـــ 422 422 421 422 سوئد 
 22/72 8/0 ـــ 643 643 671 673 ترکیه

 16/91 2/2 -5/0 1769 1778 1873 1827 انگلستان 
 • 3/3 4/1 2741 2704 3054 3366 سایر

 • 9/19 2/0 16374 16336 16214 16786 جمع اروپا 
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 ادامه ... ظرفیت پاالیشگاههای نفت جهان  )  : 9-11(جدول 
 )هزار بشکه در روز(

 2001 2000 1996 1991 نام کشور 
 2001تغییرات 
 2000نسبت به 

 )درصد(

سهم در 
 2001کل 

 )درصد(

ضریب 
برداری در  بهره
 )درصد( 2000سال 

 • 6/10 -2/0 8695 8712 10341 12310 جمع شوروی سابق
        خاورمیانه 

 • 3/0 ـــ 250 250 250 250 بحرین
 • 8/1 7/1 1474 1450 1330 957 ایران

 • 8/0 8/0 644 639 634 350 عراق 
 • 9/0 3/4 720 690 825 140 کویت

 • 2/2 3/0 1816 1811 1670 1750 عربستان سعودی 
 • 1/2 8/17 1730 1469 1172 1065 سایر

 • 1/8 2/5 6634 6309 5881 4512 هجمع خاورمیان
 • 7/3 2/4 3080 2957 2870 2715 جمع آفریقا

        آسیا و اقیانوسیه 
 27/85 1/1 8/0 926 919 848 765 استرالیا

 • 6/6 -1/0 5402 5407 4226 2892 چین
 • 8/2 9/1 2261 2219 1210 1122 هندوستان
 • 3/1 ـــ 1065 1065 992 867 اندونزی

 47/85 9/5 -3/4 4811 5029 5006 4505 پن ژا
 • 5/1 ـــ 1255 1255 1245 1085 سنگاپور

 89/105 8/2 ـــ 2316 2316 1917 984 کره جنوبی
 • 4/3 2/2 2823 2763 2546 1597 سایر

 • 4/25 -5/0 20859 20973 17990 13817 جمع آسیا و اقیانوسیه
 • 0/100 7/0 82205 81608 78098 75303 کل جهان 

 • 3/16 1/0 13406 13392 12921 13110  کشور اتحادیه اروپا 15: شامل 
 OECD 40421 41359 43606 43595 ♦ 0/53 39/89 کشورهای

 • 6/10 -2/0 8695 8712 10341 12310 شوروی سابق 
 • EMEs 22572 26398 29290 29915 1/2 4/36سایر کشورهای 

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
    IEA, Internataional Energy Agency, Oil Information, Edition 2001.  

 .  باشد شامل ارقام مربوط به پورتوریکو و جزایر ویرجین نیز می) 1
 .باشند ارقام در دسترس نمی  •  .   باشد   می05/0رقم کمتر از   ♦
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  )هزار بشکه در روز تقویمی(      اههای نفت جهان خوراک پاالیشگ )  : 9-12(جدول 

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 6/21 4/0 15130 15067 14195 13301 ایاالت متحده آمریکا
 6/2 3/3 1823 1765 1644 1491 کانادا 
 0/2 6/2 1400 1364 1491 1511 مکزیک

 9/7 5/2 5535 5401 4994 4648 آمریکای مرکزی و جنوبی
 2/21 -9/0 14849 14989 14697 13810 اروپا

 0/7 5/7 4900 4558 4624 8818 شوروی سابق
 0/8 -3/0 5616 5635 5408 3828 خاورمیانه

 5/3 0/2 2442 2393 2381 2255 آفریقا
 3/1 5/0 885 881 844 745 اقیانوسیه

 0/6 -2/0 4210 4218 2850 2282 چین
 9/5 -9/0 4107 4145 4168 3653 ژاپن

 0/13 6/1 9061 8914 7544 5270 سایر مناطق آسیا و اقیانوسیه

 0/100 9/0 69958 69330 64840 61612 کل جهان

 1/18 -7/0 12646 12737 12430 11739  کشور اتحادیه اروپا15: شامل 
 OECD 34985 38431 40064 39996 2/0- 2/57کشورهای 

 0/7 5/7 4900 4558 4624 8818 شوروی سابق
 EMEs  17809 21785 24707 25062 4/1 8/35سایر کشورهای 

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002 : مأخذ
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 1991-2000های نفتی پاالیشگاههای جهان طی سالهای  تولید فرآورده )  : 9-13(جدول 

 )تنهزار (
 2000 1999 1996 1991 نام کشور

     OECDکشورهای 
 36708 36399 36263 31574 استرالیا
 8797 9413 9711 9071 اتریش
 38092 35773 35181 32494 بلژیک
 93712 91583 87750 81598 کانادا

 6131 6247 7830 6837 جمهوری چک 
 8231 8110 10592 8172 دانمارک
 12777 12893 12451 10696 فنالند

 88576 85283 85749 81128 فرانسه
 116025 115077 115520 104458 آلمان
 22232 18894 20278 15114 یونان

 7483 7659 7645 7933 مجارستان
 ـــ ـــ ـــ ـــ ایسلند
 3308 2831 2151 1801 ایرلند
 94771 94074 89385 90906 ایتالیا
 207030 208255 209350 184841 ژاپن

 122001 120349 100163 57290 کره جنوبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ لوکزامبورگ

 64172 67718 63895 67812 مکزیک
 80235 76263 79715 70332 هلند

 5060 4877 4585 4645 زالندنو
 15196 15335 14470 12550 نروژ

 18397 17811 15079 11568 لهستان
 12308 13482 12341 10191 پرتغال 

 5810 5638 5267 5184 جمهوری اسلواکی 
 59830 60841 53785 54809 اسپانیا
 21368 21160 20367 17264 سوئد

 4647 5100 5245 4691 سوئیس
 23745 25653 26249 22490 ترکیه

 86335 86734 96508 91532 انگلستان
 822834 807518 776619 724333 ایاالت متحده آمریکا 

 OECD  1821314 2004144 2060970 2085811جمع کشورهای 

     آفریقا
 20033 20390 18820 20586 الجزایر
 1774 1937 1817 1614 آنگوال

 1543 1364 1495 880 کامرون
 379 ـــ 265 542 کنگو
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 ادامه  ... 1991 -2000های نفتی پاالیشگاههای جهان طی سالهای  تولید فرآورده )  : 9-13(جدول 

 )نهزار ت(

 2000 1999 1996 1991 نام کشور

 66 66 62 264 جمهوری دمکراتیک کنگو
 2948 2951 2884 2267 ساحل عاج

 26233 28060 27713 24040 مصر
 ـــ ـــ 656 ـــ اریتره
 ـــ ـــ 619 680 اتیوپی
 767 815 721 363 گابن
 1062 1307 929 912 غنا
 1986 1677 1730 2053 کنیا
 14848 15284 14730 13396 لیبی

 6579 6999 5417 5417 مراکش 
 ـــ ـــ ـــ ـــ موزامبیک

 4826 7865 13413 13902 نیجریه
 881 820 662 529 سنگال

 25307 25162 22938 17691 آفریقای جنوبی
 1959 417 689 957 سودان
 ـــ 621 599 590 تانزانیا 
 ـــ ـــ ـــ ـــ توگو

 1905 1811 1815 1679 تونس 
 23 196 429 550 زامبیا
 1554 1481 1344 1207 سایر 

 114673 119223 119747 110119 جمع آفریقا

     آمریکای التین 
 26430 28232 23565 23089 آرژانتین 
 1549 1607 1581 1285 بولیوی 
 81265 80182 66574 57057 برزیل
 9138 9079 7987 6003 شیلی
 15126 15058 14753 11850 کلمبیا

 ـــ ـــ 624 351 کاستاریکا
 2320 1153 1977 4749 کوبا

 1625 1666 1447 1379 جمهوری دومینیکن 
 7641 6039 7405 6135 اکوادور 

 943 1003 751 745 السالوادور 
 840 925 717 543 گواتماال

 ـــ ـــ ـــ 391 هندوراس
 957 474 621 883 جامائیکا

 11808 11387 12404 9782 آنتیل هلند
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 ادامه  ... 1991-2000های نفتی پاالیشگاههای جهان طی سالهای  تولید فرآورده )  : 9-13(جدول 

 )هزار تن(
 2000 1999 1996 1991 نام کشور

 833 823 596 610 نیکاراگوئه
 2131 2370 2037 1112 پاناما

 102 113 155 268 پاراگوئه
 7454 7463 7244 7492 پرو

 7537 7477 4999 5203 ترینیداد و توباگو
 1906 1578 1622 1223 اروگوئه
 53718 52552 51548 50757 ونزوئال
 784 755 998 965 سایر

 234107 229936 209605 191872 جمع آمریکای التین 

     آسیا
 1370 1033 1195 1117 بنگالدش
 467 489 442 314 برونئی 

 101427 77973 61302 50536 هندوستان
 46918 45739 43575 37538 اندونزی

 2654 2627 2785 2885 کره شمالی
 20474 17345 18095 10373 مالزی
 895 920 742 662 میانمار
 8822 6611 5968 6416 پاکستان
 15195 16157 17209 10410 فیلیپین

 35225 40494 50900 42538 سنگاپور
 2209 1807 2000 1543 سریالنکا
 46390 41933 32898 23813 چین تایپه

 32639 33064 30078 11674 تایلند
 ـــ ـــ ـــ 42 ویتنام 
 51 49 50 50 سایر

 314736 286241 267239 199911 جمع آسیا

 195835 175868 148622 113489 چین

     OECDکشورهای اروپایی غیر

 317 326 475 981 آلبانی 
 5181 5673 6768 4263 بلغارستان

 1172 1176 758 747 قبرس
 10990 10458 13246 14736 رومانی 
 5214 5481 4806 ـــ کرواسی
 936 727 675 ـــ مقدونیه
 184 284 521 ـــ اسلونی 

 1287 1392 2057 ـــ جمهوری فدرال یوگسالوی
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 ادامه ... 1991-2000های های نفتی پاالیشگاههای جهان طی سال تولید فرآورده )  : 9-13(جدول 

 )هزار تن(
 2000 1999 1996 1991 نام کشور 

 )1(7621 )1(7884 )1( 8059 12259 یوگسالوی سابق

 OECD 32986 29306 25517 25281جمع کشورهای اروپایی غیر

     شوروی سابق
 8367 7598 8395 ـــ آذربایجان

 11801 10664 11112 ـــ روسیه سفید
 140 56 13 ـــ گرجستان
 6638 6517 11018 ـــ قزاقستان

 133 174 12 ـــ قرقیزستان
 4903 4527 4223 ـــ لیتوانی 
 173804 163486 170487 ـــ روسیه

 12 12 20 ـــ تاجیکستان

 6113 6092 3424 ـــ ترکمنستان

 9546 11717 13143 ـــ اوکراین

 6826 7133 6571 ـــ ازبکستان
 228283 217976 228418 418260 جمع شوروی سابق

     خاورمیانه
 12720 13029 12979 12438 بحرین
 68473 67582 56864 43270 ایران
 21827 21434 21216 13365 عراق
 3821 3462 3209 2361 اردن
 36815 47128 41188 2889 کویت
 ـــ ـــ ـــ 530 لبنان
 3939 3911 3647 3189 عمان
 2565 2803 2919 2574 قطر

 79133 76493 81823 69512 عرستان سعودی 
 12124 12086 12114 11676 سوریه

 19609 18294 21968 20045 امارات متحده عربی
 4439 4375 4051 4510 یمن

 10566 10532 9872 8278 سایر 
 276031 281129 271850 194637 جمع خاورمیانه

 OECD 1261274 1274787 1335890 1388946جمع کشورهای غیر

 3474757 3396860 3278931 3082588 کل جهان 

   .IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of OECD Countries, 1999-2000, Edition, 2002     :مأخذ

         IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of  Non-OECD Countries, 1999-2000, Edition, 2002.   
باشد که به  رقم یوگسالوی سابق شامل مجموع ارقام مربوط به کشورهای کرواسی، مقدونیه، اسلونی و جمهوری فدرال یوگسالوی می) 1

 . منظور نشده است  OECDجهت دوباره شماری در رقم جمع کشورهای اروپایی غیر
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  در مناطق مختلف جهان )1(های عمده نفتی مصرف فرآورده )  : 9-14(جدول 
 )هزار بشکه در روز (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 6/43 9/0 10200 10106 9389 8680 انواع بنزین

 9/28 -6/0 6767 6811 6194 5369 میان تقطیرها
 2/6 -4/4 1451 1518 1348 1701 نفت کوره

 3/21 -4/1 4969 5037 4805 4158 سایر
 0/100 -4/0 23386 23473 21736 19908 جمع آمریکای شمالی 
       ایاالت متحده آمریکا

 2/45 8/0 8883 8813 8167 7529 انواع بنزین
 8/29 -2/0 5843 5852 5342 4648 میان تقطیرها

 2/4 -2/7 829 893 831 1147 نفت کوره
 8/20 -6/1 4078 4143 3969 3389 سایر

 0/100 -3/0 19633 19701 18309 16713 جمع ایاالت متحده آمریکا 
       آمریکای مرکزی و جنوبی 

 7/28 -0/2 1346 1374 1197 981 انواع بنزین
 3/36 9/0 1705 1690 1538 1223 میان تقطیرها

 4/15 -2/3 725 749 788 704 نفت کوره
 6/19 -3/0 917 919 804 688 سایر

 0/100 -8/0 4693 4732 4327 3596 جمع آمریکای مرکزی و جنوبی
       اروپا 

 6/25 -3/2 4121 4217 4227 4177 انواع بنزین
 1/43 2/3 6939 6722 6356 5774 میان تقطیرها

 3/12 -1/0 1981 1982 2260 2447 نفت کوره
 0/19 ♦ 3052 3053 2790 2579 سایر

 0/100 7/0 16093 15975 15633 14976 جمع اروپا 
       خاورمیانه 
 6/19 4/0 843 840 774 560 انواع بنزین

 2/35 2/2 1517 1483 1468 1180 میان تقطیرها
 8/28 -1/3 1241 1281 1206 1210 نفت کوره

 4/16 2/0 704 703 662 547 سایر
 0/100 ♦ 4306 4307 4110 3497 جمع خاورمیانه 

       آفریقا 
 8/23 1/2 591 580 552 504 انواع بنزین

 5/41 4/2 1032 1007 893 780 میان تقطیرها
 3/18 -6/3 456 474 445 413 نفت کوره

 4/16 8/3 410 395 349 297 سایر
 0/100 4/1 2490 2455 2240 1994 جمع آفریقا

       )ژاپن و شامل چین(آسیای پاسیفیک 
 4/26 -4/0 5525 5549 4549 3266 انواع بنزین

 7/37 0/1 7878 7798 7160 5225 میان تقطیرها
 1/16 -0/4 3366 3505 3795 3509 نفت کوره

 8/19 4/1 4147 4089 3364 2379 سایر
 0/100 -0/1 20916 20941 18868 14379 جمع آسیای پاسیفیک 
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 ادامه ...  در مناطق مختلف جهان )1(فتیهای عمده ن مصرف فرآورده )  : 9-14(جدول 
 )هزار بشکه در روز (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       چین 
 7/24 -2/5 1245 1313 986 642 انواع بنزین

 7/33 0/4 1698 1633 1080 683 میان تقطیرها
 4/14 4/0 728 725 719 661 نفت کوره

 2/27 4/3 1371 1314 888 425 سایر
 0/100 1/1 5041 4985 3672 2411 جمع چین 

       ژاپن 
 5/31 -4/1 1711 1735 1576 1269 انواع بنزین

 1/36 ـــ 1958 1958 2027 1788 میان تقطیرها
 7/12 -2/14 690 804 1067 1277 نفت کوره

 7/19 -1/1 1067 1079 1142 1076 سایر
 0/100 -7/2 5427 5576 5812 5410 جمع ژاپن 

       کل جهان باستثنای شوروی سابق
 5/31 -2/0 22626 22665 20688 18169 انواع بنزین

 9/35 3/1 25839 25512 23609 19550 میان تقطیرها
 8/12 -0/3 9221 9510 9842 9984 نفت کوره

 8/19 ♦ 14199 14196 12775 10648 سایر
 0/100 ♦ 71884 71883 66913 58351 سابق شوروی باستثنای جهان  کل جمع
        کشور اتحادیه اروپا15

 7/25 -5/2 3458 3545 3559 3574 انواع بنزین
 5/44 2/3 6000 5813 5440 4953 میان تقطیرها

 4/11 -2/1 1533 1552 1755 1857 نفت کوره
 4/18 5/1 2477 2440 2295 2150 سایر
 0/100 9/0 13469 13350 13049 12533  کشور اتحادیه اروپا15جمع 

       OECDکشورهای 
 9/35 -1/0 17056 17070 15968 14585 انواع بنزین

 6/34 1/1 16437 16265 15468 13420 میان تقطیرها
 4/9 -2/4 4441 4637 5036 5578 نفت کوره

 1/20 -8/0 9537 9617 9084 7972 سایر
 OECD 41555 45556 47589 47471 2/0- 0/100ورهای جمع کش

       EMEsٍسایر کشورهای 
 8/22 -4/0 5570 5595 4719 3584 انواع بنزین

 5/38 7/1 9402 9247 8141 6130 میان تقطیرها
 6/19 -9/1 4779 4873 4806 4406 نفت کوره

 1/19 8/1 4662 4579 3691 2676 سایر
 EMEs )2( 16796 21357 24294 24413 5/0 0/100سایر کشورهای 

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002:  مأخذ
 .گردد  می(LDF)شامل بنزین هواپیما و موتور و خوراک تقطیری سبک : ـ  بنزین موتور) 1

 .باشد می) گیرد میها را نیز در سوخت کشتی(شامل سوخت جت، نفت سفید، گاز و سوخت دیزل :     ـ میان تقطیرها
 .گردد ها می شامل سوخت کشتی:     ـ نفت کوره 

 . باشد روغنها،  بیتومینه، قیر، واکس و سوخت و تلفات پاالیشگاهی می  کمک نفتی،  ها، شامل گاز پاالیشگاهی، گاز مایع، حالل:      ـ سایر
  .       باشد  می05/0رقم کمتر از  ♦  به استثنای اروپای مرکزی و شوروی سابق)  2
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 2000های نفتی به تفکیک بخشهای مصرف کننده در جهان در سال  مصرف نهایی فرآورده )  :9-15(جدول 
 )هزار تن(                       

 مصرف نهایی مصارف غیرانرژی )1(سایر بخشها صنعت حمل و نقل نام کشور 

      OECDکشورهای 

 35354 3453 1899 4055 25947 استرالیا
 10736 1340 2294 770 6332 اتریش
 21271 1519 5176 5290 9286 بلژیک
 78630 6518 11515 14994 45603 کانادا

 7301 1179 178 1555 4389 جمهوری چک 
 7180 297 1492 804 4587 دانمارک
 8044 593 1999 1229 4223 فنالند

 84773 4893 16394 14419 49067 فرانسه
 117629 5102 27980 22079 62468 آلمان
 13047 593 3428 2062 6964 یونان

 5305 529 713 994 3069 مجارستان
 843 155 236 119 333 ایسلند
 6868 190 1941 952 3785 ایرلند
 63049 3448 9231 11229 39141 ایتالیا
 203970 10425 42304 63753 87488 ژاپن

 82425 2323 17075 34492 28535 کره جنوبی
 2227 12 321 72 1822 لوکزامبورگ

 56891 1549 9634 10790 34918 مکزیک

 23201 2960 1165 5802 13274 هلند
 5592 342 308 286 4656 زالندنو
 7718 902 1040 1550 4226 نروژ

 17426 1642 4664 2574 8546 لهستان
 12692 691 1582 4100 6319 پرتغال 

 3240 836 176 934 1294 جمهوری اسلواکی 

 54576 4326 7406 11160 31684 اسپانیا
 13802 852 2874 2486 7590 سوئد

 12532 458 4401 1250 6423 سوئیس
 25902 2194 5962 6046 11700 ترکیه

 70195 4217 5156 11690 49132 انگلستان

 767337 59919 58528 90744 558146 ایاالت متحده آمریکا 

 OECD  1120947 328280 247072 123457 1819756جمع  کشورهای 

 902858 67986 79677 116528 638667 کشورهای آمریکای شمالی

 327341 16543 61586 102586 146626 کشورهای اقیانوسیه

 589557 38928 105809 109166 335654 کشورهای اروپائی 
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 ادامه ... 2000 بخشهای مصرف کننده در جهان در سال های نفتی به تفکیک  مصرف نهایی فرآورده )  :9-15(جدول 
 )هزار تن(                  

 مصرف نهایی مصارف غیرانرژی )1(سایر بخشها صنعت حمل و نقل نام کشور

       آفریقا
 7828 355 4909 176 2388 الجزایر

 1073 55 354 101 563 آنگوال

 471 ـــ 95 53 323 بنین 

 965 31 225 62 647 کامرون

 193 15 22 16 140 کنگو

 527 48 213 ـــ 266 جمهوری دمکراتیک کنگو

 983 36 194 194 559 ساحل عاج

 20057 1605 3085 7184 8183 مصر

 157 5 67 12 73 اریتره

 1096 38 163 255 640 اتیوپی

 408 47 49 121 191 گابن

 1446 63 188 173 1022 غنا

 1999 56 454 222 1267 کنیا

 6265 225 765 1431 3844 لیبی

 5574 215 3640 868 851 مراکش 

 398 8 56 39 295 موزامبیک

 571 6 160 41 364 نامیبیا 

 9900 433 1286 1286 6895 نیجریه

 960 20 175 176 589 سنگال

 15894 556 1653 1051 12634 آفریقای جنوبی

 1655 118 312 284 941 سودان

 505 18 85 115 287 تانزانیا 

 421 96 48 125 152 توگو

 3448 182 1050 644 1572 تونس 

 492 32 50 130 280 زامبیا

 1146 25 255 106 760 زیمبابوه

 4700 336 1430 228 2706 سایر 
 89132 4624 20983 15093 48432 جمع آفریقا
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 ادامه ... 2000خشهای مصرف کننده در جهان در سال های نفتی به تفکیک ب  مصرف نهایی فرآورده )  :9-15(جدول 
 )هزار تن(

 مصرف نهایی مصارف غیرانرژی )1(سایر بخشها صنعت حمل و نقل نام کشور
      آمریکای التین 

 19862 1123 3641 2673 12425 آرژانتین 
 1505 14 591 19 881 بولیوی 
 78417 4382 11595 22227 40213 برزیل
 9030 ـــ 1290 2090 5650 شیلی
 11168 1883 1500 1166 6619 کلمبیا

 1625 62 214 270 1079 کاستاریکا
 3854 153 903 1961 837 کوبا

 3733 ـــ 1044 465 2224 جمهوری دومینیکن 
 4907 238 707 846 3116 اکوادور 

 1376 26 147 338 865 السالوادور 
 2118 26 331 411 1350 گواتماال
 417 13 75 78 251  هائیتی

 1015 ـــ 129 275 611 هندوراس
 1526 34 598 116 778 جامائیکا

 796 73 169 104 450 آنتیل هلند
 713 29 74 121 489 نیکاراگوئه

 1062 36 115 243 668 پاناما
 1077 7 78 81 911 پاراگوئه

 6671 127 1540 1768 3236 پرو
 686 10 59 86 531 ترینیداد و توباگو

 1452 70 377 206 799 اروگوئه
 16846 2236 1089 2859 10662 ونزوئال
 2802 41 1386 323 1052 سایر

 172658 10583 27652 38726 95697 جمع آمریکای التین 

      آسیا

 2809 553 962 219 1075 بنگالدش
 411 17 20 49 325 برونئی 

 88354 5343 19476 21703 41832 هندوستان
 43341 753 13265 9080 20243 اندونزی

 3959 ـــ 229 771 2959 کره شمالی

 19009 623 1423 5323 11640 مالزی

 1488 11 168 198 1111 میانمار

 672 12 342 28 290 نپال 
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 ه ادام... 2000های نفتی به تفکیک بخشهای مصرف کننده در جهان در سال   مصرف نهایی فرآورده )  :9-15(جدول 
 )هزار تن(

 مصرف نهایی مصارف غیرانرژی )1(سایر بخشها صنعت حمل و نقل نام کشور

 11949 395 1206 1912 8436 پاکستان
 13127 234 3169 1809 7915 فیلیپین

 7465 558 ــــ 2779 4128 سنگاپور
 2499 70 379 278 1772 سریالنکا
 28228 2130 2735 10735 12628 چین تایپه

 27260 1007 3509 5172 17572 تایلند
 7440 ـــ 1599 1154 4687 ویتنام 
 1490 26 614 106 744 سایر

 259501 11732 49096 61316 137357 جمع آسیا

      چین
 172733 15901 41256 50301 65275 جمهوری خلق چین

 13163 154 193 2823 9993 هنگ کنگ 

 185896 16055 41449 53124 75268 جمع چین و هنگ کنگ 

      OECDکشورهای اروپایی غیر
 983 61 154 372 396 آلبانی 

 3583 164 372 1332 1715 بلغارستان
 1393 90 77 402 824 قبرس
 101 19 ـــ ـــ 82 گیبرالتا
 317 ـــ 41 ـــ 276 مالت

 6530 904 806 1679 3141 رومانی 
 801 ـــ 150 75 576 بوسنی و هرزگوین

 2839 151 686 543 1459 واسیکر
 692 38 112 200 342 مقدونیه
 2308 124 658 247 1279 اسلونی 

 2734 223 111 615 1785 جمهوری فدرال یوگسالوی

 9374 536 1717 1680 5441 )2(یوگسالوی سابق

 OECD 11875 5465 3167 1774 22281جمع کشورهای اروپایی غیر

      شوروی سابق

 349 36 87 163 63 ارمنستان
 2263 265 236 1172 590 آذربایجان

 3847 386 1065 554 1842 روسیه سفید
 781 49 89 91 552 استونی 

 1149 28 474 110 537 گرجستان



      
 

 

 1380مه انرژی سال ترازنا 338

 

 

 ادامه ... 2000های نفتی به تفکیک بخشهای مصرف کننده در جهان در سال   مصرف نهایی فرآورده )  :9-15(جدول 
 )هزار تن( 

 مصرف نهایی مصارف غیر انرژی )1(سایر بخشها صنعت حمل و نقل م کشورنا

 6156 230 1252 2150 2524 قزاقستان
 431 7 226 ـــ 198 قرقیزستان

 996 70 110 157 659 لتونی 
 1466 143 145 170 1008 لیتوانی 

 387 7 218 12 150 جمهوری مولداوی 
 88203 7739 17136 19169 44159 روسیه

 902 1 223 ـــ 678 تاجیکستان
 1985 ـــ 1507 ـــ 478 ترکمنستان

 10220 891 2952 1918 4459 اوکراین
 4454 690 1201 260 2303 ازبکستان

 123589 10542 26921 25926 60200 جمع شوروی سابق

      خاورمیانه
 1062 13 58 ـــ 991 بحرین
 44951 2427 10890 8396 23238 ایران
 15104 833 2211 2450 9610 قعرا

 3123 138 891 690 1404 اردن
 4469 1181 1004 154 2130 کویت
 2649 95 568 581 1405 لبنان
 2251 41 238 924 1048 عمان
 2287 ـــ 6 1332 949 قطر

 40044 1105 12874 13937 12128 عرستان سعودی 
 10512 387 7510 1106 1509 سوریه

 4630 39 83 1734 2774 ربیامارات متحده ع
 2455 62 558 176 1659 یمن

 10199 739 2865 2300 4295 سایر 

 143736 7060 39756 33780 63140 جمع خاورمیانه

 OECD 491969 233430 209024 62370 996793جمع کشورهای غیر

 2816549 185527 456096 561710 1612916 کل جهان 

  .IEA,International Energy Agency, Energy Statistics of OECD Countries 1999- 2000 ,Edition 2002: مأخذ

IEA,International Energy Agency, Energy Statistics of  Non-OECD Countries 1999- 2000 ,Edition 2002. 
 . باشد سایر بخشها شامل خانگی، عمومی و تجاری ، کشاورزی و سایر می)  1
 مقدونیه، اسلونی و جمهوری فدرال یوگسالوی  الوی سابق شامل مجموع ارقام مربوط به کشورهای بوسنی و هرزگوین، کرواسی،رقم یوگس) 2

 . به جهت دوباره شماری منظور نشده است OECDباشد که در رقم جمع کشورهای اروپایی غیر می
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 )میلیون تن(                                2001 در سال )1(های نفتی  واردات و صادرات نفت خام و فرآورده )  :9-16(جدول 
های نفتی  صادرات فرآورده صادرات نفت خامهای نفتی  واردات فرآورده واردات نفت خام نام مناطق و کشورها

 7/41 9/1 3/118 4/455 ایاالت متحده آمریکا
 0/23 9/65 8/9 0/47 کانادا

 8/2 8/90 0/16 ـــ مکزیک
 3/49 2/105 7/9 6/44 یکای مرکزی و جنوبیآمر

 5/40 8/54 3/105 6/464 اروپا
 6/70 5/159 5/5 ـــ شوروی سابق

 9/107 7/838 4/4 2/4 خاورمیانه
 5/35 7/98 1/5 1/8 آفریقای شمالی 
 6/3 7/154 1/8 6/2 آفریقای غربی

 2/0 1/7 1/5 5/26 آفریقای جنوبی و شرقی
 0/5 2/16 4/4 1/26 اقیانوسیه 

 9/7 6/6 0/28 3/60 چین
 5/4 ـــ 2/45 0/212 ژاپن

 4/56 4/48 4/90 6/332 سایر مناطق آسیا و اقیانوسیه
 4/26 5/35 0/20 ـــ )2(مقصد نامعلوم

 3/475 1684 3/475 1684 کل جهان 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ

 .  باشد نمی) نظیر جابجایی نفت خام بین کشورهای اروپایی(ای نفت خام  المللی و نقل و انتقاالت منطقه های بین ت کشتیارقام فوق شامل سوخ)  1
 . باشد شامل تغییر در مقدار نفت در حال حمل، نقل و انتقاالت، مصارف نظامی نامعلوم و امثالهم می) 2
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  2001با سایر کشورهای جهان در سال  OECDهای نفتی کشورهای  مبادالت فرآورده )  : 9-17( جدول 

 )هزار تن متریک(
 میزان واردات 

 :واردات از : / صادرات به
میزان 

 OECDکشورهای  :صادرات  به
 اروپایی

 OECDکشورهای 
 امریکای شمالی

 OECDکشورهای 
 اقیانوسیه

 OECDکل 

 2551 2166 385 ـــ ـــ استرالیا

 19379 22 1747 17610 24085 بلژیک

 15396 482 14384 530 4771 کانادا

 2602 14 191 2397 4434 دانمارک

 12724 ـــ 1784 10940 15293 فرانسه

 14139 1 1732 12406 39237 آلمان

 292 ـــ 115 177 4723 ایرلند

 11783 43 1942 9798 7315 ایتالیا

 1954 85 1757 112 12288 مکزیک

 44070 182 2144 41744 16269 هلند

 7656 39 2066 5551 5107 نروژ

 ـــ ـــ ـــ ـــ 2165 پرتغال

 4376 ـــ 1566 2810 11597 اسپانیا

 7878 ـــ 647 7231 4859 سوئد

 24799 ـــ 3634 21165 18992 انگلستان

 1069 58 131 880 ـــ ترکیه 

 33523 4809 18368 10346 45839 ایاالت متحده آمریکا

 OECD 48266 12395 4713 12582 29690سایر کشورهای 

 OECD 263450 156092 57306 20483 233881جمع  کشورهای 

 20389 710 9383 10296 367 الجزایر

 6121 5341 494 286 ـــ اندونزی

 1126 947 ـــ 179 44 ایران

 2 2 ـــ ـــ ـــ عراق

 10701 7813 438 2450 ـــ کویت

 5739 ـــ ـــ 5739 1077 لیبی

 2409 143 1981 285 672 نیجریه

 14662 10878 1610 2174 ـــ عربستان سعودی 
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 ادامه  ... 2001با سایر کشورهای جهان در سال  OECDهای نفتی کشورهای  مبادالت فرآورده )  : 9-17(جدول 

 )هزار تن متریک(
 میزان واردات 

 :واردات از : / صادرات به
میزان 

 OECDکشورهای  :صادرات به
 اروپایی

 OECDکشورهای 
 امریکای شمالی

 OECDکشورهای 
 اقیانوسیه

 OECDکل 

 13906 10907 633 2366 ـــ امارات متحده عربی

 15406 37 13108 2261 360 ونزوئال

 2073 1786 263 24 11 قطر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ منطقه بیطرف

 92534 38564 27910 26060 ـــ کل اعضای اوپک

 1442 778 1 663 ـــ بحرین

 72 72 ـــ ـــ ـــ برونئی 

 2325 1677 561 87 ـــ چین

 539 ـــ 539 ـــ ـــ اکوادور 

 2249 615 321 1313 284 مصر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گابن 

 2439 1870 490 79 ـــ مالزی

 2691 36 2353 302 1247 آنتیل هلند

 653 ـــ 97 556 ـــ رومانی 

 4685 3578 1029 78 ـــ سنگاپور

 1639 4 1160 475 ـــ ترینیداد و توباگو

 40805 664 4522 35619 ـــ شوروی سابق

 2726 247 1933 546 5784 سایر کشورهای آفریقایی

 6003 4224 1028 751 )1(31306 سایر کشورهای خاور دور

 2095 187 224 1684 )2(3508 سایر کشورهای خاورمیانه و نزدیک

 OECD 7780 1052 252 101 1405غیر  اروپایی کشورهای سایر

 9993 26 9165 802 8940 سایر کشورهای نیمکره غربی

 22583 2737 216 19630 8937 سایر مناطق

 430759 75863 109107 245789 333767 کل

  .IEA, Internatioanl Energy Agency, Monthly Oil Survey, May 2002: مأخذ
 تایلند،  ات مربوط به کل کشورهای خاور دور میباشد که شامل کشورهای چین، هندوستان، اندونزی، پاکستان، سنگاپور، تایوان،رقم صادر) 1

 . ویتنام و سایر کشورهای شرق دور است
 .باشد رقم صادرات مربوط به کل کشورهای خاورمیانه و نزدیک می)  2
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 ) اسپات(ای تولید   در بازارهای منطقهقیمت فروش تک محموله نفت خام)  :  9-18(جدول 
 ) دالر به ازاء هر بشکه(

 سال
نفت سبک 

 )1(دوبی
 )2(برنت

نفت سبک 
 نیجریه

نفت متوسط 
 )3(تگزاس غربی

سبد نفتی 
 اوپک

نفت سبک 
 ایران

نفت سنگین 
 ایران

 • • • ـــ ـــ ـــ 90/1 1972
 • • • ـــ ـــ ـــ 83/2 1973
 • • • ـــ ـــ ـــ 41/10 1974
 • • • ـــ ـــ ـــ 70/10 1975
1976 63/11 80/12 87/12 23/12 • • • 
1977 38/12 92/13 21/14 22/14 • • • 
1978 03/13 02/14 65/13 55/14 • • • 
1979 75/29 61/31 25/29 08/25 • • • 
1980 69/35 83/36 98/36 96/37 • • • 
1981 32/34 93/35 18/36 08/36 • • • 
1982 80/31 97/32 29/33 65/33 • • • 
1983 78/28 55/29 54/29 30/30 • • • 
1984 06/28 66/28 14/28 39/29 • • • 
1985 53/27 51/27 75/27 99/27 • • • 
1986 01/13 38/14 45/14 04/15 • • • 
1987 91/16 42/18 40/18 19/19 • • • 
1988 20/13 96/14 99/14 97/15 • • • 
1989 68/15 20/18 30/18 68/19 • • • 
1990 50/20 81/23 85/23 50/24 • • • 
1991 56/16 05/20 11/20 54/21 • • • 
1992 21/17 37/19 61/19 57/20 44/18 77/17 72/16 
1993 90/14 07/17 41/17 45/18 33/16 06/15 08/14 
1994 76/14 98/15 25/16 21/17 53/15 84/14 56/14 
1995 09/16 18/17 26/17 42/18 86/16 17/16 26/16 
1996 56/18 80/20 16/21 16/22 29/20 03/19 49/18 
1997 13/18 30/19 33/19 61/20 68/18 24/18 00/18 
1998 16/12 11/13 62/12 39/14 28/12 97/11 45/11 
1999 30/17 25/18 00/18 31/19 47/17 25/17 93/16 
2000 24/26 98/28 42/28 37/30 60/27 75/26 02/26 
2001 80/22 77/24 23/24 93/25 12/23 90/22 67/21 

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002 :مأخذ 
OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2001.           

 . ت سبک دوبی است مربوط به نف1986-99 مربوط به نفت سبک عربی و ارقام سالهای 1972-85ارقام سالهای ) 1
 .  مربوط به نفت برنت  است1985-99 مربوط به نفت فورتیز و ارقام سالهای 1976-84ارقام سالهای ) 2
 .  مربوط به قیمتهای اسپات است1984-99های اعالن شده و ارقام سالهای   مربوط به قیمت1976-83ارقام سالهای ) 3
 .باشند ارقام در دسترس نمی  •
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 2001 در سال  OECDقیمت و درصد مالیات بنزین سوپر در کشورهای:   )  9-19(جدول 
  ) لیتر/ دالر (      

 بدون سرب  سرب دار
 کشور

 )درصد(مالیات  قیمت )درصد(مالیات  قیمت

 7/71 917/0   آلمان
 6/62 809/0   اتریش
 9/59 722/0 5/60 774/0 اسپانیا
 • • 1/54 465/0 استرالیا

 8/55 657/0   سلواکی جمهوری ا
 1/76 092/1   انگلستان

 1/23 438/0   ایاالت متحده آمریکا 
 1/66 941/0 6/67 979/0 ایتالیا 

 8/55 796/0 • • ایرلند  
 7/67 902/0 7/64 962/0 بلژیک 
 2/46 817/0   پرتغال 
 8/62 807/0 7/63 808/0 ترکیه

 7/57 719/0   جمهوری چک
 4/68 986/0   ارکدانم
 • •   ژاپن
 6/67 914/0 • • سوئد

 1/62 801/0   سوئیس
 6/71 927/0 8/71 004/1 فرانسه
 4/68 993/0   فنالند
 • •   کانادا

 • • • • کره جنوبی 
 5/57 712/0   لوکزامبورگ

 2/62 769/0   لهستان
 3/61 786/0 • • مجارستان

 0/13 655/0   مکزیک
 2/69 066/1 2/66 134/1 نروژ

 0/43 461/0   زالند نو 
 8/68 028/1   هلند 

 5/54 675/0 7/57 706/0 یونان 

 ـــ 915/0 ـــ • روپائی اOECD کشورهای 

 ـــ 569/0 ـــ •  OECDکشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, "Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter, Edition 2002: مأخذ

   .       در کشور مذکور کاربرد ندارد       .      باشند   ارقام در دسترس نمی•
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  2001در سال  OECDقیمت و درصد مالیات نفت گاز در کشورهای)  :  9-20(جدول   
 ) لیتر/ دالر  (

 غیرتجاری  تجاری
 کشور

 )درصد(مالیات  قیمت )درصد  ( مالیات قیمت

 6/63 736/0 7/57 635/0 آلمان
 5/55 670/0 5/46 558/0 اتریش
 8/52 620/0 2/45 535/0 اسپانیا
 2/51 467/0 • • استرالیا

 9/58 634/0 4/49 516/0 جمهوری اسلواکی 
 3/74 122/1 9/69 955/0 انگلستان

 8/31 371/0 8/31 371/0 ایاالت متحده آمریکا 
 7/60 775/0 9/52 646/0 ایتالیا 

 1/47 734/0 5/36 611/0 ایرلند  
 5/54 699/0 1/46 563/0 بلژیک 
 3/51 599/0 5/47 556/0 پرتغال 
 • • 9/53 596/0 ترکیه

 8/51 634/0 3/41 520/0 جمهوری چک
 9/58 835/0 7/48 668/0 دانمارک

 1/42 708/0 5/53 542/0 ژاپن
 2/55 837/0 0/44 669/0 سوئد

 1/62 830/0 9/65 690/0 سوئیس
 3/63 715/0 1/56 597/0 فرانسه
 2/55 733/0 3/45 601/0 فنالند
 • • 4/32 445/0 کانادا

 • • 5/41 500/0 کره جنوبی 
 6/51 588/0 3/44 511/0 لوکزامبورگ

 6/54 623/0 6/44 511/0 لهستان
   4/58 728/0 مجارستان

 2/51 485/0 4/46 442/0 مکزیک
 1/63 961/0 2/54 775/0 نروژ

 6/11 288/0 6/0 257/0 زالند نو 
 7/57 734/0 6/49 617/0 هلند 

 8/53 568/0 4/45 481/0 یونان 

 ـــ 758/0 ـــ 641/0 اروپائی OECD کشورهای 

 ـــ 596/0 ـــ OECD  531/0کشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, "Energy Prices & Taxes, 2nd Quartre, Edition 2002: مأخذ

   .       در کشور مذکور کاربرد ندارد    .      باشند   ارقام در دسترس نمی•
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 2001در سال   OECDدرصد مالیات نفت کوره سبک در کشورهای قیمت و)  :  9-21(جدول   
 )  لیتر هزار/دالر  (

 خانگی  صنعت 
 کشور

 )درصد(مالیات  قیمت )درصد  ( مالیات قیمت

 2/30 9/333 1/19 9/287 آلمان
 0/35 7/370 • • اتریش
 0/34 5/349 4/23 3/301 اسپانیا
 • • • • استرالیا

 9/15 4/237 5/7 8/215 جمهوری اسلواکی 
 1/21 4/276 6/17 0/256 انگلستان

 • 4/342 • 6/199 ایاالت متحده آمریکا 
 4/61 7/733 7/53 4/611 ایتالیا 

 7/21 0/399 3/14 2/296 ایرلند  
 5/21 6/294 0/5 5/243 بلژیک 
     پرتغال 
 7/56 9/630 • • ترکیه

 4/29 6/339 ـــ 7/239 جمهوری چک
 3/56 9/678 3/8 8/353 دانمارک

 8/4 7/409 8/4 5/262 ژاپن
 9/56 9/580 0/19 7/272 سوئد

 5/9 9/274 9/2 5/230 سوئیس
 5/26 3/357 5/13 6/270 فرانسه
 9/34 7/358 6/20 0/294 فنالند
 2/10 3/347 • 4/207 کانادا

 9/26 8/449 1/27 9/444 کره جنوبی 
 4/12 8/283 8/1 4/253 لوکزامبورگ

 5/26 7/364 3/12 6/251 لهستان
   1/48 6/582 مجارستان

 • • ـــ 1/244 مکزیک
 4/35 8/595 6/20 0/465 نروژ

 • • ـــ 2/233 زالند نو 
 3/46 3/545 • • هلند 

 5/46 1/449 9/36 6/380 یونان 

 ـــ 7/386 ـــ 6/310 اروپائی OECD کشورهای 

 ـــ 0/381 ـــ OECD  7/257کشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, "Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter, Edition 2002: مأخذ

   .       ور مذکور کاربرد ندارددر کش    .      باشند   ارقام در دسترس نمی•
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 2001در سال   OECDدرصد مالیات نفت کوره سنگین در کشورهای قیمت و)  :  9-22(جدول   
 ) تن/ دالر  (

 نیروگاه )1(صنعت 
 کشور

 )درصد(مالیات  قیمت )درصد  ( مالیات قیمت

 3/11 3/142 • • آلمان
   • • اتریش
 0/6 8/198 5/7 9/160 اسپانیا

 • • • • رالیااست
 * *   جمهوری اسلواکی 

 2/24 3/164 4/22 4/177 انگلستان
 • 8/155 • 6/147 ایاالت متحده آمریکا 

   9/28 5/197 ایتالیا 
 9/7 6/152 1/6 8/200 ایرلند  
 7/10 1/155 7/10 1/155 بلژیک 
 ـــ 9/117 5/11 7/213 پرتغال 
 7/27 1/181 7/27 1/181 ترکیه
 ـــ 1/125 ـــ 1/125 هوری چکجم

 • • • • دانمارک
 • • 8/4 2/217 ژاپن
 • •   سوئد

 • •   سوئیس
 • • 8/10 4/154 فرانسه
 ـــ 0/153 • • فنالند
 • • • 9/164 کانادا

 6/9 1/254 6/9 1/254 کره جنوبی 
 • •   لوکزامبورگ

 ـــ 3/105 ـــ 4/105 لهستان
 ـــ 3/134 ـــ 7/128 مجارستان

 ـــ 9/101 ـــ 9/101 مکزیک
 * * • • نروژ

   ـــ 2/258 زالند نو 

 • • • • هلند 
 • • • • یونان 

 ـــ • ـــ • اروپائی OECD کشورهای 

 ـــ • ـــ OECD  9/188کشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, "Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter, Edition 2002: مأخذ

   .      باشند   ارقام در دسترس نمی•  .قیمت نفت کوره با سولفور باال ) 1
 .      باشند  ارقام محرمانه می   .       در کشور مذکور کاربرد ندارد  
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 )1( 2001در سال  OECDهای نفتی در کشورهای غیر قیمت برخی از فرآورده )  : 9-23(جدول   

 ) گالن/ دالر (
 ام کشورن خانگی حمل ونقل

 گازمایع نفت سفید نفت کوره سبک نفت گاز بنزین 

      آمریکای مرکزی و جنوبی
 08/2 00/2 69/0 01/2 10/4 آرژانتین

 68/0 37/1 56/1 85/1 96/2 بولیوی 

 67/1 ـــ 76/0 35/1 10/3 برزیل

 09/2 54/1 74/0 67/1 56/2 شیلی

 67/0 09/1 57/0 93/0 82/1 کلمبیا

 58/1 66/1 64/0 62/1 36/2 کاستاریکا

 50/0 32/0 63/0 02/1 89/1 کوبا

 48/0 49/1 88/0 45/1 53/2 جمهوری دومینیکن 

 28/0 ـــ 53/0 78/0 36/1 اکوادور

 84/0 85/1 22/1 85/1 67/3 السالوادور 

 39/1 63/1 75/0 48/1 89/1 گواتماال

 92/1 55/1 09/1 80/1 36/2 هندوراس

 57/1 70/1 66/0 85/1 05/2 جامائیکا 

 45/1 87/1 38/0 05/2 38/2 نیکاراگوئه

 52/1 93/0 93/0 25/1 66/2 پاراگوئه

 92/1 89/1 74/0 96/1 80/2 پرو

 63/0 69/0 51/0 77/0 47/1 ترینیداد و توباگو

 72/1 02/2 68/0 96/1 43/4 اروگوئه

 67/0 83/0 24/0 26/0 43/0 ونزوئال 

      ای شرقی و شوروی سابقاروپ
 ـــ ـــ 75/0 ـــ 06/1 قزاقستان

 ـــ ـــ ـــ 48/1 99/1 )2(رومانی

 ـــ ـــ 22/0 52/0 56/0 )2(روسیه

      خاورمیانه 
 ـــ 06/0 02/0 06/0 07/0 )2 (کویت 

 ـــ 42/0 ـــ 62/0 70/0 )2(قطر

 ـــ 44/0 15/0 37/0 91/0 )2 (عربستان سعودی 

 ـــ 82/0 58/0 95/0 91/0 )2 (ات متحده عربیامار
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 ادامه... ) 1( 2001در سال   OECDهای نفتی کشورهای غیر قیمت برخی از فرآورده )  : 9-23(جدول   

 ) گالن/ دالر (
 نام کشور خانگی حمل ونقل

 LPG نفت سفید نفت کوره سبک نفت گاز بنزین 
      آفریقا 
 ـــ 29/0 65/0 78/0 34/1 )2(الجزایر

 ـــ 59/0 10/0 90/0 01/1 )2(لیبی
 ـــ 63/0 45/0 78/0 82/0 )2(نیجریه 

 ـــ ـــ ـــ 74/2 07/3 )2(زیمبابوه 

      آسیا و اقیانوسیه 
 ـــ ـــ ـــ 27/1 21/1 )2(چین 

 47/2 11/2 06/1 83/2 19/5 هنگ کنگ 
 ـــ ـــ ـــ 15/1 48/2 )3(هندوستان 

 ـــ 16/0 16/0 25/0 47/0 )2(اندونزی
 ـــ ـــ ـــ 54/1 40/2  )2(تایوان 
 ـــ ـــ 10/1 83/0 04/1 )3(تایلند 

  www.eia.doe.org: مأخذ
 . باشند  می2000ارقام مربوط سال ) 3        . باشند  می1999ارقام مربوط به سال ) 2 .  باشد قیمت شامل مالیات نیز می) 1
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 ذخایر تثبیت شده گازطبیعی  )  : 9-24(جدول 
 2001در پایان سال 

 نام کشور
در پایان سال 

1981 
 )تریلیون مترمکعب(

در پایان سال 
1991 

 )تریلیون مترمکعب(

در پایان سال 
2000 

 )تریلیون مترمکعب(
تریلیون 
 مترمکعب

 تریلیون 
 فوت مکعب

 سهم در کل
 )درصد(

 نسبت تولید
  به ذخایر

        آمریکای شمالی
 2/9 2/3 4/177 02/5 74/4 79/4 61/5 ایاالت متحده آمریکا

 8/9 1/1 7/59 69/1 73/1 74/2 55/2 کانادا 
 0/24 5/0 5/29 84/0 86/0 02/2 13/2 مکزیک

 0/10 9/4 7/266 55/7 33/7 56/9 29/10 جمع آمریکای شمالی
        آمریکای مرکزی و جنوبی

 3/20 5/0 5/27 78/0 75/0 58/0 66/0 آرژانتین
 )1( 4/0 0/24 68/0 52/0 13/0 15/0 بولیوی 

 8/28 1/0 8/7 22/0 23/0 11/0 05/0 برزیل
 1/20 1/0 3/4 12/0 20/0 11/0 12/0 کلمبیا

 )1( 1/0 7/3 10/0 10/0 11/0 12/0 اکوادور
 4/51 4/0 5/23 66/0 60/0 25/0 31/0 ترینیداد و توباگو

 )1( 7/2 6/147 18/4 16/4 11/3 33/1 ونزوئال
 )1( 3/0 7/14 42/0 37/0 32/0 11/0 سایر
 6/71 6/4 0/253 16/7 93/6 73/4 86/2 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع
        اروپا

 2/9 ♦ 7/2 08/0 10/0 11/0 06/0 دانمارک
 1/20 2/0 1/12 34/0 33/0 25/0 17/0 آلمان

 3/13 ♦ 3/1 04/0 08/0 11/0 • مجارستان
 8/14 1/0 1/8 23/0 23/0 32/0 10/0 ایتالیا
 1/25 1/1 5/62 77/1 77/1 97/1 58/1 هلند
 7/21 8/0 0/44 25/1 25/1 72/1 40/1 نروژ

 0/8 1/0 6/3 10/0 37/0 10/0 • رومانی 
 9/6 5/0 0/26 73/0 76/0 55/0 74/0 انگلستان

 8/27 2/0 4/11 32/0 33/0 39/0 53/0 سایر
 1/16 1/3 7/171 86/4 21/5 52/5 57/4 جمع اروپا 

        شوروی سابق
 )1( 5/0 0/30 85/0 85/0 • • آذربایجان 
 )1( 2/1 0/65 84/1 84/1 • • قزاقستان

 1/83 7/30 0/1680 57/47 14/48 • • فدراسیون روسیه
 6/56 8/1 0/101 86/2 86/2 • • ترکمنستان

 2/62 7/0 6/39 12/1 12/1 • • اوکراین
 2/33 2/1 2/66 87/1 87/1 • • ازبکستان

 8/55 ♦ 8/0 02/0 02/0 • • سایر
 5/78 2/36 6/1982 14/56 71/56 55/49 85/32 جمع شوروی سابق

        خاورمیانه
 3/10 1/0 2/3 09/0 11/0 17/0 24/0 بحرین
 )1( 8/14 3/812 00/23 00/23 00/17 71/13 ایران



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه ... ذخایر تثبیت شده گازطبیعی   : ) 9-24(جدول 
 2001در پایان سال 

 نام کشور
در پایان سال 

1981 
 )تریلیون مترمکعب(

در پایان سال 
1991 

 )تریلیون مترمکعب(

در پایان سال 
2000 

 )تریلیون مترمکعب(
تریلیون 
 مترمکعب

 تریلیون 
 فوت مکعب

 سهم در کل
 )درصد(

 نسبت تولید
  به ذخایر

 )1( 0/2 8/109 11/3 11/3 69/2 77/0 ق عرا
 )1( 0/1 7/52 49/1 49/1 37/1 98/0 کویت
 9/61 5/0 3/29 83/0 83/0 28/0 08/0 عمان
 )1( 3/9 5/508 40/14 15/11 59/4 70/1 قطر

 )1( 0/4 5/219 22/6 05/6 23/5 35/3 عربستان سعودی
 )1( 9/3 1/212 01/6 01/6 64/5 66/0 امارات متحده عربی

 )1( 3/0 9/16 48/0 48/0 20/0 ـــ یمن 
 7/56 2/0 2/10 29/0 29/0 18/0 09/0 سایر

 )1( 1/36 6/1974 91/55 52/52 35/37 58/21 جمع خاورمیانه
        آفریقا
 8/57 9/2 7/159 52/4 52/4 30/3 71/3 الجزایر
 5/47 6/0 2/35 00/1 00/1 35/0 08/0 مصر
 )1( 8/0 4/46 31/1 31/1 22/1 66/0 لیبی

 )1( 3/2 0/124 51/3 51/3 97/2 15/1 نیجریه
 )1( 5/0 5/29 84/0 82/0 95/0 40/0 سایر

 2/90 2/7 8/394 18/11 16/11 78/8 99/5 جمع آفریقا
        آسیا و اقیانوسیه 

 9/77 6/1 0/90 55/2 26/1 43/0 53/0 استرالیا
 8/27 2/0 6/10 30/0 30/0 72/0 20/0 بنگالدش 
 3/34 3/0 8/13 39/0 39/0 32/0 20/0 برونئی
 1/45 9/0 3/48 37/1 37/1 00/1 69/0 چین

 5/24 4/0 9/22 65/0 65/0 73/0 35/0 هندوستان
 6/41 7/1 5/92 62/2 05/2 84/1 78/0 اندونزی
 8/44 4/1 0/75 12/2 31/2 67/1 54/0 مالزی

 6/35 5/0 1/25 71/0 61/0 64/0 46/0 پاکستان
 )1( 2/0 2/12 35/0 22/0 23/0 ـــ پاپوآی گینه نو

 9/19 2/0 7/12 36/0 33/0 39/0 34/0 تایلند
 3/96 1/0 8/6 19/0 19/0 ♦ ـــ ویتنام 
 9/36 4/0 4/23 66/0 65/0 51/0 21/0 سایر

 8/43 9/7 3/433 27/12 34/10 47/8 30/4 جمع آسیا و اقیانوسیه
 9/61 0/100 7/5476 08/155 19/150 97/123 44/82 کل جهان 

 5/14 1/2 4/113 21/3 24/3 32/3 87/2  کشور اتحادیه اروپا15: شامل 
 OECD )2( 29/15 42/15 45/13 87/14 0/525 6/9 7/13 کشورهای

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
  .                 باشد  می05/0رقم کمتر از  ♦        .    سال است100نسبت ذخایر به تولید بیش از   ) 1
 .باشند ارقام در دسترس نمی  •.          گیرد  اروپای مرکزی را دربرنمی1981ارقام سال  )2



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  352

 

 

 )1(تولید گازطبیعی در جهان  )  : 9-25(جدول 
 )میلیارد مترمکعب (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 5/22 9/1 4/555 9/544 2/542 4/510 ایاالت متحده آمریکا

 0/7 5/2 0/172 8/167 6/153 4/105 کانادا 

 4/1 -3/6 7/34 1/37 2/31 9/27 مکزیک

 9/30 6/1 1/762 8/749 0/727 7/643 جمع آمریکای شمالی

       آمریکای مرکزی و جنوبی
 6/1 6/2 4/38 4/37 6/26 9/19 آرژانتین

 2/0 5/20 1/4 4/3 2/3 0/3 بولیوی 

 3/0 3/13 7/7 8/6 5/5 9/3 برزیل

 2/0 0/3 1/6 9/5 7/4 1/4 کلمبیا

 5/0 -5/0 9/12 0/13 1/7 7/5 ترینیداد و توباگو

 2/1 3/3 9/28 9/27 7/29 9/21 ونزوئال

 1/0 -6/2 0/2 1/2 3/2 0/2 سایر

 1/4 7/3 1/100 5/96 1/79 5/60 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       اروپا

 3/0 5/3 4/8 1/8 4/6 0/4 دانمارک

 7/0 9/0 0/17 9/16 4/17 7/14 آلمان

 1/0 0/1 7/2 7/2 0/4 3/4 مجارستان

 6/0 -6/4 5/15 2/16 0/20 4/17 ایتالیا

 5/2 1/7 4/61 3/57 8/75 0/69 هلند

 3/2 4/6 5/57 0/54 0/41 3/27 نروژ

 5/0 -5/8 6/12 8/13 2/17 5/24 رومانی

 3/4 -3/2 8/105 3/108 2/84 6/50 انگلستان

 5/0 -4/1 6/11 8/11 3/13 3/14 سایر

 9/11 2/1 5/292 1/289 3/279 1/226 جمع اروپا

       شوروی سابق

 2/0 -0/2 2/5 3/5 9/5 0/8 آذربایجان 
 4/0 3/0 8/10 8/10 1/6 4/7 قزاقستان

 0/22 -5/0 4/542 0/545 1/561 8/599 فدراسیون روسیه
 9/1 1/9 9/47 8/43 8/32 6/78 ترکمنستان

 7/0 3/2 1/17 7/16 2/17 8/22 اوکراین
 2/2 8/1 5/53 6/52 7/45 1/39 ازبکستان

 ♦ -7/8 4/0 4/0 3/0 6/0 سایر
 5/27 4/0 3/677 6/674 1/669 3/756 جمع شوروی سابق



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه...  )1(تولید گازطبیعی در جهان  )  : 9-25(جدول 
 )میلیارد مترمکعب (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       خاورمیانه
 4/0 4/1 9/8 8/8 4/7 5/5 بحرین
 5/2 6/0 6/60 2/60 0/39 8/25 ایران
 4/0 -0/1 5/9 6/9 3/9 5/0 کویت
 5/0 7/59 4/13 4/8 4/4 6/2 عمان
 3/1 7/11 5/32 1/29 7/13 6/7 قطر

 2/2 8/7 7/53 8/49 4/44 2/35 عربستان سعودی
 7/1 8/3 3/41 8/39 8/33 8/23 امارات متحده عربی

 3/0 0/2 1/8 9/7 0/6 4/3 سایر
 3/9 7/6 0/228 6/213 0/158 4/104 جمع خاورمیانه

       آفریقا
 2/3 -3/7 2/78 4/84 3/62 2/53 الجزایر
 9/0 4/14 0/21 3/18 5/11 8/7 مصر
 2/0 ـــ 4/5 4/5 8/5 9/5 لیبی

 5/0 6/23 4/13 8/10 4/5 9/3 نیجریه
 2/0 8/5 0/6 6/5 2/4 1/1 سایر

 0/5 -5/0 0/124 5/124 2/89 9/71 جمع آفریقا

       آسیا و اقیانوسیه
 3/1 3/5 7/32 1/31 6/30 7/21 استرالیا
 4/0 2/8 8/10 0/10 6/7 3/5 بنگالدش
 5/0 0/1 4/11 3/11 7/11 1/9 برونئی 

 2/1 5/11 3/30 2/27 9/19 9/14 چین
 1/1 1/1 4/26 1/26 4/20 2/14 هندوستان
 6/2 -4/6 9/62 3/67 1/67 5/51 اندونزی
 9/1 7/4 4/47 3/45 6/33 4/20 مالزی

 8/0 2/5 9/19 9/18 4/15 1/11 پاکستان
 7/0 0/1 1/18 9/17 8/11 0/7 تایلند
 8/0 3/8 1/20 6/18 2/10 7/8 سایر

 4/11 4/2 0/280 7/273 3/228 9/163 جمع آسیا و اقیانوسیه

 0/100 7/1 0/2464 8/2421 0/2230 8/2026 کل جهان 

 6/8 6/0 9/212 6/211 4/210 8/163  کشور اتحادیه اروپا15: شامل 
 OECD 0/871 3/1024 7/1061 4/1080 8/1 8/43 هایکشور

 5/27 4/0 3/677 6/674 1/669 3/756 شوروی سابق
 EMEs 6/399 6/536 6/685 4/706 0/3 7/28 سایر کشورهای

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002:  مأخذ
 . باشد  می05/0 رقم کمتر از ♦   .شود ده نمیتولید گازطبیعی شامل ارقام گاز سوزانده شده و تزریق ش) 1
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 حجم گازهای تزریق مجدد، سوزانده شده و تخلیه شده در هوا و سایر تلفات گازطبیعی در جهان  )  : 9-26(جدول 
 2000                                                                              در سال 

 )میلیارد مترمکعب(
 )1(سایر تلفات  گازهای سوزانده شده و تخلیه شده در هوا گازهای تزریق مجدد کشورنام 

   کشورهای منتخب آمریکای شمالی 

 26/44 65/7 33/100 ایاالت متحده آمریکا

 46/18 47/2 34/13 کانادا

 72/62 12/10 67/113 کل آمریکای شمالی 

    کشورهای منتخب آمریکای التین  

 27/4 62/0 57/2 آرژانتین

 89/7 63/5 00/0 مکزیک

 50/7 50/4 30/21 ونزوئال

 00/0 38/2 00/0 ترینیداد و توباگو

 60/1 09/2 31/2 برزیل

 33/0 50/0 00/8 کلمبیا

 20/0 26/0 82/1 بولیوی

 95/21 13/17 06/38 کل آمریکای التین 

    کشورهای منتخب اروپا 

 00/4 74/1 70/2 انگلستان 
 04/3 69/0 39/35 نروژ
 78/0 00/0 00/0 آلمان

 00/0 26/0 51/3 دانمارک
 89/0 00/0 00/0 فرانسه

 74/8 69/2 60/41 کل اروپا 

    کشورهای منتخب اروپای مرکزی

 23/0 00/0 00/0 رومانی

 20/0 00/0 00/0 مجارستان

 43/0 00/0 02/0 کل اروپای مرکزی

    کشورهای منتخب شوروی سابق

 10/10 00/0 00/0 سیهرو

 00/0 00/0 00/0 ازبکستان

 00/0 00/0 00/0 ترکمنستان

 42/10 90/6 90/0 کل شوروی سابق



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 گازطبیعی در جهان  حجم گازهای تزریق مجدد، سوزانده شده و تخلیه شده در هوا و سایر تلفات )  : 9-26(جدول 
 ادامه ... 2000                       در سال                                                    

 )میلیارد مترمکعب(
 )1(سایر تلفات  گازهای سوزانده شده و تخلیه شده در هوا گازهای تزریق مجدد نام کشور

    کشورهای منتخب آفریقا 
 56/5 78/6 45/67 الجزایر
 40/4 86/0 80/0 مصر

 20/1 20/17 00/4 نیجریه
 60/0 05/1 50/2 لیبی

 45/12 83/36 15/80 کل آفریقا 

    کشورهای منتخب خاورمیانه 

 86/4 50/10 00/34 ایران

 98/2 57/0 10/0 عربستان سعودی 

 80/3 00/0 25/4 قطر

 10/2 10/1 00/5 ابوظبی

 10/1 50/0 00/0 کویت

 85/0 15/0 00/0 شارجه

 26/0 00/0 88/2 بحرین

 48/2 28/1 35/3 عمان

 95/0 41/0 47/0 سوریه

 40/20 50/15 69/71 کل خاورمیانه 

    کشورهای منتخب آسیا و اقیانوسیه

 85/4 50/4 95/6 اندونزی

 65/0 00/0 00/0 مالزی

 20/4 00/0 00/0 استرالیا

 75/0 43/2 10/0 هندوستان

 57/1 00/0 00/0 تایلند

 20/0 00/0 70/1 برونئی

 50/0 00/0 61/0 زالندنو

 72/12 43/7 37/9  اقیانوسیهکل آسیا و

 83/149 60/96 46/355 کل جهان 

 www. Cedigaz.org:  مأخذ

 . سایر تلفات عبارتست از کاهش در حجم گازطبیعی در نتیجه فرآیند تصفیه گازطبیعی و استحصال مایعات گازی  )1
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در کشورهای عضو حجم گازهای تزریق مجدد، سوزانده شده و تلفات تولید گازطبیعی  )  : 9-27(جدول 
OPEC 2001در سال 

 )میلیون مترمکعب(

 تلفات گازهای سوزانده شده  گازهای تزریق مجدد نام کشور

 6058 4760 78152 الجزایر
 5100 5200 7500 اندونزی

 5300 7439 32441 ایران
 240 950 ـــ عراق

 722 324 ـــ کویت 
 340 1360 2450 لیبی 

 1700 16800 4000 نیجریه
 4250 ـــ 4200 قطر 

 2990 230 90 عربستان سعودی 
 4060 1290 10000 امارات متحده عربی 

 6140 3320 21200 ونزوئال 
 36900 41673 160033 کل اوپک 

  .OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2001:   مأخذ
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  2000 -2001قال گاز  طی سالهای حجم صادرات و واردات گازطبیعی از طریق خطوط انت)  :  9-28(جدول 
 )میلیارد مترمکعب             (          
 2001سال  2000سال 

 نام مناطق و کشورها
 صادرات واردات صادرات واردات

     آمریکای شمالی 
 15/9 67/109 89/4 83/101 ایاالت متحده آمریکا 

 02/109 87/4 66/101 78/1 کانادا 
 65/0 28/4 17/0 11/3 مکزیک 

     آمریکای مرکزی و جنوبی 
 17/5 ـــ 20/4 ـــ آرژانتین 
 50/2 ـــ 90/1 ـــ بولیوی 
 ـــ 00/3 ـــ 99/1 برزیل 
 ـــ 60/4 ـــ 07/4 شیلی

 ـــ 07/0 ـــ 04/0 اروگوئه
     اروپا 
 ـــ 04/6 ـــ 92/5 اتریش
 ـــ 22/13 ـــ 80/11 بلژیک

 ـــ 90/2 ـــ 20/3 بلغارستان 
 ـــ 08/1 ـــ 11/1 کرواسی

 ـــ 20/9 ـــ 52/8 جمهوری چک
 10/3 ـــ 6/3 ـــ دانمارک 

 ـــ 54/4 ـــ 30/4 فنالند 
 20/1 14/31 80/0 41/32 فرانسه 

 48/4 75/78 56/3 80/76 آلمان 
 ـــ 48/1 ـــ 6/1 یونان 

 ـــ 97/9 ـــ 2/9 مجارستان 
 ـــ 42/3 ـــ 6/2 ایرلند 
 ـــ 55/49 ـــ 8/52 ایتالیا

 ـــ 80/0 ـــ 60/0 لوکزامبورگ  
 20/42 13/13 62/36 12 هلند 
 50/50 ـــ 49 ـــ نروژ
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 ادامه... 2000 -2001حجم صادرات و واردات گازطبیعی از طریق خطوط انتقال گاز طی سالهای )  :  9-28(جدول 
 )میلیارد مترمکعب             (          
 2001سال  2000سال 

 ام مناطق و کشورهان
 صادرات واردات صادرات واردات

 ـــ 40/8 ـــ 60/7 لهستان 
 ـــ 20/2 ـــ 20/2 پرتغال 

 ـــ 00/3 ـــ 40/3 رومانی 
 ـــ 90/7 ـــ 90/7 اسلواکی 
 ـــ 04/1 ـــ 01/1 اسلونی 
 ـــ 76/7 ـــ 47/8 اسپانیا 
 ـــ 90/0 ـــ 1/1 سوئد
 ـــ 05/3 ـــ 90/2 ئیس سو

 ـــ 04/11 ـــ 30/10 ترکیه 
 78/15 70/2 11/13 00/2 انگلستان 

 ـــ 97/1 ـــ 60/1 سایر 
     شوروی سابق

 86/126 ـــ 33/130 ـــ فدراسیون روسیه
 20/4 ـــ 65/2 ـــ ترکمنستان 
     خاورمیانه 

 11/0 20/4 ـــ 65/2 ایران
 ـــ ـــ ـــ ـــ امارات متحده عربی

 ـــ ـــ ـــ ـــ عمان 
     آفریقا 

 15/32 ـــ 32/35 ـــ الجزایر 
 ـــ 20/1 ـــ 00/1 تونس

     آسیا و اقیانوسیه 
 00/1 ـــ ـــ ـــ اندونزی
 50/1 ـــ 50/1 ـــ مالزی

 ـــ 50/2 ـــ 50/1 سنگاپور 
 ـــ 75/1 ـــ ـــ تایلند

 75/1 ـــ ـــ ـــ میانمار
 32/411 32/411 31/389 31/389 جمع 

    .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002  :مأخذ
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 مصرف گازطبیعی در جهان )  : 9-29(  جدول 
 )میلیارد مترمکعب (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 6/25 -8/4 2/616 1/647 7/631 0/549 ایاالت متحده آمریکا

 0/3 -4/6 6/72 5/77 3/74 0/63 کانادا 
 4/1 -3/3 7/33 9/34 0/31 7/27 مکزیک

 0/30 -9/4 5/722 5/759 0/737 7/639 جمع آمریکای شمالی

       آمریکای مرکزی و جنوبی
 4/1 ♦ 2/33 2/33 6/28 1/22 آرژانتین
 5/0 3/19 9/10 1/9 5/5 9/3 برزیل
 2/0 5/6 6/5 2/5 7/1 5/1 شیلی 
 3/0 6/2 1/6 9/5 7/4 1/4 کلمبیا

 ♦ ـــ 1/0 1/0 1/0 1/0 اکوادور
 ♦ 1/7 4/0 3/0 4/0 4/0 پرو

 2/1 3/3 9/28 9/27 7/29 9/21 ونزوئال
 5/0 2/5 8/11 2/11 2/8 5/6 سایر

 0/4 1/4 0/97 9/92 9/78 5/60 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       اروپا
 3/0 6/0 4/7 3/7 3/7 1/6 اتریش

 6/0 -4/1 7/14 9/14 1/13 0/10 بلژیک و لوکزامبورگ
 1/0 -3/9 6/2 9/2 2/5 0/5 بلغارستان

 4/0 0/7 9/8 3/8 4/8 9/5 جمهوری چک
 2/0 4/4 1/5 9/4 1/4 3/2 دانمارک
 2/0 5/8 1/4 7/3 3/3 6/2 فنالند
 7/1 5/2 7/40 7/39 1/36 6/30 هفرانس
 4/3 3/4 9/82 5/79 6/83 9/62 آلمان
 1/0 1/1 9/1 9/1 ♦ 1/0 یونان

 5/0 1/11 9/11 7/10 4/11 6/9 مجارستان
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ایسلند

 2/0 3/4 0/4 8/3 0/3 1/2 جمهوری ایرلند
 7/2 -6/0 5/64 9/64 5/51 2/46 ایتالیا
 6/1 2/0 3/39 2/39 7/41 1/38 هلند
 2/0 6/10 5/4 0/4 2/3 4/2 نروژ

 5/0 7/2 4/11 1/11 6/10 8/8 لهستان
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 ادامه... مصرف گازطبیعی در جهان )  : 9-29(  جدول 
 )میلیارد مترمکعب (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 1/0 6/7 5/2 4/2 ـــ ـــ پرتغال 

 7/0 3/2 5/17 1/17 2/24 7/24 رومانی 

 3/0 3/14 4/7 5/6 2/6 4/5 اسلواکی 

 8/0 7/7 2/18 9/16 3/9 1/6 اسپانیا

 ♦ 8/4 8/0 7/0 9/0 7/0 سوئد
 1/0 2/4 8/2 7/2 6/2 0/2 سوئیس

 6/0 7/9 5/15 1/14 0/9 4/4 ترکیه

 0/4 -6/0 4/95 0/96 1/82 6/56 انگلستان

 3/0 8/7 1/6 6/5 0/6 7/6 ایرس

 5/19 4/2 1/470 8/458 8/422 3/339 جمع اروپا

       شوروی سابق
 3/0 2/55 4/8 4/5 9/5 1/15 آذربایجان 

 7/0 -6/0 1/16 2/16 0/13 5/14 روسیه سفید

 4/0 8/3 1/10 7/9 0/9 2/13 قزاقستان

 1/0 8/3 8/2 7/2 5/2 4/5 لیتوانی

 5/15 -2/1 7/372 2/377 9/379 1/431 فدراسیون روسیه

 5/0 2/2 9/12 6/12 0/10 6/9 ترکمنستان

 7/2 -0/4 8/65 5/68 5/82 5/121 اوکراین

 1/2 5/8 1/51 1/47 3/43 1/37 ازبکستان

 4/0 4/13 6/8 6/7 9/7 2/18 سایر

 8/22 3/0 5/548 0/547 0/554 7/665 جمع شوروی سابق

       خاورمیانه
 7/2 2/3 0/65 0/63 9/38 7/22 ایران

 4/0 -0/1 5/9 6/9 3/9 5/0 کویت

 7/0 0/6 0/16 1/15 7/13 6/7 قطر

 2/2 8/7 7/53 8/49 4/44 2/35 عربستان سعودی

 4/1 2/4 3/34 9/32 2/27 4/20 امارات متحده عربی

 0/1 9/2 0/23 3/22 3/17 6/11 سایر

 4/8 5/4 5/201 7/192 8/150 0/98 جمع خاورمیانه
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 ادامه...  مصرف گازطبیعی در جهان )  : 9-29(جدول 
 )میلیارد مترمکعب (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آفریقا
 9/0 7/2 6/21 0/21 4/21 0/17 الجزایر
 9/0 4/14 0/21 3/18 3/11 7/7 مصر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ آفریقای جنوبی
 7/0 4/8 6/17 2/16 3/14 5/10 سایر

 5/2 2/8 2/60 5/55 0/47 2/35 جمع آفریقا

       آسیا و اقیانوسیه
 9/0 0/6 5/22 3/21 9/19 0/17 استرالیا
 4/0 2/8 8/10 0/10 6/7 3/5 بنگالدش

 2/1 9/12 7/27 5/24 7/17 9/14 چین
 1/0 9/0 5/2 5/2 7/1 ـــ هنگ کنگ

 1/1 3/1 3/26 0/26 6/20 1/14 هندوستان 
 2/1 -9/2 7/29 6/30 4/31 7/21 اندونزی

 3/3 7/3 0/79 2/76 1/66 7/54 ژاپن
 9/0 2/6 6/21 3/20 9/15 0/9 مالزی
 2/0 1/5 7/5 5/5 7/4 6/4 زالندنو
 8/0 1/6 1/20 9/18 4/15 1/11 پاکستان
 ♦ <0/100 1/0 ♦ ♦ ـــ فیلیپین

 1/0 3/43 5/2 7/1 5/1 ـــ سنگاپور

 0/1 8/9 1/23 0/21 5/13 9/3 کره جنوبی

 3/0 7/9 5/7 9/6 5/4 0/3 تایوان

 9/0 0/3 1/21 5/20 8/11 0/7 تایلند

 2/0 2/0 9/4 9/4 7/3 5/2 سایر

 7/12 0/5 1/305 8/290 0/236 8/168 جمع آسیا و اقیانوسیه

 0/100 3/0 9/2404 2/2397 5/2226 2/2007 کل جهان 

 9/15 5/1 5/381 8/375 0/336 4/264  کشور اتحادیه اروپا15: شامل 

 OECD 8/1022 6/1228 7/1316 7/1296 5/1- 9/53 کشورهای

 8/22 3/0 5/548 0/547 0/554 7/665 شوروی سابق
 EMEs 7/318 9/443 5/533 7/559 8/4 3/23 سایر کشورهای

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
 . باشد  می05/0 رقم کمتر از ♦
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 )میلیون مترمکعب(             1999در بخشهای مختلف در سال  OECDمصرف گازطبیعی کشورهای  )  : 9-30(جدول 
 مصارف نهایی

 نام کشور
بخش 
 تبدیالت

بخش 
 بخش  انرژی 

 حمل و نقل

بخش 
 صنعت

سایر 
 بخشها

مصارف  جمع
 نهایی

        آمریکای شمالیOECDرهای کشو
 62330 28284 27556 6490 15342 6771 کانادا

 14161 935 13216 10 10668 10912 مکزیک
 387111 220102 146033 20976 55094 171958 ایاالت متحده آمریکا

 463602 249321 186805 27476 81104 189641  آمریکای شمالیOECDجمع کشورهای 
        اروپایی OECDکشورهای 

 5045 2150 2675 220 363 2521 اتریش
 11381 5587 5794 ـــ 80 4171 بلژیک

 7550 4273 3241 36 122 1554 جمهوری چک
 1944 1028 916 ـــ 622 2396 دانمارک
 1858 80 1753 25 ـــ 2245 فنالند

 37408 21085 16323 ـــ 428 1232 فرانسه
 69412 42668 26744 ـــ 1392 17817 آلمان
 432 14 418 ـــ 2 1066 یونان

 8376 6282 2093 1 355 3251 مجارستان
 1704 744 960 ـــ ـــ 1780 ایرلند
 47147 26268 20527 352 405 19970 ایتالیا

 689 240 449 ـــ ـــ 48 لوکزامبورگ
 31450 19939 11511 ـــ 2077 14752 هلند
 ـــ ـــ ـــ ـــ 5452 39 نروژ

 10508 5715 4792 1 1024 544 لهستان
 569 63 506 ـــ ـــ 1675 پرتغال

 ◊5666 ◊2636 ◊3030 ـــ ـــ 1296 جمهوری اسلواکی 
 11017 2586 8420 11 20 3244 اسپانیا
 526 166 360 ـــ ـــ 416 سوئد

 2744 1849 895 ـــ ـــ 219 سوئیس
 4837 2834 1960 43 89 7575 ترکیه
 61562 43484 18078 ـــ 6983 28565 ستانانگل

 321825 189691 131445 689 19414 116376  اروپاییOECDجمع کشورهای 
       اقیانوسیه OECDکشورهای 

 12564 4133 8120 311 3615 5087 استرالیا
 22736 13794 8942 ـــ 424 51757 ژاپن

 10300 8020 2280 ـــ ـــ 6227 کره جنوبی
 3219 300 2910 9 160 2378 و زالندن

 48819 26247 22252 320 4199 65449  اقیانوسیهOECDجمع کشورهای 
 IEA)1( 358714 93025 28474 319464 455973 803911جمع کشورهای 

 OECD)2( 371466 104717 28485 340502 465259 834246کل کشورهای 

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, Edition 2002:  مأخذ

 ) .IEAدر شرف عضویت در (باشد  شامل کشور کره جنوبی می) 1
. باشند   ارقام برآوردی می◊.                       باشد اختالف در جمع ارقام به دلیل گرد شدن اعداد می) 2
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 ظرفیت ذخیره سازی گاز طبیعی در جهان )  : 9-31(جدول 

 نام کشور
 رفیت کارکرد ظ

 )میلیون مترمکعب(
 حداکثر خروجی 

 )میلیون مترمکعب در روز(
 نام کشور

 ظرفیت کارکرد 
 )میلیون مترمکعب(

 حداکثر خروجی 
 )میلیون مترمکعب در روز(

 7/9 1274 اسپانیا   آمریکای شمالی
 5/134 3562 انگلستان 8/714 17184 کانادا

 7/9 1274 اسپانیا 9/2199 110342 )1(ایاالت متحده آمریکا 
   اروپای شرقی   اروپای غربی

 2/2 200 بلغارستان 3/28 2820 اتریش
 8/3 500 کرواسی 2/20 712 بلژیک

 90/41 3180 مجارستان 0/24 810 دانمارک
 33 2047 جمهوری چک 0/182 10490 فرانسه
 6/23 1200 لهستان 4/425 18556 آلمان
 7/4 840 رومانی  5/235 12747 ایتالیا
 0/31 2670 جمهوری اسلواکی 0/177 2478 هلند 
   IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, Edition 2001: مأخذ

 . باشد  می1998ارقام مربوط به سال ) 1
 

 )یو تی میلیون بی/ دالر آمریکا(               ، گازطبیعی و نفت خام                                         LNGقیمت  )  : 9-32(جدول 

LNG سال نفت خام گازطبیعی 
 OECDسیف کشورهای  کانادا ایاالت متحده آمریکا انگلیس سیف اتحادیه اروپا سیف ژاپن

 75/4 ـــ ـــ ـــ 83/3 23/5 1985

 57/2 ـــ ـــ ـــ 65/3 10/4 1986

 09/3 ـــ ـــ ـــ 59/2 35/3 1987

 56/2 ـــ ـــ ـــ 36/2 34/3 1988

 01/3 ـــ 70/1 ـــ 09/2 28/3 1989

 82/3 05/1 64/1 ـــ 82/2 64/3 1990

 33/3 89/0 49/1 ـــ 18/3 99/3 1991

 19/3 98/0 77/1 ـــ 76/2 62/3 1992

 82/2 69/1 12/2 ـــ 53/2 52/3 1993
 70/2 45/1 92/1 ـــ 24/2 18/3 1994
 96/2 89/0 69/1 ـــ 37/2 46/3 1995
1996 66/3 43/2 85/1 76/2 12/1 54/3 
1997 91/3 65/2 03/2 53/2 36/1 29/3 
1998 05/3 26/2 92/1 08/2 42/1 16/2 
1999 14/3 80/1 64/1 27/2 00/2 98/2 
2000 72/4 25/3 68/2 23/4 75/3 83/4 
2001 64/4 19/4 22/3 07/4 61/3 06/4 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
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 2001در سال  OECDقیمت و درصد مالیات گازطبیعی در کشورهای )  :  9-33(جدول 
 ) کیلوکالری107دالربه ازاء (

 خانگی نیروگاههای برق صنعت
 کشور 

 )درصد(مالیات  قیمت )درصد(مالیات  قیمت )درصد(مالیات  قیمت

 • • • • • • آلمان 
 0/27 5/368 • • • • اتریش

 8/13 9/507 • • ـــ 0/176 اسپانیا

 • • • • • • استرالیا
 جمهوری اسلواکی

 انگلستان

7/106 
6/133 

 ـــ
 ـــ

4/106 
9/111 

 ـــ
 ـــ

4/115 
5/286 

1/9 
8/4 

 • 5/369 • 1/175 • 6/192 ایاالت متحده آمریکا
       ایتالیا
 1/11 0/353 ـــ 0/127 ـــ 5/170 ایرلند

 • •     بلژیک
 • • • • • • پرتغال 
 4/7 2/247 0/15 9/196 0/15 2/200 ترکیه

 0/18 0/233 ـــ 7/151 ـــ 9/155 جمهوری چک

 9/56 2/709     دانمارک

 • • • • • • ژاپن
 • • • • • • سوئد

 5/7 5/490 • • 7/0 7/294 سوئیس 

 4/16 3/410 • • ـــ 1/187 فرانسه

 7/25 1/221 ـــ 0/109 5/13 0/126 فنالند

 • • • • • • کانادا 

 • • • • • • کره جنوبی 
 7/5 2/300 • • • • لوکزامبورگ

 0/18 0/304 • • ـــ 3/173 لهستان
 7/10 4/182 ـــ 5/155 ـــ 5/158 مجارستان

 • • ـــ 8/168 ـــ 8/168 مکزیک
   • •   نروژ

 9/13 6/296   0/5 7/162 زالند نو 
 0/46 5/462 • • 4/5 6/175 هلند

 4/7 7/308   ـــ 3/256 یونان
 ـــ • ـــ • ـــ • اروپائی  OECDکشورهای 

 ـــ • ـــ • ـــ •  OECDکل کشورهای 

  .EIA / Internatioanl Energy Agency, "Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter",Edition 2002: مأخذ

 . باشند  ارقام محرمانه می .  در کشور مذکور کاربرد ندارد  .باشند   ارقام در دسترس نمی•
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 )میلیارد مترمکعب(        2001جهان در سال  LNGتجارت  )  : 9-34(جدول 

 صادر کننده/ وارد کننده 
ایاالت متحده 

 آمریکا

ترینیداد و 
 توباگو

 قطر عمان
امارات متحده 

 عربی
 یبیل الجزایر

        آمریکای شمالی 
 ـــ 84/1 ـــ 64/0 34/0 62/2 ـــ ایاالت متحده آمریکا

        آمریکای مرکزی و جنوبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ 05/0 58/0 ـــ پورتوریکو 

        اروپا
 ـــ 32/2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بلژیک
 ـــ 80/9 ـــ 15/0 ـــ ـــ ـــ فرانسه
 ـــ 50/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ یونان
 ـــ 25/2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ایتالیا

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ پرتغال 
 77/0 20/5 02/0 78/0 91/0 45/0 ـــ اسپانیا
 ـــ 63/3 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ترکیه

        آسیا و اقیانوسیه
 ـــ ـــ 89/6 30/8 83/0 ـــ 79/1 ژاپن

 ـــ ـــ 17/0 67/6 30/5 ـــ ـــ کره جنوبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تایوان

 77/0 54/25 08/7 54/16 43/7 65/3 79/1 کل صادرات

 
 )میلیارد مترمکعب(                   ادامه     ... 2001جهان در سال  LNGتجارت  )  : 9-34(جدول 

 کل واردات تایوان مالزی یاندونز برونئی استرالیا نیجریه صادر کننده/ وارد کننده 

        آمریکای شمالی 
 59/6 ـــ ـــ ـــ ـــ 07/0 08/1 ایاالت متحده آمریکا

         آمریکای مرکزی و جنوبی
 63/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ پورتوریکو 

        اروپا
 40/2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 08/0 بلژیک
 45/10 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 50/0 فرانسه
 50/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ یونان
 25/5 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 00/3 ایتالیا

 26/0 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 26/0 پرتغال 
 84/9 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 71/1 اسپانیا
 83/4 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 20/1 ترکیه

        آسیا و اقیانوسیه
 07/74 ـــ 27/15 74/22 20/8 05/10 ـــ ژاپن

 83/21 41/0 04/3 36/5 80/0 08/0 ـــ کره جنوبی
 30/6 ـــ 60/2 70/3 ـــ ـــ ـــ تایوان

 95/142 41/0 91/20 80/31 00/9 20/10 83/7 کل صادرات
   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002 : مأخذ
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   در جهان LNGهای  پایانه )  : 9-35(جدول 
 ) LNGهزارمترمکعب: سازی یرهظرفیت ذخ(

 نام کشور
 ظرفیت 

  سازی  ذخیره
 ظرفیت کارکرد 

 )میلیون مترمکعب در روز(
 نام کشور

 ظرفیت 
 سازی   ذخیره

 ظرفیت کارکرد 
 )میلیارد مترمکعب در سال(

   :های صادراتی  پایانه   :های وارداتی  پایانه
 1/10 260 استرالیا 8/17 260 بلژیک

 5/7 980 ابوظبی 22 300 چین تایپه

 2/31 979 الجزایر 53 510 فرانسه

 9/8 180 برونئی  4/5 75 یونان

 8/40 1142 اندونزی 11 100 ایتالیا

 8/1 96 لیبی 645 12659 ژاپن

 4/21 325 مالزی 137 2000 کره جنوبی

 8/7 • نیجریه 9/38 455 اسپانیا

 1/9 340 قطر 13 255 ترکیه

 1/4 • نیداد تری 5/4 55 انگلستان

 8/1 108 آمریکا ایاالت متحده  9/72 870 ایاالت متحده آمریکا

 5/144 4410 کل جهان 1021 17539 کل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, Edition 2001:  مأخذ

 . باشند ارقام در دسترس نمی •
 

  1992-2001طی سالهای  OCEDتوسط برخی از کشورهای وارداتی  LNGقیمت  )  : 9-36(جدول 
 )یو تی میلیون بی/ دالر(

 2001 2000 1996 1992 نام کشور

 69/3 98/2 52/2 67/2 بلژیک

 • 66/2 74/2 81/2 فرانسه
 • • • 56/2 ایتالیا 
 52/3 33/3 61/2 59/2 اسپانیا

 64/4 73/4 67/3 65/3 ژاپن

 95/4 04/5 • • کره جنوبی

 22/4 43/3 74/2 66/2 االت متحده آمریکا ای

 68/3 10/3 64/2 71/2  کشور اتحادیه اروپایی15

   .IEA, International Energy Agency, "Prices & Taxes, 2nd Quarter" , Edition 2002 & 2000: مأخذ

 .  باشند ارقام در دسترس نمی  •
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  1991-2000کل ظرفیت نصب شده نیروگاههای برق جهان طی سالهای  )  : 9-37(جدول 
 )گیگاوات(

2000 
 1999 1996 1991 نام کشور

 ای هسته آبی حرارتی
زمین گرمایی 

 جمع )1(و سایر

         آمریکای شمالی
 79/110 10/0 62/10 94/66 13/33 77/109 33/115 96/103 کانادا

 00/39 77/0 37/1 63/9 23/27 45/38 85/35 27/28 مکزیک 

 89/794 31/17 50/97 04/99 04/581 88/775 52/769 39/734 ایاالت متحده آمریکا

 30/0 00/0 00/0 00/0 30/0 30/0 28/0 25/0 سایر 

 98/944 17/18 49/109 62/175 70/641 41/924 97/920 87/866 جمع آمریکای شمالی

         نوبیآمریکای مرکزی و ج
 51/23 00/0 02/1 61/9 89/12 25/23 23/20 20/17 آرژانتین

 83/68 75/2 66/0 00/59 43/6 21/65 04/59 05/53 برزیل

 27/10 00/0 00/0 03/4 24/6 40/8 96/5 81/4 شیلی 

 22/13 00/0 00/0 57/8 65/4 82/12 65/12 85/8 کلمبیا

 29/4 00/0 00/0 06/0 23/4 34/4 99/3 99/3 کوبا 

 43/7 00/0 00/0 39/7 04/0 43/7 93/6 53/6 پاراگوئه 

 61/5 00/0 00/0 67/2 94/2 64/5 52/4 18/4 پرو 

 90/4 00/0 00/0 09/0 82/4 90/4 40/4 23/4 پورتوریکو 

 29/21 00/0 00/0 22/13 08/8 51/21 07/19 03/19 ونزوئال 

 04/22 34/0 00/0 51/7 19/14 79/20 22/17 21/14 سایر

 40/181 09/3 68/1 14/112 49/64 29/174 00/154 08/136 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

         اروپای غربی
 16/14 04/0 00/0 96/7 16/6 52/13 47/14 69/16 اتریش
 26/14 01/0 71/5 10/0 44/8 10/14 61/13 83/12 بلژیک

 82/3 00/0 00/0 08/2 75/1 82/3 63/3 00/0 کرواسی
 73/12 77/1 00/0 01/0 95/10 55/12 14/11 14/9 دانمارک
 16/16 04/0 64/2 88/2 61/10 14/16 43/14 22/13 فنالند

 47/110 26/0 18/63 81/20 21/26 29/108 33/103 12/99 فرانسه
 81/108 14/4 33/22 97/2 37/79 77/107 38/112 44/117 آلمان 
 12/10 08/0 00/0 34/2 69/7 40/9 63/8 19/8 یونان
 05/4 07/0 00/0 23/0 75/3 17/4 77/3 52/3 ایرلند 
 82/66 98/0 00/0 42/13 43/52 51/65 03/59 37/50 ایتالیا

 68/20 47/0 45/0 04/0 72/19 21/20 04/19 55/17 هلند 
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 هادام  ... 1991-2000کل ظرفیت نصب شده نیروگاههای برق جهان طی سالهای  )  : 9-37(جدول 
 )گیگاوات(

2000 
 1999 1996 1991 نام کشور

 ای هسته آبی حرارتی
زمین گرمایی 

 )1(و سایر
 جمع

 25/27 00/0 00/0 98/26 26/0 25/27 69/26 07/26 نروژ

 75/10 07/0 00/0 53/4 16/6 79/9 32/9 40/7 پرتغال

 27/46 47/1 35/7 80/11 64/25 92/44 90/40 50/38 اسپانیا

 53/33 21/0 08/10 38/16 87/6 93/32 20/33 76/33 سوئد

 35/14 02/0 13/3 36/10 85/0 61/14 59/14 97/13 سوئیس

 12/26 02/0 00/0 54/10 56/15 35/23 95/20 32/16 ترکیه

 37/72 15/0 96/12 48/1 78/57 23/70 22/67 23/70 انگلستان

 83/10 00/0 00/0 86/2 97/7 83/10 83/10 00/0 یوگسالوی 

 86/9 18/0 66/0 35/4 67/4 40/9 03/8 61/22 سایر

 41/633 97/9 49/128 11/142 84/352 78/618 18/595 91/576 جمع اروپای غربی 

اروپای شرقی و شوروی 
 سابق

        

 74/2 00/0 38/0 01/1 35/1 74/2 14/3 00/0 ارمنستان 
 79/4 00/0 00/0 95/0 84/3 67/4 15/5 00/0 آذربایجان 

 50/7 00/0 00/0 01/0 49/7 41/7 39/7 00/0 روسیه سفید 
 12/12 00/0 76/3 80/1 55/6 43/12 09/12 13/11 بلغارستان 

 08/14 01/0 76/1 01/1 30/11 75/13 31/13 00/0 جمهوری چک 
 38/3 00/0 00/0 00/0 38/3 38/3 38/3 00/0 استونی 

 49/4 00/0 00/0 80/2 69/1 38/4 56/4 00/0 گرجستان 
 84/7 00/0 84/1 05/0 95/5 85/7 40/7 18/7 مجارستان
 29/17 00/0 00/0 20/2 09/15 45/17 06/19 00/0 قزاقستان

 76/3 00/0 00/0 95/2 81/0 78/3 54/3 00/0 قرقیزستان

 76/5 00/0 00/3 11/0 64/2 83/5 74/5 00/0 لیتوانی 
 73/30 00/0 00/0 18/2 55/28 17/30 47/29 70/30 لهستان
 20/22 00/0 71/0 93/5 56/15 19/22 85/22 48/22 رومانی
 77/202 02/0 24/21 40/43 10/138 85/203 85/208 00/0 روسیه

 75/7 00/0 20/2 42/2 13/3 86/7 24/7 00/0 اسلواکی 
 44/4 00/0 00/0 05/4 39/0 44/4 44/4 00/0 تاجیکستان 
 93/3 00/0 00/0 01/0 92/3 93/3 95/3 00/0 ترکمنستان

 93/53 00/0 88/12 70/4 35/36 93/53 31/55 00/0 اوکراین
 72/11 00/0 00/0 71/1 01/10 75/11 73/11 00/0 ازبکستان 

 80/4 00/0 00/0 03/3 77/1 79/4 97/4 49/365 سایر
جمع اروپای شرقی و 

 شوروی سابق

99/436 57/433 59/426 88/297 33/80 76/47 03/0 00/426 
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 ادامه  ... 1991-2000کل ظرفیت نصب شده نیروگاههای برق جهان طی سالهای  )  : 9-37(جدول 
 )گیگاوات(

2000 
 1999 1996 1991 نام کشور

 ای هسته آبی حرارتی
 زمین گرمائی 

 )1(و سایر
 جمع

         خاورمیانه
 10/1 00/0 00/0 00/0 10/1 10/1 08/1 04/1 بحرین
 73/0 00/0 00/0 00/0 73/0 73/0 70/0 47/0 قبرس
 50/9 00/0 00/0 91/0 59/8 50/9 50/9 73/8 عراق
 47/1 00/0 00/0 00/0 46/1 47/1 13/1 05/1 اردن
 00/7 00/0 00/0 00/0 00/7 00/7 99/6 47/7 کویت
 32/1 00/0 00/0 27/0 05/1 28/1 22/1 22/1 لبنان
 10/2 00/0 00/0 00/0 10/2 10/2 96/1 56/1 عمان
 48/1 00/0 00/0 00/0 48/1 48/1 37/1 11/1 قطر

 92/22 00/0 00/0 00/0 92/22 46/22 86/19 46/19 عربستان سعودی 
 75/4 00/0 00/0 90/0 85/3 48/4 33/4 55/3 سوریه

 60/5 00/0 00/0 00/0 60/5 60/5 39/5 70/4 امارات متحده عربی
 81/0 00/0 00/0 00/0 81/0 81/0 81/0 81/0 یمن 

 77/39 00/0 00/0 02/2 76/37 81/38 50/33 09/22 سایر 
 53/98 00/0 00/0 10/4 43/94 80/96 82/87 26/73 جمع خاورمیانه

         آفریقا 
 04/6 00/0 00/0 27/0 77/5 04/6 01/6 66/4 الجزایر

 59/0 00/0 00/0 29/0 30/0 60/0 71/0 62/0 آنگوال

 82/0 00/0 00/0 73/0 09/0 82/0 82/0 63/0 کامرون

 47/2 00/0 00/0 44/2 03/0 55/2 57/2 83/2 )کینشازا(کنگو 
 89/0 00/0 00/0 61/0 28/0 17/1 17/1 17/1 ساحل عاج

 33/13 00/0 00/0 81/2 52/10 33/13 98/12 73/11 مصر
 20/1 00/0 00/0 07/1 13/0 20/1 19/1 19/1 غنا
 93/0 05/0 00/0 67/0 21/0 86/0 81/0 83/0 کنیا
 60/4 00/0 00/0 00/0 60/4 60/4 60/4 60/4 لیبی

 07/4 00/0 00/0 21/1 86/2 07/4 83/3 42/2 مراکش

 39/2 00/0 00/0 18/2 21/0 31/2 31/2 36/2 موزامبیک

 89/5 00/0 00/0 94/1 95/3 89/5 88/5 96/5 نیجریه

 81/39 00/0 84/1 66/0 31/37 04/38 36/36 46/32 آفریقای جنوبی

 58/0 00/0 00/0 30/0 28/0 58/0 58/0 50/0 سودان
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 ادامه  ... 1991-2000کل ظرفیت نصب شده نیروگاههای برق جهان طی سالهای  )  : 9-37(جدول 
 )گیگاوات(

2000 
 1999 1996 1991 نام کشور

 ای هسته آبی حرارتی
زمین گرمائی 

 )1(و سایر
 جمع

 62/0 00/0 00/0 38/0 24/0 60/0 59/0 51/0 تانزانیا
 02/2 00/0 00/0 06/0 95/1 02/2 74/1 38/1 تونس
 79/1 00/0 00/0 67/1 12/0 79/1 79/1 79/1 زامبیا

 88/1 00/0 00/0 67/0 21/1 88/1 15/2 04/2 زیمبابوه
 68/4 00/0 00/0 91/1 76/2 63/4 46/4 95/3 سایر 

 59/94 05/0 84/1 88/19 82/72 97/92 54/90 60/81 جمع آفریقا 

         آسیا و اقیانوسیه  
 63/42 02/0 00/0 12/6 49/36 91/37 55/38 56/34 استرالیا
 60/3 00/0 00/0 23/0 37/3 31/3 28/3 52/2 بنگالدش

 46/1 00/0 00/0 34/0 12/1 45/1 32/1 10/1 برمه
 67/293 00/0 17/2 00/70 50/221 12/277 22/217 89/137 چین

 31/11 00/0 00/0 00/0 31/11 31/11 10/10 34/8 هنگ کنگ
 15/108 08/1 23/2 50/24 35/80 45/103 66/95 70/74 هندوستان
 59/20 36/0 00/0 01/3 22/17 36/21 13/16 92/12 اندونزی

 24/229 57/0 25/45 56/21 87/161 38/226 71/204 73/177 ژاپن
 50/9 00/0 00/0 00/5 50/4 50/9 50/9 50/9 کره شمالی
 99/49 00/0 72/13 55/1 72/34 38/46 58/30 02/20 کره جنوبی

 93/12 00/0 00/0 05/2 88/10 61/13 60/10 04/5 مالزی
 21/8 41/0 00/0 18/5 63/2 10/8 68/7 18/7 زالندنو
 05/17 00/0 14/0 83/4 08/12 05/17 10/12 74/7 پاکستان
 34/12 91/1 00/0 30/2 12/8 07/12 70/9 89/6 فیلیپین

 73/6 00/0 00/0 00/0 73/6 52/5 68/4 60/3 سنگاپور

 61/1 00/0 00/0 14/1 46/0 60/1 53/1 29/1 سریالنکا

 74/25 00/0 14/5 29/4 31/16 74/25 90/21 76/18 تایوان

 74/18 00/0 00/0 92/2 82/15 51/17 76/14 91/9 تایلند

 87/4 00/0 00/0 85/2 01/2 94/4 43/4 21/2 ویتنام

 01/5 00/0 00/0 84/1 17/3 94/4 81/4 42/4 سایر

 36/883 35/4 64/68 71/159 67/650 23/849 25/719 31/546 جمع آسیا و اقیانوسیه

 27/3262 66/35 90/357 88/693 83/2174 06/3183 33/3001 01/2718 کل جهان 

     .Energy Information Administration, International Energy Database, April 2002: مأخذ

 .گردد شامل نیروگاههای زمین گرمائی، خورشیدی، بادی، ضایعات و سایر می) 1
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  1991-2001تولید ناویژه برق در جهان طی سالهای  )  : 9-38(جدول 
 )تراواتساعت (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

هم در کل س
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 3/25 -5/0 3968 3988 3614 3221 ایاالت متحده آمریکا

 7/3 -7/3 582 605 573 508 کانادا 

 3/1 7/0 206 204 163 127 مکزیک

 3/30 -9/0 4756 4797 4349 3856 جمع آمریکای شمالی

       آمریکای مرکزی و جنوبی
 6/0 0/1 90 89 70 54 آرژانتین

 1/2 -4/6 326 348 291 234 برزیل

 3/0 3/4 41 40 30 20 شیلی 

 3/0 4/2 43 42 45 37 کلمبیا

 6/0 6/5 95 89 79 65 ونزوئال

 3/1 5/3 207 200 156 124 سایر

 1/5 -8/0 802 808 671 534 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       اروپا
 4/0 1/1 62 62 55 51 اتریش

 5/0 -4/1 81 82 77 73  لوکزامبورگبلژیک و

 3/0 3/7 44 41 43 39 بلغارستان

 5/0 6/1 75 73 64 61 جمهوری چک

 2/0 9/4 38 36 54 36 دانمارک

 5/0 8/6 75 70 69 57 فنالند

 5/3 7/1 550 541 513 455 فرانسه

 6/3 1/1 571 564 550 539 آلمان

 4/0 2/3 55 53 43 36 یونان

 2/0 0/3 36 35 35 30 مجارستان

 1/0 5/4 8 8 5 4 ایسلند

 2/0 6/5 25 24 19 15 جمهوری ایرلند

 8/1 1/1 280 277 244 222 ایتالیا

 6/0 8/4 94 89 85 74 هلند

 8/0 -7/14 122 143 105 111 نروژ

 9/0 3/0 146 145 143 135 لهستان
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 ادامه... 1991-2001تولید ناویژه برق در جهان طی سالهای  )  : 9-38(جدول 
 )تراواتساعت (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

 2001سهم در کل 
 )درصد(

 3/0 5/7 47 44 35 30 پرتغال 

 3/0 3/3 54 52 61 57 رومانی 

 2/0 2/3 32 31 25 23 اسلواکی 

 5/1 6/5 237 225 177 159 اسپانیا

 0/1 4/11 162 146 140 147 سوئد

 4/0 1/7 71 66 57 58 سوئیس

 8/0 -5/1 123 125 95 60 ترکیه

 4/2 4/2 384 375 351 323 انگلستان

 6/0 3/3 94 91 82 90 سایر

 1/22 0/2 3464 3398 3127 2886 جمع اروپا

       شوروی سابق
 1/0 5/0 19 19 17 23 آذربایجان 

 2/0 -2/4 25 26 24 39 روسیه سفید

 4/0 2/7 55 52 59 86 نقزاقستا

 1/0 0/29 15 11 17 29 لیتوانی

 7/5 4/1 890 878 847 1068 فدراسیون روسیه

 1/0 ـــ 10 10 10 15 ترکمنستان

 1/1 8/1 172 169 182 279 اوکراین

 3/0 ـــ 47 47 45 54 ازبکستان

 3/0 -4/3 53 55 61 88 سایر

 2/8 5/1 1286 1267 1262 1681 جمع شوروی سابق

       خاورمیانه
 8/0 7/6 127 119 89 63 ایران

 2/0 0/3 35 34 25 11 کویت

 1/0 4/6 10 9 7 5 قطر

 9/0 8/3 135 130 103 75 عربستان سعودی

 3/0 3/6 43 40 27 17 امارات متحده عربی

 9/0 0/5 147 140 111 73 سایر

 2/3 1/5 496 472 362 243 جمع خاورمیانه
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 ادامه ... 1991-2001تولید ناویژه برق در جهان  طی سالهای  : )  9-38(جدول 
 )تراواتساعت (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آفریقا
 2/0 0/5 26 25 21 17 الجزایر

 5/0 9/9 80 73 57 45 مصر

 3/1 -3/0 210 211 200 168 آفریقای جنوبی

 8/0 4/2 127 124 113 103 سایر

 8/2 5/2 444 433 390 333 جمع آفریقا

       آسیا و اقیانوسیه
 3/1 5/2 208 203 178 157 استرالیا

 1/0 6/3 16 16 13 9 بنگالدش

 4/9 0/8 1478 1368 1081 678 چین

 2/0 5/3 32 31 28 32 هنگ کنگ

 6/3 4/2 562 548 431 309 هندوستان 

 7/0 2/5 112 107 78 51 اندونزی

 9/6 -5/0 1075 1081 1006 880 ژاپن

 5/0 4/8 72 67 53 28 مالزی

 2/0 1/1 39 38 36 33 زالندنو

 5/0 2/16 75 65 68 50 پاکستان

 3/0 7/3 47 45 37 26 فیلیپین

 2/0 -3/2 29 30 23 17 سنگاپور

 0/2 0/7 311 291 228 132 کره جنوبی

 2/1 9/1 188 185 142 99 تایوان

 6/0 3/5 101 96 91 52 تایلند

 6/0 5/3 89 86 76 83 سایر

 3/28 2/4 4436 4257 3568 2637 جمع آسیا و اقیانوسیه

 0/100 6/1 15684 15432 13729 12170 کل جهان 

 0/17 8/2 2661 2588 2411 2220  کشور اتحادیه اروپا15: شامل 

 OECD 7758 8737 9625 9663 4/0 6/61 کشورهای

 2/8 5/1 1286 1267 1262 1681 شوروی سابق

 EMEs 2730 3731 4541 4735 3/4 2/30 سایر کشورهای

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
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 2001در سال  OECDترکیب عرضه برق در کشورهای )  :  9-39(جدول 
 )تراواتساعت(

 تولید 
 نام کشور

 ای  هسته آبی حرارتی 
زمین گرمایی 

 و سایر
 جمع

 مصرف صادرات  داتوار

 6/186 ـــ ـــ 6/186 ـــ ـــ 1/18 5/168 استرالیا 
 8/60 3/14 5/14 6/60 ـــ ـــ 4/41 2/19 اتریش 
 2/85 7/6 8/15 1/76 ـــ 0/44 6/1 4/30 بلژیک
 0/541 1/40 9/17 2/563 ـــ 4/72 0/328 9/162 کانادا 

 2/59 8/18 3/9 8/68 ـــ 8/13 5/2 5/52 جمهوری چک
 4/35 8/8 2/8 0/36 3/4 ـــ ـــ 7/31 دانمارک 

 4/81 8/1 7/11 5/71 1/0 9/21 2/13 3/36 فنالند 
 6/448 9/72 9/3 6/517 ـــ 3/401 7/78 6/37 فرانسه
 2/520 6/42 3/43 4/519 ـــ 1/162 9/23 3/333 آلمان 
 7/55 1/1 6/3 2/53 3/0 ـــ 5/2 4/50 یونان 

 3/39 3/7 4/10 1/36 ـــ 1/14 2/0 8/21 مجارستان 
 9/7 ـــ ـــ 9/7 4/1 ـــ 5/6 ـــ ایسلند 
 6/22 3/0 ـــ 8/22 ـــ ـــ 5/0 3/22 ایرلند 
 1/327 6/0 9/48 7/278 9/4 ـــ 6/54 2/219 ایتالیا 
 4/1048 ـــ ـــ 4/1048 0/3 0/331 3/93 1/621 ژاپن

 2/285 ـــ ـــ 2/285 ـــ 1/112 2/4 9/168 کره جنوبی
 2/6 1/1 7/5 5/1 ـــ ـــ 9/0 6/0 لوکزامبورگ

 3/197 3/0 4/0 2/197 3/5 4/8 0/28 5/155 مکزیک 
 4/104 2/4 5/21 2/87 8/0 8/3 1/0 4/82 هلند 

 3/29 ـــ ـــ 3/29 8/1 ـــ 2/19 2/8 زالند نو 
 3/124 1/7 7/10 7/120 ـــ ـــ 9/119 9/0 نروژ

 0/125 0/11 3/4 7/131 ـــ ـــ 0/4 8/127 لهستان 
 9/37 5/3 7/3 7/37 ـــ ـــ 4/13 3/24 پرتغال 

 6/30 1/4 9/0 8/33 ـــ 0/18 1/5 6/10 جمهوری اسلواکی 
 6/215 6/6 2/10 0/212 ـــ 0/61 3/44 7/106 اسپانیا 
 3/150 5/18 1/11 7/157 4/0 2/69 4/78 6/9 سوئد 

 7/59 5/34 1/24 2/70 ـــ 3/25 3/42 6/2 سوئیس 
 2/117 4/0 6/4 1/113 2/0 ـــ 7/23 3/89 ترکیه

 6/369 3/0 4/10 5/359 ـــ 0/83 4/6 1/270 انگلستان
 3/3797 2/18 5/38 0/3777 3/88 3/767 2/211 1/2710 ایاالت متحده آمریکا 

 2/2521 1/183 7/212 5/2491 8/10 3/846 0/360 3/1274  کشورعضو اتحادیه اروپا 15

 OECD   2/5575 0/1266 6/2208 9/110 7/9160 8/333 9/324 6/9169جمع  کشورهای 

 5/3084 3/266 0/277 8/3073 4/12 5/917 0/564 9/1579  اروپایی  OECDکشورهای 
 6/4535 6/58 8/56 4/4537 7/93 0/848 2/567 5/3028آمریکای شمالی  OECDکشورهای 
 5/1549 ـــ ـــ 5/1549 8/4 1/443 8/134 8/966   اقیانوسیهOECD کشورهای

     .IEA, International Energy Agency, Monthly Electricity Survey, 2002: مأخذ



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  376

 

 

 2000ترکیب عرضه برق در جهان در سال  )  : 9-40(جدول 
 )تراواتساعت(

 تولید ویژه
 نام کشور

ای  هسته آبی حرارتی
زمین گرمایی و 

 )1(سایر
 جمع 

 دراتصا واردات

        آمریکای شمالی
 80/48 69/12 22/576 98/8 68/68 75/352 81/145 کانادا

 08/0 15/2 37/194 20/6 81/7 81/32 55/147 مکزیک 
 83/14 88/48 94/3799 08/84 89/753 08/273 89/2688 ایاالت متحده آمریکا

 00/0 00/0 89/0 00/0 00/0 00/0 89/0 سایر 
 71/63 71/63 41/4571 26/99 38/830 64/658 13/2983 جمع آمریکای شمالی

        آمریکای مرکزی و جنوبی
 70/3 50/7 80/82 24/0 99/5 68/33 90/42 آرژانتین
 00/0 30/42 30/342 80/12 94/4 54/304 02/20 برزیل
 00/0 09/1 58/39 98/0 00/0 35/18 25/20 شیلی 
 04/0 08/0 34/43 43/0 00/0 68/31 24/11 کلمبیا
 00/0 00/0 87/14 74/0 00/0 06/0 07/14 کوبا 

 39/47 00/0 06/53 06/0 00/0 98/52 02/0 پاراگوئه 
 00/0 00/0 68/19 15/0 00/0 01/16 52/3 پرو 

 00/0 00/0 50/20 00/0 00/0 16/0 34/20 پورتوریکو 
 00/0 00/0 75/80 00/0 00/0 28/62 47/18 ونزوئال 

 47/2 7/20 88/81 15/3 00/0 82/34 91/43 سایر

 59/53 67/53 76/778 54/18 93/10 55/554 74/194 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

        اروپای غربی
 11/15 81/13 29/60 75/1 00/0 38/41 16/17 اتریش
 31/7 65/11 35/79 16/1 75/45 46/0 98/31 بلژیک

 90/0 70/3 58/10 00/0 00/0 84/5 74/4 کرواسی
 68/7 32/8 79/35 75/5 00/0 03/0 02/30 دانمارک
 33/0 21/12 36/75 74/8 34/21 48/14 79/30 فنالند

 17/73 74/3 92/513 76/3 40/394 70/66 07/49 فرانسه
 50/42 50/44 33/537 58/17 22/161 60/19 94/338 آلمان 

 74/1 73/1 58/49 92/0 00/0 27/3 38/45 نانیو

 07/0 17/0 28/22 30/0 00/0 84/0 14/21 ایرلند 

 48/0 83/44 41/257 50/7 00/0 95/43 95/205 ایتالیا

 03/4 95/22 95/87 69/4 73/3 14/0 40/79 هلند 

 26/20 47/1 16/141 29/0 00/0 19/140 69/0 نروژ
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 ادامه... 2000 برق در جهان در سال ترکیب عرضه )  : 9-40(جدول 
 )تراواتساعت(

 تولید ویژه
 نام کشور

 ای  هسته آبی حرارتی
زمین گرمایی 

 )1(و سایر
 جمع 

 صادرات واردات

 77/3 70/4 24/43 76/1 00/0 20/11 28/30 پرتغال 
 83/7 17/12 64/211 14/6 90/58 43/26 17/120 اسپانیا
 63/13 31/18 62/144 94/3 10/54 82/77 76/8 سوئد

 40/31 33/24 18/64 48/1 70/23 46/36 54/2 سوئیس
 44/0 79/3 18/119 31/0 00/0 57/30 30/88 ترکیه

 13/0 31/14 76/355 19/8 73/81 21/5 64/260 انگلستان
 04/0 91/0 98/32 00/0 00/0 61/13 38/19 یوگسالوی

 03/3 51/7 86/31 36/1 54/4 16/13 79/12 سایر
 85/233 09/255 47/2874 62/75 41/849 33/551 10/1398 جمع اروپای غربی 

        اروپای شرقی و شوروی سابق
 70/0 30/0 69/5 00/0 84/1 78/1 07/2 ارمنستان
 90/0 25/1 56/17 00/0 00/0 52/1 05/16 آذربایجان

 30/0 15/4 66/24 10/0 00/0 02/0 53/24 روسیه سفید
 20/3 50/1 84/38 04/0 27/17 93/2 60/18 بلغارستان

 74/18 73/8 59/69 83/0 91/12 74/1 11/54 جمهوری چک
 20/1 00/0 06/7 01/0 00/0 00/0 04/7 استونی

 20/0 20/1 40/7 00/0 00/0 85/5 55/1 گرجستان
 20/1 20/5 44/33 12/0 47/13 18/0 67/19 مجارستان
 05/0 10/3 69/48 00/0 00/0 62/6 07/42 قزاقستان

 15/4 32/0 68/14 00/0 00/0 56/13 12/1 قرقیزستان
 30/6 00/3 97/10 00/0 42/8 34/0 21/2 لیتوانی 
 66/9 29/3 16/135 49/0 00/0 09/2 59/132 لهستان 
 40/1 78/0 79/49 00/0 23/5 38/18 18/26 رومانی 
 00/18 00/8 57/835 69/2 46/122 81/157 63/552 روسیه

 90/4 50/4 53/27 00/0 09/13 71/4 73/9 لواکی اس
 91/3 20/3 25/14 00/0 00/0 96/13 29/0 تاجیکستان

 90/0 00/0 26/9 00/0 00/0 01/0 25/9 ترکمنستان 
 40/0 00/0 57/163 00/0 06/71 49/11 02/81 اواکراین

 10/4 00/5 08/44 00/0 00/0 75/5 33/38 ازبکستان 

 23/1 86/4 36/11 00/0 00/0 12/7 23/4 سایر

 45/81 38/58 12/1569 27/4 74/265 84/255 26/1043 سابق  جمع اروپای شرقی و شوروی



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  378

 

 

 ادامه... 2000ترکیب عرضه برق در جهان در سال  )  : 9-40(جدول 
 )تراواتساعت(

 تولید ویژه
 نام کشور

 ای  هسته آبی حرارتی
زمین گرمایی و 

 )1(سایر
 ع جم

 صادرات واردات

        خاورمیانه 
 00/0 00/0 77/5 00/0 00/0 00/0 77/5 بحرین 
 00/0 00/0 13/3 00/0 00/0 00/0 13/3 قبرس
 00/0 00/0 30/27 00/0 00/0 50/0 80/26 عراق
 01/0 65/0 93/6 00/0 00/0 04/0 89/6 اردن

 00/0 00/0 20/31 00/0 00/0 00/0 20/31 کویت 
 00/0 25/1 95/7 00/0 00/0 25/0 70/7 لبنان 
 00/0 00/0 10/8 00/0 00/0 00/0 10/8 عمان 
 00/0 00/0 20/9 00/0 00/0 00/0 20/9 قطر

 00/0 00/0 50/123 00/0 00/0 00/0 50/123 عربستان سعودی 
 65/0 00/0 70/19 00/0 00/0 00/7 70/12 سوریه 

 00/0 00/0 70/38 00/0 00/0 00/0 70/38 امارات متحده عربی
 00/0 00/0 20/3 00/0 00/0 00/0 20/3 یمن 

 00/0 01/0 21/159 00/0 00/0 97/6 24/152 سایر 
 93/1 91/1 88/443 00/0 00/0 76/14 12/429 جمع خاورمیانه 

        آفریقا 
 21/0 15/0 56/23 00/0 00/0 10/0 46/23 الجزایر
 00/0 00/0 19/1 00/0 00/0 71/0 48/0 آنگوال

 00/0 00/0 62/3 00/0 00/0 53/3 09/0 مرونکا
 50/0 06/0 40/5 00/0 00/0 30/5 10/0 )کینشازا(کنگو 

 10/1 00/0 00/5 00/0 00/0 00/1 00/4 ساحل عاج
 00/0 00/0 59/69 00/0 00/0 94/15 65/53 مصر
 42/0 40/0 92/5 00/0 00/0 12/4 80/1 غنا
 00/0 14/0 62/4 37/0 00/0 25/3 00/1 کنیا
 00/0 00/0 40/19 00/0 00/0 00/0 40/19 لیبی

 00/0 10/1 24/14 00/0 00/0 24/1 00/13 مراکش 
 70/5 10/0 02/7 00/0 00/0 77/6 25/0 موزامبیک 

 02/0 00/0 90/15 00/0 00/0 70/5 20/10 نیجریه
 55/4 29/5 38/194 00/0 01/13 34/1 03/180 آفریقای جنوبی 

 00/0 00/0 97/1 00/0 00/0 00/1 97/0 سودان
 00/0 05/0 77/2 00/0 00/0 27/2 50/0 تانزانیا 
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 ادامه... 2000ترکیب عرضه برق در جهان در سال  )  : 9-4(جدول 
 )تراواتساعت(

 تولید ویژه
 نام کشور

 ای  هسته آبی حرارتی
زمین گرمایی و 

 )1(سایر
 جمع 

 صادرات واردات

 02/0 00/0 30/10 00/0 00/0 10/0 20/10 تونس
 54/1 10/0 82/7 00/0 00/0 78/7 04/0 زامبیا

 00/0 50/4 43/6 00/0 00/0 00/3 43/3 زیمبابوه
 18/0 65/3 17/15 00/0 00/0 56/7 61/7 سایر

 23/14 53/15 29/414 37/0 01/13 70/70 21/330 جمع آفریقا  

        آسیا و اقیانوسیه  
 00/0 00/0 68/202 54/3 00/0 16/17 98/181 استرالیا 
02/1 47/12 بنگالدش  00/0 00/0 49/13 00/0 00/0 

 00/0 00/0 77/4 00/0  00/0 80/0 97/3 برمه
 25/10 40/0 65/1307 55/1 00/16 10/220 00/1070 چین 

 18/1 20/9 45/29 00/0 00/0 00/0 45/29 هنگ کنگ
 32/0 39/1 12/547 00/1 06/14 75/75 31/456 هندوستان 

 00/0 00/0 58/92 58/4 00/0 00/13 00/75 اندونزی
 00/0 00/0 74/1014 50/18 77/293 61/86 85/615 ژاپن

 00/0 00/0 40/33 00/0 00/0 50/22 90/10 کره شمالی
 00/0 00/0 20/273 07/0 52/103 97/3 65/165 کره جنوبی

 08/0 01/0 07/63 00/0 00/0 59/7 48/55 مالزی
 00/0 00/0 82/35 51/2 00/0 80/23 51/9 نوزالند 

 00/0 00/0 69/62 00/0 38/0 13/22 18/40 پاکستان
 00/0 00/0 67/40 18/9 00/0 07/8 42/23 فیلیپین 

 00/0 00/0 90/27 00/0 00/0 00/0 90/27 سنگاپور 

 00/0 00/0 62/6 00/0 00/0 51/4 11/2 سریالنکا

 00/0 00/0 78/149 00/0 00/37 71/8 07/104 تایوان

 15/0 70/2 31/94 33/1 00/0 97/5 02/87 تایلند

 00/0 00/0 78/25 00/0 00/0 28/15 50/10 ویتنام

 91/1 80/0 92/16 00/0 00/0 26/6 66/10 سایر 

 88/13 49/14 63/4042 25/42 72/464 23/543 43/2992 جمع آسیا و اقیانوسیه

 64/462 77/462 56/14694 31/240 19/2434 06/2649 00/9371 کل جهان 

     .Energy Information Administration, International Energy Database, April 2002: مأخذ
 . گردد شامل نیروگاههای زمین گرمایی، خورشیدی، بادی،  ضایعات و سایر می) 1



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  380

 

 

 2000مصرف نهایی برق در جهان در سال )  :  9-41(جدول 
 )گیگاواتساعت(

 صنعت خانگی نام کشور
تجاری و 
 عمومی

 سایر کشاورزی حمل و نقل 
جمع مصرف 
 نهایی برق

           OECDکشورهای  
 172755 ـــ 2883 2335 41746 77027 48764 استرالیا
 52370 ـــ 1216 3411 10712 22943 14088 اتریش
 77542 ـــ 257 1443 12236 39868 23738 بلژیک
 480610 ـــ 9537 4524 125283 203054 138212 کانادا

 49381 1550 1171 2335 11559 18944 13822 جمهوری چک
 32462 ـــ 1952 348 9918 10002 10242 دانمارک

 75450 ـــ 820 538 13279 42674 18139 فنالند 
 385111 3108 2726 11681 103731 135145 128720 فرانسه
 490225 ـــ 7508 15910 108352 229548 128907 آلمان
 43151 ـــ 2910 227 12260 13547 14207 یونان

 29441 513 955 1015 8367 8799 9792 مجارستان
 6938 73 231 27 761 5240 606 ایسلند 
 20201 ـــ ـــ 26 5503 7727 6945 ایرلند 
 272975 ـــ 4907 8514 56595 141847 61112 ایتالیا
 967788 ـــ 3838 21789 254640 422355 265166 ژاپن 

 263578 ـــ 5306 2037 68226 150907 37102 کره جنوبی
 5716 ـــ ◊73 97 ◊999 3852 ◊695 لوکزامبورگ

 162139 ـــ 7901 1072 17607 99431 36128 مکزیک
 97938 ـــ 3660 1630 30248 40600 21800 هلند

 33760 ـــ 1241 425 7344 13408 11342 زالندنو
 109678 ـــ 1942 1846 21410 50877 33603 نروژ

 97051 ـــ 4750 4653 26161 40453 21034 لهستان
 38373 ـــ 715 360 11288 15954 10056 پرتغال 

 22010 ـــ 617 965 5268 9741 5419 جمهوری اسلواکی 
 188459 ـــ 5014 4163 50023 85640 43619 اسپانیا
 128347 ـــ 1227 3099 25357 56547 42117 سوئد

 52373 ـــ 991 2640 14936 18079 15727 سوئیس 
 95873 5063 3070 765 16998 46089 23888 ترکیه

 328919 ـــ 3781 8816 90980 113500 111842 انگلستان
 3480245 ـــ ـــ 4466 ◊1150197 1132202 1193380 ایاالت متحده آمریکا

 OECD   2490212 3256000 2311984 111157 81199 10307 8260859کل  کشورهای 
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 ادامه . . . 2000مصرف نهایی برق در جهان در سال )  :  9-41(جدول 
 )گیگاواتساعت(

 صنعت خانگی نام کشور
تجاری و 
 عمومی

 سایر کشاورزی حمل و نقل 
جمع مصرف 
 نهایی برق

           OECD کشورهای غیر
        آمریکای التین 

 75467 ـــ 523 523 18213 34832 21376 آرژانتین
 3224 71 ـــ ـــ 772 1029 1352 بولیوی 
 319363 ـــ 12425 1250 75613 146582 83493 برزیل
 36598 ـــ 158 220 4510 25528 6182 شیلی

 33336 350 1290 45 9102 11419 11130 کلمبیا 
 6209 ـــ 33 ـــ 2262 1400 2514 کاستاریکا

 11732 ـــ 220 100 2925 3981 4506 کوبا
 6601 ـــ ـــ ـــ ـــ 1871 4730 جمهوری دومینیکن 

 7888 920 ـــ ـــ 1978 2196 2794 اکوادور 
 3686 ـــ 60 ـــ 461 1849 1316 السالوادور 

 3819 ـــ ـــ ـــ 966 1467 1386 گوآتماال
 291 ـــ ـــ ـــ 70 105 116 هائیتی 

 3202 ـــ ـــ ـــ 981 891 1330 ندوراسه
 5990 ـــ ـــ ـــ 1279 3819 892 جامائیکا

 872 392 ـــ ـــ ـــ 480 ـــ آنتیل هلند 
 1354 9 91 ـــ 466 340 448 نیکاراگوئه

 3800 ـــ ـــ ـــ 1569 1113 1118 پاناما
 4604 ـــ ـــ ـــ 859 1705 2040 پاراگوئه

 17323 ـــ 937 ـــ 296 9832 6258 پرو
 4803 ـــ ـــ ـــ ـــ 3044 1759 ترینیداد و توباگو

 6422 ـــ 202 ـــ 1731 1594 2895 اروگوئه
 61226 ـــ ـــ 253 17705 28025 15243 ونزوئال

 8549 7366 ـــ ـــ ـــ 1183 ـــ سایر 
 626359 9108 15939 2391 141758 284285 172878 جمع آمریکای التین 

        اروپای شرقی و شوروی سابق
 3364 70 279 ـــ ـــ 549 2466 آلبانی 

 24198 ـــ 175 519 5062 8584 9858 بلغارستان
 2996 149 95 22 1229 446 1055 قبرس
 101 101 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ گیبرالتا
 1567 ـــ ـــ ـــ 504 504 559 مالت

 33942 ـــ 611 1859 3908 19912 7652 رومانی 



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  382

 

 

 ادامه  . . . 2000مصرف نهایی برق در جهان در سال )  :  9-41(جدول 
 ) گیگاواتساعت (

 صنعت خانگی نام کشور
تجاری و 
 عمومی

 سایر کشاورزی حمل و نقل 
جمع مصرف 
 نهایی برق

 5860 ـــ ـــ ـــ 1001 1197 3662 بوسنی و هرزگوین
 11806 ـــ 68 280 2691 3038 5729 کرواسی

 5208 ـــ 29 24 942 1560 2653 جمهوری مقدونیه 
 10522 803 115 265 1455 5283 2601 اسلونی

 30028 7341 166 250 267 5704 16300 جمهوری فدرال یوگسالوی 
 63424 8144 378 819 6356 16782 30945 )1(یوگسالوی سابق

 OECD 52535 46777 17059 3219 1538 8464 129592جمع  کشورهای اروپایی غیر 
        شوروی سابق 

 3591 503 476 123 235 696 1558 ارمنستان 
 14910 1550 803 481 56 740 11280 آذربایجان 

 26790 1663 1844 1917 2876 12925 5565 روسیه سفید
 4969 ـــ 219 91 1362 1831 1466 استونی

 6501 140 140 453 2209 896 2663 گرجستان
 39485 10806 8490 3065 ـــ 11219 5905 ستانقزاق

 7892 723 3318 102 ـــ 1398 2351 قرقیزستان
 4477 ـــ 157 155 1543 1433 1189 لتونی 

 6197 ـــ 188 76 1848 2318 1767 لیتوانی 
 3080 ـــ 105 91 1016 695 1173 جمهوری مولداوی 

 608526 ـــ 30213 60918 64271 312403 140721 روسیه
 13232 ـــ 4513 71 283 5428 2937 تاجیکستان 
 5660 482 1800 146 ـــ 2043 1189 ترکمنستان

 113491 30123 5021 9236 8811 60300 ـــ اوکراین
 39885 ـــ 12954 1313 3092 15283 7243 ازبکستان 

 898686 45990 70241 78238 87602 429608 187007 جمع شوروی سابق
        یانه خاورم
 5515 ـــ 34 ـــ 1497 902 3082 بحرین
 93852 3754 9147 ـــ 17262 32423 31266 ایران
 33740 33740 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عراق
 6042 ـــ 990 ـــ 1188 1883 1981 اردن
 27771 5129 ـــ ـــ 472 ـــ 22170 کویت
 7851 1482 ـــ ـــ 1315 2061 2993 لبنان 
 7115 146 ـــ ـــ 2391 612 3966 عمان
 8770 5875 ـــ ـــ 878 2017 ـــ قطر

 101787 ـــ 2171 ـــ 32329 13762 53525 عربستان سعودی 
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 ادامه  . . . 2000مصرف نهایی برق در جهان در سال )  : 9-41(جدول 
 )گیگاواتساعت (

 صنعت خانگی نام کشور
تجاری و 
 عمومی

 ایرس کشاورزی حمل و نقل 
جمع مصرف 
 نهایی برق

 14576 ـــ ـــ ـــ ـــ 6749 7827 سوریه
 31158 ـــ 1005 ـــ 14928 2738 12487 امارات متحده عربی

 1881 1881 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ یمن 
 38574 3173 1628 ـــ 11759 10447 11567 سایر

 378632 55180 14975 0 84019 73594 150864 جمع خاورمیانه
        یقا آفر

 18592 ـــ ـــ 354 ـــ 6907 11331 الجزایر
 1159 ـــ ـــ ـــ ـــ 363 796 آنگوال
 399 ـــ ـــ ـــ 136 102 161 بنین

 2719 480 ـــ ـــ 330 1516 393 کامرون
 260 ـــ ـــ ـــ ـــ 143 117 کنگو

 2048 ـــ 15 ـــ ـــ 1013 1020 جمهوری دمکراتیک کنگو
 2965 ـــ 220 ـــ 1272 1473 ـــ اجساحل ع

 62438 2272 2432 ـــ 10059 25318 22357 مصر
 173 ـــ 6 ـــ 32 74 61 اریتره
 1419 12 ـــ ـــ 338 549 520 اتیوپی
 857 ـــ ـــ ـــ 159 446 252 گابن
 5565 7 ـــ ـــ ـــ 3938 1620 غنا
 3188 ـــ 33 ـــ 385 1970 800 کنیا
 20744 20744 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لیبی

 12838 ـــ 679 209 1784 6022 4144 مراکش
 931 ـــ ـــ ـــ 207 382 342 موزامبیک 

 2386 2386 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نامیبیا
 10266 ـــ ـــ ـــ 2665 2215 5386 نیجریه
 1149 ـــ 29 ـــ 179 574 367 سنگال 

 160298 5387 3954 5380 17195 99702 28680 آفریقای جنوبی
 2058 ـــ 39 ـــ 411 619 989 سودان
 1872 75 85 ـــ 488 507 717 تانزانیا
 545 ـــ ـــ ـــ 114 218 213 توگو
 8979 ـــ 458 190 1763 4377 2191 تونس
 5613 ـــ 131 14 471 3919 1078 زامبیا

 10672 34 1469 ـــ 1540 5313 2316 زیمبابوه
 8031 7048 ـــ ـــ ـــ 983 ـــ سایر 

 348164 38445 9550 6147 39528 168643 85851 جمع آفریقا
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 ادامه  . . . 2000مصرف نهایی برق در جهان در سال )  :  9-41(جدول 
 )گیگاواتساعت(

 صنعت خانگی نام کشور
تجاری و 
 عمومی

 سایر کشاورزی حمل و نقل 
جمع مصرف 
 نهایی برق

        )ای چینبه استثن(آسیا  
 12562 80 219 ـــ 549 10064 1650 بنگالدش 
 2455 ـــ ـــ ـــ 1642 290 523 برونئی

 360362 ـــ 91839 8320 35759 154099 70345 هندوستان 
 79164 4012 ـــ ـــ 10576 34013 30563 اندونزی

 26905 13304 ـــ ـــ ـــ 13601 ـــ کره شمالی
 61156 ـــ ـــ 46 17178 32600 11332 مالزی

 3273 ـــ ـــ ـــ 612 1370 1291 )برمه(میانمار 
 1290 113 29 6 94 521 527 نپال

 48584 ـــ 4924 13 6533 14349 22765 پاکستان
 36554 ـــ 532 137 9800 13191 12894 فیلیپین

 27918 ـــ 35 283 9449 12263 5888 سنگاپور
 5416 ـــ ـــ ـــ 1771 1913 1732 سریالنکا
 160122 12534 2262 745 23927 86111 34543 چین تایپه

 87932 484 154 39 27642 40139 19474 تایلند
 22420 ـــ 435 ـــ 1903 9105 10977 ویتنام
 5410 3116 ـــ ـــ ـــ 2294 ـــ سایر 

 941523 33643 100429 9589 147435 425923 224504 جمع آسیا 
        چین

 1044270 64320 68800 13726 68272 661957 167195 جمهوری خلق چین 
 36302 ـــ ـــ ـــ 22411 4936 8955 هنگ کنگ 

 1080572 64320 68800 13726 90683 666893 176150 جمع چین  و هنگ کنک
 OECD  2490212 3256000 2311984 111157 81199 10307 8260859جمع  کشورهای 

 2699984 10307 50493 74509 646941 1157616 760118 ی اروپایی کشورها
 1437881 ـــ 13268 26586 371956 663697 362374 کشورهای اقیانوسیه

 4122994 ـــ 17438 10062 1293087 1434687 1367720 کشورهای آمریکای شمالی
 OECD 1049789 2095723 608084 113310 281472 255150 4403528 غیر  کشورهای جمع

 12664387 265457 362671 224467 2920068 5351723 3540001 کل جهان
 IEA 2427025 3101135 2262187 104440 67700 10234 7972721کل کشورهای عضو 

 2237239 3108 36766 60263 541481 959394 636227 کشور اتحادیه اروپایی15
 IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of OECD Countries, 1999-2000, Edition 2002   : مأخذ 

                IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of Non-OECD Countries, 1999-2000, Edition 2002 
باشد که  ی مقدونیه، اسلونی و جمهوری فدرال یوگسالوی میرقم یوگسالوی  سابق شامل ارقام کشورهای بوسنی و هرزگوین، کرواسی، جمهور) 1

 . باشند   ارقام برآوردی می◊.                       منظور نشده است OECDبه جهت دوباره شماری در رقم جمع کشورهای اروپایی غیر 
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 2001در سال  OECDقیمت و درصد مالیات مربوط به برق در کشورهای )  :  9-42(جدول 
 )کیلوواتساعت/ ردال(

 خانگی  صنعت 
 کشور 

 )درصد(مالیات  قیمت  )درصد(مالیات  قیمت 

 • • • • آلمان 
 • • • • اتریش
 • • • • اسپانیا
 • • • • استرالیا

 0/10 063/0 0/1 043/0 جمهوری اسلواکی
 7/4 101/0 ـــ 048/0 انگلستان

 • 085/0 • 043/0 ایاالت متحده آمریکا
 • • • • ایتالیا
 • • • • ایرلند
 • • • • بلژیک

 8/4 118/0 ـــ 066/0 پرتغال 
 1/19 084/0 9/15 079/0 ترکیه

 1/18 060/0 ـــ 043/0 جمهوری چک
 0/61 195/0 3/15 060/0 دانمارک

 • • • • ژاپن
 • • • • سوئد

 1/7 109/0 ـــ 069/0 سوئیس 
 • • • • فرانسه
 2/26 077/0 1/10 038/0 فنالند

 • • • • کانادا 
 • 071/0 • 057/0 کره جنوبی 
 7/5 098/0 • • لوکزامبورگ

 0/18 079/0 ـــ 045/0 لهستان

 7/10 068/0 ـــ 051/0 مجارستان

 0/13 075/0 ـــ 052/0 مکزیک

 1/37 071/0 4/19 034/0 نروژ
 1/11 057/0 ـــ 022/0 زالند نو 

 3/48 161/0 5/9 059/0 هلند
 • • • • انیون

 • • ـــ • اروپایی  OECDکشورهای 

 • • ـــ •  OECDکل کشورهای 

   . IEA, International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter  ,Edition  2002: مأخذ
 .باشند   ارقام در دسترس نمی•
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 1999-2000طی سالهای  OECDشورهای غیر قیمت برق برای مصارف خانگی و صنعت در برخی ک)  :  9-43(جدول 
 )کیلوواتساعت/ دالر(

 خانگی  صنعت
 کشور 

1999 2000 1999 2000 

 • • • • برزیل
 • • • • چین

 081/0 079/0 061/0 058/0 چین تایپه
 039/0 035/0 080/0 081/0 هندوستان
 • 025/0 • 027/0 اندونزی
 027/0 031/0 013/0 018/0 قزاقستان

 • • • • انیروم
 • • 011/0 012/0 روسیه

 040/0 042/0 017/0 017/0 آفریقای جنوبی
 060/0 058/0 057/0 054/0 تایلند

 • 048/0 • 055/0 ونزوئال
 098/0 141/0 075/0 079/0 آرژانتین 
 059/0 063/0 066/0 070/0 بولیوی
 091/0 092/0 052/0 051/0 شیلی
 068/0 077/0 069/0 081/0 کلمبیا

 083/0 050/0 068/0 076/0 کاستاریکا
 135/0 133/0 080/0 063/0 کوبا 

 089/0 092/0 110/0 113/0 جمهوری دومینیکن
 036/0 049/0 036/0 037/0 اکوادور

 082/0 082/0 111/0 111/0 السالوادور 
 080/0 073/0 076/0 079/0 گواتماال
 086/0 098/0 087/0 105/0 هائیتی 

 062/0 064/0 086/0 089/0 هندوراس
 138/0 128/0 108/0 102/0 جامائیکا 

 125/0 139/0 117/0 117/0 نیکاراگوئه

 121/0 121/0 099/0 099/0 پاناما

 056/0 058/0 032/0 034/0 پاراگوئه
 100/0 095/0 056/0 055/0 پرو

 027/0 027/0 023/0 023/0 ترینیداد و توباگو
 131/0 152/0 058/0 070/0 اروگوئه

 009/0 010/0 024/0 026/0 ونزوئال

   . IEA, International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter  ,Edition  2002 : مأخذ
 .باشند   ارقام در دسترس نمی•
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 2001ذخایر تثبیت شده زغالسنگ جهان در پایان سال  )  : 9-44(جدول 
 )میلیون تن(

 نام کشور
آنتراسیت و 
 بیتومینه

لیگنیت و نیمه 
 بیتومینه

 سهم از کل  جمع
نسبت ذخایر به 

 تولید

      آمریکای شمالی
 246 4/25 249994 134103 115891 ایاالت متحده آمریکا

 93 7/0 6578 3107 3471 کانادا

 101 1/0 1211 351 860 مکزیک 

 234 2/26 257783 137561 120222 جمع آمریکای شمالی

      آمریکای مرکزی و جنوبی 
 )1( 2/1 11929 11929 ـــ برزیل

 157 7/0 6648 381 6267 کلمبیا

 59 ♦ 479 ـــ 479 ونزوئال

 )1( 3/0 2696 1704 992 سایر

 381 2/2 21752 14014 7738 جمع آمریکای مرکزی و جنوبی

      اروپا
 96 3/0 2711 2698 13 بلغارستان

 86 6/0 5678 3564 2114 جمهوری چک

 15 ♦ 36 14 22 فرانسه

 326 7/6 66000 43000 23000 آلمان

 43 3/0 2874 2874 ـــ یونان

 80 1/0 1097 1097 ـــ مجارستان

 136 3/2 22160 1860 20300 لهستان

 44 1/0 1457 1456 1 رومانی

 29 1/0 660 460 200 اسپانیا

 54 4/0 3689 3411 278 ترکیه

 47 2/0 1500 500 1000 انگلستان 

 337 8/1 17533 16949 584 سایر

 167 7/12 125395 77883 47512 جمع اروپا 

      شوروی سابق
 431 5/3 34000 3000 31000 قزاقستان
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 ادامه ... 2001بیت شده زغالسنگ جهان در پایان سال ذخایر تث )  : 9-44(جدول 
 )میلیون تن(

 نام کشور
آنتراسیت و 
 بیتومینه

لیگنیت و نیمه 
 بیتومینه

 سهم از کل  جمع
نسبت ذخایر به 

 تولید

 )1( 9/15 157010 107922 49088 فدراسیون روسیه

 407 5/3 34153 17879 16274 اوکراین

 )1( 5/0 4812 3812 1000 سایر

 )1( 4/23 229975 132613 97362 جمع شوروی سابق
      آفریقا و خاورمیانه

 220 0/5 49520 ـــ 49520 آفریقای جنوبی

 101 1/0 502 ـــ 502 زیمبابوه

 )1( 5/0 5345 196 5149 سایر

 )1( 2/0 1710 ـــ 1710 خاورمیانه

 246 8/5 57077 196 56881 جمع آفریقا و خاورمیانه

       اقیانوسیهآسیا و
 261 3/8 82090 39540 42550 استرالیا

 105 6/11 114500 52300 62200 چین

 246 6/8 84396 2000 82396 هندوستان

 58 5/0 5370 4580 790 اندونزی

 242 1/0 773 ـــ 773 ژاپن

 141 1/0 572 539 33 زالندنو

 6 1/0 600 300 300 کره شمالی

 )1( 2/0 2265 2265 ـــ پاکستان
 20 ♦ 78 ـــ 78 کره جنوبی

 47 2/0 1827 1600 227 سایر

 147 7/29 292471 103124 189347 جمع آسیا و اقیانوسیه

 216 0/100 984453 465391 519062 کل جهان

 OECD 211084 234686 445770 3/45 215کشورهای : شامل 

 )1( 4/23 229975 132613 97362 شوروی سابق
 EMEs 210616 98092 308708 4/31 150ای سایر کشوره

 BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
 . باشد  می05/0رقم کمتر از  ♦.            سال است500نسبت ذخایر به تولید بیش از  )  1
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  1991-2001طی سالهای )  1(تولید زغالسنگ در جهان  )  : 9-45(جدول 
 )عادل نفت خاممیلیون تن م (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 3/26 4/4 7/590 6/565 1/567 9/539 ایاالت متحده آمریکا

 7/1 6/1 6/37 0/37 6/41 7/39 کانادا 

 3/0 8/5 7/5 4/5 6/4 1/3 مکزیک

 2/28 3/4 0/634 0/608 3/613 7/582 الیجمع آمریکای شم

       آمریکای مرکزی و جنوبی
 1/0 5/0 1/2 1/2 8/1 1/2 برزیل

 2/1 3/11 6/27 8/24 5/19 8/13 کلمبیا

 3/0 8/2 9/5 7/5 1/3 8/1 ونزوئال

 ♦ -4/1 6/0 6/0 2/1 0/2 سایر

 6/1 9/8 2/36 2/33 6/25 7/19 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       ااروپ
 2/0 9/3 7/4 5/4 2/5 8/4 بلغارستان

 1/1 3/2 8/25 2/25 0/27 9/33 جمهوری چک

 1/0 -4/32 5/1 1/2 0/5 4/7 فرانسه

 4/2 -3/4 2/54 7/56 0/70 0/102 آلمان

 4/0 3/6 0/9 5/8 2/7 9/6 یونان

 1/0 -1/2 8/2 9/2 2/3 9/3 مجارستان

 2/3 7/0 5/72 0/72 5/94 7/90 لهستان

 3/0 4/13 3/7 4/6 6/9 4/7 رومانی

 4/0 -2/3 0/8 2/8 0/10 2/11 اسپانیا

 6/0 -1/0 9/12 0/13 3/12 8/11 ترکیه

 9/0 1/3 6/19 0/19 2/30 8/55 انگلستان

 5/0 3/1 1/12 9/11 3/12 9/17 سایر

 2/10 ♦ 4/230 4/230 5/286 7/353 جمع اروپا

       شوروی سابق
 8/1 4/5 6/40 5/38 3/39 9/66 قزاقستان
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 ادامه... 1991-2001 طی سالهای )1(تولید زغالسنگ در جهان  )  : 9-45(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 4/5 3/4 8/120 8/115 4/114 8/154 فدراسیون روسیه

 9/1 5/3 6/43 1/42 1/39 1/69 یناوکرا

 ♦ 2/9 0/1 9/0 1/1 7/3 سایر

 2/9 4/4 0/206 3/197 9/193 5/294 جمع شوروی سابق

 ♦ -0/18 5/0 6/0 7/0 6/0 جمع خاورمیانه

       آفریقا
 6/5 1/0 7/126 5/126 9/116 2/102 آفریقای جنوبی

 1/0 2/13 2/3 8/2 3/3 6/3 زیمبابوه

 1/0 -1/2 1/1 2/1 3/1 4/1 سایر

 8/5 4/0 0/131 5/130 5/121 2/107 جمع آفریقا

       آسیا و اقیانوسیه
 5/7 7/9 1/168 3/153 9/133 3/113 استرالیا

 4/24 3/9 5/548 8/501 5/691 1/545 چین

 2/7 6/2 1/161 0/157 7/145 6/112 هندوستان

 5/2 2/20 9/56 4/47 0/31 5/8 اندونزی

 1/0 2/2 8/1 7/1 6/3 4/4 ژاپن

 1/0 7/15 5/2 2/2 2/2 5/1 زالندنو

 1/0 5/2 5/1 4/1 5/1 3/1 پاکستان

 1/0 -0/8 7/1 9/1 2/2 8/6 کره جنوبی
 0/3 8/2 1/68 2/66 5/67 6/62 سایر

 9/44 3/8 2/1010 9/932 1/1079 1/856 جمع آسیا و اقیانوسیه

 0/100 4/5 3/2248 9/2132 6/2320 5/2214 کل جهان 

 OECD 0/1035 6/1015 4/976 8/1016 1/4 2/45 کشورهای: شامل 

 2/9 4/4 0/206 3/197 9/193 5/294 شوروی سابق

 EMEs 8/884 0/1111 2/959 4/1025 9/6 6/45 سایر کشورهای

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002:  مأخذ
 .باشد می) نیمه بیتومینه(ای  ، و لیگنیت و زغالسنگ قهوه)زغال سخت(زغالسنگ بیتومینه و آنتراسیت فقط شامل سوختهای جامد تجاری نظیر  ) 1
 . باشد  می05/0 رقم کمتر از ♦
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  2000تولید انواع زغالسنگ در جهان در سال  )  : 9-46(جدول 
 )هزار تن(

 لیگنیت نیمه بیتومینه )1(انواع بیتومینه کک شو نام کشور

     OECDکشورهای 
 67370 23262 111733 104434 استرالیا
 1249 ـــ ـــ ـــ اتریش
 ـــ ـــ ـــ ـــ بلژیک
 11190 24169 5640 28164 کانادا

 453 49854 6719 8136 جمهوری چک
 ـــ ـــ ـــ ـــ دانمارک
 ـــ ـــ ـــ ـــ فنالند

 296 ـــ 3166 ـــ فرانسه
 167691 ـــ 18514 18862 آلمان

 63887 ـــ ـــ ـــ ونانی
 14033 ـــ ـــ ـــ مجارستان

 ـــ ـــ ـــ ـــ ایسلند
 ـــ ـــ ـــ ـــ ایرلند
 14 ـــ ـــ ـــ ایتالیا
 ـــ ـــ 3127 ـــ ژاپن

 ـــ ـــ 4150 ـــ کره جنوبی
 ـــ ـــ ـــ ـــ لوکزامبورگ

 ـــ 9130 ـــ 2214 مکزیک
 ـــ ـــ ـــ ـــ هلند

 213 1532 466 1357 وزالندن
 ـــ ـــ 632 ـــ نروژ

 59487 ـــ 85016 17222 لهستان
 ـــ ـــ ـــ ـــ پرتغال

 3648 ـــ ـــ ـــ جمهوری اسلواکی
 8524 3630 11317 ـــ اسپانیا
 ـــ ـــ ـــ ـــ سوئد

 ـــ ـــ ـــ ـــ سوئیس
 60854 22 1659 600 ترکیه

 ـــ ـــ 30345 255 انگلستان
 80505 393529 446594 55066 ایاالت متحده آمریکا

 OECD   236310 729078 505128 539414جمع  کشورهای 

 91695 426828 452234 85444 آمریکای شمالی OECDکشورهای 

 67583 24794 119476 105791 اقیانوسیه  OECDکشورهای 

 380136 53506 157368 45075 اروپایی  OECDکشورهای 

 IEA 216874 644062 495998 476279ای عضو کشوره

 241661 3630 63342 19117  کشورعضو اتحادیه اروپا15
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 ادامه ... 2000تولید انواع زغالسنگ در جهان در سال  )  : 9-46(جدول 
 )هزار تن(

 لیگنیت نیمه بیتومینه )1(انواع بیتومینه کک شو نام کشور

     آفریقا
 ـــ ـــ 96 ـــ کنگو

 ـــ ـــ 29 ـــ راکشم
 ـــ ـــ 19 ـــ موزامبیک

 ـــ ـــ 61 ـــ نیجریه
 ـــ ـــ 222739 1460 آفریقای جنوبی 

 ـــ ـــ 4 1 تانزانیا
 ـــ ـــ 194 ـــ زامبیا

 ـــ ـــ 3560 840 زیمبابوه
 ـــ ـــ 1361 ـــ سایر

 ـــ ـــ 228063 2301 جمع آفریقا 

     آمریکای التین  
 ـــ ـــ 259 ـــ رژانتین آ

 ـــ ـــ 6697 15 برزیل
 ـــ ـــ 366 ـــ شیلی
 ـــ ـــ 37879 486 کلمبیا
 ـــ ـــ 17 ـــ پرو

 ـــ ـــ 7885 ـــ ونزوئال

 ـــ ـــ 53103 501 جمع آمریکای التین 

     آسیا 
 22946 ـــ 278548 27677 هندوستان
 ـــ ـــ 76604 ـــ اندونزی

 ـــ 15728 53873 ـــ شمالیکره 
 ـــ 345 ـــ ـــ مالزی
 112 ـــ 306 ـــ میانمار
 ـــ ـــ 3095 ـــ پاکستان

 3 ـــ 1351 ـــ فیلیپین

 ـــ ـــ 83 ـــ چین تایپه

 17708 ـــ ـــ ـــ تایلند

 ـــ ـــ 9964 ـــ ویتنام

 ـــ ـــ 55 ـــ سایر

 40769 16073 423879 27677 جمع آسیا 
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 ادامه  ... 2000تولید انواع زغالسنگ در جهان در سال  )  : 9-46(جدول 
 )هزار تن(

 لیگنیت نیمه بیتومینه )1(انواع بیتومینه کک شو نام کشور

 ـــ ـــ 1107263 123929 چین

      OECDکشورهای اروپایی غیر
 32 ـــ ـــ ـــ آلبانی

 26314 ـــ 118 ـــ بلغارستان
 29004 ـــ 268 13 رومانی 

 5330 3553 ـــ ـــ بوسنی و هرزگوین
 7516 ـــ ـــ ـــ مقدونیه

 4480 ـــ ـــ ـــ اسلونی 

 34243 ـــ 92 ـــ جمهوری فدرال یوگسالوی

 51569 3553 92 ـــ )2(یوگسالوی سابق

 OECD 13 478 3553 106919جمع کشورهای اروپایی غیر

     شوروی سابق
 11727 ـــ ـــ ـــ استونی 

 ـــ ـــ 7 ـــ گرجستان

 2443 ـــ 61309 8508 قزاقستان
 321 ـــ 104 ـــ قرقیزستان

 87786 ـــ 101505 51035 روسیه
 ـــ 20 ـــ ـــ تاجیکستان

 1067 ـــ 40983 38940 اوکراین
 2500 ـــ 69 ـــ ازبکستان

 105844 20 203977 98483 جمع شوروی سابق

     خاورمیانه 
 ـــ ـــ 169 1225 ایران

 390 ـــ ـــ ـــ سایر 
 390 ـــ 169 1225 جمع خاورمیانه

 OECD  254129 2016932 19646 253922جمع کشورهای غیر 
 793336 524774 2746010 490439 کل جهان 

 .IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of OECD Countries 1999-2000, Edition 2002:       مأخذ
        IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of  Non -OECD Countries 1999-2000, Edition 2002. 

 .باشد شامل انواع زغالسنگ آنتراسیت و بیتومینه بجز زغالسنگ کک شو می) 1
وسنی و هرزگوین، کرواسی، مقدونیه، اسلونی و جمهوری فدرال یوگسالوی رقم یوگسالوی سابق شامل جمع ارقام مربوط به کشورهای ب) 2

 .  به جهت دوباره شماری منظور نشده است  OECDباشد که در رقم جمع کشورهای اروپایی غیر می
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  1991-2001طی سالهای ) 1(مصرف زغالسنگ در جهان  )  : 9-47(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 6/24 -7/1 7/555 3/565 2/528 8/478 ایاالت متحده آمریکا

 3/1 -6/1 9/28 4/29 7/25 5/25 کانادا 
 3/0 4/2 3/6 2/6 7/5 3/3 مکزیک

 2/26 -7/1 9/590 9/600 6/559 6/507 جمع آمریکای شمالی

       آمریکای مرکزی و جنوبی
 ♦ -4/3 7/0 7/0 9/0 8/0 آرژانتین
 6/0 6/9 0/14 8/12 2/11 2/10 برزیل
 2/0 1/2 0/4 9/3 2/3 0/2 شیلی 
 1/0 6/8 4/2 2/2 2/3 7/3 کلمبیا

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اکوادور
 ♦ 6/7 6/0 5/0 3/0 3/0 پرو

 ♦ ـــ ♦ ♦ ♦ ـــ ونزوئال
 ♦ 0/18 7/0 6/0 5/0 4/0 یرسا
 0/1 8/7 4/22 7/20 3/19 4/17 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       اروپا
 1/0 -3/16 7/2 2/3 7/2 6/3 اتریش

 3/0 -9/5 1/7 6/7 6/7 8/10 بلژیک و لوکزامبورگ
 3/0 -9/7 1/6 6/6 4/8 5/7 بلغارستان

 9/0 8/2 3/21 7/20 6/23 4/30 جمهوری چک
 2/0 9/3 2/4 0/4 0/9 4/8 دانمارک
 2/0 6/10 9/3 5/3 0/4 6/3 فنالند

 5/0 -9/20 9/10 8/13 4/15 1/20 فرانسه
 7/3 -6/0 4/84 9/84 9/89 3/113 آلمان
 4/0 1/3 5/9 2/9 8/7 8/7 یونان

 1/0 -1/3 1/3 2/3 7/3 8/5 مجارستان
 ♦ 1/1 1/0 1/0 1/0 1/0 ایسلند

 1/0 0/5 1/2 0/2 9/1 2/2 جمهوری ایرلند
 6/0 9/6 9/13 0/13 2/11 7/13 ایتالیا
 4/0 -9/1 4/8 6/8 3/9 2/8 هلند
 ♦ -2/11 6/0 7/0 6/0 4/0 نروژ

 5/2 -2/0 5/57 6/57 2/73 6/77 لهستان
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 ادامه ... 1991-2001طی سالهای ) 1 (مصرف زغالسنگ در جهان )  : 9-47(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

0/3 پرتغال   9/3 6/3 6/3 3/2- 2/0 
 3/0 8/8 7/7 0/7 5/9 6/9 رومانی 

 2/0 7/1 1/4 0/4 0/5 3/6 اسلواکی 
 9/0 -0/10 5/19 6/21 5/15 8/18 اسپانیا
 1/0 4/4 0/2 9/1 4/2 4/2 سوئد

 ♦ -7/1 1/0 1/0 1/0 3/0 سوئیس
 9/0 -5/8 4/20 3/22 7/20 8/16 ترکیه

 8/1 0/9 3/40 9/36 4/44 1/65 انگلستان
 5/0 -8/9 6/10 8/11 6/11 3/17 سایر

 3/15 -2/1 1/344 9/347 5/381 1/453 جمع اروپا

       شوروی سابق
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 1/0 آذربایجان 

 ♦ ـــ 3/0 3/0 5/0 1/1 روسیه سفید
 1/1 5/6 7/24 2/23 9/25 2/38 قزاقستان
 ♦ -4/6 1/0 1/0 1/0 6/0 لیتوانی

 1/5 9/3 6/114 4/110 7/115 6/165 فدراسیون روسیه
 ـــ ـــ ـــ ـــ ♦ 3/0 ترکمنستان

 7/1 6/0 0/39 8/38 2/33 1/62 اوکراین
 ♦ 4/2 1/1 0/1 2/1 0/4 ازبکستان

 ♦ -2/26 6/0 8/0 1/2 7/5 سایر
 0/8 3/3 4/180 6/174 7/178 7/277 جمع شوروی سابق

       خاورمیانه
 ♦ -6/25 8/0 1/1 2/1 1/1 ایران
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ کویت
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قطر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عربستان سعودی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ امارات متحده عربی

 3/0 6/15 2/7 2/6 0/5 5/2 سایر

 4/0 5/9 0/8 3/7 2/6 6/3 جمع خاورمیانه

       آفریقا
 ♦ 3/5 6/0 6/0 5/0 7/0 الجزایر



  المللی انرژی    آمارهای بین

  

 

397

 

 ادامه...   1991-2001 طی سالهای )1(مصرف زغالسنگ در جهان )  : 9-47(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 ♦ ـــ 9/0 9/0 9/0 7/0 مصر
 6/3 -6/1 6/80 9/81 7/81 1/70 آفریقای جنوبی

 3/0 2/7 5/6 1/6 7/6 0/6 سایر

 9/3 -9/0 6/88 5/89 8/89 5/77 جمع آفریقا

       آسیا و اقیانوسیه
 1/2 3/0 6/47 5/47 9/43 4/37 استرالیا

 ♦ ـــ 1/0 1/0 2/0 1/0 بنگالدش
 1/23 4/5 6/520 7/493 9/676 9/534 چین

 2/0 6/32 9/4 7/3 2/4 9/5 هنگ کنگ

 7/7 2/1 5/173 4/171 4/154 2/116 هندوستان 

 7/0 9/21 7/16 7/13 9/6 1/4 اندونزی

 6/4 2/4 0/103 9/98 3/88 0/79 ژاپن

 1/0 3/26 4/2 9/1 5/1 3/1 مالزی

 1/0 0/15 3/1 1/1 2/1 2/1 زالندنو

 1/0 -9/1 0/2 0/2 2/2 0/2 اکستانپ
 2/0 8/5 5/4 3/4 0/2 3/1 فیلیپین

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سنگاپور

 0/2 2/6 7/45 0/43 2/32 5/24 کره جنوبی

 4/1 9/6 9/30 9/28 4/19 2/12 تایوان

 4/0 7/12 8/8 8/7 7/8 5/4 تایلند

 6/2 4/1 7/58 9/57 7/58 5/56 سایر

 3/45 6/4 7/1020 9/975 7/1100 1/881 نوسیهجمع آسیا و اقیا

 0/100 7/1 1/2255 8/2216 8/2335 0/2218 کل جهان 

 4/9 -7/0 5/212 8/213 0/225 0/281  کشور اتحادیه اروپا15: شامل 

 OECD 4/1068 2/1077 9/1113 2/1108 5/0- 1/49 کشورهای

 0/8 3/3 4/180 6/174 7/178 7/277 شوروی سابق

 EMEs 9/871 9/1079 3/928 5/966 1/4 9/42 ورهایسایر کش

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
 . باشد می) نیمه بیتومینه(ای  و زغال سنگ قهوه) زغال سنگ سخت(زغال سنگ بیتومینه و آنتراسیت : ارقام مصرف سوختهای تجاری شامل) 1
 . باشد  می05/0 رقم کمتر از ♦
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  2000مصرف نهایی انواع زغالسنگ در جهان در سال  )  : 9-48(جدول 
 )هزار تن (

 لیگنیت نیمه بیتومینه )1(انواع بیتومینه کک شو نام کشور

     OECDکشورهای 
 ـــ 2676 2255 ـــ استرالیا
 73 ـــ 387 ـــ اتریش
 218 83 1198 ـــ بلژیک
 340 30 2095 ـــ کانادا

 9 7405 1840 415 جمهوری چک
 ـــ ـــ 444 ـــ دانمارک
 ـــ ـــ 346 ـــ فنالند

 88 ـــ 2935 ـــ فرانسه
 519 ـــ 5330 ـــ آلمان
 464 ـــ 1115 ـــ یونان

 448 316 ـــ ـــ مجارستان
 ـــ ـــ 87 14 ایسلند
 ـــ ـــ 435 ـــ ایرلند
 26 ـــ 628 216 ایتالیا
 ـــ ـــ 12672 6 ژاپن
 ـــ ـــ 9763 ـــ ه جنوبیکر

 ـــ ـــ 171 ـــ لوکزامبورگ
 ـــ ـــ ـــ ـــ مکزیک

 44 ـــ 158 1047 هلند
 261 1056 224 ـــ زالندنو
 ـــ ـــ 962 ـــ نروژ

 298 ـــ 19313 18 لهستان
 ـــ ـــ 484 ـــ پرتغال

 636 ـــ 248 391 جمهوری اسلواکی
 ـــ ـــ 805 ـــ اسپانیا
 ـــ ـــ 502 ـــ دسوئ

 ـــ ـــ 344 ـــ سوئیس
 11904 22 7086 2136 ترکیه

 ـــ ـــ 3582 10 انگلستان
 1473 5328 34119 ـــ ایاالت متحده آمریکا

 OECD   4253 109528 16916 16801کل  کشورهای 

 1813 5358 36214 ـــ  آمریکای شمالیOECDکشورهای 

 261 3732 24914 6   اقیانوسیهOECDکشورهای 

 14727 7826 48400 4247   اروپاییOECDکشورهای 
 IEA 3830 89880 16916 15867کشورهای عضو 

 1432 83 18520 1273  کشورعضو اتحادیه اروپا15
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 ادامه ... 2000مصرف نهایی انواع زغالسنگ در جهان در سال  )  : 9-48(جدول 
 )هزار تن(

 لیگنیت نیمه بیتومینه )1(انواع بیتومینه کک شو نام کشور

     آفریقا
 ـــ ـــ 136 ـــ کنگو
 ـــ ـــ 66 ـــ کنیا 

 ـــ ـــ 896 ـــ مراکش
 ـــ ـــ 10 ـــ نیجریه

 ـــ ـــ 21398 ـــ آفریقای جنوبی 
 ـــ ـــ 4 ـــ تانزانیا
 ـــ ـــ 119 ـــ زامبیا

 ـــ ـــ 1569 18 زیمبابوه
 ـــ ـــ 355 ـــ سایر

 ـــ ـــ 24553 18 جمع آفریقا 

     آمریکای التین  
 ـــ ـــ 64 ـــ آرژانتین 

 ـــ ـــ 790 3271 برزیل
 ـــ ـــ 738 ـــ شیلی
 ـــ ـــ 2787 ـــ کلمبیا
 ـــ ـــ 15 ـــ کوبا

 ـــ ـــ 135 ـــ هندوراس
 ـــ ـــ ـــ 72 جامائیکا

 ـــ ـــ 60 ـــ پاناما
 ـــ ـــ 545 ـــ پرو

 ـــ ـــ 1 ـــ اروگوئه
 ـــ ـــ 181 ـــ ونزوئال

 ـــ ـــ 5316 3343 جمع آمریکای التین 
     آسیا 

 ـــ ـــ 660 ـــ بنگالدش
 3274 ـــ 45178 7511 هندوستان
 ـــ ـــ 9299 ـــ اندونزی

 ـــ 14856 48939 101 کره شمالی
 ـــ ـــ 1415 ـــ مالزی
 43 ـــ 117 ـــ میانمار

 ـــ ـــ 418 ـــ نپال 
 ـــ ـــ 2889 ـــ پاکستان
 3 ـــ 1353 ـــ فیلیپین

 ـــ ـــ 1 ـــ سریالنکا
 ـــ ـــ 6699 80 چین تایپه

 3412 ـــ 2199 ـــ تایلند
 ـــ ـــ 4412 ـــ ویتنام
 ـــ ـــ 273 ـــ سایر

 6732 14856 123852 7692 جمع آسیا 
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 )هزار تن( ادامه  ... 2000صرف نهایی انواع زغالسنگ در جهان در سال م )  : 9-48(جدول 
 لیگنیت نیمه بیتومینه )1(انواع بیتومینه کک شو نام کشور

 ـــ 14856 387976 7813 چین
      OECDکشورهای اروپایی غیر

 34 ـــ ـــ ـــ آلبانی
 240 ـــ 329 ـــ بلغارستان

 ـــ ـــ 49 ـــ قبرس
 637 ـــ 53 1 رومانی 

 2513 ـــ ـــ ـــ بوسنی و هرزگوین
 77 ـــ 53 ـــ کرواسی
 31 ـــ 88 67 مقدونیه
 37 73 11 ـــ اسلونی 

 3144 ـــ 124 ـــ جمهوری فدرال یوگسالوی
 5802 73 276 67 )2(یوگسالوی سابق

 OECD 68 707 73 6713جمع کشورهای اروپایی غیر

     شوروی سابق
 ـــ ـــ 194 ـــ دروسیه سفی

 371 ـــ 77 ـــ استونی 
 ـــ ـــ 8 ـــ گرجستان
 1976 ـــ 8123 5879 قزاقستان

 339 ـــ 271 ـــ قرقیزستان
 ـــ ـــ 80 ـــ لتونی 
 1 ـــ 118 ـــ لیتوانی

 ـــ ـــ 59 ـــ جمهوری مولداوی 
 3358 ـــ 18470 ـــ روسیه

 ـــ 20 100 2 تاجیکستان
 740 ـــ 11963 ـــ ناوکرای

 415 ـــ 23 ـــ ازبکستان
 7200 20 39486 5881 جمع شوروی سابق

     خاورمیانه 
 ـــ ـــ 169 ـــ ایران
 ـــ ـــ 200 ـــ لبنان

 ـــ ـــ 31 ـــ سایر 
 ـــ ـــ 400 ـــ جمع خاورمیانه

 OECD  24815 582290 14949 20645کل کشورهای غیر 
 37446 31865 691818 29068 کل جهان 

 .IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of OECD Countries 1999-2000, Edition 2002: مأخذ
        IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of  Non-OECD Countries 1999-2000, Edition 2002. 

 . باشد راسیت و بیتومینه بجز زغالسنگ کک شو میشامل انواع زغالسنگ آنت) 1
رقم یوگسالوی سابق شامل جمع ارقام مربوط به کشورهای بوسنی و هرزگوین، کرواسی، مقدونیه  اسلونی و جمهوری فدرال یوگسالوی ) 2

 .  به جهت دوباره شماری منظور نشده است  OECDباشد که در رقم جمع کشورهای اروپایی غیر می
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 1991-2000واردات زغالسنگ حرارتی و کک شو به تفکیک مناطق مختلف جهان طی سالهای  )  : 9-49(جدول 
 )هزار تن(

 مناطق جهان زغالسنگ کک شو  زغالسنگ حرارتی 
1991 1996 1999 2000 1991 1996 1999 2000 

 4554 3511 2689 2264 4083 3543 3194 1866 آفریقا
 ـــ ـــ ـــ ـــ ــ ـــ ـــ 1 )1(اقیانوسیه

 83606 80374 83735 84254 174894 154933 128504 83066 )2(شمال شرق آسیا
 109087 100259 101585 98407 200812 177794 149087 88063 آسیا

 15790 14634 14724 12333 5138 5133 3299 1413 آمریکای التین
 5621 5106 4833 4769 25476 20000 14307 10898 آمریکای شمالی
 2160 3093 7319 ـــ 29067 24546 28479 200 شوروی سابق
 10152 9933 12348 9937 6274 6567 7719 9422 اروپای شرقی
 48981 47099 47363 49799 132795 117334 107161 111440 اروپای غربی

 59133 57032 59711 59736 139069 123901 114880 120862 اروپا

 196345 183635 190861 177509 403645 354917 313246 223303 کل جهان 

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, Edition 2001: مأخذ
 . باشد شامل کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین تایپه و هنگ کنگ می) 2.                      باشد شامل کشورهای استرالیا و زالندنو می) 1
 

 1991-2000صادرات زغالسنگ حرارتی و کک شو به تفکیک مناطق مختلف جهان طی سالهای  )  : 9-50(جدول 
 )هزار تن(

 مناطق جهان زغالسنگ کک شو  زغالسنگ حرارتی 
1991 1996 1999 2000 1991 1996 1999 2000 

 ـــ ـــ ـــ 3523 70143 66424 60402 43987 آفریقا
 98488 87370 77829 60739 80215 83889 62376 53052 )1(اقیانوسیه

 ـــ ـــ ـــ ـــ 4 ـــ ـــ ــــ )2(شمال شرق آسیا
 6861 5631 7487 3840 109743 90772 69676 25483 آسیا

 ـــ ـــ ـــ ـــ 42683 36760 28398 18590 آمریکای التین
 57638 58126 76758 87432 27106 32244 39781 45481 آمریکای شمالی

 7585 6596 8078 ـــ 52555 39186 40495 22288 روی سابقشو
 9191 10174 14784 4539 20415 20139 20884 20016 اروپای شرقی
 1026 282 42 2179 11253 9727 6240 7709 اروپای غربی

 10217 10456 14826 6718 31668 29866 27124 27725 اروپا

 180789 168179 184978 162252 414113 379141 328252 236606 کل جهان 

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, Edition 2001: مأخذ
 . باشد شامل کشورهای کره جنوبی، ژاپن، چین تایپه و هنگ کنگ می) 2.                          باشد شامل کشورهای استرالیا و زالندنو می) 1
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 1999مصرف نهایی زغال سخت در جهان در سال عرضه و  )  : 9-51(جدول 
 )میلیون تن (

 صادرات واردات تولید نام کشور مصرف کنندگان نهایی
 خانگی  )2(نیروگاههای برق و حرارت )1(صنایع فوالد

       OECDکشورهای 
 0/0 2/50 5/5 9/169 ـــ 7/223 استرالیا

 1/0 9/0 0/2 0/0 4/3 ـــ اتریش

 3/0 8/3 4/4 2/1 8/10 4/0 بلژیک

 0/0 8/13 3/4 6/33 7/15 5/36 کانادا

 4/0 1/4 6/5 1/6 0/1 3/14 جمهوری چک

 0/0 4/7 ـــ 2/0 1/7 ـــ دانمارک

 0/0 5/3 3/1 ـــ 6/3 ـــ فنالند

 8/0 2/10 8/8 1/0 5/17 1/5 فرانسه

 1/0 8/52 3/13 2/0 3/22 8/43 آلمان

 ـــ 0/0 ـــ 1/0 2/1 ـــ یونان

 ـــ ـــ 2/1 ـــ 2/1 ـــ مجارستان

 3/0 0/2 ـــ 0/0 4/2 ـــ ایرلند

 0/0 4/8 6/6 ـــ 3/17 ـــ ایتالیا

 0/0 0/59 8/55 ـــ 2/133 9/3 ژاپن

 1/1 8/30 9/15 ـــ 6/54 2/4 کره جنوبی

 ـــ ـــ 8/2 1/0 2/1 3/2 مکزیک

 0/0 5/7 4/4 2/7 0/19 ـــ هلند

 0/0 9/0 7/0 3/1 ـــ 5/3 زالندنو

 0/10 5/51 3/12 1/24 4/2 2/110 لهستان

 ـــ 3/5 5/0 ـــ 1/6 ـــ پرتغال

 3/0 7/26 6/3 ـــ 1/20 8/11 اسپانیا

 ـــ 6/0 8/1 0/0 9/2 ـــ سوئد

 7/0 7/1 1/4 ـــ 9/8 0/2 ترکیه

 7/2 5/40 1/8 8/0 8/20 1/37 انگلستان

 6/1 4/820 1/28 7/56 2/8 0/916 ایاالت متحده آمریکا

 0/0 7/1 2/3 4/0 6/6 5/0 سایر

 OECD 3/1415 4/387 9/301 2/194 7/1203 3/18جمع کشورهای 



  المللی انرژی    آمارهای بین

  

 

403

 

 ادامه ... 1999عرضه و مصرف نهایی زغال سخت در جهان در سال  )  : 9-51(جدول 
 )میلیون تن (

 صادرات واردات تولید نام کشور مصرف کنندگان نهایی
 خانگی  )2(گاههای برق و حرارتنیرو )1(صنایع فوالد

       OECDکشورهای  اروپایی غیر 
 6/17 6/139 1/80 8/45 6/27 5/290 شوروی سابق

 0/0 2/1 1/0 0/0 3/1 7/0 یوگسالوی سابق

 0/0 1/2 5/3 ـــ 2/5 2/1 سایر 

 OECD 3/292 1/34 8/45 8/83 9/142 7/17جمع کشورهای  اروپایی غیر 

       آسیا
 3/75 4/576 5/200 4/37 7/1 3/1238 ری خلق چین جمهو

 ـــ 1/6 ـــ ـــ 4/6 ـــ هنگ کنک

 2/0 2/218 1/47 8/0 1/18 0/291 هندوستان

 7/3 6/11 2/0 5/54 5/0 0/72 اندونزی
 ـــ 5/13 6/10 4/0 1/2 2/67 کره شمالی

 ـــ 1/27 4/6 ـــ 1/41 1/0 چین تایپه

 7/0 9/6 9/0 3/3 8/9 6/13 سایر 

 0/80 8/859 7/265 4/96 7/79 1/1682 جمع آسیا 

       آفریقا و خاورمیانه
 ـــ ـــ 1/2 ـــ 9/1 ـــ مصر

 6/1 3/94 8/6 2/66 9/0 5/223 آفریقای جنوبی

 0/0 3/2 7/0 2/0 ـــ 0/4 زیمبابوه 

 ـــ 5/12 7/2 0/0 8/14 1/3 سایر

 6/1 0/109 3/12 4/66 6/17 6/230 جمع آفریقا و خاورمیانه 

       آمریکای التین
 ـــ 0/6 5/11 ـــ 8/12 6/5 برزیل

 1/0 6/0 9/0 9/29 ـــ 7/32 کلمبیا

 0/0 2/5 7/1 8/6 0/7 8/7 سایر

 1/0 8/11 1/14 8/36 8/19 1/46 جمع آمریکای التین 

 6/117 3/2327 1/570 3/547 6/538 5/3666 کل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, Edition 2001: مأخذ
 .های کک سازی است مصرف صنایع فوالد شامل مصرف در کوره) 1
بخش عمومی و مولدهای  CHPنیروگاههای برق و حرارت شامل زغال سخت مصرفی در نیروگاههای متعارف برق و دو منظوره ) 2

 . باشد اختصاصی و همچنین برای گرمایش محل می
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 )میلیون تن معادل زغالسنگ(        1973-2000طی سالهای  OECD تراز زغالسنگ در کل کشورهای  )  : 9-52(دول   ج

 1973 1990 1998 1999 2000 
متوسط نرخ رشد 

 )1973-1999(ساالنه 

 7/0 ◊5/1385 9/1411 5/1442 9/1509 ◊0/1169 تولید
 0/3 ◊8/416 ◊0/374 ◊2/378 ◊1/307 ◊8/173 واردات

 4/2 ◊-5/303 ◊-3/294 ◊-7/306 -2/283 ◊-7/158 صادرات 
 3/1 ◊0/74 ◊6/27 ◊4/22 -8/24 ◊8/19 تغییر در موجودی 

 9/0 8/1572 3/1519 5/1536 0/1509 9/1203 عرضه اولیه

 4/0 • 4/5 -8/2 1/7 9/4 )1(اختالفات آماری و سایر
 5/2 • ◊-1/1222 ◊-7/1224 ◊-0/1056 ◊-9/641 تولید برق و حرارت
 3/2 • ◊-4/1110 ◊-4/1130 ◊-7/996 ◊-7/617 )2(بخش عمومی 

 1/6 • ◊-7/111 ◊-3/94 -3/59 ◊-1/24 مولدهای اختصاصی 
های  آوری شده از کوره گاز جمع
 صنعتی

7/10-◊ 7/6- 7/3- 7/3- • 0/4- 

 -3/0 • ◊-0/98 ◊-0/96 ◊-3/106 ◊-0/107 )3(تلفات تبدیل

       : شامل 
 • • -1/182 -4/187 ◊-2/236 • سازی   های کک رهورودی کو

 ـــ • ـــ ـــ -4/0 -2/1 مایع سازی
 -6/2 • ◊-0/17 ◊-9/17 ◊-9/19 ◊-6/33 مصارف داخلی

 -7/4 • ◊-0/1 ◊-1/1 ◊-8/0 ◊-3/3 تلفات توزیع
 -1/3 • 9/182 4/190 9/325 0/411 )4(مصرف نهایی

 -0/2 • 5/150 4/157 8/223 3/257 بخش صنعت
       :از جمله 

 -6/2 • ◊4/67 ◊3/70 ◊6/85 ◊4/133 صنایع آهن و فوالد
 -7/2 • ◊1/13 ◊0/13 ◊0/26 ◊6/26 صنایع شیمیایی

 5/1 • ◊3/30 ◊5/30 ◊5/41 ◊5/20 صنایع کانی غیرفلزی
 -4/1 • ◊1/8 ◊7/8 ◊5/16 ◊7/11 صنایع کاغذ، خمیر کاغذ و چاپ

 -9/5 • 1/31 6/31 7/99 3/149 )5(سایر بخشها 
       :از جمله 
 -6/5 • ◊6/21 ◊8/22 ◊7/66 ◊9/96 خانگی

 -7/4 • 3/1 4/1 4/2 4/4 مصارف غیرانرژی 

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, Edition 2001: مأخذ
 .باشد شامل مصرف در پاالیشگاههای نفت و سایر تبدیالت نامشخص می) 1
 .باشد مل گرمایش محل  میشا) 2
 . باشد می) عمدتاً گاز کوره بلند(های دست سوم  و فرآورده) عمدتاً کک و بریکت(های ثانویه  تلفات تبدیل در نتیجه تبدیل زغالسنگ به فرآورده) 3
 . باشد شامل مصارف غیرانرژی می) 4
 . باشد شامل بخشهای عمومی و تجاری، کشاورزی، حمل و نقل و خانگی می) 5
 .باشند  ارقام در دسترس نمی•   . باشند   ارقام برآوردی می◊
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 )2000دالر به ازای هر تن به قیمت ثابت سال (های صادرات زغالسنگ حرارتی                            هزینه)  :  9-53(  جدول 
نام ناحیه و / نام کشور

 نوع معدن
 های عملیاتی معدن هزینه

قیمت در دهانه 
 معادن

زینه حمل ه
 داخلی

های  هزینه
 بارگیری

 قیمت فوب

      )1 (استرالیا
 0/24-4/28 7/1-6/2 9/3-5/6 2/13-6/17 9/8 – 9/21     معدن روباز

      )2(کانادا 
 0/27-3/35 1/2-1/4 3/9-4/13 0/27-3/35 8/14-1/15    معدن روباز 

      )3(کلمبیا  
 5/22-8/33 8/0-1/1 8/0-3/2 3/20-5/31 3/17-2/25     معدن روباز 

      )4(اندونزی 
 3/24-8/29 3/0-5/4 0/2-0/7 3/24-8/29 9/14 – 8/29     معدن روباز 
      )5(آفریقای جنوبی  
 1/22-2/32 2/1-5/1 9/5-4/6 2/14-6/25 7/11 -2/17     معدن روباز 

      )6(ونزوئال  
 1/29-6/36 0/2-9/3 4/4-5/5 8/21-3/29  9/21 – 4/27     معدن روباز 

      ایاالت متحده آمریکا
 4/26-1/34 8/1-3/2 6/12-6/17 9/11-5/19 6/18-7/20 )7(    معدن زیرزمینی 

 5/33-5/42 5/0-1/1 3/15-6/18 4/16-4/25 5/16-9/26 )8(    معدن روباز 

 
 ) 2000دالر به ازای هر تن به قیمت ثابت سال (             ادامه ... های صادرات زغالسنگ حرارتی هزینه)  :  9-53(  جدول 

نام ناحیه و / نام کشور
 نوع معدن

 هزینه حمل دریایی 
 به ژاپن

 قیمت سیف 
 ژاپن

هزینه حمل دریایی 
 به اروپا

 قیمت سیف 
 اروپا

ارزش حرارتی 
 )گیگاژول در تن(

      )1 (استرالیا
 0/27-0/28 5/37-9/41 1/10-0/17 3/31-7/35 6/5-0/9      معدن روباز

      )2(کانادا 
 0/25-0/30 0/27-3/35 8/10-4/17 4/34-7/42 8/5-8/8     معدن روباز 

      )3(کلمبیا  
 0/25-0/28 9/29-1/41 6/5-5/8 • •     معدن روباز 

      )4(اندونزی 
 0/27-5/28 2/36-7/41 5/10-8/12 3/24-8/29 0/5-1/8     معدن روباز 
      )5(آفریقای جنوبی  
 0/25-0/27 9/31-0/42 5/7-4/13 1/22-2/32 2/7-3/11     معدن روباز 

      )6(ونزوئال  
 0/29-0/30 1/29-6/36 0/0-0/0 • •     معدن روباز 

      ایاالت متحده آمریکا
 0/28-0/30 0/34-7/41 9/5-3/9 0/42-6/49 1/13-3/18 )7(    معدن زیرزمینی 

 0/28-0/30 8/40-8/49 8/5-5/9 1/49-1/58 1/13-3/18 )8(    معدن روباز 
  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, Edition 2001: مأخذ

1) Queensland  2) Western Canada 3) Cerrejon Region             4) Kalimantan  

5) Transvaal  6) Guasare   7) Appalachia, North  8) Appalachia, Central 
 .باشند  ارقام در دسترس نمی•
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 های صادرات زغالسنگ کک شو   هزینه )  : 9-54(  جدول 
 )2000دالر به ازای هر تن به قیمت ثابت سال (

نام ناحیه و / نام کشور
 نوع معدن

 های عملیاتی معدن هزینه
قیمت در دهانه 

 معادن

هزینه حمل 
 داخلی

های  ههزین
 بارگیری

 قیمت فوب

      )1 (استرالیا
 5/41-9/47 7/1-6/2 9/3-5/6 7/30-1/37 4/19-2/29     معدن زیرزمینی 

 0/38-4/48 7/1-6/2 9/3-5/6 2/27-6/37 2/16-0/30     معدن روباز

      )2(کانادا 
 3/34-5/42 1/2-1/4 3/9-4/13 3/34-5/42 8/16-3/27     معدن روباز 

      )3(قای جنوبی  آفری
 3/37-0/40 2/1-5/1 9/5-4/6 7/30-4/33 5/12-7/18     معدن زیرزمینی 

      )4(ایاالت متحده آمریکا
 0/41-3/49 5/0-1/1 3/15-6/18 9/23-2/32 7/22-3/38     معدن زیرزمینی 

 0/45-2/48 3/1-9/2 0/8-3/9 7/34-8/37 8/23-6/32     معدن روباز 

   

 
 ادامه... های صادرات زغالسنگ کک شو  هزینه )  : 9-54(جدول 

 )2000دالر به ازای هر تن به قیمت ثابت سال (
نام ناحیه و / نام کشور

 نوع معدن

  هزینه حمل دریایی 
 به ژاپن

 قیمت سیف 
 ژاپن

هزینه حمل دریایی به 
 اروپا

 قیمت سیف 
 اروپا

     )1 (استرالیا
 0/55-4/61 1/10-0/17 8/48-2/55 6/5-0/9     معدن زیرزمینی 

 5/51-9/61 0/17/1/10 3/45-7/55 6/5-0/9     معدن روباز

     )2(کانادا 
 3/34-5/42 8/10-4/17 7/41-9/49 8/5-8/8     معدن روباز 

     )3(آفریقای جنوبی  
 1/47-8/49 5/7-4/13 3/37-0/40 2/7-3/11     معدن زیرزمینی 

     )4(اایاالت متحده آمریک
 3/48-6/56 8/5-5/9 6/56-8/64 1/13-3/18     معدن زیرزمینی 

 4/53-5/56 5/6-4/9 1/62-3/65 4/14-1/20     معدن روباز

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, Edition 2001: مأخذ
1) Queensland  2) Western Canada  3) Transvaal  4) Appalachia, Central 
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 )های سیف تن به قیمت/ دالر (          )    1( OECDهزینه واردات زغالسنگ حرارتی و کک شو در کشورهای  )  : 9-55(  جدول 
 مناطق جهان زغالسنگ کک شو  زغالسنگ حرارتی 

1991 1996 2000 2001 1991 1996 2000 2001 

 8/47 8/43 3/57 4/61 2/47 0/40 4/49 8/46 بلژیک
 ـــ ـــ ـــ ـــ 7/40 7/31 9/38 6/43 دانمارک
 ـــ ـــ ـــ ـــ 7/40 1/32 5/41 3/49 فنالند

 4/52 3/47 7/60 3/64 1/42 3/35 6/45 9/45 فرانسه
 5/50 4/42 5/65 4/59 0/42 3/33 7/44 3/50 آلمان
 ـــ ـــ ـــ ـــ 1/43 9/40 7/55 0/72 ایرلند
 5/55 5/50 3/59 7/60 8/44 9/37 9/48 9/50 ایتالیا
 1/41 5/39 4/56 6/60 0/38 6/34 3/49 4/50 ژاپن
 4/55 9/46 1/55 5/54 1/40 5/29 3/40 3/52 هلند

 3/52 1/49 7/60 7/61 0/37 7/31 2/40 7/45 اسپانیا
 1/53 8/46 6/60 1/62 5/45 4/39 0/46 5/59 انگلستان

 ـــ ـــ ـــ ـــ 1/35 1/31 2/35 7/35 ایاالت متحده آمریکا
 OECD 5/49 1/46 5/33 9/39 8/60 6/57 3/42 6/39کشورهای 

 5/53 9/47 8/59 2/61 8/42 9/34 1/45 6/49  کشور اتحادیه اروپایی15

  .IEA, International Energy Agency, Energy Prices &Taxes, 2nd  Quarter, Edition 2002: مأخذ
 .   شود ا نمیشامل تجارت داخل اتحادیه اروپ) 1

 )تن/ دالر آمریکا(                                                        1987-2001 قیمت زغالسنگ طی سالهای  )  :9-56(      جدول 

 سال
 قیمت نشانه 

 )پایه شمال غرب اروپا(

قیمت زغال آمریکا برای 
 نیروگاههای بخاری

قیمت سیف زغال کک شو 
 وارداتی ژاپن

 سیف زغال حرارتی قیمت
 وارداتی ژاپن

1987 30/31 09/35 44/53 28/41 
1988 94/39 77/33 06/55 47/42 
1989 08/42 21/33 68/58 86/48 
1990 48/43 57/33 54/60 81/50 
1991 80/42 10/33 45/60 30/50 
1992 53/38 35/32 82/57 45/48 
1993 68/33 51/31 26/55 71/45 
1994 18/37 88/30 77/51 66/43 
1995 50/44 78/29 47/54 58/47 
1996 25/41 16/29 68/56 54/49 
1997 92/38 83/28 51/55 53/45 
1998 00/32 31/28 76/50 51/40 
1999 79/28 35/27 83/42 74/35 
2000 96/35 99/26 69/39 58/34 
2001 29/39 68/27 33/41 96/37 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
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  OECDقیمت زغالسنگ حرارتی و کک شو در بخش صنعت و نیروگاهها در کشورهای )  : 9-57(جدول    
                                     1996-2001                                                                         طی سالهای 

 )تن/ دالر ( 
 نیروگاهها صنعت

 مناطق جهان زغال حرارتی کک شو  حرارتی 

1996 2000 2001 1996 2000 2001 1996 2000 2001 

 7/37 8/32 6/45 0/54 2/47 5/57 • • • بلژیک

 0/8 0/8 9/9 4/51 1/47 0/54 2/15 4/14 0/16 )1(جمهوری چک

 7/46 6/38 6/77 1/105 8/99 9/101 8/84 9/77 6/77 فنالند

 8/42 5/35 4/45 6/52 3/47 2/61 8/71 1/84 6/113 فرانسه

 9/51 4/42 9/55 ○ ○ 5/60 • • • آلمان

 4/35 3/30 9/50    • • • ایرلند

 ○ ○ 9/59 4/55 6/50 4/59 9/44 7/37 0/49 ایتالیا

 • • 2/71 7/37 4/42 9/58 9/31 9/35 5/50 ژاپن

 • • • • • • 2/48 0/55 7/50 کره جنوبی

 3/34 8/31 7/23 • • •    مکزیک

 4/31 2/28 6/30 8/46 0/39 3/56 1/43 5/38 4/39 لهستان

 6/38 2/30 1/45 8/38 7/31 2/45 5/40 1/33 • پرتغال

       9/58 5/51 9/59 سوئیس

 3/10 4/14 7/17 6/62 0/70 0/88 8/31 4/32 8/36 )1(ترکیه

 5/46 4/44 9/54 • • • 1/50 1/53 2/55 انگلستان

 1/28 5/24 5/29 1/51 0/49 2/52 5/34 6/34 6/35 ایاالت متحده آمریکا

 2/36 4/32 9/42 • • 4/61 • • 2/48اروپایی OECDکشورهای 

 OECD 2/44 7/38 5/37 6/58 • • 4/34 0/26 7/29کل کشورهای 

  .IEA, International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, 2nd Quarter, Edition 2002:مأخذ
 .ای منظور شده است برای کشورهای جمهوری چک و ترکیه به جای قیمت زغالسنگ حرارتی، قیمت زغالسنگ قهوه) 1

 .   در کشور مذکور کاربرد ندارد
 .باشند  ارقام در دسترس نمی •

  .باشند ارقام محرمانه می ○
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 1980-2000نیروی کار در صنایع زغال سخت در جهان طی سالهای های  وری و هزینه بهره)  : 9-58(   جدول 

 1980 1992 1996 1997 1998 1999 2000◊ 

        استرالیا
 3/235 9/227 4/219 3/217 7/198 0/180 6/76 )میلیون تن (تولید

 • 8/18 3/20 9/25 2/26 4/28 5/26 )هزار نفر(تعداد کارکنان 
 • 1/12 8/10 4/8 6/7 3/6 9/2 )النفر ـ  س/ هزار تن(وری  بهره

 6/5 1/8 5/10 1/12 9/11 6/12 1/8 )تن/ دالر(هزینه نیروی کار 
 8/58 9/89 2/76 5/60 4/58 8/56 19 )هزار دالر در سال(هزینه سرانه نیروی کار 

        چین
 1/1171 3/1238 • • • • • )میلیون تن(تولید 

 0/4050 0/4289 • • • • • )هزار نفر(تعداد کارکنان 
 289/0 289/0 • • • • • )نفرـ  سال/ هزار تن(وری  بهره
        آلمان
 3/33 2/39 3/41 5/46 9/47 5/65 6/86 )میلیون تن(تولید 

 1/58 4/66 8/71 1/78 2/85 9/114 8/186 )هزار نفر(تعداد کارکنان 
 573/0 590/0 575/0 595/0 563/0 570/0 463/0 )نفرـ  سال/ هزار تن(وری  بهره

 • • • 9/26 6/99 4/95 4/36 )تن/ دالر(هزینه نیروی کار 
 • • • 1/54 3/59 5/55 8/17 )هزار دالر در سال(هزینه سرانه نیروی کار 

        آفریقای جنوبی
 • 215 8/222 6/221 1/208 1/174 2/115 )میلیون تن(تولید 

 • 5/54 5/58 2/57 3/62 5/70 8/122 )هزار نفر(تعداد کارکنان 
 • 9/3 7/3 9/3 3/3 5/2 9/0 )نفرـ  سال/ هزار تن(وری  بهره

 • 0/3 9/2 1/3 3/3 7/3 • )تن/ دالر(هزینه نیروی کار 
 • 7/11 1/11 7/11 9/10 2/9 • )هزار دالر در سال(هزینه سرانه نیروی کار 

        انگلستان
 • 26 26 31 49 71 109 )میلیون تن(تولید 

 • 7/7 1/8 3/9 7/9 47 232 )هزار نفر(تعداد کارکنان 
 • 9/2 2/3 4/3 6/3 5/1 47/0 )نفرـ  سال/ هزار تن(وری  بهره

 • 0/16 6/15 2/14 )2/13( 6/27 5/31 )تن/ دالر(هزینه نیروی کار 
 • 3/49 3/49 3/48 )5/47( 7/41 8/14 )هزار دالر در سال(هزینه سرانه نیروی کار 

        حده آمریکا ایاالت مت
 • 1094 1118 1090 1064 998 830 )میلیون تن(تولید 

 • 0/77 8/77 4/79 2/81 4/107 1/225 )هزار نفر(تعداد کارکنان 
 • 9/11 0/12 5/11 9/10 7/7 2/3 )نفرـ  سال/ هزار تن(وری  بهره

 • 8/3 7/3 9/3 1/4 1/5 2/7 )تن/ دالر(هزینه نیروی کار 
 • 9/44 5/44 9/44 6/44 2/39 6/22 )هزار دالر در سال(نیروی کار هزینه سرانه 

  .IEA, International Energy Agency,Coal Information, Edition 2001: مأخذ
 . باشند     ارقام در دسترس نمی•                          . باشند   ارقام برآوردی می◊
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 1999حت جنگلها و میزان تولید هیزم در جهان در سال مساحت کشورها، مسا )  : 9-59(   جدول 
 مساحت کشور  نام کشور

 )هزار کیلومترمربع(
 مساحت جنگلها 

 )هزار کیلومتر مربع(
 تولید هیزم 

 )میلیون تن(

    آفریقا
 6/1 21 2382 الجزایر
 6/4 698 1247 آنگوال

 2/11 239 465 کامرون
 5/36 1352 2267 )جمهوری دمکراتیک(کنگو 

 9/6 71 318 ساحل عاج 
 8/1 1 995 مصر
 5/6 63 228 غنا
 3/29 171 569 کنیا
 4/0 4 1760 لیبی

 6/7 30 446 مراکش
 8/15 306 784 موزامبیک

 6/91 135 911 نیجریه
 2/8 89 1221 آفریقای جنوبی 

 4/6 616 2376 سودان 
 5/34 388 884 تانزانیا
 1/2 5 155 تونس
 0/8 313 743 زامبیا

 8/10 190 387 زیمبابوه
 145 1807 11498 سایر

 3/428 6499 29636 جمع آفریقا 

    آمریکای شمالی و مرکزی
 2/2 2446 9221 کانادا
 6/1 23 110 کوبا

 2/17 552 1909 مکزیک
 0/59 2260 9159 ایاالت متحده آمریکا

 8/36 212 971 سایر
 8/116 5493 21370 جمع آمریکای التین 

    آمریکای جنوبی 
 6/2 346 2737 آرژانتین 

 5/69 5325 8457 برزیل
 6/11 155 749 شیلی
 0/12 496 1039 کلمبیا

 5/5 234 397 پاراگوئه
 8/5 652 1280 پرو

 6/0 495 882 ونزوئال
 7 1039 1989 سایر

 4/114 8742 17530 جمع آمریکای جنوبی
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 ادامه... 1999ا، مساحت جنگلها و میزان تولید هیزم در جهان در سال مساحت کشوره )  : 9-59(   جدول 

 نام کشور
 مساحت کشور 

 )هزار کیلومترمربع(

 مساحت جنگلها 
 )هزار کیلومتر مربع(

 تولید هیزم 
 )میلیون تن(

    آسیا 
 * 4 28 ارمنستان
 * 11 87 آذربایجان
 1/24 13 130 بنگالدش

 6/129 1635 9327 چین
 1/0 30 70 انگرجست

 5/203 641 2973 هندوستان
 4/115 1055 1826 اندونزی

 5/0 241 377 ژاپن
 2/0 122 2671 قزاقستان 
 5/3 82 120 کره شمالی
 3/3 63 99 کره جنوبی
 * 10 192 قرقیزستان

 6/5 193 329 مالزی
 2/0 106 1566 مغولستان

 1/14 344 658 )برمه(میانمار 
 3/24 25 771 پاکستان
 2/29 58 298 فیلیپین

 0/7 19 65 سریالنکا
 * 4 141 تاجیکستان 

 1/25 148 511 تایلند
 6/17 102 770 ترکیه

 * 38 470 ترکمنستان 
 * 20 414 ازبکستان

 3/23 98 325 ویتنام
 4/29 307 1265 سایر

 0/656 5369 25483 جمع آسیا 

    اروپا 
 3/5 39 83 اتریش 

 6/0 94 207 روسیه سفید
 4/0 7 33 بلژیک و لوکزامبورگ

 9/0 37 111 بلغارستان
 3/1 18 56 کرواسی

 6/1 26 77 جمهوری چک
 7/0 5 42 دانمارک
 2/1 21 42 استونی 
 4/3 219 305 فنالند

 0/20 153 550 فرانسه
 6/10 107 349 آلمان
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 ادامه  ... 1999د هیزم در سال مساحت کشورها، مساحت جنگلها و میزان تولی )  : 9-59(  جدول 
 مساحت کشور  نام کشور

 )هزار کیلومترمربع(
 مساحت جنگلها 

 )هزار کیلومتر مربع(
 تولید هیزم 

 )میلیون تن(

 8/0 36 129 یونان
 1/1 18 92 مجارستان

 1/0 7 69 ایرلند
 7/3 100 294 ایتالیا

 9/1 20 65 لیتوانی
 1/0 4 34 هلند
 6/0 89 307 نروژ

 0/7 93 304 لهستان
 4/0 37 92 پرتغال
 0/11 65 230 رومانی

 0/14 8514 16889 فدراسیون روسیه
 3/0 20 48 اسلواکی 
 3/2 144 499 اسپانیا
 0/8 271 412 سوئد

 4/1 12 40 سوئیس
 3/1 96 579 اوکراین
 3/0 26 242 انگلستان

 6/5 114 421 سایر
 9/105 10392 22601 جمع اروپا

    رمیانه خاو
 3/0 73 1622 ایران
 1/0 8 437 عراق
 * 1 89 اردن
 3/0 * 10 لبنان

 • 15 2150 عربستان سعودی 
 • 5 184 سوریه

 • 3 84 امارات متحده عربی
 • 4 528 یمن
 • 1 269 سایر

 7/0 110 5373 جمع خاورمیانه

    اقیانوسیه
 9/6 1581 7682 استرالیا
 5/0 79 268 زالندنو
 2/4 351 541 سایر

 6/11 2011 8491 جمع اقیانوسیه
 7/1433 38616 130484 کل جهان 

  .WEC, World Energy Council, Survey of Energy Resources. Edition  2001: مأخذ
 . باشند    ارقام در دسترس نمی•                          .   باشد   رقم ناچیز می*
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 )1(مصرف برق آبی در جهان )  : 9-60(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 1/8 -7/22 3/48 4/62 7/78 1/65 ایاالت متحده آمریکا

 6/12 -4/7 0/75 0/81 2/80 8/69 کانادا 
 1/1 -1/14 4/6 5/7 1/7 0/5 مکزیک

 8/21 -1/14 7/129 9/150 0/166 9/139 جمع آمریکای شمالی

       آمریکای مرکزی و جنوبی

 3/1 0/23 0/8 5/6 2/5 7/3 آرژانتین
 3/10 -7/11 4/61 6/69 1/60 3/49 برزیل
 8/0 9/12 8/4 3/4 8/3 0/3 شیلی 
 2/1 6/2 1/7 9/6 0/8 3/6 کلمبیا

 3/0 -0/9 6/1 7/1 4/1 2/1 اکوادور
 7/0 9/8 0/4 7/3 0/3 5/2 پرو

 3/2 -9/3 7/13 2/14 2/12 1/10 ونزوئال
 1/3 8/0 3/18 2/18 3/16 6/11 سایر

 0/20 -9/4 9/118 1/125 0/110 7/87 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       اروپا
 7/1 -2/0 8/9 9/9 1/8 4/7 اتریش

 1/0 9/2 6/0 6/0 5/0 4/0 زامبورگبلژیک و لوک
 1/0 7/6 8/0 7/0 7/0 6/0 بلغارستان

 1/0 5/11 6/0 5/0 5/0 3/0 جمهوری چک
 ♦ -3/14 ♦ ♦ ♦ ♦ دانمارک
 5/0 -1/8 0/3 3/3 7/2 0/3 فنالند

 0/3 8/10 1/18 4/16 9/15 9/13 فرانسه
 0/1 -6/0 8/5 9/5 9/4 2/4 آلمان
 1/0 -5/45 5/0 9/0 0/1 7/0 یونان

 ♦ 0/5 ♦ ♦ ♦ ♦ مجارستان
 3/0 5/3 5/1 4/1 1/1 0/1 ایسلند

 ♦ -5/23 2/0 3/0 2/0 2/0 جمهوری ایرلند
 1/2 2/8 5/12 5/11 7/10 3/10 ایتالیا

 ♦ -8/18 ♦ ♦ ♦ ♦ هلند
 6/4 -9/14 4/27 2/32 5/23 0/25 نروژ

 2/0 5/2 0/1 9/0 9/0 8/0 لهستان
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 ادامه... )1( آبی در جهانمصرف برق  )  : 9-60(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 5/0 -9/0 9/2 9/2 4/3 1/2 پرتغال 
 6/0 0/1 4/3 3/3 6/3 2/3 رومانی 

 2/0 -5/4 1/1 1/1 0/1 4/0 اسلواکی 
 0/2 5/40 6/11 3/8 4/9 4/6 اسپانیا
 0/3 8/0 9/17 8/17 7/11 4/14 سوئد

 6/1 7/11 7/9 7/8 7/6 6/7 سوئیس
 9/0 -3/22 4/5 0/7 2/9 1/5 ترکیه

 2/0 -5/17 5/1 8/1 1/1 4/1 انگلستان
 2/1 1/4 1/7 8/6 8/7 6/6 سایر

 9/23 1/0 4/142 2/142 6/124 0/115 جمع اروپا

       شوروی سابق
 ♦ -4/15 3/0 3/0 3/0 4/0 آذربایجان 

 ♦ ـــ ♦ ♦ ♦ ♦ روسیه سفید
 3/0 5/2 7/1 6/1 7/1 6/1 قزاقستان
 ♦ 9/8 2/0 1/0 2/0 1/0 لیتوانی

 7/6 4/6 8/39 4/37 9/34 0/38 فدراسیون روسیه
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ 2/0 ترکمنستان

 5/0 0/11 0/3 7/2 0/2 7/2 اوکراین
 2/0 2/24 3/1 0/1 5/1 4/1 ازبکستان

 4/1 1/0 6/8 6/8 4/8 8/8 سایر

 2/9 7/5 9/54 7/51 0/49 2/53 جمع شوروی سابق

       خاورمیانه
 1/0 -4/30 8/0 1/1 8/1 6/1 ایران

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ کویت
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قطر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عربستان سعودی
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ امارات متحده عربی

 1/0 -6/6 7/0 8/0 1/1 5/0 سایر

 3/0 -5/20 5/1 9/1 9/2 1/2 جمع خاورمیانه

       آفریقا
 ♦ 3/33 ♦ ♦ 1/0 2/0 الجزایر
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 ادامه... )1( مصرف برق آبی در جهان )  : 9-60(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 5/0 -5/6 0/3 2/3 7/2 3/2 مصر

 1/0 -2/7 8/0 9/0 8/0 9/0 آفریقای جنوبی

 4/2 8/2 5/14 1/14 2/11 0/11 سایر

 1/3 7/0 3/18 2/18 8/14 4/14 جمع آفریقا

       آسیا و اقیانوسیه
 7/0 3/4 9/3 7/3 6/3 7/3 استرالیا

 ♦ 6/5 2/0 2/0 2/0 2/0 بنگالدش
 8/9 9/5 3/58 0/55 3/42 3/28 چین

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هنگ کنگ

 7/2 -5/7 1/16 4/17 6/15 7/16 هندوستان 

 4/0 ـــ 1/2 1/2 8/1 3/1 اندونزی

 4/3 -1/1 4/20 7/20 7/19 4/23 ژاپن

 3/0 ـــ 7/1 7/1 2/1 0/1 مالزی

 8/0 -3/10 0/5 5/5 8/5 1/5 زالندنو

 7/0 -6/0 0/4 0/4 6/5 1/4 اکستانپ

 3/0 -3/9 6/1 8/1 6/1 2/1 فیلیپین

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سنگاپور

 2/0 -1/26 9/0 3/1 2/1 1/1 کره جنوبی
 3/0 4/3 1/2 0/2 0/2 2/1 تایوان
 2/0 6/4 4/1 4/1 7/1 0/1 تایلند
 9/1 0/10 1/11 1/10 7/9 3/10 سایر

 7/21 5/1 8/128 9/126 0/112 6/98 جمع آسیا و اقیانوسیه

 0/100 -7/3 5/594 9/616 3/579 9/510 کل جهان 

 2/14 4/6 4/84 6/79 6/69 4/64  کشور اتحادیه اروپا15: شامل 

 OECD 8/277 8/308 5/313 0/291 1/7- 0/49 کشورهای

 2/9 7/5 9/54 7/51 0/49 2/53 شوروی سابق

 EMEs 9/179 5/221 7/251 6/248 3/1- 8/41 سایر کشورهای

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
 . ارقام براساس معادل انرژی اولیه برق تولیدی محاسبه شده است) 1
 . باشد  می05/0 رقم کمتر از ♦
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  آبی در جهان  وضعیت توسعه نیروگاههای برق )  : 9-61(جدول 
 ریزی شده   برنامه در دست ساخت

 ظرفیت  نام کشور
 )مگاوات(

تولید سالیانه احتمالی 
 )گیگاواتساعت(

 ظرفیت 
 )مگاوات(

تولید سالیانه احتمالی 
 )گیگاواتساعت(

     آمریکای شمالی

 13376 2600 8057 1566 کانادا

 ـــ ـــ ـــ 163 کاستاریکا

 7748 2517 ـــ ـــ مکزیک

 ـــ ـــ ـــ 135 پاناما

 ـــ 434 ـــ 17 آمریکاایاالت متحده 

 ـــ ـــ ـــ 56 سایر

 ـــ ـــ ـــ 1937 جمع آمریکای شمالی

     آمریکای جنوبی

 1390 216 5060 960 آرژانتین

 80820 16475 53201 10845 برزیل

 ـــ ـــ ـــ 688 شیلی 

 ـــ ـــ ـــ 800 کلمبیا

 16630 3400 ـــ ـــ پاراگوئه

 ـــ ـــ ـــ 294 پرو

 41400 11260 11900 2160 نزوئالو

 ـــ ـــ ـــ 126 سایر

 ـــ ـــ ـــ 15873 آمریکای جنوبی جمع

     اروپا

 ـــ ـــ 194 34 اتریش

 300 80 ـــ ـــ کرواسی

 532 85 ـــ ـــ فنالند

 85 50 ـــ ـــ فرانسه

 ـــ ـــ ـــ 477 یونان

 5300 800 430 90 ایسلند

 ـــ ـــ ـــ 86 ایتالیا
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 ادامه...  آبی در جهان وضعیت توسعه نیروگاههای برق )  : 9-61(جدول 
 ریزی شده   برنامه در دست ساخت

 ظرفیت  نام کشور
 )مگاوات(

تولید سالیانه احتمالی 
 )گیگاواتساعت(

 ظرفیت 
 )مگاوات(

تولید سالیانه احتمالی 
 )گیگاواتساعت(

 6993 2334 53 10 نروژ

 ـــ ـــ 343 240 پرتغال

 1059 257 2829 1027 رومانی

 ـــ ـــ ـــ 5115 فدراسیون روسیه

 925 283 182 114 اسلونی 

 2750 1000 180 60 اسپانیا

 68 42 319 1250 سوئیس

 187 58 ـــ ـــ انگلستان

 47 9 57 414 سایر

 ـــ ـــ ـــ 24790 جمع اروپا

     خاورمیانه

 7505 1714 3917 9045 ایران

 ـــ ـــ ـــ 630 وریهس

 2 2 ـــ 76 سایر

 ـــ ـــ ـــ 9751 جمع خاورمیانه

     آفریقا

 ـــ ـــ ـــ 780 آنگوال

 ـــ ـــ ـــ 65 مصر

 ـــ ـــ ـــ 297 اتیوپی

 1000 400 ـــ ـــ غنا

 ـــ ـــ ـــ 140 کنیا

 ـــ ـــ ـــ 104 مالی

 ـــ ـــ ـــ 98 مراکش

 ـــ ـــ ـــ 64 نیجریه

 ـــ ـــ ـــ 180 تانزانیا

 ـــ ـــ ـــ 320 اوگاندا
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 ادامه ... وضعیت توسعه نیروگاههای برق آبی در جهان )  : 9-61(جدول 
 ریزی شده   برنامه در دست ساخت

 ظرفیت  نام کشور
 )مگاوات(

تولید سالیانه احتمالی 
 )گیگاواتساعت(

 ظرفیت 
 )مگاوات(

تولید سالیانه احتمالی 
 )یگاواتساعتگ(

 ـــ ـــ ـــ 85 زیمبابوه

 ـــ 19 ـــ 338 سایر

 ـــ ـــ ـــ 2471 جمع آفریقا

     آسیا

 ـــ ـــ ـــ 35000 چین

 ـــ ـــ ـــ 15400 هندوستان

 ـــ ـــ ـــ 565 اندونزی

 ـــ ـــ 1851 997 ژاپن

 ـــ ـــ ـــ 2260 قرقیزستان

 ـــ ـــ 7631 1634 پاکستان

 ـــ 650 ـــ 855 پینفیلی

 3509 1720 541 150 چین تایوان، 

 ـــ ـــ ـــ 4600 تاجیکستان

 1729 1743 437 1011 تایلند

 69809 19715 13368 4057 ترکیه

 ـــ ـــ ـــ 1265 ویتنام

 ـــ ـــ 937 3377 سایر

 ـــ ـــ ـــ 73642 جمع آسیا 

     اقیانوسیه

 1045 175 220 62 زالندنو

 ـــ ـــ ـــ 1 ایرس

 ـــ ـــ ـــ 63 جمع اقیانوسیه

 ـــ ـــ ـــ 73926 کل جهان 

 ."WEC, World Energy Council, "Survey of Energy Resources, 2001:  مأخذ
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  1997-2001ظرفیت نصب شده توربینهای بادی در جهان طی سالهای  )  : 9-62(جدول 
 ) مگاوات(

 2001 2000 1998 1997 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 
 2001سهم در کل 

 )درصد(

       آمریکای شمالی
 0/17 6/62 4245 2610 2141 1611 ایاالت متحده آمریکا

 9/0 0/54 214 139 83 26 کانادا
 0/0 0/0 3 3 2 2 مکزیک 

 9/17 1/62 4462 2752 2226 1639 جمع آمریکای شمالی

       وبی آمریکای مرکزی و جن
 1/0 8/68 27 16 14 • آرژانتین
 1/0 1/9 24 22 19 • برزیل

 3/0 2/39 71 51 27 • کاستاریکا
 0/0 6/28 9 7 6 • سایر

 5/0 5/36 131 96 66 42 جمع آمریکای مرکزی و جنوبی

       اروپا 
 9/9 9/4 2456 2341 1420 1116 دانمارک
 2/0 6/2 40 39 18 12 فنالند

 5/0 5/82 115 63 21 13 فرانسه
 0/35 0/43 8734 6107 2874 2081 آلمان

 4/1 7/30 358 274 55 29 یونان 
 5/0 7/5 129 122 64 53 ایرلند
 8/2 1/65 700 424 197 103 ایتالیا
 1/2 6/10 523 473 379 329 هلند

 6/0 8/37 153 111 51 39 پرتغال
 2/14 2/25 3550 2836 880 512 اسپانیا

 3/1 0/20 318 265 176 122 وئدس
 1/2 5/23 525 425 338 328 انگلستان

 8/0 7/40 211 150 80 56 سایر 
 5/71 7/30 17812 13630 6553 4793 جمع اروپا

       آسیا و اقیانوسیه
 6/1 3/15 406 352 200 146 چین

 8/5 3/19 1456 1220 992 940 هندوستان
 4/1 4/151 357 142 30 17 ژاپن
 5/0 6/53 129 84 39 16 سایر

 4/9 6/30 2348 1798 1261 1119 جمع آسیا و اقیانوسیه

 7/0 0/0 174 174 47 43 سایر

 0/100 1/35 24927 18450 10153 7636 کل جهان 

 . باشند ارقام در دسترس نمی  •                                                      www.bp.com: مأخذ
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 پتانسیل انرژی زمین گرمایی در جهان  )  : 9-63(دول  ج
 منابع با درجه حرارت باال مناسب برای تولید برق

با تکنولوژی متعارف  نام منطقه
 )تراواتساعت در سال ـ برق(

 متعارف و سیکلهای با تکنولوژیهای
 )تراواتساعت در سال ـ برق( )1(دوسیاله

منابع با درجه حرارت پائین مناسب 
 برای مصارف مستقیم حرارتی

 ) میلیون تراژول در سال ـ حرارت(

 370بیشتر از  3700 1830 اروپا
 320بیشتر از  5900 2970 آسیا
 240بیشتر از  2400 1220 آفریقا

 120بیشتر از  2700 1330 آمریکای شمالی
 240بیشتر از  5600 2800 آمریکای التین

 110بیشتر از  2100 1050 اقیانوسیه
  1400بیشتر از  22400 11200 جمع

  .WEC, World Energy Council,Performance of Generating Plant, 2001: مأخذ
ای که سیال آلی  با دریافت حرارت آب داغ در دماهای پایین  باشد، بگونه سیکلهای دو سیاله متشکل از دو سیال آب و سیاالت آلی می) 1

 .نماید ور از توربین، برق تولید میتبدیل به بخار گردیده و با عب
 ) مگاوات(       )1( 1990-2000 گرمایی در جهان طی سالهای  ظرفیت نصب شده نیروگاههای زمین )  : 9-64(جدول 

 2000 1995 1990 نام کشور
 نسبت به  2000تغییرات 

 )درصد( 1995
  2001سهم از  کل 

 )درصد(

 0/0 ـــ 0/0 7/0 67/0 آرژانتین 
 0/0 0/0 2/0 2/0 0/0 لیااسترا
 4/0 3/0 2/29 8/28 2/19 چین

 8/1 0/21 5/142 0/55 0/0 کاستاریکا
 0/2 9/8 0/161 0/105 95 السالوادور 

 1/0 ـــ 5/8 0/0 0/0 اتیوپی 
 1/0 0/0 2/4 2/4 2/4 )گوآدلوپ(فرانسه 
 4/0 0/0 4/33 4/33 0/0 گواتماال
 1/2 7/27 0/170 0/50 6/44 ایسلند

 4/7 7/13 5/589 8/309 75/144 اندونزی
 8/9 4/4 0/785 7/631 545 ایتالیا
 9/6 7/5 9/546 7/413 6/214 ژاپن 
 6/0 0/0 0/45 0/45 45 کنیا

 5/9 1/0 0/755 0/753 700 مکزیک 
 5/5 8/8 0/437 0/286 2/283 زالندنو 

 9/0 0/0 0/70 0/70 35 نیکاراگوئه
 9/23 2/9 0/1909 0/1227 891 فیلیپین
 2/0 2/26 0/16 0/5 3 )جزیره آزور(پرتغال 
 3/0 9/15 0/23 0/11 11 )کامچاتکا(روسیه 
 0/0 0/0 3/0 3/0 3/0 تایلند
 3/0 0/0 4/20 4/20 6/20 ترکیه

 9/27 -6/4 0/2228 7/2816 6/2774 ایاالت متحده آمریکا
 0/100 0/3 06/7974 78/6866 72/5831 کل جهان

  2000تا پایان سال ) www.bp.com                                                               1: مأخذ
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 2000میزان تولید برق و حرارت از انرژی زمین گرمایی در سال  )  : 9-65(جدول  
 نام منطقه  حرارتی  مصارف مستقیم تولید برق

 گیگاواتساعت در سال  )حرارت(مگاوات  گیگاواتساعت در سال  )برق(مگاوات 

 4/503 4/125 5/396 5/53 آفریقا

 7269 4355 23342 3390 آمریکا

 24415 4608 17509 3095 آسیا

 18904 5714 5745 998 اروپا

 2065 342 2269 437 اقیانوسیه

 53156 15144 49262 7974 جمع

    .WEC, World Energy Council,Performance, of Generating Plant, 2001: مأخذ
 ظرفیت موجود نصب شده نیروگاههای فتوولتائیک در کشورهای مختلف  )  : 9-66(جدول 

 )کیلووات(
 2001 2000 1996 1992 نام کشور

 33580 29210 15700 7300 استرالیا
 6636 4874 1739 573 اتریش
 8836 7154 2560 960 کانادا

 17600 15300 8392 4710 سوئیس 
 1500 1460 245 ـــ دانمارک

 194700 113800 27890 5619 آلمان
 9080 9080 6933 3950 اسپانیا
 2758 2552 1511 914 فنالند 
 13856 11331 4392 1751 فرانسه

 2746 1929 423 173 انگلستان
 20000 19000 16008 8480 ایتالیا
 452230 330220 59640 19000 ژاپن 

 4757 3960 2113 1471 کره جنوبی
 14972 13929 10020 5400 مکزیک

 20509 12759 3257 1270 هلند 
 6210 6030 4900 3800 نروژ

 928 928 424 169 پرتغال
 3032 2805 1849 800 سوئد 

 167800 138800 76500 43500 ایاالت متحده آمریکا 
 473 441 210 100 سایر 
 982203 725562 244706 109940 جمع

 ,IEA, International Energy Agency, "Trends in Photovoltaic, in Selected IEA Countries between 1992 and 2001: مأخذ

Report 2002.  
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 مشخصات مجموع ظرفیت موجود نصب شده نیروگاههای فتوولتائیک در کشورهای مختلف  )  : 9-67(جدول 
 2001در پایان سال                                                              

 )کیلووات(

 نام کشور
خارج از شبکه 
برای مصارف 

 خانگی 

خارج از شبکه 
برای مصارف 

 غیرخانگی 

متصل به 
شبکه 
 توزیع 

متصل به 
شبکه 
 ملی

 جمع 

سرانه 
ظرفیت نصب 

 شده 
 )وات بر نفر(

ظرفیت 
نصب شده 

در سال 
2001 

 4370 73/1 33580 650 2800 19170 10960 ااسترالی

 1762 81/0 6636 241 4440 1955 ـــ اتریش

 1682 28/0 8836 11 341 5162 3322 کانادا

 2300 42/2 17600 1560 13340 220 2480 سوئیس

 40 28/0 1500 ـــ 1290 160 50 دانمارک

 80900 34/2 194700 16000 162000 10500 6200 آلمان

 ـــ 23/0 9080 1480 600 1100 5900 )1(ااسپانی

 206 53/0 2758 30 87 249 2392 فنالند

 2525 23/0 13856 ـــ 972 3972 8912 فرانسه

 817 05/0 2746 ـــ 2226 385 135 انگلستان

 1000 35/0 20000 6715 1635 6350 5300 ایتالیا

 122010 57/3 452230 2900 379770 68960 600 ژاپن

 797 10/0 4757 ـــ 524 3857 376 نوبیکره ج

 1043 15/0 14972 ـــ 9 2614 12349 مکزیک

 7750 28/1 20509 2480 13699 4330 ـــ هلند

 180 38/1 6210 ـــ 65 335 5810 نروژ

 ـــ 09/0 928 ـــ 268 176 484 )2(پرتغال

 227 34/0 3032 ـــ 149 507 2376 سوئد

 29000 60/0 167800 12000 40600 64700 50500 ایاالت متحده آمریکا

 32 08/0 473 14 6 200 253 سایر 

 256641 98220301/1 44081 624821 194902 118399 جمع

 IEA, International Energy Agency, "Trends in photovoltaic, in selected IEA Countries between 1992 and :         مأخذ

2001", Report 2002 
 . باشد  می1999 دسامبر سال 31باشد و رقم ظرفیت تجمعی نصب شده تا   در دسترس نمی2001 و 2000ارقام سالهای )  1
 .باشد  می2000 دسامبر سال 31باشد و رقم ظرفیت تجمعی نصب شده تا  نمی در دسترس 2001ارقام سال ) 2
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 )دالر آمریکا بروات(ر برخی از کشورهای منتخب      د)1(قیمت سیستمهای فتوولتائیک نصب شده )  : 9-68(   جدول 
 نام کشور متصل به شبکه خارج از شبکه

  کیلووات10بیشتر از   کیلووات 10کمتر از   کیلووات 1بیشتر از   کیلووات 1کمتر از 

 3/6 1/7 4/9 7/11 استرالیا
 2/6 8/6 ـــ ـــ اتریش

 1/6 0/7 0/9 3/11 سوئیس
 9/10 9/6 0/20 2/9 دانمارک

 7/4 5/5 8/7 0/7 آلمان
 8/6 8/6 ـــ 2/13 فنالند

 ـــ ـــ 6/19 8/12 فرانسه
 4/9 6/10 9/11 0/14 انگلستان

 1/6 3/6 1/11 5/11 ایتالیا
 6/7 2/6 ـــ ـــ ژاپن

 3/10 5/11 4/17 1/18 کره جنوبی
 ـــ ـــ ـــ 3/13 مکزیک

 3/5 6/5 ـــ ـــ هلند
 ـــ ـــ 7/10 7/10 نروژ

 ـــ 2/6 ـــ 6/16 سوئد 
 5/8 0/10 0/16 5/18 ایاالت متحده آمریکا

  ,IEA, International Energy Agency, "Trends in Photovoltaic, in Selected IEA Countries between 1992 and 2001: مأخذ
Report 2002. 

 . گیرد لیات بر فروش را دربرنمیباشند و ما این قیمتها نشانگر قیمت سیستمهای نصب شده می)  1

  طی  OECDظرفیت خالص تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر و ضایعات در کل کشورهای )  :  9-69(جدول 

 )مگاوات(                                                        1990-2000                                                                          سالهای 
 2000 1999 1996 1990 شرح

 415376 412550 405615 369431 آبی 
 82500 84194 82811 • ای  های ذخیره تلمبه:      شامل 

 5644 5442 4989 4463 زمین گرمائی 
 352 279 • • )فتوولتائیک(نیروگاه خورشیدی 

 425 425 349 348 نیروگاه حرارتی خورشیدی 
 258 260 260 260  ، جذر و مد ،  اقیانوس امواج
 16110 11396 5126 2386 باد

 1742 1188 • • ضایعات صنعتی 
 6757 5855 • • ضایعات جامد شهری 

 13611 13728 • • بیوماس جامد 
 2562 1656 • • گاز حاصل از بیوماس

 2643 2712 • • سایر سوختهای تجدید پذیر
 465480 455491 438511 393497 ◊کل ظرفیت 

  .IEA , International Energy Agency, Renewables Information, Edition 2002: مأخذ
 . باشند ارقام در دسترس نمی  •.                                                     باشند   ارقام برآوردی می◊
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  1992-2000طی سالهای  OECDذیر و ضایعات در کل کشورهای میزان تولید برق از انرژیهای تجدیدپ)  :  9-70(جدول 
 )گیگاواتساعت(

 2000 1999 1996 1992 شرح

 1508155 1495935 1492059 1323261 انرژیهای تجدیدپذیر

 1315461 1316760 1339087 1189443 )ای های ذخیره به استثنای تلمبه(آبی 
 32878 33018 31530 30801 زمین گرمائی 

 206 155 72 47 )فتوولتائیک(اه خورشیدی نیروگ
 913 903 932 750 نیروگاه حرارتی خورشیدی 
 605 612 579 611 امواج ، جذر و مد ،  اقیانوس 

 28666 19105 8330 4461 باد
 34113 34283 28711 21326 )تجدیدپذیر(ضایعات شهری 

 83165 81311 76615 72016 بیوماس جامد 
 12148 9788 6203 3806 بیوگاز 

 16053 13556 10636 13158 ضایعات تجدید ناپذیر

 13589 11435 10458 13096 ضایعات صنعتی 
 2464 2121 178 62 )تجدیدناپذیر(ضایعات شهری 

 ـــ ـــ 2219 2194 )1(سایر

 50166 47839 39347 34484 )2(کل ضایعات

  .IEA, International Energy Agency, "Energy Balances of OECD Countries" , 1999-2000 , Edition 2002: مأخذ
 .باشد شامل ضایعات شهری تجدیدپذیر می)  2.                باشد شامل ضایعات و سوختهای تجدیدپذیر مشخص نشده می)  1
 

 2000سال  در   OECDمیزان تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر و ضایعات به تفکیک کشورهای )  : 9-71(جدول 
 )گیگاواتساعت (

 کانادا بلژیک اتریش استرالیا شرح

 365919 1047 43640 18565 انرژیهای تجدیدپذیر

 358302 459 41995 16777 )ای های ذخیره به استثنای تلمبه(آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ زمین گرمائی 

 ـــ ـــ 3 ـــ )فتوولتائیک(نیروگاه خورشیدی 
 3 ـــ ـــ 30 ی نیروگاه حرارتی خورشید

 32 ـــ ـــ ـــ امواج ، جذر و مد ، اقیانوس 
 203 15 67 56 باد

 ـــ 301 27 ـــ )تجدیدپذیر(ضایعات شهری 
 7379 182 1483 1323 بیوماس جامد 

 ـــ 90 65 379 بیوگاز 
 ـــ 646 140 ـــ ضایعات تجدید ناپذیر

 ـــ 311 96 ـــ ضایعات صنعتی 
 ـــ 335 44 ـــ )جدیدناپذیرت(ضایعات شهری 

 ـــ ـــ ـــ ـــ )1(سایر

 ـــ 947 167 ـــ )2(کل ضایعات



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  426

 

 

 ادامه ... 2000 در سال   OECDمیزان تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر و ضایعات به تفکیک کشورهای )  :  9-71(جدول 
 )گیگاواتساعت (

 فرانسه فنالند دانمارک جمهوری چک شرح

 70878 23295 6086 2275 یدپذیرانرژیهای تجد

 66938 14660 29 1758 )ای های ذخیره به استثنای تلمبه(آبی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ زمین گرمائی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ )فتوولتائیک(نیروگاه خورشیدی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ نیروگاه حرارتی خورشیدی 
 573 ـــ ـــ ـــ امواج ، جذر و مد ، اقیانوس 

 77 78 4441 ـــ باد
 1995 59 1000 ـــ )تجدیدپذیر(ضایعات شهری 

 949 8476 409 382 بیوماس جامد 
 346 22 207 135 بیوگاز 

 ـــ 324 238 206 ضایعات تجدید ناپذیر

 ـــ 324 ـــ 201 ضایعات صنعتی 
 ـــ ـــ 238 5 )تجدیدناپذیر(ضایعات شهری 

 ـــ ـــ ـــ ـــ )1(سایر

 1995 383 1238 206 )2(کل ضایعات

 ادامه... 2000 در سال   OECDمیزان تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر و ضایعات به تفکیک کشورهای )  : 9-71(جدول 
 )گیگاواتساعت (

 ایسلند مجارستان یونان آلمان شرح

 7679 286 4145 37319 انرژیهای تجدیدپذیر

 6356 178 3693 21732 )ای های ذخیره به استثنای تلمبه(آبی 
 1323 ـــ ـــ ـــ زمین گرمائی 

 ـــ ـــ ـــ 60 )فتوولتائیک(نیروگاه خورشیدی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ نیروگاه حرارتی خورشیدی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ امواج ، جذر و مد ، اقیانوس 

 ـــ ـــ 451 9352 باد
 ـــ 105 ـــ 3688 )تجدیدپذیر(ضایعات شهری 

 ـــ 3 ـــ 804 بیوماس جامد 
 ـــ ـــ 1 1683 بیوگاز 

 ـــ ـــ 163 3946 ضایعات تجدید ناپذیر

 ـــ ـــ 163 3946 ضایعات صنعتی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ )تجدیدناپذیر(ضایعات شهری 

 ـــ ـــ ـــ ـــ )1(سایر

 ـــ 105 163 7634 )2(کل ضایعات
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 ادامه ... 2000 در سال   OECDپذیر و ضایعات به تفکیک کشورهای میزان تولید برق از انرژیهای تجدید)  :  9-71(جدول 
 )گیگاواتساعت (

 کره جنوبی ژاپن ایتالیا ایرلند شرح

 4450 107228 51070 1185 انرژیهای تجدیدپذیر

 4010 87253 44205 846 )ای های ذخیره به استثنای تلمبه(آبی 
 ـــ 3348 4705 ـــ زمین گرمائی

 62 ـــ 6 ـــ )فتوولتائیک(ی نیروگاه خورشید
 ـــ ـــ ـــ ـــ نیروگاه حرارتی خورشیدی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ امواج ، جذر و مد ، اقیانوس 

 17 109 563 244 باد
 361 5209 804 ـــ )تجدیدپذیر(ضایعات شهری 

 ـــ 11309 221 ـــ بیوماس جامد 
 ـــ ـــ 566 95 بیوگاز 

 35 ـــ 316 ـــ ضایعات تجدید ناپذیر

 ـــ ـــ 316 ـــ ضایعات صنعتی 
 35 ـــ ـــ ـــ )تجدیدناپذیر(ضایعات شهری 

 ـــ ـــ ـــ ـــ )1(سایر

 396 5209 1120 ـــ )2(کل ضایعات

 
 ادامه... 2000 در سال   OECDمیزان تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر وضایعات به تفکیک کشورهای )  :  9-71(جدول 

 )اواتساعتگیگ (
 زالندنو هلند مکزیک لوکزامبورگ شرح

 28099 2816 39518 203 انرژیهای تجدیدپذیر

 24620 142 33133 120 )ای های ذخیره به استثنای تلمبه(آبی 
 2767 ـــ 5901 ـــ زمین گرمائی 

 ـــ 8 29 ـــ )فتوولتائیک(نیروگاه خورشیدی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ نیروگاه حرارتی خورشیدی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ امواج ، جذر و مد ، اقیانوس 

 123 829 13 27 باد
 ـــ 1176 ـــ 52 )تجدیدپذیر(ضایعات شهری 

 477 378 433 ـــ بیوماس جامد 
 112 283 9 4 بیوگاز 

 ـــ 2333 ـــ ـــ ضایعات تجدید ناپذیر

 ـــ 935 ـــ ـــ ضایعات صنعتی 
 ـــ 1398 ـــ ـــ )تجدیدناپذیر(ضایعات شهری 

 ـــ ـــ ـــ ـــ )1(سایر

 ـــ 3509 ـــ 52 )2(کل ضایعات
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 ادامه ... 2000 در سال   OECDمیزان تولید برق از انرژیهای  تجدیدپذیر و ضایعات به تفکیک کشورهای )  : 9-71(جدول 
 )گیگاواتساعت (

 اسپانیا جمهوری اسلواکی پرتغال لهستان نروژ شرح

 35617 4726 13125 2330 141961 پذیرانرژیهای تجدید

 28372 4726 11323 2105 141597)ای  ذخیرههای به استثنای تلمبه(آبی 
 ـــ ـــ 80 ـــ ـــ زمین گرمائی 

 22 ـــ 1 ـــ ـــ )فتوولتائیک(نیروگاه خورشیدی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نیروگاه حرارتی خورشیدی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ امواج ، جذر و مد ، اقیانوس 

 4724 ـــ 168 5 30 باد
 759 ـــ 514 ـــ 108 )تجدیدپذیر(ضایعات شهری 

 1360 ـــ 1037 189 226 بیوماس جامد 
 380 ـــ 2 31 ـــ بیوگاز 

 274 ـــ ـــ 329 21 ضایعات تجدید ناپذیر

 274 ـــ ـــ 329 21 ضایعات صنعتی 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )تجدیدناپذیر(ضایعات شهری 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )1(سایر

 1033 ـــ 514 329 129 )2(کل ضایعات

 ادامه ... 2000 در سال   OECDمیزان تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر و ضایعات به تفکیک کشورهای )  : 9-71(جدول 
 )گیگاواتساعت (

 آمریکا انگلستان ترکیه سوئیس سوئد شرح

 331817 10008 31154 38451 83263 رانرژیهای تجدیدپذی

 248358 5110 30879 36834 78951 )ای های ذخیره به استثنای تلمبه(آبی 
 14678 ـــ 76 ـــ ـــ زمین گرمائی

 3 1 ـــ 11 ـــ )فتوولتائیک(نیروگاه خورشیدی 
 880 ـــ ـــ ـــ ـــ نیروگاه حرارتی خورشیدی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ امواج ، جذر و مد ، اقیانوس 

 5645 946 33 3 447 باد
 15653 695 ـــ 1434 173 )تجدیدپذیر(ضایعات شهری 

 41616 700 145 14 3670 بیوماس جامد 
 4984 2556 21 155 22 بیوگاز 

 6552 409 54 ـــ 67 ضایعات تجدید ناپذیر

 6552 ـــ 54 ـــ 67 ضایعات صنعتی 
 ـــ 409 ـــ ـــ ـــ )تجدیدناپذیر(ضایعات شهری 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )1(سایر

 22205 1104 54 1434 240 )2(کل ضایعات

  .IEA , International Energy Agency, "Energy Balances of OECD Countries" , 1999-2000 , Edition 2002: مأخذ
  .باشد شامل ضایعات شهری تجدیدپذیر می)  2     .           باشد شامل ضایعات و سوختهای تجدیدپذیر مشخص نشده می)  1
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 ) 1(ای در جهان مصرف انرژی هسته )  : 9-72(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 5/30 0/2 2/183 6/179 7/160 9/145 ایاالت متحده آمریکا

 9/2 4/5 4/17 5/16 0/21 2/19 کانادا 
 3/0 9/5 0/2 9/1 8/1 0/1 مکزیک

 7/33 3/2 6/202 0/198 5/183 1/166 جمع آمریکای شمالی

       آمریکای مرکزی و جنوبی
 3/0 2/14 6/1 4/1 7/1 8/1 آرژانتین
 5/0 <0/100 2/3 3/1 5/0 3/0 برزیل
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ شیلی 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ کلمبیا

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اکوادور
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ پرو

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ونزوئال
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر

 8/0 4/82 8/4 7/2 2/2 1/2 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       اروپا
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اتریش

 8/1 -1/2 7/10 9/10 8/9 7/9 بلژیک و لوکزامبورگ
 7/0 3/0 5/4 5/4 1/4 0/3 بلغارستان

 6/0 5/8 3/3 1/3 9/2 7/2 جمهوری چک
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ دانمارک
 9/0 4/1 2/5 1/5 4/4 4/4 فنالند

 8/15 0/1 9/94 0/94 9/89 0/75 فرانسه
 4/6 9/0 7/38 4/38 6/36 4/33 آلمان
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ یونان

 5/0 -4/0 2/3 2/3 2/3 1/3 مجارستان
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ایسلند

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جمهوری ایرلند
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ایتالیا
 1/0 2/1 9/0 9/0 9/0 8/0 هلند
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نروژ

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لهستان
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 ادامه...  )1(ای در جهان  مصرف انرژی هسته )  : 9-72(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ پرتغال 
 2/0 -2/0 2/1 2/1 3/0 ـــ رومانی 

 6/0 3/3 9/3 7/3 6/2 6/2 سلواکی ا
 4/2 3/2 4/14 1/14 7/12 6/12 اسپانیا
 7/2 4/26 4/16 0/13 6/16 4/17 سوئد

 0/1 4/1 1/6 0/6 7/5 2/5 سوئیس
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ترکیه

 4/3 9/5 4/20 3/19 4/21 0/16 انگلستان
 2/0 5/10 2/1 1/1 0/1 1/1 سایر

 4/37 0/3 0/225 5/218 1/212 0/187 جمع اروپا

       شوروی سابق
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ آذربایجان 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ روسیه سفید
 ـــ ـــ ـــ ـــ ♦ 1/0 قزاقستان
 4/0 0/35 6/2 9/1 2/3 8/3 لیتوانی

 1/5 6/4 9/30 5/29 7/24 2/27 فدراسیون روسیه
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ترکمنستان

 9/2 -7/1 2/17 5/17 0/18 0/17 اوکراین
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ازبکستان

 1/0 2/8 5/0 4/0 5/0 ـــ سایر

 5/8 6/3 2/51 3/49 4/46 1/48 جمع شوروی سابق

       خاورمیانه
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ایران

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ کویت

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ قطر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عربستان سعودی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ امارات متحده عربی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ جمع خاورمیانه

       آفریقا
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الجزایر
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 ادامه...  )1 (ای در جهان مصرف انرژی هسته )  : 9-72(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مصر
 4/0 -6/17 6/2 1/3 8/2 2/2 آفریقای جنوبی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر

 4/0 -6/17 6/2 1/3 8/2 2/2 جمع آفریقا

        اقیانوسیهآسیا و
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ استرالیا

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بنگالدش

 7/0 4/4 0/4 8/3 2/3 ـــ چین

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هنگ کنگ

 7/0 9/21 4/4 6/3 9/1 2/1 هندوستان 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ اندونزی

 1/12 5/0 7/72 3/72 3/67 4/47 ژاپن

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مالزی

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ زالندنو

 1/0 1/82 5/0 3/0 1/0 1/0 پاکستان

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ فیلیپین

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سنگاپور

 2/4 9/2 4/25 7/24 7/16 7/12 کره جنوبی

 3/1 -8/7 0/8 7/8 6/8 0/8 تایوان

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ تایلند

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ سایر

 1/19 4/1 0/115 4/113 8/97 4/69 جمع آسیا و اقیانوسیه

 0/100 8/2 2/601 0/585 8/544 9/474 کل جهان 

 6/33 1/3 6/201 7/195 3/192 3/169  کشور اتحادیه اروپا15: شامل 

 OECD 1/409 2/474 7/506 8/518 4/2 3/86 کشورهای

 5/8 6/3 2/51 3/49 4/46 1/48 شوروی سابق

 EMEs 7/17 2/24 0/29 2/31 8/7 2/5 سایر کشورهای

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
 . محاسبه شده است) درصد38(ارقام  براساس راندمان حرارتی  متوسط یک نیروگاه جدید )  1
 .            باشد  می05/0رقم کمتر از  ♦
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 2001ای در سال  ظرفیت ناخالص و تعداد راکتورهای تولید برق هسته )  : 9-73(جدول    

 نام کشور )2(نیروگاههای در دست ساخت  )1 (برداری نیروگاههای در حال بهره
 )مگاوات(ظرفیت  تعداد واحدها )مگاوات(ظرفیت ناخالص  تعداد واحدها

 692 1 1005 2 آرژانتین
 ـــ ـــ 408 1 ارمنستان

 ـــ ـــ 5824 7 بلژیک
 ـــ ـــ 1966 2 برزیل

 ـــ ـــ 3760 6 بلغارستان
 ـــ ـــ 15795 21 کانادا
 6420 8 2268 3 چین

 912 1 1760 4 جمهوری چک
 ـــ ـــ 2400 4 فنالند

 ـــ ـــ 62466 57 فرانسه
 ـــ ـــ 21931 19 آلمان

 ـــ ـــ 1840 4 مجارستان
 900 2 3180 14 هندوستان

 2111 2 ـــ ـــ ایران
 3190 3 45907 53 ژاپن

 3820 4 ـــ ـــ کره شمالی
 ـــ ـــ 3000 2 لیتوانی
 ـــ ـــ 1350 2 مکزیک

 ـــ ـــ 481 1 هلند
 ـــ ـــ 462 2 پاکستان
 650 1 708 1 رومانی 
 2825 3 22316 30 روسیه

 776 2 2580 6 جمهوری اسلواکی 
 ـــ ـــ 664 1 اسلونی 

 ـــ ـــ 1930 2 آفریقای جنوبی
 ـــ ـــ 13716 16 کره جنوبی

 ـــ ـــ 7400 9 اسپانیا
 ـــ ـــ 9819 11 سوئد

 ـــ ـــ 3200 5 سوئیس
 3800 4 11880 13 اوکراین
 2560 2 5146 6 تایوان

 ـــ ـــ 14620 33 انگلستان
 ـــ ـــ 102162 104 ایاالت متحده آمریکا

 .WEC, World Energy Council, Performance of Generting plant, 2001: مأخذ) www. eia. doe. gov.              2: ذمأخ) 1
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 ) 1(مصرف انرژی اولیه تجاری در جهان )  : 9-74(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

       آمریکای شمالی
 5/24 -2/2 3/2237 4/2287 7/2172 6/1949 ایاالت متحده آمریکا

 0/3 -6/3 6/274 8/284 9/275 5/246 کانادا 

 4/1 -5/2 7/127 0/131 4/116 6/104 مکزیک

 9/28 -4/2 6/2639 2/2703 0/2565 7/2300 جمع آمریکای شمالی

       آمریکای مرکزی و جنوبی
 6/0 7/0 2/59 8/58 9/53 5/45 آرژانتین

 9/1 -1/2 6/173 3/177 0/151 3/122 برزیل

 3/0 8/4 8/25 6/24 1/19 1/13 شیلی 

 3/0 -3/0 8/24 9/24 7/27 3/23 کلمبیا

 1/0 -3/0 6/7 7/7 2/7 0/6 اکوادور

 1/0 -3/0 7/11 7/11 0/11 5/8 پرو

 7/0 ♦ 9/61 9/61 0/58 4/48 ونزوئال

 0/1 0/1 2/87 3/86 1/78 7/62 سایر

 0/5 -3/0 8/451 2/453 0/406 8/329 آمریکای مرکزی و جنوبی جمع

       اروپا
 3/0 4/0 6/31 5/31 1/29 1/28 اتریش

 7/0 -6/3 9/63 4/66 1/59 3/56 بلژیک و لوکزامبورگ

 2/0 -3/3 2/18 9/18 3/23 5/21 بلغارستان

 5/0 6/4 6/41 8/39 0/43 9/45 جمهوری چک

 2/0 5/0 9/18 8/18 1/24 5/19 دانمارک

 3/0 1/1 3/26 0/26 5/24 9/23 فنالند

 8/2 6/0 4/256 8/254 7/244 1/231 فرانسه

 7/3 4/1 2/335 5/330 0/344 6/340 آلمان

 3/0 -1/2 1/31 8/31 0/27 4/24 یونان

 3/0 8/3 9/23 0/23 2/24 6/25 مجارستان

 ♦ 0/3 5/2 4/2 9/1 6/1 ایسلند

 2/0 1/5 6/14 9/13 8/10 2/9 جمهوری ایرلند

 9/1 4/0 2/177 4/176 4/162 0/158 ایتالیا

 0/1 5/2 6/88 5/86 2/85 1/79 هلند

 5/0 -2/9 7/41 9/45 1/37 3/36 نروژ

 0/1 -9/0 7/87 4/88 8/100 2/101 لهستان



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه... ) 1(مصرف انرژی اولیه تجاری در جهان  )  : 9-74(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

در کل سهم 
 )درصد( 2001

 3/0 3/1 9/23 6/23 4/19 5/16 پرتغال 
 4/0 1/3 2/38 0/37 2/48 7/50 رومانی 

 2/0 2/5 1/19 1/18 5/17 6/18 اسلواکی 
 5/1 2/4 6/134 2/129 8/104 7/92 اسپانیا
 6/0 4/8 6/52 6/48 8/48 3/50 سوئد

 3/0 9/6 4/31 4/29 1/27 8/27 سوئیس
 8/0 -7/4 2/70 7/73 7/67 0/48 ترکیه

 5/2 8/0 0/224 2/222 8/224 9/215 انگلستان
 5/0 2/0 1/41 0/41 1/41 9/47 سایر

 8/20 9/0 5/1894 8/1877 6/1840 7/1770 جمع اروپا

       شوروی سابق
 1/0 1/9 5/12 4/11 6/12 3/22 آذربایجان 

 2/0 -4/1 7/20 0/21 4/21 1/38 روسیه سفید
 5/0 4/6 1/43 5/40 9/45 5/73 قزاقستان
 1/0 5/16 1/8 0/7 0/9 6/17 لیتوانی

 0/7 4/0 0/643 3/640 2/647 2/862 فدراسیون روسیه
 2/0 6/2 0/14 6/13 0/12 1/14 ترکمنستان

 4/1 -1/1 1/131 6/132 6/141 6/248 اوکراین
 6/0 8/7 8/54 9/50 0/49 8/49 ازبکستان

 2/0 1/5 1/22 0/21 3/22 1/49 سایر

 4/10 2/1 4/949 3/938 0/961 3/1375 جمع شوروی سابق

       خاورمیانه
 3/1 -6/0 3/114 0/115 5/98 2/72 ایران
 2/0 4/0 1/19 0/19 6/14 1/4 کویت
 2/0 1/7 7/15 7/14 4/13 7/7 قطر

 2/1 5/3 0/111 2/107 7/93 0/87 عربستان سعودی
 5/0 0/3 2/45 8/43 3/42 9/34 امارات متحده عربی

 0/1 4/1 9/91 6/90 3/80 4/58 سایر

 4/4 8/1 2/397 3/390 8/342 3/264 جمع خاورمیانه

       آفریقا
 3/0 0/3 8/28 0/28 9/27 3/25 الجزایر
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 ادامه...  )1 (مصرف انرژی اولیه تجاری در جهان )  : 9-74(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام (

 2001 2000 1996 1991 نام کشور
 نسبت 2001تغییرات 

 )درصد( 2000به 

سهم در کل 
 )درصد( 2001

 5/0 5/2 0/49 8/47 4/38 3/33 مصر

 2/1 -3/1 0/107 4/108 0/106 8/89 آفریقای جنوبی

 1/1 4/3 8/95 7/92 6/83 8/71 سایر

 1/3 4/1 6/280 9/276 9/255 2/220 جمع آفریقا

       آسیا و اقیانوسیه

 2/1 7/1 9/109 1/108 3/101 2/87 استرالیا

 1/0 2/6 4/13 6/12 0/10 7/6 بنگالدش

 2/9 3/4 7/839 7/804 7/912 5/694 چین

 2/0 6/6 6/16 6/15 0/15 2/12 هنگ کنگ

 4/3 5/0 7/314 3/313 8/269 8/205 هندوستان 

 1/1 4/4 9/97 8/93 4/79 1/57 اندونزی

 6/5 -3/0 5/514 9/515 6/503 1/451 ژاپن

 5/0 -4/0 1/42 3/42 0/36 2/24 مالزی

 2/0 -0/1 6/17 8/17 2/17 3/15 زالندنو

 5/0 2/3 4/43 1/42 3/38 7/27 پاکستان

 2/0 5/0 7/22 6/22 1/21 6/13 فیلیپین

 4/0 7/11 1/39 0/35 6/31 7/23 سنگاپور

 1/2 5/2 9/195 1/191 8/163 8/101 کره جنوبی

 9/0 -1/0 4/85 6/85 9/68 7/51 تایوان

 7/0 0/1 0/63 4/62 4/58 2/33 تایلند

 0/1 0/3 8/95 0/93 2/88 4/80 سایر

 5/27 3/2 7/2511 9/2455 3/2415 2/1886 جمع آسیا و اقیانوسیه

 0/100 3/0 8/9124 6/9095 6/8786 2/8147 کل جهان 

 2/16 3/1 9/1478 2/1460 7/1408 6/1345  کشور اتحادیه اروپا15: شامل 

 OECD 7/4606 9/5078 0/5317 5/5274 8/0- 8/57 شورهایک

 4/10 2/1 4/949 3/938 0/961 3/1375 شوروی سابق

 EMEs 2/2165 7/2746 3/2840 9/2900 1/2 8/31 سایر کشورهای

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2002: مأخذ
 .باشد  فضوالت دامی و گیاهی نمی چوب، ،)تورب(شامل سوختهایی نظیر زغال نارس  )1
 . باشد  می05/0 رقم کمتر از ♦
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 2000در سال    OECDشاخصهای مهم اقتصاد انرژی به  تفکیک کشورهای  )  : 9-75(جدول 

  )1 (جمعیت نام کشور
تولید 

ناخالص 
 )2 (داخلی

نسبت عرضه کل 
انرژی اولیه به 

GDP)3( 

عرضه سرانه 
 )4( انرژی

مصرف نهایی 
 )5( تسرانه نف

مصرف 
 )6(سرانه برق 

 10051 93/1 75/5 24/0 6/451 2/19 استرالیا
 7005 36/1 52/3 11/0 0/267 1/8 اتریش
 8248 14/2 78/5 19/0 0/318 3/10 بلژیک
 16968 67/2 16/8 36/0 9/704 8/30 کانادا

 5696 74/0 93/3 74/0 5/54 3/10 جمهوری چک
 6481 39/1 64/3 09/0 1/206 3/5 دانمارک
 15274 61/1 40/6 20/0 5/165 2/5 فنالند

 7302 46/1 25/4 15/0 6/1755 4/60 فرانسه
 6684 49/1 13/4 13/0 5/2686 2/82 آلمان
 4693 27/1 64/2 20/0 1/139 6/10 یونان

 3332 55/0 47/2 46/0 4/54 0/10 مجارستان
 26314 00/3 20/12 39/0 8/8 3/0 ایسلند
 5819 87/1 86/3 14/0 6/106 8/3 ایرلند
 5228 13/1 97/2 14/0 9/1204 7/57 ایتالیا
 8331 69/1 13/4 09/0 6/5680 9/126 ژاپن 

 5901 82/1 10/4 31/0 5/617 3/47 کره جنوبی 
 15355 32/5 35/8 15/0 6/24 4/0 لوکزامبورگ

 1816 62/0 58/1 41/0 4/374 2/97 مکزیک
 6560 54/1 76/4 15/0 9/496 9/15 هلند

 9182 53/1 86/4 27/0 7/68 8/3 زالندنو
 25188 78/1 70/5 15/0 4/170 5/4 نروژ

 3223 47/0 33/2 55/0 3/163 7/38 لهستان
 4101 31/1 46/2 19/0 3/129 0/10 پرتغال

 4845 62/0 23/3 78/0 5/22 4/5 جمهوری اسلواکی 
 5248 40/1 13/3 18/0 1/704 9/39 اسپانیا
 15661 62/1 35/5 17/0 9/277 8/8 سوئد

 7837 82/1 70/3 08/0 9/335 2/7 سوئیس
 1564 40/0 15/1 38/0 1/205 8/66 ترکیه

 5995 23/1 89/3 18/0 8/1303 8/59 انگلستان
 13843 94/2 35/8 26/0 9/8986 4/275 ایاالت متحده آمریکا

 OECD 2/1122 4/27685 19/0 74/4 70/1 8089کل کشورهای 
 11183 36/2 70/6 27/0 1/10066 4/403 آمریکای شمالی OECDهایکشور

 7932 74/1 30/4 12/0 4/6818 2/197 اقیانوسیه OECDکشورهای 
 5755 17/1 39/3 16/0 9/10800 6/521 اروپایی OECDکشورهای 

 IEA 6/980 5/27116 19/0 15/5 86/1 8915کل کشورهای 
 6547 40/1 86/3 15/0 9/9785 5/378  کشور اتحادیه اروپایی15

   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, 1999-2000, Edition,  2002: مأخذ
تن معادل نفت خام  به هزار ) 3  1995میلیارد دالر آمریکا به قیمتهای ثابت سال ) 2    میلیون نفر) 1

 تن معادل نفت خام به نفر ) 4   1995 دالر آمریکا برحسب قیمتهای ثابت سال
 .باشد کیلوواتساعت به نفر ـ ارقام محاسباتی می) 6  .باشد تن معادل نفت خام به نفر  ـ ارقام محاسباتی می) 5
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 2000در سال  OECDشاخصهای مهم اقتصاد  انرژی به تفکیک کشورهای غیر  )  : 9-76(جدول 

  )1 (جمعیت نام کشور
تولید 

ناخالص 
 )2 (لیداخ

نسبت عرضه کل 
انرژی اولیه به 

GDP)3( 

عرضه سرانه 
 )4( انرژی

مصرف 
 )4( سرانه نفت

مصرف 
 )5(سرانه برق 

       آفریقا
 698 28/0 96/0 60/0 8/48 4/30 الجزایر
 94 11/0 58/0 15/1 6/6 1/13 آنگوال
 64 09/0 38/0 91/0 6/2 3/6 بنین

 183 07/0 43/0 63/0 0/10 9/14 کامرون
 126 09/0 30/0 35/0 5/2 0/3 کنگو

 84 01/0 29/0 20/3 7/4 9/50 جمهوری دموکراتیک کنگو
 190 09/0 43/0 58/0 9/11 0/16 ساحل عاج

 1040 42/0 73/0 59/0 4/78 0/64 مصر
 42 05/0 18/0 13/1 6/0 1/4 اریتره
 24 02/0 29/0 51/2 5/7 3/64 اتیوپی
 728 41/0 27/1 29/0 4/5 2/1 گابن
 402 09/0 40/0 97/0 0/8 3/19 غنا
 107 11/0 51/0 57/1 9/9 1/30 کنیا
 3921 28/2 11/3 48/0 2/34 3/5 لیبی

 544 24/0 36/0 26/0 3/39 7/28 مراکش
 47 02/0 40/0 11/2 4/3 7/17 موزامبیک

 1358 36/0 59/0 24/0 2/4 8/1 نامیبیا
 85 09/0 71/0 80/2 2/32 9/126 نیجریه

 129 14/0 32/0 53/0 8/5 5/9 گالسن
 4533 23/0 51/2 63/0 6/170 8/42 آفریقای جنوبی

 67 06/0 52/0 63/1 9/9 1/31 سودان
 56 02/0 46/0 40/2 4/6 7/33 تانزانیا
 120 10/0 34/0 03/1 5/1 5/4 توگو
 989 40/0 82/0 33/0 6/23 6/9 تونس
 575 05/0 62/0 58/1 0/4 1/10 زامبیا
 845 10/0 81/0 30/1 8/7 6/12 ابوهزیمب

 66 04/0 39/0 05/1 0/53 1/143 سایر 
 501 13/0 64/0 86/0 8/592 1/795 جمع آفریقا

       آمریکای التین
 2129 63/0 66/1 21/0 8/293 0/37 آرژانتین
 391 32/0 59/0 62/0 9/7 3/8 بولیوی
 1935 51/0 07/1 23/0 0/788 4/170 برزیل
 2521 65/0 60/1 30/0 4/81 2/15 شیلی



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه ... 2000در سال   OECDشاخصهای مهم اقتصاد انرژی به تفکیک کشورهای غیر  )  : 9-76(جدول 

  )1 (جمعیت نام کشور

تولید 
ناخالص 

 )2 (داخلی

نسبت عرضه کل 
انرژی اولیه به 

GDP)3( 

عرضه سرانه 
 )4( انرژی

مصرف 
 )4( سرانه نفت

مصرف 
 )5(سرانه برق 

 792 29/0 68/0 30/0 9/96 3/42 کلمبیا
 1564 45/0 86/0 22/0 9/14 8/3 کاستاریکا

 1131 87/0 18/1 48/0 3/27 2/11 کوبا
 829 76/0 93/0 45/0 3/17 4/8 جمهوری دومینیکن

 664 52/0 65/0 45/0 0/18 6/12 اکوادور
 644 30/0 65/0 37/0 0/11 3/6 السالوادور

 338 26/0 63/0 40/0 7/17 4/11 گواتماال
 38 06/0 26/0 70/0 9/2 0/8 هائیتی 

 502 22/0 47/0 66/0 6/4 4/6 هندوراس
 2282 29/1 49/1 83/0 7/4 6/2 جامائیکا

 4544 04/5 04/5 40/0 7/2 2/0 آنتیل هلند 
 339 23/0 54/0 16/1 4/2 1/5 نیکاراگوئه

 1349 62/0 89/0 27/0 4/9 9/2 پاناما
 882 20/0 72/0 42/0 3/9 5/5 پاراگوئه

 687 30/0 49/0 21/0 8/60 7/25 پرو
 3925 30/0 66/6 30/1 7/6 3/1 ترینیداد و توباگو

 1969 60/0 92/0 15/0 4/20 3/3 اروگوئه
 2669 08/1 45/2 74/0 8/79 2/24 ونزوئال

 2467 45/1 69/1 23/0 8/26 6/3 سایر 
 1562 52/0 10/1 28/0 6/1604 6/415 جمع آمریکای التین

       آسیا 
 102 03/0 14/0 38/0 9/48 1/131 بنگالدش
 7438 80/0 87/5 34/0 9/5 3/0 برونئی

 393 10/0 49/0 08/1 7/466 9/1015 هندوستان
 390 25/0 69/0 70/0 1/209 4/210 اندونزی

 1288 16/0 07/2 55/5 3/8 3/22 کره شمالی
 2736 99/0 13/2 44/0 6/111 3/23 مالزی

 74 04/0 26/0 91/0 8/13 7/47 )برمه(میانمار 
 61 03/0 34/0 42/1 6/5 0/23 نپال

 374 14/0 46/0 90/0 3/71 1/138 پاکستان
 515 23/0 56/0 48/0 2/88 6/75 فیلیپین

 7467 81/5 12/6 22/0 4/113 0/4 سنگاپور
 283 18/0 42/0 48/0 7/16 4/19 سریالنکا
 8316 68/1 74/3 24/0 6/343 2/22 چین تایپه
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 ادامه ... 2000در سال   OECDشاخصهای مهم اقتصاد  انرژی به تفکیک کشورهای غیر  )  : 9-76(جدول 

  )1 (جمعیت نام کشور
تولید 

ناخالص 
 )2 (داخلی

نسبت عرضه کل 
انرژی اولیه به 

GDP)3( 
عرضه سرانه 

 )4( انرژی
مصرف  
 )4( سرانه نفت

مصرف 
 )5(سرانه برق 

 1501 55/0 21/1 43/0 3/170 7/60 تایلند
 293 11/0 47/0 32/1 9/27 5/78 ویتنام
 156 07/0 17/0 25/0 3/23 3/35 سایر 

 537 17/0 59/0 65/0 5/1724 9/1907 جمع آسیا

       چین 
 993 18/0 90/0 10/1 3/1040 5/1262 جمهوری خلق چین

 5341 11/2 08/3 13/0 6/164 8/6 هنگ کنگ 

 1016 19/0 92/0 97/0 9/1204 3/1269 جمع چین و هنگ کنگ

       OECD غیر اروپایی کشورهای
 1002 31/0 48/0 53/0 1/3 4/3 آلبانی 

 3675 51/0 30/2 53/1 3/12 2/8 بلغارستان
 4203 10/3 20/3 23/0 6/10 8/0 قبرس

 3786 77/5 77/5 31/0 5/0 0/0 گیبرالتار
 4313 09/2 09/2 20/0 0/4 4/0 مالت

 1989 43/0 62/1 11/1 7/32 4/22 رومانی
 1915 24/0 10/1 72/0 1/6 0/4 بوسنی و هرزگوین

 2886 89/0 78/1 35/0 5/22 4/4 کرواسی
 2901 49/0 36/1 54/0 1/5 0/2 جمهوری مقدونیه  

 5781 23/1 29/3 28/0 2/23 0/2 اسلونی 
 3219 29/0 29/1 04/1 2/13 6/10 جمهوری فدرال یوگسالوی

 3123 49/0 53/1 50/0 1/70 0/23 یوگسالوی سابق 

 OECD 2/58 4/133 71/0 64/1 51/0 2661 غیر اروپایی کشورهای جمع

       شوروی 
 1047 09/0 54/0 56/0 7/3 8/3 ارمنستان

 2040 81/0 45/1 87/2 1/4 0/8 آذربایجان 
 2988 76/0 43/2 88/0 6/27 0/10 روسیه سفید

 4634 52/0 30/3 75/0 1/6 4/1 استونی
 1294 28/0 57/0 14/1 5/2 0/5 گرجستان 
 3083 51/0 63/2 74/1 5/22 9/14 قزاقستان

 1687 09/0 50/0 56/0 4/4 9/4 قرقیزستان
 2078 52/0 54/1 59/0 2/6 4/2 لتونی

 2383 60/0 93/1 94/0 6/7 7/3 لیتوانی 
 843 11/0 67/0 05/1 7/2 3/4 جمهوری مولداوی 



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه  ... 20001در سال   OECDشاخصهای مهم اقتصاد  انرژی به تفکیک کشورهای غیر  )  : 9-76(جدول 

  )1 (جمعیت نام کشور

تولید 
ناخالص 

 )2 (داخلی

نسبت عرضه کل 
انرژی اولیه به 

GDP)3( 

عرضه سرانه 
 )4( انرژی

مصرف 
 )4( سرانه نفت

مصرف 
 )5(سرانه برق 

 5236 89/0 22/4 72/1 3/357 6/145 روسیه
 2172 15/0 47/0 22/1 4/2 2/6 تاجیکستان
 1427 59/0 67/2 94/1 2/7 2/5 ترکمنستان

 2755 25/0 82/2 15/3 4/44 5/49 اوکراین
 1778 30/0 03/2 18/4 0/12 8/24 ازبکستان

 3792 63/0 18/3 80/1 5/510 6/289 جمع شوروی سابق 

       خاورمیانه
 8511 06/2 25/9 89/0 2/7 7/0 بحرین
 1596 89/0 77/1 07/1 0/105 7/63 ایران
 1450 01/1 19/1 34/0 3/81 3/23 عراق
 1343 00/1 06/1 66/0 9/7 9/4 اردن
 16393 53/6 53/10 78/0 9/26 0/2 کویت
 1814 07/1 17/1 40/0 5/12 3/4 لبنان
 3143 36/1 07/4 68/0 2/14 4/2 عمان
 14991 91/5 77/26 36/1 6/11 6/0 قطر

 5683 96/2 08/5 76/0 4/139 7/20 عربستان سعودی 
 1398 80/0 14/1 36/1 6/13 2/16 سوریه

 12095 14/1 18/10 60/0 3/49 9/2 امارات متحده عربی
 126 20/0 20/0 64/0 5/5 5/17 یمن

 6429 09/2 24/3 19/0 4/106 2/6 سایر 
 2554 24/1 30/2 65/0 8/580 4/165 جمع خاورمیانه

 OECD 0/4901 6/6351 73/0 95/0 27/0 1028کل  کشورهای غیر

 OECD 2/1122 4/27685 19/0 74/4 93/1 8089کل کشورهای 

 11183 65/2 70/6 27/0 1/10066 4/403  شمالی  آمریکایOECDکشورهای

 7932 09/2 30/4 12/0 4/6818 2/197 اقیانوسیه OECDکشورهای 

 5755 31/1 39/3 16/0 9/10800 6/521 اروپایی OECD کشورهای

 2343 58/0 65/1 29/0 0/34037 2/6023 کل جهان 

   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, 1999-2000, Edition  2002: مأخذ
     میلیون نفر) 1
   1995 میلیارد دالر آمریکا به قیمتهای ثابت سال) 2
     1995تن معادل نفت خام  به هزار دالر آمریکا برحسب قیمتهای سال ) 3
     تن معادل نفت خام به نفر ) 4
 کیلوواتساعت به نفر) 5



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  442

 

 

  2000تراز انرژی جهان در سال  )  : 9-77(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
های  فرآورده

 نفتی
 برق آبی ای برق هستهگازطبیعی 

 18/226 03/676 67/2091 ـــ 94/3656 38/2282 تولید داخلی

 ـــ ـــ 71/531 59/708 16/2063 66/405 واردات

 ـــ ـــ -70/535 -21/773 -98/2013 -14/404 صادرات

 ـــ ـــ 87/12 -44/15 -67/5 71/56 تغییر در موجودی 

 18/226 03/676 55/2100 -06/80 44/3700 61/2340 عرضه کل انرژی اولیه

 ـــ ـــ ـــ -60/146 ـــ ـــ المللی  های بین سوخت کشتی

 ـــ ـــ ـــ 86/85 -05/75 ـــ ها به یکدیگر و بازیافت آنها تبدیل فرآورده

 ـــ ـــ -01/26 03/3 -84/4 -51/10 اشتباهات آماری

 -18/226 -00/672 -79/390 -44/219 -94/25 -43/1313 نیروگاههای متعارف برق 

 ـــ -24/180- 88/0- 60/35- 46/259- 03/4 (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت

 ـــ ـــ -78/79 -50/17 -14/1 -28/59 واحدهای تولید حرارت 

 ـــ ـــ 63/8 -54/4 ـــ -35/10 های صنعتی آوری شده از کوره گاز جمع

 ـــ ـــ ـــ 38/3574 -87/3607 ـــ پاالیشگاههای نفت

 ـــ ـــ -17/0 -96/2 05/0 -25/153 تلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای ثانویه

 ـــ ـــ -30/22 38/11 43/11 -45/14 مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد

 ـــ ـــ -56/0 -49/26 47/26 ـــ سایر تبدیالت

 ـــ ـــ -93/194 -58/200 -75/8 -78/49 مصارف بخش انرژی 

 ـــ ـــ -12/20 -11/1 -99/3 -05/3 زیعتلفات تو

 ـــ ـــ 05/1115 77/2939 94/9 26/546 کل مصرف نهایی انرژی 

 ـــ ـــ 12/491 60/583 77/8 49/411 بخش صنعت

 ـــ ـــ 67/53 43/1701 01/0 86/5 بخش حمل و نقل

 ـــ ـــ 26/570 30/480 16/1 06/119 :سایر بخشها 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  کشاورزی-    

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تجاری و عمومی-    

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  خانگی-    

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  سایر-    

 ـــ ـــ ـــ 44/174 ـــ 86/9 مصارف غیرانرژی



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه ... 2000تراز انرژی جهان در سال  )  : 9-77(جدول 
 )اممیلیون تن معادل نفت خ(

 شرح
انرژی زمین گرمایی، 

 خورشیدی و سایر

سایر منابع تجدیدپذیر و 

 ضایعات قابل سوزاندن
 جمع کل  حرارت برق

 98/10077 36/0 ـــ 45/1093 98/50 تولید داخلی

 88/3751 ـــ 91/41 84/0 ـــ واردات

 -93/3769 ـــ -04/42 -86/0 ـــ صادرات

 66/49 ـــ ـــ 19/1 ـــ تغییر در موجودی 

 59/10109 36/0 -13/0 61/1094 98/50 عرضه کل انرژی اولیه

 -60/146 ـــ ـــ ـــ ـــ المللی  های بین سوخت کشتی
ها به یکدیگر و  تبدیل فرآورده

 بازیافت آنها 

 82/10 ـــ ـــ ـــ ـــ

 -58/38 -01/0 07/0 -30/0 ـــ اشتباهات آماری

 -79/1738 ـــ 19/1174 -30/23 -89/41 نیروگاههای متعارف برق 

 -53/2- 72/50- 40/148 79/122 27/262 (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت

 -52/23 78/158 -54/0 -48/23 -58/0 واحدهای تولید حرارت 
های  آوری شده از کوره گاز جمع
 صنعتی

 -26/6 ـــ ـــ ـــ ـــ

 -76/34 ـــ ـــ -26/1 ـــ پاالیشگاههای نفت
تلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای 

 ثانویه 

 -33/156 ـــ ـــ ـــ ـــ

 -94/13 ـــ ـــ ـــ ـــ مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد
 -56/40 ـــ ـــ -98/39 ـــ سایر تبدیالت

 -59/595 -58/23 -82/117 -15/0 ـــ مصارف بخش انرژی 
 -02/158 -43/14 -04/115 -05/0 -23/0 تلفات توزیع

 19/6905 90/243 14/1089 38/955 76/5 کل مصرف نهایی انرژی 

 05/2186 28/103 25/460 91/126 64/0 بخش صنعت

 74/1788 ـــ 30/19 47/8 ـــ بخش حمل و نقل

 11/2746 62/140 58/609 00/820 12/5 :سایر بخشها 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  کشاورزی-    
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تجاری و عمومی-    
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  خانگی-    
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  سایر-    

 30/184 ـــ ـــ ـــ ـــ مصارف غیرانرژی

   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of Non- OECD Countries, 1998-1999, Edition  2001: مأخذ
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  2000در سال  OECDکشورهای تراز انرژی  )  : 9-78(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
های  فرآورده
 نفتی

 برق آبی ای برق هسته گازطبیعی 

 13/113 43/585 65/902 ـــ 97/1041 85/967 تولید داخلی

 ـــ ـــ 41/416 10/438 10/1587 64/294 واردات

 ـــ ـــ -18/189 -44/336 -30/468 -93/209 صادرات

 ـــ ـــ ـــ -25/91 ـــ ـــ المللی های بین سوخت کشتی

 ـــ ـــ 38/19 -82/6 30/2 87/33 تغییر در موجودی 

 13/113 43/585 26/1149 59/3 06/2163 43/1086 عرضه کل انرژی اولیه

ها به یکدیگر و بازیافت  تبدیل فرآورده
 آنها

 ـــ ـــ ـــ 48/31 -15/25 ـــ

 ـــ ـــ -35/22 63/2 -36/8 23/14  آماریاشتباهات

 -13/113 -41/585 -01/218 -25/107 -72/8 -85/790 نیروگاههای متعارف برق 

 ـــ -73/78- 82/0- 15/16- 62/105- 02/0 (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت

 ـــ ـــ -35/6 -30/1 ـــ -43/6 واحدهای تولید حرارت 
های  ورهآوری شده از ک گاز جمع
 صنعتی

 ـــ ـــ 78/3 -17/3 ـــ -60/2

 ـــ ـــ ـــ 83/2152 -97/2143 ـــ پاالیشگاههای نفت

 ـــ ـــ -17/0 -28/2 05/0 -18/73 تلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای ثانویه

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد

 ـــ ـــ -54/0 -48/26 15/26 ـــ سایر تبدیالت

 ـــ ـــ -30/89 -91/125 -74/0 -93/14 مصارف بخش انرژی 

 ـــ ـــ -49/3 -15/0 ـــ -96/0 تلفات توزیع

 ـــ ـــ 20/707 84/1907 51/1 01/133 کل مصرف نهایی انرژی 

 ـــ ـــ 30/287 53/345 51/1 18/114 بخش صنعت

 ـــ ـــ 96/20 50/1186 ـــ 09/0 بخش حمل و نقل

 ـــ ـــ 95/398 76/259 ـــ 82/17 :سایر بخشها 
 ـــ ـــ 03/5 48/55 ـــ 07/1  کشاورزی-    

 ـــ ـــ 40/123 96/70 ـــ 46/3  تجاری و عمومی-    

 ـــ ـــ 12/260 93/130 ـــ 97/12  خانگی-    

 ـــ ـــ 39/10 39/2 ـــ 32/0  سایر-    

 ـــ ـــ ـــ 05/116 ـــ 91/0 مصارف غیرانرژی



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه ... 2000در سال  OECDتراز انرژی کشورهای  )  : 9-78(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژی زمین گرمایی، 

 خورشیدی و سایر

سایر منابع تجدیدپذیر و 

 ضایعات قابل سوزاندن
 جمع کل  حرارت برق

 49/3826 37/0 ـــ 47/179 60/35 تولید داخلی

 05/2766 00/0 05/29 76/0 ـــ واردات

 -10/1233 -00/0 -08/29 -17/0 ـــ صادرات

 -25/91 ـــ ـــ ـــ ـــ المللی های بین سوخت کشتی

 74/48 ـــ ـــ 02/0 ـــ تغییر در موجودی 

 93/5316 37/0 -03/0 08/180 60/35 عرضه کل انرژی اولیه

 33/6 ـــ ـــ ـــ ـــ ها به یکدیگر و بازیافت آنها تبدیل فرآورده

 -76/13 ـــ ـــ 08/0 ـــ اشتباهات آماری

 -26/1118 ـــ 20/752 -77/19 -32/27 نیروگاههای متعارف برق 

 -53/2- 75/47- 92/75 19/36 51/139 (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت

 -58/8 87/26 -52/0 -32/20 -54/0 واحدهای تولید حرارت 

 -99/1 ـــ ـــ ـــ ـــ های صنعتی  کورهآوری شده از  گاز جمع

 61/7 ـــ ـــ -25/1 ـــ پاالیشگاههای نفت

 -58/75 ـــ ـــ ـــ ـــتلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای ثانویه 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد

 -04/1 ـــ ـــ -17/0 ـــ سایر تبدیالت

 -55/297 -03/3 -62/63 -02/0 ـــ مصارف بخش انرژی 

 -00/63 -63/4 -52/53 -03/0 -22/0 تلفات توزیع

 61/3611 77/55 43/710 86/90 98/4 کل مصرف نهایی انرژی 

 39/1086 19/25 02/280 03/32 64/0 بخش صنعت

 38/1219 ـــ 56/9 28/2 ـــ بخش حمل و نقل

 87/1188 58/30 86/420 55/56 35/4 :سایر بخشها 

 95/69 29/0 98/6 01/1 07/0  کشاورزی-    

 82/406 47/7 83/198 35/2 35/0  تجاری و عمومی-    

 36/689 10/20 16/214 26/47 81/3  خانگی-    

 74/22 71/2 89/0 94/5 12/0  سایر-    

 97/116 ـــ ـــ ـــ ـــ مصارف غیرانرژی

  .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of  OECD Countries, 1998-1999, Edition  2001: مأخذ



      
 

 

 1380ترازنامه انرژی سال  446

 

 

  2000در سال  OECDتراز انرژی کشورهای غیر  )  : 9-79(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
های  فرآورده

 نفتی
 برق آبی ای برق هسته گازطبیعی 

 05/113 60/90 02/1189 ـــ 96/2614 52/1314 تولید داخلی

 ـــ ـــ 30/115 50/270 06/476 02/111 واردات

 ـــ ـــ -53/346 -77/436 -68/1545 -21/194 صادرات

 ـــ ـــ -51/6 -62/8 -97/7 85/22 تغییر در موجودی 

 05/113 60/90 29/951 -25/230 38/1537 18/1254 عرضه کل انرژی اولیه

 ـــ ـــ ـــ -35/55 ـــ ـــ المللی های بین سوخت کشتی

 ـــ ـــ ـــ 38/54 -90/49 ـــ ها به یکدیگر و بازیافت آنها تبدیل فرآورده

 ـــ ـــ -66/3 40/0 52/3 -75/24 اشتباهات آماری

 -05/113 -59/86 -78/172 -19/112 -22/17 -59/522 نیروگاههای متعارف برق

 ـــ -51/101- 07/0- 45/19- 84/153- 01/4 (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت 

 ـــ ـــ -44/73 -19/16 -14/1 -85/52 واحدهای تولید حرارت 

 ـــ ـــ 85/4 -37/1 ـــ -76/7 های صنعتی آوری شده از کوره گاز جمع

 ـــ ـــ ـــ 54/1421 -91/1463 ـــ پاالیشگاههای نفت

 ـــ ـــ ـــ -68/0 ـــ -07/80 تلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای ثانویه

 ـــ ـــ -30/22 38/11 43/11 -45/14 مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد

 ـــ ـــ -02/0 -01/0 32/0 ـــ سایر تبدیالت

 ـــ ـــ -63/105 -67/74 -01/8 -85/34 مصارف بخش انرژی 

 ـــ ـــ -63/16 -96/0 -99/3 -09/2 تلفات توزیع

 ـــ ـــ 84/407 93/1031 43/8 26/413 کل مصرف نهایی انرژی 

 ـــ ـــ 82/203 07/238 26/7 31/297 بخش صنعت

 ـــ ـــ 71/32 93/514 01/0 77/5 بخش حمل و نقل

 ـــ ـــ 32/171 54/220 16/1 23/101 :سایر بخشها 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  کشاورزی-    

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تجاری و عمومی-    

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  خانگی-    

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  سایر-    

 ـــ ـــ ـــ 39/58 ـــ 95/8 مصارف غیرانرژی



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه ... 2000 در سال OECDتراز انرژی کشورهای غیر  )  : 9-79(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژی زمین گرمایی، 

 خورشیدی و سایر

سایر منابع تجدیدپذیر و 

 ایعات قابل سوزاندنض
 جمع کل  حرارت برق

 50/6251 -01/0 ـــ 97/913 38/15 تولید داخلی

 82/985 ـــ 86/12 08/0 ـــ واردات

 -83/2536 ـــ -96/12 -69/0 ـــ صادرات

 91/0 ـــ ـــ 16/1 ـــ تغییر در موجودی 

 05/4646 -01/0 -10/0 53/914 38/15 عرضه کل انرژی اولیه

 -35/55 ـــ ـــ ـــ ـــ المللی های بین یسوخت کشت
ها به یکدیگر و  تبدیل فرآورده
 بازیافت آنها

 49/4 ـــ ـــ ـــ ـــ

 -82/24 -01/0 07/0 -38/0 ـــ اشتباهات آماری

 -53/620 ـــ 99/421 -53/3 -57/14 نیروگاههای متعارف برق 

 -76/122 61/86 48/72 -97/2 ـــ (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت

 -94/14 90/131 -02/0 -16/3 -03/0 واحدهای تولید حرارت 
های  آوری شده از کوره گاز جمع
 صنعتی 

 -28/4 ـــ ـــ ـــ ـــ

 -37/42 ـــ ـــ -01/0 ـــ پاالیشگاههای نفت
تلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای 

 ثانویه

 -75/80 ـــ ـــ ـــ ـــ

 -94/13 ـــ ـــ ـــ ـــ تهای جامدمایع سازی گازطبیعی و سوخ
 -52/39 ـــ ـــ -81/39 ـــ سایر تبدیالت

 -03/298 -55/20 -20/54 -13/0 ـــ مصارف بخش انرژی 
 -01/95 -80/9 -52/61 -02/0 ـــ تلفات توزیع

 59/3293 13/188 70/378 52/864 78/0 کل مصرف نهایی انرژی 

 66/1099 08/78 23/180 88/94 ـــ بخش صنعت

 35/569 ـــ 74/9 19/6 ـــ بخش حمل و نقل

 24/1557 04/110 73/188 45/763 78/0 :سایر بخشها 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  کشاورزی-    
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  تجاری و عمومی-    
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  خانگی-    
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  سایر-    

 33/67 ـــ ـــ ـــ ـــ مصارف غیرانرژی

  .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of Non- OECD Countries, 1998-1999, Edition  2001: مأخذ
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 2000در سال  OECDتراز انرژی برخی از کشورهای   )  : 9-80(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 ایتالیا  آمریکا انگلستان استرالیا اسپانیا آلمان شرح

 86/26 77/1675 69/272 55/232 87/31 32/134 تولید داخلی

 61/174 30/702 55/89 26/26 02/109 74/233 واردات

 -24/22 -41/93 -27/130 -60/146 -79/8 -49/30 صادرات

 -73/2 -56/32 -08/2 -89/0 -00/6 -19/2 المللی های بین سوخت کشتی

 -93/4 57/47 75/2 -15/1 -22/1 27/4 تغییر در موجودی 

 57/171 67/2299 64/232 17/110 88/124 64/339 عرضه کل انرژی اولیه

 24/0 07/1 01/0 05/0 16/0 39/0 ها به یکدیگر و بازیافت آنها تبدیل فرآورده

 08/0 -33/20 -08/2 54/0 14/0 93/4 اشتباهات آماری 

 -58/23 -29/533 -29/45 -04/29 -01/25 -02/76 نیروگاههای متعارف برق

 -16/1 44/1- 19/0- 33/0- 51/90- 08/5 (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت

 ـــ -46/3 ـــ ـــ ـــ -25/1 واحدهای تولید حرارت 

 -00/0 -91/1 ـــ -21/0 -08/0 -00/0های صنعتی  آوری شده از کوره گاز جمع

 76/0 52/9 -98/1 84/0 -37/0 05/0 پاالیشگاههای نفت

 -02/3 -21/12 -75/2 -57/1 -07/1 -07/6 تلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای ثانویه

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد

 -19/0 ـــ 13/0 ـــ -01/0 -20/0 سایر تبدیالت 

 -29/7 -63/126 -07/15 -64/7 -15/6 -01/14 مصارف بخش انرژی 

 -09/2 -80/22 -76/3 -36/1 -95/1 -70/3 تلفات توزیع

 39/131 13/1499 53/161 60/71 10/89 92/244 کل مصرف نهایی انرژی 

 86/42 50/359 30/41 55/24 21/30 81/75 بخش صنعت

 40/42 33/610 68/52 14/28 58/33 24/67 بخش حمل و نقل

 67/42 09/473 67/63 74/15 30/21 70/96 :سایر بخشها 
 26/3 28/14 12/1 61/1 49/2 74/2  کشاورزی-    

 90/4 76/193 20/17 05/5 69/6 71/22  تجاری و عمومی-    

 21/34 06/265 06/43 07/9 10/12 40/61  خانگی-    

 29/0 ـــ 29/2 ـــ 02/0 85/9  سایر-    

 47/3 21/56 88/3 18/3 01/4 16/5 مصارف غیرانرژی



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه  ... 2000در سال  OECDنرژی برخی از کشورهای  تراز ا )  : 9-80(جدول 
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 نروژ کره جنوبی کانادا فرانسه ژاپن ترکیه شرح

 99/224 61/33 86/374 38/131 64/105 19/26 تولید داخلی

 63/5 51/208 92/70 23/163 36/431 34/52 واردات

 -82/203 -85/40 -71/202 -91/30 -10/6 -34/1 صادرات

 -83/0 -05/6 -05/1 -00/3 -98/4 -40/0 المللی های بین سوخت کشتی

 -36/0 -61/1 95/8 -58/3 -20/1 32/0 تغییر در موجودی 

 62/25 63/193 97/250 13/257 71/524 10/77 عرضه کل انرژی اولیه

 10/0 04/0 71/2 61/0 00/0 ـــها به یکدیگر و بازیافت آنها تبدیل فرآورده

 -52/0 -95/2 -47/0 23/5 47/1 -46/0 اشتباهات آماری 

 -02/0 -11/37 -47/32 -74/78 -85/125 -56/11 نیروگاههای متعارف برق 

 -01/0 -10/3 -81/0 -08/0 ـــ -22/2 (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت 

 -02/0 -44/0 ـــ -54/0 02/0 ـــ واحدهای تولید حرارت 

 ـــ ـــ ـــ -05/0 13/0 ـــ های صنعتی  ی شده از کورهآور گاز جمع

 38/0 -67/2 40/1 12/2 -36/2 38/0 پاالیشگاههای نفت

 -03/0 -11/6 -03/1 -39/3 -08/26 -82/1 تلفات تبدیل زغالسنگ سوختهای ثانویه

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد

 -00/0 02/0 00/0 -19/0 -37/0 -00/0 سایر تبدیالت 

 -24/4 -79/9 -71/23 -55/10 -76/21 -65/2 مصارف بخش انرژی 

 -97/0 -29/2 -11/4 -83/2 -08/3 -08/2 تلفات توزیع

 29/20 21/129 48/192 71/168 84/346 70/56 کل مصرف نهایی انرژی 

 24/8 17/58 75/70 39/46 20/137 40/20 بخش صنعت

 61/4 03/30 47/53 75/52 12/94 50/12 بخش حمل و نقل

 67/6 78/38 00/62 88/64 77/105 70/21 :سایر بخشها 

 75/0 66/3 24/4 11/3 88/9 96/2  کشاورزی-    

 18/2 01/17 87/26 09/22 73/44 46/1  تجاری و عمومی-    

 74/3 58/15 89/30 59/38 15/51 84/16  خانگی-    

 ـــ 53/2 ـــ 09/1 01/0 44/0  سایر-    

 77/0 23/2 26/6 70/4 76/9 11/2 مصارف غیرانرژی

   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of  OECD Countries, 1998-1999, Edition  2001: مأخذ
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 2000در سال  OECDتراز انرژی برخی از کشورهای غیر  )  : 9-81(جدول 
 )هزار تن معادل نفت خام(

 بحرین اندونزی الجزایر آفریقای جنوبی شرح

 7261 229478 149629 144469 تولید داخلی

 11188 21962 746 19430 واردات

 -12357 -107070 -121641 -53467 صادرات

 ـــ -377 -242 -2667 المللی های بین سوخت کشتی

 299 1581 568 -170 تغییر در موجودی 

 6391 145575 29060 107595 عرضه کل انرژی اولیه

 ـــ -209 656 ـــ ها به یکدیگر و بازیافت آنها تبدیل فرآورده

 ـــ 3012 -83 174 اشتباهات آماری 

 )1(-1797 -14389 -5209 -33397 نیروگاههای متعارف برق 

 )2( ـــ ـــ ـــ (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت

 ـــ ـــ ـــ ـــ واحدهای تولید حرارت 

 ـــ -355 ـــ -2327 های صنعتی آوری شده از کوره گاز جمع

 -19 -3014 -205 589 پاالیشگاههای نفت

 ـــ -8 -308 -901 تلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای ثانویه

 ـــ -66 -253 -7889 مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد

 )3( -1493 -73 ـــ -3246 سایر تبدیالت 

 ـــ -15184 -5959 -4076 ژی مصارف بخش انر

 ـــ -1267 -1623 -1467 تلفات توزیع

 3082 114022 16077 55056 کل مصرف نهایی انرژی 

 1557 23080 3792 25411 بخش صنعت

 1053 21479 3332 13546 بخش حمل و نقل

 460 68740 8612 15565 :سایر بخشها 
 3 1905 ـــ 1467  کشاورزی-    

 129 1800 ـــ 2005 و عمومی تجاری -    

 328 64691 5034 11570  خانگی-    

 ـــ 345 3578 523  سایر-    

 12 723 341 534 مصارف غیرانرژی



  المللی انرژی    آمارهای بین
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 ادامه ... 2000در سال  OECDتراز انرژی برخی از کشورهای غیر  )  : 9-81(جدول 
 )هزار تن معادل نفت خام(

 عراق سوریه چین ترکمنستان شرح

 134089 32890 1107636 45968 اخلیتولید د

 ـــ 1611 96497 693 واردات

 -106411 -17843 -66837 -32777 صادرات

 ـــ ـــ -3791 ـــ المللی های بین سوخت کشتی

 ـــ 1750 8934 ـــ تغییر در موجودی 

 27678 18407 1142438 13885 عرضه کل انرژی اولیه

 ـــ ـــ ـــ ـــ یافت آنهاها به یکدیگر و باز تبدیل فرآورده
 ـــ ـــ -29583 ـــ اشتباهات آماری 

 )1(-3008 )1(-3458 -196229 )1(-2838 نیروگاههای متعارف برق

 )2( )2( ـــ )2( (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت 

 ـــ ـــ -5888 ـــ واحدهای تولید حرارت 
 ـــ ـــ -751 ـــ های صنعتی آوری شده از کوره گاز جمع

 -400 -530 -3334 -81 پاالیشگاههای نفت

 ـــ ـــ -40062 ـــ تلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای ثانویه
 ـــ ـــ ـــ ـــ مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد

 )3(-1520 )3(85 ـــ )3(-2291 سایر تبدیالت 

 ـــ ـــ -85070 ـــ مصارف بخش انرژی 
 ـــ ـــ -9303 ـــ تلفات توزیع

 22749 14505 772219 8675 کل مصرف نهایی انرژی 

 6553 3863 310682 176 بخش صنعت

 10071 1613 74070 524 بخش حمل و نقل

 5326 8657 365812 7975 :سایر بخشها 

 ـــ ـــ 31674 155  کشاورزی-    

 ـــ ـــ 27460 ـــ  تجاری و عمومی-    

 2409 1573 296210 102  خانگی-    

 2917 7084 10467 7718  سایر-    

 800 372 21655 ـــ مصارف غیرانرژی
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 ادامه ... 2000در سال  OECDتراز انرژی برخی از کشورهای غیر  )  : 9-81(جدول 
 )هزار تن معادل نفت خام(

 شرح
عربستان 
 سعودی

 هندوستان ونزوئال مصر مالزی

 421565 225470 57599 76759 487889 تولید داخلی

 88298 ـــ 4493 16183 4 واردات

 -7099 -165159 -11790 -43087 -380538 صادرات

 -85 -645 -2659 -212 -2052 المللی های بین سوخت کشتی

 -785 -410 -1220 -171 ـــ تغییر در موجودی 

 501894 59256 46423 49472 105303 عرضه کل انرژی اولیه

 ـــ -556 ـــ 40 ـــ کدیگر و بازیافت آنهاها به ی تبدیل فرآورده
 -6854 471 ـــ -196 ـــ اشتباهات آماری 

 -98490 -5004 )1(-7290 -6905 )1(-12416 نیروگاههای متعارف برق 
 ـــ ـــ )2( ـــ )2( (CHP)نیروگاههای تولید برق و حرارت 

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ واحدهای تولید حرارت 
 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ های صنعتی ده از کورهآوری ش گاز جمع

 -3 -1913 -3097 -2774 -3120 پاالیشگاههای نفت
 -5104 ـــ ـــ ـــ ـــ تلفات تبدیل زغالسنگ به سوختهای ثانویه

 -305 ـــ ـــ -241 ـــ مایع سازی گازطبیعی و سوختهای جامد
 ـــ -15 )3(-3739 -1004 )3(-24728 سایر تبدیالت

 -11827 -14980 ـــ -5941 ـــ ف بخش انرژی مصار
 -12423 -1781 ـــ -1641 ـــ تلفات توزیع

 366888 35478 32297 30811 65039 کل مصرف نهایی انرژی 

 93267 15647 14636 12712 15813 بخش صنعت

 44275 12008 8564 12067 12965 بخش حمل و نقل

 224297 5600 7593 5409 35201 :سایر بخشها 
 8712 159 209 104 187  کشاورزی-    

 4764 1932 865 2211 2780  تجاری و عمومی-    

 210651 3509 6324 3095 5898  خانگی-    

 170 ـــ 195 ـــ 26336  سایر-    
 5049 2224 1504 622 1061 مصارف غیرانرژی

   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of Non- OECD Countries, 1998-1999, Edition  2001: مأخذ
 . گردد شامل نیروگاههای متعارف برق و نیروگاههای تولید برق و حرارت می) 1
 .رقم نیروگاههای تولید برق و حرارت در رقم نیروگاههای متعارف برق منظور شده است) 2
 .    باشد  و تلفات توزیع میشامل تلفات انتقال، اشتباهات آماری، مصارف بخش انرژی) 3
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  )1( OECDهای مختلف در کشورهای  نشر آالینده) :  9-82(جدول 
 زایدات هوا 

 زباله تولید شده اکسیدهای نیتروژن اکسیدهای گوگرد
 کاهش آلودگی و کنترل

 

کیلوگرم 
 سرانه

درصد 
 )2(تغییر 

کیلوگرم 
 سرانه

درصد 
  )2(تغییر 

زایدات 
 ) 3(صنعتی 

زایدات شهری 
 )کیلوگرم سرانه(

 زایدات
  )4(ای  هسته

ها نسبت  درصد هزینه 
 به تولید ناخالص 

 )5 (داخلی

درصد از کل بودجه 
 تحقیق و توسعه دولت

 7/2 8/0 * 690 110 17 135 -4 96 استرالیا
 9/1 7/1 * 550 80 -9 23 -55 5 اتریش
 8/2 9/0 3/1 530 60 16 36 -37 20 بلژیک
 0/4 1/1 0/5 330 • -2 67 -19 90 کانادا
 4/5 0/2 1/1 330 70 -47 39 -86 26 وری چکجمه

 4/3 9/0 * 630 20 -25 39 -85 5 دانمارک
 2/2 1/1 2/2 460 150 -21 46 -71 15 فنالند

 6/1 4/1 5/4 510 80 -12 28 -34 14 فرانسه
 5/3 5/1 3/1 550 40 -40 20 -84 10 آلمان
 3/3 8/0 * 430 50 17 36 7 51 یونان

 • )6(7/0 9/1 490 20 -7 22 -41 59 مجارستان
 6/3 • * 710 1 -2 92 14 33 ایسلند
 4/1 6/0 * 560 60 3 32 -14 42 ایرلند
 4/3 9/0 * 490 20 -24 26 -46 16 ایتالیا
 7/0 4/1 9/1 410 40 * 13 -3 7 ژاپن

 • 7/1 7/2 360 60 17 23 -29 25 کره جنوبی
 • • * 640 140 -27 39 -79 7 لوکزامبورگ

 0/1 8/0 1/0 320 50 18 12 • 12 مکزیک
 0/4 8/1 2/0 610 30 -27 27 -55 6 هلند

 8/0 • * 380 )5(30 18 53 20 12 زالندنو
 0/3 2/1 * 620 30 6 54 -46 6 نروژ

 • )8(1/1 • 320 170 -35 22 -53 39 لهستان 
 3/4 9/0 * 450 80 17 37 4 38 پرتغال
 7/2 8/0 2/1 670 40 6 33 -25 40 اسپانیا

 4/1 5/1 4/2 330 80 -43 24 -67 33 جمهوری اسلواکی
 6/1 2/1 7/4 450 110 -23 30 -48 8 سوئد

 2/0 6/1 4/2 650 10 -32 15 -35 4 سوئیس
 • • * 380 40 48 14 • 33 ترکیه

 6/2 0/1 4/3 560 40 -42 27 -68 20 انگلستان
 7/0 6/1 9/0 760 • 5 84 -20 63 ایاالت متحده آمریکا

کشورهای   جمع
OECD 

33 33- 40 4- 70 540 5/1 • • 

  .OECD, OECD Environmental Data, 2002:  مأخذ
تواند مقایسه پذیری در بین  تفاوت تعاریف می. باشد اعداد برای آخرین سال در دسترس بوده و شامل اعداد تخصصی و تخمینها می) 1

 . کشورها را محدود سازد
  1990سبت به سال  ن1990در اواخر دهه ) 2
 )تن به ازای میلیون دالر آمریکا: واحد (. 1999براساس قیمتهای سال ناخالص داخلی تولید زایدات ناشی از صنایع تولیدی به ازای هر واحد از ) 3
 ) .رژی اولیهعرضه ان(زایدات ناشی از مصرف سوخت در نیروگاههای اتمی، برحسب تن فلزات سنگین  به ازای میلیون تن معادل نفت ) 4
  تنها زایدات بخش خانگی  ) 6  .  های بخش خانگی در نظر گرفته نشده است هزینه) 5
 .باشد رقم ناچیز می  *    .      باشند   ارقام در دسترس نمی•
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 به تفکیک نوع سوخت  OECDنشر دی اکسید کربن در کشورهای )  :  9-83(جدول 

 )میلیون تن دی اکسید کربن(
 نام کشور 2000سال  1999ال س

 جمع )1(سایر گاز نفت زغالسنگ جمع گاز نفت زغالسنگ

 3/329 8/0 0/44 0/105 5/179 57/321 31/42 58/91 68/187 استرالیا

 9/62 1/1 1/15 3/33 4/13 53/60 77/15 80/32 96/11 اتریش

 3/120 5/1 7/30 2/57 9/30 70/118 52/30 36/59 82/28 بلژیک

 7/526 0/0 3/168 0/239 4/119 20/489 90/160 20/219 11/109 کانادا

 7/118 0/1 0/17 4/20 3/80 59/110 06/18 54/20 99/71 جمهوری چک

 1/50 6/0 4/10 6/23 5/15 29/53 34/10 94/24 01/18 دانمارک

 7/54 9/0 9/7 9/24 0/21 84/57 78/7 67/28 40/21 فنالند

 3/373 0/0 7/79 4/238 2/55 38/361 85/78 80/223 73/58 فرانسه

 833 7/4 4/163 6/325 3/339 66/821 55/166 39/339 72/315 آلمان

 8/87 3/0 9/3 3/46 3/37 51/81 73/2 39/42 39/36 یونان

 2/55 0/0 5/21 6/17 1/16 85/57 94/22 92/17 99/16 مجارستان

 2/2 0/0 0/0 8/1 4/0 06/2 00/0 83/1 23/0 ایسلند

 2/41 0/0 7/7 9/22 6/10 92/39 69/6 11/23 12/10 ایرلند

 8/425 6/0 0/134 7/246 5/44 51/420 10/129 57/246 84/44 ایتالیا

 8/1154 0/0 5/152 3/650 0/352 47/1158 15/145 19/682 13/331 ژاپن

 5/433 9/1 8/38 8/223 0/169 41/410 43/35 43/233 55/141 کره جنوبی

 1/8 0/0 6/1 0/6 5/0 49/7 53/1 52/5 44/0 لوکزامبورگ

 6/359 0/0 6/76 9/255 1/27 21/358 52/71 12/261 57/25 مکزیک

 2/177 7/3 8/79 2/61 5/32 57/166 84/78 41/59 32/28 هلند

 5/31 6/1 1/10 6/15 2/4 55/30 80/9 48/16 27/4 زالندنو

 6/33 1/0 2/8 0/21 3/4 14/37 11/11 71/21 31/4 نروژ
 7/292 0/2 1/21 4/52 2/217 02/310 72/19 73/53 56/236 تان لهس

 7/59 0/0 6/4 4/40 7/14 13/61 53/4 97/41 63/14 پرتغال
 8/37 0/0 1/13 1/7 6/17 36/39 08/13 17/6 11/20 جمهوری اسلواکی

 7/284 7/0 7/34 0/169 3/80 01/272 72/30 56/166 74/74 اسپانیا 
 1/52 8/0 6/1 4/41 3/8 23/48 67/1 69/36 87/9 سوئد

 6/41 2/1 6/5 8/33 0/1 85/39 72/5 75/33 38/0 سوئیس
 2/204 1/0 9/28 9/83 3/91 83/182 65/24 44/77 74/80 ترکیه

 5/531 0/1 7/198 5/195 3/136 29/535 32/193 88/205 09/136 انگلستان
 4/5665 4/17 4/1227 0/2307 76/55846/2113 91/1219 25/2255 61/2109 ایاالت متحده آمریکا

جمع کشورهای 
OECD 

30/4150 41/5529 24/2559 95/12238 2/4233 1/5567 8/2606 0/42 1/12449 

 CO2  Emissions from Fuel Combustion, 2002.  IEA, International Energy Agency ,:  مأخذ
                               .     شامل زایدات صنعتی و زایدات غیرقابل بازیافت) 1
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 2000های مختلف در سال  به تفکیک بخش OECDنشر دی اکسید کربن در اثر احتراق سوخت در کشورهای ) : 9-84(جدول 
 نام کشور )میلیون تن دی اکسید کربن(برحسب بخش 

 سایر خانگی  )1(حمل و نقل صنعت برق و حرارت

2CO به ازای تولید 
 )2(ناخالص داخلی

2CO 3( سرانه( 

 19/17 73/0 4/31 9/6 3/75 3/51 3/164 استرالیا
 74/7 24/0 8/9 3/9 9/18 3/15 4/9 اتریش
 73/11 38/0 7/15 3/20 7/24 0/35 7/24 بلژیک
 13/17 75/0 9/114 5/42 0/150 7/97 7/121 کانادا

 56/11 18/2 4/16 4/7 6/13 2/26 2/55 جمهوری چک
 38/9 24/0 7/6 9/3 0/12 5/5 0/22 دانمارک
 59/10 33/0 7/8 6/3 2/12 7/11 5/18 فنالند

 18/6 21/0 4/69 6/54 1/139 3/78 7/31 فرانسه
 14/10 31/0 7/123 3/119 2/174 3/136 5/279 آلمان
 31/8 63/0 2/7 6/7 3/19 6/10 1/43 یونان

 51/5 01/1 7/8 4/8 9/8 8/7 3/21 مجارستان
 69/7 25/0 7/0 0/0 6/0 8/0 0/0 ایسلند
 88/10 39/0 7/4 9/5 2/10 9/4 5/15 ایرلند
 37/7 35/0 7/27 2/68 0/113 9/79 9/136 ایتالیا
 10/9 20/0 8/233 9/73 1/253 1/268 0/326 ژاپن

 17/9 70/0 8/107 7/29 9/87 8/83 5/124 کره جنوبی
 24/18 33/0 2/0 4/1 7/4 7/1 0/0 لوکزامبورگ

 70/3 96/0 3/72 0/20 3/100 2/56 8/110 مکزیک
 13/11 36/0 2/41 9/18 7/31 1/38 2/47 هلند

 26/8 46/0 9/3 5/0 8/12 9/9 6/4 زالندنو
 48/7 20/0 6/12 8/0 8/11 2/8 2/0 نروژ

 58/7 79/1 8/39 4/26 9/25 6/50 1/150 لهستان 
 96/5 46/0 5/7 0/2 2/18 7/12 2/19 پرتغال

 01/7 68/1 5/4 6/3 1/4 4/11 3/14 جمهوری اسلواکی
 13/7 40/0 0/36 7/16 8/91 3/55 9/84 اسپانیا 
 86/5 19/0 8/8 8/3 5/22 8/10 1/6 سوئد

 80/5 12/0 3/7 2/11 4/15 8/7 1/0 سوئیس
 05/3 00/1 6/27 2/23 4/35 7/55 2/62 ترکیه

 89/8 41/0 0/88 0/82 2/134 4/72 8/154 انگلستان
 57/20 63/0 0/854 4/371 2/1721 0/580 8/2138 کاایالت متحده آمری
 جمع کشورهای

OECD 
7/4187 0/1884 0/3343 4/1043 0/1991 45/0 09/11 

  .IEA, International Energy Agency, CO2  Emissions from Fuel Combustion, 2002:  مأخذ

  .1995به ازای دالر آمریکا در سال کیلو گرم دی اکسید کربن  )2              .  المللی مستثنی شده است بخش دریانوردی و کشتیهای بین) 1
 .تن دی اکسید کربن نشر شده به ازای هر فرد ) 3
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 )میلیگرم بر مترمکعب(های هوا در کشورهای مختلف                          استانداردهای نشر آالینده)  :  9-85(جدول  
 میانگین روزانه  ساعته24حداکثر  همیانگین سالیان سازمان/ کشور  

    )1(: اکسید گوگرد  دی 
 15/0 50/0 06/0 چین

 ــــ )4(  12/0 تا 03/0 ــــ هندوستان
 )1/0 (26/0 ــــ ــــ اندونزی
 )14/0 (37/0 )5()3/0 (85/0 ــــ فیلیپین
 2/0 ــــ 032/0 لهستان
 30/0 ــــ 10/0 تایلند

 )محیط داخل خانه (0/1 )محیط خارج از خانه (5/0 10/0 بانک جهانی 

 آمریکا
06/0) 02/0()6( 

08/0) 03/0()7( 

26/0) 1/0()5( 

365/0) 14/0()7( 

 ) 8و6()5/0  (3/1
 ــــ

 )14/0 (40/0 ــــ )05/0 (14/0 آلمان
 ــــ )04/0 (11/0 26/0 ژاپن

    )2(: اکسیدهای نیتروژن 
 15/0 تا 1/0 15/0 12/0 چین

 0925/0 ــــ )4( 12/0 تا 03/0 نهندوستا
 )05/0  (093/0 ــــ ــــ اندونزی
 ــــ )5()1/0 (19/0 ــــ فیلیپین
 15/0 ــــ 05/0 لهستان
 ــــ )5( 32/0 ــــ تایلند

 5/0 ــــ )05/0 (1/0 بانک جهانی 
 ــــ ــــ )05/0 (1/0 آمریکا
 )15/0 (3/0 ــــ )05/0 (1/0 آلمان
 06/0 تا 04/0 ــــ ــــ ژاپن
 ــــ ــــ 2/0 اروپا

    )3(: ذرات معلق
 )10( 15/0و ) 9( 30/0 )10( 5/0و ) 9( 00/1 ــــ چین

 ــــ ــــ )11(5/0 تا 1/0 هندوستان
 26/0 ــــ ــــ اندونزی
 15/0 )5(25/0 ــــ فیلیپین
 12/0 ــــ 05/0 لهستان
 33/0 ــــ 10/0 تایلند

 ــــ 50/0 10/0 بانک جهانی 
 ــــ )7(26/0 و )6(15/0 )7(075/0 و )6(065/0 آمریکا
 )13(4/0 و )12(2/0 ــــ )13( 2/0 و )12(1/0 آلمان
 1/0 20/0 ــــ ژاپن

 .World Bank, NOx Air Quality Standards, 2002:  مأخذ) World Bank, SO2  Air Quality Standards, 2002.        2:  مأخذ) 1
 .World Bank, Air Quality Standards, 2002:  ذمأخ) 3
 »ای از کاربریها خانگی و مجموعه« میلیگرم بر مترمکعب برای نواحی 08/0ـ   »  حساس« میلیگرم بر مترمکعب برای مناطق 03/0) 4
  اولیه بر اساس اثرات بر سالمتی انسان مبنای) 7مبنای ثانویه بر اساس اثرات زیست محیطی            ) 6میانگین یک ساعته               ) 5
 ذرات فرار  ) 10   کل ذرات معلق ) 9 ساعت در سال         3حداکثر غلظت ) 8

 میلیگرم بر مترمکعب 5/0و  » شهری«و » خانگی« میلیگرم بر مترمکعب برای مناطق 2/0ـ  » حساس« میلیگرم بر مترمکعب برای مناطق 1/0) 11
 »    ای از کاربریها جموعهصنعتی و م«برای نواحی 

  میکرومتر< 10) 13     میکرومتر > 10) 12
 .  است(ppm)واحد اعداد داخل پرانتز، قسمت در میلیون : مالحظات
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 های هوا از نیروگاههای جدید در آمریکا آالینده استانداردهای نشر)  :  9-86(جدول 
 ها آالینده مقدار استاندارد نشر 

 گاز نفت زغال سنگ

    ) قسمت در میلیون(دی اکسید گوگرد 
 20 320 320  مگاوات500  نیروگاه با ظرفیت بیش از   -   

 20 450 450  مگاوات300-500  نیروگاه با ظرفیت -    
 20 640 640   مگاوات300  نیروگاه با ظرفیت کمتر از   -    

 120 180 350 ) یونبه صورت دی اکسید نیتروژن ـ  قسمت در میل(اکسید  نیتروژن 
 60 120 120 )میلیگرم بر مترمکعب(ذرات معلق 

  .Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2002:  مأخذ
و % 7یا اکسیژن اضافی % 50 میلیمتر جیوه، هوای اضافی 760  اتمسفر یا 1  درجه سانتیگراد در فشار 25دما : مالحظات ـ شرایط مرجع 

 .مبنای گاز خشکبر
 

های هوا در واحدهای جدید نیروگاههای زغال سنگی در کشورهای   آالینده)1(استانداردهای نشر)  :  9-87(جدول 
     (APEC)عضو همکاریهای اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه 

 ) میلیگرم بر مترمکعب(

 دی اکسید گوگرد ذرات معلق نام کشور 
اکسیدهای نیتروژن به 

  نیتروژنصورت دی اکسید

 860 ـــ 100 )دستورالعمل(استرالیا 
 460 700 130 )دستورالعمل(کانادا 

 1000 تا 650 2100 تا 1200  600 تا 200 )2(جمهوری خلق چین
 670 200 50 )3(هنگ کنگ ، چین

 1996اندونزی در سال 
 2000            از سال 

250 
125 

1500 
750 

1700 
850 

 410 )4 ( 100 ژاپن
 1996وری کره در سال جمه

 1/1/1999                   از 
100 
50 

1430 
770 

720 
720 

 ـــ ـــ 400 مالزی
 1996مکزیک در سال 

 1/1/1998           از 
475 
380 

7610 
6440 

840 
785 

 جمهوری فیلیپین 
 1/1/1998          از 

 220 تا 160
 220 تا 160

1090 
760 

1090 
1090 

 720 1430 29 چین تایپه
 940 ـــ 400 تایلند

 620 تا 560 1480 )5(40 آمریکا 
 .IEA, International Energy Agency, Coal Information, 2001:  مأخذ

 . اکسیژن% 6 و kpa 3/101 و فشار ºC0 تثبیت شده براساس حجم گاز ، براساس جریان گاز خشک دودکش در دمای استاندارد ) 1
 ). 1996پس از دسامبر (اند   جدید که ساخته شده، تحت آزمایش هستند و یا برای ساخت تأیید شدهواحدهای نیروگاهی) 2
   k    5 (10PM  روش ارزشگذاری )  4  . واحدهای نیروگاهی جدید)  3
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