
  مطالبفهرست 
 

  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  •



    

 
 

 فهرست مطالب  

 عنوان صفحه

 

 
١ 

 
 پيشگفتار

 ترازنامه و روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي :   بخش اول  

 ١٣٨٢مهمترين تحوالت بخش انرژي كشور در سال   :   ١-١ ٢

 انرژي و اقتصاد :  ٢-١ ١١

 روند قيمت هاي انرژي   :  ١-٢-١ ١١

 شاخص هاي كالن اقتصاد انرژي   :  ٢-٢-١ ١٣

 يارانه انرژي   :  ٣-٢-١ ٢٠

 اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي  :  ٤-٢-١ ٢٥

 جداول ترازنامه انرژي كل كشور   :  ٣-١ ٢٧

 
١٢٣ 

 
 نفت :  بخش دوم 

 كليات  :  ١-٢ ١٢٤

 ١٤٠٤سند چشم انداز صنايع نفت و گاز در افق  :  ٢-٢ ١٢٥

 ميادين و ذخاير نفت خام :  ٣-٢ ١٢٧

 ري حفا:  ٤-٢ ١٣٣

 ازدياد برداشت نفت :  ٥-٢ ١٣٤

 انتقال نفت خام :  ٦-٢ ١٣٥

 پااليش نفت و توليد فرآورده هاي نفتي  : ٧-٢ ١٣٦

 واردات و صادرات فرآورده هاي نفتي :  ٨-٢ ١٣٨

 انتقال فرآورده هاي نفتي :  ٩-٢ ١٣٨

 مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي : ١٠-٢ ١٤٠

 ه هاي نفتيمصرف فرآورد : ١١-٢ ١٤٣

 قيمت نفت خام و فرآورده هاي نفتي : ١٢-٢ ١٦٠

 
١٦٣ 

 
 گازطبيعي  :  بخش سوم 

 كليات  :  ١-٣ ١٦٤



    

 
 

 فهرست مطالب  

 عنوان صفحه

 
١٦٤ 

 
 ذخاير و ميادين گازطبيعي  :  ٢-٣

 طرح ذخيره سازي گازطبيعي در مخازن زيرزميني  :  ٣-٣ ١٦٧

 توليد گازطبيعي  : ٤-٣ ١٦٨

 توليد گاز غني  :  ١-٤-٣ ١٦٨

 توليد گاز سبك   :  ٢-٤-٣ ١٧٢

 توليد ميعانات گازي :  ٣-٤-٣ ١٧٣

 برداشت گازطبيعي :  ٤-٤-٣ ١٧٤

 تزريق گاز و آب به ميادين نفتي : ٥-٤-٣ ١٧٥

 توليد و صادرات گوگرد و مايعات گازي   : ٦-٤-٣ ١٧٦

 پااليش : ٥-٣ ١٧٨

 زطبيعي واردات و صادرات گا : ٦-٣ ١٨٣

 انتقال و توزيع  : ٧-٣ ١٨٦

 انتقال گازطبيعي  : ١-٧-٣ ١٨٦

 شبكه گذاري گازطبيعي  : ٢-٧-٣ ١٨٩

 انشعابات و مصرف كنندگان گازطبيعي  : ٣-٧-٣ ١٩١

 مصرف گازطبيعي  : ٨-٣ ١٩٤

 كل مصرف گازطبيعي و تفكيك بخشي آن : ١-٨-٣ ١٩٤

 مصرف استاني گاز طبيعي  : ٢-٨-٣ ١٩٩

 قيمت گازطبيعي : ٩-٣ ٢٠١

 
٢٠٣ 

 
 برق  :  بخش چهارم  

 كليات  :  ١-٤ ٢٠٤

 قدرت اسمي و عملي  :  ٢-٤ ٢٠٥

 راندمان نيروگاهها   :  ٣-٤ ٢١١

 توليد انرژي الكتريكي  :  ٤-٤ ٢١٣



    

 
 

 فهرست مطالب  

 عنوان صفحه

 
٢١٧ 

 
 سوخت مصرفي نيروگاهها  :  ٥-٤

 تمصرف داخلي و تلفا :  ٦-٤ ٢١٩

 شبكه انتقال و توزيع :  ٧-٤ ٢١٩

 پست هاي انتقال و توزيع :  ٨-٤ ٢٢٤

 مبادالت انرژي الكتريكي :  ٩-٤ ٢٣١

 مصرف برق :  ١٠-٤ ٢٣٦

 مشتركين برق :  ١١-٤ ٢٤٥

 مطالعه بار  :  ١٢-٤ ٢٤٧

 قيمت برق   :  ١٣-٤ ٢٥٠

 
٢٥٥ 

 
 سوختهاي جامد:  بخش پنجم 

 زغالسنگ  :  ١-٥ ٢٥٦

 عمليات اكتشاف و تجهيز معادن زغالسنگ ايران : ١-١-٥ ٢٥٧

 ذخاير زغالسنگ ايران  : ٢-١-٥ ٢٦١

 توليد زغالسنگ : ٣-١-٥ ٢٦٣

 واردات و صادرات زغالسنگ : ٤-١-٥ ٢٦٧

 مصرف زغالسنگ : ٥-١-٥ ٢٦٨

 هزينه تمام شده و قيمت فروش زغالسنگ : ٦-١-٥ ٢٦٩

 عادن زغالسنگ برنامه خصوصي سازي م : ٧-١-٥ ٢٧٠

 سوختهاي غيرتجاري   :  ٢-٥ ٢٧٢

 
٢٨٣ 

 
 انرژيهاي تجديدپذير و هسته اي:  بخش ششم 

 برق آبي  :  ١-٦ ٢٨٤

 انرژي باد :  ٢-٦ ٢٩٧

 انرژي خورشيدي  :  ٣-٦ ٣٠٠

 انرژي زمين گرمائي  :  ٤-٦ ٣٠٥



    

 
 

 فهرست مطالب  

 عنوان صفحه

 
٣٠٦ 

 
 ساير انرژيهاي تجديدپذير :  ٥-٦

 انرژي هسته اي  :  ٦-٦ ٣٠٩

 
٣١١ 

 
 انرژي و محيط زيست :  بخش هفتم 

 وضعيت كلي بخش انرژي كشور  :  ١-٧ ٣١٢

 هزينه هاي اجتماعي :  ٢-٧ ٣١٦

 بخش خانگي، تجاري و عمومي  :  ٣-٧ ٣١٨

 بخش صنعت  :  ٤-٧ ٣١٩

 بخش حمل و نقل  :  ٥-٧ ٣٢٠

 بخش كشاورزي  :  ٦-٧ ٣٢٢

   بخش نيروگاهي  :٧-٧ ٣٢٢

 
٣٢٧ 

 
 بهينه سازي مصرف انرژي  :  بخش هشتم  

 بخش صنعت   :  ١-٨ ٣٢٨

 بخش حمل و نقل :  ٢-٨ ٣٣١

 بخش ساختمان  : ٣-٨ ٣٣٤

 ارتقاء كارايي انرژي در جانب عرضه :  ٤-٨ ٣٣٦

 
٣٣٧ 

 
 تحوالت جهاني بخش انرژي :  بخش نهم 

 اني انرژي مروري بر تحوالت بازار جه :  ١-٩ ٣٣٨

 نفت :  ٢-٩ ٣٤٠

 ذخاير  نفت خام  :  ١-٢-٩ ٣٤٠

 توليد نفت خام :  ٢-٢-٩ ٣٤٢

 مصرف نفت خام  :  ٣-٢-٩ ٣٤٣



    

 
 

 فهرست مطالب  

 عنوان صفحه

 
٣٤٤ 

 
 ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي  :  ٤-٢-٩

 مصرف فرآورده هاي نفتي  :  ٥-٢-٩ ٣٤٤

  خام و فرآورده هاي نفتي صادرات و واردات نفت :  ٦-٢-٩ ٣٤٥

 گازطبيعي  :  ٣-٩ ٣٤٥

 ذخاير  تثبيت شده  :  ١-٣-٩ ٣٤٥

 توليد و مصرف گاز طبيعي  :  ٢-٣-٩ ٣٤٦

 تجارت جهاني گازطبيعي  :  ٣-٣-٩ ٣٤٧

 گازطبيعي مايع شده :  ٤-٣-٩ ٣٤٨

 GTLتوليد سوخت مايع از گازطبيعي   : ٥-٣-٩ ٣٤٨

 برق :  ٤-٩ ٣٤٩

 توليد برق :  ١-٤-٩ ٣٤٩

 زغالسنگ  :  ٥-٩ ٣٥٠

 ذخاير زغالسنگ :  ١-٥-٩ ٣٥٠

 توليد و مصرف زغالسنگ   :  ٢-٥-٩ ٣٥١

 انرژيهاي تجديد پذير :  ٦-٩ ٣٥٢

 انرژي برق آبي  :  ١-٦-٩ ٣٥٢

 انرژي باد :  ٢-٦-٩ ٣٥٢

 انرژي خورشيدي  :  ٣-٦-٩ ٣٥٤

 انرژي زمين گرمايي :  ٤-٦-٩ ٣٥٥

 انرژي هسته اي :  ٥-٦-٩ ٣٥٥

 مصرف انرژي اوليه  :  ٧-٩ ٣٥٧

 پيش بيني بلندمدت بازار جهاني انرژي  : ٨-٩ ٣٥٨

 بازار جهاني نفت  :  ١-٨-٩ ٣٥٩

 بازار جهاني گازطبيعي  :  ٢-٨-٩ ٣٦٠

 بازار جهاني برق :  ٣-٨-٩ ٣٦٠
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 عنوان صفحه

 
٣٦١ 

 
 بازار جهاني زغالسنگ  :  ٤-٨-٩

 آمارهاي بين المللي  : ٩-٩ ٣٦٢

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  :  ١-٩-٩ ٣٦٣

 گازطبيعي  :  ٢-٩-٩ ٤٠٠

 برق :  ٣-٩-٩ ٤٢٧

 زغالسنگ  :  ٤-٩-٩ ٤٥١

 انرژيهاي تجديدپذير و هسته اي :  ٥-٩-٩ ٤٨٣

 مصارف انرژي اوليه و تراز انرژي  : ٦-٩-٩ ٥٠٣

 ي مالحظات زيست محيط : ٧-٩-٩ ٥٢٦

 
٥٤٥ 

 
 پيوست ها 

 



    

 
 

 فهرست جداول

 عنوان صفحه

 
١٢ 

 
 قيمت اسمي حاملهاي انرژي و شاخص قيمت خرده فروشي كاالها و خدمات :  ١-١

 )١٣٧٦سال پايه (قيمت واقعي حاملهاي انرژي براساس شاخص قيمت خرده فروشي  : ١-٢ ١٢

  ٢٠٠٢ جهان در سال مصرف سرانه و شدت انرژي در كشورها و مناطق مختلف : ١-٣ ١٤

  ضريب انرژي در كشورها و مناطق مختلف جهان  : ١-٤ ١٧

 ضريب انرژي ايران در دوره هاي مختلف : ١-٥ ١٩

 شاخص بهره وري انرژي در سالهاي منتخب :  ١-٦ ٢٠

 ، به تفكيك حاملها و بخشهاي مصرف كننده١٣٨٢يارانه  حاملهاي انرژي در سال  :  ١-٧ ٢٢

  ١٣٨٢متوسط هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي شهري و روستايي و سهم آن در مجموع هزينه هاي خانوار در سال  :  ١-٨ ٢٣

  ١٣٨٢سهم خانوارها از يارانه فرآورده هاي نفتي به تفكيك دهكهاي هزينه در سال  : ١-٩ ٢٤

  ١٣٨١-٨٢قيمت حاملهاي انرژي طي سالهاي  :  ١-١٠ ٢٦

  بر شاخص تورم١٣٨٢ش قيمت حاملهاي انرژي در سال اثرات افزاي :  ١-١١ ٢٦

  بر هزينه  خانوارهاي شهري و روستايي ١٣٨٢اثرات تورمي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال  :  ١-١٢ ٢٦

  كل كشور ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال  :  ١-١٣ ٢٧

 اطالعات عمومي ـ روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  :  ١-١٤ ٢٨

 اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  :  ١-١٥ ٣٦

 عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي :  ١-١٦ ٤٢

 كل مصرف نهايي به تفكيك بخشها :  ١-١٧ ٤٩

 عرضه برق كل كشور به تفكيك منابع و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  :  ١-١٨ ٥٦

 ي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي مصرف انرژي بخشها :  ١-١٩ ٦٤

 سهم انواع حاملهاي انرژي در عرضه انرژي اوليه  :  ١-٢٠ ٧١

 سهم مصرف كنندگان نهايي در كل مصرف حاملهاي انرژي  :  ١-٢١ ٧٨

 سهم بخشها در كل مصرف نهايي  :  ١-٢٢ ٨٥

 سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشها :  ١-٢٣ ٩٢

 رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء:   ١-٢٤ ٩٩

 رشد ساالنه مصرف نهايي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف :  ١-٢٥ ١٠٥



    

 
 

 فهرست جداول 

 عنوان صفحه

 
١١١ 

 
 رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي :  ١-٢٦

 در بخشهاي مختلفرشد ساالنه مصرف انرژي  :  ١-٢٧ ١١٧

 ذخاير هيدروكربوري مايع ايران  :  ٢-١ ١٢٧

 ١٣٨٠-٨٢ميزان ذخاير و شاخص جايگزيني ذخاير به توليد كشور طي سالهاي  :  ٢-٢ ١٢٨

 ساختارهاي مهم شناسايي شده در جنوب درياي خزر :  ٢-٣ ١٢٩

  ١٣٨٢در سال وضعيت ميادين نفتي مشترك واقع در مناطق خشكي و دريايي  :  ٢-٤ ١٣٠

 ١٣٧٥-٨٢فعاليت هاي حفاري انجام شده طي سالهاي  : ٢-٥ ١٣٣

  ١٣٨٢حمل دريايي نفت خام و فرآورده هاي نفتي توسط شركت ملي نفتكش در سال  : ٢-٦ ١٣٥

 مشخصات خطوط لوله انتقال نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر : ٢-٧ ١٣٦

 )از ابتداي طرح (١٣٧٥-٨٢ه خزر در سالهاي واردات نفت خام از طريق پايان : ٢-٨ ١٣٦

 ميادين تأمين كننده خوراك پااليشگاههاي كشور  : ٢-٩ ١٣٦

  ١٣٨١-٨٢ظرفيت اسمي و درصد عملكرد پااليش نفت خام در پااليشگاههاي كشور طي سالهاي  : ٢-١٠ ١٣٧

 ١٣٧٥-٨٢تركيب توليد فرآورده  هاي نفتي طي سالهاي  : ٢-١١ ١٣٧

 ١٣٧٩-٨٢صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي طي سالهاي  : ٢-١٢ ١٣٨

  ١٣٨٢عملكرد حمل فرآورده هاي نفتي در سال  : ٢-١٣ ١٣٩

 ١٣٧٨-٨٢عملكرد انتقال فرآورده هاي نفتي با انواع وسايل حمل طي  سالهاي  : ٢-١٤ ١٣٩

 ١٣٨٠-٨٢هزينه حمل فرآورده هاي نفتي طي سالهاي  : ٢-١٥ ١٣٩

 ١٣٨٢ ظرفيت مخازن نفت خام و فرآورده هاي نفتي در پااليشگاههاي كشور در پايان سال  :٢-١٦ ١٤١

  ١٣٨٢ظرفيت انبارهاي پخش در سال  : ٢-١٧ ١٤٢

 ظرفيت مخازن گازمايع موجود در انبارهاي پخش  : ٢-١٨ ١٤٢

   ١٣٧٥-٨٢مصرف فرآورده هاي عمده نفتي طي سالهاي  : ٢-١٩ ١٤٣

 ١٣٧٥-٨٢زين در بخشهاي مختلف طي سالهاي مصرف بن : ٢-٢٠ ١٤٤

  ١٣٨١مصرف بنزين به تفكيك بخش و استان در سال  : ٢-٢١ ١٤٥

 ١٣٨٢مصرف بنزين به تفكيك بخش و استان در سال  : ٢-٢٢ ١٤٦

 ١٣٧٥-٨٢متوسط مصرف بنزين در ماههاي مختلف طي سالهاي  : ٢-٢٣ ١٤٧



    

 
 

 فهرست جداول 

 عنوان صفحه

 
١٤٨ 

 
 ١٣٧٥-٨٢رف نفت سفيد در بخشهاي مختلف طي سالهاي مص : ٢-٢٤

 ١٣٨١مصرف نفت سفيد به تفكيك بخش و استان در سال  : ٢-٢٥ ١٤٩

 ١٣٨٢مصرف نفت سفيد به تفكيك بخش و استان در سال  : ٢-٢٦ ١٥٠

 ١٣٧٥-٨٢متوسط مصرف نفت سفيد در ماههاي مختلف طي سالهاي  : ٢-٢٧ ١٥١

 ١٣٧٥-٨٢ر بخشهاي مختلف طي سالهاي مصرف نفت گاز د : ٢-٢٨ ١٥٢

 ١٣٨١مصرف نفت گاز به تفكيك بخش و استان در سال  : ٢-٢٩ ١٥٣

 ١٣٨٢مصرف نفت گاز به تفكيك بخش و استان در سال  : ٢-٣٠ ١٥٤

 ١٣٧٥-٨٢متوسط مصرف نفت گاز در ماههاي مختلف طي سالهاي  : ٢-٣١ ١٥٥

 ١٣٧٥-٨٢طي سالهاي مصرف نفت كوره در بخشهاي مختلف  : ٢-٣٢ ١٥٦

  ١٣٧٥-٨٢متوسط مصرف نفت كوره در ماههاي مختلف طي سالهاي  : ٢-٣٣ ١٥٦

 ١٣٨١مصرف نفت كوره به تفكيك بخش و استان در سال  : ٢-٣٤ ١٥٧

 ١٣٨٢مصرف نفت كوره به تفكيك بخش و استان در سال  : ٢-٣٥ ١٥٨

 ١٣٧٥-٨٢مصرف گازمايع به تفكيك بخشها طي سالهاي  : ٢-٣٦ ١٥٩

 ١٣٧٥-٨٢متوسط مصرف گاز مايع در ماههاي مختلف طي سالهاي  : ٢-٣٧ ١٥٩

  ١٣٨٠-٨٢مصرف ساير فرآورده هاي نفتي طي سالهاي  : ٢-٣٨ ١٦٠

 ١٩٩٠-٢٠٠٣قيمت نفت خام هاي سبك و سنگين ايران طي سالهاي  : ٢-٣٩ ١٦٠

 ١٣٥٣-٨٢قيمت اسمي فروش فرآورده هاي عمده نفتي طي سالهاي  : ٢-٤٠ ١٦١

  ١٩٦٨-٢٠٠٣قيمت فوب فرآورده هاي نفتي در بازار خليج فارس طي سالهاي  : ٢-٤١ ١٦٢

 ١٣٨٢ذخاير گازطبيعي كشور در سال  :  ٣-١ ١٦٥

 ميادين مشترك گازطبيعي با كشورهاي همسايه : ٣-٢ ١٦٥

 اهداف توليدي فازهاي مختلف توسعه ميدان پارس جنوبي  :  ٣-٣ ١٦٧

 صات مخازن ذخيره سازي گاز طبيعي مشخ : ٣-٤ ١٦٨

  ١٣٧٥-٨٢توليد گازغني از منابع مختلف طي سالهاي  : ٣-٥ ١٦٩

 ١٣٨٠-٨٢مصرف گازغني طي سالهاي  : ٣-٦ ١٧٠

 ١٣٧٩-٨٢توليد گاز همراه ميادين دريايي به تفكيك ميادين طي سالهاي  : ٣-٧ ١٧١
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١٧٢ 

 
 ١٣٨٢ف گاز همراه ميادين دريايي در سال توليد و مصر :  ٣-٨

 ١٣٧٥-٨٢توليد گاز سبك از منابع مختلف طي سالهاي  :  ٣-٩ ١٧٣

 ١٣٧٥-٨٢توليد ميعانات گازي طي سالهاي  :  ٣-١٠ ١٧٤

  ١٣٧٩-٨٢برداشت گازطبيعي طي سالهاي   : ٣-١١ ١٧٥

 ١٣٧٥-٨٢تزريق گاز به ميادين نفتي طي سالهاي  : ٣-١٢ ١٧٦

 ١٣٧٥-٨٢توليد گوگرد و مايعات گازي در پااليشگاههاي كشور طي سالهاي  : ٣-١٣ ١٧٧

 ١٣٨٠-٨٢صادرات مايعات گازي و گوگرد طي سالهاي  : ٣-١٤ ١٧٧

 ١٣٧٥-٨٢ظرفيت پااليش و نم زدايي پااليشگاههاي گاز كشور طي سالهاي  : ٣-١٥ ١٧٨

  گاز ايران اهم طرحهاي پااليشي در دست اجراي شركت ملي : ٣-١٦ ١٧٩

 ١٣٧٦-٨٢عملكرد شركت پااليش گاز فجر طي سالهاي : ٣-١٧ ١٧٩

 ١٣٧٦-٨٢عملكرد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد طي سالهاي  : ٣-١٨ ١٨٠

  ١٣٨٠-٨٢عملكرد شركت پااليش گاز بيدبلند طي سالهاي  : ٣-١٩ ١٨١

  ١٣٨٠-٨٢عملكرد شركت پااليش گاز سرخون و قشم طي سالهاي  : ٣-٢٠ ١٨٢

  ١٣٨٢عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي در سال  : ٣-٢١ ١٨٢

  ١٣٨٢عملكرد شركت پااليش گاز پارسيان در سال  : ٣-٢٢ ١٨٣

 ١٣٧٥-٨٢واردات و صادرات گازطبيعي طي سالهاي  : ٣-٢٣ ١٨٣

  ١٣٧٥-٨٢احداث خطوط لوله انتقال گازطبيعي طي سالهاي : ٣-٢٤ ١٨٦

 صات خطوط لوله انتقال گازطبيعي در دست مطالعه، طراحي و اجراءمشخ : ٣-٢٥ ١٨٧

  ١٣٧٩-٨٢عملكرد امور خطوط لوله گاز خوزستان طي سالهاي  : ٣-٢٦ ١٨٨

 مقدار شبكه گذاري انجام شده توسط شركت هاي گاز رساني استاني : ٣-٢٧ ١٩٠

  ١٣٨٢ سال شبكه گذاري و انشعابات پلي اتيليني نصب شده تا پايان : ٣-٢٨ ١٩١

  ١٣٨٢تعداد انشعابات نصب شده توسط شركت هاي گازرساني تا پايان سال  : ٣-٢٩ ١٩٢

 تعداد مصرف كنندگان شركتهاي گازرساني استاني به تفكيك نوع مصرف كننده  : ٣-٣٠ ١٩٣

  ١٣٧٥-٨٢سهم گازطبيعي در تأمين انرژي مصرفي بخشها طي سالهاي  : ٣-٣١ ١٩٤

 ١٣٧٨-٨٢ مصرف روزانه گازطبيعي به تفكيك مناطق طي سالهاي متوسط : ٣-٣٢ ١٩٥
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١٩٥ 

 
 ميزان مصرف روزانه گازطبيعي به تفكيك خطوط لوله سراسري  : ٣-٣٣

 ١٣٧٧-٨٢مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سالهاي  : ٣-٣٤ ١٩٦

 ١٣٧٧-٨٢عي در بخشهاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سالهاي تركيب مصرف گازطبي : ٣-٣٥ ١٩٧

  ١٣٨٢خوراك و سوخت مجتمع هاي پتروشيمي در سال  : ٣-٣٦ ١٩٩

  ١٣٨٢مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف به تفكيك استان و نوع مصرف در سال  : ٣-٣٧ ٢٠٠

 ١٣٧٨-٨٢قيمت متوسط فروش گازطبيعي در سالهاي  : ٣-٣٨ ٢٠٢

 مقايسه نماگرهاي رشد صنعت برق كشور  :  ٤-١ ٢٠٥

  ١٣٨٢قدرت نصب شده واحدهاي جديد در دست بهره برداري در سال  : ٤-٢ ٢٠٧

 مجموع قدرت اسمي و عملي نيروگاههاي كشور : ٤-٣ ٢٠٧

 مجموع قدرت اسمي انواع نيروگاههاي كشور  : ٤-٤ ٢٠٨

 ١٣٧٢-٨٢يروگاههاي وزارت نيرو طي سالهاي مجموع ميانگين قدرت عملي و سهم انواع ن : ٤-٥ ٢٠٨

  به تفكيك استانها ١٣٨٢قدرت اسمي انواع نيروگاههاي كشور در سال  : ٤-٦ ٢٠٩

  ١٣٨٢ظرفيت، توليد و سوخت مصرفي نيروگاههاي صنايع بزرگ در سال  : ٤-٧ ٢١٠

  ١٣٩٢پيش بيني قدرت عملي نيروگاهها تا پايان سال  : ٤-٨ ٢١٠

  ١٣٨٢ندمان نيروگاههاي حرارتي تحت پوشش وزارت نيرو در سال را : ٤-٩ ٢١٢

 ١٣٤٦-٨٢روند تغييرات توليد ناويژه انرژي الكتريكي كشور طي سالهاي  : ٤-١٠ ٢١٣

 ١٣٤٦-٨٢توليد ناويژه انرژي الكتريكي وزارت نيرو طي سالهاي  : ٤-١١ ٢١٤

 ١٣٤٦-٨٢رو از توليد انرژي الكتريكي طي سالهاي روند تغييرات سهم انواع نيروگاههاي وزارت ني : ٤-١٢ ٢١٥

  به تفكيك استانها ١٣٨٢توليد ناويژه برق انواع نيروگاهها در سال  : ٤-١٣ ٢١٦

 مقدار سوخت مصرفي در نيروگاههاي تحت پوشش وزارت نيرو به تفكيك نوع سوخت  :  ٤-١٤ ٢١٧

 وع سوختمقدار سوخت مصرفي در صنايع بزرگ به تفكيك ن : ٤-١٥ ٢١٨

  ١٣٧٢-٨٢مصارف داخلي و تلفات شبكه هاي برق كشور طي سالهاي  : ٤-١٦ ٢١٩

 روند گسترش خطوط انتقال و فوق توزيع و توزيع برق كشور  : ٤-١٧ ٢٢٠

  به تفكيك برق منطقه اي١٣٨٢خطوط انتقال و فوق توزيع بهره برداري شده در سال  : ٤-١٨ ٢٢١

  ١٣٤٦-٨٢اد ترانسفورماتورهاي شبكه انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سالهاي روند تغييرات تعد : ٤-١٩ ٢٢٥

 ١٣٤٦-٨٢ظرفيت ترانسفورماتورهاي نصب شده شبكه انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سالهاي  : ٤-٢٠ ٢٢٦
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٢٢٧ 

 
  ١٣٨٢ترانسهاي انتقال و فوق توزيع مورد بهره برداري در سال  : ٤-٢١

 ١٣٨٢پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي در دست اقدام تا پايان سال  : ٤-٢٢ ٢٣١

 ١٣٨٢مشخصات خطوط مبادله انرژي الكتريكي با ساير كشورهاي همجوار تا پايان سال  : ٤-٢٣ ٢٣٣

  ١٣٨٢صادرات برق در سال  : ٤-٢٤ ٢٣٣

 ١٣٨٢واردات برق در سال  : ٤-٢٥ ٢٣٤

 ١٣٧٥-٨٢و صادرات برق طي سالهاي واردات  : ٤-٢٦ ٢٣٤

  ١٣٧٥-٨٢مصرف برق كشور به تفكيك منابع تأمين طي سالهاي  : ٤-٢٧ ٢٣٦

 ١٣٤٦-٨٢مصرف برق بخشهاي مختلف تأمين شده توسط وزارت نيرو طي سالهاي  : ٤-٢٨ ٢٣٧

  ١٣٤٦-٨٢سهم بخشهاي مختلف در مصرف برق تأمين شده توسط وزارت نيرو طي سالهاي  : ٤-٢٩ ٢٣٨

 ١٣٧٨-٨٢مشخصات چاههاي برقدار شده كشور به تفكيك برق منطقه اي ها طي سالهاي  : ٤-٣٠ ٢٤٠

  ١٣٧٨-٨٢مصرف برق در زير بخش حمل و نقل برقي طي سالهاي  : ٤-٣١ ٢٤٢

 مشخصات قطارهاي مترو و شبكه برق رساني به آن  : ٤-٣٢ ٢٤٣

  ١٣٨٢ سال مصرف برق به تفكيك بخش و استان در : ٤-٣٣ ٢٤٤

 تعداد مشتركين برق به تفكيك نوع تعرفه  : ٤-٣٤ ٢٤٥

 ١٣٨٢مشتركين برق به تفكيك بخش و استان در سال   : ٤-٣٥ ٢٤٦

  ١٣٦٥-٨٢توزيع فراواني زمان وقوع اوج بار توليدي طي سالهاي  : ٤-٣٦ ٢٤٧

 و كل كشور روند تغييرات فصلي اوج بار توليدي همزمان در شبكه سراسري  : ٤-٣٧ ٢٤٨

روند تغييرات حداكثر بار توليدي همزمان در شبكه سراسري و خارج از شبكه و ضريب بار توليدي طي  : ٤-٣٨ ٢٤٩

  ١٣٦٨-٨٢سالهاي 

 حداكثر بار همزمان توليدي كل كشور به تفكيك شركتهاي برق منطقه اي  : ٤-٣٩ ٢٤٩

 فكيك شركتهاي برق منطقه اي و زمان وقوع آن درحداكثر بار غيرهمزمان مصرفي كل كشور به ت : ٤ -٤٠ ٢٥٠

  ١٣٨٢           سال 

 متوسط بهاي برق در بخشهاي مختلف مصرف  : ٤-٤١ ٢٥٢

 ١٣٨٠-٨٢تعداد گواهينامه هاي اكتشاف، ذخيره و هزينه عمليات طي سالهاي  : ٥-١ ٢٦١

 ذخاير زغالسنگ ايران در عمده ترين نواحي  : ٥-٢ ٢٦١
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٢٦٢ 

 
  ١٣٨٢تعداد معادن و وضعيت بهره برداري زغالسنگ كشور در سال  : ٥-٣

 ١٣٨٢ميزان ذخاير، سرمايه گذاري و استخراج از معادن فعال زغالسنگ كشور در سال  : ٥-٤ ٢٦٢

  ١٣٧٥-٨٢ميزان استخراج از معادن زغالسنگ طي سالهاي  : ٥-٥ ٢٦٣

 ١٣٨٢ برنامه استخراج شركتهاي زغالسنگهاي تحت پوشش بخش دولتي در سال عملكرد ماهانه و : ٥-٦ ٢٦٤

 مشخصات كمي و كيفي كارخانه هاي زغالشويي شركتهاي تحت پوشش شركت تهيه و توليد مواد معدني ايراني  : ٥-٧ ٢٦٤

 ١٣٧٥-٨٢ميزان توليد كنسانتره زغالسنگ توسط شركتهاي تحت پوشش بخش دولتي طي سالهاي  : ٥-٨ ٢٦٥

 ١٣٨٢عملكرد ماهانه توليد كنسانتره زغالسنگ تحت پوشش بخش دولتي در سال  : ٥-٩ ٢٦٦

  ١٣٨٢ميزان ارسال ماهانه كنسانتره زغالسنگ تحت پوشش بخش دولتي در سال  : ٥-١٠ ٢٦٦

 ١٣٧٥-٨٢واردات و صادرات زغالسنگ ايران طي سالهاي  : ٥-١١ ٢٦٧

  به تفكيك انواع زغالسنگ ١٣٨٢نگ ايران در سال واردات و صادرات زغالس : ٥-١٢ ٢٦٧

  ١٣٧٥-٨٢مقدار مصرف زغالسنگ در كارخانه ذوب آهن اصفهان طي سالهاي  : ٥-١٣ ٢٦٨

 ميزان مصرف زغالسنگ شسته شده و كك تعدادي از واحدهاي صنايع فروآلياژ  : ٥-١٤ ٢٦٨

 ١٣٥٩-٨٢قيمت زغالسنگ كك شو طي سالهاي  : ٥-١٥ ٢٦٩

  ١٣٨٢پراكندگي جنگلها و مراتع كشور در سال  : ٥-١٦ ٢٧٥

  ١٣٧٥-٨٢ميزان توليد فرآورده هاي جنگلي كشور طي سالهاي  : ٥-١٧ ٢٧٦

 كل ارزش توليدات فرآورده هاي جنگلي  : ٥-١٨ ٢٧٧

 ارزش هر واحد از توليدات فرآورده هاي جنگلي  : ٥-١٩ ٢٧٧

 ١٣٧٥-٨٢ زغال طي سالهاي ميزان برداشتهاي غيرمجاز چوب و : ٥-٢٠ ٢٧٨

  به تفكيك استاني ١٣٨٢ و ١٣٨١ميزان برداشتهاي غير مجاز زغال و چوب در سالهاي  : ٥-٢١ ٢٧٩

 ١٣٧٥-٨٢مصرف سوختهاي غيرتجاري طي سالهاي  : ٥-٢٢ ٢٨١

  به تفكيك استانها ١٣٨٢مصرف هيزم، فضوالت دامي و بوته و خار در بخش خانگي در سال  : ٥-٢٣ ٢٨٢

 برآورد تعداد نيروگاهها و ظرفيت نصب نيروگاههاي آبي كشور  : ٦-١ ٢٨٥

 ١٣٨٢برآورد ظرفيت طرحها و تعداد نيروگاههاي برق آبي كشور به تفكيك استانها تا پايان سال  : ٦-٢ ٢٨٦

 ١٣٨٢برآورد ظرفيت طرحهاي برق آبي كشور به تفكيك استانها و وضعيت طرح ها تا پايان سال  : ٦-٣ ٢٨٧

 برآورد تعداد جايگاه هاي تائيد شده طرحهاي آبي ميكرو، ميني و كوچك شناسايي شده : ٦-٤ ٢٨٨
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٢٨٩ 

 
 ظرفيت اسمي و توليد نيروگاههاي برق آبي در حال بهره برداري وزارت نيرو : ٦-٥

 اد كشاورزيتوليد ويژه برق نيروگاههاي آبي كوچك تحت پوشش وزارت جه : ٦-٦ ٢٩٠

 مشخصات عمومي طرحهاي اجرايي نيروگاههاي آبي بزرگ : ٦-٧ ٢٩٢

 ظرفيت قابل نصب، انرژي متوسط ساالنه و ميزان سرمايه گذاري طرحهاي اجرايي نيروگاههاي آبي بزرگ :  ٦-٨ ٢٩٣

 مشخصات طرحهاي اجرايي نيروگاههاي آبي متوسط كشور  :  ٦-٩ ٢٩٣

 هاي اجرايي در زمينه برق آبي كوچك  مشخصات پروژه  : ٦-١٠ ٢٩٤

 ميزان سرمايه گذاري پروژه هاي اجرايي در زمينه برق آبي كوچك  : ٦-١١ ٢٩٤

 مشخصات طرحهاي مطالعاتي و شناسايي نيروگاههاي آبي بزرگ كشور  : ٦-١٢ ٢٩٥

 مشخصات طرحهاي مطالعاتي نيروگاههاي آبي متوسط كشور  : ٦-١٣ ٢٩٦

 ت پروژه هاي مطالعاتي و شناسايي نيروگاههاي آبي متوسط مشخصا : ٦-١٤ ٢٩٦

 مشخصات طرحهاي مطالعاتي نيروگاههاي آبي كوچك  : ٦-١٥ ٢٩٦

 ١٣٨١-٨٢توليد برق از نيروگاههاي برق بادي طي سالهاي  : ٦-١٦ ٢٩٨

 اد مشخصات پروژ ه هاي مطالعاتي، اجرايي و در حال بهره برداري مربوط به انرژي ب : ٦-١٧ ٢٩٩

 سرمايه گذاري انجام شده و مورد نياز پروژه هاي بادي  : ٦-١٨ ٢٩٩

 مشخصات پروژه هاي فتوولتائيك در حال بهره برداري : ٦-١٩ ٣٠٢

 مشخصات پروژه هاي اجرايي مربوط به انرژي خورشيدي وزارت نيرو  : ٦-٢٠ ٣٠٢

 روژه  هاي خورشيدي سرمايه گذاري انجام شده و مورد نياز براي اجراي پ : ٦-٢١ ٣٠٣

 عملكرد مربوط به ساخت حمام ها و آبگرمكن هاي خورشيدي  : ٦-٢٢ ٣٠٣

 سرمايه گذاري براي اجراي پروژ ه هاي زمين گرمايي  : ٦-٢٣ ٣٠٦

 مشخصات پروژه هاي هيدروژن خورشيدي، بيوماس، پيل سوختي و غيره : ٦-٢٤ ٣٠٨

 ير پروژه هاي مربوط به انرژيهاي تجديدپذير سرمايه گذاري مورد نياز براي سا : ٦-٢٥ ٣٠٩

 وضعيت توليد و ظرفيت توليدي ـ خدماتي سازمان انرژي اتمي ايران  : ٦-٢٦ ٣١٠

 ١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از كليه بخشهاي مصرف كننده انرژي در سال  : ٧-١ ٣١٣

 ١٣٨٢ كشور در انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي در سال سهم هريك از بخشهاي مصرف كننده انرژي : ٧-٢ ٣١٣



    

 
 

 فهرست جداول 

 عنوان صفحه

 

٣١٤ 

 

 ١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از انواع سوختهاي مصرفي در سال   : ٧-٣

  ١٣٨٢سهم هريك از سوختهاي فسيلي در انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي در سال  : ٧-٤ ٣١٤

 ١٣٤٦ -٨٢ميزان انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي از كل بخش انرژي كشور طي سالهاي  : ٧-٥ ٣١٤

 ١٣٤٦-٨٢سرانه انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از كل بخش انرژي كشور طي سالهاي  : ٧-٦ ٣١٦

 ١٣٨٢نرژي كشور در سال هزينه هاي اجتماعي گازهاي انتشار يافته از بخشهاي مصرف كننده ا :  ٧-٧ ٣١٧

  ١٣٨٢سهم هر يك از بخشهاي مصرف كننده انرژي كشور در هزينه هاي اجتماعي سال  : ٧-٨ ٣١٧

  به تفكيك نوع ١٣٨٢انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش خانگي، تجاري و عمومي در سال  : ٧-٩ ٣١٨

           سوخت مصرفي 

  به تفكيك نوع سوخت ١٣٨٢ينده و گلخانه اي از بخش صنعت در سال انتشار گازهاي آال : ٧-١٠ ٣١٩

  به تفكيك نوع سوخت مصرفي ١٣٨٢انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش حمل و نقل كشور در سال  : ٧-١١ ٣٢٠

  ١٣٧٦-٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از حمل و نقل ريلي كشور طي سالهاي  : ٧-١٢ ٣٢١

 ١٣٧٦-٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از حمل و نقل هوايي كشور طي سالهاي  : ٧-١٣ ٣٢١

  ١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش كشاورزي در سال  : ٧-١٤ ٣٢٢

  ١٣٨٢برق توليدي و سوخت مصرفي در نيروگاههاي وزارت نيرو در سال  : ٧-١٥ ٣٢٣

  به تفكيك نوع نيروگاه ١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از نيروگاهها در سال  : ٧-١٦ ٣٢٣

  به تفكيك نوع سوخت مصرفي١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از نيروگاههاي كشور در سال  : ٧-١٧ ٣٢٣

 ١٣٨٢خش نيروگاهي كشور در سال شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از ب : ٧-١٨ ٣٢٤

  ١٣٧٩-٨٢مقايسه ميانگين شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش نيروگاهي كشور طي سالهاي  : ٧-١٩ ٣٢٥

 ١٣٧٦-٨٢ميزان مصرف حاملهاي انرژي به ازاي برق توليدي در نيروگاههاي كشور طي سالهاي  : ٧-٢٠ ٣٢٦

 ١٣٨٠بخشهاي صنايع بزرگ در سال شدت انرژي در زير  : ٨-١ ٣٢٨

 ميزان پتانسيل صرفه جويي در هشت زيربخش صنعتي  : ٨-٢ ٣٢٩

  كارخانه نمونه در مقايسه با سال مميزي شده٢٤ميزان مصرف و صرفه جويي انرژي ساليانه در  : ٨-٣ ٣٣٠



    

 
 

 فهرست جداول 

 عنوان صفحه

 
٣٣٠ 

 
 ات دريافت كننده يارانه سود تسهيالتميزان صرفه جويي ساالنه انرژي كارخانج : ٨-٤

 مبالغ يارانه تخصيص يافته به كارخانجات دريافت كننده يارانه سود تسهيالت : ٨-٥ ٣٣١

 استانداردهاي مصوب مصرف سوخت خودرو در كشور  : ٨-٦ ٣٣٢

 استانداردهاي مصوب مصرف سوخت موتورسيكلت ها در كشور  : ٨-٧ ٣٣٢

 سوز سازمان بهينه سازي مصرف سوخت  CNGتگيري خودروهاي جايگاههاي سوخ : ٨-٨ ٣٣٣

 سوز شركت واحد اتوبوسراني  CNGمشخصات جايگاههاي سوختگيري خودروهاي  : ٨-٩ ٣٣٤

 مميزي انرژي در ساختمان هاي مورد مطالعه به همراه بهبود شاخص مصرف سوخت : ٨-١٠ ٣٣٥

 لعه به همراه بهبود شاخص مصرف برقمميزي انرژي در ساختمان هاي مورد مطا : ٨-١١ ٣٣٥

 مقادير مصرف ساليانه انرژي در ساختمانهاي نمونه مميزي شده : ٨-١٢ ٣٣٥

 ذخاير تثبيت شده نفت جهان : ٩ -١ ٣٦٤

 توليد نفت در جهان  : ٩-٢ ٣٦٧

 مصرف نفت در جهان : ٩-٣ ٣٦٩

 ظرفيت پااليشگاههاي نفت جهان : ٩ -٤ ٣٧٣

 يشگاههاي نفت جهان خوراك پاال : ٩-٥ ٣٧٥

 ١٩٧٣-٢٠٠٢توليد فرآورده هاي نفتي پااليشگاههاي جهان طي سالهاي  : ٩-٦ ٣٧٦

  ٢٠٠٢توليد فرآورده هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال  : ٩-٧ ٣٧٩

 مصرف فرآورده هاي عمده نفتي در مناطق مختلف جهان : ٩-٨ ٣٨٢

 ١٩٧٣-٢٠٠٢هاي نفتي طي سالهاي مصرف نهايي فرآورده  : ٩-٩ ٣٨٤

 ٢٠٠٢مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي به تفكيك بخشهاي مصرف كننده در جهان در سال  : ٩-١٠ ٣٨٧

  ٢٠٠٣واردات و صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي در سال  : ٩-١١ ٣٩٠

  ٢٠٠٣ر سال با ساير كشورهاي جهان د OECDمبادالت فرآورده هاي نفتي كشورهاي  : ٩-١٢ ٣٩١

 )اسپات(قيمت فروش تك محموله نفت خام در بازارهاي منطقه اي توليد  : ٩-١٣ ٣٩٣

 ٢٠٠٣در سال  OECDقيمت و درصد ماليات بنزين موتور در كشورهاي  : ٩-١٤ ٣٩٤

 ٢٠٠٣در سال  OECDقيمت و درصد ماليات نفت گاز در كشورهاي  : ٩-١٥ ٣٩٥

 ٢٠٠٣در سال  OECDنفت كوره سبك در كشورهاي قيمت و درصد ماليات  : ٩-١٦ ٣٩٦



    

 
 

 فهرست جداول 

 عنوان صفحه

 
٣٩٧ 

 
 ٢٠٠٣در سال  OECDدر كشورهاي قيمت و درصد ماليات نفت كوره سنگين  : ٩-١٧

 ٢٠٠٣در سال  OECDكشورهاي غير قيمت برخي از فرآورده هاي نفتي در  : ٩-١٨ ٣٩٨

 ذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : ٩-١٩ ٤٠١

 توليد گازطبيعي در جهان  : ٩-٢٠ ٤٠٣

  ١٩٧٥-٢٠٠٢حجم گازهاي تزريق مجدد، در جهان طي سالهاي  : ٩-٢١ ٤٠٥

 ١٩٧٥-٢٠٠٢حجم گازهاي سوزانده شده و تخليه شده در هوا طي سالهاي  : ٩-٢٢ ٤٠٧

 ١٩٧٥-٢٠٠٢لهاي تلفات ناشي از فرآيند تصفيه گازطبيعي و استحصال مايعات گازي در جهان طي سا : ٩-٢٣ ٤٠٩

 ٢٠٠٢-٢٠٠٣حجم صادرات و واردات گازطبيعي از طريق خطوط انتقال گاز طي سالهاي  : ٩-٢٤ ٤١١

 مصرف گازطبيعي در جهان : ٩-٢٥ ٤١٣

 ٢٠٠٢در بخش تبديالت در سال  OECDمصرف گازطبيعي كشورهاي  : ٩-٢٦ ٤١٦

 ٢٠٠٢ال در بخش انرژي در س OECDمصرف گازطبيعي كشورهاي  : ٩-٢٧ ٤١٧

 ٢٠٠٢مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخشهاي مختلف در سال  : ٩-٢٨ ٤١٨

 ٢٠٠٣ظرفيت ذخيره سازي گازطبيعي در جهان در پايان سال  : ٩-٢٩ ٤٢٢

 ، گازطبيعي و نفت خام LNGقيمت  : ٩-٣٠ ٤٢٢

  ٢٠٠٣در سال  OECDقيمت و درصد ماليات گازطبيعي در كشورهاي  : ٩-٣١ ٤٢٣

  ٢٠٠٣در جهان در سال  LNG تجارت : ٩-٣٢ ٤٢٤

 در جهان  LNGپايانه هاي وارداتي  : ٩-٣٣ ٤٢٥

 در جهان LNGپايانه هاي صادراتي  : ٩-٣٤ ٤٢٥

 ١٩٨٨-٢٠٠٣طي سالهاي  OECDوارداتي توسط برخي از كشورهاي   LNGقيمت  : ٩-٣٥ ٤٢٦

 ١٩٨٣-٢٠٠٢ كل ظرفيت نصب شده نيروگاههاي برق جهان طي سالهاي : ٩-٣٦ ٤٢٨

 ١٩٩٣-٢٠٠٣توليد برق در جهان طي سالهاي  : ٩-٣٧ ٤٣٢

  ٢٠٠٣در سال  OECDتركيب توليد برق در كشورهاي  : ٩-٣٨ ٤٣٥

 ٢٠٠٣در سال  OECDتركيب عرضه برق در كشورهاي : ٩-٣٩ ٤٣٦

  ٢٠٠٢توليد ناويژه برق در جهان به تفكيك منابع مختلف در سال  : ٩-٤٠ ٤٣٧

 ٢٠٠٢وليد، واردات، صادرات، تلفات، مصارف  بخش انرژي و مصرف نهايي برق در جهان در سال ت : ٩-٤١ ٤٤١



    

 
 

 فهرست جداول 

 عنوان صفحه

 
٤٤٥ 

 
 ٢٠٠٢مصرف نهايي برق به تفكيك بخشهاي مختلف مصرف كننده در جهان در سال  : ٩-٤٢

 ٢٠٠٣در سال  OECDقيمت و درصد ماليات برق در كشورهاي  : ٩-٤٣ ٤٤٩

 ٢٠٠١-٢٠٠٣طي سالهاي  OECDقيمت برق در بخشهاي خانگي و صنعت در برخي از كشورهاي غير  : ٩-٤٤ ٤٥٠

  ٢٠٠٣ذخاير تثبيت شده زغال سنگ جهان در پايان سال  : ٩-٤٥ ٤٥٢

 ١٩٧٣-٢٠٠٣توليد زغال سنگ در جهان طي سالهاي  : ٩-٤٦ ٤٥٤

 ١٩٧٣-٢٠٠٣مناطق طي سالهاي توليد انواع زغال سنگ در جهان به تفكيك  : ٩-٤٧ ٤٥٦

 ١٩٨٣-٢٠٠٣توليد زغالسنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها طي سالهاي  : ٩-٤٨ ٤٥٨

 ١٩٧٣-٢٠٠٣واردات زغالسنگ به تفكيك مناطق مختلف جهان طي سالهاي  : ٩-٤٩ ٤٦٠

 ٢٠٠٣ و ١٩٨٣واردات زغالسنگ به تفكيك كشورها در سالهاي  : ٩-٥٠ ٤٦٣

  ١٩٧٣ ـ ٢٠٠٣رات زغالسنگ به تفكيك مناطق مختلف جهان طي سالهاي صاد : ٩-٥١ ٤٦٦

 ٢٠٠٣ و ١٩٨٣صادرات زغالسنگ به تفكيك كشورها در سالهاي  : ٩-٥٢ ٤٦٩

  به تفكيك مناطق ١٩٧٣-٢٠٠٣مصرف زغالسنگ در جهان طي سالهاي  : ٩-٥٣ ٤٧٢

 ١٩٧٣-٢٠٠٣مصرف زغالسنگ جهان طي سالهاي  : ٩-٥٤ ٤٧٤

 ٢٠٠٢ عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال سخت در جهان در سال  :٩-٥٥ ٤٧٨

 ١٩٨٣-٢٠٠٣طي سالهاي  OECDهزينه واردات زغال سنگ كك شو در كشورهاي  : ٩-٥٦ ٤٨٠

  ١٩٨٣-٢٠٠٣طي سالهاي  OECDهزينه واردات زغال سنگ حرارتي در كشورهاي  : ٩-٥٧ ٤٨٠

 ١٩٨٨-٢٠٠٣قيمت زغال سنگ طي سالهاي  : ٩-٥٨ ٤٨١

طي سالهاي  OECDقيمت زغال سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت و نيروگاهها در كشورهاي  : ٩-٥٩ ٤٨٢
١٩٨٣-٢٠٠٣ 

 ٢٠٠٢در سال  OECDعرضه انرژي اوليه از منابع مختلف تجديد پذير در كشورهاي  : ٩-٦٠ ٤٨٤

  ١٩٩٠-٢٠٠٢طي سالهاي  OECDسهم منابع انرژي تجديد پذير از عرضه كل انرژي اوليه در كشورهاي  : ٩-٦١ ٤٨٥

  ١٩٩٠-٢٠٠٢طي سالهاي  OECDسهم توليد برق از منابع انرژي تجديد پذير در كشورهاي  : ٩-٦٢ ٤٨٦

 مصرف برق آبي در جهان : ٩-٦٣ ٤٨٧

 ١٩٩٣-٢٠٠٣ظرفيت نصب شده توربينهاي بادي در جهان در انتهاي سالهاي  : ٩-٦٤ ٤٩٠

 ١٩٩٣-٢٠٠٣نيروگاههاي فتوولتائيك در كشورهاي مختلف طي سالهاي ظرفيت موجود نصب شده  : ٩-٦٥ ٤٩٢

مشخصات مجموع ظرفيت موجود نصب شده نيروگاههاي فتوولتائيك در كشورهاي مختلف در پايان  : ٩-٦٦ ٤٩٣

  ٢٠٠٣سال 



    

 
 

 فهرست جداول 

 عنوان صفحه

 
٤٩٤ 

 
 ٢٠٠٣نتخب در سال قيمت سيستم هاي فتوولتائيك نصب شده در برخي از كشورهاي م : ٩-٦٧

طي سالهاي  OECDظرفيت خالص توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير و ضايعات در كل كشورهاي  : ٩-٦٨ ٤٩٥

١٩٩٠-٢٠٠٢ 

 ١٩٩٠-٢٠٠٣طي سالهاي  OECDميزان توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير و ضايعات در كل كشورهاي  : ٩-٦٩ ٤٩٥

  ٢٠٠٣در سال  OECDي تجديدپذير و ضايعات به تفكيك كشورهاي ميزان توليد برق از انرژيها : ٩-٧٠ ٤٩٦

 ٢٠٠٣منابع قابل استحصال قطعي اورانيوم جهان در سال  : ٩-٧١ ٤٩٩

 مصرف انرژي هسته اي در جهان : ٩-٧٢ ٥٠١

 مصرف انرژي اوليه تجاري در جهان  : ٩-٧٣ ٥٠٤

   ٢٠٠٣لهاي انرژي در سال مصرف انرژي اوليه تجاري در جهان به تفكيك حام : ٩-٧٤ ٥٠٧

  ٢٠٠٣ و ١٩٧٣شاخصهاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالهاي  : ٩-٧٥ ٥١٠

   ٢٠٠٣ و ١٩٧٣سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سالهاي  : ٩-٧٦ ٥١٣

   ٢٠٠٢تراز انرژي جهان در سال  : ٩-٧٧ ٥١٦

   ٢٠٠٢در سال  OECDرژي كشورهاي تراز ان : ٩-٧٨ ٥١٨

 ٢٠٠٢در سال  OECDتراز انرژي كشورهاي غير  : ٩-٧٩ ٥٢٠

 ٢٠٠٢تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال  : ٩-٨٠ ٥٢٢

 ٢٠٠٢نشر دي اكسيد كربن در جهان به تفكيك نوع سوخت در سال  : ٩-٨١ ٥٢٧

 ٢٠٠٢هان در سال نشر دي اكسيد كربن به تفكيك بخشها در ج : ٩-٨٢ ٥٣٠

 نشر دي اكسيد كربن ناشي از احتراق سوخت و تعهدات كشورها در چارچوب پروتكل كيوتو  : ٩-٨٣ ٥٣٣

  ٢٠٠٢سرانه نشر دي اكسيد كربن به تفكيك بخشها در جهان در سال  : ٩-٨٤ ٥٣٥

  ٢٠٠٢وخت در سال نشر دي اكسيد كربن به ازاي توليد برق و حرارت در جهان به تفكيك نوع س : ٩-٨٥ ٥٣٨

 OECDماليات بر نشر دي اكسيد كربن در سه كشور اروپائي عضو  : ٩-٨٦ ٥٤١

 مالياتهاي زيست محيطي به تفكيك نوع سوخت در كشور دانمارك  : ٩-٨٧ ٥٤١

  در كشورهاي منتخب جهان (ESI)برخي شاخصهاي پايداري زيست محيطي  : ٩-٨٨ ٥٤٢

  در كشورهاي منتخب جهان (EPI)هاي زيست محيطي نمايه انجام فعاليت : ٩-٨٩ ٥٤٣

 EPIشاخص هاي تغيير اقليم در كشورهاي منتخب جهان براساس نمايه  : ٩-٩٠ ٥٤٤



    

 
 

 فهرست نمودارها 

 عنوان صفحه

 
١١ 

 
 قيمت واقعي گازطبيعي، گاز مايع، بنزين و برق : ١-١

 قيمت واقعي نفت كوره، نفت گاز و نفت سفيد : ١-٢ ١١

 رشد توليد ناخالص داخلي و مصرف نهايي انرژي  : ١-٣ ١٩

 ، به تفكيك دهكهاي هزينه١٣٨٢سهم هزينه انرژي از كل هزينه خانوارهاي شهري و روستايي در سال  : ١-٤ ٢٣

 سهم ثروتمندترين و فقيرترين خانوارها از يارانه فرآورده هاي نفتي  : ١-٥ ٢٥

 جمعيت و توليد ناخالص داخلي  : ١-٦ ٣٥

 عرضه انرژي اوليه و كل مصرف نهايي  : ١-٧ ٣٥

 ١٣٦٦ -٨٢شدت انرژي طي سالهاي : ١-٨ ٣٥

 توليد انرژي اوليه به تفكيك منابع : ١-٩ ٦٣

 سهم حاملهاي انرژي در تقاضاي نهايي   : ١-١٠ ٦٣

 مصرف نهايي به تفكيك بخشها  : ١-١١ ٦٣

 توليد و مصرف برق : ١-١٢ ٦٣

 خازن فرآورده هاي نفتي در پااليشگاههاي كشور ظرفيت م : ٢-١ ١٤١

 ١٣٧٥-٨٢مصرف فرآورده هاي عمده نفتي طي سالهاي  : ٢-٢ ١٤٨

 ١٩٩٣-٢٠٠٣قيمت نفت خام سبك و سنگين ايران طي سالهاي  : ٢-٣ ١٦٢

  ١٣٧٥-٨٢توليد گاز غني از منابع مختلف طي سالهاي  : ٣-١ ١٧٠

  ١٣٨٢ده در استانها تا پايان سال مقدار شبكه گذاري انجام ش : ٣-٢ ١٨٩

 قيمت متوسط فروش گازطبيعي به تفكيك بخشها  : ٣-٣ ٢٠٢

  ١٣٨٢سهم انواع نيروگاههاي وزارت نيرو از ميانگين قدرت عملي در سال  : ٤-١ ٢١١

 ١٣٧٥-٨٢سهم هر يك از نيروگاههاي وزارت نيرو در توليد برق طي سالهاي  : ٤-٢ ٢١٥

 ١٣٧٧-٨٢ و واردات برق ايران طي سالهاي صادرات : ٤-٣ ٢٣٤

  ١٣٨٢وضعيت توليد، مصرف و تبادل برق در شركتهاي برق منطقه اي كشور ـ سال  : ٤-٤ ٢٣٥

 ١٣٨٢توزيع برق در كشور به تفكيك بخشها در سال  : ٤-٥ ٢٤٣

  ١٣٨٢جريان منابع و مصارف بخش برق كشور در سال  : ٤-٦ ٢٥٣

 ١٣٧٥-٨٢ره زغالسنگ بخش دولتي طي سالهاي توليد كنسانت : ٥-١ ٢٦٥

  ١٣٨٢منابع و مصارف زغالسنگ كشور در سال  : ٥-٢ ٢٧١

 روند تغيير انتشار گازهاي آالينده از كل بخشهاي مصرف كننده انرژي كشور  : ٧-١ ٣١٥

 از كل بخشهاي مصرف كننده   ٢COروند تغيير انتشار  : ٧-٢ ٣١٥



    

 
 

 فهرست نمودارها 

 نعنوا صفحه

 
٣١٨ 

 
 روند تغييرات نشر گازهاي آالينده از بخش خانگي، تجاري و عمومي  : ٧-٣

 روند تغييرات نشر گازهاي آالينده از بخش صنعت  : ٧-٤ ٣١٩

 روند تغييرات نشر گازهاي آالينده از بخش حمل و نقل : ٧-٥ ٣٢١

 روند تغييرات نشر گازهاي آالينده از بخش كشاورزي : ٧-٦ ٣٢٢

 روند تغييرات نشر گازهاي آالينده از بخش نيروگاهي  : ٧-٧ ٣٢٤

 روند تغييرات نشر گازهاي آالينده به ازاي برق توليدي از نيروگاههاي حرارتي كشور  : ٧-٨ ٣٢٦

 ذخاير تثبيت شده نفت در مناطق مختلف جهان  : ٩-١ ٣٦٦

 ٢٠٠٣عمر ذخاير نفتي مناطق مختلف جهان در سال  : ٩-٢ ٣٦٦

 ٢٠٠٣توزيع ذخاير تثبيت شده نفت خاورميانه در سال  : ٩-٣ ٣٦٦

 سهم مناطق مختلف جهان در توليد نفت  : ٩-٤ ٣٧٢

 سهم مناطق مختلف جهان در مصرف نفت  : ٩-٥ ٣٧٢
  ٢٠٠٣صادرات و واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي در سال  :  ٩-٦ ٣٧٢

 ١٩٧٣-٢٠٠٢ توليد فرآورده هاي نفتي طي سالهاي :  ٩-٧ ٣٧٥

 ٢٠٠٢سهم هر يك از بخشها از مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي جهان در سال  :  ٩-٨ ٣٩٠

  OECDقيمت برخي از فرآورده هاي نفتي در برخي از كشورهاي غير  :  ٩-٩ ٣٩٩

 ذخاير تثبيت شده گازطبيعي جهان :  ٩-١٠ ٤٢١

  ٢٠٠٣ سال توزيع ذخاير گازطبيعي منطقه خاورميانه در :  ٩-١١ ٤٢١

 سهم مناطق مختلف در توليد گاز جهان  :  ٩-١٢ ٤٢١

  ٢٠٠٣ سهم كشورهاي منطقه خاورميانه در توليد گازطبيعي منطقه در سال  : ٩-١٣ ٤٢١

 سهم مناطق مختلف در مصرف گاز جهان  :  ٩-١٤ ٤٢١

 ٢٠٠٣سهم كشورهاي منطقه خاورميانه در مصرف گازطبيعي منطقه در سال  :  ٩-١٥ ٤٢١

  ٢٠٠٣در سال   OECDوارداتي توسط برخي از كشورهاي  LNGقيمت  : ٩-١٦ ٤٢٦

  به تفكيك مناطق٢٠٠٣ذخاير زغالسنگ جهان در سال  : ٩-١٧ ٤٧٧

  ٢٠٠٣توليد و مصرف زغالسنگ مناطق مختلف جهان در سال  :  ٩-١٨ ٤٧٧

 ١٩٧٣-٢٠٠٣مصرف زغالسنگ جهان طي سالهاي  : ٩-١٩ ٤٧٧

  ١٩٩٣ ـ ٢٠٠٣ قيمت زغالسنگ طي سالهاي   :٩-٢٠ ٤٨١

  ٢٠٠٣ظرفيت نصب شده نيروگاههاي بادي جهان در سال  :  ٩-٢١ ٤٩١

 ١٩٩٠-٢٠٠٣توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير و ضايعات طي سالهاي  : ٩-٢٢ ٤٩٨



  
  

 

 پيشگفتار 

بار ديگر  .  ميسر نبود  ١٣٨٢سپاس بيكران خداوند بزرگي را كه جز به لطف و عنايتش توفيق انتشار ترازنامه انرژي سال                 

ترازنامه انرژي كشور به همت و تالش همكاران دفتر برنامه ريزي انرژي وزارت نيرو منتشر گرديد تا با ارائه اطالعات جامع                     

يزان و محققين كشور، بتواند گامي هر چند كوچك در برنامه ريزي ها و اتخاذ سياست هاي مناسب               و دقيق به مديران، برنامه ر    

 .در بخش انرژي كشور برداشته باشد

از اين رو هر ساله سعي گرديده       . بهبود كيفيت ترازنامه انرژي همواره يكي از اهداف دفتر برنامه ريزي انرژي بوده است             

يت اطالعات و مطالب ارائه شده ارتقاء يافته، به گونه اي كه از نظر جامعيت بتواند                   تا ضمن گسترش اطالع رساني، كيف      

 نيز ضمن پايبندي به     ١٣٨٢در ترازنامه انرژي سال     . نيازهاي كاربران و استفاده كنندگان آن را بيشتر و بهتر فراهم نمايد             

د آن به عمل آمده و مطالب و اطالعات جديدي          چارچوب اصلي ترازنامه در سالهاي گذشته، تالش فراواني در توسعه و بهبو           

 . در بخش هاي مختلف نفت، گاز، برق، زغالسنگ، انرژيهاي نو، بهينه سازي و مالحظات زيست محيطي ارائه شده است

در پايان تذكر اين نكته ضروري است كه تهيه، تدوين و انتشار ترازنامه انرژي بدون همكاري صميمانه بسياري از                        

ازمانها، وزارتخانه ها و به ويژه مديران و كارشناسان محترم دست اندركار بخش انرژي كشور ميسر و ممكن                    دستگاهها، س 

صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، نفت، سازمان مديريت        در اينجا فرصت را مغتنم شمرده و از وزارتخانه هاي          . نمي باشد

ران، سازمان انرژيهاي نو ايران، دفتر بهينه سازي مصرف         و برنامه ريزي، سازمان توانير، سازمان بهره وري انرژي اي        

انرژي، دفتر انرژيهاي نو، سازمان توسعه منابع آب و نيروي ايران، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان انرژي اتمي،                    

شركت ملي گاز ايران،     شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي،                 

پتروشيمي ايران، شركت نفت بهران، شركت نفت پارس، بانك مركزي ايران، مركز آمار ايران، گمرك                 شركت ملي   

جمهوري اسالمي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، شوراي عالي                       

ساير  آهن اصفهان و      ترافيك شهرهاي كشور، شركت مترو، شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، كارخانه ذوب               

 . سازمانهايي كه به نحوي در تهيه آمار و اطالعات مورد نياز همكاري داشته اند، سپاسگزاري مي نمايد

 

 

 محسن بختيار

 مدير كل دفتر برنامه ريزي انرژي 
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١٣٨٢مهمترين تحوالت بخش انرژي كشور در سال   :   ١-١
 انرژي و اقتصاد :  ٢-١

 جداول ترازنامه انرژي كل كشور  :  ٣-١



      

 

 

 ٢ ١٣٨٢ل ترازنامه انرژي سا

 

 ترازنامه و روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي: بخش اول 

 
  ١٣٨٢ مهمترين تحوالت بخش انرژي كشور در سال -١-١

 بخش منابع و مصارف انرژي در كشور 

 درصد آن به نفت     ٨/٧٢ ميليون بشكه معادل نفت خام و اختصاص          ٩/١٩٦٦توليد انرژي اوليه به ميزان        -
 درصد به   ٤/٠ درصد به انرژي آبي و        ٩/٠ درصد به گازطبيعي،      ٩/٢٥خام، مايعات و ميعانات گازي،       
 .زغالسنگ و سوختهاي غيرتجاري

 درصد نسبت   ٠٥/٥ ميليون بشكه معادل نفت خام، با رشدي معادل          ١/٧٢٥افزايش مصرف نهايي انرژي به       -
 .به سال گذشته

 ٨/٧ ،   ٧/١١ب معادل   رشد فزاينده مصرف انرژي بخشهاي صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و خانگي به ترتي               -
 . درصد٤/١  و ٧/٥و 

 

 بخش انرژي و اقتصاد 

 بشكه معادل نفت خام انرژي نهايي به ازاي         ٩١/١ به   ١٣٨١ در سال    ٩٤/١كاهش شاخص شدت انرژي از       -
 . ١٣٨٢يك ميليون ريال توليد ناخالص داخلي در سال 

اخالص داخلي به ازاي هر بشكه      هزار ريال توليد ن    (٨/٥١٤بهبود نسبي شاخص بهره وري انرژي از رقم          -
  .١٣٨٢ در سال ٧/٥٢٢ به رقم ١٣٨١در سال ) معادل نفت خام انرژي نهايي

 برابر اعتبارات مصوب بخش     ٩/٢( ميليارد ريال    ١٢٦٤٣٩ معادل   ١٣٨٢مقدار كل يارانه هاي انرژي در سال        -
 ) .تأمين اجتماعي

 . هزار ريال ٤/١٨٨٧حدود ١٣٨٢سرانه يارانه انرژي هر فرد ايراني در سال  -

 .  درصد از كل هزينه هاي خانوارهاي شهري و روستايي به هزينه انرژي١/٥ و ٥/٣اختصاص  -

 درصد از كل يارانه     ٧/١٥ و   ٦/٣١،  ٣/٣٥برخورداري بخشهاي حمل و نقل، خانگي و صنعت به ميزان              -



  بخش ترازنامه و روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  
  

 

٣

 .بخش انرژي

به نفت گاز و كمترين ميزان يارانه       ) از كل يارانه ها  ( درصد   ٢/٢٧اختصاص بيشترين ميزان يارانه انرژي با        -
 . درصد به گاز مايع از ديدگاه حاملهاي انرژي ٤/٣به ميزان 

 نسبت به   ١٣٨٢ درصدي سطح عمومي قيمت ها در اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال               ٠٦/٢رشد   -
 .سال گذشته

بنزين به ثروتمندترين    درصد از كل يارانه       ٧/١١ و   ٦/٢٣اختصاص بخش اعظم يارانه بنزين به ميزان           -
 درصد از كل يارانه نفت گاز به ثروتمندترين خانوارهاي          ٥/٣٦خانوارهاي شهري و روستايي و اختصاص       

 .شهري و روستايي

 درصدي هزينه خانوارهاي شهري و روستايي در اثر افزايش قيمت حاملهاي انرژي              ٣١/٢ و   ٩٨/١افزايش   -
 . ١٣٨٢در سال 

 . نسبت به سال گذشته١٣٨٢ درصد در سال ٨/٢رژي به ميزان افزايش سرانه مصرف نهايي ان -

 . ١٣٨٢ در سال ٧٦/٠بهبود ضريب انرژي به  -

 
 بخش نفت 

 ١٣٨٢ ميليارد بشكه در پايان سال       ٧٤/١٣٢برآورد ذخاير قابل استحصال هيدروكربوري مايع ايران به ميزان           -
 .صد به ميعانات گازي  در٨/٢١ درصد ذخاير قابل استحصال به نفت خام و ٢/٧٨و اختصاص 

 . ميليارد بشكه٨٥/٤ و ١٤/٥٧توليد انباشتي نفت خام و ميعانات گازي تا پايان سال مورد نظر به ميزان  -

 هزار بشكه   ١٣٤٧ پااليشگاه داخلي با ظرفيت اسمي       ٩پااليش نفت خام و تهيه انواع فرآورده هاي نفتي در           -
ي به ترتيب به پااليشگاههاي آبادان و الوان با           در روز و اختصاص بيشترين و كمترين ظرفيت پااليش          

 . هزار بشكه در روز٢٠ و ٣٥٠ظرفيت 

 درصد به نفت    ٢/٣١ درصد از كل توليد فرآورده هاي نفتي به توليد فرآورده هاي ميان تقطير،             ٥/٣٩اختصاص   -
 . بررسي  درصد به ساير فرآورده هاي نفتي در سال مورد٧/٩ درصد به فرآورده هاي سبك و ٦/١٩كوره، 



      

 

 

 ٤ ١٣٨٢ل ترازنامه انرژي سا

 

 هزار بشكه   ٣٧٠اجراي طرح تكميل تأسيسات فرآوري در دو پااليشگاه تهران و تبريز به منظور فرآورش                 -
 .در روز نفت خام دريافتي از كشورهاي حوزه درياي خزر از طريق بندر نكاء

سبت  برابري ن  ٦/٣ ميليون بشكه و افزايش      ١/٢٦واردات نفت خام از كشورهاي حوزه درياي خزر به ميزان            -
 . ١٣٨١به سال 

 درصد و كاهش صادرات نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره به              ٤٥افزايش واردات بنزين موتور به ميزان        -
 . درصد نسبت به سال گذشته١/٣ و ٦/٦٩، ٣/٢٣ميزان 

  ميليارد ليتر فرآورده نفتي توسط خطوط لوله و وسايل حمل جاده اي، دريايي و ريلي در                   ٣/١٢٠حمل   -

 .١٣٨٢سال 

 ميليارد مترمكعب ظرفيت ذخيره سازي نفت گاز، نفت سفيد، نفت كوره و بنزين موتور توسط                 ٦/٧ود  وج -
 .انبارهاي پخش در سال مورد بررسي

  درصدي نسبت به     ٩/١ ميليارد ليتر و رشد متوسط          ٦/٧٢مصرف فرآورده هاي عمده نفتي به ميزان           -

 .سال گذشته

 درصد نسبت به    ٢/٨به مصرف بنزين موتور به ميزان        اختصاص بيشترين رشد مصرف فرآورده هاي نفتي         -
 .سال قبل

كنترل مصرف نفت سفيد و نفت كوره به دليل اعمال سياستهاي تغيير الگوي مصرف و جايگزيني اين                      -
 . درصد نسبت به سال گذشته٠/٨ و ١/٩حاملها با گازطبيعي و كاهش مصرف اين فرآورده ها به ميزان 

 

 بخش گازطبيعي 

 و  ١٣٨٢ تريليون مترمكعب در پايان سال          ٤٥/٢٧ر قابل استحصال گازطبيعي به ميزان          برآورد ذخاي  -
 .  درصد به ميادين مناطق دريايي١/٥٤ درصد از اين ذخاير به ميادين مناطق خشكي و ٩/٤٥اختصاص 

 .١٣٨٢ درصد از ذخاير دريايي گازطبيعي تا پايان سال ٢/١ درصد از ذخاير خشكي و ٣/١٤بهره برداري از  -

 . درصد نسبت به سال گذشته٧/١٢ ميليون مترمكعب در روز با رشدي معادل ٠/٣٧٨افزايش توليد گاز غني به   -
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 . درصد از گاز غني توليدي به گازهاي سوزانده شده در سال مورد بررسي٧/١٠اختصاص يافتن  -

 ٦/٨١وزاندن   و س  ١٣٨٢ ميليارد فوت مكعب  در سال         ٩/٢٨٣توليد گاز همراه مناطق دريايي به ميزان          -
 . درصد گازهاي اين ميادين 

 درصد از محل گازهاي     ٥/١٢ و   ٥/١٠ درصد از گاز سبك توليدي كشور از ميادين مستقل،            ٠/٧٧تأمين   -
 .كالهك و همراه

 . درصدي نسبت به سال گذشته٠/٢٩ هزار بشكه در روز ميعانات گازي و رشد ٣/١٥٥توليد  -

يران نسبت به سال گذشته به دليل افزايش حجم برداشت           درصدي برداشت شركت ملي گاز ا      ٦/١٢افزيش   -
 ).تابناك(از مناطق خوزستان، خراسان، هرمزگان، پارسيان 

 ميليون مترمكعب در روز ناشي از بهره برداري از          ٥٠افزايش ظرفيت پااليشي و نم زدايي كشور به ميزان            -
 .پااليشگاه پارسيان و توسعه پااليشگاه پارس جنوبي

 و  ٢اث پااليشگاه گازي ايالم و مسجد سليمان و انتخاب پيمانكار براي پااليشگاه بيدبلند                 اقدام به احد   -
 . مطالعه جهت احداث پااليشگاه كشوي جنوبي

 ٨٣ درصد نسبت به سال گذشته به ميزان           ٥/٧افزايش طول خطوط انتقال فشار قوي با رشدي معادل             -
 .كيلومتر در سال مورد نظر

 ٥٤٨ اينچ و    ٥٦ تا   ٤٠ كيلومتر خطوط انتقال      ٢٩٢اه تقويت فشار و احداث       بهره برداري از يك ايستگ      -
 . اينچ و كمتر در غالب طرح دوم بيع متقابل گازرساني٣٦كيلومتر خطوط انتقال 

برخورداري كليه استانهاي كشور از شبكه گذاري گازطبيعي به استثناي سه استان ايالم، سيستان و                      -
 . ١٣٨٢ل بلوچستان و هرمزگان در پايان سا

 .اختصاص بيشترين تعداد انشعابات، تعداد مصرف كنندگان و تعداد عمليات شبكه گذاري به استان تهران -

 درصد به بخشهاي خانگي، تجاري و عمومي،        ٠/٣٧ درصد به نيروگاهها،     ٣/٣٨مصرف گازطبيعي به ميزان      -
نوان خوراك   درصد به ع    ٤/٤ درصد در پااليشگاههاي نفت،         ٢/٥ درصد به بخش صنعت،         ١/١١

 . درصد به سوخت پتروشيمي ها و اختصاص سهم اندكي به بخش حمل و نقل٠/٤پتروشيمي ها و 



      

 

 

 ٦ ١٣٨٢ل ترازنامه انرژي سا

 

 ميليارد مترمكعب و افزايش صادرات گازطبيعي به        ٧/٥افزايش واردات گازطبيعي از تركمنستان به ميزان          -
 . ميليارد مترمكعب٤/٣تركيه به ميزان 

 ماه در سال با     ٦-٧ و   ٧ورتشاي ورامين و سراجه قم به مدت        امكان ذخيره سازي گازطبيعي در مخازن ي       -
 .  ميليون مترمكعب در سال١٥٠٠-٢٠٠٠ و ٦٥٠حجم ذخيره سازي 

 

 بخش برق  

 درصد آن به نيروگاههاي     ٤/٤٣ و اختصاص    ١٣٨٢ گيگاوات قدرت اسمي نيروگاهها در سال        ٣/٣٤وجود   -
 درصد  ٥/١ درصد به نيروگاههاي آبي و       ٩/١٢  درصد به نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي،       ٢/٤٢بخاري،  

 . به نيروگاههاي ديزلي، بادي و خورشيدي

 مگاوات  ٢٤٣١ و   ٤/٢٨٠٢افزايش قدرت اسمي و ميانگين قدرت عملي نيروگاههاي وزارت نيرو به ميزان              -
 . نسبت به سال گذشته عمدتاً توسط نيروگاههاي آبي و گازي١٣٨٢در سال 

 ، ٢/٢٧،  ٤/٣٧بخاري، گازي،  چرخه تركيبي و ديزلي وزارت نيرو به ميزان              بازده حرارتي نيروگاههاي      -

 .١٣٨٢ درصد در سال ٤/٣١ و ٠/٤٦

 درصد نسبت به    ٦/٨ تراواتساعت در سال مورد بررسي، با رشدي معادل          ١٥٠افزايش توليد برق به حدود       -
 ).بدون احتساب توليد صنايع متوسط و كوچك(سال گذشته 

 درصد به تلفات شبكه هاي     ٤/١٨توليد ناويژه برق به مصارف داخلي نيروگاهها و          درصد از    ٦/٤اختصاص   -
 .انتقال و فوق توزيع و توزيع كشور

 كيلومتر از خطوط توزيع در      ٢٣٧٣٠ كيلومتر مدار از خطوط انتقال و فوق توزيع و            ٤٢٩٥بهره برداري از    -
 . ١٣٨٢سال 

ي واردات آن نسبت به سال گذشته در مبادله          درصد ٥/٥٥ درصدي صادرات برق و افزايش       ٩/١٤افزايش   -
 .برق با كشورهاي نخجوان، تركيه، ارمنستان، تركمنستان، ايمشلي، پاكستان و افغانستان

 ميليون كيلوواتساعت برق توسط وزارت نيرو، نيروگاههاي اختصاصي صنايع بزرگ،             ٢/١٢٠٣٢٨فروش   -
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 درصد آن به بخش خانگي، تجاري،        ٢/٤٩متوسط و كوچك و سازمان انرژي اتمي ايران و اختصاص             
 درصد به بخش كشاورزي و مابقي به بخش هاي روشنايي           ٥/١١ درصد به بخش صنعت،       ٢/٣٥عمومي،  

 . معابر و حمل و نقل

تمركز حدود يك چهارم كل مصرف و كل مشتركين برق كشور در استان تهران بدليل جمعيت باال و                       -
 . اجتماعي در اين استانتمركز فعاليتهاي سياسي، اداري، اقتصادي و

 .١٣٨٢ درصد در سال ٢/٦٥برآورد ضريب بار ساليانه كل كشور به ميزان  -

 مگاوات حداكثر بار همزمان كل       ٢٦٢١٦ مگاوات حداكثر بار توليدي شبكه سراسري و           ٢٦١٤٠وجود   -
 .كشور در سال مورد بررسي

داكثر بار غيرهمزمان مصرف     مگاوات ح  ٢/٢٨٢٠٩ مگاوات حداكثر بار همزمان مصرف و        ٨/٢٧٩٩٦وجود   -
 .١٣٨٢كل كشور در سال 

 . به ترتيب به بخشهاي تجاري، صنعتي و عمومي١٣٨٢اختصاص باالترين نرخ بهاي برق در سال  -

 

 بخش زغالسنگ و سوختهاي غيرتجاري 

١١٤ ميليون تن ذخاير قطعي در       ٥٦٠ معدن كشور و وجود      ١٣٧ ميليارد تن ذخاير زغالسنگ در       ١١برآورد   -
 .١٣٨٢فعال ايران در سال معدن 

 فقره پروانه   ٣٠ هزار تن براي بخش خصوصي و حدود          ٥٤٣ فقره گواهينامه كشف با ذخيره        ١٣صدور   -
 . هزار تن٧/٨١٦ ميليون تن و برآورد ظرفيت اسمي استخراج ١٧بهره برداري با ذخيره قطعي بالغ بر 

 در  ٤د و تخت در مازندران، پروده       اجراي طرحهاي اكتشاف مقدماتي و تفصيلي زغالسنگ معادن كردآبا          -
طبس يزد، آب نيل كرمان و همچنين مطالعه و بررسي زغالهاي خمرود، طرح تجهيز معادن طبس، همكار،                  

 .تخت، گلندرود و گليران توسط شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران

وسازي كارخانه  اقدام به احداث كارخانجات كك سازي و پااليش قطران زرند كرمان و بازسازي و ن                   -
 .زغالشويي مهماندوست



      

 

 

 ٨ ١٣٨٢ل ترازنامه انرژي سا

 

 ميليون تن زغال توليدي ايران در       ٩/١ درصد زغالسنگ توسط بخش دولتي و خصوصي از          ١٧ و   ٨٣توليد   -
 . سال  مورد بررسي

 نسبت به سال گذشته ناشي از كاهش         ١٣٨٢ درصدي ميزان استخراج زغالسنگ كشور در سال          ٦كاهش   -
 .توليد در ناحيه البرز غربي

وليد ناحيه البرز غربي بدليل تعطيلي بلوك شمالي معدن، تورم نيروي انساني در بلوك مركزي،                 كاهش ت  -
 .عدم كارايي و وجود اليه هاي ضخيم سنگ در بين زغالها

 . درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل٠/٣ و كاهش ١٣٨٢ هزار تن كنسانتره در سال ٢/٩١٧توليد  -

طريق مكانيزاسيون، اصالح ساختار نيروي انساني در واحدهاي         امكان افزايش توليد زغالسنگ كشور از         -
 .زغالي، تجهيز و نوسازي واحدهاي قديمي و احداث واحدهاي زغالي جديد

 هزار تن در ساير صنايع و       ٢٤٠ ميليون تن زغالسنگ كنسانتره در ذوب آهن اصفهان و حدود            ٥/١مصرف   -
 .ررسي هزار تن در بخشهاي خانگي و تجاري در سال مورد ب٣٠

 ٨٠ محدوده زغالدار شاهرود در ناحيه البرز شرقي به بخش خصوصي و توليد                ١١ محدوده از    ٧واگذاري   -
درصد زغالسنگ اين شركت توسط بخش خصوصي و همچنين واگذاري بخشي از معادن زغالسنگ زيرآب                

 .ان اخيرمازندران در ناحيه البرز مركزي به بخش خصوصي در راستاي برنامه هاي خصوصي سازي سالي

 ٩٠( درصد   ٥٥از سطح كل كشور به پوشش هاي جنگلي و           )  ميليون هكتار  ١٢( درصد   ٦/٧اختصاص   -
 .به پوشش هاي مرتعي) ميليون هكتار

 هزار  ٧/٤ هزار مترمكعب زغال چوب و همچنين توقيف            ٢/٢١ هزار مترمكعب هيزم و        ٥/٣٥٨توليد   -
 .١٣٨٢ تن زغال توسط مأموران در سال ١/١٠٦مترمكعب چوب و 

 

 بخش انرژيهاي تجديدپذير و هسته اي

 .  نيروگاههاي آبي كشور٢٤٣ گيگاوات ظرفيت نصب نيروگاههاي برق آبي در ٢/٢٨برآورد حداكثر  -

 . ١٣٨٢ گيگاواتساعت در سال ٥/١١٠٩٨ مگاوات و توليد ٨/٤٤٢٣ نيروگاه آبي با ظرفيت ٢٥بهره برداري از  -
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 طرح در   ٢٨ گيگاوات،   ٤/١٠ا آماده اجرا با حداكثر ظرفيت         طرح نيروگاه آبي در حال اجرا ي        ٢٥انجام   -

 ٨/٢ پروژه در مرحله شناخت با ظرفيت        ١٦٥ گيگاوات و تعداد     ٧/١٠دست طراحي و مطالعاتي با ظرفيت       

 . گيگاوات در نيروگاههاي آبي بزرگ، متوسط و كوچك كشور

ليون كيلوواتساعت در سه منطقه      مي ٨/٢٧ مگاوات و توليد ناويژه      ٦/١٦ توربين بادي با ظرفيت      ٤٢نصب   -

 .١٣٨٢منجيل، رودبار و هرزويل در سال 

 . مگاواتساعت برق خورشيدي توسط نيروگاههاي فتوولتائيك٥/٧٨توليد  -

 مگاوات پتانسيل انرژي زمين گرمايي در منطقه مشكين شهر اردبيل براساس آخرين عمليات               ٢٦٠برآورد   -

 .ارت نيروحفاري اكتشافي در سال مورد بررسي توسط وز

 .١٣٨٢ تن ذخاير اورانيوم در سال ٣٦٠٠اكتشاف حدود  -

 

 بخش محيط زيست 

 ٣/٦٤ و   ٢/٧٩ ،   ٣/٩٦ ،   ٦/٩٨توسط بخش حمل و نقل به ميزان          NOxو   CO   ،CH  ،SPMتوليد آالينده هاي    -

 . درصد از كل انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي توسط بخشهاي مصرف كننده انرژي

 درصد از ذرات معلق در اثر احتراق نفت ٣/٨١د از مونوكسيد كربن توسط بنزين و توليد  درص٩/٩٧توليد  -

 . ١٣٨٢گاز در سال 

 .توليد شده در كشور ٢SO درصد ٧/٥٦و  ٣SO درصد ٢/٦٦نفت كوره به عنوان منبع اصلي انتشار  -

 . تن در سال٥تثبيت سرانه انتشار دي اكسيد كربن به حدود  -

 درصد  ٤٤ ،٢CO درصد از آن به نشر گاز        ٩/٤٩ ريال هزينه هاي اجتماعي و برآورد        ميليارد ١٣٠٦١٠برآورد   -

 . در سال ٢SO درصد به نشر ١/٦و  NOxبه نشر 

به ترتيب به     NOxو   ٢CO    ،CO  ،CH  ،SPM،   ٢SOبرآورد هزينه هاي تخريب محيط زيست ناشي از انتشار          -

 ٣/٦٤ و   ٢/٧٩،  ٣/٩٦،  ٦/٩٨ي و تجاري و      درصد به بخش خانگ    ١/٣٠ درصد به بخش صنعت،      ٩/٢٩ميزان  



      

 

 

 ١٠ ١٣٨٢ل ترازنامه انرژي سا

 

 . درصد به بخش حمل و نقل

 .پائين بودن انتشار آالينده هاي هوا از نيروگاههاي سيكل تركيبي نسبت به ساير نيروگاههاي حرارتي موجود -

، ٢١٣،  ٢٢٢برآورد شاخص انتشار كربن در نيروگاههاي گازي، ديزلي، بخاري و سيكل تركيبي به ميزان                  -

 . گرم بر كيلوواتساعت١٢٩ و ١٦٤

 ،٤٩/٤٣ ناشي از توليد برق به ترتيب به ميزان          ٢CO و   ٢SO و   NOxبرآورد هزينه هاي اجتماعي انتشار گازهاي       -

 .  ريال بر كيلوواتساعت١٧/١٠٦ و ٢٣/١٢

 

 بخش بهينه سازي مصرف انرژي 

 ٧/٤٣د بررسي و مصرف      ميليون بشكه معادل نفت خام در سال مور        ١/٧٢٥ميزان مصرف نهايي انرژي معادل       -

 درصد توسط   ٥/٢١ درصد توسط بخش حمل و نقل،         ٤/٣٠درصد آن توسط بخش خانگي و تجاري،         

 . درصد توسط بخش كشاورزي٤/٤بخش صنعت و 

در چارچوب سياست هاي جايگزيني گازطبيعي با فرآورده هاي نفتي، سهم گازطبيعي در مصرف نهايي                  -

 افزايش يافته در حاليكه سهم        ١٣٨٢ درصد در سال      ٦/٣٥ به   ١٣٧٢ درصد در سال      ٤/٢٣انرژي از   

 . درصد كاهش يافته است٦/٥٤ درصد به ٨/٦٧فرآورده هاي نفتي در مصرف نهايي انرژي از 

 بشكه معادل نفت خام انرژي نهايي به ازاي         ٩١/١ به   ١٣٨١ در سال    ٩٤/١كاهش شاخص شدت انرژي از       -

 .١٣٨٢يك ميليون ريال توليد ناخالص داخلي در سال 

 تراژول در كارخانجات مورد بررسي صنايع         ٢٢٨٦٢برآورد پتانسيل قابل صرفه جويي انرژي به ميزان           -

 .ريخته گري، آلومينيوم، سيمان، كاشي، سراميك، نساجي، قند، الستيك و چوب و كاغذ توسط وزارت نيرو

 تراژول  ١٧٨٩ برق و     گيگاواتساعت ١٢٩ هزار تن معادل نفت خام،       ١/٧١صرفه جويي كل انرژي به ميزان       -

انرژي فسيلي در كارخانجات مورد بررسي وزارت نيرو در صنايع فلزي، غيرفلزي، غذايي، الستيك و                   

 .چوب و كاغذ



  بخش ترازنامه و روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  
  

 

١١

  انرژي و اقتصاد -٢-١
انرژي به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد و همچنين به عنوان يكي از ضروري ترين محصوالت نهايي، از نظر         

از آنجا كه بررسي تمامي اين اثرات در بخش حاضر امكان پذير نخواهد               . رات قابل توجهي مي باشد   اقتصادي داراي اث  
روند : اين موضوعات عبارتند از   . بود، لذا تنها برخي از مباحث مهم انرژي و اقتصاد به اختصار مورد بررسي قرار مي گيرند               

، )، شدت انرژي، ضريب انرژي و بهره وري انرژي       شامل مصرف سرانه  (قيمتهاي انرژي، شاخصهاي كالن اقتصاد انرژي       
پيش از هر چيز ذكر اين نكته ضروري است كه برخي از اطالعات               . يارانه انرژي و اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي        

اين فصل دستخوش تغييرات و تجديدنظرهايي شده اند و به همين دليل با اطالعات مشابهي كه در ترازنامه سالهاي                      
 . دارد، قابل مقايسه نمي باشندگذشته وجود

 
  روند قيمت هاي انرژي -١-٢-١

در سالهاي اخير قيمت فروش حاملهاي مختلف انرژي در داخل كشور به شدت افزايش يافته                 ) ١-١(براساس جدول   
اين در  .  برابر شده است   ٦/١٧ تا   ٨/٨براي مثال طي يك دهة گذشته قيمت اسمي هر يك از حاملها بين حداقل                  . است

به عبارت ديگر در اين     .  برابر شده است   ٩/٦حالي است كه طي همين دهه شاخص قيمت خرده فروشي كاالها و خدمات               
 درصد رشد داشته و حال آنكه قيمت اسمي نفت كوره، نفت گاز، بنزين، نفت                ٤/٢١دهه شاخص تورم بطور متوسط ساالنه       

.  درصد در سال رشد كرده اند     ٣/٢٤ و   ٤/٢٥،  ٢/٢٦،  ٧/٢٦،  ٢/٢٩،  ٠/٣٢،  ٢/٣٣سفيد، گازطبيعي، برق و گاز مايع به ترتيب          
همانطور كه مالحظه   . قيمت واقعي حاملها را در سالهاي اخير نشان مي دهند         ) ١-٢(و  ) ١-١(و نمودارهاي   ) ١-٢(جدول  

يب متوسط نرخ   بدين ترت . مي شود افزايش قيمت اسمي بيش از نرخ تورم، باعث شده تا قيمت واقعي حاملها نيز افزايش يابد                
افزايش ساالنه قيمت واقعي هر يك از حاملهاي نفت كوره، نفت گاز، بنزين، نفت سفيد، گازطبيعي، برق و گاز مايع طي ده                      

 .  درصد بوده است٤/٢ و ٣/٣، ٠/٤، ٤/٤، ٥/٦، ٧/٨، ٨/٩ساله اخير به ترتيب 
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 ١٢ ١٣٨٢ل ترازنامه انرژي سا

 
 يمت خرده فروشي كاالها و خدماتقيمت اسمي حاملهاي انرژي و شاخص ق)  :  ١-١(جدول 

شاخص قيمت خرده فروشي كاالها 
 )١٣٧٦سال پايه (و خدمات مصرفي 

 )٣(گازطبيعي
گاز 
 )٢(مايع

نفت 
 )٢(كوره

 نفت 

 )٢(گاز

نفت 
 )٢(سفيد 

 سال )١(برق  )٢(بنزين

١٣٦٨ ٤/٥ ٧/٤٢ ٤ ٧/٤ ٢ ١٢ ٦/٢ ١/١٧ 
١٣٦٩ ٥/٥ ٧/٤٢ ٤ ٧/٤ ٢ ١٢ ٧/٢ ٦/١٨ 
١٣٧٠ ٥/٨ ٥٠ ٤ ١٠ ٢ ١٦ ٦/٤ ٤/٢٢ 
١٣٧١ ٥/١٠ ٥٠ ٤ ١٠ ٥ ١٦ ٨/٥ ٩/٢٧ 
١٣٧٢ ٧/١٣ ٥٠ ١٥ ١٠ ٥ ٢٥ ٦ ٣/٣٤ 
١٣٧٣ ٤/٣٢ ٥٠ ١٥ ١٠ ٥ ٢٥ ٤/١٢ ٣/٤٦ 
١٣٧٤ ٨/٣٨ ١٠٠ ٢٠ ٢٠ ١٠ ٥٠ ٩/١٤ ٢/٦٩ 
١٣٧٥ ٦/٤٦ ١٣٠ ٣٠ ٣٠ ١٥ ٦٠ ٩/١٧ ٢/٨٥ 

١٣٧٦ ٩/٥٥ ١٦٠ ٤٠ ٤٠ ٢٠ ٨٥ ٣٠ ١٠٠ 
١٣٧٧ ١/٦٧ ٢٠٠ ٦٠ ٦٠ ٤٠ ٨٥ ٣٦ ١/١١٨ 
١٣٧٨ ٣/٨٠ ٣٥٠ ١٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٥/١١٢ ٢/٤٣ ٨/١٤١ 
١٣٧٩ ٤/٨٩ ٣٨٥ ١١٠ ١١٠ ٥٥ ١٥٠ ٥/٤٧ ٧/١٥٩ 
١٣٨٠ ٥/٩٨ ٤٥٠ ١٢٠ ١٢٠ ٢/٦٤ ١٥٠ ٣/٥٢ ٩/١٧٧ 

١٣٨١ ١/١١٤ ٥٠٠ ١٣٠ ١٣٠ ٧٠ ١٨٠ ٩/٥٥ ٢٠٦ 
١٣٨٢ ٨/١٣١ ٦٥٠ ١٦٠ ١٦٠ ٢/٨٨ ٢٣٢ ٥/٦١ ٢/٢٣٨ 

    )متوسط كل بخشها(كيلوواتساعت / ريال ) ١    
   .) كيلويي ـ مي باشد١١در مورد گاز مايع، قيمت  مربوط به مصارف بخش خانگي ـ در كپسول هاي (ليتر / ريال ) ٢
 )متوسط كل بخش ها و بدون در نظر گرفتن مبلغ آبونمان است(مترمكعب / ريال ) ٣

 

 )١٣٧٦سال پايه (ي انرژي براساس شاخص قيمت خرده فروشي قيمت واقعي حاملها)  :  ١-٢(جدول 

 سال )١(برق )٢(بنزين )٢(نفت سفيد )٢(نفت گاز )٢(نفت كوره )٢(گاز مايع )٣(گازطبيعي

٦ ٧/٢٤٩ ٤/٢٣ ٥/٢٧ ٧/١١ ٢/٧٠ ٢/١٥/۳۱ ١٣٦٨ 
١٣٦٩ ٦/٢٩ ٦/٢٢٩ ٥/٢١ ٣/٢٥ ٨/١٠ ٥/٦٤ ٥/١٤ 
١٣٧٠ ٩/٣٧ ٢/٢٢٣ ٩/١٧ ٦/٤٤ ٩/٨ ٤/٧١ ٥/٢٠ 
١٣٧١ ٦/٣٧ ٢/١٧٩ ٣/١٤ ٨/٣٥ ٩/١٧ ٣/٥٧ ٨/٢٠ 
١٣٧٢ ٩/٣٩ ٨/١٤٥ ٧/٤٣ ٢/٢٩ ٦/١٤ ٩/٧٢ ٥/١٧ 
١٣٧٣ ٠/٧٠ ٠/١٠٨ ٤/٣٢ ٦/٢١ ٨/١٠ ٠/٥٤ ٨/٢٦ 
١٣٧٤ ١/٥٦ ٥/١٤٤ ٩/٢٨ ٩/٢٨ ٥/١٤ ٣/٧٢ ٥/٢١ 
١٣٧٥ ٧/٥٤ ٦/١٥٢ ٢/٣٥ ٢/٣٥ ٦/١٧ ٤/٧٠ ٠/٢١ 
١٣٧٦ ٩/٥٥ ٠/١٦٠ ٠/٤٠ ٠/٤٠ ٠/٢٠ ٠/٨٥ ٠/٣٠ 
١٣٧٧ ٨/٥٦ ٣/١٦٩ ٨/٥٠ ٨/٥٠ ٩/٣٣ ٠/٧٢ ٥/٣٠ 
١٣٧٨ ٦/٥٦ ٨/٢٤٦ ٥/٧٠ ٥/٧٠ ٣/٣٥ ٧/٧٩ ٥/٣٠ 
١٣٧٩ ٠/٥٦ ١/٢٤١ ٩/٦٨ ٩/٦٨ ٤/٣٤ ٩/٩٣ ٧/٢٩ 
١٣٨٠ ٤/٥٥ ٠/٢٥٣ ٥/٦٧ ٥/٦٧ ١/٣٦ ٣/٨٤ ٤/٢٩ 
١٣٨١ ٤/٥٥ ٧/٢٤٢ ١/٦٣ ١/٦٣ ٠/٣٤ ٤/٨٧ ١/٢٧ 
١٣٨٢ ٣/٥٥ ٩/٢٧٢ ٢/٦٧ ٢/٦٧ ٠/٣٧ ٤/٩٧ ٨/٢٥ 

   . مراجعه شود) ١-١(به زير نويس جدول )  ٣ ، ٢، ١    



  بخش ترازنامه و روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  
  

 

١٣

  شاخصهاي كالن اقتصاد انرژي -٢-٢-١

معموالً در مقايسة بين كشورها ـ از نظر سرانه مصرف انرژي ـ باال بودن مصرف نشانة توسعه                      : مصرف سرانه 

به عبارت ديگر از يك     .  نيز همراه است   يافته تر بودن يك كشور بوده و البته مصرف باالتر عموماً با توليد ملي بيشتري              

طرف متوسط مصرف سرانه كشورهاي صنعتي بسيار بيشتر از مقدار مشابه در كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته                    

همچنين تجربة  . است، و از طرف ديگر اين مصرف زياد انرژي تبديل به ارزش افزودة بيشتري در اين كشورها مي شود                  

شان داده كه مي توان با افزايش كارآيي فن آوريهاي توليد و مصرف انرژي، ضمن ثابت نگه داشتن                 كشورهاي پيشرفته ن  

با اين وجود موضوعي كه در مورد ايران         . و حتي كاهش مصرف، توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي باالتري بوجود آورد            

 باعث شده كه مصرف سرانه و شدت انرژي         بايستي مد نظر قرار گيرد اين است كه فراواني نسبي منابع انرژي در كشور             

 . ، باالتر باشد)در مقايسه با كشورهايي با ساختارهاي مشابه و منابع انرژي كمتر(

 بوده و   ٢٠٠٢اين اطالعات مربوط به سال      . ارائه شده است  ) ١-٣(براي مقايسه دقيق تر، اطالعات مفيدي در جدول        

اگرچه اطالعات ارائه شده در مورد ايران به مقدار كمي با اطالعات               . ستاز منابع معتبر بين المللي استخراج گرديده ا       

كشور متفاوت مي باشد،  اما از آنجا كه همه كشورها بر يك مبنا سنجيده شده اند لذا براي انجام يك                   ) موجود در (داخلي  

 .مقايسه بين المللي بسيار مفيد است

. ه انرژي در ايران يكي از ارقام بسيار باال در جهان مي باشد           با مشاهده جدول مذكور مالحظه مي شود كه مصرف سران        

، ٢٠/٠ ،١٧/٠در حاليكه متوسط مصرف سرانه در دو كشور هند و پاكستان و همچنين در دو قارة آفريقا و آسيا به ترتيب                         

 سرانه در   مصرف.  تن بوده است   ٦١/١ تن معادل نفت خام به ازاي هر نفر بوده، مصرف سرانه در ايران                 ٢٥/٠ و ٢١/٠

 برابر  ٤/٣سرانه مصرف ايران تقريباً دو برابر مقدار مشابه در تركيه و بيش از              . بيش از متوسط جهان مي باشد    % ٦٤ايران  

 . چين است

براساس اين  . جهت بررسي روند رشد مصرف سرانه، مي توان از اطالعات داخلي، موجود در ترازنامه استفاده نمود                    

 بشكه معادل   ٨٢/١٠ و   ٥٣/١٠،  ٨٩/٩ ،    ٨٨/١ به ترتيب    ٨٢ و   ٨١ ،   ٨٠،  ٤٦انرژي در سالهاي    سرانه مصرف نهائي    اطالعات  

 درصد در سال    ٠/٥، سرانه مصرف نهائي انرژي به طور متوسط         ١٣٤٦-٨٢ ساله   ٣٧بدين ترتيب در دورة     . نفت خام بوده است   

ر از متوسط دوره بلندمدت مي باشد؛ اما          درصد بوده، كه بيشت     ٥/٦ حدود   ٨١نرخ رشد مزبور در سال       . افزايش يافته است  

 مصرف سرانه نسبت به سال قبل از آن به مقدار كمي افزايش يافته بطوريكه نرخ رشد مورد بحث به                     ٨٢خوشبختانه در سال    

 .  درصد محدود شده است٨/٢



      

 

 

 ١٤ ١٣٨٢ل ترازنامه انرژي سا

 
 ٢٠٠٢مصرف سرانه و شدت انرژي در كشورها و مناطق مختلف جهان در سال )  : ١-٣(جدول 

  براساسشدت انرژي
 )هزار دالر/  تن معادل نفت خام (

 توليد ناخالص داخلي براساس
 )١()ميليارد دالر(

 نرخ ارز برابري قدرت خريد

 مصرف سرانه
تن معادل نفت (

 )نفر/  خام 

 جمعيت
 )ميليون نفر(

 مصرف انرژي
ميليون تن (

 نرخ ارز برابري قدرت خريد )معادل نفت خام

 نام كشور يا

 گروه كشورها

٠/٢٨٤٣٥ ٩/٢٥٣٧٤ ٩٥/٣٦٩١ ١/١١٤٥ ٢٢/٣ ١٣/٠ ١٥/٠ OECD 
 آمريکای شمالی ٨/١٠٣٢٢ ٣/١٠٨٥٩ ٠٦/١٨٤١ ٣/٤١٩ ٣٩/٤ ١٨/٠ ١٧/٠

٣/٥٧١٥ ٣/٣٠٤٢ ٦٧/٣٥٨ ٤/١٢٧ ٨١/٢ ٠٦/٠ ١٢/٠  ژاپن

 کره ٣/٦٨٠ ٠/٧١٨ ٩٧/١٣٧ ٦/٤٧ ٩٠/٢ ٢٠/٠ ١٩/٠

 ترکيه ٩/٢٠٤ ٧/٤٠٨ ٥٢/٥٦ ٧/٦٩ ٨١/٠ ٢٨/٠ ١٤/٠

٣/١٨٥٧ ٩/٥٥٠٧ ٨٤/٥٠١ ١/١٩٨٨ ٢٥/٠ ٢٧/٠ ٠٩/٠  آسيا

 آفريقا ٨/٦٤٢ ٨/١٦٦٨ ٠٠/١٧٤ ٤/٨٣٢ ٢١/٠ ٢٧/٠ ١٠/٠

 خاورميانه ١/٦٣٠ ٨/١٠٢٥ ٣٧/٢٩٢ ٨/١٧٢ ٦٩/١ ٤٦/٠ ٢٩/٠

 شوروی سابق ٦/٦٣٠ ١/١٥٥٢ ٤٠/٦٠١ ٨/٢٨٦ ١٠/٢ ٩٥/٠ ٣٩/٠

 چين ٦/١٣٨١ ٠/٥٣٥٩ ١٣/٦٠٨ ٢/١٢٨٧ ٤٧/٠ ٤٤/٠ ١١/٠

 هند ٣/٥١٧ ٠/٢٤٧٩ ٢٠/١٧٦ ٦/١٠٤٨ ١٧/٠ ٣٤/٠ ٠٧/٠

 پاکستان ١/٧٥ ٥/٢٤٨ ٦١/٢٩ ٩/١٤٤ ٢٠/٠ ٣٩/٠ ١٢/٠

 عربستان ٥/١٦٥ ٧/٢٣٩ ٠٤/٧٧ ٩/٢١ ٥٢/٣ ٤٧/٠ ٣٢/٠

 ونزوئال ٧/٧٤ ٥/١١٨ ٧٥/٣٣ ١/٢٥ ٣٤/١ ٤٥/٠ ٢٨/٠

 ايران ٠/١١٨ ٨/٣٨٨ ٧١/١٠٥ ٥/٦٥ ٦١/١ ٩٠/٠ ٢٧/٠

 جهان ٧/٣٥٣١٧ ٥/٤٣٤١٣ ٢٦/٦٠٩٥ ٧/٦١٩٥ ٩٨/٠ ١٧/٠ ١٤/٠

    .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, 2001-2002, 2004 Edition:             مأخذ
 Energy Balances of  non- OECD Countries, 2001-2002, 2004 Edition.   IEA, International Energy Agency, 

 .  ٢٠٠٠ابت سال بر حسب قيمت هاي ث) ١

 
شاخص ديگري كه معموالً براي ارزيابي نحوه استفاده از انرژي در سطح كالن كشورها مورد استفاده                : شدت انرژي 

شدت انرژي نشان مي دهد كه براي توليد مقدار معيني از كاالها و خدمات، چه ميزان                 .قرار مي گيرد، شدت انرژي است    

 شدت انرژي مي توان مصرف نهائي داخلي انرژي را بر توليد ناخالص داخلي                براي محاسبه . انرژي به كار رفته است     

 بشكه  ٩١/١ و   ٩٤/١ ،   ٩٣/١،  ٥٧/٠ به ترتيب    ٨٢ و   ٨١،  ٨٠،  ٤٦بر اين اساس شدت انرژي در سالهاي         . تقسيم نمود 

اگرچه بررسي  . تبوده اس ) ١٣٧٦به قيمتهاي ثابت سال     (معادل نفت خام به ازاي يك ميليون ريال توليد ناخالص داخلي            

 درصد در سال    ٤/٣ نشان مي دهد كه اين شاخص بطور متوسط با نرخ رشدي معادل               ١٣٤٦-٨٢شدت انرژي در دورة     

 در  ٨٩/١ درصد، از    ٢/٠افزايش يافته است، اما در چند سالة اخير رشد شاخص مزبور تعديل شده و با نرخ رشد ساليانه                     

 .است رسيده ٨٢ در سال ٩١/١ به تدريج به ٧٦سال 
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اگرچه تفاوت سطوح مختلف شدت انرژي در كشورها را مي توان به عواملي مثل جغرافيا، ثروت، فرهنگ و الگوي                       

مصرف، ذخاير و منابع طبيعي و ساختار اقتصادي نسبت داد، با اين حال تغييرات شاخص مزبور در طي زمان حكايت از                         

تصاد كشور، تغيير در فعاليتها و بخشهاي مصرف كنندة انرژي و            اثرات بهبود كارآيي، تغييرات و اصالحات ساختاري در اق         

به هر حال اين شاخص عليرغم كاستي ها و نواقصي كه دارد، مي تواند اطالعات مفيدي              . باالخره جانشيني بين سوختها دارد    

شور را با   لذا همانند مصرف سرانه، مي توان شدت انرژي ك         . را در خصوص عملكرد انرژي كشورهاي مختلف بيان كند          

مهمترين . اما بايستي توجه داشت كه مقايسه اخير با مشكالتي همراه است            . مقادير مشابه در ساير كشورها مقايسه نمود       

معموالً پول  . موضوعي كه وجود دارد، تبديل ارزش توليد ناخالص داخلي كشورها به يك مقياس جهاني مثل دالر است                   

در . ٢ و شاخص برابري قدرت خريد      ١شاخص نرخ ارز  :  دالر تبديل مي شود   ملي كشورها براساس دو معيار يا شاخص به         

مقايسه اي كه براساس نرخ ارز انجام شود مي تواند با           . مقايسه هاي بين المللي معموالً از شاخص دوم استفاده مي شود         

ورند كه نرخهاي ارز موجود     براي مثال در كشور ما نيز عده اي از اقتصاددانان بر اين با            . اشكاالت و نواقصي همراه باشد    

نكته بسيار مهمي   . در بازار گوياي تمامي واقعيات اقتصادي كشور نبوده و نرخهاي واقعي بسيار پائين تر از اين ارقام است                

باعث مي شود كه وضعيت ايران بسيار بهتر از آن            pppكه بايستي مدنظر قرار گيرد اين است كه استفاده از شاخص              

براي مثال ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال           . ار بردن شاخص نرخ ارز حاصل مي شود       چيزي باشد كه با بك     

 برابر ارزش آن در حالت استفاده از نرخ ارز خواهد بود               ٣بيش از    ppp و برحسب دالر، با استفاده از شاخص           ٢٠٠٢

 ).١-٣جدول (

ي گردد كه بر اساس شاخص نرخ ارز،        مالحظه م ) ١-٣(با توجه به توضيحات فوق و اطالعات مندرج در جدول             

. شدت انرژي در ايران بعد از كشورهاي شوروي سابق، بيشترين مقدار را در ميان كشورها و مناطق مختلف جهان دارد                    

 تن معادل نفت    ٠٦/٠در حاليكه ژاپن با كمترين مقدار شدت انرژي، براي حصول هزار دالر توليد ناخالص داخلي تنها                   

بر همين اساس اقتصاد كشور براي توليد       . است)  تن ٩٠/٠يعني  ( برابر آن    ١٥ كند، مصرف ايران    خام انرژي مصرف مي   

 برابر  ٢/٣ برابر متوسط كشورهاي آسيايي،       ٣/٣ برابر متوسط جهان،      ٣/٥ارزش افزوده اي معادل هزار دالر، به ترتيب         

 . برابر چين و ونزوئال انرژي مصرف مي كند٠/٢ برابر هند و ٦/٢تركيه، 

صورت گيرد، آنگاه مي توان مالحظه نمود كه وضعيت كشور تا اندازه              pppچنانچه مقايسه فوق براساس شاخص       

در اين حالت وضعيت ايران بهتر از كشورهاي شوروي سابق،  عربستان، متوسط خاورميانه و                   . زيادي بهبود مي يابد  

 برابر  ٩/١ برابر پاكستان و ژاپن،         ٣/٢برابر چين،    ٥/٢ برابر آسيا،    ٠/٣اما همچنان شدت انرژي      . ونزوئال خواهد بود  

 
1 - Exchange Rate 
2 - Purchasing Power Parity = ppp  
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 . متوسط جهان و تركيه است

يكي ديگر از روشهاي بررسي رابطه مصرف انرژي و رشد اقتصادي، استفاده از شاخص ضريب انرژي                : ضريب انرژي 

ص ضريب  استفاده از شاخ  . اين شاخص از نسبت نرخ رشد مصرف انرژي به نرخ رشد اقتصادي بدست مي آيد                . است

انرژي در مقايسه با شدت انرژي اين ُحسن را دارد كه نيازي به تبديل توليد ناخالص داخلي كشورها به يك ارز واحد                         

بعالوه ضريب انرژي   . نبوده و لذا مشكالت مربوط به اين تبديل واحد نيز خللي در مقايسه ها بوجود نمي آورد              ) مثل دالر (

 شود و از اين حيث نيز بر شاخص شدت انرژي كه معموالً براي يك سال                   معموالً طي يك دوره زماني محاسبه مي       

 . خاص بدست مي آيد، ترجيح دارد

به عبارت ديگر مصرف    . معموالً در مراحل اوليه توسعه اقتصادي ضريب انرژي باال بوده و بيشتر از واحد مي باشد                

س به تدريج همراه با رشد اقتصادي ضريب انرژي         سپ. انرژي با نرخ بيشتري نسبت به توليد ناخالص داخلي رشد مي كند          

ضريب انرژي را در برخي از كشورها و مناطق          ) ١-٤(جدول  . كاهش يافته و به سمت واحد و كمتر از آن ميل مي كند            

قبل . براي مقايسه بهتر، ضريب انرژي در سه دورة مختلف محاسبه شده است      . جهان طي سه دهة گذشته نشان مي دهد      

 .عات مزبور، بايستي نكات مهمي در خصوص نحوة محاسبة ضريب انرژي مورد توجه قرار گيرداز تحليل اطال

چنانچه . غالباً انتظار مي رود كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد مصرف انرژي، هر دو عددي مثبت باشند                   

شد توليد ناخالص داخلي باشد،     نرخ رشد مصرف انرژي، كه در صورت كسر ضريب انرژي قرار مي گيرد، بيش از نرخ ر                 

. آنگاه مقدار ضريب انرژي عددي بزرگتر از واحد خواهد شد كه نشاندهندة ناكارآمدي استفاده از انرژي در اقتصاد است                    

اما چنانچه نرخ رشد مصرف انرژي كمتر از نرخ متناظر براي رشد اقتصادي باشد، آنگاه مقدار ضريب انرژي كمتر از يك                     

بنابراين معموالً مقدار   . تيجه گرفت كه كشور مورد بررسي به نحو بهتري از انرژي استفاده كرده است              شده و مي توان ن   

منفي ) و يا هر دوي آنها    (اما گاهي يكي از دو نرخ رشد        . ضريب انرژي عدد مثبتي است كه با عدد يك مقايسه مي شود          

چنانچه نرخ رشد مصرف انرژي منفي بوده  . ر شود در چنين حاالتي بايستي ضريب انرژي با دقت بيشتري تفسي         . مي شوند

، نشان دهندة اين    )كه باعث مي شود ضريب انرژي يك مقدار منفي شود         (و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي مثبت باشد          

به گذشته  است كه كشور با كارآيي بسيار زيادي از انرژي استفاده مي كند، يعني با وجود اينكه انرژي كمتري نسبت                       

حالت ديگري كه ضريب انرژي يك عدد منفي        . ه، اما توانسته ارزش افزوده بيشتري نسبت به قبل ايجاد كند           مصرف كرد 

در اين حالت   . مي شود، وقتي است كه نرخ رشد مصرف انرژي مثبت بوده ولي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي منفي باشد                    

 نبوده، بلكه نشان مي دهد كه اقتصاد كشور          ضريب انرژي منفي به هيچوجه با ضريب منفي حالت قبل قابل مقايسه               
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عليرغم مصرف بيشتر انرژي نسبت به گذشته، نتوانسته ارزش افزودة بيشتري ايجاد كند و از اين جهت اقتصاد كشور مورد                     

در حالت سوم هر دو نرخ رشد منفي هستند، اما حاصل تقسيم آنها عدد مثبتي خواهد                . بحث بسيار ناكارآمد عمل كرده است     

. در اين حالت اگرچه ضريب انرژي مقدار مثبتي است، اما مقدار آن با يك ضريب انرژي معمولي قابل مقايسه نيست                     . دبو

 . بلكه برعكس، در اين حالت هرچه كه ضريب انرژي بيشتر باشد، نشاندهندة كارآمدي باالتر خواهد بود

 

 ضريب انرژي در كشورها و مناطق مختلف جهان)  :  ١-٤(جدول 

 ١٩٧٣-٨٠دوره  ١٩٨٠-٩٠دوره  ١٩٩٠-٢٠٠٢ دوره

متوسط نرخ رشد ساالنه 
 )درصد(

متوسط نرخ رشد ساالنه 
 )درصد(

متوسط نرخ رشد ساالنه 
ضريب  )درصد(

مصرف  انرژي 
 انرژي 

توليد ناخالص 
 داخلي

ضريب 
مصرف  انرژي 

 انرژي 
توليد ناخالص 

 داخلي

ضريب 
انرژي  مصرف 

 رژي ان

توليد ناخالص 
 داخلي

نام كشور يا 
 گروه كشورها

٧٤/٢ ٦١/٠ ٢٢/٠ ٩٥/٢ ٥٤/٠ ١٨/٠ ٤٢/٢ ٣٩/١ ٥٧/٠ OECD 
 آمريکای شمالی ٨٩/٢ ٤٥/٠ ١٦/٠ ٠٣/٣ ٠٨/٠ ٠٣/٠ ٩١/٢ ٤١/١ ٤٩/٠

٠٣/٠ ٠٩/٤ ٢٩/٢ ٥٦/٠ ٢٥/١ ٧٢/١ ٣٨/١-  ژاپن ٣٨/٣ -٠٨/٠

 کره ۹۴/۶ ٧٨/٨ ٢٧/١ ٦٤/٨ ٣٩/٧ ٨٦/٠ ٩١/٥ ٦١/٦ ١٢/١

 ترکيه ٥٠/٣ ١١/٤ ١٧/١ ٢١/٥ ٣٢/٤ ٨٣/٠ ٩٥/٢ ٨١/٢ ٩٥/٠

 آسيا ٠٧/٥ ٣١/٥ ٠٥/١ ٤٤/٥ ٣٣/٥ ٩٨/٠ ٩٤/٤ ٥٣/٤ ٩٢/٠

 آفريقا ٦٦/٣ ٢٣/٥ ٤٣/١ ٠٢/٢ ٧٦/٢ ٣٧/١ ٥٥/٢ ٨٧/٢ ١٣/١

١٣/٣٧ ٥٦/٣ ٦٢/٤ ٣٠/١-  خاورميانه ٦٨/٤ ٥٤/١١ ٤٧/٢ -١٧/٠ ٣٩/٦

 ابقشوروی س ٢٤/٤ ٥٤/٤ ٠٧/١ -٥٦/٠ ٥٠/١ -٦٦/٢ -٨٨/٢ -٣٣/٣ ١٦/١

 چين ٣٩/٦ ٢١/٦ ٩٧/٠ ١٠/٩ ٤٤/٤ ٤٩/٠ ٤٦/٩ ٨٤/١ ١٩/٠

 هند ٦٨/٣ ٩٤/٣ ٠٧/١ ٧٩/٥ ٢٠/٦ ٠٧/١ ٣٩/٥ ٣٩/٣ ٦٣/٠

 پاکستان ٥٣/٥ ٣٧/٦ ١٥/١ ٢٩/٦ ٩٨/٦ ١١/١ ٧٣/٣ ٠٦/٤ ٠٩/١

 عربستان ٤٠/٩ ٠٩/٢٩ ١٠/٣ -٦٤/٠ ٥٣/٧ -٧٦/١١ ٤٥/٢ ٠١/٤ ٦٤/١

 ونزوئال ٤٥/٢ ٧١/٨ ٥٥/٣ ٨٢/٠ ٧٦/١ ١٥/٢ ١٣/١ ٨٠/١ ٦٠/١

٦٣/٨ ٦٧/٢ ٧٢/٦ ٥٢/٢ ٤٢/٤ ٨٨/٥ ٣٣/١-  ايران -٧٧/٠ ٦٦/٦

 جهان ٤٨/٣ ١٤/٢ ٦١/٠ ٨٦/٢ ٤٨/١ ٥٢/٠ ٠٤/٣ ١٦/١ ٣٨/٠

    .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, 2001-2002, 2004 Edition:             مأخذ
 Energy Balances of  non- OECD Countries, 2001-2002, 2004 Edition.   IEA, International Energy Agency, 

 

 كه بالفاصله پس از اولين شوك نفتي جهان مي باشد، ضريب             ١٩٧٣-٨٠همانطور كه مالحظه مي شود در دورة        

ن و ايران طي اين دوره      ضريب انرژي مربوط به دو كشور ژاپ       . انرژي در كشورهاي پيشرفته بسيار كمتر از واحد است         
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اما با توضيحي كه پيشتر آمد، مي توان نتيجه گرفت اين دو عدد منفي بسيار با هم تفاوت دارند، بطوريكه                   . منفي مي باشد 

ضريب انرژي منفي براي ژاپن باعث شده كه اين كشور كارآمدترين كشور و منطقة جهان طي دورة مزبور باشد؛ بدين                      

 ٠٨/٠ درصدي در اقتصاد، توانسته مصرف انرژي خود را          ٣٨/٣ري از متوسط نرخ رشد ساالنه       معني كه با وجود برخوردا    

 ٧٧/٠ درصدي مصرف انرژي، با كاهش       ٦٦/٦برعكس ايران عليرغم متوسط رشد ساليانه       . درصد در سال نيز كاهش دهد     

 . درصدي در رشد اقتصادي مواجه بوده است

وضعيت بسيار مطلوبي    OECDمالي و همچنين كشورهاي عضو        كشورهاي پيشرفته واقع در منطقه آمريكاي ش        

اما . عملكردي ناكارآمد داشته اند  ) بويژه عربستان و ونزوئال   (چين در نقطة سربسري قرار داشته و ساير كشورها            . داشته اند

 . از يك است بوده كه به مقدار قابل توجهي كمتر٦١/٠بايستي توجه نمود كه به هر حال ضريب انرژي متوسط جهان رقم 

 دورة بسيار جالبي است؛ از اين لحاظ كه در دوره مزبور فرصت كافي براي كشورها وجود داشته تا                    ١٩٨٠-٩٠دورة  

مالحظه مي شود كه وضعيت كشورهاي آمريكاي شمالي و عضو           . به ارزش واقعي انرژي توجه بيشتري داشته باشند         

OECD        ركيه، چين، پاكستان و ونزوئال وضعيتي مطلوبتر نسبت به          كشورهاي كره، ت  . و جهان بهتر از حالت قبل است

ضريب انرژي  . ضريب انرژي ايران اگرچه يك عدد مثبت شده،  اما بشدت بزرگتر از واحد است                   . دورة قبلي دارند  

 . عربستان، كشورهاي خاورميانه و شوروي سابق بسيار نامطلوب مي باشد

وضعيت ايران بهبود قابل    . يب انرژي كشورها مالحظه مي شود      نيز تغييرات زيادي در ضرا      ١٩٩٠-٢٠٠٢در دوره   

ضريب انرژي هيچ كشوري منفي     . بيشتر از واحد مي باشد   ) ٣٣/١(توجهي يافته است؛ با اين وجود هنوز ضريب انرژي           

 .نيست و چين بهترين و عربستان بدترين وضعيت را دارند

نرژي يكبار هم براساس اطالعات داخلي محاسبه       براي تكميل مباحث اين بخش، مناسب است كه شاخص ضريب ا          

 ١٣٥٧-٧٠مالحظه مي گردد كه ضريب انرژي در دورة        . ارائه شده است  ) ١-٥(اطالعات مزبور در جدول     . و بررسي شود  

در .  رسيده است  ٤٧/١ اين ضريب به مقدار زيادي كاهش يافته و به عدد            ١٣٧١-٨١در دورة   . بسيار نامطلوب بوده است   

 .  كاهش يافته است٧٦/٠يز به ميزان قابل توجهي بهبود يافته و به عدد  ن١٣٨٢سال 

ترسيم شده  ) ١-٣(براي بررسي بيشتر رابطة رشد توليد ناخالص داخلي با رشد مصرف نهايي انرژي در ايران، نمودار                 

وليد ناخالص داخلي   نمودار مزبور نشانگر آن است كه ارتباط معني داري بين نرخ رشد مصرف انرژي و نرخ رشد ت                 .  است

 . كشور وجود داشته است و روند تغييرات آنها در طي زمان بسيار مشابه يكديگر مي باشد
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١٩

 ضريب انرژي ايران در دوره هاي مختلف )  :  ١-٥(جدول 

 ضريب انرژي
متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف 

 )درصد(نهايي انرژي 

متوسط نرخ رشد ساالنه توليد 
 )درصد ()١(ناخالص داخلي

 ورهد

١٣٤٦-٥٦ ٤/١٠ ٦/١٣ ٣١/١ 

١٣٥٧-٧٠ ٩/٠ ٥/٦ ٢٢/٧ 

١٣٧١-١٣٨١ ٤/٣ ٦/٤ ٣٧/١ 

١٣٨١-٨٢ ٧/٦ ٠/٥ ٧٦/٠ 

 .  مي باشند١٣٧٦ارقام برحسب سال پايه ) ١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عكس (شاخص بهره وري انرژي از تقسيم ارزش محصول به مقدار انرژي مصرفي بدست مي آيد                  : بهره وري انرژي 

براي محاسبه بهره وري انرژي در سطح ملي مي توان توليد ناخالص داخلي را بر مقدار مصرف نهائي انرژي                   ). شدت انرژي 

با توجه به اين جدول مالحظه مي شود كه بهره وري          . درج شده است  ) ١-٦(حاصل اين محاسبات در جدول      . تقسيم نمود 

نرژي، تركيب مصرف كنندگان و تركيب كاالهاي توليد       انرژي با فرض ثابت ماندن ساير عوامل توليد، ثبات تركيب منابع ا            

 در سال   ٧/٥٢٢ به   ١٣٤٦ هزار ريال توليد ناخالص داخلي به ازاي هر بشكه مصرف نهايي انرژي در سال                 ٧/١٧٦٨شده، از   

همچنين اطالعات مزبور نشان مي دهند كه دست كم در سالهاي اخير شاخص بهره وري انرژي               .  كاهش يافته است   ١٣٨٢

 .شور از بهبود نسبي برخوردار بوده استدر ك
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نمودار ( ٣-١ ) : نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و مصرف نهايي انرژي
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 شاخص بهره وري انرژي در سالهاي منتخب)  :  ١-٦(جدول 

شاخص بهره وري انرژي 
 )هزار ريال به ازاي يك بشكه(

 مصرف نهايي انرژي 

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت 
 )ميليارد ريال (١٣٧٦سال 

 سال

١٣٤٦ ٤/٨٨٢٥٨ ٩/٤٩ ٧/١٧٦٨ 

١٣٥٧ ٠/٢١٩١٩١ ٥/١٧٥ ٠/١٢٤٩ 

١٣٦٧ ٥/١٨٠٨٢٢ ٤/٣٠٦ ٢/٥٩٠ 

١٣٧٣ ٣/٢٥٩٨٧٦ ٧/٥١١ ٩/٥٠٧ 

١٣٧٧ ٦/٣٠٠١٣٩ ٧/٥٥٤ ١/٥٤١ 

١٣٧٩ ٩/٣٢٠٠٦٨ ٨/٦١٩ ٤/٥١٦ 

١٣٨٠ ٠/٣٣٠٥٦٥ ١/٦٣٨ ٠/٥١٨ 

١٣٨١ ٠/٣٥٥٣٥٠ ٣/٦٩٠ ٨/٥١٤ 

١٣٨٢ ٠/٣٧٩٠٠٩ ١/٧٢٥ ٧/٥٢٢ 

 
  يارانه انرژي -٣-٢-١

كه قيمت مصرف كنندگان را زير قيمت بازار، يا قيمت توليد كنندگان را            ) يا اقدامي (نه عبارت است از هر مقدار       يارا

بدين ترتيب هر   . باالي قيمت بازار حفظ كرده و يا اينكه هزينه هاي مصرف كنندگان و توليد كنندگان را كاهش دهد                   

.  كننده منجر شود، به نوعي در قالب يارانه مي گنجد           عملي كه به كاهش قيمت مصرف كننده يا كاهش هزينه توليد            

براي مثال كمكهاي مستقيم و بالعوض دولت به بنگاههاي عرضه كننده، تصويب و اعمال قوانين و مقررات حمايتي،                    

اعطاي وامهاي با بهره پايين به توليد و عرضه كنندگان، صرف هزينه هاي مربوط به تحقيق و توسعه كه معموالً توسط                     

لتها انجام مي شود، تخفيفهاي مالياتي، تخفيف در تعرفه هاي بازرگاني و حقوق گمركي، مديريت و مالكيت دولت بر                   دو

ذخاير انرژي، هزينه هاي صرف شده براي كاهش آلودگي هاي زيست محيطي ناشي از توليد و مصرف انرژي و به طور                     

مي گيرد و يارانه ها تنها به يارانه هاي قيمتي، مستقيم، نقدي         كلي تمامي دخالتهاي مستقيم و غيرمستقيم دولت يارانه نام          

 ١.و يا مندرج در بودجه دولت محدود نمي شوند

روش شكاف  :  براي محاسبه ميزان يارانه از روشهاي مختلفي بهره  مي گيرند كه دو روش اصلي آن عبارتند از                   

يارانه در  . به بوده و به جاي يكديگر به كار مي روند         قيمت و روش معادل يارانه مصرف كننده، كه تا اندازه اي هم مشا             

روش دوم عبارت است از جمع جبري تفاوت بين قيمتهاي داخلي و جهاني به عالوه تمامي پرداختهاي مالي مستقيم به                     

 
1 - Von Moltke, A., Colin M. and T. Morgan (ed.), “Energy Subsidies: Lessons Learned in Assessing their Impact  
      and Designing Policy Reforms”, UNEP, 2004. 
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٢١

در بكارگيري اين روش براي محاسبه        . مصرف كننده كه قيمت پرداختي براي مصرف داخلي را كاهش مي دهند               

بنابراين مقدار يارانه انرژي پرداخت شده كه در اينجا . نرژي در ايران، ساده سازي هاي زيادي اعمال شده استيارانه هاي ا

 .مطرح مي شود، تنها يك تقريب خواهد بود

در ادامه اين قسمت ابتدا يارانه انرژي به تفكيك حاملها و بخشهاي مختلف محاسبه شده و سپس سهم هزينه                        

 : خانوارها و در نهايت يارانه انرژي به تفكيك دهك هاي هزينه بررسي مي شودانرژي در كل هزينه هاي 

مهمترين مفروضات محاسبه يارانه حاملهاي انرژي در        : يارانه انرژي به تفكيك حاملها و بخش هاي مصرف كننده         

 : بشرح ذيل مي باشد١٣٨٢سال 

 در بازار   ٨٢اين نرخ متوسط قيمت ارز سال       .  ريال به ازاي هر دالر در نظر گرفته شده است           ٨٢٨٢نرخ تبديل ارز     -

بسيار كمتر از مقدار مزبور  pppالزم به ذكر است كه نرخ برابري ريال و دالر بر اساس شاخص  . بين بانكي مي باشد  

 .و در حد يك سوم آن مي باشد

اي بين المللي به راحتي    از آنجا كه فرآورده هاي نفتي قابل مبادله بوده و امكان صادرات يا واردات آنها در بازاره                    -

وجود دارد، لذا ارزش اقتصادي آنها معادل قيمتهاي صادراتي يا هزينه هاي وارداتي در نظر گرفته شده و بدين                        

 . منظور از قيمت هاي فوب خليج فارس استفاده شده است

 در  ٨٢در سال   ارزش اقتصادي گازطبيعي معادل رقم اعالم شده توسط هيأت محترم وزيران براي قيمت فوب گاز                  -

 .نظر گرفته شده كه بسيار به قيمت وارداتي نزديك است

هزينه تمام شده برق با توجه به هزينه هاي صنعت برق و با در نظر گرفتن ارزش سوخت مصرفي نيروگاهها به                         -

 .محاسبه شده است) براي فرآورده ها و گازطبيعي(قيمتهاي فوق الذكر 

ميليارد ريال بوده   ١٢٦٤٣٩ حدود   ١٣٨٢ كل يارانه بخش انرژي در سال        گوياي اين واقعيت است كه    ) ١-٧(جدول  

 ٥بنابر اين يارانه اختصاص يافته به يك خانواده          .  هزار ريال مي باشد   ٤/١٨٨٧سرانه يارانه ساالنه هر فرد ايراني       . است

مت هاي جاري و براي    به قي ) ١٣٨٢در سال   ( هزار ريال در ماه بوده و اين در حالي است كه خط فقر نسبي                  ٧٨٦نفره  

 الزم به   ١. هزار ريال در ماه برآورد شده است       ١١١٢ و   ١٨٤٣ نفره در مناطق شهري و روستايي به ترتيب          ٥يك خانواده   

  برابر كل اعتبارات مصوب بخش تأمين اجتماعي                 ٩/٢تذكر است كه يارانه انرژي در سال ياد شده                     

تنها به بخش خانگي    )  ميليارد ريال  ٤٠٠٠٥حدود  ( يارانه انرژي     درصد از كل   ٦/٣١. بوده است )  ميليارد ريال  ٤٣٤٩٠(

 درصد  ٧/١٥ و   ٥/٣٥ميليارد ريال، به ترتيب     ١٩٨٧٤ و   ٤٤٨٩١دو بخش  حمل و نقل و صنعت با          . اختصاص داشته است  

 
1 - http://www.mporg.ir/gozaresh/kholaseh.pdf 
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 . از يارانه انرژي را به خود اختصاص داده اند

 ٢/٢٧يعني  ( ميليارد ريال    ٣٤٣٣٤ر يارانه به ميزان     از ديدگاه حاملهاي انرژي، مالحظه مي گردد كه بيشترين مقدا         

 ٦/١٧ و   ٥/٢٦يا  ( ميليارد ريال    ٢٢٢٠٠ و   ٣٣٤٧٤برق و بنزين به ترتيب با        . به نفت گاز اختصاص يافته است      ) درصد

، )درصد ٤/٣به ميزان   (كمترين مقدار يارانه نيز به ترتيب به گاز مايع          . در مقامهاي بعدي قرار دارند    ) درصد از كل يارانه   

 . تعلق دارد)  درصد٦/٨به ميزان (و نفت كوره )  درصد٧/٧به ميزان (گازطبيعي 

 
  به تفكيك حاملها و بخشهاي مصرف كننده١٣٨٢يارانه حاملهاي انرژي در سال )  :  ١-٧(جدول 

 )ميليارد ريال(

 بخش ها/ حامل ها خانگي صنعت كشاورزي حمل و نقل تجاري عمومي جمع درصد

 بنزين ـــ ٠/٥٢ ٢/١٥ ٩/٢٢٠٠٢ ٣/٠ ٢/١٢٩ ٧/٢٢١٩٩ ٦/١٧

 نفت سفيد ٧/١٠٨٥٤ ٠/٤٠ ٨/١١٦ ـــ ٠/١٦٧ ٥/٣٠٠ ٠/١١٤٧٩ ١/٩

 نفت گاز ٢/٢١٠٨ ٣/٢٨٠٩ ٩/٥٢١٨ ٧/٢١٥٦٨ ٤/٩٠٤ ٣/١٧٢٤ ٨/٣٤٣٣٣ ٢/٢٧

 نفت كوره ـــ ٠/٨٢٠٨ ٠ ١/٧٨٨ ٤/١٩٠٣ ٠/٣١ ٦/١٠٩٣٠ ٦/٨

 گازمايع ٨/٣٢٢١ ٥/٢٦٢ ـــ ٣/٥٢٩ ١/٢٩٠ ـــ ٨/٤٣٠٣ ٤/٣

 برق ٥/١٧٤١٥ ٥/٥٩٤٢ ٦/٤٦٢١ ـــ ٩/١٣٦٩ ١/٤١٢٧ ٦/٣٣٤٧٣ ٥/٢٦

 گازطبيعي ٩/٦٤٠٧ ٨/٢٥٥٩ ـــ ٧/١ ٣/٧٠١ ١/٤٨ ٨/٩٧١٨ ٧/٧

 جمع ١/٤٠٠٠٥ ٢/١٩٨٧٤ ٦/٩٩٧٢ ٧/٤٤٨٩٠ ٥/٥٣٣٦ ٢/٦٣٦٠ ٣/١٢٦٤٣٩ ١٠٠

 درصد ٦/٣١ ٧/١٥ ٩/٧ ٥/٣٥ ٢/٤ ٠/٥ ١٠٠ ـــ

 

) ١-٨(بر اساس اطالعات جمع آوري و پردازش شده كه در جدول             :  ه هاي خانوار سهم هزينه انرژي در كل هزين     

 درصد از كل هزينه هاي خانوارهاي شهري و        ٥/٣ هزينه انرژي حدود     ٨٢ارائه شده است، مالحظه مي شود كه در سال         

 به  ٨١براي سال   اين ارقام   ( درصد از كل هزينه هاي خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص داده است                  ١/٥حدود  

از طرف ديگر با توجه به اين جدول مالحظه مي شود كه فقيرترين گروه خانوارهاي              ).  درصد بوده است   ٠/٥ و   ٢/٣ترتيب  

يعني (در مقايسه با ثروتمندترين گروه خانوارهاي روستايي و شهري            ) يعني خانوارهاي دهك اول   (روستايي و شهري    

بطوري كه يك خانوار فقير     . ودجه خود را براي تأمين انرژي هزينه مي كنند        ، سهم بيشتري از ب    )خانوارهاي دهك دهم  

 درصد از كل هزينه هاي مصرفي خود را براي تأمين انرژي صرف نموده، در حالي كه سهم                         ٤/٨روستايي حدود    

مشابه براي  ارقام  .  درصد بوده است   ٧/٣هزينه هاي انرژي در كل هزينه هاي مصرفي خانوارهاي ثروتمند روستايي تنها            

 ). ١-٤نمودار ( درصد مي باشد ٦/٢ و ٥/٥خانوارهاي شهري به ترتيب 
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 متوسط هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي شهري و روستائي و سهم آن در مجموع هزينه هاي)  : ١-٨(جدول 

 )درصد(                                                          ١٣٨٢                                                               خانوار در سال 

 خانوارهاي شهري خانوارهاي روستايي

هزينه 
 انرژي

هزينه هاي 
 غيرخوراكي

هزينه هاي 
 خوراكي

كل 
 هزينه ها

هزينه 
 انرژي

هزينه هاي 
 غيرخوراكي

هزينه هاي 
 خوراكي

كل 
 هزينه ها

 شرح

 متوسط كل خانوارها        
)هزار ريال(    مبلغ  ٤٢٥٠٢ ١٠٦٤٢ ٣٠٣٦٠ ١٥٠٠ ٢٦١٤٢ ١٠٢٢٨ ١٤٥٩٠ ١٣٢٤

     درصد ١٠٠ ٠/٢٥ ٤/٧١ ٥/٣ ١٠٠ ١/٣٩ ٨/٥٥ ١/٥

 :دهكهاي هزينه         

     دهك اول  ١٠٠ ٠/٣٥ ٥/٥٩ ٥/٥ ١٠٠ ٣/٥٠ ٣/٤١ ٤/٨

     دهك دوم  ١٠٠ ٥/٣٤ ٩/٦٠ ٦/٤ ١٠٠ ٠/٤٩ ١/٤٣ ٩/٧

     دهك سوم  ١٠٠ ٨/٣٢ ٥/٦٢ ٧/٤ ١٠٠ ٥/٤٧ ٨/٤٥ ٧/٦

     دهك چهارم  ١٠٠ ٦/٣١ ٠/٦٤ ٤/٤ ١٠٠ ٤/٤٦ ١/٤٧ ٥/٦

     دهك پنجم  ١٠٠ ٢/٣٠ ٧/٦٥ ١/٤ ١٠٠ ٨/٤٤ ٠/٤٩ ٢/٦

     دهك ششم ١٠٠ ١/٢٩ ٩/٦٦ ٠/٤ ١٠٠ ٤/٤٤ ٨/٤٩ ٨/٥

     دهك هفتم  ١٠٠ ٢/٢٨ ١/٦٨ ٧/٣ ١٠٠ ٦/٤٢ ٣/٥٢ ١/٥

     دهك هشتم  ١٠٠ ٣/٢٧ ٠/٦٩ ٧/٣ ١٠٠ ٥/٤٠ ٥/٥٤ ٠/٥

     دهك نهم ١٠٠ ٦/٢٤ ٩/٧١ ٥/٣ ١٠٠ ٣/٣٨ ٠/٥٧ ٧/٤

     دهك دهم ١٠٠ ٩/١٦ ٥/٨٠ ٦/٢ ١٠٠ ٧/٢٩ ٦/٦٦ ٧/٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

در بررسي نحوة توزيع يارانه انرژي در بين خانوارها بايستي به اين نكته توجه              :  يارانه انرژي به تفكيك دهك هاي هزينه     

بدين ترتيب كه برخالف فرآورده هاي نفتي،      . امل برق و گازطبيعي با فرآورده هاي نفتي متفاوت است         شود كه وضعيت دو ح    
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درصد

هزينه انرژي خانوارهاي شهري هزينه انرژي خانوارهاي روستايي
متوسط شهری متوسط روستايي

نمودار(٤-١) : سهم هزينه انرژي از كل هزينه خانوارهاي شهري و روستايي در 
سال ١٣٨٢، به تفكيك دهكهاي هزينه



      

 

 

 ٢٤ ١٣٨٢ل ترازنامه انرژي سا

 
بنابراين توزيع  . بطوريكه با افزايش مصرف، قيمت آنها نيز افزايش مي يابد        . قيمتهاي برق و گازطبيعي بصورت پله اي مي باشند      

سهم يارانه  ) ١-٩(در جدول   . يع يارانه فرآورده هاي نفتي خواهد بود      يارانه هاي برق و گازطبيعي به نسبت عادالنه تر از توز          

 .فرآورده هاي نفتي به تفكيك دهك هاي مختلف خانوارهاي شهري و روستائي منعكس شده است

 درصد و فقيرترين خانوارهاي روستائي      ٥/٠با توجه به اين جدول مالحظه مي شود كه فقيرترين خانوارهاي شهري             

 ٦/٢٣از كل يارانه بنزين را به خود اختصاص داده اند، در حاليكه اين رقم براي خانوارهاي ثروتمند شهري به                     درصد   ٤/٠تنها  

به عبارت ديگر بخش اعظم يارانه بنزين عمدتاً توسط            .  درصد مي رسد  ٧/١١درصد و براي خانوارهاي روستايي به         

. گازوئيل نيز وضعيتي مشابه بنزين دارد        . شده است دريافت  ) كه بي نيازترين اقشار هستند    (ثروتمندترين خانوارها    

 درصد از يارانه اين حامل را به خود اختصاص داده اند، در               ٩/٠تنها  ) جمع روستايي و شهري   (خانوارهاي دهك اول    

ي يارانه نفت سفيد و گاز مايع تا حدود       .  درصد يارانه را در اختيار داشته اند      ٥/٣٦حاليكه خانوارهاي ثروتمند دهك دهم      

احتماالً بدليل استفاده بيشتر از     (اما نكته جالب توجهي كه وجود دارد اين است كه در شهرها             . عادالنه تر توزيع شده است   

اكثر خانوارها تقريباً به ميزان مساوي از يارانه نفت سفيد و گاز مايع منتفع مي شوند، حال آنكه در روستاها                      ) گازطبيعي

به صورت عادالنه تري توزيع مي شود، اما همچنان       ) نسبت به بنزين و گازوئيل    (و سوخت   چنين نبوده و گرچه يارانه اين د      

سهم ثروتمندترين و فقيرترين    ) ١-٥(در نمودار   . سهم خانوارهاي ثروتمند بسيار بيشتر از سهم خانوارهاي فقير مي باشد          

 . ستخانوارهاي شهري و روستايي از يارانه كل فرآورده هاي نفتي نشان داده شده ا

 
 ١٣٨٢ سهم خانوارها از يارانه فرآورده هاي نفتي به تفكيك دهكهاي هزينه در سال)  :  ١-٩(جدول 

 )درصد(
 دهك ها/ حامل ها  ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ )١(جمع

 شهري ٥/٠ ٤/١ ٠/٢ ٧/٢ ٧/٣ ٣/٥ ٤/٦ ٣/٩ ٩/١١ ٦/٢٣ ٨/٦٦

 تائيروس ٤/٠ ٠/١ ١/١ ٦/١ ٨/١ ٤/٢ ٤/٣ ٨/٣ ١/٦ ٧/١١ ٣/٣٣
 )١(جمع ٩/٠ ٤/٢ ١/٣ ٣/٤ ٥/٥ ٧/٧ ٨/٩ ١/١٣ ٠/١٨ ٣/٣٥ ٠/١٠٠

 بنزين

 شهري ٦/٠ ٩/٠ ٧/٠ ٠/٢ ٦/٠ ١/٢ ٥/٢ ٣/٨ ٣/٨ ٤/٦ ٤/٣٢

 روستائي ٣/٠ ٤/٠ ٦/١ ٦/١ ٧/٢ ٣/٤ ٧/٤ ٤/٧ ٤/١٤ ١/٣٠ ٥/٦٧
 )١(جمع ٩/٠ ٣/١ ٣/٢ ٦/٣ ٣/٣ ٤/٦ ٢/٧ ٧/١٥ ٧/٢٢ ٥/٣٦ ٠/١٠٠

 گازوئيل

 شهري ٩/١ ٥/٢ ٧/٢ ٤/٢ ٤/٢ ٧/٢ ٩/١ ٨/٢ ٢/٣ ٠/٢ ٥/٢٤

 روستائي ٣/٣ ٨/٤ ٧/٥ ٨/٦ ٦/٧ ٧/٧ ٤/٨ ٤/٩ ٩/٩ ٠/١٢ ٦/٧٥
 )١(جمع ٢/٥ ٣/٧ ٤/٨ ٢/٩ ٠/١٠ ٤/١٠ ٣/١٠ ٢/١٢ ١/١٣ ٠/١٤ ٠/١٠٠

 گاز
 مايع
 

 شهري ١/١ ٤/١ ٢/١ ٥/١ ٥/١ ١/٢ ٣/١ ٧/١ ٨/١ ٢/١ ٨/١٤

 روستائي ٠/٢ ٢/٤ ٢/٥ ٧/٦ ٥/٧ ١/٩ ٢/٨ ٦/١١ ٥/١٣ ٢/١٧ ٢/٨٥
 )١(جمع ١/٣ ٦/٥ ٤/٦ ٢/٨ ٠/٩ ٢/١١ ٥/٩ ٣/١٣ ٣/١٥ ٤/١٨ ٠/١٠٠

نفت 
 سفيد

 .  ناشي از گرد كردن اعداد مي باشد١٠٠اختالف در سر جمع ها با عدد ) ١



  بخش ترازنامه و روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  
  

 

٢٥

 
  اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي -٤-٢-١

با توجه به مدلي كه در همين ارتباط توسط دفتر            و   ١٣٧٣در اينجا با استفاده از جدول داده ـ ستانده انرژي سال              

افزايش مزبور از دو طريق بر       . برنامه ريزي انرژي توسعه يافته، اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي محاسبه شده است             

 :سطح قيمتها اثر مي گذارد

 ).اثرات مستقيم(افزايش قيمت انرژي مستقيماً هزينه انرژي خانوارها را افزايش مي دهد  −

كاالها و خدمات در بخشهاي توليدي شده و از          ) و به تبع قيمت   (زايش قيمت انرژي باعث افزايش هزينه توليد         اف −

 ).اثرات غيرمستقيم(اين طريق هزينه هاي مصرفي خانوارها را افزايش مي دهد 

يشترين مالحظه مي شود كه ب   .  منعكس شده است   ١٣٨٢ و   ١٣٨١قيمت حاملهاي انرژي در سالهاي      ) ١-١٠(در جدول   

اثرات افزايش قيمت   ) ١-١١(در جدول   ).  درصد ٢٦ و   ٣٠به ترتيب   (افزايش قيمت به بنزين و نفت كوره مربوط مي شود           

بيشترين سهم افزايش تورم به گازوئيل و        . بر تورم نشان داده شده است     ) ١٣٨٢به سطح قيمتهاي سال     (حاملهاي انرژي   

 درصد  ٧٠/٠ درصد افزايش شاخص قيمتها و بنزين موجب           ٧٣/٠ب  به نحوي كه گازوئيل موج     . بنزين مربوط مي شود  

 . افزايش قيمت گازطبيعي داراي كمترين اثرات تورمي بوده است. افزايش در شاخص قيمت ها شده است

 ٩٨/١مالحظه مي شود كه افزايش قيمت انرژي، هزينه خانوارهاي شهري و روستائي را به ترتيب          ) ١-١٢(در جدول   

با توجه به نقش گازوئيل در فعاليتهاي توليدي و نقش بنزين در حمل و نقل، بيشترين اثرات                  . زايش داده است  درصد اف  ٣١/٢و  

 .همچنين مالحظه مي شود كه اثرات تورمي در روستاها بيشتر از شهرها بوده است. تورمي مربوط به اين دو حامل انرژي مي باشد

26/05
2/53

دهك اول
دهك دهم

نمودار ( ٥-١) : سهم ثروتمند ترين و فقيرترين خانوارها از يارانه 
فرآورده هاي نفتي ( درصد )
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 ١٣٨١-٨٢ي انرژي طي سالهاي قيمت حاملها)  :  ١-١٠(                 جدول 

 نرخ رشد 
 )درصد(

١٣٨٢   
 )ريال به ازاي واحد(

١٣٨١  
 )ريال به ازاي واحد(

 سال  / انرژي 

 بنزين ٥٠٠ ٦٥٠ ٠/٣٠

 نفت سفيد ١٣٠ ١٦٠ ١/٢٣

 گازوئيل ١٣٠ ١٦٠ ١/٢٣

 نفت كوره ٧٠ ٢/٨٨ ٠/٢٦

 برق ١/١١٤ ٨/١٣١ ٥/١٥

 )١(گازطبيعي  ٣/٩٢ ٤/١٠٢ ٩/١٠

 متـوسط تمامي بخشهاي مصرف كننده به استثناي نيروگاهها، پااليشگاههـا و خوراك پتروشيمـي و بـا ) ١                    
 .                          احتساب مبلغ آبونمان است

 

  بر شاخص تورم١٣٨٢اثرات افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال )  :  ١-١١(جدول 

 انرژي  ي قيمتهادرصد افزايش در سطح عموم

 بنزين ٧٠/٠

 نفت سفيد ٢٣/٠

 گازوئيل ٧٣/٠

 نفت كوره ١٤/٠

 برق ٢٢/٠

 گازطبيعي  ٠٤/٠

 جمع  ٠٦/٢

 

  بر هزينه خانوارهاي شهري و روستايي ١٣٨٢اثرات تورمي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در سال )  :  ١-١٢(جدول 
 )درصد(

 نوع حامل/ خانوار  بنزين نفت سفيد نفت كوره گازوئيل برق گازطبيعي )١(جمع
 :  شهري       
           اثرات مستقيم  ٤٩/٠ ١٦/٠ ٠٦/٠ ٤٥/٠ ١٨/٠ ٠٣/٠ ٣٦/١

           اثرات غيرمستقيم ٢٠/٠ ٠٣/٠ ٠٨/٠ ٢٥/٠ ٠٥/٠ ٠١/٠ ٦٢/٠

 )١(          اثرات كل  ٧٠/٠ ١٩/٠ ١٤/٠ ٦٩/٠ ٢٣/٠ ٠٣/٠ ٩٨/١

 :  روستايي        
           اثرات مستقيم  ٥١/٠ ٣٣/٠ ٠٥/٠ ٥٨/٠ ١٥/٠ ٠٥/٠ ٦٧/١

           اثرات غيرمستقيم ٢٢/٠ ٠٣/٠ ٠٩/٠ ٢٥/٠ ٠٥/٠ ٠١/٠ ٦٤/٠

 )١(          اثرات كل  ٧٢/٠ ٣٥/٠ ١٤/٠ ٨٤/٠ ٢٠/٠ ٠٥/٠ ٣١/٢

 . اختالف در سرجمع ها ناشي از گرد كردن اعداد مي باشد)  ١
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  جداول ترازنامه انرژي كل كشور-٣-١
 

  كل كشور ١٣٨٢تراز انرژي سال  ) : ١-١٣(جدول 
 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 كل برق كل انرژي
انرژيهاي 
 تجديدپذير

 برق آبي
سوختهاي 
 غيرتجاري

 گازطبيعي زغالسنگ

نفت خام و 
فرآورده هاي 

 نفتي

 شرح

 عرضه        

 توليد داخلي )١(٨/١٤٣١ ١/٥١٠ ٩/٥ ٨/١ ٣/١٧ ٠٤/٠ ـــ ٩/١٩٦٦

 واردات )٢( ٧/٥٩ ١/٣٦ ٠/٣ ـــ ـــ ـــ ٩/٠ ٦/٩٩

٤/١٠٦٥-  صادرات )٣( -٣/١٠٤٣ -٥/٢١ -١/٠ ـــ ـــ ـــ -٥/٠

 سوخت كشتي هاي بين المللي -٢/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ -٢/٠

         
 ر دسترس داخليكل انرژي د ١/٤٩٣ ٧/٥٢٤ ٧/٨ ٨/١ ٣/١٧ ٠٤/٠ ٤/٠ ٩/١٠٤٥

 تلفات تبديل پااليشگاههاي نفت -٦/٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ -٦/٦

 )٤ (تبديالت -٧/١٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ -٧/١٢

 نيروگاهها        

 سوخت مصرفي -٦/٤٦ -٧/١٩٠ ـــ ـــ )٥( -٣/١٧ )٥( -٠٤/٠ ـــ -٦/٢٥٤

 برق توليدي ـــ ـــ ـــ ـــ ٥/٦ ٠٢/٠ ٧/٨٩ ٧/٨٩

 تلفات انتقال و توزيع -٩/٤ -٨/٦ ـــ ـــ ـــ ـــ -٢/١٥ -٩/٢٦

 مصارف بخش انرژي -٠/٦ -١/٤٤ ـــ ـــ ـــ ـــ -٢/٥ -٣/٥٥

خالص انرژي در دسترس  ٣/٤١٦ ١/٢٨٣ ٧/٨ ٨/١ ـــ ـــ ٧/٦٩ ٥/٧٧٩
         

 مصرف ٣/٤١٦ ١/٢٨٣ ٧/٨ ٨/١ ـــ ـــ ٧/٦٩ ٥/٧٧٩
 خانگي و تجاري ٣/٩٣ ٧/١٨٣ ١/٠ ٨/١ ـــ ـــ ٨/٣٤ ٩/٣١٣

 صنعت ٢/٥٨ ٠/٧٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩/٢٣ ١/١٥٦

 حمل و نقل ٨/٢٢٠ ٠٥/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٠١/٠ ٨/٢٢٠

 كشاورزي ٤/٢٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢/٨ ٦/٣١

 ساير مصارف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨/٢ ٨/٢

 ژي مصارف غيرانر ٦/٢٠ ٢/٢٥ ٥/٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤/٥٤

 .  ميعانات و مايعات گازي مي گرددشامل توليد نفت خام،) ١
 .شامل مبادالت سوآپ نفت خام نيز مي گردد) ٢
 .شامل مبادالت سوآپ نفت خام، صادرات گاز مايع پتروشيمي ها و صادرات ميعانات و مايعات گازي مي گردد) ٣
ل تغيير در مشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا بدليل تركيب آن با يك فرآورده                 تبديالت در نتيجه طبقه بندي مجدد فرآورده ها، يا به دلي        ) ٤

 .   ديگر صورت مي گيرد
 .  انرژي اوليه ) ٥



      

 

 

 ٢٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
ـ  روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  ) : ١-١٤(جدول   اطالعات عمومي 

 شرح ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١

 :  شاخص هاي اقتصاد انرژي -١      

 )هزار نفر(جمعيت كل كشور  ٧/٢٦٤٨٨ ٧/٢٧٢٠٧ ٣/٢٧٩٤٦ ٨/٢٨٧٠٤ ٠/٢٩٤٨٤ ٣/٣٠٢٨٤

 )  ١(توليد ناخالص داخلي  ٤/٨٨٢٥٨ ٦/٩٩٠٠٠ ٤/١١١٦١٢ ٠/١٢٢٥٨٩ ٤/١٣٩٢٧٨ ٥/١٦٢٥٥٦

 )ميليارد ريال(

 عرضه انرژي اوليه  ٨/٧٤ ٦/٨٢ ٨/٨٣ ٧/١٠٣ ١/١١٤ ١/١٢٢

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي  ٩/٤٩ ٢/٥٥ ٢/٦١ ١/٦٦ ٦/٧٣ ١/٨٣

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
 )٢(كل مصرف نهايي  ٤/٥٣ ٠/٥٩ ٧/٦٥ ٩/٧٩ ١/٩٠ ١/١٠١

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
 توليد برق كل كشور   ٤١٣٣ ٤٦٢٥ ٥٥٣٩ ٦٧٥٨ ٨١٠٥ ٩٥٥٣

 )ميليون كيلووات ساعت(

       

 
٦٨/٥٣٦٧ 

 
٨٦/٤٧٢٣ 

 
٦٨/٤٢٧٠ 

 
٨٢/٣٩٩٣ 

 
٧٠/٣٦٣٨ 

 
٩٣/٣٣٣١ 

 :   شاخص هاي سرانه-٢

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 عرضه انرژي اوليه  ٨٢/٢ ٠٤/٣ ٠٠/٣ ٦١/٣ ٨٧/٣ ٠٣/٤

 )بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي   ٨٨/١ ٠٣/٢ ١٩/٢ ٣٠/٢ ٥٠/٢ ٧٤/٢

 )بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٠٢/٢ ١٧/٢ ٣٥/٢ ٧٨/٢ ٠٥/٣ ٣٤/٣

 )شكه معادل نفت خامب(

 )كيلووات ساعت(توليد برق  ٠٣/١٥٦ ٩٩/١٦٩ ٢٠/١٩٨ ٤٣/٢٣٥ ٨٩/٢٧٤ ٤٤/٣١٥

       
  نسبت شاخص ها به توليد -٣      

 : ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه   ٨٥/٠ ٨٣/٠ ٧٥/٠ ٨٥/٠ ٨٢/٠ ٧٥/٠

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
 مصرف نهايي انرژي  ٥٧/٠ ٥٦/٠ ٥٥/٠ ٥٤/٠ ٥٣/٠ ٥١/٠

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
 كل مصرف نهايي  ٦١/٠ ٦٠/٠ ٥٩/٠ ٦٥/٠ ٦٥/٠ ٦٢/٠

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
 )وات ساعت به ريال(توليد برق  ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٦/٠ ٠٦/٠ ٠٦/٠

 .  مي باشد١٣٧٦به قيمتهاي ثابت سال ) ١
 .  شامل مصارف نهايي انرژي و مصارف نهايي غيرانرژي مي گرددكل مصرف نهايي ) ٢



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٢٩

ـ  روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي   ) : ١-١٤(جدول   ادامه... اطالعات عمومي 

 شرح ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧

 :  شاخص هاي اقتصاد انرژي -١      

 )هزار نفر(ل كشور جمعيت ك ٣/٣١١٠٦ ٧/٣١٩٥٠ ٩/٣٢٨١٧ ٧/٣٣٧٠٨ ٢/٣٥٠٢٥ ١/٣٦٣٩٣

 توليد ناخالص داخلي  ٤/١٧٤٦٦٨ ٠/١٩٦٥٨١ ٨/٢٠٦١١٣ ٠/٢٤٢٣٢٦ ٣/٢٣٦٦٤٥ ٠/٢١٩١٩١

 )ميليارد ريال(

 عرضه انرژي اوليه  ٨/١٤٥ ٠/١٦٣ ٨/١٨٥ ٤/٢١٣ ٣/٢٤٥ ٤/٢٤٠

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي  ٥/٩٦ ٥/١١٠ ٩/١٢٨ ٦/١٥١ ٦/١٧٨ ٥/١٧٥

 )ه معادل نفت خامميليون بشك(

 كل مصرف نهايي  ٨/١١٥ ٩/١٢٨ ٤/١٤٨ ٨/١٧٢ ٨/٢٠١ ٢/١٩٧

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 توليد برق كل كشور   ١٢٠٩٣ ١٤٠٠٥ ١٥٧٠٠ ١٧٣١١ ١٨٩٨٤ ١٩٨٤٧

 )ميليون كيلووات ساعت(

       

 
٨٧/٦٠٢٢ 

 
٤٣/٦٧٥٦ 

 
٨٣/٧١٨٨ 

 
٥٣/٦٢٨٠ 

 
٦٤/٦١٥٢ 

 
٢١/٥٦١٥ 

 : ه  شاخص هاي سران-٢

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 عرضه انرژي اوليه  ٦٩/٤ ١٠/٥ ٦٦/٥ ٣٣/٦ ٠٠/٧ ٦١/٦

 )بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي   ١٠/٣ ٤٦/٣ ٩٣/٣ ٥٠/٤ ١٠/٥ ٨٢/٤

 )بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٧٢/٣ ٠٣/٤ ٥٢/٤ ١٣/٥ ٧٦/٥ ٤٢/٥

 )بشكه معادل نفت خام(

 )كيلووات ساعت(توليد برق  ٧٦/٣٨٨ ٣٣/٤٣٨ ٤٠/٤٧٨ ٥٥/٥١٣ ٠١/٥٤٢ ٣٥/٥٤٥

       

  نسبت شاخص ها به توليد -٣      
 : ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه   ٨٣/٠ ٨٣/٠ ٩٠/٠ ٨٨/٠ ٠٤/١ ١٠/١

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 مصرف نهايي انرژي  ٥٥/٠ ٥٦/٠ ٦٣/٠ ٦٣/٠ ٧٥/٠ ٨٠/٠

 )ل نفت خام به ميليون ريالبشكه معاد(

 كل مصرف نهايي  ٦٦/٠ ٦٦/٠ ٧٢/٠ ٧١/٠ ٨٥/٠ ٩٠/٠

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 )وات ساعت به ريال(توليد برق  ٠٧/٠ ٠٧/٠ ٠٨/٠ ٠٧/٠ ٠٨/٠ ٠٩/٠



      

 

 

 ٣٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
ـ  روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي   ) : ١-١٤(جدول   ادامه... اطالعات عمومي 

 شرح ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢

 :  شاخص هاي اقتصاد انرژي -١     

 )هزار نفر(جمعيت كل كشور  ٣/٣٧٨١٤ ١/٣٩٢٩١ ٦/٤٠٨٢٥ ٠/٤٢٤٢٠ ٦/٤٤٠٧٦

   توليد ناخالص داخلي ٤/٢٠٩٩١٩ ٠/١٧٨١٤٩ ٢/١٧٠٢٨١ ٨/١٩١٦٦٦ ٥/٢١٢٨٧٦

 )ميليارد ريال(

 عرضه انرژي اوليه  ٩/٢٥٩ ١/٢٤١ ٩/٢٥٤ ٢/٢٨٤ ٤/٣٤١

 )شكه معادل نفت خامميليون ب(

 مصرف نهايي انرژي  ٩/١٨٩ ٠/١٨٥ ٢/١٩٦ ٣/٢٢١ ٨/٢٦٤

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٩/٢١٢ ٧/٢٠١ ٤/٢١١ ٧/٢٣٥ ١/٢٨٥

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 توليد برق كل كشور   ٢١٩٠٩ ٢٢٣٨٠ ٢٤٩٠٦ ٢٩٠٧٦ ٣٣٠٠٩

 )ميليون كيلووات ساعت(

      

 
٦٩/٤٨٢٩ 

 
٣١/٤٥١٨ 

 
٩٤/٤١٧٠ 

 
٠٨/٤٥٣٤ 

 
٣٢/٥٥٥١ 

 :   شاخص هاي سرانه-٢

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 عرضه انرژي اوليه  ٨٧/٦ ١٤/٦ ٢٤/٦ ٧٠/٦ ٧٥/٧

 )بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي   ٠٢/٥ ٧١/٤ ٨١/٤ ٢٢/٥ ٠١/٦

 )بشكه معادل نفت خام(

  نهايي كل مصرف ٦٣/٥ ١٣/٥ ١٨/٥ ٥٦/٥ ٤٧/٦

 )بشكه معادل نفت خام(

 )كيلووات ساعت(توليد برق  ٣٨/٥٧٩ ٥٩/٥٦٩ ٠٦/٦١٠ ٤٣/٦٨٥ ٩٠/٧٤٨

      

  نسبت شاخص ها به توليد -٣     
 : ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه   ٢٤/١ ٣٥/١ ٥٠/١ ٤٨/١ ٦٠/١

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 نهايي انرژي مصرف  ٩٠/٠ ٠٤/١ ١٥/١ ١٥/١ ٢٤/١

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي  ٠١/١ ١٣/١ ٢٤/١ ٢٣/١ ٣٤/١

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 )وات ساعت به ريال(توليد برق  ١٠/٠ ١٣/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٦/٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٣١

ـ  روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي   ) : ١-١٤(جدول   ادامه... اطالعات عمومي 

 شرح ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧

 :  شاخص هاي اقتصاد انرژي -١     

 )هزار نفر(جمعيت كل كشور  ٧/٤٥٧٢٠ ٤/٤٧٥٤١ ٠/٤٩٤٤٥ ٠/٥٠٦٥٠ ٠/٥١٨٩٠

   توليد ناخالص داخلي ٩/٢٠٨٥١٥ ٣/٢١٢٦٨٦ ٤/١٩٣٢٣٥ ٤/١٩١٣١٢ ٥/١٨٠٨٢٢

 )ميليارد ريال(

 يه عرضه انرژي اول ٣/٣٧٨ ٨/٣٩٠ ٢/٣٦٧ ٤/٣٩٧ ٥/٤٠١

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي  ٦/٢٨٥ ٤/٣٠٤ ٦/٢٨٢ ٤/٣٠٧ ٤/٣٠٦

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٩/٣١٥ ٧/٣٢٢ ٩/٢٩٩ ١/٣٢٧ ٧/٣٣٠

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 توليد برق كل كشور   ٣٦٥٩٤ ٣٩٢٢٠ ٤١٥٧١ ٤٦١٩٧ ٤٧٦٠٠

 )ميليون كيلووات ساعت(

      

 
٧٣/٣٤٨٤ 

 
١٥/٣٧٧٧ 

 
٠٩/٣٩٠٨ 

 
٧١/٤٤٧٣ 

 
٦٥/٤٥٦٠ 

 :   شاخص هاي سرانه-٢

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 عرضه انرژي اوليه  ٢٧/٨ ٢٢/٨ ٤٣/٧ ٨٥/٧ ٧٤/٧

 )بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي   ٢٥/٦ ٤٠/٦ ٧١/٥ ٠٧/٦ ٩١/٥

 )بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٩١/٦ ٧٩/٦ ٠٧/٦ ٤٦/٦ ٣٧/٦

 )بشكه معادل نفت خام(

 )كيلووات ساعت(توليد برق  ٣٨/٨٠٠ ٩٧/٨٢٤ ٧٥/٨٤٠ ٠٨/٩١٢ ٣٣/٩١٧

      

  نسبت شاخص ها به توليد -٣     
 : ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه   ٨١/١ ٨٤/١ ٩٠/١ ٠٨/٢ ٢٢/٢

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 مصرف نهايي انرژي  ٣٧/١ ٤٣/١ ٤٦/١ ٦١/١ ٦٩/١

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي  ٥١/١ ٥٢/١ ٥٥/١ ٧١/١ ٨٣/١

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 )وات ساعت به ريال(توليد برق  ١٨/٠ ١٨/٠ ٢٢/٠ ٢٤/٠ ٢٦/٠



      

 

 

 ٣٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
ـ  روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژ ) : ١-١٤(جدول   ادامه... ي  اطالعات عمومي 

 شرح ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢

 :  شاخص هاي اقتصاد انرژي -١     

 )هزار نفر(جمعيت كل كشور  ٠/٥٣١٦٧ ٠/٥٤٤٨٣ ٠/٥٥٨٣٧ ٠/٥٦٩٦٣ ٠/٥٨١١٤

   توليد ناخالص داخلي ٦/١٩١٥٠٢ ٧/٢١٨٥٣٨ ٤/٢٤٥٠٣٦ ٥/٢٥٤٨٢٢ ٤/٢٥٨٦٠١

 )ميليارد ريال(

 رضه انرژي اوليه ع ١/٤٦٥ ٤/٥٠٨ ٥/٥٧١ ٦/٦١٥ ٤/٦٧٨

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي  ٤/٣٤٣ ٨/٣٥٩ ٦/٣٩٩ ٧/٤٣٨ ٣/٤٦٣

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ١/٣٧٠ ١/٣٩٩ ١/٤٤٨ ٩/٤٨٥ ٦/٥٢٥

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 توليد برق كل كشور   ٥٢٧١٢ ٥٩١٠٢ ٠/٦٤١٢٦ ٠/٦٨٤١٩ ٥/٧٦٠١٤

 )ليون كيلووات ساعتمي(

      

 
٩٠/٤٤٤٩ 

 
٤٧/٤٤٧٣ 

 
٤٢/٤٣٨٨ 

 
١٤/٤٠١١ 

 
٩١/٣٦٠١ 

 :   شاخص هاي سرانه-٢

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 عرضه انرژي اوليه  ٧٥/٨ ٣٣/٩ ٢٣/١٠ ٨١/١٠ ٦٧/١١

 )بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي   ٤٦/٦ ٦٠/٦ ١٦/٧ ٧٠/٧ ٩٧/٧

 )بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٩٦/٦ ٣٣/٧ ٠٢/٨ ٥٣/٨ ٠٤/٩

 )بشكه معادل نفت خام(

 )كيلووات ساعت(توليد برق  ٤٤/٩٩١ ٧٨/١٠٨٤ ٤٥/١١٤٨ ١١/١٢٠١ ٠٢/١٣٠٨

      

  نسبت شاخص ها به توليد -٣     
 : ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه   ٤٣/٢ ٣٣/٢ ٣٣/٢ ٤٢/٢ ٦٢/٢

 )ن ريالبشكه معادل نفت خام به ميليو(

 مصرف نهايي انرژي  ٧٩/١ ٦٥/١ ٦٣/١ ٧٢/١ ٧٩/١

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي  ٩٣/١ ٨٣/١ ٨٣/١ ٩١/١ ٠٣/٢

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 )وات ساعت به ريال(توليد برق  ٢٨/٠ ٢٧/٠ ٢٦/٠ ٢٧/٠ ٢٩/٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٣٣

ـ  رون ) : ١-١٤(جدول   ادامه... د شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  اطالعات عمومي 

 شرح ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧

 :  شاخص هاي اقتصاد انرژي -١     

 )هزار نفر(جمعيت كل كشور  ٠/٥٩٢٩٠ ٠/٥٩١٥١ ٥/٦٠٠٥٥ ٥/٦٠٩٣٦ ٠/٦١٨٣٠

   توليد ناخالص داخلي ٣/٢٥٩٨٧٦ ٢/٢٦٧٥٣٤ ٦/٢٨٣٨٠٦ ٧/٢٩١٧٦٨ ٦/٣٠٠١٣٩

 )ميليارد ريال(

 عرضه انرژي اوليه  ٤/٧١٦ ٢/٧٤٥ ٧/٧٥٩ ٣/٨٠٢ ٢/٨٣١

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي  ٧/٥١١ ٣/٥١٨ ٦/٥٢٣ ٦/٥٥١ ٧/٥٥٤

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٩/٥٦٢ ٤/٥٦٧ ١/٥٨٩ ١/٦١٩ ٣/٦٣٨

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 توليد برق كل كشور   ٧/٨٢٠٢٤ ٦/٨٤٩٨٥ ٤/٩٠٨٧١ ٠/٩٧٧٧١ ٤/١٠٣٤٥٦

 )ميليون كيلووات ساعت(

      

 
٢٧/٤٨٥٤ 

 
٠٨/٤٧٨٨ 

 
٧٤/٤٧٢٥ 

 
٩٠/٤٥٢٢ 

 
١٤/٤٣٨٣ 

 :   شاخص هاي سرانه-٢

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 عرضه انرژي اوليه  ٠٨/١٢ ٦٠/١٢ ٦٥/١٢ ١٧/١٣ ٤٤/١٣

 )بشكه معادل نفت خام(

 نهايي انرژي  مصرف  ٦٣/٨ ٧٦/٨ ٧٢/٨ ٠٥/٩ ٩٧/٨

 )بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٤٩/٩ ٥٩/٩ ٨١/٩ ١٦/١٠ ٣٢/١٠

 )بشكه معادل نفت خام(

 )كيلووات ساعت(توليد برق  ٤٥/١٣٨٣ ٧٦/١٤٣٦ ١٢/١٥١٣ ٤٧/١٦٠٤ ٢٤/١٦٧٣

      

  نسبت شاخص ها به توليد -٣     
 : ناخالص داخلي

 اوليه  عرضه انرژي  ٧٦/٢ ٧٩/٢ ٦٨/٢ ٧٥/٢ ٧٧/٢

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 مصرف نهايي انرژي  ٩٧/١ ٩٤/١ ٨٤/١ ٨٩/١ ٨٥/١

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي  ١٧/٢ ١٢/٢ ٠٨/٢ ١٢/٢ ١٣/٢

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 )وات ساعت به ريال(توليد برق  ٣٢/٠ ٣٢/٠ ٣٢/٠ ٣٤/٠ ٣٤/٠



      

 

 

 ٣٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
ـ  روند شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي   ) : ١-١٤(جدول   ادامه... اطالعات عمومي 

 شرح ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

 :  شاخص هاي اقتصاد انرژي -١     

 )هزار نفر(جمعيت كل كشور  ٠/٦٢٧٣٦ ٩/٦٣٦٦٣ ٢/٦٤٥٢٨ ٢/٦٥٥٤٠ ٦/٦٦٩٩١

    ناخالص داخليتوليد ٢/٣٠٤٩٤١ ٩/٣٢٠٠٦٨ ٠/٣٣٠٥٦٥ ٠/٣٥٥٣٥٠ ٠/٣٧٩٠٠٩

 )ميليارد ريال(

 عرضه انرژي اوليه  ٠/٨٦٠ ٢/٨٩٠ ٧/٩١٤ ٨/٩٨٣ ٩/١٠٤٥

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 مصرف نهايي انرژي  ٧/٥٨٤ ٨/٦١٩ ١/٦٣٨ ٣/٦٩٠ ١/٧٢٥

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٨/٦٥٠ ٢/٦٧٠ ٨/٦٩٠ ٩/٧٣٩ ٥/٧٧٩

 )امميليون بشكه معادل نفت خ(

 توليد برق كل كشور   ٠/١١٢٦٥٨ ٦/١٢١٣٧٨ ٧/١٣٠٠٨١ ٣/١٤٠٧٣٩ ٣/١٥٢٥٦٩

 )ميليون كيلووات ساعت(

      

 
٥٦/٥٦٥٧ 

 
٨٦/٥٤٢١ 

 
٨٠/٥١٢٢ 

 
٤٨/٥٠٢٧ 

 
٧١/٤٨٦٠ 

 :   شاخص هاي سرانه-٢

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 
 عرضه انرژي اوليه  ٧١/١٣ ٩٨/١٣ ١٨/١٤ ٠١/١٥ ٦١/١٥

 )ل نفت خامبشكه معاد(
 مصرف نهايي انرژي   ٣٢/٩ ٧٤/٩ ٨٩/٩ ٥٣/١٠ ٨٢/١٠

 )بشكه معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي  ٣٧/١٠ ٥٣/١٠ ٧١/١٠ ٢٩/١١ ٦٤/١١

 )بشكه معادل نفت خام(

 )كيلووات ساعت(توليد برق  ٧٥/١٧٩٥ ٥٥/١٩٠٦ ٨٩/٢٠١٥ ٤٣/٢١٤٧ ٤٤/٢٢٧٧

      
  نسبت شاخص ها به توليد -٣     

 : ص داخليناخال
 عرضه انرژي اوليه   ٨٢/٢ ٧٨/٢ ٧٧/٢ ٧٧/٢ ٧٦/٢

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
 مصرف نهايي انرژي  ٩٢/١ ٩٤/١ ٩٣/١ ٩٤/١ ٩١/١

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
 كل مصرف نهايي  ١٣/٢ ٠٩/٢ ٠٩/٢ ٠٨/٢ ٠٦/٢

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 )وات ساعت به ريال(توليد برق  ٣٧/٠ ٣٨/٠ ٣٩/٠ ٤٠/٠ ٤٠/٠

 .ارقام مقدماتي مي باشند  ▪
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٣٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار (٦-١) : جمعيت و توليد ناخالص داخلي
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جمعيت - ميليون نفر توليد ناخالص داخلي سرانه - صد هزار ريال 

0

300

600

900

1200

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
سال

عرضه انرژي اوليه كل مصرف نهايي 

ميليون بشكه معادل نفت خام
نمودار(٧-١) : عرضه انرژي اوليه و كل مصارف نهايي
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 بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال

نمودار ( ٨ - ١)  : شدت انرژي طي سالهاي ٨٢-١٣٦٦



      

 

 

 ٣٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  )  : ١-١٥(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢

 شاخص هاي اقتصاد -١      
 :انرژي

 جمعيت كل كشور ٧١/٢ ٧١/٢ ٧١/٢ ٧١/٢ ٧١/٢ ٧١/٢

 توليد ناخالص داخلي ١٧/١٢ ٧٤/١٢ ٨٣/٩ ٦١/١٣ ٧١/١٦ ٤٥/٧

 عرضه انرژي اوليه ٤٣/١٠ ٤٥/١ ٧٥/٢٣ ٩٨/٩ ٠٦/٧ ٤١/١٩

 مصرف نهايي انرژي  ٦٢/١٠ ٨٧/١٠ ٠١/٨ ٣٥/١١ ٨٧/١٢ ١٣/١٦

 كل مصرف نهايي  ٤٩/١٠ ٣٦/١١ ٦١/٢١ ٧٠/١٢ ٢٧/١٢ ٥٤/١٤

 توليد برق كل كشور  ٩٠/١١ ٧٦/١٩ ٠١/٢٢ ٩٣/١٩ ٨٧/١٧ ٥٩/٢٦

       

       

 :  شاخص هاي سرانه -٢      

 توليد ناخالص داخلي  ٢١/٩ ٧٦/٩ ٩٣/٦ ٦١/١٠ ٦٣/١٣ ٦١/٤

 عرضه انرژي اوليه ٥١/٧ -٢٣/١ ٤٨/٢٠ ٠٧/٧ ٢٣/٤ ٢٥/١٦

 مصرف نهايي انرژي  ٧٠/٧ ٩٤/٧ ١٥/٥ ٤٠/٨ ٩٢/٩ ٠٦/١٣

 كل مصرف نهايي ٥٧/٧ ٤١/٨ ٤٠/١٨ ٧٢/٩ ٣٠/٩ ٥١/١١

 توليد برق ٩٥/٨ ٦٠/١٦ ٧٨/١٨ ٧٦/١٦ ٧٥/١٤ ٢٤/٢٣

       

       

      
 نسبت شاخص ها به -٣

 :توليد ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه -٥٥/١ -٠١/١٠ ٦٧/١٢ -٢٠/٣ -٢٧/٨ ١٣/١١

 مصرف نهايي انرژي -٣٨/١ -٦٦/١ -٦٦/١ -٠٠/٢ -٢٦/٣ ٠٧/٨

 كل مصرف نهايي  -٥٠/١ -٢٣/١ ٧٢/١٠ -٨٠/٠ -٨١/٣ ٦٠/٦

 توليد برق -٢٤/٠ ٢٣/٦ ٠٨/١١ ٥٦/٥ ٩٩/٠ ٨١/١٧



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٣٧

 ادامه... اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  )  : ١-١٥(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨

 شاخص هاي اقتصاد -١      
 :انرژي

 جمعيت كل كشور ٧١/٢ ٧١/٢ ٧١/٢ ٩١/٣ ٩١/٣ ٩١/٣

 توليد ناخالص داخلي ٥٥/١٢ ٨٥/٤ ٥٧/١٧ -٣٤/٢ -٣٨/٧ -٢٣/٤

 عرضه انرژي اوليه ٨٠/١١ ٩٨/١٣ ٨٨/١٤ ٩١/١٤ -٩٦/١ ٠٩/٨

 مصرف نهايي انرژي  ٥١/١٤ ٦٤/١٦ ٦٤/١٧ ٧٩/١٧ -٧٥/١ ٢٢/٨

 كل مصرف نهايي  ٣١/١١ ١٢/١٥ ٤٧/١٦ ٧٣/١٦ -٢٤/٢ ٩٣/٧

 توليد برق كل كشور  ٨١/١٥ ١٠/١٢ ٢٦/١٠ ٦٦/٩ ٥٥/٤ ٣٩/١٠

       

       

 :  شاخص هاي سرانه -٢      

 توليد ناخالص داخلي  ٥٧/٩ ٠٨/٢ ٤٦/١٤ -٠١/٦ -٨٦/١٠ -٨٣/٧

 عرضه انرژي اوليه ٨٤/٨ ٩٧/١٠ ٨٤/١١ ٥٩/١٠ -٦٥/٥ ٠٣/٤

 مصرف نهايي انرژي  ٤٨/١١ ٥٦/١٣ ٥٣/١٤ ٣٧/١٣ -٤٥/٥ ١٥/٤

 كل مصرف نهايي ٣٧/٨ ٠٨/١٢ ٣٩/١٣ ٣٥/١٢ -٩١/٥ ٨٨/٣

 توليد برق ٧٥/١٢ ١٤/٩ ٣٥/٧ ٥٤/٥ ٦٢/٠ ٢٤/٦

       

       

      
 نسبت شاخص ها به -٣

 :توليد ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه -٦٦/٠ ٧١/٨ -٢٩/٢ ٦٧/١٧ ٨٥/٥ ٨٦/١٢

 مصرف نهايي انرژي ٧٤/١ ٢٥/١١ ٠٦/٠ ٦٢/٢٠ ٠٧/٦ ٠٠/١٣

 كل مصرف نهايي  -١٠/١ ٨٠/٩ -٩٣/٠ ٥٤/١٩ ٥٥/٥ ٧٠/١٢

 توليد برق ٩٠/٢ ٩٢/٦ -٢٢/٦ ٣٠/١٢ ٨٧/١٢ ٢٧/١٥



      

 

 

 ٣٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  )  : ١-١٥(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤

 شاخص هاي اقتصاد -١      
 :انرژي

 جمعيت كل كشور ٩١/٣ ٩١/٣ ٩١/٣ ٩١/٣ ٧٣/٣ ٩٨/٣

 توليد ناخالص داخلي -١٣/١٥ -٤٢/٤ ٥٦/١٢ ٠٧/١١ -٠٥/٢ ٠٠/٢

 عرضه انرژي اوليه -٢٣/٧ ٧٢/٥ ٥٢/١١ ١٢/٢٠ ٧٨/١٠ ٣٢/٣

 مصرف نهايي انرژي  -٥٩/٢ ٠٦/٦ ٨٠/١٢ ٦٦/١٩ ٨٥/٧ ٥٨/٦

 كل مصرف نهايي  -٢٦/٥ ٨٠/٤ ٥٢/١١ ٩٥/٢٠ ٧٧/١٠ ١٨/٢

 توليد برق كل كشور  ١٥/٢ ٢٩/١١ ٧٤/١٦ ٥٣/١٣ ٨٦/١٠ ١٨/٧

       

       

 :  شاخص هاي سرانه -٢      

 توليد ناخالص داخلي  -٣٢/١٨ -٠١/٨ ٣٣/٨ ٨٩/٦ -٥٧/٥ -٩١/١

 عرضه انرژي اوليه -٧٢/١٠ ٧٤/١ ٣٣/٧ ٦١/١٥ ٨٠/٦ -٦٣/٠

 مصرف نهايي انرژي  -٢٥/٦ ٠٧/٢ ٥٦/٨ ١٦/١٥ ٩٧/٣ ٥٠/٢

 كل مصرف نهايي -٨٢/٨ ٨٦/٠ ٣٣/٧ ٤١/١٦ ٧٩/٦ -٧٤/١

 توليد برق -٦٩/١ ١٠/٧ ٣٦/١٢ ٢٦/٩ ٨٧/٦ ٠٧/٣

       

       

      
 نسبت شاخص ها به -٣

 :توليد ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه ٣١/٩ ٦٠/١٠ -٩٢/٠ ١٥/٨ ١٠/١٣ ٣٠/١

 مصرف نهايي انرژي ٧٩/١٤ ٩٦/١٠ ٢١/٠ ٧٣/٧ ١١/١٠ ٤٩/٤

 كل مصرف نهايي  ٦٤/١١ ٦٤/٩ -٩٢/٠ ٩٠/٨ ٠٩/١٣ ١٧/٠

 توليد برق ٣٧/٢٠ ٤٣/١٦ ٧٢/٣ ٢٢/٢ ١٨/١٣ ٠٧/٥



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٣٩

 ادامه... اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  )  : ١-١٥(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠

 شاخص هاي اقتصاد -١      
 :انرژي

 جمعيت كل كشور ٠٠/٤ ٤٤/٢ ٤٥/٢ ٤٦/٢ ٤٨/٢ ٤٩/٢

 توليد ناخالص داخلي -١٥/٩ -٠٠/١ -٤٨/٥ ٩١/٥ ١٢/١٤ ١٢/١٢

 عرضه انرژي اوليه -٠٤/٦ ٢٣/٨ ٠١/١ ٨٥/١٥ ٢٩/٩ ٤٣/١٢

 مصرف نهايي انرژي  -١٧/٧ ٧٧/٨ -٣٠/٠ ٠٥/١٢ ٧٦/٤ ١٠/١١

 كل مصرف نهايي  -٠٧/٧ ٠٨/٩ ٠٧/١ ٩٣/١١ ٨١/٧ ٣٠/١٢

 توليد برق كل كشور  ٩٩/٥ ١٣/١١ ٠٤/٣ ٧٤/١٠ ١٢/١٢ ٥٠/٨

       

       

 :  شاخص هاي سرانه -٢      

 توليد ناخالص داخلي  -٦٤/١٢ -٣٥/٣ -٧٤/٧ ٣٦/٣ ٣٦/١١ ٤١/٩

 عرضه انرژي اوليه -٦٦/٩ ٦٦/٥ -٤٠/١ ٠٧/١٣ ٦٥/٦ ٧٠/٩

 مصرف نهايي انرژي  -٧٥/١٠ ١٩/٦ -٦٨/٢ ٣٦/٩ ٢٣/٢ ٤٠/٨

 كل مصرف نهايي -٦٥/١٠ ٤٨/٦ -٣٤/١ ٢٤/٩ ٢١/٥ ٥٨/٩

 توليد برق ٩١/١ ٤٨/٨ ٥٧/٠ ٠٨/٨ ٤١/٩ ٨٧/٥

       

       

      
 نسبت شاخص ها به -٣

 :توليد ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه ٤٢/٣ ٣٢/٩ ٨٧/٦ ٣٩/٩ -٢٣/٤ ٢٧/٠

 مصرف نهايي انرژي ١٧/٢ ٨٧/٩ ٤٨/٥ ٨٠/٥ -٢٠/٨ -٩٢/٠

 كل مصرف نهايي  ٢٩/٢ ١٨/١٠ ٩٤/٦ ٦٩/٥ -٥٢/٥ ١٦/٠

 توليد برق ٦٦/١٦ ٢٤/١٢ ٠١/٩ ٥٦/٤ -٧٥/١ -٢٣/٣



      

 

 

 ٤٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  )  : ١-١٥(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦

 شاخص هاي اقتصاد -١      
 :انرژي

 ت كل كشورجمعي ٠٢/٢ ٠٢/٢ ٠٢/٢ -٢٣/٠ ٥٣/١ ٤٧/١

 توليد ناخالص داخلي ٩٩/٣ ٤٨/١ ٤٩/٠ ٩٥/٢ ٠٨/٦ ٨١/٢

 عرضه انرژي اوليه ٧٢/٧ ٢١/١٠ ٥٩/٥ ٠٢/٤ ٩٥/١ ٦٠/٥

 مصرف نهايي انرژي  ٧٨/٩ ٦١/٥ ٤٤/١٠ ٣٠/١ ٠١/١ ٣٥/٥

 كل مصرف نهايي  ٤٤/٨ ١٧/٨ ١٠/٧ ٨٠/٠ ٨٣/٣ ٠٨/٥

 توليد برق كل كشور  ٦٩/٦ ١٠/١١ ٩١/٧ ٦١/٣ ٩٣/٦ ٥٩/٧

       

       

 :  شاخص هاي سرانه -٢      

 توليد ناخالص داخلي  ٩٤/١ -٥٣/٠ -٥٠/١ ١٩/٣ ٤٨/٤ ٣٢/١

 عرضه انرژي اوليه ٥٩/٥ ٠٢/٨ ٥٠/٣ ٢٧/٤ ٤١/٠ ٠٧/٤

 مصرف نهايي انرژي  ٦١/٧ ٥٢/٣ ٢٥/٨ ٥٣/١ -٥١/٠ ٨٣/٣

 كل مصرف نهايي ٢٩/٦ ٠٣/٦ ٩٧/٤ ٠٤/١ ٢٧/٢ ٥٦/٣

 توليد برق ٥٩/٤ ٩٠/٨ ٧٧/٥ ٨٥/٣ ٣٢/٥ ٠٤/٦

       

       

      
 نسبت شاخص ها به -٣

 :توليد ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه ٥٨/٣ ٦٠/٧ ٠٨/٥ ٠٥/١ -٩٠/٣ ٧٢/٢

 مصرف نهايي انرژي ٥٧/٥ ٠٧/٤ ٩٠/٩ -٦٠/١ -٧٨/٤ ٤٨/٢

 كل مصرف نهايي  ٢٧/٤ ٥٩/٦ ٥٧/٦ -٠٩/٢ -١٢/٢ ٢١/٢

 توليد برق ٦٠/٢ ٤٨/٩ ٣٨/٧ ٦٤/٠ ٧٩/٠ ٦٦/٤



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٤١

 ادامه... اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخصهاي عمده اقتصاد انرژي  )  : ١-١٥(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

      
 شاخص هاي اقتصاد -١

 :انرژي

 جمعيت كل كشور ٤٧/١ ٤٧/١ ٤٨/١ ٣٦/١ ٥٧/١ ٢١/٢

  ناخالص داخليتوليد ٨٧/٢ ٦٠/١ ٩٦/٤ ٢٨/٣ ٥٠/٧ ٦٦/٦

 عرضه انرژي اوليه ٦١/٣ ٤٥/٣ ٥١/٣ ٧٦/٢ ٥٤/٧ ٣٣/٦

 مصرف نهايي انرژي  ٥٧/٠ ٤٠/٥ ٠١/٦ ٩٥/٢ ١٧/٨ ٠٥/٥

 كل مصرف نهايي  ١٠/٣ ٩٦/١ ٩٨/٢ ٠٨/٣ ١٠/٧ ٣٥/٥

 توليد برق كل كشور  ٨٢/٥ ٨٩/٨ ٧٤/٧ ١٧/٧ ١٩/٨ ٤١/٨

       

       

 :  شاخص هاي سرانه -٢      

 توليد ناخالص داخلي  ٣٨/١ ١٣/٠ ٤٣/٣ ٩٠/١ ٨٤/٥ ٣٥/٤

 عرضه انرژي اوليه ١١/٢ ٩٦/١ ٠٠/٢ ٣٨/١ ٨٨/٥ ٠٢/٤

 مصرف نهايي انرژي  -٨٨/٠ ٨٨/٣ ٤٧/٤ ٥٧/١ ٥٠/٦ ٧٧/٢

 كل مصرف نهايي ٦١/١ ٤٩/٠ ٤٨/١ ٧٠/١ ٤٥/٥ ٠٧/٣

 توليد برق ٢٩/٤ ٣٢/٧ ١٧/٦ ٧٣/٥ ٥٢/٦ ٠٦/٦

       

       

      
نسبت شاخص ها به  -٣

 :توليد ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه ٧٢/٠ ٨٢/١ -٣٨/١ -٥٠/٠ ٠٤/٠ -٣١/٠

 مصرف نهايي انرژي -٢٤/٢ ٧٤/٣ ٠٠/١ -٣٢/٠ ٦٣/٠ -٥١/١

 كل مصرف نهايي  ٢٢/٠ ٣٦/٠ -٨٩/١ -١٩/٠ -٣٧/٠ -٢٣/١

 توليد برق ٨٦/٢ ١٨/٧ ٦٥/٢ ٧٧/٣ ٦٥/٠ ٦٤/١

    .ارقام مقدماتي مي باشند  ▪



      

 

 

 ٤٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهائي  )  : ١-١٦(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١
   عرضه انرژي اوليه -١      

 توليد 
 نفت خام  ٧/٩٤٧ ٢/١٠٤٢ ٨/١٢٣١ ٥/١٣٩٧ ٠/١٦٥٧ ٠/١٨٥٠

 گازطبيعي  ٥/٥ ٠/٦ ٩/٦ ٥/٢٢ ٤/٥٤ ٢/٧٣

 زغالسنگ ٠/١ ١/١ ٣/١ ٤/١ ٥/١ ٩/٢

 سوختهاي غيرتجاري ٥/٤ ٣/٤ ٢/٤ ٠/٤ ٨/٣ ٧/٣

 انرژي آبي ٠/١ ٣/١ ١/٢ ٦/٢ ٢/٤ ٥/٥

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل توليد ٧/٩٥٩ ٩/١٠٥٤ ٣/١٢٤٦ ٠/١٤٢٨ ٩/١٧٢٠ ٣/١٩٣٥

       
 واردات

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١/٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل واردات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١/٠

       
 صادرات 

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٢/٨٩٣ ٦/٩٧٨ ٨/١١٥٨ ٥/١٣٣١ ٦/١٥٧٠ ٩/١٧٥٨

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ١/٦ ٦/٣٥ ٧/٥١

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ * *

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل صادرات  ٢/٨٩٣ ٦/٩٧٨ ٨/١١٥٨ ٦/١٣٣٧ ٢/١٦٠٦ ٦/١٨١٠

 
٣/١ -  

 
٦/٠ -  

 
٧/٠ -  

 
٩/٠ -  

 
٩/٠ -  

 
٩/٠ -  

 
 سوخت كشتي هاي بين المللي

 ه كل انرژي اوليهعرض ٨/٧٤ ٦/٨٢ ٨/٨٣ ٧/١٠٣ ١/١١٤ ١/١٢٢

       
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • • • • •

 تلفات تبديل ٨/١ ٢/٢ ١/٣ ٣/٤ ٦/٥ ٧/٦

 مصارف بخش انرژي ٦/١٩ ٤/٢١ ٠/١٥ ٥/١٩ ٤/١٨ ٣/١٤

 كل مصرف در بخش انرژي ٤/٢١ ٦/٢٣ ١/١٨ ٨/٢٣ ٠/٢٤ ٠/٢١

  كل مصرف نهائي -٣ ٤/٥٣ ٠/٥٩ ٧/٦٥ ٩/٧٩ ١/٩٠ ١/١٠١



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٤٣

 ادامه... عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهائي  )  : ١-١٦(جدول 
 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧

   عرضه انرژي اوليه -١      

 توليد 
 نفت خام  ٣/٢١٤٥ ٩/٢١٩٧ ٠/١٩٦٦ ٠/٢١٥٣ ٩/٢٠٦٦ ٣/١٥٤٩

 گازطبيعي  ٥/٨٠ ٧/٨٤ ٩/٨٧ ٤/٨٩ ٧/٩٠ ٩/٥٦

 زغالسنگ  ٨/٢ ٠/٣ ٩/٢ ١/٣ ٠/٣ ٦/٢

 سوختهاي غيرتجاري ٥/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٣/٣ ٣/٣ ١/٣

 انرژي آبي ٤/٤ ٣/٥ ٤/٥ ٢/٦ ٦/٦ ٨/٩

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ٥/٢٢٣٦ ٣/٢٢٩٤ ٧/٢٠٦٥ ٠/٢٢٥٥ ٥/٢١٧٠ ٦/١٦٢١

       
 واردات

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ـــ ـــ ـــ ٤/٠ ٦/٠ ٠/٤

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ٣/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٤/٠ ٣/٠ ٣/٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٣/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٨/٠ ٩/٠ ٣/٤

       
 صادرات 

  نفت خام و فرآورده هاي نفتي ١/٢٠٣٤ ٥/٢٠٦٨ ١/١٨١١ ٢/١٩٨١ ٢/١٨٦٦ ٠/١٣٣٥

 گازطبيعي  ٧/٥٤ ٥/٥٧ ٣/٦٠ ٤/٥٨ ١/٥٩ ٤/٣٢

 زغالسنگ * * ١/٠ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل صادرات  ٨/٢٠٨٨ ٠/٢١٢٦ ٥/١٨٧١ ٦/٢٠٣٩ ٣/١٩٢٥ ٤/١٣٦٧

 
٧/٠ -  

 
٠/١ -  

 
٦/٠ -  

 
٨/٠ -  

 
٩/٠ -  

 
٠/١- 

 
 سوخت كشتي هاي بين المللي

 عرضه كل انرژي اوليه ٨/١٤٥ ٠/١٦٣ ٨/١٨٥ ٤/٢١٣ ٣/٢٤٥ ٤/٢٤٠

       
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • • • • •

 تلفات تبديل ٥/٩ ٢/١٢ ٠/١٥ ٦/١٦ ٩/١٩ ٢/٢٤

 مصارف بخش انرژي ٥/٢٠ ٩/٢١ ٤/٢٢ ٠/٢٤ ٦/٢٣ ٠/١٩

 كل مصرف در بخش انرژي ٠/٣٠ ١/٣٤ ٤/٣٧ ٦/٤٠ ٥/٤٣ ٢/٤٣

 ل مصرف نهائي  ك-٣ ٨/١١٥ ٩/١٢٨ ٤/١٤٨ ٨/١٧٢ ٨/٢٠١ ٢/١٩٧



      

 

 

 ٤٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهائي  )  : ١-١٦(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢

   عرضه انرژي اوليه -١     

 توليد 

 نفت خام  ٣/١٢٥٩ ٢/٥٤١ ٠/٥٢٦ ٧/٩٧٩ ٨/٩٨٨
 گازطبيعي  ٨/٥٤ ٣/٢٩ ٧/٣١ ٥/٤٣ ٧/٤٩
 زغالسنگ ٧/٢ ٩/٢ ١/٣ ٣/٣ ٣/٣
 سوختهاي غيرتجاري ٧/٣ ٠/٣ ٥/٣ ١/٣ ٩/٢
 انرژي آبي ٥/٨ ٨/٨ ٧/٩ ١/١٠ ٧/٩

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل توليد ٠/١٣٢٩ ٢/٥٨٥ ٠/٥٧٤ ٧/١٠٣٩ ٣/١٠٥٤

      
 واردات

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 اي نفتيفرآورده ه ٦/٣ ٢/٣ ١/٢١ ٢/٣٠ ٩/٥٨

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 زغالسنگ ٣/٠ ١/٠ ٣/٠ ٠/١ ٨/٢

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل واردات ٩/٣ ٣/٣ ٤/٢١ ٢/٣١ ٧/٦١

      
 صادرات 

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٠/١٠٤٤ ٠/٣٢٨ ٨/٣٣٩ ٧/٧٨٧ ٣/٧٦٤

 گازطبيعي  ٠/٢٢ ـــ ـــ ـــ ـــ

 غالسنگز ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل صادرات  ٠/١٠٦٦ ٠/٣٢٨ ٨/٣٣٩ ٧/٧٨٧ ٣/٧٦٤

 
٣/٠ -  

 
٢/٠ -  

 
٨/١ -  

 
*  

 
٠/١ -  

 
 سوخت كشتي هاي بين المللي

 عرضه كل انرژي اوليه ٩/٢٥٩ ١/٢٤١ ٩/٢٥٤ ٢/٢٨٤ ٤/٣٤١

      
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • • • •

 تلفات تبديل ٧/٢٧ ٣/٢٧ ٢/٣٠ ٢/٣٤ ٥/٤٠

 مصارف بخش انرژي ٣/١٩ ١/١٢ ٣/١٣ ٣/١٤ ٨/١٥

 كل مصرف در بخش انرژي ٠/٤٧ ٤/٣٩ ٥/٤٣ ٥/٤٨ ٣/٥٦

  كل مصرف نهائي -٣ ٩/٢١٢ ٧/٢٠١ ٤/٢١١ ٧/٢٣٥ ١/٢٨٥



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٤٥

 ادامه... عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهائي  )  : ١-١٦(جدول 
 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧

     
   عرضه انرژي اوليه -١

 توليد 
 نفت خام  ١/٨٦٥ ٣/٩١٤ ٧/٧٩٥ ٧/٨٩١ ٢/٩٣٣

 گازطبيعي  ٩/٥٧ ٦/٥٧ ١/٥٥ ٦/٦٩ ٥/٧٢

 زغالسنگ ٥/٣ ٦/٣ ٥/٣ ٧/٣ ١/٤

 سوختهاي غيرتجاري ٠/٣ ٩/٢ ٩/٣ ٩/٣ ٦/٣

 انرژي آبي ٠/٩ ٧/٨ ٧/١١ ١/١٣ ٤/١١

 ي تجديدپذيرانرژيها ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ٥/٩٣٨ ٠/٩٨٧ ٨/٨٦٩ ١/٩٨٢ ٨/١٠٢٤

    
  

 واردات
 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ٤/٣٧ ٩/٦٣ ٣/٦٠ ٥/٧١ ٢/٦٨

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ٢/٢ ٤/١ ٧/١ ٤/١ ٤/١

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٦/٣٩ ٣/٦٥ ٠/٦٢ ٩/٧٢ ٦/٦٩

    
  

 صادرات 
 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٦/٦١٠ ٣/٦٥٢ ٥/٥٦٦ ٠/٦٣٥ ٥/٦٨٢

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل صادرات  ٦/٦١٠ ٣/٦٥٢ ٥/٥٦٦ ٠/٦٣٥ ٥/٦٨٢

 
٥/١ - 

 
٤/١ - 

 
٩/٠ - 

 
٢/٠ - 

 
٤/٠ -  

 
 شتي هاي بين الملليسوخت ك

 عرضه كل انرژي اوليه ٣/٣٧٨ ٨/٣٩٠ ٢/٣٦٧ ٤/٣٩٧ ٥/٤٠١

    
  

  بخش تبديالت-٢

 تبديالت • • • • •

 تلفات تبديل ٣/٤٥ ٢/٥٠ ٣/٥١ ٥/٥٥ ٨/٥٦

 مصارف بخش انرژي ١/١٧ ٩/١٧ ٠/١٦ ٨/١٤ ٠/١٤

 كل مصرف در بخش انرژي ٤/٦٢ ١/٦٨ ٣/٦٧ ٣/٧٠ ٨/٧٠

  كل مصرف نهائي -٣ ٩/٣١٥ ٧/٣٢٢ ٩/٢٩٩ ١/٣٢٧ ٧/٣٣٠



      

 

 

 ٤٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهائي  )  : ١-١٦(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢

   عرضه انرژي اوليه -١     

 توليد 
 نفت خام  ١/١٠٧٥ ٢/١١٩٢ ٠/١٢٤٥ ٠/١٣٤٨ ٧/١٤٢٦

 گازطبيعي  ٤/١٠٤ ١/١٥٣ ٥/١٩١ ٨/١٨٦ ٥/٢٢٥

 زغالسنگ ٦/٤ ٤/٤ ٠/٤ ٥/٤ ٦/٥

 سوختهاي غيرتجاري ٨/٣ ٥/٣ ٥/٤ ١/٤ ٢/٤

 انرژي آبي ٧/١١ ٥/٩ ٠/١١ ٦/١٤ ٣/١٥

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ٦/١١٩٩ ٧/١٣٦٢ ٠/١٤٥٦ ٠/١٥٥٨ ٤/١٦٧٧

      
 واردات

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ٥/٤٨ ٥/٤٤ ٢/٤٥ ٥/٦١ ٤/٥٤

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ٥/١ ٣/٢ ٢/٣ ١/٣ ٥/٣

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٠/٥٠ ٨/٤٦ ٤/٤٨ ٦/٦٤ ٩/٥٧

      
 صادرات 

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٤/٧٦٥ ٢/٩٠٦ ٩/٩٤٦ ٥/١٠٢٠ ٦/١٠٥٧

 گازطبيعي  ـــ ١/١٣ ٩/١٧ ٦/٢ ـــ

 زغالسنگ ١/٠ ٢/٠ ٠٢/٠ ٢/٠ ٠/١

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ١/٠

 كل صادرات  ٥/٧٦٥ ٥/٩١٩ ٨/٩٦٤ ٣/١٠٢٣ ٦/١٠٥٨

 
٩/٢ -  

 
٧/١ -  

 
٤/٢ -  

 
٩/١ -  

 
٧/٢ -  

 
 سوخت كشتي هاي بين المللي

 عرضه كل انرژي اوليه ١/٤٦٥ ٤/٥٠٨ ٤/٥٧١ ٦/٦١٥ ٤/٦٧٨

      
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • • • •

 تلفات تبديل ٩/٦٨ ٤/٧٨ ١/٨٩ ٩/٩١ ٩/١٠٧

 مصارف بخش انرژي ١/٢٦ ٩/٣٠ ٣/٣٤ ٨/٣٧ ٩/٤٤

 كل مصرف در بخش انرژي ٠/٩٥ ٣/١٠٩ ٤/١٢٣ ٧/١٢٩ ٨/١٥٢

  كل مصرف نهائي -٣ ١/٣٧٠ ١/٣٩٩ ١/٤٤٨ ٩/٤٨٥ ٦/٥٢٥
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٤٧

 ادامه... عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهائي  )  : ١-١٦(جدول 
 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧

   عرضه انرژي اوليه -١     

 توليد 

 نفت خام  ١/١٤٠٠ ٤/١٤٣٣ ٣/١٣٢١ ١/١٣١٥ ٠/١٣٤١

 گازطبيعي  ٤/٢٤٨ ١/٢٧٨ ٤/٢٧٣ ٥/٣٠١ ٧/٣١٨

 زغالسنگ ٤/٥ ٣/٥ ٠/٥ ٨/٤ ٠/٦

 سوختهاي غيرتجاري ٥/٤ ٩/٣ ٩/٣ ٩/٣ ٢/٣

 انرژي آبي ٦/١١ ٤/١١ ٥/١١ ٨/١٠ ٠/١١

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠٣/٠

 كل توليد ١/١٦٧٠ ١/١٧٣٢ ١/١٦١٥ ٢/١٦٣٦ ٩/١٦٧٩

      
 واردات

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ٧/١

 فرآورده هاي نفتي ٨/٣٩ ١/٢٦ ٠/٢٦ ٩/٢٢ ٧/٧

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ٥/٢ ٧/١١

 زغالسنگ ٨/٢ ٣/٢ ٠/٣ ٤/٣ ٤/٣

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٦/٤٢ ٥/٢٨ ١/٢٩ ٧/٢٨ ٦/٢٤

      
 صادرات 

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٩/٩٨٩ ٦/١٠٠٢ ١/٨٨٠ ٨/٨٥٤ ٣/٨٥٤

 گازطبيعي  ٨/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ٠٠٣/٠ ٠١/٠

 برق ١/٠ ١/٠ ٢/٠ ٣/٠ ٤/٠

 كل صادرات  ٠/٩٩١ ٨/١٠٠٢ ٤/٨٨٠ ١/٨٥٥ ٦/٨٥٤

 
٩/٢ -  

 
٤/٤ -  

 
٤/٤ -  

 
٥/٤ -  

 
٢/٤ -  

 
 سوخت كشتي هاي بين المللي

 عرضه كل انرژي اوليه ٤/٧١٦ ٢/٧٤٥ ٧/٧٥٩ ٣/٨٠٢ ٢/٨٣١

      
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • • • •

 تلفات تبديل ٦/١٠٧ ٧/١١٨ ٤/١١٨ ٢/١٢٨ ٢/١٣١

 مصارف بخش انرژي ٩/٤٥ ١/٥٩ ٢/٥٢ ٠/٥٥ ٨/٦١

 كل مصرف در بخش انرژي ٥/١٥٣ ٨/١٧٧ ٦/١٧٠ ٢/١٨٣ ٠/١٩٣

  كل مصرف نهائي -٣ ٩/٥٦٢ ٤/٥٦٧ ١/٥٨٩ ١/٦١٩ ٣/٦٣٨



      

 

 

 ٤٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهائي  )  : ١-١٦(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

     
 انرژي اوليه   عرضه -١

 توليد 
 نفت خام  ١/١٢٣٤ ٠/١٣٧٣ )١( ٧/١٣٤٣ )١( ٣/١٢٦٥ )١( ٨/١٤٣١

  )٢(گازطبيعي ٤/٣٦٤ ٥/٣٨٢ ٨/٣٩٦ ١/٤٥١ ١/٥١٠
 زغالسنگ  ٧/٥ ١/٦ ٨/٥ ٠/٦ ٩/٥
 سوختهاي غيرتجاري ٧/٢ ٦/٢ ٦/٢ ٠/٢ ٨/١
 انرژي آبي ٧/٧ ٧/٥ ٩/٧ ٦/١٢ ٣/١٧

  تجديدپذيرانرژيهاي ٠٦/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٤/٠
 كل توليد ٧/١٦١٤ ٠/١٧٧٠ ٩/١٧٥٦ ٠/١٧٣٧ ٩/١٩٦٦

     
 

 واردات
 )سوآپ(نفت خام  ١/٣ ٦/٤ ٠/٢ ٢/٧ ١/٢٦
 فرآورده هاي نفتي ٠/٧ ٨/١٠ ٠/١٧ ١/٢٣ ٦/٣٣
 گازطبيعي  ٣/١٣ ٧/٢٠ ٤/٢٨ ٣/٣٣ ١/٣٦
 زغالسنگ ٦/٣ ٤/٣ ٤/٣ ٢/٣ ٠/٣
 برق ٠٤/٠ ١/٠ ٤/٠ ٦/٠ ٩/٠
 كل واردات ٩/٢٦ ٦/٣٩ ٣/٥١ ٣/٦٧ ٦/٩٩

     
 

 صادرات 
 )٣(نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٠/٨١٠ ١/٩٥٥ ٧/٨٩٧ ٨/٩١٩ ٣/١٠٤٣

 گازطبيعي  ـــ ـــ ٢/٢ ٠/٨ ٥/٢١
 زغالسنگ ٠٦/٠ ٣/٠ ٦/٠ ١/٠ ١/٠
 برق ٥/٠ ٥/٠ ٦/٠ ٥/٠ ٥/٠
 كل صادرات  ٦/٨١٠ ٩/٩٥٥ ١/٩٠١ ٤/٩٢٨ ٤/١٠٦٥

 
٢/٠- 

 
١/٠- 

 
٤/٠ - 

 
٤/٢ - 

 
٥/٤ - 

 
 سوخت كشتي هاي بين المللي

 عرضه كل انرژي اوليه ٠/٨٦٠ ٢/٨٩٠ ٧/٩١٤ ٧/٩٨٣ ٩/١٠٤٥

     
 
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • -٠/٦ ٤/٠ ٧/١٢
 تلفات تبديل ٦/١٤٣ ٣/١٥٣ ٦/١٦٠ ٤/١٦٨ ٦/١٧١
 مصارف بخش انرژي ٦/٦٥ ٧/٦٦ ٣/٦٩ ٠/٧٥ ٢/٨٢
 ف در بخش انرژيكل مصر ٢/٢٠٩ ٠/٢٢٠ ٩/٢٢٣ ٨/٢٤٣ ٥/٢٦٦

  كل مصرف نهائي -٣ ٨/٦٥٠ ٢/٦٧٠ ٨/٦٩٠ ٩/٧٣٩ ٥/٧٧٩

 .                                                   شامل توليد نفت خام، ميعانات و مايعات گازي مي گردد) ١
 و  (NGL)يات جداسازي مايعات گازي      توليد گازطبيعي براساس تعريف آژانس بين المللي انرژي، مقدار گازي مي باشد كه پس از عمل                ) ٢

به عبارت ديگر توليد شامل سوخت مصرفي          . گوگردزدايي بدست مي آيد و شامل گازهاي سوزانده شده و تزريق مجدد نمي گردد                
 .پااليشگاههاي گاز و گاز تحويل شده به خط لوله مي باشد

د شامل صادرات گازمايع پتروشيمي ها، صادرات مايعات و           به بع  ١٣٨٠ شامل مبادالت سوآپ نفت خام و از سال             ١٣٧٨-٧٩سالهاي  ) ٣
 .              ميعانات گازي و مبادالت سوآپ نفت خام مي گردد

 .رقم ناچيز مي باشد *   . ارقام در دسترس نمي باشند  •  .ارقام مقدماتي مي باشند  ▪
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٤٩

 كل مصرف نهائي به تفكيك بخشها )  : ١-١٧(جدول 
 ) نفت خامميليون بشكه معادل (

 شرح ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١
   مصرف نهائي -٤      

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٢/١٦ ٠/١٨ ٦/٢٠ ١/٢١ ٣/٢٣ ١/٢٧
 صنعت ٤/١١ ٩/١٢ ٠/١٤ ١/١٥ ٨/١٦ ١/١٨
 حمل و نقل ٥/١٢ ٩/١٣ ٤/١٥ ٧/١٧ ٢/٢٠ ٣/٢٢
 كشاورزي ٨/٢ ٣/٣ ٦/٣ ٠/٤ ٥/٤ ٠/٥
 مصارف غيرانرژي  ١/٢ ٣/٢ ٧/٢ ٨/٢ ٦/٣ ٦/٣
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٠/٤٥ ٣/٥٠ ٢/٥٦ ٧/٦٠ ٤/٦٨ ١/٧٦

       
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١/٠
 صنعت  ٢/٠ ٣/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٦/٠ ٦/١

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 مصارف غيرانرژي  ٥/٠ ٥/٠ ٦/٠ ٧/٩ ٤/١١ ٤/١١
 كل مصرف گازطبيعي  ٧/٠ ٨/٠ ٠/١ ٢/١٠ ٠/١٢ ١/١٣

       
 زغالسنگ 

 خانگي و تجاري ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠

 مصارف غيرانرژي  ٩/٠ ٠/١ ٢/١ ٣/١ ٥/١ ٠/٣
 كل مصرف زغالسنگ ٠/١ ١/١ ٣/١ ٤/١ ٦/١ ١/٣

       
 )١ ( سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٥/٤ ٣/٤ ٢/٤ ٠/٤ ٨/٣ ٧/٣
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري ٥/٤ ٣/٤ ٢/٤ ٠/٤ ٨/٣ ٧/٣

       
  برق

 خانگي و تجاري ٧/٠ ٩/٠ ١/١ ٣/١ ٥/١ ٨/١
 صنعت  ٥/١ ٦/١ ٨/١ ٢/٢ ٧/٢ ٢/٣

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كشاورزي ـــ ـــ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 مصرف برقكل  ٢/٢ ٥/٢ ٠/٣ ٦/٣ ٣/٤ ١/٥

       
 كل مصرف نهائي انرژي  ٩/٤٩ ٢/٥٥ ٢/٦١ ١/٦٦ ٦/٧٣ ١/٨٣
 كل مصرف نهائي غيرانرژي  ٥/٣ ٨/٣ ٥/٤ ٨/١٣ ٥/١٦ ٠/١٨
 كل مصارف نهائي  ٤/٥٣ ٠/٥٩ ٧/٦٥ ٩/٧٩ ١/٩٠ ١/١٠١



      

 

 

 ٥٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... كل مصرف نهائي به تفكيك بخشها  )  : ١-١٧(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧
   مصرف نهائي -٤      

 فرآورده هاي نفتي  
 خانگي و تجاري ٢/٢٩ ٨/٣٣ ٢/٣٨ ٨/٤٤ ٥/٥٢ ٤/٥٢

 صنعت ٤/٢٠ ٣/٢٣ ٤/٢٦ ٣/٣٠ ٣/٣٦ ٢/٣٦

 حمل و نقل ٢/٢٧ ٣/٣١ ٩/٣٨ ٠/٤٧ ٢/٥٧ ٥/٥٧

 كشاورزي ٠/٦ ٨/٦ ٤/٨ ٩/٩ ٩/١١ ٩/١١

 مصارف غيرانرژي  ٦/٤ ٥/٥ ٧/٦ ٥/٨ ٠/١٠ ٧/٩
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٤/٨٧ ٧/١٠٠ ٥/١١٨ ٥/١٤٠ ٠/١٦٨ ٧/١٦٧

       
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ١/٠ ١/٠ ٢/٠ ٥/٠ ٣/١ ٣/١

 صنعت  ٧/٣ ٥/٤ ٣/٥ ٩/٦ ١/٦ ٠/٣

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٦/١١ ٦/٩ ٥/٩ ٣/٩ ٧/٩ ١/٩
 كل مصرف گازطبيعي  ٤/١٥ ٢/١٤ ٠/١٥ ٧/١٦ ١/١٧ ٤/١٣

       
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠

 مصارف غيرانرژي ١/٣ ٣/٣ ٣/٣ ٤/٣ ٤/٣ ٠/٣
 كل مصرف زغالسنگ ٢/٣ ٤/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٥/٣ ١/٣

       
 )١ (  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٥/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٣/٣ ٣/٣ ١/٣
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري ٥/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٣/٣ ٣/٣ ١/٣

       
 برق

 خانگي و تجاري ٢/٢ ٤/٢ ٠/٣ ٥/٣ ١/٤ ٨/٤

 صنعت  ٠/٤ ٦/٤ ٨/٤ ١/٥ ٤/٥ ٩/٤

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كشاورزي ١/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٣/٠ ٣/٠

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 ف برقكل مصر ٣/٦ ٢/٧ ٠/٨ ٨/٨ ٨/٩ ٠/١٠

       
 كل مصرف نهائي انرژي  ٥/٩٦ ٥/١١٠ ٩/١٢٨ ٦/١٥١ ٦/١٧٨ ٥/١٧٥
 كل مصرف نهائي غيرانرژي  ٣/١٩ ٤/١٨ ٥/١٩ ٢/٢١ ٢/٢٣ ٧/٢١
 كل مصارف نهائي  ٨/١١٥ ٩/١٢٨ ٤/١٤٨ ٨/١٧٢ ٨/٢٠١ ٢/١٩٧



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٥١

 ادامه... كل مصرف نهائي به تفكيك بخشها  )  : ١-١٧(جدول 
 ) ت خامميليون بشكه معادل نف(

 شرح ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢
   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٣/٦١ ٣/٥٤ ٠/٥٣ ٦/٥٩ ٦/٧٣
 صنعت ٢/٣٨ ١/٤١ ٣/٤٤ ٧/٤٧ ٨/٥٤
 حمل و نقل ٥/٥٨ ٠/٥٤ ٦/٥٣ ٦/٥٨ ٥/٧٢
 كشاورزي ٤/١٢ ٥/١٢ ٦/١٣ ٩/١٥ ٣/١٩
 ي مصارف غيرانرژ ٤/٩ ٦/٩ ٧/١١ ١/١٠ ٢/١٤
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٨/١٧٩ ٥/١٧١ ٢/١٧٦ ٩/١٩١ ٤/٢٣٤

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٣/٣ ٤/٥ ٩/٩ ٢/١٢ ٠/١٥

 صنعت  ٤/١ ٣/٣ ٨/٥ ٦/٩ ٠/١٠

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٦/١٠ ٢/٤ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠
 كل مصرف گازطبيعي  ٣/١٥ ٩/١٢ ٩/١٥ ٠/٢٢ ٢/٢٥

      
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١٢/٠ ١٢/٠

 مصارف غيرانرژي  ٠/٣ ٩/٢ ٣/٣ ١/٤ ٩/٥
 كل مصرف زغالسنگ ١/٣ ٠/٣ ٤/٣ ٣/٤ ٠/٦

      
 )١( سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٧/٣ ٠/٣ ٥/٣ ١/٣ ٩/٢
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري ٧/٣ ٠/٣ ٥/٣ ١/٣ ٩/٢

      
  برق

 خانگي و تجاري ٦/٥ ٩/٥ ٧/٦ ٥/٨ ٦/٩

 صنعت  ١/٥ ٠/٥ ٢/٥ ٣/٥ ١/٦

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٣/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٧/٠ ٩/٠

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف برق ٠/١١ ٣/١١ ٤/١٢ ٥/١٤ ٦/١٦

      
 كل مصرف نهائي انرژي  ٩/١٨٩ ٠/١٨٥ ٢/١٩٦ ٣/٢٢١ ٨/٢٦٤
 كل مصرف نهائي غيرانرژي  ٠/٢٣ ٧/١٦ ٢/١٥ ٤/١٤ ٣/٢٠
 كل مصارف نهائي  ٩/٢١٢ ٧/٢٠١ ٤/٢١١ ٧/٢٣٥ ١/٢٨٥



      

 

 

 ٥٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... كل مصرف نهائي به تفكيك بخشها  )  : ١-١٧(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧
   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٥/٧٥ ٨/٨١ ٦/٦٨ ٥/٧٦ ٦/٧٦
 صنعت ٠/٥٩ ١/٦٣ ١/٥٩ ٥/٦٢ ٤/٦٢
 حمل و نقل ٠/٧٨ ٨/٨٢ ٧/٧٨ ٦/٨٤ ٤/٨٣
 كشاورزي ٦/٢٠ ٦/٢٣ ٦/٢٢ ١/٢٥ ٠/٢٥
 مصارف غيرانرژي  ٥/٢٤ ٣/١٣ ١/١٢ ١/١٤ ١/١٧
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٦/٢٥٧ ٦/٢٦٤ ٠/٢٤١ ٩/٢٦٢ ٥/٢٦٤

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٩/١٩ ٧/٢٠ ٠/٢١ ٧/١٦ ٧/١٦

 صنعت  ١/١١ ٤/٩ ٥/٧ ٥/١٥ ٥/١٥

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٧/٠ ٨/١
 كل مصرف گازطبيعي  ٢/٣١ ٣/٣٠ ٧/٢٨ ٩/٣٢ ٠/٣٤

      
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠

 مصارف غيرانرژي  ٦/٥ ٨/٤ ٠/٥ ٠/٥ ٣/٥
 كل مصرف زغالسنگ ٧/٥ ٩/٤ ٢/٥ ١/٥ ٤/٥

      
 )١( سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٠/٣ ٩/٢ ٩/٣ ٩/٣ ٦/٣
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري ٠/٣ ٩/٢ ٩/٣ ٩/٣ ٦/٣

      
  برق

 خانگي و تجاري ٧/١٠ ٨/١١ ١/١٣ ١/١٤ ٥/١٤

 صنعت  ٦/٦ ٧/٦ ٧/٦ ٢/٦ ٢/٦

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ١/١ ٥/١ ٣/١ ٥/١ ٨/١

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ٥/٠ ٦/٠
 كل مصرف برق ٤/١٨ ٠/٢٠ ١/٢١ ٣/٢٢ ١/٢٣

      
 كل مصرف نهائي انرژي  ٦/٢٨٥ ٤/٣٠٤ ٦/٢٨٢ ٤/٣٠٧ ٤/٣٠٦
 كل مصرف نهائي غيرانرژي  ٣/٣٠ ٣/١٨ ٣/١٧ ٧/١٩ ٣/٢٤
 كل مصارف نهائي  ٩/٣١٥ ٧/٣٢٢ ٩/٢٩٩ ١/٣٢٧ ٧/٣٣٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٥٣

 ادامه... كل مصرف نهائي به تفكيك بخشها  )  : ١-١٧(جدول 
 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢
   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٥/٨٦ ٤/٨٠ ٨/٨٤ ٣/٩٥ ٥/١٠٩
 صنعت ١/٦٥ ٥/٦٦ ٧/٧٠ ٣/٧٢ ٠/٥٤
 حمل و نقل ١/٩٠ ٢/٩٦ ٠/١٠٤ ٧/١١٠ ١/١٢٢
 كشاورزي ٤/٢٦ ٥/٢٧ ٦/٢٩ ٠/٣١ ٦/٢٨
 مصارف غيرانرژي  ٩/١١ ٩/١٣ ٠/١٧ ٦/٢١ ٢/٣٥
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٠/٢٨٠ ٦/٢٨٤ ١/٣٠٦ ٩/٣٣٠ ٤/٣٤٩

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٨/١٦ ٩/٢٠ ٢/٣٠ ٠/٤٧ ٥/٥٥

 صنعت  ٢/٢٨ ٠/٣٥ ٦/٤٣ ٠/٤٤ ١/٥٣

 ل و نقلحم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٩/٨ ٠/١٩ ٢/٢٤ ٣/١٨ ١/١٩
 كل مصرف گازطبيعي  ٩/٥٣ ٩/٧٤ ٠/٩٨ ٣/١٠٩ ٧/١٢٧

      
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ١٥/٠ ١٥/٠

 مصارف غيرانرژي  ٩/٥ ٤/٦ ٣/٧ ٣/٧ ٠/٨
 كل مصرف زغالسنگ ٠/٦ ٥/٦ ٤/٧ ٤/٧ ١/٨

      
 )١( سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٨/٣ ٥/٣ ٥/٤ ١/٤ ٢/٤
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري ٨/٣ ٥/٣ ٥/٤ ١/٤ ٢/٤

      
  برق

 خانگي و تجاري ٠/١٦ ٦/١٧ ٦/١٩ ٢/٢٠ ٨/٢١

 صنعت  ٥/٧ ٧/٨ ٠/٩ ٧/١٠ ٢/١١

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٠/٢ ٢/٢ ٣/٢ ١/٢ ٤/٢

 ساير مصارف  ٩/٠ ١/١ ٢/١ ٢/١ ٨/٠
 كل مصرف برق ٤/٢٦ ٦/٢٩ ١/٣٢ ٢/٣٤ ٢/٣٦

      
 كل مصرف نهائي انرژي  ٤/٣٤٣ ٨/٣٥٩ ٦/٣٩٩ ٧/٤٣٨ ٣/٤٦٣
 كل مصرف نهائي غيرانرژي  ٧/٢٦ ٣/٣٩ ٥/٤٨ ٢/٤٧ ٣/٦٢
 كل مصارف نهائي  ١/٣٧٠ ١/٣٩٩ ١/٤٤٨ ٩/٤٨٥ ٦/٥٢٥



      

 

 

 ٥٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... كل مصرف نهائي به تفكيك بخشها  )  : ١-١٧(جدول 

 ) ه معادل نفت خامميليون بشك(

 شرح ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧
   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٨/١١٦ ٢/١٠٨ ١/١١٢ ٣/١٠٩ ٧/١٠٨
 صنعت ٧/٥١ ٢/٤٥ ٢/٤٦ ٤/٥٦ ٩/٥٢
 حمل و نقل ٦/١٤٤ ٩/١٤١ ٩/١٤٧ ٢/١٥٣ ٢/١٦١
 كشاورزي ٨/٢٨ ٧/٢٧ ٤/٢٧ ١/٢٦ ٢/٢٩
 مصارف غيرانرژي  ٨/٢٤ ٨/٢١ ٢/٣٧ ٥/٣٨ ٧/٥٠
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٨/٣٦٦ ٨/٣٤٤ ٩/٣٧٠ ٥/٣٨٣ ٨/٤٠٢

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٣/٦٩ ٤/٧٩ ١/٩١ ٦/١٠٢ ٦/١٠٦

 صنعت  ٤/٥٧ ١/٧٢ ٥/٥١ ٤/٥٤ ٠/٤٥

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٤/١٨ ٧/١٩ ٧/٢٠ ٩/٢٠ ١/٢٤
 كل مصرف گازطبيعي  ١/١٤٥ ٢/١٧١ ٣/١٦٣ ٩/١٧٧ ٧/١٧٥

      
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠

 مصارف غيرانرژي  ٠/٨ ٦/٧ ٧/٧ ١/٨ ٧/٨
 كل مصرف زغالسنگ ١/٨ ٧/٧ ٩/٧ ٢/٨ ٩/٨

      
 )١( سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٥/٤ ٩/٣ ٩/٣ ٩/٣ ٢/٣
 صرف سوختهاي غيرتجاريكل م ٥/٤ ٩/٣ ٩/٣ ٩/٣ ٢/٣

      
  برق

 خانگي و تجاري ٣/٢١ ٩/٢١ ٥/٢٢ ٤/٢٤ ٠/٢٦

 صنعت  ٠/١٣ ٦/١٣ ٧/١٥ ٢/١٦ ٢/١٦

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٠/٣ ٢/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٠/٤

 ساير مصارف  ٠/١ ١/١ ٦/١ ٣/١ ٥/١
 كل مصرف برق ٤/٣٨ ٧/٣٩ ٢/٤٣ ٥/٤٥ ٧/٤٧

      
 كل مصرف نهائي انرژي  ٧/٥١١ ٣/٥١٨ ٦/٥٢٣ ٦/٥٥١ ٧/٥٥٤
 كل مصرف نهائي غيرانرژي  ٢/٥١ ١/٤٩ ٥/٦٥ ٥/٦٧ ٥/٨٣
 كل مصارف نهائي  ٩/٥٦٢ ٤/٥٦٧ ١/٥٨٩ ١/٦١٩ ٣/٦٣٨



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٥٥

 ادامه... كل مصرف نهائي به تفكيك بخشها  )  : ١-١٧(جدول 
 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

     
   مصرف نهائي -٤

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ١/١٠٠ ٤/١٠١ ٤/٩٩ ٠/١٠٤ ٣/٩٣
 صنعت ٩/٤٩ ٧/٥٠ ٩/٥٣ ٢/٥٥ ٢/٥٨
 حمل و نقل ٣/١٧٠ ٤/١٨٣ ٢/١٩٤ ٩/٢٠٨ ٨/٢٢٠
 كشاورزي ٦/٢٥ ٤/٢٥ ٩/٢٣ ٠/٢٢ ٤/٢٣
 مصارف غيرانرژي  ٠/٣٤ ٨/٢١ ٢/٢١ ٥/١٦ ٦/٢٠
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٨/٣٧٩ ٧/٣٨٢ ٦/٣٩٢ ٦/٤٠٦ ٢/٤١٦

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٦/١٢١ ١/١٣٨ ٠/١٤٥ ٣/١٧١ ٧/١٨٣
 صنعت  ٥/٦٢ ٥/٦٢ ٦/٥٩ ٩/٦٢ ٠/٧٤

 حمل و نقل ـــ ٠١/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ٠٥/٠
 مصارف غيرانرژي  ٤/٢٣ ٥/١٩ ٢/٢٣ ٥/٢٤ ٢/٢٥
 كل مصرف گازطبيعي  ٥/٢٠٧ ١/٢٢٠ ٨/٢٢٧ ٦/٢٥٨ ١/٢٨٣

      
 غالسنگز

 خانگي و تجاري ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠

 مصارف غيرانرژي  ٨/٨ ٠/٩ ٣/٨ ٧/٨ ٥/٨

 كل مصرف زغالسنگ ٩/٨ ١/٩ ٥/٨ ٨/٨ ٧/٨

     
 

 )١(سوختهاي غيرتجاري
 خانگي و تجاري ٧/٢ ٦/٢ ٦/٢ ٠/٢ ٨/١

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٧/٢ ٦/٢ ٦/٢ ٠/٢ ٨/١

     
 

 برق

 خانگي و تجاري ١/٢٧ ٦/٢٨ ٢/٣٠ ١/٣٢ ٨/٣٤
 صنعت  ٧/١٧ ٤/١٩ ٣/٢٠ ٨/٢١ ٩/٢٣

 حمل و نقل ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠
 كشاورزي ٧/٤ ٤/٥ ٥/٦ ٣/٧ ٢/٨
 ساير مصارف  ٥/٢ ٢/٢ ٤/٢ ٧/٢ ٨/٢
 كل مصرف برق ٩/٥١ ٦/٥٥ ٤/٥٩ ٩/٦٣ ٧/٦٩

      
 كل مصرف نهائي انرژي  ٧/٥٨٤ ٨/٦١٩ ١/٦٣٨ ٣/٦٩٠ ١/٧٢٥

 كل مصرف نهائي غيرانرژي  ١/٦٦ ٤/٥٠ ٧/٥٢ ٦/٤٩ ٤/٥٤

 كل مصارف نهائي  ٨/٦٥٠ ٢/٦٧٠ ٨/٦٩٠ ٩/٧٣٩ ٥/٧٧٩

   .        ارقام مقدماتي مي باشند  ▪  .سوختهاي غيرتجاري شامل هيزم و زغال چوب  مي گردد) ١



      

 

 

 ٥٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  هاي نفتي عرضه برق كل كشور به تفكيك منابع و شاخصهاي جانشيني فرآورده )  : ١-١٨(جدول 

 شرح ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١

  عرضه برق كل كشور -٥      

 )ميليون كيلووات ساعت(

 نفت و گاز  ٣٤٧٥ ٣٧٧٠ ٤٢٠٣ ٥٠٨٧ ٥٤٢٦ ٦٠٢٥

 برق آبي ٦٥٨ ٨٥٥ ١٣٣٦ ١٦٧١ ٢٦٧٩ ٣٥٢٨

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 :كل عرضه برق شامل ٤١٣٣ ٤٦٢٥ ٥٥٣٩ ٦٧٥٨ ٨١٠٥ ٩٥٥٣

 وزارت نيرو ١٨٤٢ ٢٤٣١ ٣١٩٧ ٤٢٥٦ ٥٤٩٠ ٦٨٧٠

 ساير  ٢٢٩١ ٢١٩٤ ٢٣٤٢ ٢٥٠٢ ٢٦١٥ ٢٦٨٣

       

 شاخصهاي جانشيني -٦      
 )درصد(فرآورده هاي نفتي 

      
 

      
نسبت مصرف فرآورده هاي ) الف

 نفتي در بخشها به عرضة داخلي نفت

 يخانگي و تجار ٩/٣٨ ٧/٣٧ ٣/٢٩ ٣/٣٧ ٢/٢٧ ٦/٢٩

 صنعت  ٤/١٩ ٠/٢١ ٦/٢٦ ٩/٢٥ ٥/٢٥ ٥/٢٤

 حمل و نقل  ٥/٢٤ ٧/٢٣ ٦/٢٨ ١/٣٠ ١/٣١ ٨/٣٠

 كشاورزي ٦/٦ ٠/٧ ٤/٤ ٥/٤ ٥/٤ ٩/٤

 نيروگاهها  ٢/٦ ٢/٦ ٣/٦ ٦/٦ ٠/٨ ٨/٦

       

سهم فرآورده هاي نفتي در كل ) ب      

 انرژي مصرفي بخشها 

 ريخانگي و تجا ٩/٧٧ ٣/٧٩ ٥/٧٦ ٠/٧٧ ٦/٧٨ ٨/٧٠

 صنعت  ١/٧٧ ٧/٧٨ ٨/٨١ ٤/٨٠ ٨/٧٨ ٦/٧٢

 حمل و نقل  ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 كشاورزي ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٣/٩٦ ٧/٩٦ ٠/٩٧ ٥/٩٧

 نيروگاهها  ٥/٧٢ ٢/٧٠ ٩/٦٣ ٨/٦٥ ٥/٤٩ ٣/٣٧



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٥٧

 ادامه.. .عرضه برق كل كشور به تفكيك منابع و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-١٨(جدول 

 شرح ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧

  عرضه برق كل كشور -٥      

 )ميليون كيلووات ساعت(

 نفت و گاز  ٩٢٥١ ١٠٥٨٤ ١٢٢٥٥ ١٣٣٣٦ ١٤٧٧١ ١٣٥٩٨

 برق آبي ٢٨٤٢ ٣٤٢١ ٣٤٤٥ ٣٩٧٥ ٤٢١٣ ٦٢٤٩

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 :ضه برق شاملكل عر ١٢٠٩٣ ١٤٠٠٥ ١٥٧٠٠ ١٧٣١١ ١٨٩٨٤ ١٩٨٤٧

 وزارت نيرو ٩٣٢٤ ١١١٦٥ ١٢٧٧٨ ١٤٢١١ ١٥٧٥٥ ١٧٣٨٦

 ساير  ٢٧٦٩ ٢٨٤٠ ٢٩٢٢ ٣١٠٠ ٣٢٢٩ ٢٤٦١

       

 شاخصهاي جانشيني -٦      
 )درصد(فرآورده هاي نفتي 

      
 

      
نسبت مصرف فرآورده هاي ) الف

 نفتي در بخشها به عرضة داخلي نفت

 خانگي و تجاري ٨/٢٨ ٧/٢٩ ٤/٢٩ ٩/٢٨ ٠/٢٦ ٧/٢٨

 صنعت  ٥/٢٢ ٠/٢٣ ٦/٢٠ ١/٢٠ ٩/١٧ ١/١٩

 حمل و نقل  ١/٣٠ ٨/٢٩ ١/٣١ ٨/٣١ ٣/٢٩ ٢/٢٣

 كشاورزي ٠/٦ ٥/٥ ٨/٥ ٩/٥ ٥/٥ ٠/٦

 نيروگاهها  ٦/٥ ٨/٧ ٠/٧ ١/٨ ٩/٧ ٦/٨

       

سهم فرآورده هاي نفتي در كل ) ب      

 انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري ٨/٨٢ ٩/٨٤ ٥/٨٥ ٨/٨٥ ٢/٨٥ ٥/٨٤

 صنعت  ٨/٨٤ ١/٦٥ ٦/٥٩ ٤/٦٠ ٩/٦٣ ٥/٧٢

 حمل و نقل  ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 كشاورزي ٣/٩٨ ٨/٩٤ ٥/٩٧ ٩/٩٧ ٣/٦٧ ٣/٩٧

 نيروگاهها  ١/٤٨ ٢/٤٠ ٥/٤٦ ٢/٤٨ ١/٤٥ ٩/٤٥

 



      

 

 

 ٥٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... آورده هاي نفتي عرضه برق كل كشور به تفكيك منابع و شاخصهاي جانشيني فر )  : ١-١٨(جدول 

 شرح ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢

  عرضه برق كل كشور -٥     

 )ميليون كيلووات ساعت(

 نفت و گاز  ١٦٤٩٠ ١٦٧٦١ ١٨٦٧٧ ٢٢٦٢٩ ٢٦٨٠٦

 برق آبي ٥٤١٩ ٥٦١٩ ٦٢٢٩ ٦٤٤٧ ٦٢٠٣

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 :لكل عرضه برق شام ٢١٩٠٩ ٢٢٣٨٠ ٢٤٩٠٦ ٢٩٠٧٦ ٣٣٠٠٩

 وزارت نيرو ١٩٤٤١ ١٩٨٨٠ ٢٢٤٠٦ ٢٦٣٢٣ ٣٠٥٠٩

 ساير  ٢٤٦٨ ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٧٥٣ ٢٥٠٠

      

 شاخصهاي جانشيني -٦     
 )درصد(فرآورده هاي نفتي 

     
 

     
نسبت مصرف فرآورده هاي نفتي ) الف

 در بخشها به عرضة داخلي نفت

 خانگي و تجاري ٧/٣٠ ٦/٢٩ ١/٢٨ ٩/٢٧ ٢/٣٠

 صنعت  ٠/٢٢ ٨/٢٠ ٢/٢١ ٢/١٩ ٥/١٨

 حمل و نقل  ٣/٢٩ ٦/٢٩ ٢/٢٨ ٧/٢٦ ٥/٢٨

 كشاورزي ٧/٥ ٥/٦ ٩/٦ ١/٧ ٧/٧

 نيروگاهها  ٧/٧ ٤/٨ ٤/٩ ٤/٨ ٦/٩

      

سهم فرآورده هاي نفتي در كل ) ب     

 انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري ٣/٨٣ ٧/٧٨ ٦/٧٢ ٨/٧١ ٣/٧٣

 صنعت  ٩/٧٥ ٢/٧٠ ٧/٦٩ ٠/٦٤ ٨/٦٥

 حمل و نقل  ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 كشاورزي ٥/٩٧ ٨/٩٦ ٤/٩٦ ٨/٩٥ ٦/٩٥

 نيروگاهها  ١/٤٠ ٢/٤٠ ٣/٤٢ ٢/٣٨ ١/٤٣



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٥٩

 ادامه... عرضه برق كل كشور به تفكيك منابع و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-١٨(جدول 

 شرح ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧

 ور  عرضه برق كل كش-٥     

 )ميليون كيلووات ساعت(

 نفت و گاز  ٣٠٨٤٤ ٣٣٦٧٠ ٣٤٠٥٤ ٣٧٨٠٧ ٤٠٢٨٩

 برق آبي ٥٧٥٠ ٥٥٥٠ ٧٥١٧ ٨٣٩٠ ٧٣١١

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 :كل عرضه برق شامل ٣٦٥٩٤ ٣٩٢٢٠ ٤١٥٧١ ٤٦١٩٧ ٤٧٦٠٠

 وزارت نيرو ٣٤٠٩٤ ٣٦٧٢٠ ٣٩٠٤٥ ٤٢٥٥٤ ٤٣٧٧٥

 ساير  ٢٥٠٠ ٢٥٠٠ ٢٥٢٦ ٣٦٤٣ ٣٨٢٥

      

 شاخصهاي جانشيني -٦     
 )درصد(فرآورده هاي نفتي 

     
 

     
نسبت مصرف فرآورده هاي نفتي ) الف

 در بخشها به عرضة داخلي نفت

 خانگي و تجاري ٣/٢٨ ٢/٢٩ ١/٢٧ ٦/٢٦ ٦/٢٦

 صنعت  ٥/١٧ ٢/١٧ ٦/١٧ ٥/١٧ ٤/١٧

 حمل و نقل  ٥/٢٧ ٦/٢٨ ٢/٢٩ ٧/٢٨ ٢/٢٨

 كشاورزي ٥/٧ ٢/٨ ٥/٨ ٢/٨ ١/٨

 نيروگاهها  ٧/١٠ ٠/١٢ ٢/١٣ ٨/١٠ ٤/١١

      

سهم فرآورده هاي نفتي در كل ) ب     

 انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري ١/٧٠ ٩/٧٠ ٦/٦٦ ٧/٧٠ ٦/٧٠

 صنعت  ٢/٦٧ ٧/٦٩ ٤/٧٠ ٠/٦٦ ٨/٦٥

 حمل و نقل  ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 كشاورزي ١/٩٥ ٣/٩٤ ٨/٩٤ ٥/٩٤ ٣/٩٣

 نيروگاهها  ٤/٤٧ ٧/٥١ ٣/٥٠ ٤/٤١ ٨/٤٢



      

 

 

 ٦٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... عرضه برق كل كشور به تفكيك منابع و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-١٨(جدول 

 شرح ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢

  عرضه برق كل كشور -٥     

 )ميليون كيلووات ساعت(

 نفت و گاز  ٤٥١٩٠ ٥٣٠١٩ ٥٧٠٧٠ ٥٩٠٨٩ ٦٦١٩١

 برق آبي ٧٥٢٢ ٦٠٨٣ ٧٠٥٦ ٩٣٣٠ ٩٨٢٤

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 :كل عرضه برق شامل ٥٢٧١٢ ٥٩١٠٢ ٦٤١٢٦ ٦٨٤١٩ ٧٦٠١٤

 وزارت نيرو ٤٨٧٢٥ ٥٤٨٩٦ ٥٩٧١٠ ٦٣٧٨٢ ٧١٣٣٥

 ساير  ٣٩٨٧ ٤٢٠٦ ٤٤١٦ ٤٦٣٧ ٤٦٧٩

      

 شاخصهاي جانشيني -٦     
 )درصد(فرآورده هاي نفتي 

     
 

     
نسبت مصرف فرآورده هاي نفتي ) الف

 در بخشها به عرضة داخلي نفت

 خانگي و تجاري ٥/٢٥ ٠/٢٣ ٦/٢٢ ٥/٢٣ ٧/٢٥

 صنعت  ٢/١٩ ١/١٩ ٨/١٨ ٨/١٧ ٧/١٢

 حمل و نقل  ٦/٢٦ ٦/٢٧ ٧/٢٧ ٣/٢٧ ٧/٢٨

 كشاورزي ٨/٧ ٩/٧ ٩/٧ ٦/٧ ٧/٦

 نيروگاهها  ٦/١٠ ٤/١١ ٠/١١ ٩/٩ ١/١٢

      

ه هاي نفتي در كل سهم فرآورد) ب     

 انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري ٢/٧٠ ٦/٦٥ ٩/٦٠ ٢/٥٧ ٣/٥٧

 صنعت  ٦/٦٤ ٣/٦٠ ٣/٥٧ ٩/٥٦ ٦/٤٥

 حمل و نقل  ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 كشاورزي ٠/٩٣ ٦/٩٢ ٨/٩٢ ٦/٩٣ ٤/٩٢

 نيروگاهها  ٥/٣٩ ٧/٣٨ ٧/٣٦ ٢/٣٤ ٠/٣٦



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٦١

 ادامه... به تفكيك منابع و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي عرضه برق كل كشور  )  : ١-١٨(جدول 

 شرح ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧

  عرضه برق كل كشور -٥     

 )ميليون كيلووات ساعت(

 نفت و گاز  ٧٤٥٧٤ ٧٧٦٩٣ ٨٣٤٧٥ ٩٠٨٣٦ ٩٦٣٩٨

 برق آبي ٧٤٥١ ٧٢٨٨ ٧٣٩٢ ٦٩٢٩ ٧٠٤٠

 برق بادي  ـــ ٤ ٤ ٦ ١٨

 :كل عرضه برق شامل ٨٢٠٢٥ ٨٤٩٨٦ ٩٠٨٧١ ٩٧٧٧١ ١٠٣٤٥٦

 وزارت نيرو ٧٧٠٨٦ ٨٠٠٤٤ ٨٥٨٢٥ ٩٢٣١٠ ٩٧٨٦٢

 ساير  ٤٩٣٩ ٤٩٤٢ ٥٠٤٧ ٥٤٦١ ٥٥٩٤

      

 شاخصهاي جانشيني -٦     
 )درصد(فرآورده هاي نفتي 

     
 

     
نسبت مصرف فرآورده هاي نفتي ) الف

 در بخشها به عرضة داخلي نفت

 خانگي و تجاري ٣/٢٦ ٤/٢٤ ٢/٢٤ ٠/٢٣ ٨/٢٢

 صنعت  ٦/١١ ٢/١٠ ٠/١٠ ٩/١١ ١/١١

 حمل و نقل  ٥/٣٢ ٩/٣١ ٩/٣١ ٢/٣٢ ٨/٣٣

 كشاورزي ٥/٦ ٢/٦ ٩/٥ ٥/٥ ١/٦

 نيروگاهها  ٧/١١ ٥/١٣ ٣/١٣ ٤/١٢ ٨/٨

      

سهم فرآورده هاي نفتي در كل ) ب     

 انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري ١/٥٥ ٧/٥٠ ٨/٤٨ ٥/٤٥ ٤/٤٤

 صنعت  ٣/٤٢ ٥/٣٤ ٧/٤٠ ٤/٤٤ ٤/٤٦

 حمل و نقل  ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 كشاورزي ٤/٩٢ ٧/٨٩ ١/٨٩ ١/٨٨ ٠/٨٨

 نيروگاهها  ٠/٣٦ ٧/٣٧ ٨/٣٧ ٨/٣٣ ٢/٢٣



      

 

 

 ٦٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... عرضه برق كل كشور به تفكيك منابع و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-١٨(جدول 

 شرح ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

     
  عرضه برق كل كشور -٥

 )ميليون كيلووات ساعت(

 نفت و گاز  ١٠٧٦٥٤ ١١٧٦٨٢ ١٢٤٩٧١ ١٣٢٦٢٤ ١٤١٤٤٣

 برق آبي ٤٩٦٨ ٣٦٦٢ ٥٠٧٧ ٨٠٨٥ ١١٠٩٨

 برق بادي  ٣٦ ٣٤ ٣٤ ٣٠ ٢٨

 :كل عرضه برق شامل ١١٢٦٥٨ ١٢١٣٧٩ ١٣٠٠٨٢ ١٤٠٧٣٩ ١٥٢٥٦٩

 وزارت نيرو ١٠٧٢٠٨ ١١٥٧٠٦ ١٢٤٢٧٤ ١٣٥١٤٦ ١٤٦٩٦٣

 ساير  ٥٤٥٠ ٥٦٧٣ ٥٨٠٨ ٥٥٩٣ ٥٦٠٧

      

     
 شاخصهاي جانشيني -٦

 )درصد(فرآورده هاي نفتي 

     
 

     
نسبت مصرف فرآورده هاي نفتي ) الف

 در بخشها به عرضة داخلي نفت

 خانگي و تجاري ٦/٢١ ٦/٢١ ١/٢١ ٨/٢١ ٠/٢٠

 صنعت  ٨/١٠ ٨/١٠ ٤/١١ ٦/١١ ٥/١٢

 حمل و نقل  ٨/٣٦ ٠/٣٩ ٣/٤١ ٩/٤٣ ٣/٤٧

 كشاورزي ٥/٥ ٤/٥ ١/٥ ٦/٤ ٠/٥

 نيروگاهها  ١/١١ ٩/١١ ٨/١٢ ٩/١١ ٠/١٠

      

     
سهم فرآورده هاي نفتي در كل ) ب

 انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري ٨/٣٩ ٤/٣٧ ٨/٣٥ ٦/٣٣ ٧/٢٩

 صنعت  ٤/٣٨ ٢/٣٨ ٣/٤٠ ٥/٣٩ ٣/٣٧

 حمل و نقل  ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 كشاورزي ٤/٨٤ ٥/٨٢ ٦/٧٨ ١/٧٥ ٠/٧٤

 نيروگاهها  ٨/٢٥ ٤/٢٦ ٧/٢٦ ٣/٢٣ ٣/١٨

 .ارقام مقدماتي مي باشند  ▪
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 ٦٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 مصرف انرژي  بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي )  : ١-١٩(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١

 خانگي و تجاري       
 فرآورده هاي نفتي  ٢/١٦ ٠/١٨ ٦/٢٠ ١/٢١ ٣/٢٣ ١/٢٧
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١/٠
 زغالسنگ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠
 سوختهاي غيرتجاري  ٥/٤ ٣/٤ ٢/٤ ٠/٤ ٨/٣ ٧/٣
 برق ٧/٠ ٩/٠ ١/١ ٣/١ ٥/١ ٨/١
 مصرف انرژي كل  ٥/٢١ ٣/٢٣ ٠/٢٦ ٥/٢٦ ٧/٢٨ ٨/٣٢

       
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٤/١١ ٩/١٢ ٠/١٤ ١/١٥ ٨/١٦ ١/١٨
 گازطبيعي  ٢/٠ ٣/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٦/٠ ٦/١
 برق ٥/١ ٦/١ ٨/١ ٢/٢ ٧/٢ ٢/٣
 كل مصرف انرژي  ١/١٣ ٨/١٤ ٢/١٦ ٨/١٧ ١/٢٠ ٩/٢٢

       
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٥/١٢ ٩/١٣ ٤/١٥ ٧/١٧ ٢/٢٠ ٣/٢٢

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٥/١٢ ٩/١٣ ٤/١٥ ٧/١٧ ٢/٢٠ ٣/٢٢

       
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٨/٢ ٣/٣ ٦/٣ ٠/٤ ٥/٤ ٠/٥

 برق ـــ ـــ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠
 كل مصرف انرژي  ٨/٢ ٣/٣ ٧/٣ ١/٤ ٦/٤ ١/٥

       
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٩/٢ ٣/٣ ٩/٣ ٢/٥ ٩/٤ ٤/٤
 گازطبيعي  ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ٨/٠ ٩/١
 انرژي آبي  ٠/١ ٣/١ ١/٢ ٦/٢ ٢/٤ ٥/٥

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠/٤ ٧/٤ ١/٦ ٩/٧ ٩/٩ ٨/١١

       
 پااليشگاهها

 اي نفتي فرآورده ه ٦/١٤ ١/١٦ ٨/٨ ٠/١٣ ٠/١٢ ٣/٧
 گازطبيعي  ٧/٤ ٩/٤ ٨/٥ ١/٦ ٠/٦ ٥/٦
 برق  ٣/٠ ٤/٠ ٤/٠ ٤/٠ ٤/٠ ٥/٠
 كل مصرف انرژي  ٦/١٩ ٤/٢١ ٠/١٥ ٥/١٩ ٤/١٨ ٣/١٤
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٦٥

 ادامه... مصرف انرژي  بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي  )  : ١-١٩(جدول 
 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 حشر ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧

 خانگي و تجاري       
 فرآورده هاي نفتي  ٢/٢٩ ٨/٣٣ ٢/٣٨ ٨/٤٤ ٥/٥٢ ٤/٥٢
 گازطبيعي  ١/٠ ١/٠ ٢/٠ ٥/٠ ٣/١ ٣/١
 زغالسنگ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠
 سوختهاي غيرتجاري  ٥/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٣/٣ ٣/٣ ١/٣
 برق ٢/٢ ٤/٢ ٠/٣ ٥/٣ ١/٤ ٨/٤
 ي كل مصرف انرژ ١/٣٥ ٨/٣٩ ٠/٤٥ ٢/٥٢ ٣/٦١ ٧/٦١

       
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٤/٢٠ ٣/٢٣ ٤/٢٦ ٣/٣٠ ٣/٣٦ ٢/٣٦
 گازطبيعي  ٧/٣ ٥/٤ ٣/٥ ٩/٦ ١/٦ ٠/٣
 برق ٠/٤ ٦/٤ ٨/٤ ١/٥ ٤/٥ ٩/٤
 كل مصرف انرژي  ١/٢٨ ٤/٣٢ ٥/٣٦ ٣/٤٢ ٨/٤٧ ١/٤٤

       
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٢/٢٧ ٣/٣١ ٩/٣٨ ٠/٤٧ ٢/٥٧ ٥/٥٧

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٢/٢٧ ٣/٣١ ٩/٣٨ ٠/٤٧ ٢/٥٧ ٥/٥٧

       
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٠/٦ ٨/٦ ٤/٨ ٩/٩ ٩/١١ ٩/١١
 برق ١/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٣/٠ ٣/٠
 كل مصرف انرژي  ١/٦ ٠/٧ ٦/٨ ١/١٠ ٢/١٢ ٢/١٢

       
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٦/٧ ٨/٧ ٧/١٠ ٣/١٢ ٣/١٣ ٦/١٥
 گازطبيعي  ٨/٣ ٣/٦ ٩/٦ ٠/٧ ٧/٩ ٧/٨
 انرژي آبي  ٤/٤ ٣/٥ ٤/٥ ٢/٦ ٦/٦ ٨/٩

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٨/١٥ ٤/١٩ ٠/٢٣ ٥/٢٥ ٦/٢٩ ١/٣٤

       
 پااليشگاهها

 آورده هاي نفتي فر ٥/١٣ ٦/١٤ ١/١٦ ٢/١٦ ١/١٨ ٠/١٦
 گازطبيعي  ٥/٦ ٨/٦ ٧/٥ ٢/٧ ٩/٤ ٤/٢
 برق  ٥/٠ ٥/٠ ٦/٠ ٦/٠ ٦/٠ ٦/٠
 كل مصرف انرژي  ٥/٢٠ ٩/٢١ ٤/٢٢ ٠/٢٤ ٦/٢٣ ٠/١٩



      

 

 

 ٦٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... مصرف انرژي  بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي  )  : ١-١٩(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ٣/٦١ ٣/٥٤ ٠/٥٣ ٦/٥٩ ٦/٧٣
 گازطبيعي  ٣/٣ ٤/٥ ٩/٩ ٢/١٢ ٠/١٥

 زغالسنگ  ١/٠ ١/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠
 سوختهاي غيرتجاري   ٧/٣ ٠/٣ ٥/٣ ١/٣ ٩/٢
 برق ٦/٥ ٩/٥ ٧/٦ ٥/٨ ٦/٩
 كل مصرف انرژي  ٠/٧٤ ٧/٦٨ ٢/٧٣ ٥/٨٣ ٢/١٠١

      
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٢/٣٨ ١/٤١ ٣/٤٤ ٧/٤٧ ٨/٥٤
 گازطبيعي  ٤/١ ٣/٣ ٨/٥ ٦/٩ ٠/١٠
 برق ١/٥ ٠/٥ ٢/٥ ٣/٥ ١/٦
 كل مصرف انرژي  ٧/٤٤ ٤/٤٩ ٣/٥٥ ٦/٦٢ ٩/٧٠

      
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٥/٥٨ ٠/٥٤ ٦/٥٣ ٦/٥٨ ٥/٧٢

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٥/٥٨ ٠/٥٤ ٦/٥٣ ٦/٥٨ ٥/٧٢

      
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٤/١٢ ٥/١٢ ٦/١٣ ٩/١٥ ٣/١٩
 برق ٣/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٧/٠ ٩/٠
 كل مصرف انرژي  ٧/١٢ ٩/١٢ ١/١٤ ٦/١٦ ٢/٢٠

      
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٤/١٥ ٥/١٥ ٠/١٨ ٦/١٨ ٦/٢٤
 گازطبيعي  ٧/١٤ ٣/١٤ ٩/١٤ ٠/٢٠ ٨/٢٢
 انرژي آبي  ٥/٨ ٨/٨ ٧/٩ ١/١٠ ٧/٩

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٦/٣٨ ٦/٣٨ ٦/٤٢ ٧/٤٨ ١/٥٧

      
 پااليشگاهها

 فرآورده هاي نفتي  ٩/١٥ ٧/٩ ٨/١١ ٣/١٢ ٦/١٣
 گازطبيعي  ٨/٢ ٠/٢ ٠/١ ٥/١ ٧/١
 برق  ٦/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٥/٠
 كل مصرف انرژي  ٣/١٩ ١/١٢ ٣/١٣ ٣/١٤ ٨/١٥



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٦٧

 ادامه... مصرف انرژي  بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي  )  : ١-١٩(جدول 
 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ٥/٧٥ ٨/٨١ ٦/٦٨ ٥/٧٦ ٦/٧٦
 ازطبيعي گ ٩/١٩ ٧/٢٠ ٠/٢١ ٧/١٦ ٧/١٦

 زغالسنگ  ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠
 سوختهاي غيرتجاري   ٠/٣ ٩/٢ ٩/٣ ٩/٣ ٦/٣
 برق ٧/١٠ ٨/١١ ١/١٣ ١/١٤ ٥/١٤
 كل مصرف انرژي  ٢/١٠٩ ٣/١١٧ ٧/١٠٦ ٤/١١١ ٥/١١١

      
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٠/٥٩ ١/٦٣ ١/٥٩ ٥/٦٢ ٤/٦٢
 گازطبيعي  ١/١١ ٤/٩ ٥/٧ ٥/١٥ ٥/١٥
 برق ٦/٦ ٧/٦ ٧/٦ ٢/٦ ٢/٦
 كل مصرف انرژي  ٧/٧٦ ٢/٧٩ ٣/٧٣ ٢/٨٤ ١/٨٤

      
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٠/٧٨ ٨/٨٢ ٧/٧٨ ٦/٨٤ ٤/٨٣

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠/٧٨ ٨/٨٢ ٧/٧٨ ٦/٨٤ ٤/٨٣

      
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٦/٢٠ ٦/٢٣ ٦/٢٢ ١/٢٥ ٠/٢٥
 برق ١/١ ٥/١ ٣/١ ٥/١ ٨/١
 كل مصرف انرژي  ٧/٢١ ١/٢٥ ٩/٢٣ ٦/٢٦ ٨/٢٦

      
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٢/٣٠ ٢/٣٦ ٥/٣٦ ٥/٣٣ ٦/٣٥
 گازطبيعي  ٥/٢٤ ٢/٢٥ ٣/٢٤ ٤/٣٤ ١/٣٦
 انرژي آبي  ٠/٩ ٧/٨ ٧/١١ ١/١٣ ٤/١١

 يدپذيرانرژيهاي تجد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٧/٦٣ ١/٧٠ ٥/٧٢ ٠/٨١ ١/٨٣

      
 پااليشگاهها

 فرآورده هاي نفتي  ٦/١٤ ٤/١٥ ٦/١٣ ٨/١٤ ٠/١٤
 گازطبيعي  ٢/٢ ١/٢ ٣/٢ ٤/٢ ٤/٢
 برق  ٣/٠ ٤/٠ ٣/٠ ٥/٠ ٣/٠
 كل مصرف انرژي  ١/١٧ ٩/١٧ ٢/١٦ ٧/١٧ ٧/١٦



      

 

 

 ٦٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... فكيك حاملهاي انرژي مصرف انرژي  بخشهاي مختلف به ت )  : ١-١٩(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ٥/٨٦ ٤/٨٠ ٨/٨٤ ٣/٩٥ ٥/١٠٩
 گازطبيعي  ٨/١٦ ٩/٢٠ ٢/٣٠ ٠/٤٧ ٥/٥٥

 زغالسنگ  ١٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ١٥/٠ ١٥/٠
 تجاري  سوختهاي غير ٨/٣ ٥/٣ ٥/٤ ١/٤ ٢/٤
 برق ٠/١٦ ٦/١٧ ٦/١٩ ١/٢٠ ٨/٢١
 كل مصرف انرژي  ٢/١٢٣ ٥/١٢٢ ٢/١٣٩ ٦/١٦٦ ٢/١٩١

      
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ١/٦٥ ٥/٦٦ ٧/٧٠ ٣/٧٢ ٠/٥٤
 گازطبيعي  ٢/٢٨ ٠/٣٥ ٦/٤٣ ٠/٤٤ ١/٥٣
 برق ٥/٧ ٧/٨ ٠/٩ ٧/١٠ ٢/١١
 كل مصرف انرژي  ٨/١٠٠ ٢/١١٠ ٣/١٢٣ ٠/١٢٧ ٣/١١٨

      
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ١/٩٠ ٢/٩٦ ٠/١٠٤ ٧/١١٠ ١/١٢٢

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل مصرف انرژي  ١/٩٠ ٢/٩٦ ٠/١٠٤ ٧/١١٠ ١/١٢٢

      
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٤/٢٦ ٥/٢٧ ٦/٢٩ ٠/٣١ ٦/٢٨
 برق ٠/٢ ٢/٢ ٣/٢ ١/٢ ٤/٢
 كل مصرف انرژي  ٤/٢٨ ٧/٢٩ ٩/٣١ ١/٣٣ ٩/٣٠

      
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٨/٣٥ ٩/٣٩ ١/٤١ ٠/٤٠ ٤/٥١
 گازطبيعي  ٢/٤٣ ٧/٥٣ ٠/٦٠ ٢/٦٢ ٢/٧٦
 انرژي آبي  ٧/١١ ٥/٩ ٠/١١ ٦/١٤ ٣/١٥

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٧/٩٠ ١/١٠٣ ١/١١٢ ٨/١١٦ ٩/١٤٢

      
 االيشگاههاپ

 فرآورده هاي نفتي  ٥/١١ ٥/١١ ٥/١١ ٥/١٢ ١/١٢
 گازطبيعي  ٠/٢ ٩/٣ ٥/٦ ٥/٧ ٥/١٧
 برق  ٤/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٤/١ ٧/٠
 كل مصرف انرژي  ٩/١٣ ٩/١٥ ٥/١٨ ٤/٢١ ٣/٣٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٦٩

 ادامه... مصرف انرژي  بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي  )  : ١-١٩(جدول 
 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 شرح ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ٨/١١٦ ٢/١٠٨ ١/١١٢ ٣/١٠٩ ٧/١٠٨
 گازطبيعي  ٣/٦٩ ٤/٧٩ ١/٩١ ٦/١٠٢ ٦/١٠٦

 زغالسنگ  ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠
 سوختهاي غيرتجاري   ٥/٤ ٩/٣ ٩/٣ ٩/٣ ٢/٣
 برق ٣/٢١ ٩/٢١ ٥/٢٢ ٤/٢٤ ٠/٢٦
 كل مصرف انرژي  ٠/٢١٢ ٦/٢١٣ ٨/٢٢٩ ٣/٢٤٠ ٨/٢٤٤

      
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٧/٥١ ٢/٤٥ ٢/٤٦ ٤/٥٦ ٩/٥٢
 گازطبيعي  ٤/٥٧ ١/٧٢ ٥/٥١ ٤/٥٤ ٠/٤٥
 برق ٠/١٣ ٦/١٣ ٧/١٥ ٢/١٦ ٢/١٦
 كل مصرف انرژي  ١/١٢٢ ٩/١٣٠ ٤/١١٣ ١/١٢٧ ٢/١١٤

      
 حمل و نقل 

 ورده هاي نفتي فرآ ٦/١٤٤ ٩/١٤١ ٩/١٤٧ ٢/١٥٣ ٢/١٦١

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل مصرف انرژي  ٦/١٤٤ ٩/١٤١ ٩/١٤٧ ٢/١٥٣ ٢/١٦١

      
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٨/٢٨ ٧/٢٧ ٤/٢٧ ١/٢٦ ٢/٢٩
 برق ٠/٣ ٢/٣ ٤/٣ ٥/٣ ٠/٤
 كل مصرف انرژي  ٩/٣١ ٩/٣٠ ٨/٣٠ ٧/٢٩ ١/٣٣

      
 هها نيروگا

 فرآورده هاي نفتي  ٩/٥١ ٨/٥٩ ٤/٦١ ٩/٥٨ ١/٤٢
 گازطبيعي  ٣/٨٣ ٤/٨٧ ٤/٨٩ ٤/١٠٤ ١/١٢٨
 انرژي آبي  ٦/١١ ٤/١١ ٥/١١ ٨/١٠ ٠/١١

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠٣/٠
 كل مصرف انرژي  ٩/١٤٦ ٥/١٥٨ ٤/١٦٢ ١/١٧٤ ٢/١٨١

      
 پااليشگاهها

 فرآورده هاي نفتي  ٥/١٤ ٨/١٥ ٦/١٦ ٧/١٦ ٥/١٧
 گازطبيعي  ٨/١٤ ١/١٥ ١/١٦ ٠/١٧ ٩/٢٢
 برق  ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٩/٠ ٢/١
 كل مصرف انرژي  ٠/٣٠ ٦/٣١ ٥/٣٣ ٥/٣٤ ٦/٤١



      

 

 

 ٧٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... مصرف انرژي  بخشهاي مختلف به تفكيك حاملهاي انرژي  )  : ١-١٩(جدول 

 ) ميليون بشكه معادل نفت خام(

 رحش ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ١/١٠٠ ٤/١٠١ ٤/٩٩ ٠/١٠٤ ٣/٩٣
 گازطبيعي  ٦/١٢١ ١/١٣٨ ٠/١٤٥ ٣/١٧١ ٧/١٨٣

 زغالسنگ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٥/٠
 سوختهاي غيرتجاري ٧/٢ ٦/٢ ٦/٢ ٠/٢ ٨/١
 برق ١/٢٧ ٦/٢٨ ٢/٣٠ ١/٣٢ ٨/٣٤
 ژي كل مصرف انر ٥/٢٥١ ٩/٢٧٠ ٢/٢٧٧ ٤/٣٠٩ ٩/٣١٣

     
 

 صنعت 
 فرآورده هاي نفتي  ٩/٤٩ ٧/٥٠ ٩/٥٣ ٢/٥٥ ٢/٥٨
 گازطبيعي  ٥/٦٢ ٥/٦٢ ٦/٥٩ ٩/٦٢ ٠/٧٤
 برق ٧/١٧ ٤/١٩ ٣/٢٠ ٨/٢١ ٩/٢٣
 كل مصرف انرژي  ١/١٣٠ ٦/١٣٢ ٨/١٣٣ ٨/١٣٩ ١/١٥٦

      
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٣/١٧٠ ٤/١٨٣ ٢/١٩٤ ٩/٢٠٨ ٨/٢٢٠
 گازطبيعي  ـــ ٠١/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ٠٥/٠
 برق ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠
 كل مصرف انرژي  ٣/١٧٠ ٤/١٨٣ ٣/١٩٤ ٩/٢٠٨ ٨/٢٢٠

     
 

    كشاورزي
 فرآورده هاي نفتي  ٦/٢٥ ٤/٢٥ ٩/٢٣ ٠/٢٢ ٤/٢٣
 برق ٧/٤ ٤/٥ ٥/٦ ٣/٧ ٢/٨
 كل مصرف انرژي  ٣/٣٠ ٨/٣٠ ٤/٣٠ ٣/٢٩ ٦/٣١

      
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٢/٥١ ٠/٥٦ ٢/٦٠ ٧/٥٦ ٦/٤٦
 گازطبيعي  ٣/١٣٩ ٢/١٥٠ ٥/١٥٧ ٩/١٧٣ ٧/١٩٠
 انرژي آبي  ٧/٧ ٧/٥ ٩/٧ ٦/١٢ ٣/١٧

 انرژيهاي تجديد پذير ٠٦/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٤/٠
 كل مصرف انرژي  ٣/١٩٨ ٠/٢١٢ ٧/٢٢٥ ٢/٢٤٣ ٧/٢٥٤

      
 )١ (پااليشگاهها

 تي فرآورده هاي نف ٩/١٥ ٦/١٣ ٨/٩ ٤/٧ ٠/٦
 گازطبيعي  ٨/٢٦ ٧/٢٨ ٩/٣١ ٢/٣٧ ١/٤٤
 برق  ١/١ ٩/٠ ١/١ ١/١ ١/١
 كل مصرف انرژي  ٨/٤٣ ١/٤٣ ٧/٤٢ ٦/٤٥ ٢/٥١

  ميزان مصرف گازطبيعي شامل سوخت پااليشگاههاي نفت، گاز وايستگاههاي تقويت فشار مي گردد و ارقام سالهاي ١٣٧٢-٨٢طي سالهاي ) ١
 . گاههاي نفت مي باشدقبل تنها مربوط به پااليش    

 .ارقام مقدماتي مي باشند  ▪



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٧١

 سهم انواع حاملهاي انرژي در عرضه انرژي اوليه )  : ١-٢٠(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١

   عرضه انرژي اوليه -١      

 توليد 

 نفت خام  ٧٥/٩٨ ٨٠/٩٨ ٨٤/٩٨ ٨٦/٩٧ ٢٩/٩٦ ٦٠/٩٥

 گازطبيعي  ٥٧/٠ ٥٧/٠ ٥٥/٠ ٥٨/١ ١٦/٣ ٧٨/٣

 زغالسنگ ١٠/٠ ١٠/٠ ١٠/٠ ١٠/٠ ٠٩/٠ ١٥/٠

 سوختهاي غيرتجاري ٤٧/٠ ٤١/٠ ٣٤/٠ ٢٨/٠ ٢٢/٠ ١٩/٠

 انرژي آبي ١٠/٠ ١٢/٠ ١٧/٠ ١٨/٠ ٢٤/٠ ٢٨/٠

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد انرژي اوليه ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١١/٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١١/٠

       
 نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٠٧/٩٣ ٧٧/٩٢ ٩٨/٩٢ ٢٤/٩٣ ٢٧/٩١ ٨٨/٩٠

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ٤٣/٠ ٠٧/٢ ٦٧/٢

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل صادرات  ٠٧/٩٣ ٧٧/٩٢ ٩٨/٩٢ ٦٧/٩٣ ٣٤/٩٣ ٥٦/٩٣

       
 نسبت بخش تبديالت به عرضه كل -٢

 انرژي اوليه

 تبديالت  • • • • • •

 تلفات تبديل ٤١/٢ ٦٦/٢ ٧٠/٣ ١٥/٤ ٩١/٤ ٤٨/٥

 مصارف بخش انرژي ٢٠/٢٦ ٩١/٢٥ ٩٠/١٧ ٨٠/١٨ ١٣/١٦ ٧٠/١١

 كل مصرف در بخش انرژي ٦١/٢٨ ٥٧/٢٨ ٦٠/٢١ ٩٥/٢٢ ٠٤/٢١ ١٨/١٧

 نسبت مصرف نهائي به عرضه كل -٣ ٣٩/٧١ ٤٣/٧١ ٤٠/٧٨ ٠٥/٧٧ ٩٦/٧٨ ٨٢/٨٢
 انرژي اوليه



      

 

 

 ٧٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم انواع حاملهاي انرژي در عرضه انرژي اوليه  )  : ١-٢٠( جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧
   عرضه انرژي اوليه -١      

 توليد 

 نفت خام  ٩٢/٩٥ ٨٠/٩٥ ١٧/٩٥ ٤٨/٩٥ ٢٣/٩٥ ٥٤/٩٥

 گازطبيعي  ٦٠/٣ ٦٩/٣ ٢٦/٤ ٩٦/٣ ١٨/٤ ٥١/٣

 زغالسنگ ١٣/٠ ١٣/٠ ١٤/٠ ١٤/٠ ١٤/٠ ١٦/٠

 سوختهاي غيرتجاري ١٦/٠ ١٥/٠ ١٧/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١٩/٠

 انرژي آبي ٢٠/٠ ٢٣/٠ ٢٦/٠ ٢٧/٠ ٣٠/٠ ٦٠/٠

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 رژي اوليهكل توليد ان ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ـــ ـــ ـــ ١٩/٠ ٢٤/٠ ٦٦/١

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ٢٣/٠ ٢١/٠ ٢٤/٠ ١٧/٠ ١٤/٠ ١٣/٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٢٣/٠ ٢١/٠ ٢٤/٠ ٣٦/٠ ٣٨/٠ ٧٩/١

       
 نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٩٥/٩٠ ١٦/٩٠ ٦٧/٨٧ ٨٦/٨٧ ٩٨/٨٥ ٣٢/٨٢

 گازطبيعي  ٤٥/٢ ٥١/٢ ٩٢/٢ ٥٩/٢ ٧٢/٢ ٠٠/٢

 زغالسنگ ـــ ـــ ٠١/٠ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل صادرات  ٤٠/٩٣ ٦٦/٩٢ ٦٠/٩٠ ٤٥/٩٠ ٧٠/٨٨ ٣٢/٨٤

       
 نسبت بخش تبديالت به عرضه كل -٢

 انرژي اوليه

 تبديالت  • • • • • •

 تلفات تبديل ٥٢/٦ ٤٨/٧ ٠٧/٨ ٧٨/٧ ١١/٨ ٠٦/١٠

 مصارف بخش انرژي ٠٦/١٤ ٤٤/١٣ ٠٦/١٢ ٢٤/١١ ٦٢/٩ ٩٠/٧

 كل مصرف در بخش انرژي ٥٨/٢٠ ٩٢/٢٠ ١٣/٢٠ ٠٢/١٩ ٧٤/١٧ ٩٧/١٧

 نسبت مصرف نهائي به عرضه كل -٣ ٤٢/٧٩ ٠٨/٧٩ ٨٧/٧٩ ٩٨/٨٠ ٢٦/٨٢ ٠٣/٨٢
 انرژي اوليه



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٧٣

 ادامه... سهم انواع حاملهاي انرژي در عرضه انرژي اوليه  )  : ١-٢٠(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢

   عرضه انرژي اوليه -١     

 توليد 

 ام نفت خ ٧٥/٩٤ ٤٨/٩٢ ٦٥/٩١ ٢٣/٩٤ ٧٨/٩٣

 گازطبيعي  ١٢/٤ ٠١/٥ ٥٢/٥ ١٨/٤ ٧١/٤

 زغالسنگ ٢٠/٠ ٥٠/٠ ٥٣/٠ ٣٢/٠ ٣١/٠

 سوختهاي غيرتجاري ٢٨/٠ ٥١/٠ ٦١/٠ ٣٠/٠ ٢٧/٠

 انرژي آبي ٦٤/٠ ٥٠/١ ٦٩/١ ٩٧/٠ ٩٢/٠

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد انرژي اوليه ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ٣٩/١ ٣٣/١ ٢٨/٨ ٦٢/١٠ ٢٥/١٧

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ١٢/٠ ٠٤/٠ ١٣/٠ ٣٦/٠ ٨٢/٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٥٠/١ ٣٧/١ ٤١/٨ ٩٩/١٠ ٠٧/١٨

      
  صادرات به توليد انرژي اوليهنسبت

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٥٥/٧٨ ٠٥/٥٦ ٢٠/٥٩ ٧٦/٧٥ ٤٩/٧٢

 گازطبيعي  ٦٦/١ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل صادرات  ٢١/٨٠ ٠٥/٥٦ ٢٠/٥٩ ٧٦/٧٥ ٤٩/٧٢

      
 نسبت بخش تبديالت به عرضه كل -٢
 رژي اوليهان

 تبديالت  • • • • •

 تلفات تبديل ٦٦/١٠ ٣٢/١١ ٨٥/١١ ٠٣/١٢ ٨٦/١١

 مصارف بخش انرژي ٤٣/٧ ٠٢/٥ ٢٢/٥ ٠٣/٥ ٦٣/٤

 كل مصرف در بخش انرژي ٠٨/١٨ ٣٤/١٦ ٠٧/١٧ ٠٦/١٧ ٤٩/١٦

 نسبت مصرف نهائي به عرضه كل -٣ ٩٢/٨١ ٦٦/٨٣ ٩٣/٨٢ ٩٤/٨٢ ٥١/٨٣
 انرژي اوليه



      

 

 

 ٧٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم انواع حاملهاي انرژي در عرضه انرژي اوليه  )  : ١-٢٠(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧

   عرضه انرژي اوليه -١     

 توليد 

 نفت خام  ١٨/٩٢ ٦٣/٩٢ ٤٨/٩١ ٨٠/٩٠ ٠٦/٩١

 گازطبيعي  ١٧/٦ ٨٤/٥ ٣٣/٦ ٠٩/٧ ٠٧/٧

 زغالسنگ ٣٨/٠ ٣٦/٠ ٤٠/٠ ٣٨/٠ ٤٠/٠

 سوختهاي غيرتجاري ٣٢/٠ ٢٩/٠ ٤٤/٠ ٤٠/٠ ٣٥/٠

 انرژي آبي ٩٦/٠ ٨٨/٠ ٣٥/١ ٣٣/١ ١١/١

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد انرژي اوليه ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ٨٩/٩ ٣٥/١٦ ٤٢/١٦ ٩٩/١٧ ٩٩/١٦

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ٥٧/٠ ٣٦/٠ ٤٧/٠ ٣٥/٠ ٣٤/٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٤٦/١٠ ٧١/١٦ ٨٩/١٦ ٣٤/١٨ ٣٣/١٧

      
 نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٠٦/٦٥ ٠٩/٦٦ ١٣/٦٥ ٦٦/٦٤ ٦٠/٦٦

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل صادرات  ٠٦/٦٥ ٠٩/٦٦ ١٣/٦٥ ٦٦/٦٤ ٦٠/٦٦

      
 نسبت بخش تبديالت به عرضه كل -٢

 انرژي اوليه

 تبديالت  • • • • •

 تلفات تبديل ٩٨/١١ ٨٤/١٢ ٩٧/١٣ ٩٦/١٣ ١٥/١٤

 مصارف بخش انرژي ٥٢/٤ ٥٨/٤ ٣٦/٤ ٧٢/٣ ٤٩/٣

 كل مصرف در بخش انرژي ٥٠/١٦ ٤٢/١٧ ٣٣/١٨ ٦٩/١٧ ٦٤/١٧

 نسبت مصرف نهائي به عرضه كل -٣ ٥٠/٨٣ ٥٨/٨٢ ٦٧/٨١ ٣١/٨٢ ٣٦/٨٢
 انرژي اوليه



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٧٥

 ادامه... سهم انواع حاملهاي انرژي در عرضه انرژي اوليه  )  : ١-٢٠(جدول 
 ) درصد(

 رحش ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢

   عرضه انرژي اوليه -١     

 توليد 

 نفت خام  ٦٣/٨٩ ٤٩/٨٧ ٥١/٨٥ ٥٢/٨٦ ٠٦/٨٥

 گازطبيعي  ٧٠/٨ ٢٤/١١ ١٥/١٣ ٩٩/١١ ٤٤/١٣

 زغالسنگ ٣٨/٠ ٣٢/٠ ٢٨/٠ ٢٩/٠ ٣٣/٠

 سوختهاي غيرتجاري ٣١/٠ ٢٦/٠ ٣١/٠ ٢٦/٠ ٢٥/٠

 انرژي آبي ٩٨/٠ ٧٠/٠ ٧٦/٠ ٩٤/٠ ٩١/٠

 يهاي تجديدپذيرانرژ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد انرژي اوليه ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ٤٣/١٠ ٧٥/٨ ٩١/٧ ٩٩/٩ ٠٢/٨

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 نگزغالس ٣٣/٠ ٤٥/٠ ٥٥/٠ ٥٠/٠ ٥١/٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٧٦/١٠ ٢١/٩ ٤٦/٨ ٤٩/١٠ ٥٣/٨

      
 نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٨١/٦٣ ٥٠/٦٦ ٠٣/٦٥ ٥٠/٦٥ ٠٥/٦٣

 گازطبيعي  ـــ ٩٦/٠ ٢٣/١ ١٧/٠ ـــ

 زغالسنگ ـــ ٠١/٠ * ٠١/٠ ٠١/٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٦/٠

 كل صادرات  ٨١/٦٣ ٤٧/٦٧ ٢٦/٦٦ ٦٨/٦٥ ١١/٦٣

      
 نسبت بخش تبديالت به عرضه كل -٢

 انرژي اوليه

 تبديالت  • • • • •

 تلفات تبديل ٨١/١٤ ٤٢/١٥ ٥٩/١٥ ٩٣/١٤ ٩١/١٥

 مصارف بخش انرژي ٦١/٥ ٠٨/٦ ٠٠/٦ ١٤/٦ ٦٢/٦

 كل مصرف در بخش انرژي ٤٣/٢٠ ٥٠/٢١ ٦٠/٢١ ٠٧/٢١ ٥٣/٢٢

 نسبت مصرف نهائي به عرضه كل -٣ ٥٧/٧٩ ٥٠/٧٨ ٤٠/٧٨ ٩٣/٧٨ ٤٧/٧٧
 انرژي اوليه



      

 

 

 ٧٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم انواع حاملهاي انرژي در عرضه انرژي اوليه  )  : ١-٢٠(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧

     
   عرضه انرژي اوليه -١

 توليد 

 نفت خام  ٨٣/٨٣ ٧٥/٨٢ ٨١/٨١ ٣٨/٨٠ ٨٢/٧٩

 گازطبيعي  ٨٧/١٤ ٠٦/١٦ ٩٣/١٦ ٤٣/١٨ ٩٧/١٨

 زغالسنگ ٣٣/٠ ٣١/٠ ٣١/٠ ٢٩/٠ ٣٦/٠

 سوختهاي غيرتجاري ٢٧/٠ ٢٣/٠ ٢٤/٠ ٢٤/٠ ١٩/٠

 انرژي آبي ٧٠/٠ ٦٦/٠ ٧١/٠ ٦٦/٠ ٦٥/٠

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ * * * *

 كل توليد انرژي اوليه ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

  عرضه كل انرژي اوليهنسبت واردات به

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ٢١/٠

 فرآورده هاي نفتي ٥٦/٥ ٥١/٣ ٤٣/٣ ٨٥/٢ ٩٣/٠

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ٣١/٠ ٤١/١

 زغالسنگ ٣٩/٠ ٣١/٠ ٤٠/٠ ٤٢/٠ ٤١/٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٩٥/٥ ٨٢/٣ ٨٣/٣ ٥٨/٣ ٧٦/٢

     
 

  انرژي اوليهنسبت صادرات به توليد

 نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٢٩/٥٩ ٨٨/٥٧ ٤٩/٥٤ ٢٥/٥٢ ٨٥/٥٠

 گازطبيعي  ٠٥/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ٠١/٠ ٠١/٠ * * *

 برق ٠١/٠ * ٠١/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠

 كل صادرات  ٣٤/٥٩ ٨٩/٥٧ ٥١/٥٤ ٢٦/٥٢ ٨٧/٥٠

     

 
 نسبت بخش تبديالت به عرضه كل -٢

 انرژي اوليه

 تبديالت  • • • • •

 تلفات تبديل ٠٢/١٥ ٩٣/١٥ ٥٩/١٥ ٩٨/١٥ ٧٨/١٥

 مصارف بخش انرژي ٤٠/٦ ٩٣/٧ ٧٨/٦ ٨٦/٦ ٤٣/٧

 كل مصرف در بخش انرژي ٤٢/٢١ ٨٦/٢٣ ٤٥/٢٢ ٨٤/٢٢ ٢٢/٢٣

٥٨/٧٨ ١٤/٧٦ ٥٥/٧٧ ١٦/٧٧ ٧٨/٧٦ 
 نسبت مصرف نهائي به عرضه كل -٣

 انرژي اوليه



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٧٧

 ادامه...  انرژي در عرضه انرژي اوليه سهم انواع حاملهاي )  : ١-٢٠(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

     
   عرضه انرژي اوليه -١

 توليد 
 نفت خام  ٤٣/٧٦ ٥٧/٧٧ )١(٤٨/٧٦ )١(٨٥/٧٢ )١( ٧٩/٧٢

 گازطبيعي  ٥٧/٢٢ ٦١/٢١ ٥٩/٢٢ ٩٧/٢٥ ٩٣/٢٥
 زغالسنگ ٣٦/٠ ٣٤/٠ ٣٣/٠ ٣٤/٠ ٣٠/٠
 سوختهاي غيرتجاري ١٧/٠ ١٥/٠ ١٥/٠ ١١/٠ ٠٩/٠
 انرژي آبي ٤٨/٠ ٣٢/٠ ٤٥/٠ ٧٣/٠ ٨٨/٠
 انرژيهاي تجديدپذير * * * * *
 كل توليد انرژي اوليه ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

 نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 )سوآپ(نفت خام  ٣٦/٠ ٥١/٠ ٢٢/٠ ٧٣/٠ ٤٩/٢
 آورده هاي نفتيفر ٨١/٠ ٢١/١ ٨٦/١ ٣٥/٢ ٢١/٣
 گازطبيعي  ٥٥/١ ٣٣/٢ ١١/٣ ٣٨/٣ ٤٥/٣
 زغالسنگ ٤٢/٠ ٣٨/٠ ٣٧/٠ ٣٣/٠ ٢٩/٠
 برق ـــ ٠١/٠ ٠٥/٠ ٠٦/٠ ٠٨/٠
 كل واردات ٧٧/٢ ٩٢/٣ ٣٤/٥ ٠٥/٦ ٩٥/٦

     
 

 نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه
  )٢(نفت خام و فرآورده هاي نفتي ١٦/٥٠ ٩٦/٥٣ ٠٩/٥١ ٩٥/٥٢ ٠٤/٥٣
 گازطبيعي  ـــ ـــ ١٣/٠ ٤٦/٠ ٠٩/١
 زغالسنگ * ٠٢/٠ ٠٣/٠ ٠١/٠ ٠١/٠
 برق ٠٣/٠ ٠٣/٠ ٠٤/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠
 كل صادرات  ٢٠/٥٠ ٠١/٥٤ ٢٩/٥١ ٤٥/٥٣ ١٧/٥٤

     

 
 نسبت بخش تبديالت به عرضه كل -٢

 انرژي اوليه
 تبديالت  • • -٦٦/٠ ٠٥/٠ ٢١/١
 تلفات تبديل ٧٠/١٦ ٢٢/١٧ ٥٦/١٧ ١٢/١٧ ٤١/١٦
 مصارف بخش انرژي ٦٣/٧ ٤٩/٧ ٥٧/٧ ٦٢/٧ ٨٦/٧
 كل مصرف در بخش انرژي ٣٢/٢٤ ٧١/٢٤ ١٤/٢٥ ٧٤/٢٤ ٢٦/٢٤

٦٨/٧٥ ٢٩/٧٥ ٥٢/٧٥ ٢١/٧٥ ٥٢/٧٤ 
 نسبت مصرف نهائي به عرضه كل -٣

 انرژي اوليه

                 .                                   شامل توليد نفت خام، ميعانات و مايعات گازي مي گردد) ١
 به بعد شامل صادرات گازمايع پتروشيمي ها، صادرات مايعات و             ١٣٨٠ شامل مبادالت سوآپ نفت خام و از سال             ١٣٧٨-٧٩سالهاي  ) ٢

 .              ميعانات گازي و مبادالت سوآپ نفت خام مي گردد

 .ناچيز مي باشدرقم  *   . ارقام در دسترس نمي باشند  •  .ارقام مقدماتي مي باشند  ▪



      

 

 

 ٧٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 سهم مصرف كنندگان نهائي در كل مصرف حامل هاي انرژي  )  : ١-٢١(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١

   مصرف نهائي -٤      

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٩٩/٣٥ ٨٤/٣٥ ٦١/٣٦ ٦٩/٣٤ ٠٢/٣٤ ٦١/٣٥

 عتصن ٣١/٢٥ ٥٦/٢٥ ٨٨/٢٤ ٩٣/٢٤ ٥٩/٢٤ ٧٤/٢٣

 حمل و نقل ٧٦/٢٧ ٥٧/٢٧ ٣٤/٢٧ ١٩/٢٩ ٥٥/٢٩ ٣٥/٢٩

 كشاورزي ٢٧/٦ ٤٦/٦ ٣٥/٦ ٥٨/٦ ٥٨/٦ ٥٧/٦

 مصارف غيرانرژي  ٦٧/٤ ٥٧/٤ ٨١/٤ ٦١/٤ ٢٧/٥ ٧٣/٤

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 گازطبيعي 

  تجاريخانگي و ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٦/٠

 صنعت  ٥٧/٢٨ ٥٠/٣٧ ٠٠/٤٠ ٩٠/٤ ٠٠/٥ ٢١/١٢

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٤٣/٧١ ٥٠/٦٢ ٠٠/٦٠ ١٠/٩٥ ٠٠/٩٥ ٠٢/٨٧

 كل مصرف گازطبيعي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 زغالسنگ 

 اريخانگي و تج ٠٠/١٠ ٠٩/٩ ٦٩/٧ ١٤/٧ ٤٥/٦ ١٩/٣

 مصارف غير انرژي  ٠٠/٩٠ ٩١/٩٠ ٣١/٩٢ ٨٦/٩٢ ٥٥/٩٣ ٨١/٩٦

 كل مصرف زغالسنگ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 )١(  سوختهاي غيرتجاري 

 خانگي و تجاري ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

 سوختهاي غيرتجاري كل مصرف  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
   برق

 خانگي و تجاري ٨٢/٣١ ٠٠/٣٦ ٦٧/٣٦ ١١/٣٦ ٨٨/٣٤ ٢٩/٣٥

 صنعت  ١٨/٦٨ ٠٠/٦٤ ٠٠/٦٠ ١١/٦١ ٧٩/٦٢ ٧٥/٦٢

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ـــ ـــ ٣٣/٣ ٧٨/٢ ٣٣/٢ ٩٦/١

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل مصرف برق ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٧٩

 ادامه... سهم مصرف كنندگان نهائي در كل مصرف حامل هاي انرژي  )  : ١-٢١(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧

   مصرف نهائي -٤      

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٣٦/٣٣ ٥٨/٣٣ ٢٢/٣٢ ٨٧/٣١ ٢٧/٣١ ٢٢/٣١

 صنعت ٣٦/٢٣ ١٤/٢٣ ٢٧/٢١ ٥٥/٢١ ٦٣/٢١ ٥٩/٢١

 حمل و نقل ١٤/٣١ ٠٧/٣١ ٨٠/٣٢ ٤٧/٣٣ ٠٦/٣٤ ٣١/٣٤

 كشاورزي ٨٩/٦ ٧٥/٦ ٠٦/٧ ٠٥/٧ ٠٩/٧ ١٠/٧

 مصارف غيرانرژي  ٢٦/٥ ٤٦/٥ ٦٦/٥ ٠٥/٦ ٥٩/٥ ٧٨/٥

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٦٥/٠ ٧٠/٠ ٣٣/١ ٩٩/٢ ٦٠/٧ ٧٠/٩

 صنعت  ٠٣/٢٤ ٦٩/٣١ ٣٣/٣٥ ٣٢/٤١ ٦٧/٣٥ ٣٩/٢٢

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٣٢/٧٥ ٦١/٦٧ ٣٣/٦٣ ٦٩/٥٥ ٧٣/٥٦ ٩١/٦٧

 كل مصرف گازطبيعي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ١٣/٣ ٩٤/٢ ٩٤/٢ ٨٦/٢ ٨٢/٢ ٢٧/٣

 مصارف غير انرژي  ٨٧/٩٦ ٠٦/٩٧ ٠٦/٩٧ ١٤/٩٧ ١٨/٩٧ ٧٣/٩٦

 كل مصرف زغالسنگ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 )١ (  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
   برق

 خانگي و تجاري ٩٢/٣٤ ٣٣/٣٣ ٥٠/٣٧ ٧٧/٣٩ ٨٤/٤١ ٠٠/٤٨

 صنعت  ٤٩/٦٣ ٨٩/٦٣ ٠٠/٦٠ ٩٥/٥٧ ١٠/٥٥ ٠٠/٤٩

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٥٩/١ ٧٨/٢ ٥٠/٢ ٢٧/٢ ٠٦/٣ ٠٠/٣

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل مصرف برق ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



      

 

 

 ٨٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم مصرف كنندگان نهائي در كل مصرف حامل هاي انرژي  )  : ١-٢١(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢

   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 نگي و تجاريخا ١١/٣٤ ٦٨/٣١ ١٠/٣٠ ٠٦/٣١ ٤٠/٣١

 صنعت ٢٥/٢١ ٩٦/٢٣ ١٦/٢٥ ٨٤/٢٤ ٣٦/٢٣

 حمل و نقل ٥٢/٣٢ ٤٨/٣١ ٤٠/٣٠ ٥٥/٣٠ ٩٣/٣٠

 كشاورزي ٩٠/٦ ٢٧/٧ ٧٠/٧ ٢٩/٨ ٢٤/٨

 مصارف غيرانرژي  ٢٣/٥ ٦٠/٥ ٦٤/٦ ٢٦/٥ ٠٦/٦

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٥٧/٢١ ٨٦/٤١ ٢٦/٦٢ ٤٥/٥٥ ٥٢/٥٩

 صنعت  ١٥/٩ ٥٨/٢٥ ٤٨/٣٦ ٦٤/٤٣ ٦٨/٣٩

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٢٨/٦٩ ٥٦/٣٢ ٢٦/١ ٩١/٠ ٧٩/٠

 كل مصرف گازطبيعي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 زغالسنگ 

 خانگي و تجاري ٢٤/٣ ٣٢/٣ ٥٣/٣ ٨٢/٢ ٩٩/١

 مصارف غير انرژي  ٧٦/٩٦ ٦٨/٩٦ ٤٧/٩٦ ١٨/٩٧ ٠١/٩٨

 كل مصرف زغالسنگ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
  )١(  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
   برق

 خانگي و تجاري ٩١/٥٠ ٢١/٥٢ ٠٣/٥٤ ٦٢/٥٨ ٨٣/٥٧

 صنعت  ٣٦/٤٦ ٢٥/٤٤ ٩٤/٤١ ٥٥/٣٦ ٧٥/٣٦

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٧٣/٢ ٥٤/٣ ٠٣/٤ ٨٣/٤ ٤٢/٥

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل مصرف برق ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٨١

 ادامه... ان نهائي در كل مصرف حامل هاي انرژي سهم مصرف كنندگ )  : ١-٢١(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧

   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٣٢/٢٩ ٩١/٣١ ٤٥/٢٨ ٠٩/٢٩ ٩٥/٢٨

 صنعت ٨٩/٢٢ ٨٣/٢٣ ٥٠/٢٤ ٧٨/٢٣ ٦٠/٢٣

 حمل و نقل ٢٩/٣٠ ٣١/٣١ ٦٥/٣٢ ٢٠/٣٢ ٥٥/٣١

 كشاورزي ٩٩/٧ ٩٢/٨ ٣٨/٩ ٥٦/٩ ٤٤/٩

 مصارف غيرانرژي  ٥١/٩ ٠٣/٥ ٠٢/٥ ٣٦/٥ ٤٧/٦

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٧٨/٦٣ ٣٢/٦٨ ١٧/٧٣ ٧٦/٥٠ ١٢/٤٩

 صنعت  ٥٨/٣٥ ٠٢/٣١ ١٣/٢٦ ١١/٤٧ ٥٩/٤٥

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٦٤/٠ ٦٦/٠ ٧٠/٠ ١٣/٢ ٢٩/٥

 كل مصرف گازطبيعي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 زغالسنگ 

 خانگي و تجاري ١٢/٢ ٤٣/٢ ٣٣/٢ ٣٥/٢ ٢١/٢

 مصارف غير انرژي  ٨٨/٩٧ ٥٧/٩٧ ٦٧/٩٧ ٦٥/٩٧ ٧٩/٩٧

 كل مصرف زغالسنگ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
  )١(  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
   برق

 خانگي و تجاري ١٥/٥٨ ٠٠/٥٩ ٠٩/٦٢ ٢٣/٦٣ ٧٧/٦٢

 صنعت  ٨٧/٣٥ ٥٠/٣٣ ٧٥/٣١ ٨٠/٢٧ ٨٤/٢٦

 مل و نقلح ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٩٨/٥ ٥٠/٧ ١٦/٦ ٧٣/٦ ٧٩/٧

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ٢٤/٢ ٦٠/٢

 كل مصرف برق ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



      

 

 

 ٨٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم مصرف كنندگان نهائي در كل مصرف حامل هاي انرژي  )  : ١-٢١(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢

 ائي   مصرف نه-٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٨٩/٣٠ ٢٦/٢٨ ٧٠/٢٧ ٨٠/٢٨ ٣٥/٣١

 صنعت ٢٥/٢٣ ٣٨/٢٣ ١٠/٢٣ ٨٥/٢١ ٤٤/١٥

 حمل و نقل ١٨/٣٢ ٨١/٣٣ ٩٨/٣٣ ٤٥/٣٣ ٩٥/٣٤

 كشاورزي ٤٣/٩ ٦٧/٩ ٦٧/٩ ٣٧/٩ ١٧/٨

 مصارف غيرانرژي  ٢٥/٤ ٨٩/٤ ٥٥/٥ ٥٣/٦ ٠٨/١٠

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ١٧/٣١ ٩٠/٢٧ ٨٢/٣٠ ٠٠/٤٣ ٤٤/٤٣

 صنعت  ٣٢/٥٢ ٧٣/٤٦ ٤٩/٤٤ ٢٦/٤٠ ٥٩/٤١

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٥١/١٦ ٣٧/٢٥ ٦٩/٢٤ ٧٤/١٦ ٩٧/١٤

 عي كل مصرف گازطبي ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 زغالسنگ 

 خانگي و تجاري ٩٩/١ ٨٤/١ ٦٢/١ ٠٢/٢ ٨١/١

 مصارف غير انرژي  ٠١/٩٨ ١٦/٩٨ ٣٨/٩٨ ٩٨/٩٧ ١٩/٩٨

 كل مصرف زغالسنگ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
  )١(  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
   برق

 خانگي و تجاري ٦١/٦٠ ٤٦/٥٩ ٠٦/٦١ ٩٤/٥٨ ٢٩/٦٠

 صنعت  ٤١/٢٨ ٣٩/٢٩ ٠٤/٢٨ ٣٨/٣١ ٩٢/٣٠

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٥٨/٧ ٤٣/٧ ١٧/٧ ١٦/٦ ٥٣/٦

 ساير مصارف  ٤١/٣ ٧٢/٣ ٧٤/٣ ٥٢/٣ ٢٦/٢

 كل مصرف برق ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٨٣

 ادامه... سهم مصرف كنندگان نهائي در كل مصرف حامل هاي انرژي  )  : ١-٢١(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧

   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  
 خانگي و تجاري ٨٦/٣١ ٣٩/٣١ ٢٣/٣٠ ٤٩/٢٨ ٠٠/٢٧

 صنعت ٠٩/١٤ ١١/١٣ ٤٦/١٢ ٧٢/١٤ ١٤/١٣

 حمل و نقل ٤٢/٣٩ ١٥/٤١ ٨٨/٣٩ ٩٥/٣٩ ٠٢/٤٠

 كشاورزي ٨٦/٧ ٠٣/٨ ٣٩/٧ ٨٢/٦ ٢٤/٧

 مصارف غيرانرژي  ٧٧/٦ ٣٣/٦ ٠٤/١٠ ٠٣/١٠ ٦٠/١٢

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 گازطبيعي 

 ريخانگي و تجا ٧٤/٤٧ ٤٠/٤٦ ٨١/٥٥ ٦٧/٥٧ ٦٨/٦٠

 صنعت  ٥٧/٣٩ ١١/٤٢ ٥٤/٣١ ٥٧/٣٠ ٦١/٢٥

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٦٨/١٢ ٤٩/١١ ٦٥/١٢ ٧٦/١١ ٧١/١٣

 كل مصرف گازطبيعي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 زغالسنگ 

 خانگي و تجاري ٨١/١ ٩٠/١ ٨٧/١ ٨٩/١ ٦٦/١

 مصارف غير انرژي  ١٩/٩٨ ١٠/٩٨ ١٣/٩٨ ٢١/٩٨ ٣٤/٩٨

 كل مصرف زغالسنگ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
  )١(  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
   برق

 خانگي و تجاري ٤٤/٥٥ ١٢/٥٥ ٠٥/٥٢ ٥٨/٥٣ ٥٦/٥٤

 صنعت  ٩٥/٣٣ ١٧/٣٤ ٣٣/٣٦ ٧٠/٣٥ ٠٤/٣٤

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٩١/٧ ٩٩/٧ ٨٠/٧ ٧٧/٧ ٣٥/٨

 ساير مصارف  ٧٠/٢ ٧١/٢ ٨٢/٣ ٩٥/٢ ٠٥/٣

 كل مصرف برق ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



      

 

 

 ٨٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... حامل هاي انرژي سهم مصرف كنندگان نهائي در كل مصرف  )  : ١-٢١(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

     
   مصرف نهائي -٤

 فرآورده هاي نفتي  
 خانگي و تجاري ٣٤/٢٦ ٥٠/٢٦ ٣١/٢٥ ٥٨/٢٥ ٤٢/٢٢

 صنعت ١٥/١٣ ٢٤/١٣ ٧٢/١٣ ٥٧/١٣ ٩٩/١٣

 حمل و نقل ٨٤/٤٤ ٩٢/٤٧ ٤٨/٤٩ ٣٩/٥١ ٠٣/٥٣

 رزيكشاو ٧٣/٦ ٦٤/٦ ٠٨/٦ ٤١/٥ ٦١/٥

 مصارف غيرانرژي  ٩٤/٨ ٧١/٥ ٤٠/٥ ٠٦/٤ ٩٥/٤

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

 گازطبيعي 
 خانگي و تجاري ٦١/٥٨ ٧٥/٦٢ ٦٣/٦٣ ٢٢/٦٦ ٩١/٦٤

 صنعت  ١٢/٣٠ ٣٨/٢٨ ١٦/٢٦ ٣١/٢٤ ١٦/٢٦

 حمل و نقل ـــ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠٢/٠

 مصارف غيرانرژي  ٢٧/١١ ٦٦/٨ ١٩/١٠ ٤٦/٩ ٩٢/٨

 كل مصرف گازطبيعي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

 زغالسنگ
 خانگي و تجاري ٦٥/١ ٦١/١ ٧٤/١ ٦٧/١ ٧٠/١

 مصارف غير انرژي  ٣٥/٩٨ ٣٩/٩٨ ٢٦/٩٨ ٣٣/٩٨ ٣٠/٩٨

 كل مصرف زغالسنگ  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

 )١( غير تجاري   سوختهاي
 خانگي و تجاري ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠  كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ 

     
 

   برق

 خانگي و تجاري ٠٩/٥٢ ٣٩/٥١ ٧٨/٥٠ ٢٠/٥٠ ٠٠/٥٠

 صنعت  ٠٧/٣٤ ٩٥/٣٤ ١٦/٣٤ ٠٥/٣٤ ٢٤/٣٤

 لحمل و نق ٠١/٠ ٠١/٠ ٠٢/٠ ٠١/٠ ٠١/٠

 كشاورزي ٠٨/٩ ٦٨/٩ ٩٧/١٠ ٤٤/١١ ٨١/١١

 ساير مصارف  ٧٤/٤ ٩٧/٣ ٠٨/٤ ٣٠/٤ ٩٥/٣

 كل مصرف برق ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

   .ارقام مقدماتي مي باشند  ▪   .سوختهاي غيرتجاري شامل هيزم و زغال چوب  مي گردد) ١



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٨٥

 سهم بخشها در كل مصرف نهايي  )  : ١-٢٢(جدول 
 ) ددرص(

 شرح ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١

   مصرف نهائي -٤      

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٣٤/٣٠ ٥١/٣٠ ٣٥/٣١ ٤١/٢٦ ٨٧/٢٥ ٧٧/٢٦

 صنعت ٣٥/٢١ ٨٦/٢١ ٣١/٢١ ٩٠/١٨ ٦٦/١٨ ٨٨/١٧

 حمل و نقل ٤١/٢٣ ٥٦/٢٣ ٤٤/٢٣ ١٥/٢٢ ٤٣/٢٢ ٠٣/٢٢

 زيكشاور ٢٤/٥ ٥٩/٥ ٤٨/٥ ٠١/٥ ٠٠/٥ ٩٤/٤

 مصارف غيرانرژي  ٩٣/٣ ٩٠/٣ ١١/٤ ٥٠/٣ ٠٠/٤ ٥٦/٣

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٢٧/٨٤ ٢٥/٨٥ ٥٤/٨٥ ٩٧/٧٥ ٩٦/٧٥ ١٨/٧٥

       
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٠/٠

 صنعت  ٣٧/٠ ٥١/٠ ٦١/٠ ٦٣/٠ ٦٧/٠ ٥٨/١

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٩٤/٠ ٨٥/٠ ٩١/٠ ١٤/١٢ ٦٦/١٢ ٢٦/١١

 كل مصرف گازطبيعي  ٣١/١ ٣٦/١ ٥٢/١ ٧٧/١٢ ٣٣/١٣ ٩٤/١٢

       
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ١٩/٠ ١٧/٠ ١٥/٠ ١٣/٠ ١١/٠ ١٠/٠

 مصارف غير انرژي  ٦٩/١ ٦٩/١ ٨٣/١ ٦٣/١ ٦١/١ ٩٩/٢

 كل مصرف زغالسنگ ٨٧/١ ٨٦/١ ٩٨/١ ٧٥/١ ٧٢/١ ٠٩/٣

       
 )١(وختهاي غيرتجاري  س

 خانگي و تجاري ٤٣/٨ ٢٩/٧ ٣٩/٦ ٠١/٥ ٢٢/٤ ٦٦/٣

 كل مصرف سوختهاي تجاري  ٤٣/٨ ٢٩/٧ ٣٩/٦ ٠١/٥ ٢٢/٤ ٦٦/٣

       
   برق

 خانگي و تجاري ٣١/١ ٥٣/١ ٦٧/١ ٦٣/١ ٦٦/١ ٧٩/١

 صنعت  ٨١/٢ ٧١/٢ ٧٤/٢ ٧٥/٢ ٠٠/٣ ١٨/٣

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ـــ ـــ ١٥/٠ ١٣/٠ ١١/٠ ١٠/٠

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل مصرف برق ١٢/٤ ٢٤/٤ ٥٧/٤ ٥١/٤ ٧٧/٤ ٠٧/٥

      
 

 جمع  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



      

 

 

 ٨٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم بخشها در كل مصرف نهايي  )  : ١-٢٢(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧

   مصرف نهائي -٤      

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٢٢/٢٥ ٢٢/٢٦ ٧٤/٢٥ ٩٢/٢٥ ٠٢/٢٦ ٥٧/٢٦

 صنعت ٦٢/١٧ ٠٨/١٨ ٧٩/١٧ ٥٣/١٧ ٩٩/١٧ ٣٥/١٨

 حمل و نقل ٤٩/٢٣ ٢٨/٢٤ ٢١/٢٦ ١٩/٢٧ ٣٥/٢٨ ١٥/٢٩

 كشاورزي ١٨/٥ ٢٨/٥ ٦٦/٥ ٧٣/٥ ٩٠/٥ ٠٣/٦

 مصارف غيرانرژي  ٩٧/٣ ٢٧/٤ ٥٢/٤ ٩٢/٤ ٩٦/٤ ٩٢/٤

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٤٧/٧٥ ١٢/٧٨ ٨٦/٧٩ ٢٩/٨١ ٢٧/٨٣ ٠٢/٨٥

       
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٠٩/٠ ٠٨/٠ ١٣/٠ ٢٩/٠ ٦٤/٠ ٦٦/٠

 صنعت  ٢٠/٣ ٤٩/٣ ٥٧/٣ ٩٩/٣ ٠٢/٣ ٥٢/١

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 يرانرژي مصارف غ ٠٢/١٠ ٤٥/٧ ٤٠/٦ ٣٨/٥ ٨١/٤ ٦١/٤

 كل مصرف گازطبيعي  ٣٠/١٣ ٠٢/١١ ١١/١٠ ٦٦/٩ ٤٨/٨ ٧٩/٦

       
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ٠٩/٠ ٠٨/٠ ٠٧/٠ ٠٦/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠

 مصارف غير انرژي  ٦٨/٢ ٥٦/٢ ٢٢/٢ ٩٧/١ ٧١/١ ٥٠/١

 كل مصرف زغالسنگ ٧٦/٢ ٦٤/٢ ٢٩/٢ ٠٣/٢ ٧٥/١ ٥٥/١

       
 )١ (  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٠٢/٣ ٦٤/٢ ٣٥/٢ ٩٣/١ ٦٤/١ ٥٦/١

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري ٠٢/٣ ٦٤/٢ ٣٥/٢ ٩٣/١ ٦٤/١ ٥٦/١

       
   برق

 خانگي و تجاري ٩٠/١ ٨٦/١ ٠٢/٢ ٠٣/٢ ٠٣/٢ ٤٣/٢

 صنعت  ٤٥/٣ ٥٧/٣ ٢٣/٣ ٩٥/٢ ٦٨/٢ ٤٨/٢

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 شاورزيك ٠٩/٠ ١٦/٠ ١٣/٠ ١٢/٠ ١٥/٠ ١٥/٠

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل مصرف برق ٤٤/٥ ٥٩/٥ ٣٩/٥ ٠٩/٥ ٨٦/٤ ٠٧/٥

       
 جمع  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٨٧

 ادامه... سهم بخشها در كل مصرف نهايي   )  : ١-٢٢(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢

   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٧٩/٢٨ ٩٢/٢٦ ٠٧/٢٥ ٢٨/٢٥ ٨١/٢٥

 صنعت ٩٤/١٧ ٣٨/٢٠ ٩٦/٢٠ ٢٣/٢٠ ٢٢/١٩

 حمل و نقل ٤٨/٢٧ ٧٧/٢٦ ٣٦/٢٥ ٨٦/٢٤ ٤٣/٢٥

 كشاورزي ٨٢/٥ ٢٠/٦ ٤٣/٦ ٧٤/٦ ٧٧/٦

 مصارف غيرانرژي  ٤٢/٤ ٧٦/٤ ٥٤/٥ ٢٨/٤ ٩٨/٤

  فرآورده هاي نفتي كل مصرف ٤٦/٨٤ ٠٣/٨٥ ٣٦/٨٣ ٤٠/٨١ ٢١/٨٢

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٥٥/١ ٦٨/٢ ٦٨/٤ ١٨/٥ ٢٦/٥

 صنعت  ٦٦/٠ ٦٤/١ ٧٤/٢ ٠٧/٤ ٥١/٣

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٩٨/٤ ٠٨/٢ ٠٩/٠ ٠٨/٠ ٠٧/٠

 كل مصرف گازطبيعي  ١٩/٧ ٤٠/٦ ٥٢/٧ ٣٣/٩ ٨٤/٨

      
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٦/٠ ٠٥/٠ ٠٤/٠

 مصارف غير انرژي  ٤٠/١ ٤٤/١ ٥٥/١ ٧٥/١ ٠٨/٢

 كل مصرف زغالسنگ  ٤٥/١ ٤٩/١ ٦١/١ ٨٠/١ ١٢/٢

      
 )١(  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٧٤/١ ٤٨/١ ٦٥/١ ٣١/١ ٠١/١

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٧٤/١ ٤٨/١ ٦٥/١ ٣١/١ ٠١/١

      
   برق

 خانگي و تجاري ٦٣/٢ ٩٣/٢ ١٧/٣ ٦١/٣ ٣٧/٣

 صنعت  ٤٠/٢ ٤٨/٢ ٤٢/٢ ٢٥/٢ ٢٥/٢

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ١٤/٠ ٢٠/٠ ٢٤/٠ ٣٠/٠ ٣٠/٠

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل مصرف برق ١٧/٥ ٦٠/٥ ٨٧/٥ ١٥/٦ ١٥/٦

      
 جمع  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



      

 

 

 ٨٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم بخشها در كل مصرف نهايي     : )١-٢٢(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧

   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٩٠/٢٣ ٣٥/٢٥ ٨٧/٢٢ ٣٨/٢٣ ١٧/٢٣

 صنعت ٦٨/١٨ ٥٥/١٩ ٧١/١٩ ١٠/١٩ ٨٧/١٨

 حمل و نقل ٧٠/٢٤ ٦٦/٢٥ ٢٤/٢٦ ٨٦/٢٥ ٢٢/٢٥

 كشاورزي ٥٢/٦ ٣١/٧ ٥٤/٧ ٦٧/٧ ٥٦/٧

 مصارف غيرانرژي  ٧٦/٧ ١٢/٤ ٠٣/٤ ٣١/٤ ١٧/٥

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٥٦/٨١ ٩٩/٨١ ٣٩/٨٠ ٣٦/٨٠ ٩٩/٧٩

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٣٠/٦ ٤١/٦ ٠٠/٧ ١٠/٥ ٠٥/٥

 صنعت  ٥١/٣ ٩١/٢ ٥٠/٢ ٧٤/٤ ٦٩/٤

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٠٦/٠ ٠٦/٠ ٠٧/٠ ٢١/٠ ٥٤/٠

 كل مصرف گازطبيعي  ٨٨/٩ ٣٩/٩ ٥٧/٩ ٠٦/١٠ ٢٨/١٠

      
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ٠٤/٠ ٠٤/٠ ٠٤/٠ ٠٤/٠ ٠٤/٠

 مصارف غير انرژي  ٧٦/١ ٤٩/١ ٦٨/١ ٥٢/١ ٦١/١

 كل مصرف زغالسنگ  ٨٠/١ ٥٣/١ ٧٢/١ ٥٦/١ ٦٤/١

      
 )١(  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٩٤/٠ ٨٩/٠ ٢٨/١ ٢٠/١ ٠٩/١

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٩٤/٠ ٨٩/٠ ٢٨/١ ٢٠/١ ٠٩/١

      
   برق

 خانگي و تجاري ٣٧/٣ ٦٦/٣ ٣٧/٤ ٣١/٤ ٣٩/٤

 صنعت  ١٤/٢ ٠٨/٢ ٢٣/٢ ٩٠/١ ٨٨/١

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٣٢/٠ ٤٦/٠ ٤٣/٠ ٤٦/٠ ٥٤/٠

 مصارف ساير  ـــ ـــ ـــ ١٥/٠ ١٨/٠

 كل مصرف برق ٨٣/٥ ٢٠/٦ ٠٤/٧ ٨٢/٦ ٩٩/٦

      
 جمع  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٨٩

 ادامه... سهم بخشها در كل مصرف نهايي   )  : ١-٢٢(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢

   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٣٧/٢٣ ١٤/٢٠ ٩٣/١٨ ٦١/١٩ ٨٤/٢٠

 صنعت ٥٩/١٧ ٦٦/١٦ ٧٨/١٥ ٨٨/١٤ ٢٧/١٠

 حمل و نقل ٣٥/٢٤ ١٠/٢٤ ٢١/٢٣ ٧٨/٢٢ ٢٣/٢٣

 كشاورزي ١٣/٧ ٨٩/٦ ٦١/٦ ٣٨/٦ ٤٣/٥

 مصارف غيرانرژي  ٢٢/٣ ٤٨/٣ ٧٩/٣ ٤٥/٤ ٧٠/٦

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٦٦/٧٥ ٣١/٧١ ٣٢/٦٨ ١٠/٦٨ ٤٧/٦٦

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٥٤/٤ ٢٤/٥ ٧٤/٦ ٦٧/٩ ٥٥/١٠

 صنعت  ٦٢/٧ ٧٧/٨ ٧٣/٩ ٠٦/٩ ١٠/١٠

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٤٠/٢ ٧٦/٤ ٤٠/٥ ٧٧/٣ ٦٤/٣

 كل مصرف گازطبيعي  ٥٦/١٤ ٧٧/١٨ ٨٧/٢١ ٤٩/٢٢ ٢٩/٢٤

      
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ٠٣/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠

 مصارف غير انرژي  ٦٠/١ ٦٠/١ ٦٢/١ ٥٠/١ ٥٢/١

 كل مصرف زغالسنگ  ٦٣/١ ٦٣/١ ٦٥/١ ٥٣/١ ٥٤/١

      
 )١(  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٠١/١ ٨٧/٠ ٠٠/١ ٨٤/٠ ٨٠/٠

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٠١/١ ٨٧/٠ ٠٠/١ ٨٤/٠ ٨٠/٠

      
   برق

 خانگي و تجاري ٣٢/٤ ٤١/٤ ٣٧/٤ ١٥/٤ ١٥/٤

 صنعت  ٠٣/٢ ١٨/٢ ٠١/٢ ٢١/٢ ١٣/٢

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٥٤/٠ ٥٥/٠ ٥١/٠ ٤٣/٠ ٤٥/٠

 ساير مصارف  ٢٤/٠ ٢٨/٠ ٢٧/٠ ٢٥/٠ ١٦/٠

 كل مصرف برق ١٣/٧ ٤٢/٧ ١٦/٧ ٠٤/٧ ٨٩/٦

      
 جمع  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



      

 

 

 ٩٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم بخشها در كل مصرف نهايي   )  : ١-٢٢(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧

   مصرف نهائي -٤     

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٧٦/٢٠ ٠٨/١٩ ٠٣/١٩ ٦٥/١٧ ٠٤/١٧

 صنعت ١٨/٩ ٩٧/٧ ٨٤/٧ ١٢/٩ ٢٩/٨

 حمل و نقل ٦٩/٢٥ ٠١/٢٥ ١١/٢٥ ٧٥/٢٤ ٢٦/٢٥

 كشاورزي ١٢/٥ ٨٨/٤ ٦٥/٤ ٢٢/٤ ٥٧/٤

 مصارف غيرانرژي  ٤١/٤ ٨٥/٣ ٣٢/٦ ٢٢/٦ ٩٥/٧

 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ١٦/٦٥ ٧٨/٦٠ ٩٥/٦٢ ٩٥/٦١ ١١/٦٣

      
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٣١/١٢ ٠٠/١٤ ٤٧/١٥ ٥٧/١٦ ٧٠/١٦

 صنعت  ٢٠/١٠ ٧٠/١٢ ٧٤/٨ ٧٨/٨ ٠٥/٧

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي  ٢٧/٣ ٤٧/٣ ٥١/٣ ٣٨/٣ ٧٧/٣

 كل مصرف گازطبيعي  ٧٧/٢٥ ١٧/٣٠ ٧٢/٢٧ ٧٣/٢٨ ٥٢/٢٧

      
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ٠٣/٠ ٠٣/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠

 مصارف غير انرژي  ٤٢/١ ٣٣/١ ٣١/١ ٣١/١ ٣٦/١

 كل مصرف زغالسنگ  ٤٥/١ ٣٦/١ ٣٣/١ ٣٣/١ ٣٩/١

      
 )١(  سوختهاي غيرتجاري

 خانگي و تجاري ٨٠/٠ ٦٩/٠ ٦٦/٠ ٦٤/٠ ٥١/٠

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٨٠/٠ ٦٩/٠ ٦٦/٠ ٦٤/٠ ٥١/٠

      
   برق

 خانگي و تجاري ٧٨/٣ ٨٦/٣ ٨٢/٣ ٩٤/٣ ٠٨/٤

 صنعت  ٣٢/٢ ٣٩/٢ ٦٦/٢ ٦٢/٢ ٥٥/٢

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كشاورزي ٥٤/٠ ٥٦/٠ ٥٧/٠ ٥٧/٠ ٦٢/٠

 ساير مصارف  ١٨/٠ ١٩/٠ ٢٨/٠ ٢٢/٠ ٢٣/٠

 كل مصرف برق ٨٣/٦ ٠٠/٧ ٣٣/٧ ٣٥/٧ ٤٨/٧

      
 جمع  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٩١

 ادامه... سهم بخشها در كل مصرف نهايي   )  : ١-٢٢(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

     
   مصرف نهائي -٤

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٣٧/١٥ ١٣/١٥ ٣٨/١٤ ٠٥/١٤ ٩٧/١١
 صنعت ٦٧/٧ ٥٦/٧ ٨٠/٧ ٤٦/٧ ٤٧/٧
 حمل و نقل ١٧/٢٦ ٣٧/٢٧ ١٢/٢٨ ٢٣/٢٨ ٣٢/٢٨
 كشاورزي ٩٣/٣ ٧٩/٣ ٤٦/٣ ٩٧/٢ ٠٠/٣
 مصارف غيرانرژي  ٢٢/٥ ٢٦/٣ ٠٧/٣ ٢٤/٢ ٦٤/٢
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي  ٣٦/٥٨ ١١/٥٧ ٨٣/٥٦ ٩٥/٥٤ ٤٠/٥٣

     
 

 گازطبيعي 
 خانگي و تجاري ٦٨/١٨ ٦١/٢٠ ٩٩/٢٠ ١٥/٢٣ ٥٧/٢٣

 صنعت  ٦٠/٩ ٣٢/٩ ٦٣/٨ ٥٠/٨ ٥٠/٩

 حمل و نقل ـــ ـــ * * *

 مصارف غيرانرژي  ٥٩/٣ ٩١/٢ ٣٦/٣ ٣١/٣ ٢٤/٣

 كل مصرف گازطبيعي  ٨٨/٣١ ٨٤/٣٢ ٩٨/٣٢ ٩٥/٣٤ ٣٢/٣٦

     
 

 زغالسنگ
 خانگي و تجاري ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠

 مصارف غير انرژي  ٣٥/١ ٣٤/١ ٢٠/١ ١٧/١ ٠٩/١

 كل مصرف زغالسنگ  ٣٧/١ ٣٦/١ ٢٢/١ ١٩/١ ١١/١

     
 

 )١(  سوختهاي غيرتجاري 
 خانگي و تجاري ٤٢/٠ ٣٩/٠ ٣٧/٠ ٢٧/٠ ٢٣/٠

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري ٤٢/٠ ٣٩/٠ ٣٧/٠ ٢٧/٠ ٢٣/٠

     
 

   برق

 خانگي و تجاري ١٦/٤ ٢٦/٤ ٣٧/٤ ٣٤/٤ ٤٧/٤
 صنعت  ٧٢/٢ ٩٠/٢ ٩٤/٢ ٩٤/٢ ٠٦/٣
 قلحمل و ن * * * * *
 كشاورزي ٧٢/٠ ٨٠/٠ ٩٤/٠ ٩٩/٠ ٠٦/١
 ساير مصارف  ٣٨/٠ ٣٣/٠ ٣٥/٠ ٣٧/٠ ٣٥/٠

 كل مصرف برق ٩٨/٧ ٢٩/٨ ٦٠/٨ ٦٤/٨ ٩٤/٨

      

 جمع  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

 .سوختهاي غيرتجاري شامل هيزم و زغال چوب  مي گردد) ١
 .چيز مي باشدرقم نا  *      .  ارقام مقدماتي مي باشند  ▪



      

 

 

 ٩٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشها  )  : ١-٢٣(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١

 خانگي و تجاري       
 فرآورده هاي نفتي  ٣٥/٧٥ ٢٥/٧٧ ٢٣/٧٩ ٦٢/٧٩ ١٨/٨١ ٦٢/٨٢
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٠/٠
 زغالسنگ ٤٧/٠ ٤٣/٠ ٣٨/٠ ٣٨/٠ ٣٥/٠ ٣٠/٠
 سوختهاي غيرتجاري ٩٣/٢٠ ٤٥/١٨ ١٥/١٦ ٠٩/١٥ ٢٤/١٣ ٢٨/١١
 برق ٢٦/٣ ٨٦/٣ ٢٣/٤ ٩١/٤ ٢٣/٥ ٤٩/٥
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٠٢/٨٧ ١٦/٨٧ ٤٢/٨٦ ٨٣/٨٤ ٥٨/٨٣ ٠٤/٧٩
 گازطبيعي  ٥٣/١ ٠٣/٢ ٤٧/٢ ٨١/٢ ٩٩/٢ ٩٩/٦
 برق ٤٥/١١ ٨١/١٠ ١١/١١ ٣٦/١٢ ٤٣/١٣ ٩٧/١٣
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٢٨/٩٧ ٥٦/٩٧ ٨٣/٩٧ ٠٤/٩٨
 برق ـــ ـــ ٧٢/٢ ٤٤/٢ ١٧/٢ ٩٦/١
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٥٠/٧٢ ٢١/٧٠ ٩٣/٦٣ ٨٢/٦٥ ٤٩/٤٩ ٢٩/٣٧
 گازطبيعي  ٥٠/٢ ١٣/٢ ٦٤/١ ٢٧/١ ٠٨/٨ ١٠/١٦
 انرژي آبي  ٠٠/٢٥ ٦٦/٢٧ ٤٣/٣٤ ٩١/٣٢ ٤٢/٤٢ ٦١/٤٦

 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 پااليشگاهها

 فرآورده هاي نفتي  ٤٩/٧٤ ٢٣/٧٥ ٦٧/٥٨ ٦٧/٦٦ ٢٢/٦٥ ٠٥/٥١

 گازطبيعي  ٩٨/٢٣ ٩٠/٢٢ ٦٧/٣٨ ٢٨/٣١ ٦١/٣٢ ٤٥/٤٥

 برق  ٥٣/١ ٨٧/١ ٦٧/٢ ٠٥/٢ ١٧/٢ ٥٠/٣

 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٩٣

 ادامه ... سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشها )  : ١-٢٣(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧

 خانگي و تجاري       
 فرآورده هاي نفتي  ١٩/٨٣ ٩٢/٨٤ ٩١/٨٤ ٧٧/٨٥ ٦٣/٨٥ ٩٥/٨٤
 گازطبيعي  ٢٨/٠ ٢٥/٠ ٤٤/٠ ٩٦/٠ ١٢/٢ ١١/٢
 زغالسنگ ٢٨/٠ ٢٥/٠ ٢٢/٠ ١٩/٠ ١٦/٠ ١٦/٠
 ي سوختهاي غيرتجار ٩٧/٩ ٥٤/٨ ٧٦/٧ ٣٨/٦ ٤٠/٥ ٩٩/٤
 برق ٢٧/٦ ٠٣/٦ ٦٧/٦ ٧٠/٦ ٦٩/٦ ٧٨/٧
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٦٠/٧٢ ٩١/٧١ ٣٣/٧٢ ٦٣/٧١ ٩٤/٧٥ ٠٩/٨٢
 گازطبيعي  ١٧/١٣ ٨٩/١٣ ٥٢/١٤ ٣١/١٦ ٧٦/١٢ ٨٠/٦
 برق ٢٣/١٤ ٢٠/١٤ ١٥/١٣ ٠٦/١٢ ٣٠/١١ ١١/١١
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٣٧/٩٨ ١٤/٩٧ ٦٦/٩٧ ٠٢/٩٨ ٥٤/٩٧ ٥٤/٩٧
 برق ٦٣/١ ٨٦/٢ ٣٤/٢ ٩٨/١ ٤٦/٢ ٤٦/٢
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ١٠/٤٨ ٢١/٤٠ ٥٢/٤٦ ٢٤/٤٨ ٩٣/٤٤ ٧٥/٤٥
 گازطبيعي  ٠٥/٢٤ ٤٧/٣٢ ٠٠/٣٠ ٤٥/٢٧ ٧٧/٣٢ ٥١/٢٥
 انرژي آبي  ٨٥/٢٧ ٣٢/٢٧ ٤٨/٢٣ ٣١/٢٤ ٣٠/٢٢ ٧٤/٢٨

 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

       
 پااليشگاهها

 فرآورده هاي نفتي  ٨٥/٦٥ ٦٧/٦٦ ٨٨/٧١ ٥٠/٦٧ ٦٩/٧٦ ٢١/٨٤

 گازطبيعي  ٧١/٣١ ٠٥/٣١ ٤٥/٢٥ ٠٠/٣٠ ٧٦/٢٠ ٦٣/١٢

 برق  ٤٤/٢٢ ٢٨/٢ ٦٨/٢ ٥٠/٢ ٥٤/٢ ١٦/٣

 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



      

 

 

 ٩٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشها  )  : ١-٢٣(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ٨٤/٨٢ ٠٥/٧٩ ٤٠/٧٢ ٣٧/٧١ ٧٢/٧٢
 گازطبيعي  ٤٦/٤ ٨٦/٧ ٥٢/١٣ ٦١/١٤ ٨٢/١٤
 زغالسنگ ١٤/٠ ١٥/٠ ١٦/٠ ١٤/٠ ١٢/٠
 سوختهاي غيرتجاري  ٠٠/٥ ٣٥/٤ ٧٥/٤ ٧٠/٣ ٨٦/٢
 برق ٥٧/٧ ٥٩/٨ ١٥/٩ ١٨/١٠ ٤٩/٩
  انرژي كل مصرف ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٤٦/٨٥ ٢٠/٨٣ ١١/٨٠ ٢٠/٧٩٦ ٢٩/٧٧
 گازطبيعي  ١٣/٣ ٦٨/٦ ٤٩/١٠ ٣٤/١٥ ١٠/١٤
 برق ٤١/١١ ١٢/١٠ ٤٠/٩ ٤٧/٧ ٦٠/٨
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 حمل و نقل 

 اي نفتي فرآورده ه ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٦٤/٩٧ ٨٩/٩٦ ٤٥/٩٦ ٧٩/٩٥ ٥٥/٩٥
 برق ٣٦/٢ ١١/٣ ٥٥/٣ ٢١/٤ ٤٥/٤
 نرژي كل مصرف ا ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٩٠/٣٩ ١٦/٤٠ ٢٥/٤٢ ١٩/٣٨ ٠٨/٤٣
 گازطبيعي  ٠٨/٣٨ ٠٥/٣٧ ٩٨/٣٤ ٠٧/٤١ ٩٣/٣٩
 انرژي آبي  ٠٢/٢٢ ٨٠/٢٢ ٧٧/٢٢ ٧٤/٢٠ ٩٩/١٦

 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 االيشگاههاپ

 فرآورده هاي نفتي  ٣٨/٨٢ ١٧/٨٠ ٧٢/٨٨ ٠١/٨٦ ٠٨/٨٦

 گازطبيعي  ٥١/١٤ ٥٣/١٦ ٥٢/٧ ٤٩/١٠ ٧٦/١٠

 برق  ١١/٣ ٣١/٣ ٧٦/٣ ٥٠/٣ ١٦/٣

 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٩٥

 ادامه... سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشها  )  : ١-٢٣(جدول 
 ) رصدد(

 شرح ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ١٤/٦٩ ٧٤/٦٩ ٣١/٦٤ ٧٠/٦٨ ٦٧/٦٨
 گازطبيعي  ٢٢/١٨ ٦٥/١٧ ٦٩/١٩ ٠٠/١٥ ٩٧/١٤
 زغالسنگ ١١/٠ ١٠/٠ ١١/٠ ١١/٠ ١١/٠
 سوختهاي غيرتجاري  ٧٣/٢ ٤٦/٢ ٦١/٣ ٥٤/٣ ٢٥/٣
 قبر ٨٠/٩ ٠٦/١٠ ٢٨/١٢ ٦٦/١٢ ٠٠/١٣
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٩٢/٧٦ ٦٧/٧٩ ٦٣/٨٠ ٢٣/٧٤ ٢٠/٧٤
 گازطبيعي  ٤٧/١٤ ٨٧/١١ ٢٣/١٠ ٤١/١٨ ٤٣/١٨
 برق ٦٠/٨ ٤٦/٨ ١٤/٩ ٣٦/٧ ٣٧/٧
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٩٣/٩٤ ٠٣/٩٤ ٥٦/٩٤ ٣٧/٩٤ ٢٧/٩٣
 برق ٠٧/٥ ٩٧/٥ ٤٤/٥ ٦٣/٥ ٧٣/٦
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٤١/٤٧ ٦٤/٥١ ٣٤/٥٠ ٣٦/٤١ ٨٤/٤٢
 گازطبيعي  ٤٦/٣٨ ٩٥/٣٥ ٥٢/٣٣ ٤٧/٤٢ ٤٤/٤٣
 انرژي آبي  ١٣/١٤ ٤١/١٢ ١٤/١٦ ١٧/١٦ ٧٢/١٣

 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 پااليشگاهها

 فرآورده هاي نفتي  ٣٨/٨٥ ٠٣/٨٦ ٩٥/٨٣ ٦٢/٨٣ ٨٣/٨٣

 گازطبيعي  ٨٧/١٢ ٧٣/١١ ٢٠/١٤ ٥٦/١٣ ٣٧/١٤

 برق  ٧٥/١ ٢٣/٢ ٨٥/١ ٨٢/٢ ٨٠/١

 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



      

 

 

 ٩٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشها سهم حاملهاي  )  : ١-٢٣(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ٢٣/٧٠ ٦٣/٦٥ ٩١/٦٠ ٢٠/٥٧ ٢٩/٥٧
 گازطبيعي  ٦٤/١٣ ٠٦/١٧ ٦٩/٢١ ٢١/٢٨ ٠١/٢٩
 زغالسنگ ١٠/٠ ١٠/٠ ٠٩/٠ ٠٩/٠ ٠٨/٠
 اي غيرتجاري سوخته ٠٤/٣ ٨٥/٢ ٢٣/٣ ٤٤/٢ ٢١/٢
 برق ٩٩/١٢ ٣٧/١٤ ٠٨/١٤ ٠٦/١٢ ٤٢/١١
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٥٨/٦٤ ٣٤/٦٠ ٣٤/٥٧ ٩١/٥٦ ٦٣/٤٥
 گازطبيعي  ٩٨/٢٧ ٧٦/٣١ ٣٦/٣٥ ٦٤/٣٤ ٩٠/٤٤
 برق ٤٤/٧ ٨٩/٧ ٣٠/٧ ٤٥/٨ ٤٧/٩
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
  كشاورزي

 ورده هاي نفتي فرآ ٩٦/٩٢ ٥٩/٩٢ ٧٨/٩٢ ٦٣/٩٣ ٣٥/٩٢
 برق ٠٤/٧ ٤١/٧ ٢٢/٧ ٣٧/٦ ٦٥/٧
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٤٧/٣٩ ٧٠/٣٨ ٦٦/٣٦ ٢٥/٣٤ ٩٨/٣٥
 گازطبيعي  ٦٣/٤٧ ٠٩/٥٢ ٥٢/٥٣ ٢٥/٥٣ ٣٠/٥٣
 انرژي آبي  ٩٠/١٢ ٢١/٩ ٨١/٩ ٥٠/١٢ ٧٢/١٠

 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 پااليشگاهها

 فرآورده هاي نفتي  ٧٣/٨٢ ٣٣/٧٢ ١٦/٦٢ ٤١/٥٨ ٩٦/٣٩

 گازطبيعي  ٣٩/١٤ ٥٣/٢٤ ١٤/٣٥ ٠٥/٣٥ ٦٩/٥٧

 برق  ٨٨/٢ ١٤/٣ ٧٠/٢ ٥٤/٦ ٣٥/٢

 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

٩٧

 ادامه... سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشها  )  : ١-٢٣(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ١٠/٥٥ ٦٧/٥٠ ٧٩/٤٨ ٤٧/٤٥ ٤٣/٤٤
 گازطبيعي  ٦٧/٣٢ ١٨/٣٧ ٦٦/٣٩ ٦٩/٤٢ ٥٥/٤٣
 زغالسنگ ٠٧/٠ ٠٧/٠ ٠٦/٠ ٠٦/٠ ٠٦/٠
 سوختهاي غيرتجاري  ١٢/٢ ٨٣/١ ٧٠/١ ٦٤/١ ٣٢/١
 برق ٠٥/١٠ ٢٥/١٠ ٧٨/٩ ١٤/١٠ ٦٤/١٠
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 صنعت 

 فرآورده هاي نفتي  ٣١/٤٢ ٥٤/٣٤ ٧٤/٤٠ ٤٢/٤٤ ٣٧/٤٦
 گازطبيعي  ٠١/٤٧ ٠٨/٥٥ ٤٢/٤٥ ٨٠/٤٢ ٤٠/٣٩
 برق ٦٨/١٠ ٣٨/١٠ ٨٤/١٣ ٧٨/١٢ ٢٣/١٤
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 حمل و نقل 

 فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
  كشاورزي

 فرآورده هاي نفتي  ٤٦/٩٠ ٧٠/٨٩ ٠٥/٨٩ ٠٩/٨٨ ٩٧/٨٧
 برق ٥٤/٩ ٣٠/١٠ ٩٥/١٠ ٩١/١١ ٠٣/١٢
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 نيروگاهها 

 فرآورده هاي نفتي  ٣٥/٣٥ ٧٠/٣٧ ٨١/٣٧ ٨١/٣٣ ٢٢/٢٣
 گازطبيعي  ٧٤/٥٦ ١٢/٥٥ ٠٨/٥٥ ٩٨/٥٩ ٧١/٧٠
 انرژي آبي  ٩١/٧ ١٧/٧ ١٠/٧ ٢١/٦ ٠٦/٦
 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ٠١/٠ ٠٢/٠
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

      
 پااليشگاهها

 فرآورده هاي نفتي  ٢٣/٤٨ ١٠/٥٠ ٧٠/٤٩ ٣٧/٤٨ ١٠/٤٢

 گازطبيعي  ٤٦/٤٩ ٦٩/٤٧ ٠٨/٤٨ ١٠/٤٩ ٠٠/٥٥

 برق  ٣١/٢ ٢١/٢ ٢٢/٢ ٥٣/٢ ٩٠/٢

 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠



      

 

 

 ٩٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشها  )  : ١-٢٣(جدول 

 )   درصد(

 شرح ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

 خانگي و تجاري      
 فرآورده هاي نفتي  ٧٨/٣٩ ٤٤/٣٧ ٨٤/٣٥ ٦٠/٣٣ ٧٣/٢٩
 گازطبيعي  ٣٤/٤٨ ٩٩/٥٠ ٢٩/٥٢ ٣٥/٥٥ ٥٤/٥٨
 زغالسنگ ٠٦/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠
 سوختهاي غيرتجاري  ٠٧/١ ٩٧/٠ ٩٣/٠ ٦٤/٠ ٥٨/٠
 برق ٧٥/١٠ ٥٥/١٠ ٨٨/١٠ ٣٧/١٠ ١٠/١١
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

 صنعت 
 ي فرآورده هاي نفت ٣٨/٣٨ ٢٣/٣٨ ٢٧/٤٠ ٤٦/٣٩ ٢٩/٣٧
 گازطبيعي  ٠٢/٤٨ ١٢/٤٧ ٥٦/٤٤ ٩٧/٤٤ ٤٣/٤٧
 برق ٦٠/١٣ ٦٥/١٤ ١٧/١٥ ٥٧/١٥ ٢٨/١٥
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

 حمل و نقل 
 فرآورده هاي نفتي  ٠٠/١٠٠ ٩٩/٩٩ ٩٨/٩٩ ٩٨/٩٩ ٩٨/٩٩
 گازطبيعي  ـــ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠
 برق * * ٠١/٠ * *
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

  كشاورزي
 فرآورده هاي نفتي  ٤٢/٨٤ ٥٢/٨٢ ٥٧/٧٨ ٠٦/٧٥ ٩٦/٧٣
 برق ٥٨/١٥ ٤٨/١٧ ٤٣/٢١ ٩٤/٢٤ ٠٤/٢٦
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

 نيروگاهها 
 ي نفتي فرآورده ها ٨١/٢٥ ٤٣/٢٦ ٦٨/٢٦ ٣١/٢٣ ٣١/١٨
 گازطبيعي  ٢٦/٧٠ ٨٥/٧٠ ٧٩/٦٩ ٤٩/٧١ ٨٧/٧٤
 انرژي آبي  ٩١/٣ ٦٩/٢ ٥١/٣ ١٩/٥ ٨٠/٦
 انرژيهاي تجديد پذير ٠٣/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

     
 

 )١ (پااليشگاهها
 فرآورده هاي نفتي  ٤٠/٣٦ ٤٢/٣١ ٨٨/٢٢ ٢٠/١٦ ٧٥/١١
 گازطبيعي  ٢٠/٦١ ٥١/٦٦ ٦٥/٧٤ ٤٩/٨١ ١٣/٨٦
 برق  ٤٠/٢ ٠٦/٢ ٤٧/٢ ٣١/٢ ١٢/٢
 كل مصرف انرژي  ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٠٠

  ميزان مصرف گازطبيعي شامل سوخت پااليشگاههاي نفت، گاز و ايستگاههاي تقويت فشار مي گردد و ارقام                      ١٣٧٢-٨٢طي سالهاي   ) ١
 . ا مربوط به پااليشگاههاي نفت مي باشدسالهاي قبل تنه     

 . رقم ناچيز مي باشد  *    .    ارقام مقدماتي مي باشند  ▪
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٩٩

 رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء )  : ١-٢٤(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢

   عرضه انرژي اوليه -١      

 توليد 
 نفت خام  ٩٧/٩ ١٩/١٨ ٤٥/١٣ ٥٧/١٨ ٦٥/١١ ٩٦/١٥

 گازطبيعي  ٠٩/٩ ٠٠/١٥ ٠٩/٢٢٦ ٧٨/١٤١ ٥٦/٣٤ ٩٧/٩

 زغالسنگ  ٠٠/١٠ ١٨/١٨ ٦٩/٧ ٧١/٥ ٣٠/٩٧ -٤٢/٣

 سوختهاي غيرتجاري -٤٤/٤ -٣٣/٢ -٧٦/٤ -٠٠/٥ -٦٣/٢ -٤١/٥

 انرژي آبي ٠٠/٣٠ ٥٤/٦١ ٨١/٢٣ ٥٤/٦١ ٩٥/٣٠ -٠٠/٢٠

 ژيهاي تجديدپذيرانر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ٩٢/٩ ١٤/١٨ ٥٨/١٤ ٥١/٢٠ ٤٦/١٢ ٥٦/١٥

       
 واردات

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧١/١٣٥

 قبر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧١/١٣٥

       
 صادرات 

نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٥٦/٩ ٤١/١٨ ٩٠/١٤ ٩٦/١٧ ٩٩/١١ ٦٥/١٥
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ٦١/٤٨٣ ٢٢/٤٥ ٨٠/٥
 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل صادرات  ٥٦/٩ ٤١/١٨ ٤٣/١٥ ٠٨/٢٠ ٧٣/١٢ ٣٧/١٥

       
 سوخت كشتي هاي بين المللي ـــ ـــ -٢٢/٢٢ -٢٩/١٤ ٦٧/١١٦ -٠٨/٢٣

 عرضه كل انرژي اوليه ٤٣/١٠ ٤٥/١ ٧٥/٢٣ ٩٨/٩ ٠٦/٧ ٤١/١٩

       
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • • • • •

 تلفات تبديل ٢٢/٢٢ ٩١/٤٠ ٧١/٣٨ ٢٣/٣٠ ٦٤/١٩ ٧٩/٤١

 مصارف بخش انرژي ١٨/٩ -٩١/٢٩ ٠٠/٣٠ -٦٤/٥ -٢٨/٢٢ ٣٦/٤٣

 كل مصرف در بخش انرژي ٢٨/١٠ -٣١/٢٣ ٤٩/٣١ ٨٤/٠ -٥٠/١٢ ٨٦/٤٢

  كل مصرف نهائي -٣ ٤٩/١٠ ٣٦/١١ ٦١/٢١ ٧٠/١٢ ٢٧/١٢ ٥٤/١٤



      

 

 

 ١٠٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء  )  : ١-٢٤(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨

      
   عرضه انرژي اوليه -١

 توليد 
 نفت خام  ٤٥/٢ -٥٥/١٠ ٥١/٩ -٠٠/٤ -٠٤/٢٥ -٧٢/١٨

 گازطبيعي  ٢٢/٥ ٧٨/٣ ٧١/١ ٤٥/١ -٢٧/٣٧ -٦٩/٣

 زغالسنگ  ٠٣/٦ -٠١/٢ ١٠/٤ -٩٨/٠ -٥٦/١٥ ٦٧/٦

 سوختهاي غيرتجاري -٨٦/٢ ٦٥/٢ -٥٨/٤ -٦٠/٠ -٩٥/٦ ١٣/٢٠

 انرژي آبي ٤٥/٢٠ ٨٩/١ ٨١/١٤ ٤٥/٦ ٤٨/٤٨ -٢٧/١٣

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ٥٨/٢ -٩٦/٩ ١٦/٩ -٧٥/٣ -٢٩/٢٥ -٠٤/١٨

      
 

 واردات
 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ـــ ـــ ـــ ٠٠/٥٠ ٦٧/٥٦٦ -٠٠/١٠

  گازطبيعي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ٠٦/٦ ٥٧/٢٨ -٠٠/٢٠ -٥٦/٥ -٨٢/٨ -٢٣/٣

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٠٦/٦ ٥٧/٢٨ ٨٩/٦٨ ٦٨/٢٣ ٥١/٣٥٨ -٥١/٩

      
 

 صادرات 
نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٦٩/١ -٤٤/١٢ ٣٩/٩ -٨٠/٥ -٤٦/٢٨ -٨٠/٢١
 گازطبيعي  ١٢/٥ ٨٧/٤ -١٥/٣ ٢٠/١ -١٨/٤٥ -١٠/٣٢

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل صادرات  ٧٨/١ -٩٧/١١ ٩٨/٨ -٦٠/٥ -٩٨/٢٨ -٠٤/٢٢

       
 سوخت كشتي هاي بين المللي -٠٠/١٠ -١١/١١ -٠٠/٢٥ ٦٧/٦٦ -٠٠/٣٠ ٨٦/٤٢

 عرضه كل انرژي اوليه ٨٠/١١ ٩٨/١٣ ٨٨/١٤ ٩١/١٤ -٩٦/١ ٠٩/٨

      
 
 ت بخش تبديال-٢

 تبديالت  • • • • • •

 تلفات تبديل ٤٢/٢٨ ٩٥/٢٢ ٦٧/١٠ ٨٨/١٩ ٦١/٢١ ٤٦/١٤

 مصارف بخش انرژي ٨٣/٦ ٢٨/٢ ١٤/٧ -٦٧/١ -٤٩/١٩ ٥٨/١

 كل مصرف در بخش انرژي ٦٧/١٣ ٦٨/٩ ٥٦/٨ ١٤/٧ ٦٩/٠ ٨٠/٨

  كل مصرف نهائي -٣ ٣١/١١ ١٢/١٥ ٤٧/١٦ ٧٣/١٦ -٢٤/٢ ٩٣/٧
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١٠١

 ادامه... نه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء رشد ساال )  : ١-٢٤(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤

      
   عرضه انرژي اوليه -١

 توليد 
 نفت خام  -٠٢/٥٧ -٨١/٢ ٢٥/٨٦ ٩٣/٠ -٥١/١٢ ٦٩/٥

 گازطبيعي  -٥٣/٤٦ ١٩/٨ ٢٢/٣٧ ٢٥/١٤ ٥٠/١٦ -٥٢/٠

 زغالسنگ  ٩٩/٦ ٥٠/٥ ١٧/٧ -٢٢/١ ٦٢/٨ ٨٥/٠

 سوختهاي غيرتجاري -١٩/١٩ ٣٩/١٦ -٢١/١١ -٤٧/٦ ١١/٣ -٣٦/٣

 انرژي آبي ٥٣/٣ ٢٣/١٠ ١٢/٤ -٩٦/٣ -٢٢/٧ -٣٣/٣

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد -٩٧/٥٥ -٩٢/١ ١٤/٨١ ٤١/١ -٩٩/١٠ ١٧/٥

      
 

 واردات
 )آپسو(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي -١١/١١ ٣٨/٥٥٩ ١٣/٤٣ ٠٣/٩٥ -٥٠/٣٦ ٨٦/٧٠

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ -٦٧/٦٦ ٠٠/٢٣٠ ١٢/٢١٢ ٨٧/١٧٠ -٩٤/٢٢ -٣٥/٣٥

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات -٣٨/١٥ ٣٩/٥٤٩ ٧٣/٤٥ ٥٣/٩٧ -٨٩/٣٥ ٠٨/٦٥

      
 

 صادرات 
نفت خام و فرآورده هاي نفتي  -٥٨/٦٨ ٦٠/٣ ٨١/١٣١ -٩٧/٢ -١١/٢٠ ٨٣/٦
 گازطبيعي  -٠٠/١٠٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل صادرات  -٢٣/٦٩ ٦٠/٣ ٨١/١٣١ -٩٧/٢ -١١/٢٠ ٨٣/٦

       
 هاي بين الملليسوخت كشتي  -٠٠/١٠ * -٨٩/٨٨ ٠٠/٥٠ ٣٣/٣٣ -٠٠/٥٠

 عرضه كل انرژي اوليه -٢٣/٧ ٧٢/٥ ٥٢/١١ ١٢/٢٠ ٧٨/١٠ ٣٢/٣

      
 
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • • • • •

 تلفات تبديل -٤٤/١ ٦٢/١٠ ٢٥/١٣ ٤٢/١٨ ٨٥/١١ ٨٢/١٠

 مصارف بخش انرژي -٣١/٣٧ ٩٢/٩ ٥٢/٧ ٤٩/١٠ ٢٣/٨ ٦٨/٤

 رف در بخش انرژيكل مص -١٧/١٦ ٤١/١٠ ٤٩/١١ ٠٨/١٦ ٨٣/١٠ ١٣/٩

  كل مصرف نهائي -٣ -٢٦/٥ ٨٠/٤ ٥٢/١١ ٩٥/٢٠ ٧٧/١٠ ١٨/٢



      

 

 

 ١٠٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء  )  : ١-٢٤(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠

      
   عرضه انرژي اوليه -١

 توليد 
 نفت خام  -٩٧/١٢ ٠٦/١٢ ٦٥/٤ ٢١/١٥ ٨٩/١٠ ٤٣/٤

 گازطبيعي  -٣٤/٤ ٣٢/٢٦ ١٧/٤ ٠٠/٤٤ ٦٥/٤٦ ٠٨/٢٥

 زغالسنگ  -٥٣/٢ ٩٢/٦ ٥١/١٠ ٢٠/١٢ -٣٥/٤ -٥٩/٦

 سوختهاي غيرتجاري ٦٨/٣٣ ٣٤/٢ -١٢/٨ ٥٩/٣ -٩٣/٦ ٩٤/٢٨

 انرژي آبي ٤٨/٣٤ ٩٧/١١ -٩٨/١٢ ٦٣/٢ -٨٠/١٨ ٧٩/١٥

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد -٨٨/١١ ٩٠/١٢ ٣٦/٤ ٠٥/١٧ ٦٠/١٣ ٨٦/٦

      
 

 واردات
 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي -٦٣/٥ ٥٧/١٨ -٦٢/٤ -٨٩/٢٨ -٢٥/٨ ٥٧/١

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ٠٢/٢٣ -٧١/١٨ -٧٢/٠ ٥٩/١١ ٣٥/٤٩ ٩٦/٣٦

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات -٠٢/٥ ٥٥/١٧ -٥٤/٤ -٠٨/٢٨ -٤٧/٦ ٣١/٣

      
 

 صادرات 
نفت خام و فرآورده هاي نفتي  -١٥/١٣ ٠٩/١٢ ٤٨/٧ ١٥/١٢ ٤٠/١٨ ٤٩/٤
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ * ٦٤/٣٦
 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٩/٨٨ -٢٤/٨٨

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل صادرات  -١٥/١٣ ٠٩/١٢ ٤٨/٧ ١٥/١٢ ١٢/٢٠ ٩٣/٤

       
 سوخت كشتي هاي بين المللي ٠٠/٣٥٠ ٥٦/٥٥ ١٤/٧ ٠٠/٨٠ -٦٣/٢٩ ٣٢/٢٦

 عرضه كل انرژي اوليه -٠٤/٦ ٢٣/٨ ٠١/١ ٨٥/١٥ ٢٩/٩ ٤٣/١٢

      
 
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • • • • •

 تلفات تبديل ١٩/٢ ١٩/٨ ٣٤/٢ ٣٠/٢١ ٧٩/١٣ ٦٥/١٣

 مصارف بخش انرژي -٦١/١٠ -٥٠/٧ -٤١/٥ ٤٣/٨٦ ٣٩/١٨ ٠٠/١١

 كل مصرف در بخش انرژي -١٧/١ ٤٦/٤ ٧١/٠ ١٨/٣٤ ٠٥/١٥ ٩٠/١٢

  كل مصرف نهائي -٣ -٠٧/٧ ٠٨/٩ ٠٧/١ ٩٣/١١ ٨١/٧ ٣٠/١٢



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١٠٣

 ادامه... رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء  )  : ١-٢٤(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦

      
   عرضه انرژي اوليه -١

 توليد 
 نفت خام  ٢٧/٨ ٨٤/٥ -٨٦/١ ٣٧/٢ -٨٢/٧ -٤٧/٠

 گازطبيعي  -٤٥/٢ ٧٢/٢٠ ١٧/١٠ ٩٦/١١ -٧١/١ ٣٠/١٠

 زغالسنگ  ٢٥/٩ ٧٠/٢٣ -٩٣/١ -٥٤/٢ -٩٠/٥ -٢٨/٤

 سوختهاي غيرتجاري -٧٨/٩ ٠٧/٣ ١٩/٦ -٧٤/١٢ -٤٥/٠ ٢٢/١

 انرژي آبي ٧٣/٣٢ ٩٦/٤ -١٦/٢٤ -١٨/٢ ٤٣/١ -٢٧/٦

 انرژيهاي تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ -٧٩/٠ ٢٠/٥٥

 كل توليد ٩٩/٦ ٦٦/٧ -٤٣/٠ ٧١/٣ -٧٦/٦ ٣١/١

      
 

 واردات
 )سوآپ(نفت خام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فرآورده هاي نفتي ٠٦/٣٦ -٥٢/١١ -٨٦/٢٦ -٣٥/٣٤ -٣٠/٠ -١٨/١٢

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ -٥٩/١ ٧٥/١١ -٠٨/١٩ -١٠/١٧ ٨٧/٢٩ ٣٠/١١

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل واردات ٦١/٣٣ -٤٠/١٠ -٣٩/٢٦ -٢٢/٣٣ ١٦/٢ -٢٠/١

      
 

 صادرات 
نفت خام و فرآورده هاي نفتي  ٧٧/٧ ٦٣/٣ -٤٠/٦ ٢٨/١ -٢٢/١٢ -٨٧/٢

 گازطبيعي  -٤٧/٨٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغالسنگ ٠/٦٥٠ ٩٦/٥٢٥ -٤٧/٨٤ -٦٨/٦٠ ١٧/١٧ -٤٥/٩٥

 برق ـــ ـــ ٠٧/٢ -٣٠/٢٠ ٥٩/١٤٤ ٩٤/٣٥
 كل صادرات  ٠٦/٦ ٤٦/٣ -٣٩/٦ ١٩/١ -٢٠/١٢ -٨٧/٢

       
 سوخت كشتي هاي بين المللي -١٧/٢٩ ٨٤/٧١ ٢٤/٤٤ ١٥/٦ -٢٩/٢ ٠٠/٠

 عرضه كل انرژي اوليه ٧٢/٧ ٢١/١٠ ٥٩/٥ ٠٢/٤ ٩٥/١ ٦٠/٥

      
 
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت  • • • • • •

 تلفات تبديل ١٤/٣ ٤٥/١٧ -٣٠/٠ ٣١/١٠ -٢٤/٠ ٢٦/٨

 مصارف بخش انرژي ٢٠/١٠ ٧٧/١٨ ١٦/٢ ٨٥/٢٨ -٧٤/١١ ٤٦/٥

 كل مصرف در بخش انرژي ١١/٥ ٨٣/١٧ ٤٣/٠ ٨٥/١٥ -٠٦/٤ ٤١/٧

  كل مصرف نهائي -٣ ٤٤/٨ ١٧/٨ ١٠/٧ ٨٠/٠ ٨٣/٣ ٠٨/٥



      

 

 

 ١٠٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء  )  : ١-٢٤(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

   عرضه انرژي اوليه -١      

 توليد 
 نفت خام  ٩٧/١ -٩٧/٧ ٢٦/١١ )١( -١٣/٢ )١( -٨٤/٥ )١( ١٦/١٣

 گازطبيعي  ٦٩/٥ ٣٥/١٤ ٩٦/٤ ٧٥/٣ ٦٦/١٣ ٠٨/١٣
 زغالسنگ ٠١/٢٦ -٧٢/٤ ٢٩/٦ -٦٠/٤ ٤٠/٢ -٠١/١
 سوختهاي غيرتجاري -٨٥/١٧ -٦٥/١٦ -٤٨/٢ -٨٦/١ -٧٧/٢٣ -٣٨/٧
 انرژي آبي ٦١/١ -٤٤/٢٩ -٢٧/٢٦ ٦٢/٣٨ ٢٦/٥٩ ٢٧/٣٧
 انرژيهاي تجديدپذير ٩٣/١٩٤ ١١/٩٦ -٧٥/٦ -٣٨/٠ -٦٣/١١ -٤٣/٥
 كل توليد ٦٧/٢ -٨٨/٣ ٦١/٩ -٧٤/٠ -١٤/١ ٢٤/١٣

       
 واردات

 )سوآپ(نفت خام  ـــ ٧٢/٧٩ ٦٥/٤٨ -٩٢/٥٥ ١٢/٢٥٧ ٣٠/٢٦٢
 فرآورده هاي نفتي -١٧/٦٦ -٠٤/١٠ ١١/٥٥ ٤٠/٥٧ ٨٠/٣٥ ٥٢/٤٥
 گازطبيعي  ٤٧/٣٧٢ ٢٤/١٣ ٧٩/٥٥ ٣٧/٣٧ ٩٠/١٦ ٥٨/٨
 زغالسنگ ٧٣/٢ ٧٠/٣ -٧٧/٤ -٢٥/٠ -٧٩/٥ -٧٤/٥
 برق ـــ ـــ ٣٤/١٠٨ ٥٩/٤٣٩ ٢٣/٣١ ٣٤/٥٢
 كل واردات -٢١/١٤ ٣٧/٩ ٨٤/٤٦ ٦٥/٢٩ ٢٢/٣١ ٠٦/٤٨

       
 صادرات 

 )٢(نفت خام و فرآورده هاي نفتي -٠٧/٠ -١٨/٥ ٩١/١٧ -٠١/٦ ٤٦/٢ ٤٢/١٣
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٢/٢٥٧ ٩١/١٦٧
 زغالسنگ ٦٨/٧٦ ٥٠/١٠٧٠ ٩٨/٣٦٦ ٢٥/٨٨ -٢٩/٨٠ -٧٤/١١
 برق ٢٠/١٨ ٠٠/٤٠ -٤٣/٠ ٠٠/٢٢ -٦١/٢٤ ١٣/١٦
 كل صادرات  -٠٦/٠ -١٥/٥ ٩٣/١٧ -٧٣/٥ ٠٣/٣ ٧٦/١٤

       
 سوخت كشتي هاي بين المللي -١٣/٣٣ ٦٢/٥٤ -٨٢/٤٥ -٧٠/٨٥ -٨٦/٦٧ ٦١/٩٩

 عرضه كل انرژي اوليه ٦١/٣ ٤٥/٣ ٥١/٣ ٧٦/٢ ٥٤/٧ ٣٣/٦

       
  بخش تبديالت-٢

 تبديالت • • • • -٤٥/١٠٧ ٣٦/٢٧٢٠
 لفات تبديلت ٣٤/٢ ٤٤/٩ ٧٦/٦ ٨٠/٤ ٨٠/٤ ٩٣/١
 مصارف بخش انرژي ٣١/١٢ ١٣/٦ ٧١/١ ٨٨/٣ ٢٥/٨ ٥٧/٩
 كل مصرف در بخش انرژي ٣٣/٥ ٣٨/٨ ١٧/٥ ٧٨/١ ٨٩/٨ ٢٩/٩

  كل مصرف نهائي -٣ ١٠/٣ ٩٦/١ ٩٨/٢ ٠٨/٣ ١٠/٧ ٣٥/٥

          .                                          شامل توليد نفت خام، ميعانات و مايعات گازي مي گردد) ١
 به بعد شامل صادرات گازمايع پتروشيمي ها، صادرات مايعات و             ١٣٨٠ شامل مبادالت سوآپ نفت خام و از سال             ١٣٧٨-٧٩سالهاي  ) ٢

 .              ميعانات گازي و مبادالت سوآپ نفت خام مي گردد

 .ي باشدرقم ناچيز م *   . ارقام در دسترس نمي باشند  •  .ارقام مقدماتي مي باشند  ▪



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١٠٥

 رشد ساالنه مصرف نهائي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف )  : ١-٢٥(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢
   مصرف نهائي -٤      

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٤٣/١١ ٠٩/١٤ ٣٣/٢ ٥٠/١٠ ٥١/١٦ ٦٠/٧
 صنعت ٠١/١٣ ٧١/٨ ٢٣/٨ ١٠/١١ ٥٠/٧ ٠٠/١٣
 حمل و نقل ١٤/١١ ٧٤/١٠ ٣٠/١٥ ٠٦/١٤ ٥٩/١٠ ٨٤/٢١
 كشاورزي ٢٥/١٥ ٨٥/٩ ٧٦/١١ ٧٨/١٢ ١١/١١ ٤٠/٢٠
 مصارف غيرانرژي  ٥٢/٩ ٣٩/١٧ ٧٠/٣ ٥٧/٢٨ ـــ ٧٨/٢٧
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي ٩٠/١١ ٦٧/١١ ٠١/٨ ٦٧/١٢ ٣٢/١١ ٨٦/١٤

       
 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 صنعت  ٠٠/٥٠ ٣٣/٣٣ ٠٠/٢٥ ٠٠/٢٠ ٦٧/١٦٦ ٢٥/١٣١

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 مصارف غيرانرژي  ـــ ٠٠/٢٠ ٦٧/١٥١٦ ٥٣/١٧ ـــ ٧٥/١
 كل مصرف گازطبيعي  ٢٩/١٤ ٠٠/٢٥ ٠٠/٩٢٠ ٦٥/١٧ ١٧/٩ ٥٦/١٧

       
 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غير انرژي  ١١/١١ ٠٠/٢٠ ٣٣/٨ ٥٤/١١ ٩٧/١٠٨ ٣١/٢
 كل مصرف زغالسنگ ٠٠/١٠ ١٨/١٨ ٦٩/٧ ٧١/١٠ ٩٤/١٠١ ٢٤/٢

       
 )١(سوختهاي غيرتجاري 

 خانگي و تجاري -٤٤/٤ -٣٣/٢ -٧٦/٤ -٠٠/٥ -٦٣/٢ -٤١/٥
 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  -٤٤/٤ -٣٣/٢ -٧٦/٤ -٠٠/٥ -٦٣/٢ -٤١/٥

       
 برق

 خانگي و تجاري ٥٧/٢٨ ٢٢/٢٢ ١٨/١٨ ٣٨/١٥ ٠٠/٢٠ ٢٢/٢٢
 صنعت  ٦٧/٦ ٥٠/١٢ ٢٢/٢٢ ٧٣/٢٢ ٥٢/١٨ ٠٠/٢٥

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كشاورزي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف برق ٦٤/١٣ ٠٠/٢٠ ٠٠/٢٠ ٤٤/١٩ ٩٣/٢٠ ١٥/٢١

       
 كل مصرف نهايي انرژي  ٦٢/١٠ ٨٧/١٠ ٠١/٨ ٣٥/١١ ٨٧/١٢ ١٣/١٦
 كل مصرف نهايي غيرانرژي ٥٧/٨ ٤٢/١٨ ٦٧/٢٦ ٢٠/١٩ ٦٠/٩ ٠٤/٧
 كل مصارف نهائي  ٤٩/١٠ ٣٦/١١ ٦١/٢١ ٧٠/١٢ ١٣/١٢ ٥٤/١٤



      

 

 

 ١٠٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... رشد ساالنه مصرف نهائي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف  )  : ١-٢٥(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨

      
   مصرف نهائي -٤

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٩١/١٥ ٩٠/١٢ ٣٥/١٧ ٣١/١٧ -٣٢/٠ ١٥/١٧
 صنعت ٠٥/١٤ ٢٧/١٣ ٧٨/١٤ ٠١/٢٠ -٣٩/٠ ٥٥/٥
 حمل و نقل ٨٨/١٤ ٢٤/٢٤ ٠٣/٢١ ٦٧/٢١ ٥٦/٠ ٦٥/١
 كشاورزي ٧٩/١٢ ١٢/٢٣ ٥٤/١٨ ١٨/٢٠ ـــ ٢٠/٤
 مصارف غيرانرژي  ٥٧/١٩ ٨٢/٢١ ٨٧/٢٦ ٦٥/١٧ -٠٠/٣ -٠٩/٣
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي ١٣/١٥ ٦٩/١٧ ٦١/١٨ ٥٧/١٩ -١٧/٠ ٢٤/٧

      
 

 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ـــ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٥٠ ٠٠/١٦٠ ـــ ٨٥/١٥٣
 صنعت  ٦٢/٢١ ٧٨/١٧ ١٩/٣٠ -٥٩/١١ -٨٢/٥٠ -٣٣/٥٣

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 مصارف غيرانرژي  -٢٤/١٧ -٠٤/١ -١١/٢ ٣٠/٤ -١٩/٦ ٤٨/١٦
 كل مصرف گازطبيعي  -٧٩/٧ ٦٣/٥ ٣٣/١١ ٤٠/٢ -٦٤/٢١ ١٨/١٤

      
 

 زغالسنگ
 خانگي و تجاري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غير انرژي  ٤٥/٦ ـــ ٠٣/٣ ١٨/١ -٩٥/١٣ ٠١/١

 كل مصرف زغالسنگ ٢٥/٦ ـــ ٩٤/٢ ١٤/١ -٥٦/١٣ ٩٨/٠

      
 

 )١(ختهاي غيرتجاري سو
 خانگي و تجاري -٨٦/٢ ٦٥/٢ -٥٨/٤ -٦٠/٠ -٩٥/٦ ١٣/٢٠

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  -٨٦/٢ ٦٥/٢ -٥٨/٤ -٦٠/٠ -٩٥/٦ ١٣/٢٠

      
 

 برق

 خانگي و تجاري ٠٩/٩ ٠٠/٢٥ ٦٧/١٦ ١٤/١٧ ٠٧/١٧ ٦٧/١٦
 صنعت  ٠٠/١٥ ٣٥/٤ ٢٥/٦ ٨٨/٥ -٢٦/٩ ٠٨/٤
 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كشاورزي ٠٠/١٠٠ ـــ ـــ ٠٠/٥٠ ـــ ـــ
 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف برق ٢٩/١٤ ١١/١١ ٠٠/١٠ ٣٦/١١ ٠٤/٢ ٠٠/١٠

       
 كل مصرف نهايي انرژي  ٥١/١٤ ٦٤/١٦ ٦٤/١٧ ٧٩/١٧ -٧٥/١ ٢٢/٨

 كل مصرف نهايي غيرانرژي -٦٦/٤ ٩٨/٥ ٧٢/٨ ١٥/٩ -٩٦/٥ ٦٥/٥

 كل مصارف نهائي  ٣١/١١ ١٢/١٥ ٤٧/١٦ ٧٣/١٦ -٢٤/٢ ٩٣/٧



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١٠٧

 ادامه... رشد ساالنه مصرف نهائي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف  )  : ١-٢٥(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤

      
   مصرف نهائي -٤

 فرآورده هاي نفتي  

 و تجاريخانگي  -٤٣/١١ -٣٩/٢ ٣٧/١٢ ٥١/٢٣ ٦٤/٢ ٢٥/٨
 صنعت ٥٤/٧ ٩١/٧ ٤٩/٧ ٩٠/١٤ ٧١/٧ ٩٠/٦
 حمل و نقل -٦٨/٧ -٨٠/٠ ٤٥/٩ ٦٨/٢٣ ٦٣/٧ ١٥/٦
 كشاورزي ٤٨/٠ ٨٢/٨ ٢٤/١٧ ٤٣/٢١ ٥٢/٦ ٧٢/١٤
 مصارف غيرانرژي  ١٣/٢ ٨٧/٢١ -٦٨/١٣ ٥٩/٤٠ ٥٤/٧٢ -٧١/٤٥
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي -٦٥/٤ ٧٥/٢ ٩٠/٨ ١٥/٢٢ ٩٢/٩ ٦٩/٢

      
 

 يعي گازطب

 خانگي و تجاري ٦٤/٦٣ ٣٣/٨٣ ٢٣/٢٣ ٩٥/٢٢ ٦٧/٣٢ ٠٢/٤
 صنعت  ٧١/١٣٥ ٧٦/٧٥ ٥٢/٦٥ ١٧/٤ ٠٠/١١ -٣٢/١٥

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 مصارف غيرانرژي  -٣٨/٦٠ -٢٤/٩٥ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف گازطبيعي  -٦٩/١٥ ٢٦/٢٣ ٣٦/٣٨ ٥٥/١٤ ٨١/٢٣ -٨٨/٢

      
 

 زغالسنگ
 خانگي و تجاري ـــ ٠٠/٢٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غير انرژي  -٦٨/٢ ٧١/١٢ ٩١/٢٥ ٣٤/٤٣ -٢٥/٦ -١٥/١٣

 كل مصرف زغالسنگ -٥٩/٢ ٩٦/١٢ ٠٠/٢٥ ١٢/٤٢ -١٣/٦ -٨٧/١٢

      
 

 )١(سوختهاي غيرتجاري 
 خانگي و تجاري -١٩/١٩ ٣٩/١٦ -٢١/١١ -٤٧/٦ ١١/٣ -٣٦/٣

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  -١٩/١٩ ٣٩/١٦ -٢١/١١ -٤٧/٦ ١١/٣ -٣٦/٣

      
 

 برق

 خانگي و تجاري ٣٦/٥ ٥٦/١٣ ٨٧/٢٦ ٩٤/١٢ ٤٦/١١ ٢٨/١٠
 صنعت  -٩٦/١ ٠٠/٤ ٩٢/١ ٠٩/١٥ ٢٠/٨ ٥٢/١
 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كشاورزي ٣٣/٣٣ ٠٠/٢٥ ٠٠/٤٠ ٥٧/٢٨ ٢٢/٢٢ ٣٦/٣٦

 ساير مصارف  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف برق ٧٣/٢ ٧٣/٩ ٩٤/١٦ ٤٨/١٤ ٨٤/١٠ ٧٠/٨

       
 كل مصرف نهايي انرژي  -٥٩/٢ ٠٦/٦ ٨٠/١٢ ٦٦/١٩ ٨٥/٧ ٥٨/٦

 كل مصرف نهايي غيرانرژي -٣٢/٢٧ -١٦/٩ -٩٤/٤ ٨٢/٤٠ ٨٧/٤٨ -٤٤/٣٩

 كل مصارف نهائي  -٢٦/٥ ٨٠/٤ ٥٢/١١ ٩٥/٢٠ ٧٧/١٠ ١٨/٢



      

 

 

 ١٠٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... ئي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف رشد ساالنه مصرف نها )  : ١-٢٥(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠

      
   مصرف نهائي -٤

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري -١٤/١٦ ٥٢/١١ ١٢/٠ ٩٢/١٢ -٠٥/٧ ٤٧/٥
 صنعت -٣٣/٦ ٨٤/٥ -١٨/٠ ٣٣/٤ ١٥/٢ ٣٢/٦
 لحمل و نق -٩٩/٤ ٥٥/٧ -٤٣/١ ٠٣/٨ ٧٧/٦ ١١/٨
 كشاورزي -٢٤/٤ ١٥/١١ -٦٨/٠ ٦٠/٥ ١٧/٤ ٦٤/٧
 مصارف غيرانرژي  -٠٢/٩ ٥٣/١٦ ٢٨/٢١ -٤١/٣٠ ٨١/١٦ ٣٠/٢٢
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي -٨٩/٨ ٠٥/٩ ٦١/٠ ٨٦/٥ ٦١/١ ٥٩/٧

      
 

 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٤٥/١ -٤٨/٢٠ ٠٠/٠ ٦٠/٠ ٤٠/٢٤ ٥٠/٤٤
 صنعت  -٢١/٢٠ ٦٧/١٠٦ ٠٠/٠ ٩٤/٨١ ١١/٢٤ ٥٧/٢٤

 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 مصارف غيرانرژي  ـــ ٠٠/٢٥٠ ١٤/١٥٧ ٤٤/٣٩٤ ٤٨/١١٣ ٣٧/٢٧
 كل مصرف گازطبيعي  -٢٨/٥ ٦٣/١٤ ٣٤/٣ ٥٣/٥٨ ٩٦/٣٨ ٨٤/٣٠

      
 

 زغالسنگ
 خانگي و تجاري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ژي مصارف غير انر ٥٦/٤ -١٩/١ ٦٣/٦ ٤٩/١١ ١١/٨ ٥٩/١٣

 كل مصرف زغالسنگ ٤٥/٤ -١٦/١ ٤٧/٦ ٢٣/١١ ٩٥/٧ ٣٤/١٣

      
 

 )١(سوختهاي غيرتجاري 
 خانگي و تجاري ٦٨/٣٣ ٣٤/٢ -١٢/٨ ٥٩/٣ -٩٣/٦ ٩٤/٢٨

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  ٦٨/٣٣ ٣٤/٢ -١٢/٨ ٥٩/٣ -٩٣/٦ ٩٤/٢٨

      
 

 برق

 خانگي و تجاري ٠٢/١١ ٦٣/٧ ٨٤/٢ ٣٤/١٠ ٠٠/١٠ ٣٦/١١
 صنعت  ـــ -٤٦/٧ ٠٠/٠ ٩٧/٢٠ ٠٠/١٦ ٤٥/٣
 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كشاورزي -٣٣/١٣ ٣٨/١٥ ٠٠/٢٠ ١١/١١ ٠٠/١٠ ٥٥/٤
 ساير مصارف  ـــ ـــ ٠٠/٢٠ ٠٠/٥٠ ٢٢/٢٢ ٠٩/٩
 كل مصرف برق ٥٠/٥ ٦٩/٥ ٥٩/٣ ٢٩/١٤ ١٢/١٢ ٤٥/٨

       
  نهايي انرژي كل مصرف -١٧/٧ ٧٧/٨ -٣٠/٠ ٠٥/١٢ ٧٦/٤ ١٠/١١

 كل مصرف نهايي غيرانرژي -٣٥/٥ ٠٧/١٤ ٤٠/٢٢ ٣٧/١٠ ٠٨/٤٧ ٣٣/٢٣

 كل مصارف نهائي  -٠٧/٧ ٠٨/٩ ٠٧/١ ٩٣/١١ ٨١/٧ ٣٠/١٢



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١٠٩

 ادامه... رشد ساالنه مصرف نهائي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف  )  : ١-٢٥(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦

      
 مصرف نهائي   -٤

 فرآورده هاي نفتي  

 خانگي و تجاري ٣٨/١٢ ٩٣/١٤ ٦٨/٦ -٣٦/٧ ٥٨/٣ -٥٦/٢
 صنعت ٢٦/٢ -٣٧/٢٥ -٢٥/٤ -٥٢/١٢ ٢٢/٢ ١٨/٢٢
 حمل و نقل ٤٤/٦ ٣٢/١٠ ٤١/١٨ -٨٨/١ ٢٦/٤ ٥٧/٣
 كشاورزي ٧٣/٤ -٨٧/٧ ٩٦/٠ -٠٢/٤ -٩٣/٠ -٦٦/٤
 انرژي مصارف غير ٠٦/٢٧ ٩٨/٦٢ -٤٥/٢٩ -٠٤/١٢ ٤٠/٧٠ ٤٠/٣
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي ١٠/٨ ٥٨/٥ ٩٨/٤ -٩٨/٥ ٥٥/٧ ٤١/٣

      
 

 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٦٣/٥٥ ٠١/١٨ ٨٩/٢٤ ٦٨/١٤ ٧٥/١٤ ٥٥/١٢
 صنعت  ٩٢/٠ ٦٨/٢٠ ١١/٨ ٥٦/٢٥ -٥٥/٢٨ ٥٩/٥
 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 ي مصارف غيرانرژ -٣٨/٢٤ ٤٥/٤ -٧٢/٣ ٩٢/٦ ٠٣/٥ ٢٢/١
 كل مصرف گازطبيعي  ٥٣/١١ ٨١/١٦ ٦٣/١٣ ٠٠/١٨ -٦٠/٤ ٩٢/٨

      
 

 زغالسنگ

 خانگي و تجاري ٠٠/٢٥ -٠٠/٢ ـــ ـــ ــ ــ

 مصارف غير انرژي  ١٤/٠ ٣٩/٩ ٢١/٠ -١٨/٥ ٧٩/١ ٨١/٤

 كل مصرف زغالسنگ - ٥٤/٠ ١٦/٩ ٢١/٠ -٠٨/٥ ٧٩/١ ٧٢/٤

      
 

 )١(سوختهاي غيرتجاري 
 خانگي و تجاري -٧٨/٩ ٠٧/٣ ١٩/٦ -٧٤/١٢ -٤٥/٠ ٢٢/١

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري  -٧٨/٩ ٠٧/٣ ١٩/٦ -٧٤/١٢ -٤٥/٠ ٢٢/١

      
 

 برق

 خانگي و تجاري ٠٦/٣ ٣٠/٨ -٤٣/٢ ٨٢/٢ ٦٣/٢ ٣٩/٨
 صنعت  ٨٩/١٨ ٣١/٤ ٥٠/١٦ ١١/٤ ٥٨/١٥ ٤٤/٣
 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كشاورزي -٧٠/٨ ٢٣/١٢ ٤٧/٢٨ ٥٠/٤ ٠٩/٦ ٨٥/٤
 ساير مصارف  ٠٠/٠ -٠٨/٣٢ ٨٢/٢٦ ٦٦/٣ ٢٦/٥٣ -٧٨/١٨
 كل مصرف برق ٥٤/٦ ٨٨/٥ ١٠/٦ ٤٢/٣ ٧١/٨ ٢٨/٥

       
 كل مصرف نهايي انرژي  ٧٨/٩ ٦١/٥ ٤٤/١٠ ٣٠/١ ٠١/١ ٣٥/٥

 كل مصرف نهايي غيرانرژي -٦٦/٢ ٩٧/٣١ -٧٦/١٧ -١٦/٤ ٦١/٣٣ ٨٨/٢

 كل مصارف نهائي  ٤٤/٨ ١٧/٨ ١٠/٧ ٨٠/٠ ٨٣/٣ ٠٨/٥



      

 

 

 ١١٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... رشد ساالنه مصرف نهائي حاملهاي انرژي در بخشهاي مختلف )  : ١-٢٥(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

      
   مصرف نهائي -٤

 فرآورده هاي نفتي  
 خانگي و تجاري -٤٧/٠ -٩٩/٧ ٣٥/١ -٠٠/٢ ٦٣/٤ -٢٥/١٠

 صنعت -٢٢/٦ -٦٥/٥ ٤٨/١ ٣٠/٦ ٤٠/٢ ٥٣/٥
 حمل و نقل ٢٢/٥ ٦٤/٥ ٧١/٧ ٩١/٥ ٥٥/٧ ٦٧/٥
 كشاورزي ٥٤/١١ -٣٤/١٢ -٦٣/٠ -٩٥/٥ -٨٦/٧ ١٦/٦
 مصارف غيرانرژي  ٨٥/٣١ -٠٨/٣٣ -٦٨/٣٥ -٩٤/٢ -٢١/٢٢ ٨٧/٢٤
 كل مصرف فرآورده هاي نفتي ٠٢/٥ -٧٠/٥ ٧٧/٠ ٥٧/٢ ٥٦/٣ ٣٨/٢

      
 

 گازطبيعي 

 خانگي و تجاري ٩٠/٣ ٠٧/١٤ ٥٨/١٣ ٩٧/٤ ١٤/١٨ ٢٨/٧
 صنعت  -٢٨/١٧ ٨٩/٣٨ -٠٢/٠ -٥٨/٤ ٤٦/٥ ٧٩/١٧
 حمل و نقل ـــ ـــ ـــ ٤٣/١١٤ ١٢/١٥ ٦١/٤٠
 مصارف غيرانرژي  ١٢/١٥ -٨٨/٢ -٥٧/١٦ ٩٧/١٨ ٣٦/٥ ٢٢/٣
 كل مصرف گازطبيعي  -٢٦/١ ١١/١٨ ٠٩/٦ ٥١/٣ ٥٢/١٣ ٤٥/٩

      
 

 زغالسنگ

 تجاريخانگي و  ــ ــ ــ ــ ــ ــ
 مصارف غير انرژي  ٧٦/٧ ٥٨/٠ ٧٤/٢ -٦٩/٧ ٤٧/٤ -٨٠/١
 كل مصرف زغالسنگ ٦٣/٧ ٥٧/٠ ٦٩/٢ -٥٦/٧ ٣٩/٤ -٧٧/١

      
 

 )١(  سوختهاي غيرتجاري 
 خانگي و تجاري -٨٥/١٧ -٦٥/١٦ -٤٨/٢ -٨٦/١ -٧٧/٢٣ -٣٨/٧

 كل مصرف سوختهاي غيرتجاري -٨٥/١٧ -٦٥/١٦ -٤٨/٢ -٨٦/١ -٧٧/٢٣ -٣٨/٧

      
 

   برق

 خانگي و تجاري ٨٩/٦ ٨٧/٣ ٥٩/٥ ٥٩/٥ ٣٩/٦ ٥٧/٨
 صنعت  ٠٩/٠ ٨٩/٨ ٧٨/٩ ٤٥/٤ ٢٨/٧ ٦٠/٩
 حمل و نقل ـــ ـــ ٠٨/١٨ ٨٥/٣٣ -٩٢/٢٤ ٣٨/٧
 كشاورزي ٨٦/١٢ ٢٤/١٨ ٠٧/١٤ ١٢/٢١ ٢٣/١٢ ٥١/١٢
 ساير مصارف  ٧٤/٨ ١٧/٦٩ -٤٢/١٠ ٦٧/٩ ٤٨/١٣ ١٥/٠
 كل مصرف برق ٩٨/٤ ٧٩/٨ ٠٣/٧ ٨٦/٦ ٦٢/٧ ٠١/٩

       
 كل مصرف نهايي انرژي  ٥٧/٠ ٤٠/٥ ٠١/٦ ٩٥/٢ ١٧/٨ ٠٥/٥

 كل مصرف نهايي غيرانرژي ٧٨/٢٣ -٨٧/٢٠ -٨٣/٢٣ ٧٠/٤ -٨٧/٥ ٥٤/٩

 كل مصارف نهائي  ١٠/٣ ٩٦/١ ٩٨/٢ ٠٨/٣ ١١/٧ ٣٥/٥

 .باشندارقام مقدماتي مي   ▪  .سوختهاي غيرتجاري شامل هيزم و زغال چوب مي گردد) ١



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١١١

 رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-٢٦(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢

  عرضه برق كل كشور -٥      

 نفت و گاز  ٤٩/٨ ٤٩/١١ ٠٣/٢١ ٦٦/٦ ٠٤/١١ ٥٤/٥٣

 برق آبي ٤٩/٢٩ ٢٦/٥٦ ٠٧/٢٥ ٣٢/٦٠ ٦٩/٣١ -٤٤/١٩

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 :كل عرضه برق شامل ٩٠/١١ ٧٦/١٩ ٠١/٢٢ ٩٣/١٩ ٨٧/١٧ ٥٩/٢٦

 وزارت نيرو ٩٨/٣١ ٥١/٣١ ١٢/٣٣ ٩٩/٢٨ ١٤/٢٥ ٧٢/٣٥

 ساير  -٢٣/٤ ٧٥/٦ ٨٣/٦ ٥٢/٤ ٦٠/٢ ٢١/٣

       

      
 شاخصهاي جانشيني -٦

 فرآورده هاي نفتي 

      
 

      

نسبت مصرف فرآورده هاي ) الف
فتي در بخشها به عرضة ن

 داخلي نفت

 خانگي و تجاري -٠٨/٣ -٢٨/٢٢ ٣٠/٢٧ -٠٨/٢٧ ٨٢/٨ -٧٠/٢

 صنعت  ٢٥/٨ ٦٧/٢٦ -٦٣/٢ -٥٤/١ -٩٢/٣ -١٦/٨

 حمل و نقل  -٢٧/٣ ٦٨/٢٠ ٢٤/٥ ٣٢/٣ -٩٨/٠ -٢٧/٢

 كشاورزي ٠٦/٦ -١٤/٣٧ ٢٧/٢ ٠٠/٠ ٨٩/٨ ٤٥/٢٢

 ها نيروگاه ٠٠/٠ ٦١/١ ٧٦/٤ ٢١/٢١ -٠٠/١٥ -٦٥/١٧

      
 

      
سهم فرآورده هاي نفتي در ) ب

 كل انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري ٨٠/١ -٥٣/٣ ٦٥/٠ ٠٨/٢ -٩٢/٩ ٩٥/١٦

 صنعت  ٠٨/٢ ٩٤/٣ -٧١/١ -٩٩/١ -٨٧/٧ ٨٠/١٦

 حمل و نقل  ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠

 كشاورزي ٠٠/٠ -٧٠/٣ ٤٢/٠ ٣١/٠ ٥٢/٠ ٨٢/٠

 نيروگاهها  -١٧/٣ -٩٧/٨ ٩٧/٢ -٧٧/٢٤ -٦٥/٢٤ ٩٥/٢٨



      

 

 

 ١١٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-٢٦(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨

  عرضه برق كل كشور -٥      

 نفت و گاز  ٤١/١٤ ٧٩/١٥ ٨٢/٨ ٧٦/١٠ -٩٤/٧ ٢٧/٢١

 برق آبي ٣٧/٢٠ ٧٠/٠ ٣٨/١٥ ٩٩/٥ ٣٣/٤٨ -٢٨/١٣

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 :كل عرضه برق شامل ٨١/١٥ ١٠/١٢ ٢٦/١٠ ٦٦/٩ ٥٤/٤ ٣٩/١٠

 وزارت نيرو ٧٤/١٩ ٤٥/١٤ ٢١/١١ ٨٦/١٠ ٣٥/١٠ ٨٢/١١

 ساير  ٥٦/٢ ٨٩/٢ ٠٩/٦ ١٦/٤ -٧٨/٢٣ ٢٨/٠

       

      
 شاخصهاي جانشيني -٦

 فرآورده هاي نفتي 

      
 

      

نسبت مصرف فرآورده هاي ) الف
نفتي در بخشها به عرضة 

 داخلي نفت

 خانگي و تجاري ١٢/٣ -٠١/١ -٧٠/١ -٠٣/١٠ ٣٨/١٠ ٩٧/٦

 صنعت  ٢٢/٢ -٤٣/١٠ -٤٣/٢ -٩٥/١٠ ٧٠/٦ ١٨/١٥

 حمل و نقل  -٠٠/١ ٣٦/٤ ٢٥/٢ -٨٦/٧ -٨٢/٢٠ ٢٩/٢٦

 كشاورزي -٣٣/٨ ٤٥/٥ ٧٢/١ -٧٨/٦ ٠٩/٩ -٠٠/٥

 نيروگاهها  ٢٩/٣٩ -٢٦/١٠ ٧١/١٥ -٤٧/٢ ٨٦/٨ -٤٧/١٠

      
 

      
سهم فرآورده هاي نفتي در ) ب

 كل انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري ٥٤/٢ ٧١/٠ ٣٥/٠ -٧٠/٠ -٨٢/٠ -٤٢/١

 صنعت  -٢٣/٢٣ -٤٥/٨ ٣٤/١ ٧٩/٥ ٤٦/١٣ ٦٩/٤

 حمل و نقل  ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠

 كشاورزي -٥٦/٣ ٨٥/٢ ٤١/٠ -٢٦/٣١ ٥٨/٤٤ ٢١/٠

 نيروگاهها  -٤٢/١٦ ٦٧/١٥ ٦٦/٣ -٤٣/٦ ٧٧/١ -٦٤/١٢



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١١٣

 ادامه... رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-٢٦(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤

  عرضه برق كل كشور -٥      

 نفت و گاز  ٦٤/١ ٤٣/١١ ١٦/٢١ ٤٦/١٨ ٠٦/١٥ ١٦/٩

 برق آبي ٦٩/٣ ٨٦/١٠ ٥٠/٣ -٧٨/٣ -٣٠/٧ -٤٨/٣

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 :كل عرضه برق شامل ١٥/٢ ٢٩/١١ ٧٤/١٦ ٥٣/١٣ ٨٦/١٠ ١٨/٧

 وزارت نيرو ٢٦/٢ ٧١/١٢ ٤٨/١٧ ٩٠/١٥ ٧٥/١١ ٧٠/٧

 ساير  ٢٩/١ ـــ ١٢/١٠ -١٩/٩ ـــ ـــ

       

      
ي  شاخصهاي جانشين-٦

 فرآورده هاي نفتي 

      
 

      

نسبت مصرف فرآورده هاي ) الف
نفتي در بخشها به عرضة 

 داخلي نفت

 خانگي و تجاري -٥٨/٣ -٠٧/٥ -٧١/٠ ٢٤/٨ -٢٩/٦ ١٨/٣

 صنعت  -٤٥/٥ ٩٢/١ -٤٣/٩ -٦٥/٣ -٤١/٥ -٧١/١

 حمل و نقل  ٠٢/١ -٧٣/٤ -٣٢/٥ ٧٤/٦ -٥١/٣ ٠٠/٤

 كشاورزي ٠٤/١٤ ١٥/٦ ٩٠/٢ ٤٥/٨ -٦٠/٢ ٣٣/٩

 نيروگاهها  ٠٩/٩ ٩٠/١١ -٦٤/١٠ ٢٩/١٤ ٤٦/١١ ١٥/١٢

      
 

      
سهم فرآورده هاي نفتي در ) ب

 كل انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري -٥٢/٥ -٧٥/٧ -١٠/١ ٠٩/٢ -٣٧/٤ ١٤/١

 صنعت  -٥١/٧ -٧١/٠ -١٨/٨ ٨١/٢ ١٣/٢ ٧٢/٣

  حمل و نقل ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠

 كشاورزي -٧٢/٠ -٤١/٠ -٦٢/٠ -٢١/٠ -٥٢/٠ -٨٤/٠

 نيروگاهها  ٢٥/٠ ٢٢/٥ -٦٩/٩ ٨٣/١٢ ٩٨/٩ ٠٧/٩



      

 

 

 ١١٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-٢٦(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠

  عرضه برق كل كشور -٥      

 نفت و گاز  ١٤/١ ٠٢/١١ ٥٦/٦ ١٦/١٢ ٣٢/١٧ ٦٤/٧

 برق آبي ٤٤/٣٥ ٦١/١١ -٨٦/١٢ ٨٩/٢ -١٣/١٩ ٠٠/١٦

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 :كل عرضه برق شامل ٩٩/٥ ١٣/١١ ٠٤/٣ ٧٤/١٠ ١٢/١٢ ٥٠/٨

 وزارت نيرو ٣٣/٦ ٩٩/٨ ٨٧/٢ ٣١/١١ ٦٦/١٢ ٧٧/٨

 ساير  ٠٤/١ ٢٢/٤٤ ٠٠/٥ ٢٤/٤ ٤٩/٥ ٩٩/٤

       

      
 شاخصهاي جانشيني -٦

 فرآورده هاي نفتي 

      
 

      

نسبت مصرف فرآورده هاي ) الف
نفتي در بخشها به عرضة 

 داخلي نفت

 خانگي و تجاري -١٩/٧ -٨٥/١ ٠٠/٠ ٦٩/٢ -٦١/٩ -٩٤/١

 صنعت  ٣٣/٢ -٥٧/٠ -٥٧/٠ -١٣/٥ -٦٦/٠ -١٥/١

 حمل و نقل  ١٠/٢ -٧١/١ -٧٤/١ -٧٦/١ ٨٣/٣ ٥١/٠

 كشاورزي ٦٦/٣ -٥٣/٣ -٢٢/١ -٩٧/٣ ٣٠/١ ٠٧/٠

 نيروگاهها  ٠٠/١٠ -١٨/١٨ ٥٦/٥ -٥٥/٨ ٣٨/٨ -٢٣/٤

      
 

      
سهم فرآورده هاي نفتي در ) ب

 كل انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري ٠٦/٦ ١٦/٦ -١٤/٠ ٢٦/٢ -٥٥/٦ -١٩/٧

 صنعت  ٠٠/١ -٢٥/٦ -٣٠/٠ -٩٦/١٢ -٥٦/٦ -٩٨/٤

 حمل و نقل  ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠

 كشاورزي ٥٣/٠ -٣٢/٠ -٢٧/١ -٣٥/٠ -٣٩/٠ ٢١/٠

 نيروگاهها  -٧١/٢ -٦٩/١٧ ٣٨/٣ -٨٦/٧ -٩٥/١ - ٢٦/٥



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١١٥

 ادامه... رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-٢٦(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦

 ه برق كل كشور  عرض-٥      

 نفت و گاز  ٥٤/٣ ٠٢/١٢ ٦٧/١٢ ١٨/٤ ٤٤/٧ ٨٢/٨

 برق آبي ٢٣/٣٢ ٢٩/٥ -١٦/٢٤ -١٨/٢ ٤٣/١ -٢٧/٦

 برق بادي  ـــ ـــ ـــ ـــ -٧٩/٠ ٢٠/٥٥

 :كل عرضه برق شامل ٦٩/٦ ١٠/١١ ٩١/٧ ٦١/٣ ٩٣/٦ ٥٩/٧

 وزارت نيرو ٨٢/٦ ٨٤/١١ ٠٦/٨ ٨٤/٣ ٢٢/٧ ٥٦/٧

 ساير  ٠٠/٥ ٩١/٠ ٥٥/٥ ٠٦/٠ ١٢/٢ ٢٢/٨

       

 شاخصهاي جانشيني -٦      
 فرآورده هاي نفتي 

      
 

  
نسبت مصرف فرآورده هاي ) الف    

نفتي در بخشها به عرضة 
 داخلي نفت

 خانگي و تجاري ٠٢/٤ ٤٩/٩ ٠٦/٢ -٢٨/٧ -٦٤/٠ -١١/٥

 صنعت  -٣٤/٥ -٩٠/٢٨ -٤٠/٨ -٤٥/١٢ -٩٥/١ ٩٧/١٨

 حمل و نقل  -٤٧/١ ٠٩/٥ ٢٨/١٣ -٧٩/١ ٠١/٠ ٨٥/٠

 كشاورزي -٠٦/٣ -٢٣/١٢ -٤٢/٣ -٩٣/٣ -٩٧/٤ -١٦/٧

 نيروگاهها  -٩١/٩ ٤٦/٢٢ -٤١/٣ ٢٤/١٥ -٤٧/١ -٦٦/٦

      
 

  
سهم فرآورده هاي نفتي در ) ب    

 كل انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري -١٥/٦ - ٠٩/٠ -٨١/٣ -٠٥/٨ -٧٠/٣ -٨٢/٦

 صنعت  -٧٢/٠ -٨٣/١٩ -٢٨/٧ -٣٧/١٨ ٩٦/١٧ ٠٤/٩

 حمل و نقل  ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠

 كشاورزي ٩٣/٠ -٣٩/١ -٠٤/٢ -٨٤/٠ -٧٣/٠ -٠٨/١

 نيروگاهها  -٥٩/٦ ٠٥/٥ -٧٥/١ ٦٧/٦ ٢٩/٠ -٦٠/١٠



      

 

 

 ١١٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... رشد ساالنه عرضه برق و شاخصهاي جانشيني فرآورده هاي نفتي  )  : ١-٢٦(جدول 

 )  درصد(

 شرح ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

  عرضه برق كل كشور -٥      

 نفت و گاز  ١٢/٦ ٦٨/١١ ٣٢/٩ ١٩/٦ ١٢/٦ ٦٥/٦

 برق آبي ٦١/١ -٤٤/٢٩ -٢٧/٢٦ ٦٢/٣٨ ٢٦/٥٩ ٢٧/٣٧

 برق بادي  ٩٣/١٩٤ ١١/٩٦ -٧٥/٦ -٣٨/٠ -٠٦/١٢ -٨٠/٥

 :كل عرضه برق شامل ٨٢/٥ ٨٩/٨ ٧٤/٧ ١٧/٧ ١٩/٨ ٤١/٨

 وزارت نيرو ٠٢/٦ ٥٥/٩ ٩٣/٧ ٤٠/٧ ٧٥/٨ ٧٤/٨

 ساير  ٤٣/٢ -٥٧/٢ ٠٨/٤ ٣٩/٢ -٦٩/٣ ٢٤/٠

       

 شاخصهاي جانشيني -٦      
 فرآورده هاي نفتي 

       

نسبت مصرف ) الف      

نفتي در بخشها به فرآورده هاي 

 عرضة داخلي نفت

 خانگي و تجاري -٨٤/٠ -١٠/٥ -١٣/٠ -١٨/٢ ٣٦/٣ -٤٢/٨

 صنعت  -٥٨/٦ -٦٩/٢ * ١١/٦ ١٦/١ ٦٨/٧

 حمل و نقل  ٨٢/٤ ٩٥/٨ ١٤/٦ ٧٢/٥ ٢٥/٦ ٨٣/٧

 كشاورزي ١٢/١١ -٦٠/٩ -٠٨/٢ -١٢/٦ -٩٨/٨ ٣٤/٨

 نيروگاهها  -٧٩/٢٨ ٤٨/٢٥ ٩١/٧ ٢٣/٧ -٩٧/٦ -٠٥/١٦

       

سهم فرآورده هاي نفتي در ) ب      
 كل انرژي مصرفي بخشها 

 خانگي و تجاري -٢٨/٢ -٤٧/١٠ -٨٨/٥ -٢٦/٤ -٢٦/٦ -٥١/١١

٤٠/٠ ٣٥/٥ -٠١/٢ -٥٠/٥-  صنعت  ٣٧/٤ -٢١/١٧ 

 حمل و نقل  ـــ ـــ * -٠١/٠ * *

 كشاورزي -١٤/٠ -٠٣/٤ -٢٥/٢ -٨٩/٤ -٤٦/٤ -٤٧/١

 نيروگاهها  -٣٣/٣١ ١٦/١١ ٤٣/٢ ٩٢/٠ -٦٢/١٢ -٤٤/٢١

 .رقم ناچيز مي باشد *     .ارقام مقدماتي مي باشند  ▪



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١١٧

 د ساالنه مصرف انرژي در بخشهاي مختلفرش )  : ١-٢٧(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢

 خانگي و تجاري       
 فرآورده هاي نفتي  ٤٣/١١ ٠٩/١٤ ٣٣/٢ ١٧/١٠ ٥١/١٦ ٦٠/٧
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 سوختهاي غيرتجاري  -٤٤/٤ -٣٣/٢ -٧٦/٤ -٠٠/٥ -٦٣/٢ -٤١/٥
 برق ٥٧/٢٨ ٢٢/٢٢ ١٨/١٨ ٣٨/١٥ ٠٠/٢٠ ٢٢/٢٢
 كل مصرف انرژي  ٣٧/٨ ٥٩/١١ ٩٢/١ ٣٠/٨ ٢٩/١٤ ٠١/٧

      
 

 صنعت 
 فرآورده هاي نفتي  ٠١/١٣ ٧١/٨ ٢٣/٨ ١٠/١١ ٥٠/٧ ٠٠/١٣
 گازطبيعي  ٠٠/٥٠ ٣٣/٣٣ ٠٠/٢٥ ٠٠/٢٠ ٦٧/١٦٦ ٢٥/١٣١
 برق ٦٧/٦ ٥٠/١٢ ٢٢/٢٢ ٧٣/٢٢ ٥٢/١٨ ٠٠/٢٥
 كل مصرف انرژي  ٩٨/١٢ ٤٦/٩ ٨٨/٩ ٩٢/١٢ ٩٣/١٣ ٧١/٢٢

      
 

 حمل و نقل 
 فرآورده هاي نفتي  ١٤/١١ ٧٤/١٠ ٣٠/١٥ ٠٦/١٤ ٥٩/١٠ ٨٤/٢١

 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ١٤/١١ ٧٤/١٠ ٣٠/١٥ ٠٦/١٤ ٥٩/١٠ ٨٤/٢١

      
 

  كشاورزي
 فرآورده هاي نفتي  ٢٥/١٥ ٨٥/٩ ٧٦/١١ ٧٨/١٢ ١١/١١ ٤٠/٢٠

 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٢٥/١٥ ٩٢/١٢ ٤٤/١١ ٤٧/١٢ ٨٧/١٠ ٠٠/٢٠

      
 

 نيروگاهها 
 فرآورده هاي نفتي  ٧٩/١٣ ١٨/١٨ ٣٣/٣٣ -٧٧/٥ -٢٠/١٠ ٧٣/٧٢
 گازطبيعي  ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٧٠٠ ٥٠/١٣٧ ٠٠/١٠٠
 انرژي آبي  ٠٠/٣٠ ٥٤/٦١ ٨١/٢٣ ٥٤/٦١ ٩٥/٣٠ -٠٠/٢٠

 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٥٠/١٧ ٧٩/٢٩ ٥١/٢٩ ٣٢/٢٥ ١٩/١٩ ٩٠/٣٣

      
 

 پااليشگاهها
 فرآورده هاي نفتي  ٢٧/١٠ -٣٤/٤٥ ٧٣/٤٧ -٦٩/٧ -١٧/٣٩ ٩٣/٨٤

 گازطبيعي  ٢٩/٤ ٣٧/١٨ ١٧/٥ -٦٤/١ ٣٣/٨ ـــ
 برق  ٣٣/٣٣ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/٢٥ ـــ
 كل مصرف انرژي  ١٨/٩ -٩١/٢٩ ٠٠/٣٠ -٦٤/٥ -٢٨/٢٢ ٣٦/٤٣

 



      

 

 

 ١١٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... رشد ساالنه مصرف انرژي در بخشهاي مختلف  )  : ١-٢٧(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨

 خانگي و تجاري       
 فرآورده هاي نفتي  ٩١/١٥ ٩٠/١٢ ٣٥/١٧ ٣١/١٧ -٣٢/٠ ١٥/١٧
 گازطبيعي  ـــ ٠٠/١٠٠ ٠٠/١٥٠ ٠٠/١٦٠ ـــ ٨٥/١٥٣

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 سوختهاي غيرتجاري  -٨٦/٢ ٦٥/٢ -٥٨/٤ -٦٠/٠ -٩٥/٦ ١٣/٢٠
 برق ٠٩/٩ ٠٠/٢٥ ٦٧/١٦ ١٤/١٧ ٠٧/١٧ ٦٧/١٦
 ف انرژي كل مصر ٣٩/١٣ ٠٤/١٣ ٠٩/١٦ ٣٨/١٧ ٦٠/٠ ٩٧/١٩

      
 

 صنعت 
 فرآورده هاي نفتي  ٠٥/١٤ ٢٧/١٣ ٧٨/١٤ ٠١/٢٠ -٣٩/٠ ٥٥/٥
 گازطبيعي  ٦٢/٢١ ٧٨/١٧ ١٩/٣٠ -٥٩/١١ -٨٢/٥٠ -٣٣/٥٣

 برق ٠٠/١٥ ٣٥/٤ ٢٥/٦ ٨٨/٥ -٢٦/٩ ٠٨/٤
 كل مصرف انرژي  ٣٠/١٥ ٦٥/١٢ ٨٩/١٥ ٠٠/١٣ -٧٤/٧ ٣٦/١

      
 

 حمل و نقل 
 فرآورده هاي نفتي  ٨٨/١٤ ٢٤/٢٤ ٠٣/٢١ ٦٧/٢١ ٥٦/٠ ٦٥/١
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٨٨/١٤ ٢٤/٢٤ ٠٣/٢١ ٦٧/٢١ ٥٦/٠ ٦٥/١

      
 

  كشاورزي
 فرآورده هاي نفتي  ٧٩/١٢ ١٢/٢٣ ٥٤/١٨ ١٨/٢٠ ـــ ٢٠/٤
 برق ٠٠/١٠٠ ـــ ـــ ٠٠/٥٠ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٢٢/١٤ ٤٦/٢٢ ١١/١٨ ٧٧/٢٠ ـــ ١٠/٤

      
 

 نيروگاهها 
 فرآورده هاي نفتي  ٦٣/٢ ١٨/٣٧ ٩٥/١٤ ١٣/٨ ٢٩/١٧ -٢٨/١
 گازطبيعي  ٧٩/٦٥ ٥٢/٩ ٤٥/١ ٥٧/٣٨ -٣١/١٠ ٩٧/٦٨
 انرژي آبي  ٤٥/٢٠ ٨٩/١ ٨١/١٤ ٤٥/٦ ٤٨/٤٨ -٢٧/١٣

 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٧٨/٢٢ ٥٦/١٨ ٨٧/١٠ ٠٨/١٦ ٢٠/١٥ ٢٠/١٣

      
 

 پااليشگاهها
 فرآورده هاي نفتي  ١٥/٨ ٢٧/١٠ ٦٢/٠ ٧٣/١١ -٦٠/١١ -٦٢/٠
 گازطبيعي  ٦٢/٤ -١٨/١٦ ٣٢/٢٦ -٩٤/٣١ -٠٢/٥١ ٦٧/١٦

 برق  ـــ ٠٠/٢٠ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٨٣/٦ ٢٨/٢ ١٤/٧ -٦٧/١ -٤٩/١٩ ٥٨/١



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١١٩

 ادامه ... رشد ساالنه مصرف انرژي در بخشهاي مختلف  )  : ١-٢٧(ل جدو
 ) درصد(

 شرح ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤

 خانگي و تجاري       
 فرآورده هاي نفتي  -٤٣/١١ -٣٩/٢ ٣٧/١٢ ٥١/٢٣ ٦٤/٢ ٢٥/٨
 گازطبيعي  ٦٤/٦٣ ٣٣/٨٣ ٢٣/٢٣ ٩٥/٢٢ ٦٧/٣٢ ٠٢/٤
 لسنگزغا ـــ ٠٠/٢٠ ـــ ـــ ـــ ـــ
 سوختهاي غيرتجاري  -١٩/١٩ ٣٩/١٦ -٢١/١١ -٤٧/٦ ١١/٣ -٣٦/٣
 برق ٣٦/٥ ٥٦/١٣ ٨٧/٢٦ ٩٤/١٢ ٤٦/١١ ٢٨/١٠
 كل مصرف انرژي  -١٨/٧ ٥٧/٦ ٠٨/١٤ ٢٠/٢١ ٨٩/٧ ٤٢/٧

      
 

 صنعت 
 فرآورده هاي نفتي  ٥٤/٧ ٩١/٧ ٤٩/٧ ٩٠/١٤ ٧١/٧ ٩٠/٦
 بيعي گازط ٧١/١٣٥ ٧٦/٧٥ ٥٢/٦٥ ١٧/٤ ٠٠/١١ -٣٢/١٥

 برق -٩٦/١ ٠٠/٤ ٩٢/١ ٠٩/١٥ ٢٠/٨ ٥٢/١
 كل مصرف انرژي  ٥١/١٠ ٩٤/١١ ٢٠/١٣ ٢٦/١٣ ١٨/٨ ٢٦/٣

      
 

 حمل و نقل 
 فرآورده هاي نفتي  -٦٨/٧ -٨٠/٠ ٤٥/٩ ٦٨/٢٣ ٦٣/٧ ١٥/٦
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  -٦٨/٧ -٨٠/٠ ٤٥/٩ ٦٨/٢٣ ٦٣/٧ ١٥/٦

      
 

  كشاورزي
 فرآورده هاي نفتي  ٤٨/٠ ٨٢/٨ ٢٤/١٧ ٤٣/٢١ ٥٢/٦ ٧٢/١٤
 برق ٣٣/٣٣ ٠٠/٢٥ ٠٠/٤٠ ٥٧/٢٨ ٢٢/٢٢ ٣٦/٣٦
 كل مصرف انرژي  ٢٨/١ ٣٢/٩ ٠٥/١٨ ٧٣/٢١ ٢٢/٧ ٨٢/١٥

      
 

 نيروگاهها 
 فرآورده هاي نفتي  ٦٥/٠ ١٣/١٦ ٣٣/٣ ٢٦/٣٢ ٧٦/٢٢ ٨٧/١٩
 گازطبيعي  -٧٢/٢ ٢٠/٤ ٢٣/٣٤ ٠٠/١٤ ٤٦/٧ ٨٦/٢

 انرژي آبي  ٥٣/٣ ٢٣/١٠ ١٢/٤ -٩٦/٣ -٢٢/٧ -٣٣/٣

 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ـــ ٣٦/١٠ ٣٢/١٤ ٢٥/١٧ ٥٦/١١ ٠٥/١٠

      
 

 پااليشگاهها
 فرآورده هاي نفتي  -٩٩/٣٨ ٦٥/٢١ ٢٤/٤ ٥٧/١٠ ٣٥/٧ ٤٨/٥

 گازطبيعي  -٥٧/٢٨ -٠٠/٥٠ ٠٠/٥٠ ٣٣/١٣ ٤١/٢٩ -٥٥/٤

 برق  -٣٣/٣٣ ٠٠/٢٥ ـــ ـــ -٠٠/٤٠ ٣٣/٣٣
 كل مصرف انرژي  -٣١/٣٧ ٩٢/٩ ٥٢/٧ ٤٩/١٠ ٢٣/٨ ٦٨/٤



      

 

 

 ١٢٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... رشد ساالنه مصرف انرژي در بخشهاي مختلف  )  : ١-٢٧(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠

 ي و تجاري خانگ      
 فرآورده هاي نفتي  -١٤/١٦ ٥٢/١١ ١٢/٠ ٩٢/١٢ -٠٥/٧ ٤٧/٥
 گازطبيعي  ٤٥/١ -٤٨/٢٠ ٠٠/٠ ٦٠/٠ ٤٠/٢٤ ٥٠/٤٤

 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 سوختهاي غيرتجاري  ٦٨/٣٣ ٣٤/٢ -١٢/٨ ٥٩/٣ -٩٣/٦ ٩٤/٢٨
 برق ٠٢/١١ ٦٣/٧ ٨٤/٢ ٣٤/١٠ ٠٠/١٠ ٣٦/١١
 كل مصرف انرژي  -٠٦/٩ ٤٠/٤ ١٦/٠ ٤٣/١٠ -٥٤/٠ ٦٤/١٣

      
 

 صنعت 
 فرآورده هاي نفتي  -٣٣/٦ ٨٤/٥ ١٨/٠ ٣٣/٤ ١٥/٢ ٣٢/٦
 گازطبيعي  -٢١/٢٠ ٦٧/١٠٦ ٠٠/٠ ٩٤/٨١ ١١/٢٤ ٥٧/٢٤
 برق ٠٠/٠ -٤٦/٧ ٠٠/٠ ٩٧/٢٠ ٠٠/١٦ ٤٥/٣
 كل مصرف انرژي  -٤٥/٧ ٨٧/١٤ -١٢/٠ ٨٦/١٩ ٣٣/٩ ٨٩/١١

      
 

 حمل و نقل 
 فرآورده هاي نفتي  -٩٩/٤ ٥٥/٧ -٤٣/١ ٠٣/٨ ٧٧/٦ ١١/٨
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  -٩٩/٤ ٥٥/٧ -٤٣/١ ٠٣/٨ ٧٧/٦ ١١/٨

      
 

  كشاورزي
 فرآورده هاي نفتي  -٢٤/٤ ١٥/١١ -٦٨/٠ ٦٠/٥ ١٧/٤ ٦٤/٧
 برق -٣٣/١٣ ٣٨/١٥ ٠٠/٢٠ ١١/١١ ٠٠/١٠ ٥٥/٤
 كل مصرف انرژي  -٧٨/٤ ٣٨/١١ ٤٩/٠ ٩٧/٥ ٥٨/٤ ٤١/٧

      
 

 نيروگاهها 
 فرآورده هاي نفتي  ٨٣/٠ -٢٢/٨ ٢٧/٦ ٥٦/٠ ٤٥/١١ ٠١/٣
 گازطبيعي  -٥٧/٣ ٥٦/٤١ ٩٤/٤ ٦٧/١٩ ٣١/٢٤ ٧٣/١١

 انرژي آبي  ٤٨/٣٤ ٩٧/١١ -٩٨/١٢ ٦٣/٢ -٨٠/١٨ ٧٩/١٥

  تجديد پذيرانرژيهاي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٤٢/٣ ٧٢/١١ ٥٩/٢ ١٥/٩ ٦٧/١٣ ٧٣/٨

      
 

 پااليشگاهها
 فرآورده هاي نفتي  -٦٩/١١ ٨٢/٨ -٤١/٥ -٨٦/١٧ ٠٠/٠ ٠٠/٠

 گازطبيعي  ٥٢/٩ ٣٥/٤ ٠٠/٠ -٦٧/١٦ ٠٠/٩٥ ٦٧/٦٦

 برق  -٠٠/٢٥ ٦٧/٦٦ -٠٠/٤٠ ٣٣/٣٣ ٠٠/٢٥ ٠٠/٠

 كل مصرف انرژي  -٥٠/٩ ٢٦/٩ -٦٥/٥ -٧٧/١٦ ٣٩/١٤ ٣٥/١٦



  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  
  

 

١٢١

 ادامه ... رشد ساالنه مصرف انرژي در بخشهاي مختلف  )  : ١-٢٧(جدول 
 ) درصد(

 شرح ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦

 خانگي و تجاري       
 فرآورده هاي نفتي  ٣٨/١٢ ٩٣/١٤ ٦٨/٦ -٣٦/٧ ٥٨/٣ -٥٦/٢
 گازطبيعي  ٦٣/٥٥ ٠١/١٨ ٨٩/٢٤ ٦٨/١٤ ٧٥/١٤ ٥٥/١٢

 زغالسنگ ٠٠/٢٥ -٠٠/٢ ـــ ـــ ـــ ـــ
 سوختهاي غيرتجاري  -٧٨/٩ ٠٧/٣ ١٩/٦ -٧٤/١٢ -٤٥/٠ ٢٢/١
 برق ٠٦/٣ ٣٠/٨ -٤٣/٢ ٨٢/٢ ٦٣/٢ ٣٩/٨
 كل مصرف انرژي  ٧٥/١٩ ٧٦/١٤ ٩١/١٠ ٧٥/٠ ٥٦/٧ ٥٧/٤

      
 

 صنعت 
 فرآورده هاي نفتي  ٢٦/٢ -٣٧/٢٥ -٢٥/٤ -٥٢/١٢ ٢٢/٢ ١٨/٢٢
 گازطبيعي  ٩٢/٠ ٦٨/٢٠ ١١/٨ ٥٦/٢٥ -٥٥/٢٨ ٥٩/٥
 برق ٨٩/١٨ ٣١/٤ ٥٠/١٦ ١١/٤ ٥٨/١٥ ٤٤/٣
 كل مصرف انرژي  ٠٠/٣ -٩١/٦ ٢٧/٣ ١٦/٧ -٣٥/١٣ ٠٥/١٢

      
 

 حمل و نقل 
 فرآورده هاي نفتي  ٤٤/٦ ٣٢/١٠ ٤١/١٨ -٨٨/١ ٢٦/٤ ٥٧/٣
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 برق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 كل مصرف انرژي  ٤٤/٦ ٣٢/١٠ ٤١/١٨ -٨٨/١ ٢٦/٤ ٥٧/٣

      
 

  كشاورزي
 فرآورده هاي نفتي  ٧٣/٤ -٨٧/٧ ٩٦/٠ -٠٢/٤ -٩٣/٠ -٦٦/٤
 برق -٧٠/٨ ٢٣/١٢ ٤٧/٢٨ ٥٠/٤ ٠٩/٦ ٨٥/٤
 كل مصرف انرژي  ٧٦/٣ -٥٩/٦ ٠٦/٣ -٢١/٣ -٢١/٠ -٦٢/٣

      
 

 نيروگاهها 
 آورده هاي نفتي فر -٦٨/٢ ٥٤/٢٨ ٩٧/٠ ١٤/١٥ ٧٢/٢ -١٥/٤
 گازطبيعي  ٦٧/٣ ٤٨/٢٢ ٣٩/٩ ٨٦/٤ ٣٥/٢ ٧٥/١٦
 انرژي آبي  ٧٣/٣٢ ٩٦/٤ -١٦/٢٤ -١٨/٢ ٤٣/١ -٢٧/٦
 انرژيهاي تجديد پذير ـــ ـــ ـــ ـــ -٧٩/٠ ٢٠/٥٥
 كل مصرف انرژي  ١٩/٤ ٣٦/٢٢ ٧٦/٢ ٩٤/٧ ٤٣/٢ ٢١/٧

      
 

 پااليشگاهها
 رآورده هاي نفتي ف ٧٠/٨ -١١/٣ ٤٥/١٩ ٥٥/٩ ٩٧/٤ ٤٣/٠

 گازطبيعي  ٣٨/١٥ ٠٩/١٣٣ -١٢/١٥ ٦٧/١ ٧٠/٦ ٣٦/٥

 برق  ٠٠/١٨٠ -١٤/٤٩ -٥٠/٢ ٧٠/٠ ٠٩/٦ ٨٤/١٧
 كل مصرف انرژي  ٦٨/١٥ ٦١/٤١ -٠١/١ ٤٤/٥ ٨٢/٥ ١٩/٣



      

 

 

 ١٢٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... رشد ساالنه مصرف انرژي در بخشهاي مختلف  )  : ١-٢٧(جدول 

 ) درصد(

 شرح ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ▪١٣٨٢

 خانگي و تجاري       
 فرآورده هاي نفتي  -٤٧/٠ -٩٩/٧ ٣٥/١ -٠٠/٢ ٦٣/٤ -٢٥/١٠

 گازطبيعي  ٩٠/٣ ٠٧/١٤ ٥٨/١٣ ٩٧/٤ ١٤/١٨ ٢٨/٧
 زغالسنگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 سوختهاي غيرتجاري  -٨٥/١٧ -٦٥/١٦ -٤٨/٢ -٨٦/١ -٧٧/٢٣ -٣٨/٧
 برق ٨٩/٦ ٨٧/٣ ٥٩/٥ ٥٩/٥ ٣٩/٦ ٥٧/٨
 كل مصرف انرژي  ٨٦/١ ٧٧/٢ ٦٧/٧ ٣٦/٢ ٦٢/١١ ٤٢/١

      
 

 صنعت 
 فرآورده هاي نفتي  -٢٢/٦ -٦٥/٥ ٤٨/١ ٣٠/٦ ٤٠/٢ ٥٣/٥
 گازطبيعي  -٢٨/١٧ ٨٩/٣٨ -٠٢/٠ -٥٨/٤ ٤٦/٥ ٧٩/١٧
 برق ٠٩/٠ ٨٩/٨ ٧٨/٩ ٤٥/٤ ٢٨/٧ ٦٠/٩
 كل مصرف انرژي  -١٥/١٠ ٩٧/١٣ ٨٩/١ ٩٠/٠ ٥١/٤ ٦٧/١١

      
 

 قل حمل و ن
 فرآورده هاي نفتي  ٢٢/٥ ٦٤/٥ ٧١/٧ ٩١/٥ ٥٥/٧ ٦٧/٥
 گازطبيعي  ـــ ـــ ـــ ـــ ١٢/١٥ ٦١/٤٠
 برق ـــ ـــ ٠٨/١٨ ٨٥/٣٣ -٩٢/٢٤ ٣٨/٧
 كل مصرف انرژي  ٢٢/٥ ٦٤/٥ ٧١/٧ ٩٢/٥ ٥٥/٧ ٦٨/٥

      
 

  كشاورزي
 فرآورده هاي نفتي  ٥٤/١١ -٣٤/١٢ -٦٣/٠ -٩٥/٥ -٨٦/٧ ١٦/٦
 برق ٨٦/١٢ ٢٤/١٨ ٠٧/١٤ ١٢/٢١ ٢٣/١٢ ٥١/١٢
 كل مصرف انرژي  ٧٠/١١ -٦٦/٨ ٦٦/١ -٢٢/١ -٥٥/٣ ٧٥/٧

      
 

 نيروگاهها 
 فرآورده هاي نفتي  -٥٢/٢٨ ٦٧/٢١ ٥٠/٩ ٤٢/٧ -٨٣/٥ -٧٤/١٧

 گازطبيعي  ٧٠/٢٢ ٧٦/٨ ٨٠/٧ ٨٦/٤ ٣٩/١٠ ٦٨/٩
 انرژي آبي  ٦١/١ -٤٤/٢٩ -٢٧/٢٦ ٦٢/٣٨ ٢٦/٥٩ ٢٧/٣٧
 انرژيهاي تجديد پذير ٩٣/١٩٤ ١١/٩٦ -٧٥/٦ -٣٨/٠ -٦٣/١١ -٤٣/٥
 كل مصرف انرژي  ٠٨/٤ ٤٥/٩ ٩٠/٦ ٤٤/٦ ٧٧/٧ ٧١/٤

      
 

 )١(پااليشگاهها 
 فرآورده هاي نفتي  ٩٢/٤ -٠٨/٩ -٩٦/١٤ -٩١/٢٧ -٤١/٢٤ -٦٣/١٨
 گازطبيعي  ٠٣/٣٥ ٠٠/١٧ ٠٧/٧ ١٢/١١ ٦٠/١٦ ٥٦/١٨
 برق  ٣٣/٣٨ -٩٦/١٢ -٣٦/١٥ ٣٤/١٨ ـــ ١/٣

 كل مصرف انرژي  ٥٥/٢٠ ١٥/٥ -٤٩/١ -٠٠/١ ٨٠/٦ ١٨/١٢

  ميزان مصرف گازطبيعي شامل سوخت پااليشگاههاي نفت، گاز وايستگاههاي تقويت فشار مي گردد و ارقام سالهاي                ١٣٧٢-٨٢طي سالهاي   ) ١
 .     قبل تنها مربوط به پااليشگاههاي نفت مي باشد

  . ارقام مقدماتي مي باشند  ▪
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 مقدمه : ١-٢

 ١٤٠٤سند چشم انداز صنايع نفت و گاز در افق  :  ٢-٢

 ت خام ميادين و ذخاير نف :  ٣-٢

 حفاري :  ٤-٢

 ازدياد برداشت نفت  :  ٥-٢

 انتقال نفت خام :  ٦-٢

 پااليش نفت و توليد فرآورده هاي نفتي  :  ٧-٢

 واردات و صادرات فرآورده هاي نفتي  : ٨-٢

 انتقال فرآورده هاي نفتي  :  ٩-٢

 مخازن نگهداري فرآورده هاي نفتي  : ١٠-٢

 نفتي مصرف فرآورده هاي  :  ١١-٢

 قيمت نفت خام و فرآورده هاي عمده نفتي  :  ١٢-٢

 



      

 

 

 ١٢٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 نفت: دوم بخش 

 
  كليات-١-٢

 آتي نيازهايبه گونه اي كه    . است افزايش به رو گاز و نفت ويژه به ،انرژي به نياز كه دهد مي نشان دنيا اقتصاد آينده

از اين رو نقش كشورهاي منطقه خليج فارس و از جمله ايران در             . افزايش خواهد يافت   برابر دوبه   ،كنوني شرايط به نسبت

موقعيت خاص جغرافيايي ايران و نيز، مركزيت آن در مهم ترين حوزه              . هاي آتي انرژي دو چندان خواهد شد       تأمين نياز 

ذخاير نفت و گاز جهان، به عنوان يك فرصت مطلوب براي شكل دهي راهبردهاي توسعه كشور، علي الخصوص در صنعت                  

تي نفت، فرتوت شدن بسياري از مخازن نفتي كشور         در ايران، كمبود سرمايه  گذاري در بخش باالدس      . نفت به شمار مي رود   

و كاهش ظرفيت برداشت ساالنه از آنها، موجب آن گرديده كه در ساليان اخير، به توسعه سرمايه گذاري در بخش نفت                        

.  تالش گسترده اي براي توسعه بخش باالدستي نفت به عمل آمده است           ١٣٧٦در همين راستا، از سال      . توجه ويژه اي شود  

ه بايستي به محدوديت هاي فراروي اين بخش، از جمله تسلط كشورهاي صنعتي و شركت هاي فرامليتي بر                           البت

فن آوري هاي نوين نفت و گاز، محدوديت بازارهاي مالي بين المللي براي تأمين سرمايه، و محدوديت رو به افزايش تأمين                    

 .صادي كشور از جمله صنعت نفت توجه نمودمنابع سرمايه گذاري از محل بودجه عمومي كشور در بخش هاي اقت

 كشور زاينده هاي سرمايه از و راهبردي ذخيره يكو استراتژيك و همچنين،      مهم بسيار مزيت يكمنابع هيدروكربوري،   

 ملي توسعه در پيشتاز بخش ،گاز و نفت صنايع  بنابراين، .باشد داشته كشور اقتصاد در مولدي و سازنده نقش بايد كهمی باشد  

از بعد اقتصاد ملی، نفت نقشي مهم در توليد ناخالص داخلي، تجارت خارجي، تشكيل سرمايه ملي،                     . می گردد  حسوبم

به  . اشتغال زايي، تأمين بودجه و گسترش زمينه صادرات غيرنفتي داشته و بايستي كه درآمدهاي حاصله از آن به حداكثر برسد                  

ره وري، توليد فرآورده هاي با ارزش افزوده باالتر، بهره برداري صيانتي نفت با            منظور دستيابي به اين امر، توجه به افزايش به         

 .ضريب بازيافت بيشتر مخازن و در نهايت، بهره گيري از امكانات بازارهاي بين المللي ضروري مي باشد

ومين توليد  همچنين، نقش مسلط نفت و گاز در تركيب تقاضاي آتي انرژي، ايران را بر آن داشته كه به عنوان د                      

 قابل نفت مجموع ر،اخي سالهاي اکتشاف با. كننده نفت اوپك، منافع ملي خود را در بازارهاي جهاني نفت حفظ نمايد             

 ،اخير سالهاي در ظرفيت ايجاد برنامه هاي اجراي که است شده برآورد بشکه ميليارد ٧٤/١٣٢ معادل   کشور استحصال

 عمده که است حالي در ،اين و است شده روز در نفت بشکه ميليون ٢/٤ حدود به کشور توليد ظرفيت افزايش به منجر

 . است نرسيده نهايي نتيجه به هنوز خام نفت توليد توسعه براي شده منعقد قراردادهاي



  بخش نفت 
  

 

١٢٥

 ١٤٠٤سند چشم انداز صنايع نفت و گاز در افق   -٢-٢

ران كشوري توسعه يافته با جايگاه       هجري شمسي، اي   ١٤٠٤براساس سند چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق         

اول اقتصادي،  علمي و فناوري در منطقه با هويت اسالمي و انقالبي، الهام بخش در جهان اسالمي و داراي تعامل                         

براي تحقق چشم انداز ملي در افق مورد نظر، تصوير مطلوب صنعت نفت و گاز               . سازنده و مؤثر در روابط بين الملل است      

 : بصورت زير هدف گذاري شده استكشور در اين افق 

 اولين توليد كننده مواد و كاالي پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزش -

  درصد از تقاضاي بازار جهاني ٧دومين توليد كننده نفت در اوپك با ظرفيت  -

  درصد از تجارت جهاني گاز  ١٠سومين توليد كننده گاز در جهان با سهم  -

وكربوري از سرمايه هاي زاينده كشور هستند و از اين جهت صنايع نفت و گاز                  منابع هيدر : هدف ها و سياست ها  

بخش پيشتاز در توسعه ملي محسوب شده و ايجاد كننده فرصت هاي جديد براي مديريت كالن كشور در جهت تنوع                      

 در ارتقاي   بخشي به اقتصاد ملي و بهره برداري كامل از ظرفيت هاي نفت براي ارتقاي امنيت ملي و مهمترين عامل                    

 . توان استراتژيك كشور خواهد بود

بنابر اين با اتكاء به منابع درآمدي حاصل از ارزش افزوده اين ثروت ملي، صنايع نفت و گاز كشور بايد به سرعت،                        

 توانايي هاي بالقوه و راهبردي خود را از طريق دنبال نمودن اهداف و سياست هاي زير و درچارچوب سياست هاي كلي                     

 :در بخش نفت ارتقاء بخشندنظام 

روزآمد ساختن شركتهاي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي كشور و ارتقاي آنها به سطح شركتهاي بين المللي فعال و                    -

قابل رقابت اقتصادي در اين بخش ها و تعيين دقيق رابطه مالي بين دولت و بخش نفت و گاز براساس اصول                          

 .تجارت و روش هاي بنگاه داري

زي ارزش افزوده صنعت نفت و گاز كشور از طريق هم افزايي مزيت هاي نسبي با توسعه سرمايه گذاري در حداكثرسا -

 .منابع و صنايع نفت و گاز، پااليش، صنايع پتروشيمي، صنايع انرژي بر و صنايع و خدمات مهندسي پشتيبان آنها

 در بازرگاني نفت و نيز صنايع پايين        حمايت از ايجاد و تقويت بخش خصوصي داخلي در صنعت نفت كشور به ويژه              -

دستي و صنايع و خدمات پشتيبان صنعت نفت و خدمات پيمانكاري و فني و مهندسي با هدف حضور شركتهاي                      

 .ايراني در بازارهاي منطقه اي و جهاني

ر منطقه  ايجاد مركزيت جذب، توليد و انتقال و ارتقاي فناوري هاي نوين صنايع نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي د                    -

خليج فارس از طريق تعامل سازنده با كشورهاي مؤثر در عرضه فناوري نفت و گاز در بازارهاي جهاني و تقويت                       



      

 

 

 ١٢٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
داخلي فعال در امور نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي با              R&Dمؤسسات تحقيقاتي، علمي، فني و توسعه مراكز          

 .تها با نهادهاي علمي و تحقيقاتي بين المللياستفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و گسترش همكاري شرك

 .حمايت از پذيرش سرمايه گذاري خارجي در توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و توليد فرآورده هاي نفتي -

حمايت از سرمايه گذاري هاي مشترك كشورهاي منطقه و يا ادغام شركت هاي مرتبط در بخش پتروشيمي و صنايع                 -

 .ايجاد شركت هاي بزرگ تأثيرگذار در مقياس جهانيپايين دستي نفت با هدف 

ايجاد مركزيت خدمات مالي، بازارهاي پولي، سرمايه، بيمه، بورس، كاال، تجهيزات و امكانات صنعت نفت و گاز و                     -

خدمات الزم از طريق اين بازارها براي كشورهاي منطقه و نيز ايجاد مركز جذب سرمايه و تأمين منابع مالي مورد                      

 . بازارهاي جهاني با تأسيس نهادهاي مالي مشتركنياز از

مشاركت و توسعه همكاريهاي منطقه اي و بين المللي در امور اكتشاف، استخراج و بهره برداري از مخازن نفت و گاز                   -

و طرح هاي سرمايه گذاري باالدستي و پايين دستي خارج از كشور با اولويت كشورهاي منطقه و آسيا با هدف                        

 . و تقويت تعامل بين الملليتضمين بازار

جايگزيني صادرات فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي به جاي صدور نفت خام و گازطبيعي و حمايت و تقويت                        -

 .زنجيره توليد پايين دستي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي

 و انتقال نفت خام و      تأثيرگذاري در مديريت بازار نفت و گاز جهان و استفاده از موقعيت ژئوپولتيك كشور در حمل                 -

 .فرآورده هاي آن، گازطبيعي، مواد پتروشيمي و معاوضه نفت خام براي تصفيه در پااليشگاههاي كشور

تمركز بر ايجاد زيرساخت هاي الزم توسعه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي و صنايع انرژي بر در مناطق انرژي بر در                       -

 .ل خليج فارسمناطق مستعد كشور با اولويت سواحل و جزاير شما

 .بهينه سازي مصرف همراه با كاهش شدت انرژي مصرفي در تمامي بخش هاي اقتصادي كشور -

 .سرمايه گذاري از طرف ايران در بخش هاي نفت، گاز و پتروشيمي در خارج از كشور -

 ،١٣٩٤ سال تا ذيل اهداف است الزم ،بلندمدت اهداف به دستيابي و مذكور انداز چشم با ارتباط در: گام نخست 

 :دنياب تحقق نخست گام عنوانه ب

 .١٣٩٤ در افق روز در بشكه ميليون ٧ و چهارم برنامه پايان در خام نفت روزانه بشكه ميليون ٥/٥ توليد ظرفيت ايجاد -

 .١٣٩٤ در افق طبيعي گاز روزانه مكعب متر ميليون ٩٠٠ توليد -

 كننده مصرف پتروشيمي صنايع توسعه با ١٣٩٤ در افق  پتروشيمي مواد توليد ساالنه دالر ميليارد بيست تحقق -

 .خوراك عنوان به گاز مشتقات



  بخش نفت 
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 ارزش كسب جهت )روز در مترمكعب ميليون ١٠٠ حداقل مصرف بيني پيش با( بر انرژي صنايع به خاص توجه -

 .طريق اين از افزوده

 توسعه جهت درايت از آنها    براي تضمين بازار و تقويت تعامل بين المللي و حم         خارجي منابع و گذاري سرمايه جذب -

 .١٣٩٤ تا افق نفت صنعت مجموعه در گذاري سرمايه  دالر ميليارد ١٠٠ معادل تحقق براي نفت صنعت

 نفت و گازي عاناتيم پااليش بر كيدأت با روز در بشكه ميليون ١ حدود ميزان به كشور پااليشي ظرفيت افزايش -

 سازي بهينه و روز در بشكه ميليون ٣/٢ حدود به كشور يشيپاال كل ظرفيت به رسيدن مجموع در و سنگين بسيار

  .كوره نفت توليد كاهش و تر سبك محصوالت توليد هدف با موجود پااليشگاههاي

 
  ميادين و ذخاير نفت خام-٣-٢

.  ميليارد بشكه بوده است     ٧٤/١٣٢،  ١٣٨٣مجموع ذخاير قابل استحصال نفت خام و ميعانات گازي در آغاز سال                

 براي نفت خام و ميعانات      ١٣٨٢اتمام ذخاير، در صورت كشف نشدن ذخاير جديد و برداشت ساالنه معادل سال                تاريخ  

 درصد  ٨/١٧ و   ٢/٨٢، ذخاير واقع در خشكي و دريا به ترتيب، حدود           )٢-١(با توجه به جدول     .  سال است  ٢٦گازي حدود   

 درصد از كل توليد     ٨/٩٠اين، در حاليست كه     . ندكل ذخاير قابل استحصال هيدروكربوري مايع كشور را تشكيل مي ده          

البته الزم به ذكر است كه توليد و         .  درصد آن از ميادين دريايي صورت گرفته است         ٢/٩انباشتي از ميادين خشكي و       

 . درصد افزايش يافته است٠/٢ و ٢/٥ نسبت به سال قبل، به ترتيب حدود ١٣٨٢ذخاير نفت ميادين دريايي در سال 
 

 ذخاير هيدروكربوري مايع ايران                          ) : ٢-١(جدول 
 )ميليارد بشكه(

باقيمانده قابل استحصال  ذخيره نهايي
 ١٣٨٣در ابتداي سال 

كل توليد انباشتي 
 اوليه ثانويه جمع ١٣٨٢تا پايان سال 

 شرح

 نفت ٥٢/١١٥ ٧٢/٢٦ ٢٤/١٤٢ ٨٥/٥١ ٣٩/٩٠

 ميعانات گازي ٦٩/١٥ ١٣/٢ ٨٢/١٧ ٤١/٤ ٤١/١٣

 جمع ٢١/١٣١ ٨٥/٢٨ ٠٦/١٦٠ ٢٦/٥٦ ٨٠/١٠٣

 خشكي 

 نفت ٤٥/١٢ ٢٦/٦ ٧١/١٨ ٢٩/٥ ٤٢/١٣

 ميعانات گازي ٧٤/١٥ ٢٢/٠ ٩٦/١٥ ٤٤/٠ ٥٢/١٥

 جمع ١٩/٢٨ ٤٨/٦ ٦٧/٣٤ ٧٣/٥ ٩٤/٢٨

 دريا

 نفت ٩٧/١٢٧ ٩٨/٣٢ ٩٥/١٦٠ ١٤/٥٧ ٨١/١٠٣

 ميعانات گازي ٤٣/٣١ ٣٥/٢ ٧٨/٣٣ ٨٥/٤ ٩٣/٢٨

 جمع ٤٠/١٥٩ ٣٣/٣٥ ٧٣/١٩٤ ٩٩/٦١ ٧٤/١٣٢

 جمع



      

 

 

 ١٢٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ازاي به يعني،  است جايگزيني ضريب سنجند، مي آن با را جهان نفتي موفق هاي شركت كه هايي شاخص از يكي

ميزان ذخاير قابل استحصال    ) ٢-٢(جدول  . شود مي آن جايگزين و كشف نفت ميزاني چه نفت، بشكه يك برداشت

طبق آمار اين جدول، به ذخاير نفت خام كشور در سال             . ير به توليد را نشان مي دهد      جديد و شاخص جايگزيني ذخا     

 ٧/١٥، حدود   ١٣٨١ ميليارد بشكه ذخاير در سال        ٤١/١٣ ميليارد بشكه افزوده شده كه نسبت به           ٥٢/١٥ حدود   ١٣٨٢

 احياء ذخاير نفتي نسبت به      ، ميزان ١٣٨١با توجه به مقادير مذكور، مي توان گفت كه در سال           . درصد افزايش داشته است   

اين امر، نشان دهنده افزايش قابل توجه       .  رسيده است  ٧/١٠ به   ١٣٨٢ بوده كه اين نسبت در سال        ٠٨/١٠توليد برابر با    

 .   ذخاير نفتي در کشور مي باشد
 
 

      ١٣٨٠-٨٢ميزان ذخاير و شاخص جايگزيني ذخاير به توليد كشور طي سالهاي ) : ٢-٢(جدول 

 )ميليارد بشكه(ذخاير قابل استحصال جديد  يگزيني ذخاير جديد به توليد سالنسبت جا

١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ 
 سال / شرح 

 خشكي ١٦/٠ ٩٣/١٢  ١٥/١٥ ١٤/٠ ٦٤/١١ ٧٣/١٢

 دريا ١٦/٠ ٤٨/٠ ٣٧/٠ ٧٦/٠ ١٨/٢ ٤٢/١
 جمع ٣٢/٠ ٤١/١٣ ٥٢/١٥ ٢٤/٠ ٠٨/١٠ ٧٠/١٠

 

 فارس خليج و خزر درياي فاصل حد در شدن واقع ايران، سرزمين راهبردي هاي ويژگي جمله از :ذخاير درياي خزر  

 درياي خزر به عنوان بزرگترين درياچه جهان و محصور بين كشورهاي تركمنستان، قزاقستان، روسيه، آذربايجان                 .است

روسيه و ايران تنها     اي مذكور،   در بين كشوره  . و ايران بوده و تنها از طريق رودخانه ولگا به درياهاي آزاد راه دارد                 

درياي خزر با توجه به اين كه احتماال در دهه آينده به يكي از               .كشورهاي حاشيه خزر هستند كه به درياي آزاد راه دارند         

بزرگترين حوزه هاي صادرات نفت و گاز تبديل مي شود، يك منطقه مهم و استراتژيك در بازار جهاني انرژي به حساب                     

برداري  بهره .شده است  ميليون بشكه اعالم     ۸۵۰ ميليارد و    ۳۲ نفت درجاي احتمالي در جنوب درياي خزر         ير ذخا .مي آيد

توافق كشورهاي حاشيه درياي    عدم  .  به دليل موانع سياسي و فني با مشكل مواجه شده است            ،از ذخاير نفت و گاز خزر     

اي اين دريا از موضوعات مورد بحث        طرح فالت قاره  . رود  يكي از موانع موجود به شمار مي       ،خزر روي تقسيم اين ذخاير    

 درصد سولفور نفت و گاز      .بين پنج كشور حاشيه اين دريا يعني تركمنستان، روسيه، آذربايجان، قزاقستان و ايران است               

نقل نفت   و  چگونگي حمل  ،مشكل عمده ديگر  . زاست له براي صنعت نفت و گاز منطقه مشكل       ئخزر باالست كه اين مس    

  .از اين منطقه محصور در خشكي به بازارهاي اروپا و مناطق ديگر استو گاز 

 را برداري بهره و اكتشاف عمليات انجام ي دارد كه  زياد نسبتاً فارس عمق  خليج با مقايسه در خزر دريايهمچنين،  



  بخش نفت 
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. متري قرار دارند   ٤٠٠-٨٠٠بجز ساختمان رودسر، مابقي ساختارها در اعماق          .كرده است  تر پيچيده بسيار دريا اين در

طبق برآوردها، احتمال وجود نفت . دارد اي ويژه تجهيزات به نياز ،خزر درياي هيدروكربوري منابع از برداري بهرهبنابراين، 

 درياي گاز و نفت شركت.  ميليارد بشكه نفت خواهد بود     ٢٠ بلوك وجود دارد كه بزرگ ترين آن داراي         ٨و گاز در حداقل     

مطالعات اكتشافي كاملي را به منظور شناسايي ساختارهاي احتمالي خزر و            ،گلستان و مازندران ن،گيال منطقه ٣ در خزر

، ساختارهاي مهم شناسايي    )٢-٣(در جدول   . تعيين بالقوه ساختارها براي اثبات وجود ذخاير نفت و گاز انجام داده است             

 . شده درياي خزر در منطقه ايران نشان داده شده است
 
 

 ساختارهاي مهم شناسايي شده در جنوب درياي خزر : )٢-٣(جدول 

 موقعيت در محدوده
 نفت درجاي احتمالي 

 )معادل  ميليون بشكه(
 عمق 

 )متر زير سطح دريا (
 بلوك

 )البرز (١ ٥٠٠ ٢٠٠٠٠ مشترك با جمهوري آذربايجان
 )چالوس (٢٩ ٨٠٠ ٣٠٠٠  درصد آبهاي درياي خزر٢٢ تا ١٧

 ٦ ٧٥٠ ٣٠٠٠  درصد١٤
 )نور  و  رويان (٢٤ ٧٠٠ ٢٥٥٠ درصد ١٧
 )رامسر (٢٣ ٦٠٠ ١٥٠٠  درصد١١

 ٨ ٥٥٠ ١٤٠٠ نزديك ساحل ايران
 ٧ ٧٥٠ ٩٠٠  درصد١٧

 )رودسر (١٨ ٨٠ ٥٠٠ نزديك ساحل 

 جمع ــ ٣٢٨٥٠ ــ

 
     

ر همسايه  ايران، عالوه بر ميادين مستقل نفتي، داراي ميدان هاي نفتي مشترك با چند كشو             : ميادين نفتي مشترك  

ميادين نفتي فروزان، سلمان، مبارك، نصرت، اسفنديار، فرزام، آرش و           . است كه عمدتاً در مناطق دريايي واقع شده اند        

با نفت درجاي   نيز  بلوك نفتي البرز    . اليه نفتي پارس جنوبي، از جمله ميادين مشترك نفتي در مناطق دريايي مي باشند             

 .باشد ير سطح دريا قرار دارد و ازجمله ميادين مشترك ايران و آذربايجان مي               متري ز  ۵۰۰ ميليارد بشكه در عمق       ۲۰

الزم . همچنين، از منابع نفتي دهلران، پايدار غرب و نفت شهر نيز به صورت اشتراكي با كشور عراق بهره برداري مي شوند

هم توليد نسبي و مطلق كشورهاي      به ذكر است در طي سالهاي اخير، به دليل تأخير در بهره برداري از اين ميادين، س                 

يكي از مهم ترين اقدامات انجام شده در سالهاي اخير، توجه جدي به مقوله                   . همسايه از آنها افزايش يافته است       

ميدان هاي مشترك نفت و گاز با كشورهاي همسايه بوده و وزارت نفت، طرح افزايش برداشت عادالنه از تمامي ميادين                   

در اين راستا، طرح توسعه ميادين سلمان، نصرت، فرزام، فروزان،          . ه را به اجرا درآورده است     مشترك با كشورهاي همساي   



      

 

 

 ١٣٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
همچنين، طرح توسعه و برداشت عادالنه از ميادين مشترك استان ايالم           . اسفنديار و پارس جنوبي را در برنامه خود دارد        

اي همسايه را به تفكيك مناطق واقع در        ، وضعيت ميادين نفتي مشترك با كشوره      )٢-٤(جدول  . نيز در دست اجراست   

 .      خشكي و دريا نشان مي دهد
 

  
 ١٣٨٢وضعيت ميادين نفتي مشترك واقع در مناطق خشكي و دريايي در سال ) : ٢-٤(جدول 

 ميدان كشور همسايه وضعيت ميدان
 :مناطق خشكي  

        ـ دهلران        عراق در حال بهره برداري و عقد قرارداد براي توسعه ميدان 
               ـ پايدار غرب عراق در حال بهره برداري و عقد قرارداد براي توسعه ميدان
               ـ نفت شهر عراق در حال بهره برداري و انجام مطالعه براي توسعه ميدان

 :مناطق دريايي  
       ـ فروزان         عربستان سعودي انعقاد قراداد و انجام عمليات اجرايي
               ـ اسفنديار عربستان سعودي  انعقاد قراداد و انجام عمليات اجرايي
               ـ سلمان ابوظبي ـ امارات متحده عربي انعقاد قرارداد و ادامه عمليات اجرايي

               ـ مبارك شارجه ـ امارات متحده عربي در حال بهره برداري
               ـ نصرت دوبي ـ امارات متحده عربي ليات اجراييتکميل عم

               ـ فرزام دوبي ـ امارات متحده عربي غيراقتصادي بودن عمليات اكتشافي تكميلي و توسعه ميدان
               ـ آرش كويت انجام اكتشاف اوليه 

 ـ اليه نفتي پارس جنوبي               قطر در حال مناقصه براي عمليات اجرايي
 ـ بلوك نفتي البرز جمهوري آذربايجان اكتشاف اوليه 

 
 

 صورت  نفت API هدرج و ١ معيار گرانروي  دو با توجه به     ،طبقه بندي نفت به نفت سبک و سنگين       : نفت سنگين 

 را  ٢٠ باالي APIت هاي با    اما اغلب، نف   ، در مورد دسته بندي نفت ها وجود ندارد      ، واحدي در جهان   توافق ،البته. مي گيرد

)  هزار سانتي پوآز   ١٠-١٠٠بين  (و گرانروي باال     ٢٠ از ترپايين API و نفت هاي با     ،نفت سبک و با گرانروي پايين تر را       

هاي بازيافت   تياج به روش  حاستخراج آن ا  بوده و   فشار كم    مخازن نفت سنگين داراي       .را نفت سنگين تلقي مي کنند     

 همچنين، فرآورش و     .، تزريق بخار آب دارد      و نيز  هاي حرارتي چون احتراق درجا       روش ،نس آ أدر ر  مرحله سوم و  

تر از    مشكل  و نيز گوگرد فراوان،    آسفالتين و فلزات گوناگون   مواد سنگين همچون     به علت وجود      سنگين، پااليش نفت 

اگر ميزان اين ماده در     . داردآن   به ميزان آسفالتين     يبستگعمدتاً   ،فرآورش نفت سنگين   در اين ميان،     .نفت سبك است  

  آسفالتين از نفت   ي رهاساز ي هايفناورنفت سنگين باال باشد، براي سهولت فرآورش و پااليش نفت مذكور بايستي از               

 
1 - Viscosity 



  بخش نفت 
  

 

١٣١

 به صورت معلق درآمده     ،هاي گرمايي  زدايي از نفت سنگين كه به علت استفاده از روش            آب ، عالوه بر آن   .بهره گرفت 

استفاده از   سازي و   با عمليات سبك   ، مشكل تلمبه كردن و انتقال نيز وجود دارد كه در نهايت           ،نينهمچ. دشوار است ،  نيز

) افزايش درجه مرغوبيت نفت سنگين    (هاي شناخته شده و متداول در دنيا، نفت سنگين به نفت سبك تبديل شده                 روش

 .و قابليت انتقال و پااليش آن به پااليشگاههاي موجود ايجاد خواهد شد

، مهمترين منبع انرژي در قرن       جهان  سنگين  خامرايج، منابع نفت  سبک  افزون دسترسي به منابع نفت        روز کاهش اب

 ه باالي برداشت نفت سنگين، توليدکنندگان را به توسع         ه کاهش قيمت نفت و هزين      گذشته،در   . محسوب خواهد شد   ٢١

 و روند رو به کاهش هزينه هاي       نفتما افزايش تدريجي قيمت     ا. کرد نفت سبک و بهره برداري از اين منابع وادار مي         ميادين

. نموده است  ترغيب   حوزه به فعاليت در اين       را نفت   توليدکنندگان ميادين نفت سنگين،     ه توسع ،اکتشاف و از طرف ديگر    

يادين نبودن م تاکنون به رغم وجود مخازن عظيم نفت سنگين در ايران، به دليل وجود منابع عظيم نفت سبک و مشترک                     

 مخازن نفت سبك در مراحل توليد ثانويه خود           ،در حال حاضر  . آن با کشورهاي همسايه کمتر مورد توجه بوده است          

 به همين دليل و با توجه به افزايش مصرف جهاني نفت و به              . با افت توليد مواجه خواهند شد      ،هستند و در آينده نزديك    

 .شود  اوپك، لزوم توليد از مخازن نفت سنگين، بيشتر آشكار ميمنظور ثابت نگهداشتن سهميه توليد نفت ايران در

درجا  منابع ذخيره نفت  ميزان   ، ميدان از آنها   ٩ه در   ك ، شده يشور شناساي كساختار نفت سنگين در       ١٨ ،نونكتا

ب، موند، زاغه، فردوس، پايدار، پايدارغر       كوه :عبارتند از نفت سنگين  مخازن شناخته شده فعلي       . برآورد شده است   

 ميادين نفت سنگين    .در جنوب و جنوب غرب كشور قرار دارند        كه عمدتاً   سوسنگرد، رامشير، سروش و پارس شمالي        

هاي مناسب مخزني و درجه       بودن مشخصه  پايدار غرب در فصول گرم سال و ميدان دريايي سروش به دليل دارا                 

به منظور توسعه   . برداري هستند   حاضر در حال بهره    مرغوبيت نسبتاً باال در مقايسه با ساير مخازن نفت سنگين، در حال           

ميادين نفت سنگين، ميادين كوه موند و زاغه از منطقه خشكي و ميدان فردوس از منطقه فالت قاره به عنوان ميادين                       

 .داراي اولويت جهت انجام مطالعات مقدماتي انتخاب شده اند

رانه خليج فارس واقع شده  ك بوشهر و دري جنوب شرقييلومترك ٨٠ در  ،اين ميدان : ميدان نفت سنگين كوه موند    

 ميليارد  ٠٣/٣ ي نفت درجا  ي دارا ، مخزن جهرم اين ميدان    .ك مي باشد جهرم و سرو  و داراي دو نوع سازند نفتي       

 ميليارد  ٦١٣/٣ ي دارا ، متر ٢٩١ با ضخامت    ، اين ميدان نيز   كمخزن سرو  متر و  ٣٨٢ ه و ضخامت متوسط   كبش

حركت به سمت توليد نفت       ،موند وهك ميدان   ي با شناساي  ، سال پيش  ٣٠ از   ، ايران در. درجاست ه نفت كبش

 اين  ي شناساي يبرا ي هيچ اقدام جد   ي، انقالب اسالم  يتا قبل از پيروز    .گرفت  به خود  يل خاص كشسنگين  

 در   كوه موند  ٦ با حفر چاه اكتشافي شماره       ،شاف اصولي نفت سنگين در كشور      اكت .ها صورت نگرفته بود    ميدان



      

 

 

 ١٣٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

نزديكي آن  و  داليل گزينش اين ميدان، ژرفاي كم، بزرگي مخازن، سادگي نسبي ساختار            . شد  آغاز ١٣٦٣سال  

ين تجربه توليد نفت سنگين     لعنوان او   به ،ميداناين  هاي مطالعاتي و عملياتي      طرح .به خليج فارس بوده است    

در آينده  . حال انجام است  آن در   سي در   نگاري سه ُبعدي و مطالعات مهند       در كشور آغاز شده و عمليات لرزه       

عات مخزني ميدان تكميل و به      ال با حفاري مجدد چاههاي قديمي و حفاري يك حلقه چاه جديد، اط             ،نزديك

 .در مطالعات مهندسي و طراحي توسعه آزمايشي، مورد استفاده قرار خواهد گرفت             نگاري، هاي لرزه  همراه داده 

افدار بوده  كربناته ش كمخازن    برداشت نفت سنگين در    يها  روش يه فناور  ب ي دستياب اين طرح،  يهدف از اجرا  

 ي به نفت سنگين موجود در سازندها       يچاه با هدف دستياب     حلقه ٥ ،ميداناين   طرح توسعه    يدر اجرا . است

       .است  حفر شدهكجهرم و سرو

 .است سفيد واقع شده   ن رگ  ميدا ي بندر ديلم و جنوب شرق      كي در نزدي  ، اين ميدان  :ميدان نفت سنگين زاغه   

 از خصوصيات نفت ،٦/١٥ تا ٦/١٤ APIدرجه   ه نفت درجا است و    ك ميليارد بش  ٢٤٩/١ ي دارا ،مخزن اين ميدان  

مي باشد كه باعث سهولت توليد از        PSI ١٤٠٠فشار بسيار زياد    مخزن ميدان زاغه، داراي      . اين ميدان است  

 باالي نفت آن است كه باعث        پارافين و آسفالتين  يزان  مهمترين ويژگي اين مخزن، م    . مخزن مذكور مي شود  

را در خصوص    يا  ويژه يورا فن بنابراين،.  مي شود در خطوط لوله به هنگام انتقال      مذكور  نفت    شدن كخش

حجم  ،در حال حاضر  . طلبدي نفت سنگين اين ميدان م    و جداسازي مواد پارافين و آسفالتين از        انتقال  ،  فرآورش

 ي،توصيف  و حفر چاه دوم    ي سه بعد  ينگار  چاه، لرزه  كعات از ي  ال اط يآور وليه مخزن، جمع   مطالعات ا  زيادي از 

 .رسيده است به پايان ) ميدان نفت سنگينفاز اول طرح توسعهدر قالب (موند  وهكدر ميدان 

 ١٩٠ خليج فارس و در فاصله        يزكبخش مر فالت قاره ايران و در        در   ،اين ميدان  :ميدان نفت سنگين فردوس   

 ميليارد بشكه برآورد     ٦١/٣٠ذخيره نفت اين ميدان در حدود          . بوشهر واقع شده است     يجنوب شرق  ييلومترك

 داراي ،مخزن خزائب . ميدان فردوس، داراي چهار مخزن خزائب، عرب، رتاوي و سولي مي باشد            . گرديده است 

سولي نيز   و ازن رتاوي  ميليارد و مخ   ٣٦/٢ ، مخزن عرب  ،ه نفت سنگين  كميليارد بش  ٢٥/٤ و    متر ٥٢ضخامت  

 ١٦ تا   ٤ از   ،ميدان فردوس چهار مخزن   نفت در    API سنگيني درجه .ه نفت سنگين هستند   ك ميليارد بش  ٢٤ يدارا

سنگين در    استخراج و انتقال نفت     ي به فناور  يدستياب، به منظور     ميدان اين    طرح توسعه  .است درجه متغير 

 به دليل باال    تعريف شده كه تاكنون    فروش نفت اين منطقه    به بازار    ي فالت قاره و سهولت دستياب      يها ميدان

 .است مخزن به پايان رسيده تنها مطالعات اوليه  حفر چاه در اين منطقهي براكبودن هزينه و ريس



  بخش نفت 
  

 

١٣٣

  حفاري-٤-٢

حفاري آزمايشي، براي شناسايي سازندهاي نفتي و حفاري         . حفاري در دو نوع آزمايشي و توليدي انجام مي گيرد          

كليه خدمات مورد نياز عمليات چاههاي نفت و گاز از قبيل؛            .  براي بهره برداري از مخازن نفتي انجام مي گيرد        توليدي،

. سيمان كاري جداره، اسيدكاري، تعمير و جداره گذاري چاه ها و غيره در كشور، توسط شركت ملي حفاري انجام مي گيرد                 

 .   استفاده در حفاري مي باشندحفاري قائم، جهت دار و افقي، از جمله روش هاي مورد 

 متر حفر   ٢١٦٠٢٣٣ حلقه چاه توسط شركت ملي حفاري با متراژ كل           ٩٩٣، در مجموع    ١٣٧٥-٨٢در فاصله سالهاي    

 حلقه چاه   ٥٨٦،  ) درصد ٤/٧( متر   ١٥٩٩١٦ حلقه چاه اكتشافي ـ    توصيفي با متراژ كل            ٤١گرديده كه از اين ميزان،       

ـ  تكميلي با متراژ كل            ٣٦٦و در نهايت،     )  درصد ٨/٨٦( متر   ١٨٧٥٨٣٢توسعه اي با متراژ كل        حلقه چاه تعميراتي  

، تعداد چاههاي حفاري اكتشافي، توسعه اي و تعميراتي  ـ         ١٣٨٢همچنين، در سال    . بوده است )  درصد ٨/٥( متر   ١٢٤٤٨٥

توسعه اي نسبت به سال قبل افزايش از نظر متراژ حفر چاه نيز، چاههاي   .  حلقه بوده است   ٥٤ و   ٦٧،  ٦ تكميلي به ترتيب،    

، فعاليت هاي حفاري صورت    )٢-٥(جدول  . عملكرد داشته و در مقابل، چاههاي اكتشافي با كاهش عملكرد مواجه بوده اند           

 .      را نشان مي دهد١٣٧٥-٨٢گرفته در طول سالهاي دوره 

 
 ١٣٧٥-٨٢فعاليت هاي حفاري انجام شده طي سالهاي ) : ٢-٥(جدول 

  حفاري شدهچاههاي

 اكتشافي توسعه اي  تكميلي-تعميراتي  جمع

متراژ 
 )متر(

تعداد 
 )حلقه چاه(

متراژ 
 )متر(

تعداد 
 )حلقه چاه(

متراژ 
 )متر(

تعداد 
 )حلقه چاه(

متراژ 
 )متر(

تعداد 
 )حلقه چاه(

تعداد دكل هاي 
مورد استفاده 

 )سال/دكل(
 سال

٢١٩٧٥٥ ٣٧ ٤٣٧٠ ١٠٩ ٢٤٤٠٧٨ ١٣٧٥ ١٥/٤١ ٤ ١٩٩٥٣ ٦٨ 

٢٥٤٣١٣ ٣٩ ١٠٦٠٠ ١٢٤ ٢٧٩٠٥٦ ١٣٧٦ ٣٦/٤٣ ٤ ١٤١٤٣ ٨١ 

١٣٧٧ ٥٠/٤٤ ٢ ١٤٤٣٢ ٨٥ ٢٦٢٦١٢ ٤٣ ١١٨٠٧ ١٣٠ ٢٨٨٨٥١ 

٢٥٣٨٦٧ ٤٧ ١٧٨٣٣ ١٤٢ ٢٨٨٠٨١ ١٣٧٨ ٨٠/٤٣ ٦ ١٦٣٨١ ٨٩ 

١٩٩٣٣٨ ٤٤ ٢٠٩٧٦ ١١٥ ٢٤١٤٦٧ ١٣٧٩ ٠٠/٤٦ ٦ ٢١١٥٣ ٦٥ 

٢١١٩٧٠ )١(٤٩ ٢٢٩٧١ ١٢٠ ٢٦١٦٢٥ ١٣٨٠ ٩٠/٤٠ ٧ ٢٦٦٨٤ ٦٤ 

٢٢٧٨٧٠ )٢(٥٣ ١٧٠٠٩ ١٢٦ ٢٦٩٤٠٩ ١٣٨١ ٨٧/٣٩ ٦ ٢٤٥٣٠ ٦٧ 

٢٤٦١٠٧ ٥٤ ١٨٩١٩ ١٢٧ ٢٨٧٦٦٦ ١٣٨٢ ٤٨ ٦ ٢٢٦٤٠ ٦٧ 

  حلقه چاه تعليقي٤شامل ) ١   
 ١٣٨١ حلقه چاه تعليقي در سال ١٦شامل ) ٢   



      

 

 

 ١٣٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 متر خاتمه   ١٨٧٧٢ حلقه چاه جديد، تبديلي و ترميمي با متراژ           ٤٠، در منطقه فالت قاره ايران حفر         ١٣٨٢در سال   

زام، فروزان، نصرت،    متر در چاه هاي مناطق سلمان، فر       ٥/١٠٢٤٥٠ حلقه چاه با متراژ      ٣١همچنين حفاري   . يافته است 

 .  چاه آغاز گرديده است١٣بالل، درود، سروش و نوروز به روش بيع متقابل خاتمه و حفر 

 
  ازدياد برداشت نفت-٥-٢

اگر يک  , بطور کلي . به منظور ازدياد برداشت نفت مي توان از روش هاي مختلف تزريق به مخازن نفتي استفاده كرد              

در حال  . يد ميليارد بشکه نفت اضافي بدست مي آ       ٥ حدود   كشور به وقوع بپيوندد،     مخازن نفت  ازدرصد ازدياد برداشت    

 ميدان نفتي درود، بالل، سروش و نوروز به روش بيع متقابل در حال                ٤حاضر، پروژه افزايش توليد و بازيافت نفت در          

 ميدان ديگر، مطالعاتي در     ٥٠همچنين به منظور اجراي طرح توسعه و افزايش بازيافت نفت در بيش از                . اجرا مي باشد 

حال انجام است که از آن جمله مي توان به مطالعه در ميدان بي بي حکيمه ـ سازند آسماري و بنگستان، مارون ـ                            

 .آسماري و اهواز ـ آسماري اشاره نمود

دان درود كه   به غير از مي   (در ميادين فالت قاره ايران عمليات تزريق سيال عمدتاً با آب صورت مي گيرد              : تزريق آب 

عرب (در حال حاضر، عمليات تزريق آب در چهار ميدان سلمان            ). تزريق آب و گاز در آن تواماً برنامه ريزي شده است          

سيري دنا و سيري اسفند، در حال انجام است و برنامه ريزي جهت تزريق در ميادين رسالت و                   , سيري سيوند , )فوقاني

  .رشادت در دست مطالعه است

در حال حاضر، تنها ميدان درود كه در فالت قاره واقع شده در برنامه تزريق امتزاجي                 ): امتزاجي(گاز  تزريق آب و    

  .قرارداد تزريق آب و گاز در ميدان درود، منعقد و عمليات اجرايي آن آغاز شده است. قرار دارد

 افزايش منظور به نفت مخازن هب گاز تزريق, کشور گازي ذخاير از استفاده در مهم هايگزينه از يکي :تزريق گاز 

 فشار و از چه مسيري به کدام چاه و           چه با کدام ترکيب و با       ، اين موضوع که گاز کدام منطقه      .باشدمي بازيافت ضريب

 براي صيانت ميادين نفتي کشور،   گاز تزريق . مطالعات دقيقي دارد   بهبحث بسيار مهمي است که نياز       , شودمخزن تزريق   

الزم ,  موضوع که اکثر ميادين نفتي در نيمه دوم عمر خود قرار دارند            اينبا توجه به    . شمار مي  رود  به عملي بسيار ضروري  

با تزريق گاز نه تنها ضريب بازيافت افزايش يافته و          .  دقيقي براي تزريق گاز به اين ميادين انجام شود         برنامه ريزياست  

ه گاز تزريق شده ذخيره مي شود و مي توان از اين گاز نيز در آينده               امكان توليد بيشتر از ميادين نفت فراهم مي شود، بلك        

توان  مي طور متوسط به,  ازاي هر يک ميليون فوت مکعب گاز طبيعي تزريق شده به مخازن نفت               به. بهره برداري كرد 

مکعب در روز    ميليون متر  ٨٠ پارس جنوبي با هدف تزريق       ٨ و   ٧ ،   ٦فازهاي  .  بشکه نفت اضافي توليد نمود     ١٥٠حدود  

 . گاز ترش توسعه خواهند يافت



  بخش نفت 
  

 

١٣٥

  انتقال نفت خام-٦-٢

 ميليون تن   ٦/٥٣،  ١٣٨٢در سال   . انتقال نفت خام از طريق خطوط لوله و کشتي هاي حمل نفت خام ميسر مي باشد             

ين از سوي ديگر، ناوگان ا    . نفت خام از طريق كشتي هاي شركت ملي نفتكش ايران به بازارهاي جهاني حمل شده است              

در جدول  .  ميليون تن ميعانات گازي حمل نموده است       ٣/٠ ميليون تن نفت خام به پااليشگاه بندرعباس و          ٣/١٣شركت  

در .  بخش حمل دريايي نفت خام توسط شركت ملي نفتكش ايران نشان داده شده است              ١٣٨٢، فعاليت هاي سال    )٢-٦(

فت کوره، نفت گاز، بنزين، گاز مايع، نفت سفيد و ساير            هزار تن فرآورده شامل ن     ٢/٤٠٧٢سال مورد بررسي اين شرکت      

 .        هزار تن را منتقل نموده است٢/٤٣١ و ٦/٢٠، ٥/١٥٦، ٥/٣١٠، ٢/٩٣٥، ٢/٢٢١٨انواع فرآورده ها به ترتيب برابر با 
 

 
  )١( ١٣٨٢حمل دريايي نفت خام و فرآورده هاي نفتي توسط شركت ملي نفتكش ايران در سال ) : ٢-٦(جدول 

 نوع عمليات تعداد سفر )هزارتن(نفت حمل شده  

 حمل نفت خام به بازارهاي جهاني ٣٩٢ ٣/٥٣٦١٣
 حمل فرآورده هاي نفتي ١٢٩ ٢/٤٠٧٢
 حمل نفت خام به پااليشگاه بندر عباس ١٧٠ ٢/١٣٢٩٥

 حمل ميعانات گازي ١٧ ٤/٣٦٤

 .شامل حمل توسط کشتي هاي ملکي و استيجاري مي گردد)  ١  

 
 آزاد هاي آب به خزر درياي نفت انتقال مسير  و مطمئن ترين  ترين ارزان ،ترين سريع ترين، مهم عنوان به اناير
 .دارد وجود مسير اين از نفت طوالني خطوط ايجاد بدون خزر درياي حاشيه كشورهاي نفت انتقال امكان و شده شناخته
 روسيه، نفت اكنون هم ايران. دارد كشور براي زيادي تصادياق منافع ،ايران خاك داخل از نفت بيشتر و انتقال    ترانزيت
 خام نفت ورشآفر و انتقال طرح در قالب    .كند مي معاوضه و داده انتقال خط، اين طريق از را تركمنستان و قزاقستان
ر دو  ، همراه با توسعه و اصالح کمي و کيفي فرآيندها و فرآورده ها د               “كراس ”به موسوم خزر درياي حوزه كشورهاي

 هزار بشكه در روز نفت خام دريافتي از كشورهاي حاشيه درياي خزر، ساخت              ٣٧٠پااليشگاه تبريز و تهران براي تصفيه       
 . خطوط لوله انتقال نفت خام از پايانه نكاء به تأسيسات ري و تلمبه خانه هاي آن نيز انجام گرديده است

 هزار بشکه در روز کاري نفت خام با         ١١٥ت انتقال متوسط    ، ايجاد ظرفي  ١٣٨٢از جمله اقدامات انجام شده در سال        

 در.  کيلومتر و احداث تلمبه خانه هاي مربوطه بوده است         ١٣٤ اينچ ساري ـ ورسک ـ نمرود به طول          ٣٢احداث خط لوله    

 ظرفيت به مسير، هاي خانه تلمبه در تغييراتي با ،خزر درياي حوزه كشورهاي خام نفت ورشآفر و طرح انتقال  سوم مرحله

، مراحل ساخت خطوط لوله انتقال نفت خام از پايانه نكاء تا            )٢-٧(در جدول   . يافت خواهد دست بشكه هزار ٣٧٠ انتقال

 محموله از   ٧٨١ ميليون بشکه نفت خام در قالب         ١/٢٦، در مجموع    ١٣٨٢در سال   . تأسيسات ري بيان گرديده است     

 . برابر گرديد٦/٣ه سال گذشته کشورهاي حوزه درياي خزر وارد ايران شد که نسبت ب



      

 

 

 ١٣٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 مشخصات خطوط لوله انتقال نفت خام كشورهاي حوزه درياي خزر) : ٢-٧(جدول 

 احداث خطوط لوله
 درصد پيشرفت کار

 مسير
 طول خطوط

 )كيلومتر(
قطر لوله 

 )اينچ(

ايجاد ظرفيت 
انتقال نفت خام 

 )هزار بشكه در روز(

 مراحل

 اجرا

 ١٠٠ 
 ٨٥ تلمبه خانه و تأسيسات

  ٩٨و خطوط لوله 
٩٣ 

 نكا ـ ساري
 ساري ـ ورسك ـ نمرود

 
 نكا تا پايانه ري

٤٠ 
١٣٤ 
 
١٤٠ 

١٦ 
٣٢ 
 
٣٢ 

٥٠ 
١١٥ 
 
٣٧٠  

 مرحله اول

 مرحله دوم
 

 مرحله سوم

 

 )   از ابتداي طرح (١٣٧٥-٨٢واردات نفت خام از طريق پايانه خزر در سالهاي ) : ٢-٨(جدول 

 سال ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 )فروند(تعداد كشتي  ١٨ ١ ٥١ ٩٠ ١٣٨ ٦١ ٢٤٦ ٧٨١
 )بشكه(متوسط روزانه  ١٣٠٠ ٨٨ ٤٧٠٠ ٨٤٠٠ ١٢٥٠٠ ٥٥٠٠ ١٩٧٠٠ ٧١٧٦٤

 
 

  پااليش نفت و توليد فرآورده هاي نفتي-٧-٢
وع ظرفيت   پااليشگاه داخلي با مجم     ٩در حال حاضر، پااليش نفت خام و تهيه انواع فرآورده هاي اصلي نفت، توسط                 

 هزار بشكه در روز، به منظور تأمين نيازهاي داخل كشور و صادرات پاره اي از فرآورده هاي مازاد بر مصرف داخلي ١٣٤٧اسمي 
در اين سال، هرچند بيشترين و كمترين ظرفيت پااليشي متعلق به پااليشگاههاي آبادان و              . به خارج از كشور انجام مي پذيرد     

 بشكه در روز بوده، اما حداكثر و حداقل سهم توليد فرآورده هاي نفتي به پااليشگاههاي اصفهان و                    هزار ٢٠ و   ٣٥٠الوان با   
 . مي گيرد انجام آنها به ارسالي خام نفت نوع به توجه با کشور پااليشگاههاي طراحي. كرمانشاه تعلق داشته است

 

 ميادين تأمين کننده خوراک پااليشگاههاي کشور) : ٢-٩(جدول 

 پااليشگاه ميادين

مسجد سليمان، هفتگل، نفت سفيد، پرسياه، (اهواز آسماري، ميادين منطقه مرکزي 
 و نفت خام سنگين صادراتي) کارون، زيلويي، اللي و مخلوط دزفول شمالي و غيره

 آبادان

 اراک گچساران
 اصفهان مارون و شادگان

 تهران مارون، شادگان و اهواز آسماري
 تبريز از آسماريمارون، شادگان و اهو

 کرمانشاه اهواز آسماري، سرکان، ماله کوه و نفت شهر
 شيراز گچساران

 الوان رسالت و رشادت
 بندرعباس نفت خام سنگين صادراتي و ميعانات گازي سرخون



  بخش نفت 
  

 

١٣٧

 لذا  تمام پااليشگاههاي کشور به استثناي پااليشگاه بندرعباس، براي نفت خام هاي سبک و مرغوب طراحي گرديده اند،                

، ظرفيت  )٢-١٠(جدول  . اين امر موجب پايين آمدن کيفيت نفت خام صادراتي و کاهش درآمدهاي ارزي کشور مي گردد                  

 .                 نشان مي دهد١٣٨١-٨٢اسمي و درصد عملكرد پااليش نفت خام در پااليشگاههاي كشور را طي سالهاي 
 

 ١٣٨١-٨٢ نفت خام در پااليشگاههاي كشور طي سالهاي ظرفيت اسمي و درصد عملكرد پااليش) : ٢-١٠(جدول 

 )درصد(نسبت ظرفيت عملي به اسمي 

١٣٨١ ١٣٨٢ 

 ظرفيت اسمي
 )هزار بشكه در روز(

 پااليشگاه

 آبادان ٣٥٠ ٦/٩٥ ٠/١٠٣

 اراك ١٥٠ ٤/١١٨ ١/١١٩

 اصفهان ٢٠٠ ٩/١٧٤ ٢/١٨٢

 تهران ٢٢٠ ٠/١٠٦ ٧/٩٤

 تبريز ١١٠ ٣/٩٧ ٨/٨٧

 كرمانشاه ٢٥ ٩/٩٤ ١/٩٣

 شيراز ٤٠ ٨/١٣٢ ١/١٣٤

 الوان ٢٠ ٧/١٥٠ ٨/١٤٦

 بندرعباس ٢٣٢ ١/١١٥ ٠/١١٣

 جمع ١٣٤٧ ٠/١١٧ ١/١١٧

 
 درصد به   ٢/٣١ درصد از توليد فرآورده هاي نفتي به توليد فرآورده هاي سبک و ميان تقطير،                ١/٥٩،  ١٣٨٢در سال   

مقايسه الگوي پااليشي طي دو     . ته مانده اختصاص داشته است    توليد نفت کوره و مابقي به توليد ساير مواد سنگين و             

سال اخير بيانگر بهبود کيفي فرآورده هاي توليدي مي باشد، به طوري که به توليد فرآورده هاي سبک و ميان تقطير                       

 .افزوده و از توليد نفت کوره و ساير مواد سنگين کاسته شده است
   

                                                       ١٣٧٥-٨٢اي نفتي طي سالهاي تركيب توليد فرآورده ه) : ٢-١١(جدول 
 )درصد(

 جمع
ساير 

 فرآورده ها
 نفت سفيد نفت گاز نفت کوره

بنزين 
 موتور

 فرآورده/ سال  گاز مايع

١٣٧٥ ٦/٣ ٨/١٢ ٤/١٢ ٨/٢٧ ٢/٣٣ ٢/١٠ ٠/١٠٠ 

١٣٧٦ ٦/٣ ٢/١٣ ٥/١١ ٧/٢٧ ٤/٣٤ ٦/٩ ٠/١٠٠ 
١٣٧٧ ٤/٣ ٢/١٤ ٢/١٢ ٦/٢٧ ٨/٣٣ ٨/٨ ٠/١٠٠ 
١٣٧٨ ٥/٣ ٥/١٤ ٦/١١ ١/٢٨ ٠/٣٤ ٣/٨ ٠/١٠٠ 
١٣٧٩ ٤/٣ ٨/١٤ ٩/١٠ ٥/٢٨ ٤/٣٣ ٠/٩ ٠/١٠٠ 
١٣٨٠ ٤/٣ ٠/١٥ ١/١١ ٧/٢٨ ٦/٣٢ ٢/٩ ٠/١٠٠ 
١٣٨١ ٦/٣ ٧/١٥ ١/١٠ ٢/٢٩ ٥/٣٢ ٩/٨ ٠/١٠٠ 
١٣٨٢ ٥/٣ ١/١٦ ١/١٠ ٥/٢٩ ٢/٣١ ٦/٩ ٠/١٠٠ 



      

 

 

 ١٣٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 رآورده هاي نفتي واردات و صادرات ف-٨-٢

، كشور از وارد كننده نفت  سفيد، نفت گاز و بنزين، به صادر كننده نفت  سفيد و نفت  گاز تبديل                    ١٣٧٥-٨٢طي دوره   

شده كه از داليل عمده آن، پيگيري جدي روند جايگزيني گاز طبيعي با سوخت هاي مايع و مديريت مصرف در اين                        

 متوقف شده و تنها، واردات بنزين موتور، به دليل          ١٣٧٧ت  سفيد و نفت گاز از سال       به طوري كه، واردات نف   . سالها بوده است  

گسترش توليد خودروهاي جديد، خارج نشدن خودروهاي قديمي از چرخه حمل و نقل، ارزان بودن بنزين و پايين بودن                       

 درصد افزايش داشته    ٤٥ته   نسبت به سال گذش     ١٣٨٢ميزان واردات بنزين در سال       . فن آوري خودرو و غيره ادامه دارد      

 . ، عمدتاً از پايانه هاي صادراتي بندرعباس، بندر ماهشهر و الوان صورت مي گيردصادرات فرآورده  هاي نفتي فوق. است

 و  ٦٥/٦٩ ،٣٥/٢٣در سال مورد بررسي، صادرات نفت سفيد، نفت گاز و نفت کوره نسبت به سال قبل به ترتيب معادل                      

از محل توليدات پااليشگاههاي بندرعباس و آبادان، عمدتاً نفت سفيد، نفت گاز و نفتا و از                . ست درصد کاهش داشته ا    ١٥/٣

در سال  . محل توليدات پااليشگاههاي اصفهان، اراک، الوان، آبادان و بندرعباس، عمدتا نفت کوره صادر گرديده است                  

 تن قير توسط شرکت بازرگاني فرآورده هاي نفتي          هزار ٥/٨٠٥ مترمکعب نفتا از پااليشگاه آبادان و         ٥/٣١٤، روزانه   ١٣٨٢

 .ويژه صادر گرديده است
 

      ١٣٧٩-٨٢صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي طي سالهاي ) : ٢-١٢(جدول 
 )ميليون ليتر در روز(

 سال/ فرآورده  ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢
 :صادرات     

 نفت كوره ٨٧٠/٤٣ ١٦٠/٣٩ ٢٢٠/٤٢ ٨٩٠/٤٠
 نفت گاز ٢٦٠/٢ ٠٠٦/٢ ٠١٠/٢ ٦١٠/٠
 نفت سفيد ٨١١/٠ ٧٤٣/٠ ٩٧٠/١ ٥١٠/١

 : واردات     

١١٠/١٥ 
٩/٨ 

٤٢٠/١٠ 
٤/٧ 

٧٩٠/٧ 
٨/٦ 

٢٥١/٥ 
٣/٦ 

 بنزين موتور

 ١٠٠LLبنزين هواپيما 

 
  انتقال فرآورده هاي نفتي-٩-٢

ما، مخزن دارهاي راه    به تفكيك خطوط لوله، نفتكش هاي جاده پي       ١٣٨٢عملكرد انتقال فرآورده هاي نفتي در سال        

 ميليون ليتر   ١٢٠٣٢٥، در مجموع    ١٣٨٢در سال   . مي باشد) ٢-١٣(آهن و كشتي هاي حمل فرآورده مطابق با جدول           

فرآورده هاي نفتي حمل شده كه در مقايسه با سال قبل، از نظر حجم كل فرآورده هاي نفتي حمل شده، كاهشي معادل                     

 . درصد داشته است٣/٢



  بخش نفت 
  

 

١٣٩

 )ميليون ليتر(                                                             ١٣٨٢لكرد حمل فرآورده هاي نفتي در سال عم) : ٢-١٣(جدول 

 نوع فرآورده خطوط لوله جاده اي ريلي دريايي جمع

 گاز مايع  ٥٨٧ ـــ ٣٩٤ ٩٨١
 بنزين موتور ● ٢٣٥٤٠ ـــ ٦١٥ ٢٤١٥٥
 نفت سفيد ● ٩٦٣ ٦٧ ٥٠ ٩٧٤٠
 نفت گاز ● ٢٠٨٧٢ ١٩٩ ١٦٣٤ ٢٢٧٠٥
 نفت كوره ● ٢٩٥٨ ٤٥٤٩ ـــ ٧٥٠٧
 ساير فرآورده ها ● ١٦١٦٦١٠ ـــ ـــ ١٦١٧
 جمع ٥٣٦٢٠ ٥٩١٩٧ ٤٨١٥ ٢٦٩٣ ١٢٠٣٢٥

 . ارقام در دسترس نمي باشند ●   

 
 ١٣٧٨-٨٢عملكرد انتقال فرآورده هاي نفتي با انواع وسايل حمل طي سالهاي ) : ٢-١٤(جدول 

 ) كيلومترميليون تن  (

١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ 
 سهم

 )درصد(
 كاركرد

 سهم

 )درصد(
 كاركرد

 سهم

 )درصد(
 كاركرد

 سهم

 )درصد(
 كاركرد

 سهم

 )درصد(
 كاركرد

 سال/ نوع وسيله 

٤/٦٤ ٢٢٨٨٢ ٦/٦٨  خط لوله ١٧٥٦٧ ٨/٦٠ ١٩١١٧ ٢/٦٢ ٢١٠٥٦ ٩/٦٤ ٢٠٣٥٧ 
٨/٧ ٢٣٥٤ ١/٧  ن دار راه آهنمخز ١٨٨٥ ٥/٦ ١٧٢٦ ٦/٥ ١٩٧٧ ١/٦ ٢٤٨١ 
٤/٢٣ ٦٧٠٦ ١/٢٠  وسائل جاده پيما ٧٨٥٤ ٢/٢٧ ٨١٩٥ ٧/٢٦ ٧٨٩٣ ٣/٢٤ ٧٤١٥ 
٤/٤ ١٤٠١ ٢/٤  كشتي ها و شناورها ١٥٦٦ ٤/٥ ١٧٠١ ٥/٥ ١٥٠٣ ٧/٤ ١٣٧٦ 
 جمع ٢٨٨٧٢ ٠/١٠٠ ٣٠٧٣٩ ٠/١٠٠ ٣٢٤٢٩ ٠/١٠٠ ٣١٦٢٩ ٠/١٠٠ ٣٣٣٤٣ ٠/١٠٠

 
ورده  هاي نفتي توسط خطوط لوله، وسايل جاده پيما،           ، شاخص درصد سهم عملکرد انتقال فرآ          ١٣٨٢در سال    

 ،٢/٤ درصد بوده که نسبت به سال گذشته         ٢/٤ و   ١/٧،  ١/٢٠،  ٦/٦٨مخزندارهاي راه آهن و کشتي ها و شناورها به ترتيب          

 . افزايش يا کاهش داشته است-٢/٠ و -٧/٠ ، -٣/٣
 

 ١٣٨٠-٨٢هزينه حمل فرآورده هاي نفتي طي سالهاي ) : ٢-١٥(جدول 
 )ريال بر تن کيلومتر(

 شرح ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 خطوط لوله ٠١/٩ ● ●

 راه آهن ٢٨/٨٩ ١٢/٩٨ ٨٢/١٠٩

 وسايل حمل جاده اي ٩٢/٩٧ ٥٧/١٠٤ ٢٧/١٣٦

 شناورهاي سوخت رسان ٦٨/٣٤٦ ٩٣/٣٧٢ ٥٨/٣٨٤

 کشتي هاي سوخت رسان ٥١/١٠٦ ٢١/٩٧ ٤٧/١١٣

 .  ارقام در دسترس نمي باشند●



      

 

 

 ١٤٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 داري فرآورده  هاي نفتي  مخازن نگه-١٠-٢

 ميليون بشكه بوده كه پااليشگاه آبادان با        ٣/٢١ ظرفيت مخازن فرآورده هاي نفتي در پااليشگاهها        ١٣٨٢در سال   

 درصد از كل ظرفيت انبار        ٣/٣٢از سوي ديگر     .  درصد بيشترين ظرفيت را در بين پااليشگاهها دارا مي باشد            ٢/٣٧

ظرفيت مخازن نفت خام و فرآورده هاي نفتي در           ) ٢-١٦(جدول  . صاص دارد فرآورده به نگهداري نفت كوره اخت       

 . را نشان مي دهد١٣٨٢پااليشگاههاي كشور در پايان سال 

ظرفيت مخازن پخش در هر يك از مناطق و نواحي مصرف با در نظر گرفتن برآورد تقاضا برحسب مصرف روزانه                    

 فرآورده  ٤كل ظرفيت ذخيره سازي    . قل مواد نفتي احداث مي شوند    و نيز با توجه به نوسانات فصلي و مشكالت حمل و ن           

 . ميليون ليتر مي باشد٧٦١٩ حدود ١٣٨٢اصلي در سال 

 ،٢/٣٧سهم نفت گاز،  نفت سفيد، بنزين موتور و نفت كوره از كل ظرفيت مخازن فرآورده هاي نفتي كشور به ترتيب                     

 درصد از كل ظرفيت كشور به استان تهران         ١/١٤يره سازي با   بيشترين مخازن ذخ  .  درصد مي باشد  ٩/١٠ و   ٨/١٨،  ١/٣٣

 ١٣٨٢ظرفيت انبارهاي پخش را در سال       )  ٢-١٧(جدول  . و كمترين آنها به استان كهگيلويه و بويراحمد اختصاص دارد         

 . به تفكيك نوع فرآورده و استان نشان مي دهد

دي در پااليشگاههاي نفت، پااليشگاههاي گاز مايع و          براي ذخيره سازي گاز مايع تولي     : مخازن ذخيره سازي گاز مايع   

گاز مايع توليدي در پااليشگاههاي نفت پس از         . پتروشيمي ها تعدادي مخازن گاز مايع در مراكز مربوطه نصب شده است            

اختالط پروپان و بوتان به نسبت مشخص فصلي به مخازن بارگيري كروي شكل تحت فشار جنب پااليشگاهها هدايت و                      

 .  گازبرهاي زميني يا مخزن دارهاي راه آهن بارگيري و به مقصد تأسيسات سيلندر پركني حوزه پااليشگاه حمل مي گرددتوسط

گازمايع توليدي در پااليشگاههاي گاز مايع و پتروشيمي ها در مخازن مجهز به سيستم تبريد ذخيره و براي بارگيري                

 .ري هدايت مي گردددر كشتي ها از طريق خطوط لوله به بازوهاي بارگي

در صورت نياز به استفاده از گازمايع سرد شده براي مصارف داخلي، گازمايع بايد با سيستم تبخير به بخار تحت                       

در جدول  . فشار تبديل و مايع شده تا امكان حمل و نقل آن به كاميون هاي زميني و مخزن دارهاي راه آهن فراهم گردد                   

ظرفيت مخازن گاز مايع    ) ٢-١٨(همچنين جدول   . ه گاز مايع نشان داده شده است      ظرفيت شركتهاي توزيع كنند   ) ٢-١٧(

 . موجود در انبارهاي پخش را نشان مي دهند



  بخش نفت 
  

 

١٤١

  ١٣٨٢ظرفيت مخازن نفت خام و فرآورده هاي نفتي در پااليشگاههاي كشور در پايان سال ) : ٢-١٦(جدول 
 )هزار بشكه(

 شرح )١(آبادان اراك اصفهان تهران )٢(زتبري كرمانشاه )٣(شيراز الوان بندرعباس جمع

 نفت خام  ١٩٧٠ ٢٧٣٠ ١٧٧٦ ٩/١٩٤٩ ١٢٠٠ ٤٨٣ ٣٣٥ ـــ ٣٠٠٠ ٩/١٣٤٤٣

 مايعات گازي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٠٠ ـــ ٢٠٠ ٣٠٠

 گازمايع  ـــ ٢/٣٢ ٦١ ٥٥ ١٤ ٨/٢٦ ٦/٣٠ ـــ ٤/٩ ٢٢٩

 زينهاي موتوربن ١٢٢٥ ٢٩٦ ٣٣٧ ٧/٢١٠ ٦/١٢٣ ٤/٤٨ ٣٢٠ ٥/٥٨٧ ٤٠٠ ٦/٣٥٤٨

 نفت سفيد ٦٨٥ ١٤٨ ٧/١٩٨ ١٦٠ ٢/١٨٦ ٥/٥٨ ٢٠٠ ـــ ٢٤٠ ٥/١٨٧٣

 نفت گاز  ١٧٠٥ ٢٢٢ ٤٣٨ ٤/٣٧٧ ٥/٣٤٤ ١/٥٤ ٣٤٥ ٩/٢٩٠ ٣٠٠ ٩/٤٠٠٧٦

 نفت كوره  ٢٩٢٦ ٥٢٨ ٥٥٥ ١/٥٦٦ ٣/٤٠٥ ٨/١١٤ ٧٤٢ ٢/٤٣٥ ٦٠٠ ٤/٦٨٧٢

 سوخت سبك جت  ـــ ٦/٣٤ ٣٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦/٧٢

 سوخت سنگين جت  ـــ ٢/٧٧ ٩٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢/١٧١

 انواع قير ٢٧ ١/٨٣ ٩/٣٨٥ ٦/١١٧ ٣٨ ـــ ٩٠ ـــ ١٨٠ ٦/٩٢١

 حاللها  ٤/٤ ٣/١٧ ٢٢٠ ٣/٢٣ ١٨ ـــ ٣٠ ـــ ـــ ٠/٣١٣

 روغنهاي خام و پايه  ـــ ١٢ ٢/١٤ ٩٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢/١٢٢

نفتاي سبك و سنگين  ١٣٤١ ٢/٤٦ ٨/٦٧ ـــ ٩/٢٧٣ ـــ ٢٩٠ ٣٩٧ ٦٨٠ ٩/٣٠٩٥
 جمع فرآورده ها ٤/٧٩١٣ ٦/١٤٩٦ ٠/٢٤٠٧ ١/١٦٠٦ ٦/١٤٠٣ ٦/٣٠٢ ٦/٢٠٤٧ ٦/١٧١٠ ٤/٢٤٠٩ ٩/٢١٢٩٦

 . مخازن ماهشهر نيز در مخازن آبادان منظور شده است)  ١
 بشكه در   ١٤٠٠٠و مخزن پروپان با ظرفيت      “  LPG off Spec” بشكه در سرويس     ٤٠٠٠در پااليشگاه تبريز مخزن اصلي گاز مايع با ظرفيت           ) ٢

 .مخازن مربوطه در سرويس نفتاي سنگين آيزوماكس ميباشد AW -٤٠٢همچنين به علت عدم توليد حالل . سرويس گاز مايع قرار گرفته است
ه شده در بعضي موارد در       بشكه مربوط به نفتاي تصفي     ١٥٠٠٠در مورد پااليشگاه شيراز ، حاللها مخزن اختصاصي ندارند ولي دو مخزن              ) ٣

 . سرويس حالل مي باشند
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0

2000

4000

6000

8000

10000

آبادان بندر عباس اصفهان شبراز الوان تهران اراك تبريز كرمانشاه

هزار بشكه



      

 

 

 ١٤٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )هزار مترمكعب(                                                                     ١٣٨٢ظرفيت انبارهاي پخش در سال ) : ٢-١٧(جدول 

 )١(گاز مايع
 )تن(

سهم از كل 
 )درصد (كشور

 جمع
بنزين 
 موتور

نفت 
 كوره

 استان نفت گاز نفت سفيد

 آذربايجان شرقي ١٦٢٤٨٤ ١٥٧٠٨٩ ٣٩٠٩٧ ٨٣٨٩٤ ٤٤٢٥٦٤ ٨/٥ ١٤٤٥

 آذربايجان غربي ٦٦٥٠٥ ٨٣٦٧٣ ٧٤٣٧ ٣٣٧٦٧ ١٩١٣٨٢ ٥/٢ ١٠٠٧

 اردبيل ١٤٢١٦ ٣٣٣٥٤ ٥١٥٣ ٥٨٧٣ ٥٨٥٩٦ ٨/٠ ٣٩١

 اصفهان ٣٢٥٤٣٠ ٣٢٧٥٥٨ ٢٤١٤٢٢ ١٤٦٢٢٩ ١٠٤٠٦٣٩ ٧/١٣ ١٤٢٢

 ايالم ٣١١٣ ١٠٩٢٨ ٠ ١٠٢٥ ١٥٠٦٦ ٢/٠ ٣١٩

 بوشهر ٦٨٥٣٩ ٢٥٣٠٢ ٤٣٤٢٥ ٥٩٧٩٣ ١٩٧٠٥٩ ٦/٢ ٤٠٥

 تهران ٣٢٣٥٠٧ ٣٣٤٨٣٠ ٢٢٤٣١٨ ١٨٩٢١٨ ١٠٧١٨٧٣ ١/١٤ ٣٠٣٥

 خوزستان ٢٢٨٧٤٣ ٩٣٦٩٤ ٤٠٤٤١ ٥٢٥٦٤ ٤١٥٤٤٢ ٥/٥ ١٦٩٨

 خراسان ١٣١١٩٥ ٢٦٢٥٤٥ ٤٤٥٨٣ ١١٠٨٥٤ ٥٤٩١٧٧ ٢/٧ ٢٨٧٩

 چهارمحال و بختياري ١١١٤٢ ١٦٤٠٥ ـــ ٥٢٣٧ ٣٢٧٨٤ ٤/٠ ٣٢١

 زنجان ٢٧٤٠٦ ٢٦٤٠٣ ـــ ١٠٦٩٩ ٦٤٥٠٨ ٨/٠ ٣٩٩

 سمنان ٢٣٩٦٨ ٢٧١٧٢ ٥٦٠٨ ١٥٢٨٥ ٧٢٠٣٣ ٩/٠ ٣٢٠

 سيستان و بلوچستان ٦٣٧٧٠ ٢٧٩٣٦ ـــ ١٢٧٤٢ ١٠٤٤٤٨ ٤/١ ١٤٩٤

 فارس ٤١٩٥٣ ٢٣٧٨٢ ـــ ٢٩٩٤٢ ٩٥٦٧٧ ٣/١ ١٩٣٥

 قزوين ٢٢٩٠٢ ٣٢٦٥١ ٧٨٠١ ١١٤٧٦ ٧٤٨٣٠ ٠/١ ٢٤٩

 قم ٢١٩٨٥ ٢٧٣٢٧ ٨٣٧٠ ٢٤٧٩٩ ٨٢٤٨١ ١/١ ١٨٢

 كردستان ٢٠٠٥٥ ٤١٣٤٧ ـــ ٤٧٢٣ ٦٦١٢٥ ٩/٠ ٦٥٦

 كرمان ١٦١٠٤٤ ١٤٣٩٣٥ ٢٠٤٠ ١٨٧٤٥٥ ٤٩٤٤٧٤ ٥/٦ ١٥٧٨

 كرمانشاه ٣٤٧٠٤ ٥٣٢٩٣ ٣١٩٠٨ ١٠٤٧١ ١٣٠٣٧٦ ٧/١ ٩٤٠

 كهگيلويه و بويراحمد ٢٠٤٨ ٤٣١٥ ـــ ٢٢٥٣ ٨٦١٦ ١/٠ ٢٥

 گلستان ٤٤٦٧٨ ٥٤٦٩١ ـــ ٣٣٩٢٨ ١٣٣٢٩٧ ٧/١ ٢٩٥
 گيالن ٥٦١١٢ ٧١٨٢١ ١٠٥١ ٧٣٦٥٩ ٢٠٢٦٤٣ ٧/٢ ٩٦٤
 لرستان ٤٥٤٥٨ ٦٤٤٢٥ ٤١ ٢٢٦٤٧ ١٣٢٥٧١ ٧/١ ٧٤٢
 )اراك(مركزي  ٤٥٩٩٤٩ ٢٤٦١١١ ١١٦٠٤٠ ١٩٩٧٠ ٨٤٢٠٧٠ ١/١١ ٥٨٠
 مازندران ٧٤٣٨٢ ٧٠١٨٨ ـــ ٤٤٧٣٧ ١٨٩٣٠٧ ٥/٢ ١٨٢٠
 هرمزگان ٢٦٥٦٣٣ ١١٢٩٩٤ ١١٢٩٦ ١٨٠٣٠٢ ٥٧٠٢٢٥ ٥/٧ ٨٢٤
 همدان ٨٨٨٢٨ ١٢٦٤٣٧ ٨٩٥ ٤٣٩٢٩ ٢٦٠٠٨٩ ٤/٣ ٦٨٥

 يزد ٤٣٥٨٥ ٢١٠٩٣ ـــ ١٥٧٥٥ ٨٠٤٣٣ ١/١ ٦٠٢

 كل كشور ٢٨٣٣٣٣٤ ٢٥٢١٢٩٩ ٨٣٠٩٢٦ ١٤٣٣٢٢٦ ٧٦١٨٧٨٥ ٠/١٠٠ ٠/٢٧٢١٢

 . ظرفيت شركتهاي توزيع كننده گاز مايع مي باشد) ١
 

 )تن(هاي پخش                                                                ظرفيت مخازن گاز مايع موجود در انبار) : ٢-١٨(جدول 

 شهر آبادان اراك اصفهان تهران تبريز كرمانشاه شيراز  بندرعباس

 ظرفيت مخزن ٣٧٥٠ ٧٠٠ ٢٢٠٠ ٢٠٠ ٧٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٨٥٠٠



  بخش نفت 
  

 

١٤٣

  مصرف فرآورده  هاي نفتي -١١-٢

 بطور  ١٣٧٥-٨٢طي سالهاي   ) ن، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره       گاز مايع، بنزي  (مصرف فرآورده هاي عمده نفتي     

در دوره مورد بررسي بيشترين و كمترين ميزان رشد مصرف             .  درصد بوده است    ٨٥/١متوسط داراي رشدي معادل      

 ١٣٨٢در سال   . تعلق داشته است  )  درصد -١٦/٤با  (و نفت سفيد    )  درصد ١٨/٨با  (فرآورده ها به ترتيب به بنزين موتور        

در اين سال   .  ميليون ليتر رسيد   ٧٢٥٦١نسبت به سال گذشته به        درصد رشد    ٦/٠صرف فرآورده هاي عمده نفتي با       م

 . بيشترين سهم مصرف فرآورده هاي نفتي به نفت گاز و بنزين و كمترين سهم به گاز مايع اختصاص داشت

             
 )١( ١٣٧٥-٨٢مصرف فرآورده هاي عمده نفتي طي سالهاي )  : ٢-١٩(جدول 

 شرح/ سال  گازمايع بنزين نفت سفيد نفت گاز نفت كوره جمع

      
مصرف فرآورده هاي 

 )هزار ليتر( نفتي 

١٣٧٥ ٣١٨٥٦٨٢ ١١٨٤٧١٦٨ ١٠٦١٩٧٢٣ ٢٢٦١٣٧٨٧ ١٥٥٤٢٧١٥ ٦٣٨٠٩٠٧٥ 

١٣٧٦ ٣٤٢٨٠٤٩ ١٢٣٢٣١٩١ ١٠١٧٢٦٤٠ ٢٣٨٩٦٦٧٣ ١٥٣٩٣٣٦١ ٦٥٢١٣٩١٤ 

١٣٧٧ ٣٥٠٠٤٩٦ ١٣٦٩٢٧٨٤ ٩٨٧٤١٩٥ ٢٣٠١٤٩٠٦ ١٣٨٧٩٣١٦ ٦٣٩٦١٦٩٧ 

١٣٧٨ ٣٧٣٢٣٢٦ ١٤٢٢١٣٥٠ ٩٢٧٠٤٧٨ ٢٣٠١٥٥٣٥ ١٤٢٢٠٨١١ ٦٤٤٦٠٥٠٠ 

١٣٧٩ ٤٠٣٧٩٢٠ ١٥٥١٦٩٢٢ ٩١٨٥٢٢٩ ٢٤٢٨٧٩٨٥ ١٤٧٣٦٧٤٦ ٦٧٧٦٤٨٠٢ 

١٣٨٠ ٤١٦٥٠٣١ ١٦٧٣٧٤٧٤ ٨٩٧٣٣٢٥ ٢٥٠٨٣٩٣٣ ١٥٢٥٣٨٦١ ٧٠٢١٣٦٢٤ 

١٣٨١ ٤٣٥٤٧٠٩ ١٨٤٤٠٤٢٣ ٨٦٨٢٥٩٧ ٢٥٨٧٩٦٣٥ ١٤٧٨٤١٨٩ ٧٢١٤١٥٥٣ 

١٣٨٢ ٤٢٩٨٧٢٨ ٢٠٥٣٧٥١٦ ٧٨٨٩٢٥٤ ٢٦٢٣٤٤٩٦ ١٣٦٠٠٦٢٦ ٧٢٥٦٠٦٢٠  

٣٧/٤ ١٨/٨ -١٦/٤ ١٤/٢ -٨٩/١ ٨٥/١ 
متوسط رشد ساالنه 

 )درصد(

      
سهم فرآورده هاي نفتي 

 )درصد(

١٣٧٥ ٩٩/٤ ٥٧/١٨ ٦٤/١٦ ٤٤/٣٥ ٣٦/٢٤ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٦ ٢٦/٥ ٩٠/١٨ ٦٠/١٥ ٦٤/٣٦ ٦٠/٢٣ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٧ ٤٧/٥ ٤١/٢١ ٤٤/١٥ ٩٨/٣٥ ٧٠/٢١ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٨ ٧٩/٥ ٠٦/٢٢ ٣٨/١٤ ٧٠/٣٥ ٠٦/٢٢ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٩ ٩٦/٥ ٩٠/٢٢ ٥٥/١٣ ٨٤/٣٥ ٧٥/٢١ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨٠ ٩٣/٥ ٨٤/٢٣ ٧٨/١٢ ٧٣/٣٥ ٧٢/٢١ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨١ ٠٤/٦ ٥٦/٢٥ ٠٤/١٢ ٨٧/٣٥ ٤٩/٢٠ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨٢ ٩٢/٥ ٣٠/٢٨ ٨٧/١٠ ١٦/٣٦ ٧٤/١٨ ٠٠/١٠٠ 

 به استثناي مصارف پااليشگاهها ) ١  



      

 

 

 ١٤٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
رشد ساالنه، باالترين    درصد متوسط نرخ     ١٨/٨ نشان ميدهد كه بنزين موتور با        ١٣٧٥-٨٢بررسي دوره زماني    : بنزين

 درصد رشد   ٤/١١ با   ١٣٨٢مصرف بنزين در سال     . ميزان رشد مصرف را در ميان فرآورده هاي عمده نفتي دارا بوده است             
 درصد، عمده ترين بخش    ٩٩بخش حمل و نقل با سهمي بيش از           .  ميليون ليتر رسيد   ٢٠٥٣٨نسبت به سال گذشته به       

فزايش خودروها در دهه اخير، باال بودن متوسط عمر خودروها و در نتيجه پائين                ا. مصرف كننده بنزين در كشور مي باشد      
بودن كارايي آنها، و باال بودن متوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي به دليل پايين بودن فناوري به كار رفته در توليد                       

اههاي مختلف سالهاي اخير    بررسي مصرف بنزين در م    . آنها، از داليل عمده افزايش مصرف بخش حمل و نقل مي باشد           
حاكي از آن است كه بيشترين مصرف بنزين در ماههاي شهريور و اسفند بوقوع پيوسته كه اين امر عمدتاً بدليل                              

بيشترين مصرف بنزين مربوط به استانهاي      ) ٢-٢٢(و  ) ٢-٢١(جداول  براساس  . مسافرتهاي تابستاني و آخر سال مي باشد     
 . آن مربوط به استانهاي ايالم و كهگيلويه و بويراحمد بوده استتهران و خراسان و كمترين مصرف 

 
 ١٣٧٥-٨٢مصرف بنزين در بخشهاي مختلف طي سالهاي )  : ٢-٢٠(جدول 

 صنايع و معادن حمل و نقل 
 جمع 

 كشتيراني ساير
خانگي  عمومي  تجاري  كشاورزي ساير 

 صنايع

 نيروگاههاي 

 وزارت نيرو

بخش / سال 

 : مصرف          
 )هزار ليتر(

١٣٧٥ ٤٥٣٧ ٥١٨٠٩ ٠ ٩٧٤٥٨ ١٣٩٧٦ ١٤٥٢١ ٢٧٥٧ ١١٦٦٢١١٠ ١١٨٤٧١٦٨ 

١٣٧٦ ٤٢٢٥ ٤٤٨٣٠ ٠ ٩٩٢٣٧ ١٥٩٦٥ ١١٠٥٧ ١٦٣١ ١٢١٤٦٢٤٦ ١٢٣٢٣١٩١ 

١٣٧٧ ٨١٣٦ ٥١٥٧٣ ٠ ١١٠٣٢١ ٢٣١٠ ١٧١٢٣ ٢٥٣٦ ١٣٥٠٠٧٨٥ ١٣٦٩٢٧٨٤ 

١٣٧٨ ٢٣٠٤ ٤١٨٧٥ ٠ ١١٦٣٠٣ ٣٤٦٢ ١٧٦٣٠ ٣٧١٠ ١٤٠٣٦٠٦٦ ١٤٢٢١٣٥٠ 

١٣٧٩ ٣٧٧٢ ٥٢٧٠٦ ٠ ١٠١٦١٣ ١٨٠٢ ١٨٩٤٣ ٧٤٣٨ ١٥٣٣٠٦٤٨ ١٥٥١٦٩٢٢ 

١٣٨٠ ٢٦٧٦ ٥١٤٨٨ ٠ ١٠٩٣٩١ ٦٢٥ ١٤١٥٧ ١٨٢٧٥ ١٦٥٤٠٨٦٢ ١٦٧٣٧٤٧٤ 

١٨٢٣٩٩٢٩ ١٨٤٤٠٤٢٣ ١١٠٢٧٢ ٣٤٠٠ ١٥٧١٠ ٢٦٣٠٠ ١٣٨١ ٤٦٩٦ ٤٠١١٦ ٠ 

٢٠٣٢٤٢٨٧ ٢٠٥٣٧٥١٦ ١١٩٥٤٨ ٣٢٥ ١٤١٣٨ ٢٦١٥٦ ١٣٨٢ ٤٩٦٦ ٤٨٠٩٦ ٠ 
  :)درصد(هم  س         

١٣٧٥ ٠٤/٠ ٤٤/٠ ٠٠/٠ ٨٢/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ٠٢/٠ ٤٤/٩٨ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٦ ٠٣/٠ ٣٦/٠ ٠٠/٠ ٨١/٠ ١٣/٠ ٠٩/٠ ٠١/٠ ٥٦/٩٨ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٧ ٠٦/٠ ٣٨/٠ ٠٠/٠ ٨١/٠ ٠٢/٠ ١٣/٠ ٠٢/٠ ٦٠/٩٨ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٨ ٠٢/٠ ٢٩/٠ ٠٠/٠ ٨٢/٠ ٠٢/٠ ١٢/٠ ٠٣/٠ ٧٠/٩٨ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٩ ٠٢/٠ ٣٤/٠ ٠٠/٠ ٦٥/٠ ٠١/٠ ١٢/٠ ٠٥/٠ ٨٠/٩٨ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨٠ ٠٢/٠ ٣١/٠ ٠٠/٠ ٦٥/٠ * ٠٨/٠ ١١/٠ ٨٣/٩٨ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨١ ٠٢/٠ ٢٢/٠ ٠٠/٠ ٦٠/٠ ٠٢/٠ ٠٩/٠ ١٤/٠ ٩١/٩٨ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨٢ ٠٢/٠ ٢٣/٠ ٠٠/٠ ٥٨/٠ * ٠٧/٠ ١٣/٠ ٩٦/٩٨ ٠٠/١٠٠ 

 .  رقم ناچيز مي باشد *



  بخش نفت 
  

 

١٤٥

  ١٣٨١ر سال مصرف بنزين به تفكيك بخش و استان د)  :  ٢-٢١(جدول 
 )هزار ليتر(

 صنايع و معادن حمل و نقل
 جمع

 كشتيراني ساير
ساير  خانگي عمومي تجاري كشاورزي

 صنايع

نيروگاههاي
 وزارت نيرو

 بخش/ استان 

 آذربايجان شرقي ٠ ٣٧٢ ٠ ٥٧٧٩ ٠ ٠ ٠ ٧٥٢٥٨٩ ٧٥٨٧٤٠

 آذربايجان غربي ٠ ٠ ٠ ٥٢٩٩ ٩٤ ٥٦ ٠ ٦٣٠٩٧٣ ٦٣٦٤٢٢

 اردبيل ٠ ٨٢٥ ٠ ١٥٦ ٠ ٠ ٠ ٢٥٤٤٢٤ ٢٥٥٤٠٥

 اصفهان ٠ ٤٤٥٩ ٠ ٥٦٩٢ ٠ ١٩ ٠ ١٣٨٣٦٩٥ ١٣٩٣٨٦٥

 ايالم ٠ ٠ ٠ ٦٩٩ ٠ ٠  ٩٦٥٣٧ ٩٧٢٣٦

 بوشهر ٠ ٦٧٥ ٠ ٢٩٨٢ ٣٠ ٠ ٥٧ ٢٣٧٧٠٩ ٢٤١٤٥٣

 تهران ٤٦٩٦ ١٢١٧٥ ٠ ٢٦٣٤١ ٣٠٤٦ ٤٩٦٥ ٠ ٤٣٨٠٩١٦ ٤٤٣٢١٣٩

 چهارمحال و بختياري ٠ ٩٥ ٠ ١٦٠ ٠ ٠ ٠ ١٧٠٥٩٦ ١٧٠٨٥١

 خراسان ٠ ٧٩٣ ٠ ٣١٧٩ ٠ ٢٠ ٠ ١٥٠٦٧٠٤ ١٥١٠٦٩٦

 خوزستان  ٠ ١٣٨٠٥ ٠ ١٠١٥٩ ٠ ٢٢٢٦ ٥٩ ٩٥٧٥٧٨ ٩٨٣٨٢٧

 زنجان ٠ ٠ ٠ ٤٦٤ ٤٨ ٠ ٠ ١٩٦٣٦٢ ١٩٦٨٧٤

 سمنان ٠ ٢٦٦ ٠ ١٠٢٢ ٠ ٠ ٠ ٢١٨٢٣٣ ٢١٩٥٢١

 سيستان و بلوچستان ٠ ٨٥٩ ٠ ٢٠٥١٦ ٠ ٧٥٨٢ ٧٥٢٥ ٤٨٢٢٧٦ ٥١٨٧٥٨

 فارس ٠ ٧٩٩ ٠ ٢٣١٨ ٠ ٠ ٠ ١٢٤٧٧٧٩ ١٢٥٠٨٩٦

 قزوين ٠ ١١٩ ٠ ١١٧٠ ٠ ٠ ٠ ٣٣٥٢٤١ ٣٣٦٥٣٠

 قم ٠ ١٤٤ ٠ ٤٠٦ ٠ ٠ ٠ ٤٣٩٠٤٩ ٤٣٩٥٩٩

 كردستان ٠ ٠ ٠ ١٨٧٨ ٠ ٠ ٠ ٢٦٠٩٦٣ ٢٦٢٨٤١

 كرمان ٠ ٢٥٠٢ ٠ ٣٠٧٢ ٠ ٠ ٠ ٧٠٦١٥٠ ٧١١٧٢٤

 كرمانشاه ٠ ٨٤ ٠ ٦٢٣٥ ٠ ٠ ٠ ٤١٤١٣٣ ٤٢٠٤٥٢

 حمدكهگيلويه و بويرا ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١٢٨٧١ ١١٢٨٧١

 گلستان ٠ ١٨٠ ٠ ١٢٢٢ ٠ ٠ ٠ ٣١٩٤٩٢ ٣٢٠٨٩٤

 گيالن ٠ ٥٩٨ ٠ ١٨١٣ ١٨ ٦٢٩ ١٨٤ ٧٣٢٨٤٧ ٧٣٦٠٨٩

 لرستان ٠ ١٧٨ ٠ ١٨٧٠ ٠ ٠ ٠ ٢٥٩٣٣٤ ٢٦١٣٨٢

 مازندران ٠ ٤١٠ ٠ ٣٥٤ ٠ ٩٤ ٠ ٩٣٨١٣٣ ٩٣٨٩٩١

 مركزي ٠ ٠ ٠ ٢٧٤ ٠ ٠ ٠ ٢٠٩٩٦٢ ٢١٠٢٣٦

 انهرمزگ ٠ ٣٧٣ ٠ ٥٩١٣ ١٦٤ ٠ ١٨٤٧٥ ٣٨٧٢٦٢ ٤١٢١٨٧

 همدان ٠ ٥٠ ٠ ١٠٨٧ ٠ ٠ ٠ ٣١٢٥٩٨ ٣١٣٧٣٥

 يزد ٠ ٣٥٥ ٠ ٢١٢ ٠ ١١٩ ٠ ٢٩٥٥٢٣ ٢٩٦٢٠٩

 كل كشور  ٤٦٩٦ ٤٠١١٦ ٠ ١١٠٢٧٢ ٣٤٠٠ ١٥٧١٠ ٢٦٣٠٠ ١٨٢٣٩٩٢٩ ١٨٤٤٠٤٢٣



      

 

 

 ١٤٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٣٨٢مصرف بنزين به تفكيك بخش و استان در سال )  :  ٢-٢٢(جدول 

 )هزار ليتر(

 صنايع و معادن حمل و نقل
 جمع

 كشتيراني ساير
 نگيخا عمومي تجاري كشاورزي

ساير 
 صنايع

نيروگاههاي
 وزارت نيرو

 بخش/ استان 

 آذربايجان شرقي ٠ ٥٧٦ ٠ ٦٥٥٤ ٠ ١٦ ٠ ٨٣٨٠٠٢ ٨٤٥١٤٨

 آذربايجان غربي ٠ ١٣ ٠ ٤٧٥٩ ٥٧ ٠ ٠ ٧٠٤٠٥٢ ٧٠٨٨٨١

 اردبيل ٠ ١١٢ ٠ ١٥٥ ٠ ٠ ٠ ٢٨٥٧٤٦ ٢٨٦٠١٣

 اصفهان ٠ ٤٢٨١ ٠ ٦٠٣٧ ٠ ٠ ٠ ١٥٢٥٩٣٢ ١٥٣٦٢٥٠

 ايالم ٠ ٠ ٠ ٥٣٠ ٠ ٠ ٠ ١٢٣٦٤٩ ١٢٤١٧٩

 بوشهر ٠ ٩٨١ ٠ ٢٩٩٠ ٠ ٠ ٠ ٢٨١٢٣٩ ٢٨٥٢١٠

 تهران ٤٩٦٦ ١٨٩٧٨ ٠ ٣١٠٢٦ ٥٧ ٤٠١٧ ٠ ٤٨٣٤٣١٠ ٤٨٩٣٣٥٤

 چهارمحال و بختياري ٠ ٣٦١ ٠ ٤١٩ ٠ ٠ ٠ ١٩٥٨٩٢ ١٩٦٦٧٢

 خراسان ٠ ٦٢٨ ٠ ٣٣٣٩ ١٠٣ ٣٣ ٠ ١٦٥٧٥٥٢ ١٦٦١٦٥٥

 خوزستان  ٠ ١٥٥٨٤ ٠ ٩٣٥٣ ٠ ٢٥٦٦ ٢٤ ١٠٦٩١٦٦ ١٠٩٦٦٩٣

 زنجان ٠ ٠ ٠ ٤٩٦ ٤٨ ٠ ٠ ٢٣١٨١٧ ٢٣٢٣٦١

 سمنان ٠ ١٥٤ ٠ ٩٠٧ ٠ ٠ ٠ ٢٣٧٢٦٣ ٢٣٨٣٢٤

 سيستان و بلوچستان ٠ ١٢٢٨ ٠ ٢٥٢٤٩ ٠ ٦٩٦٦ ٦٧٨٨ ٥١١٠٩٠ ٥٥١٣٢١

 فارس ٠ ١١٠١ ٠ ٢١١٩ ٠ ٠ ٠ ١٣٧٧٨٣٩ ١٣٨١٠٥٩

 قزوين ٠ ٣١ ٠ ١٢٩٦ ٠ ٠ ٠ ٣٨٢٧٦٦ ٣٨٤٠٩٣

 قم ٠ ٠ ٠ ١٠٢٢ ٠ ٣٢ ٠ ٣٤٤٣٢٩ ٣٤٥٣٨٣

 كردستان ٠ ٠ ٠ ١٧٤٥ ٠ ٥٦ ٠ ٣١٣٤٨٤ ٣١٥٢٨٥

 كرمان ٠ ١٤٩٨ ٠ ٢٥١٧ ٠ ٠ ٠ ٧٧٣٤١٠ ٧٧٧٤٢٥

 كرمانشاه ٠ ٨١ ٠ ٦٣٩٨ ٠ ٠ ٠ ٤٧٢٠٦٤ ٤٧٨٥٤٣

 كهگيلويه و بويراحمد ٠ ١١٤٠ ٠ ٨٤ ٠ ٠ ٠ ١٢٨١٧٠ ١٢٩٣٩٤

 گلستان ٠ ١١٤ ٠ ١٣٠١ ٠ ٠ ٠ ٣٦٧٦٧٥ ٣٦٩٠٩٠

 گيالن ٠ ٣٩٧ ٠ ١٥٧٨ ٠ ٣٧٦ ١٦١ ٨١١٤٨٠ ٨١٣٩٩٢

 لرستان ٠ ١٢٤ ٠ ٢٣٣٤ ٠ ٠ ٠ ٣٠١١٧٨ ٣٠٣٦٣٦

 مازندران ٠ ٢٠٥ ٠ ٢٢٣ ٠ ٠ ٠ ١٠٦٠٢٥٥ ١٠٦٠٦٨٣

 مركزي ٠ ٠ ٠ ٣٦٥ ٠ ٠ ٠ ٤٠٠٠٩٧ ٤٠٠٤٦٢

 هرمزگان ٠ ٢٥٢ ٠ ٥٥٦٣ ٦٠ ٠ ١٩١٨٣ ٤١٥٢٥٧ ٤٤٠٣١٥

 همدان ٠ ٤٠ ٠ ١٠٤١ ٠ ٧٦ ٠ ٣٥٥٥٣٦ ٣٥٦٦٩٣

 يزد ٠ ٢١٧ ٠ ١٤٨ ٠ ٠ ٠ ٣٢٥٠٣٧ ٣٢٥٤٠٢

 كل كشور  ٤٩٦٦ ٤٨٠٩٦ ٠ ١١٩٥٤٨ ٣٢٥ ١٤١٣٨ ٢٦١٥٦ ٢٠٣٢٤٢٨٧ ٢٠٥٣٧٥١٦



  بخش نفت 
  

 

١٤٧

                    ١٣٧٥-٨٢متوسط مصرف بنزين در ماههاي مختلف طي سالهاي ) : ٢-٢٣(جدول 
 )ميليون ليتر در روز(

 سال / ماه  ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 فروردين  ٩/٣١ ٨/٣٣ ٩/٣٥ ٩/٣٦ ٢/٤٠ ٩/٤٢ ٠/٤٦ ٩/٥١

 ارديبهشت  ٢/٣٢ ٥/٣٤ ٨/٣٥ ٥/٣٦ ٤/٤٠ ٦/٤٣ ٧/٤٧ ٥/٥٢

 خرداد  ٧/٣١ ٠/٣٤ ٧/٣٥ ٩/٣٧ ١/٤١ ٠/٤٤ ٣/٤٨ ٠/٥٤

 تير  ٠/٣٣ ٨/٣٥ ٥/٣٧ ٨/٣٩ ٩/٤٢ ٥/٤٦ ٢/٥١ ٩/٥٦

 مرداد ١/٣٥ ٦/٣٦ ٢/٣٩ ٧/٤٠ ٢/٤٤ ٦/٤٧ ٧/٥٢ ٨/٥٨

 شهريور  ١/٣٥ ٠/٣٨ ٥/٤٠ ١/٤٢ ٠/٤٦ ٨/٤٨ ٥/٥٤ ٧/٦٠

 مهر ٧/٣٣ ٧/٣٥ ٩/٣٨ ٣/٤٠ ٣/٤٣ ٨/٤٦ ٢/٥٢ ٥/٥٨

 آبان ٢/٣٣ ٨/٣٤ ٨/٣٧ ٤/٣٩ ١/٤٣ ٥/٤٦ ٠/٥١ ٣/٥٥

 آذر ٧/٣١ ٤/٣٤ ٧/٣٧ ٥/٣٨ ٣/٤٠ ٨/٤٢ ٤/٤٨ ٢/٥٥

 دي ٣/٣٢ ٤/٣٢ ٧/٣٤ ٦/٣٦ ١/٤١ ٨/٤٤ ٠/٤٩ ٢/٥٤

 بهمن ٢/٣١ ١/٣٣ ٣/٣٧ ٦/٣٨ ٨/٤١ ٥/٤٥ ٩/٥٠ ٠/٥٨

 اسفند  ٢/٣٤ ٧/٣٦ ٧/٤١ ٦/٤٢ ٠/٤٦ ٠/٥٠ ٦/٥٤ ٦/٥٩

 متوسط  ٩/٣٢ ٠/٣٥ ٧/٣٧ ١/٣٩ ٥/٤٢ ٨/٤٥ ٥/٥٠ ٣/٥٦

 

 ٧٨٨٩ درصد نسبت به سال گذشته به         -١/٩ با كاهشي معادل      ١٣٨٢مصرف نفت سفيد در سال       : نفت سفيد   

از خانوارها به اين حاملها موجب       توسعه شبكه هاي برق و گاز در كشور و دسترسي تعداد بيشتري              . ميليون ليتر رسيد  

بخش خانگي عمده ترين مصرف كننده نفت       . گرديده كه مصرف نفت سفيد طي سالهاي اخير روند نزولي داشته باشد             

تحقيقات انجام يافته نشان مي دهد كه، متوسط مصرف نفت         . سفيد است و بعد از آن بخشهاي عمومي و تجاري قرار دارند           

 ليتر و در نقاط گرمسير به        ٢٠٠٠ ليتر مي باشد كه اين رقم در مناطق سردسير به بيش از               ١٠٠٠سفيد ساالنه هر خانوار     

نفت سفيد بيشتر به منظور پخت و پز، گرمايش و روشنايي در خانوارها مورد استفاده                 .  ليتر در سال مي رسد    ٢٠٠كمتر از   

است كه اين فرآورده يكي از منابع اصلي تأمين         افزايش مصرف نفت سفيد در ماههاي سرد سال حاكي از آن            . قرار مي گيرد 

 .گرمايش در مناطقي است كه امكان جايگزيني ديگر فرآورده ها به جاي نفت سفيد فراهم نمي باشد

براساس . آمده است ) ٢-٢٦(و  ) ٢-٢٥( در جداول    ١٣٨١-٨٢مصرف نفت سفيد به تفكيك بخش و استان در سالهاي           

فيد مربوط به استانهاي آذربايجان غربي و تهران و كمترين مصرف آن مربوط به                  اين جدول ها، بيشترين مصرف نفت س      

 . استانهاي هرمزگان و بوشهر است



      

 

 

 ١٤٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٣٧٥-٨٢مصرف نفت سفيد در بخشهاي مختلف طي سالهاي )  :  ٢-٢٤(جدول 

 صنايع و معادن حمل و نقل 
 جمع 

 كشتيراني ساير
ساير  خانگي  عمومي  تجاري  كشاورزي

 صنايع

نيروگاههاي 
 وزارت نيرو

بخش / سال 

 : مصرف          
 )هزار ليتر(

١٢٨٦٠٨ ٩٥٠٥١٨٩ ١٩٠٩١٨ ٤٤٤٣١٤ ٣٣٥٢٦٩ ٠ ٠ ١٠٦١٩٧٢٣ ١٣٧٥ ١٥٤٢٥ 

١٣٨٨٩٧ ٩٤٦٥١٤٩ ١٦٨٨٧٢ ٢٤١٨٥٦ ١٥٦٤٣٦ ٠ ٠ ١٠١٧٢٦٤٠ ١٣٧٦ ١٤٣٠ 

١٣٧٧ ١٩٩٧ ٧٦١٩٥ ٨٩٥٦٣٧٥ ٤٤٠٣٧٦ ٢٢٤٣٩١ ١٧٤٨٦١ ٠ ٠ ٩٨٧٤١٩٥ 

١٣٧٨ ١٦٥٩ ٤١٢٩٤ ٨٦٩٨٦٧٨ ٢١٣٦٤٧ ١٦٩٠٨٦ ١٤٦١١٤ ٠ ٠ ٩٢٧٠٤٧٨ 

١٣٧٩ ١٢٩٣ ٣٨٧٤٥ ٨٦٥٧٣٦٠ ١٨٥٦٦٢ ١٢١٢١٢ ١٨٠٩٥٧ ٠ ٠ ٩١٨٥٢٢٩ 

١٣٨٠ ٢٢٨ ٢٩٦٠٣ ٨٣٦٣٧٧٠ ٣٢٣٣٤٠ ٧٨١٤٨ ١٧٨٢٣٦ ٠ ٠ ٨٩٧٣٣٢٥ 

١٦٢٩٠٨ ٩٠٨٧٩ ٩٣٩٧١ ٠ ٠ ٨٦٨٢٥٩٧ ١٣٨١ ٦ ٣٤٠٣٧ ٨٣٠٠٧٩٦ 

١١٤٧٦٥ ٨٠٢٥٥ ٠ ٠ ٧٨٨٩٢٥٤ ٢٠٦٤٩٥ ١٣٨٢ ٠ ٢٧٤٥٨ ٧٤٦٠٢٨١ 
  :)درصد(سهم           

١٣٧٥ ١٥/٠ ٢١/١ ٥١/٨٩ ٨٠/١ ١٨/٤ ١٦/٣ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٦ ٠١/٠ ٣٧/١ ٠٥/٩٣ ٦٦/١ ٣٨/٢ ٥٤/١ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٧ ٠٢/٠ ٧٧/٠ ٧٠/٩٠ ٤٦/٤ ٢٧/٢ ٧٧/١ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٨ ٠٢/٠ ٤٥/٠ ٨٣/٩٣ ٣٠/٢ ٨٢/١ ٥٨/١ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٩ ٠١/٠ ٤٢/٠ ٢٥/٩٤ ٠٢/٢ ٣٢/١ ٩٧/١ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨٠ * ٣٣/٠ ٢١/٩٣ ٦٠/٣ ٨٧/٠ ٩٩/١ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨١ * ٣٩/٠ ٦٠/٩٥ ٨٨/١ ٠٥/١ ٠٨/١ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨٢ ٠٠/٠ ٣٥/٠ ٥٦/٩٤ ٦٢/٢ ٤٥/١ ٠٢/١ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

 .   رقم ناچيز مي باشد*  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار (٢-٢ ) : مصرف فرآورده هاي عمده نفتي طي سالهاي ٨٢-١٣٧٥
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  بخش نفت 
  

 

١٤٩

 ١٣٨١يك بخش و استان در سال مصرف نفت سفيد به تفك)  :  ٢-٢٥(جدول 
 )هزار ليتر(

 صنايع و معادن حمل و نقل
 جمع

 كشتيراني ساير
 خانگي عمومي تجاري كشاورزي

ساير 
 صنايع

نيروگاههاي
وزارت نيرو

 بخش/ استان 

 آذربايجان شرقي ٠ ١٣٧٨ ٥٩٦٥٠٩ ١٤٢٦٢ ٢٦٢٧ ٣٥٢ ٠ ٠ ٦١٥١٢٨

 آذربايجان غربي ٠ ٤١٩٢ ٩٠٥٧٠٥ ١٧٧٨٧ ١٢٤٨٧ ٢٧٧٦٣ ٠ ٠ ٩٦٧٩٣٤

 اردبيل ٠ ١٦٦٨ ٢١٤٢١٢ ٣٧٩٠ ٢٥١١ ٨ ٠ ٠ ٢٢٢١٨٩

 اصفهان ٠ ٢١٢٧ ٤١٢٠١١ ٤٤٥٥ ١٩٥ ٢٤٩٧ ٠ ٠ ٤٢١٢٨٥

 ايالم ٠ ٠ ١٠٣٠٦٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠٣٠٦٧

 بوشهر ٠ ٠ ٣٦٦٦٢ ٦١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٦٧٢٣

 تهران ٦ ٤٤٧٦ ٩٣٠٠٢٢ ٢١١٣٥ ٧١٢٩ ١١٣٥ ٠ ٠ ٩٦٣٩٠٣

 چهارمحال و بختياري ٠ ٥٢٦ ١٢٧٦٥٩ ٨٧٢ ٢١٤٩ ١٠ ٠ ٠ ١٣١٢١٦

 خراسان ٠ ٣٨٧١ ٨١٨٨٦٤ ١٢٢٨٠ ١٨٢٨٧ ٧٨ ٠ ٠ ٨٥٣٣٨٠

 خوزستان  ٠ ٢٤ ١١٠٦٣٤ ٤٠٩٤ ٧٦ ٥٠ ٠ ٠ ١١٤٨٧٨

 زنجان ٠ ٥٠ ١٢٣٥٧٣ ٩٣٨ ٢٣٢ ١٢ ٠ ٠ ١٢٤٨٠٥

 سمنان ٠ ٢١١٦ ٧٣١٨٥ ٤٨٤٠ ١٥٥٩ ٨٩٨ ٠ ٠ ٨٢٥٩٨

 وچستانسيستان و بل ٠ ٧٠٠ ١٨٣٨٨٢ ١٢٠٨٩ ٥٤٥٣ ١١٧٧ ٠ ٠ ٢٠٣٣٠١

 فارس ٠ ٤٠١ ٣٣٤٩٥٩ ٧٥٦٩ ٦٥٩٨ ٠ ٠ ٠ ٣٤٩٥٢٧

 قزوين ٠ ٤٧٠ ١٥٣٨٥٩ ١٧٤٩ ٨١١ ٦٢ ٠ ٠ ١٥٦٩٥١

 قم ٠ ١٤٦٧ ٩١٠٤٥ ٢٤٤٥ ٣١٦٥ ٩٥٥ ٠ ٠ ٩٩٠٧٧

 كردستان ٠ ٢١٤٦ ٤٠١٧٠٥ ٨٢٠٩ ١٢٩٦ ١٥٦٨٨ ٠ ٠ ٤٢٩٠٤٤

 كرمان ٠ ٩٦٧ ٢٥٧٢٤٣ ٥٦٤٨ ٥٧٣ ١ ٠ ٠ ٢٦٤٤٣٢

 كرمانشاه ٠ ٩١٤ ٣٧٧١٥٣ ١٦٥٢١ ٥٤٧ ٩٥ ٠ ٠ ٣٩٥٢٣٠

 كهگيلويه و بويراحمد ٠ ٤٣ ٥٤٤٦٢ ٩٠٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٥٤١٢

 گلستان ٠ ٤٣٤ ١٧١٥٩٧ ٧٧٦ ٢٤ ٠ ٠ ٠ ١٧٢٨٣١

 گيالن ٠ ٨٧٣ ٤٢٦٤٠٠ ٢٦١١ ٥٢٤٠ ١٤٣٢٩ ٠ ٠ ٤٤٩٤٥٣

 لرستان ٠ ٣٤٦ ٢٧٩٢٥٥ ٣٩٦٩ ٢٤٦ ٥٠٨ ٠ ٠ ٢٨٤٣٢٤

 مازندران ٠ ١١٧٥ ٥٦٧٢٠٠ ١٠٨٩٦ ٤٩٠٢ ٢٧٨٨٧ ٠ ٠ ٦١٢٠٦٠

 مركزي ٠ ٤٢ ١٣٤٧٨٠ ٥٧٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٣٥٣٩٤

 هرمزگان ٠ ٠ ١٧٣٦٦ ١٥ ٣٨ ٤٦٤ ٠ ٠ ١٧٨٨٣

 همدان ٠ ٣٢١٢ ٢٣٠٧٠٤ ٢٩٧١ ٧٧ ٢ ٠ ٠ ٢٣٦٩٦٦

 يزد ٠ ٤١٩ ١٦٧٠٨٣ ١٤٤٧ ١٤٦٥٧ ٠ ٠ ٠ ١٨٣٦٠٦

 كل كشور  ٦ ٣٤٠٣٧ ٨٣٠٠٧٩٦ ١٦٢٩٠٨ ٩٠٨٧٩ ٩٣٩٧١ ٠ ٠ ٨٦٨٢٥٩٧



      

 

 

 ١٥٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٣٨٢ و استان در سال مصرف نفت سفيد به تفكيك بخش)  :  ٢-٢٦(جدول 

 )هزار ليتر(

 صنايع و معادن حمل و نقل
 جمع

 كشتيراني ساير
 خانگي عمومي تجاري كشاورزي

ساير 
 صنايع

نيروگاههاي
وزارت نيرو

 بخش/ استان 

 آذربايجان شرقي ٠ ١١٤٣ ٥٠٦١٧٢ ١١٩٦٦ ٦٨٨ ٥٦٥ ٠ ٠ ٥٢٠٥٣٤

 جان غربيآذرباي ٠ ٦٣ ٨٩٨٦٤٤ ١٨١٢٢ ٢١٨٣٩ ٢٠٣٤٤ ٠ ٠ ٩٥٩٠١٢

 اردبيل ٠ ٧٥٣ ١٩٨٦٢٩ ٣٤٧٣ ٢٣٨٣ ٢٤ ٠ ٠ ٢٠٥٢٦٢

 اصفهان ٠ ١٢٥٨ ٣٤٥٠٨٨ ٤٤٥٨ ١١٦١ ١٦٨٦ ٠ ٠ ٣٥٣٦٥١

 ايالم ٠ ٠ ٨٩٧٩٢ ١١٧٣٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٠١٥٢٢

 بوشهر ٠ ٧٤ ٣٠٨٧٥ ١٢٤ ٠ ٧٦ ٠ ٠ ٣١١٤٩

 تهران ٠ ٤٥٧٤ ٧٩٣٦٧٧ ١٩٤٢٠ ١٢٧٩٥ ٥٠٨ ٠ ٠ ٨٣٠٩٧٤

 چهارمحال و بختياري ٠ ٦٥٩ ١٠٦٥٠١ ٧٥٠ ٣٤ ١٢ ٠ ٠ ١٠٧٩٥٦

 خراسان ٠ ٢٨٧٢ ٧٣٤٣٨٧ ٢١٤١٣ ٢٥١٧٦ ١٩ ٠ ٠ ٧٨٣٨٦٧

 خوزستان  ٠ ١٢ ٩٠٩٤٧ ٣٤٣٩ ٠ ٦ ٠ ٠ ٩٤٤٠٤

 زنجان ٠ ٠ ١١٤٢٦٣ ٦٩٣ ٧٢ ٠ ٠ ٠ ١١٥٠٢٨

 سمنان ٠ ١٢١٤ ٦٦٧٦٥ ٢٧٨٠ ٨١٤ ٥٦١ ٠ ٠ ٧٢١٣٤

 سيستان و بلوچستان ٠ ٦٧٥ ١٧٣٥٣٦ ١٤٤٣٥ ٧٥٩٣ ٧٩٧ ٠ ٠ ١٩٧٠٣٦

 فارس ٠ ٦١٠ ٢٨٨١٦٠ ٥٨٦٩ ١٤٨١٦ ٤ ٠ ٠ ٣٠٩٤٥٩

 قزوين ٠ ٣٠٤ ١٤٧١٤٢ ٢٠٨١ ٩٤٨ ٢٧٢ ٠ ٠ ١٥٠٧٤٧

 قم ٠ ١٤٥٨ ٣٥٠١٥ ٧٦٢ ١٨٤٩ ١٠٨٩ ٠ ٠ ٤٠١٧٣

 كردستان ٠ ٤٠ ٣٥١٦٧٨ ١٨٣٦٨ ٣٢٠٥ ١٦١٦١ ٠ ٠ ٣٨٩٤٥٢

 كرمان ٠ ٧٧٩ ٢٠٩٨٤٤ ٦٢٨٦ ٣٧٣٩ ٠ ٠ ٠ ٢٢٠٦٤٨

 نشاهكرما ٠ ١٩٩٩ ٣٢٥٢٤٥ ١٧١٣٥ ٧٠ ٤١ ٠ ٠ ٣٤٤٤٩٠

 كهگيلويه و بويراحمد ٠ ٣٩ ٥١٣٣١ ٢٧٦ ٨ ٠ ٠ ٠ ٥١٦٥٤

 گلستان ٠ ٢٥٢ ١٦١٢٥٦ ٩٥٥ ٣٠ ٠ ٠ ٠ ١٦٢٤٩٣

 گيالن ٠ ٤١٧ ٤٢١٣٨٥ ١٣٥٥٧ ٤٩٢٠ ١٤١٩٨ ٠ ٠ ٤٥٤٤٧٧

 لرستان ٠ ٣٤٧ ٢٣٤٩٨٨ ١٥٢٣٣ ٧٧٣٦ ٠ ٠ ٠ ٢٥٨٣٠٤

 مازندران ٠ ٣٨٠٧ ٥٣٤٤٩٩ ٥١٨٩ ٣٢٩٠ ٢٣١١٧ ٠ ٠ ٥٦٩٩٠٢

 مركزي ٠ ٤٠٨ ١٦٩٣٠٠ ٢٥١٢ ١١٤٩ ٦٧٣ ٠ ٠ ١٧٤٠٤٢

 هرمزگان ٠ ٠ ١٥٤٣٥ ٣٢ ٢ ٤ ٠ ٠ ١٥٤٧٣

 همدان ٠ ٣٥٠١ ٢١٣٤٦٦ ٣٥٠٣ ٩٢ ٩٨ ٠ ٠ ٢٢٠٦٦٠

 يزد ٠ ٢٠٠ ١٥٢٢٦١ ١٩٣٤ ٣٥٦ ٠ ٠ ٠ ١٥٤٧٥١

 كل كشور  ٠ ٢٧٤٥٨ ٧٤٦٠٢٨١ ٢٠٦٤٩٥ ١١٤٧٦٥ ٨٠٢٥٥ ٠ ٠ ٧٨٨٩٢٥٤



  بخش نفت 
  

 

١٥١

                              ١٣٧٥-٨٢لف طي سالهاي متوسط مصرف نفت سفيد در ماههاي مخت)  :  ٢-٢٧(جدول 
 )ميليون ليتر در روز(

 سال/ ماه  ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 فروردين  ٥/٢٧ ٦/٢٤ ٨/١٩ ٩/١٢ ٩/١٢ ١/١٢ ١/١٥ ٧/١٥

 ارديبهشت  ١/١٩ ٢/١٨ ٧/١٤ ٣/١١ ٧/١١ ٤/١٢ ٦/١٣ ٤/١٣

 خرداد  ٢/١٨ ٦/١٦ ٢/١٥ ٩/١١ ٨/١١ ٣/١١ ٤/٨ ٦/٨

 تير  ٦/١٧ ٠/١٧ ٢/١٦ ٩/١٣ ٥/١٣ ٦/١٢ ٥/٩ ٠/٩

 مرداد ٨/٢٤ ٦/١٩ ٦/١٨ ٨/١٧ ٣/١٦ ٩/١٥ ٤/١٢ ٧/١١

 شهريور  ٣/٣١ ٢/٣٠ ٠/٢٧ ٥/٢٣ ٤/٢٢ ٣/٢٢ ٥/١٩ ٥/١٧

 مهر ٩/٣٩ ٩/٣٧ ٣/٣٤ ٠/٣٢ ٣/٣٣ ٣/٣٢ ٠/٢٧ ٩/٢٥

 آبان ٢/٤١ ٤/٣٦ ٨/٣٥ ١/٣٦ ٤/٣٨ ٣/٣٧ ٨/٣٧ ١/٣٣

 آذر ٢/٤١ ٨/٣٦ ٤/٣٩ ١/٤٠ ٦/٤٠ ٥/٤٠ ٧/٤١ ٨/٣٨

 دي ٤/٣٩ ٩/٣٩ ٦/٣٦ ٨/٣٨ ٥/٤٠ ٨/٣٦ ٨/٤١ ٤/٣٧

 بهمن ٠/٤٣ ٤/٣٧ ٤/٣٧ ٢/٤٠ ٩/٣٦ ٣/٣٧ ٨/٣٣ ٨/٢٨

 )١(اسفند  ٩/٢٣ ٣/٣١ ٤/٣٤ ١/٣٦ ٢/٣٢ ٦/٢٥ ١/٢٧ ٥/٢٠

 متوسط  ٥/٣٠ ٧/٢٨ ٣/٢٧ ٠/٢٦ ٧/٢٥ ٥/٢٤ ٨/٢٣ ٦/٢١

  بطور يكجا در مصرف اسفندماه هر سال منظور شده و           ١٣٧٩ الي   ١٣٧٥لوله و تأسيسات جانبي از سال       مصرف نفت سفيد تلمبه خانه هاي     ) ١  
  هزار ليتر نفت سفيد مصرف تلمبه خانه هاي خطوط لوله و             ٥/٢٦٠ و   ٥/٤٠٩ بطور متوسط روزانه به ترتيب         ١٣٨١ و   ١٣٨٠       در سال   

 .        تأسيسات جانبي آنها بود

 

در بخش حمل و نقل براي سوخت موتورهاي        . از در بخشهاي مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد       نفت گ : نفت گاز   

ديزلي، در بخش كشاورزي براي سوخت ماشين آالت كشاورزي و پمپ هاي آبياري، در بخش صنعت براي سوخت                     

خشهاي خانگي و   ماشين آالت و تجهيزات صنعتي، در نيروگاهها براي سوخت جهت توليد انرژي الكتريكي، و در ب                   

بخش حمل و نقل با داشتن       . تجاري براي سوخت دستگاههاي گرمايش و توليد آب گرم مورد استفاده قرار مي گيرد               

 .  درصد، بزرگترين مصرف كننده نفت گاز است٨/٥٧سهم باالي 

 سالهاي در.  ميليون ليتر رسيد  ٢٦٢٣٤ درصد رشد نسبت به سال گذشته به         ٤/١، مصرف نفت گاز با      ١٣٨٢در سال   

اخير با ادامه سياست جايگزيني گازطبيعي به جاي نفت گاز در بخش خانگي و در نتيجه دسترسي تعداد بيشتري از                         

، متوسط رشد ساالنه    ١٣٧٥-٨٢طي سالهاي   . خانوارها به گازطبيعي، مصرف نفت گاز در اين بخش كاهش يافته است            

سياست تغيير سوخت پمپ هاي آبياري در مزارع          .  درصد بوده است    -٨/٥مصرف نفت گاز در بخش خانگي برابر           



      

 

 

 ١٥٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

كشاورزي از نفت گاز به برق موجب گرديده كه مصرف نفت گاز در بخش كشاورزي نيز روند نزولي يابد كه انتظار ميرود                        

طي سالهاي مورد بررسي، متوسط رشد ساالنه مصرف نفت گاز در            . اين روند نزولي با تداوم اجراي اين سياست ادامه يابد          

بررسي روند مصرف ماهانه نفت گاز نشان ميدهد كه همانند نفت سفيد،                .  درصد بوده است    -٤/١خش كشاورزي برابر     ب

عدم دسترسي برخي از مناطق كشور به گاز طبيعي و استفاده از نفت گاز براي                . مصرف نفت گاز در ايام سرد افزايش مي يابد       

مصرف نفت  ) ٢-٣٠(و  ) ٢-٢٩(جداول  .  اين افزايش مصرف است    سوخت در دستگاههاي گرمايش و آب گرم از داليل اصلي         

چنانچه از جدول پيداست، طي اين سالها استانهاي         .  نشان مي دهد  ١٣٨١-٨٢گاز را به تفكيك بخش و استان در سالهاي           

 .دتهران و اصفهان بيشترين مصرف، و استانهاي كهگيلويه و بويراحمد و ايالم كمترين مصرف نفت گاز را داشته ان

 
 ١٣٧٥-٨٢مصرف نفت گاز در بخشهاي مختلف طي سالهاي )  :  ٢-٢٨(جدول 

 صنايع و معادن حمل و نقل 

 جمع
 كشتيراني ساير

ساير  خانگي عمومي تجاري كشاورزي
 صنايع

نيروگاههاي 
صنايع 
 بزرگ

نيروگاههاي
 وزارت نيرو

 بخش/ سال

: مصرف           
 )هزار ليتر(

١٣٧٥ ١٠١٣٥٩٠ ٩٦٨٠٠ ٢٠٢١٥٢٧ ٢٢٥٥٢٣٩ ٥٨٣٤٥٨ ٤٠٨٢٢٠ ٤٠٥٢٦٩٣ ١٤٨٣٩٨ ١٢٠٣٣٨٦٢ ٢٢٦١٣٧٨٧ 

١٣٧٦ ١١٦٠٥٦١ ٤٠٦٩٠ ٣١١٢٣٣٠ ٢٢٦٨٧١٥ ٦٧٠٩٠٦ ٤١٤٢٤٧ ٣٩٨٧٩٦٩ ١٦٤٨٢٩ ١٢٠٧٦٤٢٦ ٢٣٨٩٦٦٧٣ 

١٣٧٧ ٧٩٥٩٠٠ ٣٢٦٠٦ ٢١٣٠٥٤٤ ٢٤٢٥٧٩٣ ٨٣٣١٦٢ ٦٤٣١٥٣ ٤١٩٦٢٣١ ١٨٢٨٠٢ ١١٧٧٤٧١٥ ٢٣٠١٤٩٠٦ 

١٣٧٨ ١٠٧٢٦٢٧ ٥١٤١٣ ٢٠٠٩٤٧٠ ١٧٥٠٢٩٧ ١٠٢٧٧٩٤ ٥٤٣٦٩٣ ٣٨٨٨٠٣٧ ٢٤٩٣٩٦ ١٢٤٢٢٨٠٨ ٢٣٠١٥٥٣٥ 

١٣٧٩ ١٢٨٢٧٦٨ ٢٢٦٥٩ ٢١٧٢٣٦٩ ١٦٨٩٩٥٢ ١٢٢٨١٠٢ ٥٦٥٧٩٩ ٣٧٧٠٧٥٧ ٢٥٨٥١٦ ١٣٢٩٧٠٦٣ ٢٤٢٨٧٩٨٥ 

١٣٨٠ ١٦١٨٠١٢ ٤٨٨٥٦ ٢٢٥٤١٧٢ ١٥٧٨٧٩٠ ١٢٠٥٧١٣ ٥٧٧٤٦٢ ٣٦٤٨٢٤٥ ٢٦٠٦٦١ ١٣٨٩٢٠٢٢ ٢٥٠٨٣٩٣٣ 

١٣٨١ ١٦٠٨١٧١ ٤٤٣٢٨ ٢٣٧٢٣٤٥ ١٦٢٤٨٥٩ ١١٢٨٥٥٢ ٦٠٩٨٢٩ ٣٤٣٧٧٣٦ ٣٠٠٥٦٨ ١٤٧٥٣٢٤٧ ٢٥٨٧٩٦٣٥ 

١٣٨٢ ١٤٣١٨٦٢ ٧٣٠٩ ٢٦٢٣٩٣١ ١٤٨٢٦٩٤ ١٢١٢٧٤٨ ٦٣٦١١٧ ٣٦٧٠٥٤٥ ٣٤٤٠٨ ١٤٨٢٥١٩٢ ٢٦٢٣٤٤٩٦ 
سهم            

  :)درصد(

١٣٧٥ ٤٨/٤ ٤٣/٠ ٩٤/٨ ٩٧/٩ ٥٨/٢ ٨١/١ ٩٢/١٧ ٦٦/٠ ٢١/٥٣ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٦ ٨٦/٤ ١٧/٠ ٠٢/١٣ ٤٩/٩ ٨١/٢ ٧٣/١ ٦٩/١٦ ٦٩/٠ ٥٤/٥٠ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٧ ٤٦/٣ ١٤/٠ ٢٦/٩ ٥٤/١٠ ٦٢/٣ ٧٩/٢ ٢٣/١٨ ٧٩/٠ ١٦/٥٧ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٨ ٦٦/٤ ٢٢/٠ ٧٣/٨ ٦٠/٧ ٤٧/٤ ٣٦/٢ ٨٩/١٦ ٠٨/١ ٩٨/٥٣ ٠٠/١٠٠ 

١٣٧٩ ٢٨/٥ ٠٩/٠ ٩٤/٨ ٩٦/٦ ٠٦/٥ ٣٣/٢ ٥٣/١٥ ٠٦/١ ٧٥/٥٤ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨٠ ٤٥/٦ ٢٠/٠ ٩٩/٨ ٢٩/٦ ٨١/٤ ٣٠/٢ ٥٤/١٤ ٠٤/١ ٣٨/٥٥ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨١ ٢١/٦ ١٧/٠ ١٧/٩ ٢٨/٦ ٣٦/٤ ٣٦/٢ ٢٨/١٣ ١٦/١ ٠١/٥٧ ٠٠/١٠٠ 

١٣٨٢ ٤٦/٥ ٠٣/٠ ٠٠/١٠ ٦٥/٥ ٦٢/٤ ٤٢/٢ ٩٩/١٣ ٣١/١ ٥١/٥٦ ٠٠/١٠٠ 



  بخش نفت 
  

 

١٥٣

 ١٣٨١مصرف نفت گاز به تفكيك بخش و استان در سال )  :  ٢-٢٩(جدول 
 )هزار ليتر(

 صنايع و معادن حمل و نقل
 جمع

 كشتيراني ساير
 خانگي عمومي تجاري كشاورزي

ساير 
 صنايع

نيروگاههاي
وزارت نيرو

 بخش/ استان 

 جان شرقيآذرباي ١١٥٨٨ ١٢٦٦٤٥ ٥٩٧٦٤ ١٠٢١٢٦ ٩٠٠٥ ١٥٨١١٣ ٠ ٦٥٧٢٢٩ ١١٢٤٤٧٠

 آذربايجان غربي ٧٩١٥٤ ٢٦٠٧٥ ١٣٣١٨٠ ٨٠٦٥١ ٨٥٤٤٢ ١٤٩١٣٦ ٠ ٥٢٥٠٨٥ ١٠٧٨٧٢٣

 اردبيل ٥٥٦٦ ١٩٢٢١ ٥٤٦٤ ١١٨٦٢ ١٠٨٥٨ ٦٣٠٣٦ ٠ ٢٠٢٣٤٩ ٣١٨٣٥٦

 اصفهان )١(٦٧٠٥٦ ٢١١٨٥٩ ٥٠٢٧٠ ٤٣٣٣١ ٢٣٩٣٤ ٢١٥١٢٧ ٠ ١٦٦٧١٤٢ ٢٢٧٨٧١٩

 ايالم ٠ ٣٧٧٧ ٩٦٣٦ ٧٨٩٥ ٣٧٤٦ ١٢٢٤٤ ٠ ٩٥٧١٣ ١٣٣٠١١

 بوشهر ٥١١٨٠ ٩٦٠٦٧ ٤٢٨ ٢٠٦٠٩ ٤٧٤٨ ٢٦١٠١ ٦٤٢١٣ ٣٥٥٨١٦ ٦١٩١٦٢

 تهران ٢٣١٥٢٤ ٣٠٠٧٣٣ ٧٤٢٠٧٢ ٣٣١١٤٤ ١١٧٤٦٩ ١٨٤٢٦٨ ٠ ١٧٧٧٢٥٢ ٣٦٨٤٤٦٢

 چهارمحال و بختياري ٠ ١٢١٠٦ ٢٩١ ٥٤٠٠ ١٧٧ ٣٠٦١٣ ٠ ١٣٢٤٨٤ ١٨١٠٧١

 خراسان ٣٦٨٤٢٠ ١٨٢٩٥٦ ١١٣٨٧٣ ٤٠٠٩٠ ٤٩٧٦٩ ٤٠٦٣٥٢ ٠ ١٤٢٧٨٩٧ ٢٢٥٧٧٧٩

 خوزستان  ٠ ٢٢٩٥٣٣ ٢٤١ ٣٣٠٨٧ ١٤٦٨٠ ٨٠٣١٨ ٥٨٠٦٢ ١٠٦١٦٩٨ ١٤٧٧٦١٩

 زنجان ٠ ١٥٧٥٢ ٩٢١٢ ٤٥٣٥ ١٩٢٤٩ ٦٥٥٠٤ ٠ ٢٠٧٠٩٥ ٣٢١٣٤٧

 سمنان ٠ ٥٨٠٣٣ ٨٢٥٩ ١٥٠١٨ ٤٨٧٤ ٧٥٨٢١ ٠ ٣٣٥٩٩٩ ٤٩٨٠٠٤

 سيستان و بلوچستان ٤٨٤٧٠٠ ٣٧٨٢٣ ٦٣٧٢ ٥١٤٧٠ ٢٣٨٩٣ ١٧٥٩٦٧ ٤٩٧٨٠ ٤١٧٤٢٦ ١٢٤٧٤٣١

 فارس ١٣٨٨٩ ٦١٤٥١ ١٨٢٤ ٢٨٠٤٨ ١٠٦٩٤ ٥١٩٦٠٣ ٠ ٨٢٠٥٤٩ ١٤٥٦٠٥٨

 قزوين ٤٩٢٤٤ ١٧٨٨٢٦ ٣٩٧٩٠ ١٧٥٢٣ ١٦٨٧ ٣٩٥٣٧ ٠ ٤١٠٨٤١ ٧٣٧٤٤٨

 قم ٥٠٤٩٧ ٧٢٨٥٠ ١٤٦٤٩ ٦٤٢١ ٩٤٧١ ٩٠٢٥١ ٠ ٣٦٩٣٦٦ ٦١٣٥٠٥

 كردستان ١٠٣٠ ١٥٠٨٨ ٢٥٢٢٩ ٤٢٤٤٧ ٧٤٥٠ ٦٦٠٣٢ ٠ ٢٤٥٦٠٢ ٤٠٢٨٧٨

 كرمان ١٩١٨٨١ ١٤٦٣٠٢ ٢٩٤٠٤ ٥٧٤٣٣ ١٤٢٣٥ ١٥٣٦٢٦ ٠ ٧٩٣٨٦٩ ١٣٨٦٧٥٠

 كرمانشاه ٤٧٩ ١٦٦٩٤ ٣٣٦١ ٥٣٨٧٩ ١٧٦٠٩ ٣٩٧٢٥ ٠ ٣٦٢٩٠٣ ٤٩٤٦٥٠

 كهگيلويه و بويراحمد ٠ ٤١٩٢ ٥٥ ٢٥٧٢ ٢٨ ٢٢٧٧ ٠ ٦٨٥٢٩ ٧٧٦٥٣

 گلستان ٠ ٦٢٢٧٤ ١٣٩٣ ١٢٤١٢ ٣٦٣٦ ٢١٣٠١٨ ٠ ١١٩٧٠٥ ٤١٢٤٣٨

 گيالن ١٢٤٦٧٦ ٥٠٠٦١ ٢٦٥٥٢ ٣٥٠٣٧ ١٨٣٤١ ٧٩٩٥٠ ٤٤٨٩ ٢٩٧١٠٨ ٦٣٦٢١٤

 لرستان ١٤٣٩٢ ٣٤٢٦٣ ١٧٦٤٣ ١٤٤١٢ ١٦٤٢٤ ٣٩٦٣٨ ٠ ٤١٣١٦٢ ٥٤٩٩٣٤

 مازندران ٠ ١٦٢٥٢٩ ٢٥٧٤٥٨ ٢٩٥٢٨ ٨٧٣٤٥ ١٦٤٨١٤ ٢٢٦٨ ٤٤٠٦٨٤ ١١٤٤٦٢٦

 مركزي ٢٧٣٣ ٣١٢٠٤ ١٧٦٢٨ ٢٥٢٧ ٢٤١٠٣ ٤٦٤٨٧ ٠ ٣٠١٨٤٨ ٤٢٦٥٣٠

 هرمزگان ١٤٠٦٦٩ ٧٣٩٥٩ ٥٤٥٨ ٤٨٥١٨ ١٢٧٩٨ ٧٦٨٥٢ ١٢١٧٥٦ ٤٠٣١٤٠ ٨٨٣١٥٠

 همدان ٠ ٧١١٦١ ٢٩٤٢ ١٠١٤١ ٤٦٥١ ١٨٤٩٨٥ ٠ ٢٩٣٩٢٩ ٥٦٧٨٠٩

 يزد ٩٥٣٩٩ ٧٠٩١١ ٤٢٤١١ ٢٠٤٣٦ ١٣٥١٣ ٧٨٣٤١ ٠ ٥٤٨٨٢٧ ٨٦٩٨٣٨

 كل كشور  ١٦٠٨١٧١ ٢٣٧٢٣٤٥ ١٦٢٤٨٥٩ ١١٢٨٥٥٢ ٦٠٩٨٢٩ ٣٤٣٧٧٣٦ ٣٠٠٥٦٨ ١٤٧٥٣٢٤٧ ٢٥٨٧٩٦٣٥

 .  هزار ليتر مي گردد٤٤٣٢٨شامل مصرف نفت گاز صنايع بزرگ به ميزان ) ١



      

 

 

 ١٥٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٣٨٢مصرف نفت گاز به تفكيك بخش و استان در سال )  :  ٢-٣٠(جدول 

 )هزار ليتر(

 صنايع و معادن حمل و نقل
 جمع

 كشتيراني ساير
 خانگي عمومي تجاري كشاورزي

ساير 
 صنايع

نيروگاههاي
وزارت نيرو

 بخش/ استان 

 ربايجان شرقيآذ ١٤٠٠٠ ١٤٦٩٣٩ ٦٠٣٩٤ ١١٤٦٢٨ ١٤١٠٠ ١٧٧٨٣٦ ٠ ٦٢٦٧٥٤ ١١٥٤٦٥١

 آذربايجان غربي ٦٢٧٩٩ ٥٦٧٧٢ ١٢٨٨٨٦ ٨٨٨٦١ ٩٢٦٦٠ ١٣٦١٢٧ ٠ ٤٩٧٧٢٨ ١٠٦٣٨٣٣

 اردبيل ٣٥٤٤ ١٩٩٠٥ ١٣٩١ ٩٩٦٤ ١٢٢٠٢ ٩٨٤٧٧ ٠ ١٨٦٢٦٣ ٣٣١٧٤٦

 اصفهان ١٦٥٣٠ ٢٥٣١١٠ ٥٩٥٩٣ ٣٤٤٣٩ ١١١٨٩ ٢٢٨٨٠٦ ٠ ١٧٦٣١١٣ ٢٣٧٤٠٨٩

 ايالم ٠ ٧٦٤١ ٧٣٤٨ ٩٠١٦ ٧٨٦٥ ٨٣٤٩ ٠ ١٠٧٢٠٠ ١٤٧٤١٩

 بوشهر ٤١٣٨٠ ١٢٢١٨٣ ٧٠٦ ٢٠١٧٢ ٤٩١١ ٢١٧٤٤ ١٠٠٥٠٣ ٤٧٠٥١٢ ٧٨٢١١١

 تهران ٢٥٧٣٣٢ ٣٤٦١١٥ ٧٢٠٦٩٤ ٣٢٧٠٨٤ ٨٣٨٩٩ ١٩٢٨٧٧ ٠ ١٦٥٣٥٦٥ ٣٥٨١٥٦٦

 چهارمحال و بختياري ٠ ١٨٧٨٣ ٥١٨ ٨٩١٦ ١١٣٦ ٣١٢٥٦ ٠ ١٣٨٩٨٠ ١٩٩٥٨٩

 خراسان ٤٠٧٩٨ ٢١٢٧١٦ ١٥٠٣١ ٥٢٦٨٦ ٥١٥٣٢ ٤٤٣٩٩٤ ٠ ١٣٢٨٦٣٢ ٢١٤٥٣٨٩

 خوزستان  ٤٥٧١١ ٢٦١٨٩٤ ١٧٤٥ ٢٥٥١٣ ١٥٠٠٠ ٨٠٧٨١  ١٠٧٨٥٧٥ ١٥٤٩٠٩٦

 زنجان ٠ ١٧٤١٤ ٤٠٦١ ١١٧٩٢ ٢١٧٤٤ ٦٩٥٧٠ ٣٩٨٧٧ ٢١٤٩٦١ ٣٣٩٥٤٢

 سمنان ٠ ٤٨٧٣٤ ٦١٦٤ ١٠٤٢١ ٣١٩٧ ٨٣٧٢٤ ٠ ٣٧٨٩٤٥ ٥٣١١٨٥

 سيستان و بلوچستان ٤٣٨١٦٠ ٤٥٢٠٥ ٥٠٣١ ٦٩٧٣٦ ٢٩٢٨٨ ١٨٠٠٥١ ٠ ٣٩٥٨٦٢ ١٢٤٤٠٦٢

 فارس ١٠٥٢٢ ٨٥٨٠٢ ٧٣٠ ١٧٨٥٢ ٩٩٣٢ ٥١٢٣٢٥ ٨٠٧٢٩ ٨٦١٣٣٨ ١٤٩٨٥٠١

 قزوين ٥٢٥٠١ ١٤٢٥٦٣ ٣٣٠٣١ ٢٦٩٣٣ ٢٦٨٧ ١٢٥٤٣٧ ٠ ٣٥٤٦١٢ ٧٣٧٧٦٤

 قم ٥٩٢٩٤ ٢٢٨٦١ ١٧٢١٢ ٤٤٠٥ ١٧٠٠ ٥٢٠٥٣ ٠ ٢٣٢١٦١ ٣٨٩٦٨٦

 كردستان ٦٣٧ ١٣١٤١ ٨٢٠١٤ ٣٧٣٩٣ ٣٨٧٤ ٦٤١٧٨ ٠ ٢٢١٩٩٤ ٤٢٣٢٣١

 كرمان ١٠٤٤٧٠ ١٣٦١٣٥ ١٦١٨٠ ٥١٩٥٩ ١٤٣١٤ ١٣٩٨٦٨ ٠ ٧٩٣٩١٢ ١٢٥٦٨٣٨

 كرمانشاه ٣٦٩ ٢٢٢٣٣ ٥٢٣١ ٤٦٣٢١ ١١١٥٦ ٤٨٤٩٣ ٠ ٤٠٣٣٠٣ ٥٣٧١٠٦

 كهگيلويه و بويراحمد ٠ ٦٠١٩ ١٥ ٣٤٢ ٥ ٥٣٤٦ ٠ ٦٤٧٢٧ ٧٦٤٥٤

 گلستان ٠ ٦٤٦٣٩ ١٠٥٤ ١٣٤٥١ ٦٩٤٠ ٢٣٤٣٣٠ ٠ ١٢٩٢٥٨ ٤٤٩٦٧٢

 گيالن ٩٧٠٢٢ ٤٥٩١٠ ٢٠٤٢٦ ٥٦٥١٢ ١٨٥٧٥ ٨٥٧٩٧ ٥٢٨٠ ٢٩١٦٥٢ ٦٢١١٧٤

 لرستان ٧٦٧٩ ٣٦٠٠١ ١٧٦٩٤ ١٦٨٧٥ ١٩٣٧٩ ٤٩١٠٦ ٠ ٤٠٥٨٩٦ ٥٥٢٦٣٠

 مازندران ٠ ١٧٦٨٣٣ ٢١٥٦٩٨ ٢٢١٤٧ ١٢١١٨٠ ١٥١٨٨٢ ٢٦٤٥ ٤٣٣٨١٩ ١١٢٤٢٠٤

 مركزي ٣٨٠٩ ٨١٠٠٥ ١٠٣٩١ ٢٢٨١٣ ٤١٢١٥ ٨٦٥٧٨ ٠ ٥١٨٤٨٧ ٧٦٤٢٩٨

 هرمزگان ١٣٩١٣٢ ٦٥٩٤٠ ٥١١١ ٨٠١٧٩ ١٢٦٣٣ ٧١٧٦٣ ١١٥٠٦٤ ٤٢٥١٦٩ ٩١٤٩٩١

 همدان ٠ ٨٦٣٣٥ ٤٠٣٠ ١٠٧٧٠ ٤٧٢٠ ٢٠٢٨٤٩ ٠ ٢٨٢٢٤٣ ٥٩٠٩٤٧

 يزد ٣٦١٧٣ ٨١١٠٣ ٤٢٣١٥ ٢١٥٦٨ ١٩٠٨٤ ٨٦٩٤٨ ٠ ٥٦٥٥٣١ ٨٥٢٧٢٢

 كل كشور  ١٤٣١٨٦٢ ٢٦٢٣٩٣١ ١٤٨٢٦٩٤ ١٢١٢٧٤٨ ٦٣٦١١٧ ٣٦٧٠٥٤٥ ٣٤٤٠٩٨ ١٤٨٢٥١٩٢ ٢٦٢٣٤٩٦



  بخش نفت 
  

 

١٥٥

                         ١٣٧٥-٨٢متوسط مصرف نفت گاز در ماههاي مختلف طي سالهاي )  :  ٢-٣١(جدول 
 )ميليون ليتر در روز(

 سال/ ماه  ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 فروردين  ٠/٥٨ ٢/٥٦ ٦/٥٤ ٢/٤٧ ٩/٥٢ ٢/٥٣ ٩/٥٤ ٩/٦١

 ارديبهشت  ٤/٥٨ ٧/٥٩ ٨/٥٨ ٨/٥٤ ٠/٦٢ ٩/٦٥ ٦/٦٤ ٨/٦٧

 خرداد  ٢/٥٤ ٣/٥٨ ١/٥٧ ٢/٥٦ ٥/٦١ ٣/٦٤ ٨/٦٤ ٨/٦٥

 تير  ٤/٥٦ ٧/٥٨ ١/٥٧ ٠/٥٩ ٧/٦١ ٩/٦٣ ٢/٦٦ ٥/٦٩

 مرداد ٧/٥٧ ٣/٥٨ ٣/٦٢ ٤/٥٨ ٩/٦٢ ٤/٦٤ ٥/٦٦ ٣/٦٧

 شهريور  ٠/٥٩ ٨/٦١ ٧/٦٥ ٠/٦١ ٨/٦٢ ٥/٦٣ ٦/٦٥ ٥/٦٨

 مهر ٨/٦٤ ٠/٦٤ ٩/٦٦ ٥/٦٣ ١/٦٦ ٨/٦٩ ٣/٦٧ ٦/٧٠

 آبان ٢/٦٨ ٧/٦٧ ٤/٦٧ ٨/٦٧ ٥/٦٩ ٩/٧٣ ٢/٧٦ ٥/٧٤

 آذر ١/٦٩ ٣/٧٣ ٣/٦٩ ٤/٧٢ ٢/٧٥ ٣/٧٦ ٠/٧٩ ١/٧٩

 دي ٠/٦٨ ٦/٧٢ ٤/٦٦ ٧/٧١ ٤/٧٣ ٥/٧٦ ١/٨٤ ٢/٨٢

 بهمن ٣/٦٩ ١/٧٠ ٤/٦٨ ٧/٧٢ ١/٧٧ ٧/٧٩ ٥/٧٩ ٦/٧٨

 )١(اسفند  ٠/٦٨ ٤/٧١ ٦/٧٢ ٨/٧٤ ١/٧٦ ٩/٧٩ ٩/٨٢ ٨/٧٩

 متوسط  ٥/٦٢ ٢/٦٤ ٨/٦٣ ١/٦٣ ٧/٦٦ ١/٦٩ ٨/٧٠ ٠/٧٢

  بطور يكجا در مصرف اسفندماه هر سال منظور         ١٣٧٩ الي   ١٣٧٥ات جانبي از سال     مصرف نفت گاز تلمبه خانه هاي خطوط لوله و تأسيس       ) ١   
  برابر ١٣٨١ هزار ليتر و در سال        ٦/٣١،  ١٣٨٠متوسط مصرف روزانه تلمبه خانه هاي خطوط لوله و تأسيسات جانبي آنها، در سال                .       شد

 .  هزار ليتر بود٧/٣٥      

 

 ميليون ليتر   ١٣٦٠١ درصد كاهش نسبت به سال قبل به          -٠/٨وره با   ، مصرف نفت ك   ١٣٨٢در سال   : نفت كوره   

نفت كوره در نيروگاهها براي      . مهمترين مصرف كننده نفت كوره، نيروگاههاي تحت پوشش وزارت نيرو مي باشند          . رسيد

 كشتي ها  در بخش حمل و نقل، نفت كوره براي سوخت        . سوخت جهت توليد انرژي الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد        

، مصرف نفت كوره روندي نزولي داشته به طوريكه متوسط رشد             ١٣٧٥-٨٢طي سالهاي   . مورد استفاده قرار مي گيرد   

 . درصد بوده است-٨٩/١ساالنه آن طي اين دوره برابر 

در .  به تفكيك بخش و استان نشان ميدهد        ١٣٨١-٨٢مصرف نفت كوره را در سالهاي        ) ٢-٣٥(و  ) ٢-٣٤(جداول  

 كمترين سهم مصرف نفت كوره به استان          ه استان اصفهان بزرگترين مصرف كننده نفت كوره بوده است و              اين دور 

 . كهگيلويه و بويراحمد تعلق داشته است



      

 

 

 ١٥٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٣٧٥-٨٢مصرف نفت كوره در بخشهاي مختلف طي سالهاي )  :  ٢-٣٢(جدول 

 صنايع و معادن حمل و نقل 
 جمع

 كشتيراني ساير
ساير  خانگي عمومي تجاري كشاورزي

 صنايع

نيروگاههاي 
 صنايع بزرگ

نيروگاههاي
 وزارت نيرو

 بخش/ سال

: مصرف           
 )هزار ليتر(

١٣٧٥ ٧٤٤٥٨٨٦ ٠ ٥٢٠٣٠٤٠ ٠ ١٨١٩٧٧ ٢٥٢٣٠٤٤ ٢٤١٩٠ ١٦٤٥٧٨ ٠ ١٥٥٤٢٧١٥ 
١٣٧٦ ٧٠٣٧٥٦٠ ٠ ٥٦٧٢٦٤٥ ٠ ٩٢٤٢٦ ٢٢٠٠٢٠٨ ٥٤٠١٣ ٣٣٦٥٠٩ ٠ ١٥٣٩٣٣٦١ 
١٣٧٧ ٤٨٧٠٢٣٩ ٠ ٦١٤٤٦٧٩ ٠ ١٥٩٤٧٦ ١٧٧٥٠٢٠ ٢٨٥٥٧٥ ٦٤٤٣٢٧ ٠ ١٣٨٧٩٣١٦ 
١٣٧٨ ٥٩٤٥٦٠٥ ٠ ٥٨٣٨٧٠٠ ٠ ١٧٠٦٣٣ ١٤٣٤٠١٠ ٦٣١٦٨ ٧٦٨٦٩٥ ٠ ١٤٢٢٠٨١١ 
١٣٧٩ ٦٤٩١٧٦١ ٠ ٥٧٨٤٢١٤ ٠ ٢٠٣٥٩١ ١٤٦٠٤٢٥ ١١٥١٠٠ ٦٨١٦٥٥ ٠ ١٤٧٣٦٧٤٦ 
١٣٨٠ ٦٧٩٨٧٥٢ ٠ ٦١٥٦٨٢٨ ٠ ١٠٢١٤٧ ١٥٠٢٠٣٠ ١١٥٨٠ ٦٨٢٥٢٤ ٠ ١٥٢٥٣٨٦١ 
١٣٨١ ٦٢٧٥٢٥٢ ٠ ٦٢٢٩١٠٩ ٠ ٣٢٦٥٠ ١٦٠٠١٧٣ ٠ ٦٤٧٠٠٥ ٠ ١٤٧٨٤١٨٩ 
١٣٨٢ ٤٩٣٧٧٩٢ ٠ ٦٥٠٥٢٠٨ ٠ ٢٤٦٠٦ ١٥٠٨٤٥٢ ٠ ٦٢٤٥٦٨ ٠ ١٣٦٠٠٦٢٦ 

سهم            
  :)درصد(

١٣٧٥ ٩١/٤٧ ٠٠/٠ ٤٨/٣٣ ٠٠/٠ ١٧/١ ٢٣/١٦ ١٦/٠ ٠٦/١ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 
١٣٧٦ ٧٢/٤٥ ٠٠/٠ ٨٥/٣٦ ٠٠/٠ ٦٠/٠ ٢٩/١٤ ٣٥/٠ ١٩/٢ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 
١٣٧٧ ٠٩/٣٥ ٠٠/٠ ٢٧/٤٤ ٠٠/٠ ١٥/١ ٧٩/١٢ ٠٦/٢ ٦٤/٤ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 
١٣٧٨ ٨١/٤١ ٠٠/٠ ٠٦/٤١ ٠٠/٠ ٢٠/١ ٠٨/١٠ ٤٤/٠ ٤١/٥ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 
١٣٧٩ ٠٥/٤٤ ٠٠/٠ ٢٥/٣٩ ٠٠/٠ ٣٨/١ ٩١/٩ ٧٨/٠ ٦٣/٤ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 
١٣٨٠ ٥٧/٤٤ ٠٠/٠ ٣٦/٤٠ ٠٠/٠ ٦٧/٠ ٨٥/٩ ٠٨/٠ ٤٧/٤ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 
١٣٨١ ٤٥/٤٢ ٠٠/٠ ١٣/٤٢ ٠٠/٠ ٢٢/٠ ٨٢/١٠ ٠٠/٠ ٣٨/٤ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 
١٣٨٢ ٣١/٣٦ ٠٠/٠ ٨٣/٤٧ ٠٠/٠ ١٨/٠ ٠٩/١١ ٠٠/٠ ٥٩/٤ ٠٠/٠ ٠٠/١٠٠ 

 
 )ميليون ليتر در روز(               ١٣٧٥-٨٢متوسط مصرف نفت كوره در ماههاي مختلف طي سالهاي )  :  ٢-٣٣(جدول 

 سال / ماه  ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 فروردين  ٦/٣٧ ٥/٣٥ ٨/٣٤ ٥/٢٤ ٤/٢٨ ٣/٣٣ ١/٣٢ ٨/٢٥

 ارديبهشت  ١/٣٧ ٣/٣٩ ٧/٢٩ ٤/٢٥ ٠/٣٧ ٩/٤٥ ٧/٣٧ ١/٣١
 خرداد  ٣/٤٣ ٧/٤٢ ٦/٢٩ ١/٢٦ ٤/٣٩ ٩/٣٣ ٢/٣٧ ١/٢٧
 تير  ٢/٣٦ ٩/٣٨ ٩/٣٧ ٣/٢٩ ٧/٣٣ ٨/٣٢ ٩/٣٦ ٧/٣٢
 مرداد ٤/٣٦ ٣/٣٩ ٢/٣٧ ٦/٢٩ ٥/٣٥ ٨/٣٢ ٥/٣٣ ٢/٣٢
 شهريور  ٤/٤٤ ١/٤٠ ٨/٣٨ ٨/٢٨ ٢/٣٤ ١/٣٤ ٩/٣٢ ٠/٢٩
 مهر ٥/٤٣ ٤/٣٨ ٣/٣٧ ٠/٣٥ ٥/٣٥ ٤/٣٥ ٤/٣٤ ١/٣٠
 آبان ٥/٤١ ٣/٣٨ ٨/٣٥ ٩/٣٨ ٠/٤١ ١/٤٥ ٦/٣٧ ٩/٣٢
 آذر ٥/٤١ ٦/٤٣ ٣/٣٦ ٠/٤٤ ٥/٤٣ ٨/٥١ ٦/٤٥ ٠/٤٦
 دي ٠/٤٢ ٦/٤٣ ٩/٣٤ ١/٤٥ ٣/٤٣ ٩/٤٨ ٨/٤٧ ٢/٥٥
 بهمن ١/٥١ ٨/٤٣ ٩/٣٨ ٦/٤٧ ٢/٤٩ ٤/٥٢ ٥/٥١ ٧/٥٦
 )١(اسفند  ٧/٥٩ ٠/٨٨ ٩/٥٧ ٧/٦١ ٢/٥٤ ٣/٥٥ ٢/٤٩ ٤/٥١

 متوسط  ٨/٤٢ ١/٤٤ ٣/٣٧ ١/٣٦ ٥/٣٩ ٧/٤١ ٦/٣٩ ٣/٣٧

 . بطور يكجا در مصرف اسفند ماه هر سال منظور گرديده است١٣٧٥ سوخت نفت كوره كشتي ها از سال )١   



  بخش نفت 
  

 

١٥٧

 ١٣٨١مصرف نفت كوره به تفكيك بخش و استان در سال )  :  ٢-٣٤(جدول 
 )هزار ليتر(

 صنايع و معادن حمل و نقل
 جمع

 كشتيراني ساير
 خانگي عمومي تجاري كشاورزي

ساير 
 ايعصن

 نيروگاههاي
 وزارت نيرو

 بخش/ استان 

 آذربايجان شرقي ٨٣٢٠١٢ ٤٤٦٧٩٦ ٠ ٦٧٤١ ٣٧٩٦٨ ٠ ٠ ٠ ١٣٢٣٥١٧

 آذربايجان غربي ٠ ١٧٤٢٤٤ ٠ ٣٧٠٣ ١٩٥٩٩٣ ٠ ٠ ٠ ٣٧٣٩٤٠

 اردبيل ٠ ١٠٦١٨٦ ٠ ٠ ٤٥٨١ ٠ ٠ ٠ ١١٠٧٦٧

 اصفهان ١٦١٨٣٨٣ ٦٣٠٥٩٣ ٠ ٦٣٥ ٧٤٤٦٨ ٠ ٠ ٠ ٢٣٢٤٠٧٩

 الماي ٠ ٥٧٨٣٦ ٠ ٠ ٤٥٤٩ ٠ ٠ ٠ ٦٢٣٨٥

 بوشهر ٠ ٣٧٢٧ ٠ ٠ ٥٢٧ ٠ ٢٢٣٢٥٤ ٠ ٢٢٧٥٠٨

 تهران ٦٨٢٧٤٠ ٤٢٨٧٢٤ ٠ ١٣٣١٦ ١٥٢٤٥٩ ٠ ٠ ٠ ١٢٧٧٢٣٩

 چهارمحال و بختياري ٠ ٤١١٧١ ٠ ٣٨ ٣٦٢٩ ٠ ٠ ٠ ٤٤٨٣٨

 خراسان ٥٠٨٦٠ ٨٢٦٣٧٨ ٠ ٢٢٦٠ ١٤٣١٨٦ ٠ ٠ ٠ ١٠٢٢٦٨٤

 خوزستان  ٢٦١١٤٤ ٥٢٠٩٣١ ٠ ١٩٢ ٥٣٨٧ ٠ ١٨٩٧٩ ٠ ٨٠٦٦٣٣

 زنجان ٠ ٣٦٦٣٥ ٠ ٠ ٢٤٤٣٦ ٠ ٠ ٠ ٦١٠٧١

 سمنان ٠ ٢٨٦١٦٥ ٠ ٠ ٨٤٦١ ٠ ٠ ٠ ٢٩٤٦٢٦

 سيستان و بلوچستان ٢٣٧٧٥٢ ١٢٣٢٩٩ ٠ ١٢٤٢ ٩٢٢ ٠ ٠ ٠ ٣٦٣٢١٥

 فارس ٠ ٢٩٦٩٥٣ ٠ ٤١٨ ١٠٤٨٧٧ ٠ ٠ ٠ ٤٠٢٢٤٨

 قزوين ٥٠٦٢٨٨ ٦٣٩٩٤٠ ٠ ٣٨٤ ١٨٥٥٢ ٠ ٠ ٠ ١١٦٥١٦٤

 قم ٠ ٧٣٣٠٠ ٠ ١٣٠ ٢٣٥٩٥٢ ٠ ٠ ٠ ٣٠٩٣٨٢

 كردستان ٠ ٨٤١٣٧ ٠ ١٥٤٢ ٤٠٤٤ ٠ ٠ ٠ ٨٩٧٢٣

 كرمان ١١١٢٦٨ ٢٩٠٢٩٣ ٠ ٥٤٦ ١٣١٤٤٠ ٠ ٠ ٠ ٥٣٣٥٤٧

 كرمانشاه ٤٣٧٩٣٦ ١٤٢٥١٧ ٠ ١٩٤ ١٠٠٠٧٤ ٠ ٠ ٠ ٦٨٠٧٢١

 كهگيلويه و بويراحمد ٠ ٢٠٧١٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠٧١٢

 گلستان ٠ ٤٦٨٥٨ ٠ ٠ ٣٩٣٣٣ ٠ ٠ ٠ ٨٦١٩١

 گيالن ٠ ٢٣٢٠٠ ٠ ٢٤١ ٢٦٣ ٠ ٠ ٠ ٢٣٧٠٤

 لرستان ٠ ٢٠٤١٢٠ ٠ ٧٥٣ ٢٣٥٤٨ ٠ ٠ ٠ ٢٢٨٤٢١

 مازندران ٢٠٠٧١٦ ١١٦٩٦١ ٠ ٠ ٦٩٧٨٤ ٠ ٠ ٠ ٣٨٧٤٦١

 مركزي ٦٤٨٧٧١ ٤٨٠١٧ ٠ ٣٦ ٦٥٢٢٦ ٠ ٠ ٠ ٧٦٢٠٥٠

 هرمزگان ٢٤٤٦٢٧ ١٦١٦٢٩ ٠ ١٠٠ ٠ ٠ ٤٠٤٧٧٢ ٠ ٨١١١٢٨

 همدان ٤٤٢٧٥٥ ١٣٢٥٩٨ ٠ ٩٤ ٤٢٨٦٤ ٠ ٠ ٠ ٦١٨٣١١

 يزد ٠ ٢٦٥١٨٩ ٠ ٨٥ ١٠٧٦٥٠ ٠ ٠ ٠ ٣٧٢٩٢٤

 كل كشور  ٦٢٧٥٢٥٢ ٦٢٢٩١٠٩ ٠ ٣٢٦٥٠ ١٦٠٠١٧٣ ٠ ٦٤٧٠٠٥ ٠ ١٤٧٨٤١٨٩



      

 

 

 ١٥٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٣٨٢مصرف نفت كوره به تفكيك بخش و استان در سال )  :  ٢-٣٥(جدول 

 )هزار ليتر(

 صنايع و معادن حمل و نقل
 جمع

 كشتيراني ساير
 خانگي عمومي تجاري كشاورزي

ساير 
 صنايع

 نيروگاههاي
  نيرووزارت

 بخش/ استان 

 آذربايجان شرقي ٥٣٤٧٨٤ ٤٧٢١١٤ ٠ ٣٤٠٧ ٧٤٠٥ ٠ ٠ ٠ ١٠١٧٧١٠

 آذربايجان غربي ٠ ١٧٦٤٣٣ ٠ ٩١٢ ١٨٣٣٥٠ ٠ ٠ ٠ ٣٦٠٦٩٥

 اردبيل ٠ ١١٣١٩٠ ٠ ٠ ٣٥٤٠ ٠ ٠ ٠ ١١٦٧٣٠

 اصفهان ١٤١٢٦٧٧ ٧٤٩١٠٧ ٠ ٧٣ ٤٢٧٩٢ ٠ ٠ ٠ ٢٢٠٤٦٤٩

 ايالم ٠ ٦٥٠٨٠ ٠ ٠ ٤٣٨ ٠ ٠ ٠ ٦٥٥١٨

 بوشهر ٠ ٢٦٨٦٢ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٤٧٨٩٨ ٠ ٢٧٤٧٦٠

 تهران ٤٢٧٢٢٣ ٤٥٩١٣٩ ٠ ٥٧٠١ ١٥٤٨٧٤ ٠ ٠ ٠ ١٠٤٦٩٣٧

 چهارمحال و بختياري ٠ ٣٧١٣٩ ٠ ٦٣٩ ٣٦٦١ ٠ ٠ ٠ ٤١٤٣٩

 خراسان ٢٥٦٤٦ ٨٠٠٠٥١ ٠ ١٢٤٣ ١٦٧٣٠٢ ٠ ٠ ٠ ٩٩٤٢٤٢

 خوزستان  ٨١٠٧٠ ٤٩٤٥٤٣ ٠ ٠ ٤٠٠٠ ٠ ٢٨٧٣٦ ٠ ٦٠٨٣٤٩

 زنجان ٠ ٣٩٣٤٣ ٠ ٠ ٢٦٩٩٥ ٠ ٠ ٠ ٦٦٣٣٨

 سمنان ٠ ٣١٧١٤٤ ٠ ٢٠٤ ٩٣٤٢ ٠ ٠ ٠ ٣٢٦٦٩٠

 سيستان و بلوچستان ٣٢٢٣٥٥ ١٣٥٧٦٤ ٠ ١٧٠١ ٥١٥ ٠ ٠ ٠ ٤٦٠٣٣٥

 فارس ٠ ٣٧٥١٩٠ ٠ ٧١١ ١٠٤٣٨٥ ٠ ٠ ٠ ٤٨٠٢٨٦

 قزوين ٤٦٢٥٧٥ ٥٧١٩٤٧ ٠ ٥١٦ ٢٥٤٥٦ ٠ ٠ ٠ ١٠٦٠٤٩٤

 قم ٠ ٤٣٧٠١ ٠ ٢٠٨ ١٩٦٠٤٢ ٠ ٠ ٠ ٢٣٩٩٥١

 ستانكرد ٠ ٧٢٥٣٠ ٠ ١٦٨٨ ٥٥٩٦ ٠ ٠ ٠ ٧٩٨١٤

 كرمان ١١١٨٥٠ ٢٩٦٣٣٦ ٠ ١٧٤٩ ١٣٠٦٣١ ٠ ٠ ٠ ٥٤٠٥٦٦

 كرمانشاه ٢٩٨٦٥٢ ١٤٣٤٦٦ ٠ ١٤٦ ٨٧٠٩٣ ٠ ٠ ٠ ٥٢٩٣٥٧

 كهگيلويه و بويراحمد ٠ ١١٠١٨ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١٠١٨

 گلستان ٠ ٦١٩٥٠ ٠ ٠ ٢٨٨١٢ ٠ ٠ ٠ ٩٠٧٦٢

 گيالن ٠ ٢٢٣١٤ ٠ ١٠٤ ٢٢ ٠ ٠ ٠ ٢٢٤٤٠

 لرستان ٠ ٢١٥٠٨٣ ٠ ١٧٥٩ ٢٧٩٦١ ٠ ٠ ٠ ٢٤٤٨٠٣

 مازندران ٢٠٩٤١٥ ١٠٧٥٦٤ ٠ ٠ ٣٤٧٨٠ ٠ ٠ ٠ ٣٥١٧٥٩

 مركزي ٥٥٤٤٤٤ ٩٢٥٥٧ ٠ ٢٣١٠ ١٠٩٠١٨ ٠ ٠ ٠ ٧٥٨٣٢٩

 هرمزگان ١٦٧٥٢٦ ١٥٦٢١٩ ٠ ٥٦٦ ٠ ٠ ٣٤٧٩٣٤ ٠ ٦٧٢٢٤٥

 همدان ٣٢٩٥٧٥ ١٥٨٢٠٩ ٠ ٤٥٦ ٣٤٧٧٥ ٠ ٠ ٠ ٥٢٣٠١٥

 يزد ٠ ٢٩١٢١٥ ٠ ٥١٣ ١١٩٦٦٧ ٠ ٠ ٠ ٤١١٣٩٥

 كل كشور  ٤٩٣٧٧٩٢ ٦٥٠٥٢٠٨ ٠ ٢٤٦٠٦ ١٥٠٨٤٥٢ ٠ ٦٢٤٥٦٨ ٠ ١٣٦٠٠٦٢٦



  بخش نفت 
  

 

١٥٩

در .  هزار تن رسيد   ٢٣٨٢  درصد كاهش نسبت به سال قبل، به          -٣/١، مصرف گازمايع با     ١٣٨٢در سال   : گاز مايع   

.  درصد سهم، بزرگترين مصرف كننده گاز مايع در ميان بخشهاي مصرف بود              ٦/٨١اين سال بخش خانگي و تجاري با         

 . درصد از كل مصرف بود٣/١٢ هزار تن، برابر با ٢٩٣سال مصرف گاز مايع در بخش حمل و نقل برابر همچنين در اين 

 
 ١٣٧٥-٨٢مصرف گاز مايع به تفكيك بخش طي سالهاي )  :  ٢-٣٦(جدول 

 )تن(

 بخش/ سال  خانگي حمل و نقل  ساير بخشها جمع

١٣٧٥ ١٦١١١١٠ ٥٥٨٤٥ ٩٨٥٥٠ ١٧٦٥٥٠٥ 

١٣٧٦ ١٧٠٤٥٥٠ ٨٢١٢٥ ١١٣١٥٠ ١٨٩٩٨٢٥ 

١٣٧٧ ١٦٧١٧٠٠ ١١٤٩٧٥ ١٥٣٣٠٠ ١٩٣٩٩٧٥ 

١٣٧٨ ١٦٨٩٥٨٥ ١٩٦٣٧٠ ١٨٢٥٠٠ ٢٠٦٨٤٥٥ 

١٣٧٩ ١٧٤٧٩٨٥ ٢٦٦٠٨٥ ٢٢٣٧٤٥ ٢٢٣٧٨١٥ 

١٣٨٠ ١٧٥٤٥٥٥ ٢٩٨٢٠٥ ٢٥٥٥٠٠ ٢٣٠٨٢٦٠ 

١٣٨١ ١٨٥٨٥٨٠ ٣١٧٥٥٠ ٢٣٧٢٥٠ ٢٤١٣٣٨٠ 

١٣٨٢ )١( ١٩٤٤٠٠٢ ٢٩٣٠٣٠ ١٤٥٣٢٤ ٢٣٨٢٣٥٥ 

 .مي گرددشامل خانگي و تجاري ) ١  

 
                    ١٣٧٥-٨٢متوسط مصرف گاز مايع در ماههاي مختلف طي سالهاي )  :  ٢-٣٧(جدول 

 )تن در روز(

 سال / ماه  ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 فروردين  ٤٧٩٣ ٥١٥١ ٤٨٩١ ٥٣٨٨ ٥٩٣٧ ٦٠١٦ ٦٧٠٧ ٦٤٣٢

 يبهشت ارد ٤٦١٤ ٤٩٢٧ ٤٨٤٤ ٥٣١٥ ٥٧٤١ ٥٩٨٩ ٦٤٩٤ ٦٤٨٤

 خرداد  ٤٥٦٦ ٤٨٢٤ ٤٦٨٨ ٥٠١٥ ٥٦٧٦ ٥٧٤١ ٥٨٩٩ ٦٠٢٥

 تير  ٤٢٠٩ ٤٧٩٣ ٤٧٢٣ ٤٨٥٥ ٥٦٢٣ ٥٣٨٤ ٥٧٩٩ ٥٩٥٢

 مرداد ٤٧٧٨ ٤٦٠٠ ٤٨٠٣ ٥١١٢ ٥٥٠٧ ٥٦٧٠ ٥٨٤٦ ٥٨٣٨

 شهريور  ٤٧٤٨ ٤٦٤٠ ٤٩٨٥ ٥٤٠٨ ٥٦٧٥ ٥٩٨٠ ٦٠٩١ ٥٩٨٢

 مهر ٥٠٤٧ ٥٠٣٣ ٥٠١٨ ٥٧٩٧ ٥٨٨٤ ٦٤٥٩ ٦٢٨٠ ٦٠٦٤

 آبان ٥٠٨٩ ٥٥٩٠ ٥٦٨٦ ٦٠٥٣ ٦٣٤٤ ٦٨٥٠ ٦٩٦٩ ٦٧٥٦

 آذر ٥٤٧٨ ٥٧٧٤ ٥٨٩٥ ٦١٩٩ ٦٨٦٠ ٦٩٠٦ ٧٢٣٨ ٧٣٦٠

 دي ٥٤٥٥ ٥٧٨٥ ٦٠١٣ ٦٤٥٢ ٦٩٨٧ ٧٠٩٢ ٧٧١٧ ٧٤٧٨

 بهمن ٥٦١٣ ٥٧٠٢ ٦٠٨٥ ٦٣٧٥ ٦٧٦٦ ٧٠٧٥ ٧٢٦٠ ٧٢٤٣

 اسفند  ٥٤٩٣ ٥٧٥٧ ٦٢٦٤ ٦٢٩١ ٦٦٦١ ٦٨٤٨ ٧١٥٨ ٦٨٠٧

 متوسط  ٤٩٨٤ ٥٢٠٧ ٥٣١٤ ٥٦٧٨ ٦١٣١ ٦٣٢٤ ٦٦١٢ ٦٥٢٧



      

 

 

 ١٦٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 . را نشان ميدهد١٣٨٠-٨٢مصرف ساير فرآورده هاي نفتي طي دوره ) ٢-٣٨(جدول : مصرف ساير فرآورده ها 

 
  ١٣٨٠-٨٢مصرف ساير فرآورده هاي نفتي طي سالهاي )  :  ٢-٣٨(جدول 

 )هزار مترمكعب(

 جمع
ساير 

 فرآورده ها
 )١(روغنها مالچ قير

سوخت 
سنگين جت 

(ATK) 

سوخت 
سبك جت 

(JP4) 

 حاللها
بنزين هواپيما

LL١٠٠ 
 سال

١٣٨٠ ٥/٢ ٣/١٣ ١٥٧ ١/٩٢٣ ٧٩٧ ١٥ ٢٠٩٩ ٢٥٩ ٩/٤٢٦٥ 

١٣٨١ ٧/٢ ٩/١٢ ٢/١٣٧ ٧/٨٦٨ ٠/٨٤٥ ١/٤٦ ٨/١٥٨٨ ٠/١٢٦ ٤/٣٦٢٧ 

١٣٨٢ ٢/١ ٩/١٢ ١/١٢٥ ٧/٨٤٥ ٩/٧٥٦ ٢/٣١ ٢/٢١٦١ ٩/٧٩ ١/٤٠١٤ 

 .ع روغن هاي وارداتي مي گرددشامل روغنهاي پايه، خام، صنعتي، موتور و ترانسفورماتور و انوا) ١

 
  قيمت نفت خام و فرآورده هاي عمده نفتي-١٢-٢

 
                  ١٩٩٠-٢٠٠٣قيمت نفت خام هاي سبک و سنگين ايران طي سالهاي ) : ٢-٣٩(جدول 

 )بشکه/ دالر (

 سال نفت خام سبک ايران  نفت خام سنگين ايران

 ١٩٩٠ ـــ )١( ١٣/٢٤

 ١٩٩١ ـــ ٣٣/١٧

١٩٩٢ )٢( ٦٠/١٨ ٠٤/١٧ 

١٩٩٣ ٣٥/١٥ ٤٥/١٤ 

١٩٩٤ ١٤/١٥ ٧٥/١٤ 

١٩٩٥ ٣٤/١٦ ٩٢/١٥ 

١٩٩٦ ٧٦/١٩ ٢٥/١٩ 

١٩٩٧ ٧٥/١٧ ٢٩/١٨ 

١٩٩٨ ٢٥/١١ ٧٧/١٠ 

١٩٩٩ ٦٨/١٦ ٢٤/١٦ 

٢٠٠٠ ١٠/٢٦ ٧٢/٢٥ 

٢٠٠١ ٦١/٢٢ ٠٦/٢٢ 

٢٠٠٢ ٥٢/٢٣ ١٠/٢٣ 

٢٠٠٣ ٩٠/٢٦ ٣٤/٢٦ 

  ١٩٩٠سال  May ١٤از  ) ١
 ١٩٩٢سال  Juneاز اول  ) ٢  



  بخش نفت 
  

 

١٦١

 )ريال/ ليتر (                           ١٣٥٣-٨٢قيمت اسمي فروش فرآورده هاي عمده نفتي طي سالهاي )  :  ٢-٤٠(جدول 

گاز مايع 
 )ريال/ كيلو(

سوخت سنگين  نفت كوره
(ATK) 

 نفت گاز
سوخت سبك 

 (JP4)جت 

نفت 
 سفيد

بنزين 
 سوپر

بنزين 
 معمولي

 سال

 ١٣٥٣ ٦ ـــ ٥/٢ ـــ ٤/٢ ـــ ٢/١ ـــ

 ١٣٥٤ ٦ ـــ ٥/٢ ـــ ٤/٢ ـــ ٢/١ ـــ
 ١٣٥٥ ٦ ـــ ٥/٢ ـــ ٤/٢ ـــ ٢/١ ـــ
 ١٣٥٦ ٨ ـــ ٥/٢ ـــ ٤/٢ ـــ ٢/١ ـــ
 ١٣٥٧ ١٠ ـــ ٥/٢ ـــ ٤/٢ ـــ ٢/١ ـــ
 ١٣٥٨ ١٠ ـــ ٥/٢ ـــ ٤/٢ ـــ ٢/١ ـــ
 ١٣٥٩ ٣٠ ـــ ٥/٢ ـــ ٤/٢ ـــ ٢/١ ـــ
 ١٣٦٠ ٣٠ ـــ ٥/٢ ٥ ٦٠٣/٢ ٥ ٢/١ ـــ
 ١٣٦١ ٣٠ ـــ ٥/٢ ٥ ٠٠٨/٣ ٥ ٢/١ ـــ
 ١٣٦٢ ٣٠ ـــ ٥/٢ ٥ ٠٠٨/٣ ٥ ٢/١ ـــ
 ١٣٦٣ ٣٠ ـــ ٨/٢ ٥ ٠٠٨/٣ ٥ ٢/١ ـــ
 ١٣٦٤ ٣٠ ـــ ٥/٢ ٥ ٠٠٨/٣ ٥ ٢/١ ـــ
 ١٣٦٥ ٣٠ ـــ ٥/٢ ٥ ٠٥٤/٣ ٥ ٢/١ ـــ
 ١٣٦٦ ٨٠/٣٧ ـــ ٤ ٥ ٦٢٥/٤ ٥ ٠/٢ ـــ
 ١٣٦٧ ٨٠/٤٠ ـــ ٤ ٥ ٧٢٠/٤ ٥ ٠/٢ ـــ
 ١٣٦٨ ٧٢/٤٢ ـــ ٤ ٥ ٧٢٠/٤ ٥ ٠/٢ ـــ
 ١٣٦٩ ٧٢/٤٢ ـــ ٤ ٥ ٧٢٠/٤ ٥ ٠/٢ ـــ
 ١٣٧٠ ٥٠ ـــ ٤ ٥ ١٠ ٥ ٠/٢ ـــ
 ١٣٧١ ٥٠ ـــ ٤ ٥ ١٠ ٥ ٠/٥ ـــ
 ١٣٧٢ ٥٠ ـــ ١٥ ٥ ١٠ ٥ ٠/٥ ـــ
 ١٣٧٣ ٥٠ ـــ ١٥ ٤٠ ١٠ ٤٠ ٠/٥ ـــ
 ١٣٧٤ ١٠٠ ١٤٠ ٢٠ ١٠٠ ٢٠ ١٠٠ ١٠ ـــ
١٣٧٥ ١٣٠ ١٨٠ ٣٠ ١٣٠ ٣٠ ١٣٠ ١٥ ٣٠ 
١٣٧٦ ١٦٠ ٢٢٠ ٤٠ ١٦٠ ٤٠ ١٦٠ ٢٠ ٣٦ 
١٣٧٧ ٢٠٠ ٢٨٠ ٦٠ ٣٠٠ ٦٠ ٣٠٠ ٤٠ ٣٦ 
١٣٧٨ ٣٥٠ ٥٠٠ ١٠٠ ٣٧٥ ١٠٠ ٣٧٥ ٥٠ ٤٣ 
١٣٧٩ ٣٨٥ ٥٥٠ ١١٠ ٥/٤١٢ ١١٠ ٥/٤١٢ ٥٥ ٤٣ 
١٣٨٠ ٤٥٠ ٦٠٥ ١٢٠ ٤٥٤ ١٢٠ ٤٥٤ ٢/٦٤ ٤٣ 
١٣٨١ ٥٠٠ ٦٦٥ ١٣٠ ١٣٦٠ ١٣٠ ١٣٦٠ ٧٠ ٤٧ 
١٣٨٢ ٦٥٠ ٩٠٠ ١٦٠ • ١٦٠ • ٢/٨٨ ٥٢ 

 : مالحظات
 ،     ١٣٦٦-٦٩ ريال و طي سالهاي      ٤/٢ ريال و مصارف غيرخانگي هر ليتر        ١٠ مصارف خانگي نفت گاز هر ليتر         ١٣٦٠-١٣٦٦طي سالهاي   ) ١

 . ريال محاسبه شد١٠ هر ليتر١٣٧١ الي ١٣٦٩ ريال و از سال ٤ ريال و مصارف غيرخانگي هر ليتر ١٠مصارف خانگي هر ليتر 

 . ريال در ليتر بصورت آزاد عرضه مي شد٦٠ ريال در ليتر به صورت سهميه بندي و ٣٠ بنزين معمولي به نرخ ١٣٦٦-٦٩طي سالهاي ) ٢
 . قيمت گاز مايع مربوط به گاز مايع تحويلي از پااليشگاه به شركتهاي توزيع است) ٣
 .   ارقام در دسترس نمي باشند•



      

 

 

 ١٦٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٩٦٨ -٢٠٠٣ر خليج فارس طي سالهاي قيمت فوب فرآورده هاي نفتي در بازا)  :  ٢-٤١(جدول 

 نفتا
 )دالر/تن(

نفت كوره 
 )دالر/تن(

 نفت گاز
 )دالر/بشكه(

 نفت سفيد
 )دالر/بشكه(

بنزين موتور 
 )دالر/بشكه(

 سال 

 ١٩٨٦ ـــ ٣٥/١٨ ٦٥/١٥ ٠٦/٦٨ ١٣/١١٨

 ١٩٨٧ ـــ ٧٢/٢٠ ٤٧/١٩ ٢٦/٩٤ ٠٧/١٤٧

 ١٩٨٨ ـــ ٢٣/١٨ ٩٠/١٦ ٨٥/٦٥ ٥٩/١٢٦

 ١٩٨٩ ـــ ٤٦/٢٢ ٩٢/٢٠ ٢٣/٨١ ٦٠/١٤٥

 ١٩٩٠ ـــ ٠٢/٣١ ١٦/٢٧ ١٧/٩٩ ٨٩/٢٠٦

 ١٩٩١ ـــ ٠٤/٢٧ ٦٤/٢٦ ٢٣/٨٢ ٣٨/١٩٨

 ١٩٩٢ ـــ ٨٤/٢٣ ٦١/٢٣ ٢١/٨١ ٤٣/١٧٩

 ١٩٩٣ ـــ ٧٧/٢٢ ٤٥/٢٢ ٤٨/٦٩ ٤٧/١٥١

 ١٩٩٤ ـــ ٣٨/٢٠ ٤١/١٩ ٨٣/٧٨ ٠٥/١٤١

 ١٩٩٥ ـــ ٣١/٢١ ٠٨/٢٠ ٩٦/٨٩ ٠٥/١٥٠

 ١٩٩٦ ـــ ٩٦/٢٦ ٥٦/٢٥ ١٧/١٠١ ١٧/١٧٢

 ١٩٩٧ ـــ ٣٨/٢٣ ٦١/٢٢ ٦٦/٩٤ ٦٣/١٨٧

 ١٩٩٨ ـــ ٩١/١٤ ٩٢/١٣ ٧٧/٦١ ٥٤/١٢٥

 ١٩٩٩ ـــ ١٩/٢٠ ٨١/١٧ ٤١/٩٥ ١١/١٦٧

 ٢٠٠٠ ـــ ٤٠/٣٢ ٤٧/٣٠ ٤٥/١٤٦ ٢٥/٢٤١

 ٢٠٠١ ـــ ٩٠/٢٥ ٧٦/٢٤ ٢١/١٢٢ ١٣/١٩٨

٢٠٠٢ )١( ١٩/٢٧ ٤٩/٢٦ ٨٧/٢٥ ٨٢/١٤٠ ٨٦/٢١٣ 

٢٠٠٣ ٣٠/٣٢ ٦٢/٣٠ ٨٧/٢٩ ٠٦/١٥٨ ١٤/٢٥١ 

  ٢٠٠٢سال  Juneاز دهم ) ١ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (٣-٢ ) : قيمت نفت خام سبك و سنگين ايران طي سالهاي ٢٠٠٣-١٩٩٣
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طرح ذخيره سازي گازطبيعي در مخازن زيرزميني :  ٣-٣
 توليد گازطبيعي  :  ٤-٣

 پااليش :  ٥-٣              

 واردات و صادرات گازطبيعي  :  ٦-٣                

 انتقال و توزيع  : ٧-٣                

 مصرف گازطبيعي   : ٨-٣                

 قيمت گازطبيعي   : ٩-٣                

 



      

 

 

 ١٦٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 گازطبيعي : سوم بخش 

 
  كليات-١-٣

ترين ارزش حرارتي برخوردار است و برخالف ساير  هاي فسيلي متداول، از پايين گازطبيعي در مقايسه با ساير سوخت

 بنابراين جايگزيني آن بجاي مصرف فرآورده هاي نفتي        . باال را ندارد   ه قابليت تبديل به مواد با ارزش افزود       ،هيدروكربورها

از آنجا كه از يك دهه گذشته، رويكرد جهاني به            همچنين،  . د صيانت از منابع باارزش نفتي را تسريع بخشد          انومي ت

 نويني شده، گسترش استفاده از گازطبيعي بعنوان سوختي پاك، در دستور             ههاي محيط زيست وارد مرحل     كاهش آالينده 

 .  استقرار گرفتهمنجمله ايران كار اكثر كشورهاي جهان 

 پل ارتباطي حوزه درياي خزر و آسياي ميانه در شمال با خليج فارس و كشورهاي هند و پاكستان در جنوب شرق                       ،يرانا

با دارا بودن ذخاير عظيم گازطبيعي و سيستم گسترده           بنابراين. باشد كشور از يك طرف و تركيه و اروپا از طرف ديگر مي             

 .رود شمار مي المللي گازطبيعي به ر تأمين بخشي از تقاضاي بينانتقال گاز داخلي كشور، عامل تعيين كننده و مؤثري د

اي  مالحظه  تمايل قابل  ،كننده گاز در منطقه خاورميانه     عنوان بزرگترين توليدكننده و مصرف     ايران به از سوي ديگر    

هاي انرژي    لذا سياست جايگزيني گاز با ساير حامل         .گيري از مزيت نسبي گازطبيعي در اقتصاد ملي دارد           براي بهره 

 ،عنوان اهداف بلندمدت سياست انرژي كشور       به،  المللي گاز  متعارف مصرفي و ارتقاي جايگاه كشور در بازارهاي بين          

 . استبوده همواره مدنظر 

 
  ذخاير و ميادين گاز طبيعي-٢-٣

گازطبيعي  منابع دارنده کشورهاي برايرقم   اين .مي باشد سال ١/٦٧ جهان گازطبيعي کل طبق برآوردها، عمر ذخاير     

ميزان ذخاير كل قابل استحصال گازطبيعي      . است سال ٣٣٠ حدود ايران براي و سال ٢٧٠ از بيش حداقل ،فارس خليج در

 تريليون  ٦٠/١٢ تريليون مترمكعب برآورد گرديده است كه از اين ميزان، حدود             ٤٥/٢٧، بالغ بر    ١٣٨٢كشور در پايان سال     

.  تريليون مترمكعب نيز، در مناطق دريايي قرار داشته اند            ٨٥/١٤اطق خشكي و     مترمكعب، ذخاير قابل استحصال من      

 ١/٥٤ درصد و سهم مناطق دريايي نيز        ٩/٤٥بدين ترتيب، از كل ذخاير قابل استحصال در اين سال، سهم مناطق خشكي              

، ميادين  ١٣٨٢ا پايان سال    گاز مورد نياز كشور، عمدتاً از ميادين خشكي توليد مي گردد، به طوري كه ت              . درصد بوده است  

 .  درصد گازطبيعي موردنياز كشور را تأمين نموده اند٩/٧ و ١/٩٢خشكي و دريايي به ترتيب حدود 



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٦٥

                      ١٣٨٢ذخاير گازطبيعي كشور در سال ) : ٣-١(جدول 

 )تريليون متر مكعب(

 موقعيت ذخيره ١٣٨٢كل توليد انباشتي تا پايان سال  ١٣٨٣ذخيره در آغاز سال 

 خشكي ٧١/١٤ ١١/٢ ٦٠/١٢

 دريا ٠٣/١٥ ١٨/٠ ٨٥/١٤

 جمع ٧٤/٢٩ ٢٩/٢ ٤٥/٢٧

 

 درصد ميادين موجود در مناطق دريايي خود داراي          ٦٠ايران با برخي از كشورهاي همسايه، در برداشت از حدود             

ي قبل آغاز نموده اند، ليكن ايران در       كشورهاي مزبور، بهره برداري از اين ميادين مشترك را از سالها          . منافع مشترك است  

ولي . سالهاي گذشته به داليل متعدد اقتصادي، فني، موانع سرمايه گذاري و سياسي چندان به اين مسئله توجه ننموده بود                   

در . در سالهاي گذشته به منظور افزايش توان خود براي بهره برداري از اين ميادين مشترك، اقداماتي را انجام داده است                     

 . نشان  داده شده است١٣٨٢، ميادين مشترك گازطبيعي كشور و وضعيت بهره برداري از آنها در سال )٣-٢(دول ج

 
            ميادين مشترك گازطبيعي با كشورهاي همسايه) : ٣-٢(جدول 

 منطقه نام ميدان نام  كشور  همسايه وضعيت

 خشكي گنبدلي تركمنستان در حال بهره برداري

 و انعقاد   ٥ و   ١،٤، توسعه فازهاي     ٣ و   ٢ي از فازهاي     بهره بردار
  فاز ديگر ٥قرارداد 

 پارس  جنوبي قطر

 هنگام عمان انجام مطالعات توصيفي 
 سلمان ابوظبي انعقاد قرارداد و انجام عمليات اجرايي 

 مبارك شارجه عدم قابليت و امكان توسعه 
 بي ـ فارسي عربستان انعقاد قرارداد اكتشاف اين ميدان 

 
 

 دريايي

 
 

در حالي كه،  . با توجه به جدول فوق، در حال حاضر كشور ايران تنها از دو ميدان مشترك خود بهره برداري مي نمايد                  

حجم سهم ذخاير قابل استحصال ايران در اين دو ميدان، فقط درصد اندكي از حجم ذخاير كل ميادين مشترك گازي                      

البته، ميدان عظيم گازي    . است) ن عظيم پارس جنوبي، كه با قطر مشترك مي باشد        بخصوص در مقايسه با ميدا    (كشور  

ـ فارسي و سلمان از جمله مهم ترين و غني ترين ميدان هاي مشترك گازطبيعي كشور                      پارس جنوبي و نيز، ميادين بي 

همچنين، . زي افزايش خواهد داد   مي باشند كه تسريع در بهره برداري از اين ميادين، توان توليد گاز ايران را به طور بار                 

. هاي غيرمشترك و توسعه نيافته قرار دارند         در ميدان  ،اي از مخازن گازطبيعي ايران     بخش عمده الزم به ذكر است كه      



      

 

 

 ١٦٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 برخي از ميادين مهم گازي      . به آن مفهوم است كه ايران از پتانسيل عظيمي براي توسعه گاز برخوردار است                ،اين امر 

                :  كشور عبارتند از

 و بوشهر فارس، هاي استان مرز درميدان گازي تابناك، در شرق منطقه گازي عسلويه و             : ميدان گازي تابناك  

، يكي از   گازي ميعانات بشكه ميليون ٥٤٥ و درجا گاز مترمكعب ميليارد ٨٥٧اين ميدان با    . واقع شده است   هرمزگان

 ميليون متر مكعب در روز و       ٩٠٠ مطالعات فعلي، توليد روزانه چاه، حدود        براساس. بزرگترين ميادين گازي كشور مي باشد    

ويژگي اصلي اين ميدان، عالوه بر ذخيره قابل        .  هزار مترمكعب گاز است    ٢٨ بشكه نفت ميعاني، در مقابل هر        ١٦داراي  

 . توجه آن، شيرين بودن گاز آن مي باشد كه نياز به تأسيسات شيرين سازي ندارد

 . دارد برداشت قابل گاز مترمکعب ميليارد ۱۷۶اين ميدان،  :الواني گاز ميدان

 واقع در كه زياد مايعات با گازي مشترك ميدان يك ،خليج فارس در هنگام منطقه در :ميدان گازي منطقه هنگام   

 يعاتما بشكه هزار ٤٠ تا ٣٠ روزانهبا كشف اين ميدان مي توان       كهشده است    كشف ،مي باشد سبك بسيار نفت نوعي

 مطالعات فني ـ اقتصادي توسعه اين ميدان از لحاظ          ١٣٨٢همچنين در سال    . نمود استخراج سبك بسيار نفت با گازي

 .فني و اقتصادي انجام شده است

يكي از بزرگ ترين منابع گازي مستقل شناخته شده جهان مي باشد            ،جنوبي پارس گازي حوزه  منطقه :پارس جنوبي 

 قسمت.  كيلومتري ساحل جنوبي ايران قرار دارد       ١٠٠فارس و به فاصله       خليج در قطر و اناير آبي مشترك مرز دركه  

 گنبد آن به كه است قطر به متعلق ،آن تر كوچك بخش و است مشهور بالل اسم به كه دارد تعلق ايران به ،مخزن اعظم

 قرار برداري بهره مورد را آن فازچند   ،ناكنو هم و پرداخته مخزن اين توسعه به ١٣٦٧ سال از قطر كشور. مي گويند ١شمالي

 يك هر از كه است يادآوري به الزم. باشد مي روز در مكعب فوت ميليارد يك معادل ،فاز هر از بهره برداري. است داده

 اليه از, حوزه اين گازي محصوالت بر عالوه ،قطرالبته  . آيد مي به دست مايع گاز بشكه ٥٠ حدود, گاز مكعب فوت ميليون

 گاز مترمكعب تريليون ١٣ از بيش وجود از برآوردها آخرين .كند ميبرداشت   خام نفت بشكه هزار ١٢٠ روزانه ،مخزن يگرد

ر گازي  ذخاي از درصد ٥٠ و جهان گازي ذخاير كل از درصد ٨ معادل ،رقم اين .دارد حكايت ميدان ينا جاي در ذخيره

 ،نيز و گازي ميعانات بشكه ميليارد ١٧ بر لغبا اي ذخيره داراي گازي، ذخاير بر عالوه ميدان اين. است كشور شده شناخته

 . است نفت بشكه ميليارد پنج حدود تخميني ذخيره

با توجه به رشد تقاضا جهت مصرف گاز در داخل كشور و اهميتي كه ميعانات گازي اين ميدان در امر صادرات                            

 
1 - North Dome 



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٦٧

 كيلومتري جنوب شرقي بوشهر نيز، به      ٢٧٠بندر عسلويه در    . دداراست، توسعه اين ميدان در فازهاي مختلف طراحي گردي         

ی جنوب پارس ميدان ازی  بردار بهره. عنوان منطقه ساحلي براي ايجاد تأسيسات خشكي و پشتيباني اين ميدان انتخاب شد             

 مصرف به داخل در فعالً ،آنی  توليد گاز و شده آغاز پيش سال چند از ،دهد یم تشکيل را ايرانی  گاز ذخاير ازی  نيم که

امكان صادرات گازمايع    ايران ،دارد اختصاص مايع گاز توليد به آن ازی  بخش که جديدی  فازها ازی  بردار بهره با اما. رسد یم

 . باشد مي توسعه قابل فاز ١٨ تا جنوبي پارس منطقه ،شود مي گفته. را نيز مي تواند بيش از پيش داشته باشد

 
 زهاي مختلف توسعه ميدان پارس جنوبياهداف توليدي فا) : ٣-٣(جدول 

فازهاي 
 ١٨و ١٧

فازهاي 
 ١٦و ١٥

 فاز

٦( ١٤( 

 فاز

١٣ 

 فاز

 ٦( ١٢( 

 فاز

١١ 

 فازهاي

 ١٠و ٩

 فازهاي

 ٨و ٧ و ٦
 فازهاي

 ٥و ٤

 فازهاي

 ٣و ٢

 فاز

١ 
 شرح

 )١(توليد از مخزن ٣/٢٨ ٦/٥٦ ٦/٥٦ ٨٥ ٦/٥٦ ٤٨ ٧٠ ٤٨ ٦/٣٩ ٦/٥٦ ٦/٥٦

 )١(گازطبيعي تصفيه شده ٢٥ ٥٠ ٥٠ ــ ٥٠ ــ ــ ــ ــ ٥٠ ٥٠

 )١(گاز ترش براي تزريق ــ ــ ــ ٨٠ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 )٢(LNG-گازطبيعي مايع شده ــ ــ ــ ــ ــ ٩ ٥/٩ ٩ ــ ــ ــ

 )٢( خوراك پتروشيمي -گاز اتان  )٧( )٧( ١ ٩/٠ ١ ــ ٣/٠ ــ ٦٣/٠ ١ ١

 )٢(گاز مايع  )٧( )٧( ٠٥/١ ٢/١ ٠٥/١ ٧٣/٠ ٠٩/١ ٧٣/٠ ٦٦/٠ ٠٥/١ ٠٥/١

 )٣(ميعانات گازي  ٤٠ ٨٠ ٨٠ ١٢٠ ٨٠ ٥٣ ٧٨ ٥٣ ٥٣ ٧٥ ٧٥

 )٤( GTLتوليد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٦٠٠٠٠ ــ ١٢٠٠٠٠ ــ ــ

 )٥ (گوگرد ٢٠٠ ٤٠٠ ٤٠٠ ـ ٤٠٠ ٢٨٠ ٤٢٠ ٢٨٠ ٢٨٠ ٤٠٠ ٤٠٠

 كه در روزهزار بش: واحد ) ٣  ميليون تن در سال : واحد) ٢  ميليون مترمكعب در روز : واحد) ١
 تن در روز :  واحد) ٥   بشكه در روز : واحد) ٤
مي باشد و   GTL م ف م ر براي توليد     ٧٠٠و   NIOC-LNG م ف م ر آن براي     ١٨٠٠ م ف م ر است كه     ٢٥٠٠ پارس جنوبي شامل توليد      ١٢فاز  )  ٦

 .اختصاص داده شده است GTL م ف م ر براي توليد ١٤٠٠ شامل توليد ١٤فاز 
 .ز مايع در پتروشيمي جدا مي شوداتان و گا) ٧

 
  طرح ذخيره سازي گازطبيعي در مخازن زيرزميني-٣-٣

 ايجاد. دارد ضرورت  سال  سرد ماه هاي  در مصرف  اوج  زمان  در بويژه  گاز مستمر مين أت گازطبيعي براي  ذخيره سازي 

 كردن  ذخيره  با و گرفته  قرار گاز ملي  شركت  هاي طرح  اجراي  برنامه  گازطبيعي در  ذخيره سازي  براي  زيرزميني  مخازن 

 با. شد خواهد جلوگيري  گاز توزيع  و انتقال  سيستم  آسيب پذيري  از  ،زمستان در برداشت  براي  تابستان  در مازاد گاز

 خطوط  مجاورت  اي مسير در مخازني  چنين  وجود  ،انتقال لوله  خطوط  طريق  از ،گازطبيعي كشور  صادرات  حجم  توسعه 

 مخازن  ايجاد با صادرات  براي  نياز مورد كيفيت  و كميت  با گاز مين أت. است برخوردار زيادي  اهميت  از صادراتي  لوله 

 آن  ذخيره سازي   ،مايع سوخت هاي  با مقايسه  گازطبيعي در  باالي  بسيار حجم  به  توجه  با. مي شود تسهيل  ذخيره سازي 



      

 

 

 ١٦٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 دو گازطبيعي در  ذخيره سازي  طرح  اجراي  ابتدايي   مرحله  .شد هداخو انجام  فشار تحت  و زيرزميني  هاي ساختمان  در

از نوع   مخزن يورتشاي ورامين  . است  شده  انجام  قم  در سراجه  و ورامين  جنوب  در يورتشا آبدار طاقديس  ميدان 

 . ل به مخزن گازي انجام يافته است مي باشد كه مرحله ارزيابي آن براي تبدي١طاقديس آبدار

الزم است ابتدا مقداري از گاز درجاي موجود در آن تا دستيابي به فشار مناسب جهت ذخيره سازي                  در مخزن سراجه قم   

، لرزه نگاري سه بعدي و     ٩، حفاري چاه شماره     ١٣٨٣ آغاز شده و در سال       ٨عمليات اجرايي با تعمير چاه شماره       . تخليه گردد 

 . چاه ها نيز شروع خواهد شدحفر بقيه

عالوه بر دو مخزن يورتشاي ورامين و سراجه قم مطالعات امكان سنجي، ارزيابي و ذخيره سازي در برخي از ميادين                   

 ١٣٨٣واقع در ايران مركزي نظير ميادين تلخه  غربي و شرقي، پرندك، مره كوه، سياه كوه و ابر دژنو نيز در برنامه سال                       

 .  مطالعه امكان سنجي ذخيره سازي در آذربايجان و غرب كشور نيز در برنامه قرار داردهمچنين. قرار دارد

 
 مشخصات مخازن ذخيره سازي گازطبيعي) : ٣-٤(جدول 

 نام مخزن / شرح  واحد يورتشاي ورامين سراجه قم

 مدت زمان تزريق ماه در سال ٧ ٦-٧

 ه سازيميزان تزريق جهت ذخير ميليون مترمكعب در روز ٢/٣ ٦/٧

 حجم ذخيره سازي در هر سال  ميليون مترمكعب ٦٥٠ ١٥٠٠-٢٠٠٠

 مدت زمان توليد  ماه در سال ٢ ٣-٤

 ميانگين توليد ميليون مترمكعب در روز ١١ ١٥

 حداكثر قابليت توليد  ميليون مترمكعب در روز ٦/١٣ ١٨

 
  توليد گاز طبيعي-٤-٣

  توليد گاز غني-١-٤-٣

بدين ترتيب، منابع توليد گاز غني را       . هاي نفت، قبل از انجام فرآورش را گاز غني مي نامند          گازهاي خروجي از چاه    

 :مي توان به صورت زير طبقه بندي كرد

گازهاي خروجي همراه با نفت، كه ميزان آن بسته به حجم نفت خروجي و خصوصيات فيزيكي نفت هر مخزن                        -

 
1 - Aquifer 



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٦٩

 .نفتي متغير است

 ميادين نفتي واقع در مناطق خشكي، كه عمدتاً در فرآيند تزريق گازطبيعي              گازهاي خروجي از كالهك هاي گازي     -

 .به ميادين نفت و گاز مورد استفاده قرار مي گيرند

گازهاي غني حاصل از سازندهاي گازي ميادين نفتي و ميادين مستقل گازي كه به عنوان حامل انرژي و يا خوراك   -

 .تفاده خواهند داشتبخش هاي مختلف صنعتي و پتروشيمي، قابليت اس

 .   نشان مي دهد١٣٧٥-٨٢، ميزان توليدات گاز غني را از منابع مختلف فوق، طي سالهاي )٣-٥(جدول 

 
      ١٣٧٥ - ٨٢توليد گاز غني از منابع مختلف طي سالهاي ) : ٣-٥(جدول 

 )ميليون مترمكعب در روز(

 شرح/ سال  هگاز همرا گاز كالهك و سازندهاي گازي گاز ميادين مستقل جمع

٩٦/٢٣٣ 

٤٦/٢٥١ 

٩٢/٢٦٦ 

٥٩/٢٨٦ 

٥٣/٢٩٨ 

٧٨/٣١١ 

٥٣/٣٣٥ 

٠٠/٣٧٨ 

٣٣/٩٧ 

٧٨/١١٧ 

٨٧/١٢٩ 

٢٠/١٥١ 

٦٠/١٥٨ 

٣٤/١٧٢ 

١٢/٢٠٤ 

٥٦/٢٤١ 

٤١/٥٣ 

٨٢/٥٠ 

٢٩/٤٨ 

٧٧/٤٨ 

٣٣/٥٠ 

٢٢/٥١ 

٩٧/٤٥ 

٠٨/٤٤ 

٢٢/٨٣ 

٨٦/٨٢ 

٧٦/٨٨ 

٦٢/٨٦ 

٦٠/٨٩ 

٢٢/٨٨ 

٤٤/٨٥ 

٣٦/٩٢ 

١٣٧٥ 

١٣٧٦ 

١٣٧٧ 

١٣٧٨ 

١٣٧٩ 

١٣٨٠ 

١٣٨١ 

١٣٨٢ 

 

گاز غني توليد شده كه نسبت به سال        )  ميليون مترمكعب در روز    ٣٧٨( ميليارد مترمكعب    ٩٧/١٣٧، معادل   ١٣٨٢در سال   

 ٤/٢٤ درصد گاز غني توليدي از ميادين مستقل،          ٩/٦٣در اين سال،    .  درصد افزايش نشان داده است      ٧/١٢گذشته، معادل   

مالحظه مي شود طي سالهاي    . ز كالهك هاي گازي به دست آمده است       درصد آن ا   ٧/١١درصد آن از مخازن همراه نفت و        

به . ، افزايش توليد گازهاي غني، عمدتاً در نتيجه افزايش رشد توليد از ميادين مستقل گازي صورت گرفته است                  ١٣٧٥-٨٢

مكعب در روز در     ميليون متر  ١٢/٢٠٤ درصد رشد، از     ٣/١٨نحوي كه، ميزان توليد گازهاي غني حاصل از ميادين مستقل با           

، ميزان مصرف   )٣-٦(همچنين در جدول    .  رسيده است  ١٣٨٢ ميليون مترمكعب در روز در سال         ٥٦/٢٤١ به   ١٣٨١سال  

 . نشان داده شده است١٣٨٠-٨٢گاز هاي غني طي سالهاي 



      

 

 

 ١٧٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

             ١٣٨٠ - ٨٢مصرف گاز غني طي سالهاي )  :  ٣-٦(جدول 
 )ر روزميليون مترمكعب د(

 سال/ شرح  ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢
 مصرف عملياتي و تبديل به مايع ٥٩/٨ ٠٣/٨ )١(

 مصارف مستقيم تزريق به منابع نفتي ٢٤/١٢ ٧٠/١٠ )١( ٧٤/٩٢
 تحويلي به كارخانجات گاز و گاز مايع ٠٧/٧٦ ٩٢/٧٢ )١(

 تحويلي به شركت ملي گاز ٥١/١٥٤ ٤٠/١٨٠ )٢( ٩٣/٢٣٦

 به تأسيسات پتروشيميتحويلي  ١٥/٨ ٣١/٨ ٨٦/٧
 آغار و داالن تحويلي به مناطق نفت خيز ٧٤/١٧ ٦٦/٢٣ )٢(

 سوزانده شده ٥٠/٣٤ ٥٠/٣١ ٤٧/٤٠

   جمع مصرف ٧٨/٣١١ ٥٣/٣٣٥ ٠٠/٣٧٨

 .شامل مصارف عملياتي و تبديل به مايع، مصارف مستقيم تزريق به منابع نفتي و تحويل به كارخانجات گاز و گازمايع مي گردد) ١
 . شامل تحويلي به شركت ملي گاز و آغار و داالن تحويلي به مناطق نفت خيز مي گردد) ٢

 

اين امر  . شد  در محل سوزانده مي    اًگازهاي همراه اجبار  از ابتداي استخراج نفت در ايران،        : گاز همراه مناطق نفتي   

نقاط در  تنها  (اندك  گذاري و مصرف     سرمايههزينه هاي  مسافت بين منابع توليد و نقاط مصرف،          عمدتاً به دليل ُبعد      

گازهاي همراه كه از مخازن نفت استحصال مي شوند، در مناطق مختلف خشكي و دريايي              . به تعويق افتاد  ) خيز جنوب  نفت

مخازن نفت مناطق خشكي كه قسمت هاي عمده اي از گازهاي همراه آنها سوزانده مي شود، عمدتاً در                  . كشور قرار دارند  

گازهاي ميادين توسعه يافته دريايي، فقط ميادين نفتي         . ستان، ايالم، بوشهر، لرستان و كرمانشاه قرار دارند        استان هاي خوز 

 :پراكنده شده در خليج فارس مي باشند و برحسب پايانه هاي صادراتي نفت خام به چهار بخش زير تفكيك مي شوند
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نمودار( ١- ٣) : توليد گاز غني از منابع مختلف طي سالهاي ٨٢-١٣٧٥

سال

ميليون متر مكعب در روز



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٧١

 .ذرشامل ميادين نفتي درود، فروزان و ابو: پايانه صادراتي خارك -

 .شامل ميادين نفتي سلمان، رشادت، رسالت و بالل: پايانه صادراتي الوان -

 .شامل ميادين نفتي واقع در منطقه سيري مشتمل بر ميادين سيوند، دنا، نصرت، الوند و اسفند: پايانه صادراتي سيري -

 .شامل ميادين نفتي هنديجان، نوروز، بهرگانسر و سروش: پايانه صادراتي بهرگان -

 ٣/٢٦٨، ٣/٢٧١، ٧/٢٧٦، به ترتيب   ١٣٧٩-٨٢ه ذكر است كه ميزان گاز همراه توليدي مناطق دريايي طي سالهاي             الزم ب 
و سلمان صورت گرفته    » ئي« ميليارد فوت مكعب بوده و عمدتاً از ميادين درود، فروزان، ابوذر، سيري اسفند                 ٩/٢٨٣و  

و نيز، ميزان   ) ٣-٧( در جدول      ١٣٧٩-٨٢ن طي سالهاي    ميزان توليد گاز همراه ميادين دريايي به تفكيك ميدا         . است
 . برآورد گرديده اند) ٣-٨( در جدول ١٣٨٢توليد و مصرف گاز همراه اين ميادين در سال 

 
     ١٣٧٩ -٨٢توليد گاز همراه ميادين دريايي به تفكيك ميادين طي سالهاي ) : ٣-٧(جدول 

 )ميليون فوت مكعب(

 توليد انباشتي تا پايان

 ١٣٨٢سال 
 نام ميدان ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 هنديجان ١٩/٢٢٣٨ ٥٥/٢٤٤١ ٧٧/٢٨٩٣ ٣٩/٧٩٢٠ ٤٥/٩٦٧٨٠

 بهرگانسر  ٩٣/٤٢٢٤ ١٢/٢٥٠٧ ٨٦/٢٥١٨ ٥٣/٤٢٨٤ ٠٥/١٢٣٩١٦

 نوروز ٥٩/٦٦٦ ٧١/٣٠٥ ٧٥/٣٧ ١٧/٣٥ ٨٥/٤٢٩٣٧

 سروش ـــ ٨٥/٩٠١ ٠٨/٢٦١٧ ٣٣/٢١٣٦ ٢٤/١٤٥٦٠

 ابوذر  ٩٠/٢٢٤١٠ ٧٠/١٧٠٢٠ ٣٠/٢٠٠٦٩ ٥٠/٢٧٣٨٣ ٧٣/٢٩٢٣٧٨

 درود  ٠/١٢٦٢١٦ ٠/١١٩٣٥٧ ٠٠/١١٦٦١٦ ٠٠/١١٨٩١٨ ٤٥/٢١٥٤٩٤٩

 فروزان  ٥٠/٦٣٦١٨ ٧٠/٦٦٤٨٤ ٩٠/٥٦١٣٣ ٢٠/٥٧٩٣٩ ٥٨/١٠٧٥٧٨٧

 رشادت  ٦٥/٦١٣ ٥٨/٥٧٨ ٩٩/٥٥٩ ٦٦/٥٣٥ ٧٤/١٠٤١١٠

 رسالت  ٥١/٢١٠٢ ٧٩/٢٠٠٠ ٠٠/٢٠٣٧ ٧٣/٢٣٤٠ ٠٥/١٦٩٣٠٣

 سلمان  ٢٩/١٧١٧٦ ٧٢/٢٠٠٢٥ ٧٢/٢١٩٤٦ ١٤/١٩٥٤٢ ٧٥/٥٧٦٥٨٤

 بالل ـــ ـــ ٧٨/١٨١ ٤١/٣٩٨٦ ١٩/٤١٦٨

 سيوند و دنا  ٦٦/٢٨٣٧ ٣٤/٣٠٤٣ ٣٠/٣٣٧١ ٤٢/٣٧٨٠ ٧٥/٦٦٧٣٠

 نصرت ٨٧/٣٨٨ ٢٩/٨٥٨ ١١/٩١٣ ٨٤/٦٥٩ ٦٩/١٣٨٠٣

 »آ«سيري الوند  ٠٢/٤٢٢٥ ١٤/١٢١٦ ١٨/١٠٦٣ ٩٨/٨٨٨ ١١/٥٥٩٩

 »ئي«سيري اسفند  ٣٧/٢٩٩٧٨ ١٨/٣٤٦٠٧ ٥٢/٣٧٣٠٦ ١٥/٣٣٥٤٣ ١٠/١٥٨٣٦٥

 جمع ٤٨/٢٧٦٦٩٧ ٦٧/٢٧١٣٤٨ ٢٦/٢٦٨٢٦٦ ٤٥/٢٨٣٨٩٤ ٧٣/٤٨٩٩٩٧٥

 
 

، ميزان گازهاي سوزانده شده نسبت به سال گذشته، به علت افزايش توليد نفت خام در مناطق فالت قاره                   ١٣٨٢در سال   

 آنجا كه حجم قابل توجهي از گازهاي همراه         از. و در ميدانهايي كه فاقد تأسيسات جمع آوري مي باشند، افزايش داشته است           



      

 

 

 ١٧٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
نفت سوزانده مي شود، در حال حاضر، پروژه هايي در حال مطالعه و يا در مراحل سرمايه گذاري است تا بتوان اين حجم                         

و  GTL، فرآيند   LPGباالي گازهاي همراه سوزانده شده را بازيافت نمود و در صنايع پتروشيمي، تزريق گاز و تبديل به                     

 . ه مورد استفاده قرار دادغير

 
         ١٣٨٢توليد و مصرف گاز همراه ميادين دريايي در سال ) : ٣-٨(جدول 

 )ميليون فوت مكعب(

 ميدان توليد گاز تحويلي مصرف گاز سوخته  شده گاز شيرين دريافتي

 ـــ
 ـــ
 ـــ
 ـــ

٤٢/١٢١١٤ 
١٧/٣٥ 
٣٣/٢١٣٦ 
٩٢/١٤٢٨٥ 

٥/٩٠ 
 ـــ
 ـــ 

٥/٩٠ 

 ـــ
 ـــ
 ـــ
 ـــ

٩٢/١٢٢٠٤ 
١٧/٣٥ 
٣٣/٢١٣٦ 
٤٢/١٤٣٧٦ 

 هنديجان، بهرگانسر

 نوروز

 سروش
 جمع منطقه بهرگان

٥/٦٧٦ 
٠/٢٣٩٢ 
٣/٢١٢٩ 
٨/٥١٩٧ 

٦٠/٢٤٨٠٤ 
٠٠/٧٩٣١٥ 
٧٠/٥٥٢٩٤ 
٣٠/١٥٩٤١٤ 

٤/٧١٨ 
٠/٢٣٩٢ 
٨/٢٤٩٤ 
٢/٥٦٠٥ 

٠/٢٥٣٧ 
٠/٣٩٦٠٣ 
٠/٢٢٧٩ 
٠/٤٤٤١٩ 

٥٠/٢٧٣٨٣ 
٠٠/١١٨٩١٨ 
٢٠/٥٧٩٣٩ 
٧٠/٢٠٤٢٤٠ 

 ابوذر

 درود

 زانفرو
 جمع منطقه خارك

 ـــ
 ـــ
 ـــ
 ـــ
 ـــ

٦٦/٥٣٥ 
٧٣/٢٣٤٠ 
١٥/١٦١١٧ 
٤١/٣٩٨٦ 
٩٥/٢٢٩٧٩ 

 ـــ 
 ـــ 

٩٩/٣٤٢٤ 
 ـــ 

٩٩/٣٤٢٤ 

 ـــ
 ـــ
 ـــ
 ـــ
 ـــ

٦٦/٥٣٥ 
٧٣/٢٣٤٠ 
١٤/١٩٥٤٢ 
٤١/٣٩٨٦ 
٩٤/٢٦٤٠٤ 

 رشادت

 رسالت

 سلمان

 بالل
 جمع منطقه الوان

 )١( سيريجمع منطقه ٣٩/٣٨٨٧٢ ـــ ٧٧/٣٩٦٦ ٦٢/٣٤٩٠٥ ـــ

 جمع كل ٤٥/٢٨٣٨٩٤ ٠/٤٤٤١٩ ٤٦/١٣٠٨٧ ٧٩/٢٣١٥٨٥ ٨/٥١٩٧

 .منطقه سيري شامل ميادين سيوند، دنا، نصرت، الوند و اسفند مي باشد) ١

 
  توليد گاز سبك-٢-٤-٣

گاز غني توليدي، حاوي مقاديري ميعانات گازي و ساير ناخالصي ها از جمله آب مي باشد كه پس از طي فرآيندهاي                    

ف تصفيه در پااليشگاههاي گاز، به شبكه سراسري انتقال و توزيع گاز منتقل و يا به مصارف پروژه هاي تزريق                          مختل

، )٣ـ٩(جدول  . گاز تصفيه شده از پااليشگاهها براي تسهيل در بهره برداري، به عنوان گاز سبك شناخته مي شود               . مي رسند

 .  را نشان مي دهد١٣٨٢ تا ١٣٧٥توليد گاز سبك در پااليشگاههاي كشور طي سالهاي 

قابل ذكر است كه نوسانات توليد گاز سبك نيز، مشابهت بسياري با روند نوسانات توليد گاز غني از منابع مختلف                      

 ٣٠٤، جمعاً   ١٣٨٢در سال   . بنابراين، ميزان توليد گاز سبك با حجم گاز غني توليد شده تناسب خواهد داشت                 . دارد



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٧٣

٥/١٢ درصد از ميادين مستقل،      ٠/٧٧ز سبك از پااليشگاههاي كشور توليد شده كه حدود           ميليون مترمكعب در روز، گا    

الزم به ذكر است كه توليد گاز       .  درصد آن از محل گازهاي كالهك بدست آمده است         ٥/١٠درصد از منابع گاز همراه و       

 درصدي در   ٠/٩د ساليانه    درصد رشد داشته كه كمتر از روند رش        ٤/٥ نسبت به سال گذشته، حدود       ١٣٨٢سبك در سال    

 .   بوده است١٣٧٥-٨٢دوره 
 

 
           ١٣٧٥ -٨٢توليد گاز سبك از منابع مختلف طي سالهاي )  :  ٣-٩(جدول 

 )ميليون مترمكعب در روز(

 شرح/ سال  گاز همراه گاز كالهك گاز ميادين مستقل جمع

٧١/١٦٦ 
٥٣/١٧٨ 
٤٩/١٩٦ 
٤٣/٢٢١ 
١١/٢٣٤ 
٠٠/٢٥٧ 
٣٠/٢٨٨ 

٣٠٤ 

٨٦/٨٨ 
٨١/١٠٢ 
٧٨/١٢١ 
٥٧/١٤٥ 
١١/١٥٨ 
٠٠/١٧١ 
٩٢/٢٠١ 

٢٣٤ 

٣٩/٤٥ 
٢٥/٤٢ 
٨٧/٣٩ 
٩٠/٤٢ 
٦٤/٤١ 
٠٠/٤٩ 
٣٧/٣٩ 

٣٢ 

٤٧/٣٢ 
٤٧/٣٣ 
٨٤/٣٤ 
٩٦/٣٢ 
٣٦/٣٤ 
٠٠/٣٧ 
٠١/٤٧ 

٣٨ 

١٣٧٥ 

١٣٧٦ 

١٣٧٧ 

١٣٧٨ 

١٣٧٩ 

١٣٨٠ 

١٣٨١ 

١٣٨٢ 

 

 

  توليد ميعانات گازي-٣-٤-٣

 درجه  ١٥٠ درجه فارنهايت يا      ٣٠٠باالي  ( دماي بيشتر     در بعضي از ميادين مستقل گازي، در اعماق پايين تر و            

پس از توليد گاز و كاهش       . ، درجه حرارت زياد، هيدروكربن هاي سنگين تر و مايع را به گاز تبديل مي نمايد              )سانتيگراد

حاصله، مايع  . درجه حرارت آن، اين هيدروكربن ها دوباره به شكل مايع درآمده و ميعانات گازي را به وجود مي آورند                    

اگر اين مايع، با بوتان، پروپان و اتان نيز همراه            . تقريباً بنزين خالص است و غالباً به آن، بنزين طبيعي نيز مي گويند             

 ، ميعانات گازي همان مايعات سبك      در حالت كلي تر  . مي گويند) NGL(باشد، به اين ميعانات گازي، مايعات گازطبيعي         

با خروج گاز از    .  كالهك هاي ميادين نفتي و يا ميادين مستقل گازي وجود دارند            نفتي مي باشد كه در گاز خروجي از       

مخزن و در اثر افت فشار و كاهش دما، ميعانات قابل جمع آوري بوده و ميزان توليد آنها، تابعي از حجم گاز خروجي                          

ي را تشكيل مي دهند و      ، برشي نزديك به نفتا دارند و بخشي از خوراك مجتمع هاي پتروشيم               ١ميعانات گازي . است

 
1 - Condensate  



      

 

 

 ١٧٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
البته، ميعانات گازي تفكيك و تثبيت      . بخشي از آن نيز، صادر و يا به انبارهاي پخش فرآورده هاي نفتي تحويل مي گردند             

شده از گاز كالهك نفتي، در كارخانه گاز به نفتا تبديل مي شود كه در حال حاضر، همراه با مايعات گازي ترش به نفت                        

 هزار بشكه   ٣/١٥٥، ميزان توليد ميعانات گازي به طور متوسط روزانه           ١٣٨٢در سال   . يق مي گردد خام صادراتي نيز تزر   

، بيانگر حجم ميعانات گازي توليد      )٣-١٠(جدول  .  درصد رشد نشان مي دهد    ٠/٢٩، حدود   ١٣٨١بوده كه نسبت به سال      

 .  مي باشد١٣٧٥-٨٢شده طي سالهاي 
        

                  ١٣٧٥ - ٨٢ازي طي سالهاي توليد ميعانات گ) : ٣-١٠(جدول 

 )هزار بشكه در روز(
 شرح ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 ميعانات گازي  ١/٧٣ ٥/٧٤ ٨/٧١ ٠/٧٧ ٢/٧٧ ٨/٧٨ ٤/١٢٠ ٣/١٥٥

  

 
  برداشت گاز طبيعي-٤-٤-٣

ي همراه و گاز كالهك هاي ميادين       ميادين مستقل گازي، گازها   : گاز غني بعد از برداشت از منابع مختلف نظير          

نفتي توسط شركت ملي نفت ايران به پااليشگاههاي كشور كه زيرنظر شركت ملي گاز ايران مي باشد، تحويل داده                       

، )٣-١١(جدول  . از اين پس، با اتمام مرحله باالدستي، مرحله پايين دستي فرآيند صنعت گاز آغاز مي شود                   . مي شود

 .، به تفكيك ميادين نشان مي دهد١٣٧٩-٨٢گازطبيعي را طي سالهاي ميانگين برداشت ساليانه 

 ٦/١٢ ميليارد مترمكعب بوده كه نسبت به سال گذشته،           ٤/٨٦ حدود   ١٣٨٢مجموع برداشت داخلي گازطبيعي در سال       

 عسلويه  اين رشد، عمدتاً به دليل افزايش حجم برداشت از مناطق هرمزگان، خراسان، منطقه جديد             . درصد رشد داشته است   

 . درصد مواجه بوده است٩/٦در حالي كه منطقه خوزستان با كاهش حجم برداشتي برابر با . و ميدان گازي تابناك مي باشد

 شروع شده و رسماً از       ١٣٨٠ روز باقيمانده اسفندماه سال       ٥الزم به ذكر است كه برداشت از منطقه عسلويه در             

، حدود  ١٣٨٢جمع برداشت گازطبيعي از ميدان پارس جنوبي در سال          . گرديد ، بهره برداري از آن آغاز       ١٣٨١ابتداي سال   

 برابر حجم برداشت مناطق       ٢اين حجم برداشت، به تنهايي        .  درصد مجموع برداشت داخلي كشور مي باشد         ٥/٢٢

. ست برابر حجم برداشت مناطق هرمزگان در سال مذكور بوده ا          ٤ برابر حجم برداشت مناطق خراسان و        ٥/١خوزستان،  

 ميليون  ٢٢٣ نيز همچون سال قبل، روند افزايشي به خود گرفته و به            ١٣٨٢همچنين، ميزان گازهاي برداشت نشده سال       

 . رسيد١٣٨٢مترمكعب در سال 



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٧٥

                         ١٣٧٩-٨٢برداشت گازطبيعي طي سالهاي )  : ٣-١١(جدول 
 )ميليون مترمكعب(

 منطقه ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 
٥٢٩٣ 
٣٣٤٠ 
١٠٤٤ 
٩٦٧٧ 

 
٥/٥٢١٩ 
٠/٣٧١٢ 
٧/١٤٦٣ 
٢/١٠٣٩٥ 

 
٣/٥٢٨٢ 
٢/٣٤٠٧ 
٢/١٣٠٤ 
٧/٩٩٩٣ 

 
٥٢٨٥ 
٣٩٨٦ 
١٥٣٧ 
١٠٨٠٨ 

 :خوزستان
                    اهواز

                    مارون

                    آغاجاري

 جمع 

 كنگان ٣٤٤٢٣ ٩/٣٦٦٤١ ٦/٣٤٦٨٩ ٣٤٧٩٢

 داالن ٣٨٠٨ ٢/٥٧٠٦ ٩/٢٥٠٣ ١٢٥٦

 سراجه ١٢٨ ٩/١٣٠ ٢/١٠٢ ١١٠

 
١٢١١٨ 
٩٤٥ 
٢٢٦ 

١٣٢٨٩ 

 
٦/١١٩٩٧ 

٨/٧٧٣ 
٩/٢٢٩ 
٣/١٣٠٠١ 

 
٠/٩٢٩٦ 
٥/٨٥٧ 
٨/١٣٢ 
٣/١٠٢٨٦ 

 
٨٥٩٩ 
١٠٧٣ 
١٤٢ 
٩٨١٤ 

 :خراسان
                    خانگيران

                    شوريجه

                    گنبدلي

 جمع

 
٤١٢٨ 
٥٩١ 
٤٧١٩ 

 
٨/٣١٠٩ 
٢/٤٧٨ 
٠/٣٥٨٨ 

 
١/٢٧١٥ 
٠/٤٦٤ 
١/٣١٧٩ 

 
٢٧١٦ 
٤٧٥ 
٣١٩١ 

 :هرمزگان
                    سرخون

                    قشم

 جمع

 )پارس جنوبي(عسلويه  ــ ٣/٩ ٩/١٠٦٧٩ ١٩٤٥٨

 )تابناك(پارسيان  ــ ــ ــ ٧١٢

 NGL  ١٦٠٠ ــ ١/١٢٢٦ ٠/١٦٠٦ ٢١٦١

 گازهاي برداشت نشده ٨/١٧٠ ٨/١٥٩ ٥/١٩٣ ٢٢٣

 جمع برداشت داخلي ٨/٦١٦٢٢ ٣/٦٧٣٣٣ ٦/٧٦٧٥٩ ٨٦٣٩٧

 
   تزريق گاز و آب به ميادين نفتي-٥-٤-٣

با ادامه بهره برداري از ميادين نفتي، فشار الزم براي برداشت نفت از ذخاير ميادين نفتي كه نسبت به گاز، داراي                       

يعي، براي بازيافت درصد    هدف از تزريق آب و يا گاز طب         . ارزش حرارتي و صادراتي بيشتري هستند، كاسته مي شود         

، نيتروژن، گوگرد، هليوم و ديگر مشتقات و اجزاء گاز          ٢COالبته، تزريق   . بيشتري از نفت خام موجود در جاي اوليه است        

 مختلفي روش هاي امروزه. كه در مراحل فرآورش گاز برداشت شده از مخازن به دست مي  آيد، نيز امكان پذير مي باشد                

 از. هستند متفاوت يکديگر با نفتي، مخزن هر ويژگي هاي بنابر که مي شود اعمالجهان   در نفت بازيافت افزايش براي

 روش اعمال سپس و جامع مطالعات انجام نيازمند مخازن، از نفت بازيافت افزايش براي بهينه روش يافتن رو، اين



      

 

 

 ١٧٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 داده تشخيص مناسب کشور مخازن شتربيدر   نفتي مخازن به گاز تزريق موجود، شرايط بنابر ما کشور در. است مناسب

با تزريق گاز در مخازن نفتي كشور، به ازاي هريك ميليون فوت مكعب گازطبيعي تزريق شده به مخازن                     . است شده

از اين رو، بحث تزريق در درازمدت بسيار         .  بشكه نفت اضافي توليد نمود       ١٥٠نفت، مي توان به طور متوسط حدود         

از سوي ديگر، در اثر تزريق      . همچنين، گاز تزريق شده را دوباره مي توان استحصال نمود         . اقتصادي و درآمدزا مي باشد   

گاز عالوه بر افزايش بازيافت نفت، به منظور صيانت از مخازن پرارزش نفت و گاز، سطح توليد حفظ شده و از سوزاندن                       

 از تا شود انجام مناسب و مقتضي زمان رد گاز تزريقالزم به ذكر است كه      . گازهاي همراه استحصالي جلوگيري مي شود    

 را برگشتي غيرقابل و جبران ناپذير آسيب هاي ميدان، يک به موقع به تزريق عدم. گردد جلوگيري ميدان نفت هرزروي

 بسياري در مقتضي زمان از پس زماني در ميدان يک به گاز تزريق افزايش که گونه اي به ،ساخت خواهد وارد ميدان به

 ٨٩/٧٧،  ١٣٨٢ ميزان تزريق گاز به ميادين نفتي در سال          .داشت نخواهد نفت ثانويه بازيافت در تأثيري گونههيچ موارد،

 .  درصد رشد داشته است٧/٧ حدود ١٣٨١ميليون مترمكعب در روز بوده كه نسبت به سال 

بي حكيمه، پارسي و    در حال حاضر، عمليات تزريق گاز به ميادين هفت گل، لب سفيد، گچساران، مارون، كرنج، بي                

از مهم ترين  . همچنين، پروژه تزريق گاز به مخزن رامشير نيز به مرحله اجرايي رسيده است             . كوپال در حال انجام است    

 ميليون مترمكعب در روز است كه       ٦٠طرح هاي تزريق، طرح تزريق گاز به ميدان عظيم نفتي آزادگان به ميزان حدود                

 سال پس از شروع تزريق       ٣٠ ميليارد بشكه در طول حدود        ٢/٢نفت به ميزان حدود     كمترين اثر آن، افزايش بازيافت       

 .     نشان مي دهد١٣٧٥-٨١، ميزان تزريق گاز به ميادين نفتي كشور را طي دوره زماني )٣-١٢(جدول . خواهد بود

 
               ١٣٧٥ -٨٢تزريق گاز به ميادين نفتي طي سالهاي ) : ٣-١٢(جدول 

 )رمكعب در روزميليون مت(

 شرح ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 مقدار تزريق ٣٠/٥٨ ٣٠/٦٤ ٤٩/٦٧ ٧٥/٦٧ ١٤/٧١ ٤٠/٧٥ ٣٥/٧٢ ٨٩/٧٧

 
 ميليون بشكه آب به ميادين سلمان، سيري         ٤/٩٩ عالوه بر تزريق گاز، در منطقه فالت قاره نيز             ١٣٨٢در سال   

 .  استسيوند، سيري دنا و سيري اسفند تزريق شده

 
  توليد و صادرات گوگرد و مايعات گازي-٦-٤-٣

ضمن . حد مجاز كاهش يابد   تركيبات گوگرد موجود در گاز طبيعي، قبل از ورود گاز به شبكه سراسري، بايستي در                  

، ميزان توليد   )٣-١٣(به طوري كه، طبق جدول     . اين كه، در اين فرآيند، محصول فرعي بنام گوگرد نيز فرآوري خواهد شد            



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٧٧

آمارهاي .  درصد رشد نشان مي دهد    ٩/٢٧ هزار تن بوده كه نسبت به سال قبل، حدود           ٢/٥٥٧ حدود   ١٣٨٢گوگرد در سال    

. ، نشانگر كاهش ميزان توليد مايعات گازي پااليشگاههاي وليعصر و شهيد هاشمي نژاد مي باشد            )٣-١٣(مندرج در جدول    

كه مجتمع گازي پارس جنوبي      الزم به ذكر است   . ش يافته است  در مقابل، توليد سرخون و گورزين و پارس جنوبي افزاي         

 .   بهره برداري رسيده است١٣٨١، در نيمه دوم سال ٣ و ٢فازهاي 

 
       ١٣٧٥-٨٢توليد گوگرد و مايعات گازي در پااليشگاههاي كشور طي سالهاي ) : ٣-١٣(جدول 

 سال/ شرح  واحد ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

  :توليد گوگرد تن ٢٨١٢٨٢ ٢٧٤٥٢٠ ٤٣٥٨٠٨ ٨/٥٥٧٢٣٢

 پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد تن ٢٨١٢٨٢ ٢٧٤٥٢٠ ٤٣٥٨٠٨ ٤٢٧٨٠٧

 )٣ و ٢فاز (مجتمع پااليش گاز پارس جنوبي  تن ـــ ـــ • ٨/١٢٩٤٢٥

 : توليد مايعات  گازي از پااليشگاههاي كشور مترمكعب ٣٠٣٩١٥٦ ٣٠٦٣٩١٥ ٤٤٠٧٥٧٥ ٧٧٣٠٦٣٥

  پااليشگاه  شهيد  هاشمي نژاد   مترمكعب ١٠٣٩٤٩ ٨٢٤٣٨ ٧٨٤٥٦ ٥٨٣١٩

 )فجر يا كنگان(پااليشگاه وليعصر  مترمكعب ٢٥١٨٤١٣ ٢٥٦٥٩٠١ ٢٣٩٢٠٤٨ ٢٢٨٦٧٩٢

 پااليشگاه سرخون  مترمكعب ٣٩١٤١٧ ٣٩٢٣٥٢ ٤١٧١٩٧ ٥٣٠١١٠

 مجتمع نم زدايي گورزين   مترمكعب ٢٥٣٧٧ ٢٣٢٢٤ ٢٤٨٨٠ ٢٩٢١٤

 ٣ و ٢مجتمع گازي پارس جنوبي فازهاي  مترمكعب ـــ ـــ ١٤٩٥٠٠٠ ٤٧٤٤٢٠٠

 مجتمع پااليشي گاز پارسيان  مترمكعب ـــ ـــ ـــ ٨٢٠٠٠

 .ارقام در دسترس نمي باشند  •

 
 برحسب تعداد    ١٣٨٠-٨٢همچنين، ميزان صادرات گوگرد و مايعات گازي پااليشگاههاي كشور طي سالهاي                 

 كل  ١٣٨٢به طوري كه مالحظه مي شود، در سال       . ده شده است  نشان دا ) ٣-١٤(محموله و وزن كل صادرات، در جدول        

 هزار تن رسيده و وزن كل گوگرد با رشدي بالغ بر            ٩/١٨٤٩ درصد افزايش به     ٧٥/١وزن مايعات گازي صادراتي كشور با       

و  كليه عمليات حمل     ١٣٨٢از شهريور ماه سال     .  هزار تن افزايش يافته است     ٤/٥٨٣ درصد نسبت به سال قبل، به        ٤٠

 . صادرات گوگرد به شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد واگذار گرديده است

  
 )تن(                                                ١٣٨٠ -٨٢صادرات مايعات گازي و گوگرد طي سالهاي ) : ٣-١٤(جدول 

١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ 

 حمولهتعداد م وزن تعداد محموله وزن تعداد محموله وزن

 
 سال/ شرح 

١٨٤٩٩٠١ 
٥٨٣٣٥٨ 

٦٦ 
• 

١٨١٨١٧٤ 
٤١٦٥٠٨ 

٦٢ 
٣٧ 

١٩٣٢٨٧٠ 
٣٢٤٢٤٧ 

٦٧ 
٤٣ 

 مايعات گازي

 گوگرد

 .ارقام در دسترس نمي باشند  •



      

 

 

 ١٧٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  پااليش-٥-٣

براي پوشش فاصله روزافزون بين تقاضا و عرضه گاز، دو گزينه واردات گازطبيعي و يا افزايش ظرفيت پااليشي                      

ه از نظر حجم ذخاير، دومين كشور دارنده ذخاير گازي است، الزمست از نظر ظرفيت               بديهي است كشوري ك   . وجود دارد 

 روند صعودي را    ١٣٨٢ تا   ١٣٧٥در اين راستا، ظرفيت پااليشي كشور، طي سالهاي         . پااليشي نيز در حد قابل قبولي باشد      

 .ت اجرا مي باشدطي كرده است و اقداماتي در جهت افزايش روزافزون آن تا رسيدن به نقطه بهينه دردس

طبق جدول مذكور،   .  را نشان مي دهد   ١٣٨٢ تا   ١٣٧٥، ظرفيت پااليش و نم زدايي كشور طي سالهاي         )٣-١٥(جدول  

 ميليون  ١/٣١٨ به   ١٣٨١ ميليون مترمكعب در سال       ٢٦٨ درصد رشد از      ٦٥/١٨ظرفيت روزانه پااليشي گاز كشور با        

 .  تاً مربوط به پااليشگاههاي پارس جنوبي و پارسيان بوده استاين افزايش عمد.  رسيده است١٣٨٢مترمكعب در سال 

 
   ١٣٧٥ -٨٢ظرفيت پااليش و نم زدايي پااليشگاههاي گاز كشور طي سالهاي) : ٣-١٥(جدول 

 )ميليون مترمكعب در روز(

 سال/ پااليشگاه  ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

٠/١١٠ 
٥/٤٤ 
٥/٢٢ 
١/١٤ 
٠/٢٠ 
٧/١ 
٠/٧٥ 
٠/٢٥ 
٣/٥ 

٠/١١٠ 
٥/٤٤ 
٥/٢٢ 
١/١٤ 
٠/٢٠ 
٧/١ 
٠/٥٠ 

 ــ
٣/٥ 

٠/١١٠ 
٥/٤٤ 
٥/٢٢ 
١/٧ 
٠/٢٠ 
٧/١ 

 ــ
 ــ
٣/٥ 

٠/١١٠ 
٥/٢٧ 
٥/٢٢ 
١/٧ 
٠/٢٠ 
٧/١ 

 ــ
 ــ
٣/٥ 

٠/١٠٥ 
٥/٢٧ 
٥/٢٢ 
١/٧ 
٠/٢٠ 
٧/١ 

 ــ
 ــ
٣/٥ 

٧/٩٠ 
٥/٢٧ 
٥/٢٢ 
١/٧ 

 ــ
٧/١ 

 ــ
 ــ
٣/٥ 

٣/٧٩ 
٤/٢٦ 
٥/٢٢ 
١/٧ 

 ــ
٧/١ 

 ــ
 ــ
٢/٥ 

٠/٦٨ 
٠/٢٤ 
٥/٢٢ 
١/٧ 

 ــ
٧/١ 

 ــ
 ــ
٢/٥ 

 )كنگان(فجر 

 )شهيد هاشمي نژاد(خانگيران 

 بيد بلند

 سرخون

 داالن

 گورزين

 پارس جنوبي

 پارسيان

 ساير

 جمع ٥/١٢٨ ٢/١٤٢ ٨/١٥٤ ١/١٨٩ ١/١٩٤ ١/٢١١ ١/٢٦٨ ١/٣١٨

 

در . يد ميليون مترمكعب در روز به بهره برداري رس         ٢٥ فاز اول پارس جنوبي با ظرفيت پااليشي           ١٣٨٢در سال   

 ميليون مترمكعب در    ٥٠ مقرر شده كه ظرفيت تصفيه گازطبيعي به          ٤ و   ٥،  ٢ و   ٣مراحل بعدي در هر يك از فازهاي         

 اتان، متان، پروپان، بوتان،     ، مختلف و پيچيده   مراحلطي  ،  پااليشگاهدر فازهاي مذكور از گاز ترش ورودي به         . روز برسد 

 ،اتان. د گرد به شبکه گاز مصرفي کشور تزريق مي       ، درصد اتان  ١٥همراه   ،متان. مي شودحاصل  ميعانات گازي و گوگرد     

 ميعانات گازي و    ، در ضمن  . مي شود صادرن گازمايع    مايع شده و به عنوا     ، پروپان و بوتان   ه و  شد فرستاده پتروشيميبه  

 مسجد و ايالم پارسيان، ،٢ بيدبلند  پااليشگاه ،توسعه چهارم برنامه پايان تاالزم به ذكر است     . گوگرد نيز صادر مي شود   



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٧٩

 گاز توليد ظرفيت به گاز مترمكعب ميليون ٨/١٠٢ پااليشگاهها اين ساخت با. شود مي ساخته جنوبي گشوي و سليمان

 . شود مي اضافه كشور پااليشگاههاي

 
 اهم طرحهاي پااليشي در دست اجراي شركت ملي گاز ايران )  :  ٣-١٦(جدول 

 ١٣٨٢وضعيت در پايان سال 
 فيتظر

 )ميليون مترمكعب(
 پروژه/ نام طرح

 پااليشگاه گاز پارسيان ٥٠ ميليون مترمكعب در روز در شهريور ماه ٢٥بهره برداري از فاز اول با ظرفيت 
 پااليشگاه گاز ايالم ٨/٦  درصد پيشرفت كلي طرح مذكور١٨

 ٢پااليشگاه گاز بيد بلند  ٥٦  .E.P.Cانجام مراحل اوليه و طراحي پايه و آغاز مرحله انتخاب پيمانكار 

 پااليشگاه گاز مسجد سليمان ١  درصد از عمليات اجرايي ٦٢انجام 

 پااليشگاه گاز گشوي جنوبي ١٤ در دست مطالعه

 
  

 ٣٠٠محل احداث اين پااليشگاه، در استان بوشهر و در فاصله تقريبي                  ) : كنگان(عملكرد پااليشگاه گاز فجر      

اين پااليشگاه يكي از بزرگترين پااليشگاههاي      .  كيلومتري جنوب شيراز مي باشد    ٢٠٠در بوشهر و    كيلومتري جنوب  شرقي بن  

 ميليون متر مكعب    ٧٥/١٣ واحد پااليشي و ظرفيت عملياتي       ٨اين پااليشگاه با    . گاز جهان و كشور ايران محسوب مي شود      

 درصد  ٦/٣٤اين پااليشگاه، حدود    . روز مي باشد  ميليون مترمكعب در     ١١٠در روز براي هر واحد، داراي ظرفيت پااليشي          

گازهاي ميدان نار و برخي گازهاي ميدان كنگان در اين             . ظرفيت پااليشگاهي كشور را به خود اختصاص داده است           

 اينچ گاز كشور    ٥٦پااليشگاه، پس از شيرين سازي، نم زدايي و كنترل نقطه شبنم و طي مراحل پااليشي به خط لوله دوم                    

همچنين، با افزايش ظرفيت كنترل شبنم اين پااليشگاه، تسريع عمليات پااليشي روند بهينه اي به خود                  . ي گرددتزريق م 

 . را نشان مي دهد١٣٨٢ تا ١٣٧٦، عملكرد شركت پااليش گاز فجر طي سالهاي )٣-١٧(جدول . گرفته است

        
          ١٣٧٦- ٨٢عملكرد شركت پااليش گاز فجر طي سالهاي)  :  ٣-١٧(جدول 

 )ميليون متر مكعب(

 سال/ شرح  ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

٧/٢٣٨٢٩ ٥/٢٦٤٤٨ ٤/٣١٧٤٥ ٧/٣٣٧٩٣ ٤/٣٥٩٧٩ ٥/٣٤٠٦٣ ٤/٣٣٧٧٦ 
گاز تصفيه شده ارسالي به خط لوله 

   اينچ٥٦ 

٦/٢٣٩١٥ ٤/٢٦٥٣٨ ١/٣١٨٦٦ ٩/٣٣٨١٨ ٤/٣٥٩٧٩ ٥/٣٤٠٦٣ ٤/٣٣٧٧٦ 
گازتصفيه  (تبريد و كنترل  نقطه  شبنم

 ) شده

 شيرين سازي گاز ترش ٤/٢٤٤٢٢ ٥/٢٧٠٧٦ ٠/٣٢٥١٢ ٤/٣٤٥١٤ ٣/٣٦٦٤٧ ٦/٣٤٦٧٥ ٢/٣٤٧٩٠

 جداسازي و تفكيك گاز ورودي ٤/٢٤٤٢٢ ٥/٢٧٠٧٦ ٠/٣٢٥١٢ ٤/٣٤٥١٤ ٣/٣٦٦٤٧ ٦/٣٤٦٧٥ ٢/٣٤٧٩٠



      

 

 

 ١٨٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
بكارگيري فناوري بهبود    عالوه بر انجام مميزي انرژي در پااليشگاه گاز فجر، مطالعاتي در زمينه                 ١٣٨٢در سال   

و همچنين وضعيت پسابهاي صنعتي و      . راندمان حرارتي و رفع مشكل رسوب گرفتگي در مبدلهاي حرارتي انجام شده            
 . بهداشتي اين پااليشگاه بررسي شده است

اين پااليشگاه كه در چند كيلومتري شهرستان سرخس و در              ): خانگيران(عملكرد پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد      
پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد، داراي ظرفيت       .  به بهره برداري رسيده است      ١٣٦٢ال شرقي ايران قرار دارد، در سال          شم

 ٠/١٣ درصد رشد از     ٢/٢حجم گازهاي دريافتي از اين پااليشگاه با حدود         .  ميليون مترمكعب در روز مي باشد     ٥/٤٤پااليشي  
اين افزايش، عمدتاً ناشي از     .  رسيده است  ١٣٨٢ترمكعب در سال     ميليارد م  ٣/١٣ به   ١٣٨١ميليارد مترمكعب در سال      

به طور كلي، ميزان گازهاي شيرين دريافتي        . گازهاي شيرين دريافتي از اليه شوريجه و گازترش دريافتي مي باشد             
ي در   طي روندي نوساني، در نهايت افزايش يافته، ولي ميزان گاز ترش دريافت             ١٣٧٥-٨٢پااليشگاه مذكور در سالهاي     

همچنين، ميزان گازهاي   .  رسيده است  ١٣٧٥ برابر آن در سال      ٧/١اين مدت، همواره روندي صعودي داشته و به حدود          
 . درصدي نسبت به سال قبل مواجه بوده است٤/٢پااليش شده ارسالي به خطوط لوله گاز، با روند رشد 

ته و به همراه گاز شيرين اليه هاي شوريجه و         الزم به ذكر است گاز اليه مزدوران توسط اين پااليشگاه شيرين گش           
از ديگر محصوالت جانبي پااليشگاه      . گنبدلي وارد سيستم شبكه انتقال گاز استان هاي خراسان و مازندران مي گردد             

، مميزي  ١٣٨٢در سال   . شهيد هاشمي نژاد، گوگرد است كه حاصل شيرين سازي گاز اليه مزدوران بوده و صادر مي شود              
 .  در پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد صورت گرفته استانرژي نيز

 
 )ميليون مترمكعب(              )١(١٣٧٦-٨٢عملكرد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد طي سالهاي ) : ٣-١٨(جدول 

 سال/ شرح  ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 :كل دريافتي       

 ـ شيرين دريافتي از شوريجه ٦/١١١٠ ٩/٩٨٣ ٠/١٠٢٥ ٢/١٠٦٣ ٤/٨٦٠ ٠/٧٧٧ ٢/٩٤٩

 ـ شيرين دريافتي از گنبدلي ٧/١٢٢ ٨/٩٧ ٧/١٦٨ ٨/١٥١ ١/١٣٣ ٧/٢٣٠ ٣/٢٢٦

 ـ ترش دريافتي ٤/٧١٠٤ ٣/٧٥٨٣ ٩/٨٦٠٦ ٢/٨٦٣١ ٣/٩٢٧١ ٦/١١٩٩٦ ٠/١٢١١٧
   جمع دريافتي  ٧/٨٣٣٧ ٠/٨٦٦٥ ٦/٩٨٠٠ ٢/٩٨٤٦ ٨/١٠٢٩١ ٣/١٣٠٠٤ ٥/١٣٢٩٢

 :كل ارسالي       

  اينچ١٦ـ ارسالي به خط لوله  ٨/٤٤٤ ٦/٥١٢ ٠/٧٠٢ ٩/٧٤٤ ٣/٧٨١ ٩/٧٧١ ٨/٨١٤

  اينچ٣٦ـ ارسالي به خط لوله  ١/٦٩٣٦ ٥/٧٠٤١ ٧/٧٩٨٠ ٤/٧٩٤٦ ٠/٨٠٠٩ ٨/١٠٣٧٢ ٠/١٠٥٩٤
    جمع ارسالي ٩/٧٣٨٠ ١/٧٥٥٤ ٧/٨٦٨٢ ٣/٨٦٩١ ٣/٨٧٩٠ ٧/١١١٤٤ ٨/١١٤٠٨

 گاز سوخت مصرفي ١/٢٤٨ ٩/٢٥٢ ١/٣١١ ٢/٢٨٦ ٠/٣٨٥ ١/٤٦٠ ٩/٤٦٦

 جمع گاز توليدي ١/٧٦٢٩ ٩/٧٨٠٦ ٨/٨٩٩٣ ٥/٨٩٧٧ ٣/٩١٧٥ ٨/١١٦٠٤ ٧/١١٨٧٥

 گاز اسيدي  ٣/٧١٠ ٠/٧٢٣ ٥/٨٦٠ ٣/٨٦٣ ٨/٩٢٩ ٠/١٢٠ ٧/١٢١١

 حجم ضايعات ٤/٢٤٦ ٩/٣٨٧ ٥/٢٥٧ ٦/٢٩١ ٧/١٨٦ ٩/١٩٩ ٠/٢٠٥

 .اينچ تأمين مي گردد كه در رقم جمع كل ارسالي لحاظ شده است ٣٦سوخت مصرفي پااليشگاه و شركت نفت از گاز ارسالي به خط ) ١



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٨١

اين پااليشگاه كه گازهاي همراه با نفت ترش آغاجاري و قسمتي از گاز مخلوط               : عملكرد پااليشگاه گاز بيد بلند      

بهان و  آغار و داالن را، بخصوص براي پر كردن دره پيك در فصل زمستان به عهده دارد، در استان خوزستان و بين به                      

گاز ايران به شوروي    مي باشد كه صادرات    گاز ايران   شركت پااليشي   نخستين  اين پااليشگاه   . آغاجاري واقع شده است   

به كيلومتر   ١١٠٤به طول    ١٣٤٩كشور نيز در سال      لوله سراسري گاز     نخستين خط . ، را به عهده داشته است      سابق

  .احداث گرديد بيدبلند به آستارا از پااليشگاهسابق گازطبيعي به شوروي منظور صادرات 

ظرفيت اين  .  نشان مي دهد   ١٣٨٠-٨٢، عملكرد شركت پااليش گاز بيد بلند را طي سالهاي                 )٣-١٩(جدول  

 ميليارد متر مكعب گاز ترش      ١/٣، اين پااليشگاه حدود     ١٣٨٢در سال   .  ميليون مترمكعب مي باشد   ٥/٢٢پااليشگاه روزانه   

در اين سال،   .  درصد افزايش داشته است     ٠/٣ت نمود كه نسبت به سال قبل، حدود            از ميدان نفتي آغاجاري درياف     

 ميليون مترمكعب رسيد كه     ٥/١٦٥مصارف داخلي اين پااليشگاه، گازهاي اسيدي سوزانده شده و سوخت مشعل ها به               

ه دست مصرف    درصد گاز ترش دريافتي، ب     ٣/٥به عبارت ديگر،    .  درصد كاهش داشته است    ٥نسبت به سال قبل حدود      

 .   كننده نهايي نمي رسد

     
 )ميليون متر مكعب(                                     ١٣٨٠-٨٢عملكرد شركت پااليش گاز بيد بلند طي سالهاي ) : ٣-١٩(جدول 

 شرح ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 گاز ترش دريافتي ٥٦/٢٢٥٦ ٨/٣٠٤٢ ٢/٣١٣٥

 مصرف داخلي پااليشگاهها ٣٧/٦٤ ٤/٧٣ ٤/٧٤

 گاز اسيدي سوزانده شده ٤٩/٤٣ ٤/٥٤ ١/٤٦

 سوخت مشعل ها ٧٦/٤٧ ٣/٤٦ ٠/٤٥

  اينچ٤٢گاز شيرين ارسالي به خط لوله  ٩٤/٢١٠٠ ٧/٢٨٦٨ ٧/٢٩٦٩

 

در اين پااليشگاه همانند پااليشگاه فجر، عالوه بر گاز توليدي، حجم قابل              : عملكرد پااليشگاه گاز سرخون و قشم      

، عملكرد شركت پااليش گاز      )٣-٢٢(جدول  . ز ميادين سرخون و گورزين استحصال مي گردد       توجهي از مايعات گازي، ا     

همان طوري كه مشاهده مي شود، ميزان توليد گاز از هر دو حوزه           .  نشان مي دهد  ١٣٨٠-٨٢سرخون و قشم را در طي دوره        

همچنين، توليد  .  رسيده است  ١٣٨٢ ميليارد مترمكعب در سال       ٧/٤ درصد افزايش به      ٧/٣١سرخون و گورزين جمعاً با       

 ٥/٢٦ هزار مترمكعب رسيد كه نسبت به سال گذشته، حدود             ٣/٥٥٩، به   ١٣٨٢مايعات گازي سرخون و گورزين در سال         

ليكن در اين سال،    . سهم عمده اي از اين رشد، به توليد مايعات گازي سرخون تعلق داشته است             . درصد رشد نشان مي دهد   

از جمله عمليات پايان يافته در      .  هزار مترمكعب كاهش داشته است     ٤ت به سال گذشته، حدود      صادرات مايعات گورزين نسب   

    .  و اصالح تأسيسات سرخون يك و تعويض خطوط جمع آوري بوده است٢، احداث واحد شيرين سازي سرخون ١٣٨٢سال 



      

 

 

 ١٨٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
            ١٣٨٠-٨٢عملكرد شركت پااليش گاز سرخون و قشم طي سالهاي ) : ٣-٢٠(جدول 

 شرح واحد ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 توليد گاز سرخون هزار مترمكعب  ٢٧٢٤٣٩٠ ٣١٠٣٢٧١ ٤١٢٣٥٨٠

 توليد گاز گورزين  هزار مترمكعب ٤٦٣٩٣٦ ٤٧٧٨٤٩ ٥٩٤٣١٠

 جمع  هزار مترمكعب ٣١٨٨٣٢٦ ٣٥٨١١٢٠ ٤٧١٧٨٩٠

 توليد مايعات گازي سرخون  مترمكعب  ٣٩٢٣٥٢ ٤١٧١٩٧ ٥٣٠١١٠

 ارسال مايعات به پااليشگاه نفت  مترمكعب ٣٨٧٤٤٠ ٤١٥٩٧٩ ٥٢٣٥٢٦

 توليد مايعات گورزين  مترمكعب ٢٣٢٢٤ ٢٤٨٨٠ ٢٩٢١٤

 صادرات مايعات گورزين  مترمكعب ٢٣٠٨٧ ٢٧٢٥٦ ٢٣٢٠٧

 توليد گازمايع  مترمكعب ● ٣٩٣٦٤ ٤٨٠٥٠

 .  ارقام در دسترس نمي باشند●

 

عمليات اجرايي  . يشگاه در عسلويه استان بوشهر مي باشد     محل استقرار اين پاال   : عملكرد پااليشگاه پارس جنوبي     

در حال حاضر اين پااليشگاه داراي ظرفيت        .  به بهره برداري رسيد   ١٣٨١ آغاز و در سال       ١٣٨٠اين مجتمع در سال      

منبع تأمين گاز اين مجتمع، مخازن پارس جنوبي در حوزه مشترك با              .  ميليون مترمكعب در روز مي باشد      ٧٥پااليشي  

 .ور قطر مي باشدكش

 
      ١٣٨٢عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي در سال  ) : ٣-٢١(              جدول 

 )ميليون مترمكعب(

 شرح ١٣٨٢

 گاز ترش دريافتي ٩/٢٠٧٥٦

 مصرف داخلي پااليشگاه ٣/٥٧٥

 گازهاي اسيدي سوزانده شده ٨٧/٢٤

 گاز ارسالي به مشعل ٩/١٢٥

 ين ارسالي به خط لولهميزان گاز شير ٣/١٨٤١٠

 

 ميليون  ٢٥ با ظرفيت    ١٣٨٢اين پااليشگاه واقع در استان فارس در سال          : عملكرد شركت پااليش گاز پارسيان      

 . مترمكعب در روز به بهره برداري رسيده است و هدف آن فرآورش گاز ميدان تابناك مي باشد



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٨٣

              ١٣٨٢رسيان در سال عملكرد شركت پااليش گاز پا)  : ٣-٢٢(             جدول 
 )ميليون مترمكعب(

 شرح ١٣٨٢
 گاز مرطوب دريافتي )١(

 مصرف داخلي پااليشگاهها ٠٨/٥

 گاز اسيدي سوزانده شده ـــ

 سوخت مشعل ها ١/٨

 گاز خشك ارسالي  به خط لوله  ٥/٩٩٠

 . بدليل عدم نصب فلوميتر مربوطه، ارقام در دسترس نمي باشند) ١

 
 واردات و صادرات گاز طبيعي -٦-٣

در حال حاضر   . است ترکيه و ترکمنستان همسايه کشور دو گازطبيعي با  مبادالت قرارداد دو داراي ،حاضر حال در ايران

، به حدود   ١٣٨٢در سال   و   آغاز پيش سال دوصادرات به اين كشور از      . مي باشد ايرانی  صادرات گازفعلي  ی  مشتر تنها ،ترکيه

 پاكستان، هند، كشورهاي به گاز ادراتص.  برابر شده است   ٧/١،  ١٣٨١ترمكعب رسيد كه نسبت به سال        ميليون م  ٣٥/٩

 يرانا گاز بالقوه مشتريهاي عربيمتحده   امارات و كويت  بوده و در ضمن،    بررسي حال درنيز   اروپا و نخجوان ارمنستان،

 . دنعت نفت ايران قرار دارص نيز در برنامه كاري GTL و LNG هاي توليد نكه طرحآضمن . هستند

 امضا به ١٣٧٤ سال در ،مترمکعب ميليارد ٨ حداکثر ميزان به ساالنه  اي حجم با ترکمنستان از گاز واردات قرارداد

 ايران مرز مسير در اينچ ٤٠قطر و کيلومتر ٦٠طول به لوله  اي خط بدين منظور، . شد آغاز ١٣٧٦ سال از آن واردات ورسيد  

 ونميلي ٤٣/٤ ميزان به حجمي با نيز ترکمنستان از ايران گاز واردات است، گفتني. شد احداث کردکوي با ترکمنستان و

 ١٣٨١ كه نسبت به سال      رسيد ميليون مترمكعب در روز      ٧٠/١٥ به ١٣٨٢ سال در و آغاز ١٣٧٦ سال دردر روز    مترمکعب

 مترميليون   ٨٢/٦٦ ترکمنستان از گاز واردات کل مجموع ،١٣٧٦-٨٢ دوره طي.  درصد برخوردار بود   ٦/٨از رشدي معادل    

 .است شده مينأت واردات طريق از کشور مصرف کل از درصد ٠٤/٧ به قريب ،١٣٨٢ سال در و  در روزمکعب
 

            ١٣٧٥-٨٢واردات و صادرات گازطبيعي طي سالهاي ) : ٣-٢٣(جدول 
 )ميليون مترمكعب در روز(

 سال/ شرح ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 واردات ـــ )١( ٤٣/٤ ١٠/٥ ٧٨/٥ ٩٨/٨ ٣٧/١٢ ٤٦/١٤ ٧٠/١٥

 صادرات ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )٢( ٩٨/٠ )٣ (٤٩/٣ ٣٥/٩

 . روز برداشت شده است٨٩ ميليون مترمكعب گاز طي ٦/٣٩٤مقدار ) ١
 . روز بوده است١٠٠كل صادرات در ) ٢
 .و پنج ماهه دوم سال از آبان مي باشد) رديبهشتفروردين و ا( ماه از فصل بهار ٢شامل ) ٣



      

 

 

 ١٨٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
احداث  .مي كنداين كشور گاز مورد نياز خود را از روسيه و گرجستان وارد             , در حال حاضر  : صادرات گاز به ارمنستان   

ير انتقال  تواند بعنوان مس    بلكه مي  ،نمايد  نه تنها منافع مستقيم ايران و ارمنستان را تأمين مي          ، ارمنستان -خط لوله ايران    

تواند منافع روسيه و گرجستان    در عين حال مي    ،اين خط لوله  . گاز ايران و تركمنستان به اروپا نيز مورد استفاده قرار گيرد          

، چين، تركمنستان و    اتحاديه اروپا، روسيه و يونان    نسبتاً كم بوده و     هاي احداث اين خط لوله       هزينه .را نيز تأمين نمايد   

 ١٠٠ كه است كيلومتر ١٤١ ،ارمنستان و ايران گاز لوله خط طول.  از اين طرح اعالم نموده اند     اوكراين حمايت خود را   

 مکعب متر ميليارد ٣٦ ايران یصادرات گاز حجم. مي باشد ارمنستان خاك در آن كيلومتر ٤١ و ايران خاك در آن كيلومتر

 ـنوردوزی  مرز منطقه در ۲۰۰۷ سال از عمليات    ميليارد مترمكعب نيز قابل افزايش است و       ٤٧تا   که شده گرفته نظر در

  .است گرفته برعهده را لوله خطی اجرا هزينه ارمنستان ،۱۹۹۵ سال نامه موافقت اساس بر .شد خواهد آغازی مقر

در .  اروپاي غربي مي باشدمشخصاًاتحاديه اروپا و , از طريق خط لوله  ايران   گاز   بازار ترين بزرگ: صادرات گاز به اروپا   

ـ   مسير ايران :  دو مسير براي صادرات گاز ايران به اروپا متصور است          ،ل حاضر حا  ارمنستان ـ   يونان و مسير ايران    ـ    تركيه 

هاي اتحاديه اروپا     از دغدغه  ،گرجستان ـ  ارمنستان ـ   استفاده از مسير ايران    ،كه با عنايت به اين   . اوكراين  ـ  گرجستان   ـ

  مي توان.باشد  بيشتر مورد توجه اتحاديه اروپا مي،كاهد، انتقال گاز ايران از اين مسير ستان مينسبت به نيروگاه اتمي ارمن

ـ  ارمنستان را تا    خط لوله    و از آنجا از طريق شبكه خطوط لوله روسيه يا اوكراين به            داده   ساحل درياي سياه امتداد      ايران 

، عراق، مصر، سوريه    ايران انرژي  و گاز انتقال  ارتباطي  پل  مي تواند   نيز ركيههمچنين، ت . گاز مورد نياز را تحويل داد     اروپا  

 مايلي خط   ١٢٤در صورت انتقال گاز ايران از طريق تركيه به اروپا، تركيه تنها نياز به توسعه                . باشد اروپا به   و آذربايجان 

 . لوله گاز دارد

مسايه متقاضي گاز ايران مي باشد كه با توجه به          اكستان يكي از بزرگترين كشورهاي ه      پ :صادرات گاز به پاكستان   

كاهش توليد داخلي آن و به منظور تأمين تقاضاي روزافزون خود بويژه در بخش برق، يادداشت تفاهمي را با ايران                         

 . ، امضاء نموده است٢٠٠٨ ميليارد مترمكعب گاز از سال ٢٧جهت مبادله 

مصرف . بازار هند مي باشد  , ترين بازار گاز ايران از طريق خط لوله          از اروپاي غربي، بزرگ     بعد :صادرات گاز به هند   

 با افزايش قابل توجهي روبرو      ،محيطي و مالحظات زيست   برق نياز نيروگاههاي     هاي آتي بدليل  گاز هندوستان طي دهه   

 ذاريسرمايه گ شركت هاي ايجاد خصوص در همكاري نامه تفاهم ٢٠٠٣ سالدو كشور ايران و هند در        . خواهد شد 

مسير انتقال گاز بدليل مشكالت فني كمتر و اقتصادي تر بودن آن از              . كردند امضا گاز و نفت پروژه هاي در مشترك

 ، كيلومتر خواهد بود كه از اين مسير        ٢٧٧٥ ،مسيراين   هند از    بهطول خط لوله گاز ايران      . طريق خشكي تعيين گرديد   

 به توافق   نا ب انتقاليحجم گاز   .  كيلومتر در هند خواهد بود     ٩٠٠ستان و    كيلومتر در پاك   ٧٦٠  آن در ايران،   كيلومتر ١١١٥



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٨٥

 .        بود ميليارد مترمكعب در سال خواهد ٢٧ ،طرفين

به کشور  ,  موجود گازطبيعي کشور جمهوري اسالمي ايران از طريق خط لوله           صادرات تنها :صادرات گاز به تركيه   

 سال در بوتاش شرکت با مترمکعب ميليارد ١٠ ساالنه حجم با ترکيه هگازطبيعي ب  صادرات قرارداد .باشدميترکيه  

 که درحالي. شد احداث بازرگان مرز تا تبريز مسير در اينچ ١٤ قطر و کيلومتر ٢٥٣ طول به لوله  اي خط و ءامضا ١٣٧٥

 شروع کشور اين به صادرات ،١٣٨٠ آذر ١٩ از اما ،شد آغاز ١٣٨٠ ماه بهمن دوم تاريخ در ترکيه به گاز رسمي صادرات

 سقف به آينده سال ٤ طي که بود، مترمکعب ميليارد ٤/٣ و ٣/١ ترتيب به  ، ١٣٨٢ و ١٣٨١ ايهسال در آن حجم و

 . مي  رسد سال در مترمکعب ميليارد ١٠ معادل يعني قرارداد

ازي منطقه  بيشترين ذخيره گ   ،قطر و عربستان  ايران،  پس از   ين كشور   ا :صادرات گاز به امارات متحده عربي      

در صورت عملي شدن    .  است روبرو با موانع جدي      ،براي توسعه ظرفيت توليد گاز خود      اما  . خاورميانه را دارا مي باشد   

 در از گاز همراه ميادين نفتي ايران         اين كشور،  گاز مورد نياز      ميليارد مترمكعب  ٣-٦حدود  انتظار مي رود   قرارداد مذكور   

 . مين گرددأو گازي سلمان تميدان نفتي از طريق  بويژه ،جنوب

 و همچنين    گرجستانـ   ذربايجانآ مرز طريقمكان صادرات گاز ايران به گرجستان از        ا :صادرات گاز به گرجستان   

 . از طريق مرز ارمنستان ميسر مي باشد

 ذخاير  هاز آنجا ك   .براي توسعه ظرفيت توليد گاز خود با مشكالت فني مواجه است           كشور كويت    :صادرات گاز به كويت   

نفت بازيافت   ضريب   شديدگاز همراه بوده و هر گونه برداشت نسنجيده از اين ذخاير باعث افت                 عمدتاً   كشور گازي اين   

در صورت عملي شدن قرارداد مذكور      . مين گاز مورد نياز خود با ايران و قطر مذاكراتي را داشته است            أ ت براي كويت   ،مي شود

گازهاي و  گازي پارس جنوبي    از ميادين    مي تواند    كه  ميليارد مترمكعب خواهد بود     ٣-٦ميزان گاز مورد مبادله در حدود        

 . مين گرددأت) دورا( آرش اليه گازي ميدان مشترك ، وسروش، نوروز، ابوذر، اسفنديار: نظير ميادين نفتي همراه

. ين حامل انرژي مي باشد   كشور خود داراي مخازن گازطبيعي و صادر كننده ا          نيا :صادرات گازطبيعي به کشور عمان    

ي براي  يراستا تالش ها اين   در .اما با توجه به كاهش مخازن خود، نياز به تأمين منابع گازي براي تداوم صادرات خود دارد                 

يكي از داليل صادرات گاز ايران به عمان مي تواند           . خود انجام داده است    ،افزايش امكان صادرات گازطبيعي مايع شده      

ايران و  , ٢٠٠٠در سال   لذا  . باشد) تنگه هرمز (واقع در خليج فارس و نزديكي بين ايران و عمان           , )بوخا(م   هنگا گازي ميدان

 . سهم گاز توليدي ايران به عمان صادر گردد، هنگام ميدان مشترك كردند كه پس از توسعه موافقتعمان 

 .مي شود آغاز ٢٠٠٦ سال از نخجوان به ايران گاز صادرات قرارداد :صادرات گاز به نخجوان

اين كشور نيز از جمله كشورهايي است كه تمايل خود را براي انتقال گاز ايران از طريق خط                   :صادرات گاز به يونان   

 .لوله گاز تبريز ـ آنكارا، براي تأمين نياز داخلي خود و انتقال گاز به ايتاليا ابراز كرده است



      

 

 

 ١٨٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  انتقال و توزيع -٧-٣
  انتقال گاز طبيعي-١-٧-٣

هاي تازه استقالل يافته در آسياي        ترين راه ممكن براي دسترسي جمهوري       ترين و اقتصادي   ايران به منزله كوتاه   

انتقال گاز كشورهاي     براي ،عنوان آلترناتيو مناسبي در كنار روسيه        لذا به  ،المللي است  ميانه و قفقاز به بازارهاي بين      

 بسياري  چرا كه . گردد دور محسوب مي   نطقه خليج فارس به اروپا و خاور      آسياي ميانه و قفقاز به اروپا و نيز كشورهاي م         

 وابستگي كامل صادرات گاز منطقه آسياي        ،از كشورهاي مصرف كننده گاز و حتي برخي از كشورهاي عرضه كننده              

گسترده  از وسيع و  وجود سيستم انتقال گ    .نمايند ميانه و قفقاز را به روسيه از نظر استراتژيك و منافع بلندمدت تأييد نمي             

بازارهاي واقع در شمال و شمال غرب        تواند مكمل سيستم انتقال گاز روسيه براي انتقال گاز اين منطقه به             در ايران مي  

هم پيوسته شمال به جنوب كشور، زمينه        ه   گيري از سيستم انتقال ب     تواند با بهره    ايران مي  ،از طرف ديگر  . كشور باشد 

 . نيز فراهم نمايد )هند و پاكستان(شرق   ميانه را به كشورهاي جنوب   آسيايانتقال گاز كشورهاي مناطق

 درصد نسبت به سال      ٢/٧، با رشدي معادل      ١٣٨٢كل طول خطوط انتقال فشار قوي گازطبيعي تا پايان سال              

گازطبيعي  كيلومتر خط  لوله فشار قوي       ١١٨٣، حدود   ١٣٨٢در سال   .  كيلومتر رسيده است   ١٧٥٨٣ به   ١٦٤٠٠گذشته، از   

براساس برنامه مصوب براي سال     .  درصد رشد مواجه بوده است     ٥٥/٧ با   ١٣٨١در كشور احداث شده، كه نسبت به سال         

، حجم  )٣-٢٤(جدول  .  درصد آن عملي گرديد    ١/٥٩ كيلومتر خط لوله گاز احداث مي گرديد كه         ٢٠٠٠، مي بايست   ١٣٨٢

با توجه به جدول مذكور، روند عملكردي        .  نشان مي دهد  ١٣٧٥-٨٢احداثي خطوط لوله انتقال گازطبيعي را در سالهاي           

 ٧/١ رسيده و    ١٣٨٢ كيلومتر در سال     ١١٨٣ به   ١٣٧٥ كيلومتر در سال     ٦٨٧احداث خطوط لوله مثبت و افزايشي بوده و از           

 ١١٨٣ و   ١٣٠٠ به ترتيب با حجم       ١٣٨٢ و   ١٣٨٠در طول اين دوره، بيشترين ميزان كار در سال             . برابر شده است  

 . كيلومتر در سال گزارش شده است
  

 )كيلومتر در سال   (                             ١٣٧٥-٨٢احداث خطوط لوله انتقال گازطبيعي طي سالهاي ) : ٣-٢٤(جدول 

 سال/ شرح  ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 طول ٦٨٧ ٨٦٣ ٧١٨ ٩٣٣ ١١٥٤ ١٣٠٠ ١١٠٠ ١١٨٣

 
 

 : خط لوله انتقال سراسري گاز بهره برداري مي گردد٣در حال حاضر از 

 كيلومتر بوده و با هدف صادرات گازطبيعي به شوروي          ١١٠٤ اينچ و به طول      ٤٠/٤٢خط لوله سراسري اول كه به قطر         -

 . ايستگاه تقويت فشار مي باشد١٠سابق از پااليشگاه بيدبلند به آستارا در مرز دو كشور احداث گرديده و داراي 



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٨٧

 ميليون مترمكعب گاز از ٨٠ كيلومتر براي انتقال روزانه ١٠٣٩ اينچ و به طول    ٥٦لوله سراسري دوم با قطر      خط   -

در صورت نصب ايستگاههاي تقويت فشار مربوطه، ظرفيت اين         . پااليشگاه فجر تا قزوين احداث گرديده است      

 . ميليون مترمكعب در روز قابل افزايش مي باشد١٠٥خط تا 

 كيلومتر در حد فاصل كنگان و كوه نمك در قم به              ٨٧٠ اينچ و به طول       ٥٦ي سوم با قطر     خط لوله سراسر   -

در صورت نصب ايستگاههاي تقويت     . منظور انتقال گاز حوزه پارس جنوبي به شمال كشور احداث گرديده است           

 .  ميليون مترمكعب در روز قابل افزايش مي باشد٩٠فشار مربوطه، ظرفيت اين خط تا 

در دست  ) ٣-٢٥( طرح انتقال گازطبيعي نيز بشرح جدول         ٦خطوط انتقال فوق، شركت ملي گاز ايران         عالوه بر   

 . مطالعه، طراحي و اجرا دارد

 
 مشخصات خطوط لوله انتقال گازطبيعي در دست مطالعه،  طراحي و اجراء) : ٣-٢٥(جدول 

 آخرين وضعيت
قدرت ايستگاه 

)هزار اسب بخار(
تعداد 
 ايستگاه

ليون مي(ظرفيت 
 )مترمكعب در روز

 قطر 
 )اينچ(

 طول 
 )كيلومتر(

 نام خط

عمليات اجرايي فاز اول آن كه تا شيراز 
مي باشد به اتمام رسيده و عمليات 

اجرايي فاز دوم كه تا اصفهان است در 
 دست اقدام مي باشد

١٠٨٠ ٥٦ ١٠٠ ١٠ ١٥٠٠ 

 چهارم سراسري 

 كيلومتر از ٣٤٦ مسيرسازي ٨٢در سال 
 .  انجام يافته استاين پروژه

 پنجم سراسري ٥٠٤ ٥٦ ٩٨ ٥ ٤٠٠

 ششم سراسري ٤٧٠ ٤٨ ـــ ٢ ٢٤٠ ــــ

 هفتم سراسري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ در دست مطالعه 

 هشتم سراسري ١٠٤٧ ٥٦ ١١٠ ١١ ١٨٠٠ در مرحله طراحي 

 طرح خط لوله دوم ٧٩٠ ٤٨ ٦٠ ٥ ٤٥٠ در مرحله طراحي 

 شمال شرق كشور  ٧٥ ٤٢    

 
يكي از اهداف   . ز جمله طرحهاي مهم در دست اجرا به صورت بيع متقابل، طرح دوم بيع متقابل گازرساني مي باشد                ا

از جمله پروژه هاي اجرايي اين طرح،      .  شهر جديد مي باشد   ١٣٠طرح مذكور احداث خطوط انتقال گاز براي گازرساني به          

 كيلومتر خطوط   ٧٤٤ هزار اسب بخار و احداث        ١١٠٨رت   ايستگاه تقويت فشار گاز با مجموع قد        ١٢احداث و تكميل    

 . اينچ و كمتر مي باشد٣٦ كيلومتر خطوط انتقال با اقطار ٣٦٣٤ اينچ و احداث ٥٦ تا ٤٠انتقال فشار قوي گاز با قطرهاي 

 ٢٩٢همچنين  .  ايستگاه مربوطه به بهره برداري رسيده است       ١٢، يك ايستگاه تقويت فشار قوي از         ١٣٨٢در سال   

 كيلومتر برنامه احداث    ٣٦٣٤ كيلومتر از    ٥٤٨ اينچ، و    ٥٦ تا   ٤٠ كيلومتر برنامه احداث خطوط انتقال        ٧٤٤لومتر از   كي

 .  اينچ و كمتر احداث گرديده است٣٦خطوط انتقال 



      

 

 

 ١٨٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 درصد كاهش از     ٢/١ميزان گازهاي دريافتي از خطوط لوله خوزستان، با          : عملكرد امور خطوط لوله گاز خوزستان     

همچنين در اين سال،    .  رسيده است  ١٣٨٢ ميليارد مترمكعب در سال      ٨٥/١١ به   ١٣٨١يليارد مترمكعب در سال      م ٩٩/١١

در اين سال، ميزان گاز تحويلي به خط لوله اول،          .  ميليارد مترمكعب رسيد   ٩/٨ درصد رشد به     ٩/٨ميزان مصارف منطقه با     

 ٧/٤مقابل، ميزان گاز تحويل شده به پااليشگاه بيد بلند با              ميليارد مترمكعب رسيد و در        ٩٥/٢با ادامه روند كاهشي به       

  . ميليارد مترمكعب رسيد٢١/٣، به ١٣٨١افزايش نسبت به سال درصد 
 
 

        ١٣٧٩-٨٢عملكرد امور خطوط لوله گاز خوزستان طي سالهاي ) : ٣-٢٦(جدول 
 )هزار متر مكعب(

 سال/ شرح  ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 :گازهاي دريافتي ١٢١٥٠٣٤٤ ١١٢٢٥٨٦٩ ١١٩٩١٢٢٢ ١١٨٥١٢٠٦

٦٠٠  - ٣٩٥٨٢٢٦ ٣٩٣٥٢٧٤ ٣٨٩٦٣١٩ ٣٩٣٠١٣٤ NGL 

٤٠٠  - ٣٩٨٦٧٩٧ ٢٩٦٠٣١١ ٣٧٠١٨٥٤ ٣٣٣٩٧٧٤ NGLدو مرحله اي   

 NGL ١٠٠ و ٢٠٠ و ٣٠٠  - ١٥٤٠٩٦٧ ١٤٢٠٤٨٢ ١٤٥٩٠٨٧ ١٠٤٥٧٦٧

 NGL ٧٠٠ و ٨٠٠  - ١٣٤٣٦٣٠ ١٣٥٢٩٨٦ ١٣٢٨٣٢٠ ١٣٧٢٥٣٣

 NGL ٥٠٠  - ٢٥٦٠٠ ٤٤٨٥١٢ ـــ ـــ

١٦٠٠  - ١٢٨٢٦١٥ ١١٠٨٣٠٤ ١٦٠٥٦٤٢ ٢١٦٢٩٩٨ NGLآغار و داالن   

   اهوازNGL  - ١٢٥٠٩ ـــ ـــ ـــ

 :مصارف منطقه ٦٩٦٨٩٧٦ ٧٢٤٨٠٤٨ ٨١٧٣٩٩٧ ٨٨٩٨٧٣٤

  اينچ غرب كارون ٣٠ اهواز، زرگان، صنايع فوالد، - ٣٩٢١٧٢٧ ٣٨٨٣١٣٠ ٣٨٨٠٩٧٥ ٣٩٢١٦٦١

  پتروشيمي بندر امام، شيميايي رازي، پااليشگاه آبادان- ٢٨٣٥٠٧٢ ٣١٧١٦٩٥ ٤٠٥٣١٠٨ ٤٧٥٣٢١٦

  مشعل- ـــ ـــ ـــ ـــ

  سوخت و تخليه ايستگاه ها- ١٤٧٥٠٠ ١٢٤٩٢٢ ١٤٧٩٧٢ ١٣٠٢٩٢

  گازهاي اسيدي- ٦٤٦٧٧ ٦٨٣٠١ ٩١٩٤٢ ٩٣٥٦٥

 )١(ذخيره خط لوله  -٣٩٩ -٤٣٧ ٨٨٣ ١٢٨

 )با كرنج پارسي(ارسالي به خط لوله اول  ٥١٨١٧٦٧ ٣٩٧٧٣٨٤ ٣٤٤٢٥٠٢ ٢٩٥٢٦٠٠

 گاز تحويلي به كرنج پارسي ١٠٦٤٧٦٢ ٣٤٨٥١٤٦ ٢٤٧٣٧٧٩ ١٨٢٥٧٢٤

 گاز تحويلي به كوپال ● ● ٦٣٥٨٢٩ ٦٩٢٥١٧

 گاز تحويلي به پااليشگاه بيد بلند ١٨٥٨٩٩٤ ٢٢٧٦٧٣٦ ٣٠٦٤٧٢٩ ٣٢٠٨٧٦٥

افزايش ذخيره خطوط لوله، با ارقام مثبت و كاهش آن، با ارقام             . ريافتي است ذخيره خطوط لوله، بيانگر اختالف مصارف و ارسالي با د          ) ١
 .                                                       منفي منظور شده است

 .  ارقام در دسترس نمي باشند●



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٨٩

  شبكه گذاري گاز طبيعي-٢-٧-٣

ش سهم گاز در سبد مصرف انرژي در داخل كشور،          توسعه عمليات شبكه گذاري گازطبيعي در راستاي سياست افزاي       

به طوري كه، عمليات مذكور طي سالهاي       . از طريق جايگزيني مصرف فرآورده هاي نفتي مايع با گازطبيعي بوده است            

، بسياري از مناطق شهري و نيز برخي        ١٣٨٢در طي اين سال ها، تا پايان سال        . ، شدت بيشتري گرفته است    ١٣٦٠دهه  

ي كه در مجاورت شبكه انتقال خطوط انتقال سراسري قرار داشته اند، مجهز به سيستم هاي انتقال، توزيع                 مناطق روستاي 

و مصرف گازطبيعي شده اند، هم اكنون تنها سه استان ايالم، سيستان و بلوچستان و هرمزگان از شبكه گازرساني                        

 ١٣٨٢ هزار كيلومتر تا پايان سال       ٥/٩١ر به   طي دوره مورد بحث، ميزان شبكه گذاري گازطبيعي در كل كشو          . محرومند

در حالي كه در   .  به اجرا درآمده است    ١٣٨٢ هزار كيلومتر در سال      ٤/١٢ درصد، يعني    ٥/١٣رسيده كه از اين ميزان، حدود       

 .  هزار كيلومتر بوده است٩/٩٩، ميزان شبكه گذاري خطوط انتقال گاز حدود ١٣٨١سال 

 درصد آن در استان تهران واقع شده و كمترين           ٤٢/١٦، حدود   ١٣٨٢ايان سال   از كل شبكه گذاري گاز كشور تا پ       

 درصد  ٢٦/١ و   ٩٥/٠ميزان برخورداري از شبكه گازرساني به استان هاي كهگيلويه و بويراحمد و زنجان، به ترتيب با                   

 شرقي، اصفهان، خراسان،     درصد، استان هاي مازندران، آذربايجان    ٣٠/١٢بعد از استان تهران با درصد تمركز        . تعلق دارد 

قرار ) ٧٥/٤ و   ٦٣/٥ ،   ٣٠/٦ ،   ٨٠/٧ ،   ٥٣/٨ ،   ٦٣/٨ ،   ٣١/٩به ترتيب با درصد تمركز      (گيالن، فارس و آذربايجان غربي      

، خالصه اي از حجم شبكه گذاري انجام شده توسط شركت گازرساني استاني را در سطح كشور                )٣-٢٧(جدول  . داشته اند

 . نمايان مي سازد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار(٢-٣ ) : مقدار شبكه گذاري انجام شده در استانها تا پايان سال ١٣٨٢
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 ١٩٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
               مقدار شبكه گذاري انجام شده توسط شركت گازرساني استاني) : ٣-٢٧(جدول 

 )كيلومتر(

رتبه استان در 
 ١٣٨٢سال 

درصد تمركز در 
 ١٣٨٢سال 

 شبكه گذاري در 

 ١٣٨٢سال 

شبكه گذاري تا پايان 
 ١٣٨٢سال 

شركت گازرساني 
 استاني

 آذربايجان شرقي ٣١٦/٥٤٣٤ ٩٨٦/١٠٦٧ ٦٣/٨ ٣

 آذربايجان غربي ٠٤٩/٢٨٣١ ٤٥٩/٥٨٨ ٧٥/٤ ٨

 اردبيل ٤٦١/١٨١٣ ٥٢٨/٢٧٥ ٢٢/٢ ١٥

 اصفهان ١٨٣/١٠٥٦٢ ٣٨٧/١٠٥٦ ٥٣/٨ ٤

 تهران ٥٦٥/١٥٠١٧ ٩٣٦/١٥٢١ ٣٠/١٢ ١

 چهارمحال و بختياري ٧٦٤/١٩٩٨ ٦٥٦/٢١٥ ٧٤/١ ١٩

 خراسان ٣٠٠/٧٧٧٤ ٥٠٠/٩٦٥ ٨٠/٧ ٥

 خوزستان ٢٩٥/٣٦٨٨ ٦٠٠/٤٠٨ ٣٠/٣ ١٢

 زنجان ٤٣١/١١٥٢ ٠٠٠/٩٢ ٧٤/٠ ٢٣

 سمنان ٢٠٢/١٧٠٨ ٣٢٢/٢٠٦ ٦٧/١ ٢٠

 فارس ٠١٤/٦٤٠٧ ٢١٤/٦٩٦ ٦٣/٥ ٧

 قزوين ١٠٢/١٦٠٥ ٦٢٢/١٩٠ ٥٤/١ ٢١

 قم ٢١٢/١٦٢٠ ٠٥٥/١٠١ ٨٢/٠ ٢٢

 كردستان ٤٠٨/١٢٨٢ ٦٣٨/٣١٧ ٥٧/٢ ١٤

 كرمان ٣٠٠/٣٤٩٥ ٢٠٠/٥٧٤ ٦٤/٤ ١٠

 كرمانشاه ٧٠٠/١٦٦٠ ٠٠٠/٢٣٩ ٩٣/١ ١٨

 كهگيلويه و بويراحمد ٧٩٥/٨٦٧ ٢٨٣/٣٩ ٣٢/٠ ٢٤

 گلستان ٢٣٠/٢٧٨٣ ١٧٠/٤٢٥ ٤٣/٣ ١١

 گيالن ٤٣٧/٥٠٢٨ ٩٢٧/٧٧٩ ٣٠/٦ ٦

 لرستان ٧٣٠/١٧٠٠ ٨٥٠/٢٦٨ ١٧/٢ ١٦

 مازندران ١٩٨/٥٦٠٠ ٩٨٩/١١٥١ ٣١/٩ ٢

 مركزي ٧٩٧/٢٤٩٢ ٠٥٢/٢٦١ ١١/٢ ١٧

 همدان ٥٠٠/٢٥٢٣ ٦٠٠/٣٥٣ ٨٦/٢ ١٣

 يزد ٤٢١/٢٤١٧ ٨٤٥/٥٨٠ ٦٩/٤ ٩

 جمع ٤١٠/٩١٤٦٥ ٨١٩/١٢٣٧٧ ٠٠/١٠٠ ـــ

 

قابل ذكر است تا سالهاي اوليه دهه هفتاد هجري شمسي، عمده شبكه هاي توزيع گازطبيعي به صورت لوله هاي                    

تجارب موفق بكارگيري لوله هاي پلي اتيلن     .  پوند بر اينچ مربع مي باشند     ٦٠-٢٥٠فوالدي بوده كه داراي فشاري بالغ بر        

 . ار زياد موجب شده كه اخيراً بخش قابل توجهي از شبكه گذاري گاز با استفاده از لوله هاي پلي اتيلن انجام گيردبا فش



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٩١

 ١٣٨٢شبكه گذاري و انشعابات پلي اتيليني نصب شده تا پايان سال ) : ٣-٢٨(جدول 

 )متر(شبكه گذاري  )تعداد(انشعابات نصب شده 
 ١٣٨٢در سال  ١٣٨٢تا پايان سال  ١٣٨٢در سال  ١٣٨٢ تا پايان سال

 شركت گازرساني استاني

 آذربايجان شرقي ٤٢٠٦٨٣ ٦٦٥٤٠١ ٧٦٣٧ ١٩٣٢٨

 آذربايجان غربي ٢٤٠٧٨٥ ٦٤٢٣٩١ ٧١٨٣ ٩٨٤٥
 اردبيل ١٧٦٧١٣ ٧٠٤١٤٤ ٩٠١٣ ٢٢٦٥٧
 اصفهان ٦٥٩٥٤٦ ١٨٥٥٨٠٣ ٢٢٤٠٩ ٦٠٥٣٨
 تهران ١٠٥٩٢٤٢ ٣٨٣٣٣٠٢ ٦١١٥٩ ١٧٦٩٢٠
 چهار محال و بختياري ١٦٢٥١٨ ٦٠٨٧٩٦ ٤٧٨٠ ٢٣٠٨٤
 خراسان ٦٨١٩٠٠ ١٧٢٦٢٠٠ ١٨٧٩١ ٥٢٣٥٩
 خوزستان ـــ ـــ ـــ ـــ

 زنجان ٥١٩٠٠ ٢٠٨٢٧٠ ٣٧٨٧ ١١٧٩٩
 سمنان ٩٦٥٣٦ ٤٠٥٣٠٣ ٤٨٠٥ ١١٨٧٢
 فارس ٥٠٧٢٠١ ١٤٩١٩٦٤ ١٩٤٥٥ ٢٨٥٤١
 قزوين ١٢٦٦٦٣ ٤٤٤٨٧٣ ٨١٣٩ ٢١٦٤٨
 قم ٤٨٥٠٢ ١٦٩٩٤٢ ٤٦٣٧ ٥٨٩٨
 كردستان ٢٨٦٩٠٩ ٦٥٤٥٩٢ ١٢٠٣١ ٢٨٦٨٤
 كرمان ٥٢٨٥٩٩ ٢٧٦٣١٠٨ ٢٧٩٩٧ ٨٨٨٤٢
 كرمانشاه ١٤٨٨٥٧ ٤٧٩٥٣٨ ٥٠٩٩ ١٦٩٢٧
 كهگيلويه و بويراحمد ٣٦٠٩ ٢٩٨٥٦ ٥٨٦ ٥٨٦

 گلستان ٢٣٣٩٢٧ ٦٣٤٢٢٢ ٨٦٠٧ ١٥١٨٩
 گيالن ٣٧٧٥٤٩ ٨٨٣٢٦١ ٦٤٢٣ ٢٤١٤٢
 لرستان ٢٠٤١٥٣ ٨٧٣٨١٧ ١٤٠٢٢ ٣١٩٢٣
 ندرانماز ٥٥١٩٩٠ ١٤٤٩٤١٨ ٢٥٩٦٥ ٥٨٢٥٥
 مركزي ١٩٣٩٠٧ ٨١٠٤٠٠ ٧٣٥٨ ٢٥٦٥٥
 همدان ٢٦١٧٧٤ ٥٥٣٤٥٤ ٩١٧٢ ٢٠١٤٢
 يزد ٥٥٠٩٠٨ ٢٢٧٨٦٩٦ ٢٣١٨٣ ٧٢١٤٨

 جمع ٧٥٧٤٣٧١ ٢٤١٦٦٧٥١ ٣١٢٢٣٨ ٨٢٦٩٨٢

 

 
   انشعابات و مصرف كنندگان گاز طبيعي-٣-٧-٣

 هزار  ٣/٥٣٧ه از اين ميزان، حدود       هزار انشعاب رسيده ك    ٧/٤٧٢٠ به   ١٣٨٢مجموع انشعابات در كل كشور تا پايان سال         
 درصد كل انشعاب صورت گرفته در سال مزبور به انشعابات بخش             ٦٧/٩٩.  صورت گرفته است   ١٣٨٢انشعاب در سال    

البته، افزايش تعداد   . خانگي و تجاري تعلق داشته و مراكز صنعتي، داراي سهم ناچيزي از انشعابات گازرساني بودند                  
لهاي اخير از روند مطلوبي برخوردار بوده، به طوري كه، با ادامه روند موجود، در سالهاي                انشعابات بخش صنعت طي سا    

براساس برنامه مصوب نصب انشعابات     . نزديك، اكثر مراكز عمده صنعتي كشور به سوخت گازطبيعي مجهز مي گردند            



      

 

 

 ١٩٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
ه عملكرد شركت ملي گاز      هزار انشعاب در اين سال نصب گردد ك         ٥٢٠ مقرر بود كه     ١٣٨٢خانگي و تجاري در سال       
در طي سال مذكور، شركت گازرساني استان تهران همچنان با             .  درصد بوده است    ٣/١٠٣بيش از اين ميزان يعني       

  انشعاب در سطح كشور، باالترين عملكرد را به خود اختصاص داده است و كمترين عملكرد نيز مربوط به                          ٧٨٢٧٨
در پايان سال   . زنجان، سمنان و چهارمحال و بختياري گزارش شده است        شركت هاي گازرساني كهگيلويه و بوير احمد،       

 درصد كل انشعاب كشوري، همچنان در رتبه اول قرار گرفته و بعد              ٧٣/٢٠  انشعاب با     ٩٧٨٦٥٤، استان تهران با     ١٣٨٢
شعابات به ترتيب مربوط    از نظر انشعابات صنعتي نيز، بيشترين تعداد ان       . از آن، استانهاي اصفهان و خراسان قرار داشته اند       

 . به استانهاي اصفهان، خراسان، تهران، مركزي، آذربايجان شرقي و سمنان مي باشد
    

 ١٣٨٢تعداد انشعابات نصب شده توسط شركت هاي گاز رساني تا پايان سال ) : ٣-٢٩(جدول 

 ١٣٨٢تعداد انشعابات در سال  ١٣٨٢تعداد انشعابات تا پايان سال 

 خانگي و تجاري صنعتي جمع خانگي و تجاري صنعتي جمع
 

 ستانيشركت گازرساني ا
 آذربايجان شرقي ٥٠٧٦٣ ٧٢ ٥٠٨٣٥ ٢٩٠٢٠٦ ٣٢٢ ٢٩٠٥٢٨

 آذربايجان غربي ٢٦٦٣٧ ١٧ ٢٦٦٥٤ ١١٠٨٠٣ ٣٩ ١١٠٨٤٢
 اردبيل ١١٦٨٧ ـــ ١١٦٨٧ ٨٠٦٦٢ ١ ٨٠٦٦٣
 اصفهان ٤٠٠٢١ ٤٢٢ ٤٠٤٤٣ ٥٩٤٦٥٤ ١٤٦٥ ٥٩٦١١٩
 تهران ٧٨١٧٣ ١٠٥ ٧٨٢٧٨ ٩٧٧٧٨٠ ٨٧٤ ٩٧٨٦٥٤
 چهار محال و بختياري ٦٦٥٧ ٤٢ ٦٦٩٩ ٨١٤٨٥ ٦٦ ٨١٥٥١
 خراسان ٣٢٦٣٠ ٨٩٠ ٣٣٥٢٠ ٤٢٤٩٤٥ ١٠٧٧ ٤٢٦٠٢٢
 خوزستان ١٢٤٢٧ ١ ١٢٤٢٨ ٢١٣٥٨٤ ٤٥ ٢١٣٦٢٩
 زنجان ٥٧٢٢ ٢٨ ٥٧٥٠ ٧١٣٦٠ ١٤١ ٧١٥٠١
 سمنان ٥٩٨٣ ١٠٥ ٦٠٨٨ ٦٦٣٢٩ ٢٦٨ ٦٦٥٩٧
 فارس ٣٤٤٢٦ ١٧ ٣٤٤٤٣ ٣٠٣٢٣٢ ٩٠ ٣٠٣٣٢٢
 قزوين ٩٣٢٩ ـــ ٩٣٢٩ ٨٢٤٤٢ ١ ٨٢٤٤٣
 قم ٧٣٧٨ ـــ ٧٣٧٨ ١١٩٠١٤ ـــ ١١٩٠١٤
 كردستان ١٢٤٤٧ ـــ ١٢٤٤٧ ٦٨٤١٠ ٢ ٦٨٤١٢
 كرمان ٢٨٥٦٩ ـــ ٢٨٥٦٩ ١١٣١٩٤ ٥ ١١٣١٩٩
 كرمانشاه ١٩٤٢٣ ١٢ ١٩٤٣٥ ٨٩٥٢٨ ٢٦ ٨٩٥٥٤
 كهگيلويه و بويراحمد ٢٧٢١ ـــ ٢٧٢١ ٣٣١٨٦ ١٠ ٣٣١٩٦
 گلستان ١٣٢٢٧ ٨ ١٣٢٣٥ ١١٨٦٧٩ ٥٤ ١١٨٧٣٣
 گيالن ١٨٦١٢ ٤٦ ١٨٦٥٨ ٢٠٧٨٧٣ ١٩٣ ٢٠٨٠٦٦
 لرستان ١٧١٧٦ ـــ ١٧١٧٦ ٨٠٤١٤ ـــ ٨٠٤١٤
 مازندران ٥٨١٦٣ ـــ ٥٨١٦٣ ٢٤٨٥٣١ ٢٢ ٢٤٨٥٥٣
 مركزي ٨٦٢٧ ٢ ٨٦٢٩ ١٢٢٩١٩ ٣٨٠ ١٢٣٢٩٩

 همدان ١١٥٩٨ ـــ ١١٥٩٨ ١٤٤١٥٦ ١١٦ ١٤٤٢٧٢

 يزد ٢٣١٨٣ ـــ ٢٣١٨٣ ٧٢١٣٩ ٩ ٧٢١٤٨

 جمع ٥٣٥٥٧٩ ١٧٦٧ ٥٣٧٣٤٦ ٤٧١٥٥٢٥ ٥٢٠٦ ٤٧٢٠٧٣١
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١٩٣

 مصرف كننده وجود داشت، به      ٣٩/١، حدود   ١٣٨٢به ازاء هر انشعاب نصب شده گازطبيعي در كشور تا پايان سال              

همچنين، در بخش خانگي و     .  مصرف كننده استفاده مي كردند    ٦٥٧٧٦٣١ هزار انشعاب، معادل     ٧٣١/٤٧٢٠طوري كه از   

براساس برنامه مصوب   .  بوده است  ٠١/١ و در بخش صنعتي نيز معادل        ٣٩/١ ضريب مصرف هر انشعاب برابر با        تجاري،

 واحد صنعتي گازرساني گردد كه عملكرد شركت ملي         ٤٠٠گازرساني به صنايع و واحدهاي عمده مقرر گرديده بود كه به            

  مصرف كننده از شبكه گاز كشور        ٨٨٦٧٠٤ در كل،    ١٣٨٢در سال   .  برابر برنامه پيش بيني شده بوده است       ٣گاز ايران   

 .بهره مند شدند

 

 تعداد مصرف كنندگان شركت هاي گازرساني استاني به تفكيك نوع مصرف كننده) : ٣-٣٠(جدول 

 ١٣٨٢در سال  ١٣٨٢تا پايان سال 

 خانگي تجاري صنعتي جمع خانگي تجاري صنعتي جمع
 شركت گازرساني استاني

 آذربايجان شرقي ٨٦٨٩٠ ٦٠٩٩ ٧٢ ٩٣٠٦١ ٤٦٠١٧٥ ٢٥٠٦٥ ٣٢٢ ٤٨٥٥٦٢

 آذربايجان غربي ٣٧٨٨٦ ٢٥٠٣ ١٥ ٤٠٤٠٤ ١٤٩١١٤ ٨٣٥٤ ٢٩ ١٥٧٤٩٧

 اردبيل ١٩١٢٥ ١١٨٣ ٤٨ ٢٠٣٥٦ ١١٨١٠٢ ٦٣٠٧ ١٤٥ ١٢٤٥٥٤
 اصفهان ٥٦٤٩٠ ٢٠٤٠ ٣٣٢ ٥٨٨٦٢ ٧٠٠٣٩١ ٢٤٧٨٤ ٧٩٢ ٧٢٥٩٦٧
١٣٢٣٢٨٧ ١٢٤٧٢٩٠ ٧٤٧٥٣ ١٢٤٤ ١١٨٧٤٣  تهران ١٠٨٥٢١ ٩٩٧٦ ٢٤٦
 چهار محال و بختياري ١٥٦٩٨ ٨٢٦ ١٠ ١٦٥٣٤ ٩٤٣٢١ ٣٩٩١ ٣٥ ٩٨٣٤٧
 خراسان ٨٤٨٧٧ ٢٣٨٣ ٧٦ ٨٧٣٣٦ ٧٤١٢٩٩ ٢١٨٣٣ ٨١٥ ٧٦٣٩٤٧
 خوزستان ٢٤٠٥٨ ٦٥٨ ٣ ٢٤٧١٩ ٢٤٨٦٧٢ ٥٣١٥ ٥٨ ٢٥٤٠٤٥
 زنجان ٦٢٤١ ٥٩١ ٤٣ ٦٨٧٥ ٩٢٧٣٨ ٤٠٨٩ ٦٩ ٩٦٨٩٦
 انسمن ١٠٦٢٤ ٧٤٩ ١١٣ ١١٤٨٦ ٩٠٨٧٢ ٤٤٩٢ ٢٩٠ ٩٥٦٥٤
 فارس ٥١٠٨٧ ١٥٦٠ ٧ ٥٢٦٥٤ ٣٥٦٦٢٨ ١٢٦٧٦ ١٠٩ ٣٦٩٤١٣
 قزوين ١٧١١٥ ٤٥٦ ٦ ١٧٥٧٧ ١١٠٧٢٤ ٤٨٥٨ ٢١٣ ١١٥٧٩٥
 قم ١٠٩٦٧ ١٨٧ ـــ ١١١٥٤ ١٧١٠٨٣ ٥٠٤٥ ٨٣ ١٧٦٢١١
 كردستان ٢٠٢٧٠ ٧٨٨ ١٠ ٢١٠٦٨ ١٠١٠٠٧ ٣٣٥٥ ١٤ ١٠٤٣٧٦

 كرمان ٤١٨٤٦ ١٠٩٣ ـــ ٤٢٩٣٩ ١٤٠٤١٤ ٣٨٤٨ ١١ ١٤٤٢٧٣

 كرمانشاه ٣١٤٧٠ ٤٩٤ ٤ ٣١٩٦٨ ١٢٧١٨٠ ٢٣٨٧ ١٨ ١٢٩٥٨٥

 كهگيلويه و بويراحمد ٣٨٠١ ١٢٩ ـــ ٣٩٣٠ ٤١٦٣٤ ١٥٧٤ ١٠ ٤٣٢١٨

 گلستان ١٩٩٧١ ٥٦٦ ١ ٢٠٥٣٨ ١٥٩٧٣٨ ٥٩٩٤ ٤٩ ١٦٥٧٨١

 گيالن ٢٩٥٧٩ ٢٠٨٩ ٤٨ ٣١٧١٦ ٢٨٢١٤٥ ١٣٠٠٣ ١٩٥ ٢٩٥٣٤٣

 لرستان ٢٦٦٣١ ٥٨٣ ٨ ٢٧٢٢٢ ١١٦٣٩٩ ٢٨٩٧ ١٢ ١١٩٣٠٨

 مازندران ٧٨٩٨١ ٣٠٣٥ ٥٩ ٨٢٠٧٥ ٣٢٥٩٨٨ ١٢٨٩٤ ١٥٧ ٣٣٩٠٣٩

 مركزي ١٣١٢٦ ٧٧١ ١٠٢ ١٣٩٩٩ ١٦٦٨٥٢ ٧٩١٩ ٤٤٤ ١٧٥٢١٥

 همدان ١٦٨٨٦ ١٢١٣ ـــ ١٨٠٩٩ ١٨٣٤٣١ ٨١٤٠ ٦٤ ١٩١٦٣٥

 يزد ٣٢٤١٢ ٩٣٦ ٤١ ٣٣٣٨٩ ٨٠٢٤٢ ٢٣٥٥ ٨٦ ٨٢٦٨٣

٨٨٦٧٠٤ ٦٣٠٦٤٣٩ ٢٦٥٩٢٨ ٥٢٦٤ ٦٥٧٧٦٣١  جمع ٨٤٤٥٥٢ ٤٠٩٠٨ ١٢٤٤



      

 

 

 ١٩٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  گازطبيعي مصرف-٨-٣
  كل مصرف گازطبيعي و تفكيك بخشي آن -١-٨-٣

امروزه گازطبيعي به عنوان سوختي تميز و سازگار با محيط زيست و يكي از عوامل مهم توليد در سبد انرژي                         
قيمت پائين و قابليت مناسب گازطبيعي در جايگزيني آن با          . مصرفي بيشتر كشورهاي جهان جاي خود را باز كرده است         

 .ه هاي نفتي موجب پذيرش سريع اين حامل انرژي از سوي مصرف كنندگان عمده گرديده استفرآورد

قرار داشتن عظيم ترين ميدان گازي جهان در ايران و مطرح بودن آن به عنوان دومين كشور دارنده ذخاير                         
ز سياستهاي كليدي   گازطبيعي در كنار ساير عوامل موجب شده كه جايگزيني گازطبيعي با فرآورده هاي نفتي يكي ا                  

از اينرو طي ساليان گذشته سهم گازطبيعي در سبد انرژي مصرفي بخشهاي مختلف كشور                . بخش انرژي كشور باشد   
 . افزايش يافته است

 
 )درصد(                           ١٣٧٥-٨٢سهم گازطبيعي در تأمين انرژي مصرفي بخشها طي سالهاي )  :  ٣-٣١(جدول 

 شرح ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 خانگي و تجاري و عمومي  ٧/٣٩ ٧/٤٢ ٥/٤٣ ٣/٤٨ ٠/٥١ ٣/٥٢ ٣/٥٥ ٥/٥٨

 )١ (صنعت ٤/٤٥ ٨/٤٢ ٤/٣٩ ٠/٤٨ ١/٤٧ ٦/٤٤ ٠/٤٥ ٤/٤٧

 حمل و نقل  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠

 نيروگاهها ١/٥٥ ٠/٦٠ ٧/٧٠ ٣/٧٠ ٨/٧٠ ٨/٦٩ ٥/٧١ ٩/٧٤

 )٢ (پااليشگاهها ١/٤٨ ١/٤٩ ٠/٥٥ ٢/٦١ ٥/٦٦ ٦/٧٤ ٥/٨١ ١/٨٦

 .شامل سوخت پتروشيمي نيز مي باشد) ١
 ميزان مصرف گازطبيعي شامل سوخت پااليشگاههاي نفت، گاز و ايستگاههاي تقويت فشار مي گردد و ارقام سالهاي قبل تنها مربوط به                      ) ٢

 . پااليشگاههاي نفت مي باشد

 
 روستاهاي كشور موجب شده است كه بخش هاي خانگي، تجاري و عمومي طي             روند سريع گازرساني به شهرها و     

.  درصد سهم قابل توجهي از مصرف گازطبيعي را بخود اختصاص دهند           ٥/١١ با رشدي معادل     ١٣٨٢ الي   ١٣٧٧سالهاي  
 افزايش  از طرف ديگر با افزايش جمعيت و رشد اقتصادي و صنعتي، تقاضا براي انرژي الكتريكي نيز در كشور به شدت                    

با افزايش ظرفيت نيروگاهها و جايگزيني گازطبيعي با فرآورده هاي نفتي رشد قابل مالحظه اي در مصرف                 . يافته است 
 مصرف گازطبيعي به    ١٣٨٢ الي   ١٣٧٥بطوريكه طي سالهاي    . گازطبيعي به عنوان سوخت نيروگاهها صورت گرفته است       

 .رصد رشد داشته است د٤/١١عنوان سوخت نيروگاهها بطور متوسط ساليانه 

 ٧/١٥ ميليون مترمكعب گازطبيعي به شركت ملي گاز ايران تحويل و            ٧/٢٣٦ به طور متوسط روزانه      ١٣٨٢در سال   
 ميليون مترمكعب گاز سبكي كه به طور        ٤/٢٥٢از كل   . ميليون مترمكعب در روز نيز از كشور تركمنستان وارد شده است          

 ميليون مترمكعب به    ٤/٤ ميليون مترمكعب آن صادر،      ٣٥/٩ده است، روزانه    روزانه به شركت ملي گاز ايران تحويل ش        



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٩٥

از .  ميليون مترمكعب آن صرف تزريق به مخازن نفتي شده است           ٩/٦تخليه گازهاي اسيدي و گازهاي برداشت شده و         
به طور  اينرو ميزان گازطبيعي كه توسط شركت ملي گاز ايران جهت مصرف در اختيار مصرف كنندگان قرار گرفته                       

مصرف گازطبيعي كشور در بخشهاي مختلف طي سالهاي          .  ميليون مترمكعب در روز بوده است        ٢٣١متوسط حدود   
 نسبت به سال قبل داراي       ١٣٨٢ درصد برخوردار بوده و در سال          ٩ از رشد متوسط ساالنه اي برابر        ١٣٨٢ الي   ١٣٧٧

 . درصد بوده است٩/١٠رشدي معادل 
 
  ١٣٧٨-٨٢ف روزانه گازطبيعي به تفكيك مناطق طي سالهاي متوسط مصر)  :  ٣-٣٢(جدول 

 )ميليون مترمكعب در روز(

سال/ منطقه ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢  

 يك ـ خوزستان ٤/١٧ ٠/١٨ ٤/١٩ ٢/٢١ ٣/٢٣

 دو ـ  اصفهان ٦/٢٤ ٤/٢٦ ٠/٢٧ ٧/٣٠ ٥/٣٣

 سه و ده ـ تهران و گيالن ٥/٤١ ٢/٥١ ٣/٥٣ ٢/٦٠ ٨/٦٤

 چهار و نه ـ خراسان و مازندران ١/٢٩ ٨/٢٩ ٠/٣٤ ٥/٣٩ ٤/٤٢

 پنج ـ فارس ١/١٣ ٨/١٢ ٣/١٣ ٦/١٤ ٨/١٥

 شش ـ هرمزگان ٤/٨ ٨/٨ ٧/٨ ٨/٩ ٩/١٢

 هفت ـ غرب كشور ٩/٩ ٢/١٠ ١/١٢ ٥/١٤ ٧/١٦

 هشت ـ شمال غرب كشور ٩/٨ ١/٩ ٩/٩ ٣/١٢ ٧/١٣

 )١(سوخت شركتي  ٥/٥ ٤/٥ ٧/٤ ٥/٥ ٩/٧

 جمع مصارف داخلي  ٤/١٥٨ ٧/١٧١ ٥/١٨٢ ٣/٢٠٨ ٢٣١

 . شامل سوخت مورد نياز پااليشگاههاي گاز و ايستگاههاي تقويت فشار مي باشد) ١
 .شامل استان خوزستان و بخشي از استان كهگيلويه و بويراحمد: ١منطقه 
 .شامل استانهاي اصفهان، يزد،  چهار محال و بختياري و بخشي از استان مركزي: ٢منطقه 
  . ستانهاي تهران بزرگ، توابع تهران، قم، قزوين، سمنان و بخشي از استان مركزيشامل ا: ٣منطقه 
. شامل استان فارس و بخشي از استان كهگيلويه و بويراحمد          : ٥منطقه      .  شامل استان خراسان: ٤منطقه 
 .شامل استانهاي كرمان و هرمزگان: ٦منطقه 
 .ن، لرستان و بخشي از استان مركزيشامل استانهاي همدان، كرمانشاه، كردستا: ٧منطقه 
 شامل استانهاي اردبيل، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي: ٨منطقه 
 .شامل استان گيالن: ١٠منطقه    .شامل استانهاي مازندران و گلستان: ٩منطقه 

 
 )مترمكعب در روزميليون (ميزان مصرف روزانه گازطبيعي به تفكيك خطوط لوله سراسري           )  :  ٣-٣٣(جدول 

 سال/ مصرف  ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

   مسير خط لوله اول و دوم ١٩/١٠٢ ٤٧/١١٥ ٧٨/١٢٧ ٠٦/١٣٥ ٣٥/١٥٣ ٨٢/١٦٧

   مسير خط لوله سرخس ـ نكا ٨٣/٢٤ ٠٧/٢٩ ٧٨/٢٩ ٩٩/٣٣ ٥٤/٣٩ ٣٩/٤٢

   ناحيه هرمزگان ٤٤/٧ ٣٧/٨ ٧٧/٨ ٧١/٨ ٨٤/٩ ٩٣/١٢

   جمع ٤٦/١٣٤ ٩١/١٥٢ ٣٣/١٦٦ ٧٦/١٧٧ ٧٣/٢٠٢ ١٤/٢٢٣



      

 

 

 ١٩٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
از طريق  )  درصد ٥/٩٦( ميليون مترمكعب    ٣/٨٢٩٧١، از كل مصرف داخلي گازطبيعي كشور، حدود         ١٣٨٢در سال   

كه نياز مجتمع هاي پتروشيمي خارك، بندر امام و رازي         )  درصد ٥/٣( ميليون مترمكعب    ٥/٢٩٧١شركت ملي گاز ايران و      

 . مناطق خشكي و دريايي و گازهاي ژوراسيك مسجد سليمان تأمين شده استمي باشد از طريق گازهاي توليدي

 

 ١٣٧٧-٨٢مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سالهاي ) : ٣-٣٤(جدول 
 )ميليون مترمكعب(

 سال / شرح  ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 عمومي خانگي، تجاري و  ١٦٩١٩ ١٩٣٠٠ ٢١٩٢١ ٢٣٠١١ ٢٧١٨٦ ٢٩١٦٤

  )٢(سوخت پتروشيمي ٧/٢٢٥٩ ٦/٢٦٠٠ ١/٢٥٠٥ ٢٤٧٩ ٢٣٩٣ ٥/٣١٣٩

 صنعت ٢/٤٨٨٠ ٤/٧٣١٦ ٢/١٠٩٥٩ ٦٩٨٢ ٧٥٨٦ ٥/٨٧٦٥

 حمل و نقل  ـــ ـــ ١/٢ ٥/٤ ٢/٥ ٣/٧

مصارف 
نهايي انرژي 

  )٢(خوراك پتروشيمي ٣٦٢٦ ٣٤٥٤ ٢٨١٦ ٣٤١٠ ٣٢٨٣ ٣٤٥٠

  )٣(گازهاي اسيدي ١٩٦ ٢٥٨ ٢٨١ ٥/٢٧٤ ٤٣٦ ٥٥٧

مصارف 
عي ژي غيرانر

طبي
گاز

يي 
 نها

رف
صا

م
)١(  

            جمع ٩/٢٧٨٨٠ ٣٢٩٢٩ ٤/٣٨٤٨٤ ٣٦١٦١ ٢/٤٠٨٨٩ ٣/٤٥٠٨٣
 پااليشگاههاي نفت ٢٠٠٠ ٧/٢٢٤٥ ٣/٢٥٧٧ ٣٣٣٠ ٢/٣٨٨١ ٢/٤١١٨

٢/١٦٣٥ ٥/٢٠٠٧ ٤/١٩٧٦ ١/١٧٣٠ ٥/٢٠١٨ ٢/٢٨٧٦ 
 سوخت پااليشگاههاي گاز

 و ايستگاههاي تقويت فشار 

 )٥(نيروگاهها  ٨/٢٠٣٣٦ ٣/٢٢١١٧ ٧/٢٣٨٤٢ ١/٢٥٠٠١ ٢٧٥٩٨ ٤/٣٠٢٦٨

 تزريق به مخازن جنوب ٨/٣١٩٣ ٢٥٥٥ ٤/١٠٦٩ ٣/٣٥٠٠ ٣٠٨٨ ٢/٢٥١١

 مصرف بخش انرژي

)٤( 

                                  جمع ٨/٢٧١٦٥ ٥/٢٨٩٢٥ ٨/٢٩٤٦٥ ٥/٣٣٥٦١ ٧/٣٦٥٨٥ ٣٩٧٧٤
 گازهاي اسيدي ٨/٥٩١ ٦١٨ ٥/٦٤٢ ٧٢٢ ٥/٨٥٢ ٨٤١

 تخليه و ضايعات ٣ ٥/٣٦ ٥/٢٥ ٤/٢٠٤ ٧/٢٠٠ ٥/٢٤٤
 )٦(ضايعات 

  جمع ٨/٥٩٤ ٥/٦٥٤ ٦٦٨ ٤/٩٢٦ ٢/١٠٥٣ ٥/١٠٨٥

 صادرات  ـــ ـــ ـــ ٧/٣٥٧ ١٢٧٤ ٧/٣٤١٢

 جمع كل  ٥/٥٥٦٤١ ٦٢٥٠٩ ٢/٦٨٦١٨ ٦/٧١٠٠٦ ١/٧٩٨٠٢ ٥/٨٩٣٥٥

در مصارف نهايي انرژي، انرژي مورد نياز بخشهاي خانگي، تجاري و            .  مصارف غيرانرژي است   اين مقوله شامل مصارف نهايي انرژي و      ) ١
در مصارف غيرانرژي از گازطبيعي به عنوان خوراك براي توليد كاالهايي            . عمومي، سوخت پتروشيمي، حمل و نقل و صنعت تأمين مي شود          

 . نوان خوراك پتروشيمي و توليد گوگرد در اين بخش جاي مي گيردمصرف گازطبيعي به ع. كه ماهيت انرژي ندارند استفاده مي گردد
 . سوخت پتروشيمي و خوراك پتروشيمي ارقام مناطق دريايي و گازهاي  ژوراسيك مسجد سليمان را نيز دربرمي گيرد) ٢
 . شده اندمصارف غيرانرژي گازهاي اسيدي مربوط به ميزان گازهاي اسيدي مي باشد كه جهت توليد گوگرد استفاده) ٣
سوخت مصرفي پااليشگاههاي نفت، گاز و         . در اين بخش گازطبيعي به مصرف بنگاههاي توليد كننده حاملهاي انرژي مي رسد                  ) ٤

 .ايستگاههاي تقويت فشار و همچنين نيروگاهها در اين بخش  قرار مي گيرد
 .سوخت نيروگاهها، شامل نيروگاههاي وزارت نيرو و صنايع بزرگ مي گردد) ٥
تشكيل مي دهد براي توليد گوگرد كاربرد دارند،         ٢H Sگازهاي اسيدي كه غالب آنرا      .  شامل گازهاي اسيدي،  تخليه و ضايعات  مي باشد        )٦

وليكن با توجه به عدم وجود واحدهاي گوگردزدايي در برخي از پااليشگاهها اين گازها كه داراي خاصيت سمي مي باشند سوزانده                         
 .  و ضايعات شامل گازهايي مي باشد كه در هنگام تعمير سيستمهاي انتقال و پااليش بايد از سيستم تخليه گردندمي شوند، گازهاي تخليه



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٩٧

 ١٣٧٧-٨٢تركيب مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سالهاي ) : ٣-٣٥(جدول 
 )درصد(

 سال / شرح  ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 خانگي، تجاري و عمومي  ٧/٦٠ ٦/٥٨ ٠/٥٧ ٦/٦٣ ٥/٦٦ ٧/٦٤

 سوخت پتروشيمي  ١/٨ ٩/٧ ٥/٦ ٩/٦ ٩/٥ ٠/٧

 صنعت ٥/١٧ ٢/٢٢ ٥/٢٨ ٣/١٩ ٦/١٨ ٤/١٩

 حمل و نقل  ـــ ـــ ـــ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠٢/٠

مصارف 
نهايي انرژي 

 خوراك پتروشيمي  ٠/١٣ ٥/١٠ ٣/٧ ٤/٩ ٠/٨ ٧/٧

 گازهاي اسيدي  ٧/٠ ٨/٠ ٧/٠ ٨/٠ ١/١ ٢/١

مصارف 
عي غيرانرژي 

طبي
گاز

يي 
 نها

رف
صا

م
 

            جمع ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠
 پااليشگاههاي نفت ٤/٧ ٨/٧ ٧/٨ ٩/٩ ٦/١٠ ٤/١٠

٠/٦ ٩/٦ ٧/٦ ٢/٥ ٥/٥ ٢/٧ 
سوخت پااليشگاههاي گاز 

 و ايستگاههاي تقويت فشار 

 نيروگاهها ٩/٧٤ ٥/٧٦ ٩/٨٠ ٥/٧٤ ٤/٧٥ ١/٧٦

 تزريق به مخازن جنوب ٨/١١ ٨/٨ ٦/٣ ٤/١٠ ٤/٨ ٣/٦

مصرف بخش انرژي

                                       جمع ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠
 گازهاي اسيدي ٥/٩٩ ٤/٩٤ ٢/٩٦ ٩/٧٧ ٩/٨٠ ٥/٧٧

 و ضايعات) ٥(تخليه  ٥/٠ ٦/٥ ٨/٣ ١/٢٢ ١/١٩ ٥/٢٢
 ضايعات 

                                       جمع ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠
 صادرات  ـــ ـــ ـــ ٥/٠ ٦/١ ٨/٣

 جمع كل  ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 

 ميليون مترمكعب نسبت به سال      ٢٥٦١١ بخش خانگي با مصرف      ١٣٨٢در سال   : بخش خانگي، تجاري و عمومي      

در بخش خانگي، گازطبيعي با توجه به كاربردي كه براي پخت و پز و ايجاد گرما                . د رشد بوده است    درص ٤/٧قبل داراي   

 بيش از   ١٣٨٢مصرف گازطبيعي در بخش خانگي در سال        . دارد به سرعت جايگزين ساير حاملهاي انرژي گرديده است        

گازطبيعي عمدتاً براي گرمايش     درصد كل مصارف نهايي گازطبيعي كشور را تشكيل مي دهد، در بخش تجاري از                 ٥٧

 .آب، فضا و براي پخت و پز در رستورانها و كارگاههاي طبخ غذا استفاده مي گردد

 درصد از كل مصرف نهايي گازطبيعي كشور را          ٦ ميليون مترمكعب    ٢٧٠١ بخش تجاري با مصرف      ١٣٨٢در سال   

 . به خود اختصاص داده است

 درصد از   ٤/١٩،  ١٣٨٢ ميليون مترمكعب گازطبيعي در سال        ٥/٨٧٦٥ اين بخش با مصرف بيش از         : بخش صنعت 

 . كل مصرف نهايي گازطبيعي را به خود اختصاص داده است

بخش حمل و نقل با توجه به رشد اقتصادي و افزايش جمعيت و رشد تعداد خودروها با مصرف                   : بخش حمل و نقل   



      

 

 

 ١٩٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
ر كشور موجب شده است كه سياستهاي جايگزيني         وجود منابع سرشار گازطبيعي د     . روزافزون بنزين مواجه شده است     

 . گازطبيعي به جاي فرآورده هاي نفتي در اين بخش دنبال شود

 خودرو مجهز به تجهيزات استفاده از گازطبيعي در كشور در حال تردد مي باشند و                ١٠٣٠٠از اينرو تاكنون در حدود      

ترين تعداد از انواع خوردوهاي گازسوز مربوط به خودرو           بيش. روند توليد خودروهاي پايه گازسوز و تبديلي ادامه دارد          

 دستگاه اتوبوس درون شهري نيز با        ١٣٧٩همچنين تعداد   .  دستگاه مي باشد  ١٨٧٥ دستگاه و سمند با       ٦٨٥٢پيكان با   

 .سوخت گازطبيعي در حال تردد هستند

 در شهر   ١٣٨٢اشند، در سال    شهرهاي تهران، مشهد و كرج داراي بيشترين تعداد خودروهاي گازطبيعي سوز مي ب             

 ٤٨در اتوبوسها    CNGمصرف  . سوز به جابجايي مسافران اختصاص يافته است        CNG دستگاه اتوبوس    ٦٣٠تهران  

 . مترمكعب در صد كيلومتر برآورد گرديده است

 شهر كشور و اغلب جاده هاي      ٢٣ جايگاه گازطبيعي فشرده در      ١٨٤سوز نمودن خودروها احداث      CNGدر فاز اول    

بين شهري برنامه ريزي شده است كه در شهرهاي تهران، مشهد، كرج، شيراز، قزوين، زنجان، اراك، اصفهان، قم و                      

 بخش حمل و نقل با       ١٣٨٢در سال   . لردگان اين جايگاهها آماده بهره برداري هستند و يا به بهره برداري رسيده اند             

 .  درصد رشد داشته است٤/٤٠ حدود  در١٣٨١ ميليون مترمكعب گازطبيعي نسبت به سال ٣/٧مصرف 

در پااليشگاهها از گازطبيعي براي حرارت دهي به نفت خام جهت توليد مشتقات نفتي استفاده                : بخش پااليشگاهي   

 ميليون مترمكعب رسيد كه نسبت به سال قبل از آن ٢/٤١١٨ گازطبيعي مصرفي پااليشگاهها به ١٣٨٢در سال . مي شود

 . اشته است درصد رشد د١/٦در حدود 

مصرف  ميليارد مترمكعب و     ٤/٢٩ مصرف گازطبيعي در نيروگاههاي وزارت نيرو به         ١٣٨٢در سال   : بخش نيروگاهي 

 درصد از كل مصرف      ١/٧٦كه اين دو     .  ميليون مترمكعب بالغ گرديد     ٨٣٩گازطبيعي در نيروگاههاي صنايع بزرگ به         

 . گازطبيعي در بخش انرژي كشور را تشكيل مي دهند

از بخشهاي عمده مصرف كننده گازطبيعي، صنايع پتروشيمي مي باشد كه ميزان مصرف در آن               : پتروشيمي  بخش  

 .  درصد رشد داشته است١/١٦ به ميزان ١٣٨١نسبت به سال 

به طور مثال از آن براي تهيه مواد اوليه توليدات مختلف            . در صنايع پتروشيمي گازطبيعي كاربردهاي فراواني دارد       

در يكي از فرآيندهاي توليد متانول به نام فرآيند تغيير شكل با             . ديخ، پارچه و پالستيك استفاده مي گردد     چون كود، ض  

 .بخار، گازطبيعي به صورت تركيبي از هيدروژن و اكسيدهاي كربن درمي آيد كه براي توليد متانول بكار مي رود

ي به عنوان سوخت كه براي تأمين حرارت بخشهاي         يك. به طور كلي گازطبيعي در پتروشيمي به دو صورت مصرف مي شود          



  بخش گازطبيعي 
  

 

١٩٩

 . مختلف توليد به كار مي رود و ديگري به عنوان خوراك كه ماده اوليه توليد برخي از محصوالت اين صنعت مي باشد

 ميليون  ٥/٦٥٨٩ مصرف گازطبيعي در صنايع پتروشيمي به صورت خوراك و سوخت بالغ بر                    ١٣٨٢در سال   

 ميليون مترمكعب به    ٣٤٥٠ ميليون مترمكعب به عنوان سوخت و ميزان         ٣١٣٩ن ميزان، حدود    مترمكعب گرديد كه از اي    

 . عنوان خوراك پتروشيمي مصرف شده است

 
 ١٣٨٢خوراك و سوخت مجتمع هاي پتروشيمي در سال )  :  ٣-٣٦(جدول 

 )ميليون مترمكعب(

 گازطبيعي خوراك منبع و استان تأمين كننده
 

 منبع تأمين كننده استان

گازطبيعي 
سوخت 

 ترش شيرين )شيرين(

نفتاي 
 )تن(خوراك 

نام مجتمع 
 پتروشيمي

 اراك ٧٠٧٦٢٢ ـــ ـــ ٣٤٤ پااليشگاههاي اصفهان،  اراك و شركت گاز اصفهان و مركزي
 اصفهان ـــ ـــ ـــ ٦/٦٤ پااليشگاه اصفهان و شركت گاز  اصفهان
 اروميه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

رقي آذربايجان ش
 و تهران 

 تبريز ٣٢٣٨٩٠ ـــ ـــ ١٢٢ پااليشگاههاي تبريز،  تهران و شركت گاز

 بندر امام  ٧٨٨٠٥٢ ـــ ـــ ٧٠١ مناطق نفت خيز،  پااليشگاه آبادان،   شركت گاز خوزستان
 خارك ـــ ١٢٦٢ ـــ ٢٦٢ پااليشگاه فالت قاره بوشهر

 انخراس ـــ ـــ ٢٣١ ١٩٠ پااليشگاه خانگيران خراسان

 شيراز ـــ ـــ ٣٥٠ ٥٨٩ پااليشگاه كنگان بوشهر

 رازي ـــ ١٥٣١ ٧٦ ٨٠٧ چاههاي مسجد سليمان خوزستان

 فارابي ـــ ـــ ـــ ٩/٥ پتروشيمي رازي خوزستان

 آبادان ـــ ـــ ـــ ٥٤ پااليشگاه آبادان  خوزستان

 بوعلي سينا ٢٧٤٧٦٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع ٢٠٩٤٣٢٧ ٢٧٩٣ ٦٥٧ ٥/٣١٣٩  

  
  مصرف استاني گازطبيعي -٢-٨-٣

 ميليارد مترمكعب گازطبيعي اولين رتبه را در اين زمينه به خود                ١/١٤ استان تهران با مصرف       ١٣٨٢در سال   

جمعيت باالي استان و به دنبال آن تعدد فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي موجب آن گرديده است                  . اختصاص داده است  

 ميليارد مترمكعب گازطبيعي به بزرگترين       ٦/٩ خانگي، تجاري و عمومي با مصرف بيش از           كه استان تهران در بخش    

 .مصرف كننده اين حامل انرژي در اين بخش تبديل شود

 ميليارد مترمكعب گازطبيعي    ٥/٧ و خراسان با مصرف      ٩/٨، خوزستان با مصرف     ٦/١٠استانهاي اصفهان با مصرف     

 . در رتبه هاي بعدي قرار دارند



      

 

 

 ٢٠٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٣٨٢مصرف گازطبيعي در بخشهاي مختلف به تفكيك استان و نوع مصرف در سال ) : ٣-٣٧ (جدول

 )ميليون مترمكعب(

 مصارف نهايي گازطبيعي 
مصارف  مصرف بخش انرژي 

 غيرانرژي
 جمع كل مصارف انرژي 

 پااليشگاه نيروگاه
خوراك 
 پتروشيمي

حمل و 
 نقل

 صنعت
سوخت 

 پتروشيمي 

، تجاري خانگي
 و عمومي 

 شرح / استان 

 آذربايجان شرقي ١/١٨٥٤ ١٢٢ ١/١٤٧ ـــ ـــ ١/٣١٤ ٦٨٠ ٣/٣١١٧

 آذربايجان غربي ٢/٧٢٨ ـــ ٦/٣٥ ـــ ـــ ـــ ٣٥٤ ٨/١١١٧

 اردبيل ٨/٥٠٧ ـــ ٢/٢٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥٣٢

 تهران ٦/٩٦٠٠ ـــ ١٥٥١ ٥/٦ ـــ ٩/٤٩٧ ٢٤٤٣ ١٤٠٩٩

 اصفهان  ٥/٣٠٢٧ ٦/٦٤ ٢/٣١٠١ ـــ ـــ ٧٧٨ ١/٣٦٣٨ ٤/١٠٦٠٩

 بوشهر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٧٤ ٣٧٤

 چهار محال و بختياري ٨/٤٢٧ ـــ ٧/٥٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥/٤٨٣

 خراسان ٣١٢٣ ١٩٠ ٦/٥٣٤ ٨/٠ ٢٣١ ٨/٣ ٣٤٢٧ ٢/٧٥١٠

 خوزستان ٩/٣٢٦ ٩/١٥٦٧ ١٥٥٧ ـــ ١٦٠٧ ٥/٨٦٧ ٣٠٢٥ ٣/٨٩٥١

 زنجان ٧/٤٤١ ـــ ٨/٣٨ ـــ ـــ ١/٢٦ ـــ ٦/٥٠٦

 سمنان ٤/٣٥٥ ـــ ٢/٧٠ ـــ ـــ ٤/٦ ـــ ٤٣٢

 فارس ٤/١١١١ ٥٨٩ ٢٨٥ ـــ ٣٥٠ ٢/٢٢٦ ٢٦٥٢ ٦/٥٢١٣

 قزوين ٤/٤٧٤ ـــ ٩/٣٥٤ ـــ ـــ ـــ ١٨٢٤ ٣/٢٦٥٣

 قم ٨/٥٨٣ ـــ ٢/٣٩ ـــ ـــ ٢/١٥ ٧٤٩ ٢/١٣٨٧

 كردستان ٨/٤٤٧ ـــ ٢/١٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤٦٣

 كرمان ١/٣٣٠ ـــ ٥/٦٣ ـــ ـــ ٣/٨٣٩ ٣/١٠٩١ ٢/٢٣٢٤

 كرمانشاه ٧/٤٠٩ ـــ ٥ ـــ ـــ ٣/١٤ ٧٦١ ١١٩٠

 كهگيلويه و بويراحمد ١٤٠ ـــ ٢/٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢/١٤٣

 گلستان ٥/٦٣٣ ـــ ٤١ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥/٦٧٤

 گيالن ٥/١١٩٤ ـــ ١٦٦ ـــ ـــ ـــ ١٩١٧ ٥/٣٢٧٧

 لرستان ٩/٤٣٦ ـــ ٧/٣ ـــ ـــ ٢٠ ـــ ٦/٤٦٠

 مازندران ٩/١٢٣٨ ـــ ٦/٢٠٠ ـــ ـــ ٢/٨ ٢٧٩٢ ٧/٤٢٣٩

 مركزي ٣/٧٥٩ ٣٤٤ ٣/٤٠٣ ـــ  ٢/٥٠١ ١٠٩٠ ٨/٣٠٩٧

 هرمزگان  ـــ ٢٦٢ ـــ ـــ ١٢٦٢ ـــ ١٩٢٤ ٣٤٤٨

 همدان ٩/٨٦١ ـــ ٤/٢٠ ـــ ـــ ـــ ١٠٩٤ ٣/١٩٧٦

 يزد ٧/١٤٨ ـــ ١/٤٩ ـــ ـــ ـــ ٤٣٣ ٨/٦٣٠

 جمع ٢٩١٦٤ ٥/٣١٣٩ ٥/٨٧٦٥ ٣/٧ ٣٤٥٠ ٢/٤١١٨ ٤/٣٠٢٦٨ ٩/٧٨٩١٢



  بخش گازطبيعي 
  

 

٢٠١

وجود صنايع مختلف در استان اصفهان كه از مهمترين آنها مي توان به مجتمع صنايع فوالد مباركه و كارخانه                      

 ميليارد مترمكعب گازطبيعي در     ١/٣ذوب آهن اصفهان اشاره نمود موجب آن گرديده است كه استان اصفهان با مصرف               

استان خوزستان نيز با داشتن صنايع پرمصرفي مانند          . اين زمينه بخود اختصاص دهد     بخش صنعت اولين رتبه را در        

مجتمع صنايع فوالد اهواز و چندين واحد پر مصرف ديگر به دومين دارنده صنايع پر مصرف گازطبيعي تبديل گشته                       

استان تهران با   . ست ميليون مترمكعب بوده ا    ١٥٥٧مصرف گازطبيعي در استان خوزستان در بخش صنعت بالغ بر           . است

.  ميليون مترمكعب گازطبيعي در بخش صنعت رتبه سوم صنايع پرمصرف گازطبيعي را دارا مي باشد                    ١٥٥١مصرف  

 .استانهاي خراسان و مركزي نيز به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند

 
  قيمت گازطبيعي -٩-٣

تعرفه گازطبيعي تنها براي بخش خانگي به        . اشدبهاي گاز مصرفي براي تمام مناطق جغرافيايي كشور يكسان مي ب          

بدين صورت كه براي مصارف      . صورت تصاعدي محاسبه مي  گردد و در ساير بخشهاي مصرف كننده قيمت ثابت دارد               

 ريال به ازاي هر مترمكعب مي باشد، و براي مصارف بيش از آن از                ٧٥ مترمكعب در ماه داراي نرخ ثابت         ٦٠٠خانگي تا   

در هر حال حداكثر گاز بها در اين          . برابر مصرف ماهيانه مي باشد، استفاده مي گردد       C ، كه در آن       ٠٥/٠ C+٥٠فرمول  

 :مصرف گازطبيعي به چهارده زيربخش تقسيم شده است كه عبارتند از.  ريال بر مترمكعب بيشتر نخواهد بود١٨٠بخش از 

ي، خوراك مجتمع هاي پتروشيمي، توليد كود اوره،       آموزشي، پااليشگاه و تلمبه خانه هاي نفت، مجتمع هاي پتروشيم      

عمومي، تجاري، ويژه مذهبي، حمل و نقل، خانگي، خيريه، صنعتي، ورزشي و نيروگاه، كه هر يك گروهي از مصرف                      

براي مثال بخش صنعت شامل واحدهاي صنعتي،         . كنندگان را با توجه به نوع مصرف تحت پوشش قرار مي دهند              

كشاورزي، دامپروري و هتل ها و مسافرخانه ها مي باشد و بخش ويژه تجاري نانوائيها و                 پتروشيمي بخش خصوصي،     

 .گرمابه ها را دربرمي گيرد

الزم به توضيح است كه      . متوسط قيمت گازطبيعي به تفكيك مصارف مختلف ارائه شده است            ) ٣-٣٨(در جدول   

با اين وجود   .  ماهه اول اين سال افزايش يافته است       ٨ به    نسبت ١٣٨٢تعرفه ها در بعضي از بخشها در چهار ماهه پاياني سال           

 . مي باشد١٣٨٢آورده شده است، قيمت متوسط گازطبيعي براي بخشهاي مختلف در كل سال ) ٣-٣٨(آنچه كه در جدول 



      

 

 

 ٢٠٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
                               ١٣٧٨-٨٢قيمت متوسط فروش گازطبيعي در سالهاي )  :  ٣-٣٨(جدول 

 )عبريال بر مترمك(

 ١٣٨٢نرخ رشد 
 )درصد( ١٣٨١به 

 نوع مصرف ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 آموزشي  ٦٧ ٧/٧٣ ٨١ ٦/٨٦ ٤/٨٨ ١/٢

 پااليشگاه و تلمبه خانه هاي نفت  ١٨ ٢٠ ٢٢ ٩/٢٤ ٨/٢٨ ٦/١٥

 مجتمع هاي پتروشيمي  ١٨ ٦/٦٠ ٦٦/٦٦ ٥/٤٥ ٥٠ ٩/٩

 عمومي  ١١٠ ١٢١ ١٣٣ ٦/١٥٤ ٥/١٧٤ ٩/١٢

 تجاري ١١٠ ١٢١ ١٣٣ ٣/١٥٣ ٥/١٧٤ ٨/١٣

 ويژه تجاري ١٥ ٥/١٦ ١٨ ٨/١٩ ٣٠ ٥/٥١

 حمل و نقل  ٥٠ ٥٥ ٥/٦٠ ٣/٨٦ ٠/٦٠ -٥/٣٠

 ) متوسط(خانگي  ٥٠ ٥٥ ٥/٦٠ ٨/٦٧ ٧٥ ٦/١٠

 خيريه ـــ ٥ ٥ ٢/٧١ ١/٨٨ ٧/٢٣

 صنعتي  ٩٥ ٥/١٠٤ ١١٥ ٧/١٢١ ١٣١ ٦/٧

 ود اوره خوراك مجتمع هاي پتروشيمي توليد ك ١٨ ٢٠ ٢٢ ٩/٢٦ ٣٥ ١/٣٠

 ويژه مذهبي  ٥ ٥ ٥ ٦/٢٤ ٢/٣٠ ٧/٢٢

 نيروگاه ١٨ ٢٠ ٢٢ ٤/٢٢ ٢٧ ٥/٢٠

 ورزشي  ٦٧ ٧/٧٣ ٨١ ٧/٨٥ ٥/٨٨ ٣/٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار(٣-٣) : قيمت متوسط فروش گاز طبيعي به تفكيك بخشها
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 مصرف برق :  ١٠-٤

 مشتركين برق :  ١١-٤

 مطالعه بار  :  ١٢-٤

 قيمت برق   :  ١٣-٤



      

 

 

 ٢٠٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 برق : چهارم بخش 
 

  كليات -١-٤
 درصد نسبت ٢/٩ مگاوات بالغ گرديد كه حدود ٤/٣٣٤١٥ به ١٣٨٢ظرفيت اسمي نيروگاههاي وزارت نيرو در سال       

اين در حالي است كه در اين سال با بهره برداري از واحدهاي جديد نيروگاهي، جمع                 . به سال قبل از آن رشد داشته است        
.  درصد افزايش داشته است     ٩/٨ مگاوات رسيده كه نسبت به سال قبل            ٥/٣٤٣٣٢شور به   قدرت اسمي نيروگاههاي ك    

 مگاوات بود كه اين رقم نسبت به سال         ٧/٣٠٤٣٩ در حدود    ١٣٨٢ميانگين ظرفيت عملي نيروگاههاي وزارت نيرو در سال         
 ٨/٣١٢٩٥ي كشور به    همچنين ميانگين قدرت عملي كل نيروگاهها      .  مگاوات افزايش نشان مي دهد     ٢٤٣١ حدود   ١٣٨١

 .  مگاوات رسيده است

 ميليون كيلوواتساعت رسيد كه در مقايسه با         ٦/١٤٦٩٦٢ به   ١٣٨٢توليد ناويژه نيروگاههاي وزارت نيرو در سال         
الزم به ذكر است كه كل انرژي برق توليد شده در كشور حدود                                .  درصد داشت   ٧/٨ رشدي معادل     ١٣٨١سال  

 . درصد رشد داشته است٧/٨١يلوواتساعت بوده كه نسبت به سال قبل حدود  ميليون ك٤/١٤٩٦٧٨

و با در   ( مگاولت آمپر    ١٨٥٠ و   ١٦٠٠ كيلوولتي به ترتيب     ٢٣٠ و   ٤٠٠همچنين در اين سال به ظرفيت پستهاي انتقال         
) ٦٣ ،   ٦٦( و     ١٣٢و به ظرفيت پستهاي فوق توزيع       )  مگاولت آمپر  ٢٦٤٩ و   ٣٤٧٤نظر گرفتن پستهاي بالفصل به ترتيب       

و به  )  مگاولت آمپر  ٢٢٣٩ و   ٩١٨و با درنظر گرفتن پستهاي بالفصل        ( مگاولت آمپر    ٢٢٣٩ و   ٧٩٣كيلوولتي به ترتيب    
 ٢٣٠ و   ٤٠٠بعالوه طول خطوط انتقال فشار قوي         .  مگاولت آمپر اضافه شده است       ٢٢٨٧ظرفيت پستهاي توزيع نيز      

 و  ٧٧٢كيلوولتي به ترتيب    ) ٦٦،  ٦٣( و   ١٣٢و به طول خطوط فوق توزيع        كيلومتر مدار    ١٠٣٨ و   ١٠٤٤كيلوولتي به ترتيب    
 كيلومتر  ١٥٤٣٣در بخش توزيع و شبكه هاي درون شهري و روستايي، مجموعاً             .  كيلومتر مدار افزايش يافته است      ١٤٤١

 .  كيلومتر خطوط فشار ضعيف افزوده شده است٨٢٩٧خطوط فشار متوسط و 

 به  ١٣٨١ ميليون كيلوواتساعت در سال      ١/٧٩٩ درصد رشد داشته است و از        ١٥  حدود ١٣٨٢صادرات برق در سال     
 درصد توليد ويژه نيروگاههاي وزارت نيرو در اين سال           ٦٦/٠اين رقم   .  رسيد ١٣٨٢ ميليون كيلوواتساعت در سال      ٩١٩

يليون كيلوواتساعت در    م ٣/٩٧٧ درصد برخوردار بوده و از       ٤/٥٢ از رشد حدود     ١٣٨٢واردات برق نيز در سال      . بوده است 
 درصد توليد ويژه نيروگاههاي وزارت نيرو در اين         ٣/١اين رقم   .  ميليون كيلوواتساعت رسيده است    ١٤٨٩ به   ١٣٨١سال  

 .سال بوده است

در خصوص وضعيت مصرف سوخت در نيروگاههاي وزارت نيرو، كل انرژي حرارتي سوختهاي مصرف شده در                    
 درصد رشد داشته است، كه با       ٩/٥، حدود   ١٣٨١يلوكالري بوده كه نسبت به سال        ميليارد ك  ٣١٣٣١٥ معادل   ١٣٨٢سال  

 
 . يژه برق صنايع كوچك و متوسط  بدون احتساب توليد ناو- ١



  بخش برق 
  

 

٢٠٥

 كيلوكالري به ازاي هر       ٢١٣٢توجه به مقدار توليد برق اين نيروگاهها مي توان گفت كه در اين سال در حدود                        
 .كيلوواتساعت توليد ويژه برق، مصرف شده است

در . ليد ناخالص نيروگاههاي وزارت نيرو را شامل شده است         درصد تو  ٥/٤، مصارف داخلي نيروگاهها     ١٣٨٢در سال   
همچنين در سال   .  درصد بوده است   ١/١٦ و   ٣/٤و توزيع نيز رقم تلفات به ترتيب        ) انتقال ، فوق توزيع   (مورد شبكه  هاي   

 . روستا رسيده است٤٧٣٥٩ روستا به اتمام رسيد و تعداد كل روستاهاي برقدار به ١١٢٤، برق رساني به ١٣٨٢

 

 مقايسه نماگرهاي رشد صنعت برق كشور )  :  ٤-١(جدول 

تعداد روستاهاي 
 برق دار

متوسط مصرف  
هر مشترك 

 ) كيلوواتساعت(

تعداد مشترك 
 )هزار(

  )١(توليد انرژي سرانه
 )كيلوواتساعت بر نفر(

حداكثر بار 
همزمان توليد 

 )مگاوات(شده 

قدرت اسمي 
 )١(سرانه

 )وات بر نفر(
 شرح/ سال 

١٣٤٦ ٣/٣٥ ٥٢٨ ١٥٦ ٧٩٨ ١٨٣١ ١٤٨ 

١٣٥٧ ٠/١٩٣ ٣٤٨٦ ٥٤٥ ٣٣٩٩ ٤١٦٢ ٤٣٢٧ 

١٣٦٧ ٦/٢٧٥ ٧٧٦٢ ٩١٧ ٨٨٢٨ ٤٠٩٥ ٢٢٤٨٤ 

١٣٧٢ ٧/٣٢٧ ١٣٣٠٨ ١٢٩٧ ١١٠٨٨ ٥٢٤١ ٢٩٠٤٦ 

١٣٧٤ ٦/٣٨٤ ١٥٢٩١ ١٤٣٩ ١٢٢٧٦ ٥٣٦٤ ٣٢٧١٠ 

١٣٧٥ ٢/٣٨٧ ١٦١٠٦ ١٥١٣ ١٢٨٥٥ ٥٣٦٤ ٣٤٣١٥ 

١٣٧٦ ٦/٣٩٦ ١٧٣١٥ ١٥٩٩ ١٣٥٥٠ ٥٤١٤ ٣٧٠٩٤ 

١٣٧٧ ١/٤٠٩ ١٨٠٨٨ ١٦٦٨ ١٤١٢٧ ٥٤٩٦ ٣٩٦٥٤ 

١٣٧٨ ٤/٤١٦ ١٩٢٥٥ ١٧٨٨ ١٤٨٧٥ ٥٦٩١ ٤٢٦٤٠ 

١٣٧٩ ٣/٤٢٧ ٢٠٥٨١ ١٩٠٦ ١٥٥٧٩ ٥٨٠٠ ٤٤٢٠٤ 

١٣٨٠ ٧/٤٤٨ ٢١٨٣٨ ٢٠١٥ ١٦٣٤٥ ٥٩٤٥ ٤٥٣٥٩ 

١٣٨١ ٠/٤٨١ ٢٣٤٩٤ ٢١٠٣ ١٧١٥٣ ٦١٢٦ ٤٦٢٣٥ 

١٣٨٢ ٥١٢ ٢٦٢١٦ ٢٢٣٤ ١٧٩٧٧ ٦٣٧٦ ٤٧٣٥٩ 

 تفاوت قدرت و توليد اسمي سرانه با ترازنامه هاي سالهاي قبل به علت در نظر نگرفتن صنايع كوچك و ساير مؤسسات در اين جدول                          ) ١
 . ميليون كيلوواتساعت درنظر گرفته شده است٢٨٩١توليد صنايع كوچك .        نسبت به ترازنامه سالهاي گذشته مي باشد

 
  قدرت اسمي و عملي -٢-٤

 مگاوات در   ٩٣٤ برابر شده و از      ٣٦، بيش از    ١٣٨٢ تا   ١٣٤٦اسمي نيروگاههاي وزارت نيرو در فاصله سالهاي        قدرت  

همچنين در سال مورد بررسي بدليل بهره برداري از         .  افزايش يافته است   ١٣٨٢ مگاوات در سال     ٤/٣٣٤١٥ به   ١٣٤٦سال  

 مگاوات  ٤/٢٨٠٢زارت نيرو نسبت به سال گذشته       واحدهاي جديد نيروگاهي، قدرت نصب شده نيروگاههاي تحت پوشش و         

 ٤٨/٤٣ از مجموع ظرفيت نصب شده نيروگاههاي وزارت نيرو سهم نيروگاههاي بخاري             ١٣٨٢در سال   . افزايش يافته است  

 درصد و   ٢٤/١٣ درصد، نيروگاههاي آبي      ٣٦/٢١ درصد، نيروگاههاي گازي      ٤٤/٢٠درصد، نيروگاههاي سيكل تركيبي      



      

 

 

 ٢٠٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
همچنين نيروگاههاي بادي و خورشيدي نيز سهم اندكي در ظرفيت اسمي              .  درصد بوده است   ٤٧/١ي  نيروگاههاي ديزل 

در مقايسه با اعداد مشابه سال قبل، سهم نيروگاههاي بخاري و ديزلي و سيكل تركيبي                . نيروگاههاي وزارت نيرو داشته اند   

البته بايد توجه داشت كه برخي از نيروگاههاي         . كاهش يافته و سهم نيروگاههاي آبي، گازي و بادي افزايش يافته است             

 .سيكل تركيبي كه در حال حاضر تنها قسمت گازي آنها فعال مي باشد جزو نيروگاههاي گازي در نظر گرفته شده است

اين .  درصد قدرت اسمي آن بوده است      ٩/٩٠ ميانگين قدرت عملي نيروگاههاي وزارت نيرو حدود          ١٣٤٦در سال   

 . درصد تغيير يافته است١/٩١ به ١٣٨٢ درصد و در سال ٣/٩٤ه حدود  ب١٣٧٥رقم در سال 

 مربوط به   ١٣٨٢مالحظه مي گردد، بيشتر ظرفيتهاي بهره برداري جديد در سال            ) ٤-٢(همانطوريكه از جدول     

 اين در حالي است كه در اين سال اقدامات مهمي در جهت انتقال دانش             . نيروگاههاي آبي، گازي و سيكل تركيبي است      

 ٢٢ واحد سيكل تركيبي صورت گرفته است و صنعت برق كشور شاهد ساخت                 ٢٢فني ساخت توربين و ژنراتورهاي       

 واحد گازي موجود يا در دست ساخت خود خواهد بود و پيش بيني مي شود اولين واحد                ٤٤واحد بخار سيكل تركيبي براي      

 و ساير واحدهاي سيكل تركيبي به ترتيب هر يك           سال آينده در نيروگاه نكا فعال شده       ٣سيكل تركيبي اين طرح طي      

از جمله مزاياي استفاده از واحدهاي سيكل تركيبي،          .  نيروگاه كشور وارد مدار توليد برق شوند         ٨ ماه فاصله در      ٣با  

 مگاوات به قدرت نصب شده نيروگاهي       ٣٥٠٠بازيافت بخش اعظم انرژي حرارتي نيروگاههاي گازي و افزودن بيش از             

 .ن مصرف سوخت اضافي استكشور بدو

الزم به ذكر است كه در سالهاي اخير در جهت استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات صنعت برق و افزايش كارآيي                     

نيروگاهها اقداماتي از جمله افزايش توان واحدهاي گازي نيروگاه لوشان و چابهار، رفع محدوديت توليد واحدهاي ري،                   

صورت گرفته   Mediaنيروگاه سيكل تركيبي فارس به سيستم خنك كن          F9هاي گازي   بعثت و اصفهان و تجهيز واحد     

و توليد همزمان برق، حرارت و سرما نيز در مرحله مطالعه             ١و هم اكنون طرح هايي در خصوص سيستم هاي ذخيره سرما        

 .و امكان سنجي مي باشد

عمليات اجرايي اين   . زي نيروگاه دماوند است   ، سه واحد گا   ١٣٨٢از جمله واحدهاي به بهره برداري رسيده در سال         

 آغاز شده و شامل دو      ١٣٨٠ بزرگراه تهران ـ گرمسار از تير         ٣٥ هكتار در كيلومتر     ٢٠٠نيروگاه در منطقه اي به وسعت      

و بخش بخار   )  مگاوات ١٩٠٨ مگاوات و قدرت توليد مجموع       ١٥٩ واحد توربين گاز هر كدام با ظرفيت         ١٢با  (بخش گاز   

است كه در صورت بهره برداري كامل از واحدهاي هر دو           )  مگاوات ٩٥٤احد بخار سيكل تركيبي و قدرت توليد          و ٦با  (

 . مگاوات برق، بزرگترين نيروگاه سيكل تركيبي كشور خواهد بود٢٨٦٢بخش، اين نيروگاه با قدرت توليد بيش از 

 
1 - Ice storage  



  بخش برق 
  

 

٢٠٧

 )مگاوات(                             ١٣٨٢ر سال قدرت نصب شده واحدهاي جديد در دست بهره برداري د)  :  ٤-٢(جدول 

 خارج از شبكه شبكه سراسري

 گازي بخاري گازي سيكل تركيبي آبي بادي جمع

 شماره 

 واحدها

تعداد 
 واحد

 نام نيروگاه

 )بخار(شريعتي  ١ ١ ـــ ـــ ـــ ١٠٠ ـــ ـــ ١٠٠

 )بخار(نيشابور  ٢ ٢،٣ ـــ ـــ ـــ ٢٠٠ ـــ ـــ ٢٠٠
 شهيد عباسپور ٣ ٦،٧،٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٥٠ ـــ ٧٥٠
 كرخه ١ ٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٣٣ ـــ ١٣٣

 آبادان ٢ ١٣،١٤ ـــ ـــ ٨/٢٤٦ ـــ ـــ ـــ ٨/٢٤٦
 كازرون ٢ ١٥،١٦ ـــ ـــ ٣١٨ ـــ ـــ ـــ ٣١٨
 مسجد سليمان ٢ ٢،١ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥٠٠ ـــ ٥٠٠
 رانشهراي ١ ٤ ـــ ٦٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦٤
 دماوند ٣ ١٦،١٥،١٤ ـــ ـــ ٤٧٧ ـــ ـــ ـــ ٤٧٧

 ١ ١٤ )١(٥/٢٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
انتقالي از نيروگاه 
 ري به جزيره كيش

 ـــ ـــ )٢(٢/٠ ـــ ـــ ـــ ٤/٨ ـــ ٤/٨
نيروگاههاي كوچك 

 انتقالي از وزارت جهاد
 بادي توربين هاي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ )٣(٢/٥ ٢/٥

 جمع   ٧/٢٣ ٦٤ ٨/١٠٤١ ٣٠٠ ٤/١٣٩١ ٢/٥ ٤/٢٨٠٢

 .  مگاوات از نيروگاه ري به جزيره كيش انتقال يافته است٥/٢٣، ١٣٨٢در سال ) ١

 . شامل نيروگاههاي بادي وزارت نيرو و سازمان انرژي اتمي مي باشد) ٣      . نيروگاههاي آبي ارده و كرنق خارج از شبكه مي باشند) ٢
 

 مجموع قدرت اسمي و عملي نيروگاههاي كشور)  :  ٤-٣(جدول 

قدرت عملي    )مگاوات(قدرت اسمي  )مگاوات(ميانگين قدرت عملي 
 سرانه  

 جمع )وات بر نفر(
صنايع 
 بزرگ

وزارت 
 نيرو

قدرت اسمي 
 سرانه 

صنايع  )١(ساير )٢(جمع  )وات بر نفر(
 بزرگ

وزارت 
 نيرو

 سال 

١٣٧٢ ١٨٢١٢ ٨٣٠ ١٢٥/٠ ١٢٥/١٩٠٤٢ ٧/٣٢٧ ١٦٩٢١ ٧٢٧ ١٧٦٤٨ ٧/٣٠٣ 

١٣٧٤ ٢١٩١٤ ٨٣١ ٩٤/٥ ٩٤/٢٢٧٥٠ ٦/٣٨٤ ١٩٩٨٧ ٨٠٣ ٢٠٧٩٠ ٥/٣٥١ 
١٣٧٥ ٢٢٤٢٠ ٨٣١ ٩٤/٥ ٩٤/٢٣٢٥٦ ٢/٣٨٧ ٢١١٣٧ ٨٠٣ ٢١٩٤٠ ٣/٣٦٥ 
١٣٧٦ ٢٣٢٥٧ ٩٠١ ٨٩/٨ ٨٩/٢٤١٦٦ ٦/٣٩٦ ٢١٧٨٦ ٨٤٠ ٢٢٦٢٦ ٣/٣٧١ 
١٣٧٧ ٢٤٣٨٠ ٩٠١ ٨٤/١٤ ٨٤/٢٥٢٩٥ ١/٤٠٩ ٢١٢٥٩ ٨٤٠ ٢٢٠٩٩ ٤/٣٥٧ 
١٣٧٨ ٢٥٢٠٥ ٩٠١ ٢٤/١٨ ٢٤/٢٦١٢٤ ٤/٤١٦ ٢٢١٠٧ ٨٤٠ ٢٢٩٤٧ ٨/٣٦٥ 
١٣٧٩ ٢٦٢٨٧ ٩٠١ ٥٤/١٨ ٥٤/٢٧٢٠٦ ٣/٤٢٧ ٢٤١٤٧ ٨٤٠ ٢٤٩٨٧ ٥/٣٩٢ 
١٣٨٠ ٢٨٠٣٢ ٩٠١ ٥٤/١٨ ٥٤/٢٨٩٥١ ٧/٤٤٨ ٢٥٦٤٥ ٨٤٠ ٢٦٤٨٥ ٤/٤١٠ 
١٣٨١ ٧/٣٠٦٠٤ ٩٠١ ٦٤/١٩ ٣٤/٣١٥٢٥ ٠/٤٨١ ٧/٢٨٠٠٨ ٨٤٠ )٣(٦/٢٨٨٥٩ ٣/٤٤٠ 
١٣٨٢ ٤/٣٣٤١٥ ٩٠١ ١/١٦ ٥/٣٤٣٣٢ ٥١٢ ٧/٣٠٤٣٩ ٨٤٠ )٣(٨/٣١٢٩٥ ٢/٤٦٧ 

  به دليل   ١٣٨٢ شامل برق آبي وزارت جهاد كشاورزي و برق بادي و خورشيدي سازمان انرژي اتمي مي باشد، و در سال                            ١٣٨١تا سال   ) ١
 . مل  انرژي بادي و خورشيدي سازمان انرژي اتمي مي گردد    واگذاري نيروگاههاي آبي كوچك وزارت جهاد كشاورزي به وزارت نيرو، تنها شا

 . تفاوت جمع كل قدرت اسمي با ترازنامه هاي سالهاي قبل به علت در نظر نگرفتن صنايع كوچك و ساير موسسات مي باشد) ٢

 . مي  باشد١٣٨٢ مگاوات در سال ١/١٦ و ١٣٨١ مگاوات نيروگاههاي بادي و خورشيدي در سال ٦٤/١٩شامل ) ٣



      

 

 

 ٢٠٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 مجموع قدرت اسمي انواع نيروگاههاي كشور                                                  )  :  ٤-٤(جدول 

 )مگاوات(

 كل كشور  وزارت نيرو صنايع بزرگ 
 آبي بخاري )١(گازي ديزلي )٢(جمع بخاري گازي )٢(جمع

 سال 

١٣٧٢ ١٩٥٣ ٩٥١٣ ٥٩٣٤ ٨١٢ ١٨٢١٢ ٣٧٤ ٤٥٦ ٨٣٠ ١٩٠٤٢ 

١٣٧٣ ١٩٥٣ ١٠٧٤٢ ٧٠٠٧ ٧٥٨ ٢٠٤٦٠ ٣٧٤ ٤٥٦ ٨٣٠ ٢١٢٩٠ 

١٣٧٤ ١٩٥٣ ١١٥٥٧ ٧٧٤٦ ٦٥٨ ٢١٩١٤ ٣٧٤ ٤٥٦ ٨٣٠ ٢٢٧٤٤ 

١٣٧٥ ١٩٦٩ ١١٦٢١ ٨١٦٧ ٦٦٣ ٢٢٤٢٠ ٣٧٥ ٤٥٦ ٨٣١ ٢٣٢٥١ 

١٣٧٦ ١٩٩٩ ١١٦٨٥ ٨٨٩٦ ٦٧٧ ٢٣٢٥٧ ٣٧٤ ٥٢٧ ٩٠١ ٢٤١٥٨ 

١٣٧٧ ١٩٩٩ ١٢٣٨٧ ٩٣٧٨ ٦١٦ ٢٤٣٨٠ ٣٧٤ ٥٢٧ ٩٠١ ٢٥٢٨١ 

١٣٧٨ ١٩٩٩ ١٣١٠٢ ٩٥٣٠ ٥٧٤ ٢٥٢٠٥ ٣٧٤ ٥٢٧ ٩٠١ ٢٦١٠٦ 

١٣٧٩ ١٩٩٩ ١٣٧٥٢ ١٠٠٠٣ ٥٣٣ ٢٦٢٨٧ ٣٧٤ ٥٢٧ ٩٠١ ٢٧١٨٨ 

١٣٨٠ ١٩٩٩ ١٤٤٠٢ ١١٠٩٨ ٥٣٣ ٢٨٠٣٢ ٣٧٤ ٥٢٧ ٩٠١ ٢٨٩٣٣ 

١٣٨١ ٣٠٢٨ ١٤٤٦٦ ١٢٦٢٠ ٤٩٠ ٧/٣٠٦٠٤ ٣٧٤ ٥٢٧ ٩٠١ )٣(٣٤/٣١٥٢٥ 

١٣٨٢ )٤(٧/٤٤٢٣ ٤/١٤٥٣٠ ١٣٩٦٨ ٦/٤٩٢ )٥(٤/٣٣٤١٥ ٣٧٤ ٥٢٧ ٩٠١ )٣(٥/٣٤٣٣٢ 

 . ارقام نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي  است)  ١
 تفاوت جمع كل با ترازنامه  هاي سالهاي قبل به علت در نظر نگرفتن صنايع كوچك و ساير موسسات در اين سال نسبت به ترازنامه                            ) ٢

 .       سالهاي گذشته مي باشد
  مي گردد١٣٨٢ مگاوات در سال ١/١٦ و ١٣٨١ر سال  مگاوات نيروگاه بادي و خورشيدي د٦٤/١٩شامل )  ٣
 . مگاوات نيروگاه بادي و خورشيدي مي گردد٧/٠شامل ) ٥            .   نيز مي گردد١شامل نيروگاه آماده بهره برداري پل كلو )  ٤

 

 ١٣٧٢-٨٢مجموع ميانگين قدرت عملي و سهم انواع نيروگاههاي وزرات نيرو طي سالهاي )  :  ٤-٥(جدول 

 آبي بخاري گازي و سيكل تركيبي ديزلي

سهم 
 )درصد(

قدرت عملي 
 )مگاوات(

سهم 
 )درصد(

قدرت عملي 
 )مگاوات(

سهم 
 )درصد(

قدرت عملي 
 )مگاوات(

سهم 
 )درصد(

قدرت عملي 
 )مگاوات(

كل قدرت 
عملي 

 )مگاوات(

 سال

١٣٧٢ ١٦٩٢١ ١٩٥٣ ٥/١١ ٩٢٦٤ ٧/٥٤ ٥٠٧٨ ٠/٣٠ ٦٢٦ ٧/٣ 

١٣٧٤ ١٩٩٨٧ ١٩٥٣ ٨/٩ ١١١٩٧ ٠/٥٦ ٥/٦٣٦٢ ٨/٣١ ٥/٤٧٤ ٤/٢ 

١٣٧٥ ٢١١٣٧ ١٩٦٨ ٣/٩ ١١٥٤١ ٦/٥٤ ٧١١٣ ٧/٣٣ ٥١٥ ٤/٢ 

١٣٧٦ ٢١٧٨٦ ١٩٩٩ ٢/٩ ١١٦٠٤ ٥/٥٣ ٧٦٥٨ ٢/٣٥ ٥٢٥ ٣/٢ 

١٣٧٧ ٢١٢٥٩ ١٩٩٩ ٤/٩ ١٢٠٢٧ ٦/٥٦ ٦٧٦٢ ٨/٣١ ٤٧١ ٢/٢ 

١٣٧٨ ٢٢١٠٧ ١٩٩٩ ٠/٩ ١٢٧٤٢ ٦/٥٧ ٦٩٠٩ ٣/٣١ ٤٥٧ ١/٢ 

١٣٧٩ ٢٤١٤٧ ١٩٩٩ ٣/٨ ١٣٣٧٢ ٤/٥٥ ٨٣١٩ ٤/٣٤ ٤٥٧ ٩/١ 

١٣٨٠ ٢٥٦٤٥ ١٩٩٩ ٨/٧ ١٤٠٠٢ ٦/٥٤ ٩٢٤٤ ٠/٣٦ ٤٠٠ ٦/١ 

١٣٨١ )١(٧/٢٨٠٠٨ ٣٠٢٧ ٨/١٠ ١٣٩٩٣ ٠/٥٠ ١٠٦٢٩ ٩/٣٧ ٣٥٩ ٣/١ 

١٣٨٢ )١(٧/٣٠٤٣٩ ٣/٤١٠٨ ٥/١٣ ١٤١٦٣ ٥/٤٦ ٧/١١٨٠٦ ٨/٣٨ ٣٦١ ٢/١ 

 . مگاوات مربوط به نيروگاههاي بادي و خورشيدي وزارت نيرو است٧/٠ از اين مقدار ) ١



  بخش برق 
  

 

٢٠٩

 )مگاوات( به تفكيك استانها                             ١٣٨٢قدرت اسمي انواع نيروگاههاي كشور در سال ) : ٤-٦(جدول 

 ديزلي جمع
بادي و 
 خورشيدي

 سال بخاري گازي سيكل تركيبي آبي

 آذربايجان شرقي ٧٣٦ ١٦٤ ـــ ٢٢ )١( ـــ ٩٢٢

 آذربايجان غربي ـــ ٦٠ ٣/٣٤٩ ٦ ـــ ـــ ٣/٤١٥

 اردبيل ـــ ـــ ـــ ١/١٣ ـــ ٤٢ ١/٥٥

 اصفهان ٢٤٣٥ ٦/٨٧ ـــ ٥/٥٥ ـــ ٢٥ ١/٢٦٠٣

 چهار محال و بختياري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥/٧ ٥/٧

 لرستان ـــ ٦٠ ـــ ٩/٠ ـــ ـــ ٩/٦٠

 مركزي ١٣٠٠ ـــ ـــ ٦/١٥ ـــ ـــ ٦/١٣١٥

 همدان ١٠٠٠ ـــ ـــ ٨/٢ ـــ ـــ ٨/١٠٠٢

 تهران ٤/٩٢٣ ٢/١٦٤٧ ٥/٩٩٧ ٥/٢٥١ ٠٤/٠ ـــ ٦٤/٣٨١٩

 قم ـــ ـــ ٧١٤ ـــ ـــ ـــ ٧١٤

 خراسان ٧٢٠ ٥/٥٧٠ ٢/١٣٨٧ ـــ ـــ ٥/٧٥ ٢/٢٧٥٣

 خوزستان ٢١٨٠ ٦/٦٢١ ـــ ٣٩١٩ ـــ ـــ ٦/٦٧٢٠

 كهگيلويه و بويراحمد ـــ ـــ ـــ ٥/٦ ـــ ـــ ٥/٦
 زنجان ـــ ـــ ـــ ـــ )١( ـــ )١(

 قزوين ١٠٠٠ ـــ ٨/١٠٤٢ ـــ )١( ـــ ٨/٢٠٤٢

 سمنان ـــ ٢٥ ـــ ـــ )٢( ١/٠ ـــ ١/٢٥

 سيستان و بلوچستان ٢٥٦ ٦/٢٦٥ ـــ ـــ ـــ ٥/١٢٥ ١/٦٤٧

 ايالم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ردستانك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٢ ٢٢

 كرمانشاه ٦٤٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦٤٠

 فارس ـــ ٢/١١٠٦ ٣/١٠٣٥ ٢/١٢ ـــ ٣/٦٦ ٢٢٢٠

 بوشهر ـــ ٢٢٥ ـــ ـــ ـــ ١/١٦ ١/٢٤١

 كرمان ٦٠ ١٢٧٢ ـــ ٣٠ ـــ ٢٩ ١٣٩١

 گيالن ٢٤٠ ١٢٠ ٦/١٣٠٥ ٦/٨٧ )٢( ٦/١٦ ـــ ٨/١٧٦٩

 مازندران  ١٧٦٠ ٢٧٥ ـــ ١ ـــ ـــ ٢٠٣٦

 گلستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 هرمزگان  ١٢٨٠ ٨/١٧٢ ـــ ـــ ـــ ٦/٧٠ ٤/١٥٢٣

 يزد ـــ ٨/٤٦٣ ـــ ـــ ٠٣/٠ ١/١٣ ٩٣/٤٧٦

 وزارت نيرو ٤/١٤٥٣٠ ٣/٧١٣٦ ٧/٦٨٣١ ٧/٤٤٢٣ )٣(٧/٠ ٦/٤٩٢ ٤/٣٣٤١٥

 صنايع بزرگ ٣٧٤ ٥٢٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩٠١

 ي اتمي ايرانسازمان انرژ ـــ ـــ ـــ ـــ ١/١٦ ـــ ١/١٦

 جمع  ٤/١٤٩٠٤ ٣/٧٦٦٣ ٧/٦٨٣١ ٧/٤٤٢٣ ٨/١٦ ٦/٤٩٢ ٥/٣٤٣٣٢

 .  ارقام ناچيز مي باشند) ١
 . مقدار فوق گرد شده است) ٣  .  مگاوات ازنيروگاههاي مذكور تحت پوشش سازمان انرژي اتمي ايران مي باشد١/١٦) ٢



      

 

 

 ٢١٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٣٨٢بزرگ در سال ظرفيت، توليد و سوخت مصرفي نيروگاههاي صنايع ) : ٤-٧(جدول 

 مقدار سوخت مصرفي

 گاز طبيعي

 )هزار متر مكعب(

 نفت گاز

 )هزار ليتر(

مصرف داخلي  
 )مگاواتساعت(

 توليد ناويژه
 )مگاواتساعت(

قدرت 
 اسمي

 )مگاوات(

 نام صنعت استان

 نيروگاههاي گازي      

 پتروشيمي رازي خوزستان ٢٥٢ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مس سرچشمه  كرمان ١١٩ ٤٠٣٥٧٥ ٨٠٧ ـــ ١١٧٠٣٤

 پتروشيمي تبريز آذربايجان شرقي ٧٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 )چادرملو(ذغالشويي كرمان  كرمان ٤٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ذوب آهن اصفهان اصفهان ٢٦ ١٧٤١١ ٣٥ ٥٦٩ ٧٣١٤

 تراكتورسازي تبريز آذربايجان شرقي ٢٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 نيروگاههاي بخاري      

 فوالد مباركه  اصفهان ٢١٠ ١٢٦٦٧٤١ ٨٩٧٠٤ ٦٧٤٠ ٤١١٠٩٢

 ذوب آهن اصفهان اصفهان ١٣٩ ٨٨٩٩٦٠ ٦٤٨١٠ ـــ ٢٦٨٦٨٦

 مس سرچشمه  كرمان ٢٥ ١١٠٣٤٠ ٥٠٣٧ ـــ ٣٥٢٥٩

 جمع  ٩٠١ ٢٦٨٨٠٢٧ ١٦٠٣٩٣ ٧٣٠٩ ٨٣٩٣٨٥

 .  مگاوات مي باشد٨٤٠ميانگين قدرت عملي صنايع بزرگ : مالحظات

 
  ١٣٩٢تا پايان سال ) ١( قدرت عملي نيروگاههاپيش بيني) : ٤-٨(جدول 

 )مگاوات(

جمع 
 )٢(تجمعي 

جمع 
 ساليانه

 برق آبي

گازي قابل 
تبديل به سيكل 

 تركيبي

 گازي
سيكل 
 تركيبي

بخش گاز 
سيكل 
 تركيبي

بخش بخار 
سيكل 
 تركيبي

 سال بخاري

 ١٣٨٣ ٣٢٥ ـــ ٦٥٠ ـــ ٨١٠ ـــ ٣٧٨ ٢١٦٣ ٣٣٨٢٣

 ١٣٨٤ ٣٢٥ ـــ ١١٧٠ ـــ ١١٣٠ ـــ ١٠٥٦ ٣٦٨١ ٣٧٥٠٤

٣(٨٥٤٤ ٤٦٠٤٨(  ١٣٨٥ ـــ ٤٨٢ ٢٢١٠ ٤٢٠ ٣٠٨٢ ٥٠٠ ٨٥٠

 ١٣٨٦ ـــ ٨٠٣ ١٥٦٠ ٦٠٠ ١٩٣٦ ٥٠٠ ١٠٠٠ ٦٣٩٩ ٥٢٤٤٧

 ١٣٨٧ ٢٥٠ ٨٠٥ ـــ ٢٨٣٠ ٢٦٠٠ ٣٠٠٠ ٣١٦٠ ١٢٦٤٥ ٦٥٠٩٢

 ١٣٨٨ ـــ ٦٣٢ ـــ ١٠٠٠ ٦٠٠ ـــ ٣٢٠ ٢٥٥٢ ٦٧٦٤٤

 ١٣٨٩ ٣٣٥ ٦٤٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٩٣ ١١٧٢ ٦٨٨١٥

 ١٣٩٠ ٦٧٠ ٣٢٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٩٣ ١١٨٥ ٧٠٠٠٠

 ١٣٩١ ٦٧٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦٧٠ ٧٠٦٧٠

 ١٣٩٢ ١٠٠٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٠٠٥ ٧١٦٧٥

 .شامل نيروگاههاي در مرحله نصب و يا مرحلة مذاكرات قراردادي و يا مرحلة مطالعاتي  مي گردد) ١
 .  مگاوات در نظر گرفته شده است٣١٦٦٠ برابر ١٣٨٣ با در نظر گرفتن واحدهاي اختصاصي صنايع در پايان خرداد ميانگين قدرت عملي كشور) ٢
 . مگاوات نيروگاه اتمي نيز مي گردد١٠٠٠شامل ) ٣



  بخش برق 
  

 

٢١١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  راندمان نيروگاهها -٣-٤

ت مصرفي، كيفيت سوخت مصرفي،      متوسط راندمان نيروگاهها از عوامل متعددي نظير عمر نيروگاه،  نوع سوخ             

متوسط راندمان  . وضعيت بهره برداري، نسبت بار توليدي به بار نامي و ميزان خروج نيروگاه از مدار تأثير مي پذيرد                        

 ٤/١ رسيده كه بدين ترتيب حدود       ١٣٨٢ درصد در سال     ٣/٣٧ به   ١٣٨١ درصد در سال     ٨٧/٣٥نيروگاههاي وزارت نيرو از     

اين شاخص،  .  درصد رسيد  ٤/٣٧ به   ١٣٨٢راندمان نيروگاههاي بخاري وزارت نيرو در سال        . درصد افزايش داشته است   

 . درصد بوده است٠/٤٦ درصد و در نيروگاههاي سيكل تركيبي ٢/٢٧ براي نيروگاههاي گازي وزارت نيرو  

راندمان بوده و    درصد داراي باالترين      ٢/٤٣ در بين نيروگاههاي بخاري، نيروگاه شازند با بازده            ١٣٨٢در سال   

 درصد در مرتبه هاي بعدي قرار       ٠/٤٠ و   ٦/٤٠به ترتيب با راندمان      ) زرگان(نيروگاههاي شهيد رجايي و شهيد مدحج        

در بين نيروگاههاي گازي و واحدهاي گازي نيروگاههاي سيكل تركيبي، نيروگاه سيكل تركيبي كرمان با                   . گرفته اند

 درصد و   ١/٣٢ان بوده و بعد از آن نيروگاه سيكل تركيبي كازرون با بازده                 درصد داراي بيشترين راندم     ٢/٣٥راندمان  

هرچند كه نيروگاههاي كرمان، شهيد سليمي و       .  درصد قرار گرفته اند   ٤/٣٠نيروگاه سيكل تركيبي شهيد سليمي با بازده      

ا قسمت گازي آنها     تنه ١٣٨٢كازرون قرار است به صورت سيكل تركيبي مورد استفاده قرار گيرند ولي چون در سال                   

در بين نيروگاههاي سيكل تركيبي، سيكل تركيبي فارس با         . فعال بوده است با ديگر نيروگاههاي گازي مقايسه شده اند        

 .  درصد داراي بيشترين راندمان بوده است٩/٤٧راندمان 

نمودار (١-٤ ) : سهم انواع نيروگاههاي وزارت نيرو از ميانگين قدرت 
عملي در سال  ١٣٨٢ ( درصد )

گازي و سيكل تركيبي
%٣٨/٨

بخاري
%٤٦/٥

آبي
%١٣/٥

ديزلي
%١/٢



      

 

 

 ٢١٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٣٨٢راندمان نيروگاههاي حرارتي تحت پوشش وزارت نيرو در سال )  :  ٤-٩(جدول 

 راندمان
 )درصد(

متوسط 
قدرت 
عملي 

 )مگاوات(

ظرفيت 
نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

  نام نيروگاه
 راندمان

 )درصد(

متوسط 
قدرت عملي 

 )مگاوات(

ظرفيت 
نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

 نام نيروگاه

 نيروگاههاي بخاري) الف     )يزد(ـ شهيد زنبق ١١ ٩٧ ٧٢ ٤/٢٠

 روزيـ  شهيد في١ ٥٠ ٤٠ ٨/٢٤  ـ دورود١٢ ٦٠ ٤٠ ٧/١٧

 ـ  بعثت ٢ ٥/٢٤٧ ٢٢٥ ٠/٢٩  ـ هسا١٣ ٦/٨٧ ٦٤ ٤/٢٦

 ـ  شهيد منتظرقائم٣ ٩/٦٢٥ ٦٠٠ ٤/٣٤  )شهيد رجايي(ـ مشهد ١٤ ٥/١٩٥ ١٦٦ ٦/٢٥

 ) اصفهان(ـ  اسالم آباد ٤ ٨٣٥ ٨٢٨ ٤/٣٦  ـ شيروان١٥ ١٥٠ ١٢٠ ٥/٢٣

 ـ  شهيد محمدمنتظري٥ ١٦٠٠ ١٥٨٥ ٢/٣٧  ـ شريعتي ١٦ ١٥٠ ١١٩ ٢٣

 )لوشان(ـ شهيد بهشتي ٦ ٢٤٠ ٢٤٠ ٥/٣٥  ـ قائن١٧ ٧٥ ٥٥ ٤/٢٢

 )نكا(ـ شهيد سليمي ٧ ١٧٦٠ ١٧١٠ ٠/٣٨  ـ سمنان١٨ ٢٥ ١٦ •

 ـ رامين٨ ١٨٩٠ ١٧٤٨ ٢/٣٧  )كنارك(ـ چابهار ١٩ ٥/١٤٢ ٩٤ ٦/١٩

 )زرگان(ـ شهيد مدحج ٩ ٢٩٠ ٢٩٠ ٠/٤٠  ـ زاهدان٢٠ ٢/١٢٣ ٨٥ ٨/٢١

 ـ بندرعباس١٠ ١٢٨٠ ١٢٤٠ ٠/٣٦  ـ كيش٢١ ٨/١٢٢ ٨٣ ٨/١٩

 ـ  زرند١١ ٦٠ ٤٩ ٣/٢٤  ـ فرگ داراب٢٢ ٢/٤ ٣ ٩/١٧

 ـ تبريز ١٢ ٧٣٦ ٧٠٠ ٦/٣٦  )١()نكا( سيكل تركيبي شهيد سليميـ ٢٣ ٢٧٥ ٢٦٥ ٤/٣٠

 ـ شهيد رجائي ١٣ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٦/٤٠  )١(ـ سيكل تركيبي كازرون٢٤ ٨٩٢ ٧٥١ ١/٣٢

 ـ بيستون١٤ ٦٤٠ ٦٤٠ ٩/٣٧  )١(ـ سيكل تركيبي يزد ٢٥ ٨/٢٤٦ ٢٠٣ ٧/٢٩

 ـ مفتح غرب١٥ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٢/٣٧   )١(ـ سيكل تركيبي دماوند٢٦ ٤٧٧ ٤٠٥ •

 )شهيد رجايي(ـ مشهد ١٦ ١٢٠ ١٢٠ ٨/٢٥  )١(ـ سيكل تركيبي كرمان٢٧ ١٢٧٢ ١٠٨٠ ٢/٣٥

 ـ طوس ١٧ ٦٠٠ ٦٠٠ ٠/٣٧  )١(ـ سيكل تركيبي آبادان٢٨ ٦/٤٩٣ ٤١٤ ٩/٣٠

 ـ شازند١٨ ١٣٠٠ ١٣٠٠ ٢/٤٣  باسـ بندر ع٢٩ ٥٠ ٣٧ ٤/٣

 ـ ايرانشهر١٩ ٢٥٦ ٢٤٩ ٩/٢٧  جمع نيروگاههاي گازي  ٣/٧١٣٦ ٥٨٠٠ ٢/٢٧

 جمع نيروگاههاي بخاري ٤/١٤٥٣٠ ١٤١٦٣ ٤/٣٧  نيروگاههاي سيكل تركيبي)  ج   

 نيروگاههاي گازي ) ب     ـ سيكل تركيبي شهيدرجائي ١ ٨/١٠٤٢ ٩٠٠ ٨/٤٣

 ـ ري١ ٢/١١٧٠ ٩٧٠ ٩/٢٣  يكل تركيبي منتظرقائمسـ  ٢ ٥/٩٩٧ ٨٧٩ ٣/٤٦

 ـ تبريز٢ ٦٤ ٥٣ ١٩  ـ سيكل تركيبي نيشابور٣ ٤/١٠٤٠ ٩٠٨ ٢/٤٧

 ـ صوفيان٣ ١٠٠ ٧٥ ١/٢٢  ـ سيكل تركيبي گيالن٤ ٦/١٣٠٥ ١٢٣٠ ٤٧

 )لوشان(ـ شهيد بهشتي ٤ ١٢٠ ١٠٥ ٢/٢٧  ـ سيكل تركيبي خوي٥ ٣/٣٤٩ ٣١٥ ١/٤٠

 ـ بوشهر ٥ ٧٥ ٥٠ ٤/١٩   تركيبي قمـ  سيكل٦ ٧١٤ ٦٢٤ ٢/٤٦

 ـ كنگان٦ ١٦٤ ١١٤ ٩/١٩  ـ  سيكل تركيبي فارس٧ ٣/١٠٣٥ ٨٤٩ ٩/٤٧

 )زرگان(ـ شهيد مدحج ٧ ١٢٨ ١٠٢ ٢٥  ـ  سيكل تركيبي شريعتي٨ ٨/٣٤٦ ٣٠٣ ٤/٤٣

 ـ اروميه٨ ٦٠ ٤٤ ٢١  جمع نيروگاههاي سيكل تركيبي ٧/٦٨٣١ ٦٠٠٦ ٤٦

 ـ شيراز٩ ١٩٦ ١٣٦ ٤/٢٢  نيروگاههاي ديزلي )  د   

 ـ يزد١٠ ١٢٠ ٨٣ ٢/٢٤  جمع نيروگاههاي ديزلي  ٦/٤٩٢ ٣٦١ ٤/٣١

 .ارقام در دسترس نمي باشد  •  . در حال حاضر بخش گازي اين نيروگاهها فعال است) ١



  بخش برق 
  

 

٢١٣

  توليد انرژي الكتريكي -٤-٤
لوواتساعت رسيد كه نسبت به سال        ميليون كي  ٤/١٤٩٦٧٨توليد انرژي الكتريكي نيروگاههاي كشور در اين سال به            

 درصد، توسط وزارت نيرو و مابقي توسط ساير سازمانها           ٩٨از اين مقدار بيش از      . درصد رشد داشته است    ٦/٨١گذشته معادل 
 ٨٤٩، از   ١٣٤٦انرژي توليد شده عالوه بر جنبه كمي از لحاظ كيفي نيز بهبود داشته به طوريكه در سال                    . توليد گرديده است  

 درصد قدرت عملي نصب     ٨/٢٤ ميليون كيلوواتساعت برق توليد شده و در واقع از             ١٨٤٢قدرت عملي وزارت نيرو     مگاوات  
 درصد، در سال    ٤/٣٥ به   ١٣٥٠در حالي كه اين رقم طي سالهاي بعد افزايش يافته و در سال              . شده بهره برداري گرديده است   

 .  درصد افزايش يافته است١/٥٥ به  ١٣٨٢ل  درصد و در سا٥/٥٢ به ١٣٧٧ درصد، در سال ٣/٤٣ به ١٣٦٧

 
  ١٣٤٦-٨٢روند تغييرات توليد ناويژه انرژي الكتريكي كشور طي سالهاي )  :  ٤-١٠(جدول 

 )ميليون كيلوواتساعت(

 سال وزارت نيرو صنايع بزرگ، متوسط و كوچك جهاد كشاورزي سازمان انرژي اتمي  جمع

 ١٣٤٦ ١٨٤٢ ٢٢٩١ ـــ ـــ ٤١٣٣
 ١٣٥٧ ١٧٣٨٦ ٢٤٦١ ـــ ـــ ١٩٨٤٧
 ١٣٦٢ ٣٠٥٠٩ ٣١٢٠ ـــ ـــ ٣٣٠٠٩
 ١٣٦٧ ٤٣٧٧٥ ٣٨٢٥ • ـــ ٤٧٥٠٠
 ١٣٦٨ ٤٨٧٢٥ ٣٩٨٧ • ـــ ٥٢٧١٢
 ١٣٦٩ ٥٤٨٩٦ ٤٢٠٦ • ـــ ٥٩١٠٢
 ١٣٧٠ ٥٩٧١٠ ٤٤١٦ • ـــ ٦٤١٢٦
 ١٣٧١ ٦٣٩٨٢ ٤٦٣٧ • ـــ ٦٨٦١٩
 ١٣٧٢ ٧١٣٣٥ ٤٦٧٩ • ـــ ٧٦٠١٤
١٣٧٣ ٧٧٠٨٦ ٤٩٣٣ • ١/٠ ٨١٨٧٨ 
١٣٧٤ ٨٠٠٤٤ ٤٩٢٥ ١٣ ٤ ٨٤٩٨٦ 
١٣٧٥ ٨٥٨٢٥ ٥٠٢٦ ١٧ ٤ ٩٠٨٧٢ 
١٣٧٦ ٩٢٣١٠ ٥٤٣٤ ٢١ ٦ ٩٧٧٧١ 
١٣٧٧ ٩٧٨٦٢ ٥٥٥٠ ٢٦ ١٨ ١٠٣٤٥٦ 
١٣٧٨ ١٠٧٢٠٨ ٥٣٨٩ ٢٥ ٣٦ ١١٢٦٥٨ 
١٣٧٩ ١١٥٧٠٦ ٥٦٢٤ ١١ ٣٤ ١٢١٣٧٥ 
١٣٨٠ ١٢٤٢٧٥ ٥٧٥٤ ٢٠ ٣٤ ١٣٠٠٨٣ 

١٣٨١ )١(١٩/١٣٥١٤٦ ٥٥٢٩ ٣٥ ٤/٢٩ ٥٩/١٤٠٧٣٩ 
١٣٨٢ )١(٦٧/١٤٦٩٦٢ )٢(٢٦٨٨ )٣( ٧/٢٧ ٣٧/١٤٩٦٧٨ 

 .شامل نيروگاههاي بادي و خورشيدي وزارت نيرو نيز مي باشد)  ١
  ميليون  ٢٨٩١توليد صنايع متوسط و كوچك      ) ١٣٨١تا سال   (البته الزم به ذكر است كه تا سالهاي اخير         . تنها شامل صنايع بزرگ مي گردد    ) ٢

 .     كيلوواتساعت برآورد شده بود

 .ارقام در دسترس نمي باشند   •.                  اورزي به وزارت نيرو منتقل گرديده اندنيروگاههاي آبي تحت پوشش وزارت جهاد كش) ٣

 
  بدون احتساب توليد صنايع متوسط و كوچك - ١



      

 

 

 ٢١٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 كيلوواتساعت  ٢٢٣٤ كيلوواتساعت به    ١٥٦ توليد سرانه انرژي الكتريكي در ايران از          ١٣٨٢ تا سال    ١٣٤٦از سال   

 . برابر شده است٣/١٤افزايش يافته و در واقع 

 ٥/٧بي در انرژي الكتريكي توليد شده بوسيله نيروگاههاي وزارت نيرو در حدود             ، سهم نيروگاههاي آ   ١٣٨٢در سال   

 درصد، سهم نيروگاههاي سيكل تركيبي      ٨/١١ درصد،  سهم نيروگاههاي گازي      ١/٥٨درصد، سهم نيروگاههاي بخاري     

 ميليون  ٩/٢٧سالالبته بايد خاطر نشان كرد كه در اين            .  درصد بوده است    ٢/٠ درصد و سهم نيروگاههاي ديزلي         ٤/٢٢

 . كيلوواتساعت نيز برق بادي و خورشيدي توسط وزارت نيرو و سازمان انرژي اتمي توليد شده است

 
 )ميليون كيلوواتساعت(               ١٣٤٦-٨٢توليد ناويژه انرژي الكتريكي وزارت نيرو طي سالهاي )  :  ٤-١١(جدول 

 سال آبي بخاري گازي سيكل تركيبي ديزلي جمع

١٣٤٦ ٦٥٨ ٧٣٢ ٥٦ )١( ٣٩٦ ١٨٤٢ 

١٣٥٧ ٦٢٤٩ ٦٣١٦ ٣٩٢٨ )١( ٨٩٣ ١٧٣٨٦ 
١٣٦٢ ٦٢٠٣ ١٦٢٩٦ ٦٨٢٦ )١( ١١٨٤ ٣٠٥٠٩ 
١٣٦٣ ٥٧٥٠ ١٨٣٠٩ ٨٧٨٠ )١( ١٢٥٥ ٣٤٠٩٤ 
١٣٦٤ ٥٥٥٠ ٢٠٢٠٠ ٩٥٧٠ )١( ١٤٠٠ ٣٦٧٢٠ 
١٣٦٥ ٧٥١٧ ٢٢٨٦٠ ٧١٦٠ )١( ١٥٠٨ ٣٩٠٤٥ 
١٣٦٦ ٨٣٩٠ ٢٥٣٦٠ ٧٣٠٥ )١( ١٤٩٩ ٤٢٥٥٤ 
١٣٦٧ ٧٣١١ ٢٦٩٦٨ ٨١٤٦ )١( ١٣٥٠ ٤٣٧٧٥ 

١٣٦٨ ٧٥٢٢ ٣٣٠٥٦ ٦٩٧٤ )١( ١١٧٣ ٤٨٧٢٥ 

١٣٦٩ ٦٠٨٣ ٣٨٨٣٦ ٨٧٢٣ )١( ١٢٥٤ ٥٤٨٩٦ 

١٣٧٠ ٧٠٥٦ ٤١٩٤٧ ٩٤٦٣ )١( ١٢٤٤ ٥٩٧١٠ 

١٣٧١ ٩٥٣٠ ٤٢٣٦٢ ١٠٨٦٦ )١( ١٢٢٤ ٦٣٩٨٢ 

١٣٧٢ ٩٨٢٣ ٤٨١٦٦ ١٢٤١٩ )١( ٩٢٧ ٧١٣٣٥ 

١٣٧٣ ٧٤٤٥ ٥٣٣٧٦ ١٥٤٠٢ )١( ٨٦٣ ٧٧٠٨٦ 

١٣٧٤ ٧٢٧٥ ٥٥٩٠١ ١٦١٤٥ )١( ٧٢٣ ٨٠٠٤٤ 

١٣٧٥ ٧٣٧٦ ٦٢٣٦٤ ١٥٤٧٥ )١( ٦١٠ ٨٥٨٢٥ 

١٣٧٦ ٦٩٠٨ ٦٥٦٢٨ ١٩٢٩٨ )١( ٤٧٦ ٩٢٣١٠ 

١٣٧٧ ٧٠١٢ ٦٤٥٠٩ ٨٢٦٠ ١٨١٠١ ٣٧٣ ٩٨٢٥٥ 

١٣٧٨ ٤٩٤٣ ٧٠٦٨٩ ٩٥٥٦ ٢١٦٠١ ٤١٩ ١٠٧٢٠٨ 

١٣٧٩ ٣٦٤٨ ٧٨٣٣٢ ١١٣٠٢ ٢٢٠٦٣ ٣٦١ ١١٥٧٠٦ 

١٣٨٠ ٥٠٥٧ ٨١١٠٣ ١٢٦٤٢ ٢٥١٤٤ ٣٢٩ ١٢٤٢٧٥ 

١٣٨١ ٨٠٥٠ ٨١٩٨٣ ١٧١٧١ ٢٧٥٨٦ ٣٥٦ )٢(١٩/١٣٥١٤٦ 

١٣٨٢ ٥/١١٠٩٨ ٩/٨٥٤٠٢ ٢/١٧٢٧٦ ٥/٣٢٨٩٤ ٣/٢٩٠ )٣(٦٧/١٤٦٩٦٢ 

 .  به همراه ارقام نيروگاههاي گازي آورده شده است١٣٧٦ارقام مربوط به اين نوع نيروگاهها تا سال )  ١
 . ميليون كيلوواتساعت مي باشد١٩/٠شامل نيروگاههاي بادي و خورشيدي به  ميزان ) ٢
 . ميليون كيلوواتساعت مي گردد٢٢/٠شامل توليد برق بادي و خورشيدي به ميزان ) ٣



  بخش برق 
  

 

٢١٥

  ١٣٤٦-٨٢روند تغييرات سهم انواع نيروگاههاي وزارت نيرو از توليد انرژي الكتريكي طي سالهاي )  :  ٤-١٢(جدول 
 )درصد(

 سال آبي بخاري گازي سيكل تركيبي  ديزلي

١٣٤٦ ٨/٣٥ ٧/٣٩ ١/٣ )١( ٣/٢١ 
١٣٥٧ ٠/٣٦ ٣/٣٦ ٦/٢٢ )١( ١/٥ 
١٣٦٢ ٣/٢٠ ٤/٥٣ ٤/٢٢ )١( ٩/٣ 
١٣٦٧ ٧/١٦ ٦/٦١ ٦/١٨ )١( ١/٣ 
١٣٦٨ ٤/١٥ ٨/٦٧ ٣/١٤ )١( ٥/٢ 
١٣٦٩ ١/١١ ٧/٧٠ ٩/١٥ )١( ٣/٢ 
١٣٧٠ ٨/١١ ٢/٧٠ ٨/١٥ )١( ٢/٢ 
١٣٧١ ٦/١٤ ٤/٦٦ ٠/١٧ )١( ٠/٢ 
١٣٧٢ ٨/١٣ ٥/٦٧ ٤/١٧ )١( ٣/١ 
١٣٧٣ ٧/٩ ٢/٦٩ ٠/٢٠ )١( ١/١ 
١٣٧٤ ١/٩ ٨/٦٩ ٢/٢٠ )١( ٩/٠ 
١٣٧٥ ٦/٨ ٧/٧٢ ٠/١٨ )١( ٧/٠ 
١٣٧٦ ٥/٧ ١/٧١ ٩/٢٠ )١( ٥/٠ 
١٣٧٧ ١/٧ ٧/٦٥ ٤/٨ ٤/١٨ ٤/٠ 
١٣٧٨ ٦/٤ ٩/٦٥ ٩/٨ ١/٢٠ ٤/٠ 
١٣٧٩ ١/٣ ٧/٦٧ ٨/٩ ١/١٩ ٣/٠ 
١٣٨٠ ١/٤ ٣/٦٥ ٢/١٠ ٢/٢٠ ٢/٠ 
١٣٨١ ٩/٥ ٧/٦٠ ٧/١٢ ٤/٢٠ ٣/٠ 
١٣٨٢ ٥/٧ ١/٥٨ ٨/١١ ٤/٢٢ ٢/٠ 

 .  به همراه ارقام نيروگاههاي گازي آورده شده است١٣٧٦ارقام مربوط به اين نوع نيروگاهها تا سال )  ١
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 ٢١٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )ميليون كيلوواتساعت( به تفكيك استانها                ١٣٨٢توليد ناويژه برق انواع نيروگاهها در سال ) : ٤-١٣(جدول 

 ديزلي )١(جمع
برق بادي و 
 خورشيدي

 سال بخاري گازي سيكل تركيبي برق آبي

 آذربايجان شرقي ٤١٧١ ٣٣٣ ـــ ١٠٧ )٢( ـــ ٤٦١١

 آذربايجان غربي ـــ ١٤٢ ١٤١٥ ١٩ ـــ ـــ ١٥٧٦

 اردبيل ـــ ـــ ـــ ٥١ ـــ ١١ ٦٢

 اصفهان ١٦٨٠٠ ٣٠ ـــ ٢٦٣ ـــ ٣٣ ١٧١٢٦

 چهار محال و بختياري ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 لرستان ـــ ١٥ ـــ ٣ ـــ ـــ ١٨

 مركزي ٧٤٤٥ ـــ ـــ ٢ ـــ ـــ ٧٤٤٧

 همدان ٥٤٦٨ ـــ ـــ ٧ ـــ ـــ ٥٤٧٥

 تهران ٤٧٥٢ ٢٢٢١ ٣٦٦٤ ٥١٤ )٢( ـــ ١١١٥١

 قم ـــ ـــ ٣٧٥١ ـــ ـــ ـــ ٣٧٥١

 خراسان ٤٤٦٥ ١١٣٩ ٧٤٨٩ ـــ ـــ ٣٠ ١٣١٢٣

 خوزستان ١١٧١٢ ١٠٨٠ ـــ ٩٦٧٨ ـــ ـــ ٢٢٤٧٠

 كهگيلويه و بويراحمد ـــ ـــ ـــ )٣(٤/١٥ ـــ ـــ ٤/١٥
 زنجان ـــ ـــ ـــ ـــ )٢( ـــ )٢(

 قزوين ٦٠١٨ ـــ ٤٠٤٣ ـــ )٢( ـــ ١٠٠٦١

 سمنان ـــ ـــ ـــ ـــ ١/٠ ـــ ١/٠

 سيستان و بلوچستان ١٠٢٥ ٨٩٣ ـــ ـــ ـــ ١١٢ ٢٠٣٠

 ايالم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كردستان ـــ ـــ ـــ ـــ  ٢ ٢

 كرمانشاه ٤١٧٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤١٧٦

 فارس ـــ ٤٢٣٢ ٥٧٩٠ ٦٢ ـــ ٧١ ١٠١٥٥

 بوشهر ـــ ٧٧٣ ـــ ـــ ـــ ٣ ٧٧٦

 كرمان ٣٠٩ ٣٦٠٠ ـــ ١٧ ـــ ـــ ٣٩٢٦

 گيالن ١٧٢٩ ٢٥٧ ٦٧٤٢ ٣٦٠ ٨/٢٧ ـــ ٩١١٦

 مازندران  ١٠٠٠٣ ٩٤٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٠٩٤٥

 گلستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 هرمزگان  ٧٣٣٠ ٢٨٨ ـــ ـــ ـــ ٢٤ ٧٦٤٢

 يزد ـــ ١٣٣١ ـــ ـــ ٠١/٠ ٥ ١٣٣٦

 وزارت نيرو ٨٥٤٠٣ ١٧٢٧٦ ٣٢٨٩٤ ٤/١١٠٩٨ ٢/٠ ٢٩١ ٦/١٤٦٩٦٢

 صنايع بزرگ ٢٢٦٧ ٤٢١ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٦٨٨

 سازمان انرژي اتمي ايران ـــ ـــ ـــ ـــ ٧/٢٧ ـــ ٧/٢٧

 )١(جمع كل  ٨٧٦٧٠ ١٧٦٩٧ ٣٢٨٩٤ ٤/١١٠٩٨ ٩/٢٧ ٢٩١ ٤/١٤٩٦٧٨

 .  ارقام ناچيز مي باشند) ٢      . اختالف در جمع كل ناشي از گرد كردن  ارقام مي باشد) ١
 .  كه آماده بهره برداري است نيز مي باشد١شامل توليد نيروگاه آبي پل كلو )  ٣



  بخش برق 
  

 

٢١٧

  سوخت مصرفي نيروگاهها -٥-٤

زغال سنگ، نفت كوره، گازوئيل و گازطبيعي، حاملهاي انرژي مصرفي نيروگاههاي               سوختهاي فسيلي شامل     

انتخاب سوخت مناسب براي نيروگاهها با توجه به معيارهاي اقتصادي از اهميت ويژه اي برخوردار                   . حرارتي هستند 

نواع سوخت، موقعيت   انتخاب نوع سوخت براي نيروگاهها به پارامترهايي از قبيل ميزان هزينة هريك از ا                  . مي باشد

جغرافيائي نيروگاه، قابليت دسترسي، ميزان آلودگي هاي محيطي هركدام از انواع سوختها و حتي سياستهاي ميان مدت و                 

 سوخت نفت گاز و نفت كوره مصرفي نيروگاههاي حرارتي          ١٣٨٢در سال   . بلند مدت حاكم بر بخش انرژي، بستگي دارد       

 درصد افزايش   ٢/١٠درصد نسبت به سال گذشته كاهش و سوخت گاز طبيعي               ٣/٢١ و ٩/١٠وزارت نيرو به ترتيب      

همچنين در اين سال كل انرژي حرارتي          . داشته است، كه حكايت از ادامه روند سياست جايگزيني سوختها دارد               

به عبارت ديگر به منظور توليد ناويژه هر           .  ميليارد كيلوكالري بوده است      ٣١٣٣١٥سوختهاي مصرف شده معادل       

 . كيلوكالري سوخت مصرف شده است٢١٣٢يلوواتساعت برق، ك
 

 مقدار سوخت مصرفي در نيروگاههاي تحت پوشش وزارت نيرو به تفكيك نوع سوخت)  :  ٤-١٤(جدول 

 ارزش حرارتي سوختهاي مصرف شده سوخت مصرفي
 )يليون ليترم(گازوئيل  )ميليون ليتر(نفت كوره  )ميليون مترمكعب(گاز  )ميليارد كيلوكالري(

 سال

١٣٤٦ ١٣٦ ٣١١ ١٣ ٤٣٥٨ 

١٣٥٧ ١٤٧٢ ١٠١٥ ١٣٨٠ ٣٦٢٠٠ 

١٣٦٢ ١٢٨٠ ٢٦١٨ ٣٦٢١ ٦٩٢٣٨ 

١٣٦٧ ١٥١٧ ٣٨٣٩ ٥٧٣٠ ١٠٢٦٩٦ 

١٣٦٨ ١٢٥٩ ٤١٠١ ٦٨٦٣ ١١٣٤٨٣ 

١٣٦٩ ١١٤٣ ٤٨١٠ ٨٣١٦ ١٣٥٩٥١ 

١٣٧٠ ٩٦٥ ٥١٤٤ ٩٠٩٩ ١٤٤٩٦٤ 

١٣٧١ ١١٠٣ ٤٨٥٣ ٩٨٥٨ ١٥٠٧١٨ 

١٣٧٢ ١٠٧٣ ٥٧٨٦ ١١٥٠١ ١٧١٣٩٨ 

١٣٧٣ ١١٥١ ٥٨٨٧ ١٢٥٤١ ١٨٢٨٦٦ 

١٣٧٤ ١٤١١ ٦٧٠٠ ١٣٢٣٤ ١٩٤٥٧٧ 

١٣٧٥ ١٠١٤ ٧٤٤٦ ١٣٤٤٣ ٢٠٥٧٣٧ 

١٣٧٦ ١١٦١ ٧٠٣٨ ١٥٦٠٤ ٢٤٠٣٨١ 

١٣٧٧ ٧٩٦ ٤٨٧٠ ١٩٤٠٣ ٢٣٢٦٧٧ 

١٣٧٨ ١٠٧٣ ٥٩٣٦ ٢١٢٣٤ ٢٤٨١٧٩ 

١٣٧٩ ١٢٨٣ ٦٤٩٢ ٢٢٨٨٣ ٢٧١٠٨٢ 

١٣٨٠ ١٦١٨ ٦٧٩٩ ٢٤٠١٢ ٢٨٦١٦٧ 

١٣٨١ ١٦٠٨ ٦٢٧٥ ٢٦٦٩٣ ٢٩٥٩٤٥ 

١٣٨٢ ١٤٣٢ ٤٩٣٨ ٢٩٤٢٩ ٣١٣٣١٥ 



      

 

 

 ٢١٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
مشاهده مي گردد، از جمله سياستهاي وزارت نيرو در خصوص مصرف سوخت،              ) ٤-١٤(همانطور كه از جدول      

استفاده حداكثر از گاز طبيعي بوده و نه تنها نيروگاههاي جديد با توانايي مصرف سوخت گاز احداث مي گردند، بلكه                        

 جمله نمونه هاي  بارز آن مي توان به نيروگاه          نيروگاههاي موجود نيز به سيستمهاي دو سوختي تبديل مي گردند كه از           

 .تبريز اشاره نمود

 و درپي اصالحاتي كه در سيستم سوخت تعدادي از نيروگاهها به عمل آمده است، سهم گاز از كل                    ١٣٨٢در سال   

ز  درصد ني  ٩٦ درصد رسيده كه در صورت تامين گاز در فصلهاي سرد سال اين سهم تا                ٨٥سوخت مصرفي نيروگاهها به     

الزم به ذكر است كه اگر روند مصرف سوخت مايع را نسبت به سالهاي آغاز برنامه دوم و افزايش                     . قابل افزايش است  

 ميليون دالر صرفه جويي از بابت كاهش مصرف          ٥٠٠توليد برق در سالهاي گذشته را در نظر بگيريم، ساالنه حدود               

 .سوخت مايع و جايگزيني سوخت گاز حاصل شده است

 نسبت به سال قبل به      ١٣٨٢فت گاز و گاز طبيعي مصرفي در نيروگاههاي مربوط به صنايع بزرگ در سال               مقدار ن 

مقدار سوخت مصرفي در صنايع بزرگ را به        ) ٤-١٥(جدول  .  درصد كاهش داشته است    ٢/٧ درصد و    ٥/٨٣ترتيب حدود   

 .  نشان ميدهد١٣٨٢ تا ١٣٧٥تفكيك نوع سوخت در سالهاي 

 

 مقدار سوخت مصرفي در صنايع بزرگ به تفكيك نوع سوخت )  :  ٤-١٥(        جدول 

 سال )ميليون ليتر(نفت گاز   )ميليون مترمكعب(گازطبيعي 

١٣٧٥ ٨/٩٦ ٦/٧٥٣ 

١٣٧٦ ٧/٤٠ ٧/٩٧٠ 

١٣٧٧ ٦/٣٢ ٠٢/٩٣٤ 

١٣٧٨ ٤/٥١ ٣/٨٨٣ 

١٣٧٩ ٧/٢٢ ٨/٩٥٩ 

١٣٨٠ ٩/٤٨ ٠/٩٨٩ 

١٣٨١ ٣/٤٤ ٥/٩٠٤ 

١٣٨٢ ٣/٧ ٤/٨٣٩ 

 : شامل   

 پتروشيمي رازي ـــ ـــ

 مس سرچشمه  ـــ ٣/١٥٢

 پتروشيمي تبريز ـــ ـــ

 چادرملو كرمان ـــ ـــ

 ذوب آهن اصفهان ٦/٠ ٠/٢٧٦

 تراكتورسازي تبريز ـــ ـــ

 فوالد مباركه اصفهان  ٧/٦ ١/٤١١



  بخش برق 
  

 

٢١٩

  مصرف داخلي وتلفات-٦-٤

به . تجهيزات و ماشين آالت همان نيروگاه به مصرف مي رسد       بخشي از انرژي توليد شده در هر نيروگاه براي استفاده در            

همين جهت، انرژي تحويل شده به شبكه هاي انتقال در خروجي نيروگاهها، كمتر از مقداري است كه وسايل اندازه گيري                      

نيروگاه، مصارف  با توليد ناويژه    ) يا توليد ويژه  (تفاوت بين انرژي تحويل شده به شبكه هاي انتقال           . مولدها نشان مي دهند  

 درصد توليد ناويژه را به خود        ٥/٤ مصارف داخلي نيروگاههاي وزارت نيرو        ١٣٨٢در سال    .داخلي نيروگاه را نشان ميدهد     

همچنين در اين سال بخشي از انرژي برق توليد شده، در شبكه هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع به                      . اختصاص داده است  

  . درصد توليد ناويژه بوده است٤/١٨فات انتقال،  فوق توزيع و توزيع در اين سال سهم تل. صورت گرما تلف شده است

 

 ١٣٧٢-٨٢مصارف داخلي و تلفات شبكه هاي برق كشور طي سالهاي )  :  ٤-١٦(جدول 

كل مصارف داخلي 
 نيروگاهها و تلفات شبكه 

 )ميليون كيلوواتساعت(

سهم تلفات شبكه توزيع 
 )١ ()درصد(

انتقال سهم تلفات شبكه 
 )١()درصد(

سهم مصرف داخلي 
نيروگاهها از كل توليد 

 )درصد(ناويژه 

 سال

١٣٧٢ ٨/٤ ٥/٣ ٠/١١ ١٣٠٢٨ 

١٣٧٣ ٧/٤ ٥/٣ ٠/١٢ ١٥٣٠٦ 

١٣٧٤ ٩/٤ ٥/٣ ٠/١٢ ١٦٠٦٧ 

١٣٧٥ ٣/٥ ١/٣ ٠/١٠ ١٥٧٧٠ 

١٣٧٦ ٠/٥ ٨/٣ ٢/١١ ١٧٧١٩ 

١٣٧٧ ٦/٤ ١/٥ ٤/١٠ ١٩٥٩٩ 

١٣٧٨ ٦/٤ __ )٢(١٦ ٢١٧٥٣ 

١٣٧٩ ٧/٤ ٧/٣ ٩/١٢ ٢٤٦٢٠ 

١٣٨٠ ٨/٤ ٠/٥ ٤٢/١٤ )٣(٢٦٧٥٦ 

١٣٨١ ٦/٤ ٣/٥ ٩٧/١٤ ٢٩٩٨٢ 

١٣٨٢ ٥/٤ ٣/٤ ١/١٦ )٣(٣٢٥٧٢ 

  .توزيع مي باشد مجموع تلفات شبكه هاي انتقال و) ٢  . شامل تلفات انرژي الكتريكي صادراتي و وارداتي نيز مي باشد) ١
 . ميليون كيلوواتساعت لحاظ شده است١٦٠، ١٣٨٢ ميليون كيلوواتساعت و در سال ١٨١ مصارف داخلي صنايع بزرگ معادل ١٣٨٠در سال ) ٣

 
  شبكه انتقال و توزيع -٧-٤

وجود خطوط انتقال مطمئن، يك پارچه و بهم پيوسته در هر كشوري از جمله ملزومات توسعه صنعت برق است و                    
 نيز مانند سالهاي    ١٣٨٢از همين رو در سال      . ستدر حقيقت وجود نيروگاه بدون داشتن خطوط انتقال مناسب بي معني ا          

طول خطوط انتقال، فوق    . قبل اقدامات قابل توجهي در جهت توسعه خطوط انتقال و پستهاي برق صورت گرفته است               
 ٢٢٤١٩ كيلوولت به    ٢٣٠ كيلومتر مدار، خطوط     ١١٣٦١ كيلوولت به    ٤٠٠، در مورد خطوط     ١٣٨٢توزيع و توزيع در سال      



      

 

 

 ٢٢٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 كيلومتر مدار، خطوط    ٣٢٧٧٦ كيلوولت به    ٦٣  و    ٦٦ كيلومتر مدار، خطوط     ١٤٩٧٢ كيلوولت به    ١٣٢ خطوط   كيلومتر مدار، 

  . كيلومتر رسيده است٢٣١٠٤٢ كيلومتر و طول خطوط فشار ضعيف به ٢٧٨٢٥٣ كيلوولت به ٣٣ و ٢٠، ١١

به عنوان نمونه، در    . استتوجه به توسعه خطوط انتقال به هم پيوسته از جمله سياستهاي مهم وزارت نيرو بوده                  
برنامه چهارم توسعه در استان خراسان دو اتصال به شبكه سراسري پيش بيني شده است، يكي از طريق سبزوار به                         

 كيلوولت قائن ـ طبس ـ يزد كه با بهره برداري از اين دو خط، استان خراسان از طريق                     ٤٠٠شاهرود و ديگري از خط      
 . تصل خواهد شدسه خط جداگانه به شبكه سراسري م

 كيلومتر مدار خطوط انتقال و فوق       ١٢٠١٣، احداث و توسعه     ١٣٨٢از جمله پروژه هاي دردست اقدام در پايان سال         

 كيلوولت،  ٢٣٠ كيلومترمدار به خطوط     ٢٨٦٨ كيلوولت،   ٤٠٠ كيلومترمدار به خطوط     ٣٣٨٧توزيع مي باشد كه از اين مقدار       

همچنين .  كيلوولت اختصاص دارد   ٦٦ و   ٦٣ كيلومترمدار به خطوط     ٣٦٣٠ت و    كيلوول ١٣٢ كيلومترمدار به خطوط     ٢١٢٨

 . كيلومتر مدار شبكه فيبر نوري نيز در دست اقدام مي باشد٢٢٥٩طرح احداث و توسعه 

 
 )كيلومترمدار(روند گسترش خطوط انتقال و فوق توزيع و توزيع برق كشور                             )  :  ٤-١٧(جدول 

 سال  كيلوولت٤٠٠  كيلوولت٢٣٠  كيلوولت١٣٢  كيلوولت٦٦ و ٦٣ )١( كيلوولت٣٣ و ٢٠، ١١ )١(ر ضعيففشا

 ١٣٤٦ ـــ ٥٥٩ ٤٧١ ٧٠٠ ـــ ـــ

١٣٥٧ ١١٣٦ ٥١٢٧ ٣٦٢١ ٦٠٧٤ ٣٢٧٠٧ ٣٦١٣٧ 
١٣٦٢ ٣٧٣٧ ٨٢٥٤ ٥٥٦٣ ١٠٠١٨ ٧٠٢٤٧ ٧٥٥١٩ 
١٣٦٧ ٥٦٠٦ ١٠٠٨١ ٧٦١٢ ١٦٨٨٣ ١١٧٠٩٠ ١١٧٩٤٨ 
١٣٦٨ ٥٦٠٦ ١٠٥٣٠ ٨١٤٤ ١٧٣١٠ ١٢٣٠٦٦ ١٢٢٨٥٤ 
١٣٦٩ ٥٦٠٦ ١٠٩٧١ ٨٥٣٢ ١٨٢٠٢ ١٢٩٠٣٣ ١٢٨١٦٦ 
١٣٧٠ ٥٦٠٦ ١٢٤٦٩ ٩١٤١ ١٩٥٤٠ ١٣٤٤٦٥ ١٣٢٧١٣ 
١٣٧١ ٥٦٠٦ ١٣١٠٢ ٩٥٠٩ ٢٠٧١٦ ١٣٨٤٩٩ ١٣٦٨٦٧ 
١٣٧٢ ٥٩٦٣ ١٣٤٥١ ٩٧١٧ ٢١٢٨٧ ١٤٦٣٣١ ١٤٢٢٥٦ 
١٣٧٣ ٦٢٩٥ ١٤٠٢٩ ١٠٤٢٦ ٢٢٣٦١ ١٥٧٢٠٥ ١٥٠٠٠٦ 
١٣٧٤ ٧١٢٧ ١٤٦٤٠ ١٠٦٥٧ ٢٣٠٠١ ١٦٦٧٢٣ ١٦٢٠٨١ 
١٣٧٥ ٧٤٠٧ ١٤٩٤٣ ١١١٠٢ ٢٤٠٣٦ ١٧٧٣١٣ ١٦٨٧٤٢ 
١٣٧٦ ٧٦٤٠ ١٥٩٥٢ ١١٥٦٢ ٢٥٣٦٢ ١٩١٧٢١ ١٨١٢٥٠ 
١٣٧٧ ٨٧٣٧ ١٥٨٦٤ ١١٧٦٧ ٢٦٢١٥ ٢٠٦٧٤٧ ١٨٩٨٢٩ 
١٣٧٨ ٩١٥٦ ١٨٠٢٨ ١٢١٠٧ ٢٦٧٨٨ ٢١٨٤٣٢ ٢٠٠٠٥٨ 
١٣٧٩ ٩٧٧٠ ١٨٩٩٢ ١٣٠٧٩ ٢٨٢٥١ ٢٣١٣٤٠ ٢٠٧٩٥٢ 
١٣٨٠ ٩٩٢٤ ٢٠٧٣١ ١٣٨٥٧ ٢٩٤٠٠ ٢٤٥١٣٩ ٢١٤٢٤٤ 
١٣٨١ ١٠٣١٧ ٢١٣٨١ ١٤٢٠٠ ٣١٣٣٥ ٢٦٢٨٢٠ ٢٢٢٧٤٥ 
١٣٨٢ ١١٣٦١ ٢٢٤١٩ ١٤٩٧٢ ٣٢٧٧٦ ٢٧٨٢٥٣ ٢٣١٠٤٢ 

 برحسب كيلومتر ) ١
 . كيلومتر آن در حال بهره برداري است٨٢٥ كيلومتر بوده كه ٢٠٢٢ و ١٥١٢ به ترتيب ١٣٨٢ و ١٣٨١طول شبكه فيبرنوري كشور در سال ) ٢



  بخش برق 
  

 

٢٢١

 )١( به تفكيك برق منطقه اي ١٣٨٢خطوط انتقال و فوق توزيع بهره برداري شده در سال )  :  ٤-١٨ (جدول

سال تكميل يا 
 تغيير خط

سال 
 بهره برداري خط

 نام خط )٢( )كيلومتر(طول  نام برق منطقه اي 

 : كيلوولت٤٠٠خطوط     

 خوي ـ  مرز تركيه )تك مداره (٨/٤٥ آذربايجان ١٣٨٢ ـــ
 گلپايگان ـ شهيد عباسپور )تك مداره (١٩٠ اصفهان ١٣٨٢ ـــ
 گلپايگان ـ  مسجد سليمان )تك مداره (١٩٠ اصفهان ١٣٨٢ ـــ
 جالل ـ  نيروگاه دماوند )دومداره (١ تهران ١٣٨٢ ـــ
 نيروگاه دماوند ـ  تهران پارس )دومداره (٦٢ تهران ١٣٨٢ ـــ
 ـ  قايناتتربت جام  )تك مداره (٢٤٠ خراسان ١٣٨٢ ـــ

 ناريوان ـ حسن كيف )تك مداره (١٣٩ مازندران ١٣٦٠ ١٣٨٢
 نكا ـ ناريوان )تك مداره (٩٢ مازندران ١٣٦٠ ١٣٨٢

 بندر عباس ـ جناح )تك مداره (٢١٤ هرمزگان ١٣٨٢ ـــ

 يزد دو ـ  يزد يك )تك مداره (٦/٣٨ يزد ١٣٨٢ ـــ

 : كيلوولت٢٣٠خطوط     

 اسد آبادي ـ  نيروگاه شهيد مفتح )مدارهتك  (٥/٤٤ باختر ١٣٨٢ ـــ
 )صالح آباد( همدان ـ  اسد آبادي ٢٣٠ )تك مداره (١٠ باختر ١٣٨٢ ـــ

 ري شمالي ـ  مشيريه )تك مداره (٢٠ تهران ١٣٧٧ ١٣٨٢
 اسالم شهر ـ  ساوه )تك مداره (١١٦ تهران ١٣٨٢ ـــ
 ماسالم شهر ـ  فرودگاه اما )تك مداره (١٨ تهران ١٣٨٢ ـــ
 ٢پرند ـ  قم  )تك مداره (١٦٢ تهران ١٣٨٢ ـــ

 ري گازي ـ  فرودگاه امام )تك مداره (٣٨ تهران ١٣٨٢ ١٣٨٢
 فرودگاه امام ـ پرند )تك مداره (١٣ تهران ١٣٨٢ ـــ
  ـ  فرودگاه امام١قم  )تك مداره (١١٥ تهران ١٣٨٢ ـــ
 اهواز شمالغرب ـ  رامين )دومداره (٢٦ خوزستان ١٣٨٢ ـــ

 )قسمت دوم(غايتي ـ  زنجان  )تك مداره (٨/١١ زنجان ١٣٥٢ ١٣٨٢
 )قسمت اول(نيروگاه شهيد بهشتي ـ زنجان  )تك مداره (٤/٨٥ زنجان ١٣٥٢ ١٣٨٢
 )قسمت اول(غايتي ـ زنجان  )دو مداره (٧/١ زنجان ١٣٧٢ ١٣٨٢
 ابهر ـ  تاكستان )دومداره (٥/٣٠ زنجان ١٣٨٢ ـــ
 )قسمت سوم(غايتي ـ  زنجان  )تك مداره( ٧/١٦ زنجان ١٣٨٢ ـــ
 )قسمت دوم(نيروگاه شهيد بهشتي ـ زنجان  )تك مداره (٤/١٥ زنجان ١٣٨٢ ـــ
 ري شمالي ـ  گرمسار )٣(١/٨٥ سمنان ١٣٨٢ ـــ

 گرمسار ـ  سمنان )٤(١/١٠٠ سمنان ١٣٦٢ ١٣٨٢
 زاهدان ـ  بم )تك مداره (٢٨٠ سيستان و بلوچستان ١٣٨٢ ـــ

 )٢(دو راهي ميناب ـ  كهنوج  )دومداره (١٠١ كرمان ١٣٧٠ ١٣٨٢
 )٢(كهنوج ـ  عنبرآباد  )دومداره (٦١ كرمان ١٣٧٠ ١٣٨٢
 ناريوران ـ  چهل شهيد آمل )تك مداره (٦/٢٣ مازندران ١٣٦٧ ١٣٨٢
 ناريوران ـ  قائمشهر )تك مداره (٣٠ مازندران ١٣٦٧ ١٣٨٢
 ٣  دهك نكا ـ )تك مداره (٢٢ مازندران ١٣٧٧ ١٣٨٢
 ٢ و١ناريوران ـ دريا سر  )دو مداره (٤٣ مازندران ١٣٨١ ١٣٨٢
 نيروگاه بندر عباس ـ  بندر پهل )دومداره (٤٨ هرمزگان ١٣٨٢ ـــ



      

 

 

 ٢٢٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه...  به تفكيك برق منطقه اي ١٣٨٢خطوط انتقال بهره برداري شده در سال )  :  ٤-١٨(جدول 

سال تكميل يا 
 تغيير خط

سال 
 بهره برداري خط

 نام خط )١( )كيلومتر(طول  نام برق منطقه اي 

 : كيلوولت١٣٢خطوط     
 )شفا ـ  ائل گلي(تغيير مسير  )دومداره (٤ آذربايجان ١٣٨٢ ـــ
 شاهين دژ ـ  تكاب )تك مداره (٥/٦١ آذربايجان ١٣٨٢ ـــ
 ملكان ـ كاغذ سازي )دومداره (١٨ آذربايجان ١٣٨٢ ـــ
 انشعاب صالح آباد  )ارهدومد (٧٨ خراسان ١٣٨٢ ـــ
 جاجرم ـ  آزادوار )دومداره (٢٠ خراسان ١٣٨٢ ـــ
 ٣ آبادان ـ خرمشهر ٤٠٠پست  )دومداره (١٧ خوزستان ١٣٨٢ ـــ
   انقالب-آبادان ـ  كفيشه  )دومداره (٢٠ خوزستان ١٣٨٢ ـــ
 اهواز جنوبي ـ  ساحلي )دومداره (١٩ خوزستان ١٣٨٢ ـــ
 دنا ـ  ياسوج )دومداره (٦٣ خوزستان ١٣٨٢ ـــ
 شوشتر ـ فرهنگشهر )دومداره (٧/١١ خوزستان ١٣٨٢ ـــ
 شوشتر ـ  گتوند )دومداره (٥/٨ خوزستان ١٣٨٢ ـــ
 )پاكستان(جكيگور ـ  مند  )تك مداره (٣٥ سيستان و بلوچستان ١٣٨٢ ـــ
 ٢ ـ  عنبر آباد ٢جيرفت  )تك مداره (٣٩ كرمان ١٣٨٢ ـــ
 ذوب مس ـ  خاتون آباد )دومداره (٢ كرمان ١٣٨٢ ـــ
 سرچشمه ـ  شهر بابك )تك مداره (٧٧ كرمان ١٣٨٢ ـــ
 سيرجان ـ  ملك آباد )تك مداره (٣٧ كرمان ١٣٨٢ ـــ
 : كيلوولت٦٦ و ٦٣خطوط     
 سيم كشي مدار دوم  خط تيكمه داش ـ سراب )تك مداره (١٥ آذربايجان  ١٣٨٢ ـــ
 نمين ـ شهرك صنعتي اردبيل ) تك مداره (٧/٨ آذربايجان ١٣٨٢ ـــ
 شهرضا ـ سميرم به انشعاب به موروك ) دو مداره (١٤ اصفهان  ١٣٨٢ ـــ
 نائين ـ انارك  )دو مداره (٥/٧٨ اصفهان  ١٣٨٢ ـــ
 سيدجمال الدين اسدآبادي ـ صالح آباد  ) تك مداره (٥ باختر  ١٣٨٢ ـــ
 مال الدين اسدآبادي ـ صنعتي بوعليسيدج ) تك مداره (٣/١٩ باختر  ١٣٨٢ ـــ
 سيدجمال الدين اسدآبادي ـ اللجين  )تك مداره (٨/٢٤ باختر  ١٣٨٢ ـــ
 )١مدار  (٢سيدجمال الدين اسدآبادي ـ همدان  )تك مداره (٥/١٣ باختر  ١٣٨٢ ـــ
 )٣ و ٢مدار  (٢سيدجمال الدين اسدآبادي ـ همدان  )دو مداره (٥/١٤ باختر  ١٣٨٢ ـــ
 فراهان ـ خنداب  ) تك مداره (٣/٦٦ باختر  ١٣٨٢ ـــ

 ) ـ فرقاني١قم (تي اف  گازران ـ ساوه از خط  )تك مداره (٥١ تهران  ١٣٥٥ ١٣٨٢
 معنوي ـ سينا )دو مداره (٢٧ تهران  ١٣٥٥ ١٣٨٢
 به تي اف گازران ـ ساوه )  ـ فرقاني١قم ( ) تك مداره (١٤ تهران ١٣٥٨ ١٣٨٢
 ري گازي ـ ياغچي آباد به تي اف مترو جنوب )تك مداره (٢/١٦ تهران  ١٣٦٣ ١٣٨٢
 اسالمشهر ـ باطري سازي  ) تك مداره (٤/١٩ تهران  ١٣٧٣ ١٣٨٢
  ١منتظرقائم ـ انديشه  )تك مداره (٩/٦ تهران ١٣٧٥ ١٣٨٢

 )تك مداره (٢/٩ تهران ١٣٧٦ ١٣٨٢
وردآورد ـ (تي اف سركابل كن از خط 

 )ناسيونال ـ سايپا
 طالقان ـ قشالق  ) تك مداره (٤٧ تهران  ١٣٧٦ ١٣٨٢



  بخش برق 
  

 

٢٢٣

 ادامه...  به تفكيك برق منطقه اي ١٣٨٢خطوط انتقال بهره برداري شده در سال )  :  ٤-١٨(جدول 

سال تكميل يا 
 تغيير خط

سال 
 بهره برداري خط

 نام خط )١( )كيلومتر(طول  نام برق منطقه اي 

 )تك مداره (٢/٠ تهران  ١٣٧٨ ١٣٨٢
ف سيار وردآورد از خط سايپا ـ ناسيونال تي ا

 ـ كن 
 وردآورد تا تي اف ناسيونال ـ سايپا  )تك مداره (٢/٠ تهران ١٣٧٨ ١٣٨٢
 بوئين زهرا ـ شهر صنعتي اشتهارد )دو مداره (٢١ تهران  ١٣٨٠ ١٣٨٢
 اشتهارد ـ صفادشت  )تك مداره (٢/٤٩ تهران ١٣٨٢ ـــ
  ـ شهر قدس ١نديشه ا )دو مداره (٨/٨ تهران ١٣٨٢ ـــ
 پرند ـ باطري سازي )دو مداره (٧/١٤ تهران ١٣٨٢ ـــ
 پرند ـ پرندك  ) دو مداره (١/٧ تهران ١٣٨٢ ـــ
پرند ـ كهريزك به تي اف اسالمشهر ـ صالح آباد ) تك مداره (٣/٤١ تهران ١٣٨٢ ـــ

 ) تك مداره (٣/١٩ تهران ١٣٨٢ ـــ
يزك ـ تي اف اسالمشهر از خط پرند ـ كهر

 صالح آباد 
 تي اف سردار جنگل  )دو مداره (١/٣ تهران ١٣٨٢ ـــ
 )معنوي ـ سينا(تي اف سعيد آباد از خط   )تك مداره (٢/١٠ تهران ١٣٨٢ ـــ

 ) تك مداره (٤/٦ تهران ١٣٨٢ ـــ
تي اف مترو جنوب از خط ري گازي ـ 

 فشاپويه 
ـ ياغچي آباد تي اف مترو جنوب ) تك مداره (٢/٦ تهران ١٣٨٢ ـــ   از خط ري گازي 
 سلطان آباد ـ پرند  )تك مداره (٦/١٨ تهران ١٣٨٢ ـــ
 شهر قدس ـ سر كابل منتظر قائم  ) تك مداره (٤/١٥ تهران ١٣٨٢ ـــ
 صفادشت ـ سر كابل كمال آباد  )دو مداره (٦/٧ تهران ١٣٨٢ ـــ
 كردان ـ عظيميه  )تك مداره (٤/٢٠ تهران ١٣٨٢ ـــ
 كمال آباد ـ سر كابل صفادشت  )دو مداره (٣/٤ تهران ١٣٨٢ ـــ
 كمال آباد ـ كردان  )تك مداره (٥/١٣ تهران ١٣٨٢ ـــ
 منتظر قائم ـ صنايع نيروگاهي  ) دو مداره (٥/٠ تهران ١٣٨٢ ـــ
 ناسيونال ـ چيتگر ـ سر كابل كن  )تك مداره (٢/٩ تهران ١٣٨٢ ـــ
  ـ هشتگرد صنعتي ٢٣٠هشتگرد  ) دو مداره (١/٥ تهران ١٣٨٢ ـــ
  ـ هشتگرد مسكوني ٢٣٠هشتگرد  ) دو مداره (٦/٦ تهران ١٣٨٢ ـــ
 )٥ (سرخط صفادشت ـ سرخط كمال )دو مداره (٤/٧ تهران  ١٣٨٢ ـــ
 )٥(عظيميه ـ  سر خط كردان  ) تك مداره (٨/٠ تهران  ١٣٨٢ ـــ
 )٥(ط كرج عظيميه ـ  سر خ ) دو مداره (٨/٠ تهران  ١٣٨٢ ـــ
 )٥(قورخانه ـ بهار  )دو مداره (٨/٣ تهران  ١٣٨٢ ـــ
 )٥(قيطريه ـ الهيه  )دو مداره (٢/٢ تهران  ١٣٨٢ ـــ
  )٥(قيطريه ـ تجريش ) دو مداره (٨/١ تهران  ١٣٨٢ ـــ
 )٥(كن ـ سر خط وردآورد ـ ناسيونال  )تك مداره (٦/٠ تهران  ١٣٨٢ ـــ
 )٥(كن ـ  سر خط ناسيونال ـ چيتگر  )دارهتك م (٦/٠ تهران  ١٣٨٢ ـــ
 )٥(منتظر قائم ـ سر خط انديشه  )تك مداره (٣/٠ تهران  ١٣٨٢ ـــ
  )٥(منتظر قائم ـ سر خط شهر قدس )تك مداره (٣/٠ تهران  ١٣٨٢ ـــ

 تي اف كوشكن ـ سلطان آباد  )٦ (٧/٣٠ زنجان  ١٣٧١ ١٣٨٢



      

 

 

 ٢٢٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه...  به تفكيك برق منطقه اي ١٣٨٢ري شده در سال خطوط انتقال بهره بردا)  :  ٤-١٨(جدول 

سال تكميل يا 
 تغيير خط

سال 
 بهره برداري خط

 نام خط )١( )كيلومتر(طول  نام برق منطقه اي 

 سلطان آباد ـ ماه نشان  )٧ (٧/٨٣ زنجان  ١٣٧١ ١٣٨٢
  ـ بكندي )تاكستان ـ قزوين(تي اف  ) تك مداره (١/٣٥ زنجان  ١٣٨٢ ـــ
 جكيگور ـ نيكشهر  )دو مداره (١٥٠ سيستان و بلوچستان  ١٣٨٢ ـــ
  بيستون ـ سيلو ـ هوانيروز ٦٣خط  ) دو مداره (٥/١٨ غرب ١٣٨٢ ـــ
 توربين ـ شهروز شهر  )دو مداره (١١ فارس  ١٣٨٢ ـــ
  ٣سيمان برازجان ـ موقت برازجان  ) دو مداره (٥ فارس  ١٣٨٢ ـــ
 گراش  ـ خنج  )دارهدو م (٤٢ فارس  ١٣٨٢ ـــ
ـ توربين(ورود و خروج سعدي به پست  )دو مداره (٢ فارس  ١٣٨٢ ـــ  )مرودشت 
 )٥(بهمني ـ پزشكي  ) دو مداره (١/١ فارس ١٣٨٢ ـــ

 كردكوي ـ بندر تركمن  )تك مداره (٩/١٣ مازندران  ١٣٦٥ ١٣٨٢
 گرگان ـ بندر تركمن  ) تك مداره (٤/٤٢ مازندران ١٣٦٥ ١٣٨٢
 گرگان ـ كردكوي  )تك مداره (٩/٢٩ مازندران ١٣٦٥ ١٣٨٢
 نكا ـ دهك ساري  )تك مداره (٢٢ مازندران  ١٣٧٧ ١٣٨٢
 سواد كوه ـ شركت نفت اوريم  ) دو مداره (٢٨ مازندران  ١٣٨٢ ـــ
 كاغذ سازي ـ شركت نفت ساري  )دو مداره (١٦ مازندران  ١٣٨٢ ـــ
 انديشه ـ آزادگان  )تك مداره (٢/٣ هرمزگان  ١٣٨٢ ـــ
 بندر عباس ـ راه آهن  )تك مداره (٩/١٥ هرمزگان  ١٣٨٢ ـــ
 تي اف سيريك ـ هشتبندي  ) تك مداره (٤٠ هرمزگان  ١٣٨٢ ـــ
 شرق بندرعباس ـ تخت  )تك مداره (٤٧ هرمزگان  ١٣٨٢ ـــ
 ميناب ـ ميناب آل محمد )دو مداره (٥/١٢ هرمزگان  ١٣٨٢ ـــ
 تي اف سيمان بهروك  ) تك مداره (٢١ زگان هرم ١٣٨٢ ـــ
 غرب بندرعباس ـ مركز شهر  )دو مداره (٥/٠ هرمزگان  ١٣٨٢ ـــ

 . تماماً هوايي بوده و در اين سال خط جديد زميني به بهره برداري نرسيده است١٣٨٢خطوط انتقال بهره برداري شده در سال ) ١
  دو مداره ٣/٠ تك مداره و ٥/٩٩) ٤ دو مداره                ٣/٠ره و  تك مدا٥/٨٤) ٣  تعداد مدار × طول مسير ) ٢
  دو مداره١/٥٣ تك مداره و ٦/٣٠) ٧        دو مداره٧/٣٠ تك مداره و ٧/٣٠) ٦   خطوط زميني) ٥ 

 
  پست هاي انتقال و توزيع-٨-٤

هاي فشار قوي محسوب مي شوند     ترانسفورماتورهاي قدرت، از تجهيزات الكتريكي بسيار مهم نيروگاهها و ايستگاه          

كه در صورت آسيب ديدگي، توليد انرژي واحدهاي متصل به آن در نيروگاه متوقف و انتقال انرژي در ايستگاههاي برق                       

دچار اختالل خواهد شد كه عالوه بر وارد آوردن خسارتهاي سنگين به سرمايه هاي صنعت برق، ضرر عدم توليد در مدت                      

  .ض ترانسفورماتور نيز به آن افزوده مي شودطوالني تعميرات و تعوي

 ترانس مربوط به    ٦ ترانس مربوط به پستهاي انتقال و         ٨( كيلوولت   ٤٠٠ ترانسفورماتور جديد    ١٤،  ١٣٨٢در سال   



  بخش برق 
  

 

٢٢٥

 ترانس مربوط به     ١٨( كيلوولت   ٢٣٠ ترانسفورماتور   ٢٣ مگاولت آمپر،     ٣٤٧٤با ظرفيت   ) پستهاي بالفصل نيروگاهي  

 ترانسفورماتور  ٢٨ مگاولت آمپر،    ٥/٢٦٤٩با ظرفيت   )  ترانس مربوط به پستهاي بالفصل نيروگاهي       ٥پستهاي انتقال و    

 ٥/٩١٨با ظرفيت   )  ترانس مربوط به پستهاي بالفصل نيروگاهي      ١ ترانس مربوط به پستهاي انتقال و        ٢٧( كيلوولت   ١٣٢

 مگاولت  ٦/٢٢٣٩با ظرفيت   ) ستهاي انتقال  ترانس مربوط به پ    ٨٠( كيلوولت   ٦٣ و   ٦٦ ترانسفورماتور   ٨٠مگاولت آمپر و    

 . آمپر به بهره برداري رسيده است

 

 ١٣٤٦-٨٢روند تغييرات تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سالهاي )  :  ٤-١٩(جدول 

 سال  كيلوولت٤٠٠  كيلوولت٢٣٠  كيلوولت١٣٢  كيلوولت٦٦ و ٦٣  كيلوولت٢٠ و ٣٣ جمع

 ١٣٤٦ ـــ ٢٠ ٢٢ ١٠ ـــ ٥٢

١٣٥٧ ٧ ٨٢ ٨٤ ٣٤٨ ٢٦٤٩٥ ٢٧٠١٦ 
١٣٦٢ ٢٢ ١٢٦ ١٢٦ ٤٩٧ ٦٦٧٤٥ ٦٧٥١٦ 
١٣٦٧ ٣١ ١٧٤ ١٩٥ ٧٦٠ ١١٩٣٨٥ ١٢٠٥٤٥ 
١٣٦٨ ٣٤ ٢٠٠ ٢٤٢ ٨١٨ ١٢٥٩٦١ ١٢٧٢٥٥ 
١٣٦٩ ٣٤ ٢٠٠ ٢٥٩ ٨٥٩ ١٣٣٧٨٦ ١٣٥١٣٨ 
١٣٧٠ ٣٩ ٢١٦ ٢٥٩ ٩٠٢ ١٤٢٤٢٦ ١٤٣٨٤٢ 
١٣٧١ ٤٤ ٢٢٨ ٢٧٢ ٩٤٢ ١٥٠١٣٩ ١٥١٦٢٥ 
١٣٧٢ ٤٧ ٢٤٦ ٢٨٩ ١٠٠٢ ١٥٧٣٤٧ ١٥٨٩٣١ 
١٣٧٣ ٤٩ ٢٦٩ ٣١٠ ١٠٥٢ ١٦٨٦٨٩ ١٧٠٣٦٩ 
١٣٧٤ ٥٢ ٢٩٠ ٣٣٦ ١١٠١ ١٧٤٩٣٩ ١٧٦٧١٨ 
١٣٧٥ ٥٤ ٢٩٣ ٣٤٨ ١١٥٥ ١٨٣١٠٨ ١٨٤٩٥٨ 
١٣٧٦ ٥٩ ٢٩٦ ٣٥٥ ١١٩٩ ١٩٦٢٣٨ ١٩٨١٤٧ 
١٣٧٧ ٦٢ ٣١٣ ٣٧٢ ١٢٥٨ ٢٠٥٦٨٧ ٢٠٧٦٩٢ 

١٣٧٨ ٧٥ ٣٣٣ ٤٠٨ ١٣٢٨ ٢١٩٥٤٨ ٢٢١٦٩٢ 

١٣٧٩ ٩٤ ٤١٩ ٤٥٠ ١٤١٢ ٢٣٤٠٨٦ ٢٣٦٤٦١ 

١٣٨٠ ٩٨ ٤٣٣ ٤٧٩ ١٤٤٢ ٢٥٠٠١٢ ٢٥٢٤٩١ 

٢٧٧٠٧٣ 
٢٧٦٨٢٣ 

٢٧٤٣٤١ 
١٥٦٤ 
١٥١٠ 

٥٣٥ 
٥٠١ 

٥١١ 
٣٨٥ 

١٢٢ 
٨٦ 

١(١٣٨١( 
 پستهاي انتقال

٢٩٤٢٠٢ 
٢٩٣٩٤٠ 

٢٩١٣٢٥ 
١٦٤٤ 
١٥٩٠ 

٥٦٣ 
٥٢٨ 

٥٣٤ 
٤٠٣ 

١٣٦ 
٩٤ 

١(١٣٨٢( 

 پستهاي انتقال

 .شامل پستهاي بالفصل نيز مي باشد) ١

 
 كيلوولت، بيشترين ظرفيتهاي پستهاي ترانسفورماتور، به ترتيب در استانهاي           ٤٠٠در خصوص پراكندگي پست هاي     

 مگاولت  ٥/٢٦٢٧ مگاولت آمپر، خراسان با      ٢٦٥٠ مگاولت آمپر، خوزستان با      ٢٨٨٠هان با    مگاولت آمپر، اصف   ٥٥٠٠تهران با   

 ٣٠٠ كيلوولت مربوط به استان چهارمحال و بختياري با ظرفيت              ٤٠٠ پائين ترين ظرفيت پست هاي      .آمپر قرار دارند  



      

 

 

 ٢٢٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 مگاولت  ١٠٢٨٦انهاي تهران با     كيلوولت، باالترين ظرفيت به ترتيب در است       ٢٣٠در زمينه پست هاي    . مگاولت آمپر است  

 كيلوولت،  ١٣٢در زمينه پست هاي    .  مگاولت آمپر قرار دارد    ٣٥٧٢ مگاولت آمپر و هرمزگان با        ٥٥١٩آمپر، خوزستان با    

 مگاولت ٢١٠٧ مگاولت آمپر و كرمان با ٣٣٦٣ مگاولت آمپر، خراسان با ٥٢٢٥بيشترين ظرفيت به استانهاي خوزستان با       

 ١٠٠٩٩ كيلوولت، بيشترين ظرفيت ترانس به استانهاي تهران با            ٦٣ و   ٦٦در مورد پست هاي      . آمپر اختصاص دارد  

 . مگاولت آمپر اختصاص دارد٢٩٦٧ مگاولت آمپر و فارس با ٣٩١٨مگاولت آمپر، اصفهان با 

 ٣١٨٧٩ ترانسفورماتور باظرفيت     ٥٤٨، احداث و توسعه      ١٣٨٢از جمله پروژه هاي در دست اقدام تا پايان سال             

 ترانسفورماتور  ٤١٩ مگاولت آمپر و     ١٩٩٧٠ ترانسفورماتور انتقال با ظرفيت      ١٢٩مگاولت آمپر مي باشد كه از اين تعداد         

 . مگاولت آمپر است١١٩٠٩فوق توزيع با ظرفيت 

 
                                      ١٣٤٦-٨٢ظرفيت ترانسفورماتورهاي نصب شده شبكه انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سالهاي )  :  ٤-٢٠(جدول 

 )مگاولت آمپر(

 سال  كيلوولت٤٠٠  كيلوولت٢٣٠  كيلوولت١٣٢  كيلوولت٦٦ و ٦٣  كيلوولت٢٠ و ٣٣ جمع 

 ١٣٤٦ ـــ ١٧٦٢ ٥٢١ ٢٨٨ ـــ ـــ

١٣٥٧ ١٢٥٠ ٦٧٦٠ ٢١١٣ ٦٦٠٩ ٨٣٣٠ ٢٥٠٦٢ 

١٣٦٢ ٦٩٠٠ ١٠٤٧٩ ٢٩٦٧ ٨٢١٨ ١٥٤٧١ ٤٤٠٣٥ 

١٣٦٧ ١٠٩٥٠ ١٦١٨٤ ٥٤٨٣ ١٤٥٤٧ ٢٥٤٣١ ٧٢٥٩٥ 

١٣٦٨ ١١٢٠٠ ١٨٥٦٢ ٦٥٢٦ ١٥٨١٩ ٢٦٨٤٦ ٧٨٩٥٣ 

١٣٦٩ ١١٥٠٠ ١٨٨٥٢ ٦٨٧٧ ١٦٥٣٠ ٢٧٩٣٤ ٨١٦٩٣ 

١٣٧٠ ١٢٥٨٠ ٢٠٣٨٩ ٧١٢٨ ١٧٦٩٨ ٣٠١٣٠ ٨٧٩٢٥ 

١٣٧١ ١٣٠٨٠ ٢٢٠٠٤ ٧٥١٤ ١٨٧٧٥ ٣١٨٤٨ ٩٣٢٢١ 

١٣٧٢ ١٣٦٨٠ ٢٣٧٤٢ ٨٠٢٢ ١٩٨٧٢ ٣٣٣٠١ ٩٨٦١٧ 

١٣٧٣ ١٤٠٨٠ ٢٦٦٤٩ ٨٤٥٨ ٢١٢٨٣ ٣٦٢٣٢ ١٠٦٧٠٢ 

١٣٧٤ ١٤٩٣٠ ٢٩١٣٩ ٩٠٥٦ ٢٢٤٣٢ ٣٧٦٥١ ١١٣٢٠٨ 

١٣٧٥ ١٥٣٣٠ ٢٩٥٥٢ ٩١٧١ ٢٣٦٨٧ ٣٨٢٠٣ ١١٥٩٤٣ 

١٣٧٦ ١٦٢٨٠ ٣٠٧٢٥ ٩٣٤٩ ٢٤٩٨٦ ٤٠٨٣٦ ١٢٢١٧٦ 

١٣٧٧ ٢٠٣٣٢ ٤٥٥٦٧ ١٢٠٦٩ ٢٨٧٦٧ ٤٢٢٠٤ ١٤٨٩٣٩ 

١٣٧٨ ٢١٧٣٢ ٤٧٠٦٢ ١٢٣٨٠ ٣٠١٨٥ ٤٤٤٣٢ ١٥٥٧٩١ 

١٣٧٩ ٢٣٥٦٠ ٤٨٩٧٧ ١٣٢٤٨ ٣١٢٩٦ ٤٦٩٣٧ ١٦٤٠١٨ 

١٣٨٠ ٢٤٣٦٠ ٥٢١٣٢ ١٤٠١٨ ٣٢٥٣٨ ٤٩٤٢٧ ١٧٢٤٧٥ 

٢٠١٠٠٩ 
١٦٦٢٥٣ 

٥٢٦٧٠ 
٣٦٢٣٣ 
٣٤٠٣٦ 

١٥٥٩٦ 
١٣٥٨٧ 

٦٣٦٥٧ 
٤١٤٠٢ 

٣٢٨٥٣ 
٢٤٥٥٨ 

١(١٣٨١( 
 پستهاي انتقال

٢١٢٥٧٦ 
١٧٥٠٢٢ 

٥٤٩٥٧ 
٣٨٤٧٢ 
٣٦٢٧٥ 

١٦٥١٤ 
١٤٣٨٠ 

٦٦٣٠٦ 
٤٣٢٥٢ 

٣٦٣٢٧ 
٢٦١٥٨ 

١(١٣٨٢( 
 نتقالپستهاي ا

 .ظرفيت پستهاي بالفصل نيز لحاظ شده است) ١



  بخش برق 
  

 

٢٢٧

 ١٣٨٢ترانسهاي انتقال و فوق توزيع مورد بهره برداري در سال )  : ٤-٢١(جدول 

سال بهره برداري 
 پست

 استان
جمع ظرفيت 

 )مگاولت آمپر(

ظرفيت هر 
 ترانس

 )مگاولت آمپر(

 تعداد
نسبت تبديل 

 )كيلوولت(
 نام پست

 :  كيلوولتي ٤٠٠      
 پست شمال اصفهان ٢٣٠/٤٠٠ ٢ ٢٠٠ ٤٠٠ اصفهان ١٣٧٦

 تربت جام ٢٠/١٣٢/٤٠٠ ٢ ٢٠٠ ٤٠٠ خراسان ١٣٨٢

 توس ٢٠/١٣٢/٤٠٠ ٢ ٢٠٠ ٤٠٠ خراسان ١٣٨٢

 آبادان فاز اول ١٣٢/٤٠٠ ١ ٢٠٠ ٢٠٠ خوزستان ١٣٨٢

 ناريوران ٢٠/٢٣٠/٤٠٠ ١ ٢٠٠ ٢٠٠ مازندران ١٣٨٢

       

 :  كيلوولتي ٢٣٠      
 ٣خوي  ١٥٤/٢٣٠ ١ ١٦٠ ١٦٠ آذربايجان غربي ١٣٧٧

 ٦٣/٢٣٠ ١ ١٢٥ ١٢٥ همدان ١٣٨٢
سيد جمال الدين اسد آبادي 

 )صالح آباد(

 )اختصاصي(فرو آلياژ ازنا  ٦٣/٢٣٠ ١ ١٢٥ ١٢٥ لرستان ١٣٧٢

 فرودگاه امام ٢٠/٢٣٠ ٢ ٤٠ ٨٠ تهران ١٣٨٢

 )سيار (٣قم  ٦٣/٢٣٠ ٢ ٤٠ ٨٠ قم ١٣٨٢

 )فاز اول(سپيدار  ٣٣/٢٣٠ ١ ٥٠ ٥٠ خوزستان ١٣٨٢

 )فاز اول(شوش  ٣٣/٢٣٠ ١ ٥٠ ٥٠ خوزستان ١٣٨٢

 تاكستان ٦٣/٢٣٠ ١ ٤٠ ٤٠ قزوين ١٣٨٢

 زنجان ٦٣/٢٣٠ ١ ٩٠ ٩٠ زنجان ١٣٥٢

 غايتي ٦٣/٢٣٠ ١ ١٢٥ ١٢٥ زنجان ١٣٧٧

 دامغان ٦٣/٢٣٠ ١ ٤٠ ٤٠ سمنان ١٣٧٩

 زاهدان ٦٣/٢٣٠ ١ ٤٠ ٤٠ سيستان و بلوچستان ١٣٧٤

 لوتك ٦٣/٢٣٠ ٢ ١٢٥ ٢٥٠ سيستان و بلوچستان ١٣٧٧

 )جكيگور(سيار  ١٣٢/٢٣٠ ١ ٤٠ ٤٠ سيستان و بلوچستان ١٣٧٨

 خاش ٦٣/٢٣٠ ١ ٤٠ ٤٠ سيستان و بلوچستان ١٣٧٩

 چشمه سفيد ٦٣/٢٣٠ ١ ٨٠ ٨٠ كرمانشاه ١٣٧٢

 سقز ٦٣/٢٣٠ ٢ ١٢٥ ٢٥٠ كردستان ١٣٨٢

 برازجان ٦٦/٢٣٠ ١ ٨٠ ٨٠ بوشهر ١٣٦٧

  ٢بوشهر  ٦٦/٢٣٠ ١ ٨٠ ٨٠ بوشهر ١٣٨١

 مرودشت ٢٠/٦٦/٢٣٠ ١ ١٦٠ ١٦٠ فارس ١٣٦٨

 داراب ٦٦/٢٣٠ ١ ١٢٥ ١٢٥ فارس ١٣٨٠

 سير جان ٢٠/١٣٢/٢٣٠ ١ ١٦٠ ١٦٠ كرمان ١٣٦٣

 )شهيد سلماني(كاغذ سازي  ٦٣/٢٣٠ ١ ١٢٥ ١٢٥ مازندران ١٣٦٥

 :  كيلوولتي ١٣٢      
 قراملك  ١٣٢  /٢٠ ١ ٢٥ ٢٥ آذربايجان شرقي ١٣٤٩

 مراغه  ١٣٢ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ آذربايجان شرقي ١٣٦٧

 تسوج  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ آذربايجان شرقي ١٣٨٢

 كاغذسازي مراغه  ١٣٢ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ آذربايجان شرقي ١٣٨٢



      

 

 

 ٢٢٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... ١٣٨٢ترانسهاي انتقال و فوق توزيع مورد بهره برداري در سال )  : ٤-٢١(جدول 

 سال بهره برداري
 پست

 استان
جمع ظرفيت 

 )مگاولت آمپر(

ظرفيت هر 
 ترانس

 )مگاولت آمپر(

 تعداد
نسبت تبديل 

 )كيلوولت(
 نام پست

  ٤اروميه  ١٣٢ / ٢٠ ١ ٢٥ ٢٥ آذربايجان غربي ١٣٧٦

 تكاب  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ آذربايجان غربي ١٣٨٢

 آزادوار  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ خراسان ١٣٨٢

 صالح آباد  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ خراسان ١٣٨٢

 فردوسي  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ خراسان ١٣٨٢

 )ساغروان(گلمكان  ١٣٢ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ خراسان ١٣٨٢

 باشت  ١٣٢ / ٣٣ ١ ٣٠ ٣٠ كهگيلويه و بويراحمد ١٣٨٢

 دهكده شهيد عباسپور  ١٣٢ / ١١ ١ ١٦ ١٦ خوزستان ١٣٥٠

 بوستر  ١٣٢ / ٣٣ ١ ٢٧ ٢٧ خوزستان ١٣٦٢

 اسكو  ١٣٢ / ١١ ١ ٢٧ ٢٧ خوزستان ١٣٧٢

 )واحد توليدي (٢جراحي  ١٣٢ / ٣٣ ١ ٣٠ ٣٠ خوزستان ١٣٧٣

 ايذه  ١٣٢ / ٣٣ ١ ٣٠ ٣٠ خوزستان ١٣٧٤

 ) ٢مسجد سليمان (مالكريم  ١٣٢ / ١١ ١ ١٦ ١٦ خوزستان ١٣٧٧

  ٢زيتون  ١٣٢ / ٣٣ ١ ٣٠ ٣٠ خوزستان ١٣٧٨

 مال ثاني  ١٣٢ / ٣٣ ١ ٥٠ ٥٠ خوزستان ١٣٧٩

 ساحلي  ١١/٣٣/١٣٢ ٢ ٣٠ ٦٠ تانخوزس ١٣٨٢

 گتوند  ١٣٢ / ٣٣ ١ ٣٠ ٣٠ خوزستان ١٣٨٢

 نيروگاه كنگان  ٦٦/١٣٢ ١ ٣٠ ٣٠ بوشهر ١٣٧٤

 )موقت(عالي شهر  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ بوشهر ١٣٧٥

 اهرم  ١٣٢ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ بوشهر ١٣٧٦

 كنگان  ١٣٢ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ بوشهر ١٣٧٨

 لويه عس ١٣٢ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ بوشهر ١٣٧٩

 گله دار  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ فارس ١٣٧٨

 ) شركت نفت (٤رفسنجان  ١٣٢ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ كرمان ١٣٧٣

 ماهان  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ كرمان ١٣٧٦

 ملك آباد  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ كرمان ١٣٧٧

  ٢جيرفت  ١٣٢ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ كرمان ١٣٨٢

 ذوب مس  ٩/٦/١٣٢ ٢ ٣٠ ٦٠ كرمان ١٣٨٢

 :  كيلوولتي ٦٦ و ٦٣      
 مهربان  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ آذربايجان شرقي ١٣٦٢

 استور  ٦٣ / ٢٠ ١ ٥/٧ ٥/٧ آذربايجان شرقي ١٣٨٢

 گرمي  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ اردبيل ١٣٦٢

 شهرك صنعتي اردبيل ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ اردبيل ١٣٨٢

 فجر ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ اصفهان ١٣٧٩

 آبشار  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ اصفهان ١٣٨٢

  اختصاصي L.A.B ٣/٦/٦٣ ٢ ١٥ ٣٠ اصفهان ١٣٨٢



  بخش برق 
  

 

٢٢٩

 ادامه  ... ١٣٨٢ترانسهاي انتقال و فوق توزيع مورد بهره برداري در سال )  : ٤-٢١(جدول 

سال بهره برداري 
 پست

 استان
جمع ظرفيت 

 )مگاولت آمپر(

ظرفيت هر 
 ترانس

 )مگاولت آمپر(

 تعداد
نسبت تبديل 

 )كيلوولت(
 نام پست

 انرژي اتمي  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ اصفهان ١٣٨٢

 پتروشيمي قائد بصير ٦٣ / ٢٠ ٢ ١٥ ٣٠ اصفهان ١٣٨٢

  ٢شهرضا  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ اصفهان ١٣٨٢

 )مالمين كار(كويرزدايي  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ اصفهان ١٣٨٢

 موروك  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ اصفهان ١٣٨٢

 گازدوراهان  ٦٣ / ٢٠ ٢ ١٥ ٣٠ چهارمحال و بختياري ١٣٨٢

 اسد آباد  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ همدان  ١٣٤٩

  ١نهاوند  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ همدان ١٣٧٨

 نهاوند  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ همدان ١٣٨٢

 ) زرند سابق(مامونيه  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ مركزي  ١٣٧٦

 خنداب  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ مركزي ١٣٨٠

 ) فرمهين(فراهان  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ مركزي ١٣٨٢

 ٢بروجرد  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ لرستان  ١٣٦٦

 ٢كوهدشت  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ لرستان ١٣٧٤

  ٤خرم آباد  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ لرستان ١٣٧٨

 بهار  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ تهران  ١٣٨٢

 سردار جنگل  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ تهران  ١٣٨٢

 سعيد آباد  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ تهران  ١٣٨٢

 د صالح آبا ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ تهران  ١٣٨٢

 صنايع نيروگاهي  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ تهران  ١٣٨٢

  ١قيطريه  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ تهران  ١٣٨٢

 مترو جنوب  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ تهران  ١٣٨٢

  ١نظر آباد ثابت  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ تهران  ١٣٨٢

 هشتگرد صنعتي  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ تهران ١٣٨٢

   هشتگرد مسكوني ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ تهران ١٣٨٢

 اسفرورين  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ قزوين  ١٣٤٨

 رجائي دشت  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٠ ١٠ قزوين ١٣٧٥

 بكندي  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ قزوين ١٣٨٢

 قيدار  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ زنجان  ١٣٦١

 ماه نشان  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ زنجان ١٣٧١

 هيدج ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ زنجان ١٣٧٤

 ن گيلوا ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ زنجان ١٣٧٥

 سلطان آباد  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ زنجان ١٣٨١

 بناب  ٦٣ / ٢٠ ١ ٥/٧ ٥/٧ زنجان ١٣٨٢

 ميامي  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ سمنان  ١٣٦٥

 بيارجمند  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٠ ١٠ سمنان ١٣٨٢

 ديزل خاش  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ سيستان و بلوچستان ١٣٧٤



      

 

 

 ٢٣٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... ١٣٨٢ه برداري در سال ترانسهاي انتقال و فوق توزيع مورد بهر)  : ٤-٢١(جدول 

سال بهره برداري 
 پست

 استان
جمع ظرفيت 

 )مگاولت آمپر(

ظرفيت هر 
 ترانس

 )مگاولت آمپر(

 تعداد
نسبت تبديل 

 )كيلوولت(
 نام پست

 ) نوبنديان(نگور  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ سيستان و بلوچستان ١٣٧٤

 نيكشهر  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ سيستان و بلوچستان ١٣٧٥

  ٢ايرانشهر  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ سيستان و بلوچستان ١٣٨٠

  ١سرپل ذهاب  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ كرمانشاه  ١٣٦٣

 ) شرق كرمانشاه(بيستون  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ كرمانشاه ١٣٦٦

  ٢اسالم آباد  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ كرمانشاه ١٣٧٧

 كامياران  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ كردستان  ١٣٦٦

  ٢سنندج  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ كردستان ١٣٦٧

 مريوان  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ كردستان ١٣٧٠

 بندر ريگ   ٦٦ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ بوشهر  ١٣٦٩

 ديلم  ٦٦ / ٣٣ ١ ٣٠ ٣٠ بوشهر ١٣٧١

 ) گناوه پكيچ (٢گناوه   ٦٦/ ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ بوشهر ١٣٨٠

 )پزشكي(سبزآباد   ٦٦ / ١١ ٢ ٣٠ ٦٠ بوشهر ١٣٨٢

 وشهر سيمان ب ٦٦ /٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ بوشهر ١٣٨٢

 ٣موقت برازجان  ٦٦ /٢٠ ١ ١٥ ١٥ بوشهر  ١٣٨٢

 كوار   ٦٦ /٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ فارس  ١٣٥٢

 نورآباد  ٦٦ /٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ فارس ١٣٥٧

  ١فسا  ٦٦ /٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ فارس ١٣٥٩

 سيدان  ٦٦ /٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ فارس ١٣٦٢

 سپيدان  ٦٦ /٢٠ ١ ١٥ ١٥ فارس ١٣٦٤

 همت   ٦٦ / ١١ ١ ٣٠ ٣٠ فارس ١٣٦٧

 مجتمع گوشت  ١١/٢٠/٦٦ ١ ٣/٩ ٣/٩ فارس ١٣٧٥

 سهل آباد  ١١/٢٠/٦٦ ١ ٣٠ ٣٠ فارس ١٣٧٦

 آباده طشك  ٢٠/٦٦ ١ ٣٠ ٣٠ فارس  ١٣٧٧

 ) موقت (تل بيضاء  ٢٠/٦٦ ١ ١٥ ١٥ فارس ١٣٧٨

 زاهد شهر  ٢٠/٦٦ ١ ٥/٧ ٥/٧ فارس ١٣٧٨

 ) موقت(درزو سايبان  ٢٠/٦٦ ١ ٣/٩ ٣/٩ فارس ١٣٧٩

 شهرك صنعتي فارس  ٢٠/٦٦ ١ ١٥ ١٥ فارس ١٣٨٢

 زهكلوت  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ كرمان ١٣٦٧

 اسالم آباد  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ كرمان ١٣٦٨
 فارياب  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ كرمان ١٣٧٠
 منوجان  ٦٣ / ٢٠ ٢ ١٥ ٣٠ كرمان ١٣٧٠
  ٢رودسر  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ گيالن  ١٣٨٢
 كالردشت  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ مازندران ١٣٦٥
 چمستان  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ مازندران ١٣٧٩

 شركت نفت اوريم  ٣/٦/٦٣ ٢ ١٥ ٣٠ مازندران ١٣٨٢

 شركت نفت ساري  ٣/٦/٦٣ ٢ ١٥ ٣٠ مازندران ١٣٨٢



  بخش برق 
  

 

٢٣١

 ادامه  ... ١٣٨٢ترانسهاي انتقال و فوق توزيع مورد بهره برداري در سال )  : ٤-٢١(جدول 

سال بهره برداري 
 پست

 استان
جمع ظرفيت 

 )پرمگاولت آم(

ظرفيت هر 
 ترانس

 )مگاولت آمپر(

 تعداد
نسبت تبديل 

 )كيلوولت(
 نام پست

  ١گنبد  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ گلستان  ١٣٤٧

 ٢گرگان  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ گلستان ١٣٦٤

 ديزل  ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ هرمزگان ١٣٥٥

 ) موقت(رضوان  ٦٣ / ٢٠ ١ ٥/٧ ٥/٧ هرمزگان ١٣٧٠

 راغ م ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ هرمزگان ١٣٧٥

 تازيان  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ هرمزگان ١٣٧٩

 رستاق  ٦٣ / ٢٠ ١ ٥/٧ ٥/٧ هرمزگان ١٣٧٩

 آل محمد ميناب  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ هرمزگان ١٣٨٢

 انديشه  ٦٣ / ٢٠ ٢ ٣٠ ٦٠ هرمزگان ١٣٨٢

 تخت  ٦٣ / ٢٠ ١ ١٥ ١٥ هرمزگان  ١٣٨٢

 سيمان بهروك ٦٣ / ٢٠ ١ ٣٠ ٣٠ يزد  ١٣٨٢

 
 ١٣٨٢  پروژه هاي احداث و توسعه پست هاي در دست اقدام تا پايان سال )  :٤-٢٢(جدول 

 شرح تعداد )مگاولت آمپر(ظرفيت 

 :ترانسفورماتورهاي انتقال ١٢٩ ١٩٩٧٠

  كيلوولت ٤٠٠ ٣٨ ٨٨٥٥

  كيلوولت ٢٣٠ ٩١ ١١١١٥

 :ترانسفورماتورهاي فوق توزيع  ٤١٩ ١١٩٠٩

  كيلوولت ١٣٢ ١٧٥ ٤٩٦٤

  كيلوولت ٦٣ و ٦٦ ٢٤٤ ٦٩٤٥

 جمع  ٥٤٨ ٣١٨٧٩

 
  مبادالت انرژي الكتريكي-٩-٤

اختالف افق، تفاوت درجه حرارت، آب و هواي متنوع، اقليم هاي مختلف، يكسان نبودن الگوهاي مصرف و رخداد                  

ن بدي. متفاوت پيك ساليانه در زمستان يا تابستان از واقعيات طبيعي مناطق مختلف ايران و كشورهاي همسايه آن است                 

ترتيب تبادل انرژي الكتريكي مي تواند مزيت هاي بالقوه فني، اقتصادي و اجتماعي متعددي را داشته باشد كه از اين                      

 :ميان مي توان به موارد زير اشاره نمود

افزايش ضريب ظرفيت توليد نيروگاههاي كشور از طريق صادرات برق در زمان هاي دره مصرف و واردات در                   −

 زمان قله مصرف 



      

 

 

 ٢٣٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

  رفتن قابليت اعتماد سيستم و كاهش نياز به ظرفيت ذخيره چرخان در شبكهباال −

 ايجاد رقابت براي شركتهاي توليد برق داخلي به منظور كاهش هزينه توليد و افزايش بهره وري −

تبادل انرژي الكتريكي با كشورهاي همساية شمالي در كاهش پيك تابستاني و متعادل شدن توليد زمستان و تبادل                    

به عالوه اتصال شبكه هاي برق كشورها موجب بوجود        .  با كشورهاي همساية غربي در زمينة پيك سايي روزانه مؤثرند          برق

 . آمدن امكانات و زمينه هاي جنبي براي ساير فعاليتها مانند صدور خدمات مهندسي و تجهيزات نيز مي گردد

هاي همسايه نظير پاكستان، افغانستان، تركمنستان، بطور كلي در حال حاضر امكان ارتباط الكتريكي ايران با كشور

جمهوري آذربايجان، ارمنستان، تركيه برقرار است و پروژه هاي ديگري به منظور توسعه و يا بهره برداري خطوط انتقال                   

 .با كشورهاي پاكستان، ارمنستان، تركيه، عراق، تركمنستان و آذربايجان در دست اجرا مي باشد

 فاز به شبكه برق      ٢بق توافق به عمل آمده از سوي ايران و تركمنستان، برق خراسان در                   به عنوان نمونه ط    

 ١٣٢ به بهره برداري خواهد رسيد، شبكه         ١٣٨٣تركمنستان متصل خواهد شد به طوريكه در فاز اول كه در فروردين               

اوات انرژي برق تبادل     مگ ١٠٠ كيلوولت سرخس تركمنستان متصل و بوسيله آن         ٢٢٠كيلوولت سرخس ايران به شبكه      

 كيلوولت به شهر مرو      ٤٠٠ انجام مي شود، شهر مشهد از طريق خط             ١٣٨٥خواهد شد و در فاز دوم كه در سال             

 كيلوولت دو مداره از تايباد به       ٢٠ يك خط    ١٣٨٢در سال   .  مگاوات انرژي تبادل خواهد گرديد     ٤٠٠تركمنستان متصل و    

برق، وشنايي معابر، سازمان ها و برخي واحدهاي مسكوني اين شهر تامين               مگاوات   ٦هرات احداث شده تا با انتقال        

 مگاولت آمپري از جمله اقداماتي      ٥٠ كيلوولت   ٢٠/١٣٢ كيلوولت و ايستگاه     ١٣٢همچنين احداث يك خط دومداره      . شود

 . است كه امكان صدور برق را به افغانستان ميسر ساخته است

 توضيحات مفصل تري در مورد مشخصات خطوط تبادل برق با              ١٣٨١ الزم به ذكر است كه در ترازنامه سال         

 .كشورهاي همسايه آورده شده است

 ايران با كشور هاي تركيه، ارمنستان، تركمنستان، پاكستان، افغانستان و جمهوري                ١٣٨٢به طور كلي در سال       

 در  ١٣٨٢كشورها تا پايان سال      آذربايجان مبادله انرژي الكتريكي داشته كه مشخصات خطوط مبادله انرژي با اين                 

 .آورده شده است) ٤-٢٥(و ) ٤-٢٤(و مقدار صادرات و واردات برق در اين سال در جداول ) ٤-٢٣(جدول 

و مشهد ـ ماري كه به       ) پارس آباد (الزم به ذكر است كه پروژه هاي ديگري همچون مدار دوم ايمشلي ـ مغان                 

 .ن را برقرار مي نمايانند به صورت پروژه هاي مقدماتي دردست مطالعه مي باشندترتيب اتصال ايران با آذربايجان و تركمنستا



  بخش برق 
  

 

٢٣٣

 ١٣٨٢مشخصات خطوط مبادله انرژي الكتريكي با ساير كشورهاي همجوار تا پايان سال ) : ٤-٢٣(جدول 

نام كشور 
 مقصد

نام شركت برق 
 منطقه اي مبداء

 نوع خطوط
 ) زميني–هوايي (

 ظرفيت خط
 )كيلوولت(

 نام خط )١()كيلومتر(طول خط 

 پروژه هاي بهره برداري شده     

 )پارس آباد(ايمشلي  ـ   مغان  ٥٧ ٢٣٠ هوايي آذربايجان آذربايجان
 ارس ـ  ارس ٠١/٠ ٥/١٠ زميني آذربايجان آذربايجان
 ارس ـ  نخجوان ١ ١٣٢ هوايي آذربايجان آذربايجان
 دجلفا ـ  اردو با ١ ١١ هوايي آذربايجان آذربايجان
 )شينوهايور(اهر ـ  آگاراك  ١٠٩ ٢٣٠ هوايي آذربايجان ارمنستان
 )شينوهايور(اهر ـ  آگاراك  ١٠٩ ٢٣٠ هوايي آذربايجان ارمنستان
 بازرگان ـ  دغوبايزيد ٤/٣٩ ١٣٢ هوايي آذربايجان تركيه
  ـ  باش قلعه٣خوي  ٨/٩٩ ١٣٢ هوايي آذربايجان تركيه

 )نبيت داغ(گنبد ـ  بالكان  ٣٠٠ ٢٣٠ هوايي مازندران تركمنستان
 مير جاوه ـ  تفتان ١ ٢٠  كابلي–هوايي  سيستان و بلوچستان پاكستان
  مند–جكي گور  ١٠٥ ١٣٢ هوايي سيستان و بلوچستان پاكستان
 جالق ـ  ماشكيل ١ ٢٠  كابلي–هوايي  سيستان و بلوچستان پاكستان
 ١ هرات –تايباد  ١٢٠ ٢٠ هوايي خراسان افغانستان
  هرات-تربت جام  ٢١٠ ١٣٢ هوايي خراسان افغانستان
 فيدر فرمانداري ٠ ٢٠ هوايي سيستان و بلوچستان افغانستان

 :پروژه هاي در دست اجرا     

  شادليق-سرخس  ١٢٦ ٢٣٠ هوايي مازندران تركمنستان
  خانقين-سر پل ذهاب ٥١  فعال١٣٢ً هوايي غرب عراق

  آستاراي آذربايجان–آستارا  ١٩  فعال١٣٢ً هوايي آذربايجان آذربايجان

 .كليه خطوط تك مداره مي باشند) ١
 

 )مگاوات ساعت(                                                                                 ١٣٨٢صادرات برق در سال )  :  ٤-٢٤(جدول 

 تاريخ نخجوان تركيه ارمنستان  ايمشلي  تركمنستان پاكستان افغانستان جمع 

 فروردين ٤٥٩٠٢ ـــ ٦٩٢١٠ ١٠ ـــ ٤٣ ١٠٧٥ ١١٦٢٤٠

 ارديبهشت ٣٥٠٥٥ ـــ ٤٦٩٠ ـــ ـــ ٦٦ ٥٤٨ ٤٠٣٥٨
 خرداد  ٣٥٧٣٤ ـــ ٤٥٧٠ ـــ ٦١ ٦٠ ٣٦٢ ٤٠٧٨٧
 تير ٣٩٦٨٢ ـــ ٧١١٠ ـــ ١٥٣ ٩٣ ٤٣٠ ٤٧٤٦٨
 مرداد ٤٠٤٥٣ ـــ ٢٨٠ ـــ ١٢٦ ١٨٧ ٩١٤ ٤١٩٦٠
 شهريور ٤٤٨٢٤ ـــ ١٠٠ ـــ ١١٠ ١٠٥٢٠ ١٢٣٦ ٥٦٧٩٠
 مهر ٤٢٩٢٦ ـــ ٤٠٠ ـــ ١١٢ ٣٢٥٩ ١٥٠٨ ٤٨٢٠٦
 آبان ٥١٣٨٧ ـــ ٤٨ ـــ ٤٣ ٧٠٨٦ ١٦٩٠ ٦٠٢٥٤
 آذر ٥٤٨١٨ ١١٤٠٥ ٩٤٠٩ ـــ ١٦٨ ٦٤٢١ ١٩٨٦ ٨٤٢٠٨
 دي  ٦٢٣١٤ ٤٠٠٨٣ ٢٢٦٣١ ـــ ١٣ ٩٤٣٦ ٢٤٦٣ ١٣٦٩٤٠
 بهمن ٦٢٨٩٣ ٣٩٣٦٧ ٢٣٤٨١ ـــ ٧ ١٦٣١ ٢٥١١ ١٢٩٨٩١
 اسفند ٥٣٣٧٦ ٣٤٧٠١ ١٦٩٧٧ ـــ ٢٦ ٨٢٤٨ ٢١٢٤ ١١٥٤٥٢

 جمع ٥٦٩٣٦٣ ١٢٥٥٥٦ ١٥٨٩٠٦ ١٠ ٨٢٠ ٤٧٠٥٠ ١٦٨٤٨ ٩١٨٥٥٤



      

 

 

 ٢٣٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )مگاوات ساعت                                        (                                       ١٣٨٢واردات برق در سال )  :  ٤-٢٥(جدول 

 تاريخ نخجوان ارمنستان ايمشلي  تركمنستان جمع 

 فروردين ـــ ٢٥٢٠ ١١١٠٠ ـــ ١٣٦٢٠

 ارديبهشت ـــ ٥٥٥٩٠ ١٥٤٧٠ ـــ ٧١٠٦٠

 خرداد  ـــ ٢٩٦١٠ ١٩٩٢٠ ٤٠٩٠٧ ٩٠٤٣٧

 تير ـــ ٢٩٦٠٠ ٩٣٦٦٠ ٥٤٧٧٧ ١٧٨٠٣٧

 مرداد ـــ ٥٣٦٥٠ ١١٩١٦٠ ٥٦٦٦١ ٢٢٩٤٧١

 شهريور ٢ ٥٣٤٠٠ ١٢٢٨١٠ ٥٦٢٢٦ ٢٣٢٤٣٨

 مهر ـــ ٢٩٧٥٠ ٨١٢٤٠ ٦٠٣٨٠ ١٧١٣٧٠

 آبان ـــ ٧٩ ٥٤٣٥٠ ٥٨٦٤٦ ١١٣٠٧٥

 آذر ـــ ٩٣٣٠ ١٩٣٥٠ ٥٢٤٦٥ ٨١١٤٥

 دي  ـــ ٢٢٦٢٢ ١٥١٥٠ ٧٥٢٤٨ ١١٣٠٢٠

 بهمن ـــ ٢١١٦٢ ١٢٠٨٠ ٨٠٢٢٢ ١١٣٤٦٤

 اسفند ـــ ١٦١٣٦ ١٧٤٢٠ ٤٧٩٩٦ ٨١٥٥٢

 جمع ٢ ٣٢٣٤٤٩ ٥٨١٧١٠ ٥٨٣٥٢٨ ١٤٨٨٦٨٩

 
 )ميليون كيلوواتساعت(                                     ١٣٧٥-٨٢برق طي سالهاي روند واردات و صادرات )  :  ٤-٢٦(جدول 

 سال ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 صادرات  ٣٨٤ ٥٢٢ ٦٢٢ ١٠٧٠ ١٠٠١ ١٠٤٩ ٧٩٩ ٩١٩

 واردات ـــ ـــ ١٤٤ ٢٧٣ ٢٧٩ ٧٤٥ ٩٧٧ ١٤٨٩

نمودار( ٣-٤ )  : صادرات و واردات برق ايران طي سالهاي ٨٢-١٣٧٧
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 ٢٣٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  برق    مصرف-١٠-٤

 ميليون كيلوواتساعت بوده است كه عمدتاً        ٢/١٢٠٣٢٨ در ايران معادل      ١٣٨٢ميزان برق مصرف شده در سال        

 واحد نيروگاه برق آبي وزارت نيرو و درصد كمي نيز توسط نيروگاههاي اختصاصي              ٢٣ واحد نيروگاه حرارتي و      ٥٦توسط  

 . تصنايع بزرگ، متوسط، كوچك و بخش خدمات تأمين گرديده اس

مصرف كنندگان برق در ايران به مشتركان خانگي، تجاري، عمومي، صنعتي، حمل ونقل و كشاورزي تقسيم                     

 .البته برق مصرفي براي روشنايي معابر نيز در بخش جداگانه اي لحاظ مي گردد. شده اند

اي وزارت   توسط نيروگاهه  ١٣٨٢ ميليون كيلوواتساعت از برق مصرفي مشتركين در سال            ٥/١١٤٩٠٩در حدود   

 ميليون كيلوواتساعت مي باشد، توسط نيروگاههاي اختصاصي صنايع بزرگ، متوسط،          ٧/٥٤١٨نيرو و مابقي كه به ميزان       

 ١٣٨٢الزم به ذكر است كه خود مصرفي نيروگاههاي صنايع بزرگ در سال              . كوچك و بخش خدمات تأمين شده است      

 .  ميليون كيلوواتساعت بوده است١٦٠بيش از 

 ميليون  ٧/٢٧ال سازمان انرژي اتمي ايران با استفاده از تجهيزات توليد برق بادي و خورشيدي در حدود                 در اين س  

كيلوواتساعت برق توليد كرده كه با توجه به متصل بودن نيروگاههاي بادي آن به شبكه سراسري در آمار برق تأمين                       

 . شده توسط وزارت نيرو لحاظ شده است

 ميليون كيلوواتساعت   ١/٠ نيرو و سازمان انرژي اتمي به طور مشترك در حدود               وزارت ١٣٨٢همچنين در سال    

 .برق از طريق نيروگاههاي خورشيدي توليد كرده اند

 
 )ميليون كيلووات ساعت(             ١٣٧٥-٨٢مصرف برق كشور به تفكيك منابع تأمين طي سالهاي )  :  ٤-٢٧(جدول 

 سال )١(وزارت نيرو ساير جمع

١٣٧٥ ٦٩٦٧١ ٥٠٤٧ ٧٤٧١٨ 

١٣٧٦ ٧٣٣٥٨ ٥٤٦١ ٧٨٨١٩ 

١٣٧٧ ٧٧٦٤٦ ٥٥٩٤ ٨٣٢٤٠ 

١٣٧٨ ٨٤٦٥٦ ٥٤٥٠ ٩٠١٠٦ 

١٣٧٩ ٩٠٣٦٦ ٥٦٧٢ ٩٦٠٣٨ 

١٣٨٠ ٩٧١٧١ ٨/٥٦٢٦ ٨/١٠٢٧٩٧ 

١٣٨١ ١٠٥٠٧٦ ٥٤١٤١٠ ١١٠٤٩٠ 

١٣٨٢  ٥/١١٤٩٠٩ )٢(٧/٥٤١٨ ٢/١٢٠٣٢٨ 

   . شامل برق مصرفي پااليشگاهها نيز مي گردد) ١
  ميليون  ١/٠ ميليون كيلوواتساعت مصارف صنايع متوسط و كوچك و          ٢٨٩١ ميليون كيلوواتساعت مصرف صنايع بزرگ،       ٦/٢٥٢٧شامل  ) ٢

 .         كيلوواتساعت فروش نيروگاههاي فتوولتائيك تحت پوشش سازمان انرژي اتمي ايران كه خارج از شبكه مي باشد، مي گردد



  بخش برق 
  

 

٢٣٧

        ١٣٤٦-٨٢أمين شده توسط وزارت نيرو طي سالهاي مصرف برق بخشهاي مختلف ت)  :  ٤-٢٨(جدول 

 )ميليون كيلوواتساعت(

 سال خانگي عمومي تجاري )١(صنعتي حمل و نقل كشاورزي ساير مصارف جمع

 ١٣٤٦ ٤٧٣ ٢٧١ ــــ ٥٠٤ ــــ ٣٣ ١٨٠ ١٤٦١

 ١٣٥٧ ٣٧٩٧ ٣٤٢٠ ــــ ٥٨٢١ ــــ ٤٤١ ٦٦٦ ١٤١٤٥

 ١٣٥٨ ٤٧٠٢ ٣٧٧٢ ــــ ٦١٠٩ ــــ ٥١٨ ٨١٥ ١٥٩١٦

 ١٣٥٩ ٥٤٧٩ ٣٨٣٧ ــــ ٦٢٣٩ ــــ ٦٩٥ ٦١٤ ١٦٨٦٤

 ١٣٦٠ ٥٨٠٩ ٤٧٤٩ ــــ ٦٣٢٦ ــــ ٨٧٣ ٤٧٧ ١٨٢٣٤

 ١٣٦١ ٧٣٥٠ ٥٢٩٩ ــــ ٦٤٨٩ ــــ ١١٥٨ ٧٥٧ ٢١٠٥٣

 ١٣٦٢ ٨٨٥٧ ٥٦٠٩ ــــ ٧٧٩٨ ــــ ١٥١٩ ١٣٧٠ ٢٥١٥٣

 ١٣٦٣ ١٠٠٩٦ ٦٢٨٦ ــــ ٨٦٣١ ــــ ١٨٤٨ ١٣٤٣ ٢٨٢٠٤

 ١٣٦٤ ١١٣١٦ ٦٩١٤ ــــ ٨٨٣٤ ــــ ٢٤٣٩ ١٣٠٩ ٣٠٨١٢

 ١٣٦٥ ١٢٤١٦ ٧٨١٢ ــــ ٨٧٠٣ ــــ ٢١٦٠ ١٥٢٨ ٣٢٦١٩

 ١٣٦٦ ١٣٦٦٨ ٩٢٠١ ــــ ٧٨٤٨ ــــ ٢٥٦٥ ١٤٥٨ ٣٤٧٤٠

 ١٣٦٧ ١٣٩٩٤ ٩٥٦٩ ــــ ٧٨٥٢ ــــ ٢٩٤٧ ١٧٨٥ ٣٦١٤٧

 ١٣٦٨ ١٥٧٩١ ١٠٨٦٧ ــــ ٨٤٦٦ ــــ ٣٣٥٢ ١٤٨٠ ٣٩٩٥٦

 ١٣٦٩ ١٧٣٤٤ ١١٩٣٠ ــــ ١٠٢٢٠ ــــ ٣٧١٦ ١٨٩٧ ٤٥١٠٧

 ١٣٧٠ ١٩١٢٨ ١٣٦٠٩ ــــ ١٠٦٣٧ ــــ ٣٧٩٢ ٢٠٠٩ ٤٩١٧٥

 ١٣٧١ ١٩٥٠٩ ١٤٠٠٤ ــــ ١٣٢٦٢ ــــ ٣٥٧٦ ١٩٥٥ ٥٢٣٠٦

 ١٣٧٢ ٢٢١٤٣ ١٤٩٨٤ ــــ ١٥٥٧٢ ــــ ٤٠٢٣ ١٣٩٢ ٥٨١١٤

 ١٣٧٣ ٢٢٤٧٣ ٦٠٦٠ ٧٦٨٧ ٢٠٤٧٠ ــــ ٥١٦٩ ١٧٦٦ ٦٣٦٢٥

 ١٣٧٤ ٢٣٣٧٤ ٦٢٠٣ ٧٦٥٥ ٢١٣٩٠ ــــ ٥٤٠٢ ١٨٣٠ ٦٥٨٥٤

 ١٣٧٥ ٢٣٩٩٣ ٦٥٩٥ ٧٦٢٢ ٢٢٩٢٥ ــــ ٥٧٣١ ٢٨٠٥ ٦٩٦٧١

 ١٣٧٦ ٢٦٥٢٣ ٦٧٢٧ ٨١٦٠ ٢٣٦٦١ ــــ ٦٠٠٩ ٢٢٧٨ ٧٣٣٥٨

 ١٣٧٧ ٢٨٦٨٦ ٧٠٧٧ ٨٤٨٤ ٢٤١٤٠ ـــ ٦٧٨٢ ٢٤٧٧ ٧٧٦٤٦

١٣٧٨ ٢٩٧٥٤ ١٠٦٢٢ ٥٥٦٧ ٢٦٤٩٣ ١١ ٨٠١٩ ٤١٩٠ ٨٤٦٥٦ 

١٣٧٩ ٣١٢٦٦ ١١٢٧١ ٥٩٩١ ٢٨٩٢٤ ١٣ ٩١٤٧ ٣٧٥٤ ٩٠٣٦٦ 

١٣٨٠ ٣٢٨٩١ ١١٩٥١ ٦٣٩٤ ٣٠٧٢١ ١٨ ١١٠٧٩ ٤١١٧ ٩٧١٧١ 

١٣٨١ ٣٤٩٤٦ ١٢٦٣٠ ٦٩٢٥ ٣٣٤٥٦ ١٣ ١٢٤٣٥ ٤٦٧١ ١٠٥٠٧٦ 

١٣٨٢ ١/٣٧٩٦٧ ١٣٧١٤ ٧٤٦١ ١/٣٦٩٣٧ ٣/١٤ ٦/١٣٨٥٨ ٤/٤٦٧٢ )٢(٥/١١٤٩٠٩ 

 . شامل برق مصرفي پااليشگاهها نيز مي گردد) ١
 ميليون كيلوواتساعت ناشي از مغايرت در اطالعات فروش شركت برق            ٢٨٥ان  عدم تطابق اين رقم با جمع مصارف در بخش ها به ميز           ) ٢

 . منطقه اي كرمان مي باشد



      

 

 

 ٢٣٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٣٤٦-٨٢سهم بخشهاي مختلف در مصرف برق تأمين شده توسط وزارت نيرو طي سالهاي )  :  ٤-٢٩(جدول 

 )درصد(
 سال خانگي عمومي و تجاري صنعتي حمل و نقل كشاورزي ساير )١(جمع 

 ١٣٤٦ ٤/٣٢ ٥/١٨ ٥/٣٤ ــــ ٣/٢ ٣/١٢ ٠/١٠٠

 ١٣٥٧ ٨/٢٦ ٢/٢٤ ٢/٤١ ــــ ١/٣ ٧/٤ ٠/١٠٠

 ١٣٦٢ ٢/٣٥ ٣/٢٢ ٠/٣١ ــــ ٠/٦ ٥/٥ ٠/١٠٠

 ١٣٦٧ ٧/٣٨ ٥/٢٦ ٧/٢١ ــــ ٢/٨ ٩/٤ ٠/١٠٠

 ١٣٦٨ ٥/٣٩ ٢/٢٧ ٢/٢١ ــــ ٤/٨ ٧/٣ ٠/١٠٠

 ١٣٦٩ ٥/٣٨ ٤/٢٦ ٧/٢٢ ــــ ٢/٨ ٢/٤ ٠/١٠٠

 ١٣٧٠ ٩/٣٨ ٧/٢٧ ٦/٢١ ــــ ٧/٧ ١/٤ ٠/١٠٠

 ١٣٧١ ٣/٣٧ ٨/٢٦ ٤/٢٥ ــــ ٨/٦ ٧/٣ ٠/١٠٠

 ١٣٧٢ ١/٣٨ ٨/٢٥ ٨/٢٦ ــــ ٩/٦ ٤/٢ ٠/١٠٠

 ١٣٧٣ ٣/٣٥ ٦/٢١ ٢/٣٢ ــــ ١/٨ ٨/٢ ٠/١٠٠

 ١٣٧٤ ٥/٣٥ ٠/٢١ ٥/٣٢ ــــ ٢/٨ ٨/٢ ٠/١٠٠

 ١٣٧٥ ٥/٣٤ ٤/٢٠ ٩/٣٢ ــــ ٢/٨ ٠/٤ ٠/١٠٠

 ١٣٧٦ ٢/٣٦ ٣/٢٠ ٣/٣٢ ــــ ١/٨ ١/٣ ٠/١٠٠

 ١٣٧٧ ٩/٣٦ ٠/٢٠ ١/٣١ ــــ ٨/٨ ٢/٣ ٠/١٠٠

١٣٧٨ ١/٣٥ ١/١٩ ٢٩/٣١ ٠١/٠ ٥/٩ ٠/٥ ٠/١٠٠ 

١٣٧٩ ٦/٣٤ ١/١٩ ٠/٣٢ ٠١/٠ ١/١٠ ٢/٤ ٠/١٠٠ 

١٣٨٠ ٩/٣٣ ٩/١٨ ٦/٣١ ٠١/٠ ٤/١١ ٢/٤ ٠/١٠٠ 

١٣٨١ ٣/٣٣ ٦/١٨ ٩/٣١ ٠١/٠ ٨/١١ ٤/٤ ٠/١٠٠ 

١٣٨٢ ١/٣٣ ٥/١٨ ٢/٣٢ ٠١/٠ ١/١٢ ١/٤ ٠/١٠٠ 

 .  به فروش انرژي الكتريكي توسط وزارت نيرو مي باشد و مغايرت برق منطقه اي كرمان در نظر گرفته نشده استمحدود) ١

 

 مصرف برق در بخش خانگي كشور به طور متوسط ساالنه حدود            ١٣٨٢ تا سال    ١٣٤٦از سال   : مصرف بخش خانگي  

 ١٣٨٢ ميليون كيلوواتساعت و در سال       ٤٧٣ تنها   ١٣٤٦مصرف برق در بخش خانگي در سال        .  درصد رشد داشته است    ١٣

.  درصد از كل مصرف برق مي باشد      ٦/٣١١ ميليون كيلوواتساعت بالغ گرديده كه اين مقدار در حدود           ١/٣٧٩٦٧اين ميزان به    

 . بخش خانگي بعد از بخش صنعت بزرگترين مصرف كننده برق در كشور مي باشد

وان به افزايش سريع تعداد مشتركين اين بخش، قيمت          از عوامل رشد سريع مصرف برق در بخش خانگي مي ت           

برق، درآمد خانوار، سطح زيربناي محل سكونت و موقعيت جغرافيايي محل استقرار خانوار و همچنين به بازار آمدن انواع                   

 . مختلف وسايل برقي مورد استفاده در خانه اشاره نمود

 
 .  ـ  در سهم مصارف بخشي مغايرت شركت برق منطقه اي كرمان لحاظ نشده است١



  بخش برق 
  

 

٢٣٩

برق از حيث مصرف اين حامل انرژي در رتبه         درصد از كل مصرف      ١ ٩/٣٢بخش صنعت با    : مصرف بخش صنعت  

صنايع آهن، فوالد، مس، پتروشيمي، سيمان، قند و شكر و نساجي از جمله صنايع با مصرف باالي انرژي                  . اول قرار دارد  

كه برخي از آنها براي تأمين تمام يا بخشي از نياز خود به انرژي الكتريكي اقدام به ساخت نيروگاههاي                         . مي باشند

ي كرده اند كه از اين ميان مي توان به پتروشيمي رازي، مس سرچشمه كرمان، فوالد مباركه و ذوب آهن                         اختصاص

 .اصفهان اشاره نمود

 ١٣٧١٤ درصد به    ٦/٨ مصرف برق در اين بخش نسبت به سال گذشته با رشدي معادل                : مصرف بخش عمومي  

 .به خود اختصاص داده استدرصد از مصرف برق كشور را  ١ ١٢ميليون كيلوواتساعت رسيده كه 

 ٧٤٦١ به   ١٣٨١ ميليون كيلوواتساعت در سال       ٦٩٢٥ مصرف برق در بخش تجاري از          : مصرف بخش تجاري  

همچنين مصرف متوسط برق    .  درصدي مي باشد  ٧/٧ بالغ گرديد كه داراي رشد        ١٣٨٢ميليون كيلوواتساعت در سال      

 . واتساعت بوده است كيلو٣٥١٩براي هر مشترك بخش تجاري در اين سال معادل 

 ميليون كيلوواتساعت بوده كه نسبت      ١ ١/٣٦٩٣٧ برق تأمين شده براي صنايع از طريق وزارت نيرو           ١٣٨٢در سال   

 . درصد رشد نشان مي دهد٤/١٠به سال ماقبل آن 

 بر   بالغ ١٣٨٢عالوه بر برق تأمين شده توسط وزارت نيرو، صنايع بزرگ براي تأمين قسمتي از نياز خود در سال                     

 .  ميليون كيلوواتساعت برق توليد كرده اند٢٦٨٨

كل برق مصرف شده در بخش      .  ميليون كيلوواتساعت بوده است    ١٦٠همچنين خود مصرفي اين نيروگاهها معادل       

 .  ميليون كيلوواتساعت بوده است٧/٣٩٤٦٤١٢ برابر با ١٣٨٢صنعت در سال 

براي بكار انداختن موتور پمپهاي چاههاي         انرژي الكتريكي در بخش كشاورزي         : مصرف بخش كشاورزي   

 بخش  ١٣٨٢در سال   . كشاورزي و گرم كردن و روشنايي گلخانه ها و مراكز پرورش دام و طيور استفاده مي گردد                    

 .درصد از مصرف برق را در برگرفته است١٢ ١/١٢ ميليون كيلوواتساعت ٦/١٣٨٥٨كشاورزي با مصرف 

 حلقه  ٥٢٨٥٩چاه كشاورزي،  تعداد چاههاي برقدار كشاورزي كشور به           حلقه   ١٠١٥٣در اين سال با برقي كردن        

 . بالغ گرديد

 
 .   در سهم مصارف بخشي مغايرت شركت برق منطقه اي كرمان لحاظ نشده است- ١
 .كوچك و متوسط   بدون احتساب توليد صنايع -٢
 



      

 

 

 ٢٤٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٣٧٨-٨٢مشخصات چاههاي برقدار شده كشور به تفكيك برق منطقه اي ها طي سالهاي )  :  ٤-٣٠(جدول 

 نام استان/ سال  آذربايجان اصفهان باختر تهران خراسان خوزستان زنجان سمنان سيستان

         ١٣٧٨ 
 تعداد چاههاي برقي ٤٥٦ ٨٨٤ ٤٠٠ ١٢٠ ٤٥٧ ٤٩ ٢١٦ ٤٧ ٣٧

 )مگاواتساعت(مصرف برق  ٣٥٩١٠ ١٢٠٩٣١ ٧٥٠٠٠ ١١٧٦٠ ١٥٣٥٥٢ ٦٣٢١ ٢٥٩٢٠ ١٢٣٣٧ ٥٥٥٠

١٣٣٠٠ ٤٤٧٨٩ ٢٧٧٧٨ ٤٣٥٦ ٥٦٨٧١ ٢٣٤١ ٩٦٠٠ ٤٥٦٩ ٢٠٥٦ 
ميزان صرفه جويي گازوئيل 

 )هزار ليتر(

         ١٣٧٩ 
 تعداد چاههاي برقي ٥٣٧ ٩٢٠ ٧٠٨ ١٠٩ ٣٢٨ ٦٨ ٢٠٦ ٤٤ ٧٨

 )مگاواتساعت(مصرف برق  ٤٢٢٨٩ ١٢٥٨٥٦ ١٣٢٧٥٠ ١٠٦٨٢ ١١٠٢٠٨ ٨٧٧٢ ٢٤٧٢٠ ١١٥٥٠ ١١٧٠٠

١٥٦٦٣ ٤٦٦١٣ ٤٩١٦٧ ٣٩٥٦ ٤٠٨١٨ ٣٢٤٩ ٩١٥٦ ٤٢٧٨ ٤٣٣٣ 
ميزان صرفه جويي گازوئيل 

 )هزار ليتر(

 ٥٢/٩٦ ٤٥/١٤٠ ٧٨/١٢٥ ـــ ١٥/١٥٣ ـــ ١٤/٦٠ ١٤/٢٧ ٤٠/٢٦

اث و يا تقويت ظرفيت احد
شبكه هاي برق جهت برقرساني 

 )١() كيلوولت(به چاهها 

         ١٣٨٠ 
 تعداد چاههاي برقي ١٤٥٥ ١٦١٣ ١١٥٥ ٢١٠ ٣٢٦ ١٠٠ ١٩٥ ٧٨ ٢٢٦

 )مگاواتساعت(مصرف برق  ٨٨٣٩١ ٢٤٣٨٨٦ ١٢٩٩٣٧ ٥٤٣٩٠ ١١٣١٨٧ ١٥٤٨٠ ١٥٦٠٠ ١٥٥٦١ ٢٠٣٤٠

٣٢٧٣٨ ٩٠٣٢٨ ٤٨١٢٥ ٢٠١٤٤ ٤١٩٢١ ٥٧٣٣ ٥٧٧٨ ٥٧٦٣ ٧٥٣٣ 
ميزان صرفه جويي گازوئيل 

 )هزار ليتر(

 ٩٨/٢٤٠ ٠٦/٦٧ ٥٩/١٣٤ ـــ ٣٣/٢٩٥ ٧٩/٤٢ ٠٠/٧٣ ٢١/٣٠ ٥٧

ظرفيت احداث و يا تقويت 
شبكه هاي برق جهت برقرساني 

 )١() كيلوولت(به چاهها 

         ١٣٨١ 
 تعداد چاههاي برقي ١٩٠٨ ١٣٢٩ ٨٤٠ ١٧٤ ٩٠٣ ٢٩٣ ٣٧٦ ٦٩ ٣٨٠

 )مگاواتساعت(مصرف برق  ١٢٤٤٩٧ ١٨٦٥٩٢ ٩٤٥٠٠ ٤٢٦٣٠ ٣٣٨٨٠٦ ٥٧٩٥٥ ٢٨٥٧٦ ١٣٧٦٥ ٣٤٢٠٠

٤٦١١٠ ٦٩١٠٨ ٣٥٠٠٠ ١٥٧٨٩ ١٢٥٤٨٤ ٢١٤٦٥ ١٠٥٨٤ ٥٠٩٨ ١٢٦٦٧ 
ميزان صرفه جويي گازوئيل 

 )هزار ليتر(

 ـــ ٣٢/١٧ ٤٣/٧٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥/٢٩

ظرفيت احداث و يا تقويت 
شبكه هاي برق جهت برقرساني 

 )١() كيلوولت (به چاهها

         ١٣٨٢ 
 تعداد چاههاي برقي ١٣٢٥ ١٤١٣ ٩٩٤ ١١٧ ٦٧٢ ٢٥٤ ٥٨ ٥٦ ٢٢٩

 )مگاواتساعت(مصرف برق  ٨٦٤٥٦ ١٩٨٣٨٥ ١١١٨٢٥ ٢٨٦٦٥ ٢٥٢١٣٤ ٥٠٢٤١ ٤٤٠٨ ١١١٧٢ ٢٠٦١٠

٣٢٠٢١ ٧٣٤٧٦ ٤١٤١٧ ١٠٦١٧ ٩٣٣٨٣ ١٨٦٠٨ ١٦٣٣ ٤١٣٨ ٧٦٣٣ 
ميزان صرفه جويي گازوئيل 

 )هزار ليتر(

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

ظرفيت احداث و يا تقويت 
شبكه هاي برق جهت برقرساني 

 )١() كيلوولت(به چاهها 



  بخش برق 
  

 

٢٤١

 ادامه ... ١٣٧٨-٨٢مشخصات چاههاي برقدار شده كشور به تفكيك برق منطقه اي ها طي سالهاي )  :  ٤-٣٠(جدول 

صنعت 
 برق

 نام استان/ شرح غرب فارس كرمان گيالن مازندران هرمزگان يزد

        ١٣٧٨ 
 تعداد چاههاي برقي ٣٧٤ ١٦٧٨ ٤١٣ ٦١٥ ١٩٧ ٣٤ ٢٤٥ ٦٢٢٢
 )مگاواتساعت(مصرف برق  ٢٣٣٧٥ ١٦٦١٢٢ ٢١٠٧٥٤ ٢٠٢٩٥ ٧٤٤٧ ٣٥٧٠ ٦١٧٤٠ ٩٤٠٥٨٤
 )هزار ليتر(ميزان صرفه جويي گازوئيل  ٨٦٥٧ ٦١٥٢٧ ٧٨٠٥٧ ٧٥١٧ ٢٧٥٨ ١٣٢٢ ٢٢٨٦٧ ٣٤٨٣٦٥

        ١٣٧٩ 
 تعداد چاههاي برقي ٤١٥ ١٩٠٩ ٥٠٥ ٣٢٣ ٥٢٧ ٨٨ ٢٢٥ ٦٩٩٠

 )مگاواتساعت(مصرف برق  ٢٥٩٣٧ ١٨٨٩٩١ ٢٥٧٧٠١ ١٠٦٥٩ ١٩٩٢١ ٩٢٤٠ ٥٦٧٠٠ ١٠٤٧٦٧٦
 )هزار ليتر(ميزان صرفه جويي گازوئيل  ٩٦٠٦ ٦٩٩٩٧ ٩٥٤٤٥ ٣٩٤٨ ٧٣٧٨ ٣٤٢٢ ٢١٠٠٠ ٣٨٨٠٢٨

 ١٠/٤٩ ٢٠/٥٢٦ ٢٧٠ ـــ ٢٥/٧٥ ٠٤/٤٤ ٣٠/٤٣ ٤٧/١٦٣٧
حداث و يا تقويت شبكه هاي برق ظرفيت ا

 )١() كيلوولت(جهت برقرساني به چاهها 

        ١٣٨٠ 
 تعداد چاههاي برقي ٨٢٧ ٣٤٦٤ ٥١٣ ٥٦٦ ١٣٣٥ ٢٣١ ٢٤٤ ١٢٥٣٨
 )مگاواتساعت(مصرف برق  ٩٣٠٣٨ ٣١١٧٦٠ ٢٠٣٦١٠ ١٣٦٩٧ ٤٧٦٥٩ ٢٨٤١٣ ٥٦٢١٨ ١٤٥١١٦٧
 )هزار ليتر(ميزان صرفه جويي گازوئيل  ٣٤٤٥٨ ١١٥٤٦٧ ٧٥٤١١ ٥٠٧٣ ١٧٦٥٢ ١٠٥٢٣ ٢٠٨٢١ ٥٣٧٤٦٩

 ٠٧/١١٣ ٦٨/٢٨٧ ٨٠/٢٦٨ ـــ ٨٨/٢١٩ ١٩/٥٤ ٧١/٩٤ ٢٩/١٩٧٩
ظرفيت احداث و يا تقويت شبكه هاي برق 

 )١() كيلوولت(جهت برقرساني به چاهها 

        ١٣٨١ 
 تعداد چاههاي برقي ٩١٢ ٣٥٤١ ٦٤٦ ٢٠٥ ١١٢٧ ٤٢٦ ١٠٤ ١٣٢٣٣
 )مگاواتساعت(مصرف برق  ٨٢٠٨٠ ٣٧١٨٠٥ ٣٢٥٥٨٤ ٨١١٨ ٤٠٢٣٤ ٤٨٥٦٤ ٢٠٢١٨ ١٨١٨١٢٤
 )هزار ليتر(ميزان صرفه جويي گازوئيل  ٣٠٤٠٠ ١٣٧٧٠٦ ١٢٠٥٨٧ ٣٠٠٧ ١٤٩٠١ ١٧٩٨٧ ٧٤٨٨ ٦٧٣٣٨١

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩٨/٣٢ ٢٣/١٥٦
ظرفيت احداث و يا تقويت شبكه هاي برق 

 )١() كيلوولت(جهت برقرساني به چاهها 

        ١٣٨٢ 
 تعداد چاههاي برقي ٥٤٥ ٢٣٥٢ ٨٥١ ـــ ٩٢٥ ٢٥٢ ١١٠ ١٠١٥٣
 )مگاواتساعت(مصرف برق  ٤٩٠٥٠ ٢٤٦٩٦٠ ٤٢٨٩٠٤ ـــ ٣٣٠٢٣ ٢٨٧٢٨ ٢١٣٨٤ ١٥٧١٩٤٥
 )هزار ليتر(ميزان صرفه جويي گازوئيل  ١٨١٦٧ ٩١٤٦٧ ١٥٨٨٥٣ ـــ ١٢٢٣١ ١٠٦٤٠ ٧٩٢٠ ٥٨٢٢٠٢

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
حداث و يا تقويت شبكه هاي برق ظرفيت ا

 )١() كيلوولت(جهت برقرساني به چاهها 

  عمليات احداث يا تقويت شبكه فشار متوسط جهت برقرساني به چاههاي كشاورزي از سوي طرح برقي نمودن                              ١٣٧٨در سال    ) ١
  طرح بوده و احتمال دارد عمليات ديگري از سوي            ارقام مندرج در سالهاي بعد نيز تنها عملكرد        .           چاههاي كشاورزي صورت نگرفته است    

 .          شركتهاي برق منطقه اي صورت گرفته باشد
 

نقش اصلي انرژي الكتريكي در بخش حمل و نقل ايجاد نيرو محركه براي حركت                 : مصرف بخش حمل و نقل    

ي تهران و حومه و شركت راه آهن       دو مشترك فعال در اين بخش در كشور، شركت واحد اتوبوسران          . وسايل نقليه مي باشد  

 .شهري تهران و حومه مي باشند



      

 

 

 ٢٤٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 هزار  ٤٦٦٧ دستگاه اتوبوس برقي درحدود      ٦٧ شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه با دارا بودن            ١٣٨٢در سال   

اتوبوس برقي در تهران هم اكنون خيابانهاي دماوند و هفده شهريور را تحت                 . كيلوواتساعت برق مصرف كرده است    

 .وشش قرار داده است و توسعه آن مابين ميدان شوش و ميدان راه آهن مطرح مي باشدپ

 ١. بوده است  ٣/١ ضريب بار برابر     و ٢٨١٠٥در اين سال متوسط پيمايش ساالنه هر دستگاه اتوبوس برقي برابر              

 .  واتساعت محاسبه گرديده است٢٢٤٢متوسط مصرف برق هر دستگاه در كيلومتر پيمايش 

 
 ) كيلوواتساعت(                        ١٣٧٨-٨٢مصرف برق در زيربخش  حمل و نقل برقي طي سالهاي )  :  ٤-٣١(جدول 

 شرح/ سال  اتوبوس برقي مترو جمع

١٣٧٨ ٤٠٨٥٠٠٠ ٧١٦٠١١١ ١١٢٤٥١١١ 

١٣٧٩ ٥٦٣٠٠٠٠ ٧٦٤٨٣٦٤ ١٣٢٧٨٣٦٤ 

١٣٨٠ ٦٣٤٣٠٠٠ ١١٤٣٠٧٠٩ ١٧٧٧٣٧٠٩ 

١٣٨١ ٥٧٤٣٠٠٠ ٧٦٠١٤١٧ ١٣٣٤٤٤١٧ 

١٣٨٢ ٤٦٦٧٠٠٠ ٩٦٦٢٠٠٢ ١٤٣٢٩٠٠٢ 

 

 ٨٠ ايستگاه بوده و بيشينه سرعت قطار در اين خطوط به             ١١ و   ٢٠ مترو هر يك به ترتيب داراي         ٢ و   ١خطوط  

 .  دستگاه مي باشد٧همچنين حداكثر تعداد واگن ها در هر قطار . كيلومتر در ساعت مي رسد

 مگاولت  ٣٠ت مي باشد كه هر كدام داراي ظرفيتي برابر با           كيلوول ٢٠/٦٣ پست فشار قوي     ٥خطوط ذكر شده داراي     

 كيلوولت بوده كه هر يك مجهز به يك         ٤/٠/٢٠ پست توزيع نيرو و روشنايي       ١٠٢همچنين اين خط داراي     . آمپر مي باشد 

 ٢٠ پست يكسو ساز      ٣٥به عالوه اين خط داراي       .  كيلوولت آمپر مي باشند    ١٦٠٠ تا   ٦٣٠ترانسفورماتور به ظرفيت هاي     

 .  كيلوولت آمپر مي باشد٢٥٠٠ دستگاه ترانسفورماتور با ظرفيت ٢ ولت جريان مستقيم بوده كه مجهز به ٧٥٠كيلوولت به 

 بوده  ٨/٠،  ٢ و در قطارهاي خط       ٣/١ برابر   ١٣٨٢ در سال    ١الزم به ذكر است كه ضريب بار در قطار هاي خط             

 كيلومتر در ساعت    ١٤٠شد و بيشينه سرعت قطارها در آن به          ايستگاه مي با  ٩خط تهران ـ كرج ـ مهرشهر داراي        . است

 ٢/٢٣٠ * ٢٥اين خط داراي يك پست فشار قوي .  دستگاه مي باشد ١٠و حداكثر تعداد واگنهاي هر قطار در آن         . مي رسد

 همچنين اين خط داراي يك پست       .  مگاولت آمپر مي باشد    ٦٠كيلوولت بوده كه مجهز به دو دستگاه ترانسفورماتور           

 .  بوده است٩/٠ ضريب بار قطارهاي اين خط در حدود ١٣٨٢در سال .  مگاولت آمپر است١٦اتو ترانسفورماتور 

 
 . منظور از ضريب بار در حمل و نقل عمومي نسبت مسافر كيلومتر جابجا شده به صندلي كيلومتر مي باشد- ١



  بخش برق 
  

 

٢٤٣

 مشخصات قطارهاي مترو و شبكه هاي برق رساني به آن)  :  ٤-٣٢(جدول 

 شرح  مترو٢ و ١خطوط  خط تهران ـ كرج ـ مهرشهر

 ):دستگاه(تعداد قطارها   

 ١٣٨١سال  ٣١ ٦

 ١٣٨٢سال  ٣١ ٦

 ١٣٨٣سال  ٣٩ ٨

 ١٣٨٤سال  ٥٧ ـــ

 )كيلوواتساعت بر كيلومتر(ميانگين مصرف هر قطار  ٢٦ ٤٤

 )هزار كيلومتر(متوسط پيمايش ساالنه هر قطار  ١٢٠ ١٥٠

 خطوط انتقال و كابل  كيلومتر خط انتقال ٢/٦  كيلومتر خط انتقال ٦/٦

   كيلوولت دو مداره٦٣  كيلوولت دو مداره٢٣٠

   كيلوولت٦٣ كيلومتر كابل ١٢٠ 

٩/٠ 
 ٣٣٧/١: ١خط 
 ٨٥/٠  : ٢خط 

 ١٣٨٢متوسط ضريب اشغال قطارها در سال 

 
تعداد جمعيت و تراكم صنايع و ميزان فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي از عوامل تأثيرگذار در                 : مصرف استاني برق  

يون كيلوواتساعت اولين استان كشور از لحاظ         ميل ٢٤٠٩٣استان تهران با مصرف     . ميزان مصرف برق استانها مي باشد    
 درصدي از كل مصرف برق تأمين شده توسط وزارت نيرو را به خود اختصاص داده                ١/٢٠مصرف برق مي باشد كه سهم      

 درصد از كل مصرف برق در         ٢/٨ درصد و خراسان با        ٤/١٠ درصد، اصفهان با      ١/١١استانهاي خوزستان با     . است
با بررسيهاي انجام گرفته در رابطه با رشد مصرف برق استانها مشخص گرديده كه از               . قرار دارند رتبه هاي دوم تا چهارم     

 درصد رشد اولين رده را در بين استانها در اين زمينه به خود اختصاص                 ٦/١٤ استان هرمزگان با     ١٣٨٢ تا   ١٣٧٦سال  
 . رنداستانهاي يزد، ايالم و بوشهر نيز در رتبه هاي بعدي قرار دا. داده است

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار (٥-٤ ) :  توزيع  برق در كشور به تفكيك بخشها در  سال  ١٣٨٢
 ( درصد )

ساير
%٤

تجاري
عمومي٧%

%١٢

خانگي 
%٣٣

صنعت
%٣٢

كشاورزي
%١٢,٢



      

 

 

 ٢٤٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
                               ١٣٨٢مصرف برق به تفكيك بخش و استان در سال )  :  ٤-٣٣(جدول 

 ) ميليون كيلوواتساعت( 

 بخش/استان خانگي عمومي تجاري )١(صنعتي كشاورزي روشنايي معابر جمع

  آذربايجان شرقي ٥/١٤٦ ٢/٤٦١ ٠/٣٠٤ ٥/٩٩٢ ٩/٢٦٦ ٠/١٤٤ ١/٣٦٣٥

 آذربايجان غربي ٢/١٠٩٢ ٧/٣٠٤ ٧/١٥٠ ٤/٤٤٣ ٩/١٦٥ ٩/٩٥ ٨/٢٢٥٢

 اردبيل ٨/٤٢٩ ١/٩٤ ٧/٦٧ ٣/٢٢٢ ٧/٣٣ ٢/٥٨ ٨/٩٠٥

 اصفهان ٢/٢٣٦٢ ٣/٦٧٩ ٧/٤٩٦ ٢/٦٣٨٧ ١/١٦٩٢ ٧/٣٢٥ ٢/١١٩٤٣

 چهارمحال و بختياري ٨/٣١٣ ١/٩٥ ٠/٣٧ ٦/١٢٦ ٩/١٩١ ٥/٣٠ ٩/٧٩٤

 لرستان ٠/٥٤٩ ٧/١٣٧ ٠/٦١ ٢/٧٤٥ ٠/١١٥ ٨/٩٢ ٧/١٧٠٠

 مركزي ١/٦٣٠ ٠/٢١٥ ٠/٩٣ ٧/٣٢٨٠ ٤/٥٢٠ ٨/١٣٧ ٠/٤٨٧٧

 همدان ٤/٦٤٣ ٧/٢٣٣ ٤/٨٢ ٣/٣٠٨ ٠/٥٣٩ ٣/١٣٠ ١/١٩٣٧

 تهران ٤/٩٢١٧ ٥/٤٠٣٥ ٣/٢٩٢٢ ٩/٥٧٩٠ ٦/٥٢١ ٦/١٦٠٥ ٣/٢٤٠٩٣

 قم ٢/٥٤٩ ٩/١٢٨ ٧/١١١ ٠/٣٥٠ ٠/٢١٢ ٤/١٦٤ ٢/١٥١٦

 خراسان ٥/٢٦٥٩ ٩/٨٠٨ ٩/٥٢٥ ٢/١٨٥٣ ٨/٣١٤٤ ٥/٤١٢ ٨/٩٤٠٤

 خوزستان ٧/٤١٢٦ ٥/١٩٥٢ ٨/٤٩٣ ٢/٥٦٣٣ ١/٣٨٨ ٣/١٦٥ ٦/١٢٧٥٩

 كهگيلويه و بويراحمد ٤/٢٢٦ ٣/٧٣ ٣/٢٨ ٠/١٩٤ ٠/١٨ ٢/٤ ٢/٥٤٤

 زنجان ٢/٣٣١ ٣/١٢٤ ٣/٥٠ ٣/٦٤٠ ٠/١٣٣ ٣/٣٨ ٤/١٣١٧

 قزوين ٤/٤٦٩ ٢/١٥٥ ٨/٧٦ ١/١٠٥٤ ٠/٢٩٥ ٣/٧٤ ٨/٢١٢٤

 سمنان ٩/٢٧٨ ٧/١٢٤ ٧/٦٠ ٤/٦٨٣ ٣/٣٦٨ ٠/٧٩ ٠/١٥٩٥

 سيستان و بلوچستان ٠/٨٠٠ ٩/٣٩٣ ٠/١١٥ ٥/٢٠٠ ٤/١٢١ ٧/٦٤ ٥/١٦٩٥

 ايالم ٥/٢٠٦ ٥/١٢٦ ٧/٢٦ ٦/١٣٣ ٠/٥٧ ٤/٢٥ ٧/٥٧٥

 كردستان ٦/٥٣٩ ٤/١٦٤ ٨/٥٨ ٤/٢١٤ ٩/١١٠ ٢/٣٥ ٣/١١٢٣

 كرمانشاه ٩/٧٤١ ٥/٢٧٣ ٨/٩١ ٢/٢٧٧ ٧/١١١ ٥/٦٣ ٦/١٥٥٩

 فارس ٨/١٩٤٨ ٨/٦٨٣ ٢/٣٠٤ ٥/١٠٤٢ ٣/١٩١٣ ٢/٢٧٢ ٨/٦١٦٤

 بوشهر ٨/١٣٢٧ ٦/٤٠٦ ٦/١٣٤ ١/٢٧٠ ٠/٤٥ ٨/٤٧ ٩/٢٢٣١

 كرمان ٦/١٠٤٩ ٥/٣٧٢ ١/١٨٨ ٨/٩٣١ ٥/٢١٧٩ ١/١٠٢ )٣(٦/٥١٠٨

 گيالن ٩/١١٩٤ ٩/٢٩٢ ٧/٢٢٧ ٤/٧٠٩ ٧/٢٢ ٨/١٥٢ ٤/٢٦٠٠

 مازندران ٦/١٥٤٩ ١/٣٣٤ ٤/٣٠١ ٤/١١٠٢ ٣/٦٠ ٨/١٧٦ ٦/٣٥٢٤

 گلستان ٩/٦٣٦ ٣/١٦٧ ٩/٨١ ٧/٢٣٤ ٢/٧٥ ٢/٥٨ ٢/١٢٥٤

 )٢(هرمزگان ٨/٢١٠٠ ٣/٧٢٦ ٢/٢٦٥ ٨/١٧٦٣ ١/١١٨ ٠/٢٦ ٢/٥٠٠٠

 يزد ١/٥٢٥ ١/١٤٨ ٢/١٠٣ ٧/١٣٦٥ ٨/٤٣٧ ٩/٨٨ ٨/٢٦٦٨

 جمع ٢/٣٧٩٦٧ ٠/١٣٧١٤ ٩/٧٤٦٠ ٤/٣٦٩٥١ ٦/١٣٨٥٨ ٤/٤٦٧٢ )٤(٥/١١٤٩٠٩

    .شامل بخش حمل و نقل نيز مي گردد)  ١
 .  لحاظ گرديده استمصرف كيش در استان هرمزگان) ٢
  ميليون كيلوواتساعت ناشي از مغايرت در اطالعات فروش شركت برق            ٢٨٥عدم تطابق اين ارقام با جمع مصارف در بخشها به ميزان              ) ٤ و   ٣

 .               منطقه اي كرمان مي باشد



  بخش برق 
  

 

٢٤٥

  مشتركين  برق-١١-٤

، عمومي، تجاري، صنعتي، كشاورزي و        مشتركين برق در ايران با توجه به نوع مصرف به بخشهاي خانگي                

 مشترك مربوط به استان تهران است كه در          ٤٣٠٧١٤٩بيشترين تعداد مشتركين با     . روشنايي معابر تقسيم بندي شده اند   

استانهاي خراسان، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي،       .  درصد از كل مشتركين برق كشور را در برمي گيرد           ٢٤حدود  

استان سيستان و بلوچستان با رشد      . به ترتيب بيشترين تعداد مشتركين برق را در خود جاي داده اند          مازندران و خوزستان    

 درصد،  ٢/٧استانهاي هرمزگان با    .  را دارا مي باشد   ١٣٨٢ تا   ١٣٧٦ درصد بيشترين رشد تعداد مشتركين از سال           ٤/٧

 بخش خانگي با    ١٣٨٢در سال   . دي قرار دارند   درصد در رتبه هاي بع    ٦ درصد و كهگيلويه و بويراحمد با         ٣/٦تهران با   

 هزار مشترك،   ٢١٢٠ هزار مشترك بيشترين تعداد مشتركين را شامل گرديده است و بخشهاي تجاري با                     ١٥٠٤١

 هزار مشترك در رتبه هاي بعدي قرار       ١٠٥ هزار مشترك و كشاورزي با         ١١٠ هزار مشترك، صنعتي با      ٥٩٩عمومي با   

 . كه مشتركين بخش حمل و نقل در بخش صنعت محسوب گرديده اندالزم به ذكر است . دارند

 درصد داشته است كه اين افزايش نشان        ٢٤ تعداد مشتركين بخش روشنايي معابر رشدي در حدود          ١٣٨٢در سال   

تعداد مشتركين بخش كشاورزي و صنعت نيز به        . دهنده گسترش شهرها و افزايش روشنايي شهرها و روستاها مي باشد         

 .  درصد نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده اند٢/١١ و ٨/١٨ترتيب 

 
 ) هزار مشترك(تعداد مشتركين برق به تفكيك نوع تعرفه                                                              )  :  ٤-٣٤(جدول 

 سال  خانگي )١(عمومي تجاري صنعتي كشاورزي روشنايي معابر جمع

 ١٣٦٨ ٧٩٤١ ١٣٢٧ ــــ ٦ ٢٣ ٤١ ٩٣٣٨

 ١٣٦٩ ٨١٩٣ ١٣٦٤ ــــ ٧ ٢٥ ٥٢ ٩٦٤١
 ١٣٧٠ ٨٥٤٩ ١٤٥٢ ــــ ٧ ٢٧ ٥٥ ١٠٠٩٠
 ١٣٧١ ٨٨٣٥ ١٥٦٦ ــــ ٧ ٢٨ ٥٨ ١٠٤٩٤
 ١٣٧٢ ٩٤٠٢ ١٦٢٠ ــــ ٣١ ٣١ ٤ ١١٠٨٨
١٣٧٣ ٩٩٢٤ ٣٨٥ ١٣٢٨ ٤٦ ٣٢ ٢ ١١٧١٧ 

١٣٧٤ ١٠٤٠٨ ٣١٧ ١٤٦٣ ٥٢ ٣٤ ٢ ١٢٢٧٦ 

١٣٧٥ ١٠٤٤١ ٢٩٠ ١٥٧٩ ٥٥ ٣٨ ٤٥٢ ١٢٨٥٥ 

 ١٣٧٦ ١١٣٨٥ ٣٥٠ ١٧٠٦ ٦٩ ٤٠ ــــ ١٣٥٥٠

 ١٣٧٧ ١١٨٨١ ٣٥٥ ١٧٧٢ ٧٥ ٤٤ ــــ ١٤١٢٧

 ١٣٧٨ ١٢٥٠٢ ٤٣٦ ١٨٠٥ ٨١ ٥١ ــــ ١٤٨٧٥

 ١٣٧٩ ١٣٠٧٢ ٤٦٥ ١٨٩٦ ٨٦ ٦٠ ــــ ١٥٥٧٩

 ١٣٨٠ ١٣٦٨٣ ٥٢٣ ١٩٧٠ ٩١ ٧٨ ـــ ١٦٣٤٥

١٣٨١ ١٤٣٧٦ ٥٥٨ ٢٠٣٠ ٩٩ ٨٩ ١٨ ١٧١٧١ 

١٣٨٢ ١٥٠٤١ ٥٩٩ ٢١٢٠ ١١٠ ١٠٦ ٢٣ ١٧٩٩٩ 

 .  شامل بخش تجاري نيز مي باشد١٣٧٣ارقام قبل از سال ) ١



      

 

 

 ٢٤٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
                                           ١٣٨٢مشتركين برق به تفكيك بخش و استان در سال )  :  ٤-٣٥(جدول 

 ) مشترك(

 جمع
ساير 
 مصارف

 بخش/استان خانگي عمومي تجاري صنعتي كشاورزي

 آذربايجان شرقي  ٧٧٢٢٣٦ ١٨٧٩٦ ١٣٦٦٦٣ ٦٦١٤ ٥٢٩٨ ١٧٣٥ ٩٤١٣٤٢

 آذربايجان غربي ٥٣٥٤٣٠ ١٠٥٥٣ ٧٥٠٦٦ ٢٦٣٢ ٥٢٢٢ ١٦٨٠ ٦٣٠٥٨٣

 اردبيل ٢٤٦٥٤٧ ٤٢٣٥ ٢٩٤٣١ ١٠٥٢ ٥٣٠ ٥٥٥ ٢٨٢٣٥٠

 اصفهان ١١١٣٦٠٣ ٣٠٨٣٩ ١٦٥٢٠٤ ١٦٣٨١ ١٣٤٧٧ ٨٠٠٦ ١٣٤٧٥١٠

 ختياريچهارمحال و ب ١٥٦٩٢٨ ٤٣٦٤ ١٦٢٩١ ١١٢٠ ١٧٧٠ ١٢٧١ ١٨١٧٤٤

 لرستان ٢٧٤٦٦٥ ٨٢١٧ ٢٨٦٤٢ ١٨٦٥ ١٩١٦ ١ ٣١٥٣٠٦

 مركزي ٣٣٧٨٦٩ ١٠٤٧٥ ٣٦٥٩٢ ٣٢٠٣ ٢٨٥٧ ١ ٣٩٠٩٩٧

 همدان ٣٤٤٧١١ ١١٣٧٣ ٤٤٩٩٠ ٢٧٣٩ ٣٩٥٥ ١ ٤٠٧٧٦٩

 تهران ٣٥٣٩٨٣٥ ٢٣٥٦١٢ ٥٠٩٢٩٣ ١٩٧٤٨ ٢٦٦١ ـــ ٤٣٠٧١٤٩

 قم ٢٢٤٢٢٢ ٣١٨٥ ٣٤٠٣٢ ٢٥٠٩ ٦٤٤ ـــ ٢٦٤٥٩٢

 خراسان ١٤٩٢١٨٠ ٥٠٨٦٢ ٢١٦٣٧٢ ١٠٥١٣ ٨١٠٤ ١١٨٠ ١٧٧٩٢١١

 خوزستان ٦٤١٤٥٣ ٢٥٤٨٥ ٨٦٨٠٨ ٣٢٤٤ ١٩٩٤ ـــ ٧٥٨٩٨٤

 كهگيلويه و بويراحمد ٨٦٨٩٢ ٣٧٢٠ ٨٣٩٦ ٦٢٦ ٧١٠ ـــ ١٠٠٣٤٤

 زنجان ١٩١٠٦٣ ٦٩٢٢ ٢٣٤٦١ ١٥١٣ ٢١٣٦ ـــ ٢٢٥٠٩٥

 قزوين ٢٤٩٧٨٥ ١٠٩٦٤ ٢٩٥٢٢ ٢٦٣٥ ١٣٣٤ ـــ ٢٩٤٢٤٠

 سمنان ١٥٠٩٨٦ ٦٦٥٩ ٢٤٩٠٧ ٢٨٣١ ١٤١٠ ٩٤٤ ١٨٧٧٣٧

 سيستان و بلوچستان ٢٨٢٧٠٥ ٩٦٦٨ ٣٥٤٨٥ ١٠٣٧ ١٧٨٠ ـــ ٣٣٠٦٧٥

 ايالم ٩٤٢٤٦ ٤٠٦٣ ١٠٥٢٢ ٧٩٤ ٥٩٣ ٦١٨ ١١٠٨٣٦

 كردستان ٢٧٤٨٢٤ ٥١٧٢ ٢٨٢٧٠ ١٢٠٣ ٢٥٤٣ ٧٥٨ ٣١٢٧٧٠

 كرمانشاه ٣٥٢٢٣٣ ٨٣٩٣ ٤٤٦٨٤ ١٥٤٦ ٢١٠٨ ١٢٦٨ ٤١٠٢٣٢

 فارس ٨٣٩٧٦١ ٢٣٢٨٠ ١١١٠٥٦ ٦٨٧٤ ٢٢٤٦٦ ـــ ١٠٠٣٤٣٧

 بوشهر ١٥٨٩٣٠ ٥٧٨٣ ٢٢١٧٦ ٨١٧ ١٣٣٣ ـــ ١٨٩٠٣٩

 كرمان ٤٩٦٦٦٠ ١٤٦١١ ٥٧٣٨٢ ٢٠٥٥ ٦٤٩٠ ـــ ٥٧٧١٩٨

 گيالن ٥٩٥٠٧٣ ٢٥٣١٩ ١١٤٢٥٠ ٤٣٠٣ ٣٠٦٢ ٤٢٦٦ ٧٤٦٢٧٣

 مازندران ٧٧١٠٩٨ ٢٩١٥٣ ١٠٧٨٤٨ ٦٤٨٣ ٦٥٧٤ ـــ ٩٢١١٥٦

 گلستان ٢٨٦٦٣٢ ١١١٤٦ ٣٩١٥٤ ١٦٤١ ١٤٦٩ ـــ ٣٤٠٠٤٢

 )١(هرمزگان ٢٥١٢٥١ ١٢٤٠٣ ٣٥٧١٢ ٩٢٧ ١٣٥٤ ٣٢٣ ٣٠١٩٧٠

 يزد ٢٧٩٤٩٨ ٧٨٠٠ ٤٨٠٥٦ ٣٣٧٥ ١٨٠٨ ـــ ٣٤٠٥٣٧

 جمع ١٥٠٤١٣١٦ ٥٩٩٠٥٢ ٢١٢٠٢٦٥ ١١٠٢٨٠ ١٠٥٥٩٨ ٢٢٦٠٧ ١٧٩٩٩١١٨

 .شامل منطقه كيش نيز مي گردد)  ١



  بخش برق 
  

 

٢٤٧

  مطالعه بار -١٢-٤

بار پايه بارهايي هستند كه در تمامي طول         . ر مي گيرد بار پايه از مفاهيمي است كه در مطالعه بار مورد بررسي قرا            

زمان در مدار وجود دارند كه مي توان در بخش خانگي از بار مصرفي وسايلي كه هميشه در مدار هستند مثل يخچال و                       

 . فريزر و در صنايع و خدمات به مصرف صنايع سه شيفت و حداقل بار مصرفي مراكز شبانه روزي اشاره نمود

 جدول .  اوج بار توليدي در ساعت بيست و يك و بيست دقيقه روز هجدهم مردادماه به وقوع پيوست                    ١٣٨٢در سال   

 .نشان مي دهد كه بيشترين فراواني زمان وقوع اوج بار توليدي در دهه آخر تير و دهه دوم مرداد ماه رخ داده است) ٤-٣٦(

 

 ١٣٦٥-٨٢ طي سالهاي توزيع فراواني زمان وقوع اوج بار توليدي)  :  ٤-٣٦(جدول 

 دوره زماني  سال  تعداد اتفاق 

  تير ٢٠ ـ ١١ ٦٥ ١

  تير ٣١ ـ ٢١ ٧٩ ، ٧٧ ، ٧٦ ، ٦٩ ، ٦٨ ، ٦٧ ، ٦٦ ٧

  مرداد ١٠ ـ ١ ٨١-٧٢ ٢

   مرداد٢٠ - ١١ ٨٢ ، ٨٠ ، ٧٨ ، ٧٤ ، ٧١ ، ٧٠ ٦

   مرداد٣١ ـ ٢١ ٧٥ ، ٧٣ ٢

 

ضريب بار عبارتست از متوسط بار توليد شده        .  از ضريب بار نام برد     از شاخصهاي مهم در زمينه مطالعه بار مي توان       

 .به حداكثر بار قابل توليد در يك دوره زماني معين

هر چقدر ضريب بار به عدد يك نزديك تر باشد گوياي شرايط بهتر مصرف برق در شبكه مي باشد، زيرا با افزايش                     

 .  توليد براي هر كيلوواتساعت كاهش مي يابدضريب بار و استفاده بيشتر از تأسيسات موجود هزينه

نصب كنتورهاي چند تعرفه و افزايش تعرفه برق در ساعات اوج مصرف و جايگزيني المپها و وسايل برقي كم                       

مصرف به جاي وسايل پر مصرف و همچنين جابجايي ساعات كار صنايع و اصناف مي تواند موجب افزايش ضريب                       

 درصد محاسبه   ٢/٦٥ ضريب بار ساليانه كل كشور در حدود           ١٣٨٢در سال   . ر گردد بهره برداري در صنعت برق كشو     

 . گرديده است

مجموع بار مناطق در لحظه حداكثر بار شبكه، حداكثر           :حداكثر بار توليدي همزمان شبكه سراسري و كل كشور        

ز شبكه در همان لحظه، حداكثر      مجموع حداكثر بار شبكه و بار خارج ا       . بار همزمان در شبكه سراسري را تشكيل مي دهد       

حداكثر بار غيرهمزمان نيز عبارتست از مجموع حداكثر بار مناطق مختلف اعم از مناطق              . بار همزمان كل كشور مي باشد    



      

 

 

 ٢٤٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 .وابسته به شبكه سراسري و مناطق مجزا

 حداكثر بار    كه تمام شركتهاي برق منطقه اي به شبكه سراسري متصل گرديده اند، تفاوت كمي بين                 ١٣٧٩از سال   

 .  مگاوات بوده است٧٦ تنها ١٣٨٢همزمان شبكه سراسري و حداكثر بار همزمان كل كشور وجود دارد كه اين مقدار در سال 

 
 روند تغييرات فصلي اوج بار توليدي همزمان در شبكه سراسري و كل كشور)  :  ٤-٣٧(جدول 

 )مگاوات(

تاريخ اوج بار كل 
 )همزمان(كشور 

  اوج بار همزمان

 )مگاوات(كل كشور 

تاريخ اوج بار در شبكه 
 سراسري

اوج بار شبكه سراسري 
 )مگاوات(

 شرح/ فصول سال 

 
٣١/٣ 
١٨/٣ 
٢٧/٣ 
٢٧/٣ 
٢٨/٣ 

 
١٨٥٦١ 
١٩٣٨٠ 
٢٠٤٤٧ 
٢١٧٦٩ 
٢٤٤٩٤ 

 
٣١/٣ 
١٨/٣ 
٢٧/٣ 
٢٧/٣ 
٢٨/٣ 

 
١٨٢٢٩ 
١٩٠٤٣ 
٢٠٣٨٩ 
٢١٦٩٥ 
٢٤٤٣١ 

 بهار
١٣٧٨ 
١٣٧٩ 
١٣٨٠ 
١٣٨١ 
١٣٨٢ 

 
٢٠/٥ 
٢٩/٥ 
١٥/٥ 
٧/٥ 
١٨/٥ 

 
١٩٢٥٥ 
٢٠٥٨١ 
٢١٨٥٣ 
٢٣٤٩٤ 
٢٦٢١٦ 

 
٢٠/٥ 
٢٢/٤ 
١٥/٥ 
٧/٥ 
١٨/٥ 

 
١٨٩١٠ 
٢٠٥٣٦ 
٢١٧٩٠ 
٢٣٤١٤ 
٢٦١٤٠ 

 تابستان 
١٣٧٨ 
١٣٧٩ 

       ١٣٨٠ 
       ١٣٨١ 
       ١٣٨٢ 

 
١٣/٧ 
٦/٧ 
١٠/٧ 
٦/٧ 
٧/٧ 

 
١٧٦٣٥ 
١٩١٥٧ 
١٩٩٩٧ 
٢٢٢٤٣ 
٢٣٠٨٣ 

 
١٣/٧ 
٦/٧ 
١٠/٧ 
٦/٧ 
٧/٧ 

 
١٧٣١٩ 
١٩١١٨ 
١٩٩٤١ 
٢٢١٦٩ 
٢٣٠٢٣ 

 پاييز

١٣٧٨ 
١٣٧٩ 

       ١٣٨٠ 
       ١٣٨١ 
       ١٣٨٢ 

 
٢٥/١٠ 
٧/١٢ 
٢٩/١١ 
١١/١٠ 
١٨/١٢ 

 
١٧٤٤٠ 
١٨٢٠٣ 
١٩٣٩١ 
٢٠٩٠٢ 
٢٢٧٢٠ 

 
٢٥/١٠ 
١٨/١١ 
٢٩/١١ 
١١/١٠ 
١٨/١٢ 

 
١٧١٣٥ 
١٨١٦٧ 
١٩٣٥٤ 
٢٠٨٦١ 
٢٢٦٨٢ 

 زمستان 
١٣٧٨ 
١٣٧٩ 

       ١٣٨٠ 
       ١٣٨١ 
       ١٣٨٢ 

 

 ٢٦٢١٦ مگاوات و حداكثر بار همزمان كل كشور            ٢٦١٤٠ توليدي شبكه سراسري       حداكثر بار  ١٣٨٢در سال   

 .  درصد بوده است٦/١١ حدود ١٣٨٢نرخ رشد حداكثر بار همزمان كل كشور در سال . مگاوات بوده است



  بخش برق 
  

 

٢٤٩

روند تغييرات حداكثر بار توليدي همزمان در شبكه سراسري و خارج از شبكه و ضريب )  :  ٤-٣٨(جدول 
 ١٣٦٨-٨٢ي طي سالهاي بار توليد

ضريب بار كل كشور 
 )درصد(

 ماه وقوع پيك
 جمع

 )مگاوات(
خارج از شبكه 

 )مگاوات(
شبكه سراسري 

 )مگاوات(
 سال

 ١٣٦٨ ٨٠٠٣ ٩٠٨ ٨٩١١ مرداد ٤/٦٢

 ١٣٦٩ ٨٥٤١ ٩٩٦ ٩٥٣٧ شهريور ١/٦٦
 ١٣٧٠ ٩٨٢٣ ١١١٦ ١٠٩٣٩ مرداد ١/٦٢
 ١٣٧١ ١٠٧٠٢ ١٢٤٨ ١١٩٥٠ مرداد ٩/٦٠
 ١٣٧٢ ١٢٠٠٤ ١٣٠٤ ١٣٣٠٨ ادمرد ٩/٦٢
 ١٣٧٣ ١٣٠٣٣ ١٣٩١ ١٤٤٢٤ مرداد ٥/٦٢
 ١٣٧٤ ١٣٨٧٦ ١٤١٥ ١٥٢٩١ مرداد ٨/٥٩
 ١٣٧٥ ١٤٥٦٢ ١٥٤٤ ١٦١٠٦ مرداد  ٨/٦٠
 ١٣٧٦ ١٥٧١١ ١٦٠٤ ١٧٣١٥ تير ٩/٦٠
 ١٣٧٧ ١٦٣٧٢ ١٧١٦ ١٨٠٨٨ تير ٨/٦١
 ١٣٧٨ ١٨٩١٠ ٣٤٥ ١٩٢٥٥ مرداد ٦/٦٣
 ١٣٧٩ ٢٠٥٣٦ ٤٥ ٢٠٥٨١ تير ٠/٦٤
 ١٣٨٠ ٢١٧٩٠ ٦٣ ٢١٨٥٣ مرداد ٥/٦٦
 ١٣٨١ ٢٣٤١٤ ٨٠ ٢٣٤٩٤ مرداد ٩/٦٦
 ١٣٨٢ ٢٦١٤٠ ٧٦ ٢٦٢١٦ مرداد ٢/٦٥

 
 )مگاوات (حداكثر بار همزمان توليدي كل كشور به تفكيك شركتهاي برق منطقه اي                     )  :  ٤-٣٩(جدول 

 ناطقنام م ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 آذربايجان ٩٦٠ ١٠٦٥ ١٠٦٠ ١١٦٦ ١٢٩١ ١٣٤٢ ١٤٧٢ ١٠٩٣ ١١٠٩

 اصفهان ١٧٤٩ ١٣٦٢ ١٥٤٢ ١٤٩٨ ١٦٣٧ ١٦٨٧ ٥/١٨٨٩ ٢٤١٠ ٢٤٣٥
 باختر ١٠١٥ ٩٤٤ ١١٢٣ ١٣٣٧ ١٣٩٧ ١٥٠٠ ١٣٨٩ ٢٢٢١ ٢٢١٧
 تهران ٣٥٠٥ ٣٤٨٧ ٣٩٠٥ ٤٠٤٣ ٤٠٥٦ ٤٥٥٤ ٤٦٩١ ٤٨٤٥ ٤٧٥٦
 خراسان ١١٨٥ ١٢٦٦ ١٣٤١ ١٣٨٤ ١٥٣٧ ١٥٩٦ ١٧٦٨ ١٩٧٦ ٢٣٢٥
  خوزستان  ١٦٨٧ ٢٢٨٤ ٢٣٢٣ ٢٢٠٩ ٢٣١٥ ٢٤٣٩ ٢٩٠٩ ٣٤٣٩ ٤٥٣٥
 زنجان ٤٢٢ ٤٢٠ ٥٤٨ ٤٣٤ ٤٧٥ ٤٩٦ ٥٩٩ ـــ ـــ
 سمنان ١٧٧ ١٨١ ٢١٠ ٢٠٢ ١٨٣ ٢١٧ ٢٢٣ ٨ ـــ
 سيستان و بلوچستان ١٨١ ٢٠٦ ٢٢٩ ٢٧٠ ٢٨٠ ٣١٧ ٥/٣٥٣ ٣٣٠ ٣٦٩
 غرب ٤٦٨ ٥١٨ ٥٦٨ ٥٨٧ ٦٦٧ ٧٢٨ ٧٠٧ ٣٢١ ٦٤٠
 فارس ٩٦١ ١٠٦٩ ١١١٣ ١٢١٩ ١٤٢٤ ١٥٠٥ ٥/١٨٠٦ ١١٩٣ ١٦٦٢
 كرمان ٥٦٢ ٤٧٦ ٦٠١ ٥٧٣ ٦٣٠ ٦٨٧ ٨٢٨ ٧١٦ ٩١٩
 كيش ٢٠ ٢٧ ٣٤ ٣٥ ٤١ ٤٥ ٤٦ ٥١ ٥٩

 گيالن ٤٣٧ ٤٧٤ ٤٥٣ ٥٧٨ ٥٨٩ ٥٨٧ ٦٣٣ ١٥٤٧ ١٥٣٨
 مازندران ٨٢٩ ٨٠٤ ٧٨٤ ٩٠١ ١٠٣١ ٩٩١ ١١٣٤ ١٩٢٨ ١٩٩٦
 هرمزگان ٥٢٠ ٥٤٧ ٦٢٦ ٧٠٣ ٧٠٥ ٧٤٠ ٧٨١ ٧٩٢ ١٠٢٥
 يزد ٢١٥ ٢٢٤ ٢٥٧ ٢٧١ ٣٠٦ ٢٩٢ ٥/٣٣٩ ٢٦٥ ٢٨٩

 صنايع ٣٩٨ ٧٥٢ ٥٩٢ ٦٧٨ ٦٩١ ٨٥٨ ٢٨٤ ٣٥٥ ٣٤٢

 كل كشور  ١٥٢٩١ ١٦١٠٦ ١٧٣١٥ ١٨٠٨٨ ١٩٢٥٥ ٢٠٥٨١ ٢١٨٣٨ ٢٣٤٩٤ ٢٦٢١٦



      

 

 

 ٢٥٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 حداكثر بار غيرهمزمان مصرفي كل كشور به تفكيك شركتهاي برق منطقه اي و زمان وقوع آن                )  :  ٤-٤٠(جدول  

 ١٣٨٢                                                                             در سال 

 استان/ شركت برق منطقه اي  )مگاوات(حداكثر بار غيرهمزمان  زمان

 آذربايجان  ٧٦/١٦٢٨ مرداد

 اصفهان  ٧٤/٢٧٥٨ مرداد

 باختر ٨٠/١٨٣١ مرداد

 تهران ٨٠/٦١٩٣ تير

 سان خرا ٥١/٢٠٣٤ تير

 خوزستان  ٠٠/٣٩٢٦ مرداد

 زنجان  ٦٠/٧٨٠ شهريور

 سمنان  ٤٠/٢٨٩ تير

 سيستان و بلوچستان  ٨٦/٤٦٢ مرداد

 غرب  ٤٠/٨٣٥ مرداد

 فارس ١٠/٢٢٨٤ مرداد

 كرمان  ٨/١١٠٦ مرداد

 گيالن ١/٧٤٢ مرداد

 مازندران  ٢/١٣٢٩ مرداد

 هرمزگان  ٢٤/١٣٧٤ مرداد

 يزد ٧٩/٥٧١ تير

 كيش  ١/٥٩ شهريور

 حداكثر بار غيرهمزمان مصرفي كل كشور  ٢/٢٨٢٠٩ ــ

 حداكثر بار همزمان مصرفي كل كشور ٨/٢٧٩٩٦ مرداد

 
  قيمت برق -١٣-٤

تعرفه هاي برق از يك سو مهمترين منبع مالي جهت تأمين هزينه هاي جاري و سرمايه اي صنعت برق به شمار                     

در يك  . ادي تأثيرگذار بر ساختار و روند مصرف برق محسوب مي شوند           مي روند و از سوي ديگر مهمترين ابزار اقتص         

با اين وجود ويژگيهاي خاص     . سيستم مبتني بر ساز و كار بازار، قيمت برق توسط عرضه و تقاضاي آن تعيين مي شود                 

 برق  صنعت برق در ايران، از جمله شرايط انحصاري حاكم بر اين صنعت، موجب آن گرديده كه در حال حاضر قيمت                      

 .بوسيله سياستگذاران و به طريق دستوري تعيين گردد

در تعيين قيمت و تدوين تعرفه هاي برق عوامل متعددي دخيل هستند كه از آن جمله مي توان به نوع ارتباط                        

در . متقاضي با صنعت برق، نوع انشعاب، قدرت انشعاب، شرايط اقليمي، شرايط منطقه اي و اصالح ضريب بار اشاره نمود                 



  بخش برق 
  

 

٢٥١

متقاضيان برق به دو شكل آزاد و انشعاب عادي با            . دامه، نحوه تأثيرگذاري اين عوامل به اختصار تشريح شده است           ا

در انشعاب آزاد، متقاضيان هزينه هاي عمومي برقراري انشعاب برق را پرداخت نمي كنند،             . صنعت برق در ارتباط هستند    

در مقابل، بهاي برق مصرفي     .  برقراري انشعاب را مي پردازد    در حالي كه در انشعاب عادي، مشترك هزينه هاي عمومي         

 .مشتركين عادي از مشتركين آزاد پائين تر مي باشد

با هدف پشتيباني و اعمال سياستهاي مختلف در بخشهاي مصرف كننده، مشتركين برق اعم از آزاد و يا عادي،                     

براي هر دسته از مشتركين،     . ف تقسيم مي شوند  به مشتركين خانگي، عمومي، كشاورزي، صنعتي، تجاري و ساير مصار          

 .تعرفه جداگانه اي تحت همين عناوين تعريف شده است

در اين سال   . ، بخشهاي تجاري، صنعتي و عمومي به ترتيب باالترين قيمت برق را دارا بوده اند                ١٣٨٢در سال   

. رخ رشد ساالنه را داشته است       درصد افزايش نسبت به سال قبل، باالترين ن          ٢/٢٢قيمت برق در بخش عمومي با         

 . مربوط به دو بخش كشاورزي و صنعتي است)  درصد٩/١٠ و ٧/١٠با (كمترين افزايش نيز 

در اين طبقه بندي، مشتركين به دو دسته با قدرت         . تمامي مشتركين ياد شده داراي طبقه بندي ديگري نيز هستند        

بهاي برق مشتركين خانگي كه     . وات و باالتر تقسيم مي شوند     كيلو ٣٠ كيلووات و با قدرت انشعاب       ٣٠انشعاب كمتر از    

 كيلووات باشد، به صورت تصاعدي محاسبه مي شود، در اين تعرفه مشتركين برحسب               ٣٠قدرت انشعاب آنها كمتر از       

 كيلوواتساعت بخشوده و    ٤٠بهاي برق براي مشتركين با مصرف ماهيانه تا         . ميزان مصرف ماهانه تقسيم بندي مي شوند    

 كيلوواتساعت با تعرفه ثابت و براي ساير مشتركين با ساختار تصاعدي محاسبه                ٦٠ تا   ٤١براي مشتركين با مصرف      

 ٤٦٨ كيلوواتساعت در ماه، قيمت هر كيلوواتساعت در ساعات عادي به             ٦٠٠مي گردد؛ تا آنجا كه براي مصارف بيش از         

 . صورت تصاعدي طراحي شده استدر تعرفه هاي عمومي و تجاري نيز ساختار به. ريال مي رسد

در تعرفه كشاورزي بهاي انرژي رقم ثابتي بوده و به صورت تصاعدي محاسبه نمي گردد، مشتركين بخش                       

مشتركين بخش صنعت و معدن با       . كشاورزي كه در حد مجاز مصرف نمايند از پرداخت بهاي قدرت معاف مي باشند              

يادآوري مي نمايد كه جهت كاهش بهاي برق مصرفي مشتركين           . توجه به قدرت انشعاب داراي تعرفه ثابتي هستند         

صنعتي، در بخش صنعت دو گزينه با بهاي انرژي و قدرت متفاوت پيش بيني شده است تا مشتركين صنعتي برحسب                      

 .وضعيت فعاليت و ضريب بار خود گزينه مناسب را انتخاب نمايند

به طوري كه در ماههاي گرم       . رد، شرايط اقليمي است   عامل ديگري كه در تعيين قيمت برق مدنظر قرار مي گي          

 درصد افزايش مي يابد اعمال مديريت مصرف انرژي از طريق تعرفه هاي           ٢٠بهاي برق مصرفي مشتركين مناطق عادي       



      

 

 

 ٢٥٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

زمان مصرف و با نصب كنتورهاي دو يا چند تعرفه، يكي ديگر از عواملي است كه در تعيين قيمت برق مدنظر قرار                           

بيشتر از ساعات )  ساعت اوليه شب٤(هت كاهش مصرف برق در ساعات اوج بار، بهاي انرژي در اين ساعات ج. مي گيرد

، بهاي انرژي برحسب مورد با ضريب كمتر از          ) ساعت ابتداي روز   ٨معموالً  (در مقابل در ساعات كم باري       . عادي است 

 ساعت  ١٢اعات عادي نيز در طول شبانه روز        الزم به يادآوري است كه س     . يك در تعرفه هاي مختلف محاسبه مي شود     

بنابر اين از تعرفه ها به عنوان عاملي در جهت          . منظور مي شود و ساعاتي است كه شبكه در اوج بار يا كم باري نيست               

 تا  ١٣٦٣آخرين اطالعات به روز شدة قيمت برق در بخشهاي مختلف از سال              . مديريت مصرف انرژي استفاده مي شود    

 .آورده شده است) ٤-٤١ ( در جدول١٣٨٢

 

  متوسط بهاي برق در بخشهاي مختلف مصرف                               )  :  ٤-٤١( جدول 

 )كيلووات ساعت/ ريال (
 سال خانگي عمومي كشاورزي صنعتي تجاري كل

١٣٦٣ ٢٠/٤ ٩٦/٤ ٦١/٣ ٦٠/١ ٩٦/٤ ٥٠/٣ 

١٣٦٤ ٢٠/٤ ٣٠/٥ ٣٨/٣ ٥٦/١ ٣٠/٥ ٦٠/٣ 

١٣٦٥ ٥٠/٤ ٣٦/٤ ٧٥/٢ ٥٦/٢ ٣٦/٤ ٨٠/٣ 

١٣٦٦ ٢٣/٥ ٦٨/٦ ٦٤/٤ ٦٠/٣ ٦٨/٦ ٢٠/٥ 

١٣٦٧ ٢٧/٥ ٥٩/٧ ٦٠/٤ ٧٠/٣ ٥٩/٧ ٥٠/٥ 

١٣٦٨ ٥٢/٥ ٧٢/٦ ٨٥/٤ ٧٠/٣ ٧٢/٦ ٤٠/٥ 
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 سوخت هاي جامد : پنجم بخش 

 

  زغالسنگ -١-٥

زغالسنگ از دير باز به عنوان يك ماده انرژي زا مورد استفاده بوده و نقش بسزايي در حركت صنعتي دنيا ايفا نموده                     

اين ماده از اجزاي بي نهايت ريز گياهي تشكيل شده و با توجه به شرايط تشكيل، محيط تشكيل، زمان تشكيل و                     . است

بطوركلي زغالسنگ ها برحسب مورد استفاده به      . اي تكتونيكي اعمال شده روي آن داراي انواع متفاوتي مي باشد          نيروه

 : سه گروه عمده تقسيم مي گردند

 .  زغالسنگ هاي انرژي زا كه از آن براي احتراق و تأمين گرما استفاده مي شود-

 .الد مورد استفاده قرار مي گيرد  زغالسنگ هاي كك شو كه عمدتاً جهت تهيه كك در صنعت فو-

 زغالسنگ هايي كه قابليت تبديل به نفت و گاز دارند و از گاز حاصل از اين نوع زغالسنگ ها براي تهيه                             -

 .سوختهاي مايع و فرآورده هاي شيميايي استفاده مي شود

هم اكنون در جهان از     . دبزرگترين مصرف كنندگان زغالسنگ  در جهان نيروگاههاي حرارتي و صنايع فوالد مي باشن          

زغالسنگ  براي توليد برق، فوالد، تهيه مواد شيميايي، توليد قطران و مواد مشابه براي تهيه كود شيميايي، توليد                          

،  توليد كربن خالص جهت تهيه گرافيت و الماس مصنوعي، و همچنين با تبديل               ١زغالسنگ فعال به عنوان جذب كننده     

بكه گاز شهري و يا با تبديل آن به سوخت مايع يا ماده اوليه صنايع شيميايي آلي، در                     آن به گاز، جهت استفاده در ش       

 .بسياري مصارف ديگر استفاده مي شود

 كيلوكالري بر   ٨٩٠٠ تا   ٦٠٠٠ارزش حرارتي انواع مختلف زغالسنگ در كشور، اعم از كك شو و حرارتي بين                   

همچون خاكستر، نقطه ذوب،    (ل كيفي و پارامترهاي مختلفي       زغال هاي حرارتي ايران با توجه به عوام       . كيلوگرم است 

 هيچگونه ١٣٦٠تا دهه . داراي شرايط مطلوبي به منظور استفاده در ديگ هاي بخار مي باشند) مقدار گوگرد و مقدار كربن    

 فعاليت اكتشافي مهمي به منظور شناخت و ارزيابي و تعيين ذخيره زغالسنگ حرارتي صورت نگرفته بود و اغلب                         

طرحهاي اكتشافي و تجهيز معادن در راستاي شناسايي زغالسنگ هاي كك شو به منظور مصرف در واحدهاي                         

بوده است تا بتوان جهت تأمين انرژي در كوره بلند و احياء سنگ               ) عمدتاً در كارخانه ذوب آهن اصفهان      (فوالدسازي  

 .آهن از اين محصول استفاده كرد

شاف ذخاير غني از زغالسنگ هاي حرارتي در كشور، وزارت نيرو در نظر دارد از                در ساليان اخير و با توجه به اكت        

 
1 - Absorber 
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براساس . ذخاير زغالسنگ حرارتي ناحيه مزينو واقع در منطقه طبس، براي تأمين سوخت نيروگاهها استفاده نمايد                    

انسيل زغالسنگ حرارتي   مطالعات انجام گرفته در منطقه زغال دار طبس، ناحيه مزينو به عنوان بهترين ناحيه داراي پت                 

همچنين در ادامه انجام عمليات اكتشافي در ساير          .  ميليون تن شناخته شده است      ١٤٣٠در كشور با ذخيره احتمالي       

 ميليون تن، منطقه تخت مينو دشت       ٣٢٠مناطق كشور ذخايري از زغالسنگ حرارتي در منطقه كرمان با ذخيره احتمالي             

 ميليون تن   ٣٥٠ن تن، منطقه گلندرود واقع در استان مازندران با ذخيره احتمالي                ميليو ٨٠گلستان با ذخيره احتمالي      

 . شناسايي شده است

 
   عمليات اكتشاف و تجهيز معادن زغالسنگ ايران-١-١-٥

 ١٣٤٥بطوركلي نتايج اكتشافات انجام شده بر روي ذخاير زغالسنگ كشور كه بطور سيستماتيك و اصولي از سال                   

كارخانه ذوب آهن اصفهان و به منظور تأمين سوخت مورد نياز آن آغاز گرديده، منجر به كشف                      همزمان با احداث     

ذخايري از زغالسنگ در حوزه هاي البرز غربي، شرقي و مركزي، كرمان و طبس گرديده كه نشاندهنده ذخاير غني                       

ه در جهان رتبه دوازدهم را داراست       ايران از نظر ذخاير زغالسنگ آنتراسيت و بيتومين       . زغالسنگ در اين مناطق مي باشد    

 ميليون تن زغالسنگ خام از معادن فعال خود در رده بندي جهاني در مقام چهلم قرار دارد كه اين                    ٩/١اما با توليد حدود     

در بعضي از مناطق     . امر نشان دهنده عدم رشد سرمايه گذاري مناسب كشور در امور معدنكاري زغالسنگ مي باشد                 

يه هاي زغالسنگ قابليت مكانيزاسيون مناسبي را دارا هستند كه با بهره گيري از مكانيزاسيون، اصالح               زغال خيز كشور ال  

ساختار نيروي انساني در واحدهاي زغالي، تجهيز و نوسازي واحدهاي قديمي و احداث واحدهاي زغالي جديد مي توان                   

 .الحظه اي افزايش دادتوليد زغالسنگ را با توجه به داشتن ذخاير مناسب تا حدود قابل م

 بسيار ناچيز   ٢٠٠٣بنا به گزارش منابع آماري بين المللي سهم ايران از توليد و مصرف جهاني زغالسنگ در سال                    

با توجه به افزايش ناگهاني قيمت كك در بازارهاي جهاني و همچنين باال بودن هزينه حمل و نقل پيش بيني . بوده است

به همين دليل سرمايه گذاري بر روي معادن       . ور در آينده تأمين زغالسنگ خام باشد      مي شود، يكي از مشكالت اصلي كش     

بر اين اساس دولت از دو سال پيش با تشكيل            . زغالسنگ در شرايط كنوني از وظايف مهم دولت محسوب مي گردد           

ف ذخاير جديد از اين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني اصالح ساختار شركتهاي زغالي، شناسايي و اكتشا             

اين سازمان از طريق شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران اقدام به              . ماده معدني را در دستور كار خود قرار داده است          

تجهيز واحدهاي زغالي جديد كرده است، بطوريكه طرح اكتشاف مقدماتي زغالسنگ كردآباد و تخت واقع در استان                     

 در طبس يزد، اكتشاف تفصيلي زغالسنگ حرارتي آب نيل واقع در               ٤صيلي پروده   مازندران، تكميل طرح اكتشاف تف     
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استان كرمان، مطالعه و بررسي زغال هاي خمرود كرمان، طرح تجهيز معادن زغالسنگ طبس، همكار، تخت، گلندرود و                 

ازسازي و نوسازي   گليران، همچنين طرح احداث كارخانجات كك سازي و پااليش قطران زرند واقع در استان كرمان و ب                

 . كارخانه زغال شويي مهماندوست در حال حاضر از جمله طرحهاي در حال اجرا توسط شركت مذكور مي باشد

 به منظور اكتشاف زغالسنگ در استان مازندران شروع         ١٣٧٩ از سال    :طرح اكتشاف مقدماتي زغالسنگ كردآباد      

 ميليارد ريال بوده كه از      ١٤برآورد هزينه ريالي طرح     . يابد خاتمه   ١٣٨٣شده و پيش بيني مي گردد طرح در اواخر سال          

 . درصد مي باشد٥٨ ميليارد ريال هزينه شده و پيشرفت فيزيكي طرح ٨/٩، ١٣٨٢آغاز طرح تا پايان سال 

 شروع شده و پيش بيني مي گردد      ١٣٧٨ جهت اكتشاف زغالسنگ از سال       :طرح اكتشاف مقدماتي زغالسنگ تخت    

 ٩/٤،  ١٣٨٢ ميليارد ريال بوده كه از آغاز طرح تا پايان سال              ٥/١٨برآورد هزينه طرح    . يان برسد  به پا  ١٣٨٣در سال   

 .  درصد بوده است٣٤، ١٣٨٢ميليارد ريال هزينه شده و پيشرفت فيزيكي طرح تا انتهاي سال 

 ١٣٨٢ سال  اين طرح به منظور دستيابي به ذخاير جديد زغالسنگ از          : طبس ٤تكميل طرح اكتشاف تفصيلي پروده      

 . ميليارد ريال به پايان رسيده است٦/٢ با هزينه ١٣٨٣آغاز و در اوايل سال 

 هزار كيلومتر مربع با ذخيره        ٣٠حوزه زغالدار طبس در وسعتي حدود          : طرح تجهيز معادن زغالسنگ طبس     

و آبدوغي  ) حرارتي(ينو  ، مز )كك شو (، نايبند   )كك شو ( ميليارد تن عمدتاً در چهار ناحيه پروده          ٥/٢زمين شناسي حدود   

 ميليون تن و    ١١٠٠بيشترين اكتشاف صورت گرفته در ناحيه پروده با ذخيره زمين شناسي              . واقع شده است  ) حرارتي(

در اين ناحيه به دليل كيفيت باال و قابل مكانيزه بودن اليه هاي                .  ميليون تن بوده است     ٣٩٨ذخيره قابل استخراج     

طرح تجهيز معادن زغالسنگ طبس با هدف          . وشهاي مكانيزه مدنظر مي باشد    زغالسنگ، استخراج زغالسنگ به ر      

 وارد مرحله اجرايي شده و مطالعات اوليه و            ١٣٧٠خودكفايي كشور در تأمين كنسانتره زغالسنگ كك شو از سال               

 ١٣٨٤پيش بيني مي گردد اين طرح در سال        . بررسيهاي فني اقتصادي طرح توسط شركت آدام كانادا انجام شده است            

 ٧٥٠ ميليون تن زغالسنگ خام و        ٥/١پيشرفت فيزيكي اين طرح كه با هدف توليد          . راه اندازي و به بهره برداري برسد    

 درصد بوده   ٥٣،  ١٣٨٢هزار تن زغالسنگ كنسانتره براي مصرف در واحدهاي فوالدسازي انجام گرفته، تا پايان سال                 

الزم به ذكر   .  ميليارد ريال آن هزينه شده است      ٦٠٧ تاكنون حدود     ميليارد ريال بوده كه    ٥/١٥٢٦كل اعتبار طرح    . است

 نفر در معدن، كارخانه و تأسيسات سطحي بوده كه اين تعداد با در                ١٠٢٠است كه ميزان اشتغال مستقيم طرح حدود         

 نظر گرفتن ضريب باالي اشتغال غيرمستقيم متناظر با آن براي منطقه محروم و دور افتاده جنوب خراسان از                           

 .دستاوردهاي مهم و اساسي بشمار مي آيد

با عنايت به افزايش روزافزون قيمت هاي جهاني زغالسنگ و كك و همچنين نياز صنايع داخلي به اين ماده                        
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لذا بايستي ذخاير    . معدني، پيش بيني مي گردد در آينده، كشور در تأمين اين محصول با دشواريهايي مواجه گردد                    

جهيز گردند كه كشور در آينده جهت تأمين مواد اوليه مورد نياز واحدهاي فوالدسازي با                 زغالسنگ كشور به طريقي ت    

 .مشكل خاصي روبرو نگردد

اجراي طرح مكانيزاسيون در معادن زغالسنگ طبس نشانگر تحوالت جديد در بخش معدن كشور است كه                       

 .گ تا حدودي كاهش يابدپيش بيني مي شود با اجراي اين طرح مشكالت و معضالت گذشته معادن زغالسن

 طرح مذكور به منظور افزايش توليد زغالسنگ           :طرح تجهيز معدن زغالسنگ همكار واقع در استان كرمان             

برآورد .  هزار تن برسد   ٣٠٠ به هدف توليد ساالنه      ١٣٨٥ آغاز گرديده و پيش بيني مي گردد تا سال         ١٣٦٩كك شو از سال    

 ميليارد ريال هزينه گرديده و      ١٥/٥٣ مبلغ   ١٣٨٢ه از آغاز طرح تا پايان سال         ميليارد ريال بوده ك    ٢٤/١٩٠هزينه طرح     

 .  درصد مي باشد٢٢پيشرفت فيزيكي طرح طي اين مدت 

 برنامه تجهيز اين معدن توسط شركت زغالسنگ البرز شرقي با ذخيره              :برنامه تجهيز و آماده سازي معادن تخت      

.  تجهيز اين معدن به اتمام خواهد رسيد         ١٣٨٥ زمان بندي شده تا سال        ميليون تن تداوم داشته كه براساس برنامه         ٨٠

 ٩٧/٣ اكتشاف تفصيلي زغالسنگ حرارتي آب نيل در استان كرمان، با برآورد هزينه              ١٣٨٣همچنين در نظر است طي سال       

 . ميليارد ريال انجام گردد٩٣/٢٠ميليارد ريال و اكتشاف مقدماتي پروده شرقي طبس با برآورد هزينه 

با بررسيهاي بعمل آمده در ذخاير زغالدار خمرود در استان كرمان، اجراي طرح مكانيزاسيون اين ذخاير تحت                       

 .بررسي و مطالعه قرار داده شده كه نتايج آن به زودي مشخص خواهد شد

لتي و از    بخش اعظم توليد كنسانتره زغالسنگ در ايران توسط بخش دو          :بازسازي و نوسازي كارخانه  هاي زغال شويي     

 هزار تن   ٢٠٠كارخانه هاي زغال شويي شاهرود، زيرآب و كرمان صورت مي گيرد و تنها يك كارخانه با ظرفيت ساالنه توليد                 

كنسانتره زغالسنگ با سرمايه گذاري بخش خصوصي در طبس فعال مي باشد كه به دليل نبود آب مورد نياز جهت                           

با راه اندازي طرح مكانيزه توليد زغالسنگ در طبس و آغاز توليد             . ستشستشوي زغالسنگ، به حالت نيمه فعال درآمده ا        

 .زغالسنگ از طرح هاي توسعه معادن زغالسنگ تخت، ميان آب و رزم چاه نياز فعلي ذوب آهن تأمين خواهد گرديد

توليد  هزار تن است كه براي اين ميزان          ٢٨٠توليد كنسانتره زغالسنگ در واحد زغالشويي شاهرود ساالنه حدود           

 هزار تن آن از طريق معادن بخش خصوصي و مابقي توسط               ١٢٠ هزار تن زغالسنگ خام مي باشد كه          ٥٦٠نيازمند  

 تن در روز راه اندازي     ١٠٠ با توليد    ١٣٥٣اين كارخانه در سال     . بخش خصوصي و پيماني از معادن دولتي تأمين ميگردد        

 . سيد هزار تن در سال ر١٢٠ به ١٣٧٠شد و ظرفيت آن در سال 

 هزار تن   ٣٢٠ پس از بازسازي و نوسازي اين واحد زغال شويي با سه شيفت كار، ظرفيت كارخانه به                 ١٣٨٣در سال   



      

 

 

 ٢٦٠ ١٣٨٢ژي سال ترازنامه انر

 

در سال افزايش خواهد يافت البته پايين بودن راندمان و توقف هاي متعدد كارخانه يكي از مشكالت آن طي ساليان                       

ت هاي جيك، سرند و سيستم فلوتاسيون و ماشين آالت          گذشته محسوب مي شد اما در سال جاري براي نوسازي قسم          

اصلي و فرعي كارخانه بودجه مناسبي از سازمان توسعه و نوسازي معادن دريافت گرديده و بخشي از بازسازي كارخانه                     

با راه اندازي  . طي دو ماه اول سال جاري انجام گرديده كه اين مقوله باال رفتن بهره وري را بدنبال خواهد داشت                        

احدهاي جديد توليد كنسانتره زغالسنگ و كك در واحد شاهرود توسط بخش خصوصي كه مواد اوليه آن از معادن                       و

تخت و اولنگ تأمين خواهد گرديد، بخش خصوصي براي خريد معادن زغالسنگ به منظور تأمين مواد اوليه كارخانه                      

 هزار  ٤٥٠ تا   ٤٠٠ر منطقه زغال خيز شاهرود به       رغبت بيشتري پيدا نموده و ميزان ظرفيت توليد كنسانتره زغالسنگ د           

همچنين با احداث يك واحد     . تن در سال خواهد رسيد كه بخشي از كمبود ذوب آهن از اين طريق تأمين خواهد شد                   

 ميليارد ريال طي سالهاي     ٣٠٠ هزار تن در سال و سرمايه گذاري        ٢٥٠كك سازي در شاهرود با ظرفيت پيش بيني شده         

دهاي توليد كننده فوالد به كك را تأمين نموده و محصوالت آن به منظور تأمين بخشي از نياز                           آينده نياز واح   

بنابراين با عنايت به    . كارخانه هاي فرو آلياژ ها، كارخانه هاي قند و واحدهاي فوالدسازي داخل به مصرف خواهد رسيد              

ع وابسته به زغالسنگ كامالً توجيه اقتصادي       افزايش قيمت جهاني زغالسنگ، توسعه و سرمايه گذاري در معادن و صناي           

 . داشته و اين مقوله مي تواند سبب ايجاد انگيزه در بخش خصوصي به سرمايه گذاري در معادن زغالسنگ كشور گردد

 اصالح ساختار صورت گرفته و در حال حاضر راندمان اين             ١٣٨٢در واحد زغال شويي زرند كرمان نيز در سال            

 . عالوه بر آن سه واحد زغا ل شويي جديد در كرمان در دست احداث مي باشد.  رسيده است درصد٥٥كارخانه به 

 اين بازسازي توسط شركت زغالسنگ البرز شرقي از سال            :بازسازي و نوسازي كارخانه زغال شويي مهماندوست     

اجراي اين طرح افزايش    هدف از   .  ميليارد ريال به پايان  رسيده است       ٦ با هزينه    ١٣٨٣ شروع و در اوايل سال        ١٣٨٢

 . هزار تن كنسانتره در سال مي باشد٣٤٠توليد ساالنه 

 هزار تن كك    ٤٠٠طرح با هدف توليد ساالنه      : طرح احداث كارخانجات كك سازي و پااليش قطران زرند كرمان            

. ره برداري برسد  به به  ١٣٨٤ آغاز گرديده و پيش بيني مي گردد در سال          ١٣٨٠ هزار تن قطران، از سال        ١٩متالورژي و   

 ميليارد ريال آن هزينه شده و        ٧/٩٨،  ١٣٨٢ ميليارد ريال بوده كه از آغاز طرح تا پايان سال               ٥/٤٠٣كل اعتبار طرح    

كندي در پيشرفت فيزيكي به علت عدم برآورد حجم كار           .  درصد بوده است   ٢٦پيشرفت فيزيكي طرح طي اين مدت        

د جهت تأمين قسمتي از كك مورد نياز كشور و همچنين استحصال               توليدات اين واح  . بخش خارجي پروژه مي باشد   

 .موادي نظير گوگرد، سولفات آمونيوم، بنزول و نفتالين مي باشد



  بخش سوختهاي جامد 
  

 

٢٦١

   ذخاير زغالسنگ ايران -٢-١-٥

 فقره گواهينامه كشف براي بخش خصوصي در سطح كشور صادر گرديده كه تناژ ذخيره آنان                ١٣،  ١٣٨٢طي سال   

 .  ميليون ريال مي باشد٤٨٢٨ده و هزينه عمليات اكتشاف انجام شده آن  هزار تن بو٥٤٣حدود 
       

 ١٣٨٠-٨٢تعداد گواهينامه هاي اكتشاف، ذخيره و هزينه عمليات طي سالهاي )  : ٥-١(جدول 

 سال تعداد گواهينامه كشف صادره )تن(تناژ ذخيره كشف شده   )ميليون ريال(هزينه عمليات اكتشاف 

١٣٨٠ ١٠ ١٦٨٤٠٠٠ ٩٦٧ 

١٣٨١ ٥ ٤٥٦٤٢٥ ٩٤٤ 

١٣٨٢ ١٣ ٥٤٢٩١٨ ٤٨٢٨ 

  
 ميليون تن براي بخش   ١٧ فقره پروانه بهره برداري زغالسنگ با ذخيره قطعي بالغ بر           ٣٠،  ١٣٨٢همچنين طي سال    

 تن برآورد گرديده و سرمايه گذاري انجام        ٨١٦٧٠٠ظرفيت استخراج اسمي اين معادن       . خصوصي صادر گرديده است   

 .  نفر مي باشد٣٥٧٤ميزان اشتغال ايجاد شده آن معادل .  ميليون ريال بوده است١٤٨٦٩٨ معادن شده در اين

 ميليون ٥٦٠با ذخيره قطعي حدود ) اعم از فعال، غيرفعال و در حال تجهيز       ( معدن زغالسنگ    ١٣٧ از   ١٣٨٢در سال   

ليون تن آن توسط شركتهاي       مي ٥٨/١ معدن فعال استخراج شده كه         ١١٤ ميليون تن زغالسنگ از        ٩/١تن حدود   

ميزان اشتغال در معادن زغالسنگ بالغ بر       . زغالسنگ دولتي و مابقي توسط بخش خصوصي استخراج و توليد شده است            

) ٥-٢(جدول  .  هزار نفر بوده كه باالترين ميزان اشتغال در بين ساير مواد معدني در سطح كشور را دارا مي باشد                       ١٩

 درصد كل ذخاير زغالسنگ كشور از        ٦٠براساس برآوردهاي انجام شده     . را نشان ميدهد  برآورد ذخاير زغالسنگ ايران     

 هزار كيلومترمربع   ٢٠٠مساحت مناطق زغالدار كشور حدود       .  درصد ذخاير از نوع كك شو مي باشد        ٤٠نوع حرارتي و     

 . تخمين زده  شده است

 
  )ميليون تن(                                                           در عمده ترين نواحي   ) ١(ذخاير زغالسنگ ايران)  :  ٥-٢(جدول 

 منطقه/ نام ناحيه ذخاير قطعي ذخاير احتمالي ذخاير ممكن كل باقيمانده ذخاير

 كرمان ١/٢٠٦ ١٠٦ ١١٢٥ ١/١٤٣٧

 )مشتمل بر طرح گلندرود(البرز مركزي  ٥/١٣٨ ٤٩٧ ١٩٤٧ ٥/٢٥٨٢

  شرقيالبرز ٨/١٧ ١٠١ ١٤٥ ٨/٢٦٣

 البرز غربي ٢ ٣ ـــ ٥

 طبس ١٩١ ٤٥٩ ٦٠٠٠ ٦٦٥٠

 جمع ٤/٥٥٥ ١١٦٦ ٩٢١٧ ٤/١٠٩٣٨

 .  مي باشد١٣٨١ذخاير اعالم شده براساس آمار سال ) ١
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 ١٣٨٢تعداد معادن و وضعيت بهره برداري زغالسنگ كشور در سال )  :  ٥-٣(جدول 

 وضعيت معادن وضعيت بهره برداري

 دولتي تعاوني يخصوص

تعداد 
 فعال غيرفعال در حال تجهيز معادن

 استان

 آذربايجان شرقي ٩ ـــ ١ ١٠ ـــ ـــ ١٠

 تهران ٢ ١ ٣ ٦ ـــ ١ ٥

 خراسان ١ ٢ ـــ ٣ ـــ ١ ٢

 زنجان ١ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ١

 سمنان ٢٨ ٥ ١ ٣٤ ٦ ٤ ٢٤

 كرمان ١٤ ١ ١ ١٦ ٨ ـــ ٨

 گيالن ٢ ـــ ـــ ٢ ١ ـــ ١

 ندرانماز ٣٥ ٣ ١ ٣٩ ٦ ٤ ٢٩

 يزد ١١ ـــ ٤ ١٥ ٤ ٣ ٨

 قزوين ١ ـــ ـــ ١ ـــ ـــ ١

 گلستان ١٠ ـــ ـــ ١٠ ٣ ١ ٦

 جمع ١١٤ ١٢ ١١ ١٣٧ ٢٨ ١٤ ٩٥

      
 ١٣٨٢ميزان ذخاير، سرمايه گذاري و استخراج از معادن فعال زغالسنگ كشور در سال )  :  ٥-٤(جدول 

تعداد  )هزار تن(ميزان ذخيره  )هزار تن(ميزان استخراج 
 واقعي اسمي پرسنل

ايه گذاري انجام ميزان سرم
 قطعي احتمالي و ممكن )ميليون ريال(شده 

 استان

 آذربايجان شرقي ٧٣٤ ١١٦٠ ٣٠٨١ ١/٢٧ ٦/٣٠ ٢٢٠

 تهران ٧٥ ٨٩ ١٢٢٩ ١/٠ ١/٩ ٥٩

 خراسان ٣١٨ ٣١٨ ٣١٨٩ ٠/٢٢ ٠/٢١ ١٢

 زنجان ١٢ ٣٠ ٤٨٧ ـــ ٠/٢ ١

 سمنان ١٦١٩٩ ٢٠٠٠٠ ٢٢٥١٣١ ٠/٢٨١ ٠/٤٩٦ ٢٧٠٠

 كرمان ٢٢٤٠٠٠  ميليارد تن٢حدود  ٢٠١٦٩١ ٢/٨٤٩ ٠/٣٤٢٨ ٧٤٣٢

 گيالن ٤١٢٠ ٦٠٠٠ ٢٥٩٠٠ ٧/١٦ ٠/٩٦ ٨٢٥

 مازندران ١٣٨١٨٠ ٥٠٠٠٠٠ ٢٧٧٥٧ ٠/٢٦٧ ٠/٤٩٥ ٤٣٠٧

 يزد ١٤٠٠٠٠  ميليارد تن٥/٢حدود  ٤٧١٠٢٣ ٠/٢٥٤ ٠/١٩٣١ ٢١٣٥

 قزوين ٦ ١٨٢ ١٧٠ ٥/٠ ٠/٢ ٩

 گلستان ٣٦٠٠٠ ٨٩٠٠٠ ٣٩٥٥٧ ٢/١٨٤ ٨/٢١٨ ١٤٩٨

 جمع ٥٥٩٦٤٤ ٥١١٦٧٧٩ ٩٩٩٢١٥ ٨/١٩٠١ ٥/٦٧٢٩ ١٩١٩٨



  بخش سوختهاي جامد 
  

 

٢٦٣

  توليد زغالسنگ -٣-١-٥

 درصد آن از    ٠/٨٣ هزار تن زغالسنگ استخراج شده كه         ٨/١٩٠١ معدن فعال كشور مقدار      ١١٤ از   ١٣٨٢در سال   

 شركت هاي تحت پوشش بخش دولتي در       ميزان استخراج . معادن دولتي و مابقي از معادن بخش خصوصي بوده است          

 درصد برخوردار بوده اند كه اين امر عمدتاً ناشي از كاهش توليد            ٦ نسبت به سال گذشته از رشد منفي حدود          ١٣٨٢سال  

معدن سنگرود داراي دو بلوك مركزي و شمالي بوده كه در حادثه انفجار              . شركت البرز غربي از معدن سنگرود مي باشد      

در گذشته بيشترين ميزان توليد اين      . شمالي آن تعطيل و كارگران به بلوك مركزي منتقل گرديدند           بلوك   ١٣٧٦سال  

در حاليكه در   . معدن مربوط به بلوك شمالي مي گرديد كه داراي زغال مرغوب تر، شيب مناسب تر و استخراج آسان تر بود               

 متر در   ٥/١ وجود اليه هاي سنگ به ضخامت       حال حاضر در بلوك مركزي با وجود تورم نيروي انساني، عدم كارايي و             

لذا شركت البرز غربي تاكنون موفق نگرديده اقدامي        .  كار مشكل تر و هزينه استخراج باالتر مي باشد       ١بين زغال سنگ ها 

 و  ١٣٧٥-٨٢ميزان استخراج از معادن زغالسنگ را طي سالهاي          ) ٥-٥(جدول  . در راستاي خصوصي سازي انجام دهد     

بيانگر ) ٥-٧(همچنين جدول   . ملكرد ماهانه شركت هاي تحت پوشش بخش دولتي را نشان مي دهد           ع) ٥-٦(جدول  

 . مشخصات كمي و كيفي كارخانه هاي زغالشويي كشور مي باشد

 
                                                         ١٣٧٥-٨٢ميزان استخراج از معادن زغالسنگ طي سالهاي )  :  ٥-٥(جدول 

 )هزار تن(

 جمع كل شركتهاي دولتي
بخش 

 كرمان البرز شرقي البرز غربي البرز مركزي جمع خصوصي

تعداد معادن 
 فعال

 سال

١٣٧٥ ٧٠ ١/٨١٧ ١/٣٧٠ ٢/٧٠ ٦/٢٦٨ ٠/١٥٢٦ ٣/٢٠٠ ٣/١٧٢٦ 

١٣٧٦ ٧٧ ١/٧٣٩ ٥/٣٤٣ ٦/٤٣ ٢/٢٥٥ ٤/١٣٨١ ١/٢١٧ ٥/١٥٩٨ 

١٣٧٧ ٩١ ٩/٨٩٧ ٥/٤١٤ ٠/٦١ ٤/٢٦٩ ٨/١٦٤٢ ٢/١٨٧ ٠/١٨٣٠ 

١٣٧٨ ٩٥ ٣/٨٤٦ ٨/٤٥٤ ٦/٥٦ ١/٢٧٨ ٨/١٦٣٥ ٤/١٣٩ ٢/١٧٧٥ 

١٣٧٩ ٩٣ ١/٨٥٤ ٥/٤٧١ ٤/٦٢ ٢/٢٩٠ ٢/١٦٧٨ ٦/٣١٣ ٨/١٩٩١ 

١٣٨٠ ١٠١ ٠/٨٢٦ ٩/٤٦٦ ٥/٥١ ٢٠٥ ٤/١٥٤٩ ٥/١٠٣ ٩/١٦٥٢ 

١٣٨١ ٨٥ ٤/٨٦٤ ٩/٥٣٩ ٩/٢٦ ٧/٢٣٨ ٩/١٦٦٩ ٢/٢٠٩ ١/١٨٧٩ 

١٣٨٢ ١١٤ ٢/٨٤٩ ٤/٥١٢ ٦/١١ ٨/٢٠٤ ٠/١٥٧٨ ٨/٣٢٣ ٨/١٩٠١ 

 

 
 .  اين اليه هاي سنگ با پائين رفتن در عمق زمين ضخيم تر مي گردند- ١



      

 

 

 ٢٦٤ ١٣٨٢ژي سال ترازنامه انر

 
  ١٣٨٢عملكرد ماهانه و برنامه استخراج شركتهاي زغالسنگ تحت پوشش بخش دولتي در سال )  :  ٥-٦(جدول 

 )تن(

 ماههاي سال كرمان البرز شرقي البرز غربي البرز مركزي جمع 

  فروردين ٦٦٩٨٣ ٣٥٠٠٩ ٦٦٠ ١٣٦٧٩ ١١٦٣٣١

  ارديبهشت ٦٦٧٥٢ ٤٤٧٣٦ ٥٣٠ ١٤٥٦٥ ١٢٦٥٨٣

  خرداد ٧٢٠٨٦ ٤٨٠٣٨ ٧٩٠ ١٨٣٥٩ ١٣٩٢٧٣

  تير ٨٣٧٩٣ ٤٥٣٠٥ ١١١٠ ٢٥٠٩٠ ١٥٥٢٩٨

  مرداد ٦٩٦٢٤ ٤٢٦٣١ ٩٦٠ ٢٥١٠١ ١٣٨٣١٦

  شهريور ٨٠٦١٥ ٤٤٦١١ ٨٤٠ ١٧٥٦٤ ١٤٣٦٣٠

  مهر  ٧٠٥٦٦ ٣٩٢٧٣ ٧٥٠ ١٤٤٢٢ ١٢٥٠١١

  آبان ٧٢٣٣٤ ٣٧٢٣٠ ٧٧٥ ١٣٦٧٠ ١٢٤٠٠٩

  آذر ٧٠٩١٢ ٣٨١٩٣ ١١٠٠ ١٤٠٠٠ ١٢٤٢٠٥

  دي ٦٣١١٤ ٤٧٧٩٠ ١٥٣٥ ٢٠٦٦٠ ١٣٣٠٩٩

  بهمن ٦٣٢٣١ ٥٠٠٠٩ ١٢٣٠ ١٧١٢٧ ١٣١٥٩٧

  اسفند  ٦٩١٦١ ٣٩٥٧٥ ١٣٦٠ ١٠٦٠٧ ١٢٠٧٠٣

  جمع ٨٤٩١٧١ ٥١٢٤٠٠ ١١٦٤٠ ٢٠٤٨٤٤ ١٥٧٨٠٥٥

 برنامه  ٩٦٣٢٣٠ ٤٩٨٣٠٢ ٣٤٥٠٠ ٣٢٧٨٦٧ ١٨٢٣٨٩٩

 درصد اجراي برنامه  ٨٨ ١٠٣ ٣٤ ٦٢ ٨٧

 )درصد( ١٣٨١رشد عملكرد نسبت به سال  -٢ -٥ -٥٧ -١٤ -٦

 
مشخصات كمي و كيفي كارخانه هاي زغالشويي شركتهاي تحت پوشش شركت تهيه و توليد )  :  ٥-٧(جدول 

 مواد معدني ايران

زغالسنگ خام 
 ورودي 

ظرفيت تناژ زغالسنگ كنسانتره  باطله
 ورودي 

 درصد خاكستر  )تن در ساعت(
درصد 
 خاكستر

درصد 
 بازيافت

درصد 
 اكسترخ

درصد 
 بازيافت

 نام كارخانه زغالشويي

  در حال بهره برداري١زرند شماره  ٥٤ ١١ ٣٥ ٧٥ ٣٣ ٣٥٠

 )١() طرح قبلي (٢زرند شماره  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 )١() طرح(ريگ آباد  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كارمزد در حال بهره برداري ٦٢ ١١ ٣٨ ٩٠ ٣٠ ٩٠

 ره برداريشاهرود در حال به ٤٨ ١٢ ٥٢ ٨٨ ٤٥  ١٠٠ ± ١٠

 سنگرود در حال بهره برداري ٨٢ ١٠ ١٨ ٩٠ ٢٠ ١٠

 .در حال بهره برداري نمي باشند)  ١ 



  بخش سوختهاي جامد 
  

 

٢٦٥

توليد زغالسنگ كنسانتره در نواحي     . زغالسنگ خام قبل از اينكه مورد مصرف قرار گيرد تبديل به كنسانتره مي گردد             
ر تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل           هزا ٢/٩١٧ برابر   ١٣٨٢توليدي شركتهاي تحت پوشش بخش دولتي در سال         

 هزار تن بوده كه      ١٠٠٥پيش بيني توليد زغال كنسانتره كشور طبق برنامه مصوب،           .  درصد كاهش داشته است     ٣حدود  
 ٢٨ ظرفيت توليد فوالد خام به بيش از         ١٣٨٨طبق برنامه هاي دولت، تا پايان سال       .  درصد آن عملي گرديده است     ٩١حدود  

در اين راستا حجمي از اين توليد در واحدهاي فوالدسازي به روش كوره بلند توليد خواهد                . افزايش خواهد يافت  ميليون تن   
 ٥/٣بنابراين وزارت صنايع و معادن براي توليد        . شد كه نياز به كنسانتره زغالسنگ براي تأمين انرژي و احياء سنگ آهن دارد             

ده و با اجراي طرح هاي توسعه زغالسنگ با همكاري بخش خصوصي در            ميليون تن زغال سنگ برنامه جدي را تدوين نمو        
 . استان هاي سمنان، گلستان، يزد و كرمان، هدف گيري مشخصي براي تأمين مواد اوليه فوالدسازان دارد

 
  ١٣٧٥ -٨٢ميزان توليد كنسانتره زغالسنگ توسط شركتهاي تحت پوشش بخش دولتي طي سالهاي )  :  ٥-٨(جدول 

 )نهزار ت(

 سال كرمان البرز شرقي البرز غربي البرز مركزي جمع 

١٣٧٥ ٣٧٧ ١٧٥ ٥١ ١٨٢ ٧٨٥ 

١٣٧٦ ٣٧٨ ١٩٣ ٢٦ ١٨١ ٧٧٨ 
١٣٧٧ ٥١٠ ٢٤٧ ٤٨ ١٩٥ ١٠٠٠ 
١٣٧٨ ٤٢٦ ٢٥٩ ٤٣ ٢٠٠ ٩٢٨ 
١٣٧٩ ٤٢١ ٢٦٤ ٥/٤٥ ٥/١٧٩ ٩١٠ 
١٣٨٠ ٣٩٥ ٢٨٦ ٤٣ ٢٠٥ ٩٢٩ 

١٣٨١ ١/٤٤٦ ٣٥٠ ١٤ ٨/١٣٥ ٩/٩٤٥ 
١٣٨٢ ٤٥٠ ٢/٣٢٧ ٥/٨ ٥/١٣١ ٢/٩١٧ 

نمودار (١-٥ ) : توليد كنسانتره زغالسنگ بخش دولتي 
طي سالهاي ٨٢-١٣٧٥
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 ٢٦٦ ١٣٨٢ژي سال ترازنامه انر

 
 )تن(              ١٣٨٢عملكرد ماهانه توليد كنسانتره زغالسنگ تحت پوشش بخش دولتي در سال )  : ٥-٩(جدول 

 ماههاي سال كرمان البرز شرقي البرز غربي البرز مركزي جمع

 فروردين ٣٥٦٣٦ ٢٣٥٧٠ ٣٢٠ ٩٩٨٧ ٦٩٥١٣

 ارديبهشت ٣٥٢٠٣ ٢٨٣٦٩ ٥١٠ ١٠١٩٣ ٧٤٢٧٥

 خرداد ٣٧٠٥٢ ٢٣٢٣٥ ٥٨٥ ١١٦٥٧ ٧٢٥٢٩

 تير ٤٤٣٧٥ ٢٧٣٧٥ ٩٣٥ ١٨١٧٣ ٩٠٨٥٨

 مرداد ٣٦٧٨٤ ٣٠٠٠٧ ٦١٥ ١٤٧٤٢ ٨٢١٤٨

 شهريور ٣٩٣٦٧ ٢٨٠٠٣ ٧٥٠ ١٠٨٧٥ ٧٨٩٩٥

 مهر ٣٧٧٠٧ ٢٧٥١١ ٥١٠ ٨٩٠١ ٧٤٦٢٩

 آبان ٣٩٢٠٠ ٢٧٠٠٨ ٥٨٠ ٨٧١٨ ٧٥٥٠٦

 آذر ٤٠٩٥٨ ٣٠٠٠٩ ٩١٠ ٨٠٠٠ ٧٩٨٧٧

 دي  ٣٠٥٦٤ ٢٧٢٠٠ ١١٣٥ ١٢٦٧٠ ٧١٥٦٩

 بهمن ٣٨٩٠٠ ٢٧٣٠٠ ٨٤٥ ١١٣٢٣ ٧٨٣٦٨

 اسفند  ٣٤٢٧٢ ٢٧٦٠٩ ٧٨٠ ٦٢٩٠ ٦٨٩٥١
 جمع ٤٥٠٠١٨ ٣٢٧١٩٦ ٨٤٧٥ ١٣١٥٢٩ ٩١٧٢١٨

 برنامه  ٥١٩٩٩٠ ٢٦٠٠٠٠ ٢٥٠٢٠ ١٩٩٩٩٨ ١٠٠٥٠٠٨

 درصد اجراي برنامه  ٨٧ ١٢٦ ٣٤ ٦٦ ٩١

 )رصدد( ١٣٨١رشد عملكرد نسبت به سال  ١ -٧ -٤٠ -٣ -٣

 
 )تن(            ١٣٨٢ميزان ارسال ماهانه كنسانتره زغالسنگ تحت پوشش بخش دولتي در سال )  : ٥-١٠(جدول 

 ماههاي سال كرمان البرز شرقي البرز غربي البرز مركزي جمع

 فروردين ٣٢٠٠٧ ٣٩٣٦٦ ٣٢٠ ٩٥٦٨ ٨١٢٦١

 ارديبهشت ٣٦٥٢٨ ٣١٠٣٧ ٥١٠ ١٢٩٧٦ ٨١٠٥١
 خرداد ٣٨٥١٧ ٢٧٦٠٥ ٥٨٥ ١٠٤١٤ ٧٧١٢١
 تير ٤١٩٩١ ٣١٠٢٣ ٩٣٥ ١٨٦٠٠ ٩٢٥٤٩
 مرداد ٤٠١٠٦ ٢٧٠٢٢ ٦١٥ ١٥٥٧٥ ٨٣٣١٨

 شهريور ٣٨٨٦٧ ٢٩٥٥٤ ٧٥٠ ١١٥٣١ ٨٠٧٠٢

 مهر ٣٨٠٧٣ ٢٨٠١٧ ٦٣٣ ٨٨٠٨ ٧٥٥٣١

 آبان ٣٣٨٨٩ ١٩٨٤٠ ٥٧٤ ٨٨١١ ٦٣١١٤

 آذر ٣٢٤٨٨ ٢٠٣٤٥ ٩٠٠ ٨٠٠٠ ٦١٧٣٣

 دي  ٣١٨٦٩ ٢٢٥٢٥ ١١٨١ ١١٤٩٨ ٦٧٠٧٣

 بهمن ٤٢٢٤٣ ٣٥٥١١ ٧٩٦ ١٤٠٧٤ ٩٢٦٢٤

 اسفند  ٣٢٣٩٧ ٢٣٠٦٤ ٧٩٢ ٥٢٧٠ ٦١٥٢٣
 جمع ٤٣٨٩٧٥ ٣٣٤٩٠٩ ٨٥٩١ ١٣٥١٢٥ ٩١٧٦٠٠

 برنامه  ٥١٩٩٩٠ ٢٦٠٠٠٠ ٢٥٠٢٠ ١٩٩٩٩٨ ١٠٠٥٠٠٨

 درصد اجراي برنامه  ٨٤ ١٢٩ ٣٤ ٦٨ ٩١

 )درصد( ١٣٨١رشد عملكرد نسبت به سال  -٣ -٢ -٣١ -٥ -٤



  بخش سوختهاي جامد 
  

 

٢٦٧

 غالسنگ واردات و صادرات ز-٤-١-٥

كيفيت نازل زغالسنگ هاي كك شو توليد داخل موجب گرديده كه ساالنه مقدار قابل توجهي زغالسنگ وارد كشور                 
 ١٣٨٢در سال   . شده و پس از مخلوط شدن با زغال توليدي در داخل كشور در صنايع فوالد مورد استفاده قرار گيرد                      

 هزار تن بوده كه عمدتاً از كشورهاي چين،         ٢/١٢٨٠ران  مجموع زغالسنگ وارداتي از طريق گمرك جمهوري اسالمي اي        
انگلستان، استراليا، هلند، آذربايجان، امارات متحده عربي، كانادا، سريالنكا،  ژاپن و فدراسيون روسيه وارد ايران شده                     

 ٥٩٩لغ بر   عمده ترين واردكننده زغالسنگ كشور، ذوب آهن اصفهان مي باشد كه در سال مورد بررسي، وارداتي با               . است
 زغالسنگ هاي صادراتي ايران عمدتاً زغال قالبي، گلوله زغالسنگ، كك و نيمه               ١٣٨٢در سال   . هزار تن داشته است   

 هزار تن بوده كه عمدتاً به          ٢٠كك، زغالسنگ، لينيت يا تورب، زغالسنگ قيري و ساير زغال سنگ ها به ميزان                   
 .ان، انگلستان، پاكستان، چين و ژاپن صادر شده استكشورهاي آذربايجان، الجزاير، تركيه، هند، افغانست

 

 ١٣٧٥-٨٢واردات و صادرات زغالسنگ ايران طي سالهاي )  :  ٥-١١(جدول 

 واردات  صادرات

 )تن(مقدار  )ميليون ريال(ارزش  )تن(مقدار  )ميليون ريال(ارزش 
 سال

١٣٧٥ ٣٣٣٧٨٧ ١/٤٥٣٩٣ ١٤٠٥١ ٧/٣٩٤ 

١٣٧٦ ٤٢٥٩٠٢ ١/٧٣٥٣٠ ٦٣٩ ١/٣٤ 
١٣٧٧ ٣٧٨٨٩٥ ٣/٦٦٠٥٥ ١١٢٩ ٠/٩٩ 
١٣٧٨ ١٣١٨٥٨٣ ٧/١٧١٠٤٣ ١٣٢١٥ ٣/٣٨٥٢ 
١٣٧٩ ١١٧٨٠٨٧ ٧/١٥٠٣٨ ٦١٧١١ ١/٣٣٥٦ 
١٣٨٠ ٤٨٨٧٢٢ ٦/٧٧٦٤٩ ١١٦١٦٨ ٣/٤٢٦٥ 
١٣٨١ ٧/٦٥٨٧٧٩ ٦/٣٦٢٩٧٢ ٢٢٨٩٨ ٩/١٦٠٩١ 
١٣٨٢ ٩/١٢٨٠١٩٦ ٧/٩٦١١٤٠ ٢٠٢١٠ ٤/١٤٩٣٥ 

 

  به تفكيك انواع زغالسنگ ١٣٨٢ ايران در سال واردات و صادرات زغالسنگ)  :  ٥-١٢(جدول 

 شرح )تن(وزن  )ميليون ريال(ارزش ريالي  )هزار دالر(ارزش دالري 

 : واردات    
 آنتراسيت بهم فشرده نشده  ٨/١٧٩ ١/٥٧٧ ٩/٧٢
 زغالسنگ قيري بهم فشرده نشده  ٠/١٦ ٩/٦٦ ٤/٨

 ه نشده ساير زغالسنگهاي بهم فشرد ٨/٩٤٦٦٠٠ ٢/٥١٠٢٤٠ ٣/٦٤٤٢٤
 ) تورب(زغال نارس  ٥/٣٠٦ ٧/٤٩٧ ٨/٦٢
 زغالسنگ لينيت، زغال قرع، كك و نيمه كك  ٨/٣٣٣٠٩٣ ٨/٤٤٩٧٥٨ ٧/٥٦٧٨٧
 كل واردات ٩/١٢٨٠١٩٦ ٧/٩٦١١٤٠ ١/١٢١٣٥٦

 : صادرات    
 زغالسنگ قيري بهم فشرده نشده  ٩/٦٩٦١ ٧/١١٨٩٥ ٠/١٥٠٢
  فشرده نشده ساير زغالسنگهاي بهم ٩/١٢٣٧٨ ٢/٢٨٢٠ ١/٣٥٦
 لينيت بهم فشرده  ٧/٧٨٥ ٧/١٨١ ٩/٢٢
 زغالسنگ لينيت، زغال قرع، كك و نيمه كك  ٨/٨٣ ٨/٣٧ ٨/٤
 كل صادرات  ٣/٢٠٢١٠ ٤/١٤٩٣٥ ٨/١٨٨٥



      

 

 

 ٢٦٨ ١٣٨٢ژي سال ترازنامه انر

 
  مصرف زغالسنگ -٥-١-٥

عمده ترين . بزرگترين مصرف كنندگان زغالسنگ در جهان صنايع فوالد و نيروگاههاي برق و حرارت مي باشند                
اين كارخانه به منظور تهيه كك جهت استفاده در فرآيند            . رف كننده زغالسنگ ايران ذوب آهن اصفهان مي باشد        مص

 درصد آن را از معادن داخل كشور        ٥٩ هزار تن زغالسنگ مصرف نموده كه حدود         ١٥٠٢ حدود   ١٣٨٢توليد خود در سال     
 درصد از تعهدات مورد نياز       ٢٠مورد بررسي حدود    در سال   .  درصد مابقي را از طريق واردات تأمين نموده است           ٤١و  

تأمين نگرديده كه اين امر عمدتاً به دليل عدم ظرفيت خالي سيلوها و عدم توليد بعضي از معادن در بخش دولتي و                           
 . همچنين عدم توانايي توليد به علت عدم وجود كارخانه زغالشويي و مشكالت حمل در بخش خصوصي بوده است

 
 )تن(                   ١٣٧٥-٨٢مقدار مصرف زغالسنگ در كارخانه ذوب آهن اصفهان طي سالهاي :  )  ٥-١٣(جدول 

 سال مقدار زغالسنگ وارداتي مصرفي )كنسانتره(مقدار زغالسنگ داخلي مصرفي  جمع زغالسنگ مصرفي

١٣٧٥ ٦١٥٦٣٢ ٧٦٦٩٥٧ ١٣٨٢٥٨٩ 

١٣٧٦ ٦٨٥١٨٧ ٧٩٦٣٤٠ ١٤٨١٥٢٧ 

١٣٧٧ ٧٠٣٩٠٨ ٨٧٤٢٥٨ ١٥٧٨١٦٦ 

١٣٧٨ ٧٢٩٩٢٠ ٨٥٦٧٢٣ ١٥٨٦٦٤٣ 

١٣٧٩ ٦٩٥١١٨ ٨٩٧٢٤٢ ١٥٩٢٣٦٠ 

١٣٨٠ ٦٩٣٣٧٥ ٨٨٨٥٦٢ ١٥٨١٩٣٧ 

١٣٨١ ٦٥٣٢٢٤ ٨٩٩٥٥٧ ١٥٥٢٧٨١ 

١٣٨٢ ٦١٥٧٣٣ ٨٨٥٩٧١ ١٥٠١٧٠٤ 

 
از جمله مصرف كنندگان زغالسنگ كك شو عالوه بر ذوب آهن اصفهان، صنايع فرو  آلياژ، كارخانجات قندسازي،                    

، شركت ملي   )لوله سازي(نگري، كارخانجات نسوز، ايران كاربيد، مجتمع فوالد اهواز، شركت ملي گاز ايران              ريخته گري، آه 
نفت، باطريسازي، شركت كالچ، فوالد مباركه، شركت فروسيليس، راه آهن جمهوري اسالمي ايران و غيره مي باشند كه                   

 .زغالسنگ را پس از تبديل به كك مورد مصرف قرار مي دهند
 
 )هزار تن(ميزان مصرف زغالسنگ شسته شده و كك تعدادي از واحد هاي صنايع فرو آلياژ       )  :  ٥-١٤(ل جدو

 شرح زغالسنگ شسته شده كك  جمع

 ) ازنا(شركت صنايع فرو آلياژ  ١٥ ١٠ ٢٥

 )سمنان(فروسيليس ايران  ١٥ ١٠ ٢٥

 طرح توسعه فرو آلياژ ازنا  ٢٣ ١٥ ٣٨

 كروم سبزوار طرح توسعه فرو ١٠ ٧ ١٧

 فرو كروم فارياب  ١٥ ١٠ ٢٥

 فرو آلياژ بندر قشم  ٢٣ ١٥ ٣٨

  جمع ١٠١ ٦٧ ١٦٨
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 ميليون تن در ذوب آهن      ٥/١ ميليون تن زغالسنگ استخراج شده از معادن كشور حدود            ٩/١در مجموع از حدود     

لسنگ و خرده كك به خارج       هزار تن به صورت زغا     ٢٠ هزار تن در بخش خانگي و تجاري، حدود           ٣٠اصفهان، حدود   

صادر گرديده است و مابقي توليد در ساير صنايع فوق الذكر عمدتاً  در صنايع فروآلياژ به صورت كك مورد استفاده قرار                       

 .   درصد كك بدست مي آيد٥٠-٥٥الزم به يادآوري مي باشد كه از هر تن زغالسنگ حدود . گرفته است

 
 زغالسنگ  هزينه تمام شده و قيمت فروش -٦-١-٥

نظر به اينكه عوامل مختلف و متنوعي در تعيين هزينه تمام شده معادن زغالسنگ نقش دارند، لذا هزينه انجام                       
شده بسته به ژنز كانسار، ضخامت، عمق و شيب اليه ها، شرايط تكتونيزه بودن اليه ها، چگونگي انجام اكتشافات اصولي                  

اران، نيروي انساني، روش هاي آماده سازي و تجهيز، نحوه استخراج،             سيستماتيك، توانايي فني و مديريتي بهره برد       
 . ماشين آالت معدني مورد استفاده و غيره متفاوت مي باشد

 هزار  ١٠٨٨ در بخش دولتي ميانگين هزينه تمام شده به ازاء هر تن توليد كنسانتره زغالسنگ حدود                 ١٣٨٢در سال   
در عين حال در معادن بخش       .  هزار ريال بود   ٧٧٠ره طي اين سال     ريال بوده است و قيمت فروش زغالسنگ كنسانت        

خصوصي ميانگين هزينه تمام شده به ازاء هر تن زغالسنگ خام به علت حجم كم عمليات و تناژ پايين استخراج بطور                      
 اين در حالي است كه متوسط قيمت فروش زغالسنگ خام بسته به نوع زغالسنگ و               .  هزار ريال بود   ١٥٠-١٧٠متوسط  

 . هزار ريال به فروش رسيده است٢٠٠-٢٥٠كيفيت آن در سر معدن بين 
 

 )ريال بر تن(                                                         ١٣٥٩-٨٢قيمت زغالسنگ كك شو طي سالهاي )  :   ٥-١٥(جدول 
 سال قيمت فروش قيمت تمام شده سال قيمت فروش قيمت تمام شده

١٣٥٩ ٢١٦٩٧ ٢١٦٩٧ ١٣٧١ ١٣٦٨٣٧ ١٤٨١٨١ 

١٣٦٠ ٢١٥١٠ ٢١٥١٠ ١٣٧٢ ١٦٣٠٥٨ ١٦٦٥٦٤ 

١٣٦١ ١٦٧٧٠ ١٦٧٧٠ ١٣٧٣ ٢٢٠٩٣٣ ١٩٦٦٥٩ 

١٣٦٢ ١٨١٢١ ١٨١٢١ ١٣٧٤ ٢٥٦٩٥٧ ٢٧٧٤٤٠ 

١٣٦٣ ٢١٣٤٧ ٢١٣٤٧ ١٣٧٥ ٣٥٥٠٠٢ ٤٥٢٣٤٢ 

١٣٦٤ ٢٧١١٧ ٢٧١١٧ ١٣٧٦ ٤٠١٩٨٨ ٥٤٦٢٦٠ 

١٣٦٥ ٢٧٩٨٦ ٢٧٩٨٦ ١٣٧٧ ٤٧٢٤٣٤ ٦٠٦٠٨٥ 

١٣٦٦ ٢٦٤٣٢ ٢٦٤٣٢ ١٣٧٨ ٥٠١٤٦٢ ٧٧١٦٨٩ 

١٣٦٧ ٢٩٢٤٦ ٢٩٢٤٦ ١٣٧٩ )١( ٥٨٠٠٠٠ ١٠١١٨٧١ 

١٣٦٨ ٤٩٠١٨ ٤٩٠١٨ ١٣٨٠ ٦٨٥٠٠٠ ٨٤١٠٠١ 

١٣٦٩ ٧١٣١٧ ٧١٣١٧ ١٣٨١ ٧٥٠٠٠٠ ١١٠٩٣٨٤ 

١٣٧٠ ١١٩٤٥١ ١١٥٦٦٦ ١٣٨٢ ٧٧٠٠٠٠ ١٠٨٨٧٦٥ 

 : مالحظات
 .قيمت فروش در سال مذكور بطور خالص مي باشد و هزينه هاي صندوق بازنشستگي فوالد در ارقام مذكور لحاظ نگرديده است) ١
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  برنامه خصوصي سازي معادن زغالسنگ -٧-١-٥

در حال حاضر مشكالت ساختاري، كمبود نقدينگي و قيمت هاي دولتي به عنوان اساسي ترين معضالت توليد                       
بررسي ها نشان ميدهد فعاليت بخش دولتي در بهره برداري و استخراج زغالسنگ در              . لسنگ در كشور مطرح مي باشند    زغا

در حاليكه دولت با حجم باالي سرمايه گذاري در اين بخش مواجه است، تورم نيروي انساني                . بلندمدت اقتصادي نمي باشد  
لذا در نظر است كه در برنامه هاي آتي به منظور جذب                . در بعضي از معادن موجب كاهش بهره وري گرديده است            

سرمايه گذاران داخلي و خارجي و همچنين آزاد شدن سرمايه گذاري بخش خصوصي در معادن بزرگ، نسبت به واگذاري                    
 .  درصد از اين معادن به بخش خصوصي تصميم گيري شود٦٥حداقل 

ان به مهيا شدن شرايط مساعد جهت خصوصي  سازي،         از نقاط قوت خصوصي سازي معادن زغالسنگ در كشور مي تو        
 ميليون تن زغالسنگ در سال       ٣و نياز مطمئن كشور به حداقل        ) ذوب آهن اصفهان  (وجود مشتري دائمي اين محصول       

همچنين از آنجا كه طرحهاي زيربنايي در معادن زغالسنگ عمدتاً به اتمام رسيده اند، سرمايه گذاران بخش                   . اشاره نمود 
جهت راه اندازي هر طرح جديد نياز به سرمايه گذاري در بخشهايي نظير راهسازي، انتقال خطوط برق و غيره                     خصوصي  

يكي از مهمترين حمايت هايي كه دولت مي تواند از اين بخش بعمل آورد، تضمين خريد توليدات                     . نخواهند داشت 
بر و سرمايه بر بوده و از سوي ديگر بدليل            چرا كه روند توليد زغالسنگ از سويي زمان            . واحدهاي مختلف مي باشد  

، تراكم نيروي انساني و     )بدليل استفاده از روشهاي غيرمكانيزه در استخراج      (زيرزميني بودن معادن، پائين بودن راندمان       
 .غيره موجب افزايش هزينه تمام شده زغالسنگ در مقايسه با قيمت هاي جهاني شده است

اما در ابتداي دهه    . لهاي گذشته از افت و خيزهاي زيادي برخوردار بوده است         اجراي برنامه خصوصي سازي طي سا    
 خصوصي سازي معادن به حداكثر رسيد، بطوري كه بخش اعظمي از واحدهاي زغالي ناحيه                ١٣٨٢ به ويژه در سال      ٨٠

ي كه يكي از     درصد توليد زغالسنگ در شركت البرز شرق       ٨٠در حال حاضر  . البرز شرقي به بخش خصوصي واگذار گرديد      
در . عمده ترين تأمين كنندگان زغالسنگ كارخانه ذوب آهن اصفهان مي باشد، توسط بخش خصوصي صورت مي گيرد               

 محدوده آن   ٧ محدوده زغالدار در شاهرود كه تحت پوشش شركت زغال سنگ البرز شرقي قرار دارد                 ١١ از   ١٣٨٢سال  
 به  ١٣٨٣با پروانه بهره برداري قرار است تا پايان آذر ماه سال              محدوده ديگر    ٢ محدوده باقيمانده،    ٤واگذار شد و از      

عالوه بر ناحيه البرز شرقي، برنامه جدي براي واگذاري واحدهاي زغالي در نواحي زغالدار                . بخش غيردولتي واگذار گردد   
 سازمان توسعه و    در حال حاضر اين نواحي زغالدار تحت پوشش        . البرز غربي، كرمان و البرز  مركزي در دست اجرا است           

 بخشي از معادن زغالسنگ زير آب واقع در استان مازندران            ١٣٨٢در سال   . نوسازي معادن و صنايع معدني ايران مي باشند      
 از شتاب   ١٣٨٢ نسبت به سال      ١٣٨٣به بخش خصوصي واگذار شد و پيش بيني مي شود ادامه خصوصي سازي در سال                

 . بيشتري برخوردار باشد

زيادي از معادن زغالسنگ دولتي تاكنون واگذار گرديده اند، اما دولت براي واگذاري ديگر واحدهاي               با اينكه تعداد    
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اين . زغالي به بخش خصوصي بدليل تورم نيروي انساني و در نتيجه بهره وري پائين آنها با موانع جدي روبرو مي باشد                    
 در  ١٣٨٢مت هاي فوالد و زغالسنگ در سال        امر موجب شده كه هر چند توليدكنندگان زغالسنگ بعد از افزايش قي              

شرايط مناسبتري نسبت به سالهاي گذشته قرار گيرند، اما در زمينه توليد اقتصادي محصول خود در آينده با مشكالتي                     
از سوي ديگر واگذاري شركتهاي زغالسنگ به دليل بدهي معوقه از دشوارترين برنامه هاي واگذاري در                  . مواجه گردند 
چرا كه اين بدهي در شرايطي به بخش خصوصي منتقل مي گردد كه اين بخش فعاليت هاي               . ته بوده است  سالهاي گذش 

در . اقتصادي را تازه به عهده گرفته و هنوز به سوددهي نرسيده بايستي پاسخگوي بدهي هاي معوقه بخش دولتي باشد                  
ليل تورم نيروي انساني و مشكل        حال حاضر خصوصي سازي دو محدوده زغالدار طزره و رضي در البرز شرقي بد                  

اين امر با ارائه تسهيالت به معدنكاران از سوي بانكها جهت بهر ه گيري از             . بازنشستگي با مانع جدي روبرو گرديده است      
مكانيزاسيون و تجهيز و نوسازي واحدها، و با عنايت به افزايش تقاضا براي زغالسنگ و ايجاد شرايط مناسب جهت                       

 .الح ساختار نيروي انساني و افزايش بهره وري در معادن زغالسنگ قابل رفع مي باشدتوليد از طريق اص

در راستاي سياست هاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مبني بر واگذاري استخراج و بهره برداري                
سنگ حرارتي كوچكعلي شمالي  با واگذاري معادن زغال١٣٨٣از معادن زغالسنگ حرارتي، وزارت صنايع و معادن در سال 

اين امر زمينه احداث و توسعه        . و جنوبي، كالشور و كمر مهدي به سازمان توسعه برق ايران موافقت كرده است                   
 . نيروگاههاي زغالسنگي در كشور را فراهم مي كند
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 ١ سوختهاي غيرتجاري-٢-٥

زراعت ديم، زراعت آبي، باغات و      (به اراضي تحت كشت      ميليون هكتار    ٢٧/٦ ميليون هكتار عرصه كشور،      ١٦٤از  

، راهها، درياچه ها، مردابها و هامونها اختصاص        )شهري و روستائي  (و اراضي تخصيص يافته به مناطق مسكوني         ) غيره

اگرچه منابع طبيعي    .  درصد از كل عرصه كشور متعلق به منابع طبيعي تجديد شونده مي باشند                    ٢/٨٣داشته و    

 كشور به صورت يك پيكره واحد است اما به لحاظ سيستمهاي بهره برداري و نظامهاي مديريتي در كشور                   تجديدشونده

جنگل، مرتع  : اين سه بخش عبارتند از    . جمهوري اسالمي ايران در سه بخش متفاوت مورد توجه و ارزيابي قرار ميگيرند            

 . و مناطق بياباني

ز درختان، درختچه ها و گونه هاي علفي است كه همراه با            طبق تعريف، جنگل منطقه وسيعي پوشيده ا       : جنگل

جانوران وحشي نوعي اشتراك حياتي، گياهي و جانوري را تشكيل داده و تحت تأثير عوامل اقليمي و خاكي قادر است                      

 .تعادل طبيعي خود را حفظ كند

.  كل كشور را مي پوشاند    درصد از سطح     ٦/٧ ميليون هكتار مي باشد كه در حدود        ٤/١٢سطح كل جنگلهاي ايران     

بديهي است اين رقم با توجه به سرانه         .  هكتار مي باشد  ٢/٠با توجه به جمعيت كشور، در حال حاضر سهم هر ايراني              

در حال حاضر بايد حدود     .  هكتار مي باشد، حاكي از فقر و كمبود شديد كشور ما در اين زمينه است              ٨/٠جهاني جنگل كه    

 ميليون هكتار آن مربوط به احياء و توسعه جنگل،           ٢فعلي پوشش جنگلها افزود كه حدود         ميليون هكتار به مساحت      ٤

يك ميليون هكتار به توسعه فضاي سبز و يك ميليون هكتار آن به احداث درختكاريهاي دو منظوره باغي و جنگلكاري                     

 . در اراضي آب و ديم اختصاص دارد

جنگلهاي . داراي جنگل در جهان مقام چهل و پنجم را دارد            كشور   ٥٦الزم به يادآوري است كه ايران در بين          

 :ايران را مي توان به پنج ناحيه رويشي بشرح زير تقسيم بندي نمود

 .كه نوار سبز شمال كشور را تشكيل مي دهد) خزري(  ناحيه هيركاني -

 .  ناحيه ايران و توراني كه بطور عمده در مركز ايران پراكنده شده اند-

 .گرس كه عمدتاً جنگلهاي بلوط غرب كشور را تشكيل مي دهند  ناحيه زا-

 .  ناحيه خليج فارس كه در نوار ساحلي جنوب پراكنده مي باشند-

 
 . مأخذ برخي از مطالب اين بخش، سايت سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري كشور مي باشد- ١
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 .  ناحيه ارسباراني كه متشكل از گونه هاي نادر و منحصر به فرد مي باشند-

ار گرفته  كه به دليل شرايط       ميليون هكتار از كل مساحت جنگلهاي كشور در دامنه هاي شمال البرز قر             ٩/١حدود  

حاصلخيزي، وضعيت بيولوژيكي و پتانسيل توليدي مناسب، اين منطقه به عنوان قطب توليد فرآورده هاي جنگلي در                    

در بين استانهاي مختلف كشور، استانهاي فارس، خراسان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان به                . كشور مطرح مي باشد  

 درصد از اراضي جنگلي، بيشترين سطح جنگلهاي كشور را به خود                ١/٨ و   ٩/٨ ،١/٩،  ٧/٩ترتيب با سهمي حدود      

داراي زيستجرمي به ترتيب معادل     ) نوشهر(و مازندران   ) ساري(جنگلهاي استانهاي گيالن، مازندران     . اختصاص داده اند 

تجرم در واحد سطح     تن در هكتار در واحد سطح بوده و استانهاي يزد و مركزي داراي كمترين زيس                 ١٠٣ و   ١٠٩،  ١٣٥

 .جنگلي مي باشند

مرتع زميني است اعم از كوه، دامنه يا اراضي مسطح كه در فصول رويش گياهان داراي پوششي از نباتات                    : مراتع

ممكن است كه مراتع داراي     . علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه بهره برداري صرفاً مورد چراي دام قرار مي گيرد                

 .درو باشد كه در اين صورت مرتع مشجر ناميده مي شوددرختان جنگلي خو

 ٩٠از كل   )  درصد ٣٣/١٠( ميليون هكتار    ٣/٩،  ١٣٧٤براساس آخرين آمار سازمان جنگلها و مراتع كشور در سال            

  ميليون هكتار   ٤/٤٣مرتع متوسط تا فقير و      )  درصد ٤٥/٤١( ميليون هكتار    ٣/٣٧ميليون هكتار مراتع كشور مرتع خوب،       

 ميليون تن علوفه خشك قابل بهره برداري       ٧/١٠مرتع فقير تا خيلي فقير بوده كه داراي توليدي برابر با             )  درصد ٢٢/٤٨(

 درصد مساحت كشور    ٥٥ ميليون هكتار يا     ٩٠ ميليون هكتار  وسعت كشور       ١٦٤پس به عبارتي، از سطح      . مجاز مي باشند 

 :ير طبقه بندي نمودرا مراتع تشكيل مي دهند كه مي توان آنها را به صورت ز

 . كيلوگرم علوفه قابل برداشت در هكتار٢٩٠ ميليون هكتار و توليد متوسط ١٤  مراتع علفي ييالقي با مساحت -

 كيلوگرم علوفه قابل برداشت     ٩٢ ميليون هكتار و توليد      ٦٠مراتع بوته زار با وضعيت ضعيف و متوسط با مساحت            -

 . در هكتار

 .  كيلوگرم علوفه قابل برداشت در هكتار٢٥ ميليون هكتار و توليد متوسط ١٦با مساحت ) خيلي ضعيف(  حاشيه كوير -

، ١٦٨٤از نظر وزن علوفه خشك قابل برداشت، استانهاي فارس، خراسان و آذربايجان غربي به ترتيب با دارا بودن                        

 هزار تن و ٧١با ) نوشهر( هزار تن، مازندران     ٤٦ هزار تن، داراي رتبه هاي اول تا سوم مي باشند و استانهاي قم با              ٧١٨ و   ١٠٠٥

 . هزار تن داراي كمترين علوفه خشك قابل برداشت مي باشند٩١ و ٨٨تهران و چهارمحال و بختياري هر كدام با دارا بودن 



      

 

 

 ٢٧٤ ١٣٨٢ژي سال ترازنامه انر

 

الزم به يادآوري است كه براساس آخرين بررسي هاي انجام شده علوفه توليدي تنها يك چهارم ارزش عرصه هاي                 

 :شور مي باشد و سه چهارم آن ارزشهاي اكولوژيكي و زيست محيطي است كه شامل موارد زير مي باشندمرتعي ك

 ) درصد٧٠ تا ٦٠(  حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش آن -

 ) درصد روان آبهاي سطحي٧٥(  تنظيم گردش آب در طبيعت -

 )ور درصد تنوع گونه اي كش٨٥ تا ٨٠(  حفظ ذخاير ژنتيكي گياهي و جانوري -

   ايجاد فضاي سبز و تلطيف هوا-

 ) درصد علوفه مورد نياز دامهاي كشور٤٠حدود (  تأمين علوفه مورد نياز احشام عشايري و روستايي -

 ) درصد گوشت قرمز توليدي ساالنه كشور٣١بالغ بر (  تأمين بخشي از پروتئين مورد نياز كشور -

  و رزين ها  توليد محصوالتي نظير گياهان دارويي، صمغ ها-

   اكوتوريسم -

   تأمين غذا و مأمن وحوش و پرندگان-

فرآورده هاي جنگلي كشور عمدتاً در سه استان گيالن، مازندران و گلستان توليد                : توليد فرآورده هاي جنگلي  

وليدات به عبارت ديگر توليد اين فرآورده بيشتر در مناطق پرورش جنگل بوده و ساير مناطق كشور داراي ت                    . مي گردند

 . بسيار كمي مي باشند

 ٤٠ هزار مترمكعب بوده كه نسبت به سال گذشته حدود             ٤/١٠٣٧ ميزان توليد فرآورده هاي جنگلي       ١٣٨٢در سال   

 ٢/٢١ هزار مترمكعب به هيزم،      ٥/٣٥٨،  ١٣٨٢از كل ميزان توليد فرآورده هاي جنگلي در سال          . درصد افزايش داشته است   

 هزار مترمكعب به ساير فرآورده هاي چوبي اعم از گرده بينه، الواري، تراورس، تيري و               ٧/٦٥٧هزار مترمكعب به زغال و      

 .تونلي و كاتين اختصاص داشته است

ارزش توليدات فرآورده هاي جنگلي شامل هيزم، زغال، تراورس،  تيري و تونلي، گرده بينه، الواري و الرده و كاتين                  

اين امر .  درصد افزايش داشته است٤/١٨وده كه نسبت به سال گذشته حدود  ميليارد ريال ب٩/٤٧٥، حدود   ١٣٨٢در سال   

) ٥-١٩(و ) ٥-١٨(جداول . ناشي از افزايش ارزش توليدي كليه فرآورده هاي جنگلي به استثناي زغال و الواري بوده است

 به تفكيك   ١٣٨٢-٧٥ارزش كل توليد فرآورده هاي جنگلي و همچنين ارزش هر واحد از توليدات آن را طي سالهاي                    

 .نشان مي دهد



  بخش سوختهاي جامد 
  

 

٢٧٥

 ١٣٨٢پراكندگي جنگلها و مراتع كشور در سال )  :   ٥-١٦(جدول 

 جنگل مراتع

وزن علوفه خشك قابل  زيستجرم
 هزار تن تن در هكتار )هزار تن(برداشت 

 مساحت
 )هزار هكتار(

 زيستجرم
 )تن در هكتار(

 مساحت
 )هزار هكتار(

 استان

 آذربايجان شرقي ١٤٤ ١٥ ٤/٢٢٧٤ ٨/١٤٠٧ ٦١٩/٠ ٧٠٤

 آذربايجان غربي ١٧٤ ١٤ ٦/٢٥١٦ ١/١٤٣٦ ٥٧١/٠ ٧١٨

 اردبيل ٢٠ ــــ ١/١٢٣٤ ٣/٥٦٠ ٤٥٤/٠ ٢٨٠

 اصفهان ١٠٠ ٣ ٣/٦٥٤٦ ٩/١٠٩٣ ١٦٧/٠ ٥٤٧

 ايالم ٥٠٠ ١٢ ٩/١٢٠١ ٥/٤٢٥ ٣٥٤/٠ ٢١٣

 بوشهر ٣٣٠ ٢ ١٦٠٠ ٤/٢٠٧ ١٣٠/٠ ١٠٤

 تهران ٩/٢٨ ٢ ٩٢٥ ٥/١٧٥ ١٩٠/٠ ٨٨

 چهارمحال و بختياري ٣٠٧ ١٢ ١٠٩٣ ٦/١٨٢ ١٦٧/٠ ٩١

 خراسان ١١٣٠ ٢ ١٢٥٠٠ ٦/٢٠١٠ ١٦١/٠ ١٠٠٥

 خوزستان ٤٥٠ ٣ ٣/٣٨٧٤ ٨/٥٢٤ ١٣٥/٠ ٢٦٢

 زنجان ١٠ ٥/٢ ٢/١٠٧٦ ٥/٣٢٤ ٣٠١/٠ ١٦٢

 سمنان ٢٢٥ ٩ ٥٥٠٠ ١/١١٤٧ ٢٠٩/٠ ٥٧٤

 سيستان و بلوچستان ١٠٠٠ ٣ ١١٨٠٠ ١/١٢٤١ ١٠٥/٠ ٦٢١

 فارس ١٢٠٠ ٥/٣ ٨٥٠٠ ٧/٣٣٦٨ ٣٩٦/٠ ١٦٨٤

 قزوين )١( )١( ٩٥٠ ٢/٣١٩ ٣٣٦/٠ ١٦٠

 قم )١( )١( ٨٧٠ ٢/٩٢ ١٠٦/٠ ٤٦

 كردستان ٣٠٠ ٥ ٤/١٩٣٤ ٩/٩٩٢ ٥١٣/٠ ٤٩٦

 كرمان ٧٨٠ ٢ ٣/٨٨٦٨ ٧/٩٣٩ ١٠٦/٠ ٤٧٠

 كرمانشاه ٨٢٠ ٨ ٤/٧٣٦ ٣/٦٢٢ ٨٤٥/٠ ٣١١

 كهگيلويه و بويراحمد ١/٩٩٧ ٨ ٣/٧٢٤ ١/١٠٣٠ ٤٢٢/١ ٥١٥

 گلستان ٣/٣٧٩ ٩٣ ٧/١٣٣١ ١/٣٥١ ٢٦٤/٠ ١٧٦

 گيالن ١/٥٥٠ ١٣٥ ٢/٤٦٧ ٤/٢٠٧ ٤٤٤/٠ ١٠٤

 لرستان ٨٨٠ ٦ ١/١٢٦١ ٠/٥٧٨ ٤٥٨/٠ ٢٨٩

 )ساري(مازندران  ٨/٦٤٣ ١٠٩ ٦/٩٠٨ ٨/٥٢٤ ٥٧٨/٠ ٢٦٢

 ) نوشهر(مازندران  ٤/٣٢٠ ١٠٣ ٧/٢٩٦ ٨/١٤١ ٤٧٨/٠ ٧١

 مركزي ٢/٠ ٥/٠ ١٩٨٠ ٩/٥٣١ ٢٦٩/٠ ٢٦٦

 هرمزگان ١١٠٠ ٥/١ ٣٨٠٠ ١/٤٥٢ ١١٩/٠ ٢٢٦

 همدان ٢/٠ ٢ ٥/١٣٥١ ٧/٢٢٨ ١٦٩/٠ ١١٤

 يزد ١٠ ٢/٠ ٣٨٧٨ ٩/٢٨١ ٠٧٣/٠ ١٤١

 جمع ١٢٤٠٠ ـــ ٩٠٠٠٠ ٢١٤٠٠ ـــ ١٠٧٠٠

 متوسط در كشور  ـــ ٤/٢١ ـــ ـــ ٢٣٨/٠ ـــ

 .حاظ شده استارقام مربوط به استانهاي قم و قزوين به ترتيب با استانهاي تهران و زنجان ل) ١



      

 

 

 ٢٧٦ ١٣٨٢ژي سال ترازنامه انر

 
 )مترمكعب(                                    ١٣٧٥-٨٢ميزان توليد فرآورده هاي جنگلي كشور طي سالهاي )  :  ٥-١٧(جدول 

 سال استان )١(هيزم زغال )٢(ساير فرآورده هاي چوبي )٣(حجم كل توليد استان

 گيالن ١٥٧٣٠٦ ٤٧١٣٠ ٢٢٥٥٢٩ ٤٢٩٩٦٥

 مازندران ٣٣٣٣٥٠ ٩٦٥٠٤ ٤٤٢٨٩٠ ٨٧٢٧٤٤

 گلستان ١٦٥٦٨٧ ١٢١٠٢ ٩١٠٩٨ ٢٦٨٨٨٧

 جمع ٦٥٦٣٤٣ ١٥٥٧٣٦ ٧٥٩٥١٧ ١٥٧١٥٩٦

١٣٧٥ 

 گيالن ١٧٨٦٧٠ ٣٦٧٣٢ ٢٤٠٥٠٥ ٤٥٥٩٠٧

 مازندران ٣٥٤٩٦٧ ١١٢٢١٨ ٤٨٥٤٧٧ ٩٥٢٦٦٢

 گلستان ١٣٦٥٨٤ ٢٧٧٢ ٩٢٢٨٠ ٢٣١٦٣٦

 جمع ٦٧٠٢٢١ ١٥١٧٢٢ ٨١٨٢٦٢ ١٦٤٠٢٠٥

١٣٧٦ 

 گيالن ٩٢١١٧ ٣٤٠٥٦ ١٨٤٢٠٠ ٣١٠٣٧٣

 مازندران ٣٠٨٦٤٩ ٧٨٥٤٠ ٤٤٦٨١٢ ٨٣٤٠٠١

 گلستان ١٥٩١٠٥ ٢٦٧٠ ١٠٨٩٤١ ٢٧٠٧١٦

 جمع ٥٥٩٨٧١ ١١٥٢٦٦ ٧٣٩٩٥٣ ١٤١٥٠٩٠

١٣٧٧ 

 گيالن ٩٨٢٨٨ ٢٩١٣٠ ١٨٠٩٥٠ ٣٠٨٣٦٨

 مازندران ٢٣٤٨٩٠ ٥٩٨٠٨ ٣٨٥٧٢٩ ٦٨٠٤٢٧

 گلستان ١٣٩٢٢٧ ١٤٢٢ ٧٧٩٤٨ ٢١٨٥٩٧

 جمع ٤٧٢٤٠٥ ٩٠٣٦٠ ٦٤٤٦٢٧ ١٢٠٧٣٩٢

١٣٧٨ 

 گيالن ٨١٥٢٩ ٣٤٧٤٠ ٢٢٦٦٠٣ ٣٤٢٨٧٢

 مازندران ٢٧٩٩٩١ ١٩٢١٢ ٣٨٣٠٨٩ ٦٨٢٢٩٢

 گلستان ١٣١٦٩٢ ٨٠٤ ٦١٤٤٥ ١٩٣٩٤١

 جمع ٤٩٣٢١٢ ٥٤٧٥٦ ٦٧١١٣٧ ١٢١٩١٠٥

١٣٧٩ 

 گيالن ٨٩١٥٣ ٢٦٣٣٤ ٢٣١٦٧٤ ٣٤٧١٦١

 مازندران ٢٩٠٣٦٣ ١٠٣٠٢ ٣٦٥٠٧٩ ٦٦٥٧٤٤

 گلستان ١٢١٧٧٥ ـــ ٥٨٦١٦ ١٨٠٣٩١
 جمع ٥٠١٢٩١ ٣٦٦٣٦ ٦٥٥٣٦٩ ١١٩٣٢٩٦

١٣٨٠ 

 گيالن ٥٠٠٠٢ ١٦٩٥٠ ١٨١٣٣٨ ٢٤٨٢٩٠

 مازندران ٢٦٣٦٩٤ ٩٩٦٠ ١١٨٢٦٨ ٣٩١٩٢٢

 گلستان ٦٨٩٧٦ ٤٢٠ ٢٩٩٠٣ ٩٩٢٩٩

 جمع ٣٨٢٦٧٢ ٢٧٣٣٠ ٣٢٩٥٠٩ ٧٣٩٥١١

١٣٨١ 

 گيالن ٤٣٢٦٧ ١٥٢١٦ ٧/١٥٩٤٩٠ ٧/٢١٧٩٧٣

 رانمازند ٢٤٠٣٧٠ ٥٩٧٠ ٤٥٩٨١٣ ٧٠٦١٥٣

 گلستان ٧٤٨٤٢ ـــ ٣٨٣٨٥ ١١٣٢٢٧

 جمع ٣٥٨٤٧٩ ٢١١٨٦ ٧/٦٥٧٦٨٨ ٧/١٠٣٧٣٥٣

١٣٨٢ 

 .  مترمكعب حجم دارد٦هر تن زغال ) ١
 گرده بينه، الواري، تراورس، تيري و تونلي، الده و كاتين: ساير فرآورده هاي چوبي عبارتند از) ٢
 . شد درصد افت و اره خور مي با١٠جمع توليدات بدون احتساب ) ٣



  بخش سوختهاي جامد 
  

 

٢٧٧

 كل ارزش توليدات فرآورده هاي جنگلي )  :  ٥-١٨(جدول 

 )ميليون ريال(

 ساير فرآورده هاي چوبي
 جمع

 گرده بينه الواري الرده و كاتين
تيري و 
 تونلي

 تراورس
 سال هيزم زغال

١٣٧٥ ٩/٣٦٠٩٨ ٨/٨٩٥٤ ٣/٢٠٦٩١ ١/٢٨٩٢ ٦/١٤٢٨٧٦ ٦/٣٩٨٢٠ ٩/٣١٨١٠ ٢/٢٨٣١٤٥
١٣٧٦ ٢/٣٦٨٦٢ ٥/٨٨٥٠ ٣/٢١٢٩٢ ٣/٣٩٢٦ ٨/١٦٣٦٤٦ ٥/٣٩٣٢٩ ٢/٣٦٧٦٠ ٨/٣١٠٦٦٧
١٣٧٧ ٣/٣٣٥٩٢ ٤/٧٦٨٤ ٨/٢١٣٤٧ ٧/٣٣٢٦ ٤/١٥٠١١٧ ٦/٣٤١٠٧ ٠/٤٠٠٣٩ ٢/٢٩٠٢١٥
١٣٧٨ ٣/٣٤٥٣٠ ٠/٦٢٢٣ ٤/٢٢٤٤٣ ٦/٤٠٠٩ ٠/١٧٩٨١٨ ٠/٤٥١٥٠ ٥/٥٢٥٣٠ ٨/٣٤٤٧٠٤
١٣٧٩ ٦/٣٩٠٨٨ ٥/٤٥٦٩ ٨/٢٣٣٨٨ ٠/٤٠١٧ ١/٢٤٥٠٨١ ٤/٥٨٥٤٢ ٠/٥٨٤٥٥ ٤/٤٣٣١٤٢
١٣٨٠ ١/٥٠١٢٩ ٣/٣٣٥٨ ٨/٢٠٠٥٦ ٠/٤٣٣٤ ٦/٢٥٠٢١٣ ٦/٤٩٤٠٥ ٩/٥٥٤٤٩ ٣/٤٣٢٩٤٧
١٣٨١ ٢/٣٨٢٦٧ ٣/٢٥٠٥ ٥/١٧٥٠٩ ٠/٢٨٧٤ ٦/٢٤٣٢٧٧ ٩/٤١٧٢٤ ٠/٥٥٨١٣ ٥/٤٠١٩٧١
١٣٨٢ ٦٧٥٧٣ ٧/٢٤٧١ ٨١٦٨٢ ٨/٣٨٨١ ٠/٢٤٧٧٣٥ )١( ٣/٧٢٥١٤ ٩/٤٧٥٨٥٧

 .كل ارزش توليدات الواري كشور در رقم تيري و تونلي لحاظ شده است) ١

 

 ارزش هر واحد از توليدات فرآورده هاي جنگلي )  :  ٥-١٩(  جدول 

 )هزار ريال(

 ساير فرآورده هاي چوبي 

 تراورس تيري و تونلي گرده بينه الواري الرده و كاتين
 سال هيزم زغال

١٣٧٥ ٥٥ ٣٤٥ ٤٢٠ ١٧٠ ٣٨٥ ٤٢٠ ١٤٠ 

١٣٧٦ ٥٥ ٣٥٠ ٤٣٠ ١٧٠ ٤٠٠ ٤٣٠ ١٥٠ 

١٣٧٧ ٦٠ ٤٠٠ ٤٣٠ ١٧٠ ٤٤٠ ٤٣٠ ١٦٠ 

١٣٧٨ ٧٠ ٤١٠ ٧٠٠ ٢٣٠ ٥٨٠ ٧٠٠ ٢٢٠ 

١٣٧٩ ٨٠ ٥٠٠ ٨٠٠ ٢٥٠ ٧٦٨ ٨٠٠ ٢٤٦ 

١٣٨٠ ١٠٠ ٥٥٠ ٨٠٠ ٢٥٠ ٧٦٨ ٨٠٠ ٢٤٦ 

١٣٨١ ١٠٠ ٥٥٠ ٩٠٠ ٢٥٠ ٧٧٠ ٩٠٠ ٢٥٠ 

١٣٨٢ ٥/١٨٨ ٧٠٠ ١٠٣٠ ٣٢٥ ٨٥٠ )١( ٣٢٥ 

 .  واحد از توليدات الواري در رقم تيري و تونلي لحاظ شده استارزش هر) ١

 

افزايش روزافزون جمعيت كشور، پيشرفت تكنولوژي و توسعه صنايع، هر ساله موجب تخريب بخشي از جنگلها و                  

ا اهميت اين موضوع با توجه به جمعيت زياد مردم كشورمان كه در عرصه هاي منابع طبيعي و ي                  . مراتع كشور مي گردد  

جوار آن ساكن و به شغل دامداري و يا زراعت و يا تلفيقي از هر دو اشتغال دارند و اكثر وسايل زندگي و ابزار كار خود را                           



      

 

 

 ٢٧٨ ١٣٨٢ژي سال ترازنامه انر

 

در همين ارتباط   . از اين منابع تأمين مي كنند در كنار اثرات سوء ناشي از تخريب جنگلها و مراتع بيشتر آشكار مي گردد                   

ه ترين عوامل تخريب جنگلها و مراتع ايران وابستگي جنگل نشينان، روستائيان و            طبق بررسيهاي صورت گرفته، از عمد     

يكي از علل اصلي اين امر، عدم جايگزيني          . عشاير از نظر تأمين سوخت و انرژي به جنگلها و مراتع كشور مي باشد               

 .سوختهاي مناسب به جاي سوخت چوب و بوته مي باشد

ميزان ) ٥-٢١( را در كل كشور و جدول         ١٣٨٢ تا   ١٣٧٥ در سالهاي    ميزان برداشتهاي غيرمجاز  ) ٥-٢٠(جدول  

 . به تفكيك استاني را نشان مي دهد١٣٨٢ و ١٣٨١برداشتهاي غيرمجاز در سالهاي 

 
 ١٣٧٥-٨٢ميزان برداشتهاي غيرمجاز چوب و زغال طي سالهاي )  :  ٥-٢٠(    جدول 

 سال )مترمكعب(چوب  )كيلوگرم(زغال 

 ١٣٧٥ ٢/٤٦٨٠٤ ـــ

١٣٧٦ ٠/٧٣٠١٤ ٥/٦٢٤٩ 

١٣٧٧ ٠/٤٤٩٩٦ ٠/١٧١٨٢ 

١٣٧٨ ٠/١٣٠١٣ ٣/٧٠٩٧ 

١٣٧٩ ٦/٧١٦٧ ٠/١٤٧٥٧٦ 

١٣٨٠ ٥/٩٦٢٨ ٧/١١٨٦٥٠ 

١٣٨١ ٠/٦٠١٧ ٤/٩٨٩٥٧ 

١٣٨٢ ٥/٤٦٩٣ ٥/١٠٦١٢٩ 

 

الزم به ذكر است كه ميزان برداشتهاي غيرمجاز چوب و زغال ارائه شده در جداول مذكور تنها شامل مواردي                        

كه توسط مأموران اين امر شناسايي و توقيف شده است و ميزان برداشتهاي غيرمجاز بسيار بيشتر از مقادير                      مي باشد  

بطوريكه مطالعات سازمان جنگلها و مراتع در قالب پروژه جايگزين سوختهاي مناسب نشانگر اين مطلب                . فوق مي باشد 

 ميليون  ٧/١٠و از جنگلها و مراتع ساير مناطق          ميليون مترمكعب    ٣است كه ساالنه از جنگلهاي شمال كشور حدود           

 .  هزار تن بوته جهت مصرف سوخت و تأمين انرژي برداشت غيرمجاز صورت مي گيرد٣٥مترمكعب چوب و 

اينگونه برداشتهاي غيرمجاز، عالوه بر ضررهاي مادي وارد آمده، باعث مي گردند تا سطح وسيعي از جنگلها و                      

بديهي است آثار سوء ناشي از تخريب اين منابع منجر به كاهش نزوالت آسماني، جاري               . وندمراتع در اين روند از بين بر      

 .شدن سيلهاي مخرب، از بين رفتن خاك زراعي و رسوب در پشت سدها و بسياري زيانهاي ديگر مي گردد
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 ي  به تفكيك استان١٣٨٢ و١٣٨١ميزان برداشتهاي غيرمجاز زغال و چوب در سالهاي )  :  ٥-٢١(جدول 

١٣٨١ ١٣٨٢ 

 )مترمكعب(چوب  )كيلوگرم(زغال  )مترمكعب(چوب  )كيلوگرم(زغال 
 استان

 آذربايجان شرقي ٥ ١٥٠٥ ٨/٧ ـــ

 آذربايجان غربي ـــ ـــ ـــ ـــ

 اردبيل ١٣٧ ٦٢٨٨ ٢/٧٠ ٤٢٠٨

 اصفهان ٧ ١٠١٠ ـــ ـــ

 ايالم ٤٠١ ١٢٩٠ ٤/١٦٥ ٢٣٣٧

 بوشهر ـــ ٣٠٨ ٢ ١٦٧٠

 تهران ـــ ـــ ـــ ـــ

 چهارمحال و بختياري ٤٢ ٣٦٦٧٦ ٦/٨٢ ٥/٤٨١١٩

 خراسان ٧٠٧ ـــ ٩/٢٧٥ ٨/١١٨٣

 خوزستان ١٣ ١٥٨٠ ١/١٢٩ ٧٠١٦

 زنجان ٩ ـــ ـــ ـــ

 سمنان ٤ ـــ ٧/١٤ ٦

 سيستان و بلوچستان ٢ ـــ ٥/١ ـــ

 فارس ١ ٥٧٣٢ ـــ ٥٩١١

 قزوين ٦ ـــ ١/١٤ ـــ

 قم ـــ ـــ ـــ ـــ

 كردستان ـــ ١٢٠٠ ٢ ١٤٤٠

 كرمان ٤٣٤ ـــ ٩٨ ـــ

 كرمانشاه ٦٨ ٤/٢ ٤/٦٤ ٧٥٨٥

 كهگيلويه و بويراحمد ٢٥ ٥٩٠٩ ٨/٤٥ ٩٨١٣

 گلستان ١١٥ ٨٤١٥ ٦/١٨٠ ٥١٥٠

 گيالن ٢٦٧٧ ١٢٠٥ ٢/٢٤١٣ ٢/٣٢٠٦

 لرستان ١٤٢ ١٣٩٣٦ ٢/١٤٠ ٢١٥٥

 )ساري(مازندران  ٩٣٠ ١٣٩٠١ ١/٨٦٤ ٥٩٢٩

 ) وشهرن(مازندران  ـــ ـــ ـــ ـــ

 مركزي ٢٩٢ ـــ ٩/١٢١ ٤٠٠

 هرمزگان ـــ ـــ ـــ ـــ

 همدان ـــ ـــ  ـــ

 يزد ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع ٦٠١٧ ٤/٩٨٩٥٧ ٥/٤٦٩٣ ٥/١٠٦١٢٩



      

 

 

 ٢٨٠ ١٣٨٢ژي سال ترازنامه انر

 

الزم به ذكر است از آنجا كه صادرات و واردات فرآورده هاي چوبي براي استفاده به عنوان حامل                    : صادرات و واردات  

ميزان واردات چوب و     . لذا از اين پس ارقام مربوط به آنها در ترازنامه انرژي آورده نخواهد شد                 . انرژي صورت نمي گيرد  

 تن شامل چوب    ٥٥٧٧،  ١٣٨٢ تن، و ميزان صادرات اين محصوالت در سال          ٢٩٥٠٠ برابر   ١٣٨٢فرآورده هاي چوبي در سال     

 .اره شده، چوب چارتراش، تراورس، هيزم و زغال چوب بوده است

اكثر روستائيان و دامداران حواشي جنگل و جنگل نشينان محاط در جنگلهاي شمال            : تهاي غيرتجاري مصرف سوخ 

و ساير نقاط كشور، انرژي الزم براي ايجاد گرما و پخت و پز را با تهيه هيزم در اثر قطع درختان و درختچه هاي جنگلي                        

ه اين ترتيب ساالنه حجم قابل مالحظه اي از مواد           ب. و نيز در مناطق غيرجنگلي از بوته هاي مرتعي تأمين مي نمايند           

 .سوختي مورد مصرف در استانهاي كشور بويژه در مناطق دور افتاده روستايي و عشايري از اين طريق فراهم مي گردد

پراكندگي روستاها در مناطق جنگلي و مرتعي، دوري آنها از مراكز شهري، صعب العبور بودن راههاي ارتباطي و بسته                   

 همين راهها در فصول سرد سال، كمبود وسايل حمل و نقل مناسب و در نتيجه باال بودن هزينه تهيه سوخت فسيلي                      شدن

از جمله عوامل عمده گرايش ساكنان اين مناطق به استفاده از درختان، درختچه ها و بوته هاي جنگلي به                      ) نفت و گاز  (

 بخش قابل توجهي از خانواده هاي روستايي و عشايري به نفت           افزون بر اين، بدليل عدم دسترسي     . عنوان سوخت مي باشد  

، كمبود جايگاههاي   )و عشايري با توجه به سطح درآمد پايين خانوارهاي روستايي         (و گاز، گراني بهاي نفت و گاز براي آنها          

انترين سوخت  كه باعث روي آوردن آنان به استفاده از چوب و بوته به عنوان سهل الوصول ترين و ارز                  (تأمين سوخت   

درصد بااليي از كل انرژي مصرفي اين خانوارها        ) چوب، بوته، زغال چوب و فضوالت دامي      (، سوخت هاي سنتي    )گرديده

نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه بدليل سادگي و ابتدايي بودن دستگاههاي                 . را به خود اختصاص داده است     

 درصد انرژي توليد شده مورد مصرف قرار مي گيرد و           ٢٠ تا   ١٥تي حدود   توليد انرژي ناشي از سوزاندن سوخت هاي سن      

 .  درصد انرژي توليد شده مي باشد به هدر رفته و تلف مي شود٨٥ تا ٨٠مابقي كه حدود 

برداشت از منابع طبيعي تجديد شونده به منظور تأمين سوخت جهت تأمين گرما و آب گرم، پخت غذا و طبخ نان                      

براين اساس و با توجه به ضرورت        . در تخريب جنگلها و مراتع مي باشد      ) و شايد مهمترين آنها   (ه  از جمله عوامل عمد   

، جايگزين  )برق، گازطبيعي و غيره   (افزايش رفاه خانوارهاي روستايي و عشايري از طريق دسترسي به سوختهاي بهتر               

در اين راستا به جاي جايگزين كردن       . كردن سوختهاي مناسب براي خانوارهاي روستايي و عشايري ضروري مي نمايد          

نوع خاصي از سوختهاي تجاري به جاي سوختهاي سنتي،  مي توان از امكانات و منابع هر منطقه مانند انرژي خورشيدي،            
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انرژي آب و باد، بيوگاز، زغال سنگ استفاده كرد تا با توجه به امكانات هر منطقه، سوخت مناسبي جايگزين سوختهاي                     

ته بايد توجه داشت كه بدليل برخي عادات اجتماعي خانوارهاي روستايي و عشايري و نيز عدم امكان                     الب. سنتي شود 

، ممكن است استفاده از      )كه دسترسي به سوختهاي سنتي آسانتر است       (سوخت رساني به برخي مناطق صعب العبور          

 مي توان با اجراي اين طرح،       سوختهاي سنتي برغم اجرا كردن طرح جايگزيني سوختهاي تجاري از بين نرود، ولي                

 . مصرف سوختهاي سنتي را در خانوارهاي روستايي و عشايري به حداقل ممكن كاهش داد

آمارهاي موجود  . در سطح كل كشور آمار دقيقي دردست نمي باشد       ) يا سنتي (در مورد مصرف سوخت هاي غير تجاري       

 استان كشور است كه از مطالعه سوختهاي        ٢٦الي   ١٠شامل مصرف سوخت هاي غيرتجاري هيزم و فضوالت دامي براي           

سنتي استانهاي كشور در چارچوب طرح جايگزيني سوخت هاي مناسب توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور در سالهاي                    

ارزيابي مصرف انرژي در مناطق روستايي در قالب طرح فوق حاكي از آن است كه بخش عمده اي                  . اخير بدست آمده است   

ي مفيد خانوارهاي روستايي و عشايري از طريق سوختهاي سنتي نظير چوب، بوته، زغال و فضوالت دامي                      از نياز انرژ  

سوخت هاي . اما عليرغم استفاده از اين نوع سوختها، آمار دقيقي از ميزان مصرف آن موجود نمي باشد                   . تأمين مي گردد 

مصرف آنها نيز تقريباً به      . تفاده قرار مي گيرند  غيرتجاري عمدتاً براي تأمين گرمايش، آب گرم و پخت و پز مورد اس                 

 ١/٧٨ استان با ساخت     ٢٦براساس نتايج حاصل از طرح مطالعات سوخت در          . طوركامل در بخش خانگي صورت مي گيرد     

 هزار تن بوته و خار در بخش        ٢/٦٢٧ حدود   ١٣٨٢ميليون هكتار كه توسط سازمان جنگلها ومراتع كشور انجام شد، در سال             

 .كل كشور به مصرف رسيدخانگي 

 

                      ١٣٧٥-٨٢مصرف سوختهاي غيرتجاري طي سالهاي )  :  ٥-٢٢(جدول 

 مالحظات
فضوالت دامي 

 )هزار تن(
 )١(زغال چوب

 هيزم
 )هزار مترمكعب(

 سال

 ١٣٧٥ ٨/٤٠١٢ ـــ ٠/٤٩   ميليون هكتار ٣/٣٦ استان در سطح ١٠منتج از مطالعات طرح سوخت 
 ١٣٧٦ ٥/٤٣٢٩ ـــ ٩/٥٧   ميليون هكتار ٠/٤٥ استان در سطح ١٠ز مطالعات طرح سوخت منتج ا

 ١٣٧٧ ٤/٤٣٧٤ ـــ ٩/٥٧  ميليون هكتار ٧/٤٦ استان در سطح  ١٠منتج از مطالعات طرح سوخت 
 ١٣٧٨ ٤/٤٧٠٦ ـــ ٠/٥٩  ميليون هكتار٨/٥٢  استان در سطح ١٢منتج از مطالعات طرح سوخت 

 ١٣٧٩ ٧/٧٢٣٨ ـــ ١/٨٥   ميليون هكتار٥/٦٤  استان در سطح ١٧ت طرح سوخت منتج از مطالعا
 ١٣٨٠ ٨/٨٦٠٢ ـــ ٤/٦٩٣  ميليون هكتار ٨/٧٢ استان در سطح ١٧منتج از مطالعات طرح سوخت 
 ١٣٨١ ٨/٨٦٠٢ ـــ ٤/٦٩٣  ميليون هكتار ٨/٧٢ استان در سطح ١٧منتج از مطالعات طرح سوخت 

 ١٣٨٢ ٩/٨٣١٠ ـــ ٢/٧٤١  ميليون هكتار١/٧٨ استان در سطح ٢٦وخت منتج از مطالعات طرح س

 . آمار مربوط به مصرف زغال چوب موجود نيست)  ١
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 ١٣٨٢مصرف هيزم، فضوالت دامي و بوته و خار در بخش خانگي در سال )  :  ٥-٢٣(جدول 

 )١(به تفكيك استانها 

 بوته و خار

 )تن(

 فضوالت دامي

 )تن(

 هيزم

 )مترمكعب(
 اناست

 آذربايجان شرقي ٤١٣٦٣٧ ١٨٢٦٩٩ ٧/١٨٣٤

 آذربايجان غربي ٧٩٣٠٧٩ ٨٦٨٠٦ ٢/١٢٧٨

 اردبيل ٨٥٩٢ ٣١٥١٨ ٩/٨٨٩

 اصفهان ٢٤٧٦ ١٣٨٢ ـــ

 ايالم ٦٤٣٨٤ ١٢٨ ٥/١٤٩

 بوشهر ١١٩١٧ ـــ ٢/١٧٤٨

 خوزستان  ٦٥٢٧٥٦ ٣٤١٣ ٢/٤٦٩١

 خراسان ١٥٩٣٠٦٢ ١٥٤٦٨٥ ٠/٢٧٥١٧٧

 ل و بختياريچهارمحا ٣٣٦٠٠ ٦٤٧ ٠/٤٩٧٨

 زنجان ٧٦٦٨٢ ٢٤٨٤٦ ٣/١٠٢٧٢١

 سمنان ١١٤٢٤ ٢٠٨ ٠/١٥٧٢

 سيستان و بلوچستان ١٥٢٠٠٦ ١١٤٦ ٣/٦٢٧٧

 فارس ٢١٢٩٥٥ ٥٢٢٢٨ ٥/٣٦٠٥٨

 كردستان ٧٤٥٦٠٢ ١٩٧٢١٥ ـــ

 كرمان ١٦٨٢١٥١ ـــ ٩/١٦٥٣٧٦

 كرمانشاه ٦١٥٣٧ ـــ ـــ

 كهگيلويه و بويراحمد ١١١٨٧٣٩ ـــ ـــ

 گلستان ١٢٩٩١ ـــ ـــ

 گيالن ٤٧٠٥٤ ٣٧٥ ١/١١٨٦٩

 لرستان ٨٨٧٤٤٣ ٣٢٦٧ ٨/٩٣٥٦

 )ساري و نوشهر(مازندران  ٨٩١٨٣ ـــ ـــ

 مركزي ٤٩٣٨٢ ٦٤٣ ٠/٥٤٩

 هرمزگان ـــ ـــ ٧/١٠١٦

 همدان ٦٣٣٢٣ ـــ ٨/١٦٣٠

 يزد ٢٦٨٩١ ـــ ـــ

 مطالعات مذكور در استانهاي تهران، قزوين و قم        . ج شده است   هكتار منت  ٧٨١٢٦٣٦٨ استان در سطح     ٢٦آمار از مطالعات طرح سوخت      )  ١
 .   صورت نگرفته است
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 برق آبي  :  ١-٦

  باد انرژي :  ٢-٦

 انرژي خورشيدي  :  ٣-٦

 انرژي زمين گرمائي  :  ٤-٦

 ساير انرژيهاي تجديدپذير :  ٥-٦

 انرژي هسته اي  :  ٦-٦

 



      

 

 

 ٢٨٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 انرژيهاي تجديدپذير و هسته اي : ششم بخش 

 
  برق آبي -١-٦

زمان آغاز بهره برداري از انرژي آبي در جهان به طور دقيق مشخص نيست ولي آنچه مسلم است اينكه بشر از دو    

ده از انرژي   بهره برداري موثر از منابع آب با هدف استفا       . هزار سال قبل تا كنون از اين منبع انرژي استفاده مي كرده است           

آن از گذشته هاي دور مورد توجه ايرانيان بوده و شايد بتوان ايران را در بكار گيري انرژي آبي از جمله ملت هاي پيشرو                        

 سال قدمت دارند عالوه بر      ١٧٠٠ تا   ١٣٠٠در بسياري از سازه هاي آبي باستاني كشور كه بين          . در اين زمينه قلمداد نمود    

اده از انرژي آب به صورت آسياب ها و چرخ هاي آبي صورت مي گرفته كه از اين ميان                    استحصال و تنظيم آب، استف     

 .شوشتر اشاره كرد“ پل بند”و “ ميزان”مي توان به بند 

براي توليد برق روش هاي متعارفي در دنيا وجود دارد كه يكي از آنها توليد برق با استفاده از پتانسيل آب ذخيره شده                       

 طوالني، بهره برداري به نسبت باالتر، آلوده نكردن محيط زيست، پايين بودن هزينه هاي                   عمر. در پشت سدها است    

نگهداري و بهره برداري، استفاده چند منظوره از منابع آبي و تجديدپذير بودن منابع مصرفي آنها از جمله مزاياي استفاده از                      

ي باال به نوسانات تقاضاي برق را داشته و باعث كنترل           همچنين اين نيروگاهها توانايي پاسخگوي    . نيروگاههاي آبي مي باشد  

 . فركانس شبكه مي شوند، به اين صورت كه در اندك زماني مي توان كاركرد اين نيروگاه ها را از حداكثر به حداقل رساند

 نياز  در عين حال منابع مالي محدود براي سرمايه گذاري در نيروگاه هاي جديد، طوالني بودن نسبت دوران ساخت،               

به توجه بيشتر به موضوعات زيست محيطي و تخصيص يارانه هاي زياد در بخش انرژي به ويژه در بخش هاي نفت و                      

 .گاز، از جمله چالش هاي اصلي توسعه و بهره برداري از نيروگاه هاي آبي در آينده كشور است

عباس آباد، با دو واحد نيروگاهي در        در همدان و در محلي به نام         ١٣٠٨اولين نيروگاه آبي كوچك ايران در سال        

 كيلووات مورد    ١٠٠٠پس از آن نيروگاه آبي شوشتر بر روي رودخانه شوشتر با قدرت                   . كوه هاي الوند نصب شد    

 آغاز شد و در     ١٣٣٦ساخت آن در سال     . اولين نيروگاه اصلي برق آبي ايران نيروگاه كرج بود         . بهره برداري قرار گرفت  

در اين منطقه سدي بر روي رودخانه كرج در محدوده رشته كوه البرز ساخته شد كه حوزه                 . گرديد راه اندازي    ١٣٤٠سال  

اين طرح چند منظوره براي كنترل سيالب، تأمين بخشي از آب شرب ساالنه تهران              .  ميليون متر مربع بود    ٧٦٤آبگير آن   

 . ساعات اوج مصرف ساخته شد گيگاوات ساعت برق در سال براي حمايت از شبكه برق كشور در١٥٠و توليد 
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.  مگاوات، بزرگترين نيروگاه آبي كشور مي باشد       ٢٠٠٠در حال حاضر نيروگاه شهيد عباسپور با دارا بودن قدرت             

 مگاوات، اين نيروگاه به     ٣٠٠٠  با ظرفيت      ٣هرچند كه در آينده اي نه چندان دور با ساخت و تكميل نيروگاه كارون                 

 .ر تبديل خواهد گرديدبزرگترين نيروگاه آبي در كشو

روخانه كارون  .  ميليارد كيلووات ساعت در سال برآورد شده است          ٥٠كل پتانسيل انرژي برق آبي ايران حدود          

 ميليارد، رودخانه كرخه شش     ٩ ميليارد كيلووات ساعت در سال برق توليد كند، اين مقدار براي رودخانه دز                ٣٠مي تواند  

 .ليارد كيلووات ساعت در سال است مي٥ميليارد و رودخانه هاي ديگر 

استفاده از ظرفيت هاي موجود توليد برق آبي با توجه به حوزه  هاي آبريز و موقعيت ريزش آنها، براي كشور از                        

لذا به منظور بهره برداري از پتانسيل آبي شناخته شده بالقوه كشور بايد با برنامه ريزي                 . اهميت ويژه اي برخوردار است   

، برآورد تعداد و ظرفيت نيروگاههاي      )٦-١(در جدول   . استفاده كامل از ظرفيت هاي موجود را فراهم نمود       مناسب، امكان   

 .آبي كشور نشان داده شده است

  
 برآورد تعداد نيروگاهها و ظرفيت نصب نيروگاههاي آبي كشور )  :  ٦-١(جدول 

 ظرفيت نصب نيروگاه
 )مگاوات(

 وضعيت تعداد نيروگاهها

 طرحهاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك ٢٤٣ ٩/٢٨٢٤٥    تا٩/٢٦٢٤٥

 طرحهاي برق آبي بزرگ و متوسط  ٦٤ ٩/٢٧٣٢٤  تا ٩/٢٥٣٢٤

 ظرفيت طرحهاي برق كوچك ١٧٩ ٠٥٣/٩٢١

 

به ترتيب برآورد ظرفيت طرح هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك را به تفكيك استاني                 ) ٦-٥(تا  ) ٦-٢(جداول  

 گيگاوات برآورد شده    ٢٨ تا   ٢٦آورد ظرفيت طرح هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك كشور از            مجموع بر . نشان مي دهد 

لرستان و چهارمحال و بختياري به ترتيب بيشترين ظرفيت طرح هاي برق آبي              از اين ميان استانهاي خوزستان،       . است

 . كشور را دارا مي باشند

ون، كرخه، دز، گالس و ساير حوضه هاي آبريز طرحهاي         در حوضه هاي مهم آبي كشور نظير حوضه هاي آبريز كار        

در مرحله اجرا و يا در دست مطالعه وجود دارند كه توضيحات كاملتري در ارتباط با مشخصات اين حوضه ها در                             

 . ترازنامه هاي انرژي سالهاي قبل آمده است



      

 

 

 ٢٨٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

  ١٣٨٢ به تفكيك استانها تا پايان سال )١(برآورد ظرفيت طرح ها و تعداد نيروگاههاي برق آبي كشور)  :  ٦-٢(جدول 

 تعداد نيروگاهها )مگاوات(برآورد ظرفيت طرح هاي آبي 

 جمع بزرگ و متوسط )٢(كوچك جمع بزرگ و متوسط )٢(كوچك
 نام استان

 آذربايجان شرقي ١٤ ٢ ١٢ ٢/٥٣٦ ٠/٥٢٢ ٢/١٤

 آذربايجان غربي ٣٤ ٥ ٢٩ ٣/١٠٢٣ ٠/٨١٠ ٣/٢١٣

 اردبيل ١٢ ـــ ١٢ ٤٥/٢١ ـــ ٤٥/٢١

 اصفهان ٢ ٢ ـــ ٥/٦٤ ٥/٦٤ ـــ

 ايالم ٦ ٣ ٣ ٢/١١٦٤ ١١٦١ ٢/٣

 بوشهر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 تهران ٩ ٤ ٥ ٩/٣٠٥ ٥/٢٩٨ ٤/٧

 چهارمحال و بختياري ٢٤ ٨ )٣( ١٦ ٢/٣٢٦٢ ٢/٣١٠٨ ١٥٤

 خراسان  ٢ ـــ ٢ ٠٩/٠ ـــ ٠٩/٠

٥/٨ 
 تا ١٢٢٦٤
١٤٢٦٤ 

  تا ٥/١٢٢٧٢
٥/١٤٢٧٢ 

 خوزستان ١٨ ١٥ )٣( ٣

 زنجان ٣ ٣ ـــ ٧/٦٨٨ ٧/٦٨٨ ـــ

 سمنان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 سيستان و بلوچستان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فارس ٣ ١ ٢ ٢٥/١٧٦ ٠/١٦٤ ٢٥/١٢

 قزوين ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 قم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كردستان ١١ ـــ ١١ ٩٤/٣٨ ـــ ٩٤/٣٨

 كرمان ١ ١ ـــ ٣٠ ٣٠ ـــ

 كرمانشاه ١٥ ١ ١٤ ٤٥/٢٤٠ ٠/٢١٥ ٤٥/٢٥

 كهگيلويه و بويراحمد ٢٨ ٦ )٣( ٢٧ ٨/٢٨٦ ـــ ٨/٢٨٦

 گلستان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 گيالن ٢١ ٦ ١٥ ٥٤/٦٧٠ ٥/٦٤٤ ٠٤/٢٦

 لرستان ١٠ ٧ ٣ ٦٣/٣٨١١ ٠/٣٨١٠ ٦٣/١

 مازندران ٢٧ ٥ ٢٢ ٩٠٣/١٦٣٣ ٥/١٥٤٤ ٤٠٣/٨٩

 مركزي ٢ ـــ ٢ ٦/١٥ ـــ ٦/١٥

 هرمزگان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 همدان ١ ـــ ١ ٨/٢ ـــ ٨/٢

 يزد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

٠٥٣/٩٢١ 
  تا ٩/٢٥٣٢٤
٩/٢٧٣٢٤ 

تا  ٩٥٣/٢٦٢٤٥
٩٥٣/٢٨٢٤٥ 

 جمع  ٢٤٣ ٦٤ ١٧٩

ناخت                                                  شامل طرحهاي دردست بهره برداري، درحال اجرا، آماده اجرا، دردست مطالعه و درمرحله ش) ١
 شامل نيروگاه هاي كوچك و ميني و ميكرو) ٢
 غير از بسته ها و پكيج هاي نيروگاههاي آبي كوچك ) ٣
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 )١(١٣٨٢برآورد ظرفيت طرحهاي برق آبي كشور به تفكيك استانها و وضعيت طرح ها تا پايان سال )  :  ٦-٣(جدول 

 مرحله شناختطرحهاي در 
طرحهاي در دست طراحي 

 و مطالعه

طرحهاي در حال اجرا يا 
 آماده اجرا

طرحهاي در دست 
بهره برداري و يا آماده 

 بهره برداري

توان 
 )مگاوات(

تعداد 
 نيروگاه

توان 
 )مگاوات(

تعداد 
 نيروگاه

توان 
 )مگاوات(

تعداد 
 نيروگاه

توان 
 )مگاوات(

تعداد 
 نيروگاه

 نام استان

 آذربايجان شرقي ١ ٢٢ ـــ ـــ ١ ٥٠٠ ١٢ ٢/١٤

 آذربايجان غربي ٢ ١٩ ـــ ـــ )٢( ٤ ٩/٨٩٤ ٢٨ ٤/١٠٩

 اردبيل ١ ٠٥/٠ ـــ ـــ )٣ و ٢( ١٠ )٢(١١ ٤/١١
 اصفهان ١ ٥/٥٥ ـــ ـــ ١ ٩ ـــ ـــ
 ايالم ـــ ـــ ١ ٤٨٠ ٢ ٦٨١ ٣ ٢/٣

 بوشهر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 تهران ٣ ٥/٢٥١ ١ ٤٧ ـــ ـــ ٥ ٤/٧

 چهارمحال و بختياري ـــ ـــ ٢ ١٠٣٥ )٢(٦ ٢/٢١٥٠ )٢(١٦ ٧٧

 خراسان  ١ ٠٦٥/٠ ١ ٠٢٥/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 خوزستان ٤ ٣٩١٩ ٤ ٥٤٠٠-٧٤٠٠ )٢(٦ ٣/٢٧٠٩ ٤ ٢/٢٤٤

 زنجان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣ ٧/٦٨٨

 سمنان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 سيستان و بلوچستان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فارس ٢ ٢٥/١٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ١ ١٦٤

 قزوين ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 قم ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كردستان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١١ ٩٤/٣٨

 كرمان ١ ٣٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مانشاهكر ـــ ـــ ١ ٨/٦ ـــ ـــ ١٤ ٦٥/٢٣٣

 كهگيلويه و بويراحمد ٢ ٥/٦ ٤ ٣/١٠ )٢( ١٣٥ )٢(٢٢ ١٣٥

 گلستان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 گيالن ٢ ٦٢٥/٨٧ ٣ ٠٨٥/٣ ٢ ١٤٨ ١٤ ٨٣/٤٣١

 لرستان ١ ٩/٠ ٣ ٧٣/٣٨٥ ٦ ٣٤٢٥ ـــ ـــ

 مازندران ١ ١ ٥ ٩٨٥/١٠٣٠ ـــ ـــ ٢١ ٩١٨/٦٠١

 زيمرك ٢ ٦/١٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 هرمزگان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 همدان ١ ٨/٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 يزد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

٢٨ ٤/١٠٦٦٢ ١٦٥ ٨٣٨/٢٧٦٠ 
  تا٩٢٥/٨٣٩٨
٩٢٥/١٠٣٩٨ 

 جمع  ٢٥ ٧٩/٤٤٢٣ ٢٥

 .ي وزارت جهاد كشاورزي با وزارت نيرو مي باشدتفاوت اعداد فوق با سالهاي قبل به علت بررسي هاي مجدد و يكي كردن طرحها) ١
 به غير از بسته ها و پكيج هاي نيروگاه هاي آبي كوچك      ) ٢
 .طرح برق آبي ارس كه در استانهاي آذربايجان شرقي و اربيل قرار دارد در آذربايجان شرقي درنظر گرفته شده است) ٣  



      

 

 

 ٢٨٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 شده طرح هاي آبي ميكرو، ميني و كوچك شناسايي شده برآورد تعداد جايگاه هاي تأييد )  :  ٦-٤(جدول 

 تعداد  جايگاه ها )مگاوات(قدرت كل 
 ١٠٠٠نيروگاه كوچك از 

  كيلووات٢٠٠٠٠تا 

 ١٠٠نيروگاه ميني از 
  كيلووات١٠٠٠تا 

نيروگاه ميكرو 
  كيلووات١٠٠تا 

 كل ميكرو ميني كوچك جمع
 نام استان

 ان شرقيآذربايج ١٢ ــ ــ ١٢ ٢/١٤ ــ ــ ٢/١٤

 آذربايجان غربي ٢٨ ــ ــ ٢٨ ٤/١٠٩ ــ ــ ٤/١٠٩

 اردبيل ١١ ــ ــ ١١ ٤/١١ ــ ــ ٤/١١

 اصفهان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 ايالم ٣ ــ ١ ٢ ٢/٣ ــ ٨/٠ ٤/٢

 بوشهر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 تهران ٥ ــ ٢ ٣ ٣٦٥/٧ ــ ٦٥٥/١ ٧١/٥

 و بختياريچهارمحال  ١٦ ــ ١ ١٥ ٧٧ ــ ٦/٠ ٤/٧٦

 خراسان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 خوزستان ٣ ــ ١ ٢ ٢/٤ ــ ٧/٠ ٥/٣

 زنجان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 سمنان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 سيستان و بلوچستان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 فارس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 قزوين ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 قم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 كردستان ١١ ــ ٣ ٨ ٩٤/٣٨ ــ ١٤/٢ ٨/٣٦

 كرمان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 كرمانشاه ١٣ ــ ٣ ١٠ ٦٥/١٨ ــ ٩٥/١ ٧/١٦

 كهگيلويه و بويراحمد ٢٢ ــ ــ ٢٢ ١٣٥ ــ ــ ١٣٥

 گلستان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 گيالن ١٢ ــ ٤ ٨ ٨٣/٢٥ ــ ٢٧/٣ ٥٦/٢٢

 لرستان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 مازندران ١٨ ــ ٤ ١٤ ٩١٨/٧٠ ــ ١٦٨/٢ ٧٥/٦٨

 مركزي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 هرمزگان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 همدان ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 يزد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 جمع  ١٥٤ ــ ١٩ ١٣٥ ١٠٣/٥١٦ ــ ٢٨٣/١٣ ٨٢/٥٠٢



 اي بخش انرژيهاي تجديدپذير و هسته  
  

 

٢٨٩

 توليد نيروگاههاي برق آبي در حال بهره برداري وزارت نيرو ظرفيت اسمي و )  :  ٦-٥(جدول 

 ١٣٨٢توليد سال  )مگاوات (ظرفيت نيروگاهها
 كل ظرفيت تعداد واحدها ظرفيت هر واحد )مگاواتساعت(

سال 
 بهره برداري

 نام نيروگاه استان

 :نيروگاههاي بزرگ و متوسط      

 اميركبير تهران ١٣٤٠ ٠/٩١ ٢ ٥/٤٥ ١٩٩١٤٣

 دز خوزستان ١٣٤١-٥٠ ٠/٥٢٠ ٨ ٠/٦٥ ٢٤١٢٥٦٢

 سفيد رود  گيالن ١٣٤٣ ٥/٨٧ ٥ ٥/١٧ ٣٥٩٤٥٩

 لتيان تهران ١٣٤٨-٦٦ ٠/٤٥ ٢ ٥/٢٢ ١١٦١١٨

 زاينده رود  اصفهان ١٣٤٩ ٥/٥٥ ٣ ٥/١٨ ٢٦٣٢٤٥

 ارس آذربايجانشرقي ١٣٥٠ ٠/٢٢ ٢ ٠/١١ ١٠٦٧٠٦

 رشهيد عباسپو خوزستان ١٣٥٦-٨٢ ٢٠٠٠ ٨ ٢٥٠ ٣٧٣٨٢٣٧

 نيروگاه آبي كالن تهران ١٣٦٧ ٥/١١٥ ٣ ٥/٣٨ ١٩٨٤٩٤

 جيرفت كرمان ١٣٧٦ ٣٠ ٢ ١٥ ١٧٢٤١

 مسجد سليمان خوزستان ١٣٨١-٨٢ ١٠٠٠ ٤ ٢٥٠ ٢٧٩١٤٣٣

 كرخه خوزستان ١٣٨١-٨٢ ٣٩٩ ٣ ١٣٣ ٧٣٥٣٩٨

 مغان  آذربايجانغربي ١٣٨١ ١٣ ٢ ٥/٦ ٥١١٢٥

 گ و متوسطجمع نيروگاههاي بزر   ٥/٤٣٧٨ ـــ ـــ ١٠٩٨٩١٦١

 :نيروگاههاي كوچك      

 مهاباد آذربايجانغربي ١٣٥١ ٠/٦ ٢ ٠/٣ ١٨٩٥١

 درود زن فارس ١٣٦٨ ٠/١٠ ٢ ٠/٥ ٤٨٣٩٧
 فرقان مركزي ١٣٧٥ ٤/١٠ ٢ ٢/٥ )١(

 آسيابك مركزي ١٣٧٦ ٢/٥ ٢ ٦/٢ ٢١٧٣

 جنت رودبار مازندران ١٣٧٥ ٠/١ ٢ ٥/٠ )٤( ٤٧٣
 )٢(ر رود س خراسان ١٣٦٦ ٠٦٥/٠ ١ ٠٦٥/٠ )٣(

 )٢(ارده  گيالن ١٣٧٠ ١٢٥/٠ ١ ١٢٥/٠ )٤(١٩٠

 )٢(شهيد طالبي فارس ١٣٧٣ ٢٥/٢ ٣ ٧٥/٠ ١٣٤٣٣

 )٢()١كريك  (٧ياسوج  كهگيلويه و بويراحمد ١٣٧٣ ٥/٢ ٢ ٢٥/١ ١١٣٦٧

 )٢(گاماسياب همدان ١٣٧٨ ٨/٢ ٢ ٤/١ ٧٢٠٦

 )٢(٢دره تخت  لرستان ١٣٨٠ ٩/٠ ٢ ٤٥/٠ ٢٦٨٨

 )٢(كرنق اردبيل ١٣٨١ ٠٥/٠ ١ ٠٥/٠ )٤(١٧٠

 ١پل كلو  كهگيلويه  و بوير احمد )٥( ١٣٨٣ ٠/٤ ٢ ٠/٢ ٤٢٨٣

 جمع نيروگاههاي كوچك    ٢٩/٤٥ ـــ ـــ ١٠٩٣٣١
 جمع كل    ٧٩/٤٤٢٣ ـــ ـــ ١١٠٩٨٤٩٢

 . همراه با مقدار درودزن آورده شده است) ١
 .           اورزي بوده اند تحت پوشش وزارت جهاد كش١٣٨١نيروگاههاي مذكور در سال ) ٢
 به دليل برقرساني به روستاي سررود از طريق شبكه سراسري، نيروگاه متوقف بوده است و بررسي الزم جهت                       ١٣٨٠از ابتداي سال    ) ٣

 .اتصال نيروگاه به شبكه و يا انتقال تجهيزات به مكان ديگر ادامه دارد
 .هره برداري مي باشدآماده ب) ٥.           خارج از شبكه مي باشند) ٤



      

 

 

 ٢٩٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
             )١(توليد ويژه برق نيروگاههاي آبي كوچك تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي )  : ٦-٦(جدول 

 )مگاواتساعت( 

 نيروگاه/ سال  سر رود ارده شهيد طالبي )١كريك ( ٧ياسوج  )٢(گاماسياب ٢دره تخت  جمع 

 ١٣٧٥ ٥/١٠٣ ٠/١٠٧ ٦/١١٧٣٤ ٣/٤٥٦٩ ـــ ـــ ٣/١٦٥١٤

 ١٣٧٦ ٦/١٦٤ ١/٩٦ ٧/١١٨٧٩ ٦/٨٧٤٦ ـــ ـــ ٩/٢٠٨٨٦

 ١٣٧٧ ٩/١٩٨ ١/١١٤ ٢/١٣٣٠٩ ٧/١١٩٤٠ ـــ ـــ ٩/٢٥٥٦٢

 ١٣٧٨ ٧/٢١٢ ٩/١٤٣ ٢/١٢٠٣١ ٧/٩٣٦٧ ٥/٣٠٦٠ ـــ ٠/٢٤٨١٦

 ١٣٧٩ ٥/١٧٤ ٨/٢١٥ ٦/٨١٠٣ ١/٤٩٤٢ ٣/١٠٣٦ ـــ ٣/١٤٤٧٢

 ١٣٨٠ ـــ ٦/٢٥٠ ١/٩٩٨٥ ٤/٦٠٠٢ ٥/٣٩٦٠ ـــ ٦/٢٠١٩٨

١٣٨١ )٣( ٠/٢١٢ ٠/١٢٩٦٦ ٠/١٣٣١١ ٠/٦٤٣٨ ٠/٢١٥٦ )٤( ٣٥٠٨٣ 

١٣٨٢ )٣( ١٩٠ ١٣٤٣٣ ١١٣٦٧ ٧٢٠٦ ٢٦٨٨ ٣٥٠٥٤ 

 .نيروگاه هاي مذكور در حال حاضر تحت پوشش وزارت نيرو مي باشند) ١
   ١٣٧٨بهره برداري آزمايشي در فروردين ماه ) ٢
 از طريق شبكه سراسري، نيروگاه متوقف بوده است و بررسي الزم جهت                     به دليل برقرساني به روستاي سررود       ١٣٨٠از ابتداي سال    ) ٣

 .اتصال نيروگاه به شبكه و يا انتقال تجهيزات به مكان ديگر ادامه دارد
 . شامل نيروگاه آبي كوچك كرنق نيز مي گردد) ٤

 
 و نيروي ايران در     براي افزايش ظرفيت برق آبي كشور، در حال حاضر سه گروه طرح در شركت توسعه منابع آب                 

 .دست انجام است

اين طرحها شامل سد ها و نيروگاه هاي مسجدسليمان و توسعه آن، كرخه،             ): طرح هاي در حال اجراء     (گروه اول   

كوهرنگ، (، سيمره، سياه بيشه، رودبار لرستان و طرح  نيروگاه هاي آبي متوسط و كوچك                  ٤، گتوند، كارون    ٣كارون  

 . مي باشند) ة زنجيره اي ياسوج، دره تخت و ميكروها لوارك، شهيد رجايي، پروژ

 آغازگرديد و در     ١٣٦٨ مطالعات تكميلي شناخت، طراحي تفصيلي طرح از اواسط سال              :طرح مسجد سليمان  

 ١٣٧٣عمليات ساختماني آن از دي ماه       .  به اتمام رسيد   ٢ و   ١ به ترتيب مطالعات فاز      ١٣٧٥ و   ١٣٧٠سالهاي  

 انجام گرديد و     ١٣٨٠افتتاح بدنة طرح در فروردين         .  ميسر گشت   ١٣٧٤ل  شروع و انحراف آب در سا        

 انجام شده، تحويل موقت     ١٣٨٢از جمله فعاليتهايي كه در سال       . بهره برداري چهار فاز اول در حال انجام است       

 . مگاوات مي باشد١٠٠٠ واحد فوق به ظرفيت ٤ واحد از ٢

 آغاز گرديد و در نهايت در سال         ١٣٣٥ة آبريز كرخه در سال       مطالعات اولية در حوز    :طرح سد و نيروگاه كرخه    

 كيلومتري باالدست ايستگاه پاي     ٥٣، پيشنهاد احداث سد مخزني در محلي به نام كرخه صفر واقع در                ١٣٥٨

 كيلومتري شمال   ٢١ محور كنوني واقع در      ١٣٦٩ليكن مطالعات فوق بازنگري شد و در سال          . پل ارائه گرديد  
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٢٩١

 با حفاري سيستم    ١٣٧٠عمليات اجرايي طرح در اسفند      .  عنوان محور نهايي پيشنهاد گرديد     غربي انديمشك به  

در سال  .  افتتاح گرديد  ١٣٨٢ و نيروگاه آن در مهر ماه         ١٣٨٠انحراف آب آغاز شد و بدنه سد در ارديبهشت            

خاكريزيهاي تكميلي،  البته عملياتي نظير     . ، واحد سوم اين نيروگاه رسماً راه اندازي و بهره برداري شد            ١٣٨٢

 .خاكبرداري محوطه، بتن ريزيهاي تكميلي و غيره در دست اجرا مي باشد

 مطالعات تكميلي و شناخت و طراحي تفصيلي اين سد و نيروگاه از بهمن ماه سال                 :٣طرح سد و نيروگاه كارون      

از جمله  . جام شد  ان ١٣٧٦ آغاز و انحراف آب در تيرماه          ١٣٧٣ و كارهاي ساختماني آن از تابستان          ١٣٦٨

 هزار هكتار اراضي زراعي و      ٣٥٠٠ تن تجهيزات و تملك      ٩٥٠٠ انجام شده، نصب     ١٣٨٢عملياتي كه در سال     

 .  واحد مسكوني مي باشد٣٠٠

 به طور مقدماتي مطالعات احداث سد در فاصلة بين          ١٣٧١ تا   ١٣٤٦ در فاصله سالهاي     :طرح سد و نيروگاه گتوند    

 مطالعات  ١٣٧٣ن انجام گرفت و پيشنهاداتي نيز مطرح شد تا اينكه در آبان ماه              شهر گتوند و سد مسجد سليما     

عمليات .  كارهاي اجرايي آن آغاز گرديد     ١٣٧٥آن به شركتهاي مشاور مشانير و كايتك واگذار گرديد و از سال             

 . و كارهاي اصلي بدنه و سرريز و نيروگاه نيز از اين سال آغاز گرديد١٣٨٢انحراف آب در بهار 

 عمليات اجرايي آن    ١٣٧٣ در سال    ٤مطالعات مراحل توجيهي سد و نيروگاه كارون         :٤طرح سد و نيروگاه كارون      

 احداث تونلهاي انحرافي به اتمام رسيد       ١٣٨٢در سال   .  آغاز گرديد  ١٣٧٥با احداث تونلهاي انحراف آب در آذر ماه         

 طرح و اتمام احداث     ٢، اتمام مطالعات فاز     ١٣٨٢در سال   از جمله اقدامات انجام شده      . و بهره برداري از آن آغاز شد     

 . در اين سال عمليات احداث نيروگاه منج آغاز گرديد. تونل انحراف منج و بهره برداري از آن بوده است

 خاتمه يافت و كارهاي اجرايي آن با         ١٣٧٥ آغاز و در سال       ١٣٧٢مطالعات مرحلة اول از سال        :طرح سيمره 

در بهمن  .  انجام شد  ١٣٨٢ شروع و انحراف آب در تيرماه سال         ١٣٧٦هاي انحراف از سال     عمليات احداث تونل  

 .ماه اين سال، عمليات حفاري سرريز آغاز گرديد

 به اتمام رسيد و تكميل مطالعات مرحله اول          ١٣٧٢مطالعات و شناخت اين طرح در سال          :طرح رودبار لرستان  

، عمليات اجرايي طرح با شروع عمليات جاده هاي         ١٣٨٢ سال   در شهريور ماه  . هم اكنون در حال انجام است      

 .دسترسي و احداث تونلهاي انحراف آب افتتاح گرديد

 انجام شد و در     ١٣٤٩مطالعات مرحلة شناخت اين طرح در سال          :طرح سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه       

.  آغاز گرديد  ١٣٦٣ در سال     ٢العات فاز   مط.  به پايان رسيد    ١٣٦٢ آغاز و در سال       ١ مطالعات فاز     ١٣٥١سال  

 ٢تكميل طراحي فاز    .  به پايان رسيد   ١٣٧٩ مجدداً شروع شد و در سال        ١٣٧٨مطالعات فني ـ اقتصادي در سال       

 مگاوات  ١٠٠٠هدف از اجراي اين طرح توليد انرژي برق آبي به ظرفيت            .  به اتمام رسيده است    ١٣٨١نيز در سال    



      

 

 

 ٢٩٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 .مي باشد) پيك سايي ( در زمان پيك و كاهش فاصله بار حداقل و حداكثر شبكه و ايجاد تعادل در بار شبكه 

 مگاوات در دست    ١٠٠ طرح از اين گروه با ظرفيت باالي         ٢٢ تعداد   ١٣٨٢در سال   ): طرح هاي مطالعاتي (گروه دوم   

 ٥و  )  اجرايي شدند   طرح سياه بيشه و رودبار لرستان      ٢ ( ٢ طرح در فاز     ٤ طرح در فاز يك و       ١٣مطالعه بوده است كه     

 .طرح در مرحله شناخت مي باشد

 مگاوات در اين    ١٠٠طرح هاي نيروگاههاي آبي متوسط تا ظرفيت        ):نيروگاههاي آبي متوسط و كوچك    (گروه سوم   

 مگاوات قرار دارند كه اين نيروگاهها از          ٥همچنين در اين گروه نيروگاههاي آبي كوچك تا ظرفيت             . بخش قرار دارند  

 كشاورزي به شركت توسعه منابع آب و نيرو ايران انتقال داده شده است و شامل نيروگاه زنجيره اي ياسوج،                      وزارت جهاد 

 نيروگاه آبي ميكرو، بسته هاي چهارمحال و بختياري و كهگيلويه و              ٧نيروگاه زنجيره اي دره تخت، پروژة پيران، تعداد          

، پروژه هاي فاز شناخت، مطالعات پتانسيل يابي و          ٢ و كرخه      گانه، نيروگاههاي زنجيره اي دز      ١٥بويراحمد، بسته هاي    

 .نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي مي باشند

در جداول زير مشخصات كلي اين طرحها به تفكيك طرحهاي در حال بهره برداري، اجرايي و يا مطالعاتي، اعم از                     

ه، انرژي توليدي و يا قابليت انرژي توليدي        نام نيروگاه، محل نيروگاه، ارتفاع سد، حجم كل مخزن، ظرفيت نصب نيروگا           

 .هر نيروگاه، و درصد پيشرفت طرح هاي اجرايي آورده شده است

 

 مشخصات عمومي طرحهاي اجرايي نيروگاههاي آبي بزرگ)  :  ٦-٧(جدول 

درصد پيشرفت 
كار تا پايان سال 

١٣٨٢ 

سال 
 بهره برداري

حجم كل مخزن 
ميليون (

 )مترمكعب

ارتفاع 
سد از 

 )متر(پي 

 نوع سد
نام 

 رودخانه
 نام  نيروگاه نام استان

 )١(مسجد سليمان خوزستان كارون سنگريزه با هسته رسي ١٧٧ ٢٣٠ )٢(١٣٨٦ ٦/٩٩

 گتوند  خوزستان كارون سنگريزه  با هسته رسي ١٧٨ ٤٥٠٠ ١٣٨٧ ٥/١٧

 كرخه خوزستان كرخه خاكي با هسته رسي ١٢٧ ٧٣٠٠ )٣(١٣٨٣ ٢٣/٩٩

 ٣كارون  خوزستان كارون بتني دو قوسي ٢٠٥ ٢٧٥٠ ١٣٨٤ ٤٢/٨٩

 كارون بتني دو قوسي ٢٣٠ ٢١٩٠ ١٣٨٦ ٤/٢٢
چهارمحال و 

 بختياري
 ٤كارون 

 سيمره ايالم سيمره بتني دو قوسي ١٨٠ ٣٢٠٠ ١٣٨٨ ٧/٢٠

 
١/٤ 

 
١٣٨٧ 
١٣٨٧ 

٥/٣ 
٦/٣ 

٨٥ 
١٠٤ 

 سنگريزه  با روكش بتني
 سنگريزه  با روكش بتني

 چالوس
 چالوس

 مازندران
 ندرانماز

 :سياه بيشه 
  سد باال دست    

سد پايين دست    
 رودبار لرستان لرستان رودبار بتني دو قوسي ١٥١ ٢٠٢ ١٣٨٦ ٣/١

 .  درصد پيشرفت داشته است٤به منظور كنترل فركانس برق شبكه به كار رفته و طرح توسعه آن تا ) ١
 .  به بهره برداري رسيده است١٣٨٢قسمتي از آن در سال ) ٣  . به بهره برداري رسيده است١٣٨١قسمتي از آن در سال ) ٢



 اي بخش انرژيهاي تجديدپذير و هسته  
  

 

٢٩٣

 ظرفيت قابل نصب، انرژي متوسط ساالنه و ميزان سرمايه گذاري طرحهاي اجرايي نيروگاههاي آبي بزرگ)  :  ٦-٨(جدول 

 )ميليارد ريال(كل سرمايه گذاري 

 مورد نياز   ١٣٨٢تا پايان سال 

انرژي متوسط ساالنه 
 )گيگاواتساعت(

ظرفيت قابل نصب نيروگاه 
 )مگاوات(

 ام  نيروگاهن

 مسجد سليمان )١(٢٠٠٠ )٢(٣٧٠٠ ٤٣٨٧ ٣٦٣٥

 گتوند و توسعه آن ٢٠٠٠ ٤٥٠٠ ٤٩٠٨ ١٦٢١

 كرخه  ٤٠٠ ٩٣٤ ٣٨٥٥ ١٠٨٣

  و توسعه آن ٣كارون  ٣٠٠٠ ٤١٣٧ ٧٢٨٧ ٥٥٣٢

 ٤كارون  ١٠٠٠ ٢١٠٧ ٣١٩٨ ١١٠١

 سيمره ٤٨٠ ٨٥٠ ١٠٩٧ ٥٦٣

 سياه بيشه ١٠٠٠ ١٢٥٠ ٢٧٣٧ ١٩٦

 رودبار لرستان ٣٨٥ ٩٥٥ ٧/٦٩١ ٦١

 .  مگاوات از كل ظرفيت طرح به مرحله بهره برداري رسيده است١٠٠٠)  ١
 .شامل طرح مسجد سليمان و توسعه آن مي گردد) ٢

 
 )١(مشخصات طرحهاي اجرايي نيروگاه هاي آبي متوسط كشور )  :  ٦-٩(جدول 

 سد و نيروگاه آبي/ شرح  كوهرنگ لوارك شهيد رجايي

 نام استان  چهارمحال و بختياري تهران ساري ـ سليمان تنگه

 نام رودخانه  كوهرنگ٢تونل  الر تجن

 )ميليون مترمكعب(حجم كل مخزن  ٠٨/٠ ٠١٨/٠ ١٥٠

 سال شروع  ١٣٧٦ ١٣٨٠ ١٣٨١

 سال بهره برداري ١٣٨٣ ١٣٨٥ ١٣٨٥

 تعداد واحدها ٣ ٢ ٣

 )مگاوات(ب نيروگاه ظرفيت قابل نص ٣٥ ٤٧ ٥/١٣

 )گيگاواتساعت(قابليت توليد ساليانه  ١٢٨ ١٥١ ٣١

 )ميليارد ريال( ١٣٨٢سرمايه گذاري انجام شده تا پايان سال  ٠/٢٢٩ ٣/٥٧ ١/٣

 )ميليارد ريال(كل سرمايه گذاري مورد نياز طرح  ٠/٤٠٧ ٠/٢١٠ ٠/١١٦

  :    ١٣٨٢درصد پيشرفت كار تا پايان سال    

   برنامه       -                ٦/٨٠ ٧/٤٠ ٨/٣١

   عملكرد -                ٧٧ ١٥ ٣

 . گيگاوات ساعت آماده اجرا مي باشد٤٦/١٦ مگاوات و قابليت توليد ٣نيز در استان گيالن با ظرفيت قابل نصب ) تاريك(نيروگاه آبي سفيد رود ) ١



      

 

 

 ٢٩٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 رق آبي كوچكمشخصات پروژه هاي اجرايي در زمينه ب)  :  ٦-١٠(جدول 

درصد پيشرفت كار 
 )١( ١٣٨٢تا پايان سال 

وضعيت 
 طرح

ارتفاع 
از پي 

 )متر(

قابليت توليد 
ساالنه 

 )گيگاواتساعت(

ظرفيت 
قابل نصب 

 )كيلووات(

سال 
 بهره برداري

سال 
 شروع

 نام پروژه استان

آماده  ١٠٠
 بهره برداري

كهگيلويه و  ١٣٦٨ ١٣٨٣ ٤٠٠٠ ٣٠/٢٠ )٢( ٣
 بويراحمد

 ١پل كلو 

كهگيلويه و  ١٣٧٦ ١٣٨٥ ٤٠٠٠ ٣٠/٢٠ )٣( ٤ در حال اجرا ٥١
 بويراحمد

 ٢پل كلو 

كهگيلويه و  ١٣٧٦ ١٣٨٥ ٨٠٠ ٧٠/٤ )٣( ٣ در حال اجرا ٦٥
 بويراحمد

 كخدان

كهگيلويه و  ١٣٧٩ ١٣٨٥ ٣٠٠٠ ٠٠/١٦ )٣( در حال اجرا ٤٥
 بويراحمد

 ٣كريك 

يه و كهگيلو ١٣٧٩ ١٣٨٥ ٢٥٠٠ ١٠/١٣ )٣( در حال اجرا ١٠
 بويراحمد

 ٢كريك 

  ١دره تخت  لرستان ١٣٧٩ ١٣٨٣ ٦٨٠ ٠٠/٤ )٣( ٣ در حال اجرا ٩٦
 زنجيره اي سرداب رود مازندران ١٣٦٨ ١٣٨٥ ١٧٤٠٠ ٧٠/٧٣ )٣( آماده اجرا )٤(
 پيران  كرمانشاه ١٣٦٨ ١٣٨٥ ٦٨٠٠ ٣٨ )٢( ٣ آماده اجرا )٤(

 )٥(:نيروگاههاي ميكرو        

 گرني خراسان ١٣٧٩ ١٣٨٣ ٢٥ ١٣/٠ ٢٥ در حال اجرا )٥( ٩١

 مران مازندران ١٣٧٩ ١٣٨٣ ٣٥ ١٨/٠ ٢٤ در حال اجرا )٥( ٦٢

 درجان مازندران ١٣٧٩ ١٣٨٣ ٥٠ ٢٦/٠ ٥٥ در حال اجرا )٥( ٦٢

 سيرم لرستان ١٣٧٩ ١٣٨٣ ٥٠ ٢٦/٠ ٨٢ در حال اجرا )٥( ٤٨

 ناو گيالن ١٣٧٩ ١٣٨٣ ٦٠ ٢١/٠ ٢١ در حال اجرا )٥( ٧٨

 خليان گيالن ١٣٧٩ ١٣٨٣ ٢٥ ١٣/٠ ٥/٣١ در حال اجرا )٥( ٧٨

 درصد پيشرفت كار براي سال       ٨٠به استثناي طرح كخدان كه       .  درصد بوده است   ١٠٠،  ١٣٨٢برنامه پيشرفت كار كليه طرح ها در سال         ) ١
 .      ها مي باشدمغايرت در درصد پيشرفت با سال قبل به علت بازنگري مجدد اين طرح.  آن در نظر گرفته شده است١٣٨٢

      ٢ و ١انجام مطالعات فاز ) ٤   جرياني ) ٣  بند انحرافي       )  ٢
 . بوده است١٣٨٢عدم تغيير در درصد پيشرفت نسبت به سال قبل، به علت عدم فعاليت در سال ) ٥

 
 )١(ميزان سرمايه گذاري پروژه هاي اجرايي در زمينه برق آبي كوچك)  :  ٦-١١(جدول 

 ١٣٨٢سرمايه گذاري انجام شده تا پايان سال  ايه گذاري اجراي طرحكل سرم

جمع ريالي و ارزي 
 )ميليون ريال(

 ريالي 
 )ميليون ريال(

 ارزي 
 )هزار دالر(

جمع ريالي و ارزي 
 )ميليون ريال(

 ريالي 
 )ميليون ريال(

 ارزي 

 )هزار دالر(

 نام پروژه

 ره اي ياسوجزنجي ـــ ٦٦٩٥٩ ٦٦٩٥٩ ـــ ١/١٣٣٨٤٩ ١/١٣٣٨٤٩

 ٢ و ١دره تخت  ـــ ٩/٦٨٦٥ ٩/٦٨٦٥ ـــ ٩/١٠٠٦٥ ٩/١٠٠٦٥

 نيروگاههاي ميكرو ٦/٤٩ ٣١٥٩ ٣٤٠٩ ٢٣٨ ١٠٢٩٤ ١٠٢٩٤

 .تفاوت در اعداد نسبت به سال قبل به علت بازنگري مجدد اين طرح ها مي باشد) ١



 اي بخش انرژيهاي تجديدپذير و هسته  
  

 

٢٩٥

  بزرگ كشور نيروگاههاي آبي)  ١(مشخصات طرحهاي مطالعاتي و شناسايي)  :  ٦-١٢(جدول 

قابليت توليد 
ساالنه 

 )گيگاواتساعت(

ظرفيت 
قابل نصب 

 )مگاوات(

حجم كل 
١٠٦(مخزن 

 )مترمكعب

ارتفاع 
سد از 

 )متر(پي 

 نوع سد
نام 

 رودخانه
 سد و نيروگاه نام استان

 :طرح مطالعاتي       

  ٨ ـ محور ٢كارون  خوزستان كارون بتني قوسي وزني ١٣٠ ١٩٧ ٨٠٠ ١٩٥٠

 ٣ ـ محور ٢كارون  خوزستان كارون )٢( ١٧٨ ٣٢١٤ ٩٢٩ ٥/٢٨٢٢

 ١خرسان  چهارمحال و بختياري خرسان بتني دوقوسي نازك ١٩٢ ٢٩١ ٣٦٥ ١٢٢١

 ٣خرسان  چهارمحال و بختياري خرسان بتني دو قوسي نازك ١٧٥ ٧٧٨ ٣٠٠ ٩٩٦

 ٢خرسان  چهارمحال و بختياري خرسان سنگريزه  بتني دو قوسي ٢٦٠ ٢٠٣٣ ٥٨٠ ١٦٨٩

 بازفت  چهارمحال و بختياري بازفت بتني قوسي ٢/٢٠٧ ٤/٤٥٠ ٢٤٠ ٧٥٠

 ٥كارون  چهارمحال و بختياري كارون سنگريزه با هسته رسي ١٨٨ ٢٠١٣ ٤٢٢ ١١٦٩

 تنگ معشوره چهارمحال و بختياري كشكان سنگريزه با بتن غلتكي ١٢٨ ١٠١٩ ٢/١٦٦ ٥٠٠

 سردشت آذربايجان غربي  سگال سنگريزه  با هسته رسي ١٢٦ ١٠٥٠ ٤١٨ ٧/٦٢١

 شيواشان  آذربايجان غربي  گالس سنگريزه   ١٢٦ ٥٨٨ ١٥٥ ٢٦٧

 ) ٣(گرژال  آذربايجان غربي  گالس سنگريزه  ١٤٠ ٢٦٣ ٢٠٤ ٠/٣٥٧

 سازبن ايالم سيمره بتني قوسي وزني ١٥٢ ١٦٠٩ ٤٨٠ ٧٩٧

  كوران بوزان ايالم سيمره سنگريزه  با پوشش بتني  ١٣٤ ٢٣٣٨ ٢٠١ ٥٥٠

 پا علم لرستان كرخه بتني قوسي وزني ٢٠٠ ٣١٢٧ ٤٣٠ ٦/١١٩٣

 بختياري لرستان بختياري  بتني دو قوسي ٣١٥ ٤٨٤٥ ١٥٠٠ ٢٩٥٧

زالكي از  بتني دو قوسي ٢١٠ ٦١٨ ٣٢٤ ١٠٢٥
 سرشاخه دز

 ليرو لرستان

 زالكي لرستان زالكي بتني قوسي وزني ٢١٠ ١٤٤٦ ٤٦٦ ٠/١٣٣٣

٤( ٥٠٠ ٧١٦(
 طرح برق آبي ارس ذربايجانشرقي و اردبيلآ ارس )٢( ٢٠ 

 :طرحهاي شناسايي       

٢( ١٥١ ١٤٤٠ ٢١٥ ٠/٦٣٠( 
 گدار پير ـ گرشا  كرمانشاه  سيمره

 چم باستان  خوزستان زهره )٢( ٩٣ ١٤٠٠ ٢٤٠ ٣٥٢

 حاج قلندر  فارس زهره )٢( ٨٣ ٨٠٠ ١٦٤ ٢٥١

 ١حور قزل اوزن ـ م گيالن قزل اوزن )٢( ١٥٦ ١٥٨١ ٢٥٨ ٧/٥٥٩
 ٧قزل اوزن ـ محور  زنجان قزل اوزن )٢( ٢١٧ ٤١١٩ ٤٩٠ ٦/١٠٦٣
 ١٥قزل اوزن ـ محور  زنجان قزل اوزن )٢( ١٥٠ ٤٩٠ ٧/١٤٤ ٢/٣١٤

 ١٨قزل اوزن ـ محور  زنجان قزل اوزن )٢( ١١١ ١٠٤٧ ٥٤ ٣/١١٧

 جمع     ٤/٣٦٧٥٦ ٩/١٠٠٤٥ ٦/٢٤٢٠٢

 است، لذا تفاوتهايي بين اعداد فوق و اعداد سالهاي پيش وجود دارد كه در نتيجه تصحيح                     به علت اينكه تعدادي از طرحها مطالعاتي       ) ١
 .       مطالعات است و امكان تغيير مجدد آنها همچنان وجود دارد

 .تحت مطالعه و بررسي مي باشد) ٢
 . طرحهاي مذكور آماده اجرا مي باشند) ٣
 .قطعي نشده است) ٤



      

 

 

 ٢٩٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 هاي مطالعاتي نيروگاههاي آبي متوسط كشور مشخصات طرح )  :  ٦-١٣(جدول 

 مرحله مطالعات
قابليت توليد ساالنه 

 )گيگاواتساعت(

ظرفيت قابل 
 )مگاوات(نصب 

تعداد 
 واحد

 نام پروژه  نام استان

 نيروگاه آبي بوكان آذربايجان غربي ٢ ٢٠ ٣٣ مطالعه مجدد
 نيروگاه آبي سد تنظيمي دز خوزستان ٢ ٢٨ ١٧٢ ٢فاز 
 نيروگاه آبي سد تنظيمي گتوند خوزستان ٢ ٥٠ ٢٥٢ ١فاز بازنگري 
 نيروگاه آبي زاينده رود اصفهان  ٢ ٩ ٧/٣٨ ٢فاز 

 )تاريك(نيروگاه آبي سفيد رود  گيالن ٢ ٣ ٤٦/١٦ آماده اجرا
 )١(جمع   ـــ ١١٠ ١٦/٥١٢ ـــ

  گيگاواتساعت در استان چهارمحال و بختياري مي باشد        ٨/٤٣ مگاوات و قابليت توليد ساالنه       ٥/٧نيروگاه آبي منج با ظرفيت نصب شده        ) ١
 .  لحاظ شده است٤لذا ارقام آن در كارون .  در نظر گرفته شده است٤  و به منظور تأمين برق كارگاه كارون 

 
 مشخصات پروژه هاي مطالعاتي و شناسايي نيروگاههاي آبي متوسط)  :  ٦-١٤(جدول 

 وضعيت طرح
تعداد 
 واحد

 ظرفيت قابل
 )مگاوات(نصب 

 نام سد يا نيروگاه استان نام رودخانه

 ٢جرياني كرخه  خوزستان كرخه ٩٨ ــ شروع فاز مطالعات
 زنجيره اي دز خوزستان دز ٨٠٠ ٣ فاز يك
 زنجيره اي سزار لرستان سزار ٣٠٠ ٣ فاز يك
 زنجيره اي آب سفيد لرستان آب سفيد ٤٠٥ ٢ فاز يك
 ضه هرازحو مازندران هراز ١٢١ ٦ شناخت
 حوضه چالوس مازندران چالوس ١١٣ ٧ شناخت
 حوضه چشمه كيله مازندران چشمه كيله ٢٩٧ ١٣ شناخت
 حوضه تالش گيالن  گرگان رود-ناورود ١٤٨ ٧ شناخت

 پل رود گيالن  چاك رود-پل رود ١٤٨ ٧ پتانسيل يابي
 حوضه مرداب انزلي گيالن ــ ــ ــ پتانسيل يابي

   
 مشخصات طرح هاي مطالعاتي نيروگاه هاي آبي كوچك) :  ٦-١٥(جدول 

 نام سد يا نيروگاه استان )مگاوات(ظرفيت قابل نصب  وضعيت طرح

 پكيج كهگيلويه كهگيلويه و بويراحمد ١٣٥  مطالعاتي١فاز 

 پكيج چهار محال و بختياري چهارمحال و بختياري ٧٧  مطالعاتي١فاز 

 ستانپكيج خوز خوزستان ٣/٤  مطالعاتي١فاز 

 بسته اول اروميه آذربايجان غربي ٢/٣٨  مطالعاتي١فاز 

 بسته دوم اروميه آذربايجان غربي ٧/٢٨  مطالعاتي١فاز 

 بسته آق چاي آذربايجان غربي ٣١  مطالعاتي١فاز 

 بسته اردبيل اردبيل ١٠  مطالعاتي١فاز 



 اي بخش انرژيهاي تجديدپذير و هسته  
  

 

٢٩٧

  انرژي باد -٢-٦
ريت اجراي طرحها و بهره برداري از پتانسيل انرژي باد در كشور،           بمنظور توسعه، ترويج و برنامه ريزي، نظارت و مدي        

وزارت نيرو اقدام به احداث و نصب سايتهاي ثبت آمار لحظه اي باد براي امكان سنجي احداث مزارع برق بادي و همچنين                      
 :مديريت ساخت و نصب و خريد توربينهاي بادي به شرح زير نموده است

  كيلوواتي در سهند تبريز١٠ توربين بادي   مديريت طراحي، ساخت و نصب-

  كيلوواتي در بابائيان منجيل٦٠٠  مديريت طراحي، ساخت و نصب توربين بادي -

   پروژة پتانسيل سنجي و تهيه اطلس باد كشور-

  بابائيان، علي آباد، فليده، گنجه، ميرخواند،     ( متري در استان گيالن      ٤٠ و   ١٠ واحد ايستگاه باد سنجي      ١٠  نصب    -

 )    استفان، جيرنده، تنكابن، خرندق و رستم آباد

  متري در استانهاي آذربايجان غربي، شرقي و اردبيل٤٠ و ١٠ واحد ايستگاه بادسنجي ٧  نصب -

  مگاوات منجيل با سرمايه گذاري مشترك ايران و ژاپن و اخذ مجوزهاي الزم٦٠  بررسي نهايي پروژه -

  كيلووات در منطقه ديزباد استان خراسان ١٣٠ توربين بادي   مديريت راه اندازي از دو واحد-

 كيلومتري جاده مشهد ـ نيشابور واقع ٥٥ هكتار در ٧٠٠اين پروژه در زميني با مساحت    : پروژة مزرعة بادي بينالود   
رد نظر در يك منطقه مو. انتخاب محل اين سايت بر اساس اندازه  گيريهاي ميزان باد در سالهاي گذشته بوده است          . استشده  

 متر ٧/٧ كيلومتر قرار دارد و سرعت متوسط ساليانه باد در اين منطقه             ٧ كيلومتر و عرض متوسط      ٥٠داالن طبيعي باد به طول      
كار تهيه، ساخت، نصب و راه اندازي مزرعه مذكور به عهده شركت               .  متري از سطح زمين مي باشد      ١٠در ثانيه در ارتفاع      

س دانمارك ضمن همكاري با شركت صبانيرو، عهده دار در اختيار قرار دادن دانش فني و برخي                 صبانيرو  بوده و شركت وستا     
 .از تجهيزات نيروگاه بادي نيز مي باشد

 مگاوات براي نصب در اين مزرعه در        ٤/٢٨با ظرفيت   )  كيلووات ٦٦٠هر كدام به ظرفيت     ( واحد توربين بادي     ٤٣
.   متر مي باشد  ٤٧ متري از سطح زمين قرار گرفته و قطر روتور آن             ٤٠تفاع  توربين هاي فوق در ار   . نظر گرفته شده است   

 ميليارد ريال بوده و انتظار مي رود با نصب و راه اندازي كامل اين نيروگاه،               ٥٠ ميليون دالر و     ١٥برآورد هزينه اين پروژه     
 . ميليون كيلووات ساعت برق به شبكه تزريق گردد١٠٢ساالنه حدود 

به منظور دستيابي به اطالعات دقيق پتانسيل باد در مناطق مختلف كشور اطلس باد در دست                   : تهيه اطلس باد  
اين اطلس ضمن فراهم نمودن اطالعاتي جهت تعيين سهم منابع انرژي تجديد شونده در سبد كلي منابع                 . تهيه مي باشد 

و راهنماي مناسبي براي    را مهيا ساخته    انرژي كشور، امكان انتخاب منطقه مناسب براي بهره برداري از انرژي هاي نو              
 سايت مورد بررسي    ٤٥ منطقة كشور در     ٢٦در مطالعات اوليه،    . طراحي نيروگاهها و توسعه بهينه نيروگاههاي بادي مي باشد       

  متر بر ثانيه مي باشد كه در برخي از مناطق         ٦قرار گرفت كه بر اساس نتايج اين مطالعه، ايران كشوري با باد متوسط حدود               
بر اساس بررسيهاي اوليه انجام شده در پروژة فوق الذكر، توان             . آن باد مناسب و مداوم تري براي توليد برق وجود دارد           



      

 

 

 ٢٩٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 مگاوات مي باشد كه با انجام اين پروژه ميزان دقيق پتانسيل برق بادي              ٦٥٠٠بالقوه انرژي باد سايتهاي مطالعه شده حدود        

 .كشور تعيين خواهد شد
 : ان انرژي اتمي ايرانفعاليتهاي سازم

   برآورد پتانسيل باد در مناطق مستعد كشور-١
 برآورد پتانسيل باد منطقه كهك  -
 برآورد پتانسيل باد منطقه ده سياهپوش و تهيه نقشه رايانه اي سايت -
 برآورد پتانسيل باد منطقه فيروزكوه -
 برآورد پتانسيل باد منطقه هرزويل -
 نهاي برق بادي منجيلسايت يابي براي توسعه مزرعه توربي -

  مطالعه و تحقيق در زمينه نيروگاههاي برق بادي -٢
   ساخت برج، پايه برج، محور اصلي سيستم دنبال كننده هاب-
   ساخت سيستم هاي توربينهاي نيروگاه بادي-
   انتقال دانش فني و طراحي برخي از اجزاء توربينهاي برق بادي -
 گاه هاي برق بادي در شبكه  بررسي اثرات ورود و خروج نيرو-
   بررسي اثرات تغيير ولتاژ شبكه در كاركرد نيروگاههاي برق بادي-
   بررسي ديناميكي سازه هاي توربينهاي برق بادي-

   بررسي اقتصادي انرژي هاي نو و تعيين سهم آن در تأمين انرژي-

   تهيه و تأمين وسايل، لوازم و تجهيزات يدكي مورد نياز-٣

 م سرويسهاي ادواري و تعمير و نگهداري قراردادي  انجا-٤
 

 ١٣٨١-٨٢توليد برق از نيروگاه هاي برق بادي طي سالهاي )  :  ٦-١٦(جدول 

 توليد ويژه 
 )كيلووات ساعت(

خود مصرفي 
 )كيلووات ساعت(

توليد ناويژه برق 
 )كيلووات ساعت(

تعداد 
 توربين

كل ظرفيت 
 )كيلووات(اسمي 

 سال منطقه

 : ت نيرووزار      

 ١٣٨١ )منجيل(گيالن  )١(٦٠٠ ١ ١/١٤٢٢٣١ ١/٧١ ١٤٢١٦٠

 ١٣٨٢ )منجيل(گيالن  )١(٦٠٠ ١ ٤/٢١٦٩٤٣ ٤/١٠٨ ٢١٦٨٣٥

:سازمان انرژي اتمي       

منجيل، رودبار،  ١٠٨٠٠ )٢(٢٨ ١/٢٩٤٢٤٢٠٤ ١/١٤٧١٢ ٢٩٤٠٩٤٩٢
 هرزويل

١٣٨١ 

ر، منجيل، رودبا ١٥٩٥٠ ٤١ ٧/٢٧٥٧٩٤٤٣ ٧/١٣٧٨٩  ٢٧٥٦٥٦٥٤
 هرزويل

١٣٨٢ 

 . به دليل نياز به رفع نواقص توربين ، توليد آنها متوقف شده بود٨٢ و ٨١در سالهاي  ) ١
 . توربين بود كه دو واحد به بهره برداري نرسيده بوده است٣٠در ترازنامه سال گذشته اين رقم ) ٢



 اي بخش انرژيهاي تجديدپذير و هسته  
  

 

٢٩٩

 داري مربوط به انرژي باد مشخصات پروژه هاي مطالعاتي، اجرايي  و در حال بهره بر)  :  ٦-١٧(جدول 

قابليت توليد 
 ساالنه انرژي 

 )ميليون كيلووات ساعت( 

عمر 
مفيد 

 )سال(

ظرفيت 
طرح 

 )كيلووات(

درصد پيشرفت 
كار تا پايان 

 ١٣٨٢سال 

سال 
 بهره برداري

سال 
 شروع

 نام پروژه موقعيت جغرافيائي

 :وزارت نيرو       
 )١( كيلووات٦٠٠ربين تو گيالن ـ منجيل ١٣٧٦ ١٣٨١ ١٠٠ ٦٠٠ ٢٠ ٢

آذربايجانشرقي ـ  ١٣٧٦ ١٣٨١ ١٠٠ ١٠ ٢٠ ٠٢٥/٠
 )٣ و ٢( كيلووات١٠توربين  اسكو

گيالن، آذربايجان  ١٣٧٩ ١٣٨٥ ٥٠ ـــ ـــ ـــ
 شرقي، غربي و اردبيل

برداشت اطالعات از ايستگاه هاي 
 ثبت آمار باد

 گيالن و  ١٣٨٢ ١٣٨٣ ـــ ـــ ـــ ـــ
  كيلوواتي٦٠٠سازي توربين بهينه  آذربايجان شرقي

 تهيه اطلس باد كشور كل كشور  ١٣٨٢ ١٣٨٥ ٢ ـــ ـــ ـــ
 )١(نيروگاه بادي بينالود خراسان  ١٣٨٠ ١٣٨٤ ٤٠ ٢٨٤٠٠  ١٠٢

 :سازمان انرژي اتمي        
 گيالن  ١٣٧٣ ١٣٧٣ ١٠٠ ١٠٠٠ ٢٠ ٤

 )منجيل و رودبار(
طرح احداث يك مگاوات توربين 

 )١(برق بادي

منجيل و (گيالن  ١٣٧٥ ١٣٧٦-٧٩ ١٠٠ ١٠٠٠ ٢٠ ٣-٤
 )رودبار و هرزويل

 مگاوات توربين ١٠طرح احداث 
 )١(برق بادي

 گيالن ١٣٧٨ ١٣٨٣ ٩١/٧٩ ٣٠٠٠٠ ٢٠ ٩٠-١٢٠
 مگاوات توربين ٩٠طرح احداث 
   فاز اول-   )١(برق بادي

   فاز دوم-                    گيالن ١٣٧٩ ١٣٨٣ ٩٦/٧ ٦٠٠٠٠ ٢٠ ١٨٠-٢٤٠
 برآورد پتانسيل باد كشور استانهاي باد خيز ١٣٦٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 . خارج از شبكه سراسري برق مي باشد) ٢   .متصل به شبكه سراسري برق مي باشد) ١
 . بهينه سازي و رفع ايرادات موجود توربين بدليل عدم تخصيص بودجه متوقف شده است)  ٣

 

 ام شده و مورد نياز پروژه هاي بادي سرمايه گذاري انج)  :  ٦-١٨(جدول 

 ١٣٨٢سرمايه گذاري انجام شده تا پايان  كل سرمايه گذاري الزم براي طرح

 )هزار دالر(ارزي  )ميليون ريال(ريالي  )هزار دالر(ارزي  )ميليون ريال(ريالي 
 نام پروژه

 :وزارت نيرو     
  كيلوواتي١٠توربين  ــ )١( ــ ٨٠٠
 برداشت اطالعات از ايستگاه هاي ثبت آمار باد ــ ١٦٠٠ ــ )٢(١٣٥٠
  كيلوواتي٦٠٠بهينه سازي توربين  ــ ٣٩٥ ــ )٣(٨٠٠

 تهيه اطلس باد كشور ــ ١٥٩٠ ــ ٧٨٩٠
 نيروگاه بادي بينالود )٤( )٤( ١٥٠٠٠ ٥٠٠٠٠

 : سازمان انرژي اتمي ايران    

نش فني ساخت نيروگاههاي برق بادي و كسب دا )٥(٨٢/١٠٨٣٥ ٦٥/٣٢٨٦٥١ )٥(٨٢/١٠٨٣٥ ٦٥/٦٣٣٩٢١
 ايجاد تأسيسات پشتيباني 

تهيه و تأمين لوازم و تجهيزات يدكي مورد نياز  )٥(٣٥/١٠٩٧ ٦/٨٨٥٧ )٥(٣/١٤٤٥ ٤/١٦٧٥٩
 و تعمير و نگهداري توربين ها 

 برآورد پتانسيل مناطق باد خيز  ــ ١٧/٧٠٩٤ ــ ١٧/١٣٣٢٤

 .                               توربين بدليل عدم تخصيص بودجه متوقف شده استبهينه سازي و رفع ايرادات موجود) ١
 .                  براي مدت دو سال جهت بهينه سازي توربين ) ٣هر ساله                                         ) ٢
 . انجام شده است١٣٨٢ل  درصد سرمايه گذاري تا پايان سا٨٥از كل سرمايه گذاري الزم براي طرح، ) ٤
 .مبناي محاسبة مبالغ بخش ارزي جداول، بر حسب نرخ ارزهاي متفاوت در سالهاي متعدد مي باشد) ٥



      

 

 

 ٣٠٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  انرژي خورشيدي -٣-٦

در ميان روشهاي مختلف استفاده از نيروگاه هاي خورشيدي، نيروگاه هاي سهموي خطي پيشرفت قابل مالحظه اي              

خورشيدي دو عامل وجود تابش خورشيد مناسب و زمين هموار به وسعت زياد حائز                براي ساخت نيروگاه    . داشته است 

 كيلوواتساعت بر مترمربع مي باشند،      ١٨٠٠بطوركلي در مناطقي كه حداقل داراي تابش مستقيم ساالنه          . اهميت مي باشد 

 ٢طي در حدود    ساخت نيروگاه خورشيدي مناسب است و براي توليد هر مگاوات برق توسط كلكتورهاي سهموي خ                  

 . هكتار زمين الزم است

در خصوص استفاده از نيروگاه هاي سهموي خطي وزارت نيرو به منظور           :  كيلوواتي خورشيدي شيراز   ٢٥٠نيروگاه  

،  اقدام به طراحي و ساخت       ١٣٧٥استفاده از انرژيهاي تجديدپذير و تحقق در توليد انرژي از منابع غير فسيلي از سال                  

هدف از اين طرح كه طراحي آن زير نظر مركز انرژي             . ي سهموي خطي در شيراز نموده است       يك نيروگاه خورشيد  

خورشيدي بخش مهندسي مكانيك دانشگاه شيراز انجام شده، طراحي و ساخت نيروگاه خورشيدي و دستيابي به فناوري                 

هموي خورشيدي تشكيل    كلكتور س  ٤٨اين نيروگاه از    . نيروگاههاي حرارتي خورشيدي از نوع سهموي خطي مي باشد        

 .  كيلووات مي باشد٢٥٠ تايي در راستاي شمالي ـ جنوبي نصب مي شوند و توان خروجي آن ٦ رديف ٨شده كه در 

 :در راستاي اجراي پروژه، دستاوردهاي متعددي در زمينه نيروگاه خورشيدي بشرح زير حاصل گرديده است

 طراحي اجراي مختلف كلكتورهاي سهموي خطي خورشيدي -

 راحي اصولي مزرعه كلكتورهاي نيروگاه خورشيديط -

 طراحي اصولي و تفصيلي سيكل روغن و سيكل بخار نيروگاه خورشيدي  -

مشابه سازي و مدل سازي رايانه اي كلكتور، مزرعه كلكتورها، سيكل روغن و بخار و بررسي عملكرد آنها در                    -

 شرايط مختلف

 وسط كارشناسان و متخصصان ايراني در داخل كشوردستيابي به ساخت كلكتورهاي سهموي خطي خورشيدي ت -

 توسعه توان فني و ظرفيت علمي كشور در زمينه ساخت اين دسته از نيروگاهها -

مشاركت متخصصين و مهندسين مجرب صنايع و دانشگاهها كه در راستاي هدف همكاري دانشگاه با صنعت  -

 . بوده است

خورشيدي به صورت مجزا از شبكه و با ذخيره سازي انرژي              پايه هاي  : نصب و راه اندازي پايه هاي خورشيدي     

از مزاياي استفاده از    . الكتريكي حاصل از نور خورشيد در روز، استفاده از آن را در شب و يا در مواقع لزوم ممكن مي سازد                   

 :اين پايه ها مي توان به موارد زير اشاره نمود
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 ادهكاهش هزينه هاي مالي انتقال شبكه به نقاط دور افت -

 عدم نياز به تعميرات مداوم -

 عدم نياز به نيروي كار متخصص جهت راه اندازي سيستم -

 قابليت نصب در نقاط مختلف كشور -

 كاهش آاليندگي زيست محيطي -

 عدم نياز به مصرف سوخت فسيلي -

 عمر نسبتاً طوالني -

 نصب و راه اندازي آسان -

ي تواند يكي از مناسب ترين روشهاي توليد و        در مناطق دور از شبكه برق سراسري، نصب روشنايي خورشيدي م            

قابل ذكر است كه از روشنايي      . تبديل انرژي خورشيدي به الكتريكي جهت رفع نياز مشكل روشنايي اين مناطق باشد              

 مجاور سد كرج كه در      ٦خورشيدي مي توان در برق دار نمودن تونلها نيز استفاده نمود كه برق دار نمودن تونل شماره                   

 . صورت گرفته است، از اين نمونه مي باشد١٣٨٠-٨١سال 

 : فعاليت هاي سازمان انرژي اتمي ايران

 :  بررسي و تحقيقات كاربردي در زمينه سيستمهاي حرارتي خورشيدي-١

 طراحي و ساخت ردياب خورشيدي -

 برآورد پتانسيل تابش خورشيدي و مكان يابي احداث نيروگاه خورشيدي -

  به عنوان سطوح جاذب برگزيده،M-AINايجاد اليه هاي سرمت  -

 :  نمونه سازي مولدهاي خورشيدي گرمايش و سرمايش -٢

 لوله هاي دمازاي خورشيدي -

 ايجاد سطوح جاذب برگزيده خورشيدي بر روي آلومينيوم، مس و فوالد ضد زنگ -

 :  نصب نيروگاه هاي فتوولتائيك -٣

 .آتي سازمان مي باشد كيلووات كه از برنامه هاي ٥٠نصب نيروگاه فتوولتائيك با ظرفيت  -

 تحليل و مقايسه زيست محيطي تكنولوژيهاي مختلف توليد برق -

 :تحقيقات كاربردي سيستمهاي فتوولتائيك خورشيدي -٤

و بررسي  )  ولت ٤٠٠(طرح اتصال نيروگاه هاي فتوولتائيك سر كوير سمنان به شبكه سه فاز فشار ضعيف                 -



      

 

 

 ٣٠٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 :اثرات آن بر شبكه

 يروگاه هاي فتوولتائيك  تنظيم بهينه ولتاژ و توان ن-

   مقايسه انواع اينونترها در نيروگاه هاي فتوولتائيك-

 بررسي اثرات سيستمهاي متمركز فتوولتائيك -

مشخصات و  ) ٦-٢١(و  ) ٦-٢٠(مشخصات پروژه هاي فتوولتائيك در حال بهره برداري و جداول          ) ٦-١٩(جدول  

 .ژي خورشيدي را نشان مي دهدسرمايه گذاري مورد نياز پروژه هاي اجرايي در مورد انر

 

 مشخصات پروژه هاي فتوولتائيك در حال بهره برداري )  :  ٦-١٩(جدول 

نوع اتصال به 
 شبكه

توليد انرژي در 
 ١٣٨٢سال 

 )كيلووات ساعت(

عمر 
مفيد 

 )سال(

ظرفيت 
طرح 

 )كيلووات(

سال 
 بهره برداري

سال 
 شروع

منطقه 
پروژه 

 )استان(

 نام پروژه

 :و وزارت نير       

  كيلووات ٥ تهران ١٣٧٩ ١٣٨١ ٥ ٢٠ ٢٢٠٠ متصل به شبكه

  كيلووات ٣٠ تهران ١٣٧٩ ١٣٨١ ٣٠ ٢٠ ٢٢٠٠٠ متصل به شبكه

٨١-٨٢ ١٣٨١-٨٢ ٢/١ ٢٠ ١٨٠٠ خارج از شبكه  روشنايي خيابان )١(

 :سازمان انرژي اتمي ايران       

 نيروگاه دربيد يزد يزد ١٣٧٢ ١٣٧٢ ٥ ٢٥ )٢( خارج از شبكه

 نيروگاه سر كوير سمنان سمنان ١٣٧٣ ١٣٧٤ ٢٧ ٢٥ )٢( خارج از شبكه

 توسعه نيروگاه دربيد يزد يزد ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٢ ٢٥ ١٠٨٠٠ خارج از شبكه

 توسعه نيروگاه سر كوير سمنان سمنان ١٣٧٨ ١٣٧٩ ٩٧ ٢٥ ٦٣٤٥٠ متصل به شبكه

 . در آذربايجان شرقي و قزوين اجرا گرديده است١٣٨٢ سال  در زنجان و در١٣٨١الزم به ذكر است كه پروژه مذكور در سال ) ١
 .در قسمت توسعه اين نيروگاه ها آمده است) ٢

 

 مشخصات پروژه هاي اجرايي مربوط به انرژي خورشيدي وزارت نيرو )  :  ٦-٢٠(جدول 

نوع اتصال 
 به شبكه

عمر مفيد 
 )سال(

ظرفيت طرح 
 )كيلووات(

درصد پيشرفت كار 
 ١٣٨٢تا پايان سال 

سال 
 بهره برداري

سال 
 شروع

 نام پروژه )استان(منطقه پروژه 

يزد، خراسان، سيستان  ١٣٧٩ ١٣٨١ ١٠٠ )١( ٤١٣٢ ٢٠ ـــ
 و اصفهان

 آبگرمكن خورشيدي 

  كيلووات فتوولتاييك١٠ تهران ـ طالقان ١٣٨٢ ١٣٨٤ ٥٠ ١٠ ٢٥ هيبريد

متصل به 
 شبكه

 فارس ـ شيراز ١٣٧٨ ١٣٨٤ ٧٥ ٢٥٠ ٢٠
رتي خورشيدي نيروگاه حرا

 )٢() سهموي خطي(شيراز 

 . كيلووات ساعت در سال را دارا مي باشد٥٣٠٠٠٠اين نيروگاه قابليت توليد )  ٢          متر مربع )  ١
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 سرمايه گذاري انجام شده و مورد نياز براي اجراي پروژه هاي خورشيدي )  :  ٦-٢١(جدول 

 ١٣٨٢نجام شده تا پايان سرمايه گذاري ا كل سرمايه گذاري الزم براي طرح
 ريالي

 )ميليون ريال(
 ارزي

 )هزار دالر(
 ريالي

 )ميليون ريال(
 ارزي

 )هزار دالر(
 نام پروژه

 :وزارت نيرو    

  كيلووات١٠سيستمهاي فتوولتاييك  ـــ ٣٠٨ ـــ ٥٠٨
 آبگرمكن هاي خورشيدي  ـــ ٤٥٠ ـــ ٤٥٠
 حمام خورشيدي روستايي ـــ ٦٠ ـــ ٦٠

 )سهموي خطي(نيروگاه حرارتي خورشيدي شيراز  ـــ ٢٢٠٠ - ٤٠٠٠

 : سازمان انرژي اتمي ايران    

 تحقيقات كاربردي سيستمهاي حرارتي خورشيدي  ـــ ٨٥/٩٨٣٣ ـــ ٩٧/١٢١٧٦
 نمونه سازي مولدهاي خورشيدي گرمايش و سرمايش ـــ ١٥/٢٥٢ ـــ ٢٣/٣١٢
 فتوولتاييك نصب نيروگاههاي  ٥/٢٧ ٤٧٥/٨٨٠ ٥/٢٧ ٦٩/٢٦٨٠
 تحقيقات كاربردي سيستمهاي فتوولتاييك خورشيدي  ـــ ٩/١٥٩٢ ـــ ٩٣/٢٥١٤

 
اين طرح توسط وزارت نفت از محل اعتبارات بيع متقابل در دست اجرا               : طرح توسعه آبگرمكن و حمام خورشيدي     

سيري كه در برنامه توسعه گاز       سال در تعدادي از شهرها و روستاهاي گرم         ٥ ، طي    ١٣٨٠در اين طرح، از سال      . مي باشد
 مجموعه حمام خورشيدي، جايگزين آبگرمكن ها و        ١٠٠٠ دستگاه آبگرمكن خورشيدي و       ٢١٥١٠٠رساني قرار نگرفته اند    

“ تهيه و توزيع آبگرمكن خورشيدي خانگي     ” اين طرح در قالب دو پروژه با عنوان         . حمام هاي عمومي روستايي خواهند شد    
به منظور كاهش مصرف نفت سفيد، ايجاد اشتغال        “ )حمام خورشيدي (مكن هاي خورشيدي عمومي    تهيه و تدارك آبگر   ” و  

 آبگرمكن خورشيدي خانگي در      ١٠٠٠٠در حال حاضر در قالب اين طرح،          . و افزايش رفاه اجتماعي تعريف شده است        
 .  راه اندازي شده استشهرستانهاي استانهاي خراسان، فارس، يزد، كرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان نصب و

 

  عملكرد مربوط به  ساخت حمام ها و آبگرمكن هاي خورشيدي   : )٦-٢٢(جدول 

هزينه تمام 
 شده

 )ميليون ريال(

معادل ارزي 
صرفه جوئي 

 )دالر(

مصرف ساالنه 
سوخت 

 )هزارليتر(

سطح 
گردآورنده 

 )مترمربع(

تعداد 
خانوار 
 برخوردار

 استان شهرستان روستا

 :خورشيدي وزارت نيرو حمام        

 خراسان  بجنورد كهنه جلگه ٤٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١١٠٠٠ ٢٨٠

 خراسان بجنورد اركان ٤٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١١٠٠٠ ١٦٠
 خراسان بجنورد عشق آباد ٤٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١١٠٠٠ ١٦٠

 )١(خراسان فردوسي فتح آباد ١٠٠ ١٧٥ ٣٦ ٧٢٠٠ ٦٠

 )١(خراسان فردوسي دوست آباد ٣٠٠ ٢٤٠ ٤٠ ٨٠٠٠ ٧٠

 )١(خراسان كاشمر گمرك ٧٠٠ ٣٠٠ ٦٠ ١٢٠٠٠ ١٣٥

 )١(خراسان طبس ملوند ٨٠ ١٧٠ ٣٠ ٦٠٠٠ ٦٠

 )١(خراسان  نيشابور برمهان ٨٠ ١٧٠ ٣٠ ٦٠٠٠ ٦٠



      

 

 

 ٣٠٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه...  عملكرد مربوط به  ساخت حمام ها و آبگرمكن هاي خورشيدي   : )٦-٢٢(جدول 

هزينه تمام 
 شده

 )ميليون ريال(

معادل ارزي 
صرفه جوئي 

 )ردال(

مصرف ساالنه 
سوخت 

 )هزارليتر(

سطح 
گردآورنده 

 )مترمربع(

تعداد 
خانوار 
 برخوردار

 استان شهرستان روستا

 )١(خراسان گناباد سردق ٢٨٠ ١٧٠ ٥٤ ١٠٨٠٠ ٥٠

 )١(خراسان بجنورد يكه سعود ٥٠٠ ٢٣٠ ٤٥ ٩٠٠ ٧٠

 )١(خراسان فيض آباد جنت آباد ٣٠٠ ٢٣٠ ٤٠ ٨٠٠٠ ٧٠

 )١(خراسان بجنورد  سبزپير ١٥٠ ٢٥٠ ٣٦ ٧٢٠٠ ٧٠

 )١(سيستان  زابل سه كوهه ٣٠٠ ٢٠٠ ٣٦ ٧٢٠٠ ٨٠

  )١(يزد تفت صالح آباد ١٢٠ ٢٠٠ ٣٠ ٦٠٠٠ ٦٠

 )١(يزد صدوق شمسي ٢٩٢ ٢٠٠ ٣٦ ٧٢٠٠ ٧٠

 )١(يزد تفت حاج علي اكبر ١١١ ١٩٠ ٣٠ ٦٠٠٠ ٧٠

 )٢(: حمام خورشيدي وزارت نفت       

 فارس مهخرا سفلي ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 فارس خرامه سجل آباد ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 يزد اردكان عشق آباد ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 يزد صدوق ندوشن ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢١٣
 اصفهان نطنز چوگان ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 اصفهان نطنز كامو ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 اصفهان اصفهان اردوگاه تيران ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 خراسان گناباد دلويي ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 خراسان گناباد منصوري ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 خراسان گناباد قاسم آباد ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 خراسان گناباد سقي ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ١٦٦
 خراسان بيرجند حاجي آباد ١٥٠ ١٩٦ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥
 خراسان بيرجند ابنوغ ١٥٠ ١٥٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥
 خراسان بيرجند درخش ١٥٠ ٩٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥
 خراسان گناباد فخرآباد ١٥٠ ١٢٦ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥
 خراسان گناباد قوژه ١٥٠ ٥/٩٣ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥
 خراسان گناباد بيمرغ ١٥٠ ١٢٦ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥
 خراسان بيرجند سيوجان ١٥٠ ١٤٥ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥
 خراسان بيرجند شاخن ١٥٠ ١٤٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥
 خراسان گناباد جزين ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢١٣
 خراسان فردوس برون ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢١٣
 خراسان گناباد نجم آباد ١٥٠ ١٢٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥
 بوشهر عسلويه فرودگاه ١٥٠ ١٣٠ ١٠٠ ١٠٧٠٠ ٢٣٥

 :آبگرمكن  خورشيدي وزارت نيرو       
يزد، خراسان، سيستان و  ـــ ـــ ١٧٤٧ ٤ ٤١٣٢ ٧٠٢٤٤٠ ٤٨٠٠

 بلوچستان، اصفهان و سمنان 

 .حمام هاي خورشيدي مذكور توسط وزارت جهاد كشاورزي ايجاد گرديده ولي به دليل ادغام به وزارت نيرو منتقل گرديده اند) ١
 .تاهاي شهرستان بجنورد نصب شده استدر روس) شني( حمام خورشيدي با فن آوري ساخت سنتي ٥عالوه بر حمام هاي خورشيدي فوق الذكر، ) ٢
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  انرژي زمين گرمايي -٤-٦

از جمله مهمترين پروژه هاي زمين گرمايي در كشور، طرح نيروگاه زمين              : نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر     

 متر حفاريهاي اكتشافي، مقدمات الزم را جهت انجام ارزيابي          ١٠٠٠٠اطالعات حاصل از    . گرمايي مشكين شهر مي باشد   

پتانسيل منبع زمين گرمايي و همچنين مطالعات امكان سنجي نصب نيروگاه زمين گرمايي در منطقه فراهم نموده كه                    

 درجه  ٢٤٥طبق نتايج كسب شده، تا كنون وجود مخزن زمين گرمايي با دماي                . هم اكنون نيز در حال انجام است       

 مگاوات در اين    ٦٠گوي نصب نيروگاه با ظرفيت        كيلومتر مربع به اثبات رسيده است كه جواب          ٥سانتيگراد و وسعت    

مطالعات اكتشافي سطح االرضي نشان مي دهد كه خارج از محدودة  شناخته شدة فعلي كه توسط                  . منطقه خواهد بود  

حفاري هاي اكتشافي نيز اثبات شده است، پتانسيل منبع زمين گرمايي در اين ناحيه فراتر از حد شناخته شده فعلي بوده                     

به عبارت ديگر پتانسيل    .  مگاوات ديگر نيز در اين منطقه وجود دارد        ٢٠٠توسعه و نصب نيروگاه زمين گرمايي تا        و توان   

 . مگاوات تخمين زده مي شود٢٦٠موجود در مجموع 

حفاريهاي عميق اكتشافي سبالن جهت استفاده از انرژي زمين گرمايي، براي اولين بار در خاورميانه انجام شده                   

 كشور جهان كه    ٢٢ب نتايج مثبت كه در اين مرحله بدست آمده،  ايران نيز توانايي قرار گرفتن در رديف                   است و با كس   

 . به توليد برق از انرژي زمين گرمايي پرداخته اند را يافته است

عالوه بر تالش در جهت توليد برق از انرژي زمين گرمايي، وزارت نيرو توجه به توسعه كاربردهاي غير نيروگاهي                    

 :از اين منبع انرژي را در اين منطقه دارد كه از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره نمود

 تأمين گرمايش ساختمانهاي مسكوني روستاي مجاور سايت نيروگاه -

 احداث هتل و مجموعه تفريحي جذب توريست طبق استانداردهاي روز جهان -

 لخانه اياحداث گلخانه كشاورزي جهت پرورش محصوالت كشاورزي و گ -

 .احداث حوضچه هاي پرورش ماهي و بويژه آبزيان نواحي تروپيكي -

، آماده سازي سايتها جهت انجام حفاريهاي      )١٣٧٧در سال   (تكميل مطالعات اكتشاف سطح االرضي منطقه سبالن        

ايج حاصل      عميق اكتشافي و انعقاد قرار داد حفاري چاهها و خدمات سر چاهي مربوطه و تجزيه و تحليل و ارزيابي نت                      

 . مي باشد١٣٨٢ا ز حفاريهاي اكتشافي از ديگر فعاليت هاي وزارت نيرو در سال 

 : فعاليت هاي سازمان انرژي اتمي ايران

  در بوشلي١:٥٠٠٠٠ در دره قطور و بوشلي و ١:٢٠٠٠٠ تهيه نقشه هاي زمين شناسي در مقياس  -

 ٥ متر در دره قطور و       ٦٠٠ه اكتشافي به عمق      متر و يك گمان    ١٠٠ حفر دو گمانه اكتشافي هر يك به عمق           -



      

 

 

 ٣٠٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  متر در بوشلي٩٢٠گمانه اكتشافي جمعاً به متراژ 

  متري در دره قطور٦٠٠ انجام مطالعات چاه پيمايي در داخل گمانه  -

مطالعات اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي از طريق انعقاد قرار داد با شركت فيليپيني در دره                     -

 جام مطالعات ژئوشيميايي در بوشليقطور و ان

انجام مطالعات ژئوفيزيكي به روش مگنتوتلوريك از طريق انعقاد قرارداد با موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران                  -

 در دره قطور و بوشلي

 بصورت مايع و يخ خشك و ايجاد سرد خانه با استفاده از منابع               ٢COتهيه طرحهاي توجيهي توليد برق، توليد        -

 يي خويزمين گرما

 :كه از جمله نتايج بدست آمده از اين مطالعات مي توان به موارد زير اشاره نمود

 متري با درجه حرارت حدود      ٧٠٠-٩٠٠مشخص شدن يك مخزن زمين گرمايي هيدروترمال در عمق تقريبي            -

 .  درجه سانتيگراد١٢٠

 . درجه سانتيگراد١٠٠ت بيش از  متري با درجه حرار٧١كشف يك مخزن زمين گرمايي هيدروترمال در عمق حدود  -

 .سرمايه گذاري هاي انجام شده و مورد نياز در پروژه هاي زمين گرمايي را نشان مي دهد) ٦-٢٣(جدول 

 

 سرمايه گذاري براي اجراي پروژه هاي زمين گرمايي)  :  ٦-٢٣(جدول 

 ١٣٨٢سرمايه گذاري انجام شده تا پايان  كل سرمايه گذاري الزم براي طرح
 ريالي

 )ميليون ريال(
 ارزي

 )هزار دالر(
 ريالي

 )ميليون ريال(
 ارزي

 )هزار دالر(
 روژهنام پ

 :وزارت نيرو     
 نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر ٦٥٠٠ ٨٨٩٢٧ ٢٠٠٠٠٠ ٤٣٩٠٠٠

 : سازمان انرژي اتمي ايران    
 مطالعات و اجراي سيستمهاي زمين گرمايي ١٠٠ ٢٢/١٠١٥٠ ١٠٠ ٢٢/١٥٧٠٠

 
  ساير انرژيهاي تجديدپذير -٥-٦

از ديگر اقدامات انجام شده در زمينه انرژي هاي تجديدپذير مي توان به پروژه هايي در زمينه هاي هيدروژن                       

خورشيدي، پيل سوختي، انرژي واناديومي، بيوماس و بيوگاز اشاره نمود كه در حال حاضر در تمام اين زمينه ها،                          

 .زمان انرژي اتمي ايران در دست اجرا و يا بهره برداري مي باشدپروژه هايي توسط وزارت نيرو و سا

 به اتمام رسيده اند، طرح باتريهاي سيالي واناديومي، طرح تبديل موتور              ١٣٨٢از جملة  اين طرح ها كه در سال          



 اي بخش انرژيهاي تجديدپذير و هسته  
  

 

٣٠٧

 .ژنراتور بنزيني به بيوگاز سوز و طرح پيك سايي شبكه برق به روشهاي غير متعارف مي باشد

اين باتري ها درچند سال اخير به عنوان يك سيستم نوين ذخيره سازي انرژي مطرح               : لي واناديومي باتريهاي سيا 

از جمله مزاياي   .  يا پيك سايي نتايج قابل توجهي داشته است        ١به ويژه كاربرد آنها در همترازي سطح انرژي       . گرديده اند

توليد انرژي از منابع تجديدپذير مانند سيستمهاي بادي و          اين باتريها، توانايي بالقوه آنها در هيبريد با سيستمهاي نوين            

اين باتريها داراي طول عمر باال       . خورشيدي بويژه در نيروگاه هاي غير متمركز و سيستمهاي توزيع پراكنده مي باشد             

دا و  عدم آلودگي زيست محيطي، عدم توليد ص       . هستند و قابليت اندازه گيري دقيق ميزان انرژي ذخيره شده را دارند            

در اين نوع باتريها، الكترودها و الكتروليت از هم جدا          . حجم كم از مشخصات بارز اين سيستم در ذخيره انرژي مي باشد          

هستند، بنابراين تنها با افزايش حجم الكتروليت مي توان مقدار انرژي ذخيره شده را بدون تغيير در ابعاد مجموعه پيلها                     

 .افزايش داد

 در وزارت نيرو در حال انجام است، به مطالعه، جمع آوري، طراحي و ساخت يك تك سل                   پروژه اي كه هم اكنون   

 بمنظور دستيابي به مشكالت و چالشهاي موجود در ساخت نمونه هاي با ظرفيت باالتر                   ٢١*٢٠واناديومي به ابعاد     

ص مي باشد تا با رفع آن       ماه ساخته و اكنون در حال گذر تستهاي خا         ٩اين نمونه تك سل در مدت       . پرداخته شده است  

از ويژگيهاي فني اين نوع باتري، استفاده از الكترودهاي پليمر          . به ساخت يك باتري با ظرفيت يك كيلووات اقدام شود         

 .هادي در ساخت باتري مي باشد كه در نوع خود حائز اهميت است

مطالعات و  ”هاي بيوگاز را در قالب      سازمان انرژي اتمي ايران نيز فعاليتهاي مربوط به سيستم         : سيستمهاي بيوگاز 

 داراي پيشرفت   ١٣٨٢در حال انجام دارد كه شامل فعاليت هاي زير بوده و تا پايان سال                  “ اجراي سيستمهاي بيوگاز  

 . درصد بوده است٦٣/٥٤فيزيكي معادل 

 بيوگاز ساوه -

 طراحي و ساخت وسايل بيوگازسوز -

 طرح توليد الكتريسيته از بيوگاز -

 هوازي آزمايشگاهي و بررسي تخمير مواد زايد آليساخت راكتور بي  -

با توجه به احداث مركز مطالعات بيوگاز كشور در ساوه يكي از طرحهاي تحقيقاتي كاربردي اين مركز، تبديل يك                   

ر  وات و دو   ٢٠٠٠ زمانه بوده، توان آن      ٤نوع اين موتور ژنراتور بنزيني      . دستگاه موتور ژنراتور بنزيني به بيوگاز مي باشد      

 . ليتر در ساعت مي باشد٨٥٠ ليتر در ساعت و زير بار ٥٥٠مصرف بيوگاز بدون بار .  دور در دقيقه مي باشد٢٤٠٠موتور 

 
1 - Load Leveling 



      

 

 

 ٣٠٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
مشخصات پروژه هاي اجرايي و سرمايه گذاري مورد نياز براي اجراي چنين پروژه هايي را            ) ٦-٢٥(و  ) ٦-٢٤(جداول  

 .به تفكيك نهادهاي فعال نشان ميدهد
  

 مشخصات پروژه هاي هيدروژن خورشيدي، بيوماس، پيل سوختي و غيره)  :  ٦-٢٤(جدول 

عمر مفيد 
 )سال(

ظرفيت طرح 
 )كيلووات(

درصد پيشرفت كار 
 ١٣٨٢تا پايان سال 

سال 
 بهره برداري

سال 
 شروع

منطقه پروژه 
 )استان(

 نام پروژه نوع فن آوري

 :وزارت نيرو       

 ياييالكتروشيم تهران ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٠٠ ١ ١٥
باتريهاي اكسايش كاهشي 

 واناديومي

الكتروليز، ذخيره  تهران ـ طالقان ١٣٧٥ ١٣٨٣ ٨٠ ٢٠٠ ٢٠
 سازي

 هيدروژن خورشيدي 

 بيوماس پتانسيل سنجي ايران ١٣٧٧ ١٣٧٩ ١٠٠ ـــ ـــ

 پيل سوختي  امكانسنجي تهران ١٣٧٤ ١٣٧٧ ١٠٠ ـــ ـــ

 پيل سوختي  SPE تهران ١٣٧٧ ١٣٨٣ ٨٥ ١ ـــ

 پيك سايي پيل سوختي  پتانسيل سنجي تهران ١٣٨٢ ١٣٨٢ ١٠٠ ـــ ـــ

 فارس، شيراز ١٣٨٢ ١٣٨٣ ٢٠ )١( ٤٣٠ ٢٠

 خراسان، مشهد ١٣٨٢ ١٣٨٣ ٢٠ )٢( ٤٧٠ ٢٠
 پتانسيل سنجي

امكانسنجي نصب نيروگاه زيست 
  منطقه كشور٢توده در 

 تحقيقاتي كل كشور ١٣٨١ ١٣٨٢ ٩٠ ـــ ـــ

آموزشي  كيت ١٠٠تهيه و تحويل 
به مدارس نمونه در سطح كشور 

 و برگزاري جلسات توجيهي

 :سازمان انرژي اتمي       

 پروژه بيوگاز كيش توليدبيوگاز كيش ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٠٠ )٣(٣ ٢٠

 پروژه بيوگاز ماهدشت كرج توليد بيوگاز تهران ١٣٧٦ ١٣٧٨ ١٠٠ )٣(١١ ٢٠

 مركزي ١٣٧٦ ١٣٧٩ ١٠٠ )٣(٢٤ ٢٠
انجام مطالعات و 

 يد بيوگازتول
 پروژه بيوگاز ساوه

 طراحي و ساخت وسايل بيوگاز سوز وسايل بيوگاز سوز مركزي ١٣٧٩ ١٣٨٢ ١٠٠ ـــ ٢٠
 پروژه توليد برق از بيوگاز برق بيوگاز سوز مركزي ١٣٨٢ ١٣٨٤ ٢٦ )٤(٢٠٠ ٢٠

 )٥ (كميته راهبردي پيل سوختي پيل سوختي كشور ١٣٨١ ١٣٨٣ ٩٥ ـــ ـــ

 . ميليون كيلووات ساعت را از محل دفن زائدات جامد فعلي شهري دارد٢/٣ابليت توليد ساالنه انرژي در حال حاضر ق) ١
 . ميليون كيلووات ساعت را از محل دفن زائدات جامد فعلي شهري دارد٥/٣در حال حاضر قابليت توليد ساالنه انرژي ) ٢
  .  ظرفيت توليد برحسب مترمكعب بيوگاز در روز مي باشد) ٣
 .  ميليون كيلوواتساعت را دارا مي باشد٧٣/١قابليت توليد ساالنه انرژي ) ٤
.  توسط كميته فوق در حال مطالعه مي باشد        امكانسنجي ـ  تحليل جذابيت فن آوري پيل سوختي و تدوين استراتژي تحقيق توسعه آن در كشور                ) ٥

ي اصلي آن معاونت انرژي وزارت نيرو، سازمان انرژي هاي نو           رياست اين كميته با معاون وزير نيرو در امور انرژي مي باشد و اعضا              
ايران، سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دفتر همكاريهاي فن آوري رياست جمهوري، سازمان                   

، سازمان مديريت و )عاتمركز تحقيقات و فن آوري اطال(بهينه سازي مصرف سوخت كشور، سازمان گسترش و نو سازي صنايع ايران           
اعضاي غير اصلي اين كميته، مركز تحقيقات ايران خودرو، شركت سايپا، پژوهشكده گاز پژوهشكده نفت،                  . برنامه  ريزي كشور است  

 .مركز تحقيقات دانا، شركت فن آوري هيدروژن هزاره سوم مي باشد



 اي بخش انرژيهاي تجديدپذير و هسته  
  

 

٣٠٩

 بوط به انرژي هاي تجديدپذير سرمايه گذاري مورد نياز براي ساير پروژه هاي مر)  :  ٦-٢٥(جدول 

 ١٣٨٢سرمايه گذاري انجام شده تا پايان  كل سرمايه گذاري الزم براي طرح
 ريالي

 )ميليون ريال(
 ارزي

 )هزار دالر(
 ريالي

 )ميليون ريال(
 ارزي

 )هزار دالر(
 نام پروژه

 :وزارت نيرو     

 يك كيلوواتباتريهاي اكسايش كاهشي واناديوم به ظرفيت  ـــ ٣١٠ ـــ ٥٧٠
 هيدروژن خورشيدي  ٢٢٠٠ ٩٥٠٠ ٣٠٠٠ ٢٤٦٠٠
 بيوماس  ـــ ١٠٠ ـــ ١٠٠
 )امكان سنجي(پيل سوختي  ـــ ٦٥٠ ـــ ٦٥٠
 (SPE)پيل سوختي  ـــ ٧٠٠ ـــ ٩٠٠
 پيك سايي پيل سوختي  ـــ ١٠٠ ـــ ١٠٠
 منطقه كشور ٢امكان سنجي نصب نيروگاه زيست توده در  ـــ ـــ ـــ ٢٢٠
 كيت آموزشي به مدارس نمونه در ١٠٠تهيه و تحويل  ـــ ٧٥ ـــ ٢٩٥

 سطح كشور و برگزاري جلسات توجيهي

 كميته راهبردي پيل سوختي  ـــ ٩٥٠ ـــ ١٤٠٠

 : سازمان انرژي اتمي ايران    
 مطالعات و اجراي سيستمهاي بيوگاز  ـــ ٧٨/٣٦٢٧ ٧/١٩٠ ٣٩/٤١٠٩

 
  انرژي هسته اي -٦-٦

شرفته و صنعتي امروز كه ميزان پيشرفت علوم و فنون در هر كشوري به عنوان شاخص توسعه و تأمين                    در جهان پي  
استفاده گسترده از علوم و فنون       . رفاه به شمار مي آيد، علوم و فنون هسته اي از جايگاه حائز اهميتي برخوردار مي باشد                 

. ، نشان از عمق نفوذ اين علوم در جوامع بشري دارد           هسته اي در صنعت، پزشكي، كشاورزي و ساير مباني توسعه كشورها          
جمهوري اسالمي ايران در برنامه هاي توسعه كشور به ويژه برنامه سوم به استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي توجه نموده                    

مان انرژي  ساز. طبق برنامه هاي مصوب، بخشي از انرژي مورد نياز كشور بايد توسط نيروگاههاي اتمي تأمين گردد                . است
 سال تحقيق و فعاليت در حوزه علوم و فنون هسته اي و با كمك فناوري به                 ٣٠اتمي ايران با تكيه بر پيشينه اي متجاوز از         

اين سازمان در كنار     . روز دنيا هم اينك بخش قابل مالحظه اي از نيازهاي كشور در اين زمينه را تأمين مي نمايد                       
اي برق هسته اي طي دهه هاي آينده، به لزوم كاربرد اين علوم و فنون هسته اي در               برنامه هاي ساخت و توسعه نيروگاهه    

تأمين نيازهاي صنعتي در ساخت لوله هاي       . صنايع، كشاورزي و همچنين علوم پزشكي توجه خاصي نشان داده است            
زشكي، استريل نمودن   پليمر ، كنترل دقيق كيفي، محصوالت توليدي صنعتي، توليد قطعات اپتيكي و دستگاههاي ليزر پ              

محصوالت صنايع پزشكي كشور با استفاده از اشعه گاما، افزايش قدرت توليد محصوالت كشاورزي با استفاده از اشعه، از          
 .جمله فعاليتهاي سازمان در كاربرد صلح آميز علوم و فنون هسته اي است

ضاهاي آزمايشگاهي، توليد بخش     همچنين طي دو دهه گذشته اقدامات انجام شده در مورد ايجاد و تجهيز ف                 
مهمي از ردايوداروها و راديوايزوتوپهاي مورد نياز بخش پزشكي، صنعتي و كشاورزي كشور، ايجاد تأسيسات شتابدهنده                 



      

 

 

 ٣١٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
سيكلوترون و الكترون، انتقال تكنولوژي ساخت راكتورهاي تحقيقاتي و توليد مواد و سوخت هسته اي مورد نياز كشور،                   

وكامك هاي جديد براي توسعه داشن فني گداخت، راه اندازي خطوط توليد انواع ليزرهاي مختلف و                نصب و راه اندازي ت   
تكنولوژي وابسته به آن نظير صنعت اپتيك، شيشه گري، اليه گذاري، توسعه فناوري طيف نگاري، توسعه خدمات                      

سيع تالشهائي است كه براي توسعه      حفاظت در برابر اشعه، و بسياري از اقدامات زيربنائي ديگر همگي حاكي از طيف و               
 . فناوري و دانش هسته اي در سازمان صورت گرفته است

در حال حاضر تنها نيروگاه هسته اي در دست اجراي كشور، ساخت و ادامه تكميل يك واحد از نيروگاه اتمي                        
 پيش بيني مي گردد تا     آغاز گرديده و   ١٣٧٤عمليات احداث اين نيروگاه از سال        .  مگاوات است  ١٠٠٠بوشهر به قدرت    

نحوه اتصال اين نيروگاه .  سال برآورد مي گردد٣٠عمر مفيد اين نيروگاه پس از تكميل .  به بهره برداري برسد١٣٨٥سال  
اقدامات انجام شده جهت تكميل واحد اول       .  كيلووات امكانپذير مي باشد   ٤٠٠به شبكه سراسري برق از طريق دو مدار          

 مرحله اجرائي شده و عليرغم مشكالت عديده در داخل و خارج كشور پيشرفت فيزيكي طرح از                  نيروگاه اتمي عمالً وارد   
مضافاً اينكه روابط   . روندي مناسب و مطابق با برنامه ريزيهاي بعمل آمده طي برنامه سوم توسعه كشور بوده است                   

اري كارشناسان آژانس مزبور در      گسترده اي با آژانس بين المللي انرژي اتمي در جهت ايجاد شرايط الزم براي همك                
درصد پيشرفت كار   . فعاليتهاي مختلف طرح تكميل نيروگاه اتمي بوشهر و جذب همكاريهاي فني برقرار گرديده است               

 .  درصد بوده است٤٩/٦٦، ١٣٨٢اين نيروگاه تا پايان سال 
 

  ايران وضعيت توليد و ظرفيت هاي توليدي ـ خدماتي سازمان انرژي اتمي)  :  ٦-٢٦(جدول 

 عنوان  واحد ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢

 كشف ذخاير جديد اورانيوم تن ١٢٩٠ ٣٤٠٠ ٣٦٠٠

 ايجاد ظرفيت توليد اكسيد اورانيوم در كارخانه توليد كيك زرد تن در سال ٥٠ ٥٠ ٥٠

 m٩٩توليد ژنراتور تكنسيم   عدد ٣٩٢٨ ٤٢٢١ ٤٦١١

 m٩٩سيم  توليد راديوداروي تكن ميلي كوري ٨٩٢٥٥٠ ١٠٧٩٦٠٠ ١٢٤٩٤٠٠

ـ  ميلي كوري ٤٣٠٠٥ ٣٧٤٥٠ ٤٠٨٧١ ـ ٢٠١توليد راديو داروهاي تاليم  ـ ٨١ -، كريتپون٦٧، گاليم   ١١١ و اينديم 

 توليد چشمه هاي صنعتي  تعداد  ٣٣٤ ٤١٨ ٥٠٩
 توليد راديوايزوتوپهاي صنعتي كشور  كوري ٨٧/٢٦٠٢٣ ٦٢/٤٠٣٢٠ ٣٢/٤٥٨٤٥

وليد لوله هاي پليمري قابل انقباض حرارتي در افزايش ظرفيت ت كيلومتر ٨٠٠ ١٢٠٠ ١٧٠٠
 اندازه هاي مختلف

جمع آوري پسمانهاي مايع مراكز پزشكي، تحقيقاتي و توليد، سوخت  مترمكعب ٢٥/١٧٧٨ ٩٢/١٦٢٥ ٢٥/٥٧٢
 )١(هسته اي

  )١(جمع آوري پسمانهاي  جامد مراكز پزشكي مترمكعب  ٣٩٠ ١٧٥ ٢٢٥
 مه هاي مصرف شده مراكز پزشكي و طبي جمع آوري چش تعداد  ٣٢٣ ٣١٨ ١٧٢١
تعداد افراد شركت كننده در دوره هاي آموزشي حفاظت در برابر اشعه  تعداد افراد  ٢١٠٤ ١٢٢١ ١٤٦١
 گسترش خدمات دزيمتري فيلم بج نفر  ٢١٠٠٠ ٢١٠٠٠ ٥٨٠٦٥

 اتي بررسي و كنترل آلودگي پرتوزائي نمونه انواع مواد معدني وارد مورد ٥٢٥٧ ٧٩٠ ٢٠١٤

  . مي باشد١٢٥كاهش در حجم جمع آوري پسمانها به دليل دستورالعمل دفتر حفاظت در برابر اشعه مبني بر معافيت تعدادي از مراكز مصرف كننده به ) ١ 
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 وضعيت كلي بخش انرژي كشور  :  ١-٧

 هزينه هاي اجتماعي  :  ٢-٧

 بخش خانگي، تجاري و عمومي  :  ٣-٧

 عت بخش صن :  ٤-٧

 بخش حمل و نقل  :  ٥-٧

 بخش كشاورزي  :  ٦-٧

 بخش نيروگاهي  :  ٧-٧

 



      

 

 

 ٣١٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 انرژي و محيط زيست: هفتم بخش 

 
توسعه اقتصادي به عنوان يك ركن اساسي در مجموعه سياست هاي هر كشور مطرح مي گردد و انرژي عامل اصلي            

رشد روز افزون جمعيت، وابستگي به انرژي و به تبع آن رشد مصرف             . و ضروري توسعه اقتصادي در هر جامعه اي است       

به نحوي كه بخش انرژي از مرحله       . موجب افزايش مشكالت زيست محيطي مي شود     انرژي به ويژه انرژيهاي فسيلي      

 . توليد تا مصرف موجب نشر آالينده هاي مختلف زيست محيطي مي گردد

در مطالعات جهاني، با توجه به اثرات قابل توجه تغيير اقليم و اهميت روزافزون فناوري هاي مربوط به كاهش نشر                     

، عالوه بر گازهاي آالينده ناشي از بخش انرژي بر             (CO2, NOx, CH4, HFCs, PFCs, SF6)گازهاي گلخانه اي   

 . گازهاي گلخانه اي ناشي از اين بخش نيز تأكيد گرديده است

آلودگي هوا در   ) براساس اقليم، نوع فعاليت و منابع طبيعي در منطقه و غيره          (يكي از مهمترين آلودگيهاي بخش انرژي       

 ، اكسيدهاي نيتروژن    (SOx)اكسيدهاي گوگرد   . اي آالينده ناشي از احتراق سوختهاي فسيلي است       اثر انتشار و نشت گازه    

(NOx)      مونوكسيد كربن ، (CO)      ذرات معلق ،(SPM)    هيدروكربنها ،(CH)       ٢(و دي  اكسيد كربنCO (   از جمله ،

راق سوختهاي هيدروكربني به جو راه       گازهاي آالينده و گلخانه اي هستند كه در اثر فعاليتهاي بخش انرژي به ويژه احت                

سبب بروز پديده تغيير آب و هوا و گرمايش جهاني شده و از بعد جهاني حائز                      ٢COگازهاي گلخانه اي مانند     . مي يابند

سبب بارش بارانهاي اسيدي، بروز مخاطرات       COو   NOx  ،SOx در صورتي كه گازهاي آالينده اي مانند       . اهميت مي باشند 

 .متي براي انسان و ساير موجودات گرديده و عمدتاً از ديدگاه منطقه اي و ملي مورد توجه قرار مي گيرندبهداشتي و سال

 
  وضعيت كلي بخش انرژي كشور -١-٧

ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي و سهم هريك از بخشهاي مصرف كننده انرژي               ) ٧-٢(و  ) ٧-١(جداول  

براساس اين جدول مشخص مي گردد كه بخش حمل و نقل با توليد            .  نشان ميدهد  ١٣٨٢ در انتشار اين گازها را در سال      

 ٣/٩٦،  CO درصد   ٦/٩٨،  ٣SO درصد   ٨/٢٤،  ٢CO درصد   ٥/٢٧،  ٢SO درصد   ٣/٢٩،   NOx درصد از كل انتشار      ٣/٦٤

 . نرژي كشور مي باشد درصد ذرات معلق داراي بيشترين مقدار انتشار انواع گازها در ميان ساير بخشهاي ا٢/٧٩و  CHدرصد 

 درصد از   ٦٠بخش هاي صنايع و حمل و نقل سهم به سزايي در توليد دي اكسيد گوگرد دارند، بطوريكه حدود                       

منبع اصلي توليد گاز دي اكسيد كربن نيز بخشهاي           . انتشار كل اين گاز در ايران مربوط به اين دو بخش مي باشد              

 . ا استخانگي، تجاري، عمومي، حمل و نقل و نيروگاهه



  بخش انرژي و محيط زيست 
  

 

٣١٣

 ١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي از كليه بخش هاي مصرف كننده انرژي در سال )  :  ٧-١(جدول 
 )تن( 

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx گاز/ بخش 

 خانگي، تجاري و عمومي ٩٧١٢١ ١٤٣٣٧٧ ١٠٠٢٠٦١٢١ ١٧٦٦ ٦٩٤٦٨ ١١٧٥٨ ١٠٥٩١

 صنايع  ١١٦١٢٧ ٣٣٦٥٦٤ ٥٠٢٠٧٨١٢ ٥٠٥٩ ١٩٠٦٧ ٦٧٣٧ ١٢٩١٦

 حمل و نقل  ٧١٥٠٨٨ ٣٢٩٠٨١ ٩١٨٣٥٣٦٤ ٣٦٥١ ٧٢٨٢٢٠٥ ١٦٤٢٦٢١ ٢٣٨٦٤٢

 كشاورزي ٥٨٩٥٩ ٦٠٤١٠ ٩٩٤٦١٦٢ ٣٦٧ ١٧٨٤٥ ٤١٢٦٤ ٢٥٧١٢

 نيروگاهها ١٢٣٩٥٣ ٢٥٤٤١٣ ٨١٢٦٨٤٩٦ ٣٨٨٤ ١٧١ ٤١٦٨ ١٣٤٢٧

 جمع ١١١١٢٤٨ ١١٢٣٨٤٥ ٣٣٣٤٦٣٩٥٥ ١٤٧٢٧ ٧٣٨٨٧٥٦ ١٧٠٦٥٤٧ ٣٠١٢٨٨

 
  ١٣٨٢سهم هريك از بخشهاي مصرف كننده انرژي كشور در انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي در سال  :  ) ٧-٢(جدول 

 )درصد( 

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx گاز/ بخش 

 خانگي، تجاري و عمومي ٧/٨ ٨/١٢ ٠/٣٠ ٠/١٢ ٩/٠ ٧/٠ ٥/٣

 صنايع  ٥/١٠ ٩/٢٩ ١/١٥ ٣/٣٤ ٣/٠ ٤/٠ ٣/٤

 حمل و نقل ٣/٦٤ ٣/٢٩ ٥/٢٧ ٨/٢٤ ٦/٩٨ ٣/٩٦ ٢/٧٩

 كشاورزي ٣/٥ ٤/٥ ٠/٣ ٥/٢ ٢/٠ ٤/٢ ٥/٨

 نيروگاهها ٢/١١ ٦/٢٢ ٤/٢٤ ٤/٢٦ * ٢/٠ ٥/٤

 جمع ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 . رقم ناچيز مي باشد*

 

نفت (رفي  مقدار انتشار آالينده هاي هوا از كليه بخش هاي مصرف كننده انرژي كشور به تفكيك نوع سوخت مص                  

) ٧-٤( و در جدول     ١٣٨٢برحسب تن در سال     ) ٧-٣(در جدول   ) كوره، نفت گاز، نفت سفيد، بنزين، گازمايع و گازطبيعي        

دو سوخت گازوئيل و بنزين كه عمدتاً در بخش حمل و نقل كشور مورد استفاده قرار مي گيرند                 . به درصد ارائه شده است    

 ١/٢٥و     CH درصد   ٣/٧٦توليدي،   CO درصد از كل     ٩/٩٧ بطوريكه سوخت بنزين     .بيشترين مقدار آلودگي را توليد مي كنند     

 درصد از دي    ٨/٣٨و   NOx درصد از    ٣/٤٧،  SPM درصد از    ٣/٨١احتراق گازوئيل نيز       . را توليد مي نمايد   NOxدرصد  

ـّو منتشر مي كند         ٢/٦٦ و   ٢SO درصد   ٧/٥٦نفت كوره منبع اصلي انتشار اكسيدهاي گوگرد بوده و           . اكسيد گوگرد را در ج

گازطبيعي در مقايسه با ساير سوختهاي فسيلي، سوختي پاك بشمار مي رود و كمترين                . را توليد مي نمايد   ٣SOدرصد  

 درصد از كل انتشار دي اكسيد كربن مربوط به اين سوخت است كه از نظر                 ٤٥مقدار آلودگي را دارا مي باشد ولي مقدار        

 . مي باشدمسئله تغييرات اقليم قابل توجه



      

 

 

 ٣١٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )تن(           ١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي از انواع سوخت هاي مصرفي در سال )  :  ٧-٣(جدول 

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز/ سوخت 

 نفت كوره ١١١٣١٨ ٦٣٨٣٤٧ ٤٠٥٠٢٧٩٠ ٩٧٥٢ ٥٠ ٥٤٤٠ ١٣٦٠١

 نفت گاز ٥٢٥١١٥ ٤٣٦٠٥٤ ٦٩٩٧٢٥٧٩ ٤٩٧٥ ١٢٩٢٢٢ ٣٩٤٥٥٧ ٢٤٤٨١٣

 نفت سفيد ٣٩٤٥ ١٨٩٣٥ ١٩٠٥٢٩٠٠ ـــ ٦١٥٤ ـــ ـــ

 بنزين ٢٧٨٨٩٤ ٣٠٩٨٨ ٤٧٩٩٠٤٩١ ـــ ٧٢٣٠٥٩٥ ١٣٠١٥٠٧ ٢٦٨٥٦

 گاز مايع  ١٥٨٩ ٢٩ ٥٨٩٩٣١٠ ـــ ١٣١٧٤ ٨٩٣ ـــ

 گازطبيعي ١٩٠٣٨٧ ٤٩٢ ١٥٠٠٤٥٨٨٥ ـــ ٩٥٦١ ٤١٥٠ ١٦٠١٨

 جمع ١١١١٢٤٨ ١١٢٤٨٤٥ ٣٣٣٤٦٣٩٥٥ ١٤٧٢٧ ٧٣٨٨٧٥٦ ١٧٠٦٥٤٧ ٣٠١٢٨٨

 
 )درصد(      ١٣٨٢سهم هريك از سوختهاي فسيلي در انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي در سال )  :  ٧-٤(جدول 

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز/ سوخت 

 نفت كوره ٠/١٠ ٧/٥٦ ١/١٢ ٢/٦٦ * ٣/٠ ٥/٤

 نفت گاز ٣/٤٧ ٨/٣٨ ٠/٢١ ٨/٣٣ ٧/١ ١/٢٣ ٣/٨١

 نفت سفيد ٤/٠ ٧/١ ٧/٥ ـــ ١/٠ ـــ ـــ

 بنزين ١/٢٥ ٨/٢ ٤/١٤ ـــ ٩/٩٧ ٣/٧٦ ٩/٨

 گاز مايع ١/٠ * ٨/١ ـــ ٢/٠ ١/٠ ـــ

 گازطبيعي ١/١٧ * ٠/٤٥ ـــ ١/٠ ٢/٠ ٣/٥

 جمع ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 . رقم ناچيز مي باشد*

 
 درج  ١٣٨٢ تا   ١٣٤٦ كل بخش انرژي كشور از سال        ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از      ) ٧-٥(در جدول   

 .نيز بيانگر روند تغييرات انتشار گازهاي فوق در كل بخش انرژي كشور مي باشد) ٧-٢(و ) ٧-١(نمودارهاي . شده است
 

 )تن(        ١٣٤٦-٨٢ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از كل بخش انرژي كشور طي سالهاي )  :  ٧-٥(جدول 

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز/ سال 

١٣٤٦ ٦٣٩٩٤ ١٠٨٧٥٦ ١٦٠٧٩١٥٨ ١٤٤٢ ٢٩٦٠٦٤ ٨٠٣٩٥ ٢٠٣٩٩ 

١٣٥٠ ٩٩٧٣٣ ١٦٨٤٧٤ ٢٤٧٧٢٣٠٤ ٢٢٤٢ ٤٨٥٩٤٠ ١٢٩١٧٩ ٣١٥٢١ 

١٣٥٥ ٢٣١٦٠٩ ٣٤٨٨٤٤ ٤٧٩٠٤٥٥٠ ٤٥٨٦ ١٣٤٤٠٧٣ ٣٣٤٨٣١ ٧١٢٠٤ 

١٣٦٠ ٣٠٦٧٥٤ ٤٨٢٢٧٩ ٣١٨٩٤٣٨٨ ٦٤١١ ١٥٢٧٥٤٣ ٣٩٩٦٦١ ٩٥١٠٣ 

١٣٦٥ ٤٨٩٠٣٦ ٧٨٤٨٤٥ ٩٣١٨٢١٥٤ ١٠٦٠٣ ٢٣٢٨١٨٤ ٦٢١٦٨٤ ١٥٤٠٦٨ 

١٣٧٠ ٦٢٩٩٠٤ ٨٥٠٤٤٣ ١٧٠١١٠٢٧٧ ١١٩٧٤ ٣٠٩٢٣٧٥ ٨٠٧٢٢١ ١٩٢٢٤٣ 

١٣٧٥ ٨١٤٦٩٨ ١١٤٤٢٩٥ ٢٤٠٣٥٣٤٣٣ ١٥٣٠٣ ٤٢٦٣١٥٦ ١٠٦٥١٣٨ ٢٣٦٤١٩ 

١٣٨٠ ٩٩٤٤٢٤ ١١٧٤٩٤٥ ٣٠٢٣١٥٦٤٥ ١٥٦٥٣ ٥٩٨٩١٣٧ ١٤١٧٦٢٣ ٢٧٢٠١٣ 

١٣٨٢ ١١١١٢٤٨ ١١٢٤٨٤٥ ٣٣٣٤٦٣٩٥٥ ١٤٧٢٧ ٧٣٨٨٧٥٦ ١٧٠٦٥٤٧ ٣٠١٢٨٨ 
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٣١٥

 كيلوگرم در سال    ٦/١٦ به   ١٣٤٦ كيلوگرم به ازاي هر نفر در سال         ٤/٢از    NOxسرانه نشر     ) ٧-٦(بر اساس جدول    

 كيلوگرم،  ٧/٤٩٧٧ كيلوگرم به    ٦٠٧از   ٢CO كيلوگرم، سرانه نشر      ٨/١٦ كيلوگرم به    ١/٤از    ٢SO، سرانه نشر    ١٣٨٢

افزايش مصرف  .  زماني فوق افزايش يافته است        كيلوگرم در محدوده    ٤/١١٠ كيلوگرم به     ٢/١١ از   COسرانه نشر   

حاملهاي انرژي و برق در كشور در روند توسعه و تغيير شرايط زندگي و رفاه اجتماعي يكي از عوامل تأثيرگذار بر روند                        

تغيير سوخت مصرفي از فرآورده هاي نفتي به گازطبيعي طي دهه اخير باعث تعديل اين روند صعودي                    . فوق مي باشد 

 طي دورة بررسي هر سال نسبت به سال گذشته،          NOxو   ٢SOگونه اي كه متوسط افزايش ساالنه توليد سرانه        شده به   

در آينده نيز عوامل مؤثري نظير افزايش كارآيي انرژي، كاهش تقاضاي حاملهاي انرژي فسيلي و                 . كاهش يافته است  

 . ان انتشار اين آالينده ها داشته باشدبهبود كيفيت فرآورده هاي نفتي مي تواند تأثير بيشتري بر كاهش ميز
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 ٣١٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٣٤٦-٨٢سرانه انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از كل بخش انرژي كشور طي سالهاي )  :  ٧-٦(جدول 

 )كيلوگرم به ازاي هر نفر( 

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز/ سال 

١٣٤٦ ٤/٢ ١/٤ ٦٠٧ ٠٥/٠ ٢/١١ ٠/٣ ٧/٠ 

١٣٥٠ ٨/٣ ٧/٥ ٨٤٠ ٠٧/٠ ٥/١٦ ٣/٤ ٠/١ 

١٣٥٥ ٨/٦ ٣/١٠ ١٤٢١ ١/٠ ٨/٣٩ ٣/٩ ٠/٢ 

١٣٦٠ ٥/٧ ٨/١١ ٧١٨ ١/٠ ٤/٣٧ ٧/٩ ٠/٢ 

١٣٦٥ ٩/٩ ٨/١٥ ١٨٨٤ ٢/٠ ٠/٤٧ ٦/١٢ ١/٣ 

١٣٧٠ ٣/١١ ٢/١٥ ٣٠٤٦ ٢/٠ ٠/٥٥ ٤/١٤ ٤/٣ 

١٣٧٥ ٥/١٣ ٠/١٩ ٤٠٠٢ ٢/٠ ٠/٧١ ٧/١٧ ٩/٣ 

١٣٨٠ ٤/١٥ ٢/١٨ ٤٦٨٥ ٢/٠ ٨/٩٢ ٩/٢١ ٢/٤ 

١٣٨٢ ٦/١٦ ٨/١٦ ٧/٤٩٧٧ ٢/٠ ٤/١١٠ ٥/٢٥ ٥/٤ 

 
  ١ هزينه هاي اجتماعي-٢-٧

نظير تخريب اكوسيستم ها،  آسيب به     ) مانند انتشار آالينده ها  (هزينه اي كه به علت اثرات زيست محيطي مستقيم          

در واقع هزينه تخريب، تخريبي است      . ساختارها و اثرات بهداشتي در افراد ايجاد مي گردد، هزينه تخريب ناميده مي شود           

يت در محصوالت كشاورزي، اكوسيستم ها، مواد و سالمت انسان ايجاد مي كند و اغلب هزينه هاي              كه يك آالينده يا فعال    

به عبارت ديگر به مجموع پولي كه بتواند صدمات ناشي از             . خارجي است كه در قيمت بازار در نظر گرفته نمي شود           

جهت محاسبه هزينه هاي تخريب    . ه مي شود انتشار مواد آالينده را جبران نمايد، هزينه تخريب يا هزينه هاي خارجي گفت           

 . مي باشد) مردم، ساختمان ها،  اكوسيستم ها(نياز به كمي كردن اثر آالينده ها و فعاليت ها در محيط هاي اثرپذير 

 ،  NOx ، SO2 براي گازهاي    ١٣٨٢هزينه هاي اجتماعي ناشي از مصرف حاملهاي انرژي فسيلي در كشور در سال              

CO2    ،CO   ،CH و SPM    اين هزينه ها براساس مطالعات انجام شده توسط       . مشخص گرديده است  ) ٧-٧(در جدول

 در  ٢.آمريكا محاسبه شده است    EPIبانك جهاني و سازمان حفاظت محيط زيست ايران و همچنين براساس ضرايب               

 .  است محاسبه شده١٣٨٢سهم هر يك از بخشهاي انرژي كشور در هزينه هاي اجتماعي سال ) ٧-٨(جدول 

 
 .  مي باشد(External Cost) منظور از هزينه هاي اجتماعي در اين گزارش، هزينه هاي تخريب -١
 . ١٣٨٢ گزارش بازنگري زيست محيطي انرژي در جمهوري اسالمي ايران، - ٢

Energy – Environment Review (EER) – Iran, World Bank Group, “Environment Strategy for the Energy Sector: 
Fuel for thought”, MOE, 300190/ZR/EER-Iran. Final Report - Text 
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٣١٧

 ١٣٨٢گازهاي انتشار يافته از بخش هاي مصرف كننده انرژي در سال  هزينه هاي اجتماعي) : ٧-٧(جدول 
 )ميليارد ريال(

SPM CH CO ٢CO ٢SO NOx بخش ها 

: براساس مطالعه بانك جهاني و سازمان محيط زيست      
 خانگي، تجاري و عمومي ٤٦٦ ٢٠٩٣ ٢٤٠٥ ١٠٤ ٦ ٣٦٤

 صنايع  ٥٥٧ ٤٩١٤ ١٢٠٥ ٢٩ ٣ ٤٤٤

 حمل ونقل  ٣٤٣٢ ٤٨٠٥ ٢٢٠٤ ١٠٩٢٣ ٨٢٨ ٨٢٠٩

 كشاورزي  ٢٨٣ ٨٨٢ ٢٣٩ ٢٧ ٢١ ٨٨٤

 نيروگاهها  ٥٩٥ ٣٧١٤ ١٩٥٠ * ٢ ٤٦٢

 جمع ٥٣٣٣ ١٦٤٠٨ ٨٠٠٣ ١١٠٨٣ ٨٦٠ ١٠٣٦٣

 :  آمريكا EPAبراساس ضرايب       

 خانگي و  تجاري ٥١٠٧ ١٠١٣ ٢٠٣٩٢ • • •

 ايع صن ٦٠١٠ ٢٣٧٧ ٩٧١٣ • • •

 حمل و نقل ٣٦٨٧٥ ٢٣٢٤ ١٧٦٣٢ • • •

 كشاورزي ٣٠٤٠ ٤٢٦ ١٩٠٩ • • •

 نيروگاهها  ٦٣٩٢ ١٧٩٧ ١٥٦٠٣ • • •

 جمع ٥٧٤٢٤ ٧٩٣٧ ٦٥٢٤٩ • • •

 . رقم ناچيز مي باشد*  . آمريكا در دسترس نمي باشد  EPAضرايب   •

 
 ١٣٨٢ه هاي اجتماعي سال سهم هريك از بخشهاي مصرف كننده انرژي كشور در هزين) : ٧-٨(جدول 

 )درصد(

SPM CH CO ٢CO ٢SO NOx بخش ها 

: براساس مطالعه بانك جهاني و سازمان محيط زيست      
 خانگي، تجاري و عمومي ٧/٨ ٨/١٢ ١/٣٠ ٩/٠ ٧/٠ ٥/٣

 صنايع  ٥/١٠ ٩/٢٩ ١/١٥ ٣/٠ ٤/٠ ٣/٤

 حمل ونقل  ٣/٦٤ ٣/٢٩ ٥/٢٧ ٦/٩٨ ٣/٩٦ ٢/٧٩

 كشاورزي  ٣/٥ ٤/٥ ٩/٢ ٢/٠ ٤/٢ ٥/٨

 نيروگاهها  ٢/١١ ٦/٢٢ ٤/٢٤ * ٢/٠ ٥/٤

 جمع ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠

 :  آمريكا EPAبراساس ضرايب       

 خانگي و  تجاري ٩/٨ ٨/١٢ ٣/٣١ • • •

 صنايع  ٥/١٠ ٩/٢٩ ٩/١٤ • • •

 حمل و نقل ٢/٦٤ ٣/٢٩ ٠/٢٧ • • •

 كشاورزي ٣/٥ ٤/٥ ٩/٢ • • •

 نيروگاهها  ١/١١ ٦/٢٢ ٩/٢٣ • • •

 جمع ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ ٠/١٠٠ • • •

 . رقم ناچيز مي باشد*  . آمريكا در دسترس نمي باشد  EPAضرايب   •



      

 

 

 ٣١٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  بخش خانگي، تجاري و عمومي -٣-٧

 ١٣٨٢در بخشهاي خانگي، تجاري و عمومي انواع سوختهاي مايع و گاز به مصرف مي رسند، كه مقادير آنها در سال                     
 ميليون  ٨/١١٩ ميليون ليتر، بنزين     ١/١٥٣٣ ميليون ليتر، نفت كوره      ٥/٣٣٣١ ميليون ليتر، گازوئيل     ٦/٧٧٨١نفت سفيد   براي  

الزم به ذكر است كه بخش خانگي به        .  ميليون مترمكعب گازطبيعي بوده است     ٢٩١٦٣ ميليون ليتر و     ٨/٣٥٠٧ليتر، گازمايع   
 درصد از كل مصرف اين فرآورده در كشور مربوط           ٦/٩٤وده و حدود    تنهايي بيشترين مصرف كننده نفت سفيد در كشور ب         

مقدار آالينده هايي كه در اثر احتراق سوختهاي فسيلي فوق در بخشهاي خانگي، تجاري و                 . به بخش خانگي مي باشد   
دار روند مق ) ٧-٣(همچنين نمودار   . ارائه شده است  ) ٧-٩(عمومي وارد هوا مي شوند به تفكيك نوع سوخت در جدول             

 . نشان مي دهد١٣٤٦-٨٢انتشار گازهاي آالينده از اين بخش را طي دوره زماني 
 

  به ١٣٨٢انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش خانگي، تجاري و عمومي در سال )  :  ٧-٩(جدول 

 )تن(                                                                                                                 تفكيك نوع سوخت مصرفي      

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز / سوخت 

 نفت كوره ١٥٣٣١ ٧١٩٥٦ ٤٥٦٥٥٧٢ ١٠٩٩ ٦ ٦١٣ ١٥٣٣

 نفت گاز  ١٦٦٥٨ ٥٢٣٠٤ ٨٨٢١٨١٢ ٦٦٧ ٦٦٦ ٩٩٩ ٣٣٣٢

 نفت سفيد ٣٨٩١ ١٨٦٧٦ ١٨٧٩٢٥٦٤ ـــ ٦٠٦٩ ـــ ـــ

 بنزين ١٦١٧ ١٨٠ ٢٧٨٢٩٥ ـــ ٤١٩٣٠ ٧٥٤٨ ١٥٦

 گازمايع ١٢٩٨ ٢٨ ٥٥٤٣١٩٩ ـــ ١٢٩٨١ ٨٧٧ ـــ

 گازطبيعي  ٥٨٣٢٦ ٢٣٣ ٦٢٢٠٤٦٧٩ ـــ ٧٨١٦ ١٧٢١ ٥٥٧٠

 جمع ٩٧١٢١ ١٤٣٣٧٧ ١٠٠٢٠٦١٢١ ١٧٦٦ ٦٩٤٦٨ ١١٧٥٨ ١٠٥٩١

0

100

200

300

400

1346 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1382
سال

هزار تن

Nox SO2 CH SPM CO

نمودار ( ٣-٧ ) : روند تغييرات نشر گازهاي آالينده  از بخش
 خانگي، تجاري و عمومي



  بخش انرژي و محيط زيست 
  

 

٣١٩

  بخش صنعت-٤-٧

 ٥/٢٧ ميليون ليتر بنزين،      ١/٤٨يل،   ميليون ليتر گازوئ    ٨/١٩٧٥ ميليون ليتر نفت كوره،       ٢/٦٥٠٥در اين بخش     

 به مصرف   ١٣٨٢ ميليون مترمكعب گازطبيعي در سال        ١١٧٥٣ ميليون ليتر گاز مايع و        ٢/٢٦٢ميليون ليتر نفت سفيد،     

) ٧-١٠(مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي اين بخش به تفكيك نوع سوخت مصرفي در جدول                    . رسيده است 

 ١٣٤٦-٨٢روند تغييرات نشر گازهاي آالينده از بخش صنعت را طي سالهاي             ) ٧-٤(مودار  همچنين ن . برآورد شده است  

 .نشان مي دهد
 

  به تفكيك نوع سوخت١٣٨٢انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش صنعت در سال )  :  ٧-١٠(جدول 
 )تن (

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز / سوخت 

 نفت كوره ٦٥٠٥٢ ٣٠٥٣٢٢ ١٩٣٧٢٤٨٦ ٤٦٦٤ ٢٤ ٢٦٠٢ ٦٥٠٥

 نفت گاز  ٩٨٧٩ ٣١٠٢٠ ٥٢٣١٩١٨ ٣٩٥ ٣٩٥ ٣٩٥ ٢٩٦٤

 نفت سفيد ١٤ ٦٦ ٦٦٤١٢ ـــ ٢١ ـــ ـــ

 بنزين ٦٤٩ ٧٢ ١١١٧٣٦ ـــ ١٦٨٣٥ ٣٠٣٠ ٦٢

 گازمايع ٢٩١ ١ ٣٥٦١١١ ـــ ١٩٣ ١٦ ـــ

 گازطبيعي  ٤٠٢٤٢ ٨٣ ٢٥٠٦٩١٤٩ ـــ ١٥٩٩ ٦٩٤ ٣٣٨٥

 جمع ١١٦١٢٧ ٣٣٦٥٦٤ ٥٠٢٠٧٨١٢ ٥٠٥٩ ١٩٠٦٧ ٦٧٣٧ ١٢٩١٦
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نمودار ( ٤-٧ ) : روند تغييرات نشر گازهاي آالينده  از
 بخش صنعت



      

 

 

 ٣٢٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
   بخش حمل و نقل -٥-٧

 ٤/٢٠٣٥٥،  ١٣٨٢در سال   . بخش حمل و نقل عمدتاً مصرف كننده دو فرآورده بنزين موتور و نفت گاز مي باشد                 

ين  ميليون ليتر گازوئيل در اين بخش به مصرف رسيده، بطوريكه باالترين مقدار مصرف ا      ٣/١٥١٦٩ميليون ليتر بنزين و     

 ٦/٦٢٤ معادل   ١٣٨٢همچنين مقدار مصرف نفت كوره در سال        . دو نوع فرآورده در كشور به اين بخش اختصاص داشته است          

مقدار گازهاي آالينده و گلخانه اي ناشي از احتراق اين دو سوخت           . بوده است ) در بخش حمل و نقل دريايي     ( ليتر   ميليون

روند ) ٧-٥(همچنين نمودار   . برآورد شده است  ) ٧-١٣(تا  ) ٧-١١ (در بخش حمل و نقل و زير بخش هاي آن در جداول          

 . را نشان مي دهد١٣٤٦-٨٢تغييرات نشر گازهاي آالينده را از بخش حمل و نقل طي سالهاي 

 
  به تفكيك١٣٨٢انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش  حمل و نقل كشور در سال )  :  ٧-١١(جدول 

  نوع سوخت مصرفي
 )تن(

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز/ سوخت 

 : حمل و نقل دريايي        

 نفت كوره ٦٢٤٦ ٢٩٣١٤ ١٨٥٩٩٦٤ ٤٤٨ ٢ ٢٥٠ ٦٢٥

 نفت گاز  ٩٢٩١ ٥٧٨١ ٩١١١٧٢ ٦٩ ٢٤٧٧ ٧٥٧٠ ٤٥٤٢

 بنزين  ٣٥٣ ٣٩ ٦٠٧٦٠ ـــ ٩١٥٥ ١٦٤٨ ٣٤

 جمع ١٥٨٩٠ ٣٥١٣٤ ٢٨٣١٨٩٦ ٥١٧ ١١٦٣٤ ٩٤٦٨ ٥٢٠١

 :لي حمل و نقل ري       

 نفت گاز ٦٥٦٣ ٤٠٨٣ ٦٤٣٦٢٩ ٤٩ ١٧٥٠ ٥٣٤٧ ٣٢٠٨

 بنزين  ٢/٠ ـــ ٤٠ ـــ ٦ ١ ـــ

 جمع ٦٥٦٣ ٤٠٨٣ ٦٤٣٦٦٩ ٤٩ ١٧٥٦ ٥٣٤٨ ٣٢٠٨

 : حمل و نقل هوايي        

 JP4بنزين و  ١٧٠٦ ١٩٠ ٢٩٣٦٢٧ ـــ ٤٤٢٤٠ ٧٩٦٣ ١٦٤

 (ATK)سوخت سنگين جت ٢٢٨٣٤ ١٤٢٠٨ ٢٢٣٩٤١٤ ١٦٩ ٦٠٨٩ ١٨٦٠٦ ١١١٦٣

 جمع ٢٤٥٤٠ ١٤٣٩٨ ٢٥٣٣٠٤١ ١٦٩ ٥٠٣٢٩ ٢٦٥٦٩ ١١٣٢٧

 : حمل و نقل جاده اي        

 نفت گاز  ٣٩٣٧١٧ ٢٤٤٩٨٠ ٣٨٦١٣٤٧٩ ٢٩١٦ ١٠٤٩٩١ ٣٢٠٨٠٧ ١٩٢٤٨٤

 بنزين  ٢٧٤٣٧٨ ٣٠٤٨٦ ٤٧٢١٣٢٧٩ ـــ ٧١١٣٤٩٥ ١٢٨٠٤٢٩ ٢٦٤٢٢

 جمع ٦٦٨٠٩٥ ٢٧٥٤٦٦ ٨٥٨٢٦٧٥٨ ٢٩١٦ ٧٢١٨٤٨٦ ١٦٠١٢٣٦ ٢١٨٩٠٦

 جمع كل  ٧١٥٠٨٨ ٣٢٩٠٨١ ٩١٨٣٥٣٦٤ ٣٦٥١ ٧٢٨٢٢٠٥ ١٦٤٢٦٢١ ٢٣٨٦٤٢



  بخش انرژي و محيط زيست 
  

 

٣٢١

             ١٣٧٦-٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از حمل و نقل ريلي كشور طي سالهاي )  :  ٧-١٢(جدول 
 )تن(

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز/ سال 

١٣٧٦ ١٢٥٤ ٧٨٠ ١٢٣٠٤٣ ٩ ٣٣٩ ١٠٢٢ ٦١٣ 

١٣٧٧ ٥١٩٠ ٣٢٢٩ ٥٠٩٠٧٣ ٣٨ ١٣٩٧ ٤٢٣١ ٢٥٣٧ 

١٣٧٨ ٥٣٧٩ ٣٣٤٦ ٥٢٧٥٦٧ ٣٩ ١٤٤٢ ٤٣٨٤ ٢٦٢٩ 

١٣٧٩ ٥٥٩٧ ٣٤٨٢ ٥٤٩٠٢١ ٤١ ١٥٠١ ٤٥٦٢ ٢٧٣٦ 

١٣٨٠ ٥٨٧٥ ٣٦٥٥ ٥٧٦٢٤٠ ٤٣ ١٥٧٥ ٤٧٨٨ ٢٨٧٢ 

١٣٨١ ٦٠٨٢ ٣٧٨٥ ٥٩٦٥٤٧ ٤٥ ١٦٣٠ ٤٩٥٧ ٢٩٧٣ 

١٣٨٢ ٦٥٦٣ ٤٠٨٣ ٦٤٣٦٦٩ ٤٩ ١٧٥٦ ٥٣٤٨ ٣٢٠٨ 

 
          ١٣٧٦-٨٢شار گازهاي آالينده و گلخانه اي از حمل و نقل هوايي كشور طي سالهاي مقدار انت)  :  ٧-١٣(جدول 

 )تن(

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز/ سال 

١٣٧٦ ٢٥٢٤٠ ١٤٤٥١ ٢٦٥٦٨٦٢ ١٦٨ ٦٩٦٥٠ ٣٠٠١ ١١٣٧٦ 

١٣٧٧ ٢٤٣٩٦ ١٤٠٥٤ ٢٥٥٥٦٠٧ ١٦٤ ٦٣٠١٣ ٢٨٣٦١ ١١٠٦٢ 

١٣٧٨ ٢٥٢٢٢ ١٤٥٨٧ ٢٦٣٣٧٩٢ ١٧٠ ٦٢٢٥٧ ٢٨٨٨٧ ١١٤٨١ 

١٣٧٩ ٢٧٩٤٦ ١٥٦٤٨ ٢٨٠٤٥٤٢ ١٨٢ ٦٣٣٠٢ ٣٠٣٨٠ ١٢٣١٥ 

١٣٨٠ ٢٧٦٠٧ ١٦٠٨٠ ٢٨٦٦٤٢١ ١٨٨ ٦٢٤٣٩ ٣٠٧٦٣ ١٢٦٥٤ 

١٣٨١ ٢٥٣٥٣ ١٤٨٠٩ ٢٦٢٦٣٣٢ ١٧٤ ٥٥٢٥٧ ٢٧٩٣٨٠ ١١٦٥٣ 

١٣٨٢ ٢٤٥٤٠ ١٤٣٩٨ ٢٥٣٣٠٤١ ١٦٩ ٥٠٣٢٩ ٢٦٥٦٩ ١١٣٢٧ 
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نمودار ( ٥-٧ ) : روند تغييرات نشر گازهاي آالينده از بخش حمل و نقل



      

 

 

 ٣٢٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
   بخش كشاورزي-٦-٧

 ميليون ليتر بنزين در     ١/١٤ ميليون ليتر نفت سفيد،       ٣/٨٠ ميليون ليتر نفت گاز،       ٥/٣٦٧٠بخش كشاورزي با مصرف     

 ) ٧-١٤(مقدار انتشار آالينده هاي هوا از اين بخش در جدول           .  يكي از كم مصرف ترين بخشهاي انرژي كشور مي باشد        ١٣٨٢سال  

 . نده در اين بخش نشان داده شده استروند تغييرات نشر گازهاي آالي) ٧-٦(به تفكيك نوع سوخت و در نمودار 

 
 )تن(                    ١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي از بخش  كشاورزي در سال )  :  ٧-١٤(جدول 

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز/ سوخت 

 نفت گاز  ٥٨٧٢٨ ٦٠١٩٦ ٩٧١٩٤٨٤ ٣٦٧ ١٢٨٤٧ ٤٠٣٧٦ ٢٥٦٩٤

 نفت سفيد  ٤٠ ١٩٣ ١٩٣٩٢٤ ـــ ٦٣ ـــ ـــ

 بنزين  ١٩١ ٢١ ٣٢٧٥٤ ـــ ٤٩٣٥ ٨٨٨ ١٨

 جمع  ٥٨٩٥٩ ٦٠٤١٠ ٩٩٤٦١٦٢ ٣٦٧ ١٧٨٤٥ ٤١٢٦٤ ٢٥٧١٢

  
  بخش نيروگاهي -٧-٧

 ميليون كيلوواتساعت مي باشد كه     ٦/١٤٦٩٦٢ كل برق توليد شده به وسيله نيروگاههاي وزارت نيرو           ١٣٨٢در سال   

 درصد  ٨/١١ درصد به وسيله نيروگاههاي سيكل تركيبي،        ٤/٢٢قدار به وسيله نيروگاههاي بخاري،       درصد از اين م    ١/٥٨

 درصد به وسيله نيروگاههاي ديزلي و        ٢/٠ درصد به وسيله نيروگاههاي برق آبي و          ٥/٧به وسيله نيروگاههاي گازي،     

مقدار برق توليدي و    ) ٧-١٥( جدول   در. مقدار ناچيزي نيز به وسيله نيروگاههاي بادي و خورشيدي توليد شده است              
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نمودار ( ٦-٧ ) : روند تغييرات نشر گازهاي آالينده از بخش كشاورزي



  بخش انرژي و محيط زيست 
  

 

٣٢٣

 . سوخت مصرفي نيروگاههاي وزارت نيرو به تفكيك نوع نيروگاه ارائه شده است

در سال  ) به تفكيك نوع نيروگاه   (به ترتيب ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي         ) ٧-١٧(و  ) ٧-١٦(در جداول   

 . ارائه شده است و براساس سوخت مصرفي در نيروگاههاي وزارت نيرو ١٣٨٢
 

 ١٣٨٢برق توليدي و سوخت مصرفي در نيروگاههاي وزارت نيرو در سال :  ) ٧-١٥(جدول 

 توليد برق سوخت مصرفي

گازطبيعي 
 )ميليون مترمكعب(

نفت كوره 
 )ميليون ليتر(

گازوئيل 
 )ميليون ليتر(

سهم توليد 
 از كل

ميليون 
 كيلوواتساعت

راندمان 
 )درصد(

قدرت نامي 
 )مگاوات(

 نوع نيروگاه 

 بخاري ٤/١٤٥٣٠ ٤/٣٧ ٨٥٤٠٣ ١/٥٨ ٣/٣٧ ٨/٤٩٣٧ ١/١٧١٧٨

 گازي ٣/٧١٣٦ ٢/٢٧ ١٧٢٧٦ ٨/١١ ٢/٩٤٧ ـــ ٣/٥٤٠٨

 سيكل تركيبي ٧/٦٨٣١ ٠/٤٦ ٣٢٨٩٤ ٤/٢٢ ٤/٣٦١ ـــ ٦/٦٨٤٢

 ديزلي ٦/٤٩٢ ٤/٣١ ٢٩١ ٢/٠ ٨٦ ـــ ـــ

 برق آبي ٧/٤٤٢٣ ـــ ٤/١١٠٩٨ ٥/٧ ـــ ـــ ـــ

 بادي و خورشيدي ٧/٠ ـــ ٢/٠ * ـــ ـــ ـــ

 جمع ٤/٣٣٤١٥ ٣/٣٧ ٦/١٤٦٩٦٢ ٠/١٠٠ ٩/١٤٣١ ٨/٤٩٣٧ ٠/٢٩٤٢٩

 . رقم ناچيز مي باشد* 
 

 )تن( به تفكيك نوع نيروگاه     ١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از نيروگاهها در سال )  :  ٧-١٦(جدول 

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx گاز/ گاه نوع نيرو 

 بخاري ٧٨٤٧٩ ٢٣٢٤٤٤ ٥١٤٤٤٤٢٥ ٣٥٤٩ ١٠٤ ٣٠٠١ ٩٠٩٨

 گازي ٢١٧٩٩ ١٤٩٠٤ ١٤٠٤٤٠٩٠ ٢٢٧ ٣١ ٦٢١ ٢٢٤١

 سيكل تركيبي ٢٣٢٢٨ ٥٧١٥ ١٥٥٥٢٢٥٣ ٨٧ ٣٦ ٥١٩ ٢٠٠٢

 ديزلي ٤٤٧ ١٣٥٠ ٢٢٧٧٢٨ ٢١ ٣/٠ ٢٧ ٨٦

 برق آبي ـــ ـــ ٧٣١٩٤ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع ١٢٣٩٥٣ ٢٥٤٤١٣ ٨١٣٤١٦٩٠ ٣٨٨٤ ١٧١ ٤١٦٨ ١٣٤٢٧

 
  به ١٣٨٢مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از نيروگاههاي كشور در سال )  :  ٧-١٧(  جدول  

 )تن(                                                             تفكيك نوع سوخت مصرفي                                                          

SPM CH CO ٣SO ٢CO ٢SO NOx  گاز/ سوخت 

 نفت كوره ٢٤٦٨٩ ٢٣١٧٥٦ ١٤٧٠٤٧٦٨ ٣٥٤٠ ١٨ ١٩٧٥ ٤٩٣٨

 نفت گاز  ٧٤٤٦ ٢٢٤٨١ ٣٧٩١٦٧١ ٣٤٤ ٦ ٤٥٧ ١٤٢٦

 گازطبيعي  ٩١٨١٨ ١٧٦ ٦٢٧٧٢٠٥٧ ـــ ١٤٧ ١٧٣٦ ٧٠٦٣

 جمع ١٢٣٩٥٣ ٢٥٤٤١٣ )١(٨١٢٦٨٤٩٦ ٣٨٨٤ ١٧١ ٤١٦٨ ١٣٤٢٧

 . هم نيروگاههاي برق  آبي در نظر گرفته نشده استس ٢COدر ميزان انتشار  ) ١



      

 

 

 ٣٢٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
شاخص انتشار براي هر يك از گازهاي آالينده و گلخانه اي برحسب گرم بر كيلوواتساعت ارايه                 ) ٧-١٨(در جدول   

نتشار  با شاخص ا   ٢SOسپس  .  گرم بر كيلوواتساعت است    ٠٦/١٥١بيشترين ميزان انتشار مربوط به كربن با        . شده است 
در .  گرم بر كيلوواتساعت بيشترين مقادير را دارا مي باشند        ٨٤٣/٠  با شاخص انتشار      NOx گرم بر كيلوواتساعت و      ٧٣/١

و بيشترين آن به    ) به دليل استفاده از گازطبيعي    (اين جدول كمترين مقدار شاخص انتشار به نيروگاههاي سيكل تركيبي           
 .تصاص دارداخ) با سوخت گازوئيل(نيروگاههاي ديزلي 

 

                       ١٣٨٢شاخص انتشار گازهاي آالينده  و گلخانه اي از بخش نيروگاهي كشور در سال )  :  ٧-١٨(جدول 

 )گرم بر كيلوواتساعت(

SPM CH CO ٣SO C ٢SO NOx  گاز/ نوع نيروگاه 

 بخاري ٩٢/٠ ٧٢/٢ ٢٨/١٦٤ ٠٤١/٠ ٠٠١/٠ ٠٣٥/٠ ١٠٦/٠

 گازي ٢٦/١ ٨٦/٠ ٧١/٢٢١ ٠١٣/٠ ٠٠٢/٠ ٠٣٦/٠ ١٢٩/٠

 سيكل تركيبي ٧١/٠ ١٧/٠ ٩٥/١٢٨ ٠٠٣/٠ ٠٠١/٠ ٠١٦/٠ ٠٦١/٠

 ديزلي ٥٤/١ ٦٤/٤ ٤٣/٢١٣ ٠٧١/٠ ٠٠١/٠ ٠٩٤/٠ ٢٩٤/٠

 برق آبي ـــ ـــ ٨٠/١ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ميانگين ٨٤٣/٠ ٧٣/١ ٠٦/١٥١ ٠٢٦٣/٠ ٠٠١/٠ ٠٢٨/٠ ٠٩١/٠

 
 نشان  ١٣٨٢ تا   ١٣٧٩ينده و گلخانه اي از بخش نيروگاهي كشور از سال          مقايسه ميانگين شاخص انتشار گازهاي آال     

 ، كربن،   ٢SOبه نحوي كه بيشترين درصد كاهش به ترتيب در مورد ميانگين شاخص انتشار               . دهنده روند نزولي است   

SPM و NOx رخ داده است و در مورد گاز COنيز تغييري حاصل نشده است  . 
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نمودار ( ٧-٧ ) : روند تغييرات نشر گازهاي آالينده از بخش نيروگاهي



  بخش انرژي و محيط زيست 
  

 

٣٢٥

 تا  ١٣٧٩تشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش نيروگاهي كشور را از سال               ميانگين شاخص ان  ) ٧-١٩(جدول  

 .  نشان مي دهد١٣٨٢

 

 مقايسه ميانگين شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش نيروگاهي كشور )  :  ٧-١٩(  جدول 

 ) گرم بر كيلوواتساعت(                               ١٣٧٩-٨٢    طي سالهاي                                                                        
SPM CH CO ٣SO C ٢SO NOx  گاز/ سال 

١٣٧٩ ٩٥٥/٠ ٨٠٨/٢ ١٦٩ ٠٤٣/٠ ٠٠١/٠ ٠٣٨/٠ ١١٥/٠ 

١٣٨٠ ٩٤٤/٠ ٧٧٣/٢ ١٥٧/١٦٦ ٠٤٢/٠ ٠٠١/٠ ٠٣٧/٠ ١١٤/٠ 

١٣٨١ ٨٩٣/٠ ٣٢/٢ ٠٣/١٥٨ ٠٣٦/٠ ٠٠١/٠ ٠٣٣/٠ ١٠٣/٠ 

١٣٨٢ ٨٤٣/٠ ٧٣/١ ٠٦/١٥١ ٠٢٦/٠ ٠٠١/٠ ٠٢٨/٠ ٠٩١/٠ 

 

 در  ٢SO، انتشار   ١٣١به طور متوسط ميزان انتشار كربن به ازاي هر كيلوواتساعت در كشورهاي اروپايي برابر با                   

 گرم بر كيلوواتساعت، متوسط انتشار       ٠٠١/٠ در جهان       CO گرم بر كيلوواتساعت، متوسط انتشار        ٧٥/٣آمريكا برابر   

NOx  گرم بر كيلوواتساعت و      ٩٧٥/٠ آمريكا   در SPM    مقايسه .  گرم بر كيلوواتساعت مي باشد    ٠٠٠٦/٠ در هندوستان

 ، متوسط انتشار گازها به ازاي هر كيلوواتساعت در      SPM و   ٢COنشان مي دهد، به استثناي     ) ٧-١٨(ارقام فوق با جدول     

 . نيروگاههاي كشور از متوسط كشورهاي مختلف، كمتر مي باشد

 توجه به هزينه اجتماعي انتشار گازهاي گلخانه اي از بخش نيروگاهي كشور و همچنين با توجه به ميزان برق                       با

 به ازاي هر كيلوواتساعت برق      CO2 و    NOx  ، SO2، هزينه اجتماعي انتشار گازهاي      ١٣٨٢توليدي نيروگاهها در سال     

 .  ريال برآورد مي گردد٨٩/١٦١عاً رقمي معادل  ريال خواهد بود كه جم١٧/١٠٦ و ٢٣/١٢ ، ٤٩/٤٣توليدي برابر 

يكي از شاخصهاي مورد استفاده در كشورهاي اروپايي در مورد مالحظات زيست محيطي بخش نيروگاهي، ميزان مصرف                   

روند تغييرات مصرف   ) ٧-٢٠(در جدول   . حاملهاي انرژي به ازاي هر كيلوواتساعت برق توليدي در نيروگاههاي حرارتي مي باشد            

 تا  ١٣٧٦از سال   ) به تفكيك نوع نيروگاه   (ملهاي انرژي به ازاي توليد هر كيلوواتساعت برق در نيروگاههاي حرارتي كشور                حا

براساس ارقام جدول فوق ميزان مصرف نفت كوره به ازاي هر كيلوواتساعت برق توليدي در                     .  محاسبه شده است    ١٣٨٢

 مترمكعب گاز به ازاي هر كيلوواتساعت برق        ٠١٩٣/٠ به طور متوسط     در كشور دانمارك  . نيروگاههاي كشور كاهش يافته است    

بيانگر افزايش مصرف گازطبيعي به ازاي هر كيلوواتساعت برق توليدي است كه             ) ٧-٢٠(ارقام جدول   . توليدي مصرف مي شود  

 .يد مي كند به ازاي هر كيلوواتساعت برق توليدي در كشور نيز اين مطلب را تأي٢SOكاهش شاخص انتشار كربن و 



      

 

 

 ٣٢٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٣٧٦-٨٢ميزان مصرف حاملهاي انرژي به ازاي برق توليدي در نيروگاههاي كشور طي سالهاي )  :  ٧-٢٠(جدول 

 )ليتر بر كيلوواتساعت (

 نوع نيروگاه/ سال  بخاري گازي سيكل تركيبي ديزلي ميانگين با احتساب سهم در توليد

         نفت كوره١٣٧٦ ١١٢/٠ ـــ ـــ ـــ ٠٨٢/٠
            نفت گاز  ٠٠١/٠ ٠٦/٠ ٠١١/٠ ٣٢/٠ ٠٠٦/٠
 )١(          گازطبيعي ١٤٣/٠ ٣٥٣/٠ ٢٨١/٠ ـــ ١٦٢/٠
        نفت كوره١٣٧٧ ٠٧٨/٠ ـــ ـــ ـــ ٠٥٢/٠
           نفت گاز  ٠٠٥/٠ ٠٢٨/٠ ٠٠٣/٠ ٣١١/٠ ٠٠٢/٠
 )١(          گازطبيعي ١٧٧/٠ ٣٩٣/٠ ٢٦٩/٠ ـــ ١٩٢/٠
        نفت كوره١٣٧٨ ٠٨١/٠ ـــ ـــ ـــ ٠٥٥/٠
           نفت گاز  ٠٠٠١/٠ ٠٣١/٠ ٠١/٠ ٢٩٧/٠ ٠٠٥/٠
 )١(          گازطبيعي ١٧٦/٠ ٣٨٣/٠ ٢٧٤/٠ ـــ ٢٠٢/٠
        نفت كوره١٣٧٩ ٠٨٣/٠ ـــ ـــ ـــ ٠٥٦/٠
           نفت گاز  ٠٠٠٦/٠ ٠٧٩/٠ ٠١٦/٠ ٢٩٩/٠ ٠٠١/٠
 )١(          گازطبيعي ١٧٤/٠ ٣٥٠/٠ ٢٥٦/٠ ـــ ١٩٨/٠
        نفت كوره١٣٨٠ ٠٨٤/٠ ـــ ـــ ـــ ٠٥٥/٠
           نفت گاز  ٠٠٠٧/٠ ٠٥٥/٠ ٠٢/٠ ٣٠٣/٠ ٠١٣/٠
 )١(          گازطبيعي ١٧٥/٠ ٣١٢/٠ ٢٠١/٠ ـــ ١٩٣/٠
        نفت كوره١٣٨١ ٠٧٧/٠ ـــ ـــ ـــ ٠٤٦/٠
    نفت گاز         ٠٠٠٧/٠ ٠٦٦/٠ ٠١٢/٠ ٣٠٥/٠ ٠١٢/٠
 )١(          گازطبيعي ١٨٥/٠ ٣٠٩/٠ ٢٢٧/٠ ـــ ١٩٦/٠
        نفت كوره١٣٨٢ ٠٥٨/٠ ـــ ـــ ـــ ٠٣٤/٠
           نفت گاز  ٠٠٠٤/٠ ٠٥٥/٠ ٠١١/٠ ٢٩٦/٠ ٠١٠/٠
 )١(          گازطبيعي ٢٠١/٠ ٣١٣/٠ ٢٠٨/٠ ـــ ٢٠١/٠

 .واحد مترمكعب بر كيلوواتساعت  مي باشد)  ١

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

3

6

9

12

1346 1350 1355 1360 1365 1370 1375 1380 1382
سال

CO2 CO

نمودار( ٨-٧ ) : روند تغييرات نشر گازهاي آالينده به ازاي برق توليدي
١٠٠ گرم بر كيلوواتساعت از نيروگاههاي حرارتي كشور
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 بخش صنعت   :  ١-٨

 بخش حمل و نقل :  ٢-٨

 بخش ساختمان :  ٣-٨

 ارتقاء كارآيي انرژي در جانب عرضه  :  ٤-٨

 



      

 

 

 ٣٢٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 بهينه سازي مصرف انرژي: هشتم بخش 

 

  بخش صنعت-١-٨

 درصد از كل    ٥/٢١ ميليون بشكه معادل نفت خام و حدود           ١/١٥٦كل مصرف انرژي در بخش صنعت معادل          

مصرف نهايي انرژي كشور است، كه پس از بخش خانگي، تجاري و بخش حمل و نقل در رتبه سوم مصرف انرژي قرار         

شدت انرژي  ) ٨-١(جدول  .  انرژي اين بخش به كارگاههاي صنعتي بزرگ اختصاص دارد          درصد مصرف  ٨٠حدود  . دارد

 .در زير بخشهاي صنايع بزرگ را نشان مي دهد

 

 ١٣٨٠شدت انرژي در زيربخش هاي صنايع بزرگ در سال )  :  ٨-١(جدول 

 )تراژول(مصرف 

 برق سوخت كل انرژي 

شدت انرژي الكتريكي 
 )كيلوواتساعت بر ميليون ريال(

شدت انرژي 
 )ل بر ريالكيلوژو(

 نام زير بخش 

١٥٩٣٣٦ ٢٦١٣٨٩ ١٠٢٠٥٣  توليد فلزات اساسي  ١/٢٧ ٩٧٩

١٣٥٣٨٨ ١٦٨٥٨٣  توليد كاني غيرفلزي ١/٢٥ ٤٥٨ ٣٣١٩٥

 توليد كاغذ  ٨/١٩ ٤٩٩ ٤٥٨١ ١٢٢٦٥ ١٦٨٤٦

١٢٥٨٥٠ ١٢٩٧٢٥  توليد زغال سنگ ـ پااليشگاههاي نفت  ٢/١٥ ٤٢ ٣٨٧٥

 صنايع مواد غذايي و آشاميدني  ٢/١٠ ١٤٢ ٩٧٦٦ ٥٥٥٣٤ ٦٥٣٠٠

 توليد چوب و محصوالت چوبي ٧/٩ ٣٨٢ ١١٩٩ ١٦٣٢ ٢٨٣١

 توليد منسوجات  ٠/٩ ٤٣١ ١٥٨٥٠ ١٤٩٤٤ ٣٠٧٩٤

 توليد مواد شيميائي  ٣/٦ ٤٨ ٧٣٦٨ ٨١١٠٢ ٨٨٤٧٠

 توليد الستيك و پالستيك ٨/٥ ٢٤٦ ٤٤٤٧ ٥٣٠٧ ٩٧٥٤

  پوشاك توليد ٢/٤ ١٠٨ ٨٣ ٢١٣ ٢٩٦

 
اين امر  . از جمله بخشهايي كه در اولويت اول اجراي اقدامات بهينه سازي انرژي قرار گرفته، بخش صنعت مي باشد               

عمدتاً بدليل مصرف باالي انرژي اين بخش، پتانسيل صرفه جويي باال، داشتن اهرمهاي سازماني جهت اجراي اقدامات                 

از سال  . و تجهيزات مشابه جهت تعميم اقدامات بهينه سازي بوده است         مديريت انرژي و همچنين دارا بودن فرآيندها         

 تاكنون وزارت نيرو اقدام به اجراي پروژه هاي مديريت انرژي در صنايع سيمان، نساجي، ريخته گري، آلومينيوم،                  ١٣٧٤

ربخش صنعتي  ميزان پتانسيل صرفه جويي انرژي در هشت زي      ) ٨-٢(جدول  . قند و شكر، و كاشي و سراميك نموده است        

 .را نشان مي دهد



 نرژي بخش بهينه سازي مصرف ا 
  

 

٣٢٩

 ميزان پتانسيل صرفه جويي در هشت زيربخش صنعتي )  :  ٨-٢(جدول 

پتانسيل قابل 
صرفه جويي نسبت به 

متوسط مصرف در سال 
 )تراژول(مورد بررسي 

كل مصرف 
ويژه انرژي 

 )گيگاژول بر تن(

مصرف ويژه 
برق 

كيلوواتساعت (
 )بر تن

مصرف ويژه 
سوخت 

 )گيگاژول بر تن(

تعداد 
كارخانجات 
 بررسي شده

 سال

پتانسيل 
 سنجي

 نام صنعت

 :صنايع فلزي       

 ريخته گري  ١٣٧٩ ٤٥ ـــ ـــ ـــ ٢٧/١٢٨٥

 فوالد ريز  ١٤ ٧٢/٥ ١٢٧٠ ٠٧/١٩ ٦/٢٣٥
 چدن زير القايي  ٢٢ ٦٠/٤ ١٨١٤ ١٩/٢٤ ٢٩/١٠٢٢

 چدن ريز  ٥ ٤٢/٣٦ ٢١٥ ٧٥/٣٨ ٩٩/١٢
 ينيوم ريزآلوم  ٤ ٦٩/١١ ٤٥ ١٨/١٢ ٣٩/١٤

 آلومينيوم  ١٣٧٩ ٢٩ ـــ ـــ ـــ ٧٢٢٣

 توليد شمش  ٢ ٠٧/٦ ٢٠٨٥٠ ٢٥/٢٣١ ٦٦٠١
 توليد پروفيل  ١٨ ٨٩/١٧ ١١٢٥ ٥٤/٣١ ١٢١
 توليد سيم و كابل  ٣ ٢/٣٠ ٦٥٦ ٢/٢٤ ٥١
 توليد ورق و فويل  ٣ ٢١ ١٧٥٠ ٤٠ ٣٩٦
 توليد پولك و تيوپ  ٣ ـــ ١٦٩٠ ٢/٢٥ ٥٤
 : لزيكاني هاي غيرف      

 سيمان ١٣٧٨ ٢٩ ٧٢/٣ ١١٢ ٩٣/٤ ٣٩٠٠

 كاشي و سراميك   ١٣٨٠ ٦١ ـــ ـــ ـــ ٢٠٣٨
 كاشي كف  ١٦ )١(  ١٣/٠ )٢(  ٠٣/٤ )١( ١٧/٠ ٧١٠
 كاشي ديوار  ١٨ )١(  ١٣/٠ )٢( ٦٧/٣ )١(١٧/٠ ٩٦٠
 چيني بهداشتي   ٨ ٧٥/١٧ ٤٨٤ ٩٧/٢٢ ٧٨
 ظروف چيني   ١٩ ٣١/٥١ ٩٥١ ٥٨/٦١ ٢٩٠
 نساجي  ١٣٧٨ ٣٨ ـــ ـــ ٢٣/٨٤ ٢٢٨٠
 ريسندگي  ٣٤ ـــ ٣٢٦٠ ٨١/٥٢ ـــ
 بافندگي   ٣٠ ـــ ـــ ٤١/٧ ـــ
رنگرزي، چاپ و تكميل   ٣٠ ـــ ـــ ٠١/٢٤ ـــ

 قند ١٣٨٠ ٣٤ ٢٥/٣ ٥/٦٧ ٩٨/٣ ٢٥٧٠

 الستيك  ١٣٨١ ٩ ١٧٤/٢٥ ١٥١١ ٤٦/٤٠ ٤٦٦

 چوب و كاغذ  ١٣٨١ ١١ ٣/١٩ ١٢٤٧ ١٦/٣١ ٣١٠٠

 كارخانجات توليد كاغذ  ٣ ٩/٢١ ٦/١٤٣٢ ٤/٣٧ ١٣٠٠
 كارخانجات تبديلي  ٨ ٨/١٠ ٩/٦٣٣ ٢/١٨ ١٨٠٠

 كيلوواتساعت بر مترمربع ) ٢   گيگاژول بر متر مربع) ١

 
 نشان مي دهد كه ميزان      ١٣٨٢ كارخانه نمونه در سال        ٢٤اقدامات مميزي انرژي در       : مميزي انرژي در صنايع    
 هزار تن   ٧١ت مذكور براساس اطالعات ميزان مصرف برق و سوختهاي فسيلي بالغ بر                صرفه جويي انرژي در كارخانجا   

 .  درصد از انرژي مصرفي در كارخانجات مذكور صرفه جويي شده است٠٥/٩به عبارت ديگر . معادل نفت خام بوده است



      

 

 

 ٣٣٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  با سال مميزي شده كارخانه نمونه در مقايسه٢٤ميزان مصرف و صرفه جويي انرژي ساليانه در )  :  ٨-٣(جدول 

 انرژي صرفه جويي شده

 كل انرژي 
 )گيگاژول( )تن معادل نفت خام(

انرژي فسيلي 
 )گيگاژول(

برق 
 )مگاواتساعت(

كل مصرف 
 )گيگاژول(

انرژي فسيلي 
 )گيگاژول(

برق 
 )مگاواتساعت(

 

 صنايع فلزي ١٠٤٣٥٣ ١٥٨٤٠٠ ١١٨٣٦٩١ ٧٢٨١ ٦٤٥٥٢ ١٤٣١٩١ ٣٢٠٠

 ريخته گري ٥٥٤٥٥ ٣٥٣٧٨ ٦٣٤٢٩٢ ٢١٣٤ ٥٣٢٠ ٢٨٣٧١ ٦٣٤
 آلومينيوم ١١٣١٣ ٢١٣٠٤ ١٤٣٤٨٧ ٢٥٨ ٤٩٧٩ ٧٧٦٣ ١٧٤
 ساير  ٣٧٥٨٥ ١٠١٧١٨ ٤٠٥٩١٢ ٤٨٨٩ ٥٤٢٥٣ ١٠٧٠٥٧ ٢٣٩٢

 كاني غير فلزي ٩٠٢٥٢٦ ١٥٤٨١٦٥٢ ٢٥٢٢٨٩٣٥ ٨٨٧٠٦ ٧٧١٢٧٧ ١٧٢٩٢٩٢ ٣٨٦٣٤

 ان سيم ٣٩٩٦٣٨ ١٣١٢٥٨٨٠ ١٧٤٤١٩٧٣ ٤٠٦٧٧ ٨٧٠٥١ ٥٢٦٣٥٧ ١١٧٥٩
 كاشي و سراميك ٤٩٢٢٣١ ٧٨٩٤٠٧ ٦١٠٥٥٠١ ٤٧٤٩٣ ٥٠٧٥٨١ ١٠٢٠٥٠٣ ٢٢٧٩٩
 ساير  ١٠٦٥٧ ١٥٦٦٣٦٥ ١٦٨١٤٦١ ٥٣٦ ١٧٦٦٤٥ ١٨٢٤٣٢ ٤٠٧٦

 غذايي ٧٢٧٠٨ ٣٠٦٣٨٥١ ٢٣٨٧١٣٦ ٨٩٤٤ ٣٧٩٠٢٢ ٤٧٥٦١٩ ١٠٦٢٦
 الستيك ٦٦٢٨٦ ٧٦٣١٦٤ ١٤٧٩٠٥٧ ٤٧٨٣ ٢٠٦٢٠ ٧٢٢٨٢ ١٦١٥
 چوب و كاغذ ٨٨٧١٨ ١٦٧٥٢٢٥ ٢٦٣٣٣٨٠ ١٨٥ ٤٦٣٧٧٤ ٤٦٥٧٧١ ١٠٤٠٦

٣٥١٢٨١٨٤ ١٢٨٧٧٥ ١٧٨٩١٠٢ ٣١٧٩٨٧٠ ٧١٠٤٣  جمع  ١٣٩٥٨٧٥ ٢١٦١٦٤٠٧

 

اجراي راهكارهاي صرفه جويي انرژي هزينه بر، به علت نياز به سرمايه گذاري زياد از سوي صاحبان صنايع مورد                   
هزينه بر، يارانه سود تسهيالت بانكي مورد       توجه قرار نمي گيرد، بنابراين جهت تشويق صنايع براي اجراي راهكارهاي             

نتايج حاصل از طرح يارانه سود تسهيالت        . نياز براي سرمايه گذاري در طرحهاي صرفه جويي انرژي پرداخت مي گردد          
 . ارائه شده است) ٨-٥(مربوط به وزارت نيرو در جدول 

 

 نده يارانه سود تسهيالتميزان صرفه جويي ساالنه انرژي كارخانجات دريافت كن)  :  ٨-٤(جدول 

كل انرژي 
بشكه معادل (

 )نفت خام

مازوت 
 )ميليون ليتر(

گازوئيل 
 )ميليون ليتر(

گازطبيعي 
ميليون (

 )مترمكعب

گازمايع 
 )هزار تن(

برق 
 )مگاواتساعت(

تعداد 
 طرحها

 نام كارخانه

 سيمان ٦ ٤١٣٩٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٢٩٤٠

 و سراميك كاشي  ٥ ٣٨١٠ ٣٨/٤ ٤١/٠ ٢٥/٤ ـــ ٦٩٤٤٠

 غذايي  ٤ ١٧٤٤ ـــ ـــ ـــ ٩٢/١ ١٤٥٠٠

 توليد تجهيزات برقي ٥ ٨٦٤٢٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٥٢٥٤٥

٢٠ ١٣٣٣٦٧ ٣٨/٤ ٤١/٠ ٢٥/٤ ٩٢/١ ٣٠٩٤٢٥ 
جمع طرح هايي كه موفق به اخذ 

وام شده اند و در حال اجراي 
 پروژه مي باشند

٥٥ ٣٣١١٦٤ ٣٨/٤ ١٦/٩ ٢٥/٤ ٩٢/١ ٦٩٤٠٠٠ 
 توسط كميته طرح هايي كه

تصويب شده اند و هنوز وام 
 دريافت نكرده اند
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 مبالغ يارانه تخصيص يافته به كارخانجات دريافت كننده يارانه سود تسهيالت)  :  ٨-٥(جدول 

مبلغ تخصيص يارانه سود 
 )ميليون ريال(تسهيالت 

ميزان درخواست وام 
 )ميليون ريال(

 هزينه  سرمايه گذاري 
 )ميليون ريال(

 كارخانهنام 

 سيمان ٣٠٦٥٠ ١٩٠٠٠ ٤٨٤٨

 كاشي و سراميك  ٢١٩٥٠ ١٤٣٥٠ ٣٩٩٦

 غذايي  ٣٨٠٠ ٢٠٠٠ ٤٧٨

 توليد تجهيزات برقي ٣٩٨٦٠ ٢٠٠٤٠ ٥٢٠٩

٩٦٢٦٠ ٥٥٣٩٠ ١٤٥٣١ 
جمع طرح هايي كه موفق به اخذ وام شده اند و در 

 حال اجراي پروژه مي باشند

٢٨٢٠٠٠ ١٧٤٠٠٠ ٤٢٥٠٠ 
 تصويب شده اند و طرح هايي كه توسط كميته
 هنوز وام دريافت نكرده اند

 
  بخش حمل و نقل-٢-٨

 درصد از كل مصرف نهايي انرژي كشور را به خود اختصاص داده              ٤/٣٠ حدود   ١٣٨٢بخش حمل و نقل در سال       

مصرف باالي انرژي در بخش حمل و       .  درصد را نشان مي دهد    ٧/٥است كه نسبت به سال قبل از آن افزايشي معادل            

افزايش تعداد وسايل نقليه و عدم       :  و همچنين رشد روزافزون آن، از دو دليل اصلي ناشي مي شود كه عبارتند از                 نقل

مصرف بسيار زياد خودروهاي ساخت داخل و خارج نشدن خودروهاي فرسوده از چرخة                . كارآيي مصرف سوخت آنها   

 . خص هاي موجود و قابل قبول جهاني باشدحمل و نقل كشور، باعث شده تا مصرف خودروهاي ايراني باالتر از شا

براي كاهش اين فاصله با معيارهاي جهاني، پيش از هر چيز الزم است كه ابتدا استانداردهاي قابل قبول و البته                      

به همين منظور   . قابل حصولي تعريف شده و سپس سياستها و برنامه هايي جهت نيل به اين استانداردها اتخاذ شود                   

، استانداردهايي را براي مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلت ها در كشور تدوين              ١ار مصرف انرژي  كميته تدوين معي  

استانداردهاي مصوب مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلت ها را در كشور نشان            ) ٨-٨(و  ) ٨-٧(جداول  . نموده است 

به را پس از پيمايش سيكل شهري       معيار مصرف سوخت موتورسيكلتهاي هر رت     ) ٨-٨(مقادير مذكور در جدول     . مي دهند

 . ، نشان مي دهد ISIRI 6789و مطابق با استاندارد 

 

 
 .رابري، سازمان حفاظت محيط زيست و موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي باشنداعضاي كميته مذكور وزارتخانه هاي نيرو، نفت، صنايع و معادن، راه و ت) ١



      

 

 

 ٣٣٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ) كيلومتر١٠٠ليتر در (استانداردهاي مصوب مصرف سوخت خودرو در كشور                                )  :  ٨-٦(جدول 

 شيوه آزمون )١( ١گروه  )٢(٢گروه  )٣(٣گروه  )٤(٤گروه  )٥(٥گروه 
 اجرا از تاريخ

 ابتداي سال

٤/٨ ٢/٩ ٥/١٠ ١/١١ ٤/١٣ TA )١٣٨٣ )٦ 

٨ ٨/٨ ٩/٩ ٤/١٠ ٧/١٢ COP )١٣٨٤ )٧ 

٦/٧ ٤/٨ ٢/٩ ٥/٩ ٩/١١ COP ١٣٨٥ 

٧ ٩/٧ ٣/٨ ٨/٨ ١١ COP ١٣٨٦ 

١ (Mini Compact  ٢ (Sub Compact       ٣ (Campact          ٤ (Mid size        ٥ (Large 

٦(TA  : ٧  . زنده ارائه مي شودنمونه توسط سا(COP  : نمونه از روي خط توليد انتخاب مي شود . 

 
 ) كيلومتر١٠٠ليتر در (استانداردهاي مصوب مصرف سوخت موتورسيكلت ها در كشور                   )  :  ٨-٧(جدول 

١/٧/١٣٨٣ ١/١/١٣٨٤ ١/٧/١٣٨٤ ١/١/١٣٨٥ ١/١/١٣٨٦ 
تاريخ اجرا

 حجم موتور ـ  رتبه 

  : سي سي٧٠     
٧/١ ٥/١ ٣/١ ١/١ ٩/٠ A 
٩/١ ٧/١ ٥/١ ٣/١ ١/١ B 
٢/٢ ٩/١ ٦/١ ٤/١ ٢/١ C 
٤/٢ ٠/٢ ٨/١ ٦/١ ٤/١ D 
٦/٢ ٢/٢ ٩/١ ٧/١ ٥/١ E 

  : سي سي١١٠     
٢/٢ ٠/٢ ٨/١ ٦/١ ٤/١ A 
٥/٢ ٢/٢ ٠/٢ ٨/١ ٦/١ B 
٧/٢ ٤/٢ ٢/٢ ٩/١ ٧/١ C 
٠/٣ ٦/٢ ٣/٢ ١/٢ ٩/١ D 
٢/٣ ٨/٢ ٥/٢ ٢/٢ ٠/٢ E 

  : سي سي١٢٥     
٤/٢ ٢/٢ ٠/٢ ٨/١ ٦/١ A 
٧/٢ ٤/٢ ٢/٢ ٠/٢ ٨/١ B 
٩/٢ ٦/٢ ٤/٢ ١/٢ ٩/١ C 
٢/٣ ٨/٢ ٥/٢ ٣/٢ ١/٢ D 
٤/٣ ٠/٣ ٧/٢ ٤/٢ ٢/٢ E 

  : سي سي٢٠٠     
٨/٢ ٦/٢ ٤/٢ ٢/٢ ٠/٢ A 
٠/٣ ٨/٢ ٦/٢ ٤/٢ ٢/٢ B 
٢/٣ ٠/٣ ٧/٢ ٥/٢ ٣/٢ C 
٤/٣ ١/٣ ٩/٢ ٧/٢ ٥/٢ D 
٦/٣ ٣/٣ ٠/٣ ٨/٢ ٦/٢ E 
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از . يكي ديگر از عوامل تأثيرگذار بر مصرف انرژي در بخش حمل و نقل، الگوي استفاده از وسايل نقليه مي باشد                    
آنجا كه مصرف انرژي در وسايل نقليه مختلف متفاوت است، لذا سهمي كه هر يك از وسايل نقليه در جابجايي بار و                         

حتي بدون تغيير در محصول نهايي بخش       (ار مصرف انرژي اين بخش را       مسافر به خود اختصاص مي دهند مي تواند مقد      
مسلماً استفاده از وسايل نقليه عمومي در         . كاهش يا افزايش دهد    ) كه تعداد مسافر و مقدار بار جابجا شده مي باشد           
 . مجموع با مصرف انرژي كمتري همراه خواهد بود

ز گازطبيعي به عنوان سوخت جايگزين در خودروها، با حاد           استفاده ا : استفاده از گازطبيعي در بخش حمل و نقل        
ايران از نظر تعداد خودروهاي      . شدن وضعيت آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ، به سرعت در حال گسترش مي باشد                

 . گازسوز، در رده هجدهم جهان قرار دارد

 بصورت آزمايشي در شهرستان       طرح استفاده از گازطبيعي در خودروها       ١٣٥٦در ايران، براي اولين بار در سال          
براي سرويس دهي به اين     CNG دستگاه سواري به مرحله اجرا درآمده و دو ايستگاه سوخت گيري            ١٢٠٠شيراز با تبديل    

در تهران نيز،   .  ايجاد شد  ١٣٧٤ و   ١٣٦٧در مشهد نيز، دو ايستگاه سوخت گيري گازطبيعي در سال           . خودروها ايجاد شد  
 تحقيقاتي را براي گازسوز كردن اتوبوس هاي درون شهري آغاز           ١٣٧١ران و حومه، از سال      شركت واحد اتوبوسراني ته   

. سوز شدند  CNG،  ١٣٨١اولين گروه از اتوبوس ها اواخر سال       .  به بهره برداري رسيد   ١٣٧٥نموده كه اين طرح در سال       
ت و شركت واحد اتوبوسراني     جايگاههاي سوخت گيري كه توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخ       ) ٨-٩(،  )٨-٨(جداول  

 . احداث گرديده اند، را نشان ميدهد
 

 ) ١(سوز سازمان بهينه سازي مصرف سوخت  CNGجايگاههاي سوخت گيري خودروهاي )  :  ٨-٨(جدول 

 خودروهاي گازسوز شده

 تعداد )درصد(سهم 
 شهر  جايگاههاي به بهره برداري رسيده جايگاههاي آماده بهره برداري

 تهران  ١٤ ٧ ٥١٠٦ ٥/٤٩

 مشهد ٢ ٥ ١٨٥٨ ٠/١٨

 كرج ٢ ـــ ١٥٥١ ٠/١٥

 شيراز ١ ـــ ٦٧٢ ٥/٦

 قزوين ١ ١ ٣٧١ ٦/٣

 زنجان  ١ ١ ٤٦ ٥/٠

 اراك  ـــ ٢ ٤٥ ٤/٠

 اصفهان ـــ ٢ ١١٩ ٢/١

 قم ـــ ١ ٣٥٦ ٤/٣

 لردگان  ـــ ١ ـــ ـــ

 تبريز ١ ١ ١٩٦ ٩/١

 جمع  ٢٢ ٢١ ١٠٣٢٠ ٠/١٠٠

 .  مي باشد١٣٨٣موجود تا پايان تير ماه سال آمارهاي )  ١



      

 

 

 ٣٣٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 سوز شركت واحد اتوبوسراني  CNGمشخصات جايگاههاي سوخت گيري خودروهاي )  :  ٨-٩(جدول 

 سال تعداد دستگاه كمپرسور   (m3/hr)ظرفيت  موقعيت جايگاه 

 ١٣٧٤ ١ ٧٠٠  شركت واحد٣منطقه 

 ١٣٧٦ ٢ ١٦٢٥  شركت واحد٣منطقه 

 )١( ١٣٨٣ ٤ ٨٨٠٠ حد شركت وا٣منطقه 

 .  مي باشد١٣٨٣ارقام تا شهريور  سال ) ١
 

) كه اغلب در جاده هاي بين شهري قرار دارند       ( شهر كشور    ٢٣ جايگاه گازطبيعي فشرده در      ١٨٤در راستاي دستيابي به     
جايگاه  ٢٢ در حال حاضر،     ١.توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخت تعريف شده است       “ CNGپروژه فاز اول    ”بخش يك   

CNG   ٢٦ شهر كشور،    ١٥همچنين در   .  جايگاه آماده بهره برداري مي باشد    ٢١ شهر كشور به بهره برداري رسيده و تعداد         ٧در 
 كارگاه ٨از اين تعداد  .  كارگاه نيز در حال تجهيز مي باشند      ٥٢كارگاه تبديل خودروهاي بنزين سوز به گازسوز، راه اندازي شده و           

 .  كارگاه فعال و در حال تجهيز كشور در شهر تهران قرار دارد٧٨ال تجهيز از مجموع  كارگاه در ح٣فعال و 

 درصد اين خودروها در شهر      ٥٠ شهر كشور گاز سوز شده كه حدود          ١١ دستگاه خودرو در     ١٠٣٢٠در اين راستا،    
 ١٣٧٩اه سمند،    دستگ ١٨٧٥ دستگاه پيكان،    ٦٨٤٩تركيب خودروهاي گازسوز نشان مي دهد كه تاكنون         . تهران است 

 .  دستگاه از ساير انواع خودروها گازسوز شده اند٢١٧دستگاه اتوبوس و 

 

  بخش ساختمان -٣-٨
در بخش ساختمان اقداماتي نظير مميزي انرژي در بيمارستانها، ساختمانهاي اداري، هتل ها، ساختمانهاي مسكوني، 

، پروژه مميزي انرژي در مجتمع هاي       ١٣٨٢ سال   در. مجتمع هاي مسكوني و مجتمع هاي آموزشي انجام يافته است         
 ساختمان اصلي با كاربري هاي مختلف      ١٥در اين مجموعه آموزشي     . آموزشي توسط وزارت نيرو به مرحله اجرا درآمد        

اداري، كتابخانه، فضاي آموزشي و سوله هاي آزمايشگاهي و كارگاهي به اضافه موتورخانه مركزي و پست هاي برق مورد 
 ٤١٧٠كل مصرف ساليانه انرژي الكتريكي اين مجموعه حدود              . ارزيابي مصرف انرژي قرار گرفته اند      مميزي و    

 گيگاژول برآورد گرديده است، كه با توجه به مطالعات            ٣٠٥٢٦مگاواتساعت و كل مصرف ساليانه انرژي حرارتي آن           
و موتورخانه مركزي، پتانسيل     انجام گرفته در صورت اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان                  

 درصد قابل   ٢١ درصد و پتانسيل صرفه جويي در مصرف سوخت          ٣٠صرفه جويي در مصرف انرژي الكتريكي به ميزان         
 كيلوواتساعت  ١١٤ به   ١٤٦با انجام اين راهكارها شاخص مصرف انرژي الكتريكي در اين مجتمع از             . دستيابي خواهد بود  

نتايج حاصل از   .  مگاژول بر مترمربع كاهش خواهد يافت      ٦٧٣ به   ١٠٦٨ حرارتي از    بر مترمربع و شاخص مصرف انرژي     
 .نمونه مطالعه شده، الگوي مناسبي براي ساير مجتمع هاي آموزشي و دانشگاهي در كشور مي باشد

 
 . مي باشد١٣٨٣ آمارهاي ارائه شده توسط سازمان بهينه سازي مصرف سوخت تا پايان تيرماه سال - ١
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 مميزي انرژي در ساختمانهاي مورد مطالعه به همراه بهبود شاخص مصرف سوخت)  :  ٨-١٠(جدول 

 مصرف قبل از اقدامات بهينه سازي دامات بهينه سازيمصرف بعد از اق

 )گيگاژول(  )مگاژول بر مترمربع(  )گيگاژول(  )مگاژول بر مترمربع( 

زيربناي 
مفيد 

 )مترمربع(

 شرح

  تختخوابي٦٠٠ بيمارستان  ٣٨٦٠١ ١١٥٨٠٣ ٣٠٠٠ ٨/٦٩٤٨١ ١٨٠٠

  تختخوابي٤٠٠بيمارستان  ٣٣٦٢١ ٤/٦٨٨٨٩ ٢٠٤٩ ٥/٣٥١٦٧ ١٠٤٦

  اتاق ٦٠ طبقه ـ ٥هتل  ٣٧٨١ ٣٧٨١ ١٠٠٠ ٦/٢٠٧٩ ٥٥٠

  طبقه  ١٣ساختمان اداري ـ  ٩٢٣٠ ١١٠٧٦ ١٢٠٠ ٥/٥٠٧٦ ٥٥٠

  طبقه ١٢ مجتمع آپارتماني ـ ١٤ ٥٠٤٠٠ ٧٠٥٦٠ ١٤٠٠ ٤٠٣٢٠ ٨٠٠

  طبقه٤ساختمان مسكوني ـ  ١٥٦٨ ٢٣٥٢ ١٥٠٠ ٤/٨٦٢ ٥٥٠

 مسكوني ـ تهران  نمونه ساختمان٢٠ ١٥٩٧٩ ١/١٧٥٨٩ ١١٠١ ٠/٨١٥١ ٥١٠
 مجتمع آموزشي  ٢٨٥٨٢ ٣٠٥٢٦ ١٠٦٨ ٧/١٩٢٣٥ ٦٧٣

 
 مميزي انرژي در ساختمانهاي مورد مطالعه به همراه بهبود شاخص مصرف برق)  : ٨-١١(جدول 

 مصرف قبل از اقدامات بهينه سازي مصرف بعد از اقدامات بهينه سازي
كيلوواتساعت بر (

 )بعمترمر
 )واتساعتمگا(

كيلوواتساعت بر (
 )مترمربع

 )مگاواتساعت(

زيربناي مفيد 
 )مترمربع(

 شرح

  تختخوابي٦٠٠ بيمارستان  ٣٨٦٠١ ١/٥٠١٨ ١٣٠ ١/٣٨٦٠ ١٠٠

  تختخوابي٤٠٠بيمارستان  ٣٣٦٢١ ٩/٣٧٣٣ ١١١ ١/٣٠٨٩ ٩٢

  اتاق ٦٠ طبقه ـ ٥هتل  ٣٧٨١ ٩/٢٢٦ ٦٠ ٥/١٨١ ٤٨

    طبقه١٣ساختمان اداري ـ  ٩٢٣٠ ٣/١٠١٥ ١١٠ ٨/٥٥٣ ٦٠

  طبقه ١٢ مجتمع آپارتماني ـ ١٤ ٥٠٤٠٠ ١٠٠٨ ٢٠ ٧٥٦ ١٥

  طبقه٤ساختمان مسكوني ـ  ١٥٦٨ ٨/٩٤ ٦٠ ٦/٧٠ ٤٥

  نمونه ساختمان مسكوني ـ تهران ٢٠ ١٥١٠٨ ٥/٤٦٧ ٩/٣٠ ٨/٣٦٧ ٣/٢٤
 مجتمع آموزشي   ٢٨٥٨٢ ٣/٤١٦٩ ١٤٦ ٠/٣٢٦٨ ١١٤

 

 ختمانهاي نمونه مميزي شدهمقادير مصرف ساليانه انرژي در سا)  :  ٨-١٢(جدول 

پتانسيل صرفه جويي انرژي   قبل از اقدامات بعد ازاقدامات 
 )گيگاژول(  )مگاژول بر مترمربع( )گيگاژول(  )مگاژول بر مترمربع( )بشكه معادل نفت خام(

 شرح

١١١١٧١ ٢٨٨٠ ٩٦١٢   تختخوابي٦٠٠ بيمارستان  ١٦٩٩٩٩ ٤٤٠٤

  تختخوابي٤٠٠ارستان بيم ١٠٩٢١٦ ٣٢٤٨ ٦٨٥٣٠ ٢٠٣٨ ٦٦٤٨
  اتاق ٦٠ طبقه ـ ٥هتل  ٦٢٣١١ ١٦٤٨ ٤٠٤٠ ١٠٦٨ ٣٥٨
  طبقه  ١٣ساختمان اداري ـ  ٢٢٠٤١ ٢٣٨٨ ١١٠٥٧ ١١٩٨ ١٧٩٤
  طبقه ١٢ مجتمع آپارتماني ـ ١٤ ٨١٤٤٧ ١٦١٦ ٤٨٤٨٥ ٩٦٢ ٥٣٨٦
  طبقه٤ساختمان مسكوني ـ  ٣٣٧٦ ٢١٥٣ ١٦٢٤ ١٠٣٦ ٢٨٦
  نمونه ساختمان مسكوني ـ تهران ٢٠ ٢٢٦٣٨ ١٤١٧ ١٢١٢٣ ٧٥٩ ١٧١٨
 مجتمع آموزشي  ٧٥٥٩٤ ٢٦٤٥ ٥٤٤٢٦ ١٩٠٤ ٣٤٥٩
 جمع  ٤٩٠٥٤٢ ـــ ٣١١٤٥٦ ـــ ٢٩٢٦١
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  ارتقاء كارايي انرژي در جانب عرضه-٤-٨

اولين واحد توليد همزمان برق و حرارت كشور در مقياس            : بويلر بازيافت حرارت توربينهاي گازي جزيره كيش       

در اين پروژه، تأسيسات بويلر بازيافت حرارت به منظور           .  و در جزيره كيش افتتاح گرديد       ١٣٨٣ير ماه   نيروگاهي در ت  

استفاده از حرارت تلف شده در گاز داغ خروجي از واحدهاي توربين گاز اول و دوم نيروگاه كيش طراحي، ساخت و نصب                      

 در ساعت توليد شده و به واحدهاي آب شيرين كن             تن بخار  ٩٠با استفاده از بويلر بازيافت حرارت، ميزان         . شده است 

 .  منتقل مي گردد(MED)مستقر در نيروگاه 

 ميليون ليتر   ٣٥با راه اندازي اين سيستم، نيازي به استفاده از بويلرهاي قبلي آب شيرين كن نخواهد بود و ساالنه                   

يت صادرات گازوئيل كشور افزايش      گازوئيل مصرفي در بويلرهاي آب شيرين كن صرفه جويي و به همين ميزان ظرف              

هزينه سرمايه گذاري اين   . همچنين اجراي اين طرح موجب كاهش آلودگيهاي زيست محيطي مي گردد           . خواهد يافت 

 ميليون ليتر صرفه جويي گازوئيل ٣٥ ميليارد ريال بوده كه با توجه به ميزان ٥/٥ ميليون دالر به عالوه  ٥٢/٣پروژه حدود   

 . ماه مي باشد٥ت سرمايه اين پروژه كمتر از در سال، زمان بازگش

در اين روش از انرژي موجود در ايستگاههاي تقليل فشار شبكه            : نصب توربينهاي انبساطي نيروگاه رامين و نكا      

در . در ايستگاههاي تقليل فشار براي كاهش فشار گاز از شيرفشار شكن استفاده مي شود               . گازرساني استفاده مي شود  

توربين هاي انبساطي دستگاههايي هستند كه به جاي       . شار گاز انرژي آن به صورت گرما تلف مي شود         هنگام كاهش ف  

در حال  . شيرفشار شكن نصب مي شوند و ضمن جلوگيري از تلفات انرژي در ايستگاههاي گاز،  توليد برق نيز مي نمايند                 

اجرا مي باشد كه واحدهاي اين توربين و تجهيزات        حاضر پروژه توربين هاي انبساطي در دو نيروگاه رامين و نكا در دست             

 توسط پيمانكاران   ١٣٨١ وارد نيروگاههاي مذكور شدند و عمليات اجرايي نصب آنها در سال               ١٣٨٠جانبي آن در سال     

 . ايراني شروع گرديد

توربين ها با  هم اكنون نصب چهار واحد از اين         . كاربرد توربينهاي انبساطي اين نيروگاهها در بازيابي توان است          

 ٨/٩دو واحد از اين توربين ها هر يك به ظرفيت          .  مگاوات در نيروگاههاي نكا و رامين در حال اتمام مي باشد          ٣٣ظرفيت  

 .  مگاوات در نيروگاه رامين اهواز نصب خواهد شد٧٥/٦مگاوات در نيروگاه نكا و دو واحد ديگر هر يك به ظرفيت 

 مگاوات، و در ايستگاههاي تقليل       ٣٠٠ استحصال در نيروگاهها حدود       در حال حاضر كل قدرت الكتريكي قابل       

 مگاوات است كه اين مقدار با گسترش ساخت نيروگاهها و ايستگاههاي تقليل فشار                  ٥٠٠فشار گاز ورودي شهرها      

 .ورودي شهرها، افزايش مي يابد
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 مروري بر تحوالت بازار جهاني انرژي :   ١-٩

 نفت :  ٢-٩

 گازطبيعي  :  ٣-٩             

 برق :  ٤-٩             

 زغال سنگ  :  ٥-٩             

 انرژيهاي تجديدپذير :  ٦-٩             

 مصرف انرژي اوليه  :  ٧-٩             

 زار جهاني انرژي پيش بيني بلندمدت با :  ٨-٩             

 آمارهاي بين المللي  :  ٩-٩             

 

 



      

 

 

 ٣٣٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 تحوالت جهاني بخش انرژي: نهم بخش 

 
  مروري بر تحوالت بازار جهاني انرژي -١-٩

 بازار جهاني انرژي در يك نگاه 

در اين سال قيمت هاي نفت و گازطبيعي به        .  ميالدي دستخوش تحوالت مهمي بود     ٢٠٠٣بازار انرژي در سال      −

بال رونق اقتصاد جهاني و توسعه شتابان       از سوي ديگر به دن    . باالترين سطح خود طي بيست سال گذشته رسيد       

در اين سال مصرف انرژي اوليه در تمام نقاط         .  درصد افزايش يافت   ٩/٢در چين مصرف انرژي در جهان با نرخ         

باالترين و پايين ترين نرخ رشد مصرف به ترتيب در منطقة آسيا و اقيانوسيه و                   . جهان افزايش نشان مي دهد    

اگرچه در اين سال مصرف نفت از رشد         .  درصد رخ داده است    ٢/٠ و   ٣/٦ ترتيب   آمريكاي شمالي با نرخهاي به    

 ٤/٠نسبتاً بااليي برخوردار است ولي مصرف گازطبيعي با آهنگ ماليمي افزايش يافته و توليد برق آبي نيز تنها                     

 . درصد افزايش داشته است

ميانگين قيمت نفت برنت در اين      .  به باالترين حد خود طي بيست سال گذشته رسيد         ٢٠٠٣قيمت نفت در سال      −

، مصرف نفت در اين سال با       ٢٠٠٣با وجود باال بودن قيمت هاي نفت در سال         .  دالر بالغ گشت   ٨٣/٢٨سال به   

 ميليون بشكه بيش از ميانگين مصرف       ٥/١مصرف روزانه نفت در اين سال       . رشد نسبتاً بااليي همراه بوده است     

 درصد بود، در حالي كه ميانگين       ١/٢ نرخ رشد مصرف نفت در اين سال         از سوي ديگر،  . در ده سال گذشته بود    

اگرچه مصرف نفت در همة نقاط جهان افزايش         .  درصد بوده است   ٦/١رشد مصرف طي ده سال قبل از آن          

 هزار  ٨٦٠ درصد و يا     ٤نشان مي دهد ولي بيشترين ميزان رشد مصرف در منطقه آسيا و اقيانوسيه به ميزان                 

 هزار بشكه در    ٦٩٠ و   ٢٣٠در اين سال توليد نفت ونزوئال و عراق به ترتيب            . گزارش شده است  بشكه در روز    

توليد عربستان  .  ميليون بشكه در روز افزايش يافت      ٨٨/١با اين حال توليد اوپك در مجموع        . روز كاهش يافت  

 ٨/٩شته يعني    سال گذ  ٢٢سعودي با بيش از يك ميليون بشكه در روز افزايش به باالترين سطح آن طي                    

 هزار بشكه   ٨٣٠ روزانه   ٢٠٠٣توليد نفت كشورهاي غيرعضو اوپك نيز در سال           . ميليون بشكه در روز رسيد     

در حاليكه توليد نفت روسيه     . افزايش يافت كه بيش از ميانگين رشد توليد آنها در ده سال قبل از آن مي باشد                

وليد روزانه مكزيك و كانادا بيش از صد هزار بشكه و            هزار بشكه افزايش يافته است، ت      ٨٤٠در اين سال روزانه     

 .  هزار بشكه كاهش يافته است١٧٠ و ٢٢٠توليد نفت انگلستان و اياالت متحده نيز به ترتيب 
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در حالي كه در اين سال مصرف گاز در اياالت           .  درصد رشد همراه بود    ٢ با   ٢٠٠٣مصرف گازطبيعي در سال      −

در اين ميان   .  درصد افزايش يافت   ٤ير كشورها با نرخ رشد متوسط         درصد كاهش يافت، مصرف سا     ٥متحده  

.  درصد رشد داشت   ١٢ از رونق چشمگيري برخوردار بود و مبادالت بين المللي گازطبيعي مايع شده              LNGبازار  

 ٩ در دنيا محسوب مي شوند، بيش از          LNG ژاپن و كره جنوبي، كه بزرگترين واردكنندگان           LNGواردات  

بهرحال، . در آمريكاي شمالي براي دومين سال پياپي توليد گاز با كاهش همراه بود                . يافتدرصد افزايش   

روند . كاهش توليد كانادا در اين منطقه تا حدي با افزايش توليد در اياالت متحده و مكزيك جبران شد                        

در . ري ادامه يافت   نيز با شدت بيشت    ٢٠٠٣ آغاز شده بود در سال       ٢٠٠٢افزايشي در توليد گاز روسيه كه از سال         

با اينحال، در ساير مناطق اروپا به ويژه انگلستان، ايتاليا و            .  درصد افزايش همراه بود    ١٢اروپا نيز توليد نروژ با      

 . هلند توليد گازطبيعي براي دومين سال پياپي كاهش يافت

 

  ٢٠٠٣برخي از وقايع مهم انرژي در سال 

 ميليارد دالر به عنوان     ٧/٣ال نفت چاد ـ كامرون با هزينه اي بالغ بر            آغاز بهره برداري از پروژه خط لوله انتق        −

 بزرگترين پروژه سرمايه گذاري بانك جهاني در جنوب صحراي آفريقا 

 ميليون دالر وام جهت     ٢٥٠موافقت بانك اروپايي ترميم و توسعه و شركت تأمين مالي بين المللي با پرداخت                 −

 ن جهت تشويق ساير مؤسسات مالي جهت مشاركت در اين پروژهساخت خط لوله باكو ـ تفليس ـ جيحا

امضاي توافقتنامه اكتشاف و توليد نفت درون ساحلي بين پاكستان و شركت توتال فرانسه به عنوان اولين                       −

 قرارداد سرمايه گذاري خارجي در بخش اكتشا ف نفت و گاز پاكستان

چهار پااليشگاه عمده نفت اين كشور به دنبال         درصد از سهام     ٥١تصميم دولت نيجريه جهت خصوصي سازي       −

 . بروز مشكالت در عرضه فرآورده هاي نفتي

 تريليون فوت مكعب و در نتيجه افزايش ذخاير گازطبيعي ٤٧/٢كشف بزرگترين ميدان گازي در برزيل با ذخاير  −

 . درصد٣٠اين كشور به ميزان 

 به  ٢٠٠٤كه براساس آن تركمنستان از ابتداي سال        امضاء قرارداد سواپ گازطبيعي ميان روسيه و تركمنستان          −

 دالر براي هر يكهزار مترمكعب به روسيه گاز          ٤٤ تريليون مترمكعب گاز با قيمت       ٨/١ سال، ساليانه    ٢٥مدت  

 .صادر خواهد كرد

 ١٥ به ميزان    ٢٠٠٣افزايش در برآورد ذخاير تثبيت شدة گاز تحت مالكيت شركت لوك اويل روسيه در سال                   −



      

 

 

 ٣٤٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
گفتني است اين شركت با احتساب ذخاير جديد از نظر حجم            .  ميليون تن معادل نفت خام     ٣/١٩ادل  درصد مع 

 .ذخاير به دومين شركت نفت خصوصي در دنيا تبديل شده است

 ساله ميان عربستان سعودي و شركت هاي شل و توتال جهت اكتشاف گازطبيعي در اين كشور                 ٤٠امضاء قرارداد    −

 ركت هاي نفتي بين المللي طي دو دهة گذشته به بخش باالدستي نفت و گاز عربستانو در نتيجه ورود اولين ش

 ميليارد دالري ميان شركت شل و شركت هاي ژاپني و روسي جهت ساخت اولين واحد مايع                  ٢امضاء قرارداد    −

 سازي گاز در ساخالين روسيه

وسيه كه بر اساس آن شركت         ساله ميان شركت گاز توكيو و شركت ساخالين انرژي ر              ٢٤امضاء قرارداد    −

اين .  به ژاپن صادر خواهد كرد      LNG ميليون مترمكعب    ١/١ ساليانه حداكثر    ٢٠٠٧ساخالين از ابتداي سال      

 . از روسيه به ژاپن به حساب مي آيدLNGقرارداد اولين قرارداد بلندمدت صادرات 

 ميليون  ٣درات ساالنه    نيجريه و شركت بريتيش گس به منظور صا            LNGامضاء توافقنامه ميان شركت        −

 .٢٠٠٥ از سال LNGمترمكعب 

 رآكتور فعال هسته اي به علت عدم       ١٧الزام شركت برق توكيو از سوي دولت ژاپن جهت از مدار خارج كردن                −

 ارائه آمار صحيح در خصوص بازرسي از اين نيروگاهها

جاري اتحاديه اروپا از ابتداي سال      توافق اعضاي اتحاديه اروپا جهت حذف هزينه انتقال برق به كشورهاي بلوك ت              −

  ميليارد دالري اين اتحاديه٢٥٠ به عنوان نقطه عطفي در اقدامات اتحاديه اروپا جهت آزادسازي بازار انرژي ٢٠٠٤

 آغاز صادرات برق بلغارستان به كشورهاي همسايه يونان و مقدونيه  −

ژي هسته اي و پيلهاي خورشيدي و        امضاء توافق نامه همكاري و تحقيقات مشترك در زمينه توسعه انر                −

 هيدروژني ميان وزارت انرژي آمريكا و انجمن انرژي اتمي اروپا 

نسبت ... تصميم اتحاديه اروپا مبني بر الزام شركت هاي فعال در صنايع پااليشگاهي، ريخته گري، فوالد، سيمان و                   −

 مكان مبادله مجوزهاي نشر ميان آنها و نيز ا٢٠٠٥به دريافت مجوز نشر گاز دي اكسيد كربن از ابتداي سال 

 
  نفت -٢-٩

  ذخاير نفت خام -١-٢-٩

٧/١١٤٧ درصد افزايش نسبت به سال قبل به          ١/٠ با   ٢٠٠٣مجموع ذخاير تثبيت شده نفت جهان در پايان سال           

درصد از كل    ٣/٦٣ ميليارد بشكه ذخاير معادل       ٦/٧٢٦در اين ميان منطقه خاورميانه با دارا بودن          . ميليارد بشكه رسيد  

مناطق اروپا و اورآسيا، آمريكاي مركزي و التين، آفريقا         . ذخاير تثبيت شده نفت جهان، مقام اول را به خود اختصاص داد           



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
  

 

٣٤١

 درصد ذخاير تثبيت شده نفت جهان در رتبه هاي          ٥/٥ و   ٩/٨،  ٩/٨،  ٢/٩و آمريكاي شمالي نيز به ترتيب با دارا بودن            

 .بعدي قرار گرفتند

 درصد كاهش   ٩/٢ مجموع ذخاير تثبيت شده نفت در آمريكاي شمالي با             ٢٠٠٣در پايان سال   : آمريكاي شمالي 

در سال مورد بررسي ذخاير نفت اياالت متحده نسبت به سال            .   ميليارد بشكه رسيد    ٦/٦٣نسبت به سال قبل از آن به        

مجموع ذخاير  .  كاهش يافت  ٢٠٠٢ درصد نسبت به سال      ٩/٣ذخاير نفت كانادا در اين سال       . قبل از آن تغييري نداشت    

 درصدي  ٩٧/٦در اين سال ذخاير نفت مكزيك با كاهش          .  ميليارد بشكه رسيد   ٩/١٦ به   ٢٠٠٣اين كشور در پايان سال    

 درصد  ٥/١ ميليارد بشكه تقليل يافت و سهم اين كشور از مجموع ذخاير نفت جهاني از                ١٦نسبت به سال قبل از آن به        

 . درصد كاهش يافت٤/١به 

 ٧٨ در ميان كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي كشور ونزوئال با در اختيار داشتن                    :ريكاي جنوبي و مركزي   آم

در اين سال ميزان    .  درصد كل ذخاير نفتي جهان مقام اول را داراست         ٨/٦ميليارد بشكه ذخاير تثبيت شده نفت خام و يا          

 . راه بودذخاير ساير كشورهاي منطقه با افزايشي كمتر از يك درصد هم

 درصد كل ذخاير تثبيت شده نفت خام        ٢/٩ميليارد بشكه و يا     ٩/١٠٥ منطقه اروپا و اورآسيا در مجموع        :اروپا و اورآسيا  

به جز كشور روسيه سهم ساير كشورهاي اين منطقه از ذخاير تثبيت شده نفت خام دنيا كمتر از يك درصد                     . دنيا را داراست  

 درصد از كل ذخاير نفت دنيا را        ٦ ميليارد بشكه ذخاير تثبيت شده نفت معادل         ١/٦٩سيه  تا پايان سال مورد بررسي رو     . است

 .بجز روسيه تغييري در حجم ذخاير ساير كشورهاي اين منطقه مشاهده نمي شود. به خود اختصاص داده است

ش نسبت به سال قبل از آن به         ، با اندكي كاه    ٢٠٠٣ميزان ذخاير تثبيت شده نفت خام منطقه خاورميانه در سال            : خاورميانه

در حال حاضر عربستان سعودي     . اين ميزان كاهش مربوط به كشورهاي عربستان و عمان بوده است          .  ميليارد بشكه رسيد   ٦/٧٢٦

 درصد از كل ذخاير جهاني، رتبة اول را در ميان كشورهاي اين               ٩/٢٢ ميليارد بشكه ذخاير نفت خام معادل       ٧/٢٦٢با دارا بودن    

 . امارات متحده عربي و كويت نيز به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند،كشورهاي ايران، عراق. استمنطقه دار

 ميليارد  ٨/١٠١ با اندكي افزايش نسبت به سال قبل از آن،             ٢٠٠٣حجم ذخاير نفت آفريقا در پايان سال         : آفريقا

 نيجريه و الجزاير سهم ساير       ،هاي ليبي به جز كشور  .  درصد از كل ذخاير جهاني بوده است         ٩/٨بشكه و يا معادل      

 ميليارد بشكه   ٣/٣٤ و   ٣٦ليبي و نيجريه با دارا بودن        .  درصد است  ١كشورهاي اين منطقه از ذخاير نفت دنيا كمتر از           

 . درصد از كل ذخاير جهاني نفت را به خود اختصاص داده اند٣ و ١/٣ذخاير نفت به ترتيب 

 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به          ٤/٠ با   ٢٠٠٣ و اقيانوسيه در پايان سال        ذخاير نفت آسيا    :آسيا و اقيانوسيه  

 ٤/٥ و   ١/٦ درصد افزايش و ذخاير اندونزي و مالزي به ترتيب            ١/١٩در اين سال ذخاير استراليا      .  ميليارد بشكه رسيد   ٧/٤٧

 .درصد است ٢/٤در حال حاضر سهم كشورهاي منطقه از كل ذخاير نفت جهان . درصد كاهش يافت



      

 

 

 ٣٤٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  توليد نفت خام -٢-٢-٩

 ١/٢٢ درصد در آمريكاي مركزي و جنوبي،        ٢/٩ درصد از نفت خام دنيا در آمريكاي شمالي،          ٢/١٨،  ٢٠٠٣در سال   

ميزان توليد نفت خام در مناطق       .  درصد در آفريقا توليد شده است       ٨/١٠ درصد در خاورميانه و       ٦/٢٩درصد در اروپا،    

 :بررسي به  شرح ذيل مي باشدمختلف جهان طي سال مورد 

 ٧٤٥٤ درصد كاهش نسبت به سال قبل به       ٦/١ با   ٢٠٠٣توليد روزانه نفت اياالت متحده در سال        : آمريكاي شمالي 

توليد روزانه نفت كانادا و مكزيك نيز در         .  درصد كل توليد روزانه نفت جهان در اين سال رسيد           ٢/٩هزار بشكه معادل    

 . هزار بشكه بالغ گشت٣٧٨٩ و ٢٩٨٦ درصد افزايش نسبت به سال قبل به ٨/٥ و ٩/٥اين سال به ترتيب با 

  درصد كاهش    ١/٣ با   ٢٠٠٣توليد روزانه نفت در  آمريكاي مركزي و جنوبي در سال             : آمريكاي مركزي و جنوبي   

توليد نفت  . د بود  درص ٢/٧بيشترين ميزان كاهش توليد مربوط به ونزوئال و برابر با           . نسبت به سال قبل از آن همراه بود       

با اين حال توليد نفت خام در كشورهاي ترينيداد         . آرژانتين، كلمبيا و پرو نيز در اين سال نسبت به سال قبل كاهش يافت             

 .  درصد افزايش همراه بود٣/٣ و ٢/٤، ٤/٤و برزيل به ترتيب با اكوادور  ،و توباگو

 هزار  ١٦٩٢٧ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به            ١/٤ با   ٢٠٠٣توليد روزانه نفت اروپا در پايان سال        : اروپا

روسيه . بيشترين حجم توليد در اروپا در سال مورد بررسي مربوط به كشورهاي روسيه، نروژ و انگلستان بود                . بشكه رسيد 

 .  درصد از كل توليد نفت خام دنيا را در اين سال به خود اختصاص داد٤/١١ هزار بشكه، ٨٥٤٣با توليد روزانه 

.  درصد نسبت به سال قبل از آن افزايش يافت          ٣/٨،  ٢٠٠٣توليد روزانه نفت خام خاورميانه در سال         : خاورميانه  

 افزايش  ٢٠٠٣ درصد در سال      ٦/٢٩ به   ٢٠٠٢ درصد در سال      ٢/٢٨سهم اين منطقه از كل توليد نفت دنيا نيز از               

در .  هزار بشكه در روز رسيد     ١٣٤٤سال قبل از آن به       درصد كاهش نسبت به      ٩/٣٣توليد نفت عراق در اين سال با        .يافت

 .و يمن توليد ساير كشورهاي منطقه با افزايش همراه بودعمان  ، به جز عراق٢٠٠٣سال 

 هزار بشكه   ٨٤٠١ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به           ٥/٥ با   ٢٠٠٣توليد روزانه نفت آفريقا در پايان سال        : آفريقا

 هزار بشكه نفت خام در روز         ١٤٨٨ و   ١٨٥٧،  ٢١٥٨ الجزاير و ليبي  با توليد          ، آفريقايي نيجريه  در ميان كشورهاي  . رسيد

 . درصد مي باشد٨/١٠در مجموع سهم اين منطقه از توليد نفت دنيا . توليدكنندگان عمده نفت در اين منطقه به شمار مي آيند

 هزار بشكه در روز بالغ      ٧٨٧٢ان سال مورد بررسي به      توليد روزانه نفت آسيا و اقيانوسيه در پاي       : آسيا و اقيانوسيه  

 هزار بشكه   ٣٣٩٦در اين سال چين با توليد روزانه        . گشت كه نسبت به سال قبل از آن يك درصد كاهش نشان مي دهد            

 توليد هر يك  .  مقام اول را در ميان كشورهاي آسيا و اقيانوسيه به خود اختصاص داد              ، درصد از كل توليد دنيا     ٦/٤معادل

 .ازكشورهاي هند، اندونزي و مالزي نيز در اين سال بيش از يك درصد توليد جهاني بود



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
  

 

٣٤٣

  مصرف نفت خام -٣-٢-٩

 هزار  ٧٨١١٢ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به           ١/٢  با  ٢٠٠٣مصرف روزانه نفت در جهان در پايان سال         

 هزار بشكه   ٢٥٧٣ و   ٢٤٠٨٣رتيب با مصرف روزانه     در اين سال كشورهاي آمريكاي شمالي و آفريقايي به ت         . بشكه رسيد 

 .بيشترين و كمترين ميزان مصرف نفت خام دنيا را به خود اختصاص دادند

 درصد از كل مصرف روزانه نفت خام در دنيا را به             ١/٣٠كشورهاي آمريكاي شمالي در مجموع      : آمريكاي شمالي 

 ٢١٤٩،  ٢٠٠٧١ياالت متحده، كانادا و مكزيك به ترتيب         مصرف روزانه نفت در ا     ٢٠٠٣در سال   . خود اختصاص مي دهند  

 .  درصد نسبت به سال قبل كاهش يافت٣مصرف روزانه نفت مكزيك در اين سال .  هزار بشكه بود١٨٦٤و 

 درصد  ٦سهم كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي از مصرف روزانه نفت خام در دنيا              : آمريكاي مركزي و جنوبي     

در .  بزرگترين مصرف كننده نفت در اين منطقه بود         ٢٠٠٣ هزار بشكه در سال      ١٨١٧ف روزانه   برزيل با مصر  . مي باشد

 . درصد نسبت به سال قبل كاهش داد٥/١١ هزار بشكه در روز، مصرف نفت خود را ٥٢٦اين سال ونزوئال با مصرف 

. ه خود اختصاص دادند    درصد از كل مصرف روزانه نفت دنيا ر ا ب            ٩/٢٥كشورهاي اروپايي    ٢٠٠٣در سال   : اروپا

.  آلمان، روسيه، فرانسه، ايتاليا، انگلستان و اسپانيا      : بزرگترين مصرف كنندگان نفت خام در اين منطقه به ترتيب عبارتند از           

 درصد از نفت روزانه مصرفي اروپا       ٣/٦٢ هزار بشكه نفت خام در حدود        ١٢٢٨٣اين كشورها در مجموع با مصرف روزانه        

 . دادندرا به خود اختصاص 

 هزار بشكه   ٤٤٨٠ به   ٢٠٠٢ درصد افزايش نسبت به سال       ٨/٠مصرف روزانه نفت خام در خاورميانه با        : خاورميانه

 هزار بشكه   ١٤٣٧عربستان سعودي با مصرف روزانه      .  رسيد ٢٠٠٣ درصد كل مصرف نفت خام دنيا در سال           ٩/٥معادل  

 درصد كاهش نسبت به سال      ١/١٤مصرف نفت قطر با     . آيدبزرگترين مصرف كننده نفت خام در اين منطقه به شمار مي           

 هزار  ١١٣٢ درصد افزايش نسبت به سال قبل به           ٥/١مصرف نفت ايران نيز با       .  هزار بشكه در روز رسيد      ٣٧قبل به   

 . درصد از كل مصرف روزانه نفت خام در دنيا بالغ گشت٥/١بشكه در روز و يا معادل 

 هزار بشكه نفت خام كمترين سهم از مصرف نفت دنيا را به               ٢٥٧٣ روزانه   كشورهاي آفريقايي با مصرف   : آفريقا

 درصد بيش تر از    ٢/٢با اين حال ميزان مصرف روزانه نفت در اين كشورها در سال مورد بررسي،              . خود اختصاص داده اند  

شكه نفت خام بيش     هزار ب  ١٢٩٢سه كشور الجزاير، مصر و آفريقاي جنوبي در مجموع با مصرف روزانه             .  بود ٢٠٠٢سال  

 .از نيمي از مصرف نفت خام در آفريقا را به خود اختصاص مي دهند

 ٨/٢٨ هزار بشكه در روز معادل       ٢٢٦٠١ مصرف نفت خام آسيا و اقيانوسيه در سال مورد بررسي             :آسيا و اقيانوسيه  

در اين سال چين و     . مه داد مصرف نفت چين در اين سال نيز روند صعودي خود را ادا           . درصد كل مصرف نفت در دنيا بود      



      

 

 

 ٣٤٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 درصد از نفت مصرفي دنيا را به خود         ٤/١٤ هزار بشكه نفت خام در مجموع حدود         ٥٤٥١ و   ٥٩٨٢ژاپن با مصرف روزانه     

مصرف روزانه  .  درصد بود  ٥٠سهم اين دو كشور از مجموع نفت مصرفي روزانه آسيا و اقيانوسيه بيش از               . اختصاص دادند 

 .نيوزيلند و تايلند نيز در اين سال افزايش قابل مالحظه اي داشته استنفت در كشورهاي  مالزي،  

 
  ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي -٤-٢-٩

 ميليون  ٦/٨٣ درصد افزايش نسبت به سال قبل به          ٤/٠ با   ٢٠٠٣ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي در دنيا در سال          

در اين سال   . خام در اين سال مربوط به اروپا و آسيا بود          بيشترين ميزان رشد ظرفيت پااليش نفت       . بشكه در روز رسيد   

 ٥/٢٥ درصد، آسيا    ٢/٣٠اروپا و اورآسيا    : سهم مناطق مختلف دنيا از ظرفيت توليد فرآورده هاي نفتي بدين شرح بود              

 . درصد٤ درصد و آفريقا ٩/٧ درصد، آمريكاي مركزي و جنوبي٢/٨ درصد،  خاورميانه ٢/٢٤درصد، آمريكاي شمالي 

 ميليون تن بود كه نسبت به سال         ٠٩١/٧٩ ميزان مصرف نفت خام خوراك پااليشگاههاي جهان        ٢٠٠٣در سال   

 درصد از كل ظرفيت پااليشگاهي دنيا در سال         ٢/٢٠اياالت متحده با دارا بودن      .  درصد افزايش نشان مي دهد    ٤/٢قبل  

در سال مورد بررسي كل     . د اختصاص داد   درصد از كل نفت خام خوراك پااليشگاههاي جهان را به خو             ٥/٢١،  ٢٠٠٣

 درصد نفت خام خوراك      ٤/٨ ميليون بشكه در روز معادل         ٩٧٣/٥نفت خام خوراك پااليشگاههاي منطقه خاورميانه         

 .پااليشگاههاي جهان بود

 
  مصرف فرآورده هاي نفتي -٥-٢-٩

 ميليون  ٥٨٧/٧٤بالغ بر   )  به جز كشورهاي شوروي سابق    ( مصرف كل فرآورده هاي نفتي در جهان        ٢٠٠٣در سال   

در اين سال تركيب مصرف      .  درصد را نشان مي دهد     ٩/١بشكه در روز بود كه نسبت به سال قبل رشدي معادل                 

 ٢/١٢ درصد، نفت كوره     ٦/٣١ درصد، بنزين موتور     ٧/٣٥فرآورده هاي ميان تقطير    : فرآورده ها به ترتيب ذيل بوده است     

ميليون ٠٧١/٢٠ درصد افزايش به   ٦/١مصرف اياالت متحده در اين سال با      . درصد ٥/٢٠درصد و ساير فرآورده هاي نفتي    

پس از  .  برابر مصرف خاورميانه  است     ٥/٤ برابر مصرف كل اروپا و        ٢/١اين ميزان مصرف    . بشكه در روز رسيده است     

ف هاي بعدي قرار    ميليون بشكه در روز در ردي      ٤٥١/٥ و   ٩٨٢/٥اياالت متحده كشورهاي چين و ژاپن به ترتيب با مصرف         

 درصد نسبت به سال قبل از باالترين رشد مصرف فرآورده هاي نفتي در مقايسه ٢/١١همچنين چين با رشد مصرف. دارند

 .با ساير مناطق جهان برخوردار است
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٣٤٥

  صادرات و واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي -٦-٢-٩

از .  ميليون بشكه بود   ٨/٤٥ در حدود    ٢٠٠٣تي در سال    ميزان صادرات و واردات روزانه نفت خام و فرآورده هاي نف          

 ميليون بشكه   ٢٥٣/١٠ ميليون بشكه مربوط به صادرات و واردات نفت خام و               ٥٤٥/٣٥اين ميزان صادرات و واردات       

كشورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي، روسيه، خاورميانه و آفريقا           . مربوط به صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي بود         

 گذشته در شمار بزرگترين صادركنندگان و كشورهاي اروپايي، اياالت متحده آمريكا، ژاپن و كشورهاي آسياي                  همچون

 ميليون بشكه   ٧١٠/٤٤٧٢در اين سال اياالت متحده با        . جنوب شرقي در زمره بزرگترين واردكنندگان نفت خام بودند         

 ميليون بشكه   ٤٤٥/٤٣٧٧وپايي نيز در سال مورد بررسي     كشورهاي ار . واردات نفت خام بزرگترين واردكننده نفت خام بود       

 ميليون بشكه نفت خام به اروپا         ٤٦٥/١٨٠٣كشورهاي شوروي سابق در اين سال با صادرات           . نفت خام وارد كردند    

 .بيشترين سهم را در بازار نفت خام اروپا به خود اختصاص دادند

ه نفت خام از خاورميانه بزرگترين وارد كننده نفت از            ميليون بشك  ٤٦/١٥٣٤در سال مورد بررسي ژاپن با واردات         

 ميليون بشكه نفت خام از اين منطقه در          ٣٢٥/١١٣٣پس از آن اياالت متحده آمريكا با واردات          . اين منطقه بوده است   

 . درصد بوده است٢٦سهم خاورميانه از بازار نفت اروپا در اين سال در حدود . رديف دوم قرار دارد

 
 يعي  گاز طب-٣-٩

  ذخاير تثبيت شده -١-٣-٩

 ٧٨/١٧٥ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به           ٤/٠ با   ٢٠٠٣ميزان ذخاير تثبيت شده گازطبيعي در جهان در سال          

در اين سال ذخاير آسيا و اقيانوسيه و خاورميانه با افزايش نسبي همراه بود و ذخاير آمريكاي                   . تريليون مترمكعب رسيد  

 تريليون  ٤٧در سال مورد بررسي همچون سالهاي پيش، روسيه با دارا بودن               . نوبي كاهش يافت  شمالي، مركزي و ج   

 درصد از كل ذخاير گاز جهان مي باشد، بيشترين ميزان ذخاير گاز جهان را به خود                ٧/٢٦مترمكعب ذخاير گازي كه معادل    

يون مترمكعب ذخاير گازي در رديف بعدي         تريل ٧٧/٢٥ و   ٤٥/٢٧ايران و قطر نيز به ترتيب با دارا بودن           . اختصاص داد 

در مقابل ذخاير   .  درصد بود  ٢/١٦ مربوط به نروژ و به ميزان         ٢٠٠٣بيشترين ميزان افزايش ذخاير در سال        . قرار داشتند 

 . سال برآورد مي گردد١/٦٧در حال حاضر عمر ذخاير گازطبيعي جهان.  درصد كاهش يافت٧/٧آلمان در اين سال 

  ٣١/٧ درصد از ذخاير جهاني را تشكيل مي دهد و معادل              ٢/٤ ذخاير تثبيت شده اين منطقه         :آمريكاي شمالي   

 تريليون مترمكعب آن در اياالت متحده واقع شده و پيش بيني             ٢٣/٥از اين ميزان ذخاير،      . تريليون مترمكعب مي باشد  

 .سال باشد ٥/٩مي شود با ادامه روند فعلي برداشت از اين ذخاير، عمر ذخاير اين كشور 



      

 

 

 ٣٤٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 درصد كل ذخاير    ١/٤ تريليون مترمكعب معادل      ١٩/٧ ذخاير تثبيت شده اين منطقه        :آمريكاي جنوبي و مركزي   

 تريليون مترمكعب ذخاير تثبيت شده بيشترين ميزان ذخاير اين منطقه را به خود              ١٥/٤ونزوئال با داشتن    . جهاني مي باشد 

 . سال باشد١٠٠علي برداشت از ذخاير، عمر ذخاير اين كشور باالي پيش بيني مي شود مطابق روند ف. اختصاص مي دهد

 درصد كل ذخاير جهاني ٤/٣٥ تريليون مترمكعب ذخاير تثبيت شده  ٣٠/٦٢اين منطقه با دارا بودن       :اروپا و اورآسيا  

ي مي شود   درصد از ذخاير اين منطقه در روسيه واقع شده است كه پيش بين             ٧٥در حدود   .را به خود اختصاص داده است     

 . سال باشد٢/٨١مطابق روند فعلي برداشت از ذخاير، عمر ذخاير اين كشور 

ايران .  درصد ذخاير جهاني است    ٨/٤٠ تريليون مترمكعب معادل     ٧٢/٧١ ذخاير تثبيت شده اين منطقه       : خاورميانه

پيش بيني مي شود  .  مي دهد  تريليون مترمكعب بيشترين ميزان ذخاير اين منطقه را به خود اختصاص            ٦٩/٢٦با دارا بودن    

 . سال باشد١٠٠براساس روند فعلي برداشت از ذخاير، عمر ذخاير ايران باالي 

.  درصد ذخاير را به خود اختصاص داده است        ٨/٧ تريليون مترمكعب ذخاير،     ٧٨/١٣اين منطقه با دارا بودن       :آفريقا

و نيجريه واقع شده است كه پيش بيني مي شود براساس          تريليون مترمكعب در دو كشور الجزاير        ٥٢/٩از اين ميزان ذخاير     

 . سال باشد١٠٠ و بيش از ٦/٥٤روند فعلي برداشت از ذخاير، عمر ذخاير اين دو كشور به ترتيب 

 تريليون مترمكعب را به خود      ٤٧/١٣ درصد ذخاير تثبيت شده گازي جهان معادل       ٧/٧ اين منطقه     :آسيا و اقيانوسيه  

 استراليا و مالزي واقع شده است كه پيش بيني            ،رين ميزان ذخاير اين منطقه در اندونزي        بيشت. اختصاص داده است  

 . سال باشد٤٥ و ٢/٣٥،٩/٧٦مي شود مطابق روند فعلي برداشت از ذخاير، عمر ذخاير اين كشورها به ترتيب 
 
  توليد و مصرف گازطبيعي -٢-٣-٩

 ميليارد مترمكعب   ٥/٢٦١٨ايش نسبت به سال قبل به      درصد افز  ٤/٣ با   ٢٠٠٣كل توليد گازطبيعي جهان در سال       

 درصد افزايش نسبت به سال قبل       ٢اين در حالي است كه در سال مورد بررسي مصرف گازطبيعي در دنيا با                . بالغ گشت 

 ميليارد مترمكعب در اين سال        ٥/٥٤٩ و    ٦/٥٧٨روسيه و اياالت متحده با توليد       .  ميليارد مترمكعب رسيد    ٢٥٩١به

 ميليارد مترمكعب معادل    ٨/٦٢٩بيشترين ميزان مصرف نيز مربوط به اياالت متحده با          . وليدكنندگان گاز بودند  بزرگترين ت 

 .  درصد مصرف جهاني بود٣/٢٤

 ميليارد مترمكعب بود    ٦/٧٦٢ و ٣/٧٦٦ميزان توليد و مصرف گازطبيعي در اين منطقه به ترتيب          : آمريكاي شمالي 

بيشترين كاهش توليد  و مصرف در اين سال به           .  درصد كاهش نشان داد    ٥/٣ و   ٣/٠كه نسبت به سال قبل به ترتيب       

 .ترتيب مربوط به كانادا و اياالت متحده بوده است 
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٣٤٧

  درصد افزايش    ٧/٨ و   ٩/١٣توليد و مصرف گازطبيعي در اين منطقه به ترتيب با               :آمريكاي مركزي و جنوبي     

بيشترين ميزان رشد توليد و مصرف در اين منطقه         . عب بالغ گشت    ميليارد مترمك   ٥/١٠٩ و   ٦/١١٨نسبت به سال قبل به      

 . به ترتيب مربوط به ترينيداد و توباگو و پرو بود

 درصد افزايش نسبت به سال قبل       ٦/٣ و ٤/٣توليد و مصرف گازطبيعي در اين منطقه به ترتيب با            :اروپا و اورآسيا  

بيشترين ميزان رشد توليد و مصرف در اين منطقه به            .  رسيد ٢٠٠٣ ميليارد مترمكعب در سال       ١/١٠٨٤ و ٩/١٠٢٣به  

كشورهاي اسپانيا و يونان نيز در اين سال با افزايش قابل توجهي در مصرف                . ترتيب مربوط به قزاقستان و تركيه بود       

 .مواجه بوده اند

. ايش يافت  درصد افز  ٤ و   ٣/٥توليد و مصرف گازطبيعي اين منطقه در سال مورد بررسي به ترتيب                : خاورميانه

در ايران توليد و مصرف گاز به       . بيشترين افزايش توليد و مصرف در اين سال به ترتيب  مربوط به سوريه و عربستان بود                

 .  درصد افزايش پيدا كرد٥/١ و ٣/٥ترتيب به ميزان

 ميليارد  ٨/٦٦ و   ٤/١٤١ درصد افزايش به     ٣/٨ و ١/٨توليد و مصرف گازطبيعي در اين منطقه به ترتيب با            : آفريقا

الجزاير با  . بيشترين افزايش در توليد و مصرف در اين سال به ترتيب مربوط به نيجريه و مصر بود                 . مترمكعب بالغ گشت  

 . ميليارد مترمكعب همچون گذشته بزرگترين توليدكننده گاز در اين منطقه محسوب مي گردد٨/٨٢توليد 

 ميليارد مترمكعب بالغ گشت كه      ٥/٣٤٥ و   ٥/٣١٠طقه به   توليد و مصرف گازطبيعي در اين من       : آسيا و اقيانوسيه  

اندونزي و مالزي بزرگترين توليد كنندگان و ژاپن          .  درصد رشد نشان  داد     ٧/٥ و   ٥/٥نسبت به سال قبل به ترتيب         

بيشترين رشد توليد و مصرف در اين سال به ترتيب           . بزرگترين مصرف كننده گازطبيعي در اين منطقه به شمار مي روند          

 .بوط به نيوزيلند و فيليپين بودمر

 
  تجارت جهاني گازطبيعي -٣-٣-٩

 ٢٠٠٣در سال   . انتقال گازطبيعي از طريق خط لوله همچنان به عنوان مهمترين شيوة انتقال گاز محسوب مي گردد              

 .  ميليارد مترمكعب گاز از طريق خط لوله مبادله شده است٨٧/٤٥٤در مجموع 

 درصد از حجم مبادالت جهاني را       ٦٧/٢١ ميليارد مترمكعب گاز از طريق خط لوله،         ٨/٩٨اياالت متحده با واردات     

آلمان،  ايتاليا و فرانسه نيز     . در سال مورد بررسي تمام واردات اين كشور از كانادا بوده است            . به خود اختصاص داده است    



      

 

 

 ٣٤٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
روسيه و كانادا به ترتيب با      .  قرار دارند   ميليارد مترمكعب در رديف هاي بعدي     ٦٥/١٤  و  ٩٢/٥٥ ، ٨٧/٨٦به ترتيب با واردات   

كانادا .  ميليارد مترمكعب بزرگترين صادركنندگان گازطبيعي از طريق خط لوله در دنيا بوده اند              ٦٠/٩٨ و ٧٧/١٣١صادرات

اين سهم . گاز خود را فقط به آمريكا صادر كرده است و صادرات روسيه عمدتاً به آلمان، ايتاليا، تركيه و فرانسه بوده است                   

 . درصد بوده است١/٥٧كشورها از صادرات گاز روسيه از طريق خط لوله 

 ميليارد مترمكعب گاز، از ديگر صادركنندگان عمده گازطبيعي در          ١٧/٤٢ و   ٣٧/٦٨نروژ و هلند به ترتيب با صادرات      

انگلستان، آلمان و دانمارك    . مشتريان  عمده گاز اين كشورها نيز آلمان، ايتاليا و فرانسه مي باشند            . منطقه اروپا مي باشند  

صادرات .  ميليارد مترمكعب گاز از طريق خط لوله صادر كرده اند         ٥٦/٣ و ٢٠/١٥،٣٤/١٠نيز در سال مورد بررسي به ترتيب      

 ميليارد مترمكعب بالغ گشت كه بدين ترتيب سهم ايران از              ٩٢/٤گاز ايران به تركمنستان در سال مورد بررسي به             

 .ق خط لوله به يك درصد رسيدتجارت گازطبيعي از طري

 
  گاز طبيعي مايع شده-٤-٣-٩

 ٨٤/١٦٨ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به            ٥/١٢ ميالدي با    ٢٠٠٣ در سال    LNGحجم تجارت جهاني    

 ميليارد مترمكعب   ٢٨ و   ٦٦/٣٥در اين سال اندونزي و الجزاير به ترتيب با صادرات               . ميليارد مترمكعب بالغ گشت    

در .  ميليارد مترمكعب در رتبه بعدي ايستاد      ٣٩/٢٣مالزي با صادرات    . م صادرات را به خود اختصاص دادند      بيشترين حج 

. دنيا بودند LNG ميليارد مترمكعب بزرگترين وارد كنندگان       ٣٥/١٤ و   ٠٤/١٥سال مورد بررسي اسپانيا و آمريكا با واردات         

صادرات اين  . صادر كردند  LNG ميليارد مترمكعب     ٥١/٣٥سه كشور عمان، قطر و امارات متحده عربي در مجموع              

 .كشورها عمدتاً به ژاپن و كره جنوبي بود

.  كشورهاي اروپايي را تأمين مي كنند       LNGدر حال حاضر دو كشور الجزاير و نيجريه بخش اعظم تقاضاي                

در منطقه آسياي جنوب شرقي و     .  اياالت متحده را در اختيار دارند      LNG درصد از كل بازار      ٧٥ترينيداد و توباگو در حدود      

در اين منطقه استراليا، برونئي،     .  به شمار مي آيند   LNGاقيانوسيه سه كشور ژاپن، كره جنوبي و تايوان خريداران عمده            

سهم سه كشور عمان، قطر و امارات متحده عربي از اين بازار در              .  درصد از بازار را در اختيار دارند       ٤٦اندونزي و مالزي    

 .خاورميانه محسوب مي شود LNGدر اروپا، اسپانيا تنها خريدار .  درصد است٢١ر حال حاض
 

  (GTL) توليد سوخت مايع از گازطبيعي -٥-٣-٩

در حال حاضر تأسيسات    .  بشكه در روز بالغ گشت     ٤٢٥٠٠ ميالدي به    ٢٠٠٣در دنيا در سال      GTLتوليد واحدهاي   

 هزار بشكه در روز بزرگترين واحدهاي        ٢٠ و   ٢٣با ظرفيت توليد    در آفريقاي جنوبي و مالزي به ترتيب           GTLتوليد  
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 . در دنيا به شمار مي آيند GTLتجاري بزرگ مقياس 

را در دنيا به خود       GTLبررسي ها نشان مي دهد طي سال هاي آينده منطقه خاورميانه بيشترين ميزان توليد                 

اورميانه، قطر بيشترين سهم بازار را به خود اختصاص         همچنين انتظار مي رود از ميان كشورهاي خ      . اختصاص خواهد داد  

با شركت هاي ساسول، شل، اكسون موبيل، ماراتون و كونوكو          GTLاين كشور تاكنون اقدام به عقد قرارداد توليد          . دهد

در اين كشور در حال حاضر در حدود         GTLظرفيت پروژه هاي در حال انجام و يا در دست مطالعه           . فيليپس نموده است  

 هزار بشكه در روز است كه در قالب قراردادهاي سرمايه گذاري مشترك و يا مشاركت در توليد با شركت قطر                          ٥٢٠

 در منطقة خاورميانه تا سال      GTLدر مجموع انتظار مي رود مجموع سرمايه گذاري در توليد          . پتروليوم انجام خواهد شد   

در حالي است كه حجم كل سرمايه گذاري در توليد اين فرآورده           اين  .  ميليارد دالر بالغ گردد    ١٣ ميالدي به حدود     ٢٠٣٠

پيش بيني هاي آژانس  .  ميليارد دالر برآورد مي گردد     ٧در آسياي شرقي، آفريقا و آمريكاي التين تا سال مذكور حدود               

و تا سال    هزار بشكه در روز      ٣٠٠ ميالدي به    ٢٠١٠ تا سال    GTLبين المللي انرژي حاكي از آن است كه توليد جهاني           

 ٢٠١٠ نيز تا سال     GTLمصارف گازطبيعي توسط تأسيسات     .  ميليون بشكه در روز برسد      ٣/٢ ميالدي به حدود     ٢٠٣٠

 . ميليارد مترمكعب خواهد رسيد٢٩ميالدي به 

 اجرا شده توسط شركت هاي شل و ساسول، هزينه سرمايه اي              GTLالزم به ذكر است در آخرين پروژ هاي           

 GTL هزار دالر بوده است و به عالوه توليد هر بشكه              ٢٠هر بشكه ظرفيت در روز بالغ بر          به ازاي    GTLواحدهاي  

 . مترمكعب گازطبيعي است٢٨٠نيازمند حدود 
 
  برق-٤-٩

  توليد برق-١-٤-٩

 تراواتساعت  ١٦٦٦٣ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به            ٩/٢  با    ٢٠٠٣توليد ناويژه برق در دنيا در سال         

سهم .  تراواتساعت برق همچون گذشته بيشترين سهم توليد را به خود اختصاص داد             ٤٠٣٩ن سال آمريكا با     در اي . رسيد

 : به شرح ذيل مي باشد٢٠٠٣هر يك از مناطق دنيا از كل توليد ناويژه برق در سال 

ر اين منطقه با    توليد ناويژه برق د   .  است ٧/٢٨سهم اين منطقه از كل توليد ناويژه برق در جهان           : آمريكاي شمالي   

 كانادا  ،توليد برق در كشورهاي اياالت متحده       .  تراواتساعت رسيد  ٤٧٨٩ درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به           ٢/١

 . درصد كاهش همراه بود٧/١١ و ٧/٣ ، ٣/٠و مكزيك به ترتيب با 

در سال  . رصد مي باشد  د ٢/٥سهم اين منطقه از كل توليد ناويژه جهان در حال حاضر            : آمريكاي مركزي و جنوبي     



      

 

 

 ٣٥٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 .  تراواتساعت برق، بيشترين سهم توليد در منطقه را به خود اختصاص داد٣٦٥مورد بررسي برزيل با توليد 

توليد ناويژه برق در اين     .  درصد از كل توليد ناويژه برق در جهان را در اختيار دارد            ٥/٢٩اين منطقه   : اروپا و اورآسيا  

در اين  .  تراواتساعت بالغ گشت   ٤٩١٥ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به             ٣/٢منطقه در سال مورد بررسي با        

 درصد از كل توليد جهاني بزرگترين توليد كننده برق به شمار             ٥/٥ تراواتساعت برق معادل     ٩١٢منطقه، روسيه با توليد     

 درصد و   ٨/١٧ و به ميزان      در سال مورد بررسي بيشترين افزايش توليد در منطقه مربوط به كشور دانمارك                . مي آيد

 . درصد بود٩/١٧بيشترين ميزان كاهش توليد نيز مربوط به كشور نروژ و به ميزان 

.  درصد از برق توليدي جهان را به خود اختصاص مي دهند          ٣/٣كشورهاي خاورميانه در حال حاضر تنها       : خاورميانه

عربستان .  تراواتساعت بالغ گشت   ٥٤٣ قبل از آن به     درصد افزايش نسبت به سال     ٢/٤، توليد اين منطقه با      ٢٠٠٣در سال 

تمام كشورهاي اين   .  تراواتساعت برق در اين سال، بيشترين سهم توليد را به خود اختصاص داد               ١٥١سعودي با توليد    

انبا اين حال بيشترين افزايش توليد مربوط به كويت و به ميز           . منطقه در سال مورد بررسي با افزايش توليد مواجه بودند         

 . درصد بود٦/٥

كشور آفريقاي  .  درصد توليد جهاني رسيد    ٩/٢ تراواتساعت معادل    ٤٨٦ به   ٢٠٠٣توليد برق آفريقا در سال      : آفريقا  

توليد .  درصد از برق توليدي اين منطقه را به خود اختصاص مي دهد           ٦/٤٧ تراوتساعت برق به تنهايي      ٢٣٢جنوبي با توليد  

 . درصد افزايش همراه بود٧دة عمده برق در اين منطقه در سال مورد بررسي با برق مصر به عنوان ديگر توليد كنن

دو كشور چين و ژاپن به ترتيب با        .  درصد بود  ٣/٣٠،  ٢٠٠٣سهم آسيا از توليد ناويژه برق جهاني در سال           : آسيا    

 همچون  ٢٠٠٣در سال   .  تراواتساعت برق بزرگترين توليدكنندگان برق در منطقه به شمار مي آيند           ١٠٨٥ و   ١٩١١توليد  

سال قبل از آن توليد برق در كشورهاي منطقه با رشد قابل مالحظه اي همراه بود به گونه اي كه ميانگين افزايش توليد                      

 .  برابر ميانگين رشد توليد در سطح جهاني رسانيد٥/٢ درصد يعني حدود ١/٧منطقه را به سطح 

 
  زغال سنگ -٥-٩

  ذخاير زغالسنگ -١-٥-٩

 ميليارد تن بود كه هيچگونه تغييري نسبت به          ٤٥٣/٩٨٤ بالغ بر    ٢٠٠٣ ذخاير زغال سنگ جهان در سال         ميزان

از .  سال برآورد مي گردد١٩٢در حال حاضر عمر ذخاير زغالسنگ جهان با ادامة روند فعلي توليد . سال پيش از آن نداشت  
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 ميليارد  ٣٩١/٤٦٥ زغالسنگ بيتومينه و آنتراسيت و        ميليارد تن  ٠٦/٥١٩كل ذخاير زغالسنگ جهان در سال مورد بررسي،         

همچنين در اين سال سهم آمريكاي شمالي، آمريكاي مركزي و             . تن زغالسنگ نيمه بيتومينه و ليگنيت بوده است         

، ٢/٢،  ٢/٢٦جنوبي، اروپا و اورآسيا، آفريقا و خاورميانه، آسيا و اقيانوسيه از ذخاير تثبيت شده زغالسنگ جهاني به ترتيب                    

 ميليارد تن ذخاير بيشترين مقدار      ٩/٢٤٩در اين ميان اياالت متحده با دارا بودن          .  درصد بوده است   ٧/٢٩ و   ٨/٥،  ١/٣٦

 درصد از كل ذخاير جهان را دارا        ٢/٠ ميليارد تن معادل     ٧/١منطقه خاورميانه نيز    . ذخاير را به خود اختصاص داده است      

 . سال برآورد مي گردد١٠٠ به ادامة روند فعلي توليد بيش از عمر ذخاير در اين منطقه با توجه. مي باشد

 
  توليد و مصرف زغال سنگ -٢-٥-٩

 ٦/٥ ميليون تن معادل نفت خام رسيد كه نسبت به سال قبل             ٨/٥١١٨ به   ٢٠٠٣توليد زغال سنگ در جهان در سال        

 ٢/١٦ه منطقه آمريكاي مركزي و جنوبي با        در اين ميان بيشترين ميزان افزايش توليد مربوط ب        . درصد افزايش نشان مي دهد   

 درصد كاهش همراه بوده و توليد اروپا و         ٥/٢اين در حالي است كه توليد مناطق آمريكاي شمالي با           . درصد افزايش مي باشد  

 . درصد كاهش روبرو بوده است٧/١٠ و ٨/٧، ٥/٦٢، ٩/١ آفريقا و آسيا و اقيانوسيه به ترتيب با ، خاورميانه،اورآسيا

با اين حال توليد اين كشور      . االت متحده همچون گذشته بزرگترين توليد كنندة زغالسنگ در دنيا به شمار مي آيد            اي

در منطقه اروپا و اورآسيا روسيه با       .  ميليون تن معادل نفت خام كاهش يافت       ٩٧٠ درصد كاهش به     ٢/٢ با   ٢٠٠٣در سال   

 درصد كل توليد جهاني، بزرگترين توليد كنندة زغالسنگ به           ٦/٧ ميليون تن معادل نفت خام و يا معادل           ٨/٢٧٤توليد  

آلمان و لهستان نيز به      .  درصد افزايش يافته است     ٦/٧ به ميزان  ٢٠٠٢توليد اين كشور نسبت به سال        . شمار مي رود 

ر سال  توليد كل خاورميانه د   .  ميليون تن معادل نفت خام در رديف هاي بعدي قرار دارند            ٨/١٦٢ و   ٢٠٥ترتيب با توليد  

توليد اين منطقه نسبت به     .  درصد از توليد جهاني بود     ٠٥/٠ بالغ بر يك ميليون تن معادل نفت خام و يا كمتر از               ٢٠٠٢

در آفريقا دو كشور آفريقاي جنوبي و زيمبابوه عمده ترين توليد كنندگان             .   درصد افزايش يافت     ٥/٦٢سال قبل از آن      

 درصد توليد ٨/٤ درصد از توليد اين منطقه معادل ٣/٩٩ن دو كشور در مجموع زغالسنگ به شمار مي آيند بگونه اي كه اي 

 ٥/٥٠ ميليون تن معادل نفت خام و يا           ٤/٢٥٨٦منطقه آسيا و اقيانوسيه با توليد        . جهاني را به خود اختصاص داده اند      

يون تن معادل نفت خام، توليد       ميل ١٦٦٧چين با توليد  . درصد از كل توليد جهاني، رتبه اول را به خود اختصاص داده  است            

 درصد ١٥توليد اين كشور در سال مورد بررسي نسبت به سال قبل از آن . كنندة عمدة زغالسنگ در منطقه بشمار مي آيد      

هند و استراليا نيز    .  درصد كل توليد دنيا را به خود اختصاص داده است           ٦/٣٢اين كشور به تنهايي   . رشد نشان داده است   

 .  ميليون تن معادل نفت خام در رديف بعدي قرار دارند٢/٣٤٧ و٣/٣٦٧د به ترتيب با تولي



      

 

 

 ٣٥٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 ميليون  ٨/٢٥٧٨ درصد افزايش نسبت به سال پيش از آن به           ٩/٦ با   ٢٠٠٣ميزان مصرف جهاني زغالسنگ در سال     

: سهم هريك از مناطق جهان در مصرف زغالسنگ در اين سال بدين شرح بوده است               . تن معادل نفت خام رسيده است     

 درصد،  ٣/٠ درصد، خاورميانه    ٨/٢٠ درصد، اروپا و اورآسيا      ٧/٠ درصد، آمريكاي مركزي وجنوبي      ٨/٢٣آمريكاي شمالي 

 . درصد٧/٥٠ درصد و آسيا و اقيانوسيه٨/٣آفريقا 

 درصد از   ٦٠در اين سال كشورهاي اياالت متحده، چين و هند مصرف كنندگان عمدة زغالسنگ بوده اند و در حدود                 

در سال مورد بررسي بيشترين ميزان افزايش مصرف در مورد كشورهاي           . اني را به خود اختصاص داده اند     كل مصرف جه  

چين، مالزي و استراليا گزارش شده است و در مقابل كشورهاي كلمبيا، آذربايجان و فيليپين مصرف خود را تا حد قابل                       

 . مالحظه اي كاهش داده اند

 درصد  ٦ درصد افزايش و قيمت سيف ژاپن با         ٣/٣٤ شاخص شمالغرب اروپا با       قيمت زغالسنگ بر مبناي    ٢٠٠٣در سال   

 .قيمت زغالسنگ وارداتي كك شو براساس سيف ژاپن نيز در اين سال با يك درصد كاهش همراه بود. كاهش همراه بود

 
  انرژيهاي تجديدپذير -٦-٩

  انرژي برق آبي-١-٦-٩

 ٧/٢٦٣٠ درصد افزايش نسبت به سال پيش از آن به                ٤/٠ با    ٢٠٠٣توليد جهاني انرژي برق آبي در سال           

توليد اين كشور در سال مورد      . در اين سال برزيل بيشترين ميزان توليد را به خود اختصاص داده است            . تراواتساعت رسيد 

كشورهاي كانادا، چين و اياالت      .  تراواتساعت بالغ گشت   ٤/٣٠٤ درصد افزايش نسبت به سال قبل به           ٨/٦بررسي با   

 . تراواتساعت انرژي برق آبي در رديف بعد قرار دارند٢٦٩ و ٢٨٣، ٣٠٣تحده نيز به ترتيب با توليد م

توليد ، ژاپن و هند      چين. مربوط به منطقه آسيا و اقيانوسيه بوده است          ٢٠٠٣بيشترين ميزان رشد توليد در سال        

 ٧/٤ كشورها در سال مورد بررسي با ميانگين         توليد اين . كنندگان عمدة انرژي برق آبي در اين منطقه به شمار مي روند           

 .  درصد كل توليد جهان رسيد٢/١٧ تراواتساعت معادل  ٣/٤٥٢درصد افزايش نسبت به سال قبل به 

 
  انرژي باد -٢-٦-٩

 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به          ٢٦ كل ظرفيت نصب شده انرژي بادي در دنيا با           ٢٠٠٣در پايان سال    

براساس برآورد انجمن هاي انرژي بادي آمريكا و اروپا، در سال مورد بررسي ظرفيت جديد نصب               . رسيد مگاوات   ٣٩٢٩٤

 ٩برق توليدي نيروگاههاي بادي دنيا در حال حاضر معادل برق مصرفي              .  مگاوات بود  ٨١٣٣شده انرژي بادي بالغ بر      
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پيش بيني مي شود طي دهة     . وپايي است  ميليون مصرف كننده متوسط ار     ١٩ميليون مصرف كننده متوسط آمريكايي و       

جمع سرمايه گذاري انجام شده در انرژي بادي       . آينده ميالدي توليد انرژي بادي در دنيا با نرخ رشد دو رقمي همراه باشد             

 . درصد رشد داشت٢٨ ميليارد دالر بود كه در مقايسه با سال قبل از آن ٩ بالغ بر ٢٠٠٣دنيا در سال 

اين در  . رفيت هاي جديد نصب شده در سال مورد بررسي مربوط به اروپا و آمريكا است                درصد از ظ   ٩٠در حدود   

آلمان با دارا بودن    .  درصد بود  ٩٣ سهم اين دو منطقه از ظرفيت جديد نصب شده در حدود             ٢٠٠٢حالي است كه در سال      

 .ست مگاوات ظرفيت نصب شده در مقام اول كشورهاي توليد كننده برق بادي ايستاده ا١٤٦٠٩

 مگاوات افزايش يافت و كل      ٥٤٥٢ كشور عضو اتحاديه اروپا      ٢٥ ظرفيت نصب شده انرژي بادي در        ٢٠٠٣در سال   

از اين ميزان   .  مگاوات رسيد  ٢٨٧٠٦ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به           ٢٣ظرفيت نصب شده در اين منطقه با        

نيروگاههاي بادي موجود در اين كشورها در       .  بود  كشور عضو اتحاديه   ١٥ مگاوات مربوط به     ٢٨٤١١ظرفيت نصب شده    

 درصد كل توليد برق در اتحاديه       ٤/٢اين ميزان برق توليدي معادل      .  تراواتساعت برق توليد كردند    ٦٠ جمعاً   ٢٠٠٣سال  

ن در ميان كشورهاي اروپايي بيشتري    .  ميليون خانوار متوسط اروپايي را تأمين مي كند       ١٤اروپا است و برق مصرفي حدود       

. ميزان نصب ظرفيت هاي جديد مربوط به سه كشور عمده دارنده نيروگاههاي بادي يعني آلمان، اسپانيا و دانمارك بود                   

در اين سال ظرفيت نصب شده در بازارهاي در حال ظهور انرژي بادي اروپا يعني اتريش، هلند، ايتاليا، پرتغال و                            

 . مگاوات افزايش يافت١٠٣ و ١٠٧، ١١٦، ٢٢٦، ٢٧٦انگلستان نيز به ترتيب به ميزان 

در حال حاضر ظرفيت كل     .  با رشد قابل مالحظه اي همراه بود      ٢٠٠٣ظرفيت نصب شده آمريكاي شمالي در سال        

.  ايالت آمريكا توربينهاي بادي نصب شده است       ٣٠هم اكنون در    .  مگاوات است  ٦٣٧٤نصب شده در اين منطقه بالغ بر        

 مگاوات  ٤٧٢ و   ٥٦٣،  ١٢٩٣،  ٢٠٤٣يا، تگزاس، مينه سوتا و آيوا به ترتيب با دارا بودن             از ميان ايالتهاي مختلف، كاليفرن    

در حال حاضر برق توليدي      . ظرفيت نصب شده بيشترين ميزان ظرفيت نصب شده را به خود اختصاص مي دهند                 

ليدي اين كشور   نيروگاههاي بادي كمتر از يك درصد كل برق توليدي آمريكا را تشكيل مي دهد و بخش اعظم برق تو                  

 ٢٠٠٣در سال   . توليد مي شود )  درصد ١٨(و گازطبيعي   )  درصد ٢٠(، انرژي هسته اي    ) درصد ٥٠(با استفاده از زغالسنگ     

 ٣١٧ظرفيت نصب شده كل اين كشور در پايان سال مورد بررسي به             .  مگاوات به ظرفيت برق بادي خود افزود       ٨١كانادا  

 .مگاوات بالغ گشت

 بيشترين ميزان افزايش در نيروگاههاي بادي مربوط به آسيا و اقيانوسيه و عمدتاً هند، ژاپن،                  در ساير مناطق دنيا   

، ٢٧٢،  ٤٠٨ميزان افزايش در ظرفيت نصب شدة اين كشورها در سال مورد بررسي به ترتيب بالغ بر                 . چين و استراليا بود   

كل ظرفيت نصب   .  مگاوات است  ٢٠٠٠ضر  كل ظرفيت نصب شده برق بادي در هند در حال حا          .  مگاوات بود  ٩٣ و   ١٠٠



      

 

 

 ٣٥٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

 .  مگاوات بالغ گشت٦٠٠ و ٦٨٦ ميالدي به ترتيب به ٢٠٠٣شده ژاپن و چين نيز در پايان سال 

دو شركت وتاس و ان اي جي ـ ميكون به           . بازار انرژي بادي در دنيا در حال نزديك شدن به مرحله بلوغ است              

 درصد از بازار    ٣/١٧ و   ٦/٢٠ به ترتيب    ٢٠٠٣ در سطح دنيا كه در سال        عنوان بزرگترين توليد كنندگان توربينهاي بادي     

 از تصميم خود مبني بر ادغام با يكديگر و ايجاد               ٢٠٠٣توليد توربينهاي بادي را در اختيار داشتند، در پايان سال               

 .بزرگترين توليدكنندة توربين هاي بادي در دنيا خبر دادند

 
  انرژي خورشيدي -٣-٦-٩

 مگاوات بالغ گشت كه از اين ميزان        ٥٧٤ ظرفيت سلولهاي خورشيدي نصب شده جديد در دنيا به            ٢٠٠٣در سال   

 درصد از بازار انرژي     ٧٥در حال حاضر سه كشور ژاپن، آلمان و اياالت متحده             .  درصد متصل به شبكه بوده است       ٧٥

 مگاوات به ظرفيت برق     ٦٦ و   ١٤٥،  ٢١٩، سه كشور مزبور به ترتيب        ٢٠٠٣در سال   . خورشيدي دنيا را در اختيار دارند     

 درصد بالغ گشت و اياالت متحده        ٤٩سهم ژاپن از توليد سلولهاي خورشيدي در اين سال به            . خورشيدي خود افزودند  

در كشورهاي ژاپن و آلمان در حال حاضر سهم انرژي خورشيدي متصل به شبكه               .  درصد از بازار را در اختيار داشت       ١٢

 . درصد است٩٥رشيدي از كل ظرفيت انرژي خو

 درصد مربوط به     ٣٤ درصد از تقاضاي جهاني سلولهاي فتوولتائيك مربوط به ژاپن،              ٣٨در سال مورد بررسي      

در اين سال نرخ رشد ظرفيت نصب شده در ساير              .  درصد مربوط به اياالت متحده بود         ١١كشورهاي اروپايي و     

 . درصد بود١٠٩كشورهاي اروپايي به جز آلمان بالغ بر 

 درصد از بازار توليد سلولهاي      ٥٠در حال حاضر چهار شركت شارپ، كيوسرا، بي پي سوالر و شل سوالر در مجموع                 

 به خود اختصاص    ٢٠٠٣ مگاوات باالترين سهم توليد را در سال          ١٩٨شركت شارپ با توليد     . خورشيدي را در اختيار دارند    

 .  توليد كننده سلولهاي خورشيدي در دنيا يعني شركت كيوسرا بودتوليد اين شركت در اين سال سه برابر توليد دومين. داد

اين .  درصد افزايش يافته است    ٢٥ سال گذشته توليد انرژي خورشيدي در دنيا ساليانه با نرخ متوسط              ١٥در طول   

يرغم عل. در حالي است كه توليد منابع انرژي فسيلي در طول اين سالها نرخ رشدي بين صفر تا دو درصد داشته است                       

 درصد از كل    ٠١/٠باال بودن نرخ رشد توليد انرژي خورشيدي در طي اين دوره، انرژي خورشيدي در حال حاضر تنها                    

 .تقاضاي جهاني انرژي را تأمين مي كند

اين كاهش قيمت   .  درصد كاهش يافته است    ٥ سال گذشته ساليانه به طور متوسط        ١٥قيمت برق خورشيدي طي     
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در حال  . فزايش كارآيي تجهيزات مبدل انرژي و بهره گيري از صرفه هاي مقياس بوده است             بيش از هر چيز ناشي از ا       

 دالر براي هر وات      ١٠ تا   ٨حاضر هزينه يك سيستم انرژي خورشيدي خانگي در سطح جهاني بطور متوسط بين                  

 دالر  ٤ تا   ٢هيزات را به    در برخي از كشورها دولت با اعطاي يارانه و ساير مشوقهاي مالي هزينه نصب اين تج               . مي باشد

 .  سنت بر كيلوواتساعت كاهش داده است١٢ الي ١٠بر وات و هزينه توليد برق خورشيدي را به 

 
  انرژي زمين گرمايي -٤-٦-٩

در حال حاضر   .  مگاوات الكتريكي بالغ گشت    ٢١/٨٤٠٢ به   ٢٠٠٣ظرفيت كل توليد انرژي زمين گرمايي در سال          

يي در چهار كشور عمده توليد كننده آن شامل اياالت متحده، فيليپين، ايتاليا و ژاپن به                  ظرفيت توليد انرژي زمين گرما    

از ميان كشورهاي مذكور ظرفيت توليد در اياالت         .  مگاوات الكتريكي مي باشد   ٩/٥٦٠ و   ٥/٧٩٠،  ١٩٣١،  ٢٠٢٠ترتيب  

شور فيليپين، ايتاليا و ژاپن به      ليكن سه ك  .  ميالدي با تغيير محسوسي همراه نبوده است       ١٩٩٥-٢٠٠٠متحده طي دورة    

طي سالهاي اخير استفاده    .  مگاوات الكتريكي به ظرفيت توليد خود افزوده اند       ٢/١٣٣ و   ٣/١٥٣،  ٦٨٢ترتيب در اين دوره     

 ١٩٨٤-٢٠٠٠طي دوره   . از انرژي زمين گرمايي در كشورهاي در حال توسعه با رشد قابل مالحظه اي همراه بوده است                

 درصد افزايش يافته است به گونه اي كه در حال حاضر اين كشورها در مجموع               ١٥٠ن كشورها حدود    ظرفيت توليد در اي   

 . درصد از كل ظرفيت نصب شده زمين گرمايي را به خود اختصاص مي دهند٤٧

 الزم است ظرفيت پمپ هاي زمين گرمايي در اين اتحاديه در سال                ١براساس اهداف سند انرژي اتحاديه اروپا      

اين در حالي است كه مطالعات نشان مي دهد با ادامه روند رشد              .  مگاوات گرمايي بالغ گردد     ٢٥٠٠دي به    ميال ٢٠١٠

فعلي توسعه انرژي زمين گرمايي در اين اتحاديه تا پايان دهه جاري ميالدي ظرفيت پمپ هاي زمين گرمايي تنها به                      

 .  مگاوات گرمايي خواهد رسيد١٤٥٠

 
  انرژي هسته اي-٥-٦-٩

توليد اين رآكتورها در سال     .  رآكتور بالغ گشت   ٤٣٨ ميالدي به    ٢٠٠٣رآكتورهاي فعال در دنيا در پايان سال        تعداد  

در پايان سال مورد بررسي عالوه      .  درصد كل توليد جهاني برق بود      ١٦ ميليارد كيلوواتساعت معادل     ٢٥٣٥مذكور برابر با    

از .  رآكتور ديگر آغاز شده بود      ٣٥نامه ريزي جهت ساخت     رآكتور در دست ساخت بوده و بر         ٢٩بر رآكتورهاي فعال،    
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 ٣٥٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

ظرفيت رآكتورهاي فعال   . تعلق داشت  OECD رآكتور به كشورهاي عضو      ٣٥١مجموع رآكتورهاي فعال در سطح دنيا       

 درصد از كل توليد     ٢٣ درصد كل ظرفيت توليد برق هسته اي دنيا بوده است كه به كمك آنها               ٨٤در اين كشورها معادل     

 مگاوات در كره جنوبي به       ٩٦٠ رآكتوري با ظرفيت      ٢٠٠٣در سال   . صورت گرفته است   OECDر كشورهاي   برق د 

در كانادا دو نيروگاه پس از گذشت        .  مگاوات از مدار خارج شد      ٩٨٨بهره برداري رسيد و شش رآكتور جمعاً به ظرفيت          

 OECD گيگاوات در كشورهاي      ٤/٦لص  دوره طوالني تعمير مجدداً وارد مدار شد، شش نيروگاه نيز با ظرفيت خا                

 نيروگاه به طور موقت به منظور بازرسي از مدار خارج شد كه تا پايان               ١٧در ژاپن   . همچنان در جريان ساخت بوده است     

 . ، سه نيروگاه مجدداً وارد مدار شد٢٠٠٣سال 

. انرژي تبديل شده است   در حال حاضر در ژاپن، كره و فرانسه توسعه برق هسته اي به يك اولويت سياستگذاري                  

 منجر به تصميم دولت براي ساخت يك نيروگاه هسته اي پيشرفته شد،             ٢٠٠٣در فرانسه بررسي هاي طوالني در سال        

.  ميالدي به مرحله بهره برداري برساند     ٢٠٠٩فنالند نيز در نظر دارد نيروگاههاي هسته اي در حال ساخت خود را تا سال               

يد كننده برق مجوز احداث نيروگاه اتمي پيشرفته دريافت داشتند، مسئولين سياستگذاري            در اياالت متحده دو شركت تول     

 مورد با   ٤٧ تعداد درخواست هاي احداث نيروگاههاي پيشرفته در اين كشور به            ٢٠٠٥انرژي آمريكا انتظار دارند تا سال       

 . گيگاوات بالغ گردد٦/١ظرفيت حدود 

اي اخير تمايل مجددي به توسعه انرژي هسته اي با توجه به نقش آن             نيز طي ساله   OECDدر ساير كشورهاي عضو     

مؤسسات تحقيقات انرژي هسته اي    . در تأمين امنيت عرضه انرژي و كاهش وابستگي به منابع نفت و گاز مشاهده مي شود               

ي تقاضاي آتي   در دنيا در حال حاضر به دنبال توسعه نسل چهارم سيستم هاي انرژي هسته اي هستند كه بتواند جوابگو                    

 را  ١و پروژه بين المللي رآكتورهاي نوين هسته اي و سيكل هاي سوختي          (GIF)همايش بين المللي نسل چهارم     . برق باشد 

 .مي بايست از جمله اين تالش ها دانست

 تراواتساعت  ٨/٢٦٤٥ توليد انرژي هسته اي در دنيا با دو درصد كاهش نسبت به سال قبل از آن به                   ٢٠٠٣در سال   

 درصد از كل برق هسته اي توليدي دنيا همچون          ٤/٣٠  تراواتساعت و يا معادل       ٩/٨٠٣لغ گشت، اياالت متحده با توليد       با

در .  تراواتساعت بود  ٦/٨٨٨توليد برق هسته اي در آمريكاي شمالي در سال مورد بررسي               . گذشته در رتبة اول ايستاد     

توليد آرژانتين در   . تنها توليد كنندگان برق هسته اي به شمار مي آيند       آمريكاي مركزي و جنوبي دو كشور آرژانتين و برزيل           

 تراواتساعت رسيد و در مقابل توليد برزيل در اين سال با            ٦/٧ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به           ٣٠ با   ٢٠٠٣سال  

 
1 - International Project on Innovative Nuclear Resources and Fuel Cycles  (INPRO) 



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
  

 

٣٥٧

 . درصد است٨/٠لغ بردر مجموع سهم اين منطقه از كل توليد انرژي هسته اي دنيا با.  درصد كاهش همراه بود٢/٣

 تراواتساعت  ٤/١٥٠ و   ١/١٦٥،  ١/٤٤٤در منطقه اروپا و اورآسيا كشورهاي فرانسه، آلمان و روسيه به ترتيب با توليد               

سهم اروپا و اورآسيا از كل توليد برق هسته اي در دنيا در حال              . بزرگترين توليدكنندگان برق هسته اي به شمار مي آيند       

 . درصد افزايش همراه بود٦/١ با ٢٠٠٣ليد اين منطقه در سال تو.  درصد است٦/٤٧حاضر 

در آفريقا نيز تنها توليد كننده      . در منطقه خاورميانه همچنان برق هسته اي جايگاهي در سبد مصرف انرژي ندارد            

 . درصد است٥/٠سهم آفريقا از توليد برق هسته اي جهاني در حال حاضر . برق هسته اي آفريقاي جنوبي است

دليل اصلي  .  با كاهش قابل مالحظه اي همراه بود       ٢٠٠٣يد برق هسته اي در منطقه آسيا و اقيانوسيه در سال            تول

 درصد كاهش همراه    ٧/٢٦توليد اين كشور در سال مورد بررسي با          . اين كاهش خروج چند نيروگاه از مدار در ژاپن بود          

 تراواتساعت  ٣/٤٣ درصد افزايش به     ٦/٧٢ در اين سال با      عليرغم كاهش توليد در ژاپن، هند و تايوان، توليد چين          . بود

در مجموع منطقة آسيا و     . در طي پنج سال گذشته توليد برق هسته اي در اين كشور تقريباً دو برابر شده است                  . رسيد

 . درصد از توليد جهاني را به خود اختصاص مي دهد٥/١٧اقيانوسيه در حال حاضر 

 
  مصرف انرژي اوليه-٧-٩

 ميليون تن معادل    ١/٩٧٤١ درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن به         ٩/٢ با   ٢٠٠٣نرژي اوليه جهان در سال      مصرف ا 

 ٣/٣٧نفت  : در اين سال سهم هر يك از حاملهاي انرژي از مصرف انرژي اوليه به شرح ذيل بوده است                     . نفت خام رسيد  

 .  درصد١/٦ درصد و انرژي برق آبي ١/٦ درصد، انرژي هسته اي٥/٢٦ درصد، زغالسنگ ٩/٢٣درصد، گازطبيعي 

در سال مورد بررسي همچون سال قبل از آن بيشترين ميزان افزايش مصرف انرژي اوليه مربوط به منطقه آسيا و                            

 : سهم مناطق مختلف از مصرف انرژي اوليه در جهان در اين سال به شرح ذيل بوده است.  درصد بود٣/٦اقيانوسيه و به ميزان 

 درصد از مصرف انرژي اوليه جهان را به خود اختصاص             ٢٨كشورهاي اين منطقه در مجموع        :يآمريكاي شمال 

 درصد و انرژي    ٤/٧ درصد،  انرژي هسته اي     ٥/٢٢ درصد، زغالسنگ    ٢/٢٥ درصد،  گازطبيعي    ١/٤٠مصرف نفت   . داده اند

 .مي دهد درصد از مصارف كل انرژيهاي اوليه را در اين منطقه به خود اختصاص ٩/٤برق آبي 

 درصد افزايش نسبت به     ٤/٢ با   ٢٠٠٣مصرف انرژيهاي اوليه در اين منطقه در سال           :آمريكاي مركزي و جنوبي   

در ميان  .  درصد از كل مصرف جهاني رسيده است       ٨/٤ ميليون تن معادل نفت خام و يا معادل          ٥/٤٦٥سال قبل از آن به      

سهم منابع مختلف انرژي در تأمين انرژي         . بوده  است كشورهاي منطقه، ونزوئال با سه درصد كاهش مصرف مواجه              



      

 

 

 ٣٥٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ٥/٢٧ درصد، انرژي برق آبي      ٨/٣ درصد، زغالسنگ  ٢/٢١ درصد، گازطبيعي  ٥/٤٦نفت  : مصرفي اين منطقه بدين شرح است     

 .درصد و انرژي هسته اي يك درصد

 درصد كاهش   ٢/٢ آن با      نسبت به سال قبل از       ٢٠٠٣مصرف انرژي اوليه در اين منطقه در سال           :اروپا و اورآسيا  

بيشترين .  درصد بود  ٩/٢٩همچنين در سال مورد بررسي، سهم اين منطقه از كل مصرف انرژي اوليه جهان                  . همراه بود 

ميزان كاهش مصرف در اين منطقه مربوط به كشورهاي نروژ و سوئد و بيشترين ميزان افزايش مصرف مربوط به                           

: در اين سال سهم حاملهاي انرژي در تأمين انرژي منطقه بدين شرح بوده است             . كشورهاي قزاقستان و آذربايجان مي باشد    

 .  درصد٦ درصد و انرژي برق آبي ٨/٩ درصد، انرژي هسته اي ٤/١٨ درصد، زغالسنگ ٥/٣٣ درصد،  گازطبيعي ٣/٣٢نفت 

ترين سهم   ميليون تن معادل نفت خام بيش        ١/١٢٩ در ميان كشورهاي خاورميانه ايران با مصرف            :خاورميانه

سهم منابع مختلف انرژي در تأمين انرژي مصرفي مورد نياز          . مصرف انرژي اوليه منطقه را به خود اختصاص داده است         

.  درصد ٧/٠ درصد و انرژي برق آبي       ٢ درصد، زغالسنگ    ٤٧ درصد، گازطبيعي    ٤/٥٠نفت  : اين منطقه به قرار زير است     

 .ن منابع عمده تأمين انرژي مصرفي در اين منطقه به شمار مي آيندبه عبارت ديگر نفت و گازطبيعي همچنان به عنوا

 درصد از مصرف انرژي اوليه جهان را به خود اختصاص داده            ١/٣ همچون سالهاي گذشته     ٢٠٠٣اين منطقه در سال   : آفريقا

 ٢/٤٠نفت  : ستسهم هريك از منابع انرژي در تأمين انرژي مصرفي مورد نياز كشورهاي منطقه به شرح ذيل بوده ا                      . است

 . درصد٣/٦ درصد،  انرژي هسته اي يك درصد و انرژي برق آبي ٤/٣٢ درصد، زغالسنگ ١/٢٠درصد،  گازطبيعي 

 درصد افزايش نسبت به سال      ٩/٧مصرف انرژي اوليه در اين منطقه در سال مورد بررسي با              : آسيا و اقيانوسيه    

در اين ميان سهم هريك از منابع       .  درصد مصرف جهاني رسيد    ٩/٢٨ ميليون تن معادل نفت خام و يا         ٨/٢٧١٧قبل از آن به     

 ٥/٤٣ درصد، زغالسنگ     ٩/١٠ درصد، گازطبيعي     ٤/٣٦نفت  : انرژي در تأمين انرژي مصرفي اين منطقه بدين شرح بود            

بدين ترتيب، زغالسنگ نقش عمده در تأمين انرژي         .  درصد ٦/٤ درصد و انرژي برق آبي        ٣/٤درصد، انرژي هسته اي    

 .رفي اين منطقه ايفا نموده استمص

 
  پيش بيني بلندمدت بازار جهاني انرژي -٨-٩

دورنماي انرژي، فن آوري، و سياست هاي آب و        ”براساس پيش بيني واحد تحقيقات كميسيون اروپايي در كتاب           

ور متوسط با نرخ     ميالدي ساالنه به ط    ٢٠٣٠ تا   ٢٠٠٠ ، انتظار مي رود تقاضاي جهاني انرژي در سالهاي          ١“هواي جهاني 

در اين دوره مصرف انرژي در كشورهاي صنعتي كاهش يافته و در مقابل مصرف كشورهاي در                .  درصد افزايش يابد   ٨/١
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 درصد در سال    ٤٠حال توسعه با رشد قابل مالحظه اي همراه خواهد بود به گونه اي كه سهم اين كشورها از حدود                       

انتظار مي رود در طي سه دهه آينده سوخت هاي         .  بيني افزايش مي يابد   درصد در پايان دورة پيش     ٥٠ به بيش از     ٢٠٠٠

 ٢٠٣٠فسيلي همچنان تأمين كننده اصلي نيازهاي انرژي در جهان باشند و سهم آنها از كل مصرف انرژي در سال                        

ينده در ميان سوختهاي فسيلي نفت همچنان منبع عمدة تأمين انرژي طي سه دهه آ               .  درصد بالغ شود   ٩٠ميالدي به   

 درصد باشد و پس از آن        ٣٤پيش بيني مي شود سهم نفت از كل مصرف انرژي در پايان دورة پيش بيني                . خواهد بود 

 . درصد از بازار را به خود اختصاص دهند٢٥ و ٢٨زغالسنگ و گازطبيعي به ترتيب 
 
  بازار جهاني نفت -١-٨-٩

 انتظار مي رود كل تقاضاي جهاني نفت خام        ١“ المللي انرژي دورنماي بين ”براساس پيش بيني آژانس بين المللي انرژي در       

 ميليون بشكه در روز در ابتداي        ٧٧ درصد افزايش پيدا كند و از         ٩/١ ساالنه به طور متوسط با نرخ         ٢٠٠١-٢٠٢٥طي دورة   

مصرف نفت را   در حال حاضر بخش حمل و نقل بيشترين ميزان          .  ميليون بشكه در انتهاي دوره بالغ گردد       ١٢١دوره به حدود    

به خود اختصاص مي دهد و انتظار مي رود سهم اين بخش از مصرف جهاني نفت و فرآورده هاي نفتي همچنان افزايش يابد و                     

براساس اين پيش بيني توليد جهاني نفت در        .  كاهش يابد  ٢٠٠١-٢٠٢٥سهم نفت در ساير مصارف نهايي طي دورة زماني           

 ٦٠انتظار بر آن است كه كشورهاي عضو اوپك         .  خواهد بود  ٢٠٠١دار آن در سال      ميليون بشكه بيش از مق     ٤٤ ،   ٢٠٢٥سال  

اين در حالي است كه در طي دو دهة گذشته افزايش توليد غيراوپك              . درصد از اين افزايش توليد را به خود اختصاص دهند          

 . باشد١٩٧٣باعث شده است سهم اوپك در بازار نفت همواره پايين تر از سهم اين سازمان در سال 

، پيش بيني هاي متفاوتي در خصوص آيندة قيمت هاي جهاني نفت         ٢٠٠٣به دنبال افزايش قيمت هاي نفت در سال        

براساس سناريوي مرجع آژانس بين المللي انرژي پيش بيني مي شود قيمت باالي نفت تحت تأثير استراتژي                . وجود دارد 

، افزايش تقاضا در كشورهاي آسيايي در حال توسعه و               كنترل توليد از سوي اوپك، كاهش ذخاير انبارهاي نفت            

 با كاهشي اندك    ٢٠٠٦ نيز همچنان ادامه يابد و پس از آن تا سال              ٢٠٠٤ناآراميهاي پس از جنگ عراق تا پايان سال           

براساس سناريوي كاهش   .  افزايش پيدا كند   ٢٠٢٥ درصد تا سال      ٧/٠همراه باشد و مجدداً با ميانگين نرخ رشد ساليانة            

 دالر كاهش يافته و     ١٧ مجدداً به سطح     ٢٠٠٥قيمت ها در پيش بيني آژانس بين المللي انرژي انتظار مي رود قيمت ها تا سال          

براساس سناريوي رشد سريع، انتظار بر آن است كه قيمت ها تا سال            .   در همين سطح باقي بماند     ٢٠٢٥پس از آن تا سال      
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 ٣٦٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 

علت .  دالر تثبيت شود   ٣٥ در حدود    ٢٠٢٥بالغ گردد و پس از آن تا سال           ) ٢٠٠١به نرخ دالر سال      ( دالر   ٣٤ به   ٢٠١٣

 .تثبيت قيمت ها در سناريوي اخير انتظار جايگزيني ساير سوخت ها به جاي نفت بدليل باال بودن قيمت نفت مي باشد

 
  بازار جهاني گازطبيعي  -٢-٨-٩

 ٩ به ميزان    ٢٠٠٠-٢٠٣٠ود ذخاير گاز در طي دورة       براساس سناريوي مرجع در پيش بيني كميسيون اروپا انتظار مي ر        

.  درصد افزايش پيدا كند    ٩٤ درصد به    ٨٠همچنين پيش بيني مي شود نرخ بازيافت گاز در دوره مذكور از           . درصد افزايش يابد  

لي  نيز ادامه خواهد يافت و پس از آن حجم ذخاير با آهنگي نزو                ٢١روند رشد سريع ذخاير گازطبيعي در دهة اول قرن            

 نيازمند بهره برداري از يكصد     ٢٠٠٠-٢٠٣٠براساس اين پيش بيني، تأمين تقاضاي گاز در دورة زماني            . همراه خواهد بود  

اين ميزان ذخاير، معادل دو سوم كل ذخاير تثبيت شده گاز در پايان سال                 . تريليون مترمكعب ذخاير جديد خواهد بود      

خاير گازي دنيا در منطقه شوروي سابق و خليج فارس واقع است كه              درصد از ذ   ٦٨در حال حاضر در حدود      .  است ٢٠٠٠

 درصد افزايش يابد و بدين ترتيب سهم اين           ١٤انتظار مي رود ذخاير گازي اين مناطق در دورة پيش بيني به ميزان               

 تا سال   بر اساس اين پيش بيني توليد منطقه خليج فارس       .  درصد بالغ شود   ٧٢ به   ٢٠٣٠مناطق از ذخاير جهان در سال       

 .  كمتر از ظرفيت توليد كشورهاي شوروي سابق طي دوره مزبور خواهد بود٢٠٣٠

 
  بازار جهاني برق  -٣-٨-٩

 ٣/٢براساس سناريوي مرجع در پيش بيني آژانس بين المللي انرژي انتظار مي رود مصرف جهاني برق ساالنه با نرخ                 

 بالغ  ٢٠٢٥ ميليارد كيلوواتساعت در سال      ٢٣٠٧٢ به   ٢٠٠١ سال    ميليارد كيلوواتساعت در   ١٣٢٩٠درصد افزايش يابد و از      

اين در حالي است كه براساس سناريوي مرجع در پيش بيني كميسيون اروپا پيش بيني مي شود توليد و مصرف برق                  . گردد

هاي در حال بيشترين ميزان افزايش تقاضا در دوره پيش بيني مربوط به كشور.  درصد افزايش يابد٣ با نرخ ٢٠٣٠تا سال 

 درصد و در     ٦/١انتظار مي رود ميانگين رشد مصرف در كشورهاي صنعتي در دورة پيش بيني                 . توسعه خواهد بود   

 . درصد باشد٥/٣كشورهاي در حال توسعه 

، نيروگاههاي سيكل تركيبي و نيروگاههاي        ٢٠٣٠براساس پيش بيني كميسيون اروپا، انتظار مي رود در سال             

همچنين . لسنگ و انرژيهاي تجديدپذير بيش از نيمي از توليد جهاني را به خود اختصاص دهد                پيشرفته با سوخت زغا   

 درصد در ١٢ به ٢٠٠٠ درصد در سال     ٣٦پيش بيني مي شود سهم نيروگاههاي سنتي با سوخت زغالسنگ از توليد برق از             
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 و نيروگاههاي جديد با سوخت        درصد افزايش يابد   ٢٥ درصد به    ١٦ تقليل يابد و در مقابل سهم گاز از            ٢٠٣٠سال  

 . درصد از توليدجهاني را به خود اختصاص دهد٣٣زغالسنگ در مجموع 

براساس سناريوي مرجع كميسيون اروپا آهنگ توسعه نيروگاههاي هسته اي كند خواهد شد و سهم برق هسته اي                 

همچنين انتظار مي رود    . هد يافت  تقليل خوا  ٢٠٣٠ درصد در سال     ١٠ به   ٢٠٠٠ درصد در سال     ١٨از كل توليد جهاني از      

در .  درصد در انتهاي دوره كاهش يابد      ١٣ درصد در ابتداي دورة پيش بيني به         ١٩سهم نيروگاههاي برق آبي بزرگ از       

در ميان تجديدپذيرها،   .  درصد افزايش خواهد يافت    ٤ درصد به    ٢مقابل در دورة پيش بيني سهم انرژيهاي تجديدپذير از         

 . درصد توسعه خواهند يافت١١ خورشيدي در طي اين دوره با نرخ رشد ساالنه نيروگاههاي بادي و

براساس پيش بيني كميسيون اروپا انتظار مي رود كه سهم نيروگاههاي جديد زغالسنگي در توليد برق آمريكاي                   

 سطح جهاني   در مجموع در  .  درصد بالغ گردد   ٣٧شمالي طي سه دهة آتي افزايش يابد و در پايان دورة پيش بيني به                

آسيا در تأمين تقاضاي برق همچون       .  درصد تثبيت خواهد شد     ٥٠سهم زغالسنگ در توليد برق در سطحي باالتر از            

 درصد توليد برق اين منقطه به نيروگاههاي زغالسنگي ٦٠گذشته تا حد زيادي به زغالسنگ وابسته خواهد بود و بيش از 

 .اختصاص خواهد داشت

 افزايش خواهد   ٢٠٣٠ درصد در سال     ٤٨ به   ٢٠٠٠ درصد در سال     ٣٣سهم گاز از توليد برق از       در آفريقا و خاورميانه     

 ٤نرخ رشد توليد برق از محل انرژيهاي بيوماس، خورشيدي، بادي و برق آبي كوچك در سطح جهاني بيش از                         . يافت

 درصد تجاوز نخواهد كرد كه با       ٣ از   ٢٠٣٠هر حال سهم آنها در توليد جهاني برق در سال             درصد در سال خواهد بود، به     

 . درصد خواهد رسيد١٦احتساب برق توليدي از نيروگاههاي برق آبي بزرگ و زمين گرمايي اين سهم به 

 
  بازار جهاني زغالسنگ -٤-٨-٩

، مصرف جهاني زغالسنگ در دورة       ٢٠٠٤براساس سناريوي مرجع در پيش بيني آژانس بين المللي انرژي در سال             

 درصد افزايش خواهد يافت و سهم اين حامل انرژي از مصرف انرژي اوليه با                 ٥/١نه بطور متوسط     ساال ٢٠٠١-٢٠٢٥

انتظار مي رود در دوره پيش بيني دو      .  خواهد رسيد  ٢٠٢٥ درصد در سال     ٢٤ به   ١٩٩٠ درصد در سال     ٢٦كاهش ماليم از    

اياالت متحده  . به خود اختصاص دهند    درصد از كل افزايش مورد انتظار در مصرف زغالسنگ را             ٦٧كشور هند و چين     

نكته قابل توجه در خصوص بازار آتي زغالسنگ در         .  درصد از اين افزايش مصرف را به خود اختصاص خواهد داد           ٢٢نيز  

 .دنيا، توسعه نيروگاههاي جديد با سوخت زغالسنگ است
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 ٣٦٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ذخاير تثبيت شده نفت جهان  )  : ٩-١(جدول 

 ٢٠٠٣در پايان سال 

نسبت ذخاير به 
 توليد  

 سهم در كل
 )درصد(

ميليارد 
 بشكه

ميليارد 
 تن

در پايان 
 ٢٠٠٢سال 

 )ميلياردبشكه(

در پايان 
 ١٩٩٣سال 

 )ميلياردبشكه(

در پايان 
١٩٨٣سال 

 )ميلياردبشكه(
 نام كشور

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ٦/٣٥ ٢/٣٠ ٧/٣٠ ٢/٤ ٧/٣٠ ٧/٢ ٣/١١
 كانادا  ٦/٩ ٠/١٠ ٦/١٧ ٣/٢ ٩/١٦ ٥/١ ٥/١٥
 مكزيك ٩/٤٩ ٨/٥٠ ٢/١٧ ٣/٢ ٠/١٦ ٤/١ ٦/١١
 جمع آمريكاي شمالي ٢/٩٥ ٠/٩١ ٥/٦٥ ٨/٨ ٦/٦٣ ٥/٥ ٢/١٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين ٤/٢ ٠/٢ ٨/٢ ٤/٠ ٢/٣ ٣/٠ ٠/١١
 اكوادور ٩/٠ ٣/٢ ٦/٤ ٦/٠ ٦/٤ ٤/٠ ٦/٢٩
 برزيل ١/٢ ٠/٥ ٨/٩ ٥/١ ٦/١٠ ٩/٠ ٧/١٨
 پرو ٧/٠ ٨/٠ ٠/١ ١/٠ ٠/١ ١/٠ ٤/٢٨
 ترينيداد و توباگو ٥/٠ ٦/٠ ٩/١ ٣/٠ ٩/١ ٢/٠ ١/٣١
 كلمبيا  ٦/٠ ٢/٣ ٨/١ ٢/٠ ٥/١ ١/٠ ٣/٧
 ونزوئال ٩/٢٥ ٤/٦٤ ٢/٧٧ ٢/١١ ٠/٧٨ ٨/٦ ٥/٧١
 ساير ٥/٠ ٩/٠ ٥/١ ٢/٠ ٥/١ ١/٠ ٨/٢٤
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٧/٣٣ ١/٧٩ ٥/١٠٠ ٦/١٤ ٢/١٠٢ ٩/٨ ٥/٤١

 اروپا و اورآسيا       
 انگلستان ٩/٦ ٥/٤ ٥/٤ ٦/٠ ٥/٤ ٤/٠ ٤/٥
 ايتاليا  ٦/٠ ٦/٠ ٧/٠ ١/٠ ٧/٠ ١/٠ ٠/١٩
 دانمارك  ٣/٠ ٧/٠ ٣/١ ٢/٠ ٣/١ ١/٠ ٥/٩
 روماني  ٦/١ ٠/١ ١/١ ١/٠ ٩/٠ ١/٠ ٦/٢٠
 :شوروي سابق ٨/٨٤ ٦/٦٢ ٨/٨٤ ٩/١١ ٩/٨٦ ٦/٧ ٧/٢٢
 آذربايجان • • ٠/٧ ٠/١ ٠/٧ ٦/٠ ٢/٦١
 ازبكستان  • • ٦/٠ ١/٠ ٦/٠ ١/٠ ٨/٩
 تركمنستان  • • ٥/٠ ١/٠ ٥/٠ ♦ ١/٧

 فدراسيون روسيه  • • ٠/٦٧ ٥/٩ ١/٦٩ ٠/٦ ٢/٢٢
 قزاقستان  • • ٠/٩ ٢/١ ٠/٩ ٨/٠ ٣/٢٢
 ساير • • ٧/٠ ١/٠ ٧/٠ ١/٠ ٨/١٢
 نروژ ٨/٣ ٥/٩ ٤/١٠ ٤/١ ١/١٠ ٩/٠ ٥/٨
 ساير ٩/١ ٥/١ ٤/١ ٢/٠ ٤/١ ١/٠ ٣/٣
 جمع اروپا و اورآسيا ١/١٠٠ ٤/٨٠ ٣/١٠٤ ٥/١٤ ٩/١٠٥ ٢/٩ ١/١٧

 خاورميانه       
 امارات متحده عربي  ٣/٣٢ ١/٩٨ ٨/٩٧ ٠/١٣ ٨/٩٧ ٥/٨ )١(
 ايران ٣/٥٥ ٩/٩٢ ٧/١٣٠ ٠/١٨ ٧/١٣٠ ٤/١١ ٩/٩٢
 سوريه  ٥/١ ٠/٣ ٣/٢ ٣/٠ ٣/٢ ٢/٠ ٥/١٠

 عراق ٠/٦٥ ٠/١٠٠ ٠/١١٥ ٥/١٥ ٠/١١٥ ٠/١٠ )١(
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٣٦٥

 ادامه ... ذخاير تثبيت شده نفت جهان  )  : ٩-١(جدول 

 ٢٠٠٣در پايان سال 

ر به نسبت ذخاي
 توليد

 سهم در كل
 )درصد(

ميليارد 
 بشكه

 ميليارد تن

در پايان 
 ٢٠٠٢سال 

 )ميلياردبشكه(

در پايان 
 ١٩٩٣سال 

 )ميلياردبشكه(

در پايان 
١٩٨٣سال 

 )ميلياردبشكه(
 نام كشور

 عربستان سعودي ٨/١٦٨ ٤/٢٦١ ٨/٢٦٢ ١/٣٦ ٧/٢٦٢ ٩/٢٢ ٣/٧٣
 عمان ٥/٣ ٠/٥ ٧/٥ ٨/٠ ٦/٥ ٥/٠ ٥/١٨
 قطر  ٣/٣ ١/٣ ٢/١٥ ٠/٢ ٢/١٥ ٣/١ ٥/٤٥

 كويت ٠/٦٧ ٥/٩٦ ٥/٩٦ ٣/١٣ ٥/٩٦ ٤/٨ )١(
 يمن  ـــ ١/٠ ٧/٠ ١/٠ ٧/٠ ١/٠ ٢/٤
 ساير ٢/٠ ١/٠ ١/٠ ♦ ١/٠ ♦ ١/٦
 جمع خاورميانه ٩/٣٩٦ ١/٦٦٠ ٨/٧٢٦ ٠/٩٩ ٦/٧٢٦ ٣/٦٣ ١/٨٨

 آفريقا       
 آنگوال  ٧/١ ٩/١ ٩/٨ ٢/١ ٩/٨ ٨/٠ ٥/٢٧
 الجزاير ٢/٩ ٢/٩ ٣/١١ ٤/١ ٣/١١ ٠/١ ٧/١٦
 ليبي  ٨/٢١ ٨/٢٢ ٠/٣٦ ٧/٤ ٠/٣٦ ١/٣ ٣/٦٦
 مصر ٠/٤ ٤/٣ ٥/٣ ٥/٠ ٦/٣ ٣/٠ ٢/١٣
 نيجريه ٦/١٦ ٠/٢١ ٣/٣٤ ٦/٤ ٣/٣٤ ٠/٣ ١/٤٣
 ساير ٠/٥ ٦/٢ ٧/٧ ٠/١ ٦/٧ ٧/٠ ٩/١٦
 جمع آفريقا ٢/٥٨ ٩/٦٠ ٧/١٠١ ٥/١٣ ٨/١٠١ ٩/٨ ٢/٣٣

 آسيا و اقيانوسيه        
 استراليا ٩/١ ٣/٣ ٧/٣ ٦/٠ ٤/٤ ٤/٠ ٣/١٩
 اندونزي ١/١٠ ٢/٥ ٧/٤ ٦/٠ ٤/٤ ٤/٠ ٣/١٠
 ئيبرون ٥/١ ٣/١ ١/١ ١/٠ ١/١ ١/٠ ١/١٤
 تايلند ٠/٠ ٢/٠ ٧/٠ ١/٠ ٧/٠ ١/٠ ٧/٨
 چين ٢/١٨ ٥/٢٩ ٧/٢٣ ٢/٣ ٧/٢٣ ١/٢ ١/١٩
 مالزي ٦/٢ ٠/٥ ٢/٤ ٥/٠ ٠/٤ ٣/٠ ٥/١٢
 ويتنام ٠/٠ ٦/٠ ٥/٢ ٣/٠ ٥/٢ ٢/٠ ٤/١٨
 هندوستان  ٦/٣ ٩/٥ ٦/٥ ٧/٠ ٦/٥ ٥/٠ ٣/١٩
 ساير ١/١ ٢/١ ٣/١ ٢/٠ ٣/١ ١/٠ ١/١٧
 جمع آسيا و اقيانوسيه ٠/٣٩ ٠/٥٢ ٥/٤٧ ٤/٦ ٧/٤٧ ٢/٤ ٦/١٦

 كل جهان  ٠/٧٢٣ ٦/١٠٢٣ ٣/١١٤٦ ٧/١٥٦ ٧/١١٤٧ ٠/١٠٠ ٠/٤١
  OECD كشورهاي ٣/١١٠ ٠/١١١ ٣/٨٧ ٧/١١ ٨/٨٥ ٥/٧ ١/١١
 OECD  غير كشورهاي ٧/٦١٢ ٦/٩١٢ ٩/١٠٥٨ ٠/١٤٥ ٩/١٠٦١ ٥/٩٢ ٣/٥٢
  OPEC كشورهاي ٣/٤٧٥ ٥/٧٧٤ ٦/٨٨١ ٤/١٢٠ ٠/٨٨٢ ٩/٧٦ ٥/٧٩
 )٢(OPEC كشورهاي غير ٩/١٦٢ ٥/١٨٦ ٩/١٧٩ ٤/٢٤ ٨/١٧٨ ٦/١٥ ٦/١٣

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition:                                                                   مأخذ
 اي شوروي سابق  به استثن) ٢.                    سال است١٠٠نسبت ذخاير به توليد بيش از  ) ١
 .ارقام در دسترس نمي باشند  •    .   مي باشد٠٥/٠رقم كمتر از  ♦



      

 

 

 ٣٦٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

0

200

400

600

800

1983 1993 2002 2003 سال

ميليارد بشكه

آمريكاي شمالي آمريكاي  مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

نمودار ( ١-٩) : ذخاير تثبيت شده نفت در مناطق مختلف جهان

نمودار( ٢-٩ ) : عمر ذخاير نفتي مناطق مختلف جهان 
در سال ٢٠٠٣  ( سال )

12/2

88/1

33/2

17/1

41/5

16/6

آمريكاي شمالي آمريكاي  مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

نمودار ( ٣-٩ ) : توزيع ذخاير تثبيت شده نفت خاورميانه
در سال ٢٠٠٣ ( ميليارد بشكه )

18/0%

36/2%
13/5%

13/3% 15/8%

3/3%

ايران عراق كويت عربستان سعودي امارات عربي متحده ساير



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٣٦٧

 )ميليون تن          (                                        )١ ( توليد نفت در جهان )  : ٩-٢(  جدول 

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي         

 اياالت متحده آمريكا ٧/٥١٤ ٠/٤٨٣ ٠/٣٩٧ ٦/٣٥٢ ٢/٣٤٩ ٩/٣٤٦ ١/٣٤١ -٦/١ ٢/٩

 كانادا  ٣/١٠٠ ٦/٧٨ ٠/١٠٢ ٩/١٢٦ ٥/١٢٧ ٠/١٣٤ ٩/١٤١ ٩/٥ ٨/٣

 مكزيك ٩/٢٥ ١/١٤٧ ٨/١٥٣ ٢/١٧١ ٦/١٧٦ ٤/١٧٨ ٨/١٨٨ ٨/٥ ١/٥
 جمع آمريكاي شمالي ٨/٦٤٠ ٧/٧٠٨ ٩/٦٥٢ ٨/٦٥٠ ٣/٦٥٣ ٢/٦٥٩ ٨/٦٧١ ٩/١ ٢/١٨

 آمريكاي مركزي و جنوبي         

 آرژانتين ٦/٢١ ٧/٢٥ ١/٣١ ٤/٤٠ ٨/٤٠ ٧/٣٩ ٠/٣٩ -٩/١ ١/١
 اكوادور ٧/١٠ ٣/١٢ ٩/١٧ ٩/٢٠ ٢/٢١ ٨/٢٠ ٧/٢١ ٢/٤ ٦/٠
 برزيل ٧/٨ ٩/١٦ ٩/٣٢ ٢/٦٣ ٣/٦٦ ٤/٧٤ ٨/٧٦ ٣/٣ ١/٢
 پرو ٦/٣ ٤/٨ ٣/٦ ١/٥ ٨/٤ ٨/٤ ٥/٤ -٢/٦ ١/٠
 ترينيداد و توباگو ٧/٨ ٤/٨ ٨/٦ ٨/٦ ٥/٦ ٥/٧ ٩/٧ ٤/٤ ٢/٠
 كلمبيا  ٥/٩ ٨/٧ ٩/٢٢ ٣/٣٥ ٠/٣١ ٧/٢٩ ٩/٢٧ -٢/٦ ٨/٠
 ونزوئال ٠/١٨٠ ٤/٩٦ ٠/١٣٤ ٦/١٧١ ٤/١٦٦ ٤/١٦٥ ٤/١٥٣ -٢/٧ ٢/٤

 ساير ٠/٤ ٥/٤ ٩/٣ ٦/٦ ٠/٧ ٨/٧ ٤/٨ ٨/٦ ٢/٠
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٦/٢٤٦ ٤/١٨٠ ٧/٢٥٥ ٨/٣٤٩ ١/٣٤٤ ٢/٣٥٠ ٥/٣٣٩ -١/٣ ٢/٩

 اروپا و اورآسيا         

 انگلستان  ٤/٠ ٠/١١٥ ٢/١٠٠ ٩/١٢٥ ٧/١١٦ ٩/١١٥ ٦/١٠٥ -٩/٨ ٩/٢
 ايتاليا  ١/١ ٢/٢ ٦/٤ ٦/٤ ١/٤ ٥/٥ ٦/٥ ٧/٠ ٢/٠
 دانمارك  ١/٠ ٢/٢ ٣/٨ ٨/١٧ ٩/١٦ ١/١٨ ٩/١٧ -٣/١ ٥/٠
 روماني  ٦/١٤ ١/١٢ ٩/٦ ٣/٦ ٢/٦ ١/٦ ٩/٥ -٩/٢ ٢/٠
 : شوروي سابق ٠/٤٢٩ ٣/٦١٦ ٢/٤٠٣ ٣/٣٩٣ ٥/٤٢٤ ٦/٤٦٥ ١/٥١٣ ٢/١٠ ٩/١٣
 آذربايجان  • • ٣/١٠ ٠/١٤ ٩/١٤ ٤/١٥ ٥/١٥ ٦/٠ ٤/٠
 ازبكستان  • • ٠/٤ ٥/٧ ٢/٧ ٢/٧ ١/٧ -٩/٠ ٢/٠
 كمنستان تر • • ٤/٤ ٢/٧ ٠/٨ ٠/٩ ٤/١٠ ٦/١٥ ٣/٠
 فدراسيون روسيه • • ٩/٣٥٤ ٣/٣٢٣ ١/٣٤٨ ٦/٣٧٩ ٤/٤٢١ ٠/١١ ٤/١١
 قزاقستان • • ٠/٢٣ ٣/٣٥ ١/٤٠ ٢/٤٨ ٢/٥٢ ٤/٨ ٤/١
 ساير  • • ٦/٦ ١/٦ ٢/٦ ٢/٦ ٤/٦ ٦/٣ ٢/٠
 نروژ ٦/١ ٤/٣١ ٢/١١٤ ١/١٦٠ ١/١٦٢ ٣/١٥٧ ٠/١٥٣ -٧/٢ ١/٤
 رساي ٦/٢٥ ٩/٢٥ ٤/٢٢ ٣/١٦ ١/١٦ ٩/١٦ ٩/١٦ ٣/٠ ٥/٠
 جمع اروپا و اورآسيا ٤/٤٧٢ ١/٨٠٥ ٨/٦٥٩ ٤/٧٢٤ ٦/٧٤٦ ٥/٧٨٥ ٠/٨١٨ ١/٤ ١/٢٢

 خاورميانه         

 امارات متحده عربي  ٧/٧٠ ٥/٦١ ٨/١١٤ ٣/١١٧ /٥/١١ ٤/١٠٠ ٨/١١٧ ٣/١٧ ٢/٣

 ايران  ٤/٢٩٥ ٨/١٢٢ ٣/١٨٤ ٤/١٨٩ ٦/١٨٤ ٨/١٦٨ ١/١٩٠ ٦/١٢ ١/٥

 سوريه  ٥/٥ ٠/٨ ١/٢٨ ٤/٢٧ ٠/٢٩ ٤/٢٨ ٥/٢٩ ٩/٣ ٨/٠

 عراق ٤/٩٩ ٤/٥٤ ٣/٢٢ ٣/١٢٧ ٥/١١٦ ٧/٩٩ ٩/٦٥ -٩/٣٣ ٨/١

 عربستان سعودي ٠/٣٨٤ ٣/٢٤٠ ٨/٤٣٢ ٦/٤٥٠ ١/٤٣٤ ٣/٤١٧ ٨/٤٧٤ ٨/١٣ ٨/١٢



      

 

 

 ٣٦٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )ميليون تن                      (      ادامه           ... )١( توليد نفت در جهان)  : ٩-٢(جدول 

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

يرات تغي
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 عمان ٥/١٤ ٣/١٩ ٨/٣٨ ٦/٤٧ ٥/٤٧ ٥/٤٤ ٧/٤٠ -٦/٨ ١/١

 قطر ٣/٢٧ ٨/١٤ ١/٢١ ٧/٣٨ ٤/٣٨ ١/٣٥ ٢/٤١ ٣/١٧ ١/١

 كويت ٨/١٥٣ ٠/٥٥ ٦/٩٦ ٠/١٠٤ ٩/١٠١ ٨/٩١ ٢/١١٠ ٠/٢٠ ٠/٣

 يمن  ـــ ـــ ٩/٩ ٣/٢١ ٣/٢٢ ٨/٢١ ٤/٢١ -٩/١ ٦/٠

 ساير ٤/٣ ٤/٢ ٥/٢ ٢/٢ ٢/٢ ٢/٢ ٢/٢ ـــ ١/٠
 جمع خاورميانه ١/١٠٥٤ ٥/٥٧٨ ١/٩٥١ ٨/١١٢٥ ٠/١٠٩٠ ١/١٠١٠ ٧/١٠٩٣ ٣/٨ ٦/٢٩

 آفريقا         

 آنگوال  ٢/٨ ٨/٨ ٨/٢٤ ٩/٣٦ ٦/٣٦ ٦/٤٤ ٦/٤٣ -٢/٢ ٢/١

 الجزاير  ٩/٥٠ ٩/٤٥ ٧/٥٦ ٨/٦٦ ٨/٦٥ ٩/٧٠ ٠/٧٩ ٤/١١ ١/٢

 ليبي  ٦/١٠٤ ٣/٥٤ ١/٦٦ ٥/٦٩ ٠/٦٧ ٧/٦٤ ٠/٧٠ ٢/٨ ٩/١

 مصر  ٥/٨ ٤/٣٦ ٥/٤٧ ٨/٣٨ ٣/٣٧ ٠/٣٧ ٨/٣٦ -٥/٠ ٠/١

 نيجريه ٣/١٠١ ٩/٦٠ ١/٩٧ ٣/١٠٣ ٨/١٠٧ ٦/٩٨ ٢/١٠٧ ٦/٨ ٩/٢

 ساير ٦/١٣ ٠/٢٧ ١/٣٨ ٩/٥٥ ٩/٥٨ ٥/٦١ ٧/٦١ ٣/٠ ٧/١
 جمع آفريقا ١/٢٨٧ ٣/٢٣٣ ٤/٣٣٠ ٢/٣٧١ ٢/٣٧٣ ٣/٣٧٧ ٣/٣٩٨ ٥/٥ ٨/١٠

 آسيا و اقيانوسيه         

 استراليا ٢/١٩ ٣/١٩ ١/٢٥ ٣/٣٥ ٨/٣١ ٦/٣١ ٦/٢٦ -٦/١٥ ٧/٠

 اندونزي  ٦/٦٧ ٧/٧٠ ٩/٧٦ ٥/٧١ ٠/٦٨ ٠/٦٣ ٥/٥٧ -٦/٨ ٦/١

 برونئي  ٤/١١ ٧/٨ ٥/٨ ٤/٩ ٩/٩ ٢/١٠ ٥/١٠ ١/٢ ٣/٠

 تايلند ـــ ٦/٠ ٤/٣ ٦/٦ ٠/٧ ٨/٧ ٠/٩ ٧/١٥ ٢/٠
 چين  ٦/٥٣ ١/١٠٦ ٠/١٤٤ ٦/١٦٢ ٨/١٦٤ ٩/١٦٦ ٣/١٦٩ ٥/١ ٦/٤
 مالزي ٤/٤ ٤/١٨ ١/٣١ ٥/٣٥ ٠/٣٥ ٧/٣٦ ٨/٣٨ ٥/٥ ٠/١
 ويتنام ـــ ـــ ٣/٦ ٢/١٦ ١/١٧ ٣/١٧ ٠/١٨ ٠/٤ ٥/٠
 هندوستان  ٢/٧ ٤/٢٥ ٠/٢٩ ١/٣٦ ٠/٣٦ ٨/٣٦ ٧/٣٦ -١/٠ ٠/١
 ساير ٣/٢ ٣/٤ ٠/١٣ ٣/٩ ١/٩ ٣/٩ ٤/٩ ٣/١ ٣/٠
 جمع آسيا و اقيانوسيه ٦/١٦٥ ٤/٢٥٣ ٢/٣٣٧ ٦/٣٨٢ ٦/٣٧٨ ٥/٣٧٩ ٨/٣٧٥ -٠/١ ٢/١٠

 كل جهان  ٦/٢٨٦٦ ٣/٢٧٥٩ ٠/٣١٨٧ ٤/٣٦٠٤ ٧/٣٥٨٥ ٧/٣٥٦١ ٠/٣٦٩٧ ٨/٣ ٠/١٠٠
  OECD كشورهاي ٨/٦٨٣ ٥/٩٠٠ ٧/٩٢٦ ٨/١٠١٠ ٠/١٠٠١ ٥/١٠٠٤ ٥/٩٩٧ -٧/٠ ٠/٢٧

 OECDكشورهاي غير  ٨/٢١٨٢ ٧/١٨٥٨ ٣/٢٢٦٠ ٦/٢٥٩٣ ٧/٢٥٨٤ ٢/٢٥٥٧ ٥/٢٦٩٩ ٦/٥ ٠/٧٣

 OPEC كشورهاي ٩/١٥٣٤ ٩/٨٧٦ ٦/١٣٠٢ ٠/١٥١٠ ٩/١٤٦٣ ٧/١٣٧٥ ٩/١٤٦٦ ٦/٦ ٧/٣٩

 ) ٢( OPEC  غير كشورهاي ٧/٩٠٢ ٠/١٢٦٦ ٣/١٤٨١ ١/١٧٠١ ٤/١٦٩٧ ٥/١٧٢٠ ٠/١٧١٧ -٢/٠ ٤/٤٦

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy,2004 Edition:                                                                       مأخذ
 مي شود و سوختهاي مايعي    ) مايعات گازي ـ مايعات همراه گازطبيعي  كه قابل تفكيك مي باشند          ( NGLsشامل نفت خام، شيل، شنهاي قيردار،       ) ١

 .     را كه از ساير منابع نظير مشتقات زغالسنگ بدست آمده را دربرنمي گيرند
 .ارقام در دسترس نمي باشند  •بق                    استثناي شوروي سابه ) ٢



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٣٦٩

                                                   )١(مصرف نفت در جهان  )  : ٩-٣(جدول 
 )ميليون تن(

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 كاي شماليآمري         

 اياالت متحده آمريكا ٠/٨١٨ ٩/٧٠٤ ٣/٧٨٩ ٦/٨٩٧ ١/٨٩٦ ٤/٨٩٧ ٣/٩١٤ ٩/١ ١/٢٥

 كانادا  ٧/٨١ ٥/٧٠ ١/٧٧ ١/٨٨ ٥/٩٠ ٢/٩٢ ٤/٩٦ ٥/٤ ٦/٢

 مكزيك ٧/٢٤ ٢/٥٢ ٩/٧٢ ٧/٨٥ ٩/٨٤ ٤/٨١ ٦/٨٢ ٥/١ ٣/٢

 يجمع آمريكاي شمال ٣/٩٢٤ ٥/٨٢٧ ٣/٩٣٩ ٤/١٠٧١ ٥/١٠٧١ ٠/١٠٧١ ٢/١٠٩٣ ١/٢ ١/٣٠

 آمريكاي مركزي و جنوبي         

 آرژانتين ٢/٢٣ ٢/٢١ ٦/١٩ ٣/٢٠ ٠/١٩ ١/١٧ ٥/١٧ ٤/٢ ٥/٠

 اكوادور ٤/١ ٣/٣ ٨/٤ ٨/٥ ٩/٥ ٩/٥ ١/٦ ٦/٢ ٢/٠

 برزيل ٦/٣٩ ٦/٥٠ ٩/٦٢ ٨/٨٥ ٥/٨٧ ٥/٨٥ ١/٨٤ -٧/١ ٣/٢

 پرو ٧/٤ ٧/٥ ٩/٥ ٤/٧ ٠/٧ ٩/٦ ٤/٧ ٤/٦ ٢/٠

 شيلي ١/٥ ٨/٤ ٠/٨ ٩/١٠ ٦/١٠ ٦/١٠ ٤/١٠ -٦/١ ٣/٠

 كلمبيا  ٩/٥ ١/٨ ٨/١٠ ٥/١٠ ١/١١ ٠/١٠ ٠/١٠ -١/٠ ٣/٠

 ونزوئال ٠/١٣ ٧/١٨ ٤/١٩ ٥/٢٢ ٨/٢٤ ٠/٢٧ ٩/٢٣ -٥/١١ ٧/٠

 ساير ٧/٣٧ ٤/٣٩ ٣/٤٧ ١/٥٥ ٦/٥٥ ٢/٥٦ ٣/٥٧ ١/٢ ٦/١

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٥/١٣٠ ٧/١٥١ ٥/١٧٨ ٢/٢١٨ ٥/٢٢١ ٢/٢١٩ ٦/٢١٦ -٢/١ ٠/٦

 اروپا و اورآسيا         

 آلمان  ٢/١٦٢ ١/١٢٣ ٣/١٣٦ ٨/١٢٩ ٦/١٣١ ٤/١٢٧ ١/١٢٥ -٨/١ ٤/٣

 اتريش ٨/١١ ١/١٠ ٤/١١ ٨/١١ ٨/١٢ ٠/١٣ ٣/١٤ ٣/٩ ٤/٠

 اسپانيا  ١/٣٩ ٨/٤٧ ٣/٥١ ٠/٧٠ ٧/٧٢ ٨/٧٣ ٥/٧٥ ٤/٢ ١/٢

 اسلواكي  ٤/٥ ٩/٥ ٢/٣ ٤/٣ ٢/٣ ٥/٣ ٧/٣ ٦/٤ ١/٠

 انگلستان  ٢/١١٣ ٤/٧٢ ٠/٨٤ ٦/٧٨ ٩/٧٧ ٣/٧٨ ٨/٧٦ -٨/١ ١/٢

 ايتاليا  ٦/١٠٣ ٢/٨٩ ٦/٩٢ ٥/٩٣ ٨/٩٢ ٩/٩٢ ١/٩٢ -٩/٠ ٥/٢

 ايرلند ٤/٥ ٠/٤ ١/٥ ٢/٨ ٠/٩ ٨/٨ ٤/٨ -٩/٣ ٢/٠

 ايسلند  ٧/٠ ٥/٠ ٧/٠ ٩/٠ ٩/٠ ٩/٠ ٩/٠ -٠/١ ٠/٠

 بلژيك و لوكزامبورگ ٥/٣١ ١/٢١ ٥/٢٦ ٩/٣٣ ٢/٣٢ ٥/٣٣ ٨/٣٤ ٧/٣ ٠/١

 بلغارستان ٨/١٠ ٦/١١ ٢/٦ ٩/٣ ٠/٤ ٢/٤ ٣/٤ ٠/٣ ١/٠

 پرتغال  ٣/٦ ٥/٩ ٠/١٢ ٥/١٥ ٨/١٥ ٢/١٦ ٦/١٦ ٤/٢ ٥/٠

 تركيه ٤/١٢ ٢/١٦ ٠/٢٧ ٦/٣١ ٥/٣٠ ٣/٣١ ٩/٣١ ٠/٢ ٩/٠



      

 

 

 ٣٧٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
     ادامه                                                                                   ... )١(مصرف نفت در جهان  )  : ٩-٣(جدول 

 )ميليون تن(

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 جمهوري چك  ٥/٩ ٢/١٠ ٩/٦ ٩/٧ ٣/٨ ٢/٨ ٦/٨ ٧/٤ ٢/٠

 دانمارك  ٩/١٧ ٤/١٠ ٥/٩ ٤/١٠ ٨/٩ ٦/٩ ٣/٩ -١/٣ ٣/٠

 ني روما ١/١٣ ٦/١٤ ١/١٢ ٠/١٠ ٦/١٠ ٦/١٠ ٠/١١ ٠/٣ ٣/٠

 سوئد  ٩/٢٨ ٤/١٨ ١/١٦ ٢/١٥ ٢/١٥ ٢/١٥ ٨/١٥ ٢/٤ ٤/٠

 سوئيس  ٧/١٤ ٣/١٢ ٣/١٢ ٢/١٢ ١/١٣ ٤/١٢ ١/١٢ -٧/٢ ٣/٠

 :شوروي سابق  ٠/٣٠٦ ٦/٤١٦ ٧/٢٧٥ ٦/١٧٢ ٧/١٧١ ٧/١٧٢ ٤/١٧٥ ٦/١ ٨/٤

 آذربايجان  • • ٢/٨ ٢/٦ ٧/٣ ٦/٣ ٤/٤ ٧/٢٢ ١/٠

 ن ازبكستا • • ١/٨ ٨/٦ ٠/٧ ٨/٦ ٥/٦ -٤/٤ ٢/٠

 اوكراين • • ٨/٢٤ ٠/١٢ ٧/١٢ ٤/١٢ ١/١٣ ٤/٥ ٤/٠

 تركمنستان  • • ٢/٣ ١/٣ ٩/٣ ٠/٤ ٧/٣ -٥/٧ ١/٠

 روسيه سفيد • • ٠/١٤ ٦/٦ ٩/٥ ٢/٥ ١/٦ ٣/١٧ ٢/٠

 فدراسيون روسيه • • ٦/١٨٨ ٥/١٢٣ ٣/١٢٢ ٥/١٢٣ ٧/١٢٤ ٩/٠ ٤/٣

 قزاقستان • • ٧/١٥ ٤/٧ ٩/٨ ٠/١٠ ٥/٩ -٧/٤ ٣/٠

 ليتواني  • • ٩/٣ ٤/٢ ٧/٢ ٥/٢ ٥/٢ ٥/٠ ١/٠

 ساير • • ٢/٩ ٦/٤ ٦/٤ ٧/٤ ٩/٤ ٣/٤ ١/٠

 فرانسه ٣/١٢٧ ٤/٨٩ ١/٩١ ٩/٩٤ ٥/٩٥ ٩/٩٢ ٢/٩٤ ٥/١ ٦/٢

 فنالند  ٣/١٣ ٥/١٠ ٩/٩ ٧/١٠ ٥/١٠ ٩/١٠ ٤/١١ ٤/٤ ٣/٠

 لهستان  ٧/١١ ٧/١٥ ٠/١٤ ٠/٢٠ ٢/١٩ ٤/١٩ ٥/٢٠ ٩/٥ ٦/٠

 مجارستان  ٢/٨ ٧/٩ ٧/٧ ٨/٦ ٧/٦ ٤/٦ ٢/٦ -٤/٢ ٢/٠

 نروژ ٦/٨ ٣/٨ ٥/٩ ٤/٩ ٧/٩ ٤/٩ ٦/٩ ٥/١ ٣/٠

 هلند  ٣/٤١ ١/٢٩ ٤/٣٦ ٧/٤١ ٩/٤٣ ٨/٤٣ ٥/٤٤ ٦/١ ٢/١

 يونان  ٠/١٠ ٤/١١ ٧/١٦ ٩/١٩ ٠/٢٠ ١/٢٠ ٩/٢٠ ٠/٤ ٦/٠

 ساير ٠/١٢ ٩/١٦ ٨/١٢ ٥/١٦ ٣/١٧ ٩/١٧ ٦/١٨ ٩/٣ ٥/٠

 جمع اروپا و اورآسيا ٨/١١٢٤ ٩/١٠٨٤ ٠/٩٨٧ ٤/٩٢٩ ٩/٩٣٤ ١/٩٣٣ ٣/٩٤٢ ٠/١ ٩/٢٥

 خاورميانه         

 امارات متحده عربي  ٥/٠ ٣/٦ ٢/١٧ ٢/١٢ ٨/١٣ ٤/١٤ ٠/١٥ ٢/٤ ٤/٠

 ايران  ٥/٢٣ ٧/٣٦ ٩/٥٠ ١/٥٦ ٠/٥٤ ٢/٥٣ ٠/٥٤ ٥/١ ٥/١

 عربستان سعودي  ٣/٢٢ ٧/٤٥ ١/٥٢ ٤/٦٢ ٧/٦٢ ٤/٦٣ ٠/٦٧ ٦/٥ ٨/١

 قطر ١/٠ ٦/٠ ٨/٠ ٢/١ ٤/١ ٠/٢ ٧/١ -١/١٤ ♦

 كويت ٤/٤ ٣/٧ ٠/٥ ٤/١٠ ٥/١٠ ٤/١١ ٧/١٣ ٨/١٩ ٤/٠

 ساير  ١/١٩ ١/٣٤ ٦/٥٢ ٨/٦٥ ٢/٦٧ ٦/٦٨ ٤/٦٣ -٦/٧ ٧/١

 جمع خاورميانه ٠/٧٠ ٧/١٣٠ ٧/١٧٨ ١/٢٠٨ ٧/٢٠٩ ١/٢١٣ ٩/٢١٤ ٨/٠ ٩/٥



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٣٧١

 )ميليون تن(                                       ادامه                                                ... )١(مصرف نفت در جهان  )  : ٩-٣(جدول 

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آفريقا         

 آفريقاي جنوبي  ٣/١١ ٣/١٣ ٠/١٨ ٥/٢٢ ٠/٢٣ ٦/٢٣ ٢/٢٤ ٥/٢ ٧/٠

 الجزاير  ٧/٢ ٠/٧ ١/٩ ٥/٨ ٨/٨ ٧/٩ ٠/١٠ ٧/٢ ٣/٠

 مصر  ٧/٦ ٠/١٩ ٦/٢١ ٢/٢٧ ١/٢٦ ٢/٢٥ ٩/٢٥ ٧/٢ ٧/٠

 ساير ٥/٢٢ ٨/٣٩ ٣/٤٩ ٥/٥٧ ٥/٥٨ ٣/٥٩ ٣/٦٠ ٨/١ ٧/١

 جمع آفريقا ٢/٤٣ ١/٧٩ ٠/٩٨ ٧/١١٥ ٣/١١٦ ٩/١١٧ ٥/١٢٠ ٢/٢ ٣/٣

 آسيا و اقيانوسيه         

 استراليا ٢/٢٨ ٣/٢٧ ٧/٣٢ ٧/٣٧ ١/٣٨ ٠/٣٨ ١/٣٨ ٣/٠ ٠/١

 اندونزي  ٣/٩ ٥/٢١ ٦/٣٧ ٢/٥٠ ٩/٥١ ١/٥٣ ٩/٥٣ ٥/١ ٥/١

 بنگالدش  ٩/٠ ٣/١ ١/٢ ٢/٣ ٨/٣ ٠/٤ ٢/٤ ٠/٥ ١/٠

 پاكستان  ٦/٣ ٦/٦ ٥/١٣ ٨/١٨ ٣/١٨ ٠/١٨ ٠/١٧ -١/٥ ٥/٠

 تايلند ٥/٧ ٢/١١ ٨/٢٦ ٨/٣٤ ١/٣٣ ٤/٣٦ ٧/٣٨ ٢/٦ ١/١

 تايوان  ٣/١٠ ٣/١٧ ٢/٣٠ ٨/٣٩ ٢/٣٩ ٠/٤٠ ٧/٤١ ٢/٤ ١/١

 چين  ٨/٥٣ ٧/٨٤ ٥/١٤٠ ١/٢٣٠ ٢/٢٣٢ ٩/٢٤٦ ٢/٢٧٥ ٥/١١ ٦/٧

 زالند نو  ٧/٤ ٨/٣ ٢/٥ ٣/٦ ٥/٦ ٦/٦ ٩/٦ ٠/٥ ٢/٠

 ژاپن  ١/٢٦٩ ٢/٢٠٧ ٩/٢٥١ ٥/٢٥٥ ٥/٢٤٧ ٦/٢٤٣ ٧/٢٤٨ ١/٢ ٨/٦

 سنگاپور ٧/٧ ٢/١١ ٧/٢٦ ٥/٣٣ ٤/٣٦ ٥/٣٥ ١/٣٤ -٩/٣ ٩/٠

 فيليپين  ٦/٩ ٣/١٠ ١/١٤ ٦/١٦ ٥/١٦ ٦/١٥ ٦/١٥ -١/٠ ٤/٠

 كره جنوبي  ٢/١٢ ٧/٢٤ ٣/٧٩ ٢/١٠٣ ١/١٠٣ ٧/١٠٤ ٧/١٠٥ ٠/١ ٩/٢

 مالزي ١/٤ ٦/٩ ٦/١٥ ٤/٢٠ ٦/٢٠ ٥/٢٢ ٩/٢٣ ٤/٦ ٧/٠

 هندوستان  ٣/٢٣ ٢/٣٧ ٧/٦٢ ١/١٠٦ ٠/١٠٧ ٣/١١١ ٣/١١٣ ٩/١ ١/٣

 هنگ كنگ  ٩/٤ ٩/٥ ٣/٨ ٧/٩ ٧/١١ ٩/١٢ ١/١٣ ٤/١ ٤/٠

  ساير ٤/١٠ ١/٩ ٤/١٠ ٥/١٧ ٤/١٨ ٤/١٩ ٠/١٩ -٥/٢ ٥/٠

 جمع آسيا و اقيانوسيه ٥/٤٥٩ ٩/٤٨٨ ٦/٧٥٧ ٣/٩٨٣ ٣/٩٨٤ ٣/١٠٠٨ ١/١٠٤٩ ٠/٤ ٨/٢٨

 كل جهان  ٤/٢٧٥٢ ٨/٢٧٦٢ ٣/٣١٣٩ ١/٣٥٢٦ ٢/٣٥٣٨ ٦/٣٥٦٢ ٦/٣٦٣٦ ١/٢ ٠/١٠٠

  OECD كشورهاي ٤/٢٠٢١ ٦/١٧١٥ ٧/١٩٨٨ ٥/٢٢٠٠ ٩/٢١٩٧ ٦/٢١٩١ ٨/٢٢٢٥ ٦/١ ٢/٦١

 OECDكشورهاي غير  ٠/٧٣١ ٢/١٠٤٧ ٦/١١٥٠ ٦/١٣٢٥ ٣/١٣٤٠ ٠/١٣٧١ ٨/١٤١٠ ٩/٢ ٨/٣٨

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٨/٧١١ ٥/٥٤٦ ٩/٥٩٨ ٢/٦٣٤ ٧/٦٣٩ ٣/٦٣٦ ٧/٦٣٩ ٥/٠ ٦/١٧

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition:                                                                        مأخذ
تفاوتهاي موجود ميان ارقام مصرف و توليد نفت در جهان ناشي از تغيير در موجودي، مصرف مشتقات غيرنفتي و سوختهاي                         : اتمالحظ

 .جايگزين و يا اختالفات اجتناب ناپذير در تعاريف، مقياسها و يا واحدهاي تبديل عرضه نفت و اطالعات مربوط به تقاضا مي باشد
 .ي، سوخت كشتي ها و هواپيماهاي بين المللي، سوخت پااليشگاهها و تلفات حاصل گرديده استمصرف از مجموع تقاضاي داخل)  ١
 .  مي باشد٠٥/٠رقم كمتر از  ♦



      

 

 

 ٣٧٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

نمودار ( ٤-٩) :  سهم مناطق مختلف جهان در توليد نفت

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
سال

آمريكاي شمالي آمريكاي  مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

نمودار ( ٥-٩) : سهم  مناطق مختلف جهان در مصرف نفت

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
سال

آمريكاي شمالي آمريكاي  مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

0%

20%

40%

60%

80%

100%

واردات نفت خام صادرات نفت خام

آمريكاي شمالي آمريكاي مركزي و جنوبي اروپا و شوروي سابق خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه ساير

0%

20%

40%

60%

80%

100%

واردات فرآورده صادرات فرآورده

نمودار ( ٦-٩) : صادرات و واردات نفت خام و فرآورده هاي نفتي در سال ٢٠٠٣



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٣٧٣

 ظرفيت پااليشگاههاي نفت جهان )  : ٩-٤(جدول 
 )٢ و١()هزار بشكه در روز(

سهم در  ٢٠٠٣
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

 تغييرات 

٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 
 )درصد(

تعداد 
 پااليشگاه

 ظرفيت
 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 آمريكاي شمالي          

 اياالت متحده آمريكا ١٤٣٦٠ ١٦١٤٠ ١٥٠٣٠ ١٦٥٩٥ ١٦٧٨٥ ١٦٧٥٧ ١٦٨٩٤ ١٤٩ ٨/٠ ٢/٢٠

 كانادا  ١٨٤٦ ١٨٧٣ ١٨٢٤ ١٨٦١ ١٩١٧ ١٩٢٣ ١٩٢٨ ٢١ ٣/٠ ٣/٢

 مكزيك ٧٢٢ ١٢٣٥ ١٤٤٤ ١٤٨١ ١٤٨١ ١٤٦٣ ١٤٦٣ ٦ ـــ ٧/١

 جمع آمريكاي شمالي ١٦٩٢٨ ١٩٢٤٨ ١٨٢٩٨ ١٩٩٣٧ ٢٠١٨٣ ٢٠١٤٣ ٢٠٢٨٥ ١٧٦ ٧/٠ ٢/٢٤

 آمريكاي مركزي و جنوبي          

 آرژانتين ٦٢٤ ٦٨٦ ٦٨٨ ٦٥٧ ٦٥٧ ٦٥٧ ٦٥٧ ١٠ ـــ ٨/٠

 و آروبا جزاير آنتيل هلند  ٩٨٠ ٧٤٠ ٤٦٧ ٥٣٥ ٥٩٠ ٥٩٠ ٦٢٥ ١ ٩/٥ ٧/٠

 برزيل ٨٢٠ ١٤٣٥ ١٤٢٩ ١٨٦٣ ١٨٢٣ ١٨٦٨ ١٩١٣ ١٣ ٤/٢ ٣/٢

 ونزوئال ١٤٧٤ ١٣٢٣ ١١٨١ ١١٨٣ ١١٨٣ ١١٩٩ ١١٩٩ ٥ ـــ ٤/١

 ساير ٢٧٣٩ ٢٦٦٨ ٢٢٤٩ ٢٢٢٥ ٢٢١٣ ٢٢٨٧ ٢٢٣٧ ٤١ -٢/٢ ٧/٢

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٦٦٣٧ ٦٨٥٢ ٦٠١٤ ٦٤٦٣ ٦٤٦٦ ٦٦٠١ ٦٦٣١ ٧٠ ٥/٠ ٩/٧

 ا و اورآسيااروپ          

 آلمان  ٣١٩٢ ٢٧٣٥ ٢٢٤٨ ٢٢٦٢ ٢٢٧٤ ٢٢٨٦ ٢٣٠٤ ١٧ ٨/٠ ٨/٢

 اسپانيا  ٨٩٤ ١٤٧٦ ١٢٤٥ ١٢٤٧ ١٢٤٧ ١٣٣٣ ١٣٣٣ ٩ ـــ ٦/١

 انگلستان  ٢٨٥٢ ٢٠٢٢ ١٨٤٤ ١٧٧٨ ١٧٦٩ ١٧٨٥ ١٧٨٥ ١١ ـــ ١/٢

 ايتاليا  ٣٧٩٢ ٢٧٧٩ ٢٣٦٠ ٢٢٩٢ ٢٢٩٢ ٢٢٩٢ ٢٢٩٢ ١٧ ـــ ٧/٢

 بلژيك  ٨٦٥ ١٠٥٠ ٦٩٢ ٧٧٠ ٧٨٥ ٨٠٣ ٨٠٥ ٥ ٢/٠ ٠/١

 تركيه ٢٨١ ٤٣٤ ٦٧٣ ٦٤٣ ٦٤٣ ٦٤٣ ٦٤٣ ٦ ـــ ٨/٠

 سوئد  ٢٥٣ ٤١٤ ٤٢٢ ٤٢٢ ٤٢٢ ٤٢٢ ٤٢٢ ٥ ـــ ٥/٠

 :شوروي سابق  ٧٢٣٠ ١٠٨٥٠ ١٠١٠٦ ٨٣٥٨ ٨٢٨٠ ٨٣٥٠ ٨٣٩٠ ٦٠ ٥/٠ ٠/١٠

 فدراسيون روسيه • ٧٢٣٠ ٦٥٢١ ٥٤٥١ ٥٤٠٤ ٥٤٧٢ ٥٥١٢ ٤٢ ٧/٠ ٦/٦

 ساير  • ٣٦٢٠ ٣٥٨٥ ٢٩٠٧ ٢٨٧٦ ٢٨٧٨ ٢٨٧٨ ١٨ ـــ ٤/٣

 فرانسه  ٣٠٩٠ ٢٣٧٨ ١٦٨٧ ١٩٨٤ ١٩٦١ ١٩٨٧ ١٩٦٧ ١٣ -٠/١ ٤/٢

 نروژ  ١٦٨ ٢٤٠ ٢٨٨ ٣١٨ ٣٠٧ ٣١٠ ٣١٠ ٢ ـــ ٤/٠

 هلند  ١٨٢٦ ١٥٠٤ ١١٩٧ ١٢١٢ ١٢٣٣ ١٢٣٣ ١٢٣٣ ٦ ـــ ٥/١

 يونان  ٣١٤ ٤٢٣ ٢٩٥ ٤٠٣ ٤١٢ ٤١٢ ٤١٢ ٤ ـــ ٥/٠

 ساير  ٢٥٠٤ ٣٤٠٤ ٣٥٠٩ ٣١٣٨ ٣٢٠٨ ٣٢٩١ ٣٣٦١ ٤٥ ١/٢ ٠/٤

 جمع اروپا و اورآسيا  ٢٧٢٦١ ٢٩٧٠٩ ٢٦٥٦٦ ٢٤٨٢٧ ٢٤٨٣٣ ٢٥١٤٧ ٢٥٢٥٧ ٢٧٨ ٤/٠ ٢/٣٠



      

 

 

 ٣٧٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ظرفيت پااليشگاههاي نفت جهان )  : ٩-٤(جدول 

 )٢ و١()هزار بشكه در روز(

سهم در  ٢٠٠٣
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

 تغييرات 

٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 
 )درصد(

تعداد 
 پااليشگاه

 ظرفيت
 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 خاورميانه           

 امارات متحده عربي ـــ ١٥٤ ٢١٥ ٤٤٠ ٦٧٤ ٧١١ ٦٤٥ ٥ -٣/٩ ٨/٠

 ايران ٦٦٠ ٥٦٢ ١٠٦٢ ١٤٨٤ ١٤٨٤ ١٤٨٤ ١٤٩٤ ٩ ٧/٠ ٨/١

 عراق  ١١٥ ٣٤٢ ٦٣٤ ٦٣٩ ٦٤٤ ٦٤٤ ٦٤٤ ٨ ـــ ٨/٠

 عربستان سعودي  ٦٧٦ ٩٣٥ ١٦٧٠ ١٨٤٦ ١٨٦١ ١٨٦١ ١٩١١ ٨ ٧/٢ ٣/٢

 كويت ٥٢٣ ٥٣٠ ٤٥٥ ٦٩٠ ٧٤٥ ٧٧٠ ٩٠٥ ٣ ٥/١٧ ١/١

 ساير  ٦٩٣ ١١٠١ ١١٣٧ ١١٧٣ ١١٦٤ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٣ ١/٠ ٥/١

 جمع خاورميانه  ٢٦٦٧ ٣٦٢٤ ٥١٧٣ ٦٢٧٢ ٦٥٧٢ ٦٧٢٤ ٦٨٥٤ ٤٦ ٩/١ ٢/٨

 جمع آفريقا  ١٠٦٦ ٢٣٥٧ ٢٩٠٢ ٣٠٣٣ ٣١٩٧ ٣٢٨٤ ٣٣١٧ ٤٥ ٠/١ ٠/٤

 اقيانوسيهآسيا و           

 استراليا ٧٤٧ ٧٨٦ ٧٩١ ٩٣٧ ٩٣١ ٩٤٥ ٨٧٣ ٩ -٦/٧ ٠/١

 اندونزي ٣٦١ ٤٤٦ ٨٦٥ ١٠٥٦ ١٠٥٦ ١٠٥٦ ١٠٥٦ ٨ ـــ ٣/١

 تايوان ١٩٣ ٥٤٢ ٥٧٠ ٧٣٢ ٨٧٤ ١١٥٩ ١١٥٩ ٤ ـــ ٤/١

 تايلند  ١٥٣ ١٦٣ ٤٢٠ ٨٧٢ ٨٤٦ ٨٤٨ ٨٦٠ ٤ ٤/١ ٠/١

 چين ٩٣٤ ٢٠٤٨ ٣٣٣٤ ٥٤٠٧ ٥٦٤٣ ٥٤٧٩ ٥٤٨٧ ٩٥ ١/٠ ٦/٦

 ژاپن  ٥١٤٠ ٤٧٢٤ ٤٨٠٢ ٥٠٢٩ ٤٨١١ ٤٧٢١ ٤٦٨٣ ٣٤ -٨/٠ ٦/٥

 سنگاپور ٧٠٠ ١١٠٨ ١١٦٠ ١٢٥٥ ١٢٥٥ ١٢٥٥ ١٢٥٥ ٣ ـــ ٥/١

 كره جنوبي  ٣٨٠ ٧٥١ ١٥٩١ ٢٣١٦ ٢٣١٦ ٢٣١٦ ٢٣١٦ ٦ ـــ ٨/٢

 هندوستان  ٤٩٩ ٧٧٩ ١٠٦٩ ٢٢١٩ ٢٢٦١ ٢٢٨٩ ٢٣٣٣ ١٧ ٩/١ ٨/٢

 ساير  ٥٨٤ ٨٢٨ ٨٤٥ ١٢٩٢ ١٣٨٦ ١٣٥١ ١٢٩٢ ٢٢ -٤/٤ ٥/١

 جمع  آسيا و اقيانوسيه   ٩٦٩١ ١٢١٧٥ ١٥٤٤٧ ٢١١١٥ ٢١٣٧٩ ٢١٤١٩ ٢١٣١٤ ٢٠٢ -٥/٠ ٥/٢٥

 كل جهان  ٦٤٢٥٠ ٧٣٩٦٥ ٧٤٤٠٠ ٨١٦٤٧ ٨٢٦٣٠ ٨٣٣١٨ ٨٣٦٥٨ ٨١٧ ٤/٠ ٠/١٠٠

 OECDكشورهاي  ٤٢٣٢٣ ٤٣٠٩٣ ٤٠٤١٢ ٤٣٦١٤ ٤٣٦٦٦ ٤٣٨٣٤ ٤٣٨٦٦ ٣٤٢ ١/٠ ٤/٥٢

 OECDكشورهاي غير  ٢١٩٢٧ ٣٠٨٧٢ ٣٣٩٨٨ ٣٨٠٣٣ ٣٨٩٦٤ ٣٩٤٨٤ ٣٩٧٩٢ ٤٧٥ ٨/٠ ٦/٤٧

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ١٧٩١٦ ١٥٧٥٥ ١٢٩٢٤ ١٣٣٨٢ ١٣٤٢١ ١٣٥٩٢ ١٣٥٩٢ ٩٥ ـــ ٢/١٦

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition:                                                                          مأخذ
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٣٧٥

          خوراك پااليشگاههاي نفت جهان  )  : ٩-٥(جدول 

 )١( )هزار بشكه در روز(

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

 تغييرات

٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 
 )درصد(

 نام كشور ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي  ١٤٣٣٩ ١٦٦٩٢ ١٨١٩٦ ١٨٣٣٨ ١٨١٩٦ ١٨٦٢٤ ٤/٢ ٢/٢٦

 اياالت متحده آمريكا  ١١٦٨٥ ١٣٦١٣ ١٥٠٦٧ ١٥١٢٨ ١٤٩٤٧ ١٥٣٠٣ ٤/٢ ٥/٢١

 كانادا  ١٤٣٧ ١٥٣٩ ١٧٦٥ ١٨١٢ ١٨٦٢ ١٨٨٥ ٢/١ ٧/٢

 مكزيك ١٢١٧ ١٥٤٠ ١٣٦٤ ١٣٩٨ ١٣٨٧ ١٤٣٦ ٥/٣ ٠/٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي ٤٥٩٥ ٤٥٥٢ ٥٣٦٦ ٥٣٦١ ٤٩٣٣ ٤٩٣٣ ـــ ٩/٦

 )١(اروپا و اورآسيا  ٢١٩٩٥ ١٩٩٦٤ ١٩٣٤٠ ١٩٦١٨ ١٩٦٤٧ ٢٠٠٧١ ٢/٢ ٢/٢٨

 وي سابقكشورهاي شور ٩٤٦٠ ٥٩٧٧ ٤٥٨٣ ٤٨٨٣ ٥١٦٣ ٥٢٩٥ ٦/٢ ٤/٧

 خاورميانه ٣٠٢٣ ٤٥٠١ ٥٤٨٨ ٥٨٠٧ ٦١٠٧ ٥٩٧٣ -٢/٢ ٤/٨

 آفريقا ١٧١٦ ٢٢٦٢ ٢٢٣٤ ٢٤١١ ٢٤٥١ ٢٤٠٦ -٨/١ ٤/٣

 آسيا و اقيانوسيه ٨٨٥٥ ١٣٣٩٠ ١٨١٢٨ ١٨٢٢٣ ١٨٠٦٣ ١٩٠٨٤ ٧/٥ ٨/٢٦
 اقيانوسيه  ٦١٣ ٧٨٧ ٨٥١ ٨٤٧ ٨٥٥ ٨١٥ -٧/٤ ١/١
 چين ١٦٠٢ ٢٥٧٠ ٤٢١٨ ٤٢١٥ ٤٣٩٥ ٤٨٧١ ٨/١٠ ٩/٦
 ژاپن ٣٢٥٤ ٣٩٨٢ ٤١٤٥ ٤١٠٧ ٣٩٨٦ ٤١١٨ ٣/٣ ٨/٥
 ساير  ٣٣٨٦ ٦٠٥١ ٨٩١٤ ٩٠٥٤ ٨٨٢٧ ٩٢٨٠ ١/٥ ١/١٣
 كل جهان ٥٤٥٢٣ ٦١٣٦١ ٦٨٧٥٢ ٦٩٧٥٨ ٦٩٣٩٧ ٧١٠٩١ ٤/٢ ٠/١٠٠
 OECDكشورهاي  ٣٠١٧٨ ٣٦٣٨٤ ٣٩٨٠٢ ٣٩٨٢٣ ٣٩١٤٤ ٣٩٩٤٤ ٠/٢ ٢/٥٦
 OECDي غير كشورها ٢٤٣٤٤ ٢٤٩٧٨ ٢٨٩٤٩ ٢٩٩٣٥ ٣٠٢٥٣ ٣١١٤٧ ٠/٣ ٨/٤٣
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 ٣٧٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
                              ١٩٧٣-٢٠٠٢توليد فرآورده هاي نفتي پااليشگاههاي جهان طي سالهاي  )  : ٩-٦(جدول 

 )هزار تن( 

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا  ٦٦٥٤٨٦ ٦٣٤٦٣٩ ٧٤٩٩٨٦ ٨٢٢٨٣٤ ٨١٩٨٧٤ ٨١٦٣٠٣

 كانادا  ٨٢٣٢٢ ٧١٢٦٣ ٨٢٣٠٣ ٩٣٧١٢ ٩٦٣٨٥ ٩٩٢٥٢

 مكزيك  ٢٥٨٥٨ ٥٤١٨١ ٦٩٠٦٢ ٦٤١٧٦ ٦٤٩٥٩ ٦٥٨٧٧

 جمع آمريكاي شمالي  ٧٧٣٦٦٦ ٧٦٠٠٨٣ ٩٠١٣٥١ ٩٨٠٧٢٢ ٩٨١٢١٨ ٩٨١٤٣٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين  ٢٣٤٩١ ٢٣٨١٧ ٢٤٢٨٠ ٢٦٤٣٠ ٢٤٩٠٥ ٢٣٥٧٣

 هلند آنتيل  ٤٣٦٤٤ ٢٢١١٤ ١٢٢٦٩ ١٢٣٣٣ ١٣٤٤٨ ١١٦٩٩

 اكوادور ١٥٧٠ ٣٧٤١ ٥٨٣٩ ٧٦٩١ ٧٦٦٨ ٧٥١٧

 برزيل  ٣٧٠٩٢ ٤٧٢٦٠ ٥٩٥٦٠ ٨٤٠٥٨ ٨٦٤٢٣ ٨٥١٥٥

 پرو  ٤٧٢٩ ٧٢٤٤ ٧٧٣٠ ٧٤٥٤ ٧٨٤٦ ٧٧٩٨

 ترينيداد و توباگو  ١٩٥٨٣ ٤٢٣٥ ٤٧٧٧ ٧٥١٥ ٧٤٤٨ ٧٠١٩

 كلمبيا ٨١٢١ ٩٣٥١ ١٢٨٥٤ ١٥١٢٩ ١٥٨٤٠ ١٥٣٢٣

 نزوئال و ٦٩٩٢٧ ٤٤٣٦١ ٤٧٤٥٣ ٥٣٤٧٢ ٥٥١٩٤ ٥٢٠٦٩

 ساير  ٣٤٩٢٧ ٢٧٩٤٥ ١٨٣٤٠ ٢٣٠١٥ ٢٣٤٥٣ ٢٠٨٩٥

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  ٢٤٣٠٨٤ ١٩٠٠٦٨ ١٩٣١٠٢ ٢٣٧٠٩٧ ٢٤٢٢٢٥ ٢٣١٠٤٨

 اروپا و اورآسيا      

 آلمان ١٣٩٥٠٨ ١١١٦٥٩ ١١٦١٢٩ ١١٥٩٧٣ ١١٤٢٩٢ ١١٤٠٨٣

 اتريش  ٨٨١٧ ٧٠٦٧ ٩٦٣٢ ٨٧٧٠ ٩٣٣٩ ٩٤٤٠

 اسپانيا  ٤٢٤٢٣ ٤٥٥٨٧ ٥٤٦١٧ ٥٩٨٣٠ ٥٧٨٠٦ ٥٧٩٣١

 اسلواكي  ٦٠٤٣ ٦٧٦٩ ٤٦٥٤ ٥٨١٠ ٦٢٣١ ٦١٤١

 انگلستان  ١١٣٠٠٤ ٧٦٢٢٤ ٩٦١٠٨ ٨٦٣٤١ ٨٢٠٩٢ ٨٤٩٩٩

 ايتاليا  ١٣٠٣٠٧ ٨٢٦٧٩ ٩٢٢٨٦ ٩٤٧٧١ ٩٦٠٨٢ ٩٦٢٣٣

 ايرلند ٢٦٧٥ ١١٨٧ ١٨٨٩ ٣٢٨٦ ٣٣٦٥ ٣١٥٤

 ايسلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بلژيك  ٣٥٥١٠ ٢٣٠٠٩ ٣١٢٩٣ ٣٨٠٩٢ ٣٩٨٦٣ ٤٦٠٠٥

 بلغارستان  ٩٣٥٩ ١١٥٧٢ ٥٣٨٨ ٥١٨١ ٥٤٨٦ ٥٠٣٢

 پرتغال  ٤٢٢٢ ٨٢٣٩ ١١٢٦٦ ١٢٣٠٨ ١٣٠٦١ ١٢٣٩٣
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 ادامه  ... ١٩٧٣-٢٠٠٢توليد فرآورده هاي نفتي پااليشگاههاي جهان طي سالهاي  )  : ٩-٦(جدول 
 )هزار تن( 

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 تركيه ١٢٥٣٣ ١٦١٦٤ ٢٥٥٦٨ ٢٣٧٤٥ ٢٥٣٧٤ ٢٦٠٣٧

 جمهوري چك   ٧٥٨٦ ٩١٨٤ ٦٥٨٧ ٦١٣١ ٦٣٠٨ ٦٣٧٦

 دانمارك ٩٧٦٠ ٦٨٨٣ ٨٥٥٤ ٨٢٣١ ٨٠٤٤ ٧٨٩٠

 روماني  ١٧٩٨٦ ٢٢٧٤٣ ١٣٢١٧ ١٠٩٩٠ ١٢١٥٢ ١٣٤٥٣

 سوئد ١٠٥٤٢ ١٤٢٢٣ ٢٠٠٧٣ ٢١٣٦٨ ٢٠٤١١ ١٨٥٤٢

 سوئيس  ٦١٢٦ ٤٢٨٨ ٤٧٤٦ ٤٦٤٧ ٤٩٠٨ ٤٩١٥

 :شوروي سابق  ٣٣٢١٠٠ ٤٥٦٧٠٠ ٢٩٦٢٦٥ ٢٢٧٢٦٢ ٢٤١٠٢١ ٢٥٣٤٤٤

 آذربايجان  • • ١٠١١٦ ٨١٣٢ ٦٠٨٧ ٦٠٠٩

 ازبكستان  • • ٦٣٠٢ ٦٨٢٦ ٦٦٧٨ ٦٤٤١

 اوكراين • • ٢٢٢٨٢ ٩٠٤٣ ١٦٨٤٢ ٢١١٧٥

 تركمنستان  • • ٣٥٦٠ ٥٤٤٥ ٥٦٣٠ ٥٩٨٤

 روسيه سفيد  • • ١٣٧٣٥ ١١٨٠١ ١١٥١٣ ١٢٩١٤

 سيون روسيه فدرا • • ٢١٩٩٣٠ ١٧٣٨٠٣ ١٧٨٠٧٤ ١٨٤٣٨٠

 قزاقستان  • • ١٤٩٣٣ ٧١٤٥ ٩٣٠٣ ٩٨٥٦

 ليتواني  • • ٥٠٥٧ ٤٩٠٣ ٦٧٣٢ ٦٥٤٢

 ساير • • ٣٥٠ ١٦٤ ١٦٢ ١٤٣

 فرانسه  ١٣٣٧٩٢ ٨٠١٢٤ ٨٢٠٢٢ ٨٨٥٧٦ ٩٠٦٨٣ ٨٤٣٠٩

 فنالند  ٩٠٤٥ ١٠٥٠٧ ١٠٠٦٩ ١٢٧٧٧ ١١٨١٢ ١٣١٩٨

 لوكزامبورگ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 لهستان  ١٠٨١٤ ١٣٠٣٦ ١٣٨٢١ ١٨٤٨٠ ١٨٤٠٢ ١٧٥٩٣

 مجارستان  ٧٩٨٠ ٩٠٤٨ ٨٥٥٧ ٧٤٨٣ ٧٤٥٢ ٧٢٣٣

 نروژ  ٦١١٢ ٧٢٢٠ ١٤١٣٠ ١٥١٩٦ ١٣٩٨٤ ١٣٠٣٥

 هلند  ٧٣٠٨١ ٥٩٣٢٥ ٧٣٤٦٣ ٨٠٢٣٥ ٨١٣٠٦ ٧٨٧١٤

 يوگسالوي سابق ٩٠٢٩ ١٣٦٦٨ ٧٧٠٠ ٧٣٣٥ ٨٠٧٤ ٨١٥٩

 يونان  ١٢٤٢٣ ١٣٩٤٦ ١٤١٠٦ ٢٢٢٣٢ ٢١٤٨٣ ٢١٣١٩

 ساير ٢٣٠٩ ١٧٣١ ١٣٩٢ ١٤٨٩ ١٤٦٢ ١٤٧٥

 جمع اروپا و اورآسيا  ١١٥٣٠٨٦ ١١١٢٧٨٢ ١٠٢٣٥٣٢ ٩٨٦٥٣٩ ١٠٠٠٤٩٣ ١٠١١١٠٣

 خاورميانه       

 امارات متحده عربي ـــ ٥٧٨٥ ١٩٨٩٧ ١٢٢١٤ ١٤١٧٢ ١٦٠٤٢

 ايران ٢٨٨٣١ ٢٧٥٩٤ ٤٩٤٦٥ ٧٦٥٣٠ ٧٦٥٩٨ ٧٦٢٥١

 بحرين  ١٢٠٤٢ ٨٩٣٠ ١٢٣٠٧ ١٢٧١٥ ١١٨٦٩ ١٢٢٨٤

 سوريه ١٩٦٣ ٩١٨٣ ١١٤١٦ ١٢٢١٠ ١٢٦٧٧ ١٣٠٥٧

 عراق ٤٠٣٥ ١٥٤١٨ ٢٠١٠١ ٢١٨٢٧ ٢٣٥٧٦ ٢٥٤٦٥



      

 

 

 ٣٧٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه                               ... ١٩٧٣-٢٠٠٢توليد فرآورده هاي نفتي پااليشگاههاي جهان طي سالهاي  )  : ٩-٦(جدول 

 )هزار تن( 

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 عربستان سعودي  ٢٨٢٤٤ ٤٢٨٠٨ ٧٤١٩٢ ٦٩٤٨٣ ٦٨٦٢٣ ٦٧٦٧١

 كويت ١٨٧٥٤ ٢٥٠٧٧ ٢٤٦٢٩ ٣٨٠٥١ ٣٤٧١٣ ٣٧٧٣٠

 ساير  ١٢٠٧٦ ١٦٩٩٠ ٢٢٤٦٥ ٢٥٢٢٤ ٢٤٢٩٦ ٢٧٢٠٤

 جمع خاورميانه  ١٠٥٩٤٥ ١٥١٧٨٥ ٢٣٤٤٧٢ ٢٦٨٢٥٤ ٢٦٦٥٢٤ ٢٧٥٧٠٤

 آفريقا       

 آفريقاي جنوبي ١٣١٠٦ ١٤٢٦٦ ١٩٥٥٤ ٢٥٣٠٧ ٢٧٦٣٢ ٢٦٩٤٠

 الجزاير  ٦١٢٧ ١٩٣٣٧ ٢٠٦٠٣ ٢٠٠٣٣ ٢٠٨٣١ ٢٠٢٠٩

 ليبي  ١٦٠٨ ٥٦٠٢ ١٢٩٩٦ ١٥٠٨٠ ١٥٢٧٤ ١٥٠٤٨

 مصر ٦٨٥١ ١٨١٦٣ ٢٤٨٨٢ ٢٦٠٢٣ ٢٦٧٥٩ ٢٧٢٧٨

 مراكش ٢٢٢٤ ٤٤٨٤ ٦٠٣١ ٦٥٧٩ ٦٦٨١ ٦٠٥٥

 نيجريه  ٢٧٦٢ ٧٦٨٠ ١٢٨٤١ ٤٦٥٣ ١٠٤٨٢ ١٠١٢٩

 ساير  ١٣٤٧٩ ١٤٣٤٢ ١٥٣٣٢ ١٦٦٧٨ ١٧٣٥٠ ١٧١٣٨

 جمع آفريقا  ٤٦١٥٧ ٨٣٨٧٤ ١١٢٢٣٩ ١١٤٣٥٣ ١٢٥٠٠٩ ١٢٢٧٩٧

 آسيا و اقيانوسيه      

 استراليا  ٢٥٢٥١ ٢٧٦٥٤ ٣٣٤٠٠ ٣٦٧٠٨ ٣٥٤٠٣ ٣٥١٧١

 اندونزي ١٠١٣٠ ١٢٣٢٤ ٣٩٧٣٦ ٤٨٩٦٧ ٤٩٣٣٦ ٤٨٠٧٠

 پاكستان ٣٣٦٠ ٤٧٢١ ٦٢١٩ ٨٨٦٤ ٩٣٧٤ ٩٤٩٩

 تايلند ٧٥٣٥ ٧٨٠٧ ١٦٦٣٨ ٣٤٣٨٦ ٣٥٨٨٧ ٣٧٣١٧

 چين  ٤١٦٠٠ ٨٠٢١٨ ١٢٧٥٣٥ ١٩٥٨٣٥ ١٩٧٨٠٨ ٢٠٦٦٥٣

 چين تايپه  ٩٠٠٤ ١٨٦٨١ ٢٦٣٦٦ ٤٦٣٩٠ ٥٠٤٢٢ ٥١٧٧١

 زالند نو  ٣٢٦٥ ٢٤٥١ ٤٨٧٧ ٥٠٦٠ ٤٩٨٢ ٥٣٠٩

 ژاپن  ٢٢٢٣٣٣ ١٦٣٤٥٢ ٢٠٠٥١٠ ٢٠٧١٦٥ ٢٠١٧١١ ٢٠٢٧٢٣

 سنگاپور ٢٢٧٩٩ ٣٧٣١٦ ٤٧٧٣٧ ٣٦٧٣١ ٣٥٧٥٠ ٣٦١٤٢

 فيليپين  ٨٦٤٥ ٨٨٣٧ ١١٤٤٠ ١٥١٩٥ ١٤٣٢٧ ١٢٢٦٤

 كره جنوبي ١٤٩٨٩ ٢٧٠١٧ ٧٥٧٥٧ ١٢٢٠٠١ ١١٩٢١٠ ١١١٣٧٧

 مالزي ٣٨٥٨ ٦٥٢٣ ١٠٢٨١ ٢٠٤٧٤ ٢٢٢٦٩ ٢٠٩٦٦

 هندوستان  ٢٠٧٢٤ ٣٤١٧٧ ٥٣٢٣٤ ١٠٢٥١٤ ١٠٧١٥٢ ١١١٦٦٥

 ساير  ٣٢٩٤ ٥٨٧٩ ٧٠٣٢ ٥٣٦٠ ٥٢٨٠ ٥٥٣٥

 جمع آسيا و اقيانوسيه ٣٩٦٧٨٧ ٤٣٧٠٥٧ ٦٦٠٧٦٢ ٨٨٥٦٥٠ ٨٨٨٩١١ ٨٩٤٤٦٢

 كل جهان ٢٧١٨٧٢٥ ٢٧٣٥٦٤٩ ٣١٢٥٤٥٨ ٣٤٧٢٦١٥ ٣٥٠٤٣٨٠ ٣٥١٦٥٤٦

 OECDكشورهاي  ١٨٢١٨٠٧ ١٥٨٧٠٢٥ ١٩١٥٤٦٥ ٢٠٨٥٩٣٨ ٢٠٧٤٨٢٢ ٢٠٦٥٥٥٢

 OECDكشورهاي غير  ٨٩٦٩١٨ ١١٤٨٦٢٤ ١٢٠٩٩٩٣ ١٣٨٦٦٧٧ ١٤٢٩٥٥٨ ١٤٥٠٩٩٤

             .IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of OECD Countries, Edition, 1999, 2002-2004:      مأخذ

                IEA, International Energy Agency, Energy Statistics of  Non-OECD Countries, Edition, 1999, 2002-2004. 
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٣٧٩

 ٢٠٠٢توليد فرآورده هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال  )  : ٩-٧(جدول 
 )هزار تن(

 )١(ساير جمع
نفت كوره 

 نسنگي
 نفت گاز 

نفت 
 سفيد

سوخت 
 جت

بنزين 
 موتور

گاز مايع و 
 اتان

 نام كشور

 آمريكاي شمالي         

 اياالت متحده آمريكا  ٢٠٠٠٦ ٣٥٧٠١٥ ٧١٣١٦ ٢٨٥٧ ١٨٠٥١١ ٣٥٨٧٩ ١٤٨٧١٩ ٨١٦٣٠٣

 كانادا  ١٩٨٢ ٣٣٧٣٧ ٣٧٣٥ ١٥٢٧ ٢٩٢٥٣ ٦٨٧٩ ٢٢١٣٩ ٩٩٢٥٢

 مكزيك  ٩٨٢ ١٦٦٥٤ ٢٥٨٤ ٦٤ ١٣١٦٥ ٢٥٥٩٩ ٦٨٢٩ ٦٥٨٧٧
 جمع آمريكاي شمالي  ٢٢٩٧٠ ٤٠٧٤٠٦ ٧٧٦٣٥ ٤٤٤٨ ٢٢٢٩٢٩ ٦٨٣٥٧ ١٧٧٦٨٧ ٩٨١٤٣٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي         

 آرژانتين  ١٠٤٥ ٤٨٨٤ ١٣٠٥ ٣٨ ٩٦٣٦ ١٧٦١ ٤٩٠٤ ٢٣٥٧٣

 آنتيل هلند  ١١٩ ١٦٤٤ ٧١٠ ٤٤ ٢٠٥٨ ٤٦٢٩ ٢٤٩٥ ١١٦٩٩

 اكوادور ٩٩ ١٥٠١ ٢٢٧ ٣ ١٦٦٦ ٣٧٣٤ ٢٨٧ ٧٥١٧

 برزيل  ٤٢٣٥ ١٤٢٠٤ ٢٨٦٣ ١٨٠ ٢٧٤٦٨ ١٨١٠١ ١٨١٠٤ ٨٥١٥٥

 پرو  ٢٠٧ ١٢٩١ ٣٥٣ ٧٠٦ ١٨٥٠ ٣١٤٠ ٢٥١ ٧٧٩٨

 ترينيداد و توباگو  ٩٧ ١٢٦٢ ٦٧٠ ٨ ١٥٤٦ ٣١٧٥ ٢٦١ ٧٠١٩

 شيلي ٢٨٣ ٢١١٠ ٦٠٦ ١٥٢ ٣٧٩٣ ١٣٦٨ ٦٨٥ ٨٩٩٧

 كلمبيا ٦٩٧ ٤٦٧٦ ١٠٣١ ١٢٧ ٣١٧٤ ٣١١٨ ٢٥٠٠ ١٥٣٢٣

 ونزوئال  ٨٣١ ١٤٨٤٨ ٤٠٣٥ ٢٨ ١٣٣٠٤ ١٣١٠٩ ٥٩١٤ ٥٢٠٦٩

 ساير  ٣٣٨ ٢٠٢٢ ٣٨٦ ٥٩٤ ٢٩٨٠ ٤٣٠٨ ١٢٧٠ ١١٨٩٨
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  ٧٩٥١ ٤٨٤٤٢ ١٢١٨٦ ١٨٨٠ ٦٧٤٧٥ ٥٦٤٤٣ ٣٦٦٧١ ٢٣١٠٤٨

 اروپا و اورآسيا        

 آلمان ٢٩٥٦ ٢٥٩٧٠ ٤١٥٧ ٨ ٤٧٤٥٥ ١٢١٨٣ ٢١٣٥٤ ١١٤٠٨٣

 اتريش  ٢٣ ٢٠٠٢ ٤٨٤ ٢ ٣٩٨٤ ١٠١٢ ١٩٣٣ ٩٤٤٠

 اسپانيا  ١٥٦١ ٨٨٧١ ٣٥٦٧ ٢٦٣ ٢٠٨٢٠ ١٢١٢٢ ١٠٧٢٧ ٥٧٩٣١

 اسلواكي  ١٤٠ ١٥٥٥ ٤٤ ــ ٢٣٤١ ٦٢٠ ١٤٤١ ٦١٤١

 انگلستان  ٢٢١٣ ٢٣١٧٨ ٥٦٠٣ ٣٣٤٤ ٢٨٥٢٩ ١٠٤٢٧ ١١٧٠٥ ٨٤٩٩٩

 ايتاليا  ٢٤٧٢ ٢٠٨٠٤ ٤٠٢٣ ٢٨٣ ٣٨٩٩٣ ١٧١٩٠ ١٢٤٦٨ ٩٦٢٣٣

 ايرلند ٦٠ ٦٦٠ ــ ٣١٤ ٩٥٥ ١٠٤٧ ١١٨ ٣١٥٤

 ايسلند  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 بلژيك  ٦٥٦ ٥٧٧٥ ٢٠٦٧ ٧٨ ١٢٤٦٤ ٧٦٠٣ ١٧٣٦٢ ٤٦٠٠٥

 بلغارستان  ٩٧ ١٠٣٠ ١٢٣ ــ ١٨١٧ ١٢٠٣ ٧٦٢ ٥٠٣٢

 پرتغال ٣٤١ ٢٥١٨ ٥١١ ٢ ٤٨٢٧ ٢٣٥٨ ١٨٣٦ ١٢٣٩٣

 تركيه  ٧٤١ ٣٧١٨ ١٦٠٦ ٤٤ ٧٧٢٠ ٧٩٧٠ ٤٢٣٨ ٢٦٠٣٧

 وري چك  جمه ١٥٧ ١٢٤٦ ١٦٠ ــ ٢٤١٢ ٣٧٦ ٢٠٢٥ ٦٣٧٦

 دانمارك  ١٦٣ ٢٠٧٤ ٥٢٩ ــ ٣٢٥٨ ١٥٧٤ ٢٩٢ ٧٨٩٠

 روماني  ٣٤٤ ٣٥٦٩ ١٠٥ ٦٨ ٤٦٨٩ ٢٠٥٠ ٢٦٢٨ ١٣٤٥٣



      

 

 

 ٣٨٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... ٢٠٠٢توليد فرآورده هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال  )  : ٩-٧(جدول 

 )هزار تن(

 )١(ساير جمع
نفت كوره 
 سنگين

 نفت گاز 
نفت 
 سفيد

سوخت 
 جت

زين بن
 موتور

گاز مايع و 
 اتان

 نام كشور

 سوئد  ٢٧٢ ٣٩٨٧ ٥٧ ــ ٦٩٦٤ ٥٠٦٩ ٢١٩٣ ١٨٥٤٢

 سوئيس  ٢٠٩ ١١٧٥ ٤٠٦ ــ ٢٠١١ ٧٤٣ ٣٧١ ٤٩١٥

 :شوروي سابق  ١٠٠٣٧ ٤٢٢٩١ ١١٤١٥ ٤٦٧ ٧٢٩٩٠ ٨١٣٣٨ ٣٤٩٠٦ ٢٥٣٤٤٤

 آذربايجان  ٩٥ ٦١٠ ٥٠٧ ١٤٣ ١٥٩٣ ٢٥٦٩ ٤٩٢ ٦٠٠٩

 ازبكستان  ١٠ ١٦٠٣ ٢٧٤ ١٠٢ ١٧٣٥ ١٦٧٥ ١٠٤٢ ٦٤٤١

 اوكراين ٦٢٧ ٤٥٨٨ ٣٤٠ ٢ ٥٧٩٢ ٧٣٨١ ٢٤٥٥ ٢١١٧٥

 تركمنستان  ــ ١٢٩٢ ٢٧٠ ــ ٢٣٦٠ ١٦٤٠ ٤٢٢ ٥٩٨٤

 روسيه سفيد ١٩٤ ١٧٥٦ ــ ١٤٠ ٤٦٠٦ ٥٠٩٩ ١١١٩ ١٢٩١٤

 فدراسيون روسيه ٧٦١٠ ٢٨٩٩٢ ٩٣٠٣ ٦٥ ٥٢٧٢٤ ٥٨٨٩٦ ٢٦٧٩٠ ١٨٤٣٨٠

 زاقستانق ١٠٤٦ ١٦٩١ ٦٦ ١٥ ٢٣٠١ ٢٧٩٤ ١٩٤٣ ٩٨٥٦

 ليتواني ٤٥٥ ١٧١٩ ٦٥٥ ــ ١٨٥٠ ١٢٢٩ ٦٣٤ ٦٥٤٢

 ساير ــ ٤٠ ــ ــ ٢٩ ٥٥ ١٩ ١٤٣

 فرانسه ٢٥٢٤ ١٦٩٧٠ ٥٢٣٨ ٦٩ ٣٣٣٠١ ١٠٦٢٦ ١٥٥٨١ ٨٤٣٠٩

 فنالند  ٢٢٧ ٤٤٧٥ ٦٥٩ ــ ٥١٢٨ ١٤٠٣ ١٣٠٦ ١٣١٩٨

 لوكزامبورگ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ

 هستان ل ٢٥٥ ٣٩٣٢ ٥٧٥ ١٠ ٦٣١٤ ٣٣٢٥ ٣١٨٢ ١٧٥٩٨

 مجارستان  ٩٠ ١٥٧٣ ١٨٣ ١ ٣٠٩٦ ٣٥٨ ١٩٣٢ ٧٢٣٣

 نروژ ٢٩٠ ٢٩٢٠ ٥٨٢ ــ ٦٠١٠ ١٥٠٣ ١٧٣٠ ١٣٠٣٥

 هلند  ٤٦٦٤ ١٥٧٦٧ ٦١٧٤ ٤٨٤ ١٩٥٨٣ ١٢٧٠٤ ١٩٣٣٨ ٧٨٧١٤

 يوگسالوي سابق ٣٧٦ ١٩٦٢ ١٣٠ ٣٥ ٢٤٧٧ ٢٠١٨ ١١٦١ ٨١٥٩

 يونان  ٦٩٤ ٣٨٠٢ ١٦٨٤ ٢٦ ٥٦٢٤ ٧١٨٨ ٢٣٠١ ٢١٣١٩

 ساير ٣٣ ١٧٤ ٨ ٣٧ ٤٤٧ ٥٠٣ ٢٧٣ ١٤٧٥
 جمع اروپا و اورآسيا ٣١٥٩٥ ٢٠١٩٩٨ ٥٠٠٩٠ ٥٥٣٥ ٣٤٤٢٠٩ ٢٠٤٥١٣ ١٧٣١٦٣ ١٠١١١٠٣

 خاورميانه        

 امارات متحده عربي  ٥٣٠ ٢١٣٠ ٢٨٦٣ ــ ٤٧٩٥ ٣١٣٦ ٢٥٨٨ ١٦٠٤٢

 ايران  ١٧٤٨ ١٠٣٧٤ ٧٩٣ ٧٣٨٥ ٢٢١٣١ ٢٧٦٢٠ ٦٢٠٠ ٧٦٢٥١

 بحرين ٣٢ ٧٤٦ ١٩٨٠ ٣٦٦ ٤٢٣٣ ٢٨٣٥ ٢٠٩٢ ١٢٢٨٤

 سوريه  ٢٩٣ ١٤٠٢ ١٨٨ ٦٤ ٤١٦٨ ٥٩٥٦ ٩٨٦ ١٣٠٥٧

 عراق ١١٧٦ ٣٥١٢ ٦٥٠ ١١٧٢ ٧٩٣٦ ٨٩٩٣ ٢٠٢٦ ٢٥٤٦٥

 عربستان سعودي  ٧٧٠ ٨٦٢٤ ٤٠١٦ ٣٥٩٨ ٢٢١٨٣ ٢٠٣١٨ ٨١٦٢ ٦٧٦٧١

 كويت ٩٠٦ ١٣٨٠ ١٧٠٣ ٥٨٤٦ ١١٢٨٥ ٧٤٤٦ ٩١٦٤ ٣٧٧٣٠

 ساير  ٧٧٨ ٥٧٦٤ ١٦٣٢ ١٣٤٥ ٦٧٠٤ ٩٢٤١ ١٧٤٠ ٢٧٢٠٤
 جمع خاورميانه ٦٢٣٣ ٣٣٩٣٢ ١٣٨٢٥ ١٩٧٧٦ ٨٣٤٣٥ ٨٥٥٤٥ ٣٢٩٥٨ ٢٧٥٧٠٤
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 ادامه  ... ٢٠٠٢توليد فرآورده هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال  )  : ٩-٧(جدول 
 )هزار تن(

 )١(ساير جمع
نفت كوره 
 سنگين

 نفت گاز
نفت 
 سفيد

سوخت 
 جت

بنزين 
 موتور

گاز مايع و 
 اتان

 نام كشور

 آفريقا         

 آفريقاي جنوبي ٣١٧ ٨٥٦٧ ١٩٢٤ ٦١٥ ٧٩٩٢ ٥١٧٣ ٢٣٥٢ ٢٦٩٤٠

 الجزاير  ٤٦٠ ١٩٣٩ ١٣٩٣ ٩ ٦٠٤٤ ٥٨٣٣ ٤٥٣١ ٢٠٢٠٩

 ليبي  ٢٦٣ ٢٠٢٠ ١٤٥٧ ٣٠٠ ٤٦٥١ ٤٣٢٣ ٢٠٣٤ ١٥٠٤٨

 مراكش  ٢٥٧ ٣٧٧ ١٣٧ ٨٠ ٢٣٢٣ ١٩٩٩ ٨٨٢ ٦٠٥٥

 مصر ٤٧٨ ٢٣٩٧ ١٣٤٧ ٩٧٨ ٥٩٥٦ ١٠٥٩٣ ٥٥٢٩ ٢٧٢٧٨

 نيجريه  ١١٣ ٢٦٠٣ ٣٧٠ ١١٧٧ ٢٥١٦ ٢٥٧٨ ٧٧٢ ١٠١٢٩

 ساير  ٥٤٤ ٣٢٨٢ ١١٧٢ ١٣٣٦ ٥٦٢٤ ٤١٨٩ ٩٩١ ١٧١٣٨

 جمع آفريقا  ٢٤٣٢ ٢١١٨٥ ٧٨٠٠ ٤٤٩٥ ٣٥١٠٦ ٣٤٦٨٨ ١٧٠٩١ ١٢٢٧٩٧

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا  ٩٤٣ ١٣٢٥٩ ٤٢٧١ ١٨٩ ١١٠٩١ ١٦٩٦ ٣٧٢٢ ٣٥١٧١

 اندونزي ٧٠٧ ٨٥٩٢ ١١٧٥ ٧٢٧٤ ١٣٧٩١ ١١٩٥١ ٤٥٨٠ ٤٨٠٧٠

 پاكستان ٢٠٥ ١٠٦٣ ٨٥٧ ٢٨٤ ٢٩٣٧ ٣٠٦٣ ١٠٩٠ ٩٤٩٩

 تايلند ١٣٩٥ ٦١٠٦ ٣٤٢٥ ٤٣٨ ١٥٠٦٠ ٧٨٨١ ٣٠١٢ ٣٧٣١٧

 چين  ١٠٣٦٨ ٤٢٩٣٦ ٥٧٨٣ ٢٤٧٨ ٧٦٨٠١ ١٨٤٥٥ ٤٩٨٣٢ ٢٠٦٦٥٣

 چين تايپه  ١٢١٤ ٧٨١١ ٢٧٢٠ ١٩٢ ٨١٤٧ ١٢٢٣٣ ١٩٤٥٤ ٥١٧٧١

 نو زالند  ــ ١٥٣٠ ٨٦٩ ٣ ٢٠٤٩ ٤٢٧ ٤٣١ ٥٣٠٩

 ژاپن  ٥٠٩١ ٤٢٧٠٢ ٨١٨٨ ٢٢٨٦٦ ٥٧٩٤٨ ٣٣١١٩ ٣٢٨٠٩ ٢٠٢٧٢٣

 سنگاپور ٨١٨ ٣٦٣٢ ٥٣٦١ ٤٦١ ١٠٧٧٥ ٦٩٤٠ ٨١٥٥ ٣٦١٤٢

 فيليپين  ٤٣٣ ١٩٦٢ ٦٣٧ ٤١٧ ٣٩٨٩ ٣٩١٩ ٩٠٧ ١٢٢٦٤

 كره جنوبي  ٣٦٨٥ ٩٠٢٠ ٨٥٦٧ ٨١٦٦ ٢٨٤٨٤ ٢٧٨٣٣ ٢٥٦٢٢ ١١١٣٧٧

 مالزي ٨٢٤ ٤٢٤٥ ٢٤٨٩ ٤٠١ ٨٢٧١ ٢٣٥١ ٢٣٨٥ ٢٠٩٦٦

 هندوستان  ٤٩٠٣ ١٠٣٦١ ٣٠٥٣ ١٠٠٢٨ ٤٢١٩٢ ١٧١٦٧ ٢٣٩٦١ ١١١٦٦٥

 ساير  ٤٨ ١٠١٥ ٢٤١ ٥٤٣ ١٧٩٦ ١٠٨٤ ٨٠٨ ٥٥٣٥

 جمع آسيا و اقيانوسيه ٣٠٦٣٤ ١٥٤٢٣٤ ٤٧٦٣٦ ٥٣٧٤٠ ٢٨٣٣٣١ ١٤٨١١٩ ١٧٦٧٦٨ ٨٩٤٤٦٢

 كل جهان ١٠١٨١٥ ٨٦٧١٩٧ ٢٠٩١٧٢ ٨٩٨٧٤ ١٠٣٦٤٨٥ ٥٩٧٦٦٥ ٦١٤٣٣٨ ٣٥١٦٥٤٦

 OECDكشورهاي  ٥٣٣٩٧ ٦٢٦٨٨٩ ١٣٧٨٣٩ ٤٠٦٠٠ ٥٨٤٢٩٠ ٢٤٨٨٣٣ ٣٧٣٧٠٤ ٢٠٦٥٥٥٢

 OECDكشورهاي غير  ٤٨٤١٨ ٢٤٠٣٠٨ ٧١٣٣٣ ٤٩٢٧٤ ٤٥٢١٩٥ ٣٤٨٨٣٢ ٢٤٠٦٣٤ ١٤٥٠٩٩٤

  كشور اتحاديه اروپا ١٥ ١٨٨٢٦ ١٣٦٨٥٣ ٣٤٧٥٣ ٤٨٧٣ ٢٣١٨٨٥ ١٠٢٥٠٦ ١١٨٥١٤ ٦٤٨٢١٠

             IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org  :                                               مأخذ

 .ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنزين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي گردد) ١ 



      

 

 

 ٣٨٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )٢ ()هزار بشكه در روز (                در مناطق مختلف جهان              )١(مصرف فرآورده هاي عمده نفتي )  : ٩-٨( جدول 

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي         
 انواع بنزين ٨٠٥٦ ٧٩١٩ ٨٩٧٥ ١٠١٠٦ ١٠٢١١ ١٠٥٢٣ ١٠٦٦٧ ٤/١ ٣/٤٤
 ميان تقطيرها ٤٨٠٥ ٤٥٩٠ ٥٦٠٠ ٦٨١١ ٦٨١٢ ٦٦٥٥ ٦٨٥٥ ٠/٣ ٥/٢٨
 نفت كوره ٣١٢٣ ١٨٧٠ ١٥٧١ ١٥١٨ ١٤١١ ١٢٠٩ ١٢٧٠ ١/٥ ٣/٥
 ساير ٣٥٥٥ ٣٥٠٥ ٤٤٤١ ٥١١٣ ٥١٣٥ ٥٢٧٧ ٥٢٩١ ٣/٠ ٩/٢١
 جمع آمريكاي شمالي  ١٩٥٣٩ ١٧٨٨٤ ٢٠٥٨٦ ٢٣٥٤٩ ٢٣٥٦٩ ٢٣٦٦٣ ٢٤٠٨٣ ٨/١ ٠/١٠٠

 اياالت متحده آمريكا         
 انواع بنزين ٧٢٦٥ ٦٩٢٨ ٧٧٩٢ ٨٨١٣ ٨٨٩٠ ٩١٦٧ ٩٢٧٣ ١/١ ٢/٤٦
 ميان تقطيرها ٤٠٩٦ ٣٨٩٤ ٤٨٤٤ ٥٨٥٢ ٥٨٨٤ ٥٧٣٥ ٥٨٨٠ ٥/٢ ٣/٢٩
 نفت كوره ٢٧٠٢ ١٤٣٢ ١٠٦٢ ٨٩٣ ٧٩٤ ٦٨٦ ٧٦٢ ٠/١١ ٨/٣
 ساير ٣٢٥٥ ٢٩٨١ ٣٥٣٩ ٤١٤٣ ٤٠٨٢ ٤١٧٢ ٤١٥٦ -٤/٠ ٧/٢٠
 يكا جمع اياالت متحده آمر ١٧٣١٨ ١٥٢٣٥ ١٧٢٣٦ ١٩٧٠١ ١٩٦٤٩ ١٩٧٦١ ٢٠٠٧١ ٦/١ ٠/١٠٠

 آمريكاي مركزي و جنوبي          
 انواع بنزين ٧٥٩ ٨٨٢ ١٠٢٥ ١٢٧٤ ١٢٥٦ ١٢٣٤ ١١٩٧ -٠/٣ ٩/٢٥
 ميان تقطيرها ٧٢٢ ١٠٣٥ ١٣١٢ ١٦٨٠ ١٧٢٠ ١٧١٩ ١٧٠٣ -٩/٠ ٨/٣٦
 نفت كوره ٨٣٣ ٧٥٢ ٦٩٧ ٧٨٨ ٧٥٥ ٧٣٥ ٧٥٢ ٣/٢ ٣/١٦
 ساير ٣٩٨ ٥٢٧ ٧٧٠ ٩١٩ ١٠٠٩ ١٠٠٥ ٩٧٢ -٢/٣ ٠/٢١
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٢٧١١ ٣١٩٦ ٣٨٠٤ ٤٦٦١ ٤٧٣٩ ٤٦٩٢ ٤٦٢٤ -٥/١ ٠/١٠٠

 اروپا          
 انواع بنزين ٣٣٨٥ ٣٥٩٥ ٤١٣٧ ٤٢١٣ ٤١١١ ٤٠٤٥ ٣٩٦٢ -١/٢ ٤/٢٤
 ميان تقطيرها ٥٥٤٧ ٤٩٩٨ ٥٨٨٠ ٦٧٤٦ ٦٩٩٠ ٦٩٤٧ ٧١٣٢ ٧/٢ ٠/٤٤
 نفت كوره ٥٤٠٣ ٣٠٥٦ ٢٣٥٣ ١٩٧٢ ١٩٨٢ ١٩٩٩ ١٩٧٥ -٢/١ ٢/١٢
 ساير ٢١٢٩ ٢٢٦٧ ٢٦٣٩ ٣٠٦٣ ٣٠٧٨ ٣١١٠ ٣١٥٧ ٥/١ ٤/١٩
 جمع اروپا  ١٦٤٦٤ ١٣٩١٥ ١٥٠٠٩ ١٥٩٩٤ ١٦١٦٠ ١٦١٠١ ١٦٢٢٦ ٨/٠ ٠/١٠٠

 خاورميانه          
 انواع بنزين ٢٣٥ ٤٤٢ ٦٣٥ ٨٤٦ ٨٥٦ ٩١٦ ٩٢٥ ٩/٠ ٦/٢٠
 ميان تقطيرها ٥٠٩ ١٠٤١ ١٢٣٥ ١٤٩٦ ١٥٤٧ ١٥٧٠ ١٥٦٨ -٢/٠ ٠/٣٥
 نفت كوره ٤٥٣ ٨٥٢ ١١٤٢ ١٢٦٤ ١٢٥٩ ١٢٢٠ ١٢٢٨ ٧/٠ ٤/٢٧
 ساير ٢١٠ ٣٣٦ ٦٩١ ٧١٠ ٧١٠ ٧٤٠ ٧٥٩ ٥/٢ ٠/١٧
 جمع خاورميانه  ١٤٠٨ ٢٦٧٢ ٣٧٠٤ ٤٣١٧ ٤٣٧٢ ٤٤٤٦ ٤٤٨٠ ٧/٠ ٠/١٠٠

 آفريقا          
 انواع بنزين ٢١٢ ٣٨٢ ٥٢٧ ٥٧٧ ٥٨٩ ٥٩٥ ٦٠٤ ٦/١ ٥/٢٣
 رهاميان تقطي ٣٧٣ ٦٦٥ ٨١٨ ١٠٠٧ ١٠٣٤ ١٠٥٩ ١٠٨٧ ٦/٢ ٢/٤٢
 نفت كوره ٢٠١ ٣٧٩ ٤١٢ ٤٧٠ ٤٤٩ ٤٣٦ ٤٤٥ ٨/١ ٣/١٧
 ساير ١٠٦ ٢١٦ ٣١٧ ٣٩٣ ٤٠٥ ٤٢٥ ٤٣٨ ١/٣ ٠/١٧
 جمع آفريقا ٨٩٢ ١٦٤٣ ٢٠٧٤ ٢٤٤٧ ٢٤٧٦ ٢٥١٥ ٢٥٧٣ ٣/٢ ٠/١٠٠

شامل ژاپن (آسيا و اقيانوسيه          
 )و چين

 انواع بنزين ١٧٦٥ ٢٠٣٢ ٣٦٩٩ ٥٥٨٨ ٥٦٥٠ ٥٩٥٨ ٦١٩٠ ٩/٣ ٤/٢٧
 ميان تقطيرها ٢٣٩٢ ٣٤٩٨ ٥٩٩٤ ٧٨١٥ ٧٩٦٧ ٨٠٧٠ ٨٢٦٧ ٤/٢ ٦/٣٦
 نفت كوره ٣٩٣٩ ٣١١١ ٣٦١١ ٣٥١٧ ٣٣٥٢ ٣٢٣٩ ٣٤٣٠ ٩/٥ ٢/١٥
 ساير ١٠٥٥ ١٥٠٠ ٢٦٧٠ ٤١٣٦ ٤١٩٣ ٤٤٧٦ ٤٧١٦ ٤/٥ ٨/٢٠
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٩١٥٢ ١٠١٤١ ١٥٩٧٤ ٢١٠٥٦ ٢١١٦١ ٢١٧٤٣ ٢٢٦٠١ ٠/٤ ٠/١٠٠



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٣٨٣

 )٢ ()هزار بشكه در روز (ادامه                 ...  در مناطق مختلف جهان )١(آورده هاي عمده نفتيمصرف فر )  : ٩-٨(جدول 

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 چين          

 انواع بنزين ١٦٤ ٢٨١ ٨٠٤ ١٣١٣ ١٢٥٢ ١٣٨٧ ١٥٢٧ ١/١٠ ٥/٢٥

 ميان تقطيرها ٣٦٧ ٥٩١ ٨٩٨ ١٦٣٣ ١٧٠٩ ١٧٨٦ ١٩٤٨ ١/٩ ٦/٣٢

 نفت كوره ٣٩٧ ٦٠٥ ٧٢٥ ٧٢٥ ٧٢٨ ٧٠٥ ٨٢٦ ٢/١٧ ٨/١٣

 ساير ١٣٩ ٢٢٦ ٤٨٦ ١٣١٤ ١٣٤٢ ١٥٠٠ ١٦٨٠ ٠/١٢ ١/٢٨

 جمع چين  ١٠٦٧ ١٧٠٣ ٢٩١٣ ٤٩٨٥ ٥٠٣٠ ٥٣٧٩ ٥٩٨٢ ٢/١١ ٠/١٠٠

 ژاپن          
 انواع بنزين ١٠٤٠ ٩٥٠ ١٣٥٥ ١٧٣٥ ١٧٢٠ ١٧٥٩ ١٧٧٧ ٠/١ ٦/٣٢
 ميان تقطيرها ١٠٣١ ١٢٣٧ ١٨٥٣ ١٩٥٨ ١٩٥٧ ١٩٣٠ ١٩١٩ -٦/٠ ٢/٣٥
 نفت كوره ٢٦٤١ ١٤١٦ ١١١٢ ٨٠٤ ٦٩٠ ٦٤٩ ٧٦٢ ٥/١٧ ٠/١٤
 ساير ٦١٣ ٧٨٨ ١١٢١ ١٠٧٩ ١٠٦٧ ١٠٢١ ٩٩٣ -٨/٢ ٢/١٨
 جمع ژاپن  ٥٣٢٤ ٤٣٩١ ٥٤٤١ ٥٥٧٧ ٥٤٣٥ ٥٣٥٩ ٥٤٥١ ٧/١ ٠/١٠٠

 ستثناي شوروي سابقكل جهان با         

 انواع بنزين ١٤٤١٢ ١٥٢٥٣ ١٨٩٩٨ ٢٢٦٠٥ ٢٢٦٧٣ ٢٣٢٧١ ٢٣٥٤٣ ٢/١ ٦/٣١

 ميان تقطيرها ١٤٣٤٩ ١٥٨٢٧ ٢٠٨٣٨ ٢٥٥٥٦ ٢٦٠٦٩ ٢٦٠٢٠ ٢٦٦١٢ ٣/٢ ٧/٣٥

 نفت كوره ١٣٩٥٢ ١٠٠٢٠ ٩٧٨٧ ٩٥٣٠ ٩٢٠٧ ٨٨٣٨ ٩٠٩٩ ٠/٣ ٢/١٢

 رساي ٧٤٥٣ ٨٣٥١ ١١٥٢٨ ١٤٣٣٤ ١٤٥٢٨ ١٥٠٣٢ ١٥٣٣٣ ٠/٢ ٥/٢٠

 جمع  كل جهان باستثناي شوروي سابق ٥٠١٦٥ ٤٩٤٥١ ٦١١٥١ ٧٢٠٢٤ ٧٢٤٧٨ ٧٣١٦١ ٧٤٥٨٧ ٩/١ ٠/١٠٠

 OECDكشورهاي          
 انواع بنزين ١٢٦١٩ ١٢٦٧٧ ١٥١٢٤ ١٧٠٧٠ ١٧٠٦٦ ١٧٣٨٤ ١٧٤٨٢ ٦/٠ ٢/٣٦
 ميان تقطيرها ١١٣٦٩ ١٠٩٠٥ ١٣٩٧٣ ١٦٢٧٩ ١٦٥٢٧ ١٦٣٠٨ ١٦٦٩٦ ٤/٢ ٥/٣٤
 نفت كوره ١١٢٢٢ ٦٣٦٢ ٥٣٢٤ ٤٦٤٢ ٤٤٠٨ ٤١٧٨ ٤٣١٦ ٣/٣ ٩/٨
 ساير ٦٣٠٥ ٦٥٣٨ ٨٤٩٠ ٩٧٠٢ ٩٧١٨ ٩٨٣٧ ٩٨٥٤ ٢/٠ ٤/٢٠
 OECDجمع كشورهاي  ٤١٥١٦ ٣٦٤٨٣ ٤٢٩١٢ ٤٧٦٩٣ ٤٧٧١٩ ٤٧٧٠٧ ٤٨٣٤٧ ٣/١ ٠/١٠٠

  كشور اتحاديه اروپا١٥         

 انواع بنزين ٢٩٦٤ ٣٠٤٩ ٣٥٦٢ ٣٥٤٥ ٣٤٦٢ ٣٣٩١ ٣٣١١ -٣/٢ ٥/٢٤

 ميان تقطيرها ٤٧٤٠ ٤١١٤ ٥٠٣٣ ٥٨٢٧ ٦٠٤١ ٥٩٩٠ ٦١٤٦ ٦/٢ ٥/٤٥

 نفت كوره ٤٧٥٧ ٢٣٨٨ ١٨٤١ ١٥٥٨ ١٥٤٤ ١٥٩٧ ١٥٦٥ -٠/٢ ٦/١١

 ساير ١٨٣٣ ١٨٥٧ ٢٢١١ ٢٤٤٦ ٢٤٧٠ ٢٤٥٧ ٢٤٧٤ ٧/٠ ٤/١٨

  كشور اتحاديه اروپا١٥جمع  ١٤٢٩٤ ١١٤٠٩ ١٢٦٤٦ ١٣٣٧٦ ١٣٥١٦ ١٣٤٣٤ ١٣٤٩٦ ٥/٠ ٠/١٠٠

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition                                                         :                مأخذ

 . مي گردد(LDF)شامل بنزين هواپيما و موتور و خوراك تقطيري سبك :  ـ  بنزين )    ١
 .مي باشد)  كشتي ها را نيز دربرمي گيردسوخت(شامل سوخت جت، نفت سفيد، گاز و سوخت ديزل : ـ ميان تقطيرها

 .شامل سوخت كشتي ها و نفت خامي كه مستقيماً به عنوان سوخت مصرف مي شود، مي گردد: ـ نفت كوره 
 . شامل گاز پااليشگاهي، گاز مايع، حالل ها،  كك نفتي،  روغنها،  بيتومينه، قير، واكس و سوخت و تلفات پااليشگاهي مي باشد: ـ ساير

 و نفت   ١٣٣/٠، گازوئيل   ١٢٨/٠، نفت سفيد    ١١٨/٠، بنزين   ٠٨٦/٠ به تن برابر با       LPG، ضريب تبديل هر بشكه       BPاس اطالعات   براس )٢
 .  مي باشد١٤٩/٠كوره 



      

 

 

 ٣٨٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٩٧٣-٢٠٠٢ مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي طي سالهاي  )  :٩-٩(جدول 

 )هزار تن(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 كاي شمالي آمري      

 اياالت متحده آمريكا  ٦٦٩٣٥١ ٦٠٦٣٦٧ ٦٧٥٧٤٣ ٧٧٣٥٤٥ ٧٨٥٠٣٤ ٧٩١٦١٣

 كانادا  ٧٤٣٧٣ ٦٢٤٩٧ ٦٧٢٥٤ ٧٨٦٩٤ ٧٧٩٠٩ ٧٨٧٩٥

 مكزيك  ٢١٨٧٥ ٤٢٤٩٣ ٥٧٨١٠ ٥٨١١٩ ٥٨٢٢٢ ٥٧٢٩٦
 جمع آمريكاي شمالي  ٧٦٥٥٩٩ ٧١١٣٥٧ ٨٠٠٨٠٧ ٩١٠٣٥٨ ٩٢١١٦٥ ٩٢٧٧٠٤

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين  ١٦٨٠٦ ١٧٣٧٩ ١٧٠٩٠ ١٩٧٥٤ ١٦٩٤٨ ١٦٠٠٩

 آنتيل هلند  ٢٢٤٨ ١٠١٣ ٦٥٧ ٧٧٥ ٧٨٠ ٧٩٤

 اكوادور ١١٣٣ ٢٩٥١ ٣٧٦٤ ٤٩٠٨ ٥٠٧٦ ٥١٨١

 برزيل  ٣٢٤١٤ ٤١٨٤٦ ٥٦٢٢٧ ٧٩١٥٣ ٧٩٣٣٣ ٧٧٩٣٢

 پرو  ٤٣٧٣ ٤٥٨٢ ٤٩٩٧ ٦٦٧٥ ٦٢٦٠ ٦٢٤٥

 ترينيداد و توباگو  ٥١٥ ٨٢٦ ٥٩٨ ٧١٦ ٧١٨ ٧٥٠

 شيلي ٣٨٢٠ ٣٨١٤ ٦٧٢٢ ٨٩٦٥ ٨٦٧٧ ٨٧٠٥

 كلمبيا ٥٧٠٩ ٦٨٤٣ ١٠٠٨٥ ١١١٧٠ ١٠٧٩٣ ١٠٦٧١

 ونزوئال  ٦٩٩٢ ١٢٤٥٤ ١٥٠٤٨ ١٦٦٥٩ ١٨٠٠٨ ١٧٥٢٨

 ساير  ١٥٨٢٨ ١٦٤٠٩ ١٧٤٩٦ ٢٤١٣٦ ٢٤١٨٦ ٢٤٦٠٤
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  ٨٩٨٣٨ ١٠٨١١٧ ١٣٢٦٨٤ ١٧٢٩١١ ١٧٠٧٧٩ ١٦٨٤١٩

 اروپا و اورآسيا      

 آلمان ١٣٥١٢٧ ١٠٦٩٢٤ ١٢٢٧٣٠ ١١٧٧٨٦ ١١٩٧٤٨ ١١٥٤١٢

 اتريش  ١٠١١٨ ٨٧٧٨ ٩٦٦٢ ١٠٧٥٢ ١١٥٠٦ ١١٩٢٣

 اسپانيا  ٢٩٦١٢ ٣٣٥٦٩ ٤١٠٠١ ٥٤٦٧١ ٥٦٤٣٩ ٥٦٥٠٥

 اسلواكي  ٣٨٧٧ ٤٢٣٣ ٢٣٣٤ ٣٢٤٠ ٢٦٠١ ٢٩٥٨

 انگلستان ٧٤٩٠٨ ٥٧٣٩٥ ٦٩٢٥٧ ٧٠٤١٢ ٦٩٢٢٤ ٦٩٣٩٠

 يتالياا ٧٠٩٧٢ ٦٠٤٩٦ ٦٠٧٨١ ٦٣٠٤٩ ٦٣٩٣٥ ٦٤٤٨٦

 ايرلند ٣٧٨٣ ٣٤١٣ ٤٣٧٩ ٧٠١٨ ٧٤٠١ ٧٥٣١

 ايسلند  ٦٤٢ ٥٠٠ ٧٠٠ ٨٤٣ ٨٢٧ ٨٥٦

 بلژيك  ٢٠٥٩٧ ١٤٤٢٥ ١٨٣٢٨ ٢١٢٧١ ٢١٥٧٧ ٢٠٤٨٦

 بلغارستان  ٩٣١٧ ٦٨٢١ ٣٧٤٣ ٣٥٨٣ ٣٧١٩ ٣٧١٤

 پرتغال ٤٤٦٥ ٦٢١١ ٩١٣٧ ١٢٦٩٢ ١٢٧٣٢ ١٢٨٢٦

 تركيه  ٩٥٩٧ ١٤١٥٩ ٢٣٦٦٢ ٢٥٩٠٢ ٢٤٠٧٤ ٢٥٩٩١

 جمهوري چك  ٨٠٤٤ ٩١٨٩ ٦٩٤٥ ٧٣٠١ ٧٦٧٣ ٧٥٣١

 دانمارك ١٣٩٨٦ ٨٨٥٣ ٧٣٩٥ ٧١٨٤ ٧٢٠٨ ٧٠٩٢

 روماني  ١٠٤٧٢ ٨٥٢٧ ٥٤٥٧ ٦٥٣٠ ٧٣١٤ ٧٧٧٢

 سوئد  ٢٤٥٥٩ ١٥٦٤٠ ١٣١٢٣ ١٣٨٠٢ ١٢٧٩٩ ١٢٧٩٩
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٣٨٥

 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٢ مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي طي سالهاي  )  :٩-٩(جدول 
 )هزار تن(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 سوئيس  ١٣٩١٨ ١١٩٧٠ ١٢٢١٧ ١٢٥٣٢ ١٢٦٣٧ ١٢١٧٩

 :شوروي سابق  ٢١٣٩٠٠ ٢٨٠٩٠٠ ١٨٠٦٩١ ١٢٣٤٤٣ ١٢٧٠٦٤ ١٢٤٩٩٦

 آذربايجان  • • ٣١٦٤ ٢٠٧٨ ١٧٤١ ١٨٠٨

 ازبكستان  • • ٥٥٣١ ٤٥٠٦ ٤٣٨٢ ٤١٩١

 اوكراين  • • ١٩٥٨١ ٩٨٥٠ ١١٢٢٩ ١٢١٩١

 تركمنستان  • • ٢٥١٦ ٢٦١٠ ٢٦٩٧ ٢٨٧١

 روسيه سفيد • • ٧٤٧١ ٣٨٤٧ ٣٥٦١ ٣٤٢٩

 فدراسيون روسيه • • ١١٥٧٦٨ ٨٨٠١٦ ٨٩٥٤٠ ٨٦٢٧٦

 قزاقستان • • ١٣٦٩١ ٦٥٤٨ ٧٤٨٧ ٧٦٨٣

 ليتواني  • • ١٨٥٤ ١٤٥٤ ١٥٣٨ ١٥٥٥

 ساير  • • ١١١١٥ ٤٥٣٤ ٤٨٨٩ ٤٩٩٢

 فرانسه  ٩٦٩٧٨ ٧٥٦٨٨ ٧٩٤٧١ ٨٤٧٧٣ ٨٧٨٦٥ ٨٥٠٢٥

 فنالند  ١١٣٨٣ ٨٨٤٥ ٨٧٧١ ٨٠٤٤ ٨٢١٧ ٨٦٢٧

 لوكزامبورگ ١٥٢٥ ٩٥٦ ١٨٧٨ ٢٢٢٧ ٢٣٦٨ ٢٤٢٥

 لهستان ٩٠٥١ ١١٩٤١ ١١٨٢٠ ١٧٣٦٩ ١٦٧٧٧ ١٦٨١٥

 مجارستان  ٦٥٧٤ ٧٦٠٤ ٥٣٥٠ ٥٣٠٤ ٥١٠١ ٥٣٣٥

 نروژ  ٧٦٠٧ ٧٢٤٣ ٧٣٦٥ ٧٧١٨ ٨١٧٥ ٨٣٠٣

 هلند  ٢٣٧٥١ ١٧٩٩٤ ١٩٨٢٤ ٢٣٢٠٣ ٢٣٧٦٩ ٢٣٩٠٣

 يونان  ٧٠١٢ ٨٥٥٧ ١٠٥٤٩ ١٣٠٤٧ ١٣٥٠٩ ١٣٩٠٢

 ساير  ١٠٠٠٨ ١٢١٩٧ ٨٦٢٩ ١٢١٦٨ ١٣٠١٢ ١٣٥٨٤
 جمع اروپا و اورآسيا  ٨٣١٧٨٣ ٨٠٣٠٢٨ ٧٤٥١٩٩ ٧٣٥٨٦٤ ٧٤٧٢٧١ ٧٤٢٣٦٦

 خاورميانه       

 اردن  ٤٩٤ ١٧٨٨ ٢٣٨٦ ٣٠٩٨ ٣٠٢٥ ٣٠٥٨

 امارات متحده عربي ٢٨٠ ٣٠١٤ ٥٠٤١ ٥٧٩٦ ٦٢٤٦ ٦٦٧٦

 ايران ١٤١٤٥ ٣١٠٨٠ ٤٤٣٨٧ ٥٢٨٤٥ ٥٤٥٥٢ ٥٥٥٧٧

 بحرين ٢٨٩ ٧٠٣ ٧٣٦ ٩١٥ ٩٦٢ ١٠٦٥

 سوريه ١٧٣٥ ٦٠٩٩ ٩٢٠٣ ٩٥٣٤ ٩٥٦٣ ٩٨٦٥

 عراق ٢٢٥٣ ٨٥٥٥ ١٣٠٣٢ ١٤٥٣٠ ١٥٤٢٨ ١٥٦٩٨

 عربستان سعودي  ٣٢٨٧ ٣٠٣٥٦ ٣٧٢٢٤ ٤٥٢٦٣ ٤٧٠٣٧ ٤٩٢٤٠

 عمان ٨٢ ٧١٣ ٢٠٨٠ ٢٢٥٠ ٢٦٢٨ ٣١٠٤

 قطر ١٣٣ ٨٣٩ ١٤٦٢ ٢٢٨٧ ٣١٦٣ ٣٨٩١

 كويت  ٩٨٠ ٢٣٨٢ ٣٧١١ ٤٦١٨ ٤٨٦٨ ٥٠٠٩

 لبنان  ١٧٧٢ ١٥١٤ ٢٢٦٦ ٢٦٤٩ ٢٩٢٢ ٢٦٢٠

 يمن ٤٨٤ ١٤١٩ ١٩١٤ ٢٤١٥ ٢٤٧٦ ٢٥٩٧



      

 

 

 ٣٨٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٢ مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي طي سالهاي  )  :٩-٩(جدول 

 )هزار تن(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 ساير ٣٤٦٤ ٤٣٠٦ ٦٤٤٩ ٩١٠٣ ٩٣٦٠ ٩١٩٠
 جمع خاورميانه  ٢٩٣٩٨ ٩٢٧٦٨ ١٢٩٨٩١ ١٥٥٣٠٣ ١٦٢٢٣٠ ١٦٧٥٩٠

 آفريقا       

 آفريقاي جنوبي  ١٠٢١٣ ١٢٢٤٥ ١٤١٠٦ ١٥٨٩٤ ١٧٩٩٠ ١٦٩٤٠

 الجزاير ٢٢٨٣ ٥٩٩٤ ٧٩٧٢ ٧٨٢٨ ٨١٩٣ ٨٨٩٨

 ليبي ٨٩١ ٣٤٧٥ ٤٢١٢ ٦١١٨ ٥٩٧٠ ٥٩٧٧

 مراكش ٢١٣٤ ٣١٤٤ ٤٣٣٨ ٥٦٩٨ ٥٩٨٥ ٦٢٤٠

 مصر ٥٣٩٦ ١٢٥٥٢ ١٥٥٦٨ ٢٠٢٢١ ٢٠٩٧٧ ٢١٨٢٨

 نيجريه  ٢٣٥٣ ٨٦٠٠ ٨٣٢٥ ٩٨١٨ ١٠٨١٧ ١١٧٨٦

 ساير ١٢٨٦٨ ١٤٩٧٩ ١٩٣٤٦ ٢٤٣٧٩ ٢٦٥٤١ ٢٧٤٧٢

 جمع آفريقا  ٣٦١٣٨ ٦٠٩٨٩ ٧٣٨٦٧ ٨٩٩٥٦ ٩٦٤٧٣ ٩٩١٤١

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا  ٢٣٩٤٣ ٢٤٠٣٩ ٢٩٩٦٢ ٣٥٦٠٣ ٣٥٥٤٢ ٣٤٥٥٨

 ياندونز ٧٤٢٩ ١٨١١٨ ٢٩٣٥٢ ٤٤١٠٦ ٤٥٥٨٠ ٤٥٠٨٧

 پاكستان ٣١٠٩ ٥١٩٧ ٩٣٢٥ ١١٩٧٥ ١١٤٦١ ١١٤٥٣

 تايلند  ٦١٠٠ ٨٤٣٦ ٢٠٣٦٣ ٢٧١٤٣ ٢٧٨٨٨ ٢٩٠٢٩

 چين  ٣٣٣٢٣ ٥٤٢٩٩ ١٠٢٩٦٣ ١٧٢٧٣٣ ١٧٦٩٢٨ ١٨٩٣٨٢

 چين تايپه  ٥٧٥١ ١١٩٦٧ ٢٢٠٠١ ٢٨٢٢٨ ٣١٦٠٤ ٣٤٠٤٠

 زالندنو  ٣٥٦٦ ٣٣٩٤ ٤٤٠٩ ٥٥٩٥ ٥٥٦٠ ٦٠٧٨

 ژاپن  ١٦٧٨٣٢ ١٤٤٩٩٩ ١٨٦٩٩٠ ٢١٢٧١٧ ٢١٠٦٧١ ٢١٣٥١٩

 سنگاپور  ١٣٨١ ٢٨٧٧ ٥٤٩٢ ٧٤٢٤ ٩٣٨٥ ١٠٧٢٦

 فيليپين  ٥٨٦٣ ٦٠٠٩ ٨٨٣٨ ١٣١١٨ ١٣١٠٠ ١٣٤٠٦

 كره جنوبي  ٩٧٦٧ ١٨٥٩٥ ٦٥٩٤٢ ٨٢٤٢٥ ٨١٥٤٧ ٨٢٩٣٦

 مالزي ٣٣٢٠ ٦٤٤١ ١٢٧٠٦ ١٩٠٠٩ ١٩٧١٣ ٢٠٠٠٨

 ويتنام  ٥٦٥٤ ١٥٧٠ ٣٥٩٩ ٦٦١١ ٧٢٨٩ ٨٥٥٩

 هندوستان  ٢٠٠٩١ ٣٢٥١٦ ٥٧٤٣١ ٩١١٦٨ ٩٠٢٠٦ ٩٣٣٨٣

 هنگ كنگ ١٩٣٨ ٣٠٣٩ ٥٨٩١ ٧٨٦٩ ٧٤٥٤ ٧٢٥٣

 ساير  ٥٠٧٦ ٦٨٣٦ ٨١٤٢ ١١٣١٢ ١٢٠٤١ ١٢٤٣٧
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٣٠٤١٤٣ ٣٤٨٣٣٢ ٥٧٣٤٠٦ ٧٧٧٠٣٦ ٧٨٥٩٦٩ ٨١١٨٥٤

 كل جهان  ٢٠٥٦٨٩٩ ٢١٢٤٥٩١ ٢٤٥٥٨٥٤ ٢٨٤١٤٢٨ ٢٨٨٣٨٨٧ ٢٩١٧٠٧٤
  OECD كشورهاي ١٥٥٨٧٩٣ ١٣٩٦٩٦٧ ١٦٣٤٧٨٩ ١٨٣٦٨٣٨ ١٨٥٠٦٤٧ ١٨٥٧٠٩٥

 OECD  غير كشورهاي ٤٩٨١٠٦ ٧٢٧٦٢٤ ٨٢١٠٦٥ ١٠٠٤٥٩٠ ١٠٣٣٢٤٠ ١٠٥٩٩٧٩

  كشورهاي اتحاديه اروپا ١٥ ٥٢٨٧٧٦ ٤٢٧٧٤٤ ٤٧٦٢٨٦ ٥٠٩٩٣١ ٥١٨٢٩٧ ٥١٢٣٣٢

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org:                                                         مأخذ
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٣٨٧

 ٢٠٠٢ مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي به تفكيك بخشهاي مصرف كننده در جهان در سال  )  :٩-١٠(جدول 
 )هزار تن(

مصرف 
 نهايي

مصارف 
 غيرانرژي

مصارف 
 نامشخص

 صنعت حمل و نقل كشاورزي
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور خانگي

 آمريكاي شمالي         

 اياالت متحده آمريكا  ٢٨٤٦٩ ١٤٩١٠ ٩٣٩٥٣ ٥٦٩٢٥٣ ١٤٣١٢ ـــ ٧٠٧١٦ ٧٩١٦١٣

 كانادا  ٢٩٠٧ ٦٦٧٧ ١٤٨٥٠ ٤٥٧٧١ ٢١٤٢ ـــ ٦٤٤٨ ٧٨٧٩٥

 مكزيك  ٦٥٣٥ ١٥٩١ ٩٤١٤ ٣٦٢٥٤ ١٩٤٤ ـــ ١٥٥٨ ٥٧٢٩٦
 جمع آمريكاي شمالي  ٣٧٩١١ ٢٣١٧٨ ١١٨٢١٧ ٦٥١٢٧٨ ١٨٣٩٨ ــ ٧٨٧٢٢ ٩٢٧٧٠٤

  جنوبي آمريكاي مركزي و        

 آرژانتين  ٦٦٧ ٢٠٣ ٢٢٥٦ ٩٩١٦ ٢٢٦٥ ـــ ٧٠٢ ١٦٠٠٩
 آنتيل هلند  ١٠٢ ـــ ١١٨ ٤٥٢ ـــ ـــ ١٢٢ ٧٩٤
 اكوادور ٦٤٦ ٩٦ ٨٣٠ ٣٣١٥ ٦ ١ ٢٨٧ ٥١٨١
 برزيل  ٥٥٧٧ ١٣٦٦ ١٩٧٣٠ ٤١٦٠١ ٥٢٦٩ ـــ ٤٣٨٩ ٧٧٩٣٢
 پرو  ٩٦٥ ٣١٣ ١٦٤١ ٢٨٦٤ ٢٨٢ ـــ ١٨٠ ٦٢٤٥
 ترينيداد و توباگو  ٦٦ ـــ ٧٣ ٦٠١ ـــ ـــ ١٠ ٧٥٠
 شيلي ٨٩٥ ١٤٠ ١٨٩٩ ٥٦٢٠ ١٥١ ـــ ـــ ٨٧٠٥
 كلمبيا ٧٠٢ ٣٠٠ ١٢٦٠ ٦١٧٦ ٤٦٣ ـــ ١٧٧٠ ١٠٦٧١
 ونزوئال  ٩٠١ ٢٩ ٣٢١٠ ١١١١٦ ١٦٣ ـــ ٢١٠٩ ١٧٥٢٨
 ساير  ٢٣٦٩ ٣٧٨ ٥٤٧٩ ١٣٣٠٠ ١٠٤١ ١٦٢١ ٤١٦ ٢٤٦٠٤
 يكاي مركزي و جنوبي جمع آمر ١٢٨٩٠ ٢٨٢٥ ٣٦٤٩٦ ٩٤٩٦١ ٩٦٤٠ ١٦٢٢ ٩٩٨٥ ١٦٨٤١٩

 اروپا و اورآسيا        

 آلمان ١٩٢١٣ ٧٢٣٦ ٢١٧٠٥ ٦٠٥٠٤ ١٦٥٠ ١٥٧ ٤٩٤٧ ١١٥٤١٢
 اتريش  ١٩٠٦ ٢٣٤ ١٥٥٦ ٦٤٤٢ ٣٩٥ ـــ ١٣٩٠ ١١٩٢٣
 اسپانيا  ٣٦٦٥ ١٧٧٧ ١١٢٨٠ ٣٣٥٥٦ ١٨٢٣ ـــ ٤٤٠٤ ٥٦٥٠٥
 اسلواكي  ١٩ ٥٣ ٧٦٨ ١٦٨٣ ٦٣ ـــ ٣٧٢ ٢٩٥٨
 انگلستان ٣٢٦٠ ١٠٨١ ١١٣١٣ ٤٨٧٣١ ٥٠٨ ٩٥ ٤٤٠٢ ٦٩٣٩٠
 ايتاليا ٦٢٢٠ ٣٣٢ ١١٠٩٦ ٤٠١٤٠ ٢٥٧١ ٧٥٤ ٣٣٧٣ ٦٤٤٨٦
 ايرلند ١٠١٤ ٧١١ ١٠٢١ ٤٢٦٢ ٢٦٣ ـــ ٢٦٠ ٧٥٣١

 ايسلند  ٨ ـــ ١٤٠ ٣١٠ ٢٢٢ ـــ ١٧٦ ٨٥٦

 بلژيك  ٣١٦٦ ٩٠٥ ٤٩٩٧ ٩٢٨٤ ٦٣٢ ـــ ١٥٠٢ ٢٠٤٨٦

 بلغارستان  ١٨ ١٠٦ ١٣٠٣ ١٩١٠ ٢٤٠ ـــ ١٣٧ ٣٧١٤

 پرتغال ٦٣٣ ٧١٨ ٣٧٧٢ ٦٥٣٣ ٣٨٨ ـــ ٧٨٢ ١٢٨٢٦

 تركيه ٢٧٠٢ ـــ ٦٢٧٠ ١٢١٣١ ٢٨٣٧ ـــ ٢٠٥١ ٢٥٩٩١

 جمهوري چك  ٥٨ ٤ ١٤٢٥ ٤٨١٦ ١٦ ١٠٧ ١١٠٥ ٧٥٣١

 دانمارك ٧٢٨ ١٠٨ ٨٤٤ ٤٥٥٣ ٥٨٩ ـــ ٢٧٠ ٧٠٩٢

 روماني  ٢٩٣ ٢١٠ ١٩٥٠ ٤٠٤٢ ١٥١ ٧٩ ١٠٤٧ ٧٧٧٢

 سوئد  ٧٣١ ٣١٤ ٢٨٥٥ ٧٥٣١ ٣٧٣ ٤٩ ٩٤٦ ١٢٧٩٩



      

 

 

 ٣٨٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ٢٠٠٢ مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي به تفكيك بخشهاي مصرف كننده در جهان در سال  )  :٩-١٠(جدول 

 )هزار تن(

مصرف 
 نهايي

مصارف 
 غيرانرژي

مصارف 
 نامشخص

 صنعت حمل و نقل كشاورزي
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور خانگي

 سوئيس  ٢٨٨٠ ١٢٧٦ ١٢٤٠ ٦٠٩٠ ١٥١ ١١٠ ٤٣٢ ١٢١٧٩

 :شوروي سابق  ٤٨٦٩ ٩٧٧ ٢٠٣٥٣ ٦٧٠٨٣ ٨٥٢٤ ١٢١٨١ ١١٠٠٩ ١٢٤٩٩٦

 آذربايجان  ١٤١ ٢ ٣٠٨ ١٠٨٢ ٦٤ ١٤٣ ٦٨ ١٨٠٨

 ازبكستان  ٢٢ ـــ ٢٨٦ ٢١٥٠ ٨٤٤ ٢٣٨ ٦٥١ ٤١٩١

 اوكراين  ٤٤٥ ـــ ٩١٤ ٦٦٣١ ٢١٦٧ ١٩ ٢٠١٥ ١٢١٩١

 تركمنستان  ـــ ـــ ـــ ٧٤٦ ـــ ٢١٢٥ ـــ ٢٨٧١

 روسيه سفيد ٣٢١ ٥ ٤٥٩ ١٦٧٣ ٥٧٥ ٢٠ ٣٧٦ ٣٤٢٩

 فدراسيون روسيه ٣٥٧٤ ٧٩٨ ١٥٥٩٢ ٤٧٥٢٤ ٤١٩٣ ٧٤٤٨ ٧١٤٧ ٨٦٢٧٦

 قزاقستان  ـــ ٦٣ ٢٥٠٧ ٢٦٩٨ ٤٥٣ ١٦٩٢ ٢٧٣ ٧٦٨٣

 ليتواني  ٦٧ ١٢ ١٠٣ ١١٣٨ ٤١ ـــ ١٩٤ ١٥٥٥

 ساير  ٢٩٩ ٩٧ ١٨٤ ٣٤٤٤ ١٨٧ ٤٩٦ ٢٨٥ ٤٩٩٢

 نسه فرا ١٠٠٢٣ ٤٤٣٦ ١٤١١٦ ٤٩١٩٣ ٢٣٣٩ ١٠٥ ٤٨١٣ ٨٥٠٢٥

 فنالند  ٩٨٦ ٣٦٢ ١٤٢٤ ٤٣٧٠ ٥٨٩ ٢٥٩ ٦٣٧ ٨٦٢٧

 لوكزامبورگ  ٢٨٧ ـــ ٤٨ ٢٠٦٧ ٦ ٦ ١١ ٢٤٢٥

 لهستان  ١٠٠٠ ٥٣٠ ٢٤٠٥ ٨٢٧٥ ٣٠٧٦ ٩ ١٥٢٠ ١٦٨١٥

 مجارستان  ٢٥٣ ٥٣ ٨٨١ ٣٣٩٣ ٢٨٩ ٥ ٤٦١ ٥٣٣٥

 نروژ  ٢٨٠ ٣٩٨ ١٩١١ ٤٣٢٧ ٦١١ ١٦ ٧٦٠ ٨٣٠٣

 هلند  ٥٦ ٢٨٧ ٦١٣٧ ١٤٠٣١ ٤٦٦ ـــ ٢٩٢٦ ٢٣٩٠٣

 يونان  ٢٦٤٨ ٣١٢ ٢٠٩٧ ٧٢١٠ ٩١٨ ـــ ٧١٧ ١٣٩٠٢

 ساير  ٩٧٩ ٧٤٦ ٢٦٥٠ ٧٧٤٦ ٣٨١ ٤١٤ ٦٦٨ ١٣٥٨٤
 جمع اروپا و اورآسيا  ٦٧٨٩٥ ٢٣١٦٦ ١٣٥٥٥٧ ٤٢٠٢١٣ ٣٠٠٧١ ١٤٣٤٦ ٥١١١٨ ٧٤٢٣٦٦

 خاورميانه         

 اردن  ٥٧٤ ١٦٩ ٦٦٢ ١٤٣٣ ـــ ١٠٥ ١١٥ ٣٠٥٨

 امارات متحده عربي ٣٤٠ ـــ ١٧٩٧ ٤٤٩٧ ـــ ـــ ٤٢ ٦٦٧٦

 ايران ٩٨٨٤ ٣٤٤٦ ٩٥٥٧ ٢٧٢٨٠ ٢٩٩٢ ـــ ٢٤١٨ ٥٥٥٧٧

 بحرين  ٦٣ ـــ ـــ ٩٨٤ ـــ ـــ ١٨ ١٠٦٥

 سوريه ٧١١ ـــ ٢٦٢٠ ٤٠٨٠ ٢١٠ ١٨٤٧ ٣٩٧ ٩٨٦٥

 عراق ٢٥٥٥ ـــ ٢١٢٩ ١٠١٦٩ ـــ ـــ ٨٤٥ ١٥٦٩٨

  عربستان سعودي ١١٣٩ ـــ ٢٢٢٨٩ ١٣٢٤٨ ـــ ١١٠٣٠ ١٥٣٤ ٤٩٢٤٠

 عمان  ٩١ ـــ ١٤٨٩ ١٢٦١ ـــ ٢٢٢ ٤١ ٣١٠٤

 قطر  ٤ ـــ ٢٢٦٤ ١٦٢٣ ـــ ـــ ـــ ٣٨٩١

 كويت ١١٢٠ ـــ ١٥٢ ٢٠٣٢ ـــ ـــ ١٧٠٥ ٥٠٠٩

 لبنان  ٥٩٥ ـــ ٥٩٠ ١٣٢٣ ـــ ـــ ١١٢ ٢٦٢٠
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٣٨٩

 ادامه ... ٢٠٠٢ مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي به تفكيك بخشهاي مصرف كننده در جهان در سال  )  :٩-١٠(جدول 
 )هزار تن(

مصرف 
 نهايي

مصارف 
 غيرانرژي

مصارف 
 نامشخص

 صنعت حمل و نقل كشاورزي
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور خانگي

 يمن ٦٩٧ ـــ ١٧٣ ١٦٥٣ ـــ ـــ ٧٤ ٢٥٩٧

 ساير  ٦٣٨ ـــ ٢٣٢٠ ٣٨١٥ ـــ ١٨٣٧ ٥٨٠ ٩١٩٠
 جمع خاورميانه  ١٨٤١١ ٣٦١٥ ٤٦٠٤٢ ٧٣٣٩٨ ٣٢٠٢ ١٥٠٤١ ٧٨٨١ ١٦٧٥٩٠

 آفريقا         

 آفريقاي جنوبي ٤٦٦ ـــ ١٤٩٦ ١٣١٣٢ ١٠٨٥ ١٤٢ ٦١٩ ١٦٩٤٠
 الجزاير  ١٤٥٢ ـــ ١٩٢ ٢٥١٨ ـــ ٤٢٦٦ ٤٧٠ ٨٨٩٨
 ليبي  ٨٠٩ ـــ ١٣٠٦ ٣٦٧٦ ـــ ـــ ١٨٦ ٥٩٧٧
 مراكش  ١٢٣٧ ـــ ١٢٦٥ ٨٥١ ـــ ٢٦٦٥ ٢٢٢ ٦٢٤٠
 مصر ٣٥٧٥ ـــ ٦٤٧٢ ٩٧٩١ ـــ ـــ ١٩٩٠ ٢١٨٢٨
 نيجريه  ١٥٨٩ ـــ ٥٣١ ٨٩٨٠ ـــ ـــ ٦٨٦ ١١٧٨٦
 ساير  ٢٦٧٤ ٦٤٨ ٣٦٨٥ ١٥٧٤٥ ١٠٦٣ ٢١٦٨ ١٤٨٩ ٢٧٤٧٢
 جمع آفريقا  ١١٨٠٢ ٦٤٨ ١٤٩٤٧ ٥٤٦٩٣ ٢١٤٨ ٩٢٤١ ٥٦٦٢ ٩٩١٤١

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا  ٣٠٧ ٤٥٩ ٣٤٨٦ ٢٦٠٤٤ ١٧٣٩ ـــ ٢٥٢٣ ٣٤٥٥٨
 ندونزيا ١٠٠٢٤ ٣٤٥ ٩٥٧٢ ٢٢٤٩٣ ١٨٦١ ـــ ٧٩٢ ٤٥٠٨٧
 پاكستان ٥٦٣ ١٩٩ ١٦٠٢ ٨٥١٥ ١٩٥ ـــ ٣٧٩ ١١٤٥٣
 تايلند ١٤٥١ ـــ ٥٢٦٨ ١٨٣٥٠ ٣٠٠٦ ـــ ٩٥٤ ٢٩٠٢٩
 چين  ١٣١٣٧ ١٦٢٨٤ ٥٣٨١٨ ٧١٥٨٥ ١٦٨٤٥ ـــ ١٧٧١٣ ١٨٩٣٨٢
 چين تايپه  ١١٤٧ ٦٠٩ ١٦٣٤٢ ١٣٠٧٩ ٧٧٧ ٣٠٨ ١٧٧٨ ٣٤٠٤٠
 زالند نو  ٤٣ ٦٩ ٢٩٢ ٥١٥٨ ٢٢٤ ـــ ٢٩٢ ٦٠٧٨

 ژاپن  ١٥٦٧١ ٢٩٠٧٢ ٦٠١٩١ ٨٨٠٠٥ ٦٢٦٩ ٣٢٠١ ١١١١٠ ٢١٣٥١٩
 سنگاپور  ـــ ـــ ٣٩٩٣ ٤٦٧٧ ـــ ١٦٢٣ ٤٣٣ ١٠٧٢٦
 فيليپين  ١٠٦٦ ١٥١٢ ١٧٦٧ ٨٦٢٦ ٢٩٥ ـــ ١٤٠ ١٣٤٠٦
 كره جنوبي  ٤٢٠٢ ٦٨٩٠ ٣٤٣٣٩ ٣١٤٠٩ ٣١٤٦ ١٠٠٨ ١٩٤٢ ٨٢٩٣٦
 مالزي ٦٤٨ ٧٧٨ ٤٩٠٦ ١٢٩٤٨ ٩٤ ـــ ٦٣٤ ٢٠٠٠٨
 ويتنام  ٤٢١ ٨٣٤ ١٩٤١ ٤٨٠٣ ٣٧٨ ـــ ١٨٢ ٨٥٥٩
 هندوستان ٢١٤٢٠ ـــ ٢٩٠٨٣ ٣٢٠٥٣ ـــ ١٩٠ ١٠٦٣٧ ٩٣٣٨٣
 هنك كنگ ٢٣ ٣١١ ٨٨٤ ٥٨٨٢ ـــ ـــ ١٥٣ ٧٢٥٣
 ساير  ١٢٨٧ ١٠٩ ٩٨٥ ٦٦١٩ ٦٥٧ ٢٢٢٧ ٥٥٣ ١٢٤٣٧
 جمع آسيا و اقيانوسيه ٧١٤١٠ ٥٧٤٧١ ٢٢٨٤٦٩ ٣٦٠٢٤٦ ٣٥٤٨٦ ٨٥٥٧ ٥٠٢١٥ ٨١١٨٥٤

 كل جهان ٢٢٠٣١٩ ١١٠٩٠٣ ٥٧٩٧٢٨ ١٦٥٤٧٨٩ ٩٨٩٤٥ ٤٨٨٠٧ ٢٠٣٥٨٣ ٢٩١٧٠٧٤

 OECDكشورهاي  ١١٩٨٧٠ ٨٠٧٩٥ ٣٢٥٨٢٦ ١١٤١٣٢٦ ٥٠٥٥١ ٥٨٨١ ١٣٢٨٤٦ ١٨٥٧٠٩٥

 OECDكشورهاي غير  ١٠٠٤٤٩ ٣٠١٠٨ ٢٥٣٩٠٢ ٥١٣٤٦٣ ٤٨٣٩٤ ٤٢٩٢٦ ٧٠٧٣٧ ١٠٥٩٩٧٩

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٥٤٥٣٦ ١٨٨١٣ ٩٤٢٦١ ٢٩٨٤٠٧ ١٣٥١٠ ١٤٢٥ ٣١٣٨٠ ٥١٢٣٣٢

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org:                                                          مأخذ



      

 

 

 ٣٩٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )يون تنميل                              (٢٠٠٣ در سال )١( واردات و صادرات نفت خام و فرآورده هاي نفتي )  :٩-١١(جدول 

 نام مناطق و كشورها واردات نفت خام واردات فرآورده هاي نفتي صادرات نفت خام صادرات فرآورده هاي نفتي

 آمريكاي شمالي     
 اياالت متحده آمريكا ٣/٤٨٠ ٨/١٢٤ ١/١ ٠/٤٣
 كانادا ١/٤٥ ٨/١٠ ٢/٧٧ ١/٢٦
 مكزيك ـــ ٥/٩ ٧/٩٩ ٤/٥
 مالي جمع آمريكاي ش ٤/٥٢٥ ١/١٤٥ ٠/١٧٨ ٥/٧٤
 آمريكاي مركزي و جنوبي ٧/٣٧ ٣/١٧ ١/٩٦ ٤/٤٨

 اروپا و اورآسيا     
 اروپا  ٥/٤٨٨ ٤/١٠٤ ٢/٥٢ ٧/٤٨
 شوروي سابق ـــ ٣/٥ ٩/٢٢٩ ٣/٦٦
 جمع اروپا و اورآسيا  ٥/٤٨٨ ٧/١٠٩ ١/٢٨٢ ٠/١١٥
 خاورميانه ٥/١٠ ٤/٦ ٨/٨٣١ ١/١٠٧

 آفريقا     
 آفريقاي شمالي  ٥/٨ ٥/٦ ٦/٩٩ ٢/٣٤
 آفريقاي غربي ٧/٢ ٥/٨ ٦/١٧٥ ١/٤
 آفريقاي جنوبي و شرقي ٠/٢٥ ٤/٥ ٣/١٠ ٦/٠
 جمع آفريقا  ٢/٣٦ ٤/٢٠ ٥/٢٨٥ ٩/٣٨

 آسيا و اقيانوسيه    
 اقيانوسيه  ٢/٢٤ ٨/٧ ٩/١٢ ٧/٤
 چين ١/٩١ ٢/٣٧ ٨/٧ ٨/١٢
 ژاپن ٢/٢١٣ ٤/٤٩ ـــ ٨/٣
 ساير  ٢/٣٤٣ ٢/٩٧ ٨/٥٠ ٥/٥٨
 جمع آسيا و اقيانوسيه ٧/٦٧١ ٦/١٩١ ٥/٧١ ٨/٧٩
 )٢(نامشخص ـــ ـــ ٠/٢٥ ٨/٢٦
 كل جهان  ٠/١٧٧٠ ٥/٤٩٠ ٠/١٧٧٠ ٥/٤٩٠

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition:                                                                      مأخذ
 .  نمي باشد) نظير جابجايي نفت خام بين كشورهاي اروپايي(ي بين المللي و نقل و انتقاالت منطقه ايي نفت خام ارقام فوق شامل سوخت كشتي ها)  ١
 .شامل تغيير در مقدار نفت در حال حمل، نقل و انتقاالت، مصارف نظامي نامعلوم و امثالهم مي باشد) ٢

خانگي

تجاري و عمومي
حمل و نقل

صنعت

كشاورزي

ساير

مصارف غير انرژي

نمودار(٨-٩) : سهم هر يك از بخشها از مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي جهان در سال ٢٠٠٢

%7

%2
%8

%4

%3

%20

%56



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٣٩١

  ٢٠٠٣اير كشورهاي جهان در سال با س OECDمبادالت فرآورده هاي نفتي كشورهاي  )  : ٩-١٢(جدول 

 )هزار تن متريك(

 ميزان واردات

 كل
OECD 

 OECDكشورهاي 
 اقيانوسيه

 OECDكشورهاي 
 آمريكاي شمالي

 OECDكشورهاي 
 اروپايي

ميزان 
 :صادرات  به

 :واردات از / صادرات به 

 آمريكاي شمالي     
 اياالت متحده آمريكا ٥١٣٥٣ ٩٠٤١ ١٥٨٤٣ ٤٧٨٤ ٢٩٦٦٨
 كانادا  ٧٢٩٣ ٤١٢ ١٨٨٧٩ ٦٣٤ ١٩٩٢٥
 مكزيك ٩٦٤٦ ٣١ ٢٢٤٢ ـــ ٢٢٧٣
 جمع آمريكاي شمالي ٦٨٢٩٢ ٩٤٨٤ ٣٦٩٦٤ ٥٤١٨ ٥١٥٦٩

 آمريكاي مركزي و جنوبي     
 آنتيل هلند  ٨٢٥ ١٣٨ ٢٥٨٩ ٩ ٢٧٣٦
 اكوادور ـــ ـــ ٣١١ ـــ ٣١١
 ترينيداد و توباگو ـــ ٦٢٦ ١٨٠٢ ـــ ٢٤٢٨
 ونزوئال  ٧٧٥ ٢٢٨٥ ٨٠٤٠ ٢٥ ١٠٣٥٠
 )١ (ساير ١٤٥٧٣ ٦١٣ ١١٠٠٥ ٢٩ ١١٦٤٧
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ١٦١٧٣ ٣٦٦٢ ٢٣٧٤٧ ٦٣ ٢٧٤٧٢

 اروپا و اورآسيا     
 آلمان ٣١٢٢٨ ١٤٧٤٧ ٨٠٤ ٢ ١٥٥٥٣
 اسپانيا  ١٣٢٣٦ ٢٩٢٢ ١١٨٥ ٤٥ ٤١٥٢
 انگلستان  ١٥٥٦١ ٢١٣٤٦ ٣٢٩٤ ٦٦٩ ٢٥٣٠٩
 تاليا اي ٧٥٠٢ ١١٣٩٣ ١٨٣٣ ١٠٨ ١٣٣٣٤
 ايرلند  ٦٠٨٦ ١٩٥ ٢١ ـــ ٢١٦

 بلژيك  ٢٥٣٢٣ ١٩٤٤٩ ١٥٥٦ ١ ٢١٠٠٦
 پرتغال  ٢٧٢١ ـــ ـــ ـــ ـــ
 تركيه  ـــ ٤٤٩ ٥٠٣ ٤٤ ٩٩٦
 دانمارك  ٣٦١٥ ٣١٧٢ ١٤٢ ـــ ٣٣١٤
 روماني  ـــ ٧٠٩ ٢٥٣ ـــ ٩٦٢
 سوئد   ٦١٩١ ٦٤٣٤ ٤٥٨ ١ ٦٨٩٣
 شوروي سابق  ـــ ٤٣٧١٠ ٧١٤٧ ١٣٤٥ ٥٢٢٠٢
 فرانسه  ١٤٥٤٧ ١٠٢٣٧ ٨٢١ ٣ ١١٠٦١
 نروژ  ٥٠٦٩ ٨٤٣٣ ٢٢٣٥ ٣٨١ ١١٠٤٩
 هلند  ٢٠٢٩٥ ٣٦٦٢٠ ٤٠٠٨ ٦ ٤٠٦٣٤
 )٢(ساير  ٨١٨٠ ١٢٥١ ٢٢٦ ١٦ ١٤٩٣
 جمع اروپا و اورآسيا  ١٥٩٥٥٤ ١٨١٠٦٧ ٢٤٤٨٦ ٢٦٢١ ٢٠٨١٧٤

 خاورميانه      

 امارات متحده عربي  ـــ ٢١٥٩ ٥٤٨ ١١٥٣٠ ١٤٢٣٧
 ايران  ٤٨ ٨٨ ـــ ١٠٢٠ ١١٠٨
 بحرين ـــ ١١٣ ٥٧ ١٠٣٩ ١٢٠٩
 عراق  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 عربستان سعودي  ـــ ١٣٧٤ ١٤٧١ ١٢٥٩٧ ١٥٤٤٢
 قطر  ١٥ ١٠٢ ٦٢ ٢٣٥٦ ٢٥٢٠
 كويت  ـــ ١٩٩٩ ٦٤١ ٨٣٠٥ ١٠٩٤٥



      

 

 

 ٣٩٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ٢٠٠٣با ساير كشورهاي جهان در سال  OECDمبادالت فرآورده هاي نفتي كشورهاي  )  : ٩-١٢(جدول 

 )هزار تن متريك(

 ميزان واردات

 كل
OECD 

 OECDكشورهاي 
 اقيانوسيه

 OECDكشورهاي 
 آمريكاي شمالي

 OECDكشورهاي 
 اروپايي

ميزان 
 :صادرات  به

 :واردات از / صادرات به 

 )٣(ساير  ٤٤٥٧ ١١٤٨ ١٤٠ ٢٩١ ١٥٧٩
 جمع خاورميانه  ٤٥٢٠ ٦٩٨٣ ٢٩١٩ ٣٧١٣٨ ٤٧٠٤٠

 آفريقا      
 الجزاير  ٩١٧ ٧٩٨٥ ٦٥٥٩ ٣٤٧ ١٤٨٩١

 گابن  ـــ ٣ ـــ ـــ ٣
 ليبي  ١٤٩٨ ٥٢١٦ ـــ ـــ ٥٢١٦
 نيجريه  ١٥٤٣ ٢٨٦ ١٤١٣ ١٣١ ١٨٣٠
 مصر  ١٤٥ ٢٤٩٤ ٣٣٠ ٧٠٢ ٣٥٢٦
 )٤(ساير  ٧١٦٣ ١٣٨٢ ١٤٥١ ٩ ٢٨٤٢
 جمع آفريقا  ١١٢٦٦ ١٧٣٦٦ ٩٧٥٣ ١١٨٩ ٢٨٣٠٨

 آسيا و اقيانوسيه     
 استراليا  ـــ ٢٧٧ ٣٥٨ ٢٢٥٦ ٢٨٩١
 )٥(خاور دور ٢٣٢٨٨ ـــ ـــ ـــ ـــ

 اندونزي  ـــ ٦٣٠ ٣٣٨ ٥٥٢١ ٦٤٨٩
 برونئي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 چين  ـــ ٨٥ ٦٣٨ ٢٤٩٥ ٣٢١٨
 سنگاپور  ـــ ٣٦٠ ٧٣٠ ٥٥٢٩ ٦٦١٩
 مالزي ـــ ١١٦ ١٧٤ ٢٣٦٥ ٢٦٥٥
 )٦(ساير ـــ ٩٩٠ ١١٤٧ ٤٤٤٣ ٦٥٨٠
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٢٣٢٨٨ ٢٤٥٨ ٣٣٨٥ ٢٢٦٠٩ ٢٨٤٥٢
 OECDساير كشورهاي  ٤٩٣١٨ ١٤٢٠٤ ٣٦٨٧ ١٠٥٦٢ ٢٨٤٥٣
 ساير مناطق  ١٥٦١٧ ١٦٧٠٨ ٧٩٠ ٣٦٥١ ٢١١٤٩
 )٧ (ساير مناطق جهان ٦٤٩٣٥ ٣٠٩١٢ ٤٤٧٧ ١٤٢١٣ ٤٩٦٠٢
  كل جهان ٣٤٨٠١٣ ٢٥١٩٣٢ ١٠٥٧٣١ ٨٣٢٥١ ٤٤٠٩١٤
 OECDي كل كشورها ٢٦٨٩٨٤ ١٥٩٣٦٢ ٥٧٨٦٩ ١٩٤٩٦ ٢٣٦٧٢٧
 كل اعضاي اوپك  ـــ ٢٢١٢٤ ١٩٠٧٢ ٤١٨٣٢ ٨٣٠٢٨

  .IEA, Internatioanl Energy Agency, Monthly Oil Survey,September  2004:                                                     مأخذ

اما در ستون   . ند، ترينيداد و توباگو و ونزوئال مي گردد       در ستون مربوط به صادرات رقم ساير شامل كشورهاي آرژانتين، كلمبيا، آنتيل هل              ) ١
 .واردات رقم ساير كشورهاي آرژانتين، باهاما، برزيل، كلمبيا و پرو را دربرمي گيرد

در ستون  . در ستون مربوط به صادرات رقم ساير شامل كشورهاي شوروي سابق، روماني و ديگر كشورهاي اروپايي شرقي مي گردد                      )  ٢
 .ردات رقم ساير شامل كشورهاي بلغارستان، يوگسالوي سابق و بعضي ديگر از كشورهاي اروپاي شرقي مي گرددمربوط به وا

در ستون مربوط به صادرات رقم ساير شامل كشورهاي عراق، كويت، لبنان، عربستان سعودي و سوريه مي شود و اما در ستون واردات                          ) ٣
 .يردساير كشورهاي عمان، سوريه و يمن را دربرمي گ

/  در ستون مربوط به صادرات رقم ساير شامل كشورهاي آفريقاي جنوبي و تونس مي شود و اما در ستون واردات ساير كشورهاي آنگوال                         ) ٤
 .كابيندا، كامرون، كنگو، تونس و زئير را دربرمي گيرد

 .، سنگاپور، تايوان، تايلند، ويتنام مي شوددر ستون صادرات رقم مربوط به خاور دور شامل كشورهاي چين، هند، اندونزي، پاكستان) ٥
 .در ستون مربوط به واردات رقم ساير شامل كشورهاي هند، پاپوآ ـ گينه نو و ويتنام مي شود) ٦
 . ساير مناطق جهان شامل قبرس، گيبرالتار و ديگر مناطق نامشخص مي گردد) ٧



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٣٩٣

  )دالر به ازاء هر بشكه(   )      اسپات(نطقه اي توليد قيمت فروش تك محموله نفت خام در بازارهاي م) :  ٩-١٣(جدول 

نفت سنگين 
 ايران

نفت سبك 
 ايران

سبد نفتي 
 اوپك

نفت متوسط 
 )٣(تگزاس غربي

نفت سبك 
 نيجريه

 )٢(برنت
نفت سبك 

 )١(دوبي
 سال

 ١٩٧٢ ٩٠/١ ـــ ـــ ـــ • • •
 ١٩٧٣ ٨٣/٢ ـــ ـــ ـــ • • •
 ١٩٧٤ ٤١/١٠ ـــ ـــ ـــ • • •
 ١٩٧٥ ٧٠/١٠ ـــ ـــ ـــ • • •
• • • ١٩٧٦ ٦٣/١١ ٨٠/١٢ ٨٧/١٢ ٢٣/١٢ 
• • • ١٩٧٧ ٣٨/١٢ ٩٢/١٣ ٢١/١٤ ٢٢/١٤ 
• • • ١٩٧٨ ٠٣/١٣ ٠٢/١٤ ٦٥/١٣ ٥٥/١٤ 
• • • ١٩٧٩ ٧٥/٢٩ ٦١/٣١ ٢٥/٢٩ ٠٨/٢٥ 
١٩٨٠ ٦٩/٣٥ ٨٣/٣٦ ٩٨/٣٦ ٩٦/٣٧ ١٥/٣٦ ٢٢/٣٥ ٤٩/٣٤ 
١٩٨١ ٣٢/٣٤ ٩٣/٣٥ ١٨/٣٦ ٠٨/٣٦ ٨٩/٣٤ ١٨/٣٣ ٥٧/٣١ 
١٩٨٢ ٨٠/٣١ ٩٧/٣٢ ٢٩/٣٣ ٦٥/٣٣ ٣٨/٣٢ ٣٢/٣٠ ٧٣/٢٨ 
١٩٨٣ ٧٨/٢٨ ٥٥/٢٩ ٥٤/٢٩ ٣٠/٣٠ ٠٤/٢٩ ١٥/٢٨ ٢٢/٢٧ 
١٩٨٤ ٠٦/٢٨ ٧٨/٢٨ ٨٨/٢٨ ٣٩/٢٩ ٢٠/٢٨ ٨١/٢٦ ١٨/٢٦ 
١٩٨٥ ٥٣/٢٧ ٥٣/٢٧ ٧٥/٢٧ ٩٩/٢٧ ٠١/٢٧ ٠٣/٢٦ ٥٦/٢٥ 
١٩٨٦ ١٠/١٣ ٣٢/١٤ ٤٥/١٤ ٠٤/١٥ ٥٣/١٣ ٥٠/١٣ ٠٤/١٣ 
١٩٨٧ ٩٥/١٦ ٣٣/١٨ ٤٠/١٨ ١٩/١٩ ٧٣/١٧ ٠٣/١٧ ٥٧/١٦ 
١٩٨٨ ٢٢/١٣ ٩٢/١٤ ٩٩/١٤ ٩٧/١٥ ٢٤/١٤ ٢٦/١٣ ٨٥/١٢ 
١٩٨٩ ٦٤/١٥ ٢٣/١٨ ٣٠/١٨ ٦٨/١٩ ٣١/١٧ ٠٤/١٦ ٥٤/١٥ 
١٩٩٠ ٣٨/٢٠ ٧٣/٢٣ ٨٥/٢٣ ٥٠/٢٤ ٢٦/٢٢ ٦٤/٢٠ ٩١/١٩ 
١٩٩١ ٦٣/١٦ ٠٠/٢٠ ١١/٢٠ ٥٤/٢١ ٦٢/١٨ ٣٧/١٧ ٣٣/١٦ 
١٩٩٢ ١٦/١٧ ٣٢/١٩ ٦١/١٩ ٥٧/٢٠ ٤٤/١٨ ٧٧/١٧ ٧٢/١٦ 
١٩٩٣ ٩٥/١٤ ٩٧/١٦ ٤١/١٧ ٤٥/١٨ ٣٣/١٦ ٠٦/١٥ ٠٨/١٤ 
١٩٩٤ ٧٤/١٤ ٨٢/١٥ ٢٥/١٦ ٢١/١٧ ٥٣/١٥ ٨٤/١٤ ٥٦/١٤ 
١٩٩٥ ١٠/١٦ ٠٢/١٧ ٢٦/١٧ ٤٢/١٨ ٨٦/١٦ ١٧/١٦ ٢٦/١٦ 
١٩٩٦ ٥٢/١٨ ٦٧/٢٠ ١٦/٢١ ١٦/٢٢ ٢٩/٢٠ ٠٣/١٩ ٤٩/١٨ 
١٩٩٧ ٢٣/١٨ ٠٩/١٩ ٣٣/١٩ ٦١/٢٠ ٦٨/١٨ ٢٤/١٨ ٠٠/١٨ 
١٩٩٨ ٢١/١٢ ٧٢/١٢ ٦٢/١٢ ٣٩/١٤ ٢٨/١٢ ٩٧/١١ ٤٥/١١ 
١٩٩٩ ٢٥/١٧ ٩٧/١٧ ٠٠/١٨ ٣١/١٩ ٤٧/١٧ ٢٥/١٧ ٩٣/١٦ 
٢٠٠٠ ٢٠/٢٦ ٥٠/٢٨ ٤٢/٢٨ ٣٧/٣٠ ٦٠/٢٧ ٧٥/٢٦ ٠٢/٢٦ 
٢٠٠١ ٨١/٢٢ ٤٤/٢٤ ٢٣/٢٤ ٩٣/٢٥ ١٢/٢٣ ٩٠/٢٢ ٦٧/٢١ 
٢٠٠٢ ٧٤/٢٣ ٠٢/٢٥ ٠٤/٢٥ ١٦/٢٦ ٣٦/٢٤ ٥٢/٢٣ ٠٩/٢٣ 

٢٠٠٣ ٧٨/٢٦ ٨٣/٢٨ ٦٦/٢٨ ٠٦/٣١ ١/٢٨ ٨٩/٢٦ ٣٣/٢٦ 

 .www.OPEC.org     BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition:                                            مأخذ 

 .  مربوط به نفت سبك دوبي است١٩٨٦-٢٠٠٣قام سالهاي  مربوط به نفت سبك عربي و ار١٩٧٢-٨٥ارقام سالهاي ) ١
 .  مربوط به نفت برنت  است١٩٨٤-٢٠٠٣ مربوط به نفت فورتيز و ارقام سالهاي ١٩٧٦-٨٣ارقام سالهاي ) ٢
 .  مربوط به قيمتهاي اسپات است١٩٨٤-٢٠٠٣ مربوط به قيمت هاي اعالم شده و ارقام سالهاي ١٩٧٦-٨٣ارقام سالهاي ) ٣

 .م در دسترس نمي باشندارقا  •



      

 

 

 ٣٩٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ) ليتر/ دالر (                    ٢٠٠٣ در سال OECDقيمت و درصد ماليات  بنزين موتور در كشورهاي)  :   ٩-١٤(جدول 

 سرب دار بدون سرب

 قيمت )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات 
 كشور

 آمريكاي شمالي     
 اياالت متحده آمريكا    ٤٦٩/٠ ٧/٢١

 كانادا    • •
 مكزيك    ٦١٩/٠ ٠/١٣

 اروپا      
 آلمان   ٢٣٥/١ ٧/٧٣
 اتريش   ٩٩٤/٠ ٩/٦٣
 اسپانيا  ٠٠١/١ ٠/٦٢ ٩٢٣/٠ ٣/٦٢
 اسلواكي    ٨٥٥/٠ ٠/٦١
 انگلستان  ٣١١/١ ٤/٧٦ ٢٤٨/١ ٦/٧٥
 ايتاليا    ١٩٧/١ ٨/٦٧
 ايرلند   ٩٨٤/٠ ٨/٦٣
 بلژيك    ١٤٩/١ ٢/٦٧
 پرتغال    ٠٩٠/١ ١/٦٨
 تركيه ٢٠٤/١ ٠/٦٦ ٢٠١/١ ٢/٧١
 جمهوري چك   ٨٨٢/٠ ٧/٦١
 دانمارك    ٢٤٨/١ ٥/٦٩
 سوئد    ١٦٤/١ ١/٧٠
 سوئيس    ٩٧٤/٠ ٣/٦٣
 فرانسه  ٢٤٠/١ ٧/٧٤ ١٤٩/١ ٣/٧٤
 فنالند    ٢٣٧/١ ٧/٧١
 لوكزامبورگ    ٨٧٩/٠ ٥/٥٨
 لهستان    ٨٦٢/٠ ٧/٦٢
 مجارستان    ٠٣٨/١ ٥/٦٤
 نروژ  ٤١٠/١ ٨/٦٥ ٣٢٤/١ ٩/٦٨
 هلند    ٣١٠/١ ٠/٧١
 يونان  ٨٩١/٠ ٠/٥٨ ٨٣٦/٠ ٣/٥٥

 آسيا و اقيانوسيه     
 استراليا  ٦٠١/٠ ٨/٥٢ • •
 زالندنو    ٦٤١/٠ ٩/٤٧

 ژاپن    • •
 كره جنوبي  • • • •
  OECD كشورهاي  • ـــ ٦٤٠/٠ ـــ
 اروپائي    OECDكشورهاي  • ـــ ١٥٠/١ ـــ

 .IEA, International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Third Quarter, 2004 Edition:                                 مأخذ

 .     در كشور مذكور كاربرد ندارد       .        ارقام در دسترس نمي باشند•



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٣٩٥

  ) ليتر/ دالر (                            ٢٠٠٣ در سال OECD درصد ماليات  نفت گاز در كشورهايقيمت و)  :   ٩-١٥(جدول 

 تجاري غيرتجاري

 قيمت )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات 
 كشور

 آمريكاي شمالي     
 اياالت متحده آمريكا  ٣٩٨/٠ ٩/٢٩ ٣٩٨/٠ ٦/٢٩

 كانادا  ٤٩٣/٠ ٤/٣٢ • •
 مكزيك  ٥٥٦/٠ ٢/٥٤ ٤٥٨/٠ ٣/٤٤

 اروپا      
 آلمان ٨٦٣/٠ ٥/٦١ ٠٠٢/١ ٧/٦٦
 اتريش ٦٨٥/٠ ٩/٤٧ ٨٢١/٠ ٥/٥٦
 اسپانيا  ٦٧٦/٠ ٢/٤٩ ٧٨٤/٠ ٢/٥٦
 اسلواكي  ٦٧٨/٠ ٧/٥٢ ٨١٤/٠ ٦/٦٠
 انگلستان  ٠٨٧/١ ٥/٦٩ ٢٧٧/١ ١/٧٤
 ايتاليا  ٨٢٦/٠ ١/٥٥ ٩٩١/٠ ٦/٦٢
 ايرلند ٧٥٠/٠ ٨/٤٩ ٩٠٨/٠ ٥/٥٨
 بلژيك  ٧٠٦/٠ ٠/٤٧ ٨٥٤/٠ ٢/٥٦
 پرتغال  ٧٣٨/٠ ١/٥٣ ٨٠٢/٠ ٩/٥٦
 تركيه ٩٢٧/٠ ٥/٦٥ ٩٢٧/٠ ٥/٦٥
 جمهوري چك ٦٣٨/٠ ٤/٤٥ ٧٧٨/٠ ٣/٥٥
 دانمارك  ٨٢٤/٠ ٧/٥٠ ٠٣٠/١ ٥/٦٠
 سوئد  ٨٠٤/٠ ٠/٤٩ ٠٠٤/١ ٢/٥٩
 سوئيس  ٨٤٩/٠ ٩/٦٦ ٠٠٨/١ ٤/٦٣
 فرانسه  ٧٤٩/٠ ١/٥٩ ٨٩٦/٠ ٨/٦٥
 فنالند  ٧٤٨/٠ ٢/٤٨ ٩١٣/٠ ٥/٥٧
 لوكزامبورگ  ٦٢٧/٠ ٦/٤٥ ٧٢١/٠ ٧/٥٢
 لهستان  ٥٩٨/٠ ٢/٤٣ ٧٢٩/٠ ٤/٥٣
 مجارستان  ٧٥١/٠ ٥/٥٠ ٩٣٨/٠ ٤/٦٠
 نروژ  ٩٥٦/٠ ٢/٤٩ ١٨٥/١ ١/٥٩
 هلند  ٧٥٥/٠ ٥/٥١ ٨٩٨/٠ ٢/٥٩
 يونان  ٦١٠/٠ ٤/٤٥ ٧١٩/٠ ٧/٥٣

 آسيا و اقيانوسيه     
 استراليا  • • ٥٩١/٠ ٩/٥٠
 زالندنو  ٣٢٠/٠ ٧/٠ ٣٦٠/٠ ٧/١١
 ژاپن  ٥٦٢/٠ ٦/٥١ ٧٢٩/٠ ٩/٤٠

 كره جنوبي  ٦٥٣/٠ ٨/٤٩ • •
  OECD كشورهاي  ٦٢٤/٠ ـــ ٧٠٩/٠ ـــ
 اروپائي   OECDكشورهاي  ٨٠٦/٠ ـــ ٩٤٨/٠ ـــ
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   .        ارقام در دسترس نمي باشند•



      

 

 

 ٣٩٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ) هزار ليتر/ دالر (          ٢٠٠٣ در سال OECDقيمت و درصد ماليات  نفت كوره سبك در كشورهاي)  :   ٩-١٦(جدول 

 صنعت خانگي

 قيمت )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات 
 كشور

 آمريكاي شمالي     
 اياالت متحده آمريكا  ٣/٢٣٢ ٩/٤ ٨/٣٦٩ ٥/٥
 كانادا  ٩/٢٤٨ • ٩/٤٠٦ ٢/١٠

 مكزيك  ٤/٢٦١ ـــ • •
 اروپا      

 آلمان ٣/٣٤٤ ١/٢٠ ٣/٣٩٩ ٢/٣١
 اتريش • • ٠/٤٤٥ ٢/٣٦
 اسپانيا  ٩/٣٧٦ ٤/٢٥ ٢/٤٣٧ ٧/٣٥
 اسلواكي  ١/٢٩٤ ـــ ١/٣٥٤ ٩/١٦
 انگلستان  ٢/٣١٢ ٧/٢٠ ٦/٣٠٤ ٠/٢٦
 ايتاليا  ٠/٨٠٠ ٠/٥٧ ٠/٩٦٠ ١/٦٤
 ايرلند ٨/٣٨٥ ٩/١٣ ٩/٥١٤ ٣/٢٢
 بلژيك  ٦/٢٩٤ ٢/٥ ٨/٣٥٤ ٦/٢١

 پرتغال     
 تركيه • • ٤/٨٧٠ ٨/٦٤
 جمهوري چك ٤/٢٨٠ ـــ ٨/٤٠٥ ٩/٣٠
 دانمارك  ٦/٤٥٢ ٢/٨ ٨/٨٦٤ ٤/٥٦
 سوئد  ٢/٣٣٩ ٩/١٩ ٣/٨٦٠ ٤/٦٢
 سوئيس  ٣/٢٦٨ ٥/٢ ٣٢٦/.١ ١/٩
 فرانسه  ٤/٣٣٢ ٢/١٩ ٠/٤٤٠ ٩/٣٠
 فنالند  ٢/٣٦٢ ٠/٢٢ ٩/٤٤١ ١/٣٦
 لوكزامبورگ  ١/٣٠٩ ٨/١ ٢/٣٤٦ ٣/١٢
 لهستان  ٦/٣٠٧ ٣/١٦ ٢/٤١٦ ١/٣٠

 مجارستان  ٤/٩٣٨ ٤/٤٠  
 نروژ  ٨/٦٢٣ ٣/٢٠ ٦/٧٧٣ ٨/٣٥
 هلند  • • ٨/٦٧٧ ٧/٤٩
 يونان  ٧/٤٥٢ ٢/٣٠ ٢/٥٣٤ ٨/٤٠

 آسيا و اقيانوسيه     
 استراليا  • • • •
 زالندنو  ٣/٢٧١ ــــ • •
 ژاپن  ٢/٢٨٣ ٨/٤ ٦/٤١٢ ٨/٤
 كره جنوبي  ٤/٥٣٧ ١/٣٤ ٣/٥٣٦ ١/٣٤

  OECD كشورهاي  ٨/٣٠٣ ــــ ٥/٤٤٢ ــــ
 اروپائي   OECDكشورهاي  ٩/٣٨٥ ــــ ٧/٤٧٣ ــــ
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٣٩٧

  ) تن/ دالر (            ٢٠٠٣ در سال OECDقيمت و درصد ماليات  نفت كوره سنگين در كشورهاي)  :   ٩-١٧( جدول 

 )١ (صنعت نيروگاه

 قيمت )درصد(ماليات  تقيم )درصد(ماليات 
 كشور

 آمريكاي شمالي     
 اياالت متحده آمريكا  ٨/١٩٥ • ٠/٢٠٠ •
 كانادا  ٣/٢١١ • • •
 مكزيك  ٦/١٣٩ ـــ ٦/١٣٩ ـــ
 اروپا      

 آلمان • • ٤/١٩٩ ٢/١٤
 اتريش • •  
 اسپانيا  ٩/٢٣٠ ١/٧ ٤/٢٧٠ ٠/٦

 اسلواكي     
 انگلستان    ١/٢٥٤ ١/٢٣

 ايتاليا  • •  
 ايرلند ٣/٣٠٢ ١/٥ ٦/١٨٧ ١/٨

 بلژيك     
 پرتغال    ٤/١٨١ ـــ

 تركيه ٤/٣٠٤ ٣/٣٦ ٤/٣٠٤ ٣/٣٦
 جمهوري چك ٨/١٤٦ ـــ ٨/١٤٦ ـــ
 دانمارك  • • • •
 سوئد    • •
 سوئيس    • •
 فرانسه  ٣/٢٠٩ ٠/١٠ • •
 فنالند  • • ٤/٢٠٥ ـــ
 گ لوكزامبور   • •
 لهستان  ٠/١٦٠ ـــ ٠/١٦٠ ـــ
 مجارستان  • • • •

 نروژ     
 هلند    • •
 يونان  ٢/٢٤٢ ٩/٨ • •

 آسيا و اقيانوسيه     
 استراليا  • • • •

 زالندنو  ٢/٣٥٩ ـــ  
 ژاپن  ٩/٢٣٧ ٨/٤ • •
 كره جنوبي  ٦/٣٠١ ٦/١١ ٦/٣٠١ ٦/١١

  OECD كشورهاي  ٧٠/٢٠٥ ـــ • ـــ
 اروپائي   OECDكشورهاي  • ـــ • ـــ
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 . ارقام محرمانه مي باشند   . قيمت نفت كوره با سولفور باال) ١
   .       در كشور مذكور كاربرد ندارد         .      ارقام در دسترس نمي باشند•



      

 

 

 ٣٩٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ٢٠٠٣در سال   OECDقيمت برخي از فرآورده هاي نفتي در كشورهاي غير )  : ٩-١٨(  جدول 

 )١() گالن/ دالر       (

 حمل ونقل خانگي

 بنزين نفت گاز نفت كوره سبك نفت سفيد گازمايع
 نام كشور

 آمريكاي مركزي و جنوبي     
 آرژانتين ٢٧/٢ ٦١/١ ٧٧/٠ ٤٩/١ ٣٥/١
 اكوادور  ٩٤/١ ٠٢/١ ٧١/٠ ـــ ٤٦/٠
 السالوادور  ٥١/٢ ١٨/٢ ٦٥/١ ٨٣/١ ٦٦/١
 اوروگوئه  ١٣/٣ ٤٦/١ ٥١/٠ ٥٩/١ ٦١/٢
 باربادوس  ٦٣/٢ ٠٣/٢ ٨٠/٠ ١٩/١ ٣٧/٥
 برزيل  ٤٤/٢ ٥٢/١ ٤٠/٠ ٥٨/٠ ٧٥/٢
 بوليوي  ٦٧/٢ ٥٧/١ ٤٧/١ ٢٤/١ ١٩/١
 پاراگوئه  ٦٢/١ ٣٠/١ ٤١/٠ ٤٨/٠ ٩٤/٠
 پاناما  ٢٨/٢ ٩٠/١ ٣٤/٠ ٧٨/١ ٣٧/٢
 پرو  ٩٩/٢ ٠١/٢ ٨٧/٠ ٩٨/١ ٩٢/٣
 ترينيداد و توباگو  ٤٧/١ ٧٧/٠ ٥١/٠ ٦٩/٠ ٥٨/١
 جامائيكا  ٧٨/١ ٥١/١ ٧٩/٠ ٤٤/١ ٥٨/٢
 جمهوري دومينيكن  ٠٣/٢ ١١/١ ٩٠/٠ ١٣/١ ٩٩/١
 سورينام  ٨٧/١ ٢٨/١ ٧٥/٠ ٩٩/٠ ٦٧/٢
 شيلي   ٧٣/١ ٥٥/١ ٠٢/١ ٤٢/١ ١٢/٣
 كاستاريكا  ٣٠/٢ ٦٠/١ ٦٢/٠ ٦٠/١ ١٢/٣
 كلمبيا  ٦٥/١ ٨٥/٠ ٦١/٠ ٩٩/٠ ١٠/١
 كوبا  ٨٩/١ ٠٣/١ ٦٧/٠ ٣٢/٠ ٠٤/١
 گرانادا  ٠٣/٢ ٥٤/١ ـــ ١٤/١ ١٧/٤
 گواتماال  ٠٣/٢ ٣٩/١ ٨٩/٠ ٣٦/١ ٠١/٢
 گويان   ٠٥/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ٣٦/٤
 كاراگوئه ني ١١/٢ ٥٥/١ ٢٥/٠ ٣٦/١ ٠٨/٣
 ونزوئال  ١٦/٠ ١٠/٠ ١٠/٠ ٢٣/٠ ٥٢/٠
 هائيني  ٠٥/٢ ٣٤/١ ٢٩/٠ ٢٣/١ ٤٠/١
 هندوراس ٥٨/٢ ٩٣/١ ٩٤/٠ ٦٦/١ ٣٧/٣

 اروپا و اورآسيا      
 )٢(روماني ٣٢/٢ ٨٢/١ ـــ ـــ ـــ
 فدراسيون روسيه ٦٩/٠ ٦٣/٠ ٢٣/٠ ـــ ـــ

 خاورميانه      
  )٢(ارات متحده عربيام )٣( ٠٢/١ ٩٥/٠ ٥٨/٠ ٠٥/١ ـــ
 )٢(ايران  )٣(٣٤/٠ ٠٧/٠ ٠٤/٠ ٠٧/٠ ـــ
 )٢(عربستان سعودي )٣(٩١/٠ ٣٧/٠ ١٥/٠ ٤٤/٠ ـــ
 )٢(قطر )٣(٧٠/٠ ٦٢/٠ ـــ ٤٢/٠ ـــ
 )٢(كويت )٣(٧٨/٠ ٦٨/٠ ٢٣/٠ ٦٨/٠ ـــ



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٣٩٩

 ادامه.  ..٢٠٠٣در سال   OECDقيمت برخي از فرآورده هاي نفتي در كشورهاي غير )  : ٩-١٨(  جدول 
 )١ ()گالن/ دالر (

 حمل ونقل خانگي

 بنزين نفت گاز نفت كوره سبك نفت سفيد گازمايع
 نام كشور

 آفريقا      
  )٢(آفريقاي جنوبي  ٤١/١ ٢٥/١ ـــ ـــ ـــ
 )٢(الجزاير )٣(٦٦/٠ ٦٤/٠ ٤٧/٠ ٢٤/٠ ـــ
 )٢(ليبي )٣(٥٦/٠ ٥٠/٠ ٠٥/٠ ٣٣/٠ ـــ
 )٢(يجريهن )٣(٨٢/٠ ٨٢/٠ ٣٨/٠ ٧٥/٠ ـــ

 آسيا و اقيانوسيه      
  )٢(اندونزي )٣(٦٨/٠ ٧٢/٠ ٥٠/٠ ٦٧/٠ ـــ
  )٢(تايلند ٣٦/١ ٢٥/١ ٤٣/١ ـــ ـــ
 )٢(تايوان ٣١/٢ ٥٩/١ ـــ ـــ ـــ
 )٢(چين ٣٢/١ ٢١/١ ـــ ـــ ـــ
 )٢(هندوستان  )٣(٥٠/٢ ٧٢/١ ـــ ـــ ـــ
 )٢(هنگ كنگ ٤٤/٥ ٠٧/٣ ـــ ٣٢/٢ ٦٢/٢

   www.eia.doe.gov                                                                                                                                   :    مأخذ
 .  مي باشد٠٣٧٨٦/٠) گالن/ دالر (به ) ليتر/ سنت (براساس ارقام آژانس انرژي اتمي ضريب تبديل )  ١
 . مي باشند٢٠٠٢ط به سال ارقام مربو ) ٢
 . قيمت بنزين مربوط به مصرف بنزين معمولي در كشورهاي مورد نظر مي باشد) ٣
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   ذخاير گازطبيعي -

 بيعي    توليد گازط-

 حجم گازهاي تزريق مجدد در جهان  -

 حجم گازهاي سوزانده شده و تخليه شده در هوا -

 تلفات ناشي از فرآيند تصفيه گازطبيعي و استحصال مايعات گازي -

 مصرف گازطبيعي در جهان -

 OECDمصرف گازطبيعي در بخش تبديالت و انرژي در كشورهاي  -

 خشها  مصرف نهايي گازطبيعي كشورهاي جهان به تفكيك ب -

   صادرات و واردات گازطبيعي -

   ظرفيت ذخيره سازي گازطبيعي -

  و گازطبيعي LNG  قيمت -

    OECD  قيمت و درصد ماليات گازطبيعي در كشورهاي -

  وارداتي LNG  تجارت، پايانه هاي صادراتي و وارداتي و قيمت -

 
  گازطبيعي -٢-٩-٩



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٠١

 ذخاير تثبيت شده گازطبيعي  )  : ٩-١٩(جدول 

 ٢٠٠٣در پايان سال 
نسبت ذخاير 

 به توليد 
 سهم در كل

 )درصد(
 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 
 مترمكعب

در پايان سال 
٢٠٠٢ 

 )تريليون مترمكعب(

در پايان سال 
١٩٩٣ 

 )تريليون مترمكعب(

در پايان سال 
١٩٨٣ 

 )تريليون مترمكعب(

 نام كشور

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ٦١/٥ ٥٥/٤ ٢٣/٥ ٢٣/٥ ٨/١٨٤ ٠/٣ ٥/٩
 كانادا  ٦١/٢ ٢٣/٢ ٦٦/١ ٦٦/١ ٧/٥٨ ٩/٠ ٢/٩
 مكزيك ١٨/٢ ٩٧/١ ٤٢/٠ ٤٢/٠ ٧/١٤ ٢/٠ ٤/١١
 جمع آمريكاي شمالي ٤٠/١٠ ٧٥/٨ ٣٢/٧ ٣١/٧ ٢/٢٥٨ ٢/٤ ٥/٩

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين ٦٨/٠ ٥٢/٠ ٦٦/٠ ٦٦/٠ ٤/٢٣ ٤/٠ ٢/١٦
 برزيل ١٠/٠ ١٩/٠ ٢٤/٠ ٢٥/٠ ٧/٨ ١/٠ ٣/٢٤

 بوليوي ١٣/٠ ١٢/٠ ٨١/٠ ٨١/٠ ٧/٢٨ ٥/٠ )١(
 پرو  ٠٣/٠ ٣٣/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٧/٨ ١/٠ )١(
 ترينيداد و توباگو ٣٢/٠ ٢٤/٠ ٧٣/٠ ٧٤/٠ ٠/٢٦ ٤/٠ ٧/٢٩
 كلمبيا ١١/٠ ٢١/٠ ١٢/٠ ١١/٠ ٠/٤ ١/٠ ٦/١٨

 ونزوئال ٥٦/١ ٦٩/٣ ١٨/٤ ١٥/٤ ٥/١٤٦ ٤/٢ )١(
 ساير ٢٥/٠ ٢٤/٠ ٢٢/٠ ٢٢/٠ ٧/٧ ١/٠ )١(
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ١٨/٣ ٥٤/٥ ٢٢/٧ ١٩/٧ ٧/٢٥٣ ١/٤ ٦/٦٠

 اروپا و اورآسيا        

 آلمان ٣٢/٠ ٢٠/٠ ٢٢/٠ ٢١/٠ ٣/٧ ١/٠ ٧/١١
 انگلستان ٧١/٠ ٦٣/٠ ٦٣/٠ ٦٣/٠ ٢/٢٢ ٤/٠ ١/٦
 ايتاليا ٢٥/٠ ٣٣/٠ ٢٢/٠ ٢٢/٠ ٨/٧ ١/٠ ٠/١٦
 دانمارك ١٠/٠ ١٣/٠ ٠٨/٠ ٠٩/٠ ٣/٣ ١/٠ ٨/١١
 روماني  ٢٣/٠ ٤٥/٠ ٣١/٠ ٣١/٠ ٠/١١ ٢/٠ ٦/٢٤
 : شوروي سابق ٠٠/٣٦ ٨٠/٥٧ ٤٠/٥٦ ٤٠/٥٦ ٧/١٩٩٠ ١/٣٢ ٠/٧٨

 آذربايجان • • ٣٧/١ ٣٧/١ ٤/٤٨ ٨/٠ )١(
 ازبكستان • • ٨٥/١ ٨٥/١ ٣/٦٥ ١/١ ٥/٣٤
 اوكراين • • ١١/١ ١١/١ ٢/٣٩ ٦/٠ ٦/٦٢
 تركمنستان • • ٩٠/٢ ٩٠/٢ ٤/١٠٢ ٦/١ ٦/٥٢
 فدارسيون روسيه • • ٠٠/٤٧ ٠٠/٤٧ ١/١٦٥٩ ٧/٢٦ ٢/٨١

 قزاقستان • • ٩٠/١ ٩٠/١ ١/٦٧ ١/١ )١(
 ساير  • • ٢٧/٠ ٢٧/٠ ٣٥/٩ ١٥/٠ )١(
 لهستان  ٠٩/٠ ١٦/٠ ١٢/٠ ١٢/٠ ١/٤ ١/٠ ٩/٢٨
 نروژ  ٤٧/٠ ٧٦/١ ١٢/٢ ٤٦/٢ ٩/٨٦ ٤/١ ٥/٣٣
 هلند  ٩٤/١ ٨٨/١ ٥٧/١ ٦٧/١ ٨٢/٥٨ ٠١/٠ ٥٦/٢٨
 )٢(ساير ٣٧/٠ ٣٠/٠ ٢٠/٠ ٢٠/٠ ٩٢/٦ ٠٠/٠ ٤١/١٩
 جمع اروپا و اورآسيا  ٤٨/٤٠ ٦٢/٦٣ ٨٦/٦١ ٣٠/٦٢ ٠/٢١٩٩ ٤/٣٥ ٨/٦٠

 خاورميانه       
 امارات متحده عربي ٠٥/٣ ٨٠/٥ ٠٦/٦ ٠٦/٦ ٩/٢١٣ ٤/٣ )١(
 ايران ٠٥/١٤ ٧٠/٢٠ ٦٩/٢٦ ٦٩/٢٦ ٢/٩٤٢ ٢/١٥ )١(



      

 

 

 ٤٠٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... ذخاير تثبيت شده گازطبيعي  )  : ٩-١٩(جدول 

 ٢٠٠٣در پايان سال 
نسبت ذخاير 

 به توليد
 سهم در كل

 )درصد(
 تريليون

 وت مكعبف

تريليون 
 مترمكعب

در پايان سال 
٢٠٠٢ 

 )تريليون مترمكعب(

در پايان سال 
١٩٩٣ 

 )تريليون مترمكعب(

در پايان سال 
١٩٨٣ 

 )تريليون مترمكعب(

 نام كشور

 بحرين ٢٢/٠ ١٦/٠ ٠٩/٠ ٠٩/٠ ٠/٣ ♦ ٨/٨

 سوريه ١٠/٠ ٢٣/٠ ٣٠/٠ ٣٠/٠ ٦/١٠ ٢/٠ ٦/٤٧
 عراق ٨٢/٠ ١٠/٣ ١١/٣ ١١/٣ ٧/١٠٩ ٨/١ )١(
 عربستان سعودي  ٥٤/٣ ٢٥/٥ ٦٥/٦ ٦٨/٦ ٧/٢٣٥ ٨/٣ )١(
 عمان ١٧/٠ ٢٠/٠ ٩٥/٠ ٩٥/٠ ٤/٣٣ ٥/٠ ٣/٥٧

 قطر ٤٠/٣ ٠٧/٧ ٧٧/٢٥ ٧٧/٢٥ ٦/٩٠٩ ٧/١٤ )١(
 كويت ٠٤/١ ٤٩/١ ٥٦/١ ٥٦/١ ٠/٥٥ ٩/٠ )١(
 يمن  ـــ ٤٣/٠ ٤٨/٠ ٤٨/٠ ٩/١٦ ٣/٠ )١(
 ساير  ♦ ♦ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٨/١ ♦ )١(
 جمع خاورميانه  ٣٨/٢٦ ٤٣/٤٤ ٦٩/٧١ ٧٢/٧١ ٨/٢٥٣١ ٨/٤٠ )١(

 آفريقا        

 الجزاير ٥٣/٣ ٧٠/٣ ٥٢/٤ ٥٢/٤ ٧/١٥٩ ٦/٢ ٦/٥٤
 ليبي ٦٤/٠ ٢٩/١ ٣١/١ ٣١/١ ٤/٤٦ ٧/٠ )١(
 مصر ٢٠/٠ ٦٠/٠ ٦٦/١ ٧٦/١ ٠/٦٢ ٠/١ ٤/٧٠

 نيجريه ٣٧/١ ٦٨/٣ ٠٠/٥ ٠٠/٥ ٤/١٧٦ ٨/٢ )١(
 ساير ٥٥/٠ ٧٥/٠ ١٩/١ ١٩/١ ١/٤٢ ٧/٠ )١(
 جمع آفريقا  ٢٩/٦ ٠١/١٠ ٦٨/١٣ ٧٨/١٣ ٥/٤٨٦ ٨/٧ ٥/٩٧

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا  ٥٠/٠ ٥٦/٠ ٥٥/٢ ٥٥/٢ ٠/٩٠ ٤/١ ٩/٧٦
 اندونزي ١٩/١ ٨٢/١ ٥٦/٢ ٥٦/٢ ٣/٩٠ ٥/١ ٢/٣٥
 برونئي  ٢٢/٠ ٤٠/٠ ٣٥/٠ ٣٥/٠ ٤/١٢ ٢/٠ ٣/٢٨
 بنگالدش  ٣١/٠ ٣٠/٠ ٣٤/٠ ٣٤/٠ ٠/١٢ ٢/٠ ٨/٢٧
 پاكستان  ٥١/٠ ٦٤/٠ ٧٦/٠ ٧٥/٠ ٥/٢٦ ٤/٠ ٥/٣٥
 تايلند ١٠/٠ ١٧/٠ ٤٤/٠ ٤٤/٠ ٤/١٥ ٢/٠ ٣/٢٢
 چين  ٧٥/٠ ٠٣/١ ٧٥/١ ٨٢/١ ٤/٦٤ ٠/١ ٤/٥٣
 مالزي ٤٠/١ ٨٣/١ ٤٨/٢ ٤١/٢ ٩/٨٤ ٤/١ ٠/٤٥
 ميانمار ٢٥/٠ ٢٧/٠ ٣٦/٠ ٣٦/٠ ٨/١٢ ٢/٠ ٦/٥٢
 هندوستان  ٤٦/٠ ٧٢/٠ ٧٥/٠ ٨٥/٠ ١/٣٠ ٥/٠ ٤/٢٨

 ساير  ٢٦/٠ ٠١/١ ٠٥/١ ٠٥/١ ٨٩/٣٦ ٦/٠ )١(
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٩٥/٥ ٧٣/٨ ٣٨/١٣ ٤٧/١٣ ٦/٤٧٥ ٧/٧ ٤/٤٣

 كل جهان  ٦٨/٩٢ ٠٨/١٤١ ١٥/١٧٥ ٧٨/١٧٥ ٩/٦٢٠٤ ٠/١٠٠ ١/٦٧

  OECD كشورهاي ٢٣/١٥ ٧٠/١٤ ٠٥/١٥ ٤٨/١٥ ٥/٥٤٦ ٨/٨ ٢/١٤
 OECDكشورهاي غير  ٤٥/٧٧ ٣٨/١٢٦ ١٠/١٦٠ ٢٩/١٦٠ ٣٩/٥٦٥٨ ٢/٩١ )١(
  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٤٤/٣ ٢٤/٣ ٧٩/٢ ٨٨/٢ ٨/١٠١ ٦/١ ١/١٤

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition                                    :                                مأخذ
 .             ساير شامل شوروي سابق نيز مي گردد )٢   .   سال است١٠٠نسبت ذخاير به توليد بيش از   ) ١
 . مي باشد٠٥/٠ رقم كمتر از ♦   .               ارقام در دسترس نمي باشند   •



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٠٣

 ) ١(توليد گازطبيعي در جهان  )  : ٩-٢٠(جدول 
 )ميليارد مترمكعب (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي         

 حده آمريكااياالت مت ٣/٦٢١ ٦/٤٦٤ ٤/٥٢٠ ٦/٥٥٠ ٧/٥٦٤ ٤/٥٤٥ ٥/٥٤٩ ٧/٠ ٠/٢١
 كانادا  ٠/٧٥ ٣/٧١ ٠/١٣٩ ٢/١٨٣ ٨/١٨٦ ٨/١٨٧ ٥/١٨٠ -٩/٣ ٩/٦
 مكزيك ٧/١٣ ١/٣١ ٤/٢٥ ٨/٣٥ ٣/٣٥ ٣/٣٥ ٤/٣٦ ٠/٣ ٤/١
 جمع آمريكاي شمالي ٩/٧٠٩ ١/٥٦٧ ٨/٦٨٤ ٦/٧٦٩ ٨/٧٨٦ ٥/٧٦٨ ٣/٧٦٦ -٣/٠ ٣/٢٩

 آمريكاي مركزي و جنوبي         

 آرژانتين ٧/٦ ١/١٣ ٥/٢١ ٤/٣٧ ١/٣٧ ١/٣٦ ٠/٤١ ٧/١٣ ٦/١
 برزيل ٢/٠ ٧/١ ٥/٤ ٢/٧ ٦/٧ ٢/٩ ١/١٠ ٢/٩ ٤/٠
 بوليوي  ٦/١ ٦/٢ ٠/٣ ٢/٣ ٧/٤ ٩/٤ ٢/٥ ٢/٥ ٢/٠
 ترينيداد و توباگو  ٨/١ ٠/٤ ٩/٥ ١/١٤ ٢/١٥ ٣/١٧ ٨/٢٤ ٤/٤٣ ٩/٠
 كلمبيا  ٧/١ ٨/٣ ٢/٤ ٩/٥ ١/٦ ٢/٦ ١/٦ -٥/١ ٢/٠
 ونزوئال ١/٩ ٦/١٥ ٣/٢٣ ٩/٢٧ ٦/٢٩ ٤/٢٨ ٤/٢٩ ٤/٣ ١/١
 ساير ٠/١ ٤/١ ١/٢ ١/٢ ٢/٢ ٠/٢ ١/٢ ٣/٢ ٠/١
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٢/٢٢ ٣/٤٢ ٧/٦٤ ٨/٩٧ ٥/١٠٢ ٢/١٠٤ ٦/١١٨ ٩/١٣ ٥/٤

 اروپا و اورآسيا          

 آلمان  ٥/١٨ ٤/١٨ ٩/١٤ ٩/١٦ ٠/١٧ ٠/١٧ ٧/١٧ ١/٤ ٧/٠
 لستانانگ ٢/٢٧ ٤/٣٦ ٥/٦٠ ٤/١٠٨ ٨/١٠٥ ٦/١٠٣ ٧/١٠٢ -٩/٠ ٩/٣
 ايتاليا ٤/١٥ ١/١٣ ٥/١٩ ٢/١٦ ٢/١٥ ٦/١٤ ٧/١٣ -٠/٦ ٥/٠
 دانمارك  ـــ ـــ ٥/٤ ١/٨ ٤/٨ ٤/٨ ٩/٧ -٣/٥ ٣/٠
 روماني  ٠/٢٧ ٧/٣٦ ٦/٢٠ ٨/١٣ ٦/١٣ ٢/١٣ ٦/١٢ -٤/٤ ٥/٠
 : شوروي سابق ٤/٢٢٠ ٧/٤٩٩ ٣/٧١٠ ٥/٦٧٤ ٣/٦٧٧ ٢/٦٩٢ ٢/٧٢٣ ٥/٤ ٦/٢٧
 آذربايجان • • ٣/٦ ٣/٥ ٢/٥ ٨/٤ ٨/٤ -٣/٠ ٢/٠
 ازبكستان • • ٠/٤٢ ٦/٥٢ ٥/٥٣ ٨/٥٣ ٦/٥٣ -٣/٠ ٠/٢
 اوكراين • • ٩/١٧ ٧/١٦ ١/١٧ ٤/١٧ ٧/١٧ ٨/١ ٧/٠
 تركمنستان • • ٩/٦٠ ٨/٤٣ ٩/٤٧ ٩/٤٩ ١/٥٥ ٤/١٠ ١/٢
 فدارسيون روسيه • • ٥/٥٧٦ ٠/٥٤٥ ٤/٥٤٢ ٤/٥٥٥ ٦/٥٧٨ ٢/٤ ١/٢٢
 ستانقزاق • • ٢/٦ ٨/١٠ ٨/١٠ ٦/١٠ ٩/١٢ ٧/٢٢ ٥/٠
 ساير  • • ٥/٠ ٣/٠ ٤/٠ ٣/٠ ٥/٠ ٧/٦٦ ٠/٠
 لهستان  ٤/٥ ٠/٤ ٦/٣ ٧/٣ ٩/٣ ٠/٤ ٠/٤ ٢/١ ٢/٠
 نروژ ـــ ٦/٢٣ ٨/٢٤ ٧/٤٩ ٩/٥٣ ٥/٦٥ ٤/٧٣ ٠/١٢ ٨/٢
 هلند ٥/٥٩ ٩/٦٧ ٠/٧٠ ٣/٥٧ ٩/٦١ ٦/٦٠ ٣/٥٨ -٨/٣ ٢/٢
 ساير ٧/١٦ ٤/١٧ ٧/١٥ ٩/١٠ ٨/١٠ ٩/١٠ ١/١٠ -٣/٧ ٤/٠
 جمع اروپا و اورآسيا ١/٣٩٠ ١/٧١٧ ٥/٩٤٤ ٤/٩٥٩ ٨/٩٦٧ ٠/٩٩٠ ٩/١٠٢٣ ٤/٣ ١/٣٩

 خاورميانه         

 امارات متحده عربي  ٧/١ ٤/٨ ٠/٢٣ ٤/٣٨ ٤/٣٩ ٤/٤٣ ٤/٤٤ ٣/٢ ٧/١

 ايران ٨/١٧ ٠/١١ ١/٢٧ ٢/٦٠ ٠/٦٦ ٠/٧٥ ٠/٧٩ ٣/٥ ٠/٣



      

 

 

 ٤٠٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ) ١(توليد گازطبيعي در جهان  )  : ٩-٢٠(جدول 

 )مكعبميليارد متر (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 بحرين ٦/١ ٦/٣ ٩/٦ ٨/٨ ١/٩ ٥/٩ ٦/٩ ٠/٢ ٤/٠

 سوريه ـــ ١/٠ ٤/١ ٢/٤ ١/٤ ٠/٥ ٣/٦ ٠/٢٥ ٢/٠
 عربستان سعودي  ٨/١ ٧/١١ ٠/٤٠ ٨/٤٩ ٧/٥٣ ٧/٥٦ ٠/٦١ ٦/٧ ٣/٢
 عمان ـــ ١/١ ٨/٢ ٧/٨ ٠/١٤ ٠/١٥ ٥/١٦ ٠/١٠ ٦/٠
 قطر ٦/١ ٢/٥ ٥/١٣ ٧/٢٣ ٠/٢٧ ٥/٢٩ ٨/٣٠ ٤/٤ ٢/١
 كويت ٨/٢ ٠/٤ ٤/٥ ٦/٩ ٥/٨ ٠/٨ ٣/٨ ٨/٣ ٣/٠
 ساير ٠/١ ٥/٠ ٨/٢ ٤/٣ ٠/٣ ٦/٢ ٨/١ -٧/٣٢ ١/٠
 جمع خاورميانه  ٣/٢٨ ٧/٤٥ ٩/١٢٢ ٨/٢٠٦ ٨/٢٢٤ ٧/٢٤٤ ٧/٢٥٧ ٣/٥ ٨/٩

 آفريقا          

 الجزاير ٥/٤ ٦/٣١ ١/٥٦ ٤/٨٤ ٢/٧٨ ٤/٨٠ ٨/٨٢ ١/٣ ٢/٣
 ليبي ٨/٣ ٥/٣ ٨/٥ ٤/٥ ٦/٥ ٦/٥ ٤/٦ ٧/١٢ ٢/٠
 مصر ١/٠ ٦/٢ ٠/١٠ ٣/١٨ ٥/٢١ ٧/٢٢ ٠/٢٥ ١/١٠ ٠/١
 نيجريه ٤/٠ ٩/٢ ٩/٤ ٥/١٢ ٩/١٤ ٢/١٤ ٢/١٩ ٢/٣٥ ٧/٠
 ساير  ٣/٠ ٨/٠ ٧/٢ ٩/٥ ٦/٦ ٠/٨ ١/٨ ٠/١ ٣/٠
 جمع آفريقا  ١/٩ ٤/٤١ ٤/٧٩ ٦/١٢٦ ٨/١٢٦ ٩/١٣٠ ٤/١٤١ ١/٨ ٤/٥

 آسيا و اقيانوسيه          

 استراليا ٧/٤ ٨/١٢ ٥/٢٤ ٢/٣١ ٥/٣٢ ٦/٣٢ ٢/٣٣ ٧/١ ٣/١
 اندونزي ٧/١ ٨/٢١ ٩/٥٥ ٥/٦٨ ٣/٦٦ ٤/٧٠ ٦/٧٢ ٢/٣ ٨/٢
 برونئي  ٩/١ ٧/٨ ٣/١٠ ٣/١١ ٤/١١ ٥/١١ ٤/١٢ ٨/٧ ٥/٠
 بنگالدش ٦/٠ ٢/٢ ١/٦ ٠/١٠ ٧/١٠ ٤/١١ ٢/١٢ ٩/٦ ٥/٠
 پاكستان ٧/٣ ٧/٧ ٢/١٢ ٩/١٨ ٩/١٩ ٦/٢٠ ١/٢١ ٥/٢ ٨/٠
 تايلند ـــ ٦/١ ٤/٨ ٦/١٨ ٠/١٨ ٩/١٨ ٦/١٩ ٧/٣ ٧/٠
 چين ٦/٥ ٤/١١ ٢/١٦ ٢/٢٧ ٣/٣٠ ٩/٣١ ١/٣٤ ٨/٦ ٣/١
 زالندنو ٣/٠ ٣/٢ ٩/٤ ٥/٥ ٨/٥ ٥/٥ ٤/٥ -٢/٢ ٢/٠
 مالزي ـــ ٢/٠ ٩/٢٤ ٣/٤٥ ٩/٤٦ ٥/٤٨ ٤/٥٣ ١/١٠ ٠/٢
 ميانمار ١/٠ ٥/٠ ٠/١ ٤/٤ ٢/٦ ٥/٦ ٩/٦ ٢/٧ ٣/٠
 هندوستان ٧/٠ ١/٣ ٩/١٥ ٩/٢٦ ٢/٢٧ ٧/٢٨ ١/٣٠ ٨/٤ ١/١
 ساير  ١/٧ ٣/٦ ٥/٣ ١/٥ ٧/٥ ٨/٧ ٦/٩ ٨/٢٢ ٤/٠
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٤/٢٦ ٦/٧٨ ٩/١٨٣ ٧/٢٧٢ ٩/٢٨٠ ٢/٢٩٤ ٥/٣١٠ ٥/٥ ٩/١١

 كل جهان  ٠/١١٨٦ ٢/١٤٩٢ ٠/٢٠٨٠ ٠/٢٤٣٣ ٧/٢٤٨٩ ٤/٢٥٣٢ ٥/٢٦١٨ ٤/٣ ٠/١٠٠

  OECD كشورهاي ٨/٨٥٨ ٨/٧٦٢ ٨/٩٢٦ ٤/١٠٧٧ ٠/١١٠٢ ٠/١٠٩١ ٠/١٠٩٣ ٢/٠ ٧/٤١
 OECDكشورهاي غير  ٢/٣٢٧ ٤/٧٢٩ ٢/١١٥٣ ٦/١٣٥٥ ٧/١٣٨٧ ٤/١٤٤١ ٥/١٥٢٥ ٨/٥ ٣/٥٨
  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٧/١٣٠ ١/١٤٥ ٠/١٧٧ ٧/٢١١ ٣/٢١٣ ٠/٢٠٩ ٦/٢٠٤ -١/٢ ٨/٧

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition                                               :                      مأخذ
 .  ارقام در دسترس نمي باشند•        .   توليد گازطبيعي شامل ارقام گاز سوزانده شده و تزريق شده نمي شود) ١



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٠٥

  ١٩٧٥-٢٠٠٢هان طي سالهاي حجم گازهاي تزريق مجدد در ج )  : ٩-٢١(جدول 

 )ميليارد مترمكعب(

 نام كشور ١٩٧٥ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ٣٨/٢٤ ٢٩/٤١ ١٠/٨٧ ٧١/٩٥ ٤٦/٩٥ ٨٣/٩٧

 كانادا ٣٨/١٠ ٢١/١٢ ٥٦/١٣ ٣٤/١٣ ٩٠/١٤ ٤٦/١٢

 مكزيك ٣٨/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 جمع آمريكاي شمالي  ١٤/٣٥ ٥٠/٥٣ ٦٦/١٠٠ ٠٥/١٠٩ ٣٦/١١٠ ٢٩/١١٠

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين ـــ ٠١/١ ١٠/١ ٥٧/٢ ١٧/٣ ٥٢/٣

 برزيل ٦١/٠ ٧١/٠ ٣٧/١ ٧٣/٢ ٠٣/٣ ٣٨/٣

 بوليوي  ٧٢/١ ٢٤/٢ ٥١/١ ٨٤/١ ٧٠/١ ٢١/٢

 ترينيداد و توباگو ٠٦/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كلمبيا ٨٦/٠ ٢٦/٠ ٥٤/٠ ٠٠/٨ ٠٠/٨ ٠٠/٨

 ونزوئال  ٩٧/٢٠ ٨٧/١٢ ٨٣/١١ ٣٣/٢٠ ٢٠/٢١ ٥٢/٢٤

 ساير ٨٠/٣ ٤١/٣ ٤٠/٢ ١٣/٢ ١٥/٢ ١٥/٢
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  ٠٢/٢٨ ٥٠/٢٠ ٧٥/١٨ ٦٠/٣٧ ٢٥/٣٩ ٧٨/٤٣

 اروپا  و اورآسيا       

 آلمان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 انگلستان  ـــ ٧٠/٤ ٧٠/٢ ٧٠/٢ ٤٠/٢ ٣٥/١

 ايتاليا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 دانمارك  ـــ ٤١/٠ ٩٨/١ ٥١/٣ ٠٨/٣ ٨٣/٢

 روماني  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 : شوروي سابق ـــ ـــ ـــ ٩٠/٠ ٩٠/٠ ٨٠/٠

 آذربايجان  ـــ ـــ ـــ ٩٠/٠ ٩٠/٠ ٨٠/٠

 فدراسيون روسيه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ستان قزاقز ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 نروژ  ـــ ٦٨/٤ ٨٨/١٢ ٣٩/٣٥ ٥٠/٣٤ ٩٠/٣٢

 هلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ـــ ٠٨/٠ ٠٦/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠

 جمع اروپا  و اورآسيا  ـــ ٨٧/٩ ٦٢/١٧ ٥٢/٤٢ ٩٠/٤٠ ٩٠/٣٧

 خاورميانه       

 اردن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 امارات متحده عربي ـــ ـــ ٧٠/٤ ٥٠/٨ ٦٠/١٤ ٢٠/١٥

 ايران ـــ ٥٠/٨ ٨٠/٢١ ١٠/٤٤ ٤٠/٣٠ ٤٠/٢٦

 بحرين ٨٠/٠ ٤٣/١ ٩٤/٢ ٨٨/٢ ٨٩/٢ ٧٠/٢



      

 

 

 ٤٠٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ١٩٧٥-٢٠٠٢حجم گازهاي تزريق مجدد در جهان طي سالهاي  )  : ٩-٢١(جدول 

 )ميليارد مترمكعب(

 نام كشور ١٩٧٥ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 سوريه  ـــ ـــ ٤٠/٠ ٣٨/٠ ٧٠/٠ ٦٠/١

 عراق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 عربستان سعودي  ٩٨/٢ ٨٠/٠ ٨٠/٥ ١٠/٠ ٠٩/٠ ٠٩/٠

 عمان  ٠٣/٠ ٨٢/٠ ٥٥/١ ٣٥/٣ ٢٤/٣ ٠٥/٣

 قطر ـــ ـــ ١٠/٣ ٨٥/٣ ٨٥/٣ ٨٠/٣

 كويت  ٩٩/٠ ٠٦/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 يمن  ـــ ـــ ١٤/١٠ ٥٤/١٨ ٣٢/١٩ ٧٠/١٩

 جمع خاورميانه  ٨٠/٤ ٦٦/١١ ٤٣/٥٠ ٧٠/٨١ ٠٩/٧٥ ٥٤/٧٢

 آفريقا       

 الجزاير ٧٣/٣ ٠٨/٤٥ ٩٤/٦٧ ١٦/٦٩ ٢٥/٧٢ ٧٣/٧١

 ليبي ٢٠/٦ ٠٠/٦ ٧٢/٣ ٥٤/٢ ٤٥/٢ ٤٥/٢

 مصر ـــ ـــ ٠٠/١ ٨٠/٠ ٧٠/٠ ٨٠/٠

 نيجريه ـــ ٣٧/٠ ٨٦/٢ ٠٠/٤ ٥٠/٣ ٣٠/٣

 ساير  ـــ ٧٠/٠ ٤٧/١ ٠٩/٥ ٩٠/٤ ٨٨/٦

 جمع آفريقا  ٩٣/٩ ١٥/٥٢ ٩٩/٧٦ ٥٩/٨١ ٨٠/٨٣ ١٦/٨٥

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 اندونزي ـــ ٢٤/٧ ٨٠/١١ ٩٥/٦ ٠٠/٧ ٨١/٦

 برونئي  ـــ ـــ ٥٣/١ ٦٥/١ ٧٠/١ ٧٥/١

 بنگالدش  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 پاكستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٦/٠ ٨٠/٠

 تايلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 چين  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زالندنو ـــ ٧٣/٠ ٧١/٠ ١٧/٠ ٠٦/٠ ٢٨/٠

 مالزي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ميانمار  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 هندوستان  ـــ ـــ ١٠/٠ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ـــ ـــ ـــ ٠١/٠ ٠١/٠ ٠١/٠

 ع آسيا و اقيانوسيه جم ـــ ٩٧/٧ ١٤/١٤ ٧٨/٨ ٥٣/٩ ٦٥/٩

 كل جهان  ٨٩/٧٧ ٦٥/١٥٥ ٥٩/٢٧٨ ٢٤/٣٦١ ٩٣/٣٥٨ ٣٢/٣٥٩

 OECDكشورهاي  ١٤/٣٥ ٠٢/٦٤ ٩٣/١١٨ ٨٢/١٥٠ ٤٠/١٥٠ ٦٥/١٤٧

  OECD كشورهاي غير  ٧٥/٤٢ ٦٣/٩١ ٦٦/١٥٩ ٤٢/٢١٠ ٥٣/٢٠٨ ٦٧/٢١١

          Natural Gas in the World, CEDIGAZ                                  :                                                                 مأخذ



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٠٧

 ١٩٧٥-٢٠٠٢حجم گازهاي سوزانده شده و تخليه شده در هوا  طي سالهاي  )  : ٩-٢٢(جدول 

 )ميليارد مترمكعب(

 نام كشور ١٩٧٥ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ٧٩/٣ ٦٩/٢ ٣١/٣ ٥٨/٢ ٧٥/٢ ٨٠/٢

 كانادا ٤٢/١ ٦٠/١ ٤٠/٢ ٤٧/٢ ١٥/٢ ٢٩/٢

 مكزيك ٣٥/٥ ٤٩/٤ ٤٥/١ ٦٥/٤ ٥٩/٣ ٧٥/٢
 جمع آمريكاي شمالي  ٥٦/١٠ ٧٨/٨ ١٦/٧ ٧٠/٩ ٤٩/٨ ٨٤/٧

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين ٣٨/٢ ٠٣/٣ ٣٠/٢ ٦٢/٠ ٦٤/٠ ٨٥/٠

 برزيل ٣٧/٠ ٣٧/١ ٠٢/١ ٣٧/٢ ٦٢/٢ ١٤/٢

 بوليوي  ٤٧/٠ ١٩/٠ ٠١/١ ٢٦/٠ ١٨/٠ ٢٥/٠

 ترينيداد و توباگو ٧٤/١ ١٩/١ ٤٠/٢ ٢٠/٢ ٢٠/٢ ٩٠/١

 كلمبيا ٧٠/٠ ٧١/٠ ٢٠/٠ ٥٠/٠ ٥٠/٠ ٥٠/٠

 ونزوئال  ٢٩/٤ ٧٤/١ ٣٢/٣ ٧٦/٢ ٣٢/٣ ٣٤/٤

 ساير ٨٦/٠ ١٩/١ ٨٦/٠ ١٦/١ ١٦/١ ١٧/١
  مركزي و جنوبي جمع آمريكاي ٨١/١٠ ٤٢/٩ ١١/١١ ٨٧/٩ ٦٢/١٠ ١٥/١١

 اروپا  و اورآسيا       

 آلمان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 انگلستان  ٠٧/٣ ٨٠/٣ ٤٣/٢ ٧٤/١ ٧٩/١ ٦٤/١

 ايتاليا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 دانمارك  ـــ ١٢/٠ ٢١/٠ ٢٦/٠ ٢٩/٠ ٢٣/٠

 روماني  ١٠/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 : شوروي سابق ٧٠/١٥ ٠٠/١٥ ٧٠/٨ ٩٠/٦ ٢٠/١٣ ٢٠/١٣

 آذربايجان  ـــ ـــ ٧٠/٨ ٩٠/٦ ٨٠/٦ ٨٠/٦

 فدراسيون روسيه  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٠/٥ ٠٠/٥

 قزاقزستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ٤٠/١ ٤٠/١

 ساير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 نروژ  ٨٣/٢ ٣٥/٠ ٣٤/٠ ٦٩/٠ ٥٥/٠ ٥٩/٠

 هلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع اروپا  و اورآسيا  ٧٠/٢١ ٢٧/١٩ ٦٨/١١ ٥٩/٩ ٨٣/١٥ ٦٦/١٥

 خاورميانه       

 اردن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 امارات متحده عربي ٠٢/١٣ ٠٣/٥ ٤٤/٠ ٢٩/١ ٦٩/٠ ٤٧/٠

 ايران ٥٧/٢٣ ٧٠/٩ ٠٠/١١ ٦٠/١٢ ٣٠/١٠ ١٩/١٢

 بحرين ٤٧/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ



      

 

 

 ٤٠٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ١٩٧٥-٢٠٠٢حجم گازهاي سوزانده شده و تخليه شده در هوا  طي سالهاي  )  : ٩-٢٢(جدول 

 )ميليارد مترمكعب(

 نام كشور ١٩٧٥ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 سوريه  ٤٣/١ ٤٥/٠ ٤٠/٠ ٤١/٠ ٣٠/٠ ٢٥/٠

 عراق ٧٩/٨ ٣٦/٣ ٠٥/٠ ٩٥/٠ ٩٥/٠ ٩٥/٠

 عربستان سعودي  ١٧/٢٩ ٥٣/٦ ٢٠/١٢ ٥٧/٠ ٢٣/٠ ٢٣/٠

 عمان  ٤٠/٣ ٣٧/١ ٦١/٠ ٢٨/١ ٩٧/٠ ٩٠/٠

 قطر ٢٣/٣ ٠٩/٠ ـــ ٣٠/٠ ٣٠/٠ ٣٠/٠

 كويت  ٦٣/٤ ٦٠/٠ ٥٠/٠ ٥٠/٠ ٤٥/٠ ٧٠/٠

 يمن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع خاورميانه  ٧١/٨٧ ١٣/٢٧ ٢٠/٢٥ ٩٠/١٧ ١٩/١٤ ٩٩/١٥

 آفريقا       

 الجزاير ٦٩/٧ ٣٧/٤ ٧٢/٦ ٨٠/٦ ٠٨/٤ ١٨/٤

 ليبي ٠١/٣ ٣٠/٣ ٧٣/١ ٣٨/١ ٣٦/١ ٣٥/١

 مصر ٦٦/١ ٧٠/٠ ٣٠/١ ٨٦/٠ ٨٥/٠ ٨٥/٠

 نيجريه ٥٥/١٨ ٥٢/١٢ ٧٧/٢٥ ٢٠/١٧ ٢٠/١٩ ٩٠/١٨

 ساير  ٩٥/٣ ١٠/٤ ٦٩/٧ ٦٠/١٠ ٣٧/١٠ ٨٧/٩

 جمع آفريقا  ٨٦/٣٤ ٩٩/٢٤ ٢١/٤٣ ٨٤/٣٦ ٨٦/٣٥ ١٥/٣٥

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 اندونزي ٩٦/٣ ٢٧/٤ ٥٥/٦ ٥٠/٤ ٨٠/٤ ٦٠/٤

 برونئي  ٥٣/١ ٩٧/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بنگالدش  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 پاكستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 تايلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 چين  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زالندنو ـــ ـــ ـــ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ٠٥/٠

 مالزي ٩٥/١ ٨٥/١ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ميانمار  ١٦/٠ ٠٨/٠ ـــ ١٠/٠ ١٠/٠ ١٠/٠

 هندوستان  ـــ ٠٧/٢ ٥٠/٢ ٧٥/٠ ٧٥/٠ ٧٥/٠

 ساير  ـــ ـــ ٧٨/٠ ٣٥/٠ ٤٥/٠ ٦٥/٠

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٦٠/٧ ٢٤/٩ ٨٣/٩ ٧٥/٥ ١٥/٦ ١٥/٦

 كل جهان  ٢٤/١٧٣ ٨٣/٩٨ ١٩/١٠٨ ٦٥/٨٩ ١٤/٩١ ٩٤/٩١

 OECDكشورهاي  ٤٦/١٦ ٠٥/١٣ ١٤/١٠ ٤٤/١٢ ١٧/١١ ٣٥/١٠

  OECD كشورهاي غير  ٧٨/١٥٦ ٧٨/٨٥ ٠٥/٩٨ ٢١/٧٧ ٩٧/٧٩ ٥٩/٨١
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٤٠٩

 ١٩٧٥-٢٠٠٢ز فرآيند تصفيه گازطبيعي و استحصال مايعات گازي در جهان طي سالهاي تلفات ناشي ا )  : ٩-٢٣(جدول     
 )ميليارد مترمكعب (

 نام كشور ١٩٧٥ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ٧٠/٢٤ ٦٦/٢٨ ٢١/٣٧ ٠٧/٤٣ ١٢/٤٠ ٣١/٤١

 كانادا ٤٦/١٢ ٩٦/١١ ٠٠/١٦ ٤٥/١٨ ٧٧/١٧ ٠٦/١٨

 مكزيك ٧٩/١ ٣٠/٦ ٠٧/١٠ ٨٩/٧ ٧٢/٧ ٦٥/٧

 جمع آمريكاي شمالي  ٩٥/٣٨ ٩٢/٤٦ ٢٨/٦٣ ٤١/٦٩ ٦١/٦٥ ٠٢/٦٧

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين ـــ ٦٥/٠ ٧٠/١ ٢٧/٤ ٩٦/٤ ٢٩/٥

 برزيل ـــ ٣٧/٠ ٨٤/٠ ٧٤/١ ٧٣/١ ٨٨/١

 بوليوي  ـــ ٠٩/٠ ١٥/٠ ٥٧/٠ ٥٩/٠ ٦٢/٠

 ترينيداد و توباگو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كلمبيا ـــ ١٣/٠ ١٦/٠ ٤٠/٠ ٤٠/٠ ٤٥/٠

 ونزوئال  ٨٢/١ ٥٣/١ ٩٣/٣ ٩٠/٧ ١٤/٦ ٧١/٤

 ساير ـــ ١٨/٠ ١١/٠ ١٧/٠ ١٧/٠ ١٧/٠

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  ٨٢/١ ٩٥/٢ ٨٩/٦ ٠٥/١٥ ٩٩/١٣ ١٢/١٣

 اروپا  و اورآسيا       

 آلمان  ـــ ـــ ٧٠/٠ ٧٨/٠ ٧٩/٠ ٩٠/٠

 انگلستان  ـــ ١٦/٢ ٦٠/٢ ٠٠/٤ ٧٧/٦ ١٥/٦

 ايتاليا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 دانمارك  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 روماني  ٤٥/٠ ٢٥/٠ ٣٠/٠ ٢٣/٠ ٢٣/٠ ٢٠/٠

 : شوروي سابق ـــ ٦٥/٥ ٩٠/٩ ٤٢/١٠ ٦٠/١١ ٨٠/١٢

 آذربايجان  ـــ ـــ ٥٠/٠ ٣٢/٠ ٣٠/٠ ٣٠/٠

 فدراسيون روسيه  ـــ ـــ ٤٠/٩ ١٠/١٠ ٣٠/١١ ٥٠/١٢

 قزاقزستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 نروژ  ـــ ٦٧/٠ ٩٨/٠ ٣١/١ ٤٢/٤ ٩٩/٣

 هلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ٢٦/٣ ١١/٣ ٤٨/١ ١٢/١ ١٥/١ ١٤/١

 جمع اروپا  و اورآسيا  ٧١/٣ ٨٤/١١ ٩٦/١٥ ٨٦/١٧ ٩٦/٢٤ ١٨/٢٥

 خاورميانه       

 اردن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 امارات متحده عربي ـــ ٥٣/١ ٤٦/٣ ٣٦/٣ ٣٧/٤ ٧٧/٤

 ايران ٤٣/٠ ـــ ٥٠/٢ ٦٠/٥ ٥٠/٦ ٠٧/٧



      

 

 

 ٤١٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ١٩٧٥-٢٠٠٢تلفات ناشي از فرآيند تصفيه گازطبيعي و استحصال مايعات گازي در جهان طي سالهاي  )  : ٩-٢٣(جدول     

 )رد مترمكعبميليا (

 نام كشور ١٩٧٥ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 بحرين ـــ ١١/٠ ٢٤/٠ ٢٦/٠ ٢٧/٠ ١٩/٠

 سوريه  ـــ ـــ ١٥/٠ ٥١/٠ ٥٤/٠ ٣٥/٠

 عراق ـــ ١٨/٠ ١٥/٠ ٢٥/٠ ٢٤/٠ ٢٤/٠

 عربستان سعودي  ٩٦/١ ١٥/٧ ٧٠/١٥ ٩٨/٢ ٩٩/٢ ٠٠/٣

 عمان  ـــ ٠٨/٠ ٣١/٠ ٢٠/٢ ٥٠/٢ ٧٠/٢

 قطر ـــ ٦٤/٠ ٨٠/١ ٨٠/٣ ٢٥/٤ ٥٠/٤

 كويت  ٦٦/٠ ٠٤/١ ٠٠/١ ١٥/١ ٠٥/١ ٠٠/١

 يمن  ـــ ـــ ١٠/٠ ٣٦/٠ ٣٨/٠ ٤٠/٠
 جمع خاورميانه  ٠٥/٣ ٧٣/١٠ ٤١/٢٥ ٤٧/٢٠ ٠٩/٢٣ ٢٢/٢٤

 آفريقا       

 الجزاير ٨٠/٢ ١٣/٤ ٢١/٥ ٦٠/٥ ٢٥/٥ ٤٤/٥

 ليبي ـــ ٥٠/٠ ٦٠/٠ ٣٥/٠ ٣٤/٠ ٣٥/٠

 مصر ـــ ٣١/٠ ٣٣/١ ٤٠/٤ ٠٠/٤ ٧٠/٤

 نيجريه ـــ ـــ ـــ ٢٠/١ ٧٠/١ ٧٠/١

 ساير  ـــ ٠٨/٠ ٣٥/٠ ٧٢/٠ ٧٣/٠ ٨٦/٠
 جمع آفريقا  ٨٠/٢ ٠٢/٥ ٤٩/٧ ٢٧/١٢ ٠٢/١٢ ٠٥/١٣

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا ٣٦/٠ ٠٣/١ ١٠/٢ ٢٠/٤ ٢٠/٤ ٢٠/٤

 اندونزي ـــ ٣١/٠ ١٥/١ ٨٥/٤ ٧٠/٤ ١٠/٥

 برونئي  ـــ ١٥/٠ ١٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠ ٢٥/٠

 بنگالدش  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 پاكستان  ـــ ـــ ـــ ٩٠/٢ ١٠/٢ ٦٦/٢

 تايلند  ـــ ـــ ٩٢/٠ ٥٧/١ ٦٠/١ ٦٠/١

 چين  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زالندنو ٢١/٠ ٤٠/٠ ٤٢/٠ ١٣/٠ ١٤/٠ ١٣/٠

 مالزي ـــ ـــ ٤٠/٠ ٧٩/٣ ٧٤/٤ ٣٠/٤

  ميانمار ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠/٠ ٣٠/٠

 هندوستان  ٣١/١ ١١/٠ ٤٠/٠ ٠٠/١ ٢٠/١ ٤٠/١

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٠/٠
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٨٨/١ ٠٠/٢ ٥٤/٥ ٦٩/١٨ ١٣/١٩ ٠٤/٢٠

 كل جهان  ٢١/٥٢ ٤٦/٧٩ ٥٧/١٢٤ ٧٥/١٥٣ ٨٠/١٥٨ ٦٣/١٦٢

 OECDكشورهاي  ٧٨/٤٢ ٢٩/٥٤ ٥٦/٧١ ٩٥/٨٠ ٠٣/٨٣ ٤٨/٨٣

  OECD كشورهاي غير  ٤٣/٩ ١٧/٢٥ ٠١/٥٣ ٨٠/٧٢ ٧٧/٧٥ ١٥/٧٩
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٤١١

  ٢٠٠٢ -٢٠٠٣ي حجم صادرات و واردات گازطبيعي از طريق خطوط انتقال گاز  طي سالها)  :  ٩-٢٤(جدول 
 )ميليارد مترمكعب             (          

 ٢٠٠٢سال  ٢٠٠٣سال 

 واردات صادرات واردات صادرات
 نام كشورها

 آمريكاي شمالي     

 اياالت متحده آمريكا  ٩١/١٠٨ ٤٢/١٣ ٦٠/٩٨ ٨٢/١٦

 كانادا  ٩٧/٥ ٨٠/١٠٨ ٨٢/٧ ٦٠/٩٨

 مكزيك  ٤٥/٧ ١١/٠ ٠٠/٩ ـــ

 زي و جنوبي آمريكاي مرك    

 آرژانتين  ـــ ٨٤/٥ ـــ ٤٦/٦

 اروگوئه  ٠٢/٠ ـــ ٠٣/٠ ـــ

 برزيل  ٤٣/٤ ـــ ٥٨/٥ ـــ

 بوليوي  ـــ ٩٥/٣ ـــ ٩٠/٤

 شيلي ٣٤/٥ ـــ ٧٥/٥ ـــ

 اروپا و اورآسيا    

 آلمان ٦٨/٨١ ١٥/٤ ٧٦/٨٦ ٣٤/١٠

 اتريش ٦٥/٦ ـــ ٤٠/٧ ٤٠/٠

 اسپانيا ٥٢/٨ ـــ ٦٩/٨ ـــ

 اسلواكي  ٧٠/٧ ـــ ٣٠/٧ ـــ

 اسلووني  ٩٧/٠ ـــ ١٠/١ ـــ

 انگلستان ٧٠/٤ ١٦/١٤ ٥١/٧ ٢٠/١٥

 ايتاليا ٤٨/٥٢ ـــ ٩٢/٥٥ ـــ

 ايرلند ٥٠/٣ ـــ ٧٠/٣ ـــ

 بلژيك ٦٨/١٣ ـــ ٦٥/١٤ ٦٠/١

 بلغارستان  ٨٠/٢ ـــ ٨٠/٢ ـــ

 پرتغال  ٢٠/٢ ـــ ٥٠/٢ ـــ

 تركيه  ٢٧/١٢ ـــ ١٩/١٦ ـــ

 جمهوري چك  ٩٧/٩ ـــ ٧٣/٩ ـــ

 دانمارك ـــ ٦٢/٣ ـــ ٥٦/٣

 روماني  ٧٠/٣ ـــ ٨٠/٥ ـــ

 سوئد  ٠٥/١ ـــ ٢٥/١ ـــ

 سوئيس  ٩٨/٢ ـــ ٩٢/٢ ـــ



      

 

 

 ٤١٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ٢٠٠٢ -٢٠٠٣حجم صادرات و واردات گازطبيعي از طريق خطوط انتقال گاز  طي سالهاي )  :  ٩-٢٤(جدول 

 )ميليارد مترمكعب             (          

 ٢٠٠٢سال  ٢٠٠٣سال 

 واردات صادرات واردات صادرات
 نام كشورها

 )١ (:شوروي سابق    

 تركمنستان ـــ ٩٠/٤ ـــ ٩٢/٤

 فدراسيون روسيه ـــ ٢٢/١٢٨ ـــ ٧٧/١٣١

 فرانسه ٧٢/٣٢ ٧٨/٠ ٨٠/٣١ ٧٧/٠

 فنالند  ٥٠/٤ ـــ ٨٤/٤ ـــ

 كرواسي ٠٨/١ ـــ ١٤/١ ـــ

 لوكزامبورگ ٨٠/٠ ـــ ٢٠/١ ـــ

 لهستان  ٧٠/٧ ـــ ٦١/٨ ـــ

 مجارستان  ٥٥/١٠ ـــ ٣٠/١٠ ـــ

 نروژ  ـــ ١٩/٦١ ـــ ٣٧/٦٨

 هلند  ١٣/٩ ٧٠/٤٢ ٩٣/١٢ ١٧/٤٢

 يونان  ٥٩/١ ـــ ٥٠/١ ـــ

 ساير  ٩٥/١ ـــ ٩٥/١ ـــ

 خاورميانه     

 امارات متحده عربي ـــ ـــ ٢٠/٠ ـــ

 ايران ٩٠/٤ ٦٧/٠ ٩٢/٤ ٥٢/٣

 عمان  ـــ ـــ ـــ ٢٠/٠

 آفريقا     

 الجزاير ـــ ٨٨/٣٠ ـــ ٠٨/٣٣

 تونس  ٥٠/١ ـــ ٦٩/١ ـــ

 مراكش  ـــ ـــ ٦٠/٠ ـــ

 آسيا و اقيانوسيه     

 اندونزي ـــ ٥٠/١ ـــ ٧٤/٣

 تايلند ٢٠/٦ ـــ ٨٧/٦ ـــ

 سنگاپور ٧٦/١ ـــ ٣٢/٥ ـــ

 مالزي ـــ ٢٦/٠ ـــ ٥٨/١

 ميانمار ـــ ٢٠/٦ ـــ ٨٧/٦

 جمع  ٣٥/٤٣١ ٣٥/٤٣١ ٨٧/٤٥٤ ٨٧/٤٥٤

            .BP Amoco Statistical Review of World Energy,2004 Edition:                                                                       مأخذ

 . نمي شودارقام صادرات و واردات شامل تجارت داخل شوروي سابق) ١
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٤١٣

  مصرف گازطبيعي در جهان )  : ٩-٢٥(جدول 
 )ميليارد مترمكعب (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي         

 ااياالت متحده آمريك ٣/٦٢٥ ١/٤٨٢ ٩/٥٩٧ ٧/٦٦٩ ١/٦٤٠ ٩/٦٦١ ٨/٦٢٩ -٩/٤ ٣/٢٤

 كانادا  ٤/٤٦ ٢/٥١ ٨/٧٦ ٠/٨٣ ٨/٨٢ ٦/٨٥ ٤/٨٧ ٢/٢ ٤/٣

 مكزيك ٩/١٢ ٩/٢٨ ٥/٢٦ ٥/٣٨ ٠/٣٩ ٧/٤٢ ٤/٤٥ ٣/٦ ٨/١

 جمع آمريكاي شمالي ٧/٦٨٤ ٢/٥٦٢ ٢/٧٠١ ٢/٧٩١ ٠/٧٦٢ ٢/٧٩٠ ٦/٧٦٢ -٥/٣ ٤/٢٩

 آمريكاي مركزي و جنوبي         

 نتينآرژا ٣/٨ ٧/١٤ ٦/٢٣ ٢/٣٣ ٢/٣١ ٣/٣٠ ٦/٣٤ ٢٤/١٤ ٣/١

 برزيل ٢/٠ ٧/١ ٥/٤ ٣/٩ ٧/١١ ٤/١٤ ٩/١٥ ٣٦/١٠ ٦/٠

 شيلي ٥/٠ ٨/٠ ٦/١ ٢/٥ ٣/٦ ٥/٦ ٠/٧ ٣٦/٧ ٣/٠

 كلمبيا  ٧/١ ٨/٣ ٢/٤ ٩/٥ ١/٦ ١/٦ ٠/٦ -٩٧/١ ٢/٠

 ونزوئال ١/٩ ٦/١٥ ٣/٢٣ ٩/٢٧ ٦/٢٩ ٤/٢٨ ٤/٢٩ ٣٩/٣ ١/١

 ساير ٤/٢ ٩/٤ ٣/٧ ٣/١٢ ٢/١٤ ٩/١٤ ٦/١٦ ٤/١١ ٦/٠

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ١/٢٢ ٧/٤١ ٥/٦٤ ٠/٩٤ ١/٩٩ ٨/١٠٠ ٥/١٠٩ ٧/٨ ٢/٤

 اروپا و اورآسيا          

 آلمان  ١/٣٣ ٩/٥٢ ٤/٦٦ ٥/٧٩ ٩/٨٢ ٦/٨٢ ٥/٨٥ ٦/١٣ ٣/٣

 اتريش ٨/٣ ٢/٤ ٤/٦ ٣/٧ ٨/٧ ٧/٧ ٦/٨ ٣/١١ ٣/٠

 اسپانيا  ١/١ ٧/٢ ٥/٦ ٩/١٦ ٢/١٨ ٨/٢٠ ٨/٢٣ ٤/١٤ ٩/٠

 اسلواكي  ١/١ ٧/٣ ٢/٥ ٥/٦ ٩/٦ ٢/٧ ١/٧ -٩/١ ٣/٠

 انگلستان ٠/٢٨ ١/٤٧ ٢/٦٤ ٨/٩٦ ٣/٩٦ ١/٩٥ ٣/٩٥ ٢/٠ ٧/٣

 ايتاليا ٠/١٦ ١/٢٥ ٨/٤٦ ٩/٦٤ ٠/٦٥ ٦/٦٥ ٧/٧١ ٣/٩ ٨/٢

 ايرلند ـــ ٠/٢ ٤/٢ ٨/٣ ٠/٤ ١/٤ ١/٤ -١/٠ ٢/٠

 ايسلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بلژيك و لوكزامبورگ ١/٩ ١/٩ ٠/١١ ٩/١٤ ٦/١٤ ٨/١٤ ٠/١٦ ٠/٨ ٦/٠

 بلغارستان ٢/٠ ٥/٤ ١/٤ ٣/٣ ٠/٣ ٩/٢ ٩/٢ ـــ ١/٠

 پرتغال  ـــ ـــ ـــ ٤/٢ ٦/٢ ٨/٢ ٠/٣ ٨/٧ ١/٠

 تركيه ـــ ♦ ٠/٥ ١/١٤ ٠/١٦ ٤/١٧ ٠/٢١ ٨/٢٠ ٨/٠

 جمهوري چك ٢/١ ٧/٣ ٩/٥ ٣/٨ ٩/٨ ٦/٨ ٠/٩ ٣/٤ ٣/٠

 دانمارك  ـــ ♦ ٨/٢ ٩/٤ ١/٥ ١/٥ ٢/٥ ١/١ ٢/٠

 روماني  ٦/٢٦ ٣/٣٨ ٢/٢٥ ١/١٧ ٦/١٦ ٢/١٧ ٤/١٨ ٣/٧ ٧/٠

 سوئد  ـــ ـــ ٨/٠ ٧/٠ ٧/٠ ٨/٠ ٨/٠ -٣/٠ ♦

 سوئيس  ٢/٠ ٢/١ ٢/٢ ٧/٢ ٨/٢ ٨/٢ ٩/٢ ٩/٥ ١/٠



      

 

 

 ٤١٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه...   مصرف گازطبيعي در جهان )  : ٩-٢٥(جدول 

 )ميليارد مترمكعب (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 : شوروي سابق ٣/٢٣٣ ٢/٤٥٥ ٠/٦٠٩ ٩/٥٥١ ١/٥٥٣ ٩/٥٦٩ ٧/٥٨٢ ٣/٢ ٥/٢٢

 آذربايجان • • ٧/٨ ٤/٥ ٨/٧ ٨/٧ ٠/٨ ٥/٢ ٣/٠

 ازبكستان • • ٧/٤٠ ١/٤٧ ١/٥١ ٤/٥٢ ٢/٤٧ -٠/١٠ ٨/١

 اوكراين • • ٩/٩٢ ١/٧٣ ٩/٧٠ ١/٧٠ ٥/٦٧ -٦/٣ ٦/٢

 تركمنستان • • ٣/٩ ٦/١٢ ٩/١٢ ٢/١٣ ٦/١٤ ٦/١٠ ٦/٠

 روسيه سفيد • • ٦/١٥ ٢/١٦ ١/١٦ ٩/١٥ ٤/١٦ ١/٣ ٦/٠

 فدارسيون روسيه • • ٠/٤١٦ ٢/٣٧٧ ٧/٣٧٢ ٩/٣٨٨ ٨/٤٠٥ ٣/٤ ٧/١٥

 قزاقستان • • ٠/١٣ ٧/٩ ١/١٠ ١/١١ ٦/١٢ ٣/١٣ ٥/٠

 ليتواني  • • ٧/١ ٧/٢ ٨/٢ ٩/٢ ١/٣ ٢/٨ ١/٠

 ساير  • • ١/١١ ٩/٧ ٧/٨ ٦/٧ ٥/٧ -٣/١ ٣/٠

 فرانسه ٤/١٧ ٧/٢٤ ٣/٣٢ ٧/٣٩ ٧/٤١ ٧/٤١ ٨/٤٣ ١/٥ ٧/١

 فنالند  ـــ ٦/٠ ٨/٢ ٧/٣ ١/٤ ٠/٤ ٥/٤ ٢/١١ ٢/٠

 لهستان  ٠/٧ ٤/٩ ٠/٩ ١/١١ ٥/١١ ٢/١١ ٥/١٢ ٣/١١ ٥/٠

 مجارستان  ١/٤ ٣/٨ ٠/٩ ٧/١٠ ٩/١١ ٩/١١ ٠/١٣ ٧/٨ ٥/٠

 ژنرو ـــ ٢/١ ٧/٢ ٠/٤ ٨/٣ ٠/٤ ٣/٤ ٥/٨ ٢/٠

 هلند ٧/٣٥ ٨/٣٢ ٩/٣٧ ٢/٣٩ ١/٣٩ ٠/٤٠ ٣/٣٩ -٩/١ ٥/١

 يونان  ـــ ـــ ١/٠ ٩/١ ٩/١ ٠/٢ ٣/٢ ٦/١٣ ١/٠

 ساير ٧/١ ٥/٤ ٠/٥ ٢/٥ ١/٦ ٨/٥ ٣/٦ ٦/٨ ٢/٠

 جمع اروپا و اورآسيا ٤/٤١٩ ٣/٧٣١ ٧/٩٦٢ ٨/١٠١١ ٥/١٠٢٤ ١/١٠٤٦ ١/١٠٨٤ ٦/٣ ٨/٤١

 خاورميانه         

 امارات متحده عربي  ٧/١ ٠/٦ ٦/١٩ ٤/٣١ ٣/٣٢ ٤/٣٦ ٥/٣٧ ٩/٢ ٤/١

 ايران ٣/١٠ ٠/١١ ٦/٢٦ ٩/٦٢ ٢/٧٠ ٢/٧٩ ٤/٨٠ ٥/١ ١/٣

 عربستان سعودي  ٨/١ ٧/١١ ٠/٤٠ ٨/٤٩ ٧/٥٣ ٧/٥٦ ٠/٦١ ٦/٧ ٤/٢

 قطر ٦/١ ٨/٤ ٥/١٣ ٧/٩ ٠/١١ ١/١١ ٦/١١ ٥/٤ ٤/٠

 كويت ٨/٢ ٠/٤ ٤/٥ ٦/٩ ٥/٩ ٠/٨ ٣/٨ ٨/٣ ٣/٠

 ساير ٦/٢ ٣/٥ ٩/١٣ ١/٢٢ ٠/٢٣ ٦/٢٢ ٩/٢٣ ٥/٥ ٩/٠

 جمع خاورميانه  ٨/٢٠ ٨/٤٢ ٠/١١٩ ٤/١٨٥ ٦/١٩٩ ١/٢١٤ ٧/٢٢٢ ٠/٤ ٦/٨



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤١٥

 ادامه ...  مصرف گازطبيعي در جهان )  : ٩-٢٥(جدول 
 )ميليارد مترمكعب (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آفريقا          

 الجزاير ٩/١ ٤/١٨ ٦/١٨ ٨/١٩ ٥/٢٠ ٢/٢٠ ٤/٢١ ٩/٥ ٨/٠

 مصر ١/٠ ٥/٢ ٧/٩ ٣/١٨ ٥/٢١ ٧/٢٢ ٦/٢٤ ٥/٨ ٩/٠

 ساير  ٧/١ ٦/٦ ٦/١١ ٠/١٧ ١/١٧ ٨/١٨ ٧/٢٠ ٥/١٠ ٨/٠

 جمع آفريقا  ٦/٣ ٥/٢٧ ٩/٣٩ ٢/٥٥ ١/٥٩ ٧/٦١ ٨/٦٦ ٣/٨ ٦/٢

 آسيا و اقيانوسيه          

 استراليا ١/٤ ٢/١٢ ٥/١٨ ٦/٢٣ ٠/٢٤ ٢/٢٥ ٣/٢٦ ٥/٤ ٠/١

 اندونزي ٨/٠ ٠/٩ ١/٢٤ ٣/٣٢ ٥/٣٣ ٥/٣٤ ٦/٣٥ ٢/٣ ٤/١

 بنگالدش ٦/٠ ٢/٢ ١/٦ ٠/١٠ ٧/١٠ ٤/١١ ٢/١٢ ٩/٦ ٥/٠

 پاكستان ٧/٣ ٧/٧ ٢/١٢ ٩/١٨ ٩/١٩ ٦/٢٠ ١/٢١ ٥/٢ ٨/٠

 تايلند ـــ ٦/١ ٤/٨ ٥/٢٠ ٥/٢٢ ٤/٢٤ ٦/٢٦ ١/٩ ٠/١

 تايوان ٢/١ ٣/١ ١/٣ ٩/٦ ٤/٧ ٥/٨ ٧/٨ ١/٢ ٣/٠

 چين ١/٧ ٩/١١ ٢/١٦ ٥/٢٤ ٨/٢٧ ٦/٢٩ ٨/٣٢ ٦/١٠ ٣/١

 زالندنو ٣/٠ ٩/١ ٧/٤ ٥/٥ ٧/٥ ٥/٥ ٦/٤ -٢/١٦ ٢/٠

 ژاپن ٩/٥ ٠/٢٨ ٣/٥٦ ٢/٧٦ ٠/٧٩ ٩/٧١ ٥/٧٦ ٥/٦ ٠/٣

 سنگاپور  ـــ ـــ ٥/١ ٧/١ ٥/٤ ٩/٤ ٣/٥ ٦/٨ ٢/٠

  جنوبيكره ـــ ـــ ٤/٦ ٠/٢١ ١/٢٣ ٧/٢٥ ٩/٢٦ ٧/٤ ٠/١

 مالزي ١/٠ ٧/٢ ٠/١٣ ٣/٢٤ ٨/٢٥ ٨/٢٦ ٤/٢٨ ١/٦ ١/١

 هندوستان  ٦/٠ ٧/٢ ٩/١٥ ٩/٢٦ ٢/٢٧ ٧/٢٨ ١/٣٠ ٨/٤ ٢/١

 ساير  ٢/١ ٥/٢ ١/٣ ٤/٧ ٦/٧ ٤/٩ ٣/١٠ ٦/٩ ٤/٠

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٦/٢٥ ٧/٨٣ ٣/١٨٩ ٦/٢٩٩ ٩/٣١٨ ٠/٣٢٧ ٥/٣٤٥ ٧/٥ ٣/١٣

 كل جهان  ٢/١١٧٦ ١/١٤٨٩ ٦/٢٠٧٦ ٢/٢٤٣٧ ١/٢٤٦٣ ٨/٢٥٣٩ ٠/٢٥٩١ ٠/٢ ٠/١٠٠

  OECD كشورهاي ٧/٨٥٢ ٢/٨٣٣ ٥/١١٠٦ ٧/١٣٥١ ٦/١٣٣٩ ٧/١٣٦٨ ٦/١٣٧٠ ١/٠ ٩/٥٢

 OECDكشورهاي غير  ٥/٣٢٣ ٩/٦٥٥ ١/٩٧٠ ٥/١٠٨٥ ٥/١١٢٣ ١/١١٧١ ٤/١٢٢٠ ٢/٤ ١/٤٧

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٣/١٤٤ ٣/٢٠١ ٣/٢٨٠ ٦/٣٧٦ ٩/٣٨٣ ٢/٣٨٧ ٩/٤٠٣ ٣/٤ ٦/١٥

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy,2004 Edition:                                                                        أخذم
 . مي باشد٠٥/٠رقم كمتر از  ♦    .        ارقام در دسترس نمي باشند•



      

 

 

 ٤١٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
   ٢٠٠٢يالت در سال در بخش تبد OECDمصرف گازطبيعي كشورهاي  )  : ٩-٢٦(جدول 

 )ميليون مترمكعب (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ١٠٢٠٤٥ ٨٢٣٨٨ ١٣٣٢٧٩ ١٦٦٧٧٢ ١٦٩٦٥٣ ١٧٩٧٠٣
 كانادا ٥٢٤٣ ١٩٨٢ ٤٢٧٠ ٩٥٥٠ ١٠٢٢٩ ٩٣٣٤
 مكزيك ١٨٩٣ ٢٧٦٢ ٤١٢٠ ١٢٨٤١ ١٤٤٣٩ ١٨٠٧٠
 جمع آمريكاي شمالي  ١٠٩١٨١ ٨٧١٣٢ ١٤١٦٦٩ ١٨٩١٦٣ ١٩٤٣٢١ ٢٠٧١٠٧

 اروپا        

 آلمان  ١٤٠٢٥ ١٥٢٢٥ ١٣٥١٧ ١٥٦٧٩ ١٨٣٧٨ ١٨٢٩٩
 اتريش ١٧٤٧ ١١٢٩ ٢٢٢٧ ٢٣٣٣ ٢٢١٤ ٢٨٨٩
 اسپانيا ٢٤٦ ٩٤٨ ٣٣٢ ٢٩٤٠ ٣٠٧٦ ٤٩٢٨
 اسلواكي  ١٥٦ ٤٦٦ ١٦٢٦ ٢٣٣٥ ٢٠٦٧ ١٨١٤
 انگلستان ٥٩٢٩ ٥٤١ ٨٣٩٣ ٣١٦٤١ ٣٠٠٩٣ ٣١٢٩٥
 ايتاليا ١٦٧٦ ٤١١٩ ١٠٠٩٦ ٢٢٨١٩ ٢١٨٦٩ ٢٢٥٧٧
 ايرلند ـــ ١٧٠٣ ١١٨٧ ٢١٣٢ ٢١٧٠ ٢٤١٩
 ايسلند ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بلژيك ٢٦٥٠ ١١٠١ ١٨٨٦ ٣٧١٩ ٣٤٠٥ ٣٧٠٩
 پرتغال  ـــ ـــ ـــ ١٣٨٦ ١٣٦٣ ١٧٢٩
 تركيه ـــ ـــ ٢٥٨٧ ٩٣٤٢ ١٠٥٣٤ ١١٢٤٦
 ري چك جمهو ٢٦٠ ١٨٩٥ ١١٢١ ١٥٣٣ ١٥٧٣ ١٥٧١
 دانمارك  ـــ ٨ ٨٠٠ ٢٤١٢ ٢٥٢٠ ٢٥٩٠
 سوئد  ـــ ـــ ٤١٧ ٣١٩ ٣٥٧ ٣٧٠
 سوئيس  ٢٦ ١١٨ ١٣٥ ٢١٩ ٢٣٧ ٢٢٨
 فرانسه ٣٢٠٦ ١١٦٧ ٥٨٥ ٢٧٣٩ ٢٧٦٠ ٣٨٦٨
 فنالند ـــ ١٣٠ ١٤٦٣ ٢٦٧١ ٢٩٤٥ ٢٩٣٩
 لوكزامبورگ ٥٥ ٥ ٧ ٥٤ ٦٥ ٤٧٥
 لهستان ١٥٤٥ ١٠٥٩ ٢٣٩ ٧٠٩ ٩٣٣ ١٢٦٧
 مجارستان ١٥٨٦ ٣٩٩٠ ٢٢٨٨ ٣٠٥٧ ٣٥٢٧ ٣٨٤٣
 نروژ ـــ ـــ ١ ٣٤ ٤٣ ٣٥

 هلند ١٣٠٨٥ ١٠٣٢٤ ١٢١٥٥ ١٤٥٧٨ ١٥٥٨٧ ١٥٩٧٢
 يونان  ـــ ـــ ١٣ ١٥٤١ ١٥١٩ ١٦٢٤

 جمع اروپا   ٤٦١٩٢ ٤٣٩٢٨ ٦١٠٧٥ ١٢٤١٩٢ ١٢٧٢٣٥ ١٣٥٦٨٧

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا ٩٤٤ ٣٤٦٣ ٤١٢٣ ٥١٨٤ ٥٦١٤ ٨٠٤١
 زالندنو  ٢٠٠ ١٢٧٧ ٣٢٦٤ ٢٣١٣ ٢٨٨١ ٢٢٨٦
 ژاپن  ٢٣٣٥ ٢٠١٤٠ ٤٢٣٥٨ ٥٦٣٧٧ ٥٦٠٣٤ ٥٦٨٦٣
 كره جنوبي  ـــ ـــ ٣٢٨٩ ٦٤٠٧ ٧٤٩٦ ٨٥٤٥
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٣٤٧٩ ٢٤٨٨٠ ٥٣٠٣٤ ٧٠٢٨١ ٧٢٠٢٥ ٧٥٧٣٥

  OECDجمع كشورهاي  ١٥٨٨٥٢ ١٥٥٩٤٠ ٢٥٥٧٧٨ ٣٨٣٦٣٦ ٣٩٣٥٨١ ٤١٨٥٢٩

       IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                             :                        مأخذ



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤١٧

   ٢٠٠٢در بخش انرژي در سال  OECDمصرف گازطبيعي كشورهاي  )  : ٩-٢٧(جدول 
 )ميليون مترمكعب (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ٧٢٩٦١ ٤٣٩٣١ ٥٤٠٦٧ ٥٦٠٠٤ ٥٣٢٦٩ ٥٢٩٠٠

 كانادا ٩٠١٦ ٦٥٧٤ ١٠٧٠٠ ١٥٣٢٥ ١٦١١٣ ١٧٠٢٠

 مكزيك ١٩١٥ ٤٤٤٩ ٧٢٤٤ ١٤٠٥٥ ١٤٧٦٢ ١٥٥٨١
 جمع آمريكاي شمالي  ٨٣٨٩٢ ٥٤٩٥٤ ٧٢٠١١ ٨٥٣٨٤ ٨٤١٤٤ ٨٥٥٠١

 اروپا        

 آلمان  ٧٢١ ٢٩٨٤ ٢٠٢٥ ١٤٠٤ ١٣٥٩ ١٣١٥
 اتريش ٣٥٥ ٣٨٩ ٣٩١ ٢٧٨ ٦٢٠ ٥٤٥
 اسپانيا ٢٦٠ ٨٩ ٤٤ ٢٠ ـــ ـــ
 اسلواكي  ٤٦ ١٢٢ ١٣٧ ١٤٩ ١٦٢ ٢٣٣
 انگلستان ٣٩٨ ٣٦٥٩ ٤٤٦٣ ٧٠٤٨ ٨٢٧٠ ٨٢٤٤
 ايتاليا ٣٧ ٥٠ ٣٨١ ٤٧٦ ٣١١ ٤١٣
 ايرلند ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 ايسلند ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 بلژيك ٢١٠ ٧٠ ١١٤ ٤٧ ٦٣ ٥٧
 پرتغال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 تركيه ـــ ـــ ٢٢ ٩٧ ٨٨ ٩٣
 جمهوري چك  ـــ ـــ ١٩١ ١٤٤ ١٣١ ١٣١
 دانمارك  ـــ ٤٢ ٢٩٣ ٦٥٩ ٦٤٤ ٦٩٠
 سوئد  ـــ ـــ ٢ ١ ـــ ١
 سوئيس  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 فرانسه ٣٠٧ ٤٠٦ ٣٤٠ ٣٣٢ ٥١٥ ٣٢٦
 فنالند ـــ ـــ ٢٧٠ ٣٠٠ ٣٠٣ ٣٢٠
 لوكزامبورگ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 لهستان ٢٦٣ ٥٣٩ ٦٣١ ١٤٨١ ١٢٤٥ ١٠١٢
 مجارستان ٦٩ ٢٥٩ ٤١٩ ٢٤٩ ٢٥٩ ٢١٨
 نروژ ـــ ١٣٠٣ ٤١٩٥ ٣٤٧٢ ٣٤٢٣ ٣٥٧٤
 هلند ٣٥٧ ٥٩٥ ١٦٣٣ ٢٠٢١ ١٩٣٠ ٢١٨٧
 يونان  ـــ ٣٧ ١٩ ٤٠ ٣٧ ٤٠

 جمع اروپا   ٣٠٢٣ ١٠٥٤٤ ١٥٥٧٠ ١٨٢١٨ ١٩٣٦٠ ١٩٣٩٩

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا ٣٦٦ ١٢١٠ ٢٨٧٥ ٤٠٥٠ ٤١١٦ ٢٨٧١
 زالندنو  ٨٤ ١٤٨ ١١٩ ١٤٦ ١٥٦ ١٥٢
 ژاپن  ٨١٠ ٦٢٥ ٤٨٥ ٣١٠ ٣١٩ ٤٤٠
 كره جنوبي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ١٢٦٠ ١٩٨٣ ٣٤٧٩ ٤٥٠٦ ٤٥٩١ ٣٤٦٣

  OECDجمع كشورهاي  ٨٨١٧٥ ٦٧٤٨١ ٩١٠٦٠ ١٠٨١٠٨ ١٠٨٠٩٥ ١٠٨٣٦٣

       IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                 :   مأخذ



      

 

 

 ٤١٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
              ٢٠٠٢مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخشهاي مختلف در سال  )  : ٩-٢٨(جدول   

 )ميليون مترمكعب(

 كشاورزي ساير جمع
حمل و 
 نقل

 صنعت
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور  خانگي

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ١٣٨٧٣٠ ٨٧١٣٠ ١٧٣٧٨٦ ١٩٣١٢ ـــ ـــ ١٩٣١٢

 كانادا  ١٦٩٨٠ ١٣٨٢٦ ٢٧٢٤٦ ٥٦٢١ ٥٨٧ ـــ ٦٢٠٨

 مكزيك ٦٩٦ ٢٦٠ ٩٧٦٢ ١٩ ـــ ـــ ١٩

 جمع آمريكاي شمالي ١٥٦٤٠٦ ١٠١٢١٦ ٢١٠٧٩٤ ٢٤٩٥٢ ٥٨٧ ـــ ٢٥٥٣٩

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين ٦٦٥٤ ١٦٩١ ٧٨١٩ ٢٩٧٩ ـــ ـــ ١٩١٤٣

 برزيل ٢٠٣ ٢٥٤ ٧٢٥٧ ٩٨١ ـــ ـــ ٩٨١

 بوليوي ٨ ١١ ٣٨٦ ٢٥ ـــ ـــ ٢٥

 ترينيداد و توباگو  ـــ ـــ ٥٦٧٤ ـــ ـــ ـــ ـــ

 شيلي ٣٦٢ ٨٠ ٩٥٨ ٢٧ ٣٢ ـــ ٥٩

 كلمبيا  ١١٤٦ ٢٠٢ ١٥٥١ ١٠٨ ـــ ـــ ١٠٨

 ونزوئال ٩٧٣ ٤١٦ ٨٠٣٤ ١١٥ ـــ ـــ ١١٥

 ساير ٣ ـــ ٦٣٠ ـــ ـــ ٢ ٨

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٩٣٤٩ ٢٦٥٤ ٣٢٣٠٩ ٤٢٣٥ ٣٢ ٢ ٢٠٤٣٩

 اروپا و اورآسيا        

 آلمان  ٣١٣٠٧ ٧٦٢٣ ٢٦٢٨٦ ـــ ٢٩٩ ٥٤٤٥ ٥٧٤٤

 اتريش ١٧٢٠ ٣٧٢ ١٩٤٢ ١٨٣ ١٩ ـــ ٢٠٢

 اسپانيا  ٢٧٥١ ٨٥٨ ١١٨١٨ ١ ٥٦ ـــ ٥٧

 اسلواكي  ١٩٨٠ ٨٠٤ ١٦١٤ ٥٦٢ ١٤٤ ـــ ٧٠٦

 انگلستان ٣٤٠٣٢ ٧١٨٥ ١٦٣٦٦ ـــ ١٣٦ ١٨٣٩ ١٩٧٥

 ايتاليا ١٧٢٩٤ ٨٠٦٤ ٢١٣٧٩ ٤٤٢ ١٤٧ ـــ ٥٨٩

 ايرلند ٥٥٦ ٣٤١ ٩١٧ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ايسلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بلژيك  ٤٠٥١ ١٨٩٢ ٦٢٢٦ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بلغارستان ٢ ٢٣ ١٣٩١ ١٧٤ ١٩ ـــ ١٩٣

 پرتغال  ١٦٧ ١٢٥ ١٠٤٧ ٨ ٤ ـــ ١٢

 تركيه ٢٨٨٤ ٨٨٦ ٢٣٩٩ ٥٩ ـــ ـــ ٥٩

 جمهوري چك ٢٧٤٤ ١٤٨٤ ٣١٧٦ ٤١ ٨٨ ٨٦ ٢١٥

 دانمارك  ٧٢٦ ١٦١ ٨٣٦ ـــ ٨٢ ١٤ ٩٦



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤١٩

         ادامه     ... ٢٠٠٢مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخشهاي مختلف در سال  )  : ٩-٢٨(جدول   
 )ميليون مترمكعب(

 كشاورزي ساير جمع
حمل و 
 نقل

 صنعت
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور  خانگي

 روماني  ٢٩٦٦ ١١٦ ٦٣٣٥ ٦٨ ٤١ ـــ ١٠٩

 سوئد  ٥٢ ١٠٠ ٤٠٥ ٦ ـــ ـــ ٦

 سوئيس  ١١٠١ ٦٢٧ ٩٢١ ـــ ـــ ١٣٢ ١٣٢

 )١(: شوروي سابق ٩٠٢٩١ ١٥٦٦٩ ٨٠٧٨٩ ٣٦٥٦٢ ١٣٣٣ ١٨١٣٩ ٥٦٠٣٤

 آذربايجان ٢٣٩٧ ٢٧٦ ٨٩١ ٤٦ ٦ ٣٥٩ ٤١١

 ازبكستان ١٨٣٦٢ ٣٦٧٣ ٩٩٧٢ ١٧٨٣ ١٩٦ ـــ ١٩٧٩

 اوكراين ١٦١٧٧ ٨٦١٤ ١٤٢٨٦ ـــ ٤٢٠ ـــ ٤٢٠

 تركمنستان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٢٨٧ ٨٢٨٧

 روسيه سفيد ١٣٦٧ ٣ ٢٦٢٩ ٢٣٩ ٢٤ ٥١ ٣١٤

 فدارسيون روسيه ٥١٣٣٠ ٢٨٣٠ ٥٠١٣٥ ٣٤٤٤٠ ٥٨٧ ١٥٢٠ ٣٦٥٤٧

 قزاقستان ـــ ـــ ٥٢٢ ـــ ـــ ٦٩٦٩ ٦٩٦٩

 ليتواني  ١٣٨ ٤٤ ١٠٥٤ ـــ ٣٥ ـــ ٣٥

 ساير  ٥٢٠ ٢٢٩ ١٣٠٠ ٥٤ ٦٥ ٩٥٣ ١٠٧٢

 فرانسه ٢٠٠٥٦ • ١٧٠٥٩ ٣٠ ٣٥٦ ـــ ٣٧٥٠١

 فنالند  ٣٢ ٣٩ ١١٥٦ ٢٦ ١٧ ـــ ١٢٧٠

 لوكزامبورگ  ٢٥٨ ـــ ٤٥٨ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ن لهستا ٤٠٧٢ ١٧٨١ ٤٧٥٨ ١١٢ ٢٩ ـــ ١٤١

 مجارستان  ٤٠٩٤ ٢٢٢١ ٢٢١٩ ٢ ٢٧٤ ١٦٤ ٤٤٠

 نروژ ٢ ٦ ٥٧٧ ٤ ـــ ـــ ٤

 هلند ١٠٩٢٥ ٥٨٧٣ ١٠٦٨٥ ـــ ٤٣٩٩ ـــ ٤٣٩٩

 يونان  ١٠ ٢٢ ٤٥٨ ١٥ ـــ ـــ ١٥

 ساير ١٠١٦ ١٥٩ ٣١٤٣ ـــ ٢٣ ١٢١ ١٤٤

 )١(جمع اروپا و اورآسيا ٢٣٥٠٨٩ ٥٦٤٣١ ٢٢٤٣٦٠ ٣٨٢٩٥ ٧٤٦٦ ٢٥٩٤٠ ١١٠٠٤٣

 رميانهخاو       

 امارات متحده عربي  ـــ ـــ ١٦٧٤٨ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ايران ٢٤٣٥٤ ٣٢٤١ ١٧٤١٤ ٥ ـــ ـــ ٥

 بحرين ـــ ـــ ٢٠٥٢ ـــ ـــ ـــ ـــ

 سوريه ـــ ـــ ٢٤٦٤ ـــ ـــ ٣٠٨ ٣٠٨

 عراق ـــ ـــ ٣٩٩٨ ـــ ـــ ـــ ـــ

 عربستان سعودي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٨٤٠٢ ١٨٤٠٢

 عمان  ـــ ـــ ٢٤١٧ ـــ ـــ ٥١٣ ٥١٣



      

 

 

 ٤٢٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه             ... ٢٠٠٢مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخشهاي مختلف در سال  )  : ٩-٢٨(جدول   

 )ميليون مترمكعب(

 كشاورزي ساير جمع
حمل و 
 نقل

 صنعت
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور  خانگي

 قطر ـــ ـــ ٣٤٠٥ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كويت  ـــ ـــ ١٦٥٦ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع خاورميانه  ٢٤٣٥٤ ٣٢٤١ ٥٠١٥٤ ٥ ـــ ١٩٢٢٣ ١٩٢٢٨

 آفريقا        

 الجزاير ٢٨١١ ـــ ٣٣٢٢ ٧٣٧ ـــ ـــ ٧٣٧

 ليبي ـــ ـــ ٢٧٢٤ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصر ٤٨٦٣ ـــ ٥٦٧٤ ١٧٧ ـــ ـــ ١٠٧١٤

 نيجريه ـــ ـــ ١١١٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ١٣٨ ٤٦ ١٢٠٠ ـــ ـــ ٤٦٤ ٤٦٦

 )١(جمع آفريقا  ٧٨١٢ ٤٦ ١٤٠٣٠ ٩١٤ ـــ ٤٦٤ ١١٩١٧

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا ٣١٥٢ ١٠٦٦ ٨٢٤٨ ٣٨٥ ٢ ـــ ٣٨٧

 اندونزي ١٧ ٢٥٢٤ ١٢١٨٧ ٣٦ ـــ ـــ ٣٦

 بنگالدش ١٠٦١ ١٢٠ ٣٧٤٨ ـــ ـــ ـــ ـــ

 پاكستان ٤٥٦٢ ٦٧٧ ٩٥١٢ ٣٣٦ ـــ ـــ ٣٣٦

 تايلند ـــ ـــ ٢٠٤٣ ٧ ـــ ـــ ٧

 چين  ٥٦٤٨ ٥٧٧ ١٣٧٨٤ ٢٧٧ ـــ ـــ ٢٧٧

 زالندنو  ٢٠٦ ٣٣٥ ٣٠٦٢ ٥ ـــ ـــ ٥

 ژاپن ٩٣٤١ ٥٣٩١ ١١٣٠٦ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كره جنوبي ٨٧٩٥ ١٨٧٤ ٣٨٠٣ ٨١ ١٩ ـــ ١٠٠

 مالزي ٤ ١٢ ٥٩٦٨ ٣٠ ـــ ـــ ٣٠

 هندوستان  ٦٥٤ ـــ ١٠٤٦١ ـــ ١١٩ ـــ ١١٩

 ساير  ٧١٧ ٢٠٨ ١٢٩١ ٢ ـــ ٢٤٤ ٢٤٦

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٣٤١٥٧ ١٢٧٨٤ ٨٥٤١٣ ١١٥٩ ١٤٠ ٢٤٤ ١٥٤٣

 كل جهان  ٤٦٧١٦٧ ١٧٦٣٧٢ ٦١٧٠٦٠ ٦٩٥٦٠ ٨٢٢٥ ٤٥٨٧٣ ١٨٨٧٠٩

 OECD كشورهاي ٣١٨٧١٤ ١٥٠٣٤٦ ٣٦٩٩١٥ ٢٦٩١٤ ٦٦٥٨ ٧٦٨٠ ٨٨٠٢٢٧

 OECD كشورهاي غير  ١٤٨٤٥٣ ٢٦٠٢٦ ٢٤٧١٤٥ ٤٢٦٤٦ ١٥٦٧ ٣٨١٩٣ -٦٩١٥١٨

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org:                                                          مأخذ

 . محاسباتي مي باشند   OECDجمع كل مناطق و جمع كشورهاي غير) ١
.  ارقام در دسترس نمي باشند •
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نمودار ( ١٠-٩)  : ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي جهان
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نمودار (١٢-٩) : سهم مناطق مختلف در توليد گاز جهان
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نمودار ( ١٥-٩ ) :  سهم كشورهاي منطقه خاورميانه در نمودار (١٩-٩) : سهم مناطق مختلف در مصرف گاز جهان
مصرف گاز طبيعي منطقه در سال ٢٠٠٣

36/1%

16/8%

14/5%

27/4% 5/2%

ايران قطر عربستان سعودي امارات عربي متحده ساير

نمودار (١٤-٩) : سهم مناطق مختلف در مصرف گاز جهان

تريليون متر مكعب



      

 

 

 ٤٢٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ٢٠٠٣ظرفيت ذخيره سازي گاز طبيعي در جهان در پايان سال  )  : ٩-٢٩(جدول 

 حداكثر خروجي 
 )ميليون مترمكعب در روز(

 ظرفيت كاركرد 
 )ميليون مترمكعب(

 نام كشور
 حداكثر خروجي 

 )ميليون مترمكعب در روز(
 ظرفيت كاركرد 

 )ميليون مترمكعب(
 نام كشور

 )١(اياالت متحده آمريكا ١١٢٢٢٠ ١/٢٣٤٥ تركيه ١٩٠٠ ٠/١٥
 كانادا ١٧٨٢٧ ١/٢٩٥ جمهوري چك ٢١٨٥ ٦/٤٥
 آلمان ١٩٥٤٧ ٥/٤٥٧ دانمارك  ٧٠٠ ٠/٢٤

 اتريش ٣٠٢٠ ٧/٣٤ روماني  ٢٥٠٠ ـــ
 اسپانيا  ٢١٢١ ٦/١٢ فرانسه  ١٠٨٠٠ ٣/١٨٩

 اسلواكي  ٢٧٤٠ ٤/٣٣ كرواسي ٥٠٠ ٨/٣
 انگلستان ٣٥٩٧ ١/١٣٠ لهستان  ١٧١٥ ٥/٢٦
 ايتاليا ١٢٧٤٧ ٥/٢٣٥ مجارستان  ٣٣٨٠ ٤/٤٤
 بلژيك ٦٣٦ ٩/١٨ هلند ٢٤٧٨ ٠/١٧٥
 بلغارستان ٥٥٠ ٠/٤ استراليا  ١٣٠٩ ٢/٢٠

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information,2004 Edition:                                                   مأخذ
 .  مي باشد٢٠٠٢ارقام اياالت متحده آمريكا مربوط به انتهاي سال ) ١
 

 )١()ميليون بي تي يو/ دالر آمريكا ( ، گازطبيعي و نفت خام                                                    LNGقيمت  )  : ٩-٣٠(جدول 

 LNG گازطبيعي نفت خام

 سيف ژاپن سيف اتحاديه اروپا انگليس اياالت متحده آمريكا كانادا OECDسيف كشورهاي 
 سال

 ١٩٨٤ ـــ ٧٦/٣ ـــ ـــ ـــ ٠٠/٥
 ١٩٨٥ ٢٣/٥ ٨٣/٣ ـــ ـــ ـــ ٧٥/٤
 ١٩٨٦ ١٠/٤ ٦٥/٣ ـــ ـــ ـــ ٥٧/٢
 ١٩٨٧ ٣٥/٣ ٥٩/٢ ـــ ـــ ـــ ٠٩/٣
 ١٩٨٨ ٣٤/٣ ٣٦/٢ ـــ ـــ ـــ ٥٦/٢
 ١٩٨٩ ٢٨/٣ ٠٩/٢ ـــ ٧٠/١ ـــ ٠١/٣
 ١٩٩٠ ٦٤/٣ ٨٢/٢ ـــ ٦٤/١ ٠٥/١ ٨٢/٣
 ١٩٩١ ٩٩/٣ ١٨/٣ ـــ ٤٩/١ ٨٩/٠ ٣٣/٣
 ١٩٩٢ ٦٢/٣ ٧٦/٢ ـــ ٧٧/١ ٩٨/٠ ١٩/٣
 ١٩٩٣ ٥٢/٣ ٥٣/٢ ـــ ١٢/٢ ٦٩/١ ٨٢/٢
 ١٩٩٤ ١٨/٣ ٢٤/٢ ـــ ٩٢/١ ٤٥/١ ٧٠/٢
 ١٩٩٥ ٤٦/٣ ٣٧/٢ ـــ ٦٩/١ ٨٩/٠ ٩٦/٢
١٩٩٦ ٦٦/٣ ٤٣/٢ ٨٥/١ ٧٦/٢ ١٢/١ ٥٤/٣ 
١٩٩٧ ٩١/٣ ٦٥/٢ ٠٣/٢ ٥٣/٢ ٣٦/١ ٢٩/٣ 
١٩٩٨ ٠٥/٣ ٢٦/٢ ٩٢/١ ٠٨/٢ ٤٢/١ ١٦/٢ 
١٩٩٩ ١٤/٣ ٨٠/١ ٦٤/١ ٢٧/٢ ٠٠/٢ ٩٨/٢ 
٢٠٠٠ ٧٢/٤ ٢٥/٣ ٦٨/٢ ٢٣/٤ ٧٥/٣ ٨٣/٤ 
٢٠٠١ ٦٤/٤ ١٥/٤ ٢٢/٣ ٠٧/٤ ٦١/٣ ٠٨/٤ 
٢٠٠٢ ٢٧/٤ ٤٦/٣ ٥٨/٢ ٣٣/٣ ٥٧/٢ ١٧/٤ 
٢٠٠٣ ٧٧/٤ ٤٠/٤ ٢٦/٣ ٦٣/٥ ٨٣/٤ ٨٩/٤ 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition                                                                      : مأخذ

  ميليون بشكه معادل    ١٧/٠ و   LNG ميليون تن    ٠٢/٠ ميليارد مترمكعب گازطبيعي،     ٠٢٨/٠ معادل   BTU  تريليون ١،    BP براساس اطالعات ) ١
 .  ميليارد مترمكعب گازطبيعي است٣٨/١  معادل LNGهمچنين هر ميليون تن . فت خام مي باشد     ن
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 ٢٠٠٣در سال  OECDقيمت و درصد ماليات گازطبيعي در كشورهاي )  :  ٩-٣١(جدول 
 )١()مترمكعب/  دالر(

 صنعت خانگي نيروگاههاي برق

 قيمت )رصدد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات 
 كشور 

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا  ٢١٣/٠ • ٣٤٩/٠ • ٢٠٤/٠ •
 كانادا  ٢٠١/٠ • ٣٢٥/٠ • • •
 مكزيك  ١٩٦/٠ ـــ • • ١٩٦/٠ ـــ

 اروپا       

 آلمان • • • • • •
 اتريش • • ٤١٧/٠ ٧/٢٧ • •
 اسپانيا ١٩٥/٠ ـــ ٥٦٨/٠ ٨/١٣ • •
 اسلواكي  ٢١١/٠ ـــ ٢١٩/٠ ٣/١٢ ٢١١/٠ ـــ
 انگلستان  ١٥٥/٠ ٦/٧ ٣٣٧/٠ ٨/٤ ١٢٤/٠ ـــ

 ايتاليا      
 ايرلند  ٢٢٢/٠ ـــ ٤٨١/٠ ٩/١١ ١٦١/٠ ـــ

 بلژيك    • •  
 پرتغال  ٢٧٥/٠ ـــ ٧٥٩/٠ ٨/٤ • •
 تركيه  ٢١٩/٠ ٤/١٧ ٢٥٤/٠ ٣/١٥ ٢١٣/٠ ٤/١٧

 جمهوري چك  ١٩٤/٠ ـــ ٣٠٨/٠ ٠/١٨ ١٨٩/٠ ـــ
 دانمارك    ٨٥٤/٠ ٠/٥٨  
 سوئد  • • • • • •
 سوئيس  ٣٠٦/٠ ٠/١ ٥٣٧/٠ ٦/٧ • •
 فرانسه ٢١٩/٠ ـــ ٤٩٨/٠ ٨/١٤ • •
 فنالند  ١٥٢/٠ ٢/١٤ ٢٤٠/٠ ٠/٢٧ ١٣٠/٠ ـــ
 لوكزامبورگ • • ٣٢٧/٠ ٧/٥ • •
 لهستان  ١٦٨/٠ ـــ ٣٢٥/٠ ٠/١٨ • •
 تان مجارس ٢٢٥/٠ ـــ ٢٥٤/٠ ٧/١٠ ٢٠٧/٠ ـــ
 نروژ     • •
 هلند  ٢١٢/٠ ٨/٥ ٥٧٦/٠ ٤/٣٦ • •

 يونان  ٢١٢/٠ ـــ ٣٧٦/٠ ٠/٨  

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا • • • • • •
 زالندنو  ٢٥٠/٠ ٣/٤ ٤٤٤/٠ ٥/١٣  
 ژاپن • • • • • •
 كره جنوبي  • • • • • •
  OECDجمع كشورهاي  • ــ • ــ • ــ

    اروپائيOECDكشورهاي  • ــ • ــ • ــ

  .IEA, Internatioanl Energy Agency, Energy Prices & Taxes, 3rd Quarter, 2004 Edition:                                    مأخذ

 تبديل ارقام قيمت اين     به عبارت ديگر براي   .  كيلوكالري مي باشد  ٩٥٥٢، هر مترمكعب استاندارد گازطبيعي معادل        IEAبراساس اطالعات   ) ١
 . ضرب نمود٠٠٠١٠٤٦٦/٠جدول برحسب دالر به ازاي هر كيلوكالري، بايد ارقام جدول را در 

 .  ارقام محرمانه مي باشند .                 در كشور مذكور كاربرد ندارد   .  ارقام در دسترس نمي باشند•



      

 

 

 ٤٢٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )ميليون مترمكعب(                     ٢٠٠٣در جهان در سال  LNGتجارت  )  : ٩-٣٢(  جدول 

 عمان قطر الجزاير ليبي
امارات متحده 

 عربي

ترينيداد و 
 توباگو

اياالت متحده 
 آمريكا

 صادر كننده/ وارد كننده 

 آمريكاي شمالي        
 اياالت متحده آمريكا ـــ ٧١/١٠ ـــ ٢٤/٠ ٣٩/٠ ٥١/١ ـــ
 آمريكاي مركزي و جنوبي        
 پورتوريكو  ـــ ٧٤/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 جمهوري دومينيكن  ـــ ٣٠/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 اروپا       
 اسپانيا ـــ ٠٨/٠ ٢٤/٠ ٣٢/٠ ٨٧/١ ٤٨/٧ ٧٥/٠
 ايتاليا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٢/٢ ـــ
 بلژيك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٥/٣ ـــ
 پرتغال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 تركيه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٦/٣ ـــ
 فرانسه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠/٩ ـــ
 يونان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥٥/٠ ـــ
 آسيا و اقيانوسيه       
 تايوان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 ژاپن  ٦٤/١ ٠٨/٠ ٨٧/٦ ١٦/٢ ٠٥/٩ ـــ ـــ
 كره جنوبي  ـــ ـــ ـــ ٤٩/٦ ٨٨/٧ ٢٣/٠ ـــ
 كل صادرات ٦٤/١ ٩١/١١ ١١/٧ ٢١/٩ ١٩/١٩ ٠٠/٢٨ ٧٥/٠

 
 )ميليون مترمكعب(                   ادامه   ... ٢٠٠٣در جهان در سال  LNGتجارت  )  : ٩-٣٢(  جدول 

 صادر كننده/ وارد كننده  نيجريه استراليا اندونزي برونئي  مالزي كل واردات
 آمريكاي شمالي       
 اياالت متحده آمريكا ٤٢/١ ـــ ـــ ـــ ٠٨/٠ ٣٥/١٤

  آمريكاي مركزي و جنوبي      
 پورتوريكو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٤/٠
 جمهوري دومينيكن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٠/٠

 اروپا      
 اسپانيا  ٢٢/٤ ٠٨/٠ ـــ ـــ ـــ ٠٤/١٥
 ايتاليا  ٥٠/٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥٢/٥
 بلژيك  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٥/٣
 پرتغال  ٨٥/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٥/٠
 تركيه ١٣/١ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩٩/٤
 فرانسه ٦٧/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٧/٩
 يونان ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥٥/٠

 آسيا و اقيانوسيه      
 تايوان  ـــ ـــ ٦٨/٤ ـــ ٨٠/٢ ٤٨/٧
 ژاپن  ـــ ٢٧/١٠ ٠٥/٢٤ ٩٣/٨ ٧٢/١٦ ٧٧/٧٩
 كره جنوبي ـــ ١٧/٠ ٩٣/٦ ٧٤/٠ ٧٩/٣ ٢٣/٢٦
 كل صادرات ٧٩/١١ ٥٢/١٠ ٦٦/٣٥ ٦٧/٩ ٣٩/٢٣ ٨٤/١٦٨

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition :                                                                      مأخذ
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٤٢٥

 در جهان   LNGپايانه هاي وارداتي  )  : ٩-٣٣(جدول 

 فرآيند تبديل مجدد گاز يذخيره ساز

 ظرفيت اسمي ظرفيت
 تعداد مخزن

 )LNGهزار مترمكعب (

تعداد 
 تبخيركننده

ميليارد مترمكعب گاز 
 در سال

ميليون مترمكعب 
LNGدر سال  

 نام كشور

 اياالت متحده آمريكا ١/٤٣ ٥/٢٦ ٢٦ ٩٩١ ١٢

 پورتوريكو ٤/٦ ٠/٤ ٢ ١٦٠ ١

  جمهوري دومينيكن ١/٤ ٥/٢ ٢ ١٦٠ ١

 اسپانيا  ١/٤٤ ١/٢٧ ٢٠ ٨٦٠ ١٠
 ايتاليا  ٧/٥ ٥/٣ ٤ ١٠٠ ٢
 بلژيك  ٦/٨ ٣/٥ ٦ ٢٦١ ٣
 پرتغال  ٤/٩ ٨/٥ ٠ ٢٤٠ ٢
 تركيه ٣/١٠ ٣/٦ ٧ ٢٥٥ ٣
 فرانسه ١/٢٨ ٣/١٧ ٢٣ ٥١٠ ٦
 يونان ٦/٣ ٢/٢ ٤ ١٣٠ ٢

 چين تايپه  ٥/٣٩ ٣/٢٤ ١٨ ٣٠٠ ٣

 ژاپن  ٧/٣٩٤ ٧/٢٤٢ ٢١٩ ١٣٩٢٣ ١٦٦

 كره جنوبي  ٧/١١٢ ٣/٦٩ ٥٢ ٣٦٤٠ ٣٠

 كل جهان ٣/٧١٠ ٨/٤٣٦ ٣٨٣ ٢١٥٣٠ ٢٤١

 
 در جهان   LNGپايانه هاي صادراتي  )  : ٩-٣٤(جدول 

 فرآيند تبديل مجدد گاز ذخيره سازي

 ظرفيت اسمي ظرفيت
 تعداد مخزن

 )LNGهزار مترمكعب (

تعداد 
 واحدها

ميليارد مترمكعب گاز 
 در سال

ب ميليون مترمكع
LNGدر سال  

 نام كشور

 اياالت متحده آمريكا ١/٣ ٩/١ ٢ ١٠٨ ٣

  ترينيداد ٠/٢٢ ٥/١٣ ٣ ٣٦٠ ٣

 امارات متحده عربي ٧/١٢ ٨/٧ ٣ ٢٤٠ ٣

 عمان  ٢/١٦ ٠/١٠ ٢ ٢٤٠ ٢

 قطر ١/٣٣ ٣/٢٠ ٥ ٦٢٠ ٦

 الجزاير ٨/٥٦ ٠/٣٥ ٢١ ٩٧٩ ١٥
 ليبي ٣/١ ٨/٠ ٣ ٩٦ ٢
 نيجريه ٣/٢١ ١/١٣ ٣ ٢٥٤ ٣
 استراليا ٧/١٦ ٢/١٠ ٣ ٢٦٠ ٤
 اندونزي ٦/٦٣ ١/٣٩ ١٢ ١٢٦٨ ١١
 برونئي  ٠/١٦ ٨/٩ ٥ ١٨٠ ٣
 مالزي ٣/٤٩ ٣/٣٠ ٨ ٤٤٥ ٦

 كل جهان ١/٣١٢ ٩/١٩١ ٧٠ ٥٠٤٩ ٦١

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2004 Edition:                                                    مأخذ



      

 

 

 ٤٢٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٩٨٨ -٢٠٠٣ طي سالهاي  OCEDوارداتي توسط برخي از كشورهاي  LNGقيمت  )  : ٩-٣٥( جدول 

 )١() ميليون بي تي يو/ دالر(
 نام كشور ١٩٨٨ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 اسپانيا • ٥٢/٢ ٣٣/٣ ٥٢/٣ ١٤/٣ ٦٤/٣

 اياالت متحده آمريكا  • ١٥/٢ ٤٣/٣ ٢٢/٤ ٣٦/٣ ٦٨/٤

 ليا ايتا • ٤٣/٢ • • • •

 بلژيك  • ٤٩/٢ ٩٨/٢ ٦٩/٣ ١٥/٣ ٧٢/٣

 ژاپن  • ٥٦/٣ ٧٣/٤ ٦٤/٤ ٣٢/٤ ٨٢/٤

 فرانسه  • ٦٢/٢ ٦٦/٢ • • •

 كره جنوبي ٣/٣ ٣٨/٣ ٠٤/٥ ٩٥/٤ ٣٦/٤ ٠٤/٥

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ١٥/٢ ٥٥/٢ ١/٣ ٦٨/٣ ١٧/٣ ٦٦/٣

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                        مأخذ
  مترمكعب استاندارد گازطبيعي ١همچنين .  مترمكعب استاندارد گازطبيعي مي باشد٦١٥ معادل LNG،  هر مترمكعب IEA براساس اطالعات ) ١

 .   مي باشدBTU ميليون ٨/٩٤٧ مگاژول و هر تراژول معادل ٤٠     معادل 
 .  ارقام در دسترس نمي باشند•
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بلژيك اسپانيا ژاپن كره جنوبي آمريكا اتحاديه اروپا

نمودار (١٦-٩) : قيمت LNG وارداتي توسط برخي از كشورهايOECD در سال ٢٠٠٣
دالر بر ميليون بي تي يو



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ظرفيت نصب شده نيروگاههاي برق جهان -

 ليد ناويژه برق  تو-

   توليد ناويژه برق به تفكيك منابع مختلف -

 OECD  تركيب عرضه برق در كشورهاي -

   توليد، واردات، صادرات، تلفات، مصرف بخش انرژي و مصارف نهايي برق-

   مصرف نهايي برق به تفكيك بخشهاي مختلف مصرف كننده -

  OECD و غير OECD  قيمت برق در كشورهاي -

 
  برق-٣-٩-٩



      

 

 

 ٤٢٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٩٨٣-٢٠٠٢كل ظرفيت نصب شده نيروگاههاي برق جهان طي سالهاي  )  : ٩-٣٦(جدول 

 )گيگاوات(

٢٠٠٢ 

 حرارتي آبي هسته اي )١(ساير جمع
 نام كشور ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

 آمريكاي شمالي         

 اياالت متحده آمريكا  ٧/٦١٣ ٥/٧٤٦ ٩/٧٨٥ ٧/٨١٢ ٩/٦٣٤ ٦/٩٨ ٢/٩٨ ٦/١٦ ٣/٨٤٨

 كانادا  ٢/٨٨ ٩/١٠٧ ٨/١١٠ ١/١١١ ٩/٣١ ٢/٦٧ ٦/١٠ ٣/١ ٠/١١١

 مكزيك ٨/٢٠ ٤/٣٠ ٠/٣٩ ٥/٤٠ ٤/٣٠ ٦/٩ ٤/١ ٩/٠ ٣/٤٢

 ساير  ٢/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ـــ ـــ ـــ ٣/٠

 جمع آمريكاي شمالي ٩/٧٢٢ ١/٨٨٥ ٠/٩٣٦ ٦/٩٦٤ ٥/٦٩٧ ٤/١٧٥ ١/١١٠ ٨/١٨ ٩/١٠٠١

 آمريكاي مركزي و جنوبي         

 آرژانتين ٨/١٤ ٣/١٧ ٥/٢٣ ٩/٢٥ ٤/١٦ ٦/٩ ٠/١ ـــ ٠/٢٧

 آنتيل هلند  ٤/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ـــ ـــ ـــ ٢/٠

 اكوادور  ٨/١ ٣/٢ ٥/٣ ٥/٣ ٥/١ ٨/١ ـــ ـــ ٣/٣

 اوروگوئه  ٣/١ ٠/٢ ٢/٢ ٢/٢ ٦/٠ ٥/١ ـــ ـــ ١/٢

 برزيل ٨/٣٩ ١/٥٥ ٨/٦٨ ٦/٧٣ ٦/٧ ٤/٦٣ ٠/٢ ٣/٣ ٢/٧٦

 پاراگوئه  ٣/٠ ٥/٦ ٤/٧ ٤/٧ ـــ ٠/٨ ـــ ـــ ٠/٨

 پرو ٤/٣ ٢/٤ ٦/٥ ١/٦ ٠/٣ ٠/٣ ـــ ـــ ٠/٦

 ترينيداد و توباگو  ٨/٠ ٢/١ ٤/١ ٤/١ ٤/١ ـــ ـــ ـــ ٤/١

 جمهوري دومينيكن ٠/١ ٦/١ ١/٣ ٢/٣ ٥/٢ ٥/٠ ـــ ـــ ٩/٢

 شيلي ٣/٣ ٨/٤ ٧/٨ ٧/٩ ١/٦ ١/٤ ـــ ـــ ٣/١٠

 كلمبيا ٦/٥ ٠/١١ ٢/١٣ ٧/١٢ ٨/٤ ٣/٨ ـــ ـــ ١/١٣

 كوبا  ٠/٣ ٠/٤ ٣/٤ ٥/٤ ٤/٤ ١/٠ ـــ ـــ ٤/٤

 ونزوئال  ٩/١٠ ٩/١٨ ٣/٢١ ٢/٢١ ١/٨ ١/١٣ ـــ ـــ ٢/٢١

 ساير ٧/١٠ ٦/١٢ ١/١٧ ٩/١٧ ٥/١٣ ١/٤ ـــ ٤/٠ ١/١٨

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ١/٩٧ ٨/١٤١ ٤/١٨٠ ٥/١٨٩ ٢/٧٠ ٥/١١٧ ٠/٣ ٧/٣ ٣/١٩٤

 ااروپا و اورآسي         

 آلمان  ٨/١٠٦ ٠/١١١ ٣/١٠٩ ٧/١١٣ ٤/٧٧ ٣/٤ ٤/٢٢ ٨/١٠ ٠/١١٥

 اتريش ٣/١٤ ٢/١٦ ٣/١٤ ٢/١٤ ٧/٥ ٠/٨ ـــ ٤/٠ ١/١٤

 اسپانيا ٤/٣٢ ٩/٣٨ ٣/٤٦ ٧/٤٨ ٤/٢٦ ٧/١٢ ٥/٧ ٨/٣ ٤/٥٠

 اسلواكي  )٢( ٦/٥ ٠/٧ ٧/٦ ٢/٣ ٩/١ ٦/٢ ـــ ٨/٧

 نانگلستا ٥/٦٩ ٧/٦٤ ٧/٧٢ ٦/٧٥ ٨/٦١ ٥/١ ٥/١٢ ٣/١ ٠/٧٧



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٢٩

 ادامه   ... ١٩٨٣-٢٠٠٢كل ظرفيت نصب شده نيروگاههاي برق جهان طي سالهاي  )  : ٩-٣٦(جدول 
 )گيگاوات(

٢٠٠٢ 

 حرارتي آبي هسته اي )١(ساير جمع
 نام كشور ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

 ايتاليا ٣/٥٠ ٠/٥٥ ٨/٦٦ ٦/٦٨ ٧/٥٣ ٥/١٣ ـــ ٠/٢ ١/٦٩

 ايرلند ١/٣ ٦/٣ ١/٤ ٤/٤ ٠/٤ ٢/٠ ـــ ٢/٠ ٤/٤

 ايسلند  ٩/٠ ١/١ ٣/١ ٤/١ ١/٠ ١/١ ـــ ٢/٠ ٥/١

 بلژيك ٦/١١ ٧/١٢ ٢/١٤ ٤/١٤ ١/٨ ١/٠ ٧/٥ ٢/٠ ٢/١٤

 بلغارستان  ٦/٩ ١/١٢ ١/١٢ ٩/١١ ٣/٦ ٧/١ ٨/٣ ـــ ٨/١١

 پرتغال  ٣/٥ ٦/٧ ٢/١٠ ٣/١٠ ٢/٦ ٠/٤ ـــ ٢/٠ ٤/١٠

 تركيه ٨/٦ ٧/١٨ ١/٢٦ ٣/٢٧ ٦/١٦ ٧/١١ ـــ ١/٠ ٣/٢٨

  جمهوري چك )٢(٣/١٨ ٠/١٤ ١/١٤ ٢/١٥ ٥/١١ ٠/١ ٨/٢ ـــ ٣/١٥

 دانمارك  ٩/٧ ٠/١٠ ٧/١٢ ٧/١٢ ١/١٠ ـــ ـــ ٧/٢ ٨/١٢

 روماني  ٥/١٧ ٣/٢٢ ٢/٢٢ ٦/٢٢ ٦/١٥ ١/٦ ٧/٠ ـــ ٤/٢٢

 سوئد  ٨/٢٩ ٣/٣٤ ١/٣٤ ٧/٣٣ ٣/٧ ٥/١٦ ٥/٩ ٣/٠ ٦/٣٣

 سوئيس  ١/١٤ ١/١٤ ٤/١٤ ٧/١٥ ٥/٠ ٦/١١ ٢/٣ ٤/٠ ٦/١٥

 :شوروي سابق  ٦/٢٩٣ ٠/٣٤٤ ٢/٣٣٠ ٧/٣٣١ ٠/٢٢٨ ٩/٦٦ ٥/٣٦ ـــ ٣/٣٣١

 آذربايجان  • ٢/٥ ٨/٤ ١/٥ ٢/٤ ٠/١ ـــ ـــ ٢/٥

 ازبكستان  • ٤/١١ ٧/١١ ٧/١١ ٩/٩ ٧/١ ـــ ـــ ٦/١١

 اوكراين  • ٤/٥٤ ٩/٥٣ ٧/٥٣ ٣/٣٥ ٧/٤ ٨/١١ ـــ ٩/٥١

 تاجيكستان • ٤/٤ ٤/٤ ٤/٤ ٤/٠ ١/٤ ـــ ـــ ٤/٤

 تركمنستان  • ٩/٣ ٩/٣ ٩/٣ ٩/٣ ـــ ـــ ـــ ٩/٣

 روسيه سفيد  • ٢/٧ ٨/٧ ٨/٧ ٨/٧ ـــ ـــ ـــ ٨/٧

 فدراسيون روسيه  • ١/٢١٣ ٨/٢٠٢ ٢/٢٠٤ ٦/١٣٩ ٧/٤٤ ٢/٢١ ـــ ٦/٢٠٥

 قرقيزستان • ٥/٣ ٨/٣ ٨/٣ ٨/٠ ٩/٢ ـــ ـــ ٧/٣

 قزاقستان  • ٩/١٨ ٣/١٧ ٢/١٧ ٧/١٤ ٢/٢ ـــ ـــ ٩/١٦

 ليتواني  • ١/٦ ٨/٥ ٨/٥ ٦/٢ ١/٠ ٠/٣ ـــ ٨/٥

 ساير  • ٩/١٥ ٠/١٤ ١/١٤ ٧/٨ ٤/٥ ٤/٠ ـــ ٥/١٤

 فرانسه  ٤/٧١ ٠/١٠١ ٥/١١٠ ٠/١١١ ٥/٢٦ ٧/٢٠ ٢/٦٣ ٨/٠ ٢/١١١

 فنالند   ١/١١ ٤/١٣ ٢/١٦ ٣/١٦ ٩/١٠ ٩/٢ ٦/٢ ـــ ٥/١٦

 لوكزامبورگ   ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ـــ ـــ ـــ ١/٠

 لهستان ٨/٢٤ ٣/٢٧ ٤/٢٩ ٢/٢٩ ٤/٢٨ ٩/٠ ـــ ـــ ٣/٢٩

 مجارستان ٨/٥ ٣/٧ ٨/٧ ٣/٨ ٥/٦ ـــ ٩/١ ـــ ٤/٨



      

 

 

 ٤٣٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... ١٩٨٣-٢٠٠٢كل ظرفيت نصب شده نيروگاههاي برق جهان طي سالهاي  )  : ٩-٣٦(جدول 

 )گيگاوات(

٢٠٠٢ 

 حرارتي آبي هسته اي )١(ساير جمع
 نام كشور ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

 نروژ ٠/٢٣ ٢/٢٦ ٨/٢٧ ١/٢٧ ١/٠ ٨/٢٦ ـــ ٢/٠ ١/٢٧

 هلند ٤/١٧ ٥/١٧ ٧/٢٠ ١/٢١ ٣/١٩ ـــ ٤/٠ ٥/٠ ٤/٢٠

 يونان  ٠/٦ ٧/٨ ١/١٠ ٢/١٠ ٦/٧ ٤/٢ ـــ ٣/٠ ٣/١٠

 ساير ٩/١٦ ٥/٢٣ ٦/٢٤ ٧/٢٤ ٦/١٤ ٧/٩ ٧/٠ ـــ ١/٢٥

 يا جمع اروپا و اورآس ٥/٨٦٨ ٠/١٠١١ ١/١٠٥٩ ٦/١٠٧٦ ٧/٦٥٦ ٣/٢٢٦ ٩/١٧٥ ٥/٢٤ ٤/١٠٨٣

 خاورميانه          

 اردن ٦/٠ ٠/١ ٦/١ ٧/١ ٧/١ ـــ ـــ ـــ ٧/١

 امارات متحده عربي ٦/٣ ٨/٤ ٨/٥ ٨/٥ ٨/٥ ـــ ـــ ـــ ٨/٥

 ايران  ٥/١٢ ٨/١٩ ٣/٢٥ ٤/٢٦ ٢/٢٥ ٨/٢ ـــ ـــ ٠/٢٨

 بحرين ٧/٠ ١/١ ٤/١ ٤/١ ٤/١ ـــ ـــ ـــ ٤/١

 ه سوري ٠/٢ ٦/٣ ٤/٤ ٠/٦ ١/٦ ٥/١ ـــ ـــ ٦/٧

 عراق ٣/٢ ٢/٧ ٥/٩ ٥/٩ ٦/٨ ٩/٠ ـــ ـــ ٥/٩

 عربستان سعودي  ٠/١١ ٣/١٩ ٩/٢٢ ٨/٢٣ ٨/٢٣ ـــ ـــ ـــ ٨/٢٣

 عمان  ٦/٠ ٥/١ ٤/٢ ٤/٢ ٤/٢ ـــ ـــ ـــ ٤/٢

 قطر ٩/٠ ١/١ ٩/١ ٩/١ ٩/١ ـــ ـــ ـــ ٩/١

 كويت ٠/٤ ٠/٧ ٥/٨ ٤/٩ ٤/٩ ـــ ـــ ـــ ٤/٩

 لبنان  ٧/٠ ٢/١ ٣/٢ ٣/٢ ٠/٢ ٣/٠ ـــ ـــ ٣/٢

 يمن  ٣/٠ ٨/٠ ٨/٠ ٨/٠ ٨/٠ ـــ ـــ ـــ ٨/٠

 ساير ٨/٣ ٨/٥ ٦/٨ ١/٩ ٧/٩ ـــ ـــ ـــ ٧/٩

 جمع خاورميانه  ٠/٤٣ ٢/٧٤ ٣/٩٥ ٤/١٠٠ ٧/٩٨ ٥/٥ ـــ ـــ ٢/١٠٤

 آفريقا         

 آفريقاي جنوبي ٩/٢٣ ٥/٣٥ ٨/٣٩ ٧/٤٤ ٠/٣٨ ٧/٠ ٨/١ ـــ ٥/٤٠

 الجزاير ٢/٣ ٤/٥ ٠/٦ ٠/٦ ٦/٥ ٣/٠ ـــ ـــ ٩/٥

 تونس  ٠/١ ٤/١ ٤/٢ ٤/٢ ٨/٢ ١/٠ ـــ ـــ ٩/٢

 كنيا ٥/٠ ٨/٠ ٠/١ ٠/١ ٤/٠ ٧/٠ ـــ ـــ ٢/١

 ليبي ٣/١ ٦/٤ ٦/٤ ٦/٤ ٦/٤ ـــ ـــ ـــ ٦/٤

 مصر ٩/٤ ١/١٢ ٧/١٧ ٧/١٧ ٩/١٤ ٧/٢ ـــ ـــ ٦/١٧

 مراكش ٩/١ ٦/٢ ١/٤ ١/٤ ٢/٣ ٣/١ ـــ ـــ ٥/٤

 موزامبيك ٨/١ ٤/٢ ٤/٢ ٤/٢ ٢/٠ ٢/٢ ـــ ـــ ٤/٢



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٣١

 ادامه  ... ١٩٨٣-٢٠٠٢كل ظرفيت نصب شده نيروگاههاي برق جهان طي سالهاي  )  : ٩-٣٦(جدول 
 )گيگاوات(

٢٠٠٢ 

 حرارتي آبي هسته اي )١(ساير جمع
 نام كشور ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١

 نيجريه  ٩/٢ ٩/٥ ٩/٥ ٩/٥ ٠/٤ ٩/١ ـــ ـــ ٩/٥

 ساير ٨/١٢ ٦/١٥ ٢/١٦ ٦/١٦ ٠/٦ ٨/١٠ ـــ ـــ ٨/١٦

 جمع آفريقا ٢/٥٤ ٢/٨٦ ١/١٠٠ ٥/١٠٥ ٨/٧٩ ٦/٢٠ ٨/١ ـــ ٣/١٠٢

 آسيا و اقيانوسيه         

 استراليا ١/٢٨ ٠/٣٥ ٧/٤٢ ٣/٤٣ ٩/٣٧ ٢/٦ ـــ ٢/١ ٣/٤٥

 اندونزي ٥/٦ ١/١٤ ٢/٢٥ ٦/٢٥ ٧/٢٠ ٤/٤ ـــ ٦/٠ ٦/٢٥

 برونئي  ٢/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٥/٠ ـــ ـــ ـــ ٥/٠

 بنگالدش  ٠/١ ٧/٢ ٦/٣ ٦/٣ ٤/٣ ٢/٠ ـــ ـــ ٦/٣

 پاكستان  ٨/٤ ٤/٩ ٠/١٧ ٧/١٧ ٥/١٢ ٠/٥ ٥/٠ ـــ ٠/١٨

 تايوان  ٧/١٢ ٥/٢١ ٥/٢٨ ٦/٢٩ ٦/٢٠ ٤/٤ ١/٥ ـــ ١/٣٠

 تايلند  ٥/٥ ٩/١٢ ٧/١٨ ٨/٢٠ ٢/٢٠ ٩/٢ ـــ ـــ ٢/٢٣

 چين  ٤/٧٢ ٥/١٦٦ ٦/٢٩٨ ١/٣١٩ ١/٢٥٣ ٠/٨٣ ٢/٢ ـــ ٣/٣٣٨

 زالندنو ١/٦ ٥/٧ ٠/٩ ٥/٨ ٦/٢ ٣/٥ ـــ ٧/٠ ٦/٨

 ژاپن  ٦/١٤٤ ٦/١٨٦ ٥/٢٢٩ ٩/٢٣٤ ٧/١٦٨ ١/٢٢ ٩/٤٥ ٢/١ ٩/٢٣٧

 سريالنكا  ٦/٠ ٦/١ ٨/١ ١/٢ ٠/١ ٢/١ ـــ ـــ ١/٢

 سنگاپور  ٧/٢ ١/٤ ٧/٦ ٨/٦ ٧/٧ ـــ ـــ ـــ ٧/٧

 فيليپين  ٦/٥ ٥/٧ ٣/١٢ ٢/١٣ ٠/٩ ٥/٢ ـــ ٩/١ ٤/١٣

 كره جنوبي  ٦/١٠ ١/٢٣ ٠/٥٠ ١/٥٢ ٦/٣٨ ٦/١ ٧/١٣ ٦/٠ ٥/٥٤

 كره شمالي  ٥/٧ ٥/٩ ٥/٩ ٥/٩ ٥/٤ ٠/٥ ـــ ـــ ٥/٩

 مالزي ٣/٣ ٧/٦ ٩/١٢ ٨/١٣ ٧/١١ ١/٢ ـــ ـــ ٨/١٣

 هندوستان ٣/٤٠ ٤/٨٢ ١/١٠٨ ٨/١١١ ٢/٩٠ ٨/٢٥ ٩/٢ ٥/١ ٣/١٢٠

 هنگ كنگ  ٠/٤ ٩/٨ ٣/١١ ٦/١١ ٦/١١ ـــ ـــ ـــ ٦/١١

 ويتنام  ٢/١ ٠/٣ ٦/٥ ٢/٦ ٢/٤ ١/٤ ـــ ـــ ٣/٨

 ساير ٨/٣ ٢/٥ ١/٦ ٤/٦ ٠/٤ ٤/٢ ـــ ـــ ٥/٦

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٧/٣٦١ ٦/٦٠٨ ٧/٨٩٧ ٠/٩٣٧ ٧/٧٢٢ ٣/١٧٨ ٣/٧٠ ٦/٧ ٨/٩٧٨

 كل جهان  ٤/٢١٤٧ ٨/٢٨٠٦ ٧/٣٢٦٨ ٧/٣٣٧٣ ٦/٢٣٢٥ ٦/٧٢٣ ١/٣٦١ ٦/٥٤ ٩/٣٤٦٤

  OECD كشورهاي ٠/١٤٤٣ ٢/١٧٤٦ ٩/١٩٣٦ ٧/١٩٨٨ ٢/١٣٣٧ ٦/٣٥٢ ١/٣٠٤ ٩/٤٦ ٧/٢٠٤٠

 OECDكشورهاي غير  ٤/٧٠٤ ٧/١٠٦٠ ٨/١٣٣١ ٠/١٣٨٥ ٤/٩٨٨ ٠/٣٧١ ٠/٥٧ ٨/٧ ٢/١٤٢٤

   .EIA,  Energy Information Administration, International Energy Database, March 2004 :                               مأخذ 

 . رقم مربوط به كشور چكسلواكي سابق مي باشد)٢.      ي زمين گرمايي، خورشيدي، بادي، ضايعات و ساير مي گرددشامل نيروگاهها) ١
 . ارقام در دسترس نمي باشند •



      

 

 

 ٤٣٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ) ١( ١٩٩٣-٢٠٠٣توليد برق در جهان طي سالهاي  )  : ٩-٣٧(جدول 

 )تراواتساعت (

سهم در كل 
 )درصد( ٢٠٠٣

 تغييرات 

 )درصد (٢٠٠٣ /٢٠٠٢
 نام كشور ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ٣٣٥٤ ٣٩٩١ ٣٩٢٤ ٤٠٥١ ٤٠٣٩ -٣/٠ ٢/٢٤

 كانادا  ٥٣٢ ٦٠٥ ٥٨٢ ٥٨١ ٥٦٠ -٧/٣ ٤/٣

 مكزيك ١٣٥ ٢٠٤ ٢١٠ ٢١٥ ١٩٠ -٧/١١ ١/١

 جمع آمريكاي شمالي ٤٠٢١ ٤٨٠٠ ٤٧١٦ ٤٨٤٧ ٤٧٨٩ -٢/١ ٧/٢٨

 ركزي و جنوبيآمريكاي م       

 آرژانتين ٦٣ ٨٩ ٩٠ ٨٤ ٩١ ٨/٧ ٥/٠

 برزيل ٢٥٢ ٣٤٩ ٣٢٩ ٣٤٥ ٣٦٥ ٩/٥ ٢/٢

 شيلي  ٢٣ ٤٠ ٤٣ ٤٤ ٤٧ ٥/٦ ٣/٠

 كلمبيا  ٤٠ ٤٢ ٤٣ ٤٦ ٤٧ ٨/٢ ٣/٠

 ونزوئال ٧١ ٨٩ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٧/٠ ٦/٠

 ساير ١٣٢ ٢٠٠ ٢٠٧ ٢١٨ ٢٢٧ ١/٤ ٤/١

 و جنوبيجمع آمريكاي مركزي  ٥٨٢ ٨١٠ ٨٠٦ ٨٣٣ ٨٧٤ ٩/٤ ٢/٥

 اروپا و اورآسيا       

 آلمان  ٥٢٦ ٥٦٤ ٥٨٢ ٥٨١ ٥٩٧ ٧/٢ ٦/٣

 اتريش ٥٣ ٦٢ ٦٤ ٦٢ ٦٠ -٣/٤ ٤/٠

 اسپانيا  ١٦١ ٢٢٥ ٢٣٧ ٢٤٦ ٢٦٢ ٥/٦ ٦/١

 اسلواكي  ٢٤ ٣١ ٣٢ ٣٢ ٣١ -٩/٤ ٢/٠

 انگلستان  ٣٢٣ ٣٧٧ ٣٨٥ ٣٨٧ ٣٩٥ ١/٢ ٤/٢

 ايتاليا  ٢٢٣ ٢٧٧ ٢٧٩ ٢٨٤ ٢٩٣ ٠/٣ ٨/١

 ايرلند  ١٦ ٢٤ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٤/٢ ٢/٠

 ايسلند  ٥ ٨ ٨ ٨ ٨ ٠/١ ١/٠

 بلژيك و لوكزامبورگ  ٧٢ ٨٥ ٨١ ٨٦ ٨٨ ٣/٣ ٥/٠

 بلغارستان  ٣٨ ٤١ ٤٤ ٤٣ ٤٤ ٦/٢ ٣/٠

 پرتغال  ٣١ ٤٤ ٤٧ ٤٥ ٤٦ ٠/٢ ٣/٠

 تركيه ٧٤ ١٢٥ ١٢٣ ١٣٢ ١٤١ ٦/٦ ٨/٠

 جمهوري چك  ٥٩ ٧٣ ٧٥ ٧٦ ٨٣ ٠/٩ ٥/٠

 دانمارك  ٣٤ ٣٦ ٣٨ ٣٩ ٤٦ ٨/١٧ ٣/٠



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٣٣

 ادامه ... )  ١( ١٩٩٣-٢٠٠٣توليد برق در جهان طي سالهاي  )  : ٩-٣٧(جدول 
 )تراواتساعت (

سهم در كل 
 )درصد( ٢٠٠٣

 تغييرات 

 )درصد (٢٠٠٣ /٢٠٠٢
 نام كشور ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 روماني  ٥٥ ٥٢ ٥٤ ٥٥ ٥٧ ٩/٢ ٣/٠

 سوئد  ١٤٦ ١٤٦ ١٦٢ ١٤٧ ١٣٧ -٧/٦ ٨/٠

 سوئيس ٦١ ٦٧ ٧٢ ٦٧ ٦٧ ٤/٠ ٤/٠

 :شوروي سابق  ١٤٦٠ ١٢٧٠ ١٢٩١ ١٣٠٢ ١٣٤٢ ١/٣ ١/٨

 آذربايجان  ١٩ ١٩ ١٩ ١٩ ٢١ ١/١٣ ١/٠

 ازبكستان  ٤٩ ٤٧ ٤٧ ٤٩ ٤٩ ٢/٠ ٣/٠

 اوكراين  ٢٣٠ ١٦٩ ١٧١ ١٧٤ ١٨٠ ٣/٣ ١/١

 تركمنستان  ١٣ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ٧/٧ ١/٠

 روسيه سفيد  ٣٣ ٢٦ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٧/٠ ٢/٠

 فدراسيون روسيه  ٩٥٦ ٨٧٨ ٨٩١ ٨٩١ ٩١٢ ٣/٢ ٥/٥

 قزاقستان  ٧٨ ٥٢ ٥٦ ٥٩ ٦٤ ٣/٨ ٤/٠

 ليتواني  ١٤ ١١ ١٥ ١٨ ١٩ ٩/٩ ١/٠

 ساير  ٦٩ ٥٨ ٥٦ ٥٤ ٥٨ ٣/٦ ٣/٠

 فرانسه  ٤٧٣ ٥٤١ ٥٥٠ ٥٥٩ ٥٦٧ ٤/١ ٤/٣

 فنالند  ٦١ ٧٠ ٧٤ ٧٥ ٨٤ ٥/١١ ٥/٠

 لهستان  ١٣٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٤ ١٥٢ ٣/٥ ٩/٠

 مجارستان  ٣٣ ٣٥ ٣٦ ٣٦ ٣٤ -٢/٥ ٢/٠

 نروژ ١٢٠ ١٤٣ ١٢٢ ١٣١ ١٠٧ -٩/١٧ ٦/٠

 هلند  ٧٧ ٨٩ ٩٤ ٩٦ ٩٦ ٥/٠ ٦/٠

 يونان  ٣٨ ٥٤ ٥٤ ٥١ ٥٥ ٥/٧ ٣/٠

 ساير  ٧٣ ٨٨ ٩١ ٩٦ ٩٦ ٦/٠ ٦/٠

 جمع اروپا و اورآسيا ٤٣٦٩ ٤٦٧١ ٤٧٦٤ ٤٨٠٧ ٤٩١٥ ٣/٢ ٥/٢٩

 خاورميانه       

 ربي امارات متحده ع ٢٢ ٣٩ ٤٠ ٤٢ ٤٣ ٦/٣ ٣/٠

 ايران  ٧٥ ١١٩ ١٢٨ ١٣٨ ١٤٩ ٠/٨ ٩/٠

 عربستان سعودي  ٨٨ ١٢٨ ١٣٧ ١٤٣ ١٥١ ٦/٥ ٩/٠

 قطر ٦ ٩ ١٠ ١٠ ١١ ٣/٤ ١/٠

 كويت  ٢٠ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٩/٢ ٢/٠



      

 

 

 ٤٣٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... )  ١( ١٩٩٣-٢٠٠٣توليد برق در جهان طي سالهاي  )  : ٩-٣٧(جدول 

 )تراواتساعت (

سهم در كل 
 )درصد( ٢٠٠٣

 تغييرات 

 )درصد (٢٠٠٣ /٢٠٠٢
 نام كشور ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 ساير  ٨٩ ١٤٠ ١٤٧ ١٥٣ ١٥٣ ـــ ٩/٠

 جمع خاورميانه  ٢٩٩ ٤٦٨ ٤٩٦ ٥٢١ ٥٤٣ ٢/٤ ٣/٣

 آفريقا        

 آفريقاي جنوبي  ١٧٥ ٢١١ ٢١٠ ٢١٨ ٢٣٢ ٤/٦ ٤/١

 الجزاير ١٩ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٩ ٥/٦ ٢/٠

 مصر ٤٨ ٧٦ ٨٠ ٨٦ ٩٢ ٠/٧ ٦/٠

 ساير  ١٠٤ ١٢٤ ١٢٧ ١٣٠ ١٣٣ ٣/٢ ٨/٠

 جمع آفريقا  ٣٤٦ ٤٣٥ ٤٤٤ ٤٦١ ٤٨٦ ٤/٥ ٩/٢

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا ١٦٦ ٢١٣ ٢٢١ ٢٢٦ ٢٢٧ ٤/٠ ٤/١

 اندونزي  ٥٩ ١٠٠ ١٠٥ ١١٠ ١١٥ ٥/٤ ٧/٠

 بنگالدش  ١٠ ١٦ ١٧ ١٩ ٢٠ ٥/٥ ١/٠

 پاكستان  ٥٧ ٦٥ ٧٥ ٨٢ ٨٦ ٧/٤ ٥/٠

 تايلند ١١٥ ١٨٥ ١٨٩ ١٩٩ ٢٠٩ ١/٥ ٣/١

 تايوان  ٦٦ ٩٦ ١٠٢ ١٠٩ ١١٥ ٥/٥ ٧/٠

 چين  ٨١٢ ١٣٦٨ ١٤٣٥ ١٦٥٤ ١٩١١ ٥/١٥ ٥/١١

 زالندنو  ٣٣ ٣٨ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤/١ ٢/٠

 ژاپن  ٩٠٠ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٥ ١٠٨٥ ١/٠ ٥/٦

 سنگاپور  ١٩ ٣٢ ٣٣ ٣٥ ٣٦ ٩/٢ ٢/٠

 فيليپين  ٢٧ ٤٥ ٤٧ ٤٩ ٥١ ٠/٦ ٣/٠

 كره جنوبي  ١٦٣ ٢٩٥ ٣١٥ ٣٣٨ ٣٥٥ ٢/٥ ١/٢

 مالزي ٣٦ ٦٧ ٧٢ ٧٥ ٨٤ ٥/١١ ٥/٠

 هندوستان  ٣٥٠ ٥٤٨ ٥٦١ ٥٨٣ ٥٩٧ ٤/٢ ٦/٣

 هنگ كنگ ٣٦ ٣١ ٣٢ ٣٤ ٣٦ ٥/٣ ٢/٠

 ساير  ٥٧ ٧٤ ٧٨ ٨٥ ٩١ ١/٧ ٥/٠

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٢٩٠٥ ٤٢٥٥ ٤٤٠٣ ٤٧٢١ ٥٠٥٧ ١/٧ ٣/٣٠

 كل جهان  ١٢٥٢٢ ١٥٤٤٠ ١٥٦٢٩ ١٦١٨٩ ١٦٦٦٣ ٩/٢ ٠/١٠٠

  OECD كشورهاي ٨٠٢٦ ٩٦٥٠ ٩٦٥٨ ٩٨٤٧ ٩٨٧٣ ٣/٠ ٣/٥٩

 OECDكشورهاي غير  ٤٤٩٦ ٥٧٩٠ ٥٩٧١ ٦٣٤٣ ٦٧٩٠ ١/٧ ٧/٤٠

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٢٢٣٣ ٢٥٩٤ ٢٦٧١ ٢٦٨٤ ٢٧٥٢ ٥/٢ ٥/١٦

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy,2004 Edition:                                                                      مأخذ
 . ارقام براساس توليد ناويژه مي باشند) ١



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٣٥

 )تراواتساعت(                                               ٢٠٠٣ در سالOECDتركيب توليد برق در كشورهاي )  :  ٩-٣٨(جدول 

 جمع
ضايعات و مواد 

 )٣(تجديدپذير قابل احتراق

خورشيدي 
 )٢(و بادي

مين ز
 گرمايي

 آبي هسته اي
سوختهاي 

 )١(فسيلي
 نام كشورها

 آمريكاي شمالي        

 اياالت متحده امريكا  ١١/٢٨٦٥ ٠٠/٢٦٩ ٦٤/٧٨٦ ٤٤/١٣ ٠٨/١٢ ٥٦/٦٤ ٨٣/٤٠١٠
 كانادا  ٣٦/١٦٤ ٩٣/٣٣٥ ٥١/٧٤ ـــ ٧٣/٠ ٢٥/٨ ٧٨/٥٨٣
 مكزيك  ٣٩/١٨٤ ٨٧/١٩ ٥٠/١٠ ٩٤/٥ ٠٥/٠ ٥٧/٠ ٣١/٢٢١
 جمع آمريكاي شمالي  ٨٥/٣٢١٣ ٨٠/٦٢٤ ٦٥/٨٧١ ٣٨/١٩ ٨٦/١٢ ٣٨/٧٣ ٩٢/٤٨١٥

 اروپا       
 آلمان ٢٣/٣٧١ ٥٥/٢٣ ٢٦/١٦٥ ـــ ٨٢/١٨ ٢٣/١٤ ١٠/٥٩٣
 اتريش ٧٩/٢١ ٥٥/٣٥ ـــ ٠٠/٠ ٣٦/٠ ٢٣/٢ ٩٣/٥٩
 اسپانيا ١٠/١٤٠ ٨١/٤٣ ٨٨/٦١ ـــ ٥٧/١١ ٥٥/٥ ٩١/٢٦٢
 اسلواكي  ٨٩/٩ ٦٧/٣ ٨٧/١٧ ـــ • ١٨/٠ ٦٠/٣١
 انگلستان  ٢٠/٢٩١ ٣٠/٧ ٩٤/٨٨ ـــ ٣٠/١ ٢٠/٦ ٩٤/٣٩٤
 ايتاليا ٦٠/٢٣٦ ٢١/٤٤ ـــ ٣٤/٥ ٢٨/٢ ٤٠/٤ ٨٣/٢٩٢
 ايرلند  ٧٣/٢٣ ٩٦/٠ ـــ ـــ ٤٧/٠ ٠٧/٠ ٢٢/٢٥
 ايسلند  ٠١/٠ ٠٨/٧ ـــ ٤١/١ ـــ ـــ ٥٠/٨
 بلژيك  ٨٩/٣٣ ٣١/١ ٣٨/٤٧ ـــ ٠٧/٠ ٦٨/١ ٣٤/٨٤
 پرتغال  ٢٢/٢٨ ٠٣/١٦ ـــ ٠٩/٠ ٥٠/٠ ٧٨/١ ٦٢/٤٦
 تركيه  ٧٤/١٠٤ ٣٢/٣٥ ـــ ٠٩/٠ ٠٦/٠ ٠٧/٠ ٢٨/١٤٠
 جمهوري چك  ٨٤/٥٤ ٧٩/١ ٨٧/٢٥ ـــ ٠٠/٠ ٧٢/٠ ٢٣/٨٣
 دانمارك  ٦٠/٣٧ ٠٢/٠ ـــ ـــ ٥٧/٥ ٨٠/٢ ٩٩/٤٥
 سوئد  ٢٥/٩ ٩٨/٥٢ ٤٣/٦٥ ـــ ٦٣/٠ ٢٣/٤ ٥٢/١٣٢
 سوئيس ١٦/١ ٨١/٣٦ ٤٩/٢٧ ـــ ٠٢/٠ ٨٥/١ ٣٣/٦٧
 فرانسه ٦٧/٥٨ ٣٤/٦٤ ٠٧/٤٤١ ـــ ٨٨/٠ ٥٢/٣ ٤٧/٥٦٨
 فنالند ٠٢/٤١ ٤٣/٩ ٧٤/٢٢ ـــ ٠٩/٠ ٥٦/١٠ ٨٤/٨٣
 لوكزامبورگ ٨٢/٢ ٩٢/٠ ـــ ـــ ٠٣/٠ ٠٧/٠ ٨٤/٣
 لهستان ٤٣/١٤٧ ٢٩/٣ ـــ ـــ ١٢/٠ ٩٤/٠ ٧٩/١٥١
 مجارستان ٨٨/٢٢ ١٧/٠ ٠١/١١ ـــ ٠٠/٠ ٠٨/٠ ١٥/٣٤
 نروژ ٥٤/٠ ١٠/١٠٦ ـــ ـــ ٢٢/٠ ٤١/٠ ٢٧/١٠٧
 هلند  ٢١/٨٧ ٠٧/٠ ٠٢/٤ ـــ ٥٥/١ ٨٥/٣ ٧١/٩٦
 يونان ٧٦/٥١ ٣٢/٥ ـــ ـــ ٠٤/١ ٢٢/٠ ٣٤/٥٨
 جمع اروپا  ٥٩/١٧٧٦ ٠٦/٥٠٠ ٩٥/٩٧٨ ٩٣/٦ ٦٠/٤٥ ٦٢/٦٥ ٧٤/٣٣٧٣

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا ٧٠/٢٠٩ ٢٥/١٦ ـــ ـــ ٧٠/٠ ١٧/٢ ٨٣/٢٢٨
 زالندنو ١٦/١٣ ٧٩/٢٣ ـــ ٧٣/٢ ٨٤/٠ ٥٣/٠ ٠٥/٤١
 ژاپن ٧٢/٦٨٩ ٦٠/١١٤ ٢٣/٢٥٠ ٩٦/٢ ٣٦/٠ ٨٧/٢٥ ٧٣/١٠٨٣
 كره جنوبي ٩٧/٢٠٩ ٨٩/٦ ٦٧/١٢٩ ـــ ٠٣/٠ ٧٨/٠ ٣٣/٣٤٧
 جمع آسيا و اقيانوسيه   ٥٤/١١٢٢ ٥٢/١٦١ ٩٠/٣٧٩ ٦٩/٥ ٩٤/١ ٣٤/٢٩ ٩٣/١٧٠٠
 OECDجمع كشورهاي  ٩٩/٦١١٢ ٣٧/١٢٨٦ ٥٠/٢٢٣٠ ٠٠/٣٢ ٤٠/٦٠ ٣٣/١٦٨ ٥٩/٩٨٩٠
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 .شامل زغال سخت، زغال قهوه اي، زغال تورب، گاز زغالسنگ، نفت و گازطبيعي مي گردد) ١
 .مي گردد) پيل سوختي و غيره(و ساير شامل انرژي جزر و مد، امواج، اقيانوسها ) ٢

 .  ارقام در دسترس نمي باشند•      . شامل بيوماس جامد، ضايعات صنعتي و شهري و گازهاي بيوماس مي گردد) ٣



      

 

 

 ٤٣٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )تراواتساعت(                                            ٢٠٠٣در سال  OECDتركيب عرضه برق در كشورهاي )  :  ٩-٣٩(جدول 

 نام كشور توليد واردات صادرات  )١(مصرف

 آمريكاي شمالي    

 اياالت متحده آمريكا  ٨/٤٠١٠ ٣/٣٠ ٨/٢٤ ٣/٤٠١٦
 كانادا  ٨/٥٨٣ ٩/٣٠ ٧/٣٦ ٠/٥٧٨
 مكزيك  ٣/٢٢١ ١/٠ ٠/١ ٤/٢٢٠
 جمع آمريكاي شمالي  ٩/٤٨١٥ ٢/٦١ ٤/٦٢ ٧/٤٨١٤

 اروپا     

 آلمان  ١/٥٩٣ ٤/٤٥ ١/٥٤ ٤/٥٨٤
 اتريش  ٩/٥٩ ٠/١٩ ٤/١٣ ٥/٦٥
 اسپانيا   ٩/٢٦٢ ٧/٨ ٥/٧ ٢/٢٦٤
 اسلواكي  ٦/٣١ ٥/٦ ٩/٨ ٢/٢٩
 انگلستان ٩/٣٩٤ ١/٥ ٠/٣ ١/٣٩٧
 ايتاليا  ٨/٢٩٢ ٥/٥١ ٥/٠ ٨/٣٤٣
 ايرلند  ٢/٢٥ ٢/١ ٠/٠ ٤/٢٦
 ايسلند  ٥/٨ ـــ ـــ ٥/٨
 بلژيك  ٣/٨٤ ٧/١٤ ٣/٨ ٧/٩٠
 پرتغال  ٦/٤٦ ٩/٥ ١/٣ ٤/٤٩
 تركيه  ٣/١٤٠ ٢/١ ٦/٠ ٩/١٤٠
 جمهوري چك  ٢/٨٣ ١/١٠ ٣/٢٦ ٠/٦٧
 دانمارك  ٠/٤٦ ٠/٧ ٦/١٥ ٤/٣٧
 سوئد  ٥/١٣٢ ٣/٢٤ ٥/١١ ٤/١٤٥
 سوئيس  ٣/٦٧ ١/٣٠ ٢/٣٣ ٢/٦٤
 فرانسه  ٥/٥٦٨ ٢/٦ ٢/٧٢ ٥/٥٠٢
 فنالند  ٨/٨٣ ٩/١١ ٠/٧ ٧/٨٨
 لوكزامبورگ  ٨/٣ ٥/٦ ٠/٣ ٤/٧
 لهستان  ٨/١٥١ ٠/٥ ١/١٥ ٦/١٤١
 مجارستان  ١/٣٤ ١/١٤ ١/٧ ١/٤١
 نروژ  ٣/١٠٧ ٥/١٣ ٦/٥ ٢/١١٥
 هلند  ٧/٩٦ ٨/٢٠ ٨/٣ ٧/١١٣
 يونان  ٣/٥٨ ٢/٤ ١/٢ ٤/٦٠
 جمع اروپا   ٧/٣٣٧٣ ٧/٣١٢ ٧/٣٠١ ٧/٣٣٨٤

 آسيا و اقيانوسيه     

 استراليا  ٨/٢٢٨ ـــ ـــ ٨/٢٢٨
 زالندنو  ٠/٤١ ـــ ـــ ٠/٤١
 ژاپن  ٧/١٠٨٣ ـــ ـــ ٧/١٠٨٣
 كره جنوبي  ٣/٣٤٧ ـــ ـــ ٣/٣٤٧
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٩/١٧٠٠ ـــ ـــ ٩/١٧٠٠

 OECDجمع كشورهاي  ٦/٩٨٩٠ ٩/٣٧٣ ٢/٣٦٤ ٣/٩٩٠٠
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واردات ـ صادرات + توليد =  مصرف )١



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٣٧

 ٢٠٠٢توليد ناويژه برق در جهان به تفكيك منابع مختلف در سال )  :  ٩-٤٠(جدول 
 )تراواتساعت(

 جمع
ضايعات و مواد 

 )٣(تجديدپذير قابل احتراق

خورشيدي 
 )٢(و بادي

زمين 
 گرمايي

 آبي هسته اي
سوختهاي 

 )١(فسيلي
 نام كشورها

 آمريكاي شمالي        

 اياالت متحده امريكا  ٢٤/٢٨٥٨ ٣٧/٢٥٨ ٥٢/٨٠٤ ٩٤/١٤ ٠٣/١١ ٤٢/٧٠ ٥١/٤٠١٧

 كانادا  ٦٧/١٦٦ ٣٩/٣٥٠ ٥٣/٧٥ ـــ ٧٤/٠ ١٧/٨ ٥٠/٦٠١

 مكزيك  ٥٤/١٧٤ ٩٥/٢٤ ٧٥/٩ ٤٠/٥ ٠٥/٠ ٤٧/٠ ١٦/٢١٥

 جمع آمريكاي شمالي  ٤٥/٣١٩٩ ٧٠/٦٣٣ ٧٩/٨٨٩ ٣٤/٢٠ ٨٢/١١ ٠٦/٧٩ ١٦/٤٨٣٤

 ي و جنوبيآمريكاي مركز       

 آرژانتين  ٤٩/٤١ ٨٩/٣٥ ٨٢/٥ ـــ ١٢/٠ ٢٢/١ ٥٤/٨٤

 آنتيل هلند  ٠٩/١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٩/١

 اكوادور ٣٦/٤ ٥٣/٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٩/١١

 اوروگوئه  ٠٣/٠ ٥٤/٩ ـــ ـــ ـــ ٠٤/٠ ٦١/٩

 برزيل ٤٢/٣٤ ٩٤/٢٨٤ ٨٤/١٣ ـــ ٠٤/٠ ٤٠/١١ ٦٥/٣٤٤

 پاراگوئه  ـــ ٢١/٤٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢١/٤٨

 پرو ٧٥/٣ ٠٤/١٨ ـــ ـــ ـــ ١٩/٠ ٩٨/٢١

 ترينيداد و توباگو  ٠٩/٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٣/٠ ١١/٦

 جمهوري دومينيكن  ٥٩/١٠ ٨٨/٠ ـــ ـــ ـــ ٠٤/٠ ٥١/١١

 شيلي ٦٣/٢٠ ١٩/٢٣ ـــ ـــ ـــ ٦٦/١ ٤٨/٤٥

 كلمبيا  ٧٣/١٠ ٩٧/٣٣ ـــ ـــ ـــ ٥٥/٠ ٢٤/٤٥

 كوبا ٨١/١٤ ١١/٠ ـــ ـــ ـــ ٧٩/٠ ٧٠/١٥

 ونزوئال  ٥٧/٢٩ ٨٤/٥٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤١/٨٧

 ساير   ٢٣/٢٨ ٩٢/١٨ ـــ ٣٢/٢ ٢٦/٠ ٣٧/١ ١١/٥١

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  ٨٠/٢٠٥ ٠٦/٥٣٩ ٦٦/١٩ ٣٢/٢ ٤٢/٠ ٢٩/١٧ ٥٣/٧٨٤

 اروپا و اورآسيا        

 آلمان  ٩٥/٣٤٩ ٨٦/٢٧ ٨٤/١٦٤ ـــ ٠٤/١٦ ٩٥/١٢ ٦٤/٥٧١

 اتريش ٣٩/١٨ ٠٠/٤٢ ـــ ـــ ٢١/٠ ٨٨/١ ٤٨/٦٢

 اسپانيا  ٤٤/١٤٣ ٣٩/٢٦ ٠٢/٦٣ ـــ ٧٤/٨ ٥٠/٤ ٠٩/٢٤٦

 اسلواكي  ٧٩/٨ ٤٨/٥ ٩٥/١٧ ـــ ٠٤/٠ ١٦/٠ ٤٢/٣٢

 انگلستان  ٠١/٢٨٥ ٤٤/٧ ٠٤/٨٨ ـــ ٢٦/١ ٣٧/٥ ١٢/٣٨٧

 ايتاليا  ٦٥/٢٢٧ ٢٦/٤٧ ـــ ٦٦/٤ ١٩/٢ ٥١/٣ ٢٧/٢٨٥

 ايرلند  ٤٦/٢٣ ٢٦/١ ـــ ـــ ٣٩/٠ ٠٨/٠ ١٩/٢٥



      

 

 

 ٤٣٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ٢٠٠٢توليد ناويژه برق در جهان به تفكيك منابع مختلف در سال )  :  ٩-٤٠(جدول 

 )تراواتساعت(

 جمع
ضايعات و مواد 

 )٣(تجديدپذير قابل احتراق

خورشيدي 
 )٢(و بادي

زمين 
 گرمايي

 آبي هسته اي
سوختهاي 

 )١(فسيلي
 نام كشورها

 ايسلند  ٠١/٠ ٩٨/٦ ـــ ٤٣/١ ـــ ـــ ٤٢/٨

 بلژيك  ٥٠/٣١ ٤٩/١ ٣٦/٤٧ ـــ ٠٦/٠ ٦٦/١ ٠٧/٨٢

 بلغارستان  ٧٤/١٩ ٧٠/٢ ٢٢/٢٠ ـــ ـــ ٠١/٠ ٦٧/٤٢

 پرتغال  ٦٦/٣٥ ٢٦/٨ ـــ ١٠/٠ ٣٦/٠ ٧٣/١ ١١/٤٦

 تركيه  ٣٩/٩٥ ٦٨/٣٣ ـــ ١١/٠ ٠٥/٠ ١٧/٠ ٤٠/١٢٩

 مهوري چك ج ٠٧/٥٤ ٨٥/٢ ٧٤/١٨ ـــ ـــ ٦٩/٠ ٣٥/٧٦

 دانمارك  ٨٣/٣١ ٠٣/٠ ـــ ـــ ٨٩/٤ ٥٠/٢ ٢٥/٣٩

 روماني  ٣٧/٣٣ ٠٥/١٦ ٥١/٥ ـــ ـــ ـــ ٩٣/٥٤

 سوئد  ٢٧/٧ ٥٦/٦٦ ٥٨/٦٧ ـــ ٦١/٠ ٠٣/٤ ٠٥/١٤٦

 سوئيس  ٩٥/٠ ٩٢/٣٦ ٢٣/٢٧ ـــ ٠٢/٠ ٥٢/١ ٦٤/٦٦

 :شوروي سابق ٥٧/٨٣٥ ٧٦/٢٢٨ ٠٤/٢٣٦ ١٦/٠ ١٨/٠ ٨٣/٢ ٥٤/١٣٠٣

 آذربايجان  ٥٢/١٧ ٠٢/٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ٥٤/١٩

 ازبكستان  ٢٣/٤٣ ٣٧/٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦٠/٤٩

 اوكراين  ٩٣/٨٥ ٧٩/٩ ٩٩/٧٧ ـــ ٠٢/٠ ـــ ٧٤/١٧٣

 تاجيكستان  ٣٦/٠ ٨٨/١٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٤/١٥

 تركمنستان  ٢٠/١١ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠/١١

 فيد روسيه س ٤٣/٢٦ ٠٣/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤٦/٢٦

 فدراسيون روسيه  ٥٠/٥٨٢ ١٩/١٦٤ ٦٣/١٤١ ١٦/٠ ٠١/٠ ٨٠/٢ ٢٩/٨٩١

 قرقيزستان  ١٤/١ ٧٩/١٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩٣/١١

 قزاقستان  ٤٤/٤٩ ٨٩/٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٣/٥٨

 ليتواني  ٦٦/٢ ٧٨/٠ ١٤/١٤ ـــ ١٤/٠ ـــ ٧٢/١٧

 ساير  ١٧/١٥ ٠٢/١١ ٢٨/٢ ـــ ٠١/٠ ٠٣/٠ ٥١/٢٨

 فرانسه ١٤/٥٣ ٨٩/٦٥ ٧٦/٤٣٦ ـــ ٨١/٠ ٥٢/٣ ١٢/٥٦٠

 فنالند  ٦٣/٣١ ٧٨/١٠ ٣٠/٢٢ ـــ ٠٦/٠ ١٣/١٠ ٩٠/٤٧

 لوكزامبورگ ٥٩/٢ ٩٩/٠ ـــ ـــ ٠٣/٠ ٠٦/٠ ٦٧/٣

 لهستان  ٢٧/١٣٩ ٩١/٣ ـــ ـــ ٠٦/٠ ٨٩/٠ ١٣/١٤٤

 مجارستان ٩٤/٢١ ١٩/٠ ٩٥/١٣ ـــ ـــ ٠٧/٠ ١٥/٣٦

 نروژ  ٤٧/٠ ٧٣/١٢٩ ـــ ـــ ٠٤/٠ ٣٧/٠ ٦١/١٣٠



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٣٩

 ادامه ... ٢٠٠٢توليد ناويژه برق در جهان به تفكيك منابع مختلف در سال )  :  ٩-٤٠(جدول 
 )تراواتساعت(

 جمع
ضايعات و مواد 

 )٣(تجديدپذير قابل احتراق

خورشيدي 
 )٢(و بادي

زمين 
 گرمايي

 آبي هسته اي
سوختهاي 

 )١(فسيلي
 نام كشورها

 هلند  ٧٠/٨٦ ١٢/٠ ٩٢/٣ ـــ ١٦/١ ٠٨/٤ ٩٨/٩٥

 يوگسالوي سابق ٧٢/٢٢ ٤٥/١٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٧/٣٣

 يونان  ٢٦/٥٠ ٤٦/٣ ـــ ـــ ٦٥/٠ ٢٣/٠ ٦٠/٥٤

 ساير ٤٨/٢٩ ٣٧/١٨ ٥٣/٥ ـــ ـــ ١٠/٠ ٤٨/٥٣

 جمع اروپا و اورآسيا  ٢٤/٢٦٤٠ ٨٦/٨٠٥ ٩٩/١٢٣٨ ٤٦/٦ ٨٥/٣٧ ٠٤/٦٣ ٤٥/٤٧٩٢

 خاورميانه        

 اردن ٠٧/٨ ٠٥/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٣/٨

 امارات متحده عربي ١٥/٤٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٥/٤٢

 ايران  ٦٧/١٣٢ ٠٩/٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٦/١٤٠

 بحرين  ٢٨/٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٨/٧

 سوريه ٢٣/١٦ ٦٧/١٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩٠/٢٦

 عراق  ٥٧/٣٠ ٦١/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٨/٣١

 عربستان سعودي  ٦٣/١٤٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦٣/١٤٥

 عمان ٣٣/١٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٣/١٠

 قطر ١٠/١٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ١٠/١٠

 كويت  ٨٩/٣٦ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٩/٣٦

 لبنان  ٩٨/٨ ٦٨/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦٦/٩

 يمن  ٨٢/٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٢/٣

 ساير  ٣٣/٤٥ ٠٢/٠ ـــ ـــ ٠١/٠ ـــ ٣٦/٤٥

 جمع خاورميانه  ٠٥/٤٩٨ ١٢/٢٠ ـــ ـــ ٠١/٠ ـــ ١٩/٥١٨

 آفريقا        

 آفريقاي جنوبي  ٢٨/٢٠٣ ٨٤/٤ ٩٩/١١ ـــ ـــ ٢٦/٠ ٣٧/٢٢٠

 الجزاير  ٥٩/٢٧ ٠٦/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦٥/٢٧

 تونس  ٧٥/١١ ٠٧/٠ ـــ ـــ ٠٣/٠ ـــ ٨٥/١١

 كنيا  ٠٢/١ ١٢/٣ ـــ ٣٩/٠ ـــ ـــ ٥٣/٤

 ليبي ٣٥/١٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٥/١٥

 مصر ٨٦/٧١ ٠٠/١٤ ـــ ـــ ٢٢/٠ ـــ ٠٧/٨٦

 مراكش  ١٧/١٦ ٨٥/٠ ـــ ـــ ١٩/٠ ـــ ٢١/١٧

 موزامبيك  ٠٤/٠ ٦٧/١٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧١/١٢



      

 

 

 ٤٤٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ٢٠٠٢توليد ناويژه برق در جهان به تفكيك منابع مختلف در سال )  :  ٩-٤٠(جدول 

 )تراواتساعت(

 جمع
و مواد ضايعات 

 )٣(تجديدپذير قابل احتراق

خورشيدي 
 )٢(و بادي

زمين 
 گرمايي

 آبي هسته اي
سوختهاي 

 )١(فسيلي
 نام كشورها

 نيجريه  ٢٣/٨ ٠٧/٧ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣١/١٥

 ساير  ١٤/٢٦ ٦٦/٤٣ ـــ ـــ ـــ ٠١/٠ ٥٥/٦٧

 جمع آفريقا ٤٢/٣٨١ ٣٤/٨٦ ٩٩/١١ ٣٩/٠ ٤٤/٠ ٢٧/٠ ٨٥/٤٨٠

 انوسيه آسيا و اقي       

 استراليا ٣٥/٢٠٣ ٠٣/١٦ ـــ ـــ ٣٧/٠ ٤٣/٢ ١٨/٢٢٢

 اندونزي ٠٣/٩٢ ٩٤/٩ ـــ ٢٤/٦ ـــ ـــ ٢١/١٠٨

 برونئي  ٧٠/٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٠/٢

 بنگالدش  ٣٣/١٧ ١١/١ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤٣/١٨

 پاكستان  ٦١/٥١ ٣٥/٢٢ ٧٤/١ ـــ ـــ ـــ ٧٠/٧٥

 تايلند  ٥٠/٩٩ ٤٧/٧ ـــ ـــ ـــ ٠٤/٢ ٠١/١٠٩

 چين  ٩٤/١٣٢٤ ٩٧/٢٨٧ ١٣/٢٥ ـــ ـــ ٤٤/٢ ٤٨/١٦٤٠

 چين تايپه  ٣٢/١٦١ ٣٥/٦ ٥٥/٣٩ ـــ ـــ ـــ ٢٢/٢٠٧

 زالندنو  ٧٣/١١ ٤٦/٢٤ ـــ ٨٨/٢ ٧٨/٠ ٤٥/٠ ٣٠/٤٠

 ژاپن  ٩٥/٦٨٠ ٨٠/٩١ ٠٩/٢٩٥ ٣٧/٣ ٤٢/٠ ٥٤/٢٥ ١٧/١٠٩٧

 سريالنكا  ٢٦/٤ ٦٩/٢ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩٥/٦

 سنگاپور  ٦٧/٣٤ ـــ ـــ ـــ ٧٤/٠ ـــ ٤٠/٣٥

 فيليپين  ١٩/٣١ ٠٣/٧ ـــ ٢٤/١٠ ـــ ـــ ٤٧/٤٨

 كره جنوبي ٧٦/٢٠٣ ٣١/٥ ١٠/١١٩ ـــ ٠٢/٠ ٧٩/٠ ٩٩/٣٢٨

 كره شمالي  ١٦/٩ ٦٢/١٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٨/١٩

 مالزي ٩٠/٦٨ ٣٠/٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٠/٧٤

 هندوستان  ٧٤/٥٠٨ ١٠/٦٤ ٣٩/١٩ ـــ ٤٦/٢ ٨٥/١ ٥٤/٥٩٦

 هنگ كنگ  ٣١/٣٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٣١/٣٤

 ويتنام  ٦٠/١٧ ٢٠/١٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٠/٣٥

 ساير  ٥٨/٩ ٨٤/٩ ـــ ـــ ـــ ـــ ٤١/١٩

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٦٠/٣٥٦٧ ٥٧/٥٩٠ ٠٠/٥٠٠ ٧٣/٢٢ ٧٩/٤ ٥٤/٣٥ ٢٥/٤٧٢١

 كل جهان  ٥٦/١٠٤٩٢ ٦٦/٢٦٧٥ ٤٤/٢٦٦٠ ٢٤/٥٢ ٣٤/٥٥ ٢٠/١٩٥ ٤٣/١٦١٣١

  OECD كشورهاي ٦٠/٥٩٩٨ ٨٥/١٣٠٠ ٦٨/٢٢٧٥ ٨٩/٣٢ ٠٧/٥١ ٣٧/١٦٨ ٤٥/٩٨٢٧

 OECDكشورهاي غير  ٩٦/٤٤٩٣ ٨١/١٣٧٤ ٧٧/٣٨٤ ٣٥/١٩ ٢٦/٤ ٨٣/٢٦ ٩٨/٦٣٠٣

     .IEA, International Energy Agency, Electricity Information, 2004 Edition:                                                    مأخذ

  . شامل زغال سخت، زغال قهوه اي، زغال تورب، گاز زغالسنگ، نفت و گازطبيعي مي گردد)  ١
 .مي گردد) پيل سوختي و غيره(شامل انرژي جزر و مد، امواج، اقيانوسها و  ساير )  ٢
 . شامل بيوماس جامد، ضايعات صنعتي و شهري و گازهاي بيوماس مي گردد )٣



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٤١

 ٢٠٠٢توليد، واردات، صادرات، تلفات، مصارف بخش انرژي و مصارف نهايي برق در جهان در سال )  :  ٩-٤١(ل جدو
 )تراواتساعت(

مصرف 
 نهايي

مصارف 
بخش 
 )٣(انرژي

تلفات 
انتقال و 
 توزيع

ساير 
 )٢(مصارف

مصارف 
داخلي 
 نيروگاهها

 واردات صادرات
توليد 
 )١(ناويژه

 نام كشورها

 مالي آمريكاي ش        

 اياالت متحده امريكا  ٥/٤٠١٧ ٤/٣٦ ٥/١٤ ١/١٥٩ ٤/٣٣ ٠/٢٣٧ ٧/٩٦ ٢/٣٥١٣

 كانادا  ٥/٦٠١ ١/١٦ ١/٣٦ ٢/١٩ ٢/٠ ٤/٤٩ ٠/٢٣ ٧/٤٨٩

 مكزيك  ٢/٢١٥ ٥/٠ ٣/٠ ٠/١١ ـــ ٣/٣١ ٧/٥ ٣/١٦٧

 جمع آمريكاي شمالي  ٢/٤٨٣٤ ١/٥٣ ٠/٥١ ٣/١٨٩ ٦/٣٣ ٧/٣١٧ ٤/١٢٥ ٢/٤١٧٠

 كزي و جنوبيآمريكاي مر        

 آرژانتين  ٥/٨٤ ٨/٨ ٩/٢ ١/٢ ١/٠ ٥/١٤ ـــ ٨/٧٣

 آنتيل هلند  ١/١ ـــ ـــ ١/٠ ـــ ٢/٠ ـــ ٨/٠

 اكوادور  ٩/١١ ١/٠ ـــ ٣/٠ ـــ ١/٣ ـــ ٥/٨

 اورگوئه  ٦/٩ ٦/٠ ٣/٢ ١/٠ ـــ ٦/١ ـــ ٢/٦

 برزيل ٧/٣٤٤ ٦/٣٦ ـــ ٧/١١ ـــ ٧/٥٩ ـــ ٨/٣٠٩

 پاراگوئه  ٢/٤٨ ـــ ٨/٤١ ٢/٠ ـــ ٦/١ ـــ ٦/٤

 پرو  ٠/٢٢ ـــ ـــ ٤/٠ ـــ ٣/٢ ـــ ٣/١٩

 ترينيداد و توباگو  ١/٦ ـــ ـــ ٢/٠ ـــ ٣/٠ ـــ ٦/٥

 جمهوري دومينيكن  ٥/١١ ـــ ـــ ٤/٠ ـــ ٨/٣ ـــ ٣/٧

 شيلي ٥/٤٥ ـــ ـــ ٤/١ ـــ ٧/٢ ٦/٠ ٨/٤٠

 كلمبيا  ٢/٤٥ ـــ ٤/٠ ٧/٠ ـــ ٤/٨ ـــ ٨/٣٥

 كوبا  ٧/١٥ ـــ ـــ ٠/١ ـــ ٤/٢ ـــ ٣/١٢

 ونزوئال ٤/٨٧ ـــ ـــ ١/١ ـــ ١/٢٢ ٨/١ ٣/٦٢

 ساير  ١/٥١ ٠/١ ٠/١ ١/١ ٢/٠ ٥/٧ ـــ ٥/٤٢

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي   ٥/٧٨٤ ١/٤٧ ٤/٤٨ ٨/٢٠ ٣/٠ ٢/١٣٠ ٤/٢ ٠/٦٣٠

 اروپا و اورآسيا         

 آلمان  ٦/٥٧١ ٤/٤٨ ٤/٣٨ ٥/٣٥ ٣/٦ ٦/٢٥ ٤/١٥ ٨/٤٩٨

 اتريش ٥/٦٢ ٤/١٥ ٧/١٤ ٤/١ ٥/٢ ٢/٣ ٩/٠ ٢/٥٥

 اسپانيا  ١/٢٤٦ ٥/١٢ ٢/٧ ٣/١٢ ٠/٧ ٢/١٩ ٤/٦ ٥/٢٠٦

 اسلواكي  ٤/٣٢ ٧/٦ ٩/١٠ ٥/٢ ٣/٠ ١/١ ٧/١ ٧/٢٢

 انگلستان  ١/٣٨٧ ٢/٩ ٨/٠ ٤/١٧ ٥/٣ ٩/٣٠ ١/١١ ٧/٣٣٢

 ايتاليا ٣/٢٨٥ ٥/٥١ ٩/٠ ٥/١٤ ٦/١٠ ٩/١٩ ٢/٨ ٨/٢٨٢



      

 

 

 ٤٤٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... ٢٠٠٢توليد، واردات، صادرات، تلفات، مصارف بخش انرژي و مصارف نهايي برق در جهان در سال )  :  ٩-٤١(جدول 

 )تراواتساعت(

مصرف 
 نهايي

مصارف 
بخش 
 )٣(انرژي

تلفات 
انتقال و 
 توزيع

ساير 
 )٢(مصارف

مصارف 
داخلي 
 نيروگاهها

 واردات صادرات
توليد 
 )١(ناويژه

 نام كشورها

 ايرلند  ٢/٢٥ ٦/٠ ١/٠ ٣/١ ٥/٠ ٠/٢ ١/٠ ٨/٢١

 ايسلند  ٤/٨ ـــ ـــ ١/٠ ٢/٠ ٤/٠ ١/٠ ٦/٧

 بلژيك  ١/٨٢ ٧/١٦ ١/٩ ٩/٣ ٥/١ ٩/٣ ٠/٢ ٤/٧٨

 بلغارستان  ٧/٤٢ ٠/٢ ٣/٨ ١/٤ ٩/٠ ١/٦ ٢/١ ١/٢٤

 پرتغال  ١/٤٦ ٣/٥ ٤/٣ ٧/١ ٧/٠ ٥/٣ ٦/٠ ٥/٤١

 تركيه ٤/١٢٩ ٦/٣ ٤/٠ ٧/٥ ـــ ٩/٢٣ ٤/١ ٥/١٠١

 جمهوري چك  ٤/٧٦ ٥/٩ ٩/٢٠ ٠/٦ ٥/٠ ٩/٤ ٨/٢ ٨/٥٠

 دانمارك  ٢/٣٩ ٩/٨ ٠/١١ ٩/١ ـــ ٢/٢ ٧/٠ ٤/٣٢

 روماني ٩/٥٤ ٤/٠ ٣/٣ ٧/٣ ـــ ٩/٦ ٩/٥ ٦/٣٥

 سوئد  ١/١٤٦ ١/٢٠ ٨/١٤ ٨/٢ ٥/٣ ٦/١١ ٩/١ ٦/١٣١

 سوئيس  ٦/٦٦ ٨/٢٧ ٣/٣٢ ٠/٢ ٤/٢ ٩/٣ ـــ ٨/٥٣

 : شوروي سابق  ٥/١٣٠٣ ٠/٥٠ ٧/٥٧ ١/٩٨ ٦/٠ ٤/١٧٨ ١/١٠٨ ٥/٩١٠

 آذربايجان  ٥/١٩ ٤/٢ ٩/٠ ٠/١ ـــ ٨/٣ ٩/٠ ٤/١٥

 ازبكستان  ٦/٤٩ ٣/٦ ٠/٥ ٩/٢ ـــ ٣/٤ ٥/١ ٢/٤٢

 اوكراين  ٧/١٧٣ ٥/٥ ٦/٨ ٥/١٣ ـــ ٥/٣٣ ٠/١٥ ٦/١٠٨

 تاجيكستان  ٢/١٥ ٢/٥ ٠/٤ ١/٠ ـــ  ٣/٢ ١/٠ ٠/١٤

 تركمنستان  ٢/١١ ـــ ٠/١ ٨/٠ ـــ ٦/١ ٢/١ ٦/٦

 روسيه سفيد  ٥/٢٦ ١/١٠ ٥/٣ ١/٢ ـــ ٤/٣ ١/١ ٤/٢٦

 فدراسيون روسيه  ٣/٨٩١ ٢/٥ ١/١٨ ٧/٦٨ ـــ ٦/١٠٧ ٨/٨٣ ٢/٦١٨

 قرقيزستان ٩/١١ ٤/٠ ١/١ ٤/٠ ـــ ٤/٤ ١/٠ ٣/٦

 قزاقستان  ٣/٥٨ ٦/٣ ٠/٢ ١/٥ ـــ ٦/٩ ٩/١ ٣/٤٣

 ليتواني  ٧/١٧ ٥/٤ ٠/١١ ٦/١ ٦/٠ ٤/١ ٨/٠ ٧/٦

 ساير  ٥/٢٨ ٧/٦ ٥/٢ ٨/١ ـــ ٥/٦ ٧/١ ٨/٢٢

 فرانسه ١/٥٦٠ ٠/٣ ٩/٧٩ ٢/٢٤ ٥/٧ ٢/٣٢ ٤/٢٦ ٠/٣٩٣

 فنالند  ٩/٧٤ ٥/١٣ ٥/١ ٣/٣ ـــ ٩/٢ ٩/٠ ٧/٧٩

 لوكزامبورگ ٧/٣ ٤/٦ ٩/٢ ١/٠ ٢/١ ٢/٠ ـــ ٧/٥

 لهستان  ١/١٤٤ ٥/٤ ٥/١١ ٨/١٢ ٢/٢ ١/١٤ ٨/١١ ١/٩٦

 مجارستان ٢/٣٦ ٦/١٢ ٣/٨ ٧/٢ ـــ ٤/٤ ٨/١ ٥/٣١

 نروژ  ٦/١٣٠ ٣/٥ ٠/١٥ ٠/١ ٢/١ ٦/٩ ٩/٠ ٣/١٠٨

 هلند  ٠/٩٦ ٩/٢٠ ٥/٤ ١/٤ ـــ ٢/٤ ٣/٤ ٨/٩٩



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٤٣

  ادامه... ٢٠٠٢توليد، واردات، صادرات، تلفات، مصارف بخش انرژي و مصارف نهايي برق در جهان در سال )  :  ٩-٤١(جدول 
 )تراواتساعت(

مصرف 
 نهايي

مصارف 
بخش 
 )٣(انرژي

تلفات 
انتقال و 
 توزيع

ساير 
 )٢(صارفم

مصارف 
داخلي 
 نيروگاهها

 واردات صادرات
توليد 
 )١(ناويژه

 نام كشورها

 يوگسالوي سابق ٠/٧٧ ٢/١٥ ٥/٨ ٣/٦ ٠/١ ٤/١١ ٢/١ ٧/٦٣

 يونان  ٦/٥٤ ٦/٤ ٧/١ ٠/٤ ٩/٠ ٠/٤ ٠/٢ ٦/٤٦

 ساير ٦/٩ ٢/٢ ١/٠ ٣/٠ ـــ ٧/١ ١/٠ ٥/٩

 اروپا و اورآسيا جمع  ٤/٤٧٩٢ ٨/٣٧٦ ٩/٣٦٧ ٨/٢٧٣ ٠/٥٥ ١/٤٣٢ ٩/٢١٧ ٠/٣٨٢٢

 خاورميانه         

 اردن ١/٨ ٣/٠ ـــ ٥/٠ ـــ ٠/١ ١/٠ ٨/٦

 امارات متحده عربي ٢/٤٢ ـــ ـــ ١/٢ ـــ ٨/٣ ـــ ٢/٣٦

 ايران  ٨/١٤٠ ٠/١ ٨/٠ ٣/٦ ـــ ٩/٢٢ ٨/١ ٩/١٠٩

 بحرين  ٣/٧ ـــ ـــ ٣/٠ ـــ ٥/٠ ـــ ٥/٦

 سوريه ٩/٢٦ ـــ ـــ ٣/١ ـــ ٦/٨ ـــ ٠/١٧

 عراق  ٢/٣١ ـــ ـــ ـــ ـــ ٩/١ ـــ ٣/٢٩

 عربستان سعودي  ٦/١٤٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ١/١٢ ١/١٨ ٤/١١٥

 عمان ٣/١٠ ـــ ـــ ٥/٠ ـــ ٨/١ ـــ ١/٨

 قطر ١/١٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ٦/٠ ـــ ٥/٩

 كويت  ٩/٣٦ ـــ ـــ ٤/٥ ـــ ٧/١ ٣/٤ ٤/٢٥

 لبنان  ٧/٩ ٥/٠ ـــ ـــ ـــ ٥/١ ـــ ٧/٨

 يمن  ٨/٣ ـــ ـــ ٤/٠ ـــ ٦/٠ ـــ ٨/٢

 ساير  ٤/٤٥ ـــ ٤/١ ١/٤ ـــ ٤/١ ـــ ٥/٣٨

 جمع خاورميانه  ٢/٥١٨ ٨/١ ٢/٢ ٩/٢٠ ـــ ٤/٥٨ ٣/٢٤ ١/٤١٤

 آفريقا         

 آفريقاي جنوبي  ٤/٢٢٠ ٣/٩ ٠/٧ ٣/١٣ ٤/٢ ٠/١٧ ٩/١٤ ٠/١٧٥

 الجزاير  ٧/٢٧ ٢/٠ ٣/٠ ١/٢ ـــ ٣/٤ ٥/٠ ٧/٢٠

 تونس  ٩/١١ ـــ ١/٠ ٦/٠ ـــ ٢/١ ـــ ٠/١٠

 ليبي ٤/١٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ٠/٣ ـــ ٣/١٢

 كنيا  ٥/٤ ٢/٠ ـــ ـــ ـــ ٩/٠ ـــ ٨/٣

 مصر ١/٨٦ ٢/٠ ٤/٠ ٢/٣ ـــ ٥/١١ ـــ ٢/٧١

 مراكش  ٢/١٧ ٤/١ ـــ ٠/٣ ـــ ١/١ ٤/٠ ١/١٤

 موزامبيك  ٧/١٢ ٥/٥ ٧/١٠ ١/٠ ـــ ١/١ ـــ ٣/٦

 نيجريه ٣/١٥ ـــ ـــ ٤/٠ ـــ ٨/٥ ـــ ١/٩

 ساير  ٦/٦٧ ٧/٩ ٥/٦ ١/٢ ـــ ١/١٠ ٤/٣ ٦/٥٧

 جمع آفريقا ٨/٤٨٠ ٥/٢٦ ٠/٢٥ ٨/٢٤ ٤/٢ ٠/٥٦ ٢/١٩ ٠/٣٨٠



      

 

 

 ٤٤٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ادامه... ٢٠٠٢توليد، واردات، صادرات، تلفات، مصارف بخش انرژي و مصارف نهايي برق در جهان در سال )  :  ٩-٤١(جدول 

 )تراواتساعت(

مصرف 
 نهايي

ف مصار
بخش 
 )٣(انرژي

تلفات 
انتقال و 
 توزيع

ساير 
 )٢(مصارف

مصارف 
داخلي 
 نيروگاهها

 واردات صادرات
توليد 
 )١(ناويژه

 نام كشورها

 آسيا و اقيانوسيه         

 استراليا ٢/٢٢٢ ـــ ـــ ٦/١٣ ٣/٠ ٧/١٤ ٦/٣ ٠/١٩٠

 اندونزي ٢/١٠٨ ـــ ـــ ٧/٣ ـــ ٥/١٧ ـــ ١/٨٧

 برونئي  ٧/٢ ـــ ـــ ٣/٠ ـــ ١/٠ ـــ ٣/٢

 بنگالدش  ٤/١٨ ـــ ـــ ٠/١ ـــ ٨/٣ ـــ ٦/١٣

 پاكستان  ٧/٧٥ ـــ ـــ ٠/٣ ـــ ٠/٢٠ ـــ ٧/٥٢

 تايلند ٠/١٠٩ ٨/٢ ٣/٠ ٥/٣ ـــ ٩/٧ ـــ ٢/١٠٠

 چين  ٥/١٦٤٠ ٣/٢ ٧/٩ ٨/١٣٠ ـــ ٨/١١٦ ٦/١٢١ ٩/١٢٦٣

 چين تايپه  ٢/٢٠٧ ـــ ـــ ٣/١٨ ٧/٤ ٧/٨ ٨/٣ ٨/١٧١

 زالندنو  ٣/٤٠ ـــ ـــ ٢/١ ـــ ٢/٤ ١/٠ ٨/٣٤

 ژاپن  ٢/١٠٩٧ ـــ ـــ ٩/٣٧ ٥/١٤ ٦/٤٩ ٨/١١ ٣/٩٨٣

 سريالنكا  ٠/٧ ـــ ـــ ١/٠ ـــ ٣/١ ـــ ٦/٥

 سنگاپور  ٤/٣٥ ـــ ـــ ٣/١ ـــ ٠/٣ ٨/١ ٣/٢٩

 فيليپين  ٥/٤٨ ـــ ـــ ٩/٣ ـــ ٩/٧ ـــ ٧/٣٦

 كره جنوبي  ٠/٣٢٩ ـــ ـــ ٩/١٠ ٧/٢ ٦/١٩ ٨/١ ٠/٢٩٤

 كره شمالي  ٨/١٩ ـــ ـــ ٩/١ ـــ ١/٣ ـــ ٨/١٤

 مالزي ٢/٧٤ ـــ ـــ ٨/١ ـــ ٦/٣ ـــ ٨/٦٨

 هندوستان  ٥/٥٩٦ ٥/١ ٢/٠ ٣/٤٣ ـــ ٢/١٥٦ ـــ ٣/٣٩٨

 هنگ كنگ  ٣/٣٤ ٢/١٠ ٢/٢ ـــ ـــ ٢/٤ ـــ ١/٣٨

 ويتنام  ٨/٣٥ ـــ ـــ ٧/٠ ـــ ٠/٥ ـــ ١/٣٠

 ساير  ٤/١٩ ٧/٠ ٤/٢ ٤/٠ ـــ ٠/٢ ـــ ٢/١٥

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٣/٤٧٢١ ٥/١٧ ٨/١٤ ٦/٢٧٧ ٢/٢٢ ١/٤٤٩ ٥/١٤٤ ٤/٣٨٣٠

 كل جهان  ٤/١٦١٣١ ٨/٥٢٢ ٣/٥٠٩ ٢/٨٠٧ ٥/١١٣ ٤/١٤٤٣ ٩/٥٣٣ ٧/١٣٢٤٦

  OECD كشورهاي ٥/٩٨٢٧ ٩/٣٥٩ ٢/٣٤١ ٠/٤١٤ ٧/١٠٣ ٣/٦٣٣ ٢/٢٤٤ ٠/٨٤٥١

 OECDكشورهاي غير  ٠/٦٣٠٤ ٨/١٦٢ ٠/١٦٨ ١/٣٩٣ ٨/٩ ١/٨١٠ ٨/٢٨٩ ٧/٤٧٩٥

  .IEA, International Energy Agency, Electricity Information, 2004 Edition:                                                       مأخذ

 . توليد ناويژه شامل توليد بخش عمومي و مولدهاي اختصاصي و توليد تلمبه هاي ذخيره اي مي باشد)  ١
 .ساير مصارف شامل مصارف پمپ هاي حرارتي، ديگ هاي بخار و تلمبه هاي ذخيره اي مي باشد)  ٢
 مصارف بخش انرژي شامل برق مصرفي بوسيله صنايع تبديلي به منظور مصارف گرمايشي، كشش و روشنايي به استثناي مصارف داخلي                     )  ٣

 .     نيروگاهها و ساير مصارف مي باشد



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٤٥

 ٢٠٠٢ مصرف نهايي برق به تفكيك بخشهاي مختلف مصرف كننده در جهان در سال )  : ٩-٤٢(جدول 
 )گيگاواتساعت(

 صنعت حمل و نقل كشاورزي ساير جمع
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور خانگي

 آمريكاي شمالي        

 اياالت متحده امريكا  ١٢٦٨١٧٢ ١٢١٩١٤٨ ١٠٢١٦٢٨ ٤٢٤٦ ـــ ـــ ٣٥١٣١٩٤

 كانادا  ١٤٢٦٤١ ١٢٩٦٤٨ ٢٠٤٠٠٦ ٤٠١٠ ٩٣٦٤ ـــ ٤٨٩٦٦٩

 مكزيك  ٣٨٥٥٩ ١٨٣٦٧ ١٠٢١٥٧ ١١٢٥ ٧١٢١ ـــ ١٦٧٣٢٩

 جمع آمريكاي شمالي  ١٤٤٩٣٧٢ ١٣٦٧١٦٣ ١٣٢٧٧٩١ ٩٣٨١ ١٦٤٨٥ ـــ ٤١٧٠١٩٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين  ٢١٢٤٧ ١٨٤١٧ ٣٣٢٣٣ ٤٩٠ ٤٥٠ ـــ ٧٣٨٣٧

 هلند آنتيل  ـــ ـــ ٤٥٩ ـــ ـــ ٣٧٥ ٨٣٤

 اكوادور ٣٣٢٦ ٢٢٣٤ ٢٢٢١ ـــ ـــ ٧٤٠ ٨٥٢١

 اوروگوئه  ٢٧٩٧ ١٧٣١ ١٤٥٥ ـــ ١٨٠ ـــ ٦١٦٣

 برزيل ٧٢٧٤٠ ٧٤٠٨٩ ١٤٨٥٩٤ ١٢٧٠ ١٣١٤٠ ـــ ٣٠٩٨٣٣

 پاراگوئه ٢٩٩٧ ٦٩٧ ٩٤٨ ـــ ـــ ـــ ٤٦٤٢

 پرو ٦٩٧٤ ٣٣٠ ١٠٩٨٨ ـــ ١٠٤٤ ـــ ١٩٣٣٦

 د و توباگو ترينيدا ١٣٩٩ ٥٤٠ ٣٧٠٧ ـــ ـــ ـــ ٥٦٤٦

 جمهوري دومينيكن ٤٩٤٨ ـــ ٢٣٩٥ ـــ ـــ ـــ ٧٣٤٣

 شيلي ٧١٦١ ٥٣٠٩ ٢٧٩١٦ ٢١٤ ٢٠١ ـــ ٤٠٨٠١

 كلمبيا  ١٤٨٠٣ ٧٩٠٣ ١١٤٦٥ ٤٢ ١٣٠٣ ٣١٠ ٣٥٨٢٦

 كوبا ٤٩١٩ ٣٢٠١ ٣٨٩٠ ٩٨ ١٩٧ ـــ ١٢٣٠٥

 ونزوئال  ١٥٥٧١ ١٨٠٥٣ ٢٨٤٨١ ٢٤١ ـــ ـــ ٦٢٣٤٦

 ساير   ١٣٠٨٠ ٩٨٩٦ ١٣٨٩٤ ـــ ٤٦٧ ٥١٨١ ٤٢٥١٨

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  ١٧١٩٦٢ ١٤٢٤٠٠ ٢٨٩٦٤٦ ٢٣٥٥ ١٦٩٨٢ ٦٦٠٦ ٦٢٩٩٥١

 اروپا و اورآسيا        

 آلمان  ١٣١١٧٢ ١١٠٢٥٦ ٢٣٣٥٨٢ ١٦١٩٠ ٧٦٤٠ ـــ ٤٩٨٨٤٠

 اتريش ١٦٧٤٧ ١٣٠٥٣ ٢٠٦٠٧ ٣٥٣٤ ١٢١٨ ـــ ٥٥١٥٩

  اسپانيا ٥٠٦٣٦ ٥٣٢٢٧ ٩٢٨٩٠ ٤٧٩٤ ٤٩٨٨ ـــ ٢٠٦٥٣٥

 اسلواكي  ٤٩٠٧ ٧٥٥٢ ٩٠١٩ ٧٢٠ ٥١٤ ـــ ٢٢٧١٢

 انگلستان  ١١٤٥٣٤ ٩٣٨٥٦ ١١١٧٢٠ ٨٤٨٠ ٤١٥٩ ـــ ٣٣٢٧٤٩

 ايتاليا  ٦٢٩٥٧ ٦٢٨٣٠ ١٤٣١٠٧ ٨٩٦٧ ٤٨٩٠ ـــ ٢٨٢٧٥١

 ايرلند  ٧٤٤٩ ٦٢٥٠ ٨١١٠ ٢٣ ـــ ـــ ٢١٨٣٢



      

 

 

 ٤٤٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... ٢٠٠٢ جهان در سال مصرف نهايي برق به تفكيك بخشهاي مختلف مصرف كننده در)  :  ٩-٤٢(جدول 

 )گيگاواتساعت(

 صنعت حمل و نقل كشاورزي ساير جمع
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور خانگي

 ايسلند  ٦٣٧ ٨٠٢ ٥٨٢٢ ٤٠ ١٨٧ ٧١ ٧٥٥٩

 بلژيك  ٢٥٩٢١ ١١٨٥٨ ٣٨٩٣٣ ١٤٥٦ ٢٧٩ ـــ ٧٨٤٤٧

 بلغارستان  ٩٣٠٦ ٥٦٤١ ٨٤٧٩ ٤٨٩ ١٦٦ ـــ ٢٤٠٨١

 پرتغال  ١١٣٨٢ ١٢٣٦٣ ١٦٤٧٠ ٤١١ ٨٤٧ ـــ ٤١٤٧٣

 تركيه  ٢٣٥٥٩ ٢٤٨٤٥ ٤٨٨٧٦ ٧٦٢ ٣٤٩٠ ـــ ١٠١٥٣٢

 جمهوري چك  ١٤١٢١ ١١٣٧٩ ٢٠٥٥٨ ٢١٥٣ ١١٤٠ ١٤٧٢ ٥٠٨٢٣

 دانمارك  ١٠١٨١ ١٠١٥٨ ٩٧٧٥ ٣٦٤ ١٨٩٥ ـــ ٣٢٣٧٣

 روماني  ٧٧٧١ ٢٧٤١ ٢٢٦٨٤ ١٩٧٠ ٤٢١ ـــ ٣٥٥٨٧

 سوئد  ٤١٤١٦ ٢٩١٢٢ ٥٦٨١٣ ٢٨٦٨ ١٣٣٦ ـــ ١٣١٥٥٥

 سوئيس  ١٦٢٢٥ ١٥٦٧٧ ١٨١٠٦ ٢٧٨٦ ١٠١٣ ـــ ٥٣٨٠٧

 :شوروي سابق ٢٠٩٨١١ ٩٧٣٠٥ ٤٣٦٦٤١ ٨٥٢٠٣ ٦٣٢٦٨ ١٨٢٦٠ ٩١٠٤٨٨

 آذربايجان  ١٠٤٠٧ ـــ ٢٠٨٥ ٤٧٧ ٨٦٥ ١٥١٦ ١٥٣٥٠

 ازبكستان  ٧٦٦٤ ٣٢٧٢ ١٦١٧٤ ١٣٩٠ ١٣٧٠٩ ـــ ٤٢٢٠٩

 اوكراين  ٢١٧٥٨ ١٧١٦٠ ٥٦٧٤٦ ٩٢٠٢ ٣٧٣٣ ـــ ١٠٨٥٩٩

 تاجيكستان  ٣١٠٨ ٣٠٠ ٥٧٤٧ ٧٦ ٤٧٧٦ ـــ ١٤٠٠٧

 تركمنستان  ١٣٨٠ ـــ ٢٣٧١ ١٦٩ ٢٠٨٩ ٥٦٢ ٦٥٧١

 روسيه سفيد  ٥٧٧٨ ٢٨٠٢ ١٢١٥٨ ٢٢٣١ ١٥٧٧ ١٨٢١ ٢٦٣٦٧

 فدراسيون روسيه  ١٤٢٦٩٢ ٦٥٣٧٤ ٣١٩٦٤١ ٦٧٨٣٠ ٢٢٧٠٠ ـــ ٦١٨٢٣٧

 قرقيزستان  ١٧١٩ ـــ ١١٩٩ ٨٤ ٢٤٨٤ ٨٦٢ ٦٣٤٨

 قزاقستان  ٥٤٣٩ ـــ ١٢٣٤٠ ٢٨٨٦ ١٠٤٦٦ ١٢١٦٤ ٤٣٢٩٥

 ليتواني  ١٨١١ ٢٠٩٦ ٢٥٤٦ ٨٢ ١٨٨ ـــ ٦٧٢٣

 ساير  ٨٠٥٥ ٦٣٠١ ٥٦٣٤ ٧٧٦ ٦٨١ ١٣٣٥ ٢٢٧٨٢

 فرانسه ١٣٢٩٩٨ ١٠٦١٣٩ ١٣٣٣٥٠ ١١٩٨٢ ٣٠٠٢ ٥٥٠٨ ٣٩٢٩٧٩

 فنالند  ١٩٩٤٠ ١٤٦٣٤ ٤٣٦٦٨ ٥٩٤ ٨٤٥ ـــ ٧٩٦٨١

 لوكزامبورگ ٧٣٧ ١٠٦٠ ٣٦٩٤ ١٠٤ ٧٨ ـــ ٥٦٧٣

 لهستان  ٢١٦٥٩ ٢٧٢٢٦ ٣٨١٨١ ٤٦٥١ ٤٤٠٩ ـــ ٩٦١٢٦

 مجارستان ١٠٤٤٠ ٨٧٢٣ ١٠٢٥٥ ١٠١٥ ١٠٥١ ـــ ٣١٤٨٤

 نروژ  ٣٥١٦٢ ٢٢٢٨٨ ٤٦٨٣٩ ١٧٩٩ ٢١٦٥ ـــ ١٠٨٢٥٣



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٤٧

 ادامه  ... ٢٠٠٢مصرف نهايي برق به تفكيك بخشهاي مختلف مصرف كننده در جهان در سال )  :  ٩-٤٢(جدول 
 )گيگاواتساعت(

 صنعت مل و نقلح كشاورزي ساير جمع
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور خانگي

 هلند  ٢٢٨٠٠ ٣٠٦٨٤ ٤١٠٦٦ ١٥٥٦ ٣٦٤٦ ـــ ٩٩٧٥٢

 يوگسالوي سابق ٣١٤٢٢ ٧٠٩٩ ١٨٦٨٤ ٨٢١ ٤٠٤ ٥٢٣٨ ٦٣٦٦٨

 يونان  ١٥٧٧٥ ١٣٩٥٤ ١٤١٣٠ ٢٢٢ ٢٤٨٣ ـــ ٤٦٥٦٤

 ساير ٤٧٩٧ ٢٢٠٥ ٢٠٠٧ ٢٦ ٢٩٩ ١٩٢ ٩٥٢٦

 جمع اروپا و اورآسيا  ١٠٥٤٤٦٢ ٨٠٢٩٢٧ ١٦٥٤٠٦٦ ١٦٣٩٨٠ ١١٥٨٣٣ ٣٠٧٤١ ٣٨٢٢٠٠٩

 خاورميانه        

 اردن ٢٠٢٥ ١٥٨٧ ٢١٥٥ ـــ ١٠٤٢ ـــ ٦٨٠٩

 امارات متحده عربي ١٢٤٣٥ ١٩٦١٤ ٣٠٥٩ ـــ ١١٤١ ـــ ٣٦٢٤٩

 ايران  ٣٤٨٥٦ ١٩٧١١ ٣٨٢٥٥ ـــ ١٢٤٣٥ ٤٦٧٢ ١٠٩٩٢٩

 بحرين  ٣٥٢٥ ١٧١٠ ١١٨٣ ـــ ٣٦ ـــ ٦٤٥٤

 سوريه ٩١٢٣ ـــ ٧٨٦٥  ـــ ـــ ١٦٩٨٨

 عراق  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٩٣٢٨ ٢٩٣٢٨

 عربستان سعودي  ٦٠٧١١ ٣٦٦٦٧ ١٥٦٠٨ ـــ ٢٤٦٢ ـــ ١١٥٤٤٨

 عمان ٤٤١٤ ٢٧٣٢ ٧٥٧ ـــ ـــ ١٥٩ ٨٠٦٢

 قطر ـــ ٩٤٨ ٢١٧٨ ـــ ـــ ٦٣٤٦ ٩٤٧٢

 كويت  ٢٤٨٨٩ ٥٣٣ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٥٤٢٢

 لبنان  ٣٣٠٣ ١٤٥١ ٢٢٧٤ ـــ ـــ ١٦٣٥ ٨٦٦٣

 يمن  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٨٢٠ ٢٨٢٠

 ساير  ١٢٧٢٧ ١٣٨٨٠ ٩٨٨٩ ـــ ١٦٢٢ ٣٤١ ٣٨٤٥٩

 جمع خاورميانه  ١٦٨٠٠٨ ٩٨٨٣٣ ٨٣٢٢٣ ـــ ١٨٧٣٨ ٤٥٣٠١ ٤١٤١٠٣

 آفريقا        

 آفريقاي جنوبي  ٣٦٠٣٦ ١٨٢٢٧ ١١٠٣٨١ ٥٧٥١ ٤٦٤٤ ـــ ١٧٥٠٣٩

 ير الجزا ١٢٨١٩ ـــ ٧٥٣٨ ٣٨٢ ـــ ـــ ٢٠٧٣٩

 تونس  ٢٥١٣ ١٩٣٣ ٤٨٠٨ ٢٠٠ ٥١٢ ـــ ٩٩٦٦

 كنيا ٩٧٨ ٤٥٠ ٢٣٠٥ ـــ ٣٨ ـــ ٣٧١١

 ليبي ٨٠٨٠ ـــ ٣٠٦٥ ـــ ١١١٥ ـــ ١٢٢٦٠

 مصر ٢٦٢٩٥ ١١٧٩٥ ٢٦٤١٨ ـــ ٢٧٧٤ ٣٩٠٢ ٧١١٨٤

 مراكش  ٤٥٤٧ ١٨٢٤ ٦٨٠٨ ٢٣٠ ٦٧٦ ـــ ١٤٠٨٥

 موزامبيك ٤١٤ ١٩٠ ٥٦٨٧ ـــ ـــ ـــ ٦٢٩١

 نيجريه ٤٦٤٠ ٢٤٦٣ ١٩٧٦ ـــ ـــ ـــ ٩٠٧٩

 ساير  ١٦٥٨٠ ٦٠١٧ ٢٣٨٥٠ ٣٢ ١٣٥٠ ٩٧٨٤ ٥٧٦١٣

 جمع آفريقا ١١٢٩٠٢ ٤٢٨٩٩ ١٩٢٨٣٦ ٦٥٩٥ ١١١٠٩ ١٣٦٨٦ ٣٨٠٠٢٧



      

 

 

 ٤٤٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... ٢٠٠٢مصرف نهايي برق به تفكيك بخشهاي مختلف مصرف كننده در جهان در سال )  :  ٩-٤٢(جدول 

 )گيگاواتساعت(

 صنعت و نقلحمل  كشاورزي ساير جمع
تجاري و 
 عمومي

 نام كشور خانگي

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا ٥١٢٥٠ ٤٨٣٤٣ ٨٦٥٨٨ ٢١٧٤ ١٦٥٥ ـــ ١٩٠٠١٠

 اندونزي ٣٣٩٦٤ ١٦٢٦٤ ٣٦٨٣١ ـــ ـــ ـــ ٨٧٠٥٩

 برونئي  ٣٨٩ ١٦١٥ ٢٩٧ ـــ ـــ ـــ ٢٣٠١

 بنگالدش  ١٨٩٢ ٥٦٥ ١٠٩٦١ ـــ ٩٦ ٩٣ ١٣٦٠٧

 پاكستان  ٢٣٦٢٤ ٦٨٢٥ ١٦١٨١ ١٠ ٦٠١٦ ـــ ٥٢٦٥٦

 تايلند  ٢٢١١٢ ٣١٦٨٦ ٤٥٧٣٢ ٣٤ ١٩٦ ٤١٣ ١٠٠١٧٣

 چين  ٢٠٠١٤٢ ٨١١٧٩ ٨١١٣٥٩ ١٦٦٠٩ ٧٨٧٢٦ ٧٥٨٥٠ ١٢٦٣٨٦٥

 چين تايپه  ٣٧١٩١ ٢٥٤٢٩ ٩٢٧٢٥ ٨١٩ ٢٣٢٦ ١٣٢٩٩ ١٧١٨٩

 زالندنو  ١١٨٥٠ ٧٢٥١ ١٣٩٨٤ ٣٩٢ ١٣١٢ ـــ ٣٤٧٨٩

 ژاپن  ٢٦٥٨٦١ ٢٧٢١٨٦ ٤٢٥٢٢٢ ١٨٤٣٤ ١٦٢٠ ـــ ٩٨٣٣٢٣

 سريالنكا  ١٨٢١ ١٨١٥ ٢٠٠٢ ـــ ـــ ـــ ٥٦٣٨

 سنگاپور  ٦٣٤٨ ١١٣٢٦ ١١٢٨٤ ٣١٢ ٣٩ ـــ ٢٩٣٠٩

 فيليپين  ١٣٧١٥ ٦٢٩٠ ١٣٦٢٧ ١٠٥٤ ١٩٩٣ ـــ ٣٦٦٧٩

 كره جنوبي ٤٢٢٧٨ ٩٢٠٥٧ ١٥١٠٣٠ ٢٤٧٢ ٦١٥٦ ـــ ٢٩٣٩٩٣

 كره شمالي  ـــ ـــ ٧٣٨٨ ـــ ـــ ٧٣٨٧ ١٤٧٧٥

 مالزي ١٣٤٩٣ ١٩٧٣٥ ٣٥٥٥٢ ٤٦ ـــ ـــ ٦٨٨٢٦

 هندوستان  ٨٣٣٥٥ ٢٥٤٣٧ ١٧٣٦١١ ٨٧٩٧ ٨٤٤٨٦ ٢٢٥٦٤ ٣٩٨٢٥٠

 هنگ كنگ  ٩٢٧٧ ٢٤٣٣٧ ٤٤٧٦ ـــ ـــ ـــ ٣٨٠٩٠

 ويتنام  ١٤٥٦١ ٢٠٢٠ ١٢٦٨١ ٣٠٠ ٥٠٦ ـــ ٣٠٠٦٨

 ساير  ٣٣٧٤ ١٢٧٤ ٦٧٩٢ ٧ ٤٥ ٣٦٧٣ ١٥١٦٥

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٨٣٦٤٩٧ ٦٧٥٦٣٤ ١٩٥٨٣٢٣ ٥١٤٦٠ ١٨٥١٧٢ ١٢٣٢٧٩ ٣٨٣٠٣٦٥

 كل جهان  ٣٧٩٣٢٠٣ ٣١٢٩٨٥٦ ٥٥٠٥٨٨٥ ٢٣٣٧٧١ ٣٦٤٣١٩ ٢١٩٦١٣ ١٣٢٤٦٦٤٧

  OECD كشورهاي ٢٦١١٩٦٦ ٢٤٧٤٩٣٦ ٣١٧٠١٨٦ ١٠٨٣٢٤ ٧٨٥٠٣ ٧٠٥١ ٨٤٥٠٩٦٦

 OECDكشورهاي غير  ١١٨١٢٣٧ ٦٥٤٩٢٠ ٢٣٣٥٦٩٩ ١٢٥٤٤٧ ٢٨٥٨١٦ ٢١٢٥٦٢ ٤٧٩٥٦٨١

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٦٦٤٦٤٥ ٥٦٩٤٤٤ ٩٦٧٩١٥ ٦١٥٤٥ ٣٧٣٠٦ ٥٥٠٨ ٢٣٠٦٣٦٣

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org  :                                                        مأخذ



 لمللي انرژي   آمارهاي بين ا 
  

 

٤٤٩

 ٢٠٠٣در سال  OECDقيمت و درصد ماليات برق در كشورهاي )  :  ٩-٤٣(جدول 
 )تساعتكيلووا/ دالر(

 خانگي صنعت

 قيمت )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات 
 كشور 

 آمريكاي شمالي    

 اياالت متحده آمريكا  )١( ٠٨٧/٠ • )١( ٠٤٩/٠ •

 كانادا  • • • •

 مكزيك  ٠٩١/٠ ٠/١٣ ٠٦٢/٠ ـــ

 اروپا     

 آلمان  • • • •
 اتريش  ١٥٢/٠ ٥/٣١ • •
 اسپانيا   • • • •
 اسلواكي  ١٠٤/٠ ٣/١٢ ٠٧٠/٠ ـــ
 انگلستان ١١٦/٠ ٨/٤ ٠٥٥/٠ ٩/٦
 ايتاليا  • • • •
 ايرلند  ١٤٦/٠ ٩/١١ ٠٩٤/٠ ـــ
 بلژيك  • • • •
 پرتغال  ١٥٦/٠ ٨/٤ ٠٨٣/٠ ـــ

 تركيه  ٠٩١/٠ ٣/١٩ ٠٨٦/٠ ١/١٦
 جمهوري چك  ٠٨٥/٠ ١/١٨ ٠٥٦/٠ ـــ

 دانمارك  ٢٥٦/٠ ١/٦١ ٠٩١/٠ ٨/١١
 سوئد  • • • •
 سوئيس  ١٣٣/٠ ١/٧ ٠٨١/٠ ـــ
 فرانسه  ١٢٧/٠ ٧/٢٣ ٠٤٥/٠ ٣/٨
 فنالند  ١١٢/٠ ٦/٢٥ ٠٦٥/٠ ٨/٧
 لوكزامبورگ  ١٤٣/٠ ٦/٥ • •
 لهستان  ٠٩٥/٠ ٥/٢٣ ٠٥٦/٠ ١/٩

 مجارستان  ١٠٢/٠ ٧/١٠ ٠٧٨/٠ ـــ
 نروژ  ٠٨٢/٠ ٧/٣٥ ٠٤٦/٠ ٤/١٩

 هلند  ١٩٣/٠ ٣/٤٤  
 يونان  ٠٩٦/٠ ٤/٧ ٠٥٦/٠ ـــ

 آسيا و اقيانوسيه     

 استراليا  • • • •
 زالندنو  ٠٩٥/٠ ١/١١ ٠٤٣/٠ ـــ
 ژاپن  • • • •
 كره جنوبي  ٠٧٤/٠ • ٠٥١/٠ •

 OECDكل كشورهاي  • ـــ • ـــ

   . IEA, International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, 3rd Quarter, 2004 Edition:                               مأخذ

 .قيمت برق در  اياالت متحده آمريكا شامل ماليات نمي گردد) ١
 . ارقام محرمانه مي باشند     .          ارقام در دسترس نمي باشند•



      

 

 

 ٤٥٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ٢٠٠١-٢٠٠٣طي سالهاي  OECDقيمت برق در بخشهاي خانگي و صنعت در برخي كشورهاي غير )  :  ٩-٤٤(جدول 

 )كيلوواتساعت/ دالر(

 نگيخا صنعت

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ 
 كشور 

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين  ٠٨٦/٠ ٠٣٥/٠ • ٠٦٩/٠ ٠٢٠/٠ •
 اكوادور ٠٥٩/٠ ٠٨٩/٠ • ٠٦٩/٠ ٠٨٣/٠ •
 السالوادور  ١٣٤/٠ ٠٨٥/٠ • ١٥٣/٠ ١١٠/٠ •
 اوروگوئه  ١٣٧/٠ ١٠٠/٠ • ٠٧٠/٠ ٠٥٠/٠ •
 باربادوس ٢٠٤/٠ ١٧٧/٠ • ٢٠٤/٠ ١٨٤/٠ •
 برزيل ٠٩٣/٠ ٠٨٤/٠ • ٠٤٣/٠ ٠٣٦/٠ •
 بوليوي ٠٦٣/٠ ٠٥٥/٠ • ٠٥٩/٠ ٠٤٣/٠ •
 پاراگوئه  ٠٥٦/٠ ٠٤٩/٠ • ٠٣٥/٠ ٠٣٥/٠ •
 پاناما  ١٢١/٠ ١٢١/٠ • ٠٩٩/٠ ٠٩٩/٠ •
 پرو ١٠٠/٠ ١١٥/٠ • ٠٥٧/٠ ٠٧٣/٠ •
 ترينيداد و توباگو  ٠٢٨/٠ ٠٢٨/٠ • ٠٢٣/٠ ٠٢٣/٠ •
 جامائيكا  ١٤٦/٠ ١٦١/٠ • ١١٠/٠ ١٠٩/٠ •
 جمهوري دومينيكن  ٠٨٧/٠ ٠٩٦/٠ • ١٠٤/٠ ١٠٠/٠ •
 سورينام  ١٧١/٠ ١٧١/٠ • ١٣١/٠ ١٣١/٠ •
 شيلي  ٠٨٤/٠ ٠٨٣/٠ • ٠٥٤/٠ ٠٥٥/٠ •
 كاستاريكا ٠٦٥/٠ ٠٦٤/٠ • ٠٧٦/٠ ٠٧٢/٠ •
 كلمبيا  ٠٦٤/٠ ٠٧١/٠ • ٠٤٢/٠ ٠٦٣/٠ •
 كوبا ١٣٣/٠ ١٢٩/٠ • ٠٧٨/٠ ٠٧٧/٠ •
 گرانادا  ٢٢٣/٠ ٢٢١/٠ • ١٩١/٠ ١٨٨/٠ •
 گواتماال ٠٧٩/٠ ٠٨٠/٠ • ٠٧٥/٠ ٠٧٥/٠ •
 گويان  ٠٦٠/٠ ٠٥٩/٠ • ٠٨٠/٠ ٠٧٩/٠ •
 نيكاراگوئه  ١١٨/٠ ١٣١/٠ • ١١٥/٠ ١١٢/٠ •
 ونزوئال  ٠٥٥/٠ ٠٥٥/٠ • ٠٢٨/٠ ٠٢٨/٠ •
 هائيتي  ١٠٠/٠ ٠٨٤/٠ • ١٤٧/٠ ١٢٤/٠ •
 اسهندور ٠٦٩/٠ ٠٧١/٠ • ٠٨٩/٠ ٠٥٩/٠ •

 اروپا و اورآسيا       

 روماني  ٠٥٠/٠ ٠٦٢/٠ ٠٧٣/٠ ٠٤٢/٠ ٠٥٣/٠ ٠٦٧/٠
 فدراسيون روسيه  • • • ٠٢١/٠ ٠٢٤/٠ ٠٢٩/٠
 قزاقستان  ٠٢٦/٠ ٠٢٥/٠ ٠٢٦/٠ ٠١٤/٠ ٠١٤/٠ ٠١٥/٠
 آفريقا       
 آفريقاي جنوبي  ٠٣٦/٠ ٠٣٢/٠ • ٠١٣/٠ ٠١٢/٠ •

 آسيا       

 چين تايپه ٠٧٥/٠ ٠٧١/٠ ٠٧٠/٠ ٠٥٦/٠ ٠٥٣/٠ ٠٥٢/٠

   . IEA, International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, 3rd Quarter, 2004 Edition :                                مأخذ

 .  ارقام در دسترس نمي باشند•



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ذخاير زغال سنگ -

   توليد انواع زغال سنگ به تفكيك مناطق و كشورها -

   مصرف انواع زغال سنگ به تفكيك مناطق و كشورها -

   واردات و صادرات انواع زغال سنگ به تفكيك مناطق و كشورها -

   عرضه و مصرف نهايي زغال سخت-

 ك شو   هزينه واردات و صادرات زغال سنگ حرارتي و ك-

   قيمت زغالسنگ -

   قيمت زغال سنگ در بخش صنعت و نيروگاه -

 
  زغالسنگ -٤-٩-٩



      

 

 

 ٤٥٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ٢٠٠٣ذخاير تثبيت شده زغالسنگ جهان در پايان سال  )  : ٩-٤٥(جدول 

 )ميليون تن(
 نسبت ذخاير

 به توليد
سهم از كل 

 )درصد(
 جمع

ليگنيت و نيمه 
 بيتومينه

آنتراسيت و 
 بيتومينه

 نام كشور

 آمريكاي شمالي     

 اياالت متحده آمريكا  ١١٥٨٩١ ١٣٤١٠٣ ٢٤٩٩٩٤ ٤/٢٥ ٢٥٨

 كانادا  ٣٤٧١ ٣١٠٧ ٦٥٧٨ ٧/٠ ١٠٦

 مكزيك ٨٦٠ ٣٥١ ١٢١١ ١/٠ ١١٥

 جمع آمريكاي شمالي ١٢٠٢٢٢ ١٣٧٥٦١ ٢٥٧٧٨٣ ٢/٢٦ ٢٤٧

 آمريكاي مركزي و جنوبي     
 برزيل ـــ ١١٩٢٩ ١١٩٢٩ ٢/١ )١(

 كلمبيا  ٦٢٦٧ ٣٨١ ٦٦٤٨ ٧/٠ ١٣٥

 ونزوئال  ٤٧٩ ـــ ٤٧٩ ♦ ٧٠

 ساير  ٩٩٢ ١٧٠٤ ٢٦٩٦ ٣/٠ )١(

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٧٧٣٨ ١٤٠١٤ ٢١٧٥٢ ٢/٢ ٣٥٤

 اروپا و اورآسيا     

 آلمان  ٢٣٠٠٠ ٤٣٠٠٠ ٦٦٠٠٠ ٧/٦ ٣٢٢

 اسپانيا  ٢٠٠ ٤٦٠ ٦٦٠ ١/٠ ٣١

 انگلستان  ١٠٠٠ ٥٠٠ ١٥٠٠ ٢/٠ ٥٣

 بلغارستان  ١٣ ٢٦٩٨ ٢٧١١ ٣/٠ ٩٩

 تركيه  ٢٧٨ ٣٤١١ ٣٦٨٩ ٤/٠ ٧٥

 جمهوري چك  ٢١١٤ ٣٥٦٤ ٥٦٧٨ ٦/٠ ٨٩

 روماني  ١ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١/٠ ٤٤

 : شوروي سابق     

 اوكراين  ١٦٢٧٤ ١٧٨٧٩ ٣٤١٥٣ ٥/٣ ٤٢٦

 فدراسيون روسيه  ٤٩٠٨٨ ١٠٧٩٢٢ ١٥٧٠١٠ ٩/١٥ )١(

 قزاقستان  ٣١٠٠٠ ٣٠٠٠ ٣٤٠٠٠ ٥/٣ ٤٠١

 فرانسه  ٢٢ ١٤ ٣٦ ♦ ١٦

 لهستان  ٢٠٣٠٠ ١٨٦٠ ٢٢١٦٠ ٣/٢ ١٣٦

 مجارستان  ـــ ١٠٩٧ ١٠٩٧ ١/٠ ٨٣

 يونان  ـــ ٢٨٧٤ ٢٨٧٤ ٣/٠ ٣٨



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٥٣

 ادامه ... ٢٠٠٣ذخاير تثبيت شده زغالسنگ جهان در پايان سال  )  : ٩-٤٥(جدول 
 )ميليون تن(

 نسبت ذخاير

 به توليد
سهم از كل 

 )درصد(
 جمع

ليگنيت و نيمه 
 بيتومينه

آنتراسيت و 
 بيتومينه

 نام كشور

 ) ٢(ساير  ١٥٨٤ ٢٠٧٦١ ٢٢٣٤٥ ٣/٢ ٣٥٧

 جمع اروپا و آوراسيا  ١٤٤٨٧٤ ٢١٠٤٩٦ ٣٥٥٣٧٠ ١/٣٦ ٣٠٠

 خاورميانه  ١٧١٠ ـــ ١٧١٠ ٢/٠ )١(

 :آفريقا     

 آفريقاي جنوبي ٤٩٥٢٠ ـــ ٤٩٥٢٠ ٠/٥ ٢٠٧

 زيمبابوه ٥٠٢ ـــ ٥٠٢ ١/٠ ١٦٧
 ساير  ٥١٤٩ ١٩٦ ٥٣٤٥ ٥/٠ )١(

 جمع آفريقا و خاورميانه  ٥٦٨٨١ ١٩٦ ٥٧٠٧٧ ٨/٥ ٢٣٣

 آسيا و اقيانوسيه      

 استراليا  ٤٢٥٥٠ ٣٩٥٤٠ ٨٢٠٩٠ ٣/٨ ٢٣٦

 اندونزي  ٧٩٠ ٤٥٨٠ ٥٣٧٠ ٥/٠ ٤٧
 پاكستان  ـــ ٢٢٦٥ ٢٢٦٥ ٢/٠ )١(

 تايلند  ـــ ١٢٦٨ ١٢٦٨ ١/٠ ٦٨

 چين  ٦٢٢٠٠ ٥٢٣٠٠ ١١٤٥٠٠ ٦/١١ ٦٩

 زالندنو  ٣٣ ٥٣٩ ٥٧٢ ١/٠ ١١١
 ژاپن  ٧٧٣ ـــ ٧٧٣ ١/٠ )١(

 كره جنوبي  ٧٨ ـــ ٧٨ ♦ ٢٤

 كره شمالي  ٣٠٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ١/٠ ١٩

 هندوستان  ٨٢٣٩٦ ٢٠٠٠ ٨٤٣٩٦ ٦/٨ ٢٣٠

 ويتنام  ١٥٠ ـــ ١٥٠ ♦ ٨

 ساير  ٧٧ ٣٣٢ ٤٠٩ ♦ ٥٣

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ١٨٩٣٤٧ ١٠٣١٢٤ ٢٩٢٤٧١ ٧/٢٩ ١١٣

 كل جهان  ٥١٩٠٦٢ ٤٦٥٣٩١ ٩٨٤٤٥٣ ٠/١٠٠ ١٩٢

  OECD كشورهاي ٢١١٠٨٤ ٢٣٤٦٨٦ ٤٤٥٧٧٠ ٣/٤٥ ٢٢٠

 OECDكشورهاي غير  ٣٠٧٩٧٨ ٢٣٠٧٠٥ ٥٣٨٦٨٣ ٧/٥٤ •

 شوروي سابق  ٩٧٣٦٢ ١٣٢٦١٣ ٢٢٩٩٧٥ ٤/٢٣ )١(

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition:                                                                       مأخذ
 .شامل ساير اروپا و اورآسيا مي گردد)  ٢      .       سال است٥٠٠نسبت ذخاير به توليد بيش از  )  ١
 .  مي باشد٠٥/٠رقم كمتر از  ♦     .  ارقام در دسترس نمي باشند•



      

 

 

 ٤٥٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٩٧٣-٢٠٠٣طي سالهاي )  ١(توليد زغالسنگ در جهان  )  : ٩-٤٦(جدول 

 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 اي شماليآمريك       

 اياالت متحده آمريكا ٢/٤٧٦ ١/٥٩٥ ١/٦٩٧ ٦/٧٧٥ ٩/٨٢٠ ٩/٧٩٢ ٩/٧٦٧

 كانادا  ٧/١٦ ٦/٣٤ ٦/٥٣ ٠/٥٣ ٧/٥٣ ٧/٤٩ ٩/٤٥

 مكزيك ٢/٢ ٧/٣ ٤/٤ ٧/٧ ٦/٧ ٥/٧ ٤/٧

 جمع آمريكاي شمالي ١/٤٩٥ ٤/٦٣٣ ١/٧٥٥ ٣/٨٣٦ ٢/٨٨٢ ٢/٨٥٠ ٢/٨٢١

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين  ٤/٠ ٤/٠ ١/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٠٤/٠ ٠٤/٠

 برزيل ٧/١ ٥/٤ ٦/٢ ٦/٣ ١/٣ ٨/٢ ٣/٣

 پرو  ٠٣/٠ ١/٠ ١/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠ ٠٢/٠

 شيلي  ٤/١ ٠/١ ٣/١ ٤/٠ ٦/٠ ٤/٠ ٤/٠

 كلمبيا  ٦/٢ ٧/٤ ٦/١٩ ٣/٣٥ ٣/٤٠ ٧/٤٠ ٢/٤٤

 ونزوئال  ١/٠ ٠٤/٠ ٠/٤ ٢/٨ ٩/٧ ٧/٧ ٤/٧

 ساير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٢/٦ ٧/١٠ ٨/٢٧ ٨/٤٧ ٠/٥٢ ٧/٥١ ٤/٥٥

 اروپا و اورآسيا       

 آلمان  ٠/٢٠٢ ٧/٢٠١ ٥/١٢٥ ٦/٨٦ ١/٨٣ ٠/٨٤ ٦/٨٢

 اسپانيا  ٣/٩ ٨/١٨ ٦/١٥ ٤/١١ ١/١١ ٦/١٠ ٠/١٠

 انگلستان  ٤/١٠٨ ٧/٩٨ ٤/٥٦ ٩/٢٤ ١/٢٧ ٤/٢٥ ٠/٢٤

 ايرلند  ٥/١ ٠/٢ ٦/١ ٣/١ ٢/١ ٨/٠ ٤/١

 بلغارستان  ٦/٦ ٩/٧ ٥/٧ ٣/٦ ٤/٦ ٢/٦ ٤/٦

 تركيه  ٤/٧ ٢/١١ ٧/١٦ ٠/١٩ ٤/١٨ ٦/١٦ ١/١٥

 جمهوري چك  ٣/٥٤ ٦/٥٩ ٠/٤٤ ٧/٣٥ ١/٣٦ ٦/٣٤ ٦/٣٤

 روماني  ٦/٨ ٩/١٣ ٩/١٠ ٠/٨ ٠/٩ ٢/٨ ٧/٨

 سوئد ٠١/٠ ٠٣/٠ ٤/٠ ٣/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٥/٠

  :شوروي سابق ٥/٤٧٠ ٠/٤٥٤ ٤/٣٥٦ ٤/٢٦٥ ٧/٢٧٨ ٠/٢٦٩ ٧/٢٨٦

 اوكراين  ـــ ـــ ١/٨٥ ٠/٤٦ ٤/٤٥ ٨/٤٣ ٢/٤٢

 فدراسيون روسيه  ١/٢٣٤ ـــ ٠/١٩٣ ٢/١٦٧ ٥/١٧٤ ٣/١٦٨ ٤/١٨٩

 قزاقستان  ـــ ـــ ٣/٧٠ ٦/٤٦ ٢/٥٣ ٩/٥٠ ٢/٤٩

 ساير  ٣/٢٣٦ ٠/٤٥٤ ١/٨ ٦/٥ ٧/٥ ٩/٥ ٨/٥

 فرانسه  ٨/٢٥ ٢/١٧ ٣/٩ ٥/٣ ٣/٢ ٨/١ ٥/١

 ند فنال ١/٠ ١/١ ٤/١ ٧/١ ٣/٢ ١/٣ ٧/٢

 لهستان  ٩/١٤٣ ٨/١٦٤ ٤/١٢٧ ٩/١٠١ ٠/١٠٢ ٧/١٠١ ٠/١٠٠

 مجارستان  ٦/٨ ٨/٨ ٣/٥ ١/٤ ٠/٤ ٨/٣ ٩/٣



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٥٥

 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٣طي سالهاي )  ١(توليد زغالسنگ در جهان  )  : ٩-٤٦(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 نروژ  ٤/٠ ٥/٠ ٣/٠ ٦/٠ ٧/١ ٠/٢ ٨/٢

 يوگسالوي سابق  ٩/١٠ ٩/١٩ ٩/١٨ ٥/١٧ ٧/١٦ ٣/١٨ ٣/١٩

 يونان  ٤/٢ ٧/٥ ٢/١٠ ٧/١١ ٠/١٢ ٣/١٢ ٩/١١

 ساير  ٧/١٥ ٨/١١ ٢/٣ ٢/٢ ١/٢ ١/٢ ٩/١
 جمع اروپا و اورآسيا ٦/١٠٧٦ ٧/١٠٩٧ ٢/٨١١ ٢/٦٠٢ ٥/٦١٤ ٠/٦٠١ ٠/٦١٤

 خاورميانه        

 ايران  ٨/٠ ٩/٠ ٩/٠ ٠/١ ٠/١ ٠/١ ٨/٠

 ساير  ـــ ـــ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠
 جمع خاورميانه  ٨/٠ ٩/٠ ٠/١ ٠/١ ١/١ ١/١ ٩/٠

 آفريقا        

 آفريقاي جنوبي  ٢/٥٠ ٦/١١٩ ٧/١٥٢ ٩/١٨٠ ٤/١٨٠ ١/١٨٣ ٧/١٩٢

 زيمبابوه  ٦/٢ ٤/٢ ٩/٤ ١/٤ ٧/٣ ٤/٣ ١/٣

 ساير  ٥/٢ ٨/١ ٠/٢ ٦/١ ٧/١ ٨/١ ٧/١
 جمع آفريقا  ٢/٥٥ ٧/١٢٣ ٧/١٥٩ ٥/١٨٦ ٨/١٨٥ ٣/١٨٨ ٦/١٩٧

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا  ٥/٥٧ ٣/٩٨ ٠/١٧٠ ٢/٢٣٣ ٧/٢٥٤ ٩/٢٦٢ ٩/٢٦٢
 اندونزي  ١/٠ ٤/٠ ٨/٢٥ ٣/٦٧ ٣/٨١ ٨/٩٠ ٥/١٠٥

 پاكستان  ٧/٠ ٠/١ ٣/٢ ٠/٢ ١/٢ ١/٢ ١/٢
 تايلند  ١/٠ ٨/٠ ٤/٦ ٣/٧ ١/٨ ١/٨ ٨/٧
 چين  ٤/٢٩٥ ٠/٥١١ ٣/٨٢٤ ٢/٩٦٩ ٣/٩٩٨ ٥/١١٠١ ٣/١١٨٣

 زالندنو  ٨/١ ٩/١ ٥/٢ ١/٣ ٤/٣ ٩/٣ ٤/٤
 ژاپن  ٦/٢٥ ٦/١٤ ٨/٥ ٢/٢ ٤/٢ ـــ ـــ
 فيليپين  ٠٣/٠ ٧/٠ ٢/١ ٩/٠ ٨/٠ ١/١ ٠/٢
 كره جنوبي  ٥/٩ ٥/١٢ ٤/٥ ٦/٢ ٤/٢ ٠/٢ ٠/٢
 كره شمالي ٦/٢٤ ٥/٣٩ ١/٢٩ ١/٢٤ ٨/٢٤ ٥/٢٣ ٤/٢٤
 هندوستان  ٨/٥٣ ٨/٩٦ ٨/١٧٧ ٦/٢١٥ ٢/٢٢٣ ٤/٢٣٠ ٣/٢٢٧
 ويتنام  ٤/٢ ٠/٥ ٧/٤ ٣/٩ ٤/١٠ ٧/١٢ ٨/١٢
 ساير  ١/٣ ١/٢ ٧/١ ٠/٢ ٨/١ ٧/١ ٨/١
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٨/٤٧٤ ٧/٧٨٤ ٠/١٢٥٧ ٨/١٥٣٨ ٦/١٦١٣ ٨/١٧٤٠ ٢/١٨٣٦

 كل جهان  ٦/٢١٠٨ ١/٢٦٥١ ٧/٣٠١١ ٧/٣٢١٢ ٣/٣٣٤٩ ١/٣٤٣٣ ٣/٣٥٢٥
  OECD كشورهاي ٠/١١٦٩ ٦/١٣٦١ ٢/١٣٥٦ ٤/١٣٨٢ ٩/١٤٤٨ ٣/١٤١٨ ٤/١٣٨٣

 OECDكشورهاي غير  ٦/٩٣٩ ٥/١٢٨٩ ٤/١٦٥٥ ٢/١٨٣٠ ٤/١٩٠٠ ٨/٢٠١٤ ٩/٢١٤١

  كشور اتحاديه اروپا ١٥ ٣/٣٦٢ ٦/٣٥٣ ٢/٢٢٢ ٣/١٤٢ ١/١٤٠ ٢/١٣٩ ٣/١٣٥

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                        مأخذ
 . ، زغال قهوه اي و زغال نارس مي باشد)حرارتي و كك شو(شامل زغال سخت ) ١



      

 

 

 ٤٥٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٩٧٣-٢٠٠٣توليد انواع زغالسنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالهاي  )  : ٩-٤٧(جدول 

 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 ام كشورن ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي       

 زغال سخت  ٦٠/٤٨٣ ٦٢/٥٩٤ ٠٧/٦٩٧ ٧٩/٧٧٧ ٩٥/٨٢٦ ٦٣/٧٩٣ ٨٣/٧٦٣

 زغال كك شو  • ١٢/٩٧ ٩٣/١٠٠ ٢١/٨٥ ٢٦/٧٥ ١٩/٦٧ ٧١/٦٥

 زغال حرارتي  • ٥٠/٤٩٧ ١٥/٥٩٦ ٥٨/٦٩٢ ٦٩/٧٥١ ٤٤/٧٢٦ ١٢/٦٩٨

 زغال قهوه اي  ٥١/١١ ٧٥/٣٨ ٠١/٥٨ ٥١/٥٨ ٢٧/٥٥ ٥٤/٥٦ ٣٨/٥٧

 زغال نارس ـــ ـــ ٠١/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ
 جمع آمريكاي شمالي ١١/٤٩٥ ٣٦/٦٣٣ ٠٩/٧٥٥ ٣٠/٨٣٦ ٢٢/٨٨٢ ١٧/٨٥٠ ٢١/٨٢١

 آمريكاي مركزي و جنوبي        

 زغال سخت  ١٣/٦ ٦٩/١٠ ٧٦/٢٧ ٧٩/٤٧ ٠٤/٥٢ ٧٠/٥١ ٤٤/٥٥

 زغال كك شو  ـــ ٧٧/١ ٦٤/٠ ٥٦/٠ ٤٥/٠ ٥٥/٠ ٦١/٠

 زغال حرارتي  ١٣/٦ ٩٢/٨ ١٢/٢٧ ٢٣/٤٧ ٥٩/٥١ ١٥/٥١ ٨٣/٥٤

 زغال قهوه اي  ٠٤/٠ ٠٢/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  ١٧/٦ ٧١/١٠ ٧٦/٢٧ ٧٩/٤٧ ٠٤/٥٢ ٧٠/٥١ ٤٤/٥٥

 اروپا و اورآسيا        

 زغال سخت  ٦٤/٧٨٩ ٦٤/٧٦٦ ١٩/٥٥٤ ٣٦/٣٨٣ ٩٦/٣٩٣ ٦٧/٣٨٤ ٥٤/٣٩٥

 زغال كك شو  • ٧٣/١٧٣ ٢٢/١٦٦ ٤٣/١١١ ٨٦/١١١ ٨٧/١٠٩ ٠٧/١٠٨

 زغال حرارتي  • ٩١/٥٩٢ ٩٨/٣٨٧ ٩٤/٢٧١ ٠٩/٢٨٢ ٨٠/٢٧٤ ٤٧/٢٨٧

 زغال قهوه اي  ٠٩/٢٦٦ ٥٣/٣١٩ ٦٠/٢٥٠ ٩٦/٢١٣ ٩٧/٢١٤ ١٣/٢١٠ ٨٤/٢١٣

 زغال نارس ٨٣/٢٠ ٥٥/١١ ٣٩/٦ ٩١/٤ ٦٢/٥ ٢٢/٦ ٦٢/٤
 جمع كل اروپا و اورآسيا  ٥٥/١٠٧٦ ٧١/١٠٩٧ ١٩/٨١١ ٢٤/٦٠٢ ٥٦/٦١٤ ٠٢/٦٠١ ٠٠/٦١٤

 خاورميانه        

 زغال سخت  ٧٩/٠ ٨٩/٠ ٩٣/٠ ٩٥/٠ ٠٠/١ ٩٩/٠ ٨٤/٠
 زغال كك شو  ـــ ٨١/٠ ٦٧/٠ ٨٠/٠ ٧٨/٠ ٨٤/٠ ٧٣/٠
 زغال حرارتي  ٧٩/٠ ٠٨/٠ ٢٦/٠ ١٥/٠ ٢٢/٠ ١٥/٠ ١١/٠
 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ٠٦/٠ ٠٦/٠ ٠٦/٠ ٠٧/٠ ٠٧/٠
 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 جمع خاورميانه  ٧٩/٠ ٨٩/٠ ٩٩/٠ ٠١/١ ٠٦/١ ٠٦/١ ٩٠/٠

 آفريقا        

 زغال سخت  ٢٤/٥٥ ٧٢/١٢٣ ٦٥/١٥٩ ٥٠/١٨٦ ٧٩/١٨٥ ٣٢/١٨٨ ٥٥/١٩٧

 زغال كك شو  ـــ ٠٥/١٠ ٥٤/٥ ٣٢/٢ ٢٥/٢ ٦٣/٢ ٠٥/٢

 زغال حرارتي  ٢٤/٥٥ ٦٧/١١٣ ١١/١٥٤ ١٨/١٨٤ ٥٤/١٨٣ ٦٩/١٨٥ ٥٠/١٩٥

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ٠٠٤/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٣/٠ ـــ
 جمع كل آفريقا  ٢٤/٥٥ ٧٢/١٢٣ ٦٥/١٥٩ ٥٠/١٨٦ ٧٩/١٨٥ ٣٢/١٨٨ ٥٥/١٩٧



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٥٧

 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٣ي سالهاي توليد انواع زغالسنگ در جهان به تفكيك مناطق ط )  : ٩-٤٧(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آسيا و اقيانوسيه        

 زغال سخت  ٤٠/٤٦١ ٧٣/٧٦٢ ٥٥/١٢١٩ ٤٠/١٤٩٢ ٣٠/١٥٦٦ ٠١/١٦٩٢ ٤٧/١٧٩٣
 زغال كك شو  • ٦٩/١٢٥ ٩٢/١٩٣ ١٠/٢٣٤ ٢٥/٢٤٣ ٨٤/٢٦١ ٧٣/٢٧٥
 زغال حرارتي  • ٠٤/٦٣٧ ٦٣/١٠٢٥ ٣٠/١٢٥٨ ٠٥/١٣٢٣ ١٧/١٤٣٠ ٧٤/١٥١٧

 زغال قهوه اي  ٣٧/١٣ ٩٥/٢١ ٤٥/٣٧ ٤٢/٤٦ ٣٠/٤٧ ٨١/٤٨ ٧١/٤٢
 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع كل آسيا و اقيانوسيه  ٧٧/٤٧٤ ٦٨/٧٨٤ ٠٠/١٢٥٧ ٨٢/١٥٣٨ ٦٠/١٦١٣ ٨٢/١٧٤٠ ١٨/١٨٣٦

 كل جهان        

 زغال سخت  ٨١/١٧٩٦ ٢٨/٢٢٥٩ ١٥/٢٦٥٩ ٧٩/٢٨٨٨ ٠٤/٣٠٢٦ ٣٣/٣١١١ ٦٧/٣٢٠٦
 زغال كك شو  • ١٧/٤٠٩ ٩١/٤٦٧ ٤١/٤٣٤ ٨٦/٤٣٣ ٩٣/٤٤٢ ٩٠/٤٥٢
 زغال حرارتي  • ١١/١٨٥٠ ٢٤/٢١٩١ ٣٨/٢٤٥٤ ١٩/٢٥٩٢ ٤٠/٢٦٦٨ ٧٧/٢٧٥٣
 زغال قهوه اي  ٠٠/٢٩١ ٢٥/٣٨٠ ١١/٣٤٦ ٩٦/٣١٨ ٦١/٣١٧ ٥٤/٣١٥ ٠٠/٣١٤

 زغال نارس ٨٣/٢٠ ٥٥/١١ ٤٠/٦ ٩٢/٤ ٦٢/٥ ٢٣/٦ ٦٢/٤
 جمع كل جهان  ٦٤/٢١٠٨ ٠٩/٢٦٥١ ٦٦/٣٠١١ ٦٦/٣٢١٢ ٢٧/٣٣٤٩ ٠٩/٣٤٣٣ ٢٨/٣٥٢٥

  OECDكشورهاي        

 زغال سخت  ٩٢/٩٨١ ٠٣/١١٠٦ ٧٦/١١٢٦ ٩٥/١١٦٨ ٧٧/١٢٣٥ ٧١/١٢٠٢ ٧٦/١١٦٩
 زغال كك شو  • ٣٤/٢٢٩ ١٩/٢٥٢ ٣٤/٢٣٢ ٥٦/٢٢٦ ١٧/٢١٧ ١٦/٢١٩
 زغال حرارتي  • ٦٩/٨٧٦ ٥٧/٨٧٤ ٦٢/٩٣٦ ٢١/١٠٠٩ ٥٤/٩٨٥ ٥٩/٩٥٠
 زغال قهوه اي  ٢٧/١٨٥ ٣٥/٢٥٢ ٨٥/٢٢٥ ١٢/٢١٠ ٢٥/٢٠٩ ٢١/٢١١ ٠٠/٢٠٩

 زغال نارس ٨١/١ ١٩/٣ ٦٤/٣ ٣٧/٣ ٩٠/٣ ٤٢/٤ ٦٢/٤
 OECDجمع كل كشورهاي  ٩٩/١١٦٨ ٥٨/١٣٦١ ٢٤/١٣٥٦ ٤٥/١٣٨٢ ٩٢/١٤٤٨ ٣٤/١٤١٨ ٣٧/١٣٨٣

  OECD غير كشورهاي       

 زغال سخت  ٨٩/٨١٤ ٢٥/١١٥٣ ٣٩/١٥٣٢ ٨٣/١٧١٩ ٢٧/١٧٩٠ ٦١/١٩٠٨ ٩٢/٢٠٣٦
 زغال كك شو  ـــ ٨٣/١٧٩ ٧٣/٢١٥ ٠٧/٢٠٢ ٣٠/٢٠٧ ٧٦/٢٢٥ ٧٤/٢٣٣
 زغال حرارتي  ٨٩/٨١٤ ٤٢/٩٧٣ ٦٧/١٣١٦ ٧٦/١٥١٧ ٩٨/١٥٨٢ ٨٥/١٦٨٢ ١٨/١٨٠٣
 ال قهوه اي زغ ٧٤/١٠٥ ٩٠/١٢٧ ٢٧/١٢٠ ٨٤/١٠٨ ٣٦/١٠٨ ٣٣/١٠٤ ٠٠/١٠٥

 زغال نارس ٠١/١٩ ٣٦/٨ ٧٦/٢ ٥٤/١ ٧٢/١ ٨٠/١ ـــ
 OECDجمع كل كشورهاي غير  ٦٥/٩٣٩ ٥١/١٢٨٩ ٤٢/١٦٥٥ ٢١/١٨٣٠ ٣٥/١٩٠٠ ٧٥/٢٠١٤ ٩٢/٢١٤١

 كشورهاي عضو اتحاديه اروپا       

 زغال سخت  ٨٢/٢٥١ ٦٣/٢١٧ ٩٦/١٣٤ ٨٥/٧٠ ٩٣/٦٤ ٠٦/٦١ ٦٨/٥٨

 زغال كك شو  • ٢٩/٦٧ ٤٦/٣٦ ٩٣/١٨ ٢٦/١٧ ١٧/١٨ ٤٨/١٧
 زغال حرارتي  • ٣٤/١٥٠ ٥٠/٩٨ ٩٣/٥١ ٦٧/٤٧ ٨٩/٤٢ ٢٠/٤١
 زغال قهوه اي  ٩٨/١٠٨ ٩٣/١٣٢ ٦٢/٨٣ ٠٥/٦٨ ٢٨/٧١ ٧٥/٧٣ ٩٩/٧١

 زغال نارس ٥٤/١ ٠٥/٣ ٦٣/٣ ٣٧/٣ ٩٠/٣ ٤٢/٤ ٦٢/٤
ه اروپا جمع كل كشورهاي عضو اتحادي ٣٤/٣٦٢ ٦١/٣٥٣ ٢١/٢٢٢ ٢٧/١٤٢ ١٠/١٤٠ ٢٣/١٣٩ ٢٨/١٣٥

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                          مأخذ

 .  ارقام در دسترس نمي باشند•



      

 

 

 ٤٥٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٩٨٣-٢٠٠٣توليد زغالسنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها طي سالهاي  )  : ٩-٤٨(جدول 

 )ليون تن معادل زغالسنگمي(
١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٣ 

 زغال كك شو زغال حرارتي زغال كك شو زغال حرارتي زغال كك شو زغال حرارتي
 نام كشور

 آمريكاي شمالي      

 اياالت متحده آمريكا  ٦٧/٧٩ ٨١/٤٨٩ ٢٢/٧٤ ٧٤/٥٨٣ ٤٦/٤١ ٩٣/٦٨٨

 كانادا  ٣٦/١٤ ٠٩/٧ ٣٣/٢٥ ٣٦/٩ ٩٤/٢٢ ١٤/٣

 مكزيك ١٠/٣ ٥٩/٠ ٣٧/١ ٠٥/٣ ٣٠/١ ٠٥/٦
 جمع آمريكاي شمالي ١٢/٩٧ ٥٠/٤٩٧ ٩٣/١٠٠ ١٥/٥٩٦ ٧١/٦٥ ١٢/٦٩٨

 آمريكاي مركزي و جنوبي      

 آرژانتين  ـــ ٤١/٠ ـــ ١٤/٠ ـــ ٠٤/٠

 برزيل ٠٩/١ ٣٩/٣ ٠٥/٠ ٥٦/٢ ١٠/٠ ٢٠/٣

 پرو ـــ ٠٩/٠ ـــ ٠٨/٠ ـــ ٠٢/٠

 شيلي  ـــ ٩٦/٠ ـــ ٣١/١ ـــ ٤٣/٠

 كلمبيا ٦٨/٠ ٠٣/٤ ٥٩/٠ ٠٤/١٩ ٥١/٠ ٧٢/٤٣

 ونزوئال  ـــ ٠٤/٠ ـــ ٩٨/٣ ـــ ٤٢/٧

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٧٧/١ ٩٢/٨ ٦٤/٠ ١٢/٢٧ ٦١/٠ ٨٣/٥٤

 اروپا و اورآسيا      

 آلمان  ٣٢/٥١ ٣٣/٣٣ ٩١/٣٤ ٢٧/٢٤ ٠٩/١٧ ٣٨/٩

 اسپانيا  ٣٦/١ ٤٣/١٠ ـــ ٢٩/١٠ ـــ ٤٣/٦
 انگلستان  ٠٥/٨ ٦٢/٩٠ ٢٢/٠ ١٩/٥٦ ٣٩/٠ ٥٧/٢٣
 ايتاليا  ـــ ـــ ـــ ٠١/٠ ـــ ١٨/٠
 ايرلند  ـــ ٠٧/٠ ـــ ٠٠١/٠ ـــ ـــ
 بلژيك  ٤٥/٣ ٠٠/٣ ـــ ٦٦/٠ ـــ ١١/٠

 بلغارستان  ـــ ٢١/٠ ـــ ٢٣/٠ ـــ ٠٤/٠

 پرتغال  ـــ ١١/٠ ـــ ١٢/٠ ـــ ـــ

 تركيه  ١٠/٢ ٩٨/٠ ٤١/١ ٠٥/١ ٦٨/٠ ٨٥/٠

 جمهوري چك  ٤٥/١٣ ٣٦/٦ ٦٧/١٠ ٢٧/٥ ٦٥/٧ ٧٠/٤

 روماني  ٩٠/١ ٥٦/٢ ٤٧/٠ ٥٧/٠ ٠١/٠ ـــ

 سوئد  ـــ ٠١/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 : شوروي سابق ٩٧/٨٧ ٧١/٢٧٨ ٦٢/٩٠ ٠٦/٢٠١ ٠٨/٦٦ ٠٧/١٧٠
 اوكراين  ـــ ـــ ٣٤/٣١ ٨٦/٥٠ ٦٦/١٥ ٢١/٢٦
 فدراسيون روسيه  ـــ ـــ ٦١/٤٥ ٢٣/٩٥ ٠١/٤٣ ٧٧/١٠٣

 قرقيزستان  ـــ ـــ ـــ ٤٧/٠ ـــ ٠٨/٠
 قزاقستان  ـــ ـــ ٦٥/١٣ ٣٣/٥٤ ٤٠/٧ ٠١/٤٠

 ساير  ـــ ـــ ٠٣/٠ ١٧/٠ ـــ ـــ

 فرانسه  ١٢/٣ ٧٨/١٢ ٣٣/١ ٩٦/٦ ـــ ٥٤/١



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٥٩

 ادامه ... ١٩٨٣-٢٠٠٣توليد زغالسنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها طي سالهاي  )  : ٩-٤٨(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ(

١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٣ 

 زغال كك شو زغال حرارتي زغال كك شو زغال حرارتي زغال كك شو زغال حرارتي
 نام كشور

 لهستان  )١( ٢٠/١٥٣ )١( ٥٩/٢٦ ٨٩/٨٠ ١٨/١٦ ٧٠/٦٥

 مجارستان  ٨١/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 نروژ   ٢٠/٠ ٣٠/٠ ـــ ٢٦/٠ ـــ ٨٢/٢
 يوگسالوي سابق  ـــ ٢٥/٠ ـــ ١٥/٠ ـــ ١٠/٢
 ساير  ـــ ـــ ـــ ٠٠١/٠ ـــ ـــ
 جمع اروپا و آوراسيا  ٧٣/١٧٣ ٩١/٥٩٢ ٢٢/١٦٦ ٩٨/٣٨٧ ٠٧/١٠٨ ٤٧/٢٨٧

 خاورميانه       

 ايران  ٨١/٠ ٠٨/٠ ٦٧/٠ ٢٦/٠ ٧٣/٠ ١١/٠

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 جمع خاورميانه  ٨١/٠ ٠٨/٠ ٦٧/٠ ٢٦/٠ ٧٣/٠ ١١/٠

 آفريقا       

 آفريقاي جنوبي  ٧٤/٩ ٨٢/١٠٩ ٩٧/٤ ٧٥/١٤٧ ٤٠/١ ٢٩/١٩١
 زيمبابوه  ٢٩/٠ ١١/٢ ٥٧/٠ ٣٦/٤ ٦٥/٠ ٤٨/٢
 ساير  ٠٢/٠ ٧٤/١ ـــ ٠٠/٢ ـــ ٧٣/١
 جمع آفريقا  ٠٥/١٠ ٦٧/١١٣ ٥٤/٥ ١١/١٥٤ ٠٥/٢ ٥٠/١٩٥

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا  ٨٢/٤٢ ٧٤/٤٤ ٩٦/٧٤ ٩١/٧٩ ١٣/١٠٩ ٢٣/١٣٣
 اندونزي  ـــ ٤٣/٠ ـــ ٧٧/٢٥ ـــ ٥٢/١٠٥

 پاكستان  ـــ ٠٣/١ ـــ ٢٦/٢ ـــ ١٤/٢
 چين  ٢٠/٥٧ ٨١/٤٥٣ ١٨/٨٨ ١٤/٧٣٦ ٣٢/١٤٥ ٩٦/١٠٣٧

 زالندنو  ٢٢/٠ ٥٣/١ ١٧/١ ٢٧/١ ٣٤/٢ ٩٦/١
 ژاپن  ٣٢/٥ ٢٦/٩ ـــ ٨٣/٥ ـــ ـــ
 پين فيلي ـــ ٧٠/٠ ـــ ١٥/١ ـــ ٩٩/١
 كره جنوبي  ـــ ٤٨/١٢ ـــ ٤٥/٥ ـــ ٠٢/٢
 كره شمالي ٥١/٢ ٤١/٣٠ ـــ ٨١/٢٣ ـــ ٩٢/١٩
 هندوستان  ٦٢/١٧ ٤٨/٧٥ ٦١/٢٩ ٩٧/١٣٨ ٩٥/١٨ ٨٨/١٩٩
 ويتنام  ـــ ٠٤/٥ ـــ ٧٢/٤ ـــ ٧٧/١٢
 ساير  ـــ ١٤/٢ ـــ ٣٦/٠ ـــ ٣٦/٠
 آسيا و اقيانوسيه جمع  ٦٩/١٢٥ ٠٤/٦٣٧ ٩٢/١٩٣ ٦٣/١٠٢٥ ٧٣/٢٧٥ ٧٤/١٥١٧

 كل جهان  ١٧/٤٠٩ ١١/١٨٥٠ ٩١/٤٦٧ ٢٤/٢١٩١ ٩٠/٤٥٢ ٧٧/٢٧٥٣
  OECD كشورهاي ٣٤/٢٢٩ ٦٩/٨٧٦ ١٩/٢٥٢ ٥٧/٨٧٤ ١٦/٢١٩ ٥٩/٩٥٠

 OECDكشورهاي غير  ٨٣/١٧٩ ٤٢/٩٧٣ ٧٣/٢١٥ ٦٧/١٣١٦ ٧٤/٢٣٣ ١٨/١٨٠٣

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٢٩/٦٧ ٣٤/١٥٠ ٤٦/٣٦ ٥٠/٩٨ ٤٨/١٧ ٢٠/٤١

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                          ذمأخ

 . شامل زغالسنگ حرارتي و كك شو مي گردد) ١



      

 

 

 ٤٦٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٩٧٣-٢٠٠٣واردات زغالسنگ به تفكيك مناطق مختلف جهان طي سالهاي  )  : ٩-٤٩(جدول 

 )ون تن معادل زغالسنگميلي (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي       

 زغال سخت  ٩٧/١٤ ٠٧/١٦ ١٢/١٤ ٤٢/٣٠ ٤٠/٣٧ ٩٢/٣٦ ٠٧/٤٥

 زغال كك شو  • ٢٧/٦ ٤٠/٤ ٦١/٥ ٣٢/٥ ٨٤/٥ ٦٨/٤

 زغال حرارتي  • ٨٠/٩ ٧٢/٩ ٨١/٢٤ ٠٨/٣٢ ٠٨/٣١ ٣٩/٤٠

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ٠٠٢/٠ ٦٨/٢ ٥٩/٣ ٣٠/٣ ٧٥/٣

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٩٧/١٤ ٠٧/١٦ ١٢/١٤ ١٠/٣٣ ٩٩/٤٠ ٢٢/٤٠ ٨٢/٤٨

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٤٠/١ ٤٨/٠ ٣٩/٢ ٣٨/٤ ١٠/٣ ٤٥/٣ ١٩/٣

 جمع كل آمريكاي شمالي ٣٧/١٦ ٥٥/١٦ ٥١/١٦ ٤٧/٣٧ ٠٩/٤٤ ٦٧/٤٣ ٠١/٥٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي        

 زغال سخت  ١٢/٣ ٨٢/٦ ٤٦/١٤ ٦٢/٢٠ ٧٢/١٨ ٦٩/١٩ ٢٠/٢٠

 زغال كك شو  ـــ ٦٩/٦ ٠٩/١٣ ٧٣/١٥ ٥٠/١٥ ٧٦/١٥ ١٨/١٦

 زغال حرارتي  ١٢/٣ ١٣/٠ ٣٨/١ ٨٩/٤ ٢٢/٣ ٩٤/٣ ٠٢/٤

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ١٢/٣ ٨٢/٦ ٤٦/١٤ ٦٢/٢٠ ٧٢/١٨ ٦٩/١٩ ٢٠/٢٠

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٧٢/٠ ٧٦/٠ ٢٨/١ ٧٧/١ ٧٧/١ ٣٤/٢ ٠

 جمع كل آمريكاي مركزي و جنوبي  ٨٤/٣ ٥٨/٧ ٧٤/١٥ ٣٩/٢٢ ٤٩/٢٠ ٠٣/٢٢ ٢٠/٢٠

 اروپا و اورآسيا        

 زغال سخت  ٢٣/٨٦ ١٠/١٢٧ ١٣/١٨٢ ٤٩/٢١٣ ٠٣/٢٢٩ ٠٩/٢١٦ ٧٦/٢٣١

 زغال كك شو  • ٠١/٤٨ ٨٢/٥٥ ٧٣/٦٢ ٤٣/٥٨ ٤٦/٥٣ ٨٦/٥٤

 زغال حرارتي  • ٠٩/٧٩ ٣١/١٢٦ ٧٦/١٥٠ ٦٠/١٧٠ ٦٣/١٦٢ ٩٠/١٧٦

 زغال قهوه اي  ٣٨/٥ ٣٤/٥ ٤٢/٥ ٥٢/٢ ٦٧/٢ ٥٥/١ ٢٨/١

 زغال نارس ـــ ـــ ٠٣٤/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٤/٠ ٠٠٤/٠ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٦١/٩١ ٤٤/١٣٢ ٥٨/١٨٧ ٠١/٢١٦ ٧٠/٢٣١ ٦٥/٢١٧ ٠٣/٢٣٣

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٩٢/٢٥ ٧٥/١٧ ١٧/١٢ ٩٨/١٥ ٠٢/١٧ ٦٨/١٦ ٥٧/١٤

 جمع كل اروپا و اورآسيا  ٥٢/١١٧ ١٩/١٥٠ ٧٤/١٩٩ ٩٨/٢٣١ ٧٢/٢٤٨ ٣٢/٢٣٤ ٦٠/٢٤٧



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٦١

 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٣واردات زغالسنگ به تفكيك مناطق مختلف جهان طي سالهاي  )  : ٩-٤٩(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 خاورميانه        

 زغال سخت  ٠٤/٠ ٧٠/٢ ٥٤/٥ ٦٧/٩ ٠١/١١ ١٧/١٢ ١٢/١٣

 زغال كك شو  ـــ ٧٧/٠ ٦٢/٠ ٦١/٠ ٦١/٠ ٥٧/٠ ٥٩/٠

 زغال حرارتي  ٠٤/٠ ٩٣/١ ٩٢/٤ ٠٦/٩ ٤٠/١٠ ٥٩/١١ ٥٣/١٢

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٠٤/٠ ٧٠/٢ ٥٤/٥ ٦٧/٩ ٠١/١١ ١٧/١٢ ١٢/١٣

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٠٢/٠ ٠١/٠ ٠٠٢/٠ ٠٠٢/٠ ٠٠٢/٠ ٠٠٢/٠ ـــ

 جمع كل خاورميانه  ٠٦/٠ ٧١/٢ ٥٤/٥ ٦٧/٩ ٠١/١١ ١٧/١٢ ١٢/١٣

 آفريقا        

 زغال سخت  ٩٥/٠ ٤٣/٢ ٥٢/٣ ٢٢/٧ ٦٢/٨ ٠٤/٩ ٣٢/٩

 زغال كك شو  ـــ ٩١/١ ٢٠/٢ ١١/٣ ٢٩/٣ ٦٩/٣ ٨٧/٣

 زغال حرارتي  ٩٥/٠ ٥٢/٠ ٣٢/١ ١١/٤ ٣٣/٥ ٣٦/٥ ٤٥/٥

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مع زغالسنگ ج ٩٥/٠ ٤٣/٢ ٥٢/٣ ٢٢/٧ ٦٢/٨ ٠٤/٩ ٣٢/٩

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٥٣/٠ ٣٠/٠ ٣٣/٠ ٣٩/٠ ٤٣/٠ ٤٠/٠ ـــ

 جمع كل آفريقا  ٤٨/١ ٧٣/٢ ٨٤/٣ ٦١/٧ ٠٤/٩ ٤٥/٩ ٣٢/٩

 آسيا و اقيانوسيه        

 زغال سخت  ٥٠/٦٠ ٤١/٩٩ ٢٣/١٨٨ ١٣/٢٦٥ ٢٥/٢٨٤ ٤٨/٣١١ ٢٢/٣٢٣

 شو زغال كك  • ٧٢/٧٣ ٧٥/٩٦ ٤٢/٩٥ ٦٤/٩٦ ٠٧/١٠٤ ٤٣/١٢١

 زغال حرارتي  • ٦٩/٢٥ ٤٩/٩١ ٧١/١٦٩ ٦١/١٨٧ ٤١/٢٠٧ ٧٩/٢٠١

 زغال قهوه اي  ـــ ٠٠١/٠ ٤٨/٠ ٦٩/٠ ٩١/٠ ٢٩/١ ٩٩/٠

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٥٠/٦٠ ٤١/٩٩ ٧٢/١٨٨ ٨٢/٢٦٥ ١٦/٢٨٥ ٧٧/٣١٢ ٢٢/٣٢٤

 ل از زغالسنگ محصوالت حاص ٢٤/٠ ٧٠/٠ ٨٤/٠ ٧١/٣ ٧٩/٣ ٥٦/٣ ـــ

 جمع كل آسيا و اقيانوسيه  ٧٤/٦٠ ١٠/١٠٠ ٥٦/١٨٩ ٥٣/٢٦٩ ٩٥/٢٨٨ ٣٢/٣١٦ ٢٢/٣٢٤



      

 

 

 ٤٦٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٣واردات زغالسنگ به تفكيك مناطق مختلف جهان طي سالهاي  )  : ٩-٤٩(جدول 

 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 كل جهان        

 زغال سخت  ٨١/١٦٥ ٥٣/٢٥٤ ٠٠/٤٠٨ ٥٥/٥٤٦ ٠٢/٥٨٩ ٤٠/٦٠٥ ٦٩/٦٤٢

 زغال كك شو  • ٣٦/١٣٧ ٨٧/١٧٢ ٢٠/١٨٣ ٧٩/١٧٩ ٣٩/١٨٣ ٦١/٢٠١

 زغال حرارتي  • ١٦/١١٧ ١٢/٢٣٥ ٣٥/٣٦٣ ٢٣/٤٠٩ ٠١/٤٢٢ ٠٨/٤٤١

 زغال قهوه اي  ٣٨/٥ ٣٤/٥ ٩٠/٥ ٨٩/٥ ١٧/٧ ١٣/٦ ٠١/٦

 زغال نارس ـــ ـــ ٠٣/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ١٩/١٧١ ٨٧/٢٥٩ ٩٣/٤١٣ ٤٤/٥٥٢ ٢٠/٥٩٦ ٥٣/٦١١ ٧٠/٦٤٨

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٨٣/٢٨ ٠٠/٢٠ ٠١/١٧ ٢١/٢٦ ١٠/٢٦ ٤٣/٢٦ ٧٦/١٧

 جمع كل جهان  ٠٢/٢٠٠ ٨٧/٢٧٩ ٩٤/٤٣٠ ٦٥/٥٧٨ ٣٠/٦٢٢ ٩٦/٦٣٧ ٤٦/٦٦٦

  OECDكشورهاي        

 زغال سخت  ٦٩/١٤٤ ٧٠/٢٠٣ ٧٤/٢٩٢ ١٩/٣٩٥ ٦٠/٤٣٠ ٦٤/٤٣٥ ٣٨/٤٥٧

 زغال كك شو  ـــ ٨٩/١١٢ ٠٩/١٣٩ ٣٣/١٤٠ ٢١/١٣٦ ٦٥/١٣٥ ٩٨/١٤٨

 زغال حرارتي  ٦٩/١٤٤ ٨١/٩٠ ٦٥/١٥٣ ٨٧/٢٥٤ ٤٠/٢٩٤ ٩٩/٢٩٩ ٣٩/٣٠٨

 زغال قهوه اي  ٣٠/٥ ٣٣/٥ ٥٠/٤ ٦٠/٤ ٥٢/٥ ٤٤/٤ ٥٤/٤

 زغال نارس ـــ ـــ ٠٣/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٩٩/١٤٩ ٠٣/٢٠٩ ٢٧/٢٩٧ ٧٩/٣٩٩ ١٢/٤٣٦ ٠٨/٤٤٠ ٩٢/٤٦١

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٩٠/٢٣ ٤١/١٦ ٤٩/١١ ٨٢/١٨ ٩٠/١٧ ١٠/١٨ ٧٦/١٧

 OECDجمع كل كشورهاي  ٨٩/١٧٣ ٤٤/٢٢٥ ٧٦/٣٠٨ ٦١/٤١٨ ٠٣/٤٥٤ ١٨/٤٥٨ ٦٧/٤٧٩

  OECDكشورهاي غير        

 زغال سخت  ١٣/٢١ ٨٣/٥٠ ٢٦/١١٥ ٣٦/١٥١ ٤٢/١٥٨ ٧٦/١٦٩ ٣١/١٨٥

 زغال كك شو  ـــ ٤٧/٢٤ ٧٨/٣٣ ٨٨/٤٢ ٥٩/٤٣ ٧٤/٤٧ ٦٣/٥٢

 زغال حرارتي  ١٣/٢١ ٣٦/٢٦ ٤٨/٨١ ٤٨/١٠٨ ٨٤/١١٤ ٠٢/١٢٢ ٦٨/١٣٢

 زغال قهوه اي  ٠٨/٠ ٠١/٠ ٤١/١ ٢٩/١ ٦٥/١ ٦٩/١ ٤٨/١

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ٠٠٣/٠ ٠٠٤/٠ ٠٠٤/٠ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٢٠/٢١ ٨٤/٥٠ ٦٦/١١٦ ٦٥/١٥٢ ٠٨/١٦٠ ٤٦/١٧١ ٧٩/١٨٦

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٩٣/٤ ٥٩/٣ ٥٢/٥ ٣٩/٧ ٢٠/٨ ٣٢/٨ ـــ

 OECDجمع كل كشورهاي غير  ١٣/٢٦ ٤٣/٥٤ ١٨/١٢٢ ٠٥/١٦٠ ٢٧/١٦٨ ٧٨/١٧٩ ٧٩/١٨٦

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                         مأخذ

 .  ارقام در دسترس نمي باشند•
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٤٦٣

 ٢٠٠٣  و ١٩٨٣واردات زغالسنگ به تفكيك كشورها در سالهاي  )  : ٩-٥٠(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ(

١٩٨٣ ٢٠٠٣ 

 كك شو حرارتي )١(كل واردات  كك شو حرارتي )١(كل واردات 
 نام كشور

 اي شماليآمريك      

 اياالت متحده آمريكا  ـــ ٠٩/١ ١٢/١ ٦١/١ ٠٠/١٩ ٠١/٢٣

 كانادا  ٩٨/٥ ٧١/٨ ٠٩/١٥ ٠٧/٣ ٠٨/١٦ ٢٢/٢٣

 مكزيك ٢٩/٠ ـــ ٣٤/٠ ـــ ٣١/٥ ٧٨/٥

 جمع آمريكاي شمالي ٢٧/٦ ٨٠/٩ ٥٥/١٦ ٦٨/٤ ٣٩/٤٠ ٠١/٥٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي      

 ين آرژانت ٤٩/٠ ـــ ٥٣/٠ ٧٦/٠ ٠٧/٠ ٨٣/٠

 برزيل ٨٥/٥ ـــ ٠٦/٦ ١٨/١٤ ـــ ١٨/١٤

 پرو ٠٥/٠ ـــ ٠٩/٠ ٠٤/٠ ٩٥/٠ ٩٩/٠

 شيلي  ٣٠/٠ ـــ ٣٣/٠ ١٣/١ ٣٢/٢ ٤٥/٣

 كلمبيا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ونزوئال  ـــ ـــ ١٤/٠ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ـــ ١٣/٠ ٤٥/٠ ٠٨/٠ ٦٨/٠ ٧٦/٠

 اي مركزي و جنوبيجمع آمريك ٦٩/٦ ١٣/٠ ٥٨/٧ ١٨/١٦ ٠٢/٤ ٢٠/٢٠

 اروپا و اورآسيا      

 آلمان  ٧٩/١ ٤٦/١١ ٢٤/١٨ ٤٥/٥ ٦٢/٢٥ ٢٨/٣٦

 اتريش  ٢٨/٢ ٦٣/٠ ٢٠/٤ ٨٤/١ ٩٧/١ ٧٤/٤

 اسپانيا  ١٩/٣ ٠٦/٢ ٦٧/٥ ٣٢/٣ ١٥/١٥ ٧٠/١٨

 اسلواكي  ٩٧/١ ٨٦/٢ ٣٢/٩ ٨١/٢ ٨٥/١ ٣١/٥

 انگلستان  ٥١/٢ ٩٠/١ ١٣/٥ ٣٨/٦ ٢٢/٢٢ ٥٤/٢٩

 ايتاليا  ٣١/٩ ٥٣/٧ ٩٦/١٦ ٩٦/٤ ٤٠/١٤ ٩٢/٢٠

 ايرلند  ٠٠٣/٠ ٤٦/١ ٤٨/١ ـــ ٢٤/٢ ٢٧/٢

 ايسلند  ٠١/٠ ٠٣/٠ ٠٦/٠ ٠١/٠ ٠٨/٠ ١٤/٠

 بلژيك  ١٥/٣ ٣٦/٤ ١٥/٨ ٢٢/٣ ١٧/٦ ٧٥/٩

 بلغارستان  ٥٣/١ ٤٤/٤ ٤٤/٦ ٣٠/١ ٧١/٢ ٠١/٤

 پرتغال  ٣٥/٠ ١٤/٠ ٥٢/٠ ـــ ٦٦/٤ ٦٧/٤

 تركيه  ٤٦/١ ـــ ٤٦/١ ٩٥/٤ ٦٧/٩ ٣٢/١٥

 جمهوري چك  ٠٨/٠ ٤٦/١ ٩٢/١ ٤٤/٠ ٧٤/٠ ٨٤/١

 دانمارك  ٠١/٠ ٣١/٧ ٣٩/٧ ـــ ١٩/٨ ٢٢/٨



      

 

 

 ٤٦٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ٢٠٠٣  و ١٩٨٣واردات زغالسنگ به تفكيك كشورها در سالهاي  )  : ٩-٥٠(جدول 

 )ميليون تن معادل زغالسنگ(
١٩٨٣ ٢٠٠٣ 

 كك شو حرارتي )١(كل واردات  كك شو حرارتي )١(كل واردات 
 نام كشور

 روماني  ٤٧/٣ ٨١/١ ٧٦/٦ ٦٩/٢ ٣٨/٠ ٠٧/٣

 سوئد  ٤٩/١ ٣٤/١ ٠٦/٣ ٧٨/١ ٢١/١ ٤٦/٣

 سوئيس  ـــ ٣٣/٠ ٤٣/٠ ـــ ٠٨/٠ ١١/٠

 : شوروي سابق ـــ ٠٨/٨ ٠٩/٨ ٤٤/٢ ١٠/٢٣ ٦٧/٢٥

 اوكراين  ـــ ـــ ـــ ٤٤/٢ ٩٣/٢ ٣٨/٥

 تاجيكستان  ـــ ـــ ـــ ٠٠١/٠ ٠٦/٠ ٠٦/٠

 روسيه سفيد  ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٦/٠ ٢٦/٠

 فدراسيون روسيه  ـــ ـــ ـــ ـــ ٨٥/١٨ ٨٥/١٨

 قرقيزستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ٥٦/٠ ٥٦/٠

 قزاقستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ليتواني  ـــ ـــ ـــ ـــ ٢٥/٠ ٢٥/٠

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ١٨/٠ ٣٠/٠

 فرانسه  ٧٩/٦ ٤٦/١٠ ٨٦/١٨ ٤٠/٦ ٣١/٩ ٢٦/١٧

 فنالند  ـــ ٩٥/٣ ٠٦/٥ ٢٣/١ ٧٥/٧ ٤٧/٩

 لوكزامبورگ  ـــ ١٦/٠ ٧٨/١ ـــ ١١/٠ ١١/٠

 لهستان  )٢( )٢(٠٢/١ ٠٢/١ ٤١/٠ ٩١/١ ٣٤/٢

 مجارستان  ٨٩/٠ ـــ ٩٢/٢ ٧٥/٠ ٣٢/٠ ٤٩/١

 نروژ   ١٢/٠ ٤٣/٠ ٠٥/١ ـــ ٦٤/٠ ٠١/١

 هلند  ٦٩/٢ ٤٦/٤ ٧٨/٧ ٤٦/٤ ٥٦/١٤ ٦٣/١٩

 يوگسالوي سابق  ٩٠/٤ ـــ ٩٣/٤ ٠٤/٠ ١٠/١ ٤٩/١

 يونان  ـــ ٢٢/١ ٢٦/١ ـــ ٦٩/٠ ٦٩/٠

 ساير ٠٣/٠ ٢٠/٠ ٢٥/٠ ـــ ٠٦/٠ ٠٦/٠

 جمع اروپا و آوراسيا  ٠١/٤٨ ٠٩/٧٩ ١٩/١٥٠ ٨٦/٥٤ ٩٠/١٧٦ ٦٠/٢٤٧

 خاورميانه       

 ايران  ٧٧/٠ ـــ ٧٧/٠ ٥٩/٠ ـــ ٥٩/٠

 لبنان  ـــ ـــ ـــ ـــ ١٤/٠ ١٤/٠

 ساير  ـــ ٩٣/١ ٩٤/١ ـــ ٣٩/١٢ ٣٩/١٢

 جمع خاورميانه  ٧٧/٠ ٩٣/١ ٧١/٢ ٥٩/٠ ٥٣/١٢ ١٢/١٣



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٦٥

 ادامه ... ٢٠٠٣  و ١٩٨٣واردات زغالسنگ به تفكيك كشورها در سالهاي  )  : ٩-٥٠(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ(

١٩٨٣ ٢٠٠٣ 

 كك شو يحرارت )١(كل واردات  كك شو حرارتي )١(كل واردات 
 نام كشور

 آفريقا       

 آفريقاي جنوبي  ـــ ـــ ـــ ١٢/١ ـــ ١٢/١

 الجزاير  ٠٥/١ ـــ ٠٤/١ ٠٢/١ ـــ ٠٢/١

 زيمبابوه  ـــ ٠٢/٠ ٠٥/٠ ـــ ٠٤/٠ ٠٤/٠

 مصر ٨٦/٠ ـــ ٨٧/٠ ٥٦/١ ـــ ٥٦/١

 مراكش ـــ ٢٤/٠ ٢٧/٠ ـــ ٩٢/٤ ٩٢/٤

 ساير  ـــ ٢٧/٠ ٥٠/٠ ـــ ٦٧/٠ ٦٦/٠

 جمع آفريقا  ٩١/١ ٥٢/٠ ٧٣/٢ ٨٧/٣ ٤٥/٥ ٣٢/٩

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 اندونزي  ـــ ٠٠١/٠ ٠٢/٠ ـــ ـــ ـــ

 پاكستان  ٤٩/٠ ـــ ٤٩/٠ ٥٢/١ ـــ ٥٢/١

 تايلند  ـــ ١٦/٠ ١٥/٠ ـــ ٥٧/٤ ٥٧/٤

 چين  ـــ ٥٣/١ ٥٣/١ ٩٣/٢ ١٩/٦ ١٢/٩

 چين تايپه  ٤٩/٢ ٥٥/٣ ٠٥/٦ ٠٠/٨ ٤٧/٤٢ ٤٦/٥٠

 زالندنو  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٩/٠ ٠٩/٠

 ژاپن  ٣٤/٦٢ ٠٢/١٣ ٣٦/٧٥ ٢٥/٧٩ ٤٤/٧٠ ٦٩/١٤٩

 فيليپين  ـــ ١٤/٠ ٣٢/٠ ـــ ٦٦/٥ ٦٦/٥

 كره جنوبي  ٢١/٦ ٤٤/٣ ٨/٩ ٦٧/١٦ ٩٣/٤٧ ٦/٦٤

 كره شمالي  ٧٦/١ ـــ ٠٤/٢ ١٤/٠ ٧٦/٠ ٩٠/٠

 مالزي  ـــ ٣٦/٠ ٣٦/٠ ـــ ٣٢/٥ ٣١/٦

 هندوستان  ٤٤/٠ ـــ ٤٤/٠ ٩٣/١٢ ١١/٨ ٠٣/٢١

 هنگ كنگ  ـــ ٠٠/٣ ٠١/٣ ـــ ٢٨/٩ ٢٨/٩

 ويتنام  ـــ ـــ ٠١/٠ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ـــ ٥٠/٠ ٥١/٠ ـــ ٩٨/٠ ٩٨/٠

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٧٢/٧٣ ٦٩/٢٥ ٠٩/١٠٠ ٤٤/١٢١ ٧٩/٢٠١ ٢١/٣٢٤

 كل جهان  ٣٦/١٣٧ ١٦/١٧٧ ٨٧/٢٧٩ ٦١/٢٠١ ٠٨/٤٤١ ٤٦/٦٦٦

  OECD كشورهاي ٨٩/١١٢ ٨١/٩٠ ٤٤/٢٢٥ ٩٨/١٤٨ ٣٩/٣٠٨ ٦٧/٤٧٩

 OECDكشورهاي غير  ٤٧/٢٤ ٣٦/٢٦ ٤٣/٥٤ ٦٣/٥٢ ٦٨/١٣٢ ٧٩/١٨٦

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٥٦/٣٣ ٤٢/٥٨ ٥٥/١٠٥ ٠٣/٣٩ ٢٤/١٣٤ ٧٣/١٨٥

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                         مأخذ

 . شامل واردات  محصوالت حاصل از زغالسنگ نيز مي گردد) ١
 . شامل زغالسنگ حرارتي و كك شو مي گردد) ٢



      

 

 

 ٤٦٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٩٧٣-٢٠٠٣صادرات زغالسنگ به تفكيك مناطق مختلف جهان طي سالهاي  )  : ٩-٥١(جدول 

 )عادل زغالسنگميليون تن م (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي       

 زغال سخت  ٦٢/٥٣ ٧٤/٨٥ ٧١/٩٣ ٨٥/٨٢ ٤٣/٧٠ ٨٢/٥٩ ٨٦/٦١

 زغال كك شو  • ٧٣/٥٩ ١٢/٦٩ ٠٤/٥٨ ١٨/٥٠ ٢٥/٤٣ ٠٥/٤٤

 زغال حرارتي  • ٠٢/٢٦ ٥٩/٢٤ ٨٠/٢٤ ٢٥/٢٠ ٥٧/١٦ ٨١/١٧

 زغال قهوه اي  ٠٠٣/٠ ٠٦/٠ ٠١/٠ ٠٣/٠ ٠٤/٠ ٠٦/٠ ٠٦/٠

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٦٢/٥٣ ٨٠/٨٥ ٧٢/٩٣ ٨٧/٨٢ ٤٧/٧٠ ٨٨/٥٩ ٩٢/٦١

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٦٢/١ ٥٧/٠ ٠٠/١ ٢٦/١ ٣١/٠ ٨١/٠ ٧١/٠

 جمع كل آمريكاي شمالي ٢٤/٥٥ ٣٦/٨٦ ٧٢/٩٤ ١٣/٨٤ ٧٨/٧٠ ٦٩/٦٠ ٦٤/٦٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي        

 زغال سخت  ٠٦/٠ ٢٩/٠ ٣٥/٢٠ ٣٤/٤١ ١٧/٤٤ ٠٧/٤٠ ٧٨/٥٠

 زغال كك شو  ـــ ـــ ٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال حرارتي  ٠٦/٠ ٢٩/٠ ٣٥/٢٠ ٣٤/٤١ ١٧/٤٤ ٠٧/٤٠ ٧٨/٥٠

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٠٦/٠ ٢٩/٠ ٣٥/٢٠ ٣٤/٤١ ١٧/٤٤ ٠٧/٤٠ ٧٨/٥٠

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٠٣/٠ ٠١/٠ ١٦/٠ ٥٢/٠ ٤١/٠ ٥٠/٠ ـــ

 جمع كل آمريكاي مركزي و جنوبي  ٠٩/٠ ٣٠/٠ ٥١/٢٠ ٨٦/٤١ ٥٨/٤٤ ٥٧/٤٠ ٧٨/٥٠

 اروپا و اورآسيا        

 ت زغال سخ ١٩/٧٤ ٧٩/٧١ ٣٢/٧٧ ٦١/٨٤ ٢٨/٩٦ ٨٥/٨٦ ٣٨/٩٩

 زغال كك شو  • ٢١/١٨ ٠٠/٢٨ ٦٥/١٥ ٥٢/١٩ ٧٠/١٤ ٨٤/١٦

 زغال حرارتي  • ٥٨/٥٣ ٣٣/٤٩ ٩٦/٦٨ ٧٥/٧٦ ١٦/٧٢ ٥٤/٨٢

 زغال قهوه اي  ٦٥/١ ٠٢/٥ ٦٤/٤ ٢٥/٢ ١٩/٢ ٤٨/١ ٦٨/٠

 زغال نارس ـــ ٠٠١/٠ ١٥/٠ ١٠/٠ ١٠/٠ ٠٨/٠ ٠٤/٠

 گ جمع زغالسن ٨٤/٧٥ ٨١/٧٦ ١١/٨٢ ٩٦/٨٦ ٥٧/٩٨ ٤٢/٨٨ ١٠/١٠٠

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٢٣/٢٣ ٤٥/١٥ ٢٣/٩ ٢٩/١١ ٦٨/١١ ٤٤/١٢ ٤٢/٩

 جمع كل اروپا و اورآسيا  ٠٨/٩٩ ٢٧/٩٢ ٣٤/٩١ ٢٥/٩٨ ٢٥/١١٠ ٨٦/١٠٠ ٥٢/١٠٩



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٦٧

 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٣صادرات زغالسنگ به تفكيك مناطق مختلف جهان طي سالهاي  )  : ٩-٥١(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 خاورميانه        

 زغال سخت  ـــ ـــ ١٧/٠ ٠٥/٠ ١٠/٠ ٠٢/٠ ٠٣/٠

 زغال كك شو  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال حرارتي  ـــ ـــ ١٧/٠ ٠٥/٠ ١٠/٠ ٠٢/٠ ٠٣/٠

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ـــ ـــ ١٧/٠ ٠٥/٠ ١٠/٠ ٠٢/٠ ٠٣/٠

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع كل خاورميانه  ـــ ـــ ١٧/٠ ٠٥/٠ ١٠/٠ ٠٢/٠ ٠٣/٠

 آفريقا        

 زغال سخت  ٠٥/٢ ٣٢/٣٠ ٤٦/٤٩ ٤٠/٦٧ ٩٩/٦٧ ٥٥/٦٦ ٦٣/٦٨

 زغال كك شو  ـــ ٥٠/٣ ٠٢/٠ ٥٤/٠ ٣١/٠ ٣١/٠ ٣١/٠

 زغال حرارتي  ٠٥/٢ ٨٣/٢٦ ٤٤/٤٩ ٨٧/٦٦ ٦٩/٦٧ ٢٤/٦٦ ٣٢/٦٨

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٠٥/٢ ٣٢/٣٠ ٤٦/٤٩ ٤٠/٦٧ ٩٩/٦٧ ٥٥/٦٦ ٦٣/٦٨

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ١٣/٠ ١٣/٠ ٠٤/٠ ٤١/٠ ٥٠/٠ ٥٠/٠ ـــ

 جمع كل آفريقا  ١٨/٢ ٤٥/٣٠ ٥٠/٤٩ ٨١/٦٧ ٤٩/٦٨ ٠٥/٦٧ ٦٣/٦٨

 آسيا و اقيانوسيه        

 زغال سخت  ٥٩/٢٨ ٩٣/٥٨ ٥٢/١٥٥ ٨١/٢٧٠ ٨٨/٣٢٦ ٥٦/٣٣٨ ٦١/٣٦٦

 زغال كك شو  • ٤٧/٣٩ ٣٥/٧٤ ٥١/١٠١ ٢٠/١١٦ ٧٦/١١٥ ٢٤/١١٩

 زغال حرارتي  • ٤٦/١٩ ١٧/٨١ ٣٠/١٦٩ ٦٨/٢١٠ ٨٠/٢٢٢ ٣٧/٢٤٧

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ٠٨/٠ ٠٢/٠ ـــ ٠٠١/٠ ٠٠٣/٠

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع زغالسنگ  ٥٩/٢٨ ٩٣/٥٨ ٦٠/١٥٥ ٨٣/٢٧٠ ٨٨/٣٢٦ ٥٦/٣٣٨ ٦١/٣٦٦

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٠٤/١ ٥٣/٣ ٣٠/٦ ٦٦/١٦ ٤٤/١٤ ٩١/١٤ ٠٦/٣

 جمع كل آسيا و اقيانوسيه  ٦٤/٢٩ ٤٦/٦٢ ٩١/١٦١ ٤٩/٢٨٧ ٣١/٣٤١ ٤٧/٣٥٣ ٦٧/٣٦٩



      

 

 

 ٤٦٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٣صادرات زغالسنگ به تفكيك مناطق مختلف جهان طي سالهاي  )  : ٩-٥١(جدول 

 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 كل جهان        

 زغال سخت  ٥١/١٥٨ ٠٨/٢٤٧ ٥٢/٣٩٦ ٠٦/٥٤٧ ٨٤/٦٠٥ ٨٦/٥٩١ ٢٨/٦٤٧

 زغال كك شو  • ٩١/١٢٠ ٤٨/١٧١ ٧٣/١٧٥ ٢١/١٨٦ ٠١/١٧٤ ٤٤/١٨٠

 زغال حرارتي  • ١٧/١٢٦ ٠٤/٢٢٥ ٣٣/٣٧١ ٦٤/٤١٩ ٨٦/٤١٧ ٨٤/٤٦٦

 زغال قهوه اي  ٦٦/١ ٠٧/٥ ٧٤/٤ ٢٩/٢ ٢٤/٢ ٥٤/١ ٧٤/٠

 زغال نارس ـــ ـــ ١٥/٠ ١٠/٠ ١٠/٠ ٠٨/٠ ٠٤/٠

 جمع زغالسنگ  ١٧/١٦٠ ١٥/٢٥٢ ٤١/٤٠١ ٤٥/٥٤٩ ١٧/٦٠٨ ٤٩/٥٩٣ ٠٧/٦٤٨

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٠٥/٢٦ ٦٩/١٩ ٧٣/١٦ ١٣/٣٠ ٣٣/٢٧ ١٦/٢٩ ١٩/١٣

 جمع كل جهان  ٢٢/١٨٦ ٨٤/٢٧١ ١٤/٤١٨ ٥٩/٥٧٩ ٥١/٦٣٥ ٦٥/٦٢٢ ٢٦/٦٦١

  OECDكشورهاي        

 ال سخت زغ ٧٨/١٣١ ٦٦/١٩٢ ٤٢/٢٤٥ ١٧/٢٨٦ ٨٦/٢٩٦ ٦١/٢٨٧ ٨٣/٢٩٠

 زغال كك شو  ـــ ١٧/١١٠ ٠١/١٥٧ ٨٨/١٦٢ ٤٨/١٦٣ ٢٧/١٥٤ ٧٧/١٥٧

 زغال حرارتي  ٧٨/١٣١ ٤٩/٨٢ ٤١/٨٨ ٢٩/١٢٣ ٣٨/١٣٣ ٣٤/١٣٣ ٠٥/١٣٣

 زغال قهوه اي  ٤٤/١ ٥١/٤ ٠٣/٤ ٣٣/١ ٤٩/١ ٠٥/١ ٦٢/٠

 زغال نارس ـــ ٠٠١/٠ ١١/٠ ٠٦/٠ ٠٦/٠ ٠٥/٠ ٠٤/٠

 جمع زغالسنگ  ٢١/١٣٣ ١٧/١٩٧ ٥٦/٢٤٩ ٥٦/٢٨٧ ٤١/٢٩٨ ٧١/٢٨٨ ٤٩/٢٩١

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٤٦/٢٥ ٩٩/١٨ ٨٣/١٢ ٥٥/١٢ ٣٦/١٠ ٤٨/١١ ١٩/١٣

 OECDجمع كل كشورهاي  ٦٧/١٥٨ ١٦/٢١٦ ٣٨/٢٦٢ ١١/٣٠٠ ٧٧/٣٠٨ ١٩/٣٠٠ ٦٨/٣٠٤

  OECDكشورهاي غير        

 زغال سخت  ٧٣/٢٦ ٤٢/٥٤ ١٠/١٥١ ٨٩/٢٦٠ ٩٩/٣٠٨ ٢٦/٣٠٤ ٤٥/٣٥٦

 زغال كك شو  ـــ ٧٤/١٠ ٤٧/١٤ ٨٥/١٢ ٧٢/٢٢ ٧٤/١٩ ٦٦/٢٢

 زغال حرارتي  ٧٣/٢٦ ٦٨/٤٣ ٦٣/١٣٦ ٠٤/٢٤٨ ٢٦/٢٨٦ ٥٢/٢٨٤ ٧٩/٣٣٣

 زغال قهوه اي  ٢٢/٠ ٥٦/٠ ٧١/٠ ٩٦/٠ ٧٥/٠ ٤٩/٠ ١٣/٠

 زغال نارس ـــ ـــ ٠٤/٠ ٠٤/٠ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ـــ

 زغالسنگ جمع  ٩٦/٢٦ ٩٨/٥٤ ٨٥/١٥١ ٨٩/٢٦١ ٧٧/٣٠٩ ٧٨/٣٠٤ ٥٨/٣٥٦

 محصوالت حاصل از زغالسنگ  ٥٩/٠ ٧٠/٠ ٩١/٣ ٥٨/١٧ ٩٧/١٦ ٦٨/١٧ ـــ

 OECDجمع كل كشورهاي غير  ٥٤/٢٧ ٦٩/٥٥ ٧٦/١٥٥ ٤٨/٢٧٩ ٧٤/٣٢٦ ٤٦/٣٢٢ ٥٨/٣٥٦

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                          مأخذ

.   ارقام در دسترس نمي باشند•
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٤٦٩

 ٢٠٠٣ و ١٩٨٣صادرات زغالسنگ به تفكيك كشورها در سالهاي  )  : ٩-٥٢( جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ(

١٩٨٣ ٢٠٠٣ 

) ١(كل صادرات  كك شو  حرارتي  )١(كل صادرات   كك شو  حرارتي 
 نام كشور

 آمريكاي شمالي      

 اياالت متحده آمريكا  ٩١/٤٥ ٦٨/٢٣ ٢١/٧٠ ٧٧/٢٠ ٥٢/١٥ ٩٦/٣٦

 كانادا  ٨٢/١٣ ٣٤/٢ ١٦/١٦ ٢٨/٢٣ ٢٩/٢ ٦٧/٢٥

 مكزيك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع آمريكاي شمالي ٧٣/٥٩ ٠٢/٢٦ ٣٦/٨٦ ٠٥/٤٤ ٨١/١٧ ٦٤/٦٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي      

 آرژانتين  ـــ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ـــ ـــ ـــ

 برزيل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 پرو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 شيلي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كلمبيا ـــ ٢٦/٠ ٢٧/٠ ـــ ٤٢/٤٢ ٤٢/٤٢

 ونزوئال  ـــ ـــ ـــ ـــ ٣٦/٨ ٣٦/٨

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ـــ ٢٩/٠ ٣٠/٠ ـــ ٧٨/٥٠ ٧٨/٥٠

  اورآسيااروپا و      

 آلمان  ١٦/٨ ٧٤/٢ ٥٠/١٨ ـــ ١٩/٠ ٧٧/٠

 اتريش  ـــ ٠٠١/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ

 اسپانيا  ـــ ٠٠٣/٠ ٠٣/٠ ـــ ـــ ٩٧/٠

 اسلواكي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٩/٠

 انگلستان  ١٥/٠ ٦٤/٥ ٥٦/٦ ـــ ٥٤/٠ ٨١/٠

 ايتاليا  ـــ ـــ ٢١/٠ ـــ ـــ ١٦/٠

 ايرلند  ـــ ٠٠٤/٠ ٠١/٠ ـــ ٠٠٢/٠ ٠٢/٠

 ايسلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بلژيك  ٠٥/٠ ٥٦/٠ ٢٣/١ ٠١/٠ ٩٧/٠ ١٠/١

 بلغارستان  ـــ ١٩/٠ ١٩/٠ ـــ ـــ ـــ

 پرتغال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 تركيه  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ



      

 

 

 ٤٧٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ٢٠٠٣ و ١٩٨٣صادرات زغالسنگ به تفكيك كشورها در سالهاي  )  : ٩-٥٢(جدول 

 )ميليون تن معادل زغالسنگ(
١٩٨٣ ٢٠٠٣ 

) ١(كل صادرات  كك شو  حرارتي  )١(كل صادرات   كك شو  حرارتي 
 نام كشور

 جمهوري چك  ٦٠/٤ ٢٤/٠ ٨٣/١١ ٥٧/٣ ٥٤/١ ٧١/٦

 دانمارك  ـــ ٠٠٢/٠ ٠٤/٠ ـــ ١٣/٠ ١٣/٠

 روماني  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 سوئد  ـــ ٠٠١/٠ ١٣/٠ ـــ ٠٠١/٠ ٠٦/٠

 سوئيس  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 : شوروي سابق ٢٦/٥ ٦٣/١١ ٨٩/١٦ ٢٤/١٠ ٦٠/٥٤ ٩٦/٦٤

 اوكراين  ـــ ـــ ـــ ـــ ١٥/٢ ١٥/٢

 تاجيكستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 روسيه سفيد  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٠٤/٠ ـــ

 فدراسيون روسيه  ـــ ـــ ـــ ٢٤/١٠ ٣٣/٣٦ ٦٣/٤٦

 قرقيزستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٠١/٠ ـــ

 قزاقستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ١١/١٦ ١٦/١٦

 ليتواني  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ٠١/٠

 فرانسه  ـــ ٤٦/٠ ٣٥/١ ـــ ٠٨/٠ ٤٧/٠

 فنالند  ـــ ـــ ٠٢/٠ ـــ ـــ ٠١/٠

 لوكزامبورگ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 لهستان  )٢( )٢( ٢/٣١ ٧٩/٣٢ ٧٤/٢ ٧٠/١٥ ٤٨/٢٣

 مجارستان  ـــ ـــ ٠٢/٠ ـــ ـــ ٠٧/٠

 نروژ   ـــ ١٣/٠ ٢٨/٠ ـــ ٥٩/٢ ٥٩/٢

 هلند  ٠٠٢/٠ ٧٦/٠ ٤٣/١ ٢٩/٠ ١٥/٦ ٠٢/٧

 يوگسالوي سابق  ـــ ـــ ٧٨/٠ ـــ ـــ ـــ

 يونان  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٦/٠ ١٠/٠

 ساير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع اروپا و آوراسيا  ٢١/١٨ ٥٨/٥٣ ٢٧/٩٢ ٨٤/١٦ ٥٤/٨٢ ٥٢/١٠٩

 خاورميانه       

 ايران  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٣/٠ ٠٣/٠

 لبنان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع خاورميانه  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٣/٠ ٠٣/٠



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٧١

 ادامه  ... ٢٠٠٣ و ١٩٨٣كشورها در سالهاي صادرات زغالسنگ به تفكيك  )  : ٩-٥٢(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ(

١٩٨٣ ٢٠٠٣ 

) ١(كل صادرات  كك شو  حرارتي  )١(كل صادرات   كك شو  حرارتي 
 نام كشور

 آفريقا       

 آفريقاي جنوبي  ٥٠/٣ ٦٦/٢٦ ١٦/٣٠ ـــ ٢٥/٦٨ ٢٥/٦٨

 الجزاير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زيمبابوه  ـــ ١١/٠ ٢٢/٠ ـــ ٠٣/٠ ٠٢/٠

 مصر ـــ ـــ ٠١/٠ ٣١/٠ ٠٤/٠ ٣٥/٠

 مراكش ـــ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ـــ ٠٣/٠ ٠٣/٠ ـــ ٠١/٠ ٠١/٠

 جمع آفريقا  ٥٠/٣ ٨٣/٢٦ ٤٥/٣٠ ٣١/٠ ٣٢/٦٨ ٦٣/٦٨

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا  ٢٨/٣٧ ٦٨/١٤ ٠٠/٥٢ ٨٢/١٠٤ ٣٠/٨٧ ٣٥/١٩٢

 اندونزي  ـــ ٣٧/٠ ٣٧/٠ ـــ ١٨/٧٩ ١٨/٧٩

 پاكستان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 تايلند  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 چين  ٩٩/١ ٩٦/٣ ٢٧/٦ ٩٩/١١ ١١/٧٤ ١٠/٨٦

 چين تايپه  ـــ ـــ ٠١/٠ ـــ ـــ ـــ

 زالندنو  ٢٠/٠ ٠٢/٠ ٢٣/٠ ٣٠/٢ ـــ ٣٠/٢

 ژاپن  ٠١/٠ ٠١/٠ ١٥/٣ ـــ ـــ ٨٣/٢

 فيليپين  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كره جنوبي ـــ ـــ ـــ ـــ ٠ ـــ

 كره شمالي ـــ ٠٤/٠ ٠٤/٠ ـــ ٧٧/٠ ٧٧/٠

 مالزي  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٥/٠ ٠٥/٠

 هندوستان  ـــ ٠٥/٠ ٠٥/٠ ١٣/٠ ٦٧/٠ ٨٠/٠

 هنگ كنگ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ويتنام  ـــ ٣٢/٠ ٣٢/٠ ـــ ٢٢/٥ ٢٢/٥

 ساير  ـــ ـــ ٠١/٠ ـــ ٠٧/٠ ٠٧/٠

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٤٧/٣٩ ٤٦/١٩ ٤٦/٦٢ ٢٤/١١٩ ٣٧/٢٤٧ ٦٧/٣٦٩

 كل جهان  ٩١/١٢٠ ١٧/١٢٦ ٨٤/٢٧١ ٤٤/١٨٠ ٨٤/٤٦٦ ٢٦/٦٦١

  OECD كشورهاي ١٧/١١٠ ٤٩/٨٢ ١٦/٢١٦ ٧٧/١٥٧ ٠٥/١٣٣ ٦٨/٣٠٤

 OECDكشورهاي غير  ٧٤/١٠ ٦٨/٤٣ ٦٩/٥٥ ٦٦/٢٢ ٧٩/٣٣٣ ٥٨/٣٥٦

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٣٥/٨ ١٧/١٠ ٤٩/٢٩ ٣٠/٠ ١٢/٨ ٦٣/١١

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                          مأخذ

 . نگ حرارتي و كك شو مي گرددشامل زغالس) ٢        . شامل صادرات محصوالت حاصل از زغالسنگ نيز مي گردد) ١



      

 

 

 ٤٧٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  به تفكيك مناطق١٩٧٣-٢٠٠٣مصرف زغالسنگ جهان طي سالهاي  )  : ٩-٥٣(جدول 

 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي       

 زغال سخت  ٧٦/٤٥٥ ١٥/٥٥٠ ٥٨/٦٥٨ ٥٧/٧٦٤ ٣٦/٧٥٦ ١٠/٧٦٤ ٨٦/٧٦٣

 زغال كك شو  • ٢٤/٤٣ ٢٠/٣٥ ٩٣/٣١ ٣٩/٢٩ ٠٥/٢٨ ٠٧/٢٧

 زغال حرارتي  • ٩١/٥٠٦ ٣٨/٦٢٣ ٦٤/٧٣٢ ٩٧/٧٢٦ ٠٥/٧٣٦ ٧٩/٧٣٦

 زغال قهوه اي  ٤٧/١١ ٢٨/٣٨ ١٤/٥٨ ٩٣/٥٩ ٥٤/٥٨ ٨٦/٥٩ ١٣/٦٢

 زغال نارس ـــ ـــ ٠١/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ
 )١(رف زغالسنگ كل مص ٧٩/٤٦٨ ٦٧/٥٩٢ ٢٨/٧١٨ ١٠/٨٢٨ ٠٨/٨١٨ ٢٤/٨٢٧ ٨٢/٨٢٩

 آمريكاي مركزي و جنوبي        

 زغال سخت  ٢٠/٩ ٦٥/١٦ ٧٥/٢٤ ٠٦/٢٩ ٦٤/٢٧ ٦٦/٢٦ ٨٦/٢٥

 زغال كك شو  ـــ ٣٩/٨ ١٧/١٤ ٣٧/١٦ ٩١/١٥ ٢٥/١٦ ٧٩/١٦

 زغال حرارتي  ٢٠/٩ ٢٧/٨ ٥٨/١٠ ٦٩/١٢ ٧٣/١١ ٤١/١٠ ٠٧/٩

 زغال قهوه اي  ٠٤/٠ ٠٢/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 )١(كل مصرف زغالسنگ  ٨٩/٩ ٤٦/١٧ ٨٩/٢٥ ٣١/٣٠ ٩٥/٢٨ ٦٦/٢٨ ٨٦/٢٥

 اروپا و اورآسيا        

 زغال سخت  ١٢/٨٠٦ ٧٤/٨١٦ ٣٠/٦٦٤ ١١/٥٢١ ٧٧/٥٢٢ ٥٧/٥٢٠ ٠٨/٥٣٥
 زغال كك شو  • ٦٥/٢٠٦ ٣٥/١٩٢ ٦٤/١٥٩ ٤٩/١٤٩ ٢٣/١٤٩ ٤٥/١٤٧
 زغال حرارتي  • ٠٩/٦١٠ ٩٥/٤٧١ ٤٧/٣٦١ ٢٨/٣٧٣ ٣٤/٣٧١ ٦٣/٣٨٧
 زغال قهوه اي  ٥٨/٢٦٩ ٨٩/٣١٩ ٣٣/٢٥٣ ٩٩/٢١٧ ٥٨/٢١٤ ١٧/٢١٠ ٩٣/٢١٦

 زغال نارس ٨٠/٢٠ ٣٢/١١ ١٤/٧ ٤٥/٥ ٩٠/٥ ٢٨/٦ ٩٥/٤
 )١(كل مصرف زغالسنگ  ٤١/١١٠١ ١٩/١١٤٩ ٠٧/٩٢٩ ١٩/٧٥٠ ٥٠/٧٤٨ ٦٢/٧٤٣ ٠٩/٧٦٢

 خاورميانه        

 زغال سخت  ٨٤/٠ ١٨/٣ ٥٤/٦ ١٧/١١ ٩٧/١١ ٨٩/١٢ ٩٣/١٣
 زغال كك شو  ـــ ٥٨/١ ٢٩/١ ٤١/١ ٣٩/١ ٤٢/١ ٣٢/١
 زغال حرارتي  ٨٤/٠ ٦٠/١ ٢٦/٥ ٧٦/٩ ٥٨/١٠ ٤٧/١١ ٦١/١٢
 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ٠٦/٠ ٠٦/٠ ٠٦/٠ ٠٧/٠ ٠٧/٠
 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 )١(كل مصرف زغالسنگ  ٨٥/٠ ١٩/٣ ٦٠/٦ ٢٣/١١ ٠٤/١٢ ٩٥/١٢ ٩٩/١٣

 آفريقا        

 زغال سخت  ٨٥/٥٣ ٩٤/٩٥ ٩٨/١١٣ ٩٨/١٢٧ ١٧/١٢٨ ٤٩/١٣٢ ٢٤/١٣٨

 زغال كك شو  ـــ ٥٦/٨ ٧٥/٧ ٩٦/٤ ٢٨/٥ ٩١/٥ ٦١/٥

 زغال حرارتي  ٨٥/٥٣ ٣٩/٨٧ ٢٢/١٠٦ ٠٢/١٢٣ ٩٠/١٢٢ ٥٨/١٢٦ ٦٣/١٣٢

 زغال قهوه اي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 زغال نارس ـــ ٠٠٤/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٣/٠ ٠٠٣/٠ ـــ
 )١(كل مصرف زغالسنگ  ٢٥/٥٤ ١٢/٩٦ ٠٠/١١٤ ٨٨/١٢٧ ٠٠/١٢٨ ٢٩/١٣٢ ٢٤/١٣٨



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٧٣

 ادامه...  به تفكيك مناطق ١٩٧٣-٢٠٠٣مصرف زغالسنگ جهان طي سالهاي  )  : ٩-٥٣(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

  كشورنام ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آسيا و اقيانوسيه        

 زغال سخت  ٨٧/٤٩١ ٩٢/٧٩٠ ٥٤/١٢٦٢ ٠٧/١٥١٧ ٩١/١٥٢٧ ٦٩/١٦٤٧ ٢٩/١٧٥٠
 زغال كك شو  • ٩٩/١٥٩ ٦٩/٢١٤ ٤٠/٢٢٨ ٥٤/٢٢٦ ٩٠/٢٤٨ ٨٨/٢٧٧
 زغال حرارتي  • ٩٣/٦٣٠ ٨٥/١٠٤٧ ٦٧/١٢٨٨ ٣٧/١٣٠١ ٧٩/١٣٩٨ ٤١/١٤٧٢

 زغال قهوه اي  ٥٢/١٣ ١٢/٢٢ ٩٠/٣٧ ٣٦/٤٧ ٢٥/٤٨ ٠٩/٥٠ ٧٢/٤٣
 زغال نارس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 )١(كل مصرف زغالسنگ  ٧٠/٥٠٤ ١٤/٨١٠ ٥٦/١٢٩٤ ٣٨/١٥٥٣ ٤٩/١٥٦٢ ٣٠/١٦٨٦ ١٦/١٧٩١

 كل جهان        

 زغال سخت  ٦٣/١٨١٧ ٥٩/٢٢٧٣ ٦٩/٢٧٣٠ ٩٦/٢٩٧٠ ٨٢/٢٩٧٤ ٤٠/٣١٠٤ ٢٦/٣٢٢٧
 زغال كك شو  • ٤١/٤٢٨ ٤٦/٤٦٥ ٧١/٤٤٢ ٩٩/٤٢٧ ٧٦/٤٤٩ ١٢/٤٧٦
 زغال حرارتي  • ١٧/١٨٤٥ ٢٣/٢٢٦٥ ٢٥/٢٥٢٨ ٨٣/٢٥٤٦ ٦٤/٢٦٥٤ ١٤/٢٧٥١
 زغال قهوه اي  ٦٠/٢٩٤ ٣١/٣٨٠ ٤٣/٣٤٩ ٣٤/٣٢٥ ٤٢/٣٢١ ١٧/٣٢٠ ٨٦/٣٢٢

 زغال نارس ٨٠/٢٠ ٣٣/١١ ١٥/٧ ٤٦/٥ ٩٠/٥ ٢٩/٦ ٩٥/٤
 )١(ف زغالسنگ كل مصر ٩٠/٢١٣٩ ٧٨/٢٦٦٨ ٤٠/٣٠٨٨ ٠٨/٣٣٠١ ٠٥/٣٢٩٨ ٠٧/٣٤٣١ ١٦/٣٥٦٠

  OECDكشورهاي        

 زغال سخت  ٥٥/١٠١١ ٢٤/١١٣٤ ٦٩/١٢٢١ ٧٠/١٣٢٢ ٢٧/١٣٢٦ ٠٨/١٣٣٧ ٤٩/١٣٦٠
 زغال كك شو  • ٩١/٢٣٣ ٩١/٢٣٠ ٣١/٢٠٧ ٦٦/١٩٩ ٩٢/١٩٦ ٤٢/٢١٢
 زغال حرارتي  • ٣٣/٩٠٠ ٧٨/٩٩٠ ٣٩/١١١٥ ٦١/١١٢٦ ١٥/١١٤٠ ٠٧/١١٤٨
 زغال قهوه اي  ٨٩/١٨٨ ٨٠/٢٥٢ ١٤/٢٢٧ ٩١/٢١٤ ٧٥/٢١٣ ٧١/٢١٤ ٥٠/٢١٦

 زغال نارس ٧٨/١ ٩٧/٢ ٢٤/٤ ٤٣/٣ ٣٥/٤ ٦٨/٤ ٩٥/٤
 )١ (كل مصرف زغالسنگ ٧٩/١٢٠٤ ٩٤/١٣٩٠ ٤٣/١٤٥٣ ٤٤/١٥٤٨ ٢٢/١٥٥٢ ٢٢/١٥٦٦ ٠٤/١٥٨٧

  OECDكشورهاي غير        

 زغال سخت  ٠٨/٨٠٦ ٣٥/١١٣٩ ٠١/١٥٠٩ ٢٥/١٦٤٨ ٥٥/١٦٤٨ ٣٢/١٧٦٧ ٧٧/١٨٦٦
 زغال كك شو  ـــ ٥٠/١٩٤ ٥٦/٢٣٤ ٤٠/٢٣٥ ٣٣/٢٢٨ ٨٣/٢٥٢ ٧٠/٢٦٣
 زغال حرارتي  ٠٨/٨٠٦ ٨٤/٩٤٤ ٤٥/١٢٧٤ ٨٥/١٤١٢ ٢٢/١٤٢٠ ٤٩/١٥١٤ ٠٦/١٦٠٣
 زغال قهوه اي  ٧١/١٠٥ ٥١/١٢٧ ٢٩/١٢٢ ٤٣/١١٠ ٦٧/١٠٧ ٤٦/١٠٥ ٣٥/١٠٦

 زغال نارس ٠١/١٩ ٣٦/٨ ٩١/٢ ٠٣/٢ ٥٥/١ ٦٠/١ ـــ
 )١(كل مصرف زغالسنگ  ١١/٩٣٥ ٨٤/١٢٧٧ ٩٨/١٦٣٤ ٦٤/١٧٥٢ ٨٣/١٧٤٥ ٨٥/١٨٦٤ ١٢/١٩٧٣

 كشورهاي عضو اتحاديه اروپا        

 زغال سخت  ٩٢/٣٠١ ٦٢/٢٩١ ٧٨/٢٥٧ ٣١/٢٢٤ ٦٥/٢٢٥ ٥٩/٢١٩ ٩٩/٢٢٩
 زغال كك شو  • ٦٩/٩٥ ٣٠/٧٨ ٨٦/٦٣ ٥٦/٥٩ ٠٩/٥٦ ٢٤/٥٧
 زغال حرارتي  • ٩٣/١٩٥ ٤٨/١٧٩ ٤٥/١٦٠ ٠٩/١٦٦ ٥١/١٦٣ ٧٥/١٧٢
 زغال قهوه اي  ٧٠/١١٠ ٨١/١٣٤ ٥٢/٨٥ ٨٠/٦٩ ٨٠/٧٢ ٣٧/٧٤ ٧٩/٧٢
 زغال نارس ٥١/١ ٨٢/٢ ٢٣/٤ ٤٣/٣ ٣٥/٤ ٦٨/٤ ٩٥/٤
 )١(كل مصرف زغالسنگ  ٣٢/٤١٨ ١٤/٤٢٩ ٧٤/٣٥١ ٤٩/٣٠٦ ٨٥/٣١٢ ٠٠/٣١٠ ٨٨/٣١٦

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                          مأخذ

   .  ارقام در دسترس نمي باشند•    . شامل مصرف زغالسنگ و محصوالت حاصل از آن مي گردد) ١



      

 

 

 ٤٧٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ١٩٧٣-٢٠٠٣مصرف زغالسنگ جهان طي سالهاي  )  : ٩-٥٤(جدول 

 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 ورنام كش ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي       

 اياالت متحده آمريكا ٣٦/٤٤٤ ٠٠/٥٥٤ ٠٥/٦٧٨ ٧٩/٧٧٣ ٨٧/٧٦٣ ٣٨/٧٧٤ ٦٤/٧٧٤

 كانادا  ٨٠/٢١ ٦٥/٣٤ ٤٧/٣٤ ٢٤/٤٤ ٨٧/٤٣ ٠٢/٤٢ ١٨/٤٢

 مكزيك ٦٢/٢ ٠٢/٤ ٧٧/٥ ٠٧/١٠ ٣٣/١٠ ٨٤/١٠ ٠٠/١٢

 اليجمع آمريكاي شم ٧٩/٤٦٨ ٦٧/٥٩٢ ٢٨/٧١٨ ١٠/٨٢٨ ٠٨/٨١٨ ٢٤/٨٢٧ ٨٢/٨٢٨

 آمريكاي مركزي و جنوبي       

 آرژانتين  ٠٢/١ ٠٨/١ ٠٣/١ ٧٥/٠ ٧٤/٠ ٦٤/٠ ٨٧/٠

 برزيل ٧٤/٣ ٩٢/٩ ٩٣/١٥ ٤٨/١٩ ١٨/١٩ ٦٦/١٨ ٤٩/١٧

 پرو  ٢٢/٠ ٢٠/٠ ٥٥/٠ ٩٠/٠ ٨٢/٠ ١٢/١ ٠١/١

 شيلي  ٧١/١ ٤٣/١ ٦٧/٢ ٦٦/٤ ٦٦/٣ ٨٩/٣ ٨٧/٣

 كلمبيا  ٦٤/٢ ٢٠/٤ ٢٩/٥ ٧٨/٣ ٨٩/٣ ٤٩/٣ ٨١/١

 ونزوئال  ٣٩/٠ ١٨/٠ ٠٤/٠ ١٩/٠ ٠٧/٠ ٠٣/٠ ٠٥/٠

 ساير ١٧/٠ ٤٥/٠ ٣٨/٠ ٥٣/٠ ٦٠/٠ ٨٣/٠ ٧٦/٠

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٨٩/٩ ٤٦/١٧ ٨٩/٢٥ ٣١/٣٠ ٩٥/٢٨ ٦٦/٢٨ ٨٦/٢٥

 اروپا و اورآسيا       

 آلمان  ١٠/١٩٩ ٣٤/٢٠٠ ٢٧/١٤٠ ١٧/١٢١ ٥٠/١٢٣ ٩١/١٢١ ٣٩/١٢١

 اتريش ٥٣/٥ ٤٩/٥ ٢٤/٤ ١٧/٥ ٥٧/٥ ١٦/٥ ٥٦/٥

 اسپانيا  ٩٠/١٢ ٦٥/٢٥ ٢٠/٢٧ ٨٨/٢٩ ٣٦/٢٧ ٨٤/٣٠ ٠٥/٢٨

 اسلواكي  ٣٧/١١ ٤٩/١١ ٦٥/٨ ١٠/٦ ٣٢/٦ ٠٦/٦ ٤١/٦

 انگلستان  ١٨/١٠٩ ٤١/٩٢ ٧١/٧٤ ٨٣/٤٨ ٨٠/٥٥ ٩٦/٥٠ ٧٥/٥٤

 ايتاليا ٥٦/١١ ٦٣/١٧ ٢٢/١٥ ٩٤/١٧ ٠٩/١٩ ٦١/١٩ ٢٤/٢١

 ايرلند  ٢٦/٢ ٣٣/٣ ٧٧/٤ ٦٨/٣ ٧٥/٣ ٦٦/٣ ٤٨/٣

 ايسلند  ـــ ٠٦/٠ ٠٦/٠ ١٤/٠ ١٣/٠ ١٤/٠ ١٤/٠

 بلژيك  ٩٧/١٥ ٠٦/١٤ ٧٠/١٢ ٩٦/١١ ٠٢/١١ ٥٢/٩ ٠٨/٩

 بلغارستان  ٩٠/١١ ١٧/١٤ ٩٠/١١ ٣٧/٩ ٤١/١٠ ٤٥/٩ ٤١/١٠

 پرتغال  ٧٢/٠ ٦٠/٠ ٥٢/٤ ٤٤/٥ ٥٦/٤ ٩٧/٤ ٧٠/٤

 تركيه  ٣٦/٧ ٦٤/١٢ ٨٢/٢٢ ٣١/٣٣ ٩٤/٢٧ ٢٨/٢٨ ٠٤/٣٢

 جمهوري چك ٨٤/٥٠ ٥٩/٤٩ ٠٩/٣٥ ٧٦/٣٠ ١٢/٣٠ ٢٩/٢٩ ٦٩/٢٩

 دانمارك  ٧٦/٢ ٤٩/٧ ٢٣/١٠ ٦٩/٥ ٠٢/٦ ٩٦/٥ ٢٦/٨

 روماني  ٤٠/١٢ ٦٦/٢٠ ٤٢/١٤ ٦٤/١٠ ٥٨/١١ ٩٧/١١ ٨١/١١



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٧٥

 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٣مصرف زغالسنگ جهان طي سالهاي  )  : ٩-٥٤(جدول 
 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 سوئد ٣٣/٢ ٩٣/٢ ٨٩/٣ ٥٠/٣ ٩٤/٣ ٠٦/٤ ٦٥/٣

 سوئيس  ٤٧/٠ ٥٤/٠ ٢٥/٠ ٢٠/٠ ٢١/٠ ١٩/٠ ٩٠/٠

 :شوروي سابق ٦٥/٤٥٥ ٤٤٤ ٩٩/٣٤٨ ٣٦/٢٤٦ ٢٤٣ ٦٦/٢٤٣ ٣٧/٢٤٧

 اوكراين  ـــ ـــ ٢٨/٩٢ ١٩/٤٩ ٦٣/٤٧ ٥٨/٤٦ ٤٧/٤٥

 تاجيكستان  ـــ ـــ ٢٢/٠ ٠٨/٠ ٠٨/٠ ٠٨/٠ ٠٧/٠

 روسيه سفيد  ـــ ـــ ٤/٢ ٢/١ ٩٩/٠ ٨٩/٠ ٢٦/٠

 فدراسيون روسيه  ١٢/٢٣٤ ـــ ٥٨/١٩٠ ٣١/١٥٨ ٢٦/١٥٢ ٤٩/١٥٢ ٥٩/١٦١

 قرقيزستان  ـــ ـــ ٢٧/١ ٧٠/٠ ٤٦/٠ ٧٤/٠ ٧٨/٠

 قزاقستان ـــ ـــ ٥٦/٥٢ ٢٩/٣١ ٩٥/٣٥ ٤١/٣٧ ٠٧/٣٣

 ليتواني ـــ ـــ ٦١/٠ ١٤/٠ ١٣/٠ ٢١/٠ ٢٥/٠

 ساير  ـــ ـــ ٠٥/٩ ٤٦/٥ ٤٩/٥ ٢٥/٥ ٨٨/٥

 فرانسه  ٧٧/٤١ ١٣/٣٨ ٣٦/٢١ ٤٩/٢١ ٠٨/١٨ ٠٤/١٩ ٩٠/١٩

 فنالند  ٦٥/٣ ٩٠/٤ ٨٦/٧ ٢٢/٧ ٧٩/٨ ٤٠/٩ ٧٥/١١

 لوكزامبورگ  ٤٨/٣ ٧٨/١ ٤٨/١ ١٨/٠ ١٦/٠ ١٣/٠ ١١/٠

 لهستان  ٧١/١٠٦ ٧١/١٢٨ ٢٣/١٠٦ ٤٤/٨٠ ٥٩/٧٩ ٤٦/٧٨ ٧١/٧٩

 مجارستان  ٢٩/١١ ٦٤/١١ ٦٦/٧ ٦٨/٥ ٤٠/٥ ١٨/٥ ٤١/٥

 نروژ  ٣٠/١ ٣٥/١ ٢١/١ ٥٤/١ ٣٥/١ ١٦/١ ١٣/١

 هلند  ١٠/٤ ٤١/٧ ٦١/١١ ٤٢/١١ ٩١/١١ ٩٧/١١ ٢٤/١٢

 يوگسالوي سابق  ٣٠/١٣ ٠٥/٢٤ ٦٩/١٩ ٠٩/١٩ ٥٢/١٩ ٧٠/١٩ ٨٠/٢٠

 يونان  ٠١/٣ ٠٠/٧ ٦٧/١١ ٩١/١٢ ٣٠/١٣ ٨٢/١٢ ٧٣/١٢

 ساير  ٥٠/٠ ١٧/١ ٣٦/٠ ٠٧/٠ ٠٨/٠ ٠٨/٠ ٠٩/٠

 جمع اروپا و اورآسيا ٤١/١١٠١ ١٩/١١٤٩ ٠٧/٩٢٩ ١٩/٧٥٠ ٥٠/٧٤٨ ٦٢/٧٤٣ ٠٩/٧٦٢

 خاورميانه        

 ايران  ٨٣/٠ ٦٦/١ ٣٨/١ ٥١/١ ٥١/١ ٥٥/١ ٤٠/١

 لبنان  ٠١/٠ ـــ ١٠/٠ ١٩/٠ ١٩/٠ ١٩/٠ ١٤/٠

 ساير  ـــ ٥٢/١ ١٢/٥ ٥٣/٩ ٣٣/١٠ ٢٢/١١ ٤٥/١٢

 جمع خاورميانه  ٨٥/٠ ١٩/٣ ٦٠/٦ ٢٣/١١ ٠٤/١٢ ٩٥/١٢ ٩٩/١٣



      

 

 

 ٤٧٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ١٩٧٣-٢٠٠٣مصرف زغالسنگ جهان طي سالهاي  )  : ٩-٥٤(جدول 

 )ميليون تن معادل زغالسنگ (

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آفريقا        

 آفريقاي جنوبي  ٣٥/٤٨ ٣٩/٨٩ ٣٣/١٠٣ ٨٨/١١٦ ٧٤/١١٥ ٩٢/١١٩ ٥٧/١٢٥

 الجزاير  ٣٣/٠ ٠٤/١ ٨٦/٠ ٦٩/٠ ٧٣/٠ ٩٠/٠ ٠٢/١

 زيمبابوه  ٤٧/٢ ٢٣/٢ ٨٤/٤ ٨٢/٣ ٥٠/٣ ٢١/٣ ١٤/٣

 مصر ٣٩/٠ ٩٧/٠ ٢٧/١ ٦٦/٠ ٩٠/٠ ٩٠/٠ ٢٥/١

 مراكش  ٥٢/٠ ٨٣/٠ ٥٥/١ ٧٨/٣ ٨١/٤ ٩٥/٤ ٩٦/٤

 ساير  ٢٠/٢ ٦٤/١ ١٥/٢ ٠٦/٢ ٣٢/٢ ٤٠/٢ ٣١/٢

 جمع آفريقا  ٢٥/٥٤ ١٢/٩٦ ٠٠/١١٤ ٨٨/١٢٧ ٠٠/١٢٨ ٢٩/١٣٢ ٢٤/١٣٨

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا  ٢٦/٣٢ ٠٥/٤٠ ٦٧/٥٣ ٧٦/٦٧ ٨٦/٦٨ ٨٥/٦٩ ٥٠/٧٠

 اندونزي  ١٢/٠ ٢٦/٠ ٠١/٧ ٨٨/١٦ ٩٥/٢٣ ٦٥/٢٥ ٣٤/٢٦

 پاكستان  ٨٢/٠ ٥٢/١ ٢٩/٣ ٨٧/٢ ١٤/٣ ٦٠/٣ ٦٦/٣

 تايلند  ١٤/٠ ٩٩/٠ ٤٩/٧ ٧٢/١٠ ٣١/١٢ ٨٤/١٢ ٣٥/١٢

 چين  ٤١/٢٩٢ ٢١/٤٩٧ ٦٢/٨١٨ ٥٨/٩٣٦ ٥١/٩١٠ ٢٦/١٠١٠ ٣٠/١١٠٦

 چين تايپه  ٢٥/٣ ١١/٨ ٦٤/٢٢ ٠٢/٤٢ ٩٠/٤٤ ٥٩/٤٧ ٤٦/٥٠

 زالندنو  ٨٠/١ ٥٦/١ ٦٠/١ ٥٥/١ ٨٢/١ ٧٨/١ ٤٥/٢

 ژاپن  ٦٦/٨٢ ٠١/٨٧ ١٦/١١١ ٠٢/١٣٠ ١٢/١٣٨ ٨٣/١٤٢ ٠٥/١٤٧

 فيليپين  ٠٤/٠ ٩١/٠ ٧٨/١ ٢٠/٧ ٥١/٧ ٠٤/٧ ٦٥/٧

 كره جنوبي  ٦١/١١ ٥١/٢٤ ٠٠/٣٥ ٣٦/٥٦ ٤٢/٦١ ٧٧/٦٥ ٦١/٦٦

 كره شمالي  ٠٤/٢٥ ٥١/٤١ ٠١/٣١ ٠٦/٢٤ ٨٤/٢٤ ٥٤/٢٣ ٤٨/٢٤

 مالزي ٠١/٠ ٣٦/٠ ٤٦/١ ٩٨/١ ٤١/٢ ٠١/٣ ٣٩/٦

 هندوستان  ٧٩/٥١ ٤٥/٩٨ ٨٩/١٨٤ ٢٧/٢٤١ ٨٤/٢٤٥ ٥٧/٢٥٤ ٥٢/٢٤٧

 هنگ كنگ  ٠١/٠ ٠١/٣ ٤٠/١٠ ٣٢/٥ ٠٦/٧ ٦٦/٧ ٢٨/٩

 ويتنام  ٢٢/٢ ٠٣/٤ ٩٨/٢ ٢٥/٦ ١٨/٧ ٨٨/٧ ٥٤/٧

 ساير  ٥١/٠ ٦٨/٠ ٥٧/١ ٥٤/٢ ٦١/٢ ٤٥/٢ ٥٦/٢

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٧٠/٥٠٤ ١٤/٨١٠ ٥٦/١٢٩٤ ٣٨/١٥٥٣ ٤٩/١٥٦٢ ٣٠/١٦٨٦ ١٦/١٧٩١

 كل جهان  ٩٠/٢١٣٩ ٧٨/٢٦٦٨ ٤٠/٣٠٨٨ ٠٨/٣٣٠١ ٠٥/٣٢٩٨ ٠٧/٣٤٣١ ١٦/٣٥٦٠

  OECD كشورهاي ٧٩/١٢٠٤ ٩٤/١٣٩٠ ٤٣/١٤٥٣ ٤٤/١٥٤٨ ٢٢/١٥٥٢ ٢٢/١٥٦٦ ٠٤/١٥٨٧

 OECDكشورهاي غير  ١١/٩٣٥ ٨٤/١٢٧٧ ٩٨/١٦٣٤ ٦٤/١٧٥٢ ٨٣/١٧٤٥ ٨٥/١٨٦٤ ١٢/١٩٧٣

  كشور اتحاديه اروپا ١٥ ٣٢/٤١٨ ١٤/٤٢٩ ٧٤/٣٥١ ٤٩/٣٠٦ ٨٥/٣١٢ ٠٠/٣١٠ ٨٨/٣١٦

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                         مأخذ
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آمريكاي شمالي آمريكاي  مركزي و
جنوبي

اروپا و اورآسيا خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

توليد مصرف

نمودار (١٨-٩)  : توليد و مصرف زغالسنگ مناطق مختلف جهان در سال ٢٠٠٣
ميليون تن معادل زغالسنگ

258

22

355

57

292

نمودار ( ١٧-٩) : ذخاير زغالسنگ جهان در سال ٢٠٠٣ به تفكيك مناطق
 ( ميليارد تن )

آمريكاي شمالي آمريكاي  مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا آفريقا و خاورميانه آسيا و اقيانوسيه
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نمودار (١٩-٩)  : مصرف زغالسنگ جهان طي سالهاي ٢٠٠٣-١٩٧٣
ميليون تن معادل زغالسنگ
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 ٤٧٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ٢٠٠٢عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال سخت در جهان در سال  )  : ٩-٥٥(جدول 

 )ميليون تن (

 مصرف كنندگان نهايي

  خانگي ) ١(صنايع فوالد )٢(نيروگاههاي برق و حرارت
 نام كشور توليد واردات صادرات

 آمريكاي شمالي      

 اياالت متحده آمريكا  ٩/٩١٧ ١/١٦ ٨/٣٥ ٠/٢٢ ٤/٧٥٠ ـــ

 كانادا  ٥/٢٩ ٩/١٨ ٨/٢٦ ١/٤ ٧/١٣ ٠/٠

 مكزيك ٠/١١ ٩/٥ ٠/٠ ٨/١ ٢/١٢ ـــ

 جمع آمريكاي شمالي ٤/٩٥٨ ٩/٤٠ ٦/٦٢ ٩/٢٧ ٣/٧٧٦ ٠/٠

 آمريكاي مركزي و جنوبي      

 برزيل ١/٥ ٠/١٣ ـــ ٠/١٢ ١/٤ ـــ

 كلمبيا  ٩/٤٣ ـــ ٩/٣٤ ٠/١ ٩/٠ ١/٠

 ساير  ٩/٧ ٩/٥ ٣/٧ ٩/١ ٢/٣ ٠/٠

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٩/٥٦ ٠/١٩ ٢/٤٢ ٨/١٤ ٢/٨ ١/٠

 اروپا و اورآسيا      

 آلمان  ٢/٢٩ ١/٣٣ ٢/٠ ٥/١١ ٥/٤٩ ٢/٠

 اتريش  ـــ ٠/٤ ـــ ٩/١ ٧/١ ١/٠

 اسپانيا  ٨/٩ ٥/٢٤ ٠/٠ ٨/٣ ٢/٢٨ ١/٠

 انگلستان  ٠/٣٠ ٧/٢٨ ٥/٠ ٩/٥ ٤/٤٨ ٨/١

 ايتاليا ٢/٠ ٢/١٩ ـــ ٦/٥ ٧/١٢ ٠/٠

 ايرلند  ـــ ٨/٢ ٠/٠ ـــ ٤/٢ ٣/٠

 بلژيك  ٢/٠ ٩/٩ ٠/٢ ٨/٣ ٨/٣ ٣/٠

 پرتغال  ـــ ٧/٥ ـــ ـــ ٤/٥ ـــ

 تركيه  ٢/٢ ٧/١١ ـــ ٥/٣ ٠/٢ ٩/٠

 جمهوري چك  ٥/١٤ ٢/١ ٧/٥ ٤/٥ ٩/٣ ٣/٠

 مارك دان ـــ ٣/٦ ٢/٠ ـــ ٦/٦ ٠/٠

 سوئد  ـــ ٨/٢ ٠/٠ ٩/١ ٦/٠ ـــ

 شوروي سابق  ٣/٣٠٠ ١/٢٧ ٤/٦٦ ٣/٨٣ ١/١٥٣ ٣/٩

 فرانسه  ٩/١ ٨/١٧ ١/٠ ٩/٦ ٦/٨ ٧/٠

 فنالند  ـــ ٨/٥ ـــ ٣/١ ٠/٥ ٠/٠

 لهستان  ٧/١٠٣ ٧/٢ ٦/٢٢ ٣/١٢ ٢/٥٠ ٨/٧

 مجارستان  ـــ ٨/٠ ٠/٠ ٦/٠ ٠/٠ ١/٠



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٧٩

 ادامه ... ٢٠٠٢ان عمده زغال سخت در جهان در سال عرضه و مصرف كنندگ )  : ٩-٥٥(جدول 
 )ميليون تن (

 مصرف كنندگان نهايي

  خانگي ) ١(صنايع فوالد )٢(نيروگاههاي برق و حرارت
 نام كشور توليد واردات صادرات

 هلند  ـــ ٧/٢١ ٦/٨ ٠/٣ ١/٩ ٠/٠

 يوگسالوي سابق  ٧/٣ ٦/١ ـــ ٠/٠ ٥/٤ ٠/٠

 يونان  ـــ ٠/١ ٠/٠ ـــ ٠/٠ ـــ

 ساير  ٢/٢ ٢/١٣ ١/٢ ٢/٧ ٨/٣ ٠/٠

 جمع اروپا و اورآسيا ٩/٤٩٧ ٦/٢٤١ ٤/١٠٨ ٩/١٥٧ ٥/٣٩٩ ٩/٢١

 خاورميانه و آفريقا      

 آفريقاي جنوبي  ٩/٢٢٦ ٢/١ ٢/٦٩ ٥/٧ ٨/٩٦ ٥/٢

 مصر ٠/٠ ٧/١ ٤/٠ ٥/١ ـــ ـــ

 زيمبابوه  ٧/٣ ٠/٠ ٠/٠ ٨/٠ ٦/٢ ٠/٠

 ساير  ١/٣ ٣/٢٠ ١/٠ ٦/٢ ٨/١٧ ٠/٠

 جمع خاورميانه و آفريقا  ٧/٢٣٣ ٣/٢٣ ٧/٦٩ ٤/١٢ ٢/١١٧ ٥/٢

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا  ٢/٢٧٣ ـــ ٩/٢٠٢ ٤/٤ ٣/٥٥ ٠/٠

 اندونزي ٤/١٠٣ ـــ ٢/٧٤ ٢/٠ ٠/٢٠ ـــ

 چين  ٨/١٣٩٧ ٣/١١ ٩/٨٣ ٩/٢٢٣ ٧/٧٣٠ ٩/٦٧

 چين تايپه  ـــ ٠/٥٢ ـــ ٢/٧ ٩/٣٦ ـــ

 زالندنو  ٢/٤ ١/٠ ٩/١ ٧/٠ ٧/٠ ٠/٠

 ژاپن  ـــ ٧/١٦٢ ـــ ٥/٦٤ ٩/٧٨ ـــ

 كره جنوبي  ٣/٣ ١/٧٠ ـــ ٥/١٦ ١/٤٣ ـــ

 كره شمالي  ٩/٢١ ٢/٠ ٣/٠ ٢/٠ ٧/٣ ـــ

 هندوستان ٨/٣٣٧ ٣/٢٣ ٥/١ ٠/٣٤ ١/٢٧٤ ٤/١٢

 هنگ كنگ  ـــ ٧/٨ ـــ ـــ ٠/٨ ـــ

 ساير  ٣/٢١ ٣/١٥ ١/٦ ١/١ ٩/٩ ٤/١

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٩/٢١٦٢ ٧/٣٤٣ ٨/٣٧٠ ٧/٣٥٢ ٣/١٢٦١ ٧/٨١

 كل جهان  ٩/٣٩٠٩ ١/٦٦٨ ٩/٦٥٣ ٥/٥٦٥ ٥/٢٥٦٢ ١/١٠٦

  OECD كشورهاي ٠/١٤٣٣ ٠/٤٧٩ ٤/٣٠٩ ٤/١٨٤ ٧/١١٩٣ ٦/١٢

 OECDكشورهاي غير  ٩/٢٤٧٦ ١/١٨٩ ٥/٣٤٤ ١/٣٨١ ٨/١٣٦٨ ٥/٩٣

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, 2004 Edition              :                                                 مأخذ

 . مصرف صنايع فوالد شامل مصرف در كوره هاي كك سازي است)  ١
 بخش عمومي و مولدهاي      CHPنيروگاههاي برق و حرارت شامل زغال سخت مصرفي در نيروگاههاي متعارف برق و دو منظوره                      ) ٢

 . صي  و همچنين براي گرمايش محل مي باشد     اختصا



      

 

 

 ٤٨٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )تن/ دالر  (          ١٩٨٣-٢٠٠٣طي سالهاي  OECDهزينه واردات زغالسنگ كك شو در كشورهاي  )  : ٩-٥٦(جدول 

 نام كشور ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 آمريكاي شمالي      
 اياالت متحده آمريكا • • ١٢/٤٣ ٤٦/٥٠ ٥/٤٩ ٧٣/٥٢

 اروپا      
 آلمان ٥٦/٥٨ ١٣/٦١ ٤١/٤٢ ٥/٥٠ ٤٩/٦٢ ٥٩/٥٧
 اتريش • • • • ٩١/٥١ •
 اسپانيا  • ٥٣/٥٥ ١١/٤٩ ٣٢/٥٢ ٠٩/٥٧ ٤٤/٥٩
 انگلستان ٤٦/٦٠ ٢٩/٥٧ ٨٢/٤٦ ١٤/٥٣ ٨١/٥٦ ٢٣/٥٤
 ايتاليا  ٧٧/٦٣ ٩٣/٥٤ ٥٢/٥٠ ٤٦/٥٥ ٦٧/٥٧ ٠١/٦٠
 ايرلند  • ٨٦/١٠٩ ٣٢/٩٧ ٨٦/٩٩ • ٧٢/١٣٢

 بلژيك  ٦/٦٧ ٧٥/٥٦ ٨٤/٤٣ ٧٧/٤٧ ٤٤/٤٦ ٤٨
 پرتغال  • ٤٧/٥٤ ٣٩/٤٦ ٨١/٤٧ • •
 دانمارك  ٦٥/٥٣ ٧/١٣١ ٨٣/٣٩٠ ٧٦/١٢٨ • •
 سوئد  • • ٩٥/٥٣ ٦٦/٤٩ ٤٧/٦٢ ١٩/٦٥
 فرانسه  ٢٤/٦٦ ٣٣/٥٦ ٢٦/٤٧ ٤٣/٥٢ ١٧/٦٠ ٢٥/٦١
 فنالند  • • ٨٨/٥٣ ٦٤/٦٠ ٤٦/٦٣ ٤/٦٦
 ند هل ٨٤/٥٨ ٨٣/٥١ ٨٦/٤٦ ٣٦/٥٥ ٥٥/٥٥ ١٢/٦٤
 يونان  ٨٤/٥٨ ٨٣/٢٢٠ • • • •

 آسيا       
 ژاپن   ٧٦/٦٧ ٣٩/٥٥ ٤٦/٣٩ ١٣/٤١ ١٤/٤٢ ٧٣/٤١
 كره جنوبي  • • ٤١/٤٢ ٧٥/٤٢ ٠٤/٤٥ ٥٨/٤٦

 
 )تن/ دالر  (         ١٩٨٣-٢٠٠٣طي سالهاي  OECDهزينه واردات زغالسنگ حرارتي در كشورهاي  )  : ٩-٥٧(جدول 

 نام كشور ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 آمريكاي شمالي      
 اياالت متحده آمريكا ٤٢/٤٥ ٣٢/٣٢ ١١/٣١ ١٤/٣٥ ٦١/٣٧ ٧٦/٣٣

 اروپا      
 آلمان ٧٤/٥١ ٢٨/٤٠ ٢٥/٣٣ ٠٣/٤٢ ٥٧/٣٧ ٩٣/٣٧
 اتريش • • ٣٦/٤٤ ١٣/٥٤ ٨٢/٥٦ ٤٤/٦٥
 اسپانيا  • ٩١/٣٦ ٦٩/٣١ ٠٢/٣٧ ٥٧/٣٤ ٦٢/٣٤
 انگلستان ٥٩/٦٦ ٣١/٥٠ ٣٧/٣٩ ٤٦/٤٥ ٢٨/٤٠ ٧٦/٤٠
 ايتاليا  ٩١/٥٠ ٠٩/٤٧ ٨٧/٣٧ ٨١/٤٤ ٢٣/٤١ ٩٤/٤٠
 ايرلند  ٧١/٧٥ ٥٥/٦٥ ٨٦/٤٠ ١٢/٤٣ ٨١/٤٦ ٥/٤٥
 بلژيك  ٠٩/٥٥ ٨٤/٤١ ٠٢/٤٠ ٢٣/٤٧ ٢٨/٣٩ ٤٩/٣٥
 پرتغال  • ٧٢/٣٨ ٣/٢٩ ٧٤/٣٨ ٧٩/٣٤ ٦٩/٣٦
 دانمارك  ٤٨/٤٧ ٢٥/٣٢ ٦٧/٣١ ٦٧/٤٠ ٦٢/٣١ ٩٥/٤٣
 سوئد  • • ٣١/٤٩ ٩/٥٧ ٣٢/٥٥ ٠٣/٥٧
 فرانسه  ٢٦/٤٦ ٩٢/٤١ ٣٣/٣٥ ٠٥/٤٢ ٥٤/٣٩ ٩١/٣٧
 فنالند  ٢١/٤٦ ٣٤/٣٣ ٠٦/٣٢ ٧٩/٤٠ ٠٧/٣٧ ٨١/٣٨
 هلند  ٨٤/٦١ ٣٨/٤٣ ٥٣/٢٩ ٠٧/٤٠ ٨/٣٥ ٢٢/٣٦
 يونان  ٤٨/٦٢ ٧٦/٣٣ ٠١/٣٢ ١٢/٤١ ٨/٣٦ ٧٧/٣٦

 آسيا       
 ژاپن   ٥٣/٥٥ ٩٢/٤٥ ٥٩/٣٤ ٩٥/٣٧ ٩٥/٣٦ ٩٣/٣٤
 كره جنوبي  • • ٦٧/٢٨ ٠٨/٣١ ٦٨/٣٠ ٣٩/٢٩

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org:                                                              مأخذ
 .    ارقام در دسترس نمي باشند•



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٨١

 )تن/ دالر (                                                                       ١٩٨٨-٢٠٠٣قيمت زغالسنگ طي سالهاي )  :  ٩-٥٨(جدول 

 قيمت سيف وارداتي ژاپن

 زغال كك شو  زغال حرارتي 

قيمت زغال آمريكا براي 
 نيروگاههاي بخاري

 قيمت نشانه

 )پايه شمال غرب اروپا(
 سال

١٩٨٨ ٩٤/٣٩ ٧٧/٣٣ ٠٦/٥٥ ٤٧/٤٢ 

١٩٨٩ ٠٨/٤٢ ٢٩/٣٣ ٦٨/٥٨ ٨٦/٤٨ 

١٩٩٠ ٤٨/٤٣ ٣٣/٣٣ ٥٤/٦٠ ٨١/٥٠ 

١٩٩١ ٨٠/٤٢ ٠٦/٣٣ ٤٥/٦٠ ٣٠/٥٠ 

١٩٩٢ ٥٣/٣٨ ٢٣/٣٢ ٨٢/٥٧ ٤٥/٤٨ 

١٩٩٣ ٦٨/٣٣ ٥٧/٣١ ٢٦/٥٥ ٧١/٤٥ 

١٩٩٤ ١٨/٣٧ ٧٥/٣٠ ٧٧/٥١ ٦٦/٤٣ 

١٩٩٥ ٥٠/٤٤ ٨٥/٢٩ ٤٧/٥٤ ٥٨/٤٧ 

١٩٩٦ ٢٥/٤١ ١٩/٢٩ ٦٨/٥٦ ٥٤/٤٩ 

١٩٩٧ ٩٢/٣٨ ٧٩/٢٨ ٥١/٥٥ ٥٣/٤٥ 

١٩٩٨ ٠٠/٣٢ ٣١/٢٨ ٧٦/٥٠ ٥١/٤٠ 

١٩٩٩ ٧٩/٢٨ ٤٦/٢٧ ٨٣/٤٢ ٧٤/٣٥ 

٢٠٠٠ ٩٩/٣٥ ١٣/٢٧ ٦٩/٣٩ ٥٨/٣٤ 

٢٠٠١ ٢٩/٣٩ ٥٤/٢٧ ٣٣/٤١ ٩٦/٣٧ 

٢٠٠٢ ٦٥/٣١ ٣٣/٢٨ ٠١/٤٢ ٩٠/٣٦ 

٢٠٠٣ ٥٢/٤٢ ٦٢/٢٨ ٥٧/٤١ ٦٧/٣٤ 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition:                                                                           مأخذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نمودار ( ٢٠-٩)  :  قيمت زغالسنگ طي سالهاي ٢٠٠٣-١٩٩٣

20

30

40

50

60

70

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 سال

قيمت نشانه ( پايه شمال غرب اروپا ) قيمت زغال آمريكا براي نيروگاههاي بخاري
قيمت سيف زغال كك شو وارداتي ژاپن قيمت سيف زغال حرارتي وارداتي ژاپن

دالر آمريكا به ازاي هر تن



      

 

 

 ٤٨٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  طي    OECDقيمت زغالسنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت و نيروگاهها در كشورهاي )  :  ٩-٥٩(جدول 

 ١٩٨٣-٢٠٠٣                                                                           سالهاي 
 )تن/ دالر ( 

 صنعت نيروگاهها

 حرارتي كك شو زغال حرارتي

١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٣ 

 نام كشور 

 آمريكاي شمالي         

 اياالت متحده آمريكا  ٣/٤٣ ٨/٣٥ ٧/٣٧ ٤/٦٥ ٣/٥٢ ٩/٥٥ ٦/٣٨ ٧/٣١ ١/٢٩
 كانادا  ١/٥٤ • • ٥/٧١ • • ٤/٥١ • •
 مكزيك    • • • ٦/٢٦ ٤/٣١ ١/٣٢

 اروپا          

 آلمان ٣/١٠٩ ٧/١٩٥ • ٢/٦٨ ٢/٥٨  ٣/٨٩ ٩/١٣٨ ٠/٥٠
 اتريش ٥/٧٣ ٥/٧٠ • • • • ٦/٧٤ ١/٨٠ 
 اسپانيا  • • • ٨/٦٧   ٥/٣٩ • •
 اسلواكي  ٤/١٠ • • ٧/٣٨ • • ٥/٥ • •
 انگلستان ١/٧٥ ٠/٦١ ٧/٦٢ • • • ٤/٦٤ ٧/٦٣ ٢/٤٦

 ايتاليا  ٢/٥١ ١/٤٧ ٣/٤٢ ٣/٦٣ ٠/٥٥ ٣/٦٠ ٤/٥٨ ٢/٥٩ 
 ايرلند • • •    • ٨/٤٠ ٥/٣٥
 بلژيك  ٥/٤٢ • • ٤/٧٠ ٢/٥٦ • ٠/٥٥ ٥/٤١ ٩/٣٥
 پرتغال  • • ٠/٤١ ٨/٨٢ ٥/٣٨ ٧/٣٨ ٩/٥٦ ٤/٣٩ ٤/٣٨
 تركيه  ٥/٥٢ ٤/٤٢ ٦/٤٤ ٠/٧٢ ٦/٤٧ ٥/٨٠ ٨/١٤ ٢/١٦ ٠/١٩

 جمهوري چك • ٣/١٤  • ٦/٤٩  ٥/٥ ٨/٧ 
 دانمارك ٠/٨٠ ٩/٧٥ •    • • •
 سوئد  ٢/٥٣ • • ٠/٦٨ • • ٥/٥٣ • •

 سوئيس  ٢/٦٢ ٩/٤٥ • ٣/١١٤     
 فرانسه ١/٨٤ ٥/١١٢ ٨/١١٥ ١/٥٧ ٤/٥٦ ١/٦٢ ٣/٤٥ ١/٤١ ٨/٣٩
 فنالند  ٣/٤٨ ٦/٤٦ ٨/٩٨ • • ٠/١٢٦ ٣/٤٨ ٦/٤٦ ٣/٤٨

 لوكزامبورگ • • •    • • •
 لهستان • ٧/٢٥ ١/٤٥ • ٩/٣٩ ٤/٥٢ ٠/١٣ ٨/٢٢ ٢/٣٦

 مجارستان ٣/٣١ ٤/٧٩ •    ٧/١٢ ٩/٢٢ 
 نروژ ١/٤٧ ٩/٣١ • ٥/٦٧ ٥/٧٦  • • •
 هلند  ٩/٦٢ • • ٧/١٠١ • • ٨/٧٠ ٧/٦٨ •
 يونان • • • • • • • • •

 آسيا و اقيانوسيه         

 استراليا  ٨/٣١ • • ٣/٣٠ • • ٢/٢٠ • •
 زالندنو ٩/٤١        
 ژاپن  ٢/٦٣ ٨/٥٣ ١/٣٦ ٣/٧٠ ٠/٥٨ ٨/٤٥ ٤/٧١ ٨/٧٥ •
 كره جنوبي  ٩/٣٨ ٨/٥٠ ٨/٥٤ • • • • • •

 OECDجمع كشورهاي  • • ٦/٤٣ • • • • • ٤/٣١

  .IEA, International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, 3rd Quarter, 2004 Edition         :                              مأخذ
 .  ارقام محرمانه مي باشند   .       در كشور مذكور كاربرد ندارد         .  ارقام در دسترس نمي باشند•



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 OECD عرضه انرژي اوليه از منابع مختلف تجديدپذير در كشورهاي •

 
 انرژي برق آبي   •

   مصرف برق آبي جهان -

 
 انرژي بادي  •

   ظرفيت نصب شده توربين هاي بادي -

 
 انرژي خورشيدي •

 ده نيروگاههاي فتوولتائيك   ظرفيت موجود نصب ش-

   مشخصات ظرفيت موجود نصب شده نيروگاههاي فتوولتاييك -

   قيمت سيستمهاي فتوولتائيك نصب شده -

 
 OECDتوليد برق از انرژيهاي تجديدپذير و ضايعات در كشورهاي  •

 
 انرژي هسته اي  •

   منابع قابل استحصال قطعي اورانيوم جهان -

   مصرف انرژي هسته اي-

 
 
 

 
 ديدپذير و هسته اي انرژيهاي تج-٥-٩-٩



      

 

 

 ٤٨٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ٢٠٠٢در سال  OECD عرضه انرژي اوليه از منابع مختلف تجديدپذير در كشورهاي)  :  ٩-٦٠(جدول 

 )تن معادل نفت خام(

 )٣(جمع

ضايعات و مواد 
تجديدناپذير 
 )٢(قابل احتراق

ضايعات و مواد 
تجديدپذير قابل 

 )١(احتراق

زمين 
 گرمايي

خورشيدي 
 و جزر و مد

 نام كشورها آبي بادي

 يكاي شمالي آمر       

 اياالت متحده آمريكا  ٣/٢٠٠٨٧ ٥/٨٩٩ ٦/١٣٧٧ ٤/٨٢٧٣ ٥/٦٥١٠١ ٧/٣٧٩٤ ٢/٩٥٧٣٩
 كانادا  ٧/٣٠١٢٣ ١/٣٥ ٧/٢٨ ـــ ٠/١١٣١٧ ـــ ٤/٤١٥٠٤
 مكزيك ٨/٢١٤٥ ٤/١ ١/٦٠ ٦/٤٦٤٠ ٦/٨١١١ ـــ ٤/١٤٩٥٩

 جمع آمريكاي شمالي  ٧/٥٢٣٥٦ ٩/٩٣٥ ٤/١٤٦٦ ٩/١٢٩١٣ ٨٤٥٣٠ ٧/٣٧٩٤ ١٥٢٢٠٣

 اروپا        

 آلمان ٧/١٩٨٨ ٦/١٣٦٣ ٢/١٨٤ ٥/١٢٧ ٤/٧٠٩١ ٤/٢٠٧٠ ٤/١٠٧٥٥
 اتريش ١/٣٤٣٤ ٥/١٧ ٧/٦٩ ٦/٢٨ ٤/٣١١١ ٥/٢٦٥ ٢/٦٦٦١
 اسپانيا  ٢/١٩٨١ ٥/٧٤٨ ٧/٤٢ ٧/٧ ٥/٤٢٩٥ • ٦/٧٠٧٥
 اسلواكي ٠/٤٥٣ ـــ ـــ ٢/٩ ١/٢٥٧ ٢/٥٢ ٤/٧١٩
 تانانگلس ٥/٤١١ ٠/١٠٨ ٥/١٦ ٨/٠ ٩/٢١٠٢ ٩/٢٠٧ ٨/٢٦٣٩
 ايتاليا  ٧/٣٣٩٨ ٧/١٢٠ ٦/١٢ ٤/٣٤٦٣ ٢/٢٢٣٨ ٩/٢٧٥ ٧/٩٢٣٣
 ايرلند  ٤/٧٨ ٤/٣٣ ٢/٠ ٢/٠ ٧/١٧٥ ـــ ٩/٢٨٧
 ايسلند  ٠/٦٠٠ ـــ ـــ ٣/١٨٦٠ ٧/١ ـــ ٩/٢٤٦١
 بلژيك ٠/٣١ ٩/٤ ٦/١ ١/١ ٢/٥٧٠ ١/٣٤٨ ٨/٦٠٨
 پرتغال  ٨/٦٧٠ ١/٣١ ٨/١٩ ٥/٨٣ ٣/٢٨٣٧ ـــ ٦/٣٦٤٢
 تركيه  ٨/٢٨٩٦ ١/٤ ٩/٣١٧ ٤/٨٢٠ ٤/٦٠٣٧ ٦/١٢ ٦/١٠٠٧٦

 جمهوري چك  ٣/٢١٤ ٢/٠ ـــ ـــ ١/٥٧٦ ٨/٢٤٠ ٦/٧٩٠
 دانمارك ٨/٢ ٤/٤١٩ ٥/٨ ١/٤ ٦/١٩٢٨ ٠/١٥٤ ٣/٢٣٦٣
 سوئد  ٤/٥٧٢١ ٤/٥٢ ٧/١٨ ـــ ٩/٨٢٦٦ ٥/٢٦ ٣/١٤٠٥٩
 سوئيس  ٤/٣٠٢٨ ٤/٠ ١/٢٣ ٢/١٠٩ ٠/١٠٠٠ ١/٦٦٥ ٢/٤١٦١
 فرانسه ٨/٥٢٠٨ ١/٢٣ ٧/٦٤ ٠/١٢٨ ٥/١١١٧١ ـــ ١/١٦٥٩٦
 فنالند ٧/٩٢٦ ٥/٥ ٢/٠ ـــ ٠/٦٨٧٤ ٥/٢١٥ ٥/٧٨٠٦

 لوكزامبورگ ٧/٩ ٢/٢ ١/٠ ـــ ٤/٤٤ ـــ ٤/٥٦
 لهستان ٠/١٩٦ ٢/٥ ـــ ٣/٦ ٦/٣٩٣١ ٨/٥٠٠ ١/٤١٣٩
 مجارستان ٧/١٦ ١/٠ ٧/١ ٠/٨٦ ٢/٣٩٨ ٤/١١ ٦/٥٠٢
 نروژ ٤/١١١١٥ ٤/٣ ـــ ـــ ٥/١٤٣٦ ٣/١٨ ٣/١٢٥٥٥
 هلند ٧/١٠ ٣/٧٨ ٥/١٣ ـــ ٤/١٠٦١ ٩/٢٩٩ ٩/١١٦٣
 يونان ٨/٢٤٠ ٠/٥٦ ٧/١٠١ ٣/١ ٨/٩٩٥ ١/٣٧ ٦/١٣٩٥
 جمع اروپا ٩/٤٢٦٣٥ ٣٠٧٨ ٤/٨٩٧ ٦/٦٧٣٧ ٨/٦٦٤٠٣ ٥٤٠٢ ٧/١١٩٧٥٢

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا ٤/١٣٦٣ ٠/٣١ ٧/١٠٥ ـــ ٦/٦٨٣٦ ٦/١٤٧ ٧/٨٣٣٦
 زالندنو ٢/٢١٠٣ ٢/١٣ ـــ ٥/٢٠١٧ ٥/٨٦٤ ٩/٣٧٠ ٤/٤٩٩٨
 ژاپن ٥/٧٠٨٤ ٧/٣٥ ٧/٧٣٩ ٥/٣١٢٨ ٨/٧٠١٠ ٧/١٤٢ ٣/١٧٩٩٩

 كره جنوبي  ٠/٢٧٨ ٣/١ ٣/٣٥ ١/٠ ١/٥٧٧ ٩/٢٣٢٨ ٨/٨٩١
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ١/١٠٨٢٩ ٢/٨١ ٧/٨٨٠ ١/٥١٤٦ ١٥٢٨٩ ١/٢٩٩٠ ١/٣٢٢٢٦

 OECDجمع كشورهاي  ١٠٥٨٢٢ ١/٤٠٩٥ ٥/٣٢٤٤ ٦/٢٤٧٩٧ ٩/١٦٦٢٢٢ ٧/١٢١٨٦ ٨/٣٠٤١٨١
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 .ضايعات و مواد تجديدپذير قابل احتراق شامل بيوماس جامد، بيوماس مايع، ضايعات شهري تجديدپذير و بيوگاز مي باشد)  ١
 .مواد تجديدناپذير قابل احتراق شامل ضايعات صنعتي و ضايعات جامد شهري تجديدناپذير مي باشدضايعات و )  ٢
 .ارقام در دسترس نمي باشند  •   .   رقم جمع شامل بيوماس تجديدناپذير نمي گردد)  ٣



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٨٥

 )١(١٩٩٠-٢٠٠٢اي طي ساله OECDسهم منابع انرژي تجديدپذير از عرضه كل انرژي اوليه در كشورهاي )  :  ٩-٦١(جدول 
 )درصد(

متوسط تغييرات ساليانه 
  ١٩٩٠-٢٠٠٢بين سالهاي 

 نام كشورها ١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 آمريكاي شمالي        

 اياالت متحده آمريكا  ٢/٥ ٢/٥ ٨/٤ ٦/٤ ٩/٣ ٢/٤ -٨/١
 كانادا  ١/١٦ ٥/١٦ ٦/١٦ ٦/١٦ ٧/١٥ ٥/١٦ ٢/٠
 مكزيك ١/١١ ٤/١١ ٥/١٠ ٦/١٠ ٢/١٠ ٥/٩ -٣/١
 جمع آمريكاي شمالي  ٥/٦ ٦/٦ ٢/٦ ١/٦ ٤/٥ ٦/٥ -٢/١

 اروپا        

 آلمان ٥/١ ٨/١ ٤/٢ ٦/٢ ٧/٢ ١/٣ ٣/٦
 اتريش ٨/١٩ ٣/٢١ ٨/٢١ ٠/٢٢ ٣/٢١ ٩/٢١ ٩/٠
 اسپانيا  ٨/٦ ٤/٥ ٢/٥ ٧/٥ ٥/٦ ٤/٥ -٩/١
 اسلواكي ٦/١ ٨/٢ ٦/٢ ٨/٢ ٩/٣ ٨/٣ ٧/٧
 نگلستانا ٥/٠ ٨/٠ ٠/١ ٠/١ ٠/١ ٢/١ ٥/٧
 ايتاليا  ٣/٤ ٩/٤ ٠/٦ ٤/٥ ٧/٥ ٥/٥ ٠/٢
 ايرلند  ٦/١ ٠/٢ ٨/١ ٨/١ ٧/١ ٩/١ ٥/١
 ايسلند  ٥/٦٤ ٢/٦٧ ٩/٧٠ ١/٧١ ٩/٧٢ ٣/٧٢ ٠/١
 بلژيك ٣/١ ٣/١ ٣/١ ٠/١ ٠/١ ١/١ -٧/١
 پرتغال  ٥/١٨ ١/١٦ ٤/١٣ ٢/١٥ ١/١٦ ٩/١٣ -٤/٢
 تركيه  ٢/١٨ ٤/١٧ ١/١٥ ٢/١٣ ٢/١٣ ٤/١٣ -٥/٢
 جمهوري چك  ٣/٠ ٥/١ ٨/١ ٣/١ ٥/١ ٩/١ ٨/١٧
 دانمارك ٥/٦ ١/٧ ٠/٩ ٢/١٠ ٧/١٠ ٩/١١ ١/٥
 سوئد  ١/٢٥ ٢/٢٦ ٨/٢٧ ٤/٣٢ ٦/٢٨ ٨/٢٧ ٩/٠
 سوئيس  ١/١٣ ٦/١٥ ٢/١٦ ٦/١٥ ٢/١٦ ١/١٥ ٢/١
 فرانسه ٨/٦ ٢/٧ ٠/٧ ٦/٦ ٨/٦ ١/٦ -٠/١
 فنالند ٥/١٩ ٢/٢١ ٤/٢٢ ٤/٢٤ ٩/٢٢ ٦/٢٢ ٢/١
 لوكزامبورگ ٠/١ ٦/١ ٥/١ ٨/١ ٨/١ ٥/١ ٩/٣
 لهستان ٦/١ ٩/٣ ٠/٤ ٢/٤ ٥/٤ ٦/٤ ٣/٩
 مجارستان ٧/١ ٥/٢ ٩/١ ١/٢ ٩/١ ٠/٢ ٢/١
 نروژ ١/٥٠ ٤/٤٧ ٣/٤٤ ٥/٤٨ ٧/٤٤ ٩/٤٥ -٧/٠
 هلند ٠/١ ٠/١ ٣/١ ٤/١ ٤/١ ٥/١ ٦/٣
 يونان ٠/٥ ٥/٥ ٣/٥ ٠/٥ ٦/٤ ٩/٤ -٢/٠
 جمع اروپا ٧/٥ ٣/٦ ٦/٦ ٧/٦ ٧/٦ ٧/٦ ٣/١

  و اقيانوسيه آسيا       

 استراليا ٨/٥ ٩/٥ ٩/٥ ٨/٥ ٠/٦ ٤/٧ ١/٢
 زالندنو ٧/٣٤ ٦/٣٢ ٣/٣١ ١/٢٨ ٨/٢٥ ٨/٢٧ -٨/١
 ژاپن ٧/٣ ٥/٣ ٥/٣ ٥/٣ ٥/٣ ٥/٣ -٥/٠
 كره جنوبي  ٦/٠ ٣/٠ ٤/٠ ٤/٠ ٤/٠ ٤/٠ -٤/٢
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٢/٤ ٨/٣ ٨/٣ ٦/٣ ٦/٣ ٨/٣ -٩/٠

 OECDكشورهاي جمع  ٩/٥ ١/٦ ٦ ٩/٥ ٥/٥ ٧/٥ -٣/٠
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  شهري  منابع انرژي تجديدپذير شامل آبي، زمين گرمايي، خورشيدي حرارتي، خورشيدي فتوولتائيك، جزر و مد، باد، ضايعات جامد                     )  ١
 .       تجديدپذير، بيوماس جامد و بيوگاز مي باشد



      

 

 

 ٤٨٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )١(١٩٩٠-٢٠٠٢طي سالهاي  OECDسهم توليد برق از منابع انرژي تجديدپذير در كشورهاي )  :  ٩-٦٢(جدول 

 )درصد(

متوسط تغييرات ساليانه 
  ١٩٩٠-٢٠٠٢بين سالهاي 

 نام كشورها ١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 ي شمالي آمريكا       

 اياالت متحده آمريكا  ٣/٣ ٢/٢ ١/٢ ١/٢ ١/٢ ٢/٢ -٣/٣
 كانادا  ٨/٠ ٠/١ ٤/١ ٣/١ ٤/١ ٥/١ ٣/٥
 مكزيك ٢/٤ ٧/٣ ٢/٣ ١/٣ ٩/٢ ٧/٢ -٤/٣
 جمع آمريكاي شمالي  ٠/٣ ١/٢ ١/٢ ١/٢ ٠/٢ ١/٢ -٨/٢

 اروپا        

 آلمان ٣/٠ ٨/٠ ٦/١ ٤/٢ ٦/٢ ٨/٣ ٥/٢٣
 اتريش ٣/٢ ٣/٣ ٢/٣ ٩/٢ ٢/٣ ٩/٢ ٩/١
 اسپانيا  ٤/٠ ٩/٠ ٤/٢ ٠/٣ ٨/٣ ٥/٥ ٧/٢٣

 اسلواكي ـــ ـــ ـــ ـــ ٥/٠ ٥/٠ ـــ
 انگلستان ٢/٠ ٦/٠ ٢/١ ٣/١ ٤/١ ٦/١ ٤/١٩
 ايتاليا  ٦/١ ٦/١ ٤/٢ ٥/٢ ٩/٢ ١/٣ ٠/٦

 ايرلند  ـــ ١/٠ ٣/١ ٤/١ ٧/١ ٩/١ ـــ
 ايسلند  ٧/٦ ٨/٥ ٨/١٥ ٢/١٧ ١/١٨ ٠/١٧ ١/٨
 بلژيك ٧/٠ ٨/٠ ٠/١ ٧/٠ ٨/٠ ٠/١ ٦/٢
 پرتغال  ٥/٢ ٢/٣ ٤/٣ ٢/٤ ٢/٤ ٨/٤ ٨/٥
 تركيه  ١/٠ ٤/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٨/٣

 جمهوري چك  ـــ ٧/٠ ١/١ ٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ ـــ
 دانمارك ١/٣ ٤/٥ ٩/١١ ٣/١٦ ٣/١٦ ١/١٨ ٩/١٥
 سوئد  ٣/١ ٧/١ ٠/٢ ٢/٣ ٧/٢ ١/٣ ٧/٧
 سوئيس  ٧/٠ ٩/٠ ٢/١ ٤/١ ٢/١ ٣/١ ٠/٦
 فرانسه ٥/٠ ٦/٠ ٧/٠ ٨/٠ ٩/٠ ٠/١ ٢/٥

 فنالند ـــ ٥/١٠ ١/١٢ ٣/١٢ ٤/١١ ٢/١٣ ـــ
 لوكزامبورگ ٤/٥ ٩/١٠ ٣/١٩ ٢/١٩ ٣/١٧ ١/٣ -٦/٤
 لهستان ٠/٠ ٠/٠ ١/٠ ٢/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٤/١٩
 مجارستان ١/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٢/٠ ٠/٤
 نروژ ٢/٠ ٣/٠ ٣/٠ ٢/٠ ٣/٠ ٣/٠ ١/٣
 دهلن ٠/١ ٥/١ ٦/٢ ٠/٣ ٣/٣ ٩/٣ ٩/١١
 يونان ٠/٠ ١/٠ ٣/٠ ٨/٠ ٦/١ ٤/١ ٥/٥٨
 جمع اروپا ٦/٠ ١/١ ٨/١ ١/٢ ٣/٢ ٨/٢ ٩/١٣

 آسيا و اقيانوسيه        

 استراليا ٤/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٧/٠ ٣/١ ٣/١٠
 زالندنو ١/٨ ٦/٧ ٦/٨ ٣/٩ ٥/٨ ٦/٨ ٥/٠
 ژاپن ١/٢ ٣/٢ ٥/٢ ٤/٢ ٦/٢ ٧/٢ ٩/١

 كره جنوبي  ـــ ١/٠ ٢/٠ ٢/٠ ١/٠ ٢/٠ ـــ
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٩/١ ٩/١ ٠/٢ ٠/٢ ١/٢ ٢/٢ ٢/١

 OECDجمع كشورهاي  ٠/٢ ٧/١ ٠/٢ ١/٢ ١/٢ ٤/٢ ٤/١
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 زمين گرمايي، خورشيدي حرارتي، خورشيدي فتوولتائيك، جزر و مد، باد، ضايعات جامد شهري                     منابع انرژي تجديدپذير شامل       ) ١

 .     تجديدپذير، بيوماس جامد و بيوگاز به استثناي آبي مي باشد



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٨٧

 مصرف برق آبي در جهان )  : ٩-٦٣(جدول 
 )تراواتساعت (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي         

 اياالت متحده آمريكا ٢/٢٧٨ ٧/٣٣٨ ٣/٢٧٩ ٧/٢٧٢ ٢/٢١٠ ٢/٢٥٨ ٠/٢٦٩ ٢/٤ ٢/١٠

 كانادا  ٨/١٧٨ ٠/٢٦٦ ٧/٣٢١ ٤/٣٥٨ ١/٣٣٣ ٨/٣١٨ ٠/٣٠٣ -٠/٥ ٥/١١

 مكزيك ٣/١٦ ٧/٢٠ ٥/٢٦ ١/٣٣ ٥/٢٨ ٠/٢٥ ٨/١٩ -٥/٢٠ ٨/٠

 جمع آمريكاي شمالي ٢/٤٧٣ ٤/٦٢٥ ٤/٦٢٧ ٢/٦٦٤ ٨/٥٧١ ٠/٦٠٢ ٨/٥٩١ -٧/١ ٥/٢٢

 آمريكاي مركزي و جنوبي         

 آرژانتين ٠/٣ ٢/١٨ ٢/٢٤ ٨/٢٨ ٠/٣٧ ٧/٣٦ ٥/٣٤ -٠/٦ ٣/١

 اكوادور ٦/٠ ٣/٢ ٨/٥ ٦/٧ ٩/٦ ٤/٧ ٣/٧ -٧/١ ٣/٠

 برزيل ٩/٥٧ ٥/١٥١ ١/٢٣٥ ٤/٣٠٤ ٩/٢٦٧ ٩/٢٨٤ ٤/٣٠٤ ٨/٦ ٦/١١

 پرو ٨/٤ ١/٨ ٧/١١ ٢/١٦ ٦/١٧ ٠/١٨ ٥/١٨ ٥/٢ ٧/٠

 شيلي  ٣/٥ ٩/٨ ٠/١٧ ١/١٩ ٧/٢١ ٢/٢٣ ٥/٢٢ -٠/٣ ٩/٠

 كلمبيا  ٦/٧ ١/١٥ ٠/٢٨ ٧/٣٠ ٥/٣١ ٧/٣٣ ٠/٣٦ ٨/٦ ٤/١

 ونزوئال ٢/٦ ١/١٨ ٥/٤٧ ٩/٦٢ ٤/٦٠ ٥/٥٩ ٥/٦٠ ٧/١ ٣/٢

 ساير ٩/٧ ٨/١٧ ٩/٥٥ ٣/٨١ ١/٧٤ ٥/٧٨ ١/٨١ ٣/٣ ١/٣

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٢/٩٣ ٠/٢٤٠ ١/٤٢٥ ٩/٥٥٠ ٢/٥١٧ ١/٥٤٢ ٩/٥٦٤ ٢/٤ ٥/٢١

 اروپا و اورآسيا         

 آلمان  ٨/١٦ ٦/٢٠ ٥/٢١ ٠/٢٦ ٦/٢٥ ٩/٢٧ ٠/٢٥ -٣/١٠ ٠/١

 اتريش ٢/١٩ ٦/٣٠ ٠/٣٨ ٥/٤٣ ٥/٤٣ ١/٣٨ ٣/٣٠ -٤/٢٠ ٢/١

 اسپانيا  ١/٢٩ ٩/٢٨ ٧/٢٥ ٥/٣٦ ٩/٤٣ ٥/٢٦ ٨/٤٣ ٢/٦٥ ٧/١

 اسلواكي  ٣/١ ٢/٢ ٩/٣ ٠/٥ ١/٥ ٥/٥ ٥/٣ -٢/٣٦ ١/٠

 انگلستان  ٦/٤ ٥/٦ ٧/٥ ٨/٧ ٤/٦ ٤/٧ ٩/٥ -٩/٢٠ ٢/٠

 ايتاليا  ١/٣٩ ٨/٤٢ ٥/٤٤ ٩/٥٠ ٩/٥٣ ٣/٤٧ ٢/٤٤ -٥/٦ ٧/١

 ايرلند  ٨/٠ ٢/١ ٠/١ ١/١ ٩/٠ ٣/١ ٠/١ -٥/٢٤ ♦

 ايسلند  ٤/٥ ٩/٣ ٥/٤ ٤/٦ ٦/٦ ٠/٧ ١/٧ ٦/١ ٣/٠

 بلژيك و لوكزامبورگ  ٥/١ ٦/١ ٥/١ ٦/٢ ٥/٢ ٥/٢ ٣/٢ -١/٨ ١/٠

 بلغارستان  ٦/٢ ٣/٣ ٩/١ ٧/٢ ٧/١ ٢/٢ ٢/٢ ـــ ١/٠

 پرتغال  ١/٨ ٠/٨ ٧/٨ ٧/١١ ٤/١٤ ٨/٧ ٧/١٥ <١٠٠ ٦/٠

 تركيه ٦/٢ ٣/١١ ٠/٣٤ ٩/٣٠ ٠/٢٤ ٧/٣٣ ٣/٣٥ ٧/٤ ٣/١

 جمهوري چك  ١/١ ٧/١ ٦/١ ٣/٢ ٥/٢ ٨/٢ ٨/١ -٠/٣٧ ١/٠



      

 

 

 ٤٨٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ان مصرف برق آبي در جه )  : ٩-٦٣(جدول 

 )تراواتساعت (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 دانمارك  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ -٦/٢٨ ♦

 روماني  ٥/٧ ٠/١٠ ٨/١٢ ٨/١٤ ٩/١٤ ٠/١٦ ٦/١٣ -١/١٥ ٥/٠

 سوئد  ٩/٥٩ ١/٦٤ ٤/٧٥ ٦/٧٨ ٢/٧٩ ٤/٦٦ ٥/٥٣ -٤/١٩ ٠/٢

 سوئيس ٨/٢٧ ٠/٣٦ ٦/٣٦ ٢/٣٨ ٧/٤٢ ٩/٣٦ ٨/٣٦ -٢/٠ ٤/١

 :شوروي سابق  ١/١٢٦ ٦/١٧٩ ٠/٢٤٥ ٠/٢٣٠ ١/٢٤٠ ٥/٢٢٩ ١/٢٢٧ -٠/١ ٦/٨

 آذربايجان  • • ٤/٢ ٥/١ ٣/١ ٠/٢ ٤/٢ ٨/٢٠ ١/٠

 ازبكستان  • • ٤/٧ ٩/٥ ٠/٦ ٣/٧ ٦/٧ ٧/٤ ٣/٠

 اوكراين  • • ٢/١١ ٤/١١ ٢/١٢ ٨/٩ ٣/٩ -٨/٤ ٤/٠

 روسيه سفيد  • • ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ـــ ♦

 تركمنستان  • • ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فدراسيون روسيه  • • ٢/١٧٥ ٣/١٦٥ ٩/١٧٥ ٢/١٦٤ ٢/١٥٧ -٣/٤ ٠/٦

 قزاقستان  • • ٦/٧ ٥/٧ ١/٨ ٤/٨ ٤/٨ ـــ ٣/٠

 ليتواني  • • ٤/٠ ٦/٠ ٧/٠ ٨/٠ ٠/١ ١/٢٧ ♦

 اير س • • ٨/٤٠ ٨/٣٧ ٩/٣٥ ٠/٣٧ ٢/٤١ ٤/١١ ٦/١

 فرانسه  ٧/٤٧ ٩/٧٠ ٩/٦٧ ٥/٧٢ ٤/٧٩ ٧/٦٦ ٢/٦٥ -٢/٢ ٥/٢

 فنالند  ١/١٠ ٦/١٣ ٥/١٣ ٦/١٤ ٦/١٣ ٧/١٠ ٤/٩ -٤/١٢ ٤/٠

 لهستان  ٨/١ ٣/٣ ٥/٣ ١/٤ ٢/٤ ٩/٣ ٣/٣ -٥/١٥ ١/٠

 مجارستان  ١/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ ٢/٠ -٢/١٨ ♦

 نروژ ٦/٧٣ ٠/١٠٦ ٦/١١٩ ٢/١٤٢ ٠/١٢١ ٧/١٢٩ ١/١٠٦ -٢/١٨ ٠/٤

 هلند  ـــ ـــ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ٢/٤ ♦

 يونان  ٥/٢ ٣/٢ ٥/٢ ١/٤ ٧/٢ ٤/٣ ٢/٥ ٣/٥٥ ٢/٠

 ساير  ٥/١٧ ٠/٢٥ ٨/٢٣ ٣/٣٣ ٦/٣٢ ١/٣٠ ٤/٣١ ٣/٤ ٢/١

 جمع اروپا و اورآسيا ٩/٥٠٦ ٧/٦٧٣ ٤/٧٩٣ ٢/٨٦٠ ٨/٨٦١ ٥/٨٠٣ ١/٧٧٠ -٢/٤ ٣/٢٩

 خاورميانه         

 امارات متحده عربي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ايران  ٠/٣ ٣/٦ ٧/٩ ٨/٣ ١/٤ ٠/٨ ٠/٩ ٩/١٢ ٣/٠

 عربستان سعودي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 قطر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كويت  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ير سا ٨/٠ ٨/٣ ٩/٢ ٦/٣ ١/٣ ٦/٣ ١/٤ ٩/١٣ ٢/٠

 جمع خاورميانه  ٨/٣ ٠/١٠ ٦/١٢ ٣/٧ ٢/٧ ٦/١١ ١/١٣ ٢/١٣ ٥/٠



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٨٩

 ادامه ... مصرف برق آبي در جهان  )  : ٩-٦٣(جدول 
 )تراواتساعت (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آفريقا          

 آفريقاي جنوبي  ٢/٠ ٦/٢ ٥/١ ٠/٤ ٧/٣ ١/٤ ٥/٣ -٣/١٤ ١/٠

 الجزاير ٨/٠ ٢/٠ ٤/٠ ١/٠ ١/٠ ١/٠ ٣/٠ <١٠٠ ♦

 مصر ٢/٥ ٨/٩ ٧/١٠ ٢/١٤ ٤/١٤ ٠/١٤ ١/١٤ ٠/١ ٥/٠

 ساير  ٢/٢٥ ٩/٣٤ ٦/٤٥ ٣/٦٢ ١/٦٣ ٩/٦٤ ٣/٦٥ ٥/٠ ٥/٢

 جمع آفريقا  ٣/٣١ ٦/٤٧ ٢/٥٨ ٥/٨٠ ٣/٨١ ١/٨٣ ٢/٨٣ ١/٠ ٢/٣

 آسيا و اقيانوسيه          

 استراليا ٧/١٢ ٩/١٢ ٨/١٦ ١/١٦ ١/١٦ ١/١٦ ١/١٦ ـــ ٦/٠

 اندونزي  ٦/١ ١/٢ ٨/٧ ١/٩ ٦/١٠ ٩/٩ ٩/٩ ـــ ٤/٠

 بنگالدش  ٣/٠ ٨/٠ ٦/٠ ٩/٠ ٠/١ ٩/٠ ٩/٠ ـــ ♦

 پاكستان  ٢/٤ ١/١٢ ٩/٢١ ٦/١٧ ٣/١٨ ٤/٢٠ ٨/٢٤ ٣/٢١ ٩/٠

 تايلند ٣/٢ ٤/٣ ٧/٣ ٠/٦ ٣/٦ ٥/٧ ٤/٧ -٥/٠ ٣/٠

 تايوان  ٤/٣ ٠/٥ ٧/٦ ٩/٨ ٢/٩ ٤/٦ ٩/٦ ٤/٨ ٣/٠

 چين  ٨/٣٦ ٧/٨٣ ٥/١٤٤ ٠/٢٤٣ ٠/٢٦١ ٠/٢٧٥ ٠/٢٨٣ ٩/٢ ٨/١٠

 زالندنو  ١/١٥ ٠/٢٠ ٣/٢٣ ٤/٢٤ ٤/٢٢ ٩/٢٣ ٤/٢٤ ٠/٢ ٩/٠

 ژاپن  ٩/٧٤ ٦/٩٠ ٠/١٠٥ ٣/٩١ ٢/٩٠ ٧/٩٠ ٦/١٠٠ ٩/١٠ ٨/٣

 سنگاپور  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 فيليپين  ٨/١ ٠/٣ ٠/٥ ٨/٧ ١/٧ ٠/٧ ٨/٧ ٦/١١ ٣/٠

 كره جنوبي  ٣/١ ٧/٢ ٠/٦ ٦/٥ ١/٤ ٣/٥ ٩/٦ ٧/٢٩ ٣/٠

 مالزي ٣/١ ١/٢ ٩/٤ ٠/٧ ١/٧ ٣/٧ ٥/٧ ٠/٣ ٣/٠

 هندوستان  ٥/٣٤ ٠/٤٨ ٧/٧٠ ٠/٧٧ ٠/٧٢ ٥/٦٨ ٧/٦٨ ٣/٠ ٦/٢

 هنگ كنگ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ٦/١٣ ١/١٧ ٤/٢٩ ٦/٣٥ ٧/٣٩ ٠/٣٩ ٥/٤٢ ١/٩ ٦/١

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٨/٢٠٣ ٤/٣٠٣ ٤/٤٤٦ ٢/٥٥٠ ١/٥٦٥ ٠/٥٧٨ ٦/٦٠٧ ١/٥ ١/٢٣

 كل جهان  ٢/١٣١٢ ١/١٩٠٠ ١/٢٣٦٣ ٤/٢٧١٣ ٤/٢٦٠٤ ٣/٢٦٢٠ ٧/٢٦٣٠ ٤/٠ ٠/١٠٠

  OECD كشورهاي ٣/٩٣٠ ٣/١٢٠٧ ٤/١٢٨٨ ٩/١٣٨٠ ٠/١٢٧٧ ٨/١٢٦٣ ٥/١٢٣٥ -٢/٢ ٠/٤٧

 OECDكشورهاي غير  ٩٠/٣٨١ ٨٠/٦٩٢ ٧٠/١٠٧٤ ٥٠/١٣٣٢ ٤٠/١٣٢٧ ٥٠/١٣٥٦ ٢٠/١٣٩٥ ٩/٢ ٠/٥٣

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٣/٢٣٩ ١/٢٩١ ١/٣٠٦ ٠/٣٥٠ ١/٣٦٦ ٠/٣٠٦ ٦/٣٠١ -٤/١ ٥/١١

    www.bp.com                     :                                                                                                                      مأخذ
 .ارقام در دسترس نمي باشند  •    .  مي باشد٠٥/٠ رقم كمتر از ♦



      

 

 

 ٤٩٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٩٩٣-٢٠٠٣ظرفيت نصب شده توربينهاي بادي در جهان در انتهاي سالهاي  )  : ٩-٦٤(جدول 

 )مگاوات (

سهم در كل 
 )درصد( ٢٠٠٣

 ٢٠٠٣ /٢٠٠٢تغييرات 
 )درصد(

 نام كشور ١٩٩٣ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي        

 اياالت متحده آمريكا • ٢٤٤٥ ٢٦١٠ ٤٢٤٥ ٤٦٧٤ ٦٣٦١ ١/٣٦ ٨/١٥

 كانادا  • ١٢٦ ١٣٩ ٢١٤ ٢٧٠ ٣٥١ ٠/٣٠ ٩/٠

 مكزيك • ٢ ٣ ٣ ٣ ٣ ٠/٠ ٠/٠

 جمع آمريكاي شمالي • ٢٥٧٣ ٢٧٥٢ ٤٤٦٢ ٤٩٤٧ ٦٧١٥ ٧/٣٥ ٧/١٦

 آمريكاي مركزي و جنوبي        

 آرژانتين • ١٥ ١٦ ٢٧ ٢٨ ٣٠ ١/٧ ١/٠

 برزيل • ٢٢ ٢٢ ٢٤ ٢٤ ٣١ ٢/٢٩ ١/٠

 كاستاريكا  • ٥١ ٥١ ٧١ ٧٩ ٧٩ ٠/٠ ٢/٠

 ساير • ٧ ٧ ٩ ٩ ٥٠ ٦/٤٥٥ ١/٠

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي • ٩٥ ٩٦ ١٣١ ١٤٠ ١٩٠ ٧/٣٥ ٥/٠

 اروپا و اورآسيا        

  آلمان • ٤٤٤٢ ٦١٠٧ ٨٧٣٤ ١١٩٦٨ ١٤٦١٢ ١/٢٢ ٣/٣٦

 اسپانيا  • ١٨١٢ ٢٨٣٦ ٣٥٥٠ ٥٠٤٣ ٦٤٢٠ ٣/٢٧ ٩/١٥

 انگلستان  • ٣٦٢ ٤٢٥ ٥٢٥ ٥٧٠ ٧٥٩ ٢/٣٣ ٩/١

 ايتاليا  • ٢٧٧ ٤٢٤ ٧٠٠ ٨٠٦ ٩٢٢ ٤/١٤ ٣/٢

 ايرلند  • ٧٤ ١٢٢ ١٢٩ ١٦٧ ٢٣٠ ٧/٣٧ ٦/٠

 بلژيك  • ١١ ١٩ ٣٤ ٤٥ ٧٨ ٥/٧٣ ٢/٠

 پرتغال  • ٦١ ١١١ ١٥٣ ٢٠٤ ٣١١ ٥/٥٢ ٨/٠

 دانمارك  • ١٧٣٨ ٢٣٤١ ٢٤٥٦ ٢٨٨٠ ٣٠٧٦ ٨/٦ ٦/٧

 سوئد  • ٢٢٠ ٢٦٥ ٣١٨ ٣٧٢ ٤٢٨ ١/١٥ ١/١

 فرانسه • ٢٥ ٦٣ ١١٥ ١٨٣ ٢٧٤ ٧/٤٩ ٧/٠

 فنالند  • ٣٩ ٣٩ ٤٠ ٤٤ ٥٣ ٥/٢٠ ١/٠

 لهستان  • ٢ ٣ ٢٤ ٥٤ ٥٥ ٨/١ ١/٠

 هلند  • ٤٣٣ ٤٧٣ ٥٢٣ ٧٢٧ ٩٣٨ ٠/٢٩ ٣/٢

 يونان  • ١٥٨ ٢٧٤ ٣٥٨ ٤٦٢ ٥٣٨ ٥/١٦ ٣/١

 ساير • ١٠٢ ١٤٨ ١٧٤ ٣٢٩ ٦٣١ ٨/٩١ ٦/١

 جمع اروپا و اورآسيا  • ٩٧٥٦ ١٣٦٥٠ ١٧٨٣٣ ٢٣٨٥٤ ٢٩٣٢٥ ٩/٢٢ ٨/٧٢

 خاورميانه         

 ايران • ٩ ٩ ٩ ٢٤ ٦٣ ٣/١٦٥ ٢/٠

 ساير • ٩ ٩ ٩ ٩ ٩ ٠/٠ ٠/٠

 جمع خاورميانه  • ١٨ ١٨ ١٨ ٣٣ ٧٢ ٠/١٢٠ ٢/٠



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٩١

 ادامه... ١٩٩٣-٢٠٠٣اي بادي در جهان در انتهاي سالهاي  ظرفيت نصب شده توربينه )  : ٩-٦٤(جدول 
 )مگاوات (

سهم در كل 
 )درصد( ٢٠٠٣

 ٢٠٠٣ /٢٠٠٢تغييرات 
 )درصد(

 نام كشور ١٩٩٣ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آفريقا         

 مراكش • ١٤ ٥٤ ٥٤ ٥٤ ٥٤ ٠/٠ ١/٠

 مصر • ٣٦ ٦٩ ٦٩ ٦٩ ١٢٣ ٧/٧٨ ٣/٠

 ساير • ١٤ ١٤ ١٤ ٢٥ ٣٤ ٩/٣٣ ١/٠

 جمع آفريقا  • ٦٤ ١٣٧ ١٣٧ ١٤٨ ٢١١ ٣/٤٢ ٥/٠

 آسيا و اقيانوسيه         

 استراليا  • ١٠ ٣٠ ٧١ ١٩٠ ٢٤٠ ٤/٢٦ ٦/٠

 چين  • ٢٦٢ ٣٥٢ ٤٠٦ ٤٧٣ ٥٧١ ٧/٢٠ ٤/١

 زالندنو  • ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٣٥ ٥٦ ٠/٥٩ ١/٠

 ژاپن  • ٦٨ ١٤٢ ٣٥٧ ٤٨٦ ٧٦١ ٦/٥٦ ٩/١

 هندوستان  • ١٠٣٥ ١٢٢٠ ١٤٥٦ ١٧٠٢ ٢١٢٥ ٩/٢٤ ٣/٥

 ساير • ١٦ ١٩ ٢٤ ٣٠ ٣٧ ٦/٢٣ ١/٠

 جمع آسيا و اقيانوسيه  • ١٤٢٦ ١٧٩٨ ٢٣٤٩ ٢٩١٦ ٣٧٩٠ ٠/٣٠ ٤/٩

 كل جهان  ٢٩٩٠ ١٣٩٣٢ ١٨٤٥٠ ٢٤٩٣٠ ٣٢٠٣٨ ٤٠٣٠٣ ٨/٢٥ ٠/١٠٠
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 .ارقام در دسترس نمي باشند  •
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آمريكاي شمالي آمريكاي  مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا خاورميانه و آفريقا آسيا و اقيانوسيه



      

 

 

 ٤٩٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ١٩٩٣-٢٠٠٣ظرفيت موجود نصب شده نيروگاههاي فتوولتائيك در كشورهاي مختلف طي سالهاي  )   : ٩-٦٥( جدول 

 )مگاوات(

 نام كشور ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي     

 اياالت متحده آمريكا  ٣/٥٠ ٨/١٣٨ ٨/١٦٧ ٢/٢١٢ ٢/٢٧٥

 كانادا  ٢/١ ٢/٧ ٨/٨ ٠/١٠ ٨/١١

 مكزيك  ١/٧ ٩/١٣ ٠/١٥ ٢/١٦ ١/١٧

 جمع آمريكاي شمالي  ٦/٥٨ ٩/١٥٩ ٦/١٩١ ٤/٢٣٨ ١/٣٠٤

 اروپا      

 آلمان ٩/٨ ٨/١١٣ ٧/١٩٤ ٣/٢٧٧ ٣/٤١٠

 يشاتر ٦/٠ ٩/٤ ١/٦ ٣/١٠ ٨/١٦

 اسپانيا  ٦/٤ ٦/١١ ٠/١٦ ٢/٢٠ ٠/٢٨

 انگلستان  ٣/٠ ٩/١ ٧/٢ ١/٤ ٩/٥

 ايتاليا  ١/١٢ ٠/١٩ ٠/٢٠ ٠/٢٢ ٠/٢٦

 پرتغال  ٢/٠ ١/١ ٢/١ ٧/١ ١/٢

 دانمارك  ١/٠ ٥/١ ٥/١ ٦/١ ٩/١

 سوئد  ٠/١ ٨/٢ ٠/٣ ٣/٣ ٦/٣

 سوئيس  ٨/٥ ٣/١٥ ٦/١٧ ٥/١٩ ٠/٢١

 فرانسه ١/٢ ٣/١١ ٩/١٣ ٢/١٧ ١/٢١

 فنالند ٠/١ ٦/٢ ٧/٢ ١/٣ ٤/٣

 نروژ ١/٤ ٠/٦ ٢/٦ ٤/٦ ٦/٦

 هلند ٦/١ ٨/١٢ ٥/٢٠ ٣/٢٦ ٩/٤٥

 جمع اروپا  ٤/٤٢ ٦/٢٠٤ ١/٣٠٦ ٠/٤١٣ ٦/٥٩٢

 آسيا و اقيانوسيه      

 استراليا  ٩/٨ ٢/٢٩ ٦/٣٣ ١/٣٩ ٦/٤٥

 ژاپن  ٣/٢٤ ٢/٣٣٠ ٨/٤٥٢ ٨/٦٣٦ ٦/٨٥٩

 كره جنوبي  ٦/١ ٠/٤ ٨/٤ ٤/٥ ٤/٦

 ساير ١/٠ ٤/٠ ٥/٠ ٥/٠ ٥/٠

 جمع آسيا و اقيانوسيه ٨/٣٤ ٤/٣٦٣ ٢/٤٩١ ٣/٦٨١ ٦/٩١١

 جمع        ٩/١٣٥ ٣/٧٢٨ ٤/٩٨٩ ٢/١٣٣٣ ٨/١٨٠٨
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٤٩٣

مشخصات مجموع ظرفيت موجود نصب شده نيروگاههاي فتوولتائيك در كشورهاي مختلف در   ) :٩-٦٦(جدول 
 ٢٠٠٣پايان سال

 )كيلووات(

 خارج از شبكه براي مصارف متصل به شبكه  ظرفيت نصب شده 
متصل به شبكه 

 ٢٠٠٣در سال 

در سال  
٢٠٠٣ 

 سرانه 

 )وات بر نفر(

 جمع
 خانگي غيرخانگي توزيع ملي

 نام كشور

 آمريكاي شمالي        

 اياالت متحده آمريكا  ٦٧٩٠٠ ٩٣٧٠٠ ٩٥٦٠٠ ١٨٠٠٠ ٢٧٥٢٠٠ ٩٤/٠ ٦٣٠٠٠ ٣٨٠٠٠

 كانادا  ٤٥٣٩ ٦٨٨٦ ٤٠٥ ـــ ١١٨٣٠ ٣٧/٠ ١٨٣٣ ٣٧

 مكزيك  ١٣٥٦٥ ٣٥٣٦ ١٠ ـــ ١٧١١١ ١٦/٠ ٩٥٠ ـــ

 اروپا         

 آلمان ١٩٧٠٠ ٣٩٠٦٠٠ ٤١٠٣٠٠ ٩٧/٤ ١٣٣٠٠٠ ١٣٠٠٠٠

 اتريش ٢١٧٣ ١٣٥٠٧ ١١٥٣ ١٦٨٣٣ ٠٥/٢ ٦٤٩٢ ٦٣٢٧

 اسپانيا  ١٨٨٢٠ ٩١٨٠ ٢٨٠٠٠ ٦٨/٠ ٨٠٠٠ ٦٥٠٠

 انگلستان  ١٧٢ ٥٤٢ ٥١٨٩ ـــ ٥٩٠٣ ١٠/٠ ١٧٦٧ ١٦٢١

 ايتاليا  ٥٣٠٠ ٦٤٠٠ ٧٦٠٠ ٦٧٠٠ ٢٦٠٠٠ ٤٥/٠ ٤٠٠٠ ٣٩٨٠

 پرتغال  ١١٥٢ ٥٢٠ ٣٩٧ ـــ ٢٠٦٩ ٢٠/٠ ٤٠١ ٥

  دانمارك ٥٥ ١٧٠ ١٦٧٥ ـــ ١٩٠٠ ٣٥/٠ ٣١٠ ٣٠٠

 سوئد  ٢٨١٤ ٥٧٣ ١٩٤ ـــ ٣٥٨١ ٤٠/٠ ٢٨٤ ٣٦

 سوئيس  ٢٧٤٠ ٢٦٠ ١٦٤٤٠ ١٥٦٠ ٢١٠٠٠ ٨٨/٢ ١٥٠٠ ١٣٠٠

 فرانسه ١١٩٢٤ ٥٣٣٢ ٣٨١٧ ـــ ٢١٠٧٢ ٣٥/٠ ٣٨٣٢ ١٨٧٥

 فنالند ٣٠٢٢ ٢٣٧ ١١٨ ٣٢ ٣٤٠٩ ٦٦/٠ ٣٥٧ ٢٢

 نروژ ٦١٧٥ ٣٦٥ ٧٥ ـــ ٦٦١٥ ٤٤/١ ٢٣١ ٧

 هلند ٤٦٧٨ ٣٨٧٥٩ ٢٤٨٠ ٤٥٩١٧ ٨٣/٢ ١٩٥٩١ ١٩٥٤٥

 آسيا و اقيانوسيه         

 استراليا  ١٣٥٩٠ ٢٦٠٦٠ ٤٦٣٠ ١٣٥٠ ٤٥٦٣٠ ٢٩/٢ ٦٥٠٠ ١٧٣٠

 ژاپن  ١١٠١ ٧٧٧٩٢ ٧٧٧٨٣٠ ٢٩٠٠ ٨٥٩٦٢٣ ٧٤/٦ ٢٢٢٧٨١ ٢١٦٥٣٥

 كره جنوبي  ٤٦١ ٤٥٤٩ ١٤٢٧ ـــ ٦٤٣٧ ١٣/٠ ١٠٢٨ ٦٦٦

 ساير ٣١٣ ٢٠٠ ٦ ١٤ ٥٣٣ ٠٩/٠ ٣٠ ـــ

١٨٠٨٩٦٤ • ٤٧٥٨٨٧ ٤٢٨٤٨٦    )١(جمع ١٥٨٠٨٤ ٢٤٩٢٣٢ ١٣٤٧٢٦٩ ٥٤٣٧٩

      .International Energy Agency, Trends in Photovoltaic Applications. Report 2004:                                        مأخذ

 چنين متصل به شبكه در بخشهاي      ارقام مربوط به كل جهان به دليل تخمين آمار خارج از شبكه براي مصارف خانگي و غيرخانگي و هم                    ) ١
 .     توزيع و ملي در برخي از كشورها، دقيق نمي باشد

 . ارقام در دسترس نمي باشند  •



      

 

 

 ٤٩٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
      ٢٠٠٣قيمت سيستمهاي فتوولتائيك نصب شده در برخي از كشورهاي منتخب در سال  )  : ٩-٦٧(   جدول 

 )وات/ دالر آمريكا (

 خارج از شبكه متصل به شبكه

  كيلووات١كمتر از   كيلووات١بيشتر از   كيلووات١٠كمتر از   كيلووات١٠بيشتر از 
 شورنام ك

 آمريكاي شمالي    

 اياالت متحده آمريكا  ١٢-٢٥ ١٢-٢٠ ٧-١٠ ٥/٦-٩

 كانادا  ٣/١٥ ٦/٩ ـــ ـــ

 اروپا     

 آلمان ـــ ـــ ٧/٥ ـــ

 اتريش ٩-٨/١٥ ٩-٧/٢٣ ٦/٥-٩/٧ ٥/٤-٨/٦

 اسپانيا  ٨/١٦-١٨ ١٤-١٥ ٧-٩ ٦/٥-٢/٨

 ايتاليا  ٦/١٣-٩/١٦ ٦/١٣-٨/١٥ ٩/٧-٦/٨ ٥/٧-٩/٧

 انگلستان   ٩/٨-٤/١٦ ٥/٨-٨/١٤ ٠/٧-٧/١٩ ٢/٨-٥/٢١

 پرتغال  ٦/١٣ ٣/١١ ٣/٧ ـــ

 دانمارك  ٦/١٠-٧/١٣ ١٥-٢٠ ٠/٥-٦/١٠ ١/٦-٢/١٥

 سوئيس ٨/١١ ١/١١ ٦/٦-٩/٦ ٨/٥

 سوئد  ٤/١٢ ـــ ـــ ـــ

 فرانسه )١( )١( ٢/٨-٧/٩ ٦/٥

 فنالند ٦/١٣-٥/٢١ ـــ ٨/٦-٩/٧ ٨/٦-٩/٧

 نروژ ٥/٨-٦/٢٢ ـــ  ١٠ -١٥ ـــ

 هلند ـــ ـــ ١/٥-٨/٦ ١/٥-٦/٥

 آسيا و اقيانوسيه      

 استراليا  ٧/١١ ـ ٦/١٥ ٨/٧-٧/١١ ٥/٤-٨/٧ ٩/٣-٥/٦

 ژاپن  ـــ ـــ ٩/٥ ٩/٦

 كره جنوبي  ٦/١٩ ٧/١٨ ٦/١٢ ٥/١١

   .IEA, International Energy Agency, Trends in Photovoltaic applications Report 2004                                              :مأخذ

 . دالر در بخش غيرخانگي بوده است١١-٢٨ دالر در بخش خانگي و ١٤-٣٤ارقام  به ترتيب بين )  ١



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٩٥

   ١٩٩٠-٢٠٠٢سالهاي   طيOECDهاي تجديدپذير و ضايعات در كل كشورهاي ظرفيت خالص توليد برق از انرژي)   :   ٩-٦٨(جدول 
 )مگاوات(    

 شرح ١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢
 آبي  ٣٦٩١٢٨ ٤٠٤٩٥٢ ٤١٥٢٥٢ ٤١٦٨٨٩ ٤٢٠٤٤٢ ٤٢٤٦٧٢

 تلمبه  ذخيره اي :  شامل  • ٨١٢٢٧ ٨٦٦٨٥ ٨٤٨٩٩ ٨٥٥٤١ ٨٤٠٢٢

 ايي زمين گرم ٤٤٦٣ ٥٠٤٩ ٥٢٨١ ٥٣٩٣ ٤٧٧٨ ٤٩٤٦

 )فتوولتائيك(نيروگاه خورشيدي  • • ٥٥٤ ٧٦٠ ١٠٣٣ ١٣٥٠

 نيروگاه حرارتي خورشيدي  ٣٣٩ ٣٣٣ ٣٨٥ ٣٨٢ ٣٨٨ ٣٨٨

 امواج ، جذر و مد ،  اقيانوس  ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦١ ٢٦١

 باد ٢٣٩٠ ٤٢١٥ ١١٥١٨ ١٥٤١٧ ٢١٦٩٥ ٢٨٠٨٨

 ضايعات صنعتي  • • ١٠٦٢ ٨٩٩ ٦٤٠ ٩٢٧

 ضايعات جامد شهري  • • ٥٦٦٦ ٦٦٣٩ ٦٥٥٥ ٦٧١٧

 بيوماس جامد  • • ١١٩٨٩ ١١٥٢٣ ١٢٢٤٥ ١٢٥٤٥

 گاز حاصل از بيوماس • • ١٥٨٢ ٢٢٢٣ ٢٥٢٣ ٢٧٢٠

 ساير مواد تجديد پذير قابل احتراق • • ٢٧١٢ ٢٧٣٢ ٥٤١ ٤٢٩

 كل ظرفيت  ٣٩٠٩٩٥ ٤٣٣٧٥٠ ٤٥٦٢٦١ ٤٦٣١١٨ ٤٧١١٠١ ٤٨٣٠٤٣

 
  ١٩٩٠-٢٠٠٣ طي سالهاي OECDرژيهاي تجديدپذير و ضايعات در كل كشورهاي ميزان توليد برق از ان)  :  ٩-٦٩(جدول 

 )گيگاواتساعت(    

 شرح ١٩٩٠ ١٩٩٥ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 آبي  ١٢١٢٩٦٨ ١٣٦١٥٨٣ ١٣٦٥٤٦٥ ١٣٨٦٦١٨ ١٢٨٣٥٤١ ١٣٠٠٨٤٦ ١٢٨٦٣٦٧

 تلمبه  ذخيره اي :  شامل  ٤٣٢٨٠ ٥٨٦٣١ ٦٤٠٤١ ٦٨٥٣٣ ٦٨٧٧٥ ٧٠٣٦١ ٦٨٩٧٨

 زمين گرمايي  ٢٨٦٩٩ ٢٩٨٠٩ ٣٣٢٨٦ ٣٢٩٧٥ ٣٢٢٣٦ ٣٢٨٨٩ ٣٢٠٠٠

 )فتوولتائيك(نيروگاه خورشيدي  ١٧ ٥٦ ١٣٦ ١٨٢ ٢٦٢ ٣٦١ ٥٠٦

 نيروگاه حرارتي خورشيدي  ٦٦٣ ٨٢٤ ٥٢٧ ٥٢٦ ٥٦٥ ٥٦٩ ٥٧٥

 امواج ، جذر و مد ،  اقيانوس  ٥٩٧ ٦٠١ ٨١٩ ٨٦٧ ٨٦٢ ٨٤٧ ٨٤٧

 باد ٣٨٤٤ ٧٣٤٩ ١٩٣٤٨ ٢٨٥٤٤ ٣٤٦٣٣ ٤٧٦١٨ ٥٦٨١٦

 ضايعات صنعتي  • ٩٢٩٠ ١٢٢٦٩ ١٤٤٥٣ ١٤٣٢٢ ١٦٢٥٩ ١٦٠٥٨

 ضايعات جامد شهري تجديدپذير • ٢١٨٩٩ ٢٨٩٢٧ ٣٠٠٧١ ٣١١٢٤ ٣٢٧٣٢ ٣١٢٥٢

 ضايعات جامد شهري غيرقابل تجديدپذير • ٣٠٠٠ ٤٦٠٦ ٥٠٩٠ ٤٩٣٥ ٥١٤٨ ٥٣٧٨

 بيوماس جامد  ٧٧١٦٢ ٧٥٦٧٦ ٨٢٤٠٥ ٨٦٣٢٠ ٨١٤٥٢ ٩٢٣٢٣ ٩٢٢٦١

 گاز حاصل از بيوماس • ١١٢٨٣ ١٦٣٠٥ ١٨٧٣٦ ٢٠٦٨٠ ٢٢٩١٥ ٢٣٣٨٤

 ساير مواد تجديد پذير قابل احتراق ٢٠٤٩٤ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد  • ١٥٢١٣٧٠ ١٥٦٤٠٩٣ ١٦٠٤٣٨٢ ١٥٠٤٦١٢ ١٥٥٢٥٠٧ ١٥٤٥٤٤٤

                 .IEA , International Energy Agency, Renewables Information, 2004 Edition:                                                  مأخذ

 .ارقام در دسترس نمي باشند   •



      

 

 

 ٤٩٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ٢٠٠٣در سال  OECDميزان توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير و ضايعات به تفكيك كشورهاي )  :  ٩-٧٠(جدول 

 )گيگاواتساعت(    

 آمريكاي شمالي  اروپا 

 آمريكا كانادا مكزيك مانآل اتريش اسپانيا
 شرح

 آبي  ٢٦٩٠٠٢ ٣٣٥٩٢٩ ١٩٨٦٦ ٢٣٥٥٤ ٣٥٥٥٠ ٤٣٨٠٨

 تلمبه  ذخيره اي :  شامل  ٢٥٩٥٩ ١١١ ـــ ٢٥٥٠ ٢٤١٣ ٢٨٤٣

 زمين گرمايي  ١٣٤٤٣ ـــ ٥٩٤٠ ـــ ٣ ـــ

 )فتوولتائيك(نيروگاه خورشيدي  ٣ ٢٢ ٣٢ ٣٢٣ ١٠ ٣٥

 دي نيروگاه حرارتي خورشي ٥٧٥ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 امواج ، جذر و مد ،  اقيانوس  ـــ ٣٠٨ ـــ ـــ ـــ ـــ

 باد ١١٥٠٥ ٤٠٤ ١٤ ١٨٥٠٠ ٣٤٩ ١١٥٣٨

 ضايعات صنعتي  ٧٤٣٥ ـــ ـــ ٥٢٦٠ ٣٦٧ •

 ضايعات جامد شهري تجديدپذير ١٥١٤٠ ـــ ـــ ١٩٤٩ ٣٦ ٦٤٧

  ضايعات جامد شهري غيرقابل تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ١٩٤٩ ٥٨ ـــ

 بيوماس جامد  ٣٦٨٨٣ ٨٢٥١ ٥٣١ ١٧٠٠ ١٦٦٠ ٤٣٤١

 گاز حاصل از بيوماس ٥١٠٢ ـــ ٣٤ ٣٣٧٠ ١٠٤ ٥٦١

 ساير مواد تجديد پذير قابل احتراق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ٣٥٩٠٨٨ ٣٤٤٩١٤ ٢٦٤١٧ ٥٦٦٠٥ ٣٨١٣٧ ٦٠٩٣٠

 
 ادامه... ٢٠٠٣در سال  OECDيك كشورهاي ميزان توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير و ضايعات به تفك)  :  ٩-٧٠(جدول 

 )گيگاواتساعت(    

 اروپا 

 اسلواكي انگلستان ايتاليا ايرلند ايسلند بلژيك
 شرح

 آبي  ٣٦٧١ ٧٣٠٠ ٤٤٢١٤ ٩٥٦ ٧٠٨٤ ١٣١٢

 تلمبه  ذخيره اي :  شامل  ١٩٢ ٢٧٣٤ ٧٥٢٣ ٣٥٨ ـــ ١٠٦٩

 زمين گرمايي  ـــ ـــ ٥٣٣٧ ـــ ١٤٠٦ ـــ

 )فتوولتائيك(نيروگاه خورشيدي  ـــ ٣ ١٠ ـــ ـــ ـــ

 نيروگاه حرارتي خورشيدي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 امواج ، جذر و مد ،  اقيانوس  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 باد ـــ ١٣٠٠ ١٤١٥ ٤٦٥ ـــ ٦٩

 ضايعات صنعتي  ٧ ـــ ١١٤٠ ـــ ـــ ٥٠٤

 پذيرضايعات جامد شهري تجديد ـــ ٩٩٠ ١٨٥٠ ـــ ـــ ٣١٨

  ضايعات جامد شهري غيرقابل تجديدپذير ـــ ٥١٠ ـــ ـــ ـــ ٤٥٦

 بيوماس جامد  ١٦٩ ١٠٠٠ ٤٠٠ ـــ ـــ ٢٦٥

 گاز حاصل از بيوماس ٢ ٣٧٠٠ ١٠١٠ ٧٠ ـــ ١٤٠

 ساير مواد تجديد پذير قابل احتراق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ٣٨٤٩ ١٤٨٣٠ ٥٥٣٧٦ ١٤٩١ ٨٤٩٠ ٣٠٦٤



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٤٩٧

 ادامه ... ٢٠٠٣در سال  OECDميزان توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير و ضايعات به تفكيك كشورهاي )  :  ٩-٧٠(جدول 
 )گيگاواتساعت(    

 اروپا

 پرتغال تركيه جمهوري چك دانمارك سوئد سوئيس
 شرح

 آبي  ١٦٠٣٠ ٣٥٣٢٤ ١٧٩٤ ٢١ ٥٢٩٧٦ ٣٦٨٠٩

 اي تلمبه  ذخيره :  شامل  ٣٣١ ـــ ٤٠٨ ـــ ٢٥ ٢٠٥٤

 زمين گرمايي  ٩٠ ٨٩ ـــ ـــ ـــ ـــ

 )فتوولتائيك(نيروگاه خورشيدي  ٢ ـــ ـــ ـــ ١ ١٧

 نيروگاه حرارتي خورشيدي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 امواج ، جذر و مد ،  اقيانوس  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 باد ٤٩٦ ٦١ ٤ ٥٥٦١ ٦٣١ ٥

 ضايعات صنعتي  ـــ ١٣ ٢٠٦ ـــ ٧٣ ـــ

 ضايعات جامد شهري تجديدپذير ٥٥١ ـــ ـــ ١٠٤٦ ٤٦٦ ٨٢٤

  ضايعات جامد شهري غيرقابل تجديدپذير ـــ ـــ ٥ ٢٥٠ ـــ ٨٢٢

 بيوماس جامد  ١٢٢٢ ٢٦ ٣٧٨ ١٢٦١ ٣٦٢٦ ٢٦

 گاز حاصل از بيوماس ٣ ٣١ ١٢٩ ٢٤٣ ٦٠ ١٨٢

 ساير مواد تجديد پذير قابل احتراق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ١٨٣٩٤ ٣٥٥٤٤ ٢٥١٦ ٨٣٨٢ ٥٧٨٣٣ ٣٨٦٨٥

 
 ادامه... ٢٠٠٣در سال  OECDميزان توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير و ضايعات به تفكيك كشورهاي )  :  ٩-٧٠(جدول 

 )گيگاواتساعت(    

 اروپا

 فرانسه فنالند لوكزامبورگ لهستان مجارستان نروژ
 شرح

 آبي  ٦٤٣٣٨ ٩٤٣٢ ٩٢٤ ٣٢٩٣ ١٧١ ١٠٦١٠٠

 تلمبه  ذخيره اي :  شامل  ٥١٧٤ ـــ ٨٥٢ ١٦٢٢ ـــ ٥٩٥

 زمين گرمايي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 )فتوولتائيك(نيروگاه خورشيدي  ٨ ـــ ١ ـــ ـــ ـــ

 نيروگاه حرارتي خورشيدي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 امواج ، جذر و مد ،  اقيانوس  ٥٣٩ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 باد ٣٣٢ ٩٤ ٢٦ ١٢٤ ٤ ٢٢٠

 ضايعات صنعتي  ـــ ٢٩٥ ـــ ٥٠٠ ـــ ٣٧

 ضايعات جامد شهري تجديدپذير ١٧٨٥ ٢٢٠ ٤٨ ـــ ٦٧ ١٤٠

  ضايعات جامد شهري غيرقابل تجديدپذير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بيوماس جامد  ١٣٢٤ ١٠٠٠٠ ـــ ٣٨٥ ـــ ٢٣٧

 گاز حاصل از بيوماس ٤٠٦ ٤٠ ١٧ ٥٦ ١٣ ـــ

 ساير مواد تجديد پذير قابل احتراق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ٦٨٧٣٢ ٢٠٠٨١ ١٠١٦ ٤٣٥٨ ٢٥٥ ١٠٦٧٣٤



      

 

 

 ٤٩٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... ٢٠٠٣در سال  OECDميزان توليد برق از انرژيهاي تجديدپذير و ضايعات به تفكيك كشورهاي )  :  ٩-٧٠(جدول 

 )گيگاواتساعت(    

 اروپا آسيا و اقيانوسيه 

 هلند يونان استراليا زالندنو ژاپن كره جنوبي
 شرح

 آبي  ٧٢ ٥٣٢٢ ١٦٢٤٨ ٢٣٧٨٥ ١١٤٥٩٥ ٦٨٨٧

 تلمبه  ذخيره اي :  شامل  ـــ ٥٦٤ ١٧٧ ـــ ٩٤٢٣ ٢٠٠١

 زمين گرمايي  ـــ ـــ ـــ ٢٧٣٤ ٢٩٥٨ ـــ

 )فتوولتائيك(نيروگاه خورشيدي  ٢٨ ـــ ٥ ـــ ـــ ٦

  نيروگاه حرارتي خورشيدي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 امواج ، جذر و مد ،  اقيانوس  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 باد ١٣٠٢ ١٠٤٠ ٦٩٩ ١٤٧ ٤٨٨ ٢٣

 ضايعات صنعتي  • ١١٢ ـــ ـــ ١٠٩ ـــ

 ضايعات جامد شهري تجديدپذير ١٣٠١ ـــ ـــ ـــ ٣٣٩٢ ٤٨٢

 ضايعات جامد شهري غيرقابل تجديدپذير ١٣٢٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بيوماس جامد  ٩٢٩ ـــ ١٥٠٨ ٣٩٨ ١٥٥٠٢ ٢٣٩

 گاز حاصل از بيوماس ٢٩٥ ١٠٥ ٦٦٣ ١٣٢ ٦٨٦٢ ٥٤

 ساير مواد تجديد پذير قابل احتراق ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 كل توليد ٥٢٥٥ ٦٥٧٩ ١٩١٢٣ ٢٧١٩٦ ١٤٣٩٠٦ ٧٦٩١

                   .IEA , International Energy Agency, Renewable Information, 2004 Edition:                                                   مأخذ

 .ارقام در دسترس نمي باشند   •
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( تراواتساعت )
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٤٩٩

 ٢٠٠٣منابع قابل استحصال قطعي اورانيوم جهان در سال  )  :  ٩-٧١(جدول  
 )تن اورانيوم(

 دالر ١٣٠كمتر از 
بر كيلوگرم 
 اورانيوم

 ١٣٠ تا ٨٠بين 
رم دالر بر كيلوگ
 اورانيوم

 دالر ٨٠كمتر از 
بر كيلوگرم 
 اورانيوم

 ٨٠ تا ٤٠بين 
دالر بر كيلوگرم 

 اورانيوم

 دالر ٤٠كمتر از 
بر كيلوگرم 
 اورانيوم

 نام كشور

 آمريكاي شمالي     

 اياالت متحده آمريكا  • • ١٠٢٠٠٠ ٢٤٣٠٠٠ ٣٤٥٠٠٠

 كانادا  ٢٩٧٢٦٤ ٣٦٥٧٠ ٣٣٣٨٣٤ ـــ ٣٣٣٨٣٤

 )١(مكزيك  ـــ ـــ ـــ ١٢٧٥ ١٢٧٥

 آمريكاي مركزي و جنوبي     

 آرژانتين ٤٧٨٠ ١٠٠ ٤٨٨٠ ٢٢٠٠ ٧٠٨٠

 )١(برزيل  ٢٦٢٣٥ ٥٩٩٥٥ ٨٦١٩٠ ـــ ٨٦١٩٠

 )١(پرو  • • ١٢١٥ ـــ ١٢١٥

 )١(شيلي  • • • • ٥٦٠

 اروپا و اورآسيا      

 )١(آلمان ـــ ـــ ـــ ٣٠٠٠ ٣٠٠٠

 اسپانيا ـــ ٢٤٦٠ ٢٤٦٠ ٢٤٦٥ ٤٩٢٥

 )١(ايتاليا  • • ٤٨٠٠ ـــ ٤٨٠٠

 )١(بلغارستان  ١٦٦٥ ٤٢٠٥ ٥٨٧٠ ـــ ٥٨٧٠

 پرتغال • • ٧٤٧٠ ـــ ٧٤٧٠

 )١(تركيه  ـــ ٦٨٤٥ ٦٨٤٥ ـــ ٦٨٤٥

 جمهوري چك  ـــ ٨٣٠ ٨٣٠ ـــ ٨٣٠

 )١(دانمارك  ـــ ـــ ـــ ٢٠٢٥٠ ٢٠٢٥٠

 )١(روماني  ـــ ـــ ـــ ٣٣٢٥ ٣٣٢٥

 )١(د سوئ ـــ ـــ ـــ ٤٠٠٠ ٤٠٠٠

 : شوروي سابق     

 )١(ازبكستان  ٦١٥١٠ ـــ ٦١٥١٠ ١٨١١٠ ٧٩٦٢٠

 اسلووني   ـــ ٢٢٠٠ ٢٢٠٠ ـــ ٢٢٠٠

 )١(اوكراين  ١٥٣٨٠ ١٩٢٥٠ ٣٤٦٣٠ ٣٠٠٣٠ ٦٤٦٦٠

 )١(فدراسيون روسيه ٥٢٦١٠ ٧١٤٤٠ ١٢٤٠٥٠ ١٨٩٧٠ ١٤٣٠٢٠

 )١(قزاقستان  ٢٨٠٦٢٠ ١٠٤٠٠٥ ٣٨٤٦٢٥ ١٤٥٨٣٥ ٥٣٠٤٦٠

 )١(فنالند  ـــ ـــ ـــ ١١٢٥ ١١٢٥

 )١(يونان  ١٠٠٠ ـــ ١٠٠٠ ـــ ١٠٠٠



      

 

 

 ٥٠٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... ٢٠٠٣منابع قابل استحصال قطعي اورانيوم جهان در سال  )  :  ٩-٧١(جدول 

 )تن اورانيوم(

 دالر ١٣٠كمتر از 
بر كيلوگرم 
 اورانيوم

 ١٣٠ تا ٨٠بين 
دالر بر كيلوگرم 

 اورانيوم

 دالر ٨٠كمتر از 
بر كيلوگرم 

 يوماوران

 ٨٠ تا ٤٠بين 
دالر بر كيلوگرم 

 اورانيوم

 دالر ٤٠كمتر از 
بر كيلوگرم 
 اورانيوم

 نام كشور

 خاورميانه      

 )١(ايران ـــ ـــ ـــ ٣٧٠ ٣٧٠

 آفريقا      

 )١(آفريقاي جنوبي  ١١٩١٨٤ ١١٢٤٨٠ ٢٣١٦٦٤ ٨٣٦٦٦ ٣١٥٣٣٠

 )١(آفريقاي مركزي  • • ٦٠٠٠ ٦٠٠٠ ١٢٠٠٠

 )١(الجزاير  • • ١٩٥٠٠ ـــ ١٩٥٠٠

 )١(زيمباوه  • • ١٣٥٠ ـــ ١٣٥٠

 )١(سومالي  ـــ ـــ ـــ ٤٩٥٠ ٤٩٥٠

 )١(كنگو  • • ١٣٥٠ ـــ ١٣٥٠

 )١(گابن  ـــ ـــ ـــ ٤٨٣٠ ٤٨٣٠

 )١(ماالوي  • • ٨٧٧٥ ـــ ٨٧٧٥

 )١(ناميبيا  ٥٧٢٦٢ ٨٢٠٣٥ ١٣٩٢٩٧ ٣١٢٣٥ ١٧٠٥٣٢

 نيجريه ٨٩٨٠٠ ١٢٤٢٧ ١٠٢٢٢٧ ـــ ١٠٢٢٢٧

 آسيا و اقيانوسيه      

 استراليا  ٦٨٩٠٠٠ ١٣٠٠٠ ٧٠٢٠٠٠ ٣٣٠٠٠ ٧٣٥٠٠٠

 )١(اندونزي  ـــ ٣٢٠ ٣٢٠ ٤٣٠٠ ٤٦٢٠

 )١(تايلند  ـــ ـــ ـــ ٥ ٥

 )١(چين   ٢٦٢٣٥ ٨٨٢٥ ٣٥٠٦٠ ـــ ٣٥٠٦٠

 )١(ژاپن  • • • • ٦٦٠٠

 )١(مغولستان  ٧٩٥٠ ٣٨٢٥٠ ٤٦٢٠٠ ـــ ٤٦٢٠٠

 )١(ويتنام  • • • • ١٠٠٥

 )١(هندوستان  • • • • ٤٠٩٨٠

 )٢(جمع كل  ١٧٣٠٤٩٥ ٥٧٥١٩٧ ٢٤٥٨١٥٢ ٦٦١٩٤١ ٣١٦٩٢٣٨

 ,A Joint Report by the OECD Nuclear . ( Resources, Production and Demand-2003Uranium  OECD & IAEA:   مأخذ
).Energy Agency and the International Atomic Energy Agency 

 . وط به سالهاي قبل مي باشدارقام مرب) ١
 دالر بر كيلوگرم اورانيوم به دليل اينكه برخي از كشورها            ٨٠ تا   ٤٠ دالر بر كيلوگرم اورانيوم و بين         ٤٠جمع ستونهاي مربوط به كمتر از        ) ٢

 . برآوردهاي خود را بعضاً به دليل محرمانه بودن اعالم ننموده اند، بيشتر اعالم شده است
 .س نمي باشندارقام در دستر  •



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥٠١

 )تراواتساعت (مصرف انرژي هسته اي در جهان                                                                               )  : ٩-٧٢(جدول 

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 ي شماليآمريكا         

 اياالت متحده آمريكا ٩/٨٧ ١/٣٠٩ ٤/٦٤٢ ٦/٧٩٣ ٣/٨٠٩ ١/٨٢١ ٩/٨٠٣ -١/٢ ٤/٣٠

 كانادا  ٣/١٤ ٦/٤٨ ٩/٩٣ ٨/٧٢ ٧/٧٦ ٧/٧٤ ٢/٧٤ -٧/٠ ٨/٢

 مكزيك ـــ ـــ ٩/٤ ٢/٨ ٧/٨ ٧/٩ ٥/١٠ ٢/٧ ٤/٠
 جمع آمريكاي شمالي ٢/١٠٢ ٧/٣٥٧ ٣/٧٤١ ٦/٨٧٤ ٧/٨٩٤ ٦/٩٠٥ ٦/٨٨٨ -٩/١ ٦/٣٣

 آمريكاي مركزي و جنوبي         

 آرژانتين ـــ ٤/٣ ٨/٧ ٢/٦ ١/٧ ٨/٥ ٦/٧ ٢/٣٠ ٣/٠

 برزيل ـــ ـــ ٤/٠ ٠/٦ ٣/١٤ ٨/١٣ ٤/١٣ -٢/٣ ٥/٠
 پرو ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 شيلي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 ساير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ـــ ٤/٣ ٢/٨ ٢/١٢ ٣/٢١ ٧/١٩ ٠/٢١ ٧/٦ ٨/٠

 اروپا و اورآسيا         

 آلمان  ١/١٢ ١/٧٨ ٥/١٥٣ ٦/١٦٩ ٢/١٧١ ٨/١٦٤ ٠/١٦٥ ١/٠ ٢/٦

 اسپانيا  ٦/٦ ٧/١٠ ١/٥٦ ٢/٦٢ ٧/٦٣ ٠/٦٣ ٨/٦١ -٩/١ ٣/٢

 اسلواكي  ٢/٠ ٢/٦ ٩/١١ ٥/١٦ ١/١٧ ٠/١٨ ٩/١٧ ♦ ٧/٠

 انگلستان  ٠/٢٨ ٩/٤٩ ٤/٨٩ ١/٨٥ ٩/٨٩ ٠/٨٨ ٠/٨٩ ٠/١ ٤/٣

 ايتاليا  ٠/٣ ٢/٨ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 بلژيك و لوكزامبورگ  ١/٠ ١/٢٤ ٩/٤١ ٢/٤٨ ٤/٤٦ ٤/٤٧ ٧/٤٧ ٥/٠ ٨/١

 بلغارستان  ـــ ٣/١٢ ٠/١٤ ٢/١٨ ٦/١٩ ٢/٢٠ ٣/١٧ -٦/١٤ ٧/٠

 پرتغال  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 تركيه ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمهوري چك  ـــ ـــ ٦/١٢ ٦/١٣ ٧/١٤ ٧/١٨ ٩/٢٥ ١/٣٨ ٠/١

 دانمارك  ـــ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 روماني  ـــ ـــ ـــ ٥/٥ ٤/٥ ٥/٥ ٩/٤ -١/١١ ٢/٠

 سوئد  ١/٢ ٠/٤١ ٤/٦١ ٤/٥٧ ١/٧٢ ١/٦٨ ٧/٦٨ ٨/٠ ٦/٢

 سوئيس ٣/٦ ٨/١٤ ٤/٢٣ ٤/٢٦ ٨/٢٦ ٢/٢٧ ٥/٢٧ ٩/٠ ٠/١

 :شوروي سابق  ٣/١٤ ٤/١١١ ١/٢٠٧ ٣/٢١٨ ٤/٢٢٦ ٠/٢٣٦ ٣/٢٤٩ ٦/٥ ٤/٩

 ازبكستان  • • ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 اوكراين  • • ٢/٧٥ ٣/٧٧ ٢/٧٦ ٠/٧٨ ٤/٨١ ٤/٤ ١/٣

 فدراسيون روسيه • • ٢/١١٩ ٥/١٣٠ ٩/١٣٦ ٦/١٤١ ٤/١٥٠ ٢/٦ ٧/٥

 قزاقزستان • • ٤/٠ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ
 ليتواني  • • ٣/١٢ ٤/٨ ٤/١١ ١/١٤ ٥/١٥ ٥/٩ ٦/٠



      

 

 

 ٥٠٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 )تراواتساعت                                                             (ادامه ... مصرف انرژي هسته اي در جهان  )  : ٩-٧٢(جدول 

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(

 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 ساير  • • ــ ١/٢ ٩/١ ٣/٢ ٠/٢ -٠/١٣ ١/٠

 فرانسه  ٧/١٤ ٣/١٤٤ ٢/٣٦٨ ٢/٤١٥ ١/٤٢١ ٨/٤٣٦ ١/٤٤١ ٠/١ ٧/١٦

 فنالند  • ٧/١٧ ٨/١٩ ٧/٢٢ ٨/٢٢ ٨/٢٣ ٢/٢٤ ٠/٢ ٩/٠

 مجارستان  • ٥/٢ ٨/١٣ ٢/١٤ ١/١٤ ٠/١٤ ٠/١١ -١/٢١ ٤/٠

 هلند  ١/١ ٣/٣ ٩/٣ ٩/٣ ٠/٤ ٩/٣ ٠/٤ ٦/٢ ٢/٠

 يونان  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير  ٠/٠ ٩/٣ ٠/٤ ٧/٤ ٣/٥ ٥/٥ ٢/٥ -٥/٥ ٢/٠

 جمع اروپا و اورآسيا ٦/٨٨ ٣/٥٢٨ ٩/١٠٨٠ ٦/١١٨١ ٦/١٢٢٠ ٠/١٢٤١ ٤/١٢٦٠ ٦/١ ٦/٤٧

 آفريقا          

 الجزاير ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصر ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 آفريقاي جنوبي ـــ ـــ ٦/٧ ٧/١٣ ٣/١١ ٦/١٢ ٣/١٣ ٦/٥ ٥/٠

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 جمع آفريقا  ـــ ـــ ٦/٧ ٧/١٣ ٣/١١ ٦/١٢ ٣/١٣ ٦/٥ ٥/٠

 آسيا و اقيانوسيه          

 استراليا ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 اندونزي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 پاكستان  ٤/٠ ٣/٠ ٤/٠ ٩/٠ ١/٢ ٩/١ ٩/١ ٥/٠ ١/٠

 تايلند ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 تايوان  ـــ ٩/١٨ ٤/٣٤ ٥/٣٨ ٥/٣٥ ٦/٣٩ ٩/٣٨ -٧/١ ٥/١

 چين  ـــ ـــ ٦/١ ٧/١٦ ٥/١٧ ١/٢٥ ٣/٤٣ ٦/٧٢ ٦/١

 ژاپن  ٥/٩ ٨/١٠٨ ٦/٢٤٨ ٧/٣١٩ ٠/٣٢١ ٩/٣١٤ ٧/٢٣٠ -٧/٢٦ ٧/٨

 كره جنوبي ـــ ٠/٩ ١/٥٨ ٠/١٠٩ ١/١١٢ ١/١١٩ ٧/١٢٩ ٩/٨ ٩/٤

 هندوستان  ٠/٢ ١/٣ ٢/٦ ٨/١٥ ٩/١٨ ٣/١٩ ٠/١٨ -٠/٧ ٧/٠

 ساير  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 نوسيه جمع آسيا و اقيا ٨/١١ ٠/١٤٠ ٣/٣٤٩ ٦/٥٠٠ ١/٥٠٧ ٩/٥١٩ ٥/٤٦٢ -٠/١١ ٥/١٧

 كل جهان ٦/٢٠٢ ٤/١٠٢٩ ٣/٢١٨٧ ٨/٢٥٨٢ ٠/٢٦٥٥ ٨/٢٦٩٨ ٨/٢٦٤٥ -٠/٢ ٠/١٠٠

  OECD كشورهاي ٩/١٨٥ ٢/٨٧٦ ٨/١٩٠٣ ٢/٢٢٣٨ ٨/٢٢٩١ ٣/٢٣١٣ ٧/٢٢٣٢ -٥/٣ ٤/٨٤

 OECDكشورهاي غير  ٧/١٦ ٢/١٥٣ ٥/٢٨٣ ٦/٣٤٤ ٢/٣٦٣ ٥/٣٨٥ ١/٤١٣ ٢/٧ ٦/١٥

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٨/٦٧ ٣/٣٧٧ ١/٧٩٤ ٣/٨٦٤ ١/٨٩١ ٨/٨٩٥ ٥/٩٠١ ٦/٠ ١/٣٤

 www.bp.com                                                                                                                                                          :مأخذ

 .ي باشندارقام در دسترس نم  •     .  مي باشد٠٥/٠ رقم كمتر از ♦
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  مصارف انرژي اوليه و تراز انرژي-٦-٩-٩



      

 

 

 ٥٠٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ) ١(مصرف انرژي اوليه تجاري در جهان )  : ٩-٧٣(جدول 

 )ميليون تن معادل نفت خام (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(
 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آمريكاي شمالي         

 ت متحده آمريكااياال ٩/١٧٨٧ ٨/١٦٨٢ ٩/٢٠٣٥ ٧/٢٣١٠ ٨/٢٢٥٤ ٧/٢٢٩٦ ٨/٢٢٩٧ ♦ ٦/٢٣

 كانادا  ٨/١٨٢ ٠/٢١٦ ١/٢٦٤ ٨/٢٨٩ ١/٢٨٨ ٠/٢٨٩ ٤/٢٩١ ٨/٠ ٠/٣

 مكزيك ٦/٤١ ٧/٨٥ ٦/١٠٧ ٩/١٣٥ ٢/١٣٥ ٢/١٣٥ ١/١٣٨ ١/٢ ٤/١

 جمع آمريكاي شمالي ٣/٢٠١٢ ٥/١٩٨٤ ٦/٢٤٠٧ ٣/٢٧٣٦ ١/٢٦٧٨ ٠/٢٧٢١ ٣/٢٧٢٧ ٢/٠ ٠/٢٨

 آمريكاي مركزي و جنوبي         

 آرژانتين ٢/٣٢ ٠/٤٠ ٨/٤٨ ٩/٥٨ ٧/٥٧ ٥/٥٤ ٧/٥٨ ٧/٧ ٦/٠

 اكوادور ٥/١ ٩/٣ ٢/٦ ٧/٧ ٧/٧ ٧/٧ ٨/٧ ٦/١ ١/٠

 برزيل ٣/٥٥ ١/٩٣ ٥/١٣٠ ٩/١٧٦ ١/١٧٤ ٦/١٧٧ ٤/١٨١ ١/٢ ٩/١

 پرو ٣/٦ ١/٨ ٣/٩ ٩/١١ ٧/١١ ٨/١١ ٥/١٢ ٣/٥ ١/٠

 شيلي  ٨/٧ ٤/٨ ١/١٥ ٨/٢٣ ٣/٢٣ ٠/٢٤ ٢/٢٤ ٦/٠ ٢/٠

 كلمبيا  ١/١١ ٩/١٧ ٧/٢٤ ٩/٢٤ ٩/٢٦ ٢/٢٥ ٢/٢٦ ٨/٣ ٣/٠

 ونزوئال ٧/٢٢ ٩/٣٦ ١/٥١ ٩/٦١ ٢/٦٥ ١/٦٦ ١/٦٤ -٠/٣ ٧/٠

 ساير ٣/٤١ ٥/٤٧ ٥/٦٦ ٨/٨٤ ٣/٨٥ ٦/٨٧ ٨/٩٠ ٦/٣ ٩/٠

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٢/١٧٨ ٨/٢٥٥ ٢/٣٥٢ ٨/٤٥٠ ٠/٤٥٢ ٥/٤٥٤ ٥/٤٦٥ ٤/٢ ٨/٤

 اروپا و اورآسيا         

 آلمان  ٨/٣٣٩ ١/٣٣٤ ٦/٣٣٣ ٥/٣٣٠ ٧/٣٣٥ ٠/٣٣٠ ٢/٣٣٢ ٧/٠ ٤/٣

 اتريش ١/٢٣ ٠/٢٤ ٢/٢٨ ٥/٣١ ٥/٣٢ ٧/٣١ ٩/٣١ ٧/٠ ٣/٠

 اسپانيا  ٧/٥٦ ٣/٧٨ ٩/٩٣ ٢/١٢٩ ٠/١٣٣ ٧/١٣٤ ٥/١٤١ ١/٥ ٥/١

 اسلواكي  ٢/١٣ ٢/١٨ ١/١٧ ١/١٨ ٦/١٨ ٣/١٩ ٠/١٩ -٧/١ ٢/٠

 انگلستان  ٥/٢٢٦ ١/١٩٤ ٦/٢١٦ ٦/٢٢٣ ٤/٢٢٦ ١/٢٢٢ ٢/٢٢٣ ٥/٠ ٣/٢

 ايتاليا  ٥/١٣٦ ٨/١٣٦ ٩/١٥٤ ٤/١٧٦ ٢/١٧٧ ٨/١٧٦ ٩/١٨١ ٩/٢ ٩/١

 ايرلند  ٤/٦ ١/٧ ٥/٩ ٩/١٣ ٦/١٤ ٥/١٤ ٩/١٣ -٦/٣ ١/٠

 ايسلند  ٩/١ ٤/١ ٨/١ ٤/٢ ٥/٢ ٦/٢ ٦/٢ ٧/٠ ♦

 بلژيك و لوكزامبورگ  ١/٥١ ٥/٤٤ ٨/٥٤ ٤/٦٦ ٠/٦٤ ٩/٦٤ ٩/٦٦ ٢/٣ ٧/٠

 بلغارستان  ٨/١٩ ٨/٢٨ ٧/٢١ ٨/١٧ ٤/١٨ ١/١٩ ٤/١٩ ٩/١ ٢/٠

 پرتغال  ٦/٨ ٧/١١ ٣/١٧ ٨/٢٤ ٠/٢٥ ٦/٢٤ ٧/٢٦ ٨/٨ ٣/٠

 تركيه ٦/١٧ ٤/٢٧ ٨/٥٧ ٧/٧٣ ٨/٧٠ ٦/٧١ ٣/٧٤ ٨/٣ ٨/٠



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥٠٥

 ادامه  ... )١(مصرف انرژي اوليه تجاري در جهان )  : ٩-٧٣(جدول 
 )ميليون تن معادل نفت خام (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(
 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 جمهوري چك  ٠/٤٨ ٣/٥٢ ١/٣٩ ٠/٤٠ ٥/٤١ ٢/٤١ ٤/٤٣ ٢/٥ ٤/٠

 دانمارك  ٨/١٩ ٨/١٥ ٢/١٩ ٨/١٨ ٦/١٨ ٤/١٨ ٦/١٩ ٦/٦ ٢/٠

 روماني  ٢/٤٧ ٤/٦٧ ٣/٤٧ ٠/٣٧ ٣/٣٧ ٦/٣٨ ٨/٣٩ ٠/٣ ٤/٠

 سوئد  ٥/٤٤ ٤/٤٤ ٩/٤٩ ٦/٤٨ ١/٥٢ ٥/٤٨ ٤/٤٦ -٤/٤ ٥/٠

 سوئيس ٧/٢٢ ٢/٢٥ ١/٢٨ ٤/٢٩ ٥/٣١ ٥/٢٩ ٤/٢٩ -٥/٠ ٣/٠

 :شوروي سابق  ١/٩٠٣ ٢/١٢٢٠ ٨/١١٦٤ ٨/٩٤٠ ٩/٩٤٧ ٠/٩٥٨ ٠/٩٨٧ ٠/٣ ١/١٠

 آذربايجان  • • ٦/١٦ ٤/١١ ٠/١١ ٠/١١ ١/١٢ ٨/٩ ١/٠

 ازبكستان  • • ٣/٤٨ ٦/٥١ ٤/٥٥ ٧/٥٦ ٧/٥١ -٧/٨ ٥/٠

 اوكراين  • • ٣/١٨٤ ٧/١٣٦ ٩/١٣٥ ٦/١٣٣ ٣/١٣٣ -٢/٠ ٤/١

 تركمنستان  • • ٦/١١ ٤/١٤ ٥/١٥ ٩/١٥ ٩/١٦ ٠/٦ ٢/٠

 روسيه سفيد  • • ٦/٢٨ ٥/٢١ ٧/٢٠ ٨/١٩ ١/٢١ ٨/٦ ٢/٠

 فدراسيون روسيه  • • ٤/٧٧٠ ٠/٦٣٦ ٥/٦٣٧ ٦/٦٤٦ ٨/٦٧٠ ٧/٣ ٩/٦

 قزاقستان  • • ٦/٦٥ ٠/٤١ ٣/٤٢ ٦/٤٤ ٦/٤٩ ١/١١ ٥/٠

  ليتواني • • ٣/٨ ٠/٧ ١/٨ ٦/٨ ٢/٩ ٨/٦ ١/٠

 ساير  • • ١/٣١ ٢/٢١ ٥/٢١ ٢/٢١ ٣/٢٢ ٢/٥ ٢/٠

 فرانسه  ٦/١٨٦ ٦/١٨٥ ٥/٢٣٣ ٩/٢٥٤ ٨/٢٥٧ ٥/٢٥٦ ٦/٢٦٠ ٦/١ ٧/٢

 فنالند  ٦/١٧ ٩/٢٠ ١/٢٣ ٠/٢٦ ٤/٢٦ ٧/٢٦ ٩/٢٨ ٠/٨ ٣/٠

 لهستان  ٩/٩٣ ٥/١١٨ ٠/٩٧ ٤/٨٨ ٦/٨٨ ١/٨٧ ٣/٩١ ٩/٤ ٩/٠

 ارستان مج ٦/٢٠ ٧/٢٥ ٩/٢٢ ٠/٢٣ ١/٢٤ ٤/٢٣ ٧/٢٣ ٣/١ ٢/٠

 نروژ ٧/٢٥ ٧/٣٣ ٥/٣٩ ٩/٤٥ ٠/٤١ ٩/٤٢ ٠/٣٨ -٥/١١ ٤/٠

 هلند  ٨/٧٦ ٧/٦٤ ٦/٧٩ ٥/٨٦ ٥/٨٨ ٧/٨٩ ٠/٩٠ ٣/٠ ٩/٠

 يونان  ٢/١٥ ٨/١٦ ٢/٢٥ ٨/٣١ ٦/٣١ ٥/٣٢ ٤/٣٤ ٨/٥ ٤/٠

 ساير  ٩/٢٦ ٧/٤٤ ٦/٣٧ ٥/٤٣ ٤/٤٥ ٦/٤٥ ٤/٤٧ ٩/٣ ٥/٠

 جمع اروپا و اورآسيا ٨/٢٤٤٩ ٤/٢٨٤٢ ٨/٢٩١٣ ٨/٢٨٢٢ ٠/٢٨٥١ ٥/٢٨٥٠ ٤/٢٩١٣ ٢/٢ ٩/٢٩

 خاورميانه         

 امارات متحده عربي  ٠/٢ ٦/١١ ٩/٣٤ ٥/٤٠ ٩/٤٢ ٢/٤٧ ٨/٤٨ ٣/٣ ٥/٠

 ايران  ٢/٣٤ ٥/٤٨ ٣/٧٨ ٦/١١٤ ٩/١١٨ ١/١٢٧ ١/١٢٩ ٦/١ ٣/١

 عربستان سعودي  ٩/٢٣ ٣/٥٦ ١/٨٨ ٢/١٠٧ ٠/١١١ ٤/١١٤ ٩/١٢١ ٥/٦ ٣/١

 قطر ٦/١ ٩/٤ ٠/١٣ ٨/٩ ٢/١١ ٠/١٢ ٢/١٢ ٤/١ ١/٠

 كويت  ٩/٦ ٩/١٠ ٩/٩ ٠/١٩ ١/١٩ ٦/١٨ ٢/٢١ ٦/١٣ ٢/٠

 ساير  ٦/٢١ ٨/٤٠ ٣/٦٩ ٧/٩٢ ٨/٩٥ ٤/٩٧ ٧/٩٣ -٨/٣ ٠/١

 جمع خاورميانه  ٢/٩٠ ٠/١٧٣ ٥/٢٩٣ ٩/٣٨٣ ٠/٣٩٩ ٨/٤١٦ ٨/٤٢٦ ٤/٢ ٤/٤



      

 

 

 ٥٠٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... )١(مصرف انرژي اوليه تجاري در جهان )  : ٩-٧٣(جدول 

 )ون تن معادل نفت خامميلي (

سهم در 
 ٢٠٠٣كل 

 )درصد(

تغييرات 
٢٠٠٣ /٢٠٠٢ 

 )درصد(
 نام كشور ١٩٧٣ ١٩٨٣ ١٩٩٣ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 آفريقا          

 آفريقاي جنوبي  ٩/٤٢ ٦/٧٣ ٨/٨٩ ٤/١٠٨ ٠/١٠٧ ٠/١١١ ٩/١١٦ ٤/٥ ٢/١

 الجزاير ٦/٤ ٣/٢٤ ٥/٢٦ ٩/٢٦ ٨/٢٧ ٥/٢٨ ٩/٢٩ ٠/٥ ٣/٠

 مصر ٣/٨ ٢/٢٤ ٧/٣٣ ٦/٤٧ ٤/٤٩ ٥/٤٩ ٠/٥٢ ٩/٤ ٥/٠

 ساير  ٤/٣٣ ١/٥٧ ٩/٧٦ ٣/٩٣ ٥/٩٥ ٠/٩٨ ٨/١٠٠ ٩/٢ ٠/١

 جمع آفريقا  ٢/٨٩ ١/١٧٩ ٩/٢٢٦ ٢/٢٧٦ ٦/٢٧٩ ٩/٢٨٦ ٦/٢٩٩ ٤/٤ ١/٣

 آسيا و اقيانوسيه          

 استراليا ٤/٥٤ ٣/٦٨ ٩/٩١ ٠/١١١ ٩/١١٢ ٢/١١٦ ٦/١١٥ -٥/٠ ٢/١

 اندونزي  ٤/١٠ ٤/٣٠ ١/٦٥ ٠/٩٥ ١/١٠١ ٤/١٠٤ ٠/١٠٧ ٥/٢ ١/١

 بنگالدش  ٦/١ ٥/٣ ٨/٧ ٧/١٢ ١/١٤ ٩/١٤ ٨/١٥ ٢/٦ ٢/٠

 پاكستان  ٦/٨ ٤/١٧ ٧/٣١ ٠/٤٢ ٩/٤٢ ٩/٤٣ ٨/٤٤ ٠/٢ ٥/٠

 تايلند ٢/٨ ٨/١٣ ٦/٤٠ ٤/٦٢ ٦/٦٣ ٢/٦٩ ٠/٧٤ ٠/٧ ٨/٠

 تايوان  ٢/١٤ ٥/٢٩ ٩/٥٧ ٦/٨٥ ٨/٨٦ ٨/٩٠ ٨/٩٤ ٥/٤ ٠/١

 چين  ٦/٢٩٦ ٦/٤٧١ ٤/٧٥٨ ٠/٧٦٦ ٩/٨٣٧ ٧/١٠٣٥ ٣/١١٧٨ ٨/١٣ ١/١٢

 زالندنو  ٨/٩ ٥/١١ ٠/١٦ ٩/١٧ ٠/١٨ ٢/١٨ ٤/١٨ ٠/١ ٢/٠

 ژاپن  ١/٣٤٧ ٥/٣٤٠ ٨/٤٦١ ٩/٥١٥ ٨/٥١٤ ٦/٥٠٦ ٨/٥٠٤ -٤/٠ ٢/٥

 سنگاپور  ٧/٧ ٢/١١ ١/٢٨ ٠/٣٥ ٥/٤٠ ٩/٣٩ ٩/٣٨ -٥/٢ ٤/٠

 ن فيليپي ٠/١٠ ٥/١١ ٥/١٦ ٦/٢٢ ٧/٢٢ ٥/٢٣ ٤/٢٥ ٠/٨ ٣/٠

 كره جنوبي  ٨/١٩ ٨/٤٣ ٤/١٢٥ ١/١٩١ ٩/١٩٥ ٠/٢٠٥ ٠/٢١٢ ٤/٣ ٢/٢

 مالزي ٦/٤ ٧/١٢ ٦/٢٩ ٧/٤٥ ٠/٤٨ ٩/٥١ ٤/٥٤ ٧/٤ ٦/٠

 هندوستان  ٠/٧٢ ٣/١٢٠ ٤/٢٢٢ ٤/٣٢٠ ٢/٣٢٤ ٠/٣٣٨ ٣/٣٤٥ ٢/٢ ٥/٣

 هنگ كنگ  ٩/٤ ٠/٨ ٦/١٥ ٦/١٥ ٩/١٨ ٤/٢٠ ٠/٢١ ١/٣ ٢/٠

 ساير  ٣/٤١ ٣/٤٩ ٦/٤٣ ٦/٥٠ ٣/٥٤ ٢/٥٦ ٠/٥٨ ٢/٣ ٦/٠

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٣/٩١١ ٤/١٢٤٣ ٣/٢٠١٢ ٥/٢٣٨٩ ٧/٢٤٩٦ ٨/٢٧٣٤ ٤/٢٩٠٨ ٣/٦ ٩/٢٩

 كل جهان  ٠/٥٧٣١ ٤/٦٦٧٨ ٢/٨٢٠٦ ٥/٩٠٥٩ ٣/٩١٥٦ ٥/٩٤٦٤ ١/٩٧٤١ ٩/٢ ٠/١٠٠

  OECD كشورهاي ٣/٣٨٩٦ ٩/٣٩٢٩ ٢/٤٧٤٥ ٩/٥٣٥٥ ٧/٥٣٢١ ٢/٥٣٥٦ ٩/٥٣٩٧ ٨/٠ ٤/٥٥

 OECDكشورهاي غير  ٧/١٨٣٤ ٥/٢٧٤٨ ٠/٣٤٦١ ٦/٣٧٠٣ ٦/٣٨٣٤ ٣/٤١٠٨ ٢/٤٣٤٣ ٧/٥ ٦/٤٤

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٢/١٢٠٩ ٩/١١٧٨ ٣/١٣٣٩ ٨/١٤٦٢ ٦/١٤٨٣ ٥/١٤٧١ ١/١٤٩٨ ٨/١ ٤/١٥

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition:                                                                       مأخذ
 .، چوب و فضوالت دامي و گياهي نمي باشد)تورب(شامل سوختهايي نظير زغال نارس ) ١
 .  ارقام در دسترس نمي باشند•    . مي باشد٠٥/٠ رقم كمتر از ♦



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥٠٧

  ٢٠٠٣ در سال )١(انرژي اوليه تجاري در جهان به تفكيك حاملهاي انرژي مصرف)  :  ٩-٧٤(جدول 
 )عادل نفت خامميليون تن م(

 نام كشور نفت گازطبيعي زغالسنگ انرژي هسته اي برق  آبي جمع

 آمريكاي شمالي      

 اياالت متحده آمريكا ٣/٩١٤ ٨/٥٦٦ ٩/٥٧٣ ٩/١٨١ ٩/٦٠ ٨/٢٢٩٧

 كانادا  ٤/٩٦ ٧/٧٨ ٠/٣١ ٨/١٦ ٦/٦٨ ٤/٢٩١

 مكزيك ٦/٨٢ ٨/٤٠ ٨/٧ ٤/٢ ٥/٤ ١/١٣٨

 جمع آمريكاي شمالي ٢/١٠٩٣ ٣/٦٨٦ ٧/٦١٢ ١/٢٠١ ٩/١٣٣ ٣/٢٧٢٧

 آمريكاي مركزي و جنوبي      

 آرژانتين ٥/١٧ ١/٣١ ٦/٠ ٧/١ ٨/٧ ٧/٥٨

 اكوادور ١/٦ ١/٠ ـــ ـــ ٧/١ ٨/٧

 برزيل  ١/٨٤ ٣/١٤ ٠/١١ ٠/٣ ٩/٦٨ ٤/١٨١

 پرو  ٤/٧ ٥/٠ ٤/٠ ـــ ٢/٤ ٥/١٢

 شيلي  ٤/١٠ ٣/٦ ٤/٢ ـــ ١/٥ ٢/٢٤

 بيا كلم ٠/١٠ ٤/٥ ٦/٢ ـــ ١/٨ ٢/٢٦

 ونزوئال  ٩/٢٣ ٤/٢٦ ١/٠ ـــ ٧/١٣ ١/٦٤

 ساير ٣/٥٧ ٤/١٤ ٧/٠ ـــ ٤/١٨ ٨/٩٠

 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٦/٢١٦ ٦/٩٨ ٧/١٧ ٧/٤ ٨/١٢٧ ٥/٤٦٥

 اروپا و اورآسيا      

 آلمان  ١/١٢٥ ٠/٧٧ ١/٨٧ ٣/٣٧ ٧/٥ ٢/٣٣٢

 اتريش ٣/١٤ ٧/٧ ٠/٣ ـــ ٩/٦ ٩/٣١

 اسپانيا  ٥/٧٥ ٥/٢١ ٦/٢٠ ٠/١٤ ٩/٩ ٥/١٤١

 اسلواكي  ٧/٣ ٤/٦ ١/٤ ١/٤ ٨/٠ ٠/١٩

 انگلستان  ٨/٧٦ ٧/٨٥ ١/٣٩ ١/٢٠ ٣/١ ٢/٢٢٣

 ايتاليا  ١/٩٢ ٥/٦٤ ٣/١٥ ـــ ٠/١٠ ٩/١٨١

 ايرلند  ٤/٨ ٧/٣ ٦/١ ـــ ٢/٠ ٩/١٣

 ايسلند  ٩/٠ ـــ ١/٠ ـــ ٦/١ ٦/٢

 بلژيك و لوكزامبورگ  ٨/٣٤ ٤/١٤ ٥/٦ ٨/١٠ ٥/٠ ٩/٦٦

 بلغارستان  ٣/٤ ٦/٢ ١/٨ ٩/٣ ٥/٠ ٤/١٩

 پرتغال  ٦/١٦ ٧/٢ ٩/٣ ـــ ٦/٣ ٧/٢٦

 تركيه ٩/٣١ ٩/١٨ ٥/١٥ ـــ ٠/٨ ٣/٧٤



      

 

 

 ٥٠٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... ٢٠٠٣ در سال )١(انرژي اوليه تجاري در جهان به تفكيك حاملهاي انرژي مصرف)  : ٩-٧٤(جدول 

 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نام كشور نفت گازطبيعي زغالسنگ انرژي هسته اي برق  آبي جمع

 جمهوري چك  ٦/٨ ١/٨ ٥/٢٠ ٩/٥ ٤/٠ ٤/٤٣

 دانمارك  ٣/٩ ٧/٤ ٧/٥ ـــ ♦ ٦/١٩

 روماني  ٠/١١ ٦/١٦ ٠/٨ ١/١ ١/٣ ٨/٣٩

 سوئد  ٨/١٥ ٧/٠ ٢/٢ ٥/١٥ ١/١٢ ٤/٤٦

 سوئيس ١/١٢ ٦/٢ ١/٠ ٢/٦ ٣/٨ ٤/٢٩

 :شوروي سابق  ٤/١٧٥ ٤/٥٢٤ ٣/١٧٩ ٤/٥٦ ٤/٥١ ٠/٩٨٧

 آذربايجان  ٤/٤ ٢/٧ ♦ ـــ ٦/٠ ١/١٢

 ازبكستان  ٥/٦ ٥/٤٢ ٠/١ ـــ ٧/١ ٧/٥١

 اوكراين  ١/١٣ ٨/٦٠ ٠/٣٩ ٤/١٨ ١/٢ ٣/١٣٣

 تركمنستان  ٧/٣ ٢/١٣ ـــ ـــ ـــ ٩/١٦

 روسيه سفيد  ١/٦ ٨/١٤ ٣/٠ ـــ ♦ ١/٢١

 فدراسيون روسيه  ٧/١٢٤ ٢/٣٦٥ ٣/١١١ ٠/٣٤ ٦/٣٥ ٨/٦٧٠

 زاقستان ق ٥/٩ ٣/١١ ٩/٢٦ ـــ ٩/١ ٦/٤٩

 ليتواني  ٥/٢ ٨/٢ ١/٠ ٥/٣ ٢/٠ ٢/٩

 ساير  ٩/٤ ٦/٦ ٧/٠ ٥/٠ ٣/٩ ٣/٢٢

 فرانسه  ٢/٩٤ ٤/٣٩ ٤/١٢ ٨/٩٩ ٨/١٤ ٦/٢٦٠

 فنالند  ٤/١١ ٠/٤ ٨/٥ ٥/٥ ١/٢ ٩/٢٨

 لهستان  ٥/٢٠ ٣/١١ ٨/٥٨ ـــ ٧/٠ ٣/٩١

 مجارستان  ٢/٦ ٧/١١ ٣/٣ ٥/٢ ♦ ٧/٢٣

 نروژ ٦/٩ ٩/٣ ٥/٠ ـــ ٠/٢٤ ٠/٣٨

 هلند  ٥/٤٤ ٤/٣٥ ٢/٩ ٩/٠ ♦ ٠/٩٠

 يونان  ٩/٢٠ ١/٢ ٣/١٠ ـــ ٢/١ ٤/٣٤

 ساير  ٦/١٨ ٨/٥ ٠/١٥ ١/١ ١/٧ ٤/٤٧

 جمع اروپا و اورآسيا  ٣/٩٤٢ ٧/٩٧٥ ٩/٥٣٥ ٣/٢٨٥ ٣/١٧٤ ٤/٢٩١٣

 خاورميانه       

 امارات متحده عربي  ٠/١٥ ٧/٣٣ ـــ ـــ ـــ ٨/٤٨

 ن ايرا ٠/٥٤ ٤/٧٢ ٧/٠ ـــ ٠/٢ ١/١٢٩

 عربستان سعودي  ٠/٦٧ ٩/٥٤ ـــ ـــ ـــ ٩/١٢١

 قطر ٧/١ ٤/١٠ ـــ ـــ ـــ ٢/١٢

 كويت  ٧/١٣ ٥/٧ ـــ ـــ ـــ ٢/٢١

 ساير  ٤/٦٣ ٥/٢١ ٩/٧ ـــ ٩/٠ ٧/٩٣

 جمع خاورميانه  ٩/٢١٤ ٤/٢٠٠ ٦/٨ ـــ ٠/٣ ٨/٤٢٦



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥٠٩

 ادامه ... ٢٠٠٣ در سال )١( انرژيانرژي اوليه تجاري در جهان به تفكيك حاملهاي مصرف)  :  ٩-٧٤(جدول 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نام كشور نفت گازطبيعي زغالسنگ انرژي هسته اي برق  آبي جمع

 آفريقا       

 آفريقاي جنوبي  ٢/٢٤ ـــ ٩/٨٨ ٠/٣ ٨/٠ ٩/١١٦

 الجزاير ٠/١٠ ٣/١٩ ٦/٠ ـــ ١/٠ ٩/٢٩

 مصر ٩/٢٥ ١/٢٢ ٧/٠ ـــ ٢/٣ ٠/٥٢

 ساير  ٣/٦٠ ٧/١٨ ٠/٧ ـــ ٨/١٤ ٨/١٠٠

 جمع آفريقا  ٥/١٢٠ ١/٦٠ ٢/٩٧ ٠/٣ ٨/١٨ ٦/٢٩٩

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا ١/٣٨ ٧/٢٣ ٢/٥٠ ـــ ٧/٣ ٦/١١٥

 اندونزي  ٩/٥٣ ٠/٣٢ ٩/١٨ ـــ ٣/٢ ٠/١٠٧

 بنگالدش  ٢/٤ ٠/١١ ٤/٠ ـــ ٢/٠ ٨/١٥

 پاكستان  ٠/١٧ ٠/١٩ ٧/٢ ٤/٠ ٦/٥ ٨/٤٤

 تايلند ٧/٣٨ ٩/٢٣ ٧/٩ ـــ ٧/١ ٠/٧٤

 تايوان  ٧/٤١ ٨/٧ ٠/٣٥ ٨/٨ ٦/١ ٨/٩٤

 چين  ٢/٢٧٥ ٥/٢٩ ٧/٧٩٩ ٨/٩ ٠/٦٤ ٣/١١٧٨

 زالندنو  ٩/٦ ١/٤ ٨/١ ـــ ٥/٥ ٤/١٨

 ژاپن  ٧/٢٤٨ ٩/٦٨ ٢/١١٢ ٢/٥٢ ٨/٢٢ ٨/٥٠٤

 سنگاپور  ١/٣٤ ٨/٤ ـــ ـــ ـــ ٩/٣٨

 فيليپين  ٦/١٥ ٤/٢ ٦/٥ ـــ ٨/١ ٤/٢٥

 كره جنوبي  ٧/١٠٥ ٢/٢٤ ١/٥١ ٣/٢٩ ٦/١ ٠/٢١٢

 مالزي ٩/٢٣ ٦/٢٥ ٢/٣ ـــ ٧/١ ٤/٥٤

 هندوستان  ٣/١١٣ ١/٢٧ ٣/١٨٥ ١/٤ ٦/١٥ ٣/٣٤٥

 هنگ كنگ  ١/١٣ ٤/١ ٦/٦ ـــ ـــ ٠/٢١

 ساير  ٠/١٩ ٥/٥ ٩/٢٣ ـــ ٦/٩ ٠/٥٨

 جمع آسيا و اقيانوسيه  ١/١٠٤٩ ٩/٣١٠ ٢/١٣٠٦ ٧/١٠٤ ٥/١٣٧ ٤/٢٩٠٨

 كل جهان  ٦/٣٦٣٦ ٩/٢٣٣١ ٤/٢٥٧٨ ٨/٥٩٨ ٤/٥٩٥ ١/٩٧٤١

  OECD كشورهاي ٨/٢٢٢٥ ٥/١٢٣٣ ٧/١١٥٣ ٣/٥٠٥ ٦/٢٧٩ ٩/٥٣٩٧

 OECDكشورهاي غير  ٨/١٤١٠ ٤/١٠٩٨ ٧/١٤٢٤ ٥/٩٣ ٨/٣١٥ ٢/٤٣٤٣

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٧/٦٣٩ ٥/٣٦٣ ٧/٢٢٢ ٠/٢٠٤ ٣/٦٨ ١/١٤٩٨

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2004 Edition                         :                                              مأخذ
 .،  چوب، فضوالت دامي و گياهي نمي باشد)تورب(شامل سوختهايي نظير زغال نارس  )١
 .  مي باشد٠٥/٠رقم كمتر از  ♦



      

 

 

 ٥١٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ٢٠٠٣ و ١٩٧٣جهان در سالهاي شاخصهاي مهم اقتصاد انرژي به  تفكيك كشورهاي مختلف  )  : ٩-٧٥(جدول 

 )١(جمعيت )٢(توليد ناخالص داخلي )٣(GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به  

١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ 
 نام كشور

 آمريكاي شمالي      

 اياالت متحده آمريكا ٩/٢١١ ٥/٢٨٧ ١/٤٠٠٥ ٤/٩١٩٦ ٤٣/٠ ٢٥/٠

 كانادا  ٥/٢٢ ٤/٣١ ٣/٣٢٢ ٠/٧٥١ ٥٠/٠ ٣٣/٠

 مكزيك ٦/٥٣ ٤/١٠٠ ٤/١٤٣ ٣/٣٧٥ ٣٧/٠ ٤٢/٠
 جمع آمريكاي شمالي ٠/٢٨٨ ٣/٤١٩ ٨/٤٤٧٠ ٨/١٠٣٢٢ ٤٤/٠ ٢٦/٠

 آمريكاي مركزي و جنوبي      

 آرژانتين ٢/٢٥ ٥/٣٦ ٥/١٨٠ ٦/٢٤٩ ٢٠/٠ ٢٣/٠
 اكوادور ٥/٦ ٨/١٢ ٥/٩ ٠/٢٣ ٢٧/٠ ٣٩/٠
 برزيل  ١/١٠٣ ٥/١٧٤ ٧/٣٢٦ ٩/٨٠٩ ٢٥/٠ ٢٤/٠
 پرو  ٣/١٤ ٧/٢٦ ٢/٣٥ ٧/٦٣ ٢٨/٠ ١٩/٠

 شيلي  ٠/١٠ ٦/١٥ ٠/٢٣ ٧/٨٤ ٣٧/٠ ٢٩/٠

 كلمبيا  ٢/٢٤ ٧/٤٣ ٨/٣٧ ٨/٩٩ ٣٨/٠ ٢٧/٠

 ونزوئال  ٩/١١ ١/٢٥ ٨/٥٠ ٧/٧٤ ٤٢/٠ ٧٢/٠

 ساير ٦/٥٢ ٦/٩٠ ٩/٨٨ ٧/١٨٧ ٦٠/٠ ٤٩/٠
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٨/٢٤٧ ٥/٤٢٥ ٤/٧٥٢ ١/١٥٩٣ ٢٩/٠ ٢٩/٠

 ورآسيااروپا و ا      

 آلمان  ٠/٧٩ ٥/٨٢ ٧/١٥١٤ ٤/٢٧١٥ ٢٢/٠ ١٣/٠
 اتريش ٦/٧ ١/٨ ٩/١٣٧ ٦/٢٧٤ ١٦/٠ ١١/٠
 اسپانيا  ٨/٣٤ ٦/٤٠ ٩/٣٤٦ ٤/٧٤٠ ١٥/٠ ١٨/٠
 اسلواكي  ٦/٤ ٤/٥ ٥/١٥ ٢/٢٥ ٠٠/١ ٧٤/٠
 انگلستان  ٢/٥٦ ٢/٥٩ ٢/٧٥١ ٩/١٣٧٥ ٢٩/٠ ١٦/٠
 ايتاليا  ٨/٥٤ ٠/٥٨ ٠/٦٤٧ ٣/١٢٣٤ ٢٠/٠ ١٤/٠
 ايرلند  ١/٣ ٩/٣ ٩/٢٦ ٦/١٢٠ ٢٧/٠ ١٣/٠
 ايسلند  ٢/٠ ٣/٠ ٦/٣ ٩/٨ ٣٥/٠ ٣٨/٠
 بلژيك  ٧/٩ ٣/١٠ ٣/١٧٤ ٨/٣٢٠ ٢٧/٠ ١٨/٠
 بلغارستان  ٦/٨ ٠/٨ ٥/٧ ٧/١٣ ٧٧/٢ ٣٩/١
 پرتغال  ٦/٨ ٤/١٠ ٧/٥٧ ٦/١٣٢ ١٣/٠ ٢٠/٠
 تركيه ٥/٣٨ ٧/٦٩ ٤/٦٨ ٩/٢٠٤ ٣٦/٠ ٣٧/٠
 مهوري چك ج ٩/٩ ٢/١٠ ٥/٤٠ ١/٥٨ ١٢/١ ٧٢/٠
 دانمارك  ٠/٥ ٤/٥ ٤/١٢٨ ١/٢١٣ ١٥/٠ ٠٩/٠
 روماني  ٨/٢٠ ٣/٢٢ ٦/٢٠ ٠/٣٦ ٣٢/٢ ٠٣/١
 سوئد  ١/٨ ٩/٨ ٣/١٧٠ ٥/٢٩٩ ٢٣/٠ ١٧/٠
 سوئيس  ٤/٦ ٣/٧ ٢/٢٤٦ ٠/٣٤٠ ٠٨/٠ ٠٨/٠
 : شوروي سابق ٧/٢٤٩ ٨/٢٨٦ ١/٦٩٦ ٦/٦٣٠ ٢٥/١ ٤٨/١
 آذربايجان  ـــ ٢/٨ ـــ ٢/٥ ـــ ٢٥/٢

 ازبكستان  ـــ ٣/٢٥ ـــ ٥/١٧ ـــ ٩٥/٢



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥١١

 ادامه  ... ٢٠٠٣ و ١٩٧٣شاخصهاي مهم اقتصاد انرژي به  تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالهاي  )  : ٩-٧٥(جدول 

 )١(جمعيت )٢(توليد ناخالص داخلي )٣(GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به  

١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ 
 نام كشور

 اوكراين  ـــ ٧/٤٨ ـــ ٩/٤٩ ـــ ٦٢/٢

 تركمنستان  ـــ ٨/٤ ـــ ٢/٤ ـــ ٩٧/٣

 روسيه سفيد  ـــ ٩/٩ ـــ ٨/٢٠ ـــ ١٩/١

 فدراسيون روسيه  ـــ ١/١٤٤ ـــ ٣/٤٦٩ ـــ ٣٢/١

 قزاقستان  ـــ ٩/١٤ ـــ ٧/٢٨ ـــ ٦٢/١

 ليتواني  ـــ ٥/٣ ـــ ٢/١٠ ـــ ٨٤/٠

 ساير ـــ ٤/٢٧ ـــ ٨/٢٤ ـــ ٨٩/٠

 فرانسه  ٣/٥٣ ٢/٦١ ٤/٩٦١ ٥/١٨٣١ ١٩/٠ ١٥/٠

 فنالند  ٧/٤ ٢/٥ ٦/٨٢ ٠/١٦٩ ٢٦/٠ ٢١/٠

 لوكزامبورگ  ٤/٠ ٥/٠ ٤/٨ ١/٢٦ ٥٣/٠ ١٥/٠

 لهستان  ٤/٣٣ ٢/٣٨ ٤/١٠٣ ١/١٧٤ ٩٠/٠ ٥١/٠

 مجارستان  ٤/١٠ ٢/١٠ ١/٣٥ ٤/٥٨ ٦١/٠ ٤٤/٠

 نروژ ٠/٤ ٥/٤ ٥/٦٧ ٧/١٨١ ٢٢/٠ ١٥/٠

 هلند  ٤/١٣ ٢/١٦ ٠/٢٥٣ ٦/٥٠٥ ٢٥/٠ ١٥/٠

 يوگسالوي سابق  ٠/٢١ ٢/٢٣ ٨/٥٨ ٦/٧٧ ٤٠/٠ ٤٩/٠

 يونان  ١/٩ ٠/١١ ٥/٨٤ ٣/١٥٠ ١٥/٠ ١٩/٠

 ساير  ٤/٣ ٢/٤ ١/٦ ٩/١٩ ٤٩/٠ ٢٧/٠

 جمع اروپا و اورآسيا ٦/٧٥٨ ٥/٨٧١ ٥/٦٧١٤ ٠/١١٩٣٩ ٣٥/٠ ٢٤/٠

 خاورميانه      

 اردن  ٧/١ ٢/٥ ٩/١ ٦/٨ ٣٥/٠ ٦٢/٠

 امارات متحده عربي  ٤/٠ ٢/٣ ٦/١٤ ٤/٥٦ ٠٩/٠ ٦٤/٠

 ايران  ٢/٣١ ٥/٦٥ ٠/٥٧ ٠/١١٨ ٤١/٠ ١٣/١

 بحرين  ٢/٠ ٧/٠ ٢/١ ٦/٧ ٩١/١ ٩٠/٠

 سوريه  ٠/٧ ٠/١٧ ١/٣ ١/١٤ ٨٢/٠ ٢٨/١

 عراق  ٣/١٠ ٢/٢٤ ٦/١٩٦ ١/٧٤ ٠٣/٠ ٣٩/٠

 عربستان سعودي  ٦/٦ ٩/٢١ ٤/٧٠ ٥/١٦٥ ١١/٠ ٧٦/٠

 عمان  ٨/٠ ٥/٢ ١/٢ ٦/١٥ ٠٥/٠ ٦٩/٠

 قطر ١/٠ ٦/٠ ٧/٩ ٧/١٤ ١٥/٠ ٨٣/٠

 كويت  ٩/٠ ٣/٢ ٥/٢٤ ٠/٢٧ ٤٠/٠ ٨٢/٠

 لبنان  ٨/٢ ٤/٤ ١/١١ ٧/١٢ ٢٣/٠ ٤٢/٠

 يمن  ٦/٦ ٦/١٨ ٩/٠ ١/٦ ٠٩/١ ٦٧/٠

 ساير  ٣/٣ ٦/٦ ٥/٣٤ ٥/١٠٩ ٢٥/٠ ١٩/٠

 جمع خاورميانه  ٩/٧١ ٨/١٧٢ ٦/٤٢٧ ١/٦٣٠ ١٦/٠ ٦٨/٠



      

 

 

 ٥١٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... ٢٠٠٣ و ١٩٧٣اقتصاد انرژي به  تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالهاي شاخصهاي مهم  )  : ٩-٧٥(جدول 

 )١(جمعيت )٢(توليد ناخالص داخلي )٣(GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به  

١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ 
 نام كشور

 آفريقا       

 آفريقاي جنوبي  ٧/٢٣ ٣/٤٥ ٥/١٠١ ٣/١٨٢ ٤٨/٠ ٦٢/٠

 الجزاير  ١/١٥ ٣/٣١ ٦/٢٠ ١/٥٢ ٢٥/٠ ٥٩/٠
 ليبي  ٢/٢ ٤/٥ ١/٣٩ ٤/٣٣ ٠٧/٠ ٥٦/٠
 مصر ٩/٣٤ ٤/٦٦ ٨/١٦ ٠/٨٣ ٤٨/٠ ٦٣/٠
 مراكش  ٥/١٦ ٦/٢٩ ٦/١٤ ١/٤٣ ٢٠/٠ ٢٥/٠
 نيجريه  ٨/٥٧ ٨/١٣٢ ٥/١٧ ٠/٣٣ ٢٣/٢ ٩٠/٢

 ساير  ٢/٢٣٨ ٦/٥٢١ ٨/٩٩ ٩/٢١٥ ٠٧/١ ٠١/١
  آفريقا جمع ٤/٣٨٨ ٤/٨٣٢ ٩/٣٠٩ ٨/٦٤٢ ٦٩/٠ ٨٤/٠

 آسيا و اقيانوسيه      

 استراليا ٦/١٣ ٨/١٩ ١/١٩٧ ٩/٤٨٠ ٢٩/٠ ٢٣/٠
 اندونزي  ٤/١٢٦ ٧/٢١١ ٣/٤٤ ٤/٢٢٤ ٨٥/٠ ٧٠/٠
 برونئي  ١/٠ ٤/٠ ٣/٣ ٢/٦ ١٢/٠ ٣٥/٠
 بنگالدش  ٩/٧١ ٧/١٣٥ ٣/١٥ ٨/٥٣ ٤٢/٠ ٣٩/٠
 پاكستان  ٧/٦٦ ٩/١٤٤ ١/١٨ ١/٧٥ ٠٤/١ ٨٨/٠
 تايلند ١/٣٩ ٦/٦١ ٤/٣٢ ٩/١٨٤ ٥١/٠ ٤٥/٠
 چين  ٩/٨٨١ ٤/١٢٨٠ ٣/١٠٧ ٩/١٢٠٨ ٩٨/٣ ٠٢/١
 چين تايپه   ٤/١٥ ٥/٢٢ ٠/٤٩ ٠/٣٤٨ ٢٩/٠ ٢٧/٠
 زالندنو  ٠/٣ ٠/٤ ٩/٤٢ ٦/٧٤ ١٩/٠ ٢٤/٠
 ژاپن  ٧/١٠٨ ٤/١٢٧ ٣/٢٦١٣ ٣/٥٧١٥ ١٢/٠ ٠٩/٠
 سريالنكا  ٠/١٣ ٠/١٩ ٧/٤ ٠/١٧ ٨٩/٠ ٤٨/٠
 نگاپور س ٢/٢ ٢/٤ ١/١٦ ٥/١١٣ ٢٥/٠ ٢٢/٠
 فيليپين  ٨/٣٩ ٩/٧٩ ٤/٣٨ ٧/٩٦ ٤١/٠ ٤٣/٠
 كره جنوبي  ١/٣٤ ٦/٤٧ ٢/٩٣ ٣/٦٨٠ ٢٣/٠ ٣٠/٠
 مالزي ٧/١١ ٣/٢٤ ٢/١٩ ٨/١١٦ ٣٢/٠ ٤٤/٠
 هندوستان  ٢/٥٨٦ ٦/١٠٤٨ ٩/١٢١ ٣/٥١٧ ٥٧/١ ٠٤/١
 ساير  ٢/١٣٧ ١/٢٤٢ ٦/٥٧ ٣/٢٧٦ ٠٣/١ ٤١/٠
 مع آسيا و اقيانوسيه ج ٩/٢١٥٠ ١/٣٤٧٤ ٤/٣٤٧٩ ٠/١٠١٩٠ ٣٥/٠ ٣٢/٠

 كل جهان  ٧/٣٩٠٥ ٧/٦١٩٥ ٦/١٦١٥٤ ٧/٣٥٣١٧ ٣٧/٠ ٢٩/٠

  OECD كشورهاي ٤/٩٠٢ ١/١١٤٥ ٧/١٣٣٤٢ ٠/٢٨٤٣٥ ٢٨/٠ ١٩/٠
 OECD كشورهاي غير ١/٣٠٠٣ ٦/٥٠٥٠ ٨/٢٧٢٦ ٦/٦٨٨٢ ٨٢/٠ ٦٨/٠
  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٨/٣٤٧ ٢/٣٨١ ٣/٥٣٤٥ ٩/١٠١٠٩ ٢٢/٠ ١٥/٠

   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries,2001-2002, 2004 Edition      :         مأخذ
               IEA, International Energy Agency, Energy Balances of  Non-OECD Countries,2001-2002,2004 Edition.     

   ١٩٩٥كا به قيمتهاي ثابت سال ميليارد دالر آمري) ٢      ميليون نفر) ١
    ١٩٩٥تن معادل نفت خام  به هزار دالر آمريكا برحسب قيمتهاي ثابت سال ) ٣



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥١٣

  ٢٠٠٣ و ١٩٧٣سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سالهاي  )  : ٩-٧٦(جدول 

 )١(عرضه سرانه انرژي  )٢(عرضه سرانه نفت )٣(مصرف سرانه برق 

١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ 
 نام كشور

 كشورهاي منتخب آمريكاي شمالي      

 اياالت متحده آمريكا ١٩/٨ ٩٧/٧ ٨٩/٣ ١٣/٣ ٨٧٥٢ ١٣٢٢٧

 كانادا  ١١/٧ ٩٦/٧ ٥٥/٣ ٧٣/٢ ١٠٢٤٣ ١٦٩٤١

 مكزيك ٩٩/٠ ٥٧/١ ٦٢/٠ ٩٣/٠ ٦١٢ ١٨٣٢
 كل آمريكاي شمالي ٧٧/٦ ٤٣/٦ ٢٥/٣ ٥٨/٢ ٧٢٢١ ١٠٧٧٦

 اي منتخب آمريكاي مركزي و جنوبيكشوره      

 آرژانتين ٤١/١ ٥٤/١ ٠١/١ ٥٥/٠ ٩٥٦ ٢٠٨٢

 اكوادور ٣٩/٠ ٧١/٠ ٢٢/٠ ٥٨/٠ ١٦٦ ٧٠٧

 برزيل  ٨٠/٠ ٠٩/١ ٣٧/٠ ٥٠/٠ ٥٥٠ ١٨٤٣

 پرو  ٦٨/٠ ٤٥/٠ ٣٧/٠ ٢٦/٠ ٤٢٠ ٧٣٧

 شيلي  ٨٦/٠ ٥٩/١ ٥١/٠ ٦١/٠ ٧٧٧ ٢٧٤٥

 كلمبيا  ٥٩/٠ ٦٣/٠ ٢٨/٠ ٢٦/٠ ٤٥١ ٨٢١

 ونزوئال  ٧٩/١ ١٥/٢ ٧٩/٠ ٠٥/١ ١٢١٩ ٢٦٠٣
 كل  آمريكاي مركزي و جنوبي ٩١/٠ ٠٧/١ ٥٠/٠ ٥١/٠ ٥٨٠ ١٥٣٤

 اروپا و اورآسياكشورهاي منتخب       

 آلمان  ٢٨/٤ ٢٠/٤ ٠٥/٢ ٥٦/١ ٤٦٥٤ ٦٧٤٢

 اتريش ٨٥/٢ ٧٨/٣ ٦٢/١ ٦٤/١ ٣٦١٩ ٧٤٥٦

 اسپانيا  ٥٠/١ ٢٤/٣ ١٠/١ ٦٦/١ ١٨٨٣ ٥٧٢٥

 اسلواكي  ٣٤/٣ ٤٥/٣ ١٦/١ ٦١/٠ ٣٠٢٧ ٥٠٤٨

 انگلستان  ٩٣/٣ ٨٣/٣ ٩٨/١ ٣٣/١ ٤٦٧٠ ٦١٥٨

 ايتاليا  ٣٥/٢ ٩٨/٢ ٨٣/١ ٥١/١ ٢٤٥٨ ٥٤٤٧

 ايرلند  ٣٤/٢ ٩١/٣ ٨٠/١ ٢٣/٢ ٢١٥٤ ٦٠٧٠

 ايسلند  ٨٥/٥ ٨٢/١١ ٣٣/٣ ٩٣/٢ ١٠٠٠٥ ٢٧٥٧٢

 بلژيك  ٧٦/٤ ٥١/٥ ٨٨/٢ ٢٢/٢ ٣٩٤٦ ٨٣١٤

 بلغارستان  ٤٠/٢ ٣٩/٢ ٣٣/١ ٥٥/٠ ٢٦٨٣ ٣٧٩٢

 پرتغال  ٨٤/٠ ٥٤/٢ ٦٣/٠ ٥٨/١ ٩٩٤ ٤٢٩٢

 تركيه ٦٣/٠ ٠٨/١ ٣٣/٠ ٤٤/٠ ٢٩٠ ١٥٥٩

 جمهوري چك  ٥٨/٤ ٠٩/٤ ٩٠/٠ ٨٣/٠ ٣٧٣١ ٥٨٨٧

 دانمارك  ٩٥/٣ ٦٧/٣ ٥٠/٣ ٥٩/١ ٣٤٢٩ ٦٥٠١

 روماني  ٢٩/٢ ٦٦/١ ٦٤/٠ ٤٦/٠ ١٩٠٨ ٢٠٢٧

 سوئد  ٨٣/٤ ٧٢/٥ ٤٩/٣ ٦٧/١ ٨٧٤٢ ١٥٦٥٧

 سوئيس  ٠٦/٣ ٧٢/٣ ٣٧/٢ ٧٨/١ ٤٩٠٧ ٧٩٩٠



      

 

 

 ٥١٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ...  ٢٠٠٣ و ١٩٧٣سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سالهاي  )  : ٩-٧٦(جدول 

 )١(عرضه سرانه انرژي  )٢(عرضه سرانه نفت )٣(مصرف سرانه برق 

١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ 
 نام كشور

 : وروي سابقش ٤٨/٣ ٢٥/٣ ٢٩/١ ٦٤/٠ ٣٣٣٣ ٣٨٩٦

 آذربايجان  ـــ ٤٤/١ ـــ ٥١/٠ ـــ ٢١٠٢

 ازبكستان  ـــ ٠٥/٢ ـــ ٢٧/٠ ـــ ١٨٤٣

 اوكراين  ـــ ٦٨/٢ ـــ ٣٢/٠ ـــ ٢٨١٥

 تركمنستان  ـــ ٤٦/٣ ـــ ٩٦/٠ ـــ ١٧٩٧

 روسيه سفيد  ـــ ٥٠/٢ ـــ ٧٨/٠ ـــ ٢٩٨٣

 فدراسيون روسيه  ـــ ٢٩/٤ ـــ ٨٩/٠ ـــ ٥٣٥٠

 قزاقستان  ـــ ١٢/٣ ـــ ١١/٠ ـــ ٣٣٧٩

 ليتواني  ـــ ٤٨/٢ ـــ ٦٨/٠ ـــ ٢٨٢٨

 فرانسه  ٤٦/٣ ٣٤/٤ ٣٣/٢ ٤٩/١ ٣١٥٧ ٧٣٦٦

 فنالند  ٥٧/٤ ٨٥/٦ ٩١/٢ ٠٢/٢ ٦٠٤٢ ١٦١٣١

 لوكزامبورگ  ٨٣/١٢ ٠٦/٩ ٧٧/٤ ٦٤/٥ ١١٨١١ ١٥٣٦٩

 لهستان  ٧٩/٢ ٣٣/٢ ٣٣/٠ ٥٣/٠ ٢٢٦٤ ٣٢١٧

 مجارستان  ٠٥/٢ ٥١/٢ ٧٩/٠ ٦٤/٠ ١٩٥٦ ٣٥٤٥

 نروژ ٧٠/٣ ٨٤/٥ ٩٩/١ ٧٢/١ ١٥٥٤٤ ٢٤٥٢١

 هلند  ٦٥/٤ ٨٣/٤ ٣٠/٢ ٨٥/١ ٣٦١٢ ٦٦٩٦

 يوگسالوي سابق  ١٢/١ ٦٥/١ ٥١/٠ ٥٥/٠ ١٤٨٩ ٣١١٢

 يونان  ٣٦/١ ٦٥/٢ ٠٦/١ ٥١/١ ١٥٢٢ ٤٨٨٥
 كل اروپا و اورآسيا ١٢/٣ ٢٤/٣ ٤٧/١ ٠٤/١ ٣٢٢٣ ٥٠١٣

 كشورهاي منتخب خاورميانه      

 اردن  ٣٩/٠ ٠٤/١ ٣٩/٠ ٩٨/٠ ٢٠٠ ١٤٤٣

 امارات متحده عربي  ٨١/٣ ٢١/١١ ٨٤/٠ ١٩/٢ ١٨٩٨ ١١٩٢٠

 ايران  ٧٤/٠ ٠٤/٢ ٦٠/٠ ٠٠/١ ٣٨٠ ١٨٠١

 بحرين  ٤٦/٩ ٨٤/٩ ٨٢/٣ ٩٦/١ ٢١٠١ ٩٦٤٩

 سوريه  ٣٦/٠ ٠٦/١ ٣٦/٠ ٧٥/٠ ١٨٤ ١٠٧٦

 عراق  ٥١/٠ ٢٠/١ ٤١/٠ ٠٦/١ ٣٢٤ ١٢١٣

 عربستان سعودي  ٢٠/١ ٧٧/٥ ٩١/٠ ٦٥/٣ ٤١٣ ٦١٠٣

 عمان  ١٣/٠ ٢٧/٤ ١٣/٠ ٦٤/١ ٥٢ ٣٣٦٣

 قطر ٩١/٩ ٩٣/١٩ ١٢/١ ٠٤/٥ ٢٨٥٠ ١٥٥٢٥

 كويت  ٩٨/١٠ ٥٣/٩ ٤١/٥ ٦٥/٦ ٣٧٥٧ ١٥١٠٢

 لبنان  ٩١/٠ ٢١/١ ٨٦/٠ ١٣/١ ٥٧٢ ١٩٥١

 يمن  ١٥/٠ ٢٢/٠ ١٤/٠ ٢٢/٠ ٣١ ١٧٤

 ساير  ٦٢/٢ ١٩/٣ ٦١/٢ ٩١/١ ٢٤٩٨ ٦٤٨٦
 كل خاورميانه  ٩٣/٠ ٥٠/٢ ٧٠/٠ ٤٠/١ ٤٨٠ ٢٦٥٩



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥١٥

 ادامه  ...  ٢٠٠٣ و ١٩٧٣سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سالهاي  )  : ٩-٧٦(جدول 

 )١(عرضه سرانه انرژي  )٢(عرضه سرانه نفت )٣(مصرف سرانه برق 

١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ ١٩٧٣ ٢٠٠٣ 
 نام كشور

 كشورهاي منتخب آفريقا       

 آفريقاي جنوبي  ٠٧/٢ ٥٠/٢ ٤٢/٠ ٢٥/٠ ٢٥٣١ ٤٥٤٢

 الجزاير  ٣٤/٠ ٩٨/٠ ٢١/٠ ٣٣/٠ ١٦٦ ٧٤٣

 ليبي  ٢١/١ ٤٣/٣ ٧٩/٠ ٥٧/٢ ٣٤٢ ٢٢٥٠

 مصر ٢٣/٠ ٧٩/٠ ١٩/٠ ٤١/٠ ٢٠٩ ١١٢٠

 مراكش  ١٨/٠ ٣٦/٠ ١٤/٠ ٢٢/٠ ١٥٧ ٥٨٩

 نيجريه  ٦٨/٠ ٧٢/٠ ٠٥/٠ ١١/٠ ٣٧ ٧٢

 ل آفريقا ك ٥٥/٠ ٦٥/٠ ١١/٠ ١٤/٠ ٢٦٥ ٥١٤

 كشورهاي منتخب آسيا و اقيانوسيه      

 استراليا ٢٣/٤ ٧١/٥ ٩٩/١ ٧٦/١ ٤١٥٩ ١٠٥٠٣

 اندونزي  ٣٠/٠ ٧٤/٠ ٠٩/٠ ٢٧/٠ ١٧ ٤٢٨

 برونئي  ٦٠/٢ ١٤/٦ ٤٨/٠ ٠٠/٢ ١٦٦٢ ٧٣١٦

 بنگالدش  ٠٩/٠ ١٥/٠ ٠١/٠ ٠٣/٠ ١٤ ١٠٨

 پاكستان  ٢٨/٠ ٤٥/٠ ٠٥/٠ ١٣/٠ ٩٦ ٣٨٤

 تايلند ٤٢/٠ ٣٥/١ ٢١/٠ ٦٢/٠ ١٦٦ ١٦٨٢

 چين  ٤٨/٠ ٩٦/٠ ٠٦/٠ ١٩/٠ ١٧٤ ١١٨٤

 چين تايپه   ٩٢/٠ ١٧/٤ ٦٧/٠ ٨٩/١ ١٢٢٦ ٨٨٤١

 زالندنو  ٧٨/٢ ٥٣/٤ ٤٩/١ ٥٨/١ ٥٥١٠ ٩٠٧٩

 ژاپن  ٩٨/٢ ٠٦/٤ ٣٢/٢ ٠١/٢ ٤٠٦٩ ٨٢٢٠

 سريالنكا  ٣٢/٠ ٤٣/٠ ١٠/٠ ١٩/٠ ٦٨ ٣٠٠

 سنگاپور  ٨٦/١ ٠٨/٦ ٨٦/١ ١٧/٥ ١٥٩٩ ٧٧٧٨

 فيليپين  ٤٠/٠ ٥٣/٠ ٢٤/٠ ٢٠/٠ ٣١٦ ٥٠٧

 كره جنوبي  ٦٣/٠ ٢٧/٤ ٣٩/٠ ١٤/٢ ٣٩٧ ٦٤٩٥

 مالزي ٥٢/٠ ١٣/٢ ٣٩/٠ ٠٤/١ ٣٧٢ ٢٨٨٣

 هندوستان  ٣٣/٠ ٥١/٠ ٠٤/٠ ١١/٠ ١٠٢ ٤٢١

 كل آسيا و اقيانوسيه  ٥٦/٠ ٩٤/٠ ٢١/٠ ٢٩/٠ ٣٨٤ ١٢٣٠

 كل جهان  ٥٤/١ ٦٥/١ ٦٩/٠ ٥٨/٠ ١٤٤٢ ٢٣٧٣

  OECD كشورهاي ١٧/٤ ٦٧/٤ ٢١/٢ ٨٩/١ ٤٥٧٠ ٨٠٤٦

 OECD كشورهاي غير ٧٦/٠ ٩٧/٠ ٢٤/٠ ٢٨/٠ ٥٠٢ ١٠٨٧

   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries,2001-2002, 2004 Edition:             مأخذ

             IEA, International Energy Agency, Energy Balances of  Non-OECD Countries,2001-2002, 2004 Edition.     
   ١٩٩٥ميليارد دالر آمريكا به قيمتهاي ثابت سال ) ٢      ميليون نفر) ١
 ١٩٩٥تن معادل نفت خام  به هزار دالر آمريكا برحسب قيمتهاي ثابت سال ) ٣



      

 

 

 ٥١٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ٢٠٠٢تراز انرژي جهان در سال  )  : ٩-٧٧(جدول 

 )خامميليون تن معادل نفت (

 شرح زغالسنگ نفت خام فرآورده هاي نفتي گازطبيعي برق هسته اي برق آبي

 توليد داخلي ١٦/٢٤٠٣ ٣٨/٣٦٤٧ ـــ ٠٣/٢١٦٩ ٨٤/٦٩٣ ٦٧/٢٢٣

 واردات ٥٧/٤٤٦ ٨٩/٢٠٧١ ٣٨/٧٤٠ ٥٥/٥٨٣ ـــ ـــ

 صادرات -٨٥/٤٣٥ -٢٩/١٩٤٧ -٦٣/٨١٢ -٥٠/٥٨٢ ـــ ـــ

 ير در موجودي تغي -١٣/١٢ -٦٢/١ ٣٥/١٦ ١٢/٣ ـــ ـــ

 عرضه كل انرژي اوليه ٧٥/٢٤٠١ ٣٦/٣٧٧٠ -٩٠/٥٥ ٢١/٢١٧٣ ٨٤/٦٩٣ ٦٧/٢٢٣

 سوخت كشتي هاي بين المللي  ـــ ـــ -٧٤/١٤٥ ـــ ـــ ـــ

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها ـــ -٧٢/١٠٣ ٧٤/١١٨ ـــ ـــ ـــ

 ياشتباهات آمار -٩٠/٢٠ -٨٢/١٣ ٤٣/٨ -٨٩/٤ ـــ ـــ

 نيروگاههاي متعارف برق  -٣٩/١٤٠٤ -٧٩/٢٧ -٣٢/٢١٢ -٧١/٤٤٦ -٣٣/٦٨١ -٦٧/٢٢٣

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت -٤٣/١٧٨ -٥٦/٠ -٨٦/٢٩ -٧٢/٢٥٧ -٥٢/١٢ ـــ

 واحدهاي توليد حرارت  -٣٩/٦٢ -١٢/١ -٣٥/١٧ -٤٢/٨٦ ـــ ـــ

  كوره هاي صنعتيگاز جمع آوري شده از -١٥/١١ ـــ -٢١/٤ ٣٧/٨ ـــ ـــ

 پااليشگاههاي نفت ـــ -٩٤/٣٦٤١ ١٧/٣٦١٨ ـــ ـــ ـــ

 تلفات تبديل زغالسنگ به سوختهاي ثانويه -٣٤/١٥٥ ٠٥/٠ -٧٢/٢ -٢٠/٠ ـــ ـــ

 مايع سازي گازطبيعي و سوختهاي جامد -٥٤/١٧ ٢٥/١١ ٤٤/٠ -٦٩/٧ ـــ ـــ

 ساير تبديالت ٠١/٠ ٩٦/٢٩ -٨٥/٢٧ -٧٥/٣ ـــ ـــ

 مصارف بخش انرژي  -٧٤/٤٤ -٥٣/٨ -٨٧/٢٠٦ -٨٠/٢٠٠ ـــ ـــ

 تلفات توزيع -٧٢/١ -٠٦/٣ -١٣/٠ -٨٣/٢٠ ـــ ـــ

 كل مصرف نهايي انرژي  ١٦/٥٠٥ ٠٧/١١ ٨٥/٣٠٤٢ ٥٥/١١٥٢ ـــ ـــ

 بخش صنعت ٧٠/٣٨١ ٦٣/١٠ ١٢/٦٠٣ ١٠/٥١٥ ـــ ـــ

 بخش حمل و نقل ٤٧/٥ ٠١/٠ ٦٦/١٧٤٥ ٢٨/٥٧ ـــ ـــ

 :ساير بخشها  ٤٧/١٠٦ ٤٣/٠ ١٩/٥٠٤ ١٧/٥٨٠ ـــ ـــ

  كشاورزي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  تجاري و عمومي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  خانگي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  ساير-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي ٥٣/١١ ـــ ٨٧/١٨٩ ـــ ـــ ـــ



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥١٧

 ادامه ... ٢٠٠٢تراز انرژي جهان در سال  : )  ٩-٧٧(جدول 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 برق حرارت جمع كل
ساير منابع تجديدپذير 
 و ضايعات قابل احتراق

انرژي زمين گرمايي، 
 خورشيدي و ساير

 شرح

 توليد داخلي ٢٦/٥٠ ٠٢/١١١٨ ـــ ٣٧/٠ ٧٤/١٠٣٠٥

 واردات ـــ ١٩/١ ٩٦/٤٤ ـــ ٥٤/٣٨٨٨

 صادرات ـــ -٥٠/١ -٨٠/٤٣ ـــ -٥٧/٣٨٢٣

 تغيير در موجودي  ـــ -٠١/٠ ـــ ـــ ٧٠/٥

 عرضه كل انرژي اوليه ٢٦/٥٠ ٧٠/١١١٧ ١٦/١ ٣٧/٠ ٤٢/١٠٣٧٦

 سوخت كشتي هاي بين المللي  ـــ ـــ ـــ ـــ -٧٤/١٤٥

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها  ـــ ـــ ـــ ـــ ٠١/١٥

 اشتباهات آماري ـــ ١٣/٠ ١١/٠ ٠٩/٠ -٨٥/٣٠

 نيروگاههاي متعارف برق  -٩٤/٤١ -١٩/٣١ ٠٣/١٢٣١ ـــ -٣٠/١٨٣٨

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت -٩١/٠ -١٩/٣٢ ٥٩/١٤٩ ٣٩/١٣٣ -٢٠/٢٢٩

 واحدهاي توليد حرارت  -١٦/٠ -٥٨/٨ -٤٧/٠ ٧٥/١٤٨ -٧٥/٢٧

 اي صنعتيگاز جمع آوري شده از كوره ه ـــ ـــ ـــ ـــ -٩٩/٦

 پااليشگاههاي نفت ـــ -٠١/٠ ـــ ـــ -٧٨/٢٣

 تلفات تبديل زغالسنگ به سوختهاي ثانويه  ـــ ـــ ـــ ـــ -٢٢/١٥٨

 مايع سازي گازطبيعي و سوختهاي جامد ـــ ـــ ـــ ـــ -٥٤/١٣

 ساير تبديالت ـــ -٨٢/٤٣ ـــ ـــ -٤٤/٤٥

 ش انرژي مصارف بخ ـــ -٣٣/٢ -١٢/١١٨ -٥٨/٢٤ -٩٧/٦٠٥

 تلفات توزيع -١٨/٠ ـــ -١٤/١٢٤ -٦٢/٢٠ -٦٨/١٧٠

 كل مصرف نهايي انرژي  ٠٧/٧ ٧١/٩٩٩ ١٦/١١٣٩ ٣٩/٢٣٧ ٩٧/٧٠٩٤

 بخش صنعت ٥٦/٠ ٦٤/١٥٩ ٤٩/٤٧٣ ٨٨/٩٧ ١٣/٢٢٤٢

 بخش حمل و نقل ـــ ٤٢/٨ ١٠/٢٠ ٠٨/٠ ٠٣/١٨٣٧

 :ساير بخشها  ٥١/٦ ٦٥/٨٣١ ٥٧/٦٤٥ ٤٣/١٣٩ ٤٢/٢٨١٤

  كشاورزي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  تجاري و عمومي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  خانگي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  ساير-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي ـــ ـــ ـــ ـــ ٤٠/٢٠١

   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2000-2001, 2004 Edition:       مأخذ



      

 

 

 ٥١٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ٢٠٠٢در سال  OECDتراز انرژي كشورهاي  )  : ٩-٧٨(جدول 

 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح زغالسنگ نفت خام فرآورده هاي نفتي گازطبيعي برق هسته اي برق آبي

 توليد داخلي ٨٤/٩٩٢ ٤٦/١٠٢٥ ـــ ٤٤/٩١٩ ١٤/٥٩٣ ٨٢/١٠٥

 واردات ٧٣/٣٢٠ ٣٨/١٥٥٤ ٩٣/٤٤٨ ٢٧/٤٦٠ ـــ ـــ

 صادرات -١٣/٢١٠ -٢٢/٤٤٩ -٢٠/٣٤٢ -٥٣/٢٢١ ـــ ـــ

 سوخت كشتي هاي بين المللي ـــ ـــ -٠٨/٨٣ ـــ ـــ ـــ

 تغيير در موجودي  -٠٨/٧ -٣٦/٠ ٣٩/١٢ ١٥/١٣ ـــ ـــ

 عرضه كل انرژي اوليه ٣٦/١٠٩٦ ٢٦/٢١٣٠ ٠٤/٣٦ ٣٤/١١٧١ ١٤/٥٩٣ ٨٢/١٠٥

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها ـــ -٤٩/٢٧ ٥٣/٣٤ ـــ ـــ ـــ

 اشتباهات آماري -٦٥/٣ -٢٤/٨ ٨٨/٤ -٨٩/٥ ـــ ـــ

 نيروگاههاي متعارف برق  -٨٦/٨٠١ -٣٩/٦ -٢٢/٩٤ -٢١/٢٤٠ -٧٤/٥٨٤ -٨٢/١٠٥

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت  -٥٧/٨٣ -٥٦/٠ -٣٩/١٤ -٤٦/١٠٠ -٤٠/٨ ـــ

 واحدهاي توليد حرارت  -١٨/٥ ـــ -٨١/١ -٦٧/٥ ـــ ـــ

 گاز جمع آوري شده از كوره هاي صنعتي -٥٤/٢ ـــ -٧٥/٢ ٧١/٢ ـــ ـــ

 پااليشگاههاي نفت ـــ -٤٤/٢١١٢ ٤٩/٢١٣٢ ـــ ـــ ـــ

 تلفات تبديل زغالسنگ به سوختهاي ثانويه -١٥/٦٥ ٠٥/٠ -١٧/٢ -٢٠/٠ ـــ ـــ

 ازطبيعي و سوختهاي جامدمايع سازي گ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير تبديالت ٠١/٠ ٦٧/٢٦ -٥٣/٢٤ -٥٧/٠ ـــ ـــ

 مصارف بخش انرژي  -٤٠/١٣ -٤١/٠ -٥٨/١٢٣ -١٢/٩٠ ـــ ـــ

 تلفات توزيع ٦١/٠ ـــ -٢/٠ -٩٤/١ ـــ ـــ

 كل مصرف نهايي انرژي  ٤١/١٢٠ ٤٥/١ ٤٨/١٩٤٤ ٩٧/٧٢٨ ـــ ـــ

 بخش صنعت ٢٧/١٠٣ ٤٥/١ ٦٦/٣٤٢ ٢٩/٣٠٧ ـــ ـــ

 بخش حمل و نقل ٠٩/٠ ـــ ٨٢/١٢٠٧ ١٣/٢٢ ـــ ـــ

 :ساير بخشها  ٢٨/١٦ ـــ ١١/٢٧٠ ٥٥/٣٩٩ ـــ ـــ

  كشاورزي-     ٢٤/١ ـــ ٦٥/٥٢ ٠٣/٥ ـــ ـــ

  تجاري و عمومي-     ٠٤/٤ ـــ ٤٧/٨٤ ٧٦/١٢٣ ـــ ـــ

  خانگي-     ٩٥/١٠ ـــ ٩٤/١٢٦ ٥٦/٢٦٤ ـــ ـــ

  ساير-     ٠٦/٠ ـــ ٠٦/٦ ١٩/٦ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي ٧٧/٠ ـــ ٨٨/١٢٣ ـــ ـــ ـــ



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥١٩

 ادامه ... ٢٠٠٢در سال  OECDتراز انرژي كشورهاي  )  : ٩-٧٨(جدول 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 برق حرارت جمع كل
ساير منابع تجديدپذير و 
 ضايعات قابل احتراق

انرژي زمين گرمايي، 
 خورشيدي و ساير

 شرح

 توليد داخلي ٣٨/٣٢ ٦٢/١٧٧ ـــ ٣٧/٠ ٠٦/٣٨٤٧

 واردات ـــ ٠٣/١ ٩٦/٣٠ ـــ ٢٩/٢٨١٦

 صادرات ـــ -٢٥/٠ -٣٥/٢٩ ـــ -٦٧/١٢٥٢

 سوخت كشتي هاي بين المللي ـــ ـــ ـــ ـــ -٠٨/٨٣

 تغيير در موجودي  ـــ ٠١/٠ ـــ ـــ ١١/١٨

 عرضه كل انرژي اوليه ٣٨/٣٢ ٤١/١٧٨ ٦١/١ ٣٧/٠ ٧٢/٥٣٤٥

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٤/٧

 اشتباهات آماري ـــ ـــ ـــ ـــ -٩٠/١٢

 نيروگاههاي متعارف برق  -٩٥/٢٤ -١٨/٢٦ ٣٦/٧٥٦ ـــ -٠٢/١١٢٨

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت -٨٨/٠ -٥٣/٢٨ ٧٥/٨٢ ٥٦/٤١ -٤٦/١١٢

 واحدهاي توليد حرارت  -١٥/٠ -١٠/٥ -٤٦/٠ ٠٢/١٤ -٣٥/٤

 گاز جمع آوري شده از كوره هاي صنعتي  ـــ ـــ ـــ ـــ -٥٨/٢

 پااليشگاههاي نفت ـــ ـــ ـــ ـــ ٠٥/٢٠

تلفات تبديل زغالسنگ به سوختهاي ثانويه  ـــ ـــ ـــ ـــ -٤٨/٦٧

 مايع سازي گازطبيعي و سوختهاي جامد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير تبديالت ـــ -٠٧/٠ ـــ ـــ ٥٠/١

 مصارف بخش انرژي  ـــ -١٨/٢ -٠١/٥٩ -٥٦/٣ -٢٦/٢٩٢

 تلفات توزيع -١٨/٠ ـــ -٤٧/٥٤ -١٠/٥ -٣٢/٦٢

 كل مصرف نهايي انرژي  ٢١/٦ ٣٥/١١٦ ٧٨/٧٢٦ ٣٠/٤٧ ٩٥/٣٦٩١

 بخش صنعت ٥٦/٠ ٩٦/٦١ ٦٤/٢٧٢ ٦٧/١٥ ٥٠/١١٠٥

 بخش حمل و نقل ـــ ٦٢/٢ ٣٢/٩ ـــ ٩٧/١٢٤١

 :ساير بخشها  ٦٥/٥ ٧٧/٥١ ٨٣/٤٤٤ ٦٣/٣١ ٨٢/١٢١٩

  كشاورزي-     ١٨/٠ ١٠/١ ٧٥/٦ ٢٩/٠ ٢٤/٦٧

  تجاري و عمومي-     ٥٥/٠ ٣٤/٢ ٨٤/٢١٢ ٨٠/٧ ٨٢/٤٣٥

  خانگي-     ٤١/٤ ٤٤/٤٧ ٦٣/٢٢٤ ١٦/٢١ ٠٩/٧٠٠

  ساير-     ٥١/٠ ٨٨/٠ ٦١/٠ ٣٧/٢ ٦٨/١٦

 مصارف غيرانرژي ـــ ـــ ـــ ـــ ٦٦/١٢٤

  .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of  OECD Countries, 2000-2001, 2004 Edition:             أخذم



      

 

 

 ٥٢٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ٢٠٠٢در سال  OECDتراز انرژي كشورهاي غير  )  : ٩-٧٩(جدول 

 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح نگزغالس نفت خام فرآورده هاي نفتي گازطبيعي برق هسته اي برق آبي

 توليد داخلي ٣٣/١٤١٠ ٩٢/٢٦٢١ ـــ ٥٩/١٢٤٩ ٧١/١٠٠ ٨٥/١١٧

 واردات ٨٥/١٢٥ ٥١/٥١٧ ٤٥/٢٩١ ٢٨/١٢٣ ـــ ـــ

 صادرات -٧٢/٢٢٥ -٠٧/١٤٩٨ -٤٣/٤٧٠ -٩٧/٣٦٠ ـــ ـــ

 سوخت كشتي هاي بين المللي ـــ ـــ -٦٦/٦٢ ـــ ـــ ـــ

 تغيير در موجودي  -٠٦/٥ ٢٦/١ ٩٦/٣ -٠٤/١٠ ـــ ـــ

 عرضه كل انرژي اوليه ٣٩/١٣٠٥ ١٠/١٦٤٠ -٦٨/٢٣٧ ٨٧/١٠٠١ ٧١/١٠٠ ٨٥/١١٧

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها ـــ -٢٤/٧٦ ٢١/٨٤ ـــ ـــ ـــ

 اشتباهات آماري -٢٥/١٧ -٥٧/٥ ٥٥/٣ ٠١/١ ـــ ـــ

 نيروگاههاي متعارف برق -٥٣/٦٠٢ -٤٠/٢١ -١٠/١١٨ -٥٠/٢٠٦ -٥٩/٩٦ -٨٥/١١٧

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت  -٨٧/٩٤ -٠١/٠ -٤٧/١٥ -٢٦/١٥٧ -١٢/٤ ـــ

 واحدهاي توليد حرارت  -٢٠/٥٧ -١٢/١ -٥٤/١٥ -٧٥/٨٠ ـــ ـــ

 گاز جمع آوري شده از كوره هاي صنعتي -٦١/٨ ـــ -٤٦/١ ٦٦/٥ ـــ ـــ

 پااليشگاههاي نفت ـــ -٥١/١٥٢٩ ٦٨/١٤٨٥ ـــ ـــ ـــ

 تلفات تبديل زغالسنگ به سوختهاي ثانويه -١٩/٩٠ ـــ -٥٥/٠ ـــ ـــ ـــ

 مايع سازي گازطبيعي و سوختهاي جامد -٥٤/١٧ ٢٥/١١ ٤٤/٠ -٦٩/٧ ـــ ـــ

 ساير تبديالت ـــ ٣٠/٣ -٣٢/٣ -١٨/٣ ـــ ـــ

 مصارف بخش انرژي  -٣٤/٣١ -١٢/٨ -٢٨/٨٣ -٦٩/١١٠ ـــ ـــ

 تلفات توزيع -١١/١ -٠٦/٣ -١١/٠ -٨٩/١٨ ـــ ـــ

 كل مصرف نهايي انرژي  ٧٥/٣٨٤ ٦٢/٩ ٣٧/١٠٩٨ ٥٨/٤٢٣ ـــ ـــ

 بخش صنعت ٤٣/٢٧٨ ١٨/٩ ٤٧/٢٦٠ ٨١/٢٠٧ ـــ ـــ

 بخش حمل و نقل ٣٨/٥ ٠١/٠ ٨٤/٥٣٧ ١٥/٣٥ ـــ ـــ

 :ساير بخشها  ١٨/٩٠ ٤٣/٠ ٠٨/٢٣٤ ٦٢/١٨٠ ـــ ـــ

  كشاورزي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  تجاري و عمومي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  خانگي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  ساير-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي ٧٥/١٠ ـــ ٩٩/٦٥ ـــ ـــ ـــ



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥٢١

 ادامه ... ٢٠٠٢ در سال OECDتراز انرژي كشورهاي غير  )  : ٩-٧٩(جدول 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 برق تحرار جمع كل
ساير منابع تجديدپذير و 
 ضايعات قابل احتراق

انرژي زمين گرمايي، 
 خورشيدي و ساير

 شرح

 توليد داخلي ٨٨/١٧ ٤٠/٩٤٠ ـــ ـــ ٦٨/٦٤٥٨

 واردات ـــ ١٦/٠ ٠٠/١٤ ـــ ٢٥/١٠٧٢

 صادرات ـــ -٢٦/١ -٤٥/١٤ ـــ -٨٩/٢٥٧٠

 سوخت كشتي هاي بين المللي ـــ ـــ ـــ ـــ -٦٦/٦٢

 تغيير در موجودي  ـــ -٠٢/٠ ـــ ـــ -٤١/١٢

 عرضه كل انرژي اوليه ٨٨/١٧ ٢٩/٩٣٩ -٤٥/٠ ـــ ٩٦/٤٨٨٤

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها ـــ ـــ ـــ ـــ ٩٧/٧

 اشتباهات آماري ـــ ١٣/٠ ١١/٠ ٠٩/٠ -٩٥/١٧

 نيروگاههاي متعارف برق  -٩٩/١٦ -٠١/٥ ٦٨/٤٧٤ ـــ -٢٨/٧١٠

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت -٠٢/٠ -٦٧/٣ ٨٤/٦٦ ٨٣/٩١ -٧٤/١١٦

 واحدهاي توليد حرارت  -٠١/٠ -٤٧/٣ -٠٢/٠ ٧٢/١٣٤ -٤٠/٢٣

 گاز جمع آوري شده از كوره هاي صنعتي  ـــ ـــ ـــ ـــ -٤١/٤

 پااليشگاههاي نفت ـــ -٠١/٠ ـــ ـــ -٨٣/٤٣

 السنگ به سوختهاي ثانويهتلفات تبديل زغ ـــ ـــ ـــ ـــ -٧٤/٩٠

 مايع سازي گازطبيعي و سوختهاي جامد ـــ ـــ ـــ ـــ -٥٤/١٣

 ساير تبديالت ـــ -٧٤/٤٣ ـــ ـــ -٩٤/٤٦

 مصارف بخش انرژي  ـــ -١٤/٠ -١١/٥٩ -٠٣/٢١ -٧٢/٣١٣

 تلفات توزيع ـــ ـــ -٦٧/٦٩ -٥٢/١٥ -٣٦/١٠٨

 ف نهايي انرژي كل مصر ٨٦/٠ ٣٧/٨٨٣ ٣٨/٤١٢ ٠٩/١٩٠ ٠٢/٣٤٠٣

 بخش صنعت ـــ ٦٨/٩٧ ٨٥/٢٠٠ ٢٠/٨٢ ٦٣/١١٣٦

 بخش حمل و نقل ـــ ٨١/٥ ٧٩/١٠ ٠٨/٠ ٠٦/٥٩٥

 :ساير بخشها  ٨٦/٠ ٨٨/٧٧٩ ٧٤/٢٠٠ ٨٠/١٠٧ ٥٩/١٥٩٤

  كشاورزي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  تجاري و عمومي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  خانگي-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

  ساير-     ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 مصارف غيرانرژي ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٤/٧٦

  .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of Non-OECD Countries, 2000-2001, 2004 Edition:       مأخذ



      

 

 

 ٥٢٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  ٢٠٠٢تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال  )  : ٩-٨٠(جدول 

 )ادل نفت خامميليون تن مع(

 آمريكاي شمالي آمريكاي مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا

 آمريكا كانادا ونزوئال آلمان اسپانيا
 شرح

 توليد داخلي ٦٤/١٦٦٦ ٤١/٣٨٥ ١٥/٢١٠ ٧٧/١٣٤ ٧٤/٣١

 واردات ٨٣/٧١٤ ٨٥/٧٢ ـــ ٥٥/٢٤٠ ٩٧/١١٥

 صادرات -٠٨/٨٥ -٣٤/٢١٢ -٥٤/١٥٥ -٨٨/٢٩ -٢٥/٧

 سوخت كشتي هاي بين المللي -١٣/٢٣ -١٣/١ -٦١/٠ -٣٨/٢ -٨٥/٦

 تغيير در موجودي  ١٤/١٧ ٢٥/٥ ٠١/٠ ٢٩/٣ -٠٥/٢

 عرضه كل انرژي اوليه ٤١/٢٢٩٠ ٠٣/٢٥٠ ٠١/٥٤ ٣٥/٣٤٦ ٥٦/١٣١

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها ٥٣/٠ ٠٤/٣ ٨٦/٠ ٥٣/٠ ١٣/٠

 اشتباهات آماري  -٠١/١٨ ٧٠/١ ٣٨/٠ -٧٩/٢ ٣٣/٠

 نيروگاههاي متعارف برق -٣٠/٥٢٧ -١٧/٣٤ -٩١/٦ -٥٣/٧٩ -٢٤/٢٧

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت -٩٩/٤٦ -١٣/١ ـــ ٨٢/٠ -٠٢/١

 واحدهاي توليد حرارت  ـــ ـــ ـــ -٤٣/١ ـــ

 گاز جمع آوري شده از كوره هاي صنعتي  -٨٧/١ ـــ ـــ -٠٢/٠ -٠٧/٠

 اليشگاههاي نفتپا ٤٩/١٣ ٢٥/٣ -٢٣/١ ١٣/٠ -٣٤/٠

 تلفات تبديل زغالسنگ به سوختهاي ثانويه -١١/٨ -٩٩/٠ ـــ -٩٢/٥ -٨٧/٠

 مايع سازي گازطبيعي و سوختهاي جامد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير تبديالت  ـــ ٠٠/٠ -٠٢/٠ -٢٤/٠ -٠١/٠

 مصارف بخش انرژي  -١١/١٢٣ -٩٦/٢٦ -٧٧/١٠ -٦٧/١٣ -٩٤/٥

 تلفات توزيع -٦٤/٢١ -٢٤/٤ -٠٥/٢ -٢٠/٣ -٨٠/١

 كل مصرف نهايي انرژي  ٣٩/١٥٥٧ ٥٣/١٩٠ ٢٨/٣٤ ٠٤/٢٤١ ٧٢/٩٤

 بخش صنعت ٢٣/٣٩٤ ٩٣/٦٦ ٠٥/١٤ ٩١/٧٢ ٣٩/٣٢

 بخش حمل و نقل ٦١/٦٢٢ ٤٥/٥٣ ٥٣/١٢ ٥٥/٦٥ ٦٧/٣٥

 :ساير بخشها  ١٦/٤٧٥ ٩٩/٦٣ ٦٧/٥ ٦٤/٩٧ ٥٧/٢٢

  كشاورزي-     ٣٢/١٥ ٥١/٣ ١٧/٠ ٦٤/٢ ٣٩/٢

  تجاري و عمومي-     ٦٣/١٩٦ ٤١/٢٩ ٩٨/١ ٤٣/٢٣ ٢٨/٧

  خانگي-     ٥٧/٢٦٢ ٠٧/٣١ ٥٢/٣ ٩١/٦٦ ٨٩/١٢

  ساير-     ٦٤/٠ ـــ ـــ ٦٦/٤ ٠٢/٠

 مصارف غيرانرژي ٣٨/٦٥ ١٦/٦ ٠٣/٢ ٩٥/٤ ٠٨/٤



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥٢٣

 ادامه  ... ٢٠٠٢تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال  )  : ٩-٨٠(جدول 
 )خامميليون تن معادل نفت (

 اروپا و اورآسيا

 انگلستان ايتاليا تركيه تركمنستان فرانسه نروژ
 شرح

 توليد داخلي ٨١/٢٥٧ ٥٩/٢٦ ٤٣/٢٤ ٦٥/٥٣ ٦٥/١٣٤ ٢٢/٢٣٢

 واردات ٧٨/٩٥ ٤٧/١٧٤ ٤٣/٥٤ ٠٩/٠ ٣٦/١٦٣ ٦٦/٥

 صادرات -٩١/١٢٥ -٣٢/٢٢ -١٦/٣ -١٣/٣٧ -٥٠/٢٧ -٧٣/٢١٠

 خت كشتي هاي بين الملليسو -٤٣/٢ -٠١/٣ -٥٣/٠ ـــ -٦٢/٢ -٦٧/٠

 تغيير در موجودي  ٢٦/١ -٠١/٣ ٢٦/٠ ـــ -٠٢/٢ ٠٣/٠

 عرضه كل انرژي اوليه ٥١/٢٢٦ ٧٢/١٧٢ ٤٢/٧٥ ٦١/١٦ ٨٨/٢٦٥ ٥٢/٢٦

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها ٠٤/٠ ٢١/٠ ـــ ـــ ٣٤/٠ ٤٩/٠

 اشتباهات آماري  ٣١/١ ٣١/٠ -١٦/٠ ـــ ٦٥/٠ -٦٣/١

 نيروگاههاي متعارف برق -٦٩/٤٥ -٠٦/٢٣ -٥٤/١٠ )١( -١/٣ -٥٤/٧٩ -٠٤/٠

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت -٦٤/١ -٠١/٦ -٤٢/٢ )٢( -٨١/٣ -٠٠/٠

 واحدهاي توليد حرارت  -٥٦/٠ ـــ ـــ ـــ -١٣/٠ -٠٢/٠

 گاز جمع آوري شده از كوره هاي صنعتي  ـــ ـــ ـــ ـــ -٠٦/٠ ـــ

 پااليشگاههاي نفت -٥٢/٠ ٦٥/١ ٥٣/٠ -٤٥/٠ ٦٥/٢ -٠٠/٠

 تلفات تبديل زغالسنگ به سوختهاي ثانويه -٩٨/١ -٢٢/٢ -٥٣/١ ـــ -٢٩/٣ -٠١/٠

 مايع سازي گازطبيعي و سوختهاي جامد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 ساير تبديالت  ٠٩/٠ -١٤/٠ -٠٠/٠ )٣( -٧/٢ -١٣/٠ -٠٠/٠

 مصارف بخش انرژي  -٧٥/١٥ -٠٨/٨ -٦٩/٢ ـــ -١٣/١٠ -٨٣/٣

 تلفات توزيع -٤٩/٣ -٨٣/١ -١٠/٢ ـــ -٧٨/٢ -٨٦/٠

 كل مصرف نهايي انرژي  ٣١/١٥٨ ٥٥/١٣٣ ٥٢/٥٦ ٣٨/١٠ ٦٥/١٦٩ ٦١/٢٠

 بخش صنعت ٠٤/٣٩ ٦٤/٤٢ ٩١/١٩ ٢٠/٠ ١٣/٤٦ ٩٩/٧

 بخش حمل و نقل ١٩/٥٢ ٤٦/٤٣ ٩٢/١٢ ٨١/٠ ٨٩/٥٢ ٧١/٤

 :ساير بخشها  ٠٥/٦٣ ٠٨/٤٤ ٧١/٢١ ٣٦/٩ ٠٠/٦٦ ٢٦/٧

  كشاورزي-     ٠٨/١ ٣٥/٣ ٢٤/٣ ١٨/٠ ٠٨/٣ ٨٢/٠

  تجاري و عمومي-     ١٩/١٦ ٣٥/١٢ ٨٨/٢ ـــ ٢٦/١٤ ٤٨/٢

  خانگي-     ٠٥/٤٤ ٤٤/٢٧ ٥٩/١٥ ١٢/٠ ٥٢/٤٧ ٩٥/٣

  ساير-     ٧٣/١ ٩٤/٠ ـــ ٠٦/٩ ١٥/١ ٠٢/٠

 مصارف غيرانرژي ٠٣/٤ ٣٦/٣ ٩٧/١ ـــ ٦٢/٤ ٦٥/٠



      

 

 

 ٥٢٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ٢٠٠٢تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال  )  : ٩-٨٠(جدول 

 )ميليون تن معادل نفت خام(

 خاورميانه آفريقا

 الجزاير مصر
آفريقاي 
 جنوبي

 كويت
عربستان 
 سعودي

امارات متحده 
 عربي

 شرح

 توليد داخلي ١٥/١٤٢ ٨١/٤٦٢ ٩٩/١٠٥ ٥١/١٤٦ ٢٩/١٥٠ ٧٧/٥٩

 واردات ٤٧/٦ ٠٠/٠ ٠٠/٠ ١٦/٢٣ ٢٩/١ ٦٣/١١

 صادرات -٧٠/١٠٤ -٥٩/٣٣٤ -٣٠/٨٣ -٤٣/٥٤ -١٨/١٢٠ -٢٧/١٦

 سوخت كشتي هاي بين المللي -٧٤/٧ -٠٥/٢ -٥٣/٠ -٩٧/٢ -٢٤/٠ -٤٦/٢

 تغيير در موجودي  -١١/٠ ٢١/٠ ٠٢/٠ ١٨/١ -٣١/٠ -٢٨/٠

 عرضه كل انرژي اوليه ٠٧/٣٦ ٣٩/١٢٦ ١٩/٢٢ ٤٦/١١٣ ٨٥/٣٠ ٣٩/٥٢

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها ـــ ـــ ـــ ـــ ٧٤/٠ ـــ

 اشتباهات آماري  ـــ ـــ ـــ ٠٨/٠ ١٦/٠ ـــ

 نيروگاههاي متعارف برق )١( -٣/١٢ )١( -٢/١٨ )١( -٣/٥ -٩٩/٣١ -٨٢/٥ )١( -٦/٨

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت )٢( )٢( )٢( ـــ ـــ )٢(

 اي توليد حرارت واحده ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ

 گاز جمع آوري شده از كوره هاي صنعتي  ـــ ـــ ـــ -٣٠/٢ ـــ ـــ

 پااليشگاههاي نفت ١٨/٠ -٩٠/٣ -٥٠/١ ١٩/٠ -٢٧/٠ -٢٠/٣

 تلفات تبديل زغالسنگ به سوختهاي ثانويه ـــ ـــ ـــ -٩١/٠ -٤٢/٠ ـــ

 امدمايع سازي گازطبيعي و سوختهاي ج ـــ ـــ ـــ -٥٥/١١ ـــ ـــ

 ساير تبديالت  )٣( -٣/٠ )٣( -٢/٢٧ )٣( -٦/٦ -٣٢/٣ ـــ )٣( -٥/١

 مصارف بخش انرژي  ـــ ـــ ـــ -١٠/٤ -٤٣/٦ ـــ

 تلفات توزيع ـــ ـــ ـــ -٤٦/١ -١٤/١ ـــ

 كل مصرف نهايي انرژي  ٧٣/٢٣ ٠٥/٧٧ ٧٦/٨ ١٠/٥٨ ٦٧/١٧ ٠٥/٣٩

 بخش صنعت ٦٧/١٥ ١٠/٢٥ ٥١/١ ٣٢/٢٦ ٩٦/٣ ٤٠/١٤

 بخش حمل و نقل ٧٧/٤ ١٦/١٤ ١٦/٢ ٠٨/١٤ ٤٢/٣ ٣٤/١٠

 :ساير بخشها  ٢٦/٣ ٣١/٣٦ ٤٥/٣ ١١/١٧ ٨٤/٩ ٤٥/١٢

  كشاورزي-     ١٠/٠ ٢١/٠ ـــ ٥٨/١ ـــ ٢٤/٠

  تجاري و عمومي-     ٦٩/١ ١٥/٣ ٠٥/٠ ٤٥/٢ ـــ ٠١/١

  خانگي-     ٤٥/١ ٥٠/٦ ٤٠/٣ ٩٢/١٢ ٤٣/٥ ٨٦/١٠

  ساير-     ٠٢/٠ ٤٤/٢٦ ـــ ١٥/٠ ٤٢/٤ ٣٤/٠

 مصارف غيرانرژي ٠٤/٠ ٤٧/١ ٦٤/١ ٦٠/٠ ٤٥/٠ ٨٧/١



   آمارهاي بين المللي انرژي  
  

 

٥٢٥

 ادامه ... ٢٠٠٢تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال  )  : ٩-٨٠(جدول 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آسيا و اقيانوسيه

 استراليا اندونزي چين ژاپن كره جنوبي مالزي هندوستان
 شرح

 توليد داخلي ١٩/٢٥٥ ٩١/٢٤٠ ٨١/١٢٢٠ ١٣/٩٨ ٢١/٣٦ ٢٤/٨٠ ٩٧/٤٤٠

 واردات ٦٢/٢٦ ٧٣/٣١ ٩٣/١٠٣ ٥٢/٤٣٠ ٨١/٢٠٣ ٩٤/١٦ ٠٨/١٠٧

 صادرات -٢٠/١٦٥ -٣٦/١١٦ -٥٠/٨٦ -٣٧/٥ -١٧/٣٢ -٦٠/٤٤ -١٣/١١

 سوخت كشتي هاي بين المللي -٧٥/٠ -١٩/٠ -٩٧/٣ -٥٣/٤ -٦٦/٥ -٠٩/٠ -٠٩/٠

 تغيير در موجودي  -١٤/٣ ـــ -٦٩/٥ -٨٣/١ ٣١/١ -٧٤/٠ ٤٧/١

 عرضه كل انرژي اوليه ٧١/١١٢ ٠٩/١٥٦ ٥٧/١٢٢٨ ٩٣/٥١٦ ٥٠/٢٠٣ ٧٥/٥١ ٣١/٥٣٨

 تبديل فرآورده ها به يكديگر و بازيافت آنها ٠٢/٠ ١٨/٠ ـــ -١٣/٠ ١٣/٠ ٠٤/٠ ٣٢/٠

 اشتباهات آماري  ٧٢/٣ ٦٥/١ -٩١/٢١ ٤٨/١٣ -٨٧/٢ ٤٥/٠ -٣٩/٨

 نيروگاههاي متعارف برق -٢٩/٣٢ -٠٤/٢٠ -٤١/٢٣٥ -٤١/١٣٠ -٠٢/٤٠ -٥٩/٨ -٥٥/١٠٨

 (CHP)نيروگاههاي توليد برق و حرارت -٣٠/٤ ـــ ـــ ـــ -٨٥/١ ـــ ـــ

 واحدهاي توليد حرارت  ـــ ـــ -٣٩/٥ -٠١/٠ -٧٣/٠ ـــ ـــ

گاز جمع آوري شده از كوره هاي صنعتي  -٢٣/٠ ـــ -٦١/١ -١٤/٠ ـــ ـــ -٠٢/٠
 پااليشگاههاي نفت ٥٢/٠ -٨٣/١ -٠٣/٥ ٨٣/١ -٣٤/٢ -٠١/٣ -٥٢/٠

 تلفات تبديل زغالسنگ به سوختهاي ثانويه -٤٠/١ ٠٠/٠ -١٤/٤٨ -٨٨/٢٣ -٢٦/٧ ـــ -٠٨/١٠

 مايع سازي گازطبيعي و سوختهاي جامد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ -٦٢/٠ ـــ

 ساير تبديالت  ٠٠/٠ -٥٧/١ ـــ ٥١/١ ٠٥/٠ -٩٩/٠ ـــ

 مصارف بخش انرژي  -٧٢/٦ ٨٨/١٦ -١٥/٨٧ -٢٥/١٦ -٩٠/٧ -٣٠/٤ -٣٥/١٤

 تلفات توزيع -٢٧/١ -٤٢/٣ -١٩/١١ -٢٧/٤ -٧٣/٢ -٥٢/٠ -٤٥/١٣

 كل مصرف نهايي انرژي  ٧٧/٧٠ ١٧/١١٤ ٧٤/٨١٢ ٦٧/٣٥٨ ٩٧/١٣٧ ٢٢/٣٤ ٢٦/٣٨٣

 بخش صنعت ٢٤/٢٣ ١٦/٣١ ٦٧/٣٢٦ ٨٥/١٣٤ ٣٩/٦٢ ٢٣/١٤ ٤٦/١٠٣

 بخش حمل و نقل ٢٤/٢٨ ٦٩/٢٣ ٤٨/٨٠ ٤٤/٩٤ ١٩/٣٣ ٤٤/١٣ ٢٤/٣٤

 :ساير بخشها  ٠٤/١٧ ٥٦/٥٨ ٠٦/٣٨١ ٨٣/١١٨ ٥٢/٤٠ ٩١/٥ ٥٨/٢٣٥

  كشاورزي-     ٩٥/١ ٩٢/١ ٠٩/٣٤ ٧٥/٦ ٨٠/٣ ١٠/٠ ٣٦/٧

  تجاري و عمومي-     ٦٣/٥ ١٨/٤ ٢٤/٣٠ ٥٩/٥٩ ١٧/١٧ ٥٢/٢ ٣٢/٥

  خانگي-     ٤٦/٩ ٤٦/٥٢ ٢٢/٣٠٥ ١٨/٤٩ ٦٥/١٧ ٣٠/٣ ٧٤/٢٢٠

  ساير-     ـــ ـــ ٥٠/١١ ٣١/٣ ٩١/١ ـــ ١٦/٢

 مصارف غيرانرژي ٢٥/٢ ٧٦/٠ ٥٤/٢٤ ٥٤/١٠ ٨٦/١ ٦٣/٠ ٩٨/٩

   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of  OECD Countries, 2004 Edition:                               مأخذ

                                IEA, International Energy Agency, Energy Balances of  Non- OECD Countries, 2004 Edition .   
 . شامل نيروگاههاي متعارف برق و نيروگاههاي توليد برق و حرارت مي گردد) ١
 .رقم نيروگاههاي توليد برق و حرارت در رقم نيروگاههاي متعارف برق منظور شده است) ٢
 . به يكديگر و بازيافت آنها ، اشتباهات آماري، مصارف بخش انرژي و تلفات توزيع مي گرددتبديل فرآورده ها شامل ) ٣



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   نشر دي اكسيد كربن در جهان به تفكيك نوع سوخت و بخشها -

   نشر دي اكسيد كربن ناشي از احتراق سوخت و تعهدات كشورها در چارچوب پروتكل كيوتو -

   سرانه نشر دي اكسيد كربن به تفكيك بخشها -

 و حرارت در جهان   نشر دي اكسيد كربن به ازاي توليد برق -

 OECD  ماليات بر نشر دي اكسيد كربن در سه كشور اروپايي عضو -

   مالياتهاي زيست محيطي به تفكيك نوع سوخت در دانمارك -

 در كشورهاي منتخب جهان  (ESI)  برخي شاخصهاي پايداري زيست محيطي -

 در كشورهاي منتخب جهان  EPI  نمايه انجام فعاليتهاي زيست محيطي -

 EPI  شاخص هاي تغيير اقليم در كشورهاي منتخب جهان براساس نمايه -                                      

 
  مالحظات زيست محيطي-٧-٩-٩



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
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 )ميليون تن دي اكسيد كربن(     ٢٠٠٢نشر دي اكسيد كربن در جهان به تفكيك نوع سوخت در سال )  :  ٩-٨١(جدول 

/ ٢٠٠٢تغييرات 
 )درصد (١٩٩٠

 نام كشور زغالسنگ نفت گاز ساير جمع

 آمريكاي شمالي      

 اياالت متحده آمريكا ٧٣/٢٠٧٠ ٢٨/٢٣٢٣ ٠٦/١٢٤١ ٢٤/١٧ ٣/٥٦٥٢ ٧/١٦
 كانادا  ٨٥/١١٦ ١٨/٢٤٥ ٨٢/١٦٩ ـــ ٨٦/٥٣١ ٦/٢٣
 مكزيك ٥٧/٢٩ ٦٩/٢٤٥ ٨٩/٥٩ ـــ ١٥/٣٦٥ ٠/٢٥
 جمع آمريكاي شمالي ١٥/٢٢١٧ ١٥/٢٨١٤ ٧٧/١٥٠٠ ٢٤/١٧ ٣١/٦٥٤٩ ٧/١٧

 آمريكاي مركزي و جنوبي      

 آرژانتين ٠٨/٣ ١٧/٤٨ ٧٧/٦٣ ـــ ٠٢/١١٥ ٣/١٤
 اكوادور  ٠٠/٠ ٧٥/١٨ ٦٧/٠ ـــ ٤٢/١٩ ٠/٤٧
 برزيل ٠٥/٤٢ ٨٩/٢٣٩ ٣٧/٢٧ ـــ ٣١/٣٠٩ ٨/٦٠
 پرو ٩٩/٢ ٤٤/٢١ ٢٠/١ ـــ ٦٣/٢٥ ٣/٣٣
 شيلي ٤٥/١٠ ٣٤/٢٧ ٨٢/٨ ـــ ٦١/٤٦ ٨/٥٣
 كلمبيا  ٤٩/٩ ٢٧/٣٢ ٥٠/١٣ ـــ ٢٦/٥٥ ٧/٢٣
 كوبا  ٣٦/٠ ٤٦/٣٤ ١٢/١ ـــ ٩٤/٣٥ ٢/١٣
 ونزوئال ٠٧/٠ ٩٠/٧١ ٤٠/٥١ ـــ ٣٧/١٢٣ ٤/١٧
 ساير ٢٤/٢ ٦٠/٩٥ ٢٠/١٦ ـــ ٠٥/١١٤ ٧/٥٤
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٧٣/٧٠ ٨٣/٥٨٩ ٠٥/١٨٤ ـــ ٦١/٨٤٤ ٠/٤٠

 اروپا و اورآسيا       

 آلمان ٩٢/٣٤٢ ٨٨/٣١٩ ٣٢/١٦٥ ٤١/٩ ٥٣/٨٣٧ -٣/١٣
 اتريش ٣٥/١٣ ٥٨/٣٦ ٠٠/١٥ ٢١/١ ١٤/٦٦ ٤/١٥
 اسپانيا  ٩٤/٨٢ ٢٦/١٧٧ ٢١/٤٣ • ٤١/٣٠٣ ٩/٤٦
 اسلواكي  ٣٥/١٥ ٠٦/٩ ٢٥/١٣ ٢٤/٠  ٨٩/٣٧ -٩/٣١
 انگلستان ٠٢/١٣٧ ٤٥/١٩٣ ٨٥/١٩٧ ٩٤/٠ ٢٧/٥٢٩ -٥/٥
 ايتاليا ٨٨/٤٩ ٢٦/٢٤٨ ٨٤/١٣٣ ٢٥/١ ٢٤/٤٣٣ ٣/٨
 ايرلند ٣٤/١٠ ٩٤/٢٣ ١٧/٨ ـــ ٤٥/٤٢ ٣/٤٠
 بلژيك  ٨٤/٢٣ ٩٠/٥٥ ٢٣/٣١ ٥٨/١ ٥٥/١١٢ ٣/٥
 بلغارستان  ٩٢/٢٥ ٨٤/١٠ ٠٥/٥ ٠٣/٠ ٨٤/٤١ -٤/٤٤
 پرتغال  ٥٠/١٣ ١٧/٤٣ ٣١/٦ ـــ ٩٨/٦٢ ٠/٥٩
 تركيه ٠٩/٧٧ ٨٣/٨١ ٠٨/٣٤ ٠٦/٠ ٠٥/١٩٣ ٩/٤٩
 جمهوري چك ٨٦/٧٤ ٣١/٢١ ٦٩/١٧ ٠٩/١ ٩٦/١١٤ -٢/٢٥

 دانمارك ٣٤/١٦ ٣٦/٢٣ ٧٧/١٠ ٧/٠ ١٧/٥١ ٢/١
 روماني  ٥٣/٣٠ ٣١/٢٩ ٤٣/٣٠ ٥١/٠ ٧٨/٩٠ -٦/٤٥
 سوئد  ٩٢/٩ ٢٧/٣٨ ٨١/١ ١٢/٠ ١٢/٥٠ -٦/١
 سوئيس  ٥٤/٠ ٥١/٣٣ ٧٦/٥ ٠٢/٣ ٨٣/٤٢ ٢/٣
 : شوروي سابق ٧٧/٦٦٠ ٢٢/٤٦٩ ٩٠/١٠٨٦ ٢٨/١٥ ١٧/٢٢٣٢ -٣/٣٣

 آذربايجان ـــ ٧٥/٩ ٧٩/١٥ ـــ ٥٤/٢٥ •
 ازبكستان ٤٦/٣ ٦٢/١٨ ١٩/٩٦ ـــ ٢٨/١١٨ •

 اوكراين ٦٦/١١١ ٠٧/٤٠ ٧٤/١٤٠ ـــ ٤٨/٢٩٢ -٩/٥٠



      

 

 

 ٥٢٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه  ... ٢٠٠٢ك نوع سوخت در سال نشر دي اكسيد كربن در جهان به تفكي)  :  ٩-٨١(جدول 

 )ميليون تن دي اكسيد كربن( 

/ ٢٠٠٢تغييرات 
 )درصد (١٩٩٠

 نام كشور زغالسنگ نفت گاز ساير جمع

 تركمنستان ـــ ١٥/١٢ ٢٦/٢٨ ـــ ٤١/٤٠ •
 روسيه سفيد  ٠١/٢ ١٦/٢٠ ٢٤/٣٣ ٦١/٠ ٠٢/٥٦ -٣/٤٧
 ن روسيهفدارسيو ٩٦/٤٣٨ ٦٢/٣١٨ ٨٤/٧٣٠ ٦٧/١٤ ٠٩/١٥٠٣ -٧/٢٥

 قزاقستان ٠٨/٩١ ٦٩/٢٧ ٩٩/٢١ ـــ ٧٦/١٤٠ •
 ساير  ١٨/٢٧ ٣٢/٤٤ ٧٠/٣٩ ـــ ١٨/١١١ •
 فرانسه  ٤٠/٥٠ ٥٥/٢٤٠ ١٢/٨٦ ـــ ٠٧/٣٧٧ ٩/٦
 فنالند  ٠٧/٢٧ ٨٧/٢٦ ٥٧/٨ ٩٨/٠ ٥٠/٦٣ ٥/١٥
 لهستان  ٧٨/٢٠٧ ٢٠/٥١ ٦٤/٢١ ٢٨/٢ ٩٠/٢٨٢ -٢/٣٥
 ارستان مج ٩٠/١٤ ٢٤/١٦ ٢٦/٢٤ ٠٥/٠ ٤٥/٥٥ -٢/٣٢
 نروژ ٣٧/٣ ٤٩/٢١ ١٢/٨ ٠٨/٠ ٠٦/٣٣ ٣/١٥
 هلند ٦٢/٣١ ٩٢/٦٢ ٩٨/٨١ ٣٦/١ ٨٨/١٧٧ ٢/١٣
 يونان ١٨/٣٧ ٩٧/٤٨ ١٥/٤ ١٧/٠ ٤٦/٩٠ ٢/٢٨
 يوگسالوي سابق ٤/٥٨ ٢١/٣٦ ٣٢/١٢ ـــ ٩٤/١٠٦ -٩/١٨
 ساير ٩٧/٠ ٣٢/٢١ ٤٩/٢ ـــ ٧٨/٢٤ -٩/٠
 جمع اروپا و اورآسيا  ٨٠/٢٠١٦ ٩٢/٢٣٤٠ ٣٣/٢٠٥٦ ٣٧/٤٠ ٤٢/٦٤٥٤ -٩/١٥

 خاورميانه       

 اردن  ـــ ٥٩/١٤ ٤٤/٠ ـــ ٠٣/١٥ ٠/٦٣
 امارات متحده عربي ـــ ٨١/٢٠ ٨٢/٦٧ ـــ ٦٣/٨٨ ٤/١٠١
 ايران ٧٦/٣ ٣٥/١٩٢ ٠٥/١٤٩ ـــ ١٦/٣٤٥ ٩/٩٦
 بحرين ـــ ٧٥/٢ ٨٤/١٢ ـــ ٦/١٥ ٣/٣٣
 سوريه ٠١/٠ ٣٥/٣٧ ٣٦/٩ ـــ ٧١/٤٦ ٦/٥٠
 عراق ـــ ٢٤/٧٣ ٦٣/٧ ـــ ٨٧/٨٠ ٩/٤١
 عربستان سعودي  ـــ ٤٦/١٩٢ ٥٨/١٠٨ ـــ ٠٣/٣٠١ ٣/٧٥
 عمان ـــ ٨٥/١٠ ٢٧/١٥ ـــ ١٢/٢٦ ٩/١٤٣

 قطر ـــ ٧٥/٦ ٨١/٢٠ ـــ ٥٦/٢٧ ١/٩٧

 كويت ـــ ٧٩/٤١ ٦٧/١٥ ـــ ٤٦/٥٧ ٠/٢٠١

 لبنان  ٥١/٠ ٨١/١٤ ـــ ـــ ٣٢/١٥ ١/١٣٩

 من ي ـــ ٨١/١٠ ـــ ـــ ٨١/١٠ ٦/٦٣
 ساير  ٨٦/٢٩ ٦٧/٣٢ ٠١/٠ ـــ ٥٥/٦٢ ٣/٨٦
 جمع خاورميانه  ١٤/٣٤ ٢٣/٦٥١ ٤٨/٤٠٧ ـــ ٨٤/١٠٩٢ ٢/٨٥

 آفريقا       

 آفريقاي جنوبي  ٣٤/٢٤٩ ١٤/٥٢ ـــ ـــ ٤٨/٣٠١ ٤/١٨

 الجزاير ٧١/٠ ٩٧/٢٧ ٦٢/٤٤ ـــ ٢٩/٧٣ ٠/٣٤

 ليبي ـــ ٨٦/٣٢ ٧٣/٩ ـــ ٥٩/٤٢ ٥/٥٥



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
  

 

٥٢٩

 ادامه  ... ٢٠٠٢شر دي اكسيد كربن در جهان به تفكيك نوع سوخت در سال ن)  :  ٩-٨١(جدول 

 )ميليون تن دي اكسيد كربن( 

/ ٢٠٠٢تغييرات 
 )درصد (١٩٩٠

 نام كشور زغالسنگ نفت گاز ساير جمع

 مراكش ٠٥/١٢ ١٢/٢١ ٠٩/٠ ـــ ٢٦/٣٣ ٩/٦٩
 مصر ٨٩/٢ ٨٦/٧٠ ٠٥/٥٣ ـــ ٨١/١٢٦ ٣/٦١
 نيجريه ١٥/٠ ٣٧/٣٨ ٢٩/١١ ـــ ٨١/٤٩ ١/٧١
 ساير ٤٥/١٤ ٩/٨٩ ٥٥/١١ ـــ ٩١/١١٥ -٣/٣٩
 جمع آفريقا  ٥٧/٢٧٩ ٢١/٣٣٣ ٣٤/١٣٠ ـــ ١٢/٧٤٣ ٨/٣٥

 آسيا و اقيانوسيه       

 استراليا  ٧٥/١٩٣ ٣/١٠٣ ١٢/٤٥ ٦٧/٠ ٨٥/٣٤٢ ٠/٣٢
 اندونزي ٨٢/٦٩ ١٤/١٦٥ ٢١/٦٨ ـــ ١٧/٣٠٣ ٦/١١٨
 نگالدش ب ٣٦/١ ٢٨/١١ ٨٩/١٨ ـــ ٥٣/٣١ ١/١٣٥
 پاكستان  ٦/٨ ٦٩/٥٢ ١٩/٣٩ ـــ ٤٨/١٠٠ ٣/٧٠
 تايلند  ١٥/٣٧ ٩٥/٩٧ ٣٨/٤٤ ـــ ٤٩/١٧٩ ٤/١٢٨
 چين ١٣/٢٦٠٠ ٧٤/٦٠٥ ٦٨/٦٤ ـــ ٥٥/٣٢٧٠ ٠/٤٥
 چين تايپه ٤٦/١٢٤ ٩/٩٠ ٠٧/١٦ ـــ ٤٢/٢٣١ ٠/١٠٣
 زالند نو  ٩١/٤ ٢٥/١٧ ١٥/١٠ ٦٩/١ ٣٤ ٥/٥٢
 ژاپن  ٥٥/٣٩٢ ٥٥/٦٥٠ ١٥/١٦٣ ٦٦/٠ ٩١/١٢٠٦ ٩/١٨
 سنگاپور ٢٥/٠ ٧٩/٣٢ ٦٥/٨ ـــ ٦٨/٤١ ٨/٤٤
 فيليپين  ٣٥/١٩ ٩٧/٤٦ ٣٣/٣ ـــ ٦٥/٦٩ ٦/٩٣
 كره  ٢٥/١٧٠ ٣٣/٢٢٢ ٣٩/٤٨ ٥٨/١٠ ٥٥/٤٥١ ٧/٩٩
 كره شمالي  ١٤/٦٤ ٤٥/٣ ـــ ـــ ٥٩/٦٧ -٦/٤٠
 مالزي ٠٩/٨ ٩٧/٦٠ ٥٨/٤٦ ـــ ٦٥/١١٥ ١/١٤٤
 ويتنام  ٤١/٢١ ٨٤/٢٩ ٤١/٥ ـــ ٦٦/٥٦ ٥/٢٣٣
 هندوستان  ٤٨/٦٧١ ٨٨/٢٩٢ ١/٥٢ ـــ ٤٥/١٠١٦ ٩/٧٠
 هنگ كنگ  ٥٢/٢٠ ٨٦/١١ ٥/٤ ـــ ٨٧/٣٦ ٨/١١
 ساير  ٧١/٠ ٤٨/١٩ ٤/٦ ـــ ٦/٢٦ ٤/١٢٧
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٧٥/٤٤١٣ ١٦/٢٥٢٧ ٦٣/٦٤٥ ٦/١٣ ١٤/٧٦٠٠ ٦/٤٩

 كل جهان  ١٣/٩٠٣٢ ٨٧/١٠٠٧٣ ٦١/٤٩٢٤ ٢١/٧١ ٨٣/٢٤١٠١ ٤/١٦

  OECD كشورهاي ٥٧/٤٢١٩ ٨٩/٥٥٨٩ ١٨/٢٦٨٩ ٣٩/٥٥ ٠٣/١٢٥٥٤ ٨/١٣
 OECDكشورهاي غير  ٥٦/٤٨١٢ ٦١/٣٦٦٦ ٤٣/٢٢٣٥ ٨٢/١٥ ٤٢/١٠٧٣٠ ٨/١٨
  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٦٧/٨٤٦ ٨٥/١٥٤٥ ٨١/٧٩٦ ٧٣/١٧ ٠٥/٣٢٠٧ ٣/٢

 Iكشورهاي عضو ضميمه  ٥٦/٤٦٤٨ ٥٩/٥٥٧٣ ٠٢/٣٥٠٧ ٦٣/٦٠ ٨/١٣٧٨٩ ٦/١
 Iكشورهاي غير عضو ضميمه  ٥٨/٤٣٨٣ ٩/٣٦٨٢ ٥٩/١٤١٧ ٥٨/١٠ ٦٥/٩٤٩٤ ٣/٤٦
 حمل و نقل دريايي  ـــ ٩٧/٤٦٢ ـــ ـــ ٩٧/٤٦٢ ٦/٢٧
 حمل و نقل هوايي  ـــ ٤١/٣٥٤ ـــ ـــ ٤١/٣٥٤ ٩/٢٣

 ,IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     :    مأخذ
                                  IEA, International Energy Agency, CO2 Emissions from Fuel Combustion, 2004 Edition. 

 .          ارقام در دسترس نمي باشند•



      

 

 

 ٥٣٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ٢٠٠٢نشر دي اكسيد كربن به تفكيك بخشها در جهان در سال ) :  ٩-٨٢(جدول 

  )ميليون تن دي اكسيد كربن(

 صنعت حمل و نقل خانگي ساير جمع

ديگر 
صنايع 
 انرژي

 توليدكنندگان
برق 
 مستقل

برق 
عمومي و 
 حرارت

 نام كشور

 آمريكاي شمالي        

 اياالت متحده امريكا  ٠٦/٢٢٧٤ ٨٧/٩٤ ٠٤/٢٧٦ ٤٤/٦٢١ ٤٣/١٧٦١ ٤٧/٣٥٥ ٩٩/٢٦٨ ٣٠/٥٦٥٢

 كانادا  ٧٠/١٢٣ ٢١/٥ ٨٠/٦٢ ١٥/٨٩ ٤٨/١٥٠ ٧٧/٤١ ٧٦/٥٨ ٨٦/٥٣١

 مكزيك ٨٣/١١٤ ١٨/١٠ ٢٩/٥٥ ١٠/٤٨ ٦٥/١٠٤ ٧٣/٢٠ ٣٨/١١ ١٥/٣٦٥
 جمع آمريكاي شمالي ٥٨/٢٥١٢ ٢٥/١١٠ ١٢/٣٩٤ ٦٩/٧٥٨ ٥٦/٢٠١٦ ٩٧/٤١٧ ١٣/٣٣٩ ٣١/٦٥٤٩

 آمريكاي مركزي و جنوبي        

 آرژانتين ٠٣/١٤ ٥٧/٣ ٥٢/١٥ ٥٧/١٩ ٣٨/٣٦ ٩٤/١٤ ٠١/١١ ٠٢/١١٥
 اكوادور  ٩٢/٢ ٢٠/٠ ٧٤/٠ ٤١/٣ ٩٢/٩ ٩١/١ ٣٢/٠ ٤٢/١٩
 برزيل ٨٤/١٦ ٥٧/١١ ٣٨/٢٠ ٥٠/٩٣ ٢١/١٢٩ ٦٨/١٦ ١٣/٢١ ٣١/٣٠٩
 پرو ٢٣/٢ ٩١/٠ ٥٨/١ ٧٢/٧ ٣٩/٨ ٩٤/٢ ٨٦/١ ٦٣/٢٥
 شيلي ٤١/١١ ٥٠/٠ ٩٤/٢ ٤١/١١ ٧٢/١٥ ٤٥/٣ ١٨/١ ٦١/٤٦
 كلمبيا  ٠٠/٦ ٧٥/٠ ٩٧/٥ ٤١/١٨ ١١/١٧ ٢٧/٤ ٧٥/٢ ٢٦/٥٥
 كوبا  ٤٠/١٢ ٢٩/٠ ١٤/٠ ٨٧/١٨ ٨٣/١ ٩٦/٠ ٤٤/١ ٩٤/٣٥
 ونزوئال ١٧/٢٣ ٥٤/١ ٨٩/٢٧ ٩٢/٢٨ ٣٥/٣٥ ٩٤/٤ ٥٦/١ ٣٧/١٢٣
 ساير  ٠٩/٢٨ ٢٥/٧ ٠٠/٤ ٥٧/٢٠ ٧٨/٣٨ ٩٩/٦ ٣٥/٨ ٠٥/١١٤
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ١٠/١١٧ ٥٩/٢٦ ١٧/٧٩ ٤٠/٢٢٢ ٧٠/٢٩٢ ٠٨/٥٧ ٥٨/٤٩ ٦١/٨٤٤

 يا اروپا و اورآس        

 آلمان ٠٨/٣٠٢ ٠٢/٣٧ ٤١/٢٨ ١٧/١٢٤ ٩٢/١٦٨ ٧٤/١٢١ ٢/٥٥ ٥٣/٨٣٧
 اتريش ٦٥/١١ ٨/٣ ١١/٣ ٢٨/١٥ ١٤/١٩ ٣٢/١٠ ٨٥/٢ ١٤/٦٦
 اسپانيا  ٧٥/٩٤ ٤٤/٩ ٣٣/١٢ ٠٧/٥٨ ٩٩/٩٧ ٤/١٧ ٤٢/١٣ ٤١/٣٠٣
 اسلواكي  ٢٤/٨ ٧٤/١ ٦٥/٤ ٥٧/٩ ١٩/٦ ٣٤/٤ ١٧/٣ ٨٩/٣٧
 انگلستان ٢٥/١٥٨ ٤٥/٢٦ ٧٨/٣٧ ٦/٦٧ ٤/١٣١ ٧٩/٨٣ ٢٤ ٢٧/٥٢٩
 ايتاليا ١٨/١٤١ ـــ ١٦/١٨ ٨٣/٧٦ ٩٧/١١٦ ٤٧/٥٢ ٦٣/٢٧ ٢٤/٤٣٣
 ايرلند ٦/١٥ ٤١/٠ ٤٤/٠ ٩٢/٤ ١/١١ ٢١/٦ ٧٧/٣ ٤٥/٤٢
 بلژيك  ٢٧/٢٢ ٩٩/٠ ٨١/٥ ٣٩/٣٠ ٤٧/٢٥ ٩٧/١٨ ٦٥/٨ ٥٥/١١٢
 بلغارستان  ١٢/٢٣ ٣٣/١ ٦٦/٠ ٩/٨ ٨٨/٥ ٧٦/٠ ٢/١ ٨٤/٤١
 پرتغال  ٢٨/٢٢ ٩١/١ ٢٢/٢ ٧٨/١١ ٧٩/١٨ ٢٢/٢ ٧٩/٣ ٩٨/٦٢
 تركيه ٩/٥٤ ٥٧/١٤ ٢/٧ ٩١/٥٠ ٧٨/٣٥ ٩٤/١٨ ٧٥/١٠ ٠٥/١٩٣
 جمهوري چك ٩٤/٥٤ ٣٢/٨ ٣٥/٢ ١٤/٢٢ ٨٥/١٤ ٥٧/٧ ٨/٤ ٩٦/١١٤
 دانمارك ٢٩/٢٣ ٣٤/١ ٣٧/٢ ٢٤/٥ ١٨/١٢ ٨٨/٣ ٨٧/٢ ١٧/٥١
 روماني  ٧٥/٣٦ ٧٥/٣ ٥٤/٨ ٩٨/٢٠ ٥٦/١٢ ٤٨/٦ ٧٢/١ ٧٨/٩٠
 سوئد  ٣٩/٧ ٨٩/٠ ٢٤/٢ ٥٧/١٢ ٠٢/٢٢ ٤٩/٢ ٥٢/٢ ١٢/٥٠
 سوئيس  ٩٣/١ ٣٦/٠ ٧٧/٠ ٢٧/٧ ٩/١٤ ٣/١١ ٣١/٦ ٨٣/٤٢
 : شوروي سابق ٨٥/٧٨٣ ٢٢/٣٨١ ٩٨/٨٤ ٥٥/٣٧١ ٩٢/٢٤٦ ٨٧/٢٢١ ٧٩/١٤١ ١٧/٢٢٣٢

 آذربايجان ٥٤/١٢ ٠٩/٠ ٣٦/١ ٠٧/٢ ٦٣/٢ ٩٩/٤ ٨٦/١ ٥٤/٢٥



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
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 ادامه  ... ٢٠٠٢خشها در جهان در سال نشر دي اكسيد كربن به تفكيك ب) :  ٩-٨٢(جدول 
  )ميليون تن دي اكسيد كربن(

 صنعت حمل و نقل خانگي ساير جمع

ديگر 
صنايع 
 انرژي

 توليدكنندگان
برق 
 مستقل

برق 
عمومي و 
 حرارت

 نام كشور

 ازبكستان ٧٤/٣٦ ٠٩/٠ ٦٧/٤ ٣١/٢٠ ٠٦/١٠ ٠٥/٣٥ ٣٥/١١ ٢٨/١١٨
 اوكراين ٥/١١١ ٢٧/٩ ٥/٤ ١١/٨٣ ٦٦/١٩ ٧٩/٣٩ ٦٥/٢٤ ٤٨/٢٩٢
 بالروس ٨/٢٢ ٢٧/٨ ٥٦/١ ١/١١ ٧٣/٥ ٢/٤ ٣٧/٢ ٠٢/٥٦
 تركمنستان ٨٥/٩ ـــ ٩٤/٥ ـــ ٢٩/٢ ـــ ٣٣/٢٢ ٤١/٤٠
 فدارسيون روسيه ١٨/٤٩٩ ٩٧/٣٦٢ ٠٨/٥٨ ٧٥/٢٠٩ ٨٣/١٨٤ ١١/١٣٥ ١٧/٥٣ ٠٩/١٥٠٣
 قزاقستان ٥٦/٦٧ ـــ ٠٥/٧ ٠٤/٣٨ ٨٢/٧ ٠٢/٠ ٢٧/٢٠ ٧٦/١٤٠
 ليتواني ٧/٣ ٠٧/٠ ٥٢/١ ١٧/٢ ٥/٣ ٥٨/٠ ٥١/٠ ٠٥/١٢
 ساير  ٠/٢٠ ٤٥/٠ ٢٨/٠ ٠١/٥ ٤/١٠ ١٣/٢ ٢٧/٥ ٥٤/٤٣
 فرانسه  ٩٤/٣٦ ١٤/٢ ٧٥/١٨ ٠٤/٨٠ ٨٤/١٤٠ ٨٢/٧٥ ٥٤/٢٢ ٠٧/٣٧٧
 فنالند  ٣٨/٢٥ ٦٣/٣ ١١/٢ ٥٢/١٢ ٦٦/١٢ ٢٥/٣ ٩٥/٣ ٥/٦٣

 لوكزامبورگ ٨٣/٠ ١٥/٠ ـــ ٤٦/١ ٣٥/٥ ٤٥/١ ٠٣/٠ ٢٨/٩
 لهستان  ٩٤/١٤٨ ١٤/١٠ ٠/١٠ ٨٣/٤٠ ٨٣/٢٤ ١٤/٢٧ ٠٢/٢١ ٩/٢٨٢

 مجارستان  ٢٥/٢٠ ٥٤/٠ ٤٤/١ ٦/٧ ٠٩/١٠ ٣٤/٩ ١٨/٦ ٤٥/٥٥
 نروژ ٣٨/٠ ٢/٠ ٧٨/٨ ١٨/٧ ٣٥/١٢ ٩/٠ ٢٦/٣ ٠٦/٣٣
 هلند ٢٩/٥٠ ٧٥/٦ ٤٤/١٤ ٣٤/٣٤ ٨٦/٣٣ ٤٧/١٨ ٧٣/١٩ ٨٨/١٧٧
 يونان ٦٨/٤٣ ٥٦/٠ ٢٧/٣ ٣/١٠ ٢٦/٢٠ ٤٤/٨ ٩٥/٣ ٤٦/٩٠
 يوگسالوي سابق ٩٦/٥٤ ٩٧/٠ ٠١/٢ ٢٥/١٧ ٠٥/١٨ ٥٥/٦ ١٤/٧ ٩٤/١٠٦
 ساير ٩٣/٤ ١٨/٠ ٢١/٠ ٧٢/٢ ٠٧/٥ ٥٢/٠ ٨٧/١ ٥/١٥
 جمع اروپا و اورآسيا  ٠٤/٢١٤٩ ٨/٥١٨ ٠٥/٢٨٣ ٤/١١١٢ ٤٢/١٢٤٤ ٥٩/٧٤٢ ١٢/٤٠٤ ٤٢/٦٤٥٤

 خاورميانه         

 اردن  ٥٥/٥ ٤٧/٠ ٦٦/٠ ٠٦/٢ ٧/٣ ٧٣/١ ٨٥/٠ ٠٣/١٥
 امارات متحده عربي ٠١/٣٨ ـــ ٨٤/١ ٦٢/٣٧ ١٥/١٠ ١ ـــ ٦٣/٨٨
 ايران ٣١/٧٥ ٤٨/٣ ٨/١٠ ٤٦/٦٧ ٦٩/٨٢ ٧٨/٧٨ ٦٥/٢٦ ١٦/٣٤٥
 بحرين ٩٧/٤ ١١/١ ٦٤/٣ ٩٢/٣ ٧٧/١ ١٩/٠ ـــ ٦/١٥
 سوريه ٤٤/٩ ١٢/١ ٠٤/٢ ٥٤/١٢ ٥٣/١٢ ١٣/٢ ٩١/٦ ٧١/٤٦
 عراق ٧١/٢١ ـــ ٠٨/٦ ٩٦/١٤ ٣٩/٣٠ ٧٣/٧ ـــ ٨٧/٨٠
 عربستان سعودي  ٢٧/٨٧ ـــ ٧٥/٦٩ ٧٦/٣٦ ٦٩/٣٣ ٤/٣ ١٦/٧٠ ٠٣/٣٠١
 عمان ٥٧/٨ ـــ ٥٧/٣ ٢٣/٩ ٧٩/٢ ٢٧/٠ ٦٨/١ ١٢/٢٦
 قطر ٥٥/٨ ـــ ٣٩/٦ ٥٢/٧ ٠٩/٥ ٠١/٠ ـــ ٥٦/٢٧
 كويت ٩٧/٢٤ ـــ ٩٦/١٥ ٣٣/٨ ٨٨/٤ ٣١/٣ ـــ ٤٦/٥٧
 لبنان  ٩٧/٦ ـــ ـــ ٧٥/٢ ٦٩/٣ ٩٢/١ ـــ ٣٢/١٥
 يمن  ٢٤/٢ ٧١/٠ ٤٢/٠ ٥٥/٠ ٨٢/٤ ٠٨/٢ ـــ ٨١/١٠
 ساير  ٣٢/٣٦ ١ ٦٤/٢ ١/٥ ٧٧/٩ ٩٤/١ ٧٨/٥ ٥٥/٦٢
 جمع خاورميانه  ٨٧/٣٢٩ ٨٨/٧ ٨١/١٢٣ ٧٩/٢٠٨ ٩٧/٢٠٥ ٤٩/١٠٤ ٠٣/١١٢ ٨٤/١٠٩٢

 آفريقا         

 آفريقاي جنوبي  ٠١/١٧١ ٦٤/١٢ ٥٤/٤ ٧٦/٦٠ ٢٧/٣٧ ٧٦/٧ ٤٩/٧ ٤٨/٣٠١



      

 

 

 ٥٣٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه ... ٢٠٠٢يك بخشها در جهان در سال نشر دي اكسيد كربن به تفك) :  ٩-٨٢(جدول 

  )ميليون تن دي اكسيد كربن(

 صنعت حمل و نقل خانگي ساير جمع

ديگر 
صنايع 
 انرژي

 توليدكنندگان
برق 
 مستقل

برق 
عمومي و 
 حرارت

 نام كشور

 الجزاير ٠٤/١٩ ٢٢/٠ ١١/١٥ ٠٢/٧ ٩٤/٧ ٤١/١٠ ٥٥/١٣ ٢٩/٧٣
 ليبي ١٤/١٨ ـــ ١/٥ ١/٦ ٨١/١٠ ٤٤/٢ ـــ ٥٩/٤٢
 مراكش ٢١/١١ ٠٢/٢ ٣٨/٠ ٧٤/٥ ٧٧/١ ٦٧/٣ ٤٧/٨ ٢٦/٣٣
 مصر ٠٩/٣٦ ـــ ١٤/٨ ١٢/٣٣ ٤٤/٢٩ ٠٢/٢٠ ـــ ٨١/١٢٦
 نيجريه ٧١/٥ ـــ ٨٢/٦ ٥٢/٥ ٦٨/٢٦ ٩٤/٤ ١٣/٠ ٨١/٤٩
 ساير  ٤٨/٢٧ ٣٩/٢ ٩٥/١ ٩٢/١٩ ٠١/٤١ ٧٧/٨ ٤٢/١٤ ٩١/١١٥
 جمع آفريقا  ٦٩/٢٨٨ ٢٦/١٧ ٠٤/٤٢ ٢/١٣٨ ٩١/١٥٤ ٩٧/٥٧ ٠٦/٤٤ ١٢/٧٤٣

 آسيا و اقيانوسيه         

 استراليا  ٢١/١٩٤ ٩٨/٣ ٧٣/١٥ ٦٨/٣٦ ٦٤/٧٥ ٢٥/٧ ٣٥/٩ ٨٥/٣٤٢
 اندونزي ٣٥/٧٧ ٢١/٠ ٩٤/٤٠ ٦/٧٢ ٧٨/٦٨ ١٥/٣١ ١٥/١٢ ١٧/٣٠٣
 بنگالدش  ٢٧/١١ ـــ ٢/٠ ١٧/١٠ ٨١/٣ ٩٩/٣ ٠٩/٢ ٥٣/٣١
 ن پاكستا ٥/٣٣ ٠٢/٠ ٥٥/١ ١٥/٢٨ ٢/٢٥ ٦٤/٩ ٤٢/٢ ٤٨/١٠٠
 تايلند  ٧٩/٥٢ ٩١/٥ ٥٤/١٥ ٩٣/٤٣ ٤٣/٤٧ ٥٥/٤ ٣٣/٩ ٤٩/١٧٩
 چين ٣٨/١٥١١ ٤١/٤٠ ٣/١٤٠ ٢٧/٩٣٩ ٤٧/٢٣٦ ٢٧/٢٢١ ٤٥/١٨١ ٥٥/٣٢٧٠
 چين تايپه ٤١/٩٤ ٢٦ ٦٨/٦ ٨١/٥٩ ٨٩/٣٣ ٨٧/٤ ٧٦/٥ ٤٢/٢٣١

 زالند نو  ٥٢/٥ ٢٩/٠ ٢٣/١ ٠٧/١٠ ٢٤/١٤ ٥٨/٠ ٠٧/٢ ٣٤
 ژاپن  ٣٢/٣٦١ ٣/١٠٠ ٩١/٤١ ٢٩/٢٤٩ ١٢/٢٥٣ ٢٥/٦٨ ٧٢/١٣٢ ٩١/١٢٠٦

 سنگاپور ٦٥/١٨ ـــ ٥٨/٨ ٢٩/٣ ٠٣/٦ ١٤/٠ ٩٩/٤ ٦٨/٤١
 فيليپين  ٢١/٢٣ ٠٢/٠ ١٨/٣ ١٤/٩ ٣/٢٥ ٢٢/٣ ٥٩/٥ ٦٥/٦٩
 كره جنوبي ٢٩/١٣٠ ١٧/٣٨ ٩٤/٢٨ ٥٥/٨٦ ٧٩/٩٥ ٦٥/٣٣ ١٥/٣٨ ٥٥/٤٥١
 كره شمالي  ٢٢/١١ ـــ ٠٦/٠ ٩١/٤١ ٥٦/١ ١٢/٠ ٧٣/١٢ ٥٩/٦٧
 مالزي ٨٢/٣٥ ٣٤/١ ٨٢/٩ ٧٨/٢٩ ٣٦/٣٤ ٨٧/١ ٦٦/٢ ٦٥/١١٥
 ويتنام  ٢٨/١٣ ٨٨/١ ـــ ١١/١٨ ٢٦/١٤ ١٨/٤ ٩٥/٤ ٦٦/٥٦
 هندوستان  ٧٩/٥٠٤ ١٥/٤٨ ٢٤/٣١ ٧٧/٢٣٥ ٨٢/٩٣ ٧٤/٨٩ ٩٤/١٢ ٤٥/١٠١٦

 هنگ كنگ  ٨٥/٢٣ ـــ ـــ ٩٤/٢ ٨٣/٧ ٨/٠ ٤٦/١ ٨٧/٣٦
 ساير  ٣٤/١٢ ٩٥/٠ ٨٦/٢ ٩٥/٤ ٤٢/١٢ ٠٧/٢ ٠٦/٨ ٦٥/٤٣
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ١٩/٣١١٥ ٦٣/٢٦٧ ٧٦/٣٤٨ ٤/١٨٨٢ ٩٦/١٠٤٩ ٣٥/٤٨٧ ٨٥/٤٤٨ ١٤/٧٦٠٠

 كل جهان  ٤٩/٨٥١٢ ٤١/٩٤٨ ٩٣/١٢٧٠ ٩/٤٣٢٢ ٨٩/٥٧٨١ ٥/١٨٦٧ ٨/١٣٩٧ ٨٣/٢٤١٠١
  OECD كشورهاي ٣٦/٤٤٤٩ ٣٤/٣٨٤ ٥٨/٦٦٨ ١/١٨٣٣ ٩٤/٣٤١١ ١/١٠٣٤ ٥٣/٧٧٢ ٠٣/١٢٥٥٤

 OECDكشورهاي غير  ١٣/٤٠٦٣ ٠٧/٥٦٤ ٣٥/٦٠٢ ٨/٢٤٨٩ ٥٧/١٥٥٢ ٣١/٨٣٣ ٢٤/٦٢٥ ٤٢/١٠٧٣٠

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٨٥/٩٥٥ ٤٨/٩٥ ٤٥/١٥١ ٥٢/٥٤٥ ٩٤/٨٣٦ ٨٩/٤٢٦ ٩١/١٩٤ ٠٥/٣٢٠٧

 Iكشورهاي عضو ضميمه  ٣٦/٤٩٢٥ ٦/٧٢٢ ٣٦/٦٦١ ١/٢٠٤٢ ١٥/٣٤٥٧ ٩/١١٧٠ ٣٤/٨١٠ ٨/١٣٧٨٩
 Iكشورهاي غير عضو ضميمه  ١٣/٣٥٨٧ ٨١/٢٢٥ ٥٨/٦٠٩ ٩/٢٢٨٠ ٣٥/١٥٠٧ ٥١/٦٩٦ ٤٢/٥٨٧ ٦٥/٩٤٩٤
 حمل و نقل دريايي  ـــ ـــ ـــ ـــ ٩٧/٤٦٢ ـــ ـــ ٩٧/٤٦٢
 حمل و نقل هوايي ـــ ـــ ـــ ـــ ٤١/٣٥٤ ـــ ـــ ٤١/٣٥٤

 ,IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     :    مأخذ



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
  

 

٥٣٣

 نشر دي اكسيد كربن ناشي از احتراق سوخت و تعهدات كشورها در چارچوب پروتكل كيوتو)  :  ٩-٨٣(جدول 

ميزان تعهدات در چارچوب 
 )درصد(پروتكل كيوتو 

 ٢٠٠٢/١٩٩٠تغييرات 
 )درصد(

 نام كشور ١٩٩٠ ٢٠٠٢

 )١( Iكشورهاي عضو ضميمه  ١/١٣٥٧٤ ٨/١٣٧٨٩ ٦/١ ـــ
 )٢(  IIضميمه  ٢/٩٧٥٧ ١/١١٠٥٣ ٣/١٣ ـــ
 آمريكاي شمالي  ٢/٥٢٧٣ ٢/٦١٨٤ ٣/١٧ ـــ

 اياالت متحده آمريكا  ٠/٤٨٤٣ ٣/٥٦٥٢ ٧/١٦ ]-٧[

 كانادا  ٢/٤٣٠ ٩/٥٣١ ٦/٢٣ -٦

 اروپا  ٩/٣١٨٦ ٢/٣٢٨٥ ١/٣ ـــ

 آلمان ٤/٩٦٦ ٥/٨٣٧ -٣/١٣ -٢١
 اتريش ٣/٥٧ ١/٦٦ ٤/١٥ -١٣
 اسپانيا  ٥/٢٠٦ ٤/٣٠٣ ٩/٤٦ +١٥

 انگلستان ٣/٥٦٠ ٣/٥٢٩ -٥/٥ -٥/١٢
 ايتاليا  ١/٤٠٠ ٢/٤٣٣ ٣/٨ -٥/٦

 ايرلند ٢/٣٠ ٤/٤٢ ٣/٤٠ +١٣
 ايسلند  ٩/١ ٢/٢ ٧/١٦ +١٠
 بلژيك  ٩/١٠٦ ٦/١١٢ ٣/٥ -٥/٧

 پرتغال  ٦/٣٩ ٠/٦٣ ٠/٥٩ +٢٧
 دانمارك  ٥/٥٠ ٢/٥١ ٢/١ -٢١
 سوئد  ٠/٥١ ١/٥٠ -٦/١ +٤
 )٣ (سوئيس ٥/٤١ ٨/٤٢ ٢/٣ -٨
 )٣ (فرانسه  ٧/٣٥٢ ١/٣٧٧ ٩/٦ ٠
 فنالند  ٠/٥٥ ٥/٦٣ ٥/١٥ ٠
 لوكزامبورگ  ٥/١٠ ٣/٩ -٣/١١ -٢٨
 نروژ  ٧/٢٨ ١/٣٣ ٣/١٥ +١
 هلند  ١/١٥٧ ٩/١٧٧ ٢/١٣ -٦
 يونان  ٦/٧٠ ٥/٩٠ ٢/٢٨ +٢٥

 اقيانوسيه ٢/١٢٩٧ ٨/١٥٨٣ ١/٢٢ ـــ

 استراليا  ٧/٢٥٩ ٨/٣٤٢ ٠/٣٢ ]+٨[
 زالندنو  ٣/٢٢ ٠/٣٤ ٥/٥٢ ٠
 ژاپن  ٢/١٠١٥ ٩/١٢٠٦ ٩/١٨ -٦

 )٤(اقتصادهاي در حال گذر  ١/٣٦٨٨ ٧/٢٥٤٣ -٠/٣١ ـــ

 استوني  ٢/٢٥ ٣/١٤ -٢/٤٣ -٨
 اسلواكي  ٦/٥٥ ٩/٣٧ -٩/٣١ -٨
 اسلووني  ٥/١٢ ٢/١٥ ٣/٢١ -٨
 اوكراين  ٤/٥٩٥ ٥/٢٩٢ -٩/٥٠ ٠
 بلغارستان  ٢/٧٥ ٨/٤١ -٤/٤٤ -٨
 جمهوري چك  ٨/١٥٣ ٠/١١٥ -٢/٢٥ -٨
 روسيه سفيد  ٢/١٠٦ ٠/٥٦ -٢/٤٧ )٥(
 روماني  ٩/١٦٦ ٨/٩٠ -٦/٤٥ -٨

 فدراسيون روسيه  ٦/٢٠٢٢ ١/١٥٠٣ -٧/٢٥ ٠

 كرواسي  ٠/١٨ ٦/١٩ ١/٩ -٥



      

 

 

 ٥٣٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... نشر دي اكسيد كربن ناشي از احتراق سوخت و تعهدات كشورها در چارچوب پروتكل كيوتو)  :  ٩-٨٣(جدول 

تعهدات در چارچوب ميزان 
 )درصد(پروتكل كيوتو 

 ٢٠٠٢/١٩٩٠تغييرات 
 )درصد(

 نام كشور ١٩٩٠ ٢٠٠٢

 التويا  ١/١٥ ١/٧ -١/٥٣ -٨

 ليتواني  ٦/٢١ ١/١٢ -٢/٤٤ -٨

 لهستان  ٥/٣٤٩ ٩/٢٨٢ -١/١٩ -٦

 مجارستان  ٥/٧٠ ٤/٥٥ -٤/٢١ -٦
 تركيه  ٨/١٢٨ ١/١٩٣ ٩/٤٩ )٥(

 )٦(: I و مناطق غيرعضو ضميمه كشورها ٣/٦٤٨٨ ٦/٩٤٩٤ ٣/٤٦ ـــ
 آفريقا  ٢/٥٤٧ ١/٧٤٣ ٨/٣٥ )٥(
 خاورميانه  ٢/٥٩٠ ٨/١٠٩٢ ٢/٨٥ )٥(
 )٧(  OECDكشورهاي اروپايي غير ٩/١١٣ ٤/٨٥ -٢٥ )٥(
  )٧(ديگر كشورهاي شوروي سابق  ٨/٥٥٨ ١/٣٤٧ -٩/٣٧ )٥(
 )٧(آمريكاي مركزي و جنوبي  ٤/٨٩٥ ٨/١٢٠٩ ١/٣٥ )٥(
 )٧() به استثناي چين(آسيا  ٨/١٤٩٣ ٠/٢٧٠٩ ٣/٨١ )٥(
 چين  ٠/٢٢٨٩ ٤/٣٣٠٧ ٥/٤٤ )٥(

 حمل و نقل دريايي  ٩/٣٦٢ ٠/٤٦٣ ٦/٢٧ ـــ

 حمل و نقل هوايي  ٠/٢٨٦ ٤/٣٥٤ ٩/٢٣ ـــ

 كل جهان  ٣/٢٠٧١١ ٨/٢٤١٠١ ٤/١٦ ـــ

                                 .IEA, International Energy Agency, CO2 Emission from fuel combustion. 2004, Edition: مأخذ

كشورهاي عضو پروتكل كيوتو با توجه به تعهدات خود در كاهش گازهاي گلخانه اي در چارچوب پروتكل در طبقه بنديهاي متفاوتي                     ) ١
 سهم را در كاهش گازهاي       به آن دسته از كشورهايي اطالق مي گردد كه بيشترين         I (Annex I)كشورهاي عضو ضميمه    : قرار گرفته اند 

كشورهاي صنعتي عضو    (Annex II)ضميمه دو   : اين كشورها خود به دو دسته تقسيم مي گردند        . به عهده دارند   (GHGs)گلخانه اي  
OECD  و كشورهاي(EITS)  كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد در حال گذر . 

يش، بلژيك، دانمارك، فنالند، فرانسه، آلمان، يونان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا،          كانادا، آمريكا، اتر  : شامل كشورهاي    (Annex II)ضميمه دو   )  ٢
 .لوكزامبورگ، هلند، نروژ، پرتغال، اسپانيا، سوئد، سوئيس، انگلستان، استراليا، ژاپن، زالندنو

 .  كشور ليختن اشتاين مجموعاً در كشور سوئيس و موناكو در فرانسه محاسبه شده اند٢COانتشار ) ٣
استوني، اسلواكي، اسلووني، اوكراين، بلغارستان، جمهوري چك، روسيه          : و يا داراي اقتصاد در حال گذر شامل          (EITS) كشورهاي   )٤

 .سفيد، روماني، فدراسيون روسيه، كرواسي، التويا، ليتواني، لهستان،و مجارستان مي گردد
 . ندارندكشورها و مناطق مورد نظر تعهدي جهت كاهش گازهاي گلخانه اي)   ٥
به آن دسته از كشورهايي اطالق مي گردد كه تعهدات كمتري را جهت كاهش گازهاي گلخانه اي :  Iكشورها و مناطق غير عضو ضميمه       )  ٦

آفريقا، خاورميانه، كشورهاي   : در پروتكل به عهده دارند و غالباً شامل كشورهاي در حال توسعه مي گردند اين كشورها و مناطق شامل                  
 . ، آمريكاي التين و آسيا مي گردد)به غير از روماني و بلغارستان و كرواسي(اروپائي   OECDغير 

متفاوت است و به آن دسته از كشورها و مناطقي مربوط مي شود             IEAتركيب مناطق در اين قسمت با ديگر قسمهاي كتاب و انتشارات            ) ٧
 . كه عضو ضميمه يك نيستند

، )N2O(، اكسيد نيتروژن         ) CH4(،  متان    )CO2( دسته از گازها دي اكسيد كربن             ٦امل  سبد گازهاي گلخانه اي ش     : مالحظات
  . مي باشدكه اصلي ترين آن دي اكسيد كربن . مي گردد) SF6(و هگزافلوئوريد سولفور )  PFCs(، كلروفلوئوروكربنها ) HFCs(هيدروفلوئوروكربنها 
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٥٣٥

 ٢٠٠٢ بخشها در جهان در سال سرانه نشر دي اكسيد كربن به تفكيك) : ٩-٨٤(جدول 
  )كيلوگرم دي اكسيد كربن به ازاي هر نفر(

كل سرانه 
 ٢COنشر 

 ساير
حمل و نقل 

 جاده اي 
 صنعت حمل و نقل

ديگر 
صنايع 
 انرژي

 توليدكنندگان
برق 
 مستقل

برق 
عمومي و 
 حرارت

 نام كشور

 آمريكاي شمالي        

 الت متحده آمريكا ايا ٧٩١١ ٣٣٠ ٩٦٠ ٢١٦٢ ٦١٢٨ ٥١٦٤ ٢١٧٢ ١٩٦٦٣

 كانادا  ٣٩٣٨ ١٦٦ ١٩٩٩ ٢٨٣٨ ٤٧٩٠ ٣٧١٠ ٣٢٠٠ ١٦٩٣١

 مكزيك ١١٤٣ ١٠١ ٥٥٠ ٤٧٩ ١٠٤٢ ١٠٢٥ ٣٢٠ ٣٦٣٥
 جمع آمريكاي شمالي ٥٩٩٢ ٢٦٣ ٩٤٠ ١٨٠٩ ٤٨٠٩ ٤٠٦٤ ١٨٠٦ ١٥٦١٩

 آمريكاي مركزي و جنوبي        

 آرژانتين ٣٨٥ ٩٨ ٤٢٥ ٥٣٦ ٩٩٧ ٨٥٣ ٧١١ ٣١٥٣

 آنتيل هلند  ١٧٨٤ ١٨٧٠ ١١٣٣ ٢٨٣٤ ٦٦٥٤ ٥٥٧٩ ١٤٤١ ١٥٧١٦

 اكوادور  ٢٢٨ ١٦ ٥٨ ٢٦٦ ٧٧٤ ٦٩٤ ١٧٤ ١٥١٥

 برزيل ٩٧ ٦٦ ١١٧ ٥٣٦ ٧٤٠ ٦٥٩ ٢١٧ ١٧٧٣

 پرو ٨٤ ٣٤ ٥٩ ٢٨٩ ٣١٤ ٣٠٨ ١٧٩ ٩٥٨

 ترينيداد و توباگو  ٣٢٨٨ ٢٨ ١٤٩٠ ٦٤٦٢ ١٢٦٨ ١٢٦٨ ١٥١ ١٢٦٨٦

 شيلي ٧٣٢ ٣٢ ١٨٩ ٧٣٢ ١٠٠٩ ٩٤٣ ٢٩٧ ٢٩٩٠

 كلمبيا  ١٣٧ ١٧ ١٣٧ ٤٢١ ٣٩١ ٣٧٧ ١٦٠ ١٢٦٤

 ونزوئال ٩٢٣ ٦١ ١١١٢ ١١٥٣ ١٤٠٩ ١٣٩٧ ٢٥٩ ٤٩١٧

 ساير  ١٥٣٠ ٢٠٨ ٣ ٤٢١ ٦١١ ٦١١ ١٢٩٧ ٤٠٦٩
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٢٧٥ ٦٢ ١٨٦ ٥٢٣ ٦٨٨ ٦٢٧ ٢٥١ ١٩٨٥

 اروپا و اورآسيا         

 آلمان ٣٦٦٢ ٤٤٩ ٣٤٤ ١٥٠٥ ٢٠٤٨ ٢٠٠٤ ٢١٤٥ ١٠١٥٤

 اتريش ١٤٤٧ ٤٧٢ ٣٨٦ ١٨٩٧ ٢٣٧٦ ٢٢٨٩ ١٦٣٥ ٨٢١٣

 اسپانيا  ٢٣٣٧ ٢٣٣ ٣٠٤ ١٤٣٢ ٢٤١٧ ٢١٣٢ ٧٦٠ ٧٤٨٣

 اسلواكي  ١٥٣٢ ٣٢٣ ٨٦٥ ١٧٨٠ ١١٥٠ ٩٥٢ ١٣٩٦ ٧٠٤٥

 انگلستان ٢٦٧٣ ٤٤٧ ٦٣٨ ١١٤٢ ٢٢١٩ ١٩٨٢ ١٨٢١ ٨٩٣٩

 ايتاليا ٢٤٣٣ ـــ ٣١٣ ١٣٢٤ ٢٠١٦ ١٩٨٥ ١٣٨٠ ٧٤٦٦

 ايرلند ٣٩٩٢ ١٠٤ ١١٣ ١٢٥٨ ٢٨٤٠ ٢٧٥٥ ٢٥٥٢ ١٠٨٥٨

 ايسلند  ١١ ـــ ـــ ٢٨٧٤ ٢٢٦٣ ٢١٢١ ٢٥٦٠ ٧٧٠٨

 بلژيك  ٢١٥٦ ٩٦ ٥٦٢ ٢٩٤٢ ٢٤٦٥ ٢٣٨٠ ٢٦٧٤ ١٠٨٩٥

 بلغارستان  ٢٩٠٣ ١٦٧ ٨٣ ١١١٧ ٧٣٨ ٦٧٤ ٢٤٦ ٥٢٥٤

 پرتغال  ٢١٤٧ ١٨٤ ٢١٤ ١١٣٦ ١٨١١ ١٧٢٢ ٥٧٩ ٦٠٧٠

 تركيه ٧٨٨ ٢٠٩ ١٠٣ ٧٣١ ٥١٤ ٤٥٣ ٤٢٦ ٢٧٧١

 جمهوري چك ٥٣٨٣ ٨١٥ ٢٣٠ ٢١٧٠ ١٤٥٥ ١٣٩١ ١٢١٢ ١١٢٦٥

 دانمارك ٤٣٣٢ ٢٥٠ ٤٤١ ٩٧٤ ٢٢٦٦ ٢١٠٤ ١٢٥٦ ٩٥١٨

 روماني  ١٦٤٨ ١٦٨ ٣٨٣ ٩٤١ ٥٦٣ ٥١٤ ٣٦٨ ٤٠٧١



      

 

 

 ٥٣٦ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه . . .  ٢٠٠٢سرانه نشر دي اكسيد كربن به تفكيك بخشها در جهان در سال ) : ٩-٨٤(جدول 

  )كيلوگرم دي اكسيد كربن به ازاي هر نفر(

سرانه كل 
 ٢COنشر 

 ساير
حمل و نقل 

 جاده اي 
 صنعت حمل و نقل

ديگر 
صنايع 
 انرژي

 توليدكنندگان
برق 
 مستقل

برق 
عمومي و 
 حرارت

 نام كشور

 سوئد  ٨٢٨ ١٠٠ ٢٥١ ١٤٠٨ ٢٤٦٧ ٢٢٩٦ ٥٦١ ٥٦١٦
 سوئيس  ٢٦٥ ٤٩ ١٠٥ ٩٩٧ ٢٠٤٤ ١٩٨٥ ٢٤١٥ ٥٨٧٤
 : شوروي سابق ٢٧٣٤ ١٣٢٩ ٢٩٦ ١٢٩٦ ٨٦١ ٥٤٨ ١٢٦٨ ٧٧٨٤
 آذربايجان ١٥٣٤ ١١ ١٦٧ ٢٥٣ ٣٢٢ ٣١٠ ٨٣٩ ٣١٢٦
 ازبكستان ١٤٥٤ ٣ ١٨٥ ٨٠٣ ٣٩٨ ٢٢٤ ١٨٣٦ ٤٦٨٠
 اوكراين ٢٢٨٩ ١٩٠ ٩٢ ١٧٠٦ ٤٠٤ ٢٩٠ ١٣٢٣ ٦٠٠٤
 تركمنستان ٢٠٥٥ ـــ ١٢٤٠ ـــ ٤٧٨ ٤٧٨ ٤٦٥٩ ٨٤٣٢
 روسيه سفيد  ٢٢٩٧ ٨٣٣ ١٥٨ ١١١٨ ٥٧٧ ٤٦٣ ٦٦٢ ٥٦٤٤
 فدارسيون روسيه ٣٤٦٥ ٢٥١٩ ٤٠٣ ١٤٥٦ ١٢٨٣ ٧٤٩ ١٣٠٧ ١٠٤٣٣
 قزاقستان ٤٥٤٢ ـــ ٤٧٤ ٢٥٥٨ ٥٢٥ ٤٦٨ ١٣٦٤ ٩٤٦٣
 ليتواني ١٠٦٨ ٢١ ٤٣٩ ٦٢٥ ١٠٠٨ ٩٣٠ ٣١٣ ٣٤٧٥
 فرانسه  ٦٠٣ ٣٥ ٣٠٦ ١٣٠٧ ٢٣٠٠ ٢١٥٠ ١٦٠٦ ٦١٥٨
 فنالند  ٤٨٧٩ ٦٩٧ ٤٠٦ ٢٤٠٨ ٢٤٣٤ ٢٢٢٠ ١٣٨٥ ١٢٢٠٩
 بورگلوكزام ١٨٦٧ ٣٣٣ ـــ ٣٢٧٦ ١١٩٩٧ ١١٩٢٣ ٣٣٢٩ ٢٠٨٠٣
 لهستان  ٣٨٩٨ ٢٦٥ ٢٦٢ ١٠٦٨ ٦٥٠ ٦٢٤ ١٢٦٠ ٧٤٠٣
 مجارستان  ١٩٩٣ ٥٤ ١٤٢ ٧٤٨ ٩٩٤ ٩٦١ ١٥٢٨ ٥٤٥٨
 نروژ ٨٤ ٤٥ ١٩٣٥ ١٥٨٢ ٢٧٢١ ٢٠٧٣ ٩١٧ ٧٢٨٤
 هلند ٣١١٤ ٤١٨ ٨٩٤ ٢١٢٧ ٢٠٩٧ ٢٠١٠ ٢٣٦٥ ١١٠١٦
 يونان ٣٩٨٩ ٥١ ٢٩٩ ٩٤١ ١٨٥٠ ١٥٤٥ ١١٣١ ٨٢٦٢
 يوگسالوي سابق ٢٣٦٨ ٤٢ ٨٧ ٧٤٣ ٧٧٨ ٧٤٣ ٥٩٠ ٤٦٠٧

 جمع اروپا و اورآسيا  ٥٩/٢٤٦ ٣٠/٥٩٥ ٧٨/٣٢٤ ٤٤/١٢٧٦ ٩١/١٤٢٧ ٥٧/١٢٥٠ ٧١/٤٦٣ ١٠/٧٤٠٦

 خاورميانه         

 اردن  ١٠٧٣ ٩١ ١٢٩ ٣٩٩ ٧١٦ ٧١٣ ٤٩٩ ٢٩٠٧
 امارات متحده عربي ١١٨١١ ـــ ٥٧٣ ١١٦٩٠ ٣١٥٥ ٣١٥٥ ٣١٢ ٢٧٥٤١
 راناي ١١٤٩ ٥٣ ١٦٥ ١٠٢٩ ١٢٦٢ ١٢٦٢ ١٦٠٩ ٥٢٦٦
 بحرين ٧١٢٠ ١٥٨٨ ٥٢١٥ ٥٦١٠ ٢٥٣٩ ٢٥٣٩ ٢٧٤ ٢٢٣٤٥
 سوريه ٥٥٦ ٦٦ ١٢٠ ٧٣٨ ٧٣٨ ٧٠٨ ٥٣٢ ٢٧٥٠
 عراق ٨٩٨ ـــ ٢٥٢ ٦١٩ ١٢٥٧ ١٢٥٧ ٣٢٠ ٣٣٤٥
 عربستان سعودي  ٣٩٨٧ ـــ ٣١٨٧ ١٦٨٠ ١٥٣٩ ١٥٣٩ ٣٣٦١ ١٣٧٥٥
 عمان ٣٣٧٧ ـــ ١٤٠٧ ٣٦٣٨ ١٠٩٨ ١٠٩٨ ٧٦٩ ١٠٢٩٠
 قطر ١٤٠٢٠ ـــ ١٠٤٧٤ ١٢٣٢٢ ٨٣٤٦ ٤٧١٤ ٢٠ ٤٥١٨٣
 كويت ١٠٧٢٧ ـــ ٦٨٥٦ ٣٥٧٧ ٢٠٩٧ ٢٠٩٧ ١٤٢٣ ٢٤٦٨١
 لبنان  ١٥٦٩ ـــ ـــ ٦١٩ ٨٣٠ ٨٣٠ ٤٣٢ ٣٤٥٠
 يمن  ١٢٠ ٣٨ ٢٣ ٢٩ ٢٥٩ ٢٥٩ ١١٢ ٥٨١
 ساير  ٥٥٣٢ ١٥٣ ٤٠٢ ٧٧٦ ١٤٨٨ ١٤٨٨ ١١٧٦ ٩٥٢٦
 جمع خاورميانه  ١٩٠٩ ٤٦ ٧١٧ ١٢٠٩ ١١٩٢ ١١٧٦ ١٢٥٣ ٦٣٢٦
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 ادامه . . .  ٢٠٠٢سرانه نشر دي اكسيد كربن به تفكيك بخشها در جهان در سال  : )٩-٨٤(جدول 
  )كيلوگرم دي اكسيد كربن به ازاي هر نفر(

كل سرانه 
 ٢COنشر 

 ساير
حمل و نقل 

 جاده اي 
 صنعت حمل و نقل

ديگر 
صنايع 
 انرژي

 توليدكنندگان
برق 
 مستقل

برق 
عمومي و 
 حرارت

 نام كشور

 آفريقا         

 آفريقاي جنوبي  ٣٧٧١ ٢٧٩ ١٠٠ ١٣٤٠ ٨٢٢ ٧٦٣ ٣٣٦ ٦٦٤٩
 الجزاير ٦٠٨ ٧ ٤٨٢ ٢٢٤ ٢٥٤ ٢٠٤ ٧٦٥ ٢٣٤٠
 ليبي ٣٣٣١ ـــ ٩٣٦ ١١١٩ ١٩٨٥ ١٩٨٣ ٤٤٧ ٧٨١٧
 مراكش ٣٧٨ ٦٨ ١٣ ١٩٤ ٦٠ ٤١ ٤٠٩ ١١٢٢
 مصر ٥٤٤ ـــ ١٢٣ ٤٩٩ ٤٤٤ ٣٨٦ ٣٠٢ ١٩١١
 نيجريه ٤٣ ـــ ٥١ ٤٢ ٢٠١ ١٩٩ ٣٨ ٣٧٥
 ساير  ٣٥ ٦ ـــ ١٤ ٥٥ ٥٥ ٤٦ ١٥٦
 جمع آفريقا  ٣٤٧ ٢١ ٥١ ١٦٦ ١٨٦ ١٧٢ ١٢٣ ٨٩٣

 آسيا و اقيانوسيه         

 استراليا  ٩٨٣٣ ٢٠١ ٧٩٦ ١٨٥٧ ٣٨٣٠ ٣٣٩٩ ٨٤٠ ١٧٣٥٨
 اندونزي ٣٦٥ ١ ١٩٣ ٣٤٣ ٣٢٥ ٢٨٦ ٢٠٥ ١٤٣٢
 پاكستان  ٢٣١ ـــ ١١ ١٩٤ ١٧٤ ١٦٤ ٨٣ ٦٩٣

 د تايلن ٨٥٧ ٩٦ ٢٥٢ ٧١٣ ٧٧٠ ٧٦١ ٢٢٥ ٢٩١٣

 چين ١١٨٠ ٣٢ ١١٠ ٧٣٤ ١٨٥ ١١٧ ٣١٥ ٢٥٥٤

 چين تايپه ٤٢٠٥ ١١٥٨ ٢٩٧ ٢٦٦٤ ١٥٠٩ ١٤٦٣ ٤٧٤ ١٠٣٠٧

 زالند نو  ١٣٨٨ ٧٣ ٣٠٩ ٢٥٣٤ ٣٥٨٠ ١٨٥١ ٦٦٧ ٨٥٥١

 ژاپن  ٢٨٣٥ ٧٨٧ ٣٢٩ ١٩٥٦ ١٩٨٦ ١٧٨٩ ١٥٧٧ ٩٤٧١
 سنگاپور ٤٤٧٩ ـــ ٢٠٥٩ ٧٩١ ١٤٤٧ ١٤٤٧ ١٢٣٢ ١٠٠٠٩
 فيليپين  ٢٩٠ ـــ ٤٠ ١١٤ ٣١٦ ٢٨٥ ١١٠ ٨٧١
 كره جنوبي ٢٧٣٥ ٨٠١ ٦٠٨ ١٨١٧ ٢٠١١ ١٥٦٠ ١٥٠٧ ٩٤٧٨
 مالزي ١٤٧٤ ٥٥ ٤٠٤ ١٢٢٥ ١٤١٤ ١٤١١ ١٨٦ ٤٧٥٨

 ويتنام  ١٦٥ ٢٣ ـــ ٢٢٥ ١٧٧ ١٦٤ ١١٤ ٧٠٤

 هندوستان  ٤٨١ ٤٦ ٣٠ ٢٢٥ ٨٩ ٨٤ ٩٨ ٩٦٩

 هنگ كنگ  ٣٥١٤ ـــ ـــ ٤٣٣ ١١٥٣ ١١٥٣ ٣٣٣ ٥٤٣٣

 ساير  ٩٠ ١٦ ـــ ٢٨ ٣٢ ٣١ ١٢٠ ٢٨٦
 جمع آسيا و اقيانوسيه  ٥٢/٢٨١ ١٩/٢٤ ٥٢/٣١ ١١/١٧٠ ٨٨/٩٤ ٤٥/٧٩ ٥٦/٤٠ ٨٢/٦٨٦

 كل جهان  ١٣٧٤ ١٥٣ ٢٠٥ ٦٩٨ ٩٣٣ ٦٩٢ ٥٢٧ ٣٨٩٠
  OECD كشورهاي ٣٨٨٦ ٣٣٦ ٥٨٤ ١٦٠١ ٢٩٨٠ ٢٥٩٨ ١٥٧٨ ١٠٩٦٤

 OECDكشورهاي غير  ٨٠٤ ١١٢ ١١٩ ٤٩٣ ٣٠٧ ٢٦٠ ٢٨٩ ٢١٢٥

  كشور اتحاديه اروپا١٥ ٢٥٠٧ ٢٥٠ ٣٩٧ ١٤٣١ ٢١٩٦ ٢٠٦١ ١٦٣١ ٨٤١٣

 Iكشورهاي عضو ضميمه  ٣٩٦١ ٥٨١ ٥٣٢ ١٦٤٢ ٢٧٨٠ ٢٣٧٨ ١٥٩٣ ١١٠٨٩

 Iكشورهاي غير عضو ضميمه  ٧٢٤ ٤٦ ١٢٣ ٤٦١ ٣٠٤ ٢٦٨ ٢٥٩ ١٩١٧

 ,IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     :    مأخذ



      

 

 

 ٥٣٨ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ٢٠٠٢نشر دي اكسيد كربن به ازاي توليد برق و حرارت در جهان به تفكيك نوع سوخت در سال )  :  ٩-٨٥(جدول 

 )كيلوواتساعت/ گرم دي اكسيد كربن (

 متوسط انتشار طي دوره 

٢٠٠٠-٢٠٠٢ 
 نام كشور زغالسنگ نفت گاز كل

 آمريكاي شمالي     

 اياالت متحده آمريكا ١٧/٩٤١ ٧٧/٧٢٠ ٢٨/٤٣٩ ١٦/٥٧٩ ٥٨٧

 كانادا  ٨١/٨٦٦ ٢/٦٧٣ ٧٧/٣٨٣ ٨٩/٢١٠ ٢١٦

 مكزيك ٠٦/٩٦٣ ٠٣/٧٩٥ ٥٣/٥٣٢ ٥٨١ ٥٨٣
 جمع آمريكاي شمالي ٩٣٧ ٧٤٧ ٤٤٤ ٥٣٣ ٥٤٠

 آمريكاي مركزي و جنوبي     

 آرژانتين ٧/١٣٣٦ ٥٨/٥٢٦ ٤/٣٩٢ ١٣/٢٠٨ ٢٤٣
 هلند آنتيل  ـــ ٧/٧١٨ ـــ ٧/٧١٨ ٧١٩
 اكوادور  ـــ ٦٦/٧٣١ ٥٣/٥٣٥ ٣٦/٢٦٢ ٢٥٠
 برزيل ٨٥/١٤٧٣ ٩٤/٧٨٣ ٥٧/٤٥٤ ٤٥/٨٢ ٨٦
 پرو ٨٨/١٧٥٤ ٤١/٧٢٢ ٠٤/٦٤٦ ١١/١٤٣ ١٣٨
 ترينيداد و توباگو  ـــ ١٠٥٩ ٣٢/٧١٠ ٣٥/٧٠٧ ٦٩٧
 شيلي ١١/٧٨٩ ٤٢/٨٩٨ ٠٣/٤٠٤ ٨٩/٢٦١ ٢٨٤
 كلمبيا  ٦٦/٨٦١ ٣١/٨٦١ ٨١/٥٣٣ ٢٣/١٤٩ ١٥٩
 ونزوئال ـــ ١٤/١٠١٦ ٦٩/٧٤٠ ٦٢/٢٨٢ ٢٥٨
 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي ٠٩/١١٠١ ٣٦/٨٠٩ ٧١/٥٠٩ ١٦/١٨٣ ١٨٦

 اروپا و اورآسيا      

 آلمان ٥٣/٩٠٧ ٧٧/٥١٦ ٤٢/٣٢٧ ٩/٥١٧ ٥٠٨
 اتريش ٠٧/٨٧٤ ٧٢/٤٠٧ ٢٥/٣٤٣ ٩٣/٢٠٦ ١٩٢
 اسپانيا  ٨٩/٩٠٧ ٨/٦٥٧ ٧٣/٣٢٤ ٢٤/٤٢٩ ٤٠٤
 اسلواكي  ٣٩/٧٨٩ ١٩/٤٠٣ ٠٧/٢٤٤ ٩١/٢١٤ ٢٧٨
 انگلستان ٨٣/٨٩٥ ١٨/٤٤٦ ٣٨/٣٧٦ ٤٥/٤٥٤ ٤٥٨
 ايتاليا ٣٨/١٠٠٤ ٢٤/٦٤٢ ٥٦/٤٣٤ ٧١/٥٠٨ ٥٠٠
 ايرلند ٥٨/٩١٩ ٥٢/٨٠٤ ٣٩/٤٤٥ ٣٩/٦٤٤ ٦٦٠
 ايسلند  ـــ ٩٣/٢٧٤ ـــ ٢٨/٠ ـــ
 بلژيك  ٢٥/١٠٨٨ ٧٦/٥٢٥ ٩٨/٣٠٩ ٥٥/٢٦٦ ٢٧٤
 ن بلغارستا ٨٨/٨٧٨ ٨١/٥٧٩ ٥٤/٢٩٥ ٧٥/٤٣٦ ٤٥١
 پرتغال  ٦٢/٨٤١ ٠٤/٦٢٤ ٩٩/٣٤٦ ٠٤/٥٠٤ ٤٧٠
 تركيه ٠٨/١٢٤٠ ٣٢/٦٩٥ ٥/٤٢٠ ٨٦/٥٣٦ ٥٨٥
 جمهوري چك ٧٩/٧٦٢ ٣٥/٤٧٧ ٦٧/٢٧١ ٥٤/٥٤٧ ٥٦٠
 دانمارك ٧٩/٥٣٩ ٣٣/٥٣٢ ٨٢/٢٥١ ١٩/٣٣٢ ٣٣٦
 روماني  ١٦/٨٣٠ ٨٢/٣٩٣ ٨٨/٣٠٦ ٥٦/٤١١ ٤٠٦
 سوئد  ٢٤/٥٧٩ ٨٥/٣٢٩ ٣٩/٢٢٠ ٥/٤٢ ٣٧
 سوئيس  ـــ ٤/٦٥٧ ١٥/٣٨٤ ٩٧/٣٢ ٣٢
 : شوروي سابق ٤/٥٨٧ ٤/٤٣٧ ٠٣/٣١٧ ٧١/٣٤٢ ٣٤٠



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
  

 

٥٣٩

 ادامه... ٢٠٠٢نشر دي اكسيد كربن به ازاي توليد برق و حرارت در جهان به تفكيك نوع سوخت در سال )  :  ٩-٨٥(جدول 

 )كيلوواتساعت/ گرم دي اكسيد كربن (

 متوسط انتشار طي دوره 

٢٠٠٠-٢٠٠٢ 
 نام كشور سنگزغال نفت گاز كل

 آذربايجان ـــ ٤٩/٩١٣ ٧٩/٥٠٦ ٤٧/٥٦٩ ٦١٥
 ازبكستان ٧٢/٩٦٨ ١٨/٥٨٩ ٨٤/٤٦٦ ٧٥/٤٦١ ٤٦٢
 اوكراين ٦٩/٥٠٨ ٢٢/٥٥١ ٦٩/٣٥٤ ١٦/٣٢١ ٣٢٥
 تركمنستان ـــ ـــ ٨٨/٧٦٠ ٧/٧٦٠ ٧٧١
 روسيه سفيد  ٥٢/٥٠٤ ٤٦/٣٨٥ ٨٦/٢٩٢ ٠٦/٣٠١ ٢٩٩
 ون روسيهفدارسي ٦٩/٥٢٢ ٩٢/٤٠٨ ٥١/٣٠٠ ٧٦/٣٢٦ ٣٢٣

 قزاقستان ٦٧/١٥١٩ ٩٤/٧٤٠ ٠٦/٥٨٥ ٤٦/١١٥٦ ١١٣٧

 ليتواني  ٢٢/٤٤٧ ٤٥/٣٤٠ ١٣/٢٦٦ ٠٦/١٢٨ ١٤٩

 فرانسه  ٢٨/١١٢٣ ٩٨/٦٠٤ ٢٦/٣٤٦ ٦٣/٦٩ ٧٠

 فنالند  ٣٤/٥٧٢ ٦/٣٤٥ ٦٩/٢٤١ ٩٧/٢٥١ ٢٣٤

 لوكزامبورگ ـــ ـــ ٥٨/٣٢٦ ٩٣/٣٠٤ ٢٠١

 لهستان  ٩٤/٦٨٥ ٠٤/٤٦٤ ٣/٣٢٧ ٥/٦٦٢ ٦٦٥

 مجارستان  ٥٦/٩٣٩ ٨٩/٥٥٨ ١٣/٣١٥ ١٦/٣٩٠ ٣٩٧

 نروژ ٦٥/٨٣٤ ٤٦/٢٨٨ ٩٨/٢٧٦ ٤٢/٤ ٤

 هلند ٢٥/٩٦٥ ٣١/٥٢٨ ٢٢/٣١٥ ٧١/٤٣٩ ٤٣٩

 يونان ٨/٩٨٧ ٩٨/٧٤٧ ٩٦/٤٤٥ ١٨/٨١٥ ٨٢٠
  اروپائي OECDكشورهاي  ٠٤/٨٥٢ ٦٠٥ ٣٢/٣٥٣ ٤٤/٣٦٧ ٣٦٦

 ائي اروپOECDكشورهاي غير  ٧٣/٩٨٥ ٦١/٥١٤ ٠٧/٣٠٤ ٢٢/٤٩١ ٥١٢

 خاورميانه      

 اردن  ـــ ٧٥٥ ١١/٦٤٦ ٦٨/٧٤٠ ٧١٧

 امارات متحده عربي ـــ ٣٨/١٠٤٩ ٠٢/٨٨٩ ٦٨/٩٠١ ٨٤٧

 ايران ـــ ٥١/٩٦٦ ٩٨/٥٠٦ ٧٢/٥٥٩ ٥٦٩

 بحرين ـــ ـــ ٠٨/٨٣٥ ٠٨/٨٣٥ ٨٤٨

 سوريه ـــ ٤٢/٨٣٢ ٥١/٥٢٠ ٥٢/٣٩٢ ٣٩٣

 عراق ـــ ٢٧/٧١٠ ـــ ٣١/٦٩٦ ٦٦٣

 عربستان سعودي  ـــ ٩٧/٦٨٥ ٨٦/٤٣١ ٢٣/٥٩٩ ٥٩٩

 عمان ـــ ٧٤/١٠٥٥ ٩٢/٧٧٩ ٥٨/٨٢٩ ٨١٤

 قطر ـــ ـــ ٤٨/٨٤٦ ٤٨/٨٤٦ ٩١٢

 كويت ـــ ٧١/٧١٩ ٥٧/٥١٦ ٩١/٦٧٦ ٦٦٣

 لبنان  ـــ ٩٧/٧٧٥ ـــ ٥١/٧٢١ ٧٣٥

 يمن  ـــ ٨٥/٧٧١ ـــ ٨٥/٧٧١ ٧٧٣

 ساير  ٦٢/٨٥٠ ٤٧/٧٣٠ ٥/٥٣٤ ٧٨/٨٢٢ ٨٢٠

 جمع خاورميانه  ٦٢/٨٥٠ ٦١/٧٤٧ ٣٦/٥٨٨ ٨١/٦٥١ ٦٤٩



      

 

 

 ٥٤٠ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 ادامه... ٢٠٠٢نشر دي اكسيد كربن به ازاي توليد برق و حرارت در جهان به تفكيك نوع سوخت در سال )  :  ٩-٨٥(جدول 

 )كيلوواتساعت/ گرم دي اكسيد كربن (

 متوسط انتشار طي دوره 

٢٠٠٠-٢٠٠٢ 
 نام كشور زغالسنگ نفت گاز كل

 آفريقا      

 آفريقاي جنوبي  ٤٦/٩٠٣ ـــ ـــ ٠٦/٨٤١ ٨٦١

 الجزاير ـــ ٩٤/٨٤٠ ٩/٦٩٤ ٦٢/٦٩٦ ٦٩٠

 ليبي ـــ ٦١/١٢٩٠ ٩٤/٨٠٣ ٤٦/١١٨٢ ١١٨٢

 مراكش ٠٢/٨٢٠ ١٧/٨١٣ ـــ ٦٥/٧٦٨ ٧٧٠

 مصر ـــ ٨٧/٨٥٤ ٤١/٤٦٧ ٢٧/٤١٩ ٤١٩

 نيجريه ـــ ٩٨/٨٠٠ ٩٧/٦٦٩ ٢/٣٧٣ ٣٩٦
 جمع آفريقا  ٠٩/٩٢٢ ٩/٩٢٢ ١٥/٥٥٢ ٩٧/٦٤١ ٦٥٧

 آسيا و اقيانوسيه      

 استراليا  ٨٤/١٠٤١ ٦٣/٥٢٤ ٥٣/٥٨٥ ٧٤/٨٩٢ ٨٥١

 اندونزي ١٨/١١١٣ ١٨/٧١٦ ٣٣/٤٩٠ ٧٥/٧١٦ ٧٠٠

 پاكستان  ٦١/١٥٣٣ ٣٢/٧٧٣ ٠٤/٥٣٠ ٧٦/٤٤٢ ٤٦٢

 تايلند  ٥٤/٩٦٦ ٨٩/٧٥٠ ٢٦/٤٩٨ ٤٦/٥٣٨ ٥٥٥

 چين ٩٢/٨٩٢ ٨١/٦٤٤ ٩٧/٣١٠ ١٥/٧٤٠ ٧٤٢

 چين تايپه ٦٦/٨٢٩ ٨٤/٥٣٧ ٣٩/٥٤٤ ٠٩/٥٨١ ٥٨٣

 زالند نو  ٥/٨٤٨ ـــ ٧٨/٤٣٨ ٢١/١٤٤ ١٥٣
 ژاپن  ٦٤/٩١١ ٩/٥٧٥ ٥٧/٤٥٢ ٩٤/٤٢١ ٤٠٧
 سنگاپور ـــ ٩٤/٧١٣ ٦٤/٤١٨ ٧٩/٥٢٦ ٥٧٣
 فيليپين  ٦٣/٩٢٠ ٧٢/٨٠٢ ٠٢/٣٨٠ ٣٥/٤٧٩ ٥٠٢
 كره  ٧٣/١٢٠٥ ٣٥/١٣٧٨ ـــ ١٢/٥٦٧ ٤٦٩
 مالزي ٩٨/٨٦٨ ٣٩/٩٢٢ ٨٨/٤٦٧ ٨٥/٥٠٠ ٤٦٨
 ويتنام  ٣٢/١١٩٣ ٨٢/٩٠٦ ٣٩/٦٤٣ ٥٢/٤٢٣ ٤١٢

 هندوستان  ٧٥/١٢٠٦ ٩٩/٨١٤ ٠٥/٤١٠ ٩١/٩٢٦ ٩٣٧

 هنگ كنگ  ٠٣/٨٧٧ ٦٢/١٠١٠ ٣٥/٣٦٦ ٩٩/٦٩٤ ٦٨٦

 آسيا به استثناي چين  ٤٣/١١٠١ ٣/٧٤٦ ٨٦/٤٨٣ ٤٨/٧١٢ ٧٢١

 چين  ٧١/٨٩٢ ٤١/٦٤٥ ١٩/٣٣٠ ٤٣/٧٣٩ ٧٤١

  اقيانوسيه OECDكشورهاي  ٨٦/٩٣٥ ٤٨/٥٣٠ ٥٤/٤٤٤ ١٧/٤٧٨ ٤٧٠

 كل جهان  ٨٥/٨٨٩ ٧٨/٦٤٨ ٠٤/٣٩١ ١٩/٤٨٩ ٤٨٧

  OECD كشورهاي ٦٦/٩١٢ ٧٣/٦٢٦ ٠٦/٤١٠ ٤٢/٤٦٤ ٤٦٦

 OECDكشورهاي غير  ١١/٨٦٤ ٩/٦٦٤ ٤٣/٣٧٧ ٠٤/٥١٨ ٥١٢

 Iكشورهاي عضو ضميمه  ٧٨/٨٤٩ ٣٥/٥٥٨ ٥٤/٣٥٦ ٩١/٤٢٨ ٤٢٨

 Iميمه كشورهاي غير عضو ض ٥٩/٩٥٤ ٤٣/٧٣٢ ٠٩/٥١١ ٨/٦١٧ ٦٢٠

 ,IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     :    مأخذ



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
  

 

٥٤١

  OECDماليات بر نشر دي اكسيد كربن در سه كشور اروپايي عضو )  :  ٩-٨٦(  جدول 

 نام كشور نوع سوخت واحد ١٩٩٤ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣

 نفت كوره با درجه گوگرد پايين يورو بر تن  ٦٤/١٥ ٩٩/٥٣ ٩٩/٥٣ ٨/٥٦

 نفت كوره سبك  يورو بر كيلوگرم  ٤٦/١٣ ٤١/٤٥ ٤١/٤٥ ٨/٤٧

 نفت گاز  يورو بر ليتر  ٠١٣/٠ ٠٤٥/٠ ٠٤٥/٠ ٠٤٨/٠

 بنزين يورو بر ليتر ٠١٢/٠ ٠٤/٠ ٠٤/٠ ٠٤٢٣/٠

 گازطبيعي  مترمكعب يورو بر  ٠١١/٠ ٠١٧/٠ ٠١٧/٠ ٠١٨٢/٠

 زغالسنگ يورو بر تن ٣/١١ ٣٧/٤١ ٣٧/٤١ ٥٢/٤٣

 فنالند

 نفت كوره با درجه گوگرد پايين كرون سوئد بر كيلوگرم ٢٥/٢٣٩ ٥٣٥ ٥٣٩ ٥٤٤

 نفت گاز  كرون سوئد بر ليتر ٩٥/٠-٩٥٧/٠ ٥٢٧/١ ٧٩٨/١ ١٧٤/٢

 بنزين كرون سوئد بر ليتر ٧٧/٠ ٢٤/١ ٤٦/١ ٧٧/١

 )در بخش نيروگاهي(زغالسنگ حرارتي  كرون سوئد بر تن  ٨٣٢ ١٣٢٩ ١٥٦٤ ١٨٩٢

 )در بخش صنعت(زغالسنگ حرارتي  كرون سوئد بر تن ٢٠٨ ٤٦٥ ٤٦٩ ٤٧٣

 سوئد 

 نفت كوره سنگين  كرون نروژ بر تن  ٤١٠ ٤٩٠ ٥٠٠ ٥١٠

 نفت كوره با درجه گوگرد پائين كرون نروژ بر تن ٤٨٨ ٥٨٣ ٥٩٥ ٦٠٧

 بنزين كرون نروژ بر ليتر  ٨٢/٠ ٧٢/٠ ٧٣/٠ ٧٥/٠

 زغالسنگ كرون نروژ بر كيلوگرم ٤١/٠ ٤٨/٠ ٤٩/٠ ٥/٠

 نروژ

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, 3rd Quarter, 2004 Edition:                                  مأخذ

 

 

  سوخت در كشور دانماركمالياتهاي زيست محيطي به تفكيك نوع)  :  ٩-٨٧(جدول 

 نوع سوخت واحد ماليات زيست محيطي دوره

 نفت كوره با درجه گوگرد پائين كرون دانمارك بر تن ٣٢٠  تاكنون١٩٩٢

 نفت كوره سبك براي توليد برق كرون دانمارك بر كيلوگرم ٢٧٠  تاكنون١٩٩٢

 نفت گاز  كرون دانمارك بر ليتر  ٢٧/٠  تاكنون١٩٩٢

 بنزين كرون دانمارك بر ليتر ٠٤/٠  تاكنون١٩٩٤

 گازطبيعي  كرون دانمارك بر مترمكعب  ٢٢٠  تاكنون١٩٩٦

 زغالسنگ  كرون دانمارك بر تن ٢٤٢  تاكنون١٩٩٣

 برق كرون دانمارك بر كيلوواتساعت ١/٠  تاكنون ٢٠٠٣

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, 3rd Quarter, 2004 Edition:                                  مأخذ



      

 

 

 ٥٤٢ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
 در كشورهاي منتخب جهان )١((ESI)برخي شاخص هاي پايداري زيست محيطي )  :  ٩-٨٨(جدول 

 تن ١٠٠٠( به ازاي نواحي پرجمعيت )٢(VOCانتشار 
 ٢٠٠٠ )متريك به ازاي هر كيلومترمربع نواحي پرجمعيت

 تن ١٠٠٠( به ازاي نواحي پرجمعيت SO2انتشار 
 ٢٠٠٠ )متريك به ازاي هر كيلومترمربع نواحي پرجمعيت

 كشور 

 آمريكاي شمالي   
 اياالت متحده آمريكا  ٦٨/١ ٨١/٢
 كانادا  ٧٩/٢ ٠٤/٤
 مكزيك  ٩٧/٠ ٥١/٢

 اروپا و اورآسيا   

 آلمان  ١٠/٥ ٠٩/٧
 اتريش ٨٥/٠ ١٣/٣
 اسپانيا  ٣١/١ ٥٩/١
 اسلواكي  ٨٥/٤ ٥٤/١
 نگلستان ا ٣٧/٥ ٧٧/٩
 ايتاليا  ٧٩/٢ ٥٩/٣
 ايرلند  ٩٧/٠ ٤٣/١
 ايسلند  ٩٦/٠ ٢٩/٦
 پرتغال  ١٧/١ ٠٣/١
 تركيه  ٦٥/٠ ٠٨/١
 جمهوري چك  ٩٨/٧ ٨٢/٢
 دانمارك ٨٦/٢ ٤٥/٤
 روسيه  ٩٣/٠ ٦٧/١
 سوئد  ٧٧/٠ ٦٨/٠
 فرانسه  ٠٩/١ ٧٤/٣
 فنالند  ٤٨/١ ٤٧/٠
 مجارستان  ٩٠/٣ ٤٢/١
 نروژ  ٣٥/٠ ٧٦/٠
 هلند  ١٩/٤ ٧٥/٥
 يونان  ٨٣/١ ٨٠/١

 خاورميانه   
 امارات متحده عربي  ٥٢/١ ٥٥/١٠
 ايران  ٤٩/٠ ٩٨/٠

 آفريقا   

 مصر ٠٩/٤ ٩٤/٧

 آسيا و اقيانوسيه   
 استراليا  ٤٨/٢ ٣٤/٣
 ژاپن  ٩٧/٠ ٨٥/٧
 كره جنوبي  ٤٣/١٩ ٧٨/٢
 هندوستان  ١٥/١ ١٩/٣
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 ابزار پيشرفت به سوی محيط زيست پايدار است که برای            )Environmental Sustainability Index(شاخص پايداری زيست محيطی     ) ١
اجازه می دهد که پيشرفت زيست محيطی        ESI.  شاخص بدست آمده است    ٢٠اس  بر اس  ESIامتيازات  .  کشور تعيين گرديده است    ١٤٢

 . کشورها به صورت سيستماتيک و کمی مقايسه شود
 )Volatile Organic Compounds(تركيبات آلي فرار  ) ٢



 تحوالت جهاني بخش انرژي  
  

 

٥٤٣

 در كشورهاي منتخب جهان) ١( (EPI)نمايه انجام فعاليتهاي زيست محيطي )  :  ٩-٨٩(جدول 

 رتبه كشور EPI )٢(هوا )٣(آب )٤(ير اقليمتغي )٥(حفاظت زمين

 ١ سوئد  ٩/٧٤ ٨/٨٧ ـــ ١/٥٤ ٠/٨٣

 ٢ سوئيس  ٩/٦٦ ١/٦٧ ٥/٥٩ ٤/٥٤ ٦/٨٦

 ٣ فنالند  ٢/٦٤ ٠/٦٧ ٣/٦٩ ٥/٤٧ ٠/٧٣

 ٤ اتريش ٢/٦٣ ٣/٥٢ ٥/٦٨ ٧/٣٩ ١/٩٢

 ٥ دانمارك  ٦/٦٠ ١/٦٢ ـــ ٣/٣٩ ٣/٨٠

 ٦ كانادا ٢/٥٦ ١/٦٢ ٦/٦١ ٩/٤٤ ـــ

 ٧ لهستان  ٦/٥٤ ٢/٥٨ ٩/٥٥ ٧/٤٩ ـــ

 ٨ لوكزامبورگ  ٩/٤٩ ٩/٥٠ ٩/٤٤ ٠/٥٤ ـــ

 ٩ هلند  ٩/٤٩ ٤/٤٨ ٧/٥٢ ١/٣٥ ٢/٦٣

 ١٠ مجارستان  ١/٤٨ ٥/٤٤ ٨/٦٢ ٩/٣٦ ٠

 ١١ فرانسه  ٣/٤٧ ٥/٤٢ ٠/٤٢ ٤/٤٨ ٣/٥٦

 ١٢ انگلستان  ١/٤٥ ١/٥٢ ٦/٤٢ ٩/٥٠ ٨/٣٤

 ١٣ ايرلند  ٧/٤٤ ـــ ٢/٦٧ ١/٣٢ ٧/٣٤

 ١٤ اياالت متحده امريكا  ١/٤٤ ٧/٤٨ ٩/٤٨ ١/٢٩ ٨/٤٩

 ١٥ كره جنوبي  ٣/٤٣ ٧/٣٦ ٨/٥٤ ٢/٢٧ ٦/٥٤

 ١٦ پرتغال  ٢/٤٣ ٥/٥٦ ـــ ١/٣٣ ٢/٤٠

 ١٧ اسپانيا ٠/٤٣ ٦/٥٢ ٦/٣٧ ١/٣٥ ٧/٤٦

 ١٨ ايتاليا ٩/٤١ ـــ ٧/٥٦ ٨/٤٢ ١/٢٦

 ١٩ بلژيك  ١/٤١ ٦/٣٢ ـــ ٩/٤٧ ٨/٤٢

 ٢٠  مكزيك ٦/٣٩ ٨/٤٥ ٥/٤٦ ١/٤٢ ٩/٢٣

 ٢١ تركيه  ٨/٣٨ ٤/٥٠ ٣/٣٨ ١/٣٦ ٣/٣٠

 ٢٢ ژاپن  ٠/٣٨ ٨/٣٠ ٧/٤٤ ٥/٣٨ ـــ

 ٢٣ يونان  ٥/٣٥ ١/٢٩ ٣/٥٧ ٤/٢٨ ٢/٢٧
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به منظور اندازه گيری نتايج کنونی فعاليت های زيست        (Environmental Performance Index)زيست محيطی   نمايه انجام فعاليت های    ) ١
از مجموعه ای از اطالعات که در چهار شاخص معيار کيفيت آب، كيفيت هوا، انتشار                  EPI. محيطی در مقياس ملی طراحی شده است       

اين شاخص ها ابزاری برای اجرای فعاليت های زيست محيطی در          . ده است گازهای گلخانه ای و حفاظت زمين گردآوری شده، حاصل آم         
 .را فراهم می کنند) ١٠٠ تا ١از (شرايط کنونی بوده و نرخ تغييرات 

 . ، سرب و كل ذرات معلق بدست آمده استSO2 ،NO2شاخص كيفيت هوا از غلظت آالينده هاي ) ٢

 .بدست آمده است BODيژن محلول، غلظت فسفر و شاخص كيفيت آب از اندازه گيريهاي مربوط به اكس) ٣

 . بدست آمده استCO2و سرانه انتشار  GDPبه ازاي هر واحد  CO2شاخص تغيير اقليم از دو فاكتور انتشار ) ٤

 ي نواح(شاخص حفاظت زمين از دو فاكتور درصد قلمرو ملي و دفع زباله هاي شهري به صورت دفن بهداشتي به ازاي نواحي پر جمعيت                        ) ٥

 . محاسبه شده است)  نفر در كيلومتر مربع هستند٥     كه داراي جمعيت بيش از 



      

 

 

 ٥٤٤ ١٣٨٢ترازنامه انرژي سال 

 
  EPIشاخص هاي تغيير اقليم در كشورهاي منتخب جهان براساس نمايه )  :  ٩-٩٠(جدول 

 بهبود تغيير 

 )٣(اقليم 
 نام كشور 

تغيير اقليم 
 )٢(كلي 

 نام كشور 
تغيير اقليم 

 )١(كنوني 
 نام كشور

 چاد ٣/٩٩ چاد ٠/٩٩ يه روس ٣/٩٩

 سوئيس  ٨/٤٦ سوئيس  ٤/٥٤ لوكزامبورگ  ٢/٩٨

 سوئد  ٤/٤٥ سوئد  ١/٥٤ لهستان ٩/٩٢

 نروژ ٦/٣٩ ايسلند  ٠/٥٤ انگلستان ٤/٨٦

 فرانسه ٩/٣٨ لوكزامبورگ  ٠/٥٤ فنالند  ١/٨٢

 ايسلند  ٢/٣٨ روسيه ٥/٥١ كانادا  ٤/٨١

 ال پرتغ ٥/٣٧ انگلستان  ٩/٥٠ ايسلند  ٦/٧٩

 ايتاليا  ٧/٣٥ لهستان  ٧/٤٩ بلژيك  ٩/٧٧

 تركيه ٠/٣٥ فرانسه  ٤/٤٨ سوئد  ٠/٧٠

 اسپانيا  ٦/٣٤ بلژيك  ٩/٤٧ سوئيس  ٦/٦٨

 اتريش ٦/٣٤ نروژ ٧/٤٧ فرانسه  ٩/٦٣

 مكزيك ١/٣٢ فنالند  ٥/٤٧ نروژ  ١/٦١

 ژاپن  ٣/٢٩ كانادا  ٩/٤٤ دانمارك  ٥/٥٧

 دانمارك ٧/٢٥ ايتاليا  ٨/٤٢ مكزيك  ٨/٥٦

 بلژيك ٧/٢٥ مكزيك  ١/٤٢ چاد  ٩/٥٣

 مجارستان  ٠/٢٥ اتريش ٧/٣٩ ايتاليا  ٩/٥٣

 انگلستان  ٩/٢٣ دانمارك  ٣/٣٩ هلند  ٦/٥٣

 ايران  ٥/٢٢ ژاپن  ٥/٣٨ مجارستان  ٩/٥٢

 كره جنوبي  ٤/٢٠ مجارستان  ٩/٣٦ ژاپن  ٤/٥١

 هلند  ٤/٢٠ تركيه  ١/٣٦ ايران  ٤/٥١

 ايرلند  ٤/٢٠ ايران  ١/٣٥ الت متحده امريكا ايا ٦/٤٩

 فنالند  ٦/١٩ هلند  ١/٣٥ اتريش  ٥/٤٧

 يونان  ٩/١٨ اسپانيا  ١/٣٥ ايرلند  ٨/٤٦

 لوكزامبورگ  ٥/١٧ پرتغال  ١/٣٣ استراليا  ٦/٤٣

 كانادا  ٢/١٣ ايرلند  ١/٣٢ يونان  ٠/٤٠

 لهستان  ٤/١١ اياالت متحده امريكا ١/٢٩ تركيه  ٩/٣٧

 اياالت متحده امريكا  ٧/١٠ يونان ٤/٢٨ كره جنوبي  ٧/٣٥

 استراليا  ٩/٨ كره جنوبي  ٢/٢٧ اسپانيا  ٧/٣٥

 روسيه  ١/٧ استراليا  ٤/٢٥ پرتغال  ١/٢٦

 امارات متحده عربي ١/١ بحرين ٠/٢ بحرين  ٢/٣

 بحرين  ٧/٠ امارات متحده عربي ٢/١ امارات متحده عربي ٤/١
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 تغيير شرايط اقليمي جهان در گذشته و حال ) ٢    تغيير اقليم جهان در دهه هاي اخير ) ١

 دهي تغيير اقليم به سمت شرايط بهتر و مطلوب و جهت  GHGsنتايج حاصل از اقدامات زيست محيطي كشورها جهت كاهش نشر ) ٣




