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 147 1384-92های طي سالهای نفتي به تفكیك فرآورده : نوسانات قیمت فوب فرآورده 89-1

 147 1381-88های عمده نفتي طي سال های :  قیمت اسمي فروش فرآورده 91-1

 147 1389-92های های عمده نفتي طي سال :  قیمت اسمي فروش فرآورده 91-1

  

 141 گازطبيعي ایران جداول 

 149 1387-92های : برآورد ذخایر و تولید انباشتي گازطبیعي كشور طي سال 92-1

 149 1384-92های : تولید گاز غني از منابع مختلف طي سال 93-1

 149 1384-92های : مصرف گاز غني طي سال 94-1

 151   1384-92های های گاز كشور طي سال: تولید گوگرد در پاالیشگاه 95-1

 151 1384-92های : تزریق گاز و آب به میادین طي سال 96-1

 151   1384-92های های گاز كشور طي سالزدایي پاالیشگاه: ظرفیت اسمي پاالیش و نم 97-1

 151   1384-92های : عملكرد شركت پاالیش گاز فجر طي سال 98-1

 151 1392 : خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز فجر در سال 99-1

 151 1384-92های : عملكرد شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد طي سال 111-1

 151 1392 سال : خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در 111-1

 152 1384-92های : عملكرد شركت پاالیش گاز بید بلند طي سال 112-1

 152 1392 : خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز بید بلند در سال 113-1

 152 1386-92های : عملكرد شركت پاالیش گاز مسجد سلیمان طي سال 114-1

 153 1392مان در سال : خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز مسجد سلی 115-1

 153 1384-92های : عملكرد شركت پاالیش گاز سرخون و قشم طي سال 116-1

 153 1392: گاز دریافتي و خروجي شركت پاالیش گاز سرخون و قشم در سال  117-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

   1384-92های ( طي سال1:  عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز   118-1

 

154 

 154 1392( در سال 1: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  119-1

 154 1384-92های ( طي سال3و  2: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  111-1

 155 1392( در سال 3و  2: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  111-1

 155 1385-92های (  طي سال5و  4رد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای : عملك 112-1

 155 1392( در سال 5و  4: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  113-1

 156 1388-92های  (  در سال8و  7، 6: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای 114-1

 156    1392( در سال 8و  7، 6ركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای: خالصه عملكرد ش 115-1

 156 1388-92های  ( در سال11و  9: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  116-1

 157 1392( در سال 11و  9: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  117-1

 157            1392در سال  (12یش گاز پارس جنوبي )فاز : خالصه عملكرد شركت پاال 118-1

 157                1392های مختلف سال در ماه (16و  15خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای :  119-1

 157   1384-92های : عملكرد شركت پاالیش گاز پارسیان طي سال 121-1

 158   1392( در سال 2و  1پاالیش گاز پارسیان ) : خالصه عملكرد شركت 121-1

 158 1386-92های : عملكرد شركت پاالیش گاز میمك )ایالم( طي سال 122-1

 158 1392: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز میمك )ایالم( در سال  123-1

 159 1392الن و سراجه در سال زدایي دا : گاز دریافتي كارخانجات گاز و گاز مایع خوزستان و تأسیسات نم 124-1

 159 های پاالیشي در دست اجرا : طرح 125-1

 161 : عملكرد مخازن ذخیره سازی گازطبیعي  126-1

 161 1384-92های : احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعي طي سال 127-1

 161 1384-92های : صادرات و واردات گاز طبیعي طي سال 128-1

 161 های گاز رساني استانيه گذاری انجام شده توسط شركت: طول شبك 129-1

 162 1392های گازرساني تا پایان سال  : تعداد انشعابات نصب شده و تعداد مصرف كنندگان شركت 131-1

 163 1384-92های های مختلف به تفكیك نوع مصرف طي سال: مصرف گازطبیعي در بخش 131-1

 164 1391-92های  های پتروشیمي به تفكیك سوخت و خوراك طي سال تمع: گازطبیعي مصرفي در مج 132-1

 165 1392های مختلف به تفكیك استان و نوع مصرف در سال  : مصرف نهایي گازطبیعي در بخش 133-1

 166 1392انرژی به تفكیك استان در سال   : مصرف گازطبیعي در بخش 134-1

 167 1384-92های ال: قیمت متوسط فروش گازطبیعي طي س 135-1
  

 161 ایرانبرق جداول 

 169 های كشور     ظرفیت اسمي نیروگاه:  136-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 های وزارت نیرو: ظرفیت اسمي نیروگاه 137-1

 

169 

 171 هابه تفكیك استان 1392های كشور در سال : ظرفیت اسمي انواع نیروگاه 138-1

 172 های كشور  ملي نیروگاه: ظرفیت ع 139-1

 172 های وزارت نیرو   : ظرفیت عملي نیروگاه 141-1

 173 كشور های : سهم میانگین ظرفیت عملي انواع نیروگاه 141-1

 173 1392های وزارت نیرو به تفكیك نوع نیروگاه در سال : نسبت ظرفیت عملي به اسمي نیروگاه 142-1

 174 1392برداری در سال  یت اسمي واحدهای در دست بهره: افزایش / كاهش ظرف 143-1

 174 1393-96های و تجدیدپذیر در دست اجرای كشور طي سال ایهای حرارتي، آبي، هسته: ظرفیت نیروگاه 144-1

 175 1392های حرارتي تحت پوشش وزارت نیرو در سال : راندمان نیروگاه 145-1

 176 1392رتي بخش خصوصي و صنایع بزرگ در سال حرا های: راندمان نیروگاه 146-1

 177   1384-92های : روند تغییرات تولید ناویژه انرژی الكتریكي كشور طي سال 147-1

 177   1384-92های : تولید ناویژه انرژی الكتریكي وزارت نیرو طي سال 148-1

 178 ها   كیك استانبه تف 1392ها در سال تولید ناویژه برق انواع نیروگاه:  149-1

 های های تحت پوشش وزارت نیرو به تفكیك نوع سوخت طي سال: مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 151-1

            92-1384 

179 

 های بخش خصوصي و صنایع بزرگ به تفكیك نوع سوخت طي  : مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 151-1

 1384-92های سال            

181 

 181 1392های كشور به تفكیك نوع سوخت در سال : مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 152-1

 182 1384-92های های برق كشور طي سال : مصارف داخلي و تلفات شبكه 153-1

 182 كشور : روند گسترش خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق 154-1

 182 1392ای در پایان سال  های برق منطقه رق به تفكیك شركت: طول خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع ب 155-1

 183 1392: طول خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزیع در پایان سال  156-1

 184 1384-92های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طي سال : تعداد ترانسفورماتورهای شبكه 157-1

 184 1384-92های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طي ساله شبكه: ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شد 158-1

 185   1392ای در سال های برق منطقهبرداری شده به تفكیك شركت های انتقال بهره: ظرفیت پست 159-1

 185   1392ای در سال های برق منطقهبرداری شده به تفكیك شركت های فوق توزیع بهره: ظرفیت پست 161-1

 186   1392های در دست اقدام تا پایان سال  های احداث و توسعه پست: پروژه 161-1

 187 1392: مشخصات خطوط مبادله انرژی الكتریكي با سایر كشورها تا پایان سال  162-1

 188    1384-92های : روند واردات و صادرات برق طي سال 163-1

 188 1392در سال  : صادرات انرژی برق به خارج از كشور 164-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1392: واردات و تبادل انرژی برق با خارج از كشور در سال  165-1

 

188 

 189   1384-92های های مختلف تأمین شده توسط وزارت نیرو طي سال: مصرف برق بخش 166-1

 189 1392ر سال های صنایع بزرگ كشور د: تولید انرژی و مصرف داخلي نیروگاه 167-1

 191   1384-92های حمل و نقل برقي طي سال  : مصرف برق در زیر بخش 168-1

 191 1392دار شده تا پایان سال های كشاورزی برق: چاه 169-1

 191 1392: فروش برق وزارت نیرو به تفكیك بخش و استان در سال  171-1

 192 1392ال : مشتركین برق به تفكیك بخش و استان در س 171-1

 193 1384-92های : تعداد مشتركین برق به تفكیك نوع تعرفه طي سال 172-1

 193 1365-92های : توزیع فراواني زمان وقوع اوج بار تولیدی طي سال 173-1

 : روند تغییرات حداكثر توان تولیدی همزمان در شبكه سراسری و خارج از شبكه و ضریب بار  174-1

 1384-92های  ولیدی طي سالت             

193 

 194 تغییرات فصلي اوج بار توان تولید شده همزمان در شبكه سراسری و كل كشورروند :  175-1

 های برق حداكثر بار مصرفي صنایع در روز حداكثر نیاز مصرف شبكه سراسری به تفكیك شركت:  176-1

 1384-92های ای طي سالمنطقه             

195 

 ای و صنایع در روز  های برق منطقهحداكثر بار مصرفي همزمان كل كشور به تفكیك شركت:  177-1

 1384-92های  حداكثر نیاز مصرف شبكه طي سال             

195 

 196 های مختلف مصرف كنندهمتوسط بهای برق در بخش:  178-1

 196 1392یردولتي تا پایان سال های واگذار شده و در جریان واگذاری به بخش غنیروگاه:  179-1

 BOO 196های قابل احداث توسط بخش غیردولتي به روش ریزی شده نیروگاهظرفیت برنامه:  181-1

  

 118 سنگ ایران زغالجداول 

 199 1392و نوع مالكیت در سال  ها سنگ كشور به تفكیك استان: تعداد معادن زغال 181-1

 199 1392شو و حرارتي در سال  سنگ كشور به تفكیك ككان ذخایر قطعي زغال: تعداد معادن و میز 182-1

 211 1392ها در سال  سنگ كشور به تفكیك استاننوع مالكیت هر یك از معادن زغال و : وضعیت معادن 183-1

 215 1384-92های های صادر شده برای اكتشاف، ذخیره و هزینه عملیات طي سال : تعداد گواهینامه 184-1

 216 1392شویي ایران در سال  های كك سازی و زغال سنگ و كارخانهتجهیز معادن زغال ي وهای اكتشاف: طرح 185-1

 سنگ و نوع مالكیت معدن در ها، نوع زغال سنگ به تفكیك استان: میزان استخراج از معادن زغال 186-1

 1392سال              
216 

 217 1392ها در سال   سنگ كشور به تفكیك استان خراج واقعي هر یك از معادن زغال: میزان ذخیره و است 187-1

 212 1384-92های سنگ طي سال: میزان تولید كنسانتره زغال 188-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1392سنگ در سال : عملكرد ماهانه تولید كنسانتره زغال 189-1

 

213 

 213 1384-92های سنگ ایران طي سال: واردات و صادرات زغال 191-1

 سنگ و فرآورده در  سنگ و محصوالت حاصل از آن به تفكیك انواع زغال : واردات و صادرات زغال 191-1

 1392سال              
214 

 214 1384-92های  شو در واحدهای كك سازی طي سال سنگ كك : مقدار مصرف زغال 192-1

 215   1384-92های  ر ایران طي سال: تولید و فروش كك د 193-1

 216   1384-92های : تولید و مصرف گاز كك در كشور طي سال 194-1

 217   1384-92های : تولید و مصرف گاز كوره بلند در ذوب آهن اصفهان طي سال 195-1

 217 1384-92های : میزان قطران تولید و مصرف شده در كشور طي سال 196-1

 218 سنگهای حاصل از قطران شركت پاالیش قطران زغالن ظرفیت عملي، ورودی و تولید فرآورده: میزا 197-1

 218 1384-92های سنگ كنسانتره كك شو طي سال : متوسط قیمت فروش زغال 198-1

  

 211 های تجدیدپذیر ایران جداول انرژی

 221 1392آبي كشور تا پایان سال های برق: برآورد ظرفیت طرح 199-1

 221 1392ها تا پایان سال  ها و وضعیت طرحآبي كشور به تفكیك استانهای برق: برآورد ظرفیت طرح 211-1

 222   1392برداری در كشور در سال آبي در حال بهرههای برق: مشخصات عمومي نیروگاه 211-1

 224 1392ری وزارت نیرو در سال بردا آبي در حال بهرههای برق: ظرفیت اسمي و تولید نیروگاه 212-1

 226 1392آبي كشور در سال های برقهای در دست اجرا و آماده اجرای نیروگاه: مشخصات عمومي طرح 213-1

 های برقهای در دست اجرا و آماده اجرای نیروگاه: ظرفیت قابل نصب و انرژی متوسط ساالنه طرح 214-1

 1392آبي كشور در سال              

227 

 228 1392آبي كشور در سال های برقهای مطالعاتي نیروگاه: مشخصات طرح 215-1

 233 1392آبي در سال های برقیابي نیروگاه  های مطالعاتي در مرحله شناخت و پتانسیل : مشخصات طرح 216-1

 235 1392ها در سال های برق بادی كشور به تفكیك استان: وضعیت پروژه 217-1

 236 1392برداری كشور در سال  های بادی در حال بهرههای توربین: مشخصات سایت 218-1

 237 1373-92های های بادی نصب شده طي سال: توان توربین 219-1

 238 1384-92های های برق بادی طي سال : تولید برق از نیروگاه 211-1

 239 انرژی باد های مطالعاتي و اجرایي مربوط به : مشخصات پروژه 211-1

 241 1384-92های برداری كشور طي سال های خورشیدی در حال بهره   : ظرفیت اسمي نیروگاه 212-1

 241 1392های كوچك فتوولتائیك در سال  : ظرفیت اسمي سیستم 213-1

 241 1384-92های : تولید برق خورشیدی كشور طي سال 214-1

 241 گرمایيبوط به انرژی زمینهای اجرایي مر : مشخصات پروژه 215-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 )منابع زیست توده جامد ایران( 1392ها و مراتع كشور براساس میزان تراكم در سال : مساحت جنگل 216-1

 

242 

 243 هابه تفكیك استان 1392: مساحت و پراكندگي مراتع كشور در سال  217-1

 244 هابه تفكیك استان 1392ور در سال های كش: پراكندگي جنگل 218-1

 245   1384-92های های جنگلي كشور طي سال : تولید فرآورده 219-1

 245   1385-92های های جنگلي طي سال : ارزش هر واحد از تولیدات فرآورده 221-1

 246 1384-92های های غیر مجاز زغال چوب طي سال: میزان برداشت 221-1

 ها  در رد مصرف هیزم، زغال چوب، ، فضوالت دامي و  بوته و خار  در بخش خانگي به تفكیك استان: برآو 222-1

 1392سال              

247 

 247  1391-92های : واردات و صادرات زغال چوب طي سال 223-1

 248 وگاز وزارت نیروهای انرژی وانادیومي، پسماندهای جامد و مایع شهری )بیوماس( و بی : مشخصات پروژه 224-1

 248 های بیوگاز در كشور : تولید برق از نیروگاه 225-1

 249 های در دست اقدام مربوط به پیل سوختي و هیدروژن وزارت نیرو : مشخصات پروژه 226-1

 های نیروگاهي برق تجدیدپذیر غیر دولتي صادره  : خالصه مشخصات مجوزها و ظرفیت تجمعي پروژه 227-1

     1392توسط وزارت نیرو در پایان سال             

249 

  

 253 محيط زیست ایران جداول 

 251 1392ای ناشي از تولید و مصرف انرژی كشور در سال  و گلخانه  : میزان انتشار گازهای آالینده 228-1

 251   1392ای در سال  های مصرف كننده انرژی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه: سهم هریك از بخش 229-1

 در بخش انرژی كشور در   ای ناشي از مصرف انواع سوخت و گلخانه  : میزان انتشار گازهای آالینده 231-1

 1392سال              

252 

 252 1392ای در سال  و گلخانه  های فسیلي در انتشار گازهای آالینده: سهم سوخت 231-1

 253 1386-92های ای ناشي از تولید و مصرف انرژی كشور طي سال الینده و گلخانه: میزان انتشار گازهای آ 232-1

 253 1386-92های ای طي سال : سرانه انتشار گازهای آالینده و گلخانه 233-1

 253  1392ای به قیمت سال میزان صرفه جویي ناشي از عدم انتشار گازهای آالینده و گلخانه:  234-1

 های مصرف كننده انرژیای بخشفه جویي ناشي از عدم انتشار گازهای آالینده و گلخانهمیزان صر:  235-1

  1392در سال            

253 

 254 های موجود خارجي تولید برق در برخي كشورهای اروپایي براساس فناوریهای  : هزینه 236-1

 به  1392سال  جاری و عمومي درای بخش خانگي، ت : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 237-1

             تفكیك نوع سوخت              

254 

 254 1386-92های ای بخش خانگي، تجاری و عمومي طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 238-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 به تفكیك نوع سوخت    1392ر سال ای بخش صنعت د : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 239-1

 

255 

 255 1386-92های ای بخش صنعت طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 241-1

 255 به تفكیك نوع سوخت    1392حمل و نقل كشور در سال   ای بخش : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 241-1

 256         1386-92های ای حمل و نقل كشور طي سال ینده و گلخانهانتشار گازهای آالیزان : م 242-1

 256 1386-92های ای كشور طي سالای حمل و نقل جاده : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 243-1

 256    1386-92های ای حمل و نقل ریلي كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 244-1

 256   1386-92های ای حمل و نقل دریایي كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 245-1

 257   1386-92های ای حمل و نقل هوایي كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 246-1

 257 به تفكیك نوع سوخت    1392ای بخش كشاورزی در سال  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 247-1

 257 1386-92های ای بخش كشاورزی طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 248-1

 257 به تفكیك نوع سوخت    1392در سال  نفت و گاز  ای بخش پاالیشگاه : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 249-1

 258 1386-92های طي سال نفت و گاز  ای بخش پاالیشگاه ینده و گلخانه: میزان انتشار گازهای آال 251-1

 258 1392ای بخش نیروگاهي براساس نوع نیروگاه در سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 251-1

 259  به تفكیك نوع سوخت   1392ای بخش نیروگاهي در سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 252-1

 259 1386-92های ای بخش نیروگاهي طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 253-1

 261 1392ای بخش نیروگاهي كشور در سال  و گلخانه  : شاخص انتشار گازهای آالینده 254-1

 261 1386-92ای های بخش نیروگاهي كشور طي سال: میانگین شاخص انتشار گازهای آالینده و گلخانه 255-1

  

 261 جداول بهينه سازی عرضه و تقاضای انرژی ایران 

 262 1385-92های  جویي انرژی در كارخانجات ممیزی شده طي سال : برآورد پتانسیل صرفه 256-1

 مند از تسهیالت مالي طي  های صنعتي خاتمه یافته بهره جویي حاصل از اجرای طرح : میزان صرفه 257-1

 وری انرژی ایران توسط سازمان بهره 1391-92های  سال            
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 263 1392جویي حاصل از اجرای آن در سال های مصوب توسط سابا در بخش صنعت و صرفهپروژه:  258-1

 264 جویي سالیانه حاصل از اجرای استاندارد فرآیندهای صنعتي برحسب گیگاژولپتانسیل صرفه:  259-1

 جویي سالیانه حاصل از اجرای استاندارد فرآیندهای صنعتي برحسب میلیون بشكهصرفه پتانسیل:  261-1

 معادل نفت خام            
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 266 برداری( تولید كاشيمعیار مصرف انرژی حرارتي، الكتریكي و كل در فرآیندهای موجود )در حال بهره:  261-1

 266 كل در تولید انواع كاشي برای فرآیندهای تازه تأسیسمعیار مصرف انرژی حرارتي،  الكتریكي و :  262-1

 266 مقادیر مصرف ویژه انرژی مرجع برای واحدهای موجود و تازه تأسیس صنایع لبني:  263-1

 267 مصارف جانبي صنایع لبني سایر  ایمقادیر مصرف ویژه انرژی كل بر:  264-1

 267 كیلووات 21از نوع جابه جایي مثبت با توان نامي كمتر از  رده بندی معیار مصرف انرژی كمپرسور هوا:  265-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 های تازه تأسیسمعیار مصرف انرژی گرمایي و الكتریكي در فرآیند تولید آهن و فوالد كارخانه:  266-1
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 268 های موجودكارخانه معیار مصرف انرژی گرمایي و الكتریكي در فرآیند تولید آهن و فوالد:  267-1

 269  1392 تعداد خودروهای دوگانه سوز كشور تا پایان سال:  268-1

 269 1392تعداد خودروهای دوگانه سوز در تبدیل كارگاهي به تفكیك نوع خودرو در سال :  269-1

 271 1383-92های  تعداد خودروهای دوگانه سوز در تبدیل كارگاهي به تفكیك نوع خودرو طي سال:  271-1

 271 1392تعداد خودروهای دوگانه سوز در تبدیل كارگاهي به تفكیك خودرو و استان در سال :  271-1

 273 1383-92تعداد خودروهای دوگانه سوز در تبدیل كارگاهي به تفكیك خودرو و استان در سال :  272-1

 276 1384-92های  طي سال CNGای هاندازی جایگاه عملكرد سالیانه احداث و راه: برنامه و  273-1

 276 1387-92های  در كشور طي سال CNGمیزان فروش :  274-1

 277 1392های اجرایي بخش حمل و نقل تا پایان سال جویي حاصل از طرحبیني صرفهپیش:  275-1

 های  طي سال های مورد مطالعه به همراه بهبود شاخص مصرف سوخت ممیزی انرژی در ساختمان:  276-1

 وری انرژی ایران توسط سازمان بهره 92-1384             

277 

 های  های مورد مطالعه به همراه بهبود شاخص مصرف برق طي سال ممیزی انرژی در ساختمان:  277-1

 وری انرژی ایران توسط سازمان بهره 92-1384            

278 

 278 جویي حاصل از آن ساختمان و میزان صرفه 19ینه مبحث های اجرایي توسط وزارت نفت در زم پروژه:  278-1

 كننده حمایت مالي دریافتتجهیزات انرژی بر خانگي های بخش  جویي انرژی در طرح میزان صرفه:  279-1

 1391-92های از وزارت نیروطي سال            

279 

 های ارانه سود تسهیالت به طرحالحسنه از محل طرح یمیزان تسهیالت پرداختي به صورت قرض:  281-1

 وری انرژی()سازمان بهره 1392خاتمه یافته جهت تولید لوازم خانگي در سال              

279 

 توسط  1392جویي حاصل از ارتقاء راندمان لوازم خانگي دارای برچسب انرژی در سال  میزان صرفه:  281-1

 وزارت نفت            

279 

 281 های ریز موج خانگيیین رده انرژی اجاقمعیار تع:  282-1

 281 1391-92های ها طي سال سازی واحدهای نیروگاه عملكرد اجرای طرح افزایش كارایي و بهینه:  283-1

 281 1392جویي انرژی در وزارت نیرو در سال راهكارهای انجام شده در راستای صرفه:  284-1

 

 ن اجداول آمارهای بخش انرژی در جه

 

317 

 318 جهانهای نفتي جداول نفت خام و فرآورده

 319 2113و  2112، 2113های ذخایر تثبیت شده نفت جهان طي سال : 1-2

 322 2111-2113، 2113های : تولید نفت در جهان طي سال 2-2

 324 2113و  2112های ها در جهان در سالها و سایر هیدروكربن: تولید مایعات گازی، افزودني 3-2

 326 2112و  2113های : مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و مصرف نهایي نفت خام در سال 4-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

   2111-2113، 2113های های نفت جهان طي سال: ظرفیت پاالیشگاه 5-2

 

329 

 331 2112و  2111، 2113های های نفت جهان طي سال: ورودی پاالیشگاه 6-2

 335 2112و  2111، 2113های های نفت جهان طي سال: نفت خام خوراك پاالیشگاه 7-2

 338 2111-2113، 2113های های جهان طي سالهای نفتي پاالیشگاه: تولید فرآورده 8-2

 341   2113در سال  OECDهای نفتي در كشورهای عضو  : تولید فرآورده 9-2

 342 2112ي در برخي از كشورهای جهان در سال های عمده نفت : تولید فرآورده 11-2

 345 2112و  2111، 2113های های نفتي طي سال: مصرف نهایي فرآورده 11-2

 348 2112های عمده نفتي در برخي از كشورهای جهان در سال  : مصرف نهایي فرآورده 12-2

 351 2112در جهان در سال های مصرف كننده های نفتي به تفكیك بخش : مصرف نهایي فرآورده 13-2

 354 2111-2113، 2113های : واردات نفت خام در جهان در سال 14-2

 356 2111-2113، 2113های : صادرات نفت خام در جهان در سال 15-2

 358     2111-2113، 2113های های نفتي در جهان در سال: واردات فرآورده 16-2

 361 2111-2113، 2113های ر جهان در سالهای نفتي د: صادرات فرآورده 17-2

 362 1972-2113های ای تولید )اسپات( طي سال: قیمت فروش تك محموله نفت خام در بازارهای منطقه 18-2

 363    2113در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات  بنزین موتور و نفت گاز در كشورهای  19-2

 364 2113در سال  OECDسنگین و سبك در كشورهای : قیمت و درصد مالیات  نفت كوره  21-2

های نفتي در برخي از كشورهای جهان طي : شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي فرآورده 21-2

 2113و  2112، 2113های  سال

365 

 366 2113های نفتي در سال  : شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي فرآورده 22-2

  

 368 ازطبيعي جهان جداول گ

 369 2113و  2112، 2113های ذخایر تثبیت شده گازطبیعي طي سال : 23-2

 371 2111-2113، 2113های : تولید گازطبیعي در جهان طي سال 24-2

 373 2111-2113، 2113های : واردات گازطبیعي در جهان طي سال 25-2

 375 2111-2113، 2113های : صادرات گازطبیعي در جهان طي سال 26-2

 377 2113جهان در سال  LNGتجارت  : 27-2

 381 2113در جهان در سال   LNGهای وارداتي  : پایانه 28-2

 381 2113در جهان در سال   LNGهای صادراتي  : پایانه 29-2

 382 2112و  2113های  : مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و تلفات توزیع گازطبیعي در سال 31-2



 رست جداولفه

 صفحه عنوان

 

 2112و  2111، 2113های : مصرف نهایي گازطبیعي طي سال 31-2

 

385 

 388 2112های مختلف در سال مصرف نهایي گازطبیعي جهان در بخش : 32-2

 392 2113: ظرفیت ذخیره سازی گازطبیعي جهان در پایان سال  33-2

 392 1991-2113های ، گازطبیعي و نفت خام طي سال LNG: قیمت  34-2

 393 2113در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات گازطبیعي در كشورهای  35-2

 394 2116-2113های : قیمت وارداتي گازطبیعي به وسیله خط لوله توسط برخي از كشورها طي سال 36-2

 395 2113: شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي گازطبیعي در سال   37-2

های : شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبیعي در برخي از كشورهای جهان طي سال 38-2

 2113و  2112، 2113

396 

 397 2116 -2113های وارداتي توسط برخي از كشورها طي سال LNG: قیمت  39-2

  

 318 های تجدیدپذیر جهان جداول برق و انرژی

 399 2112و  2111، 2113های های برق جهان طي سالكل ظرفیت نصب شده نیروگاه : 41-2

 412 هابه تفكیك نوع نیروگاه 2111های برق جهان در سال : كل ظرفیت نصب شده نیروگاه 41-2

 415 هابه تفكیك نوع نیروگاه 2112های برق جهان در سال : كل ظرفیت نصب شده نیروگاه 42-2

 418 2111-2113، 2113های ل: تولید ناویژه برق در جهان طي سا 43-2

 411 2112: تولید ناویژه برق در جهان به تفكیك منابع مختلف در سال  44-2

 414 2112های قابل احتراق در سال تولید ناویژه برق از سوخت : 45-2

 417   2113در سال  OECD: تركیب تولید ناویژه برق در كشورهای  46-2

 418 2113در سال  OECDابع تجدیدپذیر و پسماند به تفكیك كشورهای : تولید ناویژه برق از من 47-2

 421   2113در سال  OECD: تركیب عرضه برق در كشورهای  48-2

 422 2112: تولید، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژی و مصارف نهایي برق در جهان در سال  49-2

 425 2112و  2111، 2113ای ه: مصرف نهایي برق در جهان طي سال 51-2

 428 2112های مختلف مصرف كننده در جهان در سال : مصرف نهایي برق به تفكیك بخش 51-2

 431 2111-2113و  2113: تولید و مصرف مستقیم از انرژی خورشیدی در سال  52-2

 433 2111-2113و  2113: تولید و مصرف مستقیم از انرژی زمین گرمایي در سال  53-2

 435 2111-2113، 2113های های زیستي در جهان طي سال : تولید سوخت 54-2

 436 2113در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات برق در كشورهای  55-2

 437 2113های فتوولتائیك نصب شده در برخي از كشورهای منتخب در سال : قیمت سیستم 56-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 2113در سال   OECDت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي برق در كشورهای : شاخص قیم 57-2

 

438 

، 2113های  : شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي برق در برخي از كشورهای جهان طي سال 58-2

 2113و  2112

439 

  

 443 جداول اورانيوم جهان

 441 2113سال كل ذخایر شناخته شده اورانیوم جهان در ابتدای  : 59-2

 443 2113ذخایر شناخته شده قطعي و احتمالي اورانیوم جهان در ابتدای سال  : 61-2

 445 2112ذخایر در جای اورانیوم جهان در انتهای سال  : 61-2

 447 های مختلفتولید اورانیوم جهان طي سال : 62-2

 449 لفهای مخت: تولید و مصرف اورانیوم بازفرآوری شده  طي سال 63-2

  

 453 سنگ جهانجداول زغال

 451 2113سنگ جهان در پایان سال ذخایر تثبیت شده زغال : 64-2

 453 2111-2113، 2113های سنگ در جهان  طي سالتولید و مصرف زغال : 65-2

 455 2111-2113، 2113های سنگ كك شو و حرارتي به تفكیك كشورها در سالتولید زغال : 66-2

 457 2111-2113، 2113های سنگ كك شو و حرارتي به تفكیك كشورها در سالمصرف زغال : 67-2

 459 2111-2113، 2113های سنگ در جهان به تفكیك مناطق طي سالتولید و مصرف انواع زغال : 68-2

 461 2112های حاصل از آن به تفكیك كشورهای مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده: مصرف نهایي زغال 69-2

 463 2113های حاصل از آن به تفكیك كشورهای مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده: مصرف زغال 71-2

 465 2111-2113و  2113های سنگ به تفكیك كشورها در سال: واردات زغال 71-2

 469 2111-2113و  2113های سنگ به تفكیك كشورها در سال: صادرات زغال 72-2

 473   2111-2113، 2113های سنگ در جهان به تفكیك مناطق طي سالات و صادرات انواع زغالوارد : 73-2

 476 2112عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال در جهان در سال  : 74-2

، 2113های سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت در برخي از كشورها طي سالقیمت زغال : 75-2

2113-2112 

478 

، 2113های های خانگي و نیروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخشزغال: قیمت  76-2

2113-2112 

479 

 481 2113 -2113های سنگ طي سال: قیمت زغال 77-2

 481 2113در سال  OECDسنگ در كشورهای : شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي زغال 78-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

های سنگ در برخي از كشورهای جهان طي سال: شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال 79-2

2113 ،2113-2112 

 

482 

  

 483 جداول تراز انرژی جهان

 484 2112و  2113های های مهم اقتصاد انرژی به  تفكیك كشورهای مختلف جهان در سالشاخص : 81-2

 487 2112های مختلف جهان در سال عرضه انرژی اولیه كشور : 81-2

 495 2112و  2113های : سرانه عرضه انرژی، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال 82-2

 498 2112: تراز انرژی جهان در سال  83-2

 511 2112در سال  OECDتراز انرژی كشورهای  : 84-2

 512 2112در سال  OECD: تراز انرژی كشورهای غیر  85-2
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 531 2112: انتشار دی اكسید كربن به عرضه انرژی اولیه در مناطق مختلف جهان در سال  29-2



 

 پيشگفتار 

های انرژی ای از اطالعات ذخایر، تولید، تبدیل، انتقال، تلفات و مصرف حاملکتابی که در دست شماست مجموعه

ال س 26مجموعه طی این به دنبال انتشار  9312به نمایش گذاشته است. ترازنامه انرژی سال  9312کشور را در سال 

همکاری جمع کثیری از مدیران، همفکری و  حاصلها این سالگذشته تهیه شده و تداوم ارائه این کتاب در طی 

نفر از کارشناسان و  931سازمان و ارگان مرتبط و با همیاری بیش از  75قالب متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی در 

ار های خود را بدون هیچگونه چشمداشتی در اختیار این دفتر قرتالش مجموعه ثمرهکه پژوهشگران بخش انرژی است 

های مقدماتی به مخاطبین این کتاب  اند تا به شکل قابل قبولی در قالب جداول و نمودارها و در برخی از موارد تحلیلداده

مورد استفاده و توافق سه ارگان  المللی ترازنامه براساس استانداردها و مفاهیم بین این. شوددر داخل و خارج از کشور عرضه 

اداره آمار جوامع اروپایی  و (OECD)سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  ،(IEA)انرژی  المللی شامل آژانس بین المللی بین

(Eurostat) گردد می تهیه . 

با  هیاول یکه جمع عرضه انرژ دهدیم نشان 9331با ارقام مشابه در سال  9312در سال  رانیا یانرژ یتوضع سهیمقا

بشکه معادل نفت  ونیلیم 3/9663به  9331معادل نفت خام در سال بشکه  ونیلیم 1/9293درصد از  9/1 انهیرشد سال

 مبشکه معادل نفت خا ونیلیم 3/9913به  3/333از درصد  6/3با رشد سالیانه  یانرژ یینها مصرفکل  واست  یدهخام رس

در عرضه  یساز ینهضرورت تداوم و شتاب در اقدامات به ،یانرژ ییدر مصرف نها یرچشمگ یشافزا یناست. ا یافته یشافزا

 2/6کشور  یساالنه صادرات انرژ یدوره مورد بررس یط درسازد. چرا که  یم یضرور یشاز پ شیرا ب یانرژ یو تقاضا

کشور  یانرژ یکه وابستگ گرددیروند سبب م یناست. ادامه ا یافته یشدرصد افزا 1/7ساالنه  ،وارداتاما  تهداشکاهش درصد 

 .یابد شیبه واردات افزا

به نیکی یاد کنیم: اند است در این مقدمه از مؤسسات و نهادهایی که ما را در گردآوری این مجموعه یاری رسانده شایسته

شركت مادر  ،انرژي اتمی  سازمان یی،و دارا ي اقتصاد امور  نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، هاي وزارتخانه

و اقتصاد برق و انرژي  وري نو ایران، دفتر بهبود بهره هاي انرژي ایران، سازمان انرژي وري تخصصی توانير، سازمان بهره
وزارت نيرو، دفتر استانداردهاي فنی، مهندسی، اجتماعی و زیست محيطی برق و انرژي وزارت نيرو، دفتر تنظيم مقررات و 

مراتع و  ها، ت كشور، سازمان جنگلتوسعه رقابت در بازار آب و برق وزارت نيرو، شركت بهينه سازي مصرف سوخ
آبخيزداري كشور، شركت توسعه منابع آب و نيروي ایران، شركت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، شركت ملی 

 شركت ملی نفتی ایران، شركت ملی گاز ایران، هاي نفتی ایران، شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي پخش فرآورده
پتروشيمی آبادان، فارابی، خارك، اراك، برزویه و اصفهان، شركت ملی نفتكش ایران، شركت  هاي شركت ، ایران پتروشيمی

ملی حفاري ایران، مركز آمار ایران، گمرك جمهوري اسالمی ایران، شركت تهيه و توليد مواد معدنی ایران، شركت 
شركت واحد اتوبوسرانی تهران  ، و حومه قطار شهري مشهد برداري شهري تهران و حومه، شركت بهره آهن راه برداري بهره

سازمان  شركت زغال سنگ پروده طبس،  سنگ، ذوب آهن اصفهان، شركت پاالیش قطران زغال شركت سهامیو حومه، 
مختلف كشور، كارخانه كك سازي و پاالیش قطران زرند،  هاي استانو تجارت معدن   ت،توسعه برق ایران، سازمان صنع

ي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، شركت مدیریت شبكه برق سازمان توسعه و نوساز
، تهران اي طقهشركت برق من ، شركت توزیع نيروي برق شهرستان مشهد ،ایران، شركت توزیع نيروي برق تهران بزرگ

 .اند مکاری داشتهکه به نحوی در تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز ه هایی و سایر سازمانگروه مپنا 

زیادی برای تهیه، تدوین و انتشار آن صورت گرفته، مورد رضای حق و  های است این مجموعه که تالش امید

 و سیاستگذاری بخش انرژی کشور قرار گیرد.  ریزی استفاده تمامی کارشناسان، پژوهشگران و مدیران حوزه برنامه

 

 ریزي كالن برق و انرژيبرنامهدفتر                                                                                            
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 1122ترازنامه انرژي سال  2

 

  1122تحوالت بخش انرژي کشور در سال مروري بر  -1-1

 

 بخش منابع و مصارف انرژي 

درصد آن به نفت خام،  1/45میلیون بشکه معادل نفت خام و اختصاص  8/2222تولید انرژي اولیه به میزان  –

ادي، خورشیدي و درصد به انرژي آبی، ب 8/0درصد به گازطبیعی و  4/55مايعات و میعانات گازي و مواد افزودنی، 

 سنگ. درصد به زغال 2/0درصد به منابع تجديدپذير قابل احتراق،  5/0اي، هسته

 درصد افزايش نسبت به سال گذشته.   1/5میلیون بشکه معادل نفت خام با  7/1222مصرف نهايی انرژي به میزان  –

،  6/5، 5/8قل به ترتیب معادل هاي خانگی و عمومی و تجاري، کشاورزي و حمل و نافزايش مصرف انرژي در بخش –

 درصدي در بخش صنعت نسبت به سال گذشته.  1/0،  درصد و کاهش 7/1

درصد توسط  11/14کننده توسط گازطبیعی، هاي مصرفدرصد از انرژي مصرفی بخش 86/41تأمین  –

درصد  14/0درصد توسط منابع تجديدپذير قابل احتراق و  68/0درصد توسط برق،  78/2هاي نفتی،  فرآورده

 سنگ. توسط زغال

 

 بخش انرژي و اقتصاد 

 هاي انرژي نسبت به دوره مشابه سال قبل.کاهش قیمت واقعی حامل –

 برابر متوسط مصرف سرانه جهانی. 6/1و   2/4هاي نفتی ايران، سرانه مصرف گازطبیعی و نفت خام و فرآورده –

 پذير از متوسط جهانی.تر بودن مصرف سرانه برق، زغال سنگ و انرژي هاي تجديدپايین –

هاي کشاورزي، خانگی و عمومی و تجاري، حمل و نقل و صنعت به سرانه مصرف نهايی انرژي ايران در بخش –

 برابر متوسط جهانی.  4/1و  6/1، 8/1، 2/1ترتیب 

 درصدي سرانه مصرف نهايی انرژي نسبت به سال گذشته.  2/2افزايش  –

 نسبت به متوسط جهانی.برابر بودن شدت مصرف انرژي ايران  5/1  –

 46/0و  84/0به ترتیب به میزان  1122شدت انرژي بر مبناي عرضه انرژي اولیه و مصرف نهايی انرژي در سال  –

 درصدي نسبت به سال گذشته.  2/6و  1/6بشکه معادل نفت خام به میلیون ريال به ترتیب با افزايش 

 نسبت به سال گذشته.درصد  8/4مصرف انرژي به میزان وري بهرهکاهش بهبود  –

 هاي انرژي. درصد از کل هزينه هاي خانوارهاي شهري و روستايی به هزينه 2/4و  2/1اختصاص  –

هاي درصد از کل هزينه 0/1و  6/4هزينه انرژي براي فقیرترين و ثروتمندترين خانوارهاي شهري به ترتیب  –

 خانوارهاي شهري.

هاي درصد از کل هزينه 6/5و 7/7نوارهاي روستايی به ترتیب هزينه انرژي براي فقیرترين و ثروتمندترين خا –

 خانوارهاي روستايی.

 

 بخش نفت

 میلیارد بشکه. 42/147برآورد ذخاير قابل استحصال هیدروکربوري مايع ايران به میزان  -



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

1 

ير ذخااين عمر براي سال  128برآورد سال به عمر ذخاير هیدروکربوري مايع طی پنج سال گذشته و  55افزايش  -

 .1122در سال 

 .1122در سال  میلیون بشکه مايعات و میعانات گازي 2/126میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و  6/145کشف   -

 6/18تعداد و  يدرصد 6/4و کاهش  1122کیلومتر در سال  6/112حلقه چاه با متراژي معادل  186حفاري  -

 هاي حفاري نسبت به سال گذشته. متراژ چاه يدرصد

درصدي مصرف  8/2درصدي تولید و صادرات نفت خام ايران نسبت به سال گذشته و افزايش  6/2و  8/0کاهش  -

 داخلی کشور.

 6/56هاي پتروشیمی و  درصد به مجتمع 8/18میلیون بشکه مايعات و میعانات گازي و اختصاص  7/201تولید  -

 درصد آن به صادرات.

 هاي نفتی. میلیون لیتر فرآورده 8/220زي و تولید روزانه گاهزار بشکه نفت خام و میعانات  2/1842پااليش روزانه  -

هاي کشور به تولید نفت گاز، نفت کوره و بنزين به ترتیب با سهمی  درصد از کل تولید پااليشگاه 1/81اختصاص  -

 درصد. 8/20و  7/26، 6/11معادل 

عدم  و ماندن قیمت بنزين برابري واردات بنزين موتور نسبت به سال قبل به دلیل ثابت 5/2افزايش چشمگیر  -

 در کشور.بیش از حد مصرف اين فرآورده افزايش نیز توزيع بنزين تولیدي واحدهاي پتروشیمی و 

درصدي صادرات نفت کوره به دلیل واردات بیش از حد اين فرآورده توسط کشور چین و فروش  4/57افزايش  -

نفت گاز نسبت به سال گذشته به دلیل ادرات صدرصدي  4/42المللی و کاهش  هاي بین آن به کشتیقابل توجه 

هاي صنعت و نیروگاهی به اين فرآورده و توسعه شبکه حمل و نقل و صنايع و نیز کاهش فروش آن به  نیاز بخش

 المللی. هاي بین کشتی

 روز. 4/2سازي انبارهاي نفت خام پااليشگاهی به طور متوسط براي  کفايت ظرفیت ذخیره -

درصد نسبت به سال گذشته و  2/4میلیارد لیتر با رشدي معادل  7/22ه نفتی به میزان هاي عمد مصرف فرآورده -

درصد و کمترين سهم به گاز مايع با  0/27و  1/51اختصاص بیشترين سهم مصرف به نفت گاز و بنزين به ترتیب با 

 درصد. 1/5

 0/6ت گاز و کاهش مصرف درصدي نف 2/11درصدي بنزين موتور ،  8/7درصدي گاز مايع،  2/1افزايش مصرف  -

 درصدي نفت سفید نسبت به سال قبل. 8/1درصدي نفت کوره و 

نسبت به سال قبل به ترتیب معادل  2011افزايش متوسط قیمت جهانی نفت خام سبك و سنگین ايران در سال  -

 درصد. 0/1و  1/2

 

 بخش گازطبیعی  

 تريلیون متر مکعب.  84/11میزان ، به 1122برآورد ذخاير قابل استحصال گازطبیعی در پايان سال –

میلیون  7/12درصد و جهش تولید  0/2میلیون مترمکعب در روز با افزايش رشدي معادل  8/615تولید گاز غنی به  –

 .از میدان گازي پارس متر مکعب در روز نسبت به سال گذشته که اين افزايش عمدتاً متأثر از افزايش تولید
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 درصد از آن. 1/84هاي گاز و صادرات بیش از  پااليشگاه هزار تن گوگرد در 2/276تولید   –

 .1122در مدار تولید قرار گرفتن واحدهاي بازيافت گوگرد شرکت پااليشگاهی گاز ايالم در زمستان  –

 به شمار می روند.هاي کشور پااليشگاهتولیدي کشورهاي چین و هند همچنان به عنوان مشتريان عمده گوگرد   –

درصدي نسبت به سال گذشته و  4/4میلیون مترمکعب گازطبیعی به میادين نفتی و افزايش  2/81تزريق روزانه   –

 میلیون متر مکعب در روز. 2/5افزايش حجم  

 میلیون مترمکعب در روز. 8/457پااليش و نم زدايی گازطبیعی کشور به میزاناسمی ظرفیت  –

کیلومتر خطوط  4/615ر کیلومتر و احداث هزا 5/14حدود  1122مجموع خطوط لوله احداث شده تا پايان سال  –

 لوله انتقال گاز طبیعی جديد در اين سال.

میلیون  712ی سراجه و شوريجه، عیگازطب يساز رهیمخزن ذخمیلیون متر مکعب گاز دريافتی دو  4/756مجموع  –

 میلیون متر مکعب گاز باقی مانده در مخزن. 1/176متر مکعب تزريق به مخزن و 

 4/14با افزايش رشدي معادل به ترتیب میلیارد مترمکعب  1/2و  5/4ت گازطبیعی به میزان واردات و صادرا –

 درصد. 1/0 و کاهشدرصد 

 درصدي  به ارمنستان. 5/17درصدي به نخجوان و کاهش   1/4به ترکیه و گازطبیعی درصدي صادرات  6/0افزايش  –

 . آذربايجاناز رصدي د 6/12از ترکمنستان و گازطبیعی درصدي واردات  7/14افزايش   –

و  8/68میلیارد مترمکعب و اختصاص  8/142مجموع مصارف نهايی و مصارف بخش انرژي گازطبیعی به میزان  –

 درصد از آن به مصارف نهايی و مصارف بخش انرژي. 2/11

 4/17ها،  درصد به نیروگاه 0/25هاي خانگی، تجاري و عمومی،  درصد از مصرف گازطبیعی به بخش 4/11اختصاص   –

هاي نفت، گاز و  االيشگاهدرصد به پ 2/7درصد به مصارف بخش پتروشیمی،  8/12درصد به بخش صنعت، 

سوخت -يساز دروژنیخوراک واحد ه -خط لوله يژنراتورها زليو د ها نیفشار و سوخت تورب تيتقو يها ستگاهيا

ها و نیسوخت تورب -يکك ساز يهاواحد -کوره بلند يواحدها -هاي تقويت فشار هاي گاز و ايستگاهپااليشگاه

 درصد به بخش کشاورزي و واحدهاي کوره بلند.  7/0درصد به بخش حمل و نقل و  5/5و  خط لوله يژنراتورها زليد

درصدي مصرف گازطبیعی در بخش خانگی و تجاري نسبت به سال قبل به دلیل شدت سرما و روشن  7/11افزايش  –

 انگی و تجاري.هاي گرمايشی بخش خ بودن همه سامانه

مترمکعب نسبت به  8/8، با کاهشی معادل 22در سال  متر مکعب گازطبیعی توسط هر ايرانی 4/1286مصرف  –

 سال قبل.

 

 بخش برق 

هاي بخاري،  درصد آن به نیروگاه 4/22گیگاوات و اختصاص  2/70هاي کشور به میزان  ظرفیت اسمی نیروگاه –

هاي ديزلی،  درصد به نیروگاه 6/0هاي سیکل ترکیبی،  صد به نیروگاهدر 5/24هاي گازي،  درصد به نیروگاه 2/14

 هاي اتمی، بادي، خورشیدي و بیوگاز. درصد به نیروگاه 7/1هاي آبی و  درصد به نیروگاه 6/15

 هاي برق کشور نسبت به سال گذشته. عملی نیروگاه درصدي ظرفیت اسمی و 2/2و  2/2رشد  –
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درصد آن به بخش خصوصی،  51به وزارت نیرو،  هاي کشورمی نیروگاهدرصد از کل ظرفیت اس 6/52اختصاص  –

کوچك  يدرصد به واحدها 04/0درصد به سازمان انرژي اتمی ايران و  4/1درصد به صنايع بزرگ،  2/7

 ها.ك متعلق به ساير سازمانيیفتوولتا

مگاوات در  2/28807به 1121مگاوات در سال  5/2162از  هاي بخش خصوصی  افزايش ظرفیت اسمی نیروگاه –

هاي موجود به بخش  متعدد وزارت نیرو در زمینه واگذاري نیروگاه يها تیسال مورد بررسی به دلیل انجام فعال

 هاي جديد توسط اين بخش. خصوصی و يا احداث نیروگاه

 4/0 با کاهش 1122درصد در سال  17به  1121درصد در سال  2/17حرارتی برق کشور از  هايراندمان نیروگاه –

، 56هاي سیکل ترکیبی، بخاري و گاز به ترتیب برابر درصدي نسبت به سال قبل که در اين میان راندمان نیروگاه

 درصد  5/22و  17

درصد نسبت به سال گذشته و اختصاص  4/1تراوات ساعت با رشدي معادل  5/262تولید برق کشور به میزان  –

درصد به بخش خصوصی، در پی واگذاري  1/58ايع بزرگ و درصد به صن 4/2درصد آن به وزارت نیرو،  7/57

 درصد توسط سازمان انرژي اتمی ايران. 7/1هاي وزارت نیرو به بخش خصوصی و  تعدادي از نیروگاه

 6/4درصد، آبی  2/24درصد، گازي  2/11درصد، سیکل ترکیبی  2/15هاي بخاري  سهم تولید برق در نیروگاه –

 درصد. 01/0درصد و ديزلی نیز  2/1درصد، تجديدپذير و اتمی 

هاي کشور به گاز طبیعی، نفت کوره، نفت  درصد از کل سوخت مصرفی نیروگاه 7/0و  1/18، 2/24، 2/44اختصاص  –

 هاي انرژي.گاز و ساير حامل

و  هاي انتقال درصد به تلفات شبکه 14/1ها و  درصد از تولید ناويژه برق به مصارف داخلی نیروگاه 4/1اختصاص  –

 درصد به تلفات شبکه توزيع کشور.  8/15

درصد نسبت  1/4و افزايش  6/5تراوات ساعت با کاهش  6/11و  7/1میزان واردات و صادرات برق ايران به ترتیب  –

 به سال گذشته. 

 درصد صادرات برق ايران به سه کشور عراق، ترکیه و افغانستان. 1/24وقوع بیش از  –

 1/2 ساعت آن در خود صنايع و فروش تراوات  0/5سط صنايع بزرگ، مصرف ساعت برق تو تراوات 1/6 ويژه تولید –

  ساعت باقیمانده به شبکه سراسري برق. تراوات

درصد از کل فروش برق وزارت نیرو به ترتیب به  2/0و  2/1، 6/6، 8/8، 1/16، 7/11، 8/15اختصاص سهمی معادل  –

 صارف و حمل و نقل.هاي صنعت، خانگی، کشاورزي، عمومی، تجاري، ساير مبخش

میلیون مشترک با رشد  10بیش از رسیدن تعداد مشترکین برق )بدون احتساب مشترکین روشنايی معابر( به  –

 درصد رشد نسبت به سال قبل.  8/4

 درصد تعداد مشترکین برق. 6/12قرار گرفتن تهران در رتبه نخست با  –

 درصد نسبت به سال گذشته. 2/2وات ساعت با کاهش گیگا 121رسیدن مصرف برق در زير بخش حمل و نقل برقی به  –

 درصدکاهش نسبت به سال گذشته. 2/1درصد با  6/64رسیدن ضريب بار تولیدي برق کشور به  –

 مگاوات. 54642مگاوات و حداکثر بار همزمان کل کشور به 54422رسیدن بار تولیدي شبکه سراسري به  –
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 يدرصد 8/2ريال  با افزايش  4/518ساعت به  ي هر کیلوواتهاي مختلف مصرف به ازامتوسط قیمت برق در بخش –

 نسبت به سال گذشته.

 

 سنگ بخش زغال

معدن به  18معدن به بخش خصوصی و  154سنگ کشور به بخش دولتی،  معدن زغال 187معدن از  25اختصاص  –

 بخش تعاونی.

 .1122در سال  معدن در حال تجهیز زغال سنگ 6معدن غیر فعال و  67معدن فعال،  115وجود  –

هزار تن از آن به ترتیب به  1/52و  7/111، 1/1876هزار تن زغال سنگ در کشور و اختصاص  0/5042استخراج  –

 شو، حرارتی و تفکیك نشده کك شو و حرارتی.زغال سنگ کك

 درصدي نسبت به سال گذشته. 5/1و کاهش  1122هزار تن زغال سنگ کنستانتره در سال 4/221تولید  –

برابري  1/10و افزايش  1122در سال هزار تن  4/104و  2/217صادرات زغال سنگ کشور به میزان  واردات و –

 قبل. هاي آن نسبت به سال  واردات زغال سنگ و فرآورده

 هزار تن زغال سنگ کك شو مصرفی در واحدهاي کك سازي. 0/1141هزار تن زغال سنگ در کشور شامل  0/1410مصرف  –

 .1122هزار تن کك در سال 1/1826و مصرف  7/265تولید  –

 میلیون متر مکعب گاز کك در سال مورد بررسی . 5/177و مصرف  2/105تولید  –

 میلیون متر مکعب گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان.  1/5226و مصرف  2/4225تولید  –

 .1122هزار تن قطران در کشور در سال 4/10و مصرف  1/12تولید  –

 

 هاي تجديدپذير بخش انرژي

 مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجديدپذير )آبی، بادي، خورشیدي و بیوگاز( جهت تولید برق. 1/10181به کارگیري  -

 گیگاوات در کشور. 6/16برداري، اجرا، مطالعه و شناخت به میزان  آبی در دست بهره هاي برق برآورد ظرفیت طرح -

 گیگاوات ساعت انرژي برق. 0/15482و تولید  مگاوات 0/10266نیروگاه آبی با ظرفیت  54برداري از  ادامه بهره -

 گیگاوات ساعت. 6/174مگاوات و تولید  1/110توربین بادي با ظرفیت  182برداري از  بهره -

 واگذاري نیروگاه بادي بینالود به بخش خصوصی. -

 مگاوات ساعت برق. 0/68کیلووات و تولید  62هاي فتوولتائیك با ظرفیت  برداري از سیستم بهره -

هاي ترافیك،  ها، چراغ هاي کوچك فتولتائیك جهت روشنايی معابر و جاده مگاوات سیستم 1/12رگیري به کا -

 رسانی روستايی. هاي مخابراتی و برق سیستم

در سايت مشکین شهر به منظور استفاده از انرژي زمین گرمايی و تاکنون  1188از سال حلقه چاه  11حفر  -

گیگاوات ساعت  140مگاوات ظرفیت و  20ین گرمايی مشکین شهر )بازنگري مجدد در مشخصات  نیروگاه زم

 قابلیت تولید ساالنه انرژي(.

هزار مترمکعب در سه استان گیالن، مازندران و گلستان، با رشد  4/668هاي جنگلی مجاز به میزان  تولید فرآورده -
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ها، چراي دام، معدنکاوي،  لبرداري بیش از حد از جنگ درصدي نسبت به سال گذشته به دلیل بهره 0/18منفی 

 هاي عمرانی و قاچاق چوب اجراي طرح

 تن. 5/424و  1/5260مبادله زغال چوب با ساير کشورها با واردات و صادراتی معادل  -

درصدي آن نسبت به سال گذشته به دلیل  5/6تن و کاهش  1/110برداشت غیر مجاز زغال چوب به میزان  -

هاي  ها و کنترل هاي مداوم محیط بانان و افزايش نظارت ها و مراتع، گشت هماهنگی و تعامل میان سازمان جنگل

 ها و مراتع. انجام شده توسط مأمورين سازمان جنگل

هاي غیر مجاز زغال چوب به چهار استان خوزستان، لرستان، چهارمحال و  درصد از برداشت 0/61اختصاص  -

 بختیاري و کرمانشاه. 

 8/20مگاوات و تولید  2/6وگازسوز شیراز، مشهد و تهران با ظرفیت اسمی برداري از سه نیروگاه بی بهره -

 ساعت برق. گیگاوات

 

 اي بخش انرژي هسته

اندازي و هاي راههاي متعدد در نیروگاه اتمی بوشهر نظیر: اتصال به شبکه سراسري برق، اتمام تستانجام فعالیت -

بردار ايرانی، تولید برق با قدرت نامی و نهايتاً آغاز ه به بهرهبرداري واحد يکم، تحويل موقت واحد يکم نیروگابهره

 گذاري مجدد و برنامه نگهداري و تعمیرات. عملیات سوخت

سننجی  اي نظیر: انجام فاز مطالعاتی و امکان سنجی برنامه ملی مطالعات امکانانجام اقداماتی در خصوص گداخت هسته -

 بنرداري از چنندين دسنتگاه   ، طراحی و ساخت و بهره"ايی گداخت هستهطراحی و ساخت راکتور و نیروگاه آزمايش"

 صنعتی. اي آزمايشگاهی و مشعل پالسمايی جهت کاربردهاي مختلفپالسما، اولین راکتور پیوسته گداخت هسته

 هزار تن پتانسیل اورانیوم در کشور. 12برآورد  -

 هزار تن سنگ اورانیوم. 120ت استخراج ساالنه برداري از معدن سنگ اورانیوم در منطقه ساغند با ظرفیبهره -

 

 بخش انرژي و محیط زيست 

و  2/77،  4/72، 5/27از بخش حمل و نقل به ترتیب به میزان   NOxو  CO  ،5CH ،SPMبیشترين میزان انتشار  –

 درصد از کل انتشار اين گازها در بخش انرژي کشور. 7/57

در   O2N درصد از  7/65درصد ذرات معلق و  76اق بنزين، تولید درصد منواکسیدکربن در اثر احتر 7/24تولید  –

 درصد دي اکسید کربن در اثر احتراق گازطبیعی.  42اثر احتراق نفت گاز و تولید 

  1SOدرصد از  5/44 نفت گاز منبع اصلی انتشار  و  2SOدرصد از  2/60نفت کوره به عنوان منبع اصلی انتشار  –

 منتشر شده در کشور.

 تن در سال به ازاي هر نفر. 61/7سرانه انتشار دي اکسید کربن به میزان  برآورد –

 به ترتیب به میزان وزارت نیروهاي ديزلی، بخاري، گازي و سیکل ترکیبی برآورد شاخص انتشار کربن در نیروگاه –

 گرم بر کیلووات ساعت. 4/114و  5/217،  0/242، 6/261
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 سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش بهینه

وري  کارخانه( و سازمان بهره 20سازي مصرف سوخت )هاي صنعتی توسط شرکت بهینهکارخانه میزي انرژي درم –

کارخانه( در قالب بازنگري استاندارد مصرف انرژي براي صنايع آهن و فوالد، سیمان، شیشه و  150انرژي ايران )

و صنايع شیمیايی و نفت با مجموع  گري، صنايع غذايی، صنايع چوب و کاغذبلور، کاشی و سرامیك، ريخته

 تراژول. 4/7281جويی پتانسیل صرفه

(، معیار مصرف انرژي در 2641اصالح و بازنگري استانداردهاي معیار مصرف انرژي در فرآيندهاي آهن و فوالد )  –

دارد ( و تدوين استان2652( و معیار مصرف انرژي در فرآيندهاي تولید کاشی و سرامیك )11246صنايع لبنی )

 (.16820کمپرسور هوا )

جايگزينی الواتور "وري انرژي ايران در اين سال به طرح حمايتی اعطاي يارانه سود تسهیالت توسط سازمان بهره –

 .ساعتمگاوات 11121 جويی با ايرلیفت در آسیاب مواد دو کارخانه سیمان با پتانسیل صرفه

هاي پتروشیمی، آهن و فوالد، ها، مجتمعور شامل پااليشگاهوري انرژي در پنج صنعت کشاجراي طرح ارتقاي بهره –

   اجرا نموده است. ( UNIDO)و ( GEF)مندي از تسهیالت محیط زيست جهانی  سیمان و آجر با بهره

 در کشور.  CNGباب جايگاه  162اندازي و نصب و راه 1122دستگاه  خودرو در سال  81600 دوگانه سوز نمودن –

 درصدکاهش نسبت به سال قبل از آن. 5/1با  1122در سال CNGمتر مکعب میلیارد  7/6مصرف  –

 .1122هاي اجرايی بخش حمل و نقل تا پايانمیلیون بشکه معادل نفت خام از طرح 4/21جويی بینی صرفهپیش –

جويی  وري انرژي ايران و صرفهممیزي انرژي در بخش ساختمان براي پنج ساختمان نمونه توسط سازمان بهره –

 هاي زير مجموعه وزرات نفت . ساعت و همچنین ممیزي دو گروه از ساختمان مگاوات 200

مقررات ملی  12جويی انرژي ساالنه در راستاي اقدامات مربوط به مبحث میلیون متر مکعب صرفه 1/11برآورد  –

 سازي مصرف سوخت.ساختمان در شرکت بهینه

در هاي ريز موج خانگی ژي و دستورالعمل برچسب انرژي اجاقتدوين و تصويب  استاندارد تعیین معیار مصرف انر –

 تجهیزات انرژي بر ساختمان.بخش 

هزار دستگاه کولر آبی  84 هزار دستگاه يخچال، يخچال فريزر و فريزر خانگی و  557700حمايت از ارتقاي رتبه انرژي  –

 میلیارد ريال. 2/60يارانه به مبلغ  گیگاوات ساعت و پرداخت 6/151جويی وري انرژي و صرفه توسط سازمان بهره

اندازي خط تولید سازي مصرف سوخت  جهت راهمیلیارد ريال يارانه سود تسهیالت توسط شرکت بهینه 14پرداخت  –

 متر مکعب  گاز طبیعی. میلیون  1/11جويی برودتی از جنس میتريل فوم در شرکت سانا عايق با صرفه -عايق حرارتی

نیروگاه   5و  1قدرت نیروگاهی کشور با خنك کاري در هواي ورودي کمپرسور واحدهاي مگاوات به  20افزايش  –

 منتظر قائم. سیکل ترکیبی 

ساعت حاصل اقدامات مربوط به مديريت مصرف انرژي در  گیگاوات 5/2552جويی انرژي به میزان  وقوع صرفه –

 وزارت نیرو. 
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 هاي عمده اقتصاد انرژيروند شاخص -2-1

 ي و اقتصادانرژ -1-2-1

يكي از پارامترهاي مؤثر در ميزان تقاضا و مصرف انرژي، قيمت آن است. بنابراين بررسي روند هاي انرژي: روند قیمت

، با اجراي طرح هدفمندسازي 9831باشد. در سال  هاي انرژي از اهميت خاصي برخوردار مي قيمت انواع مختلف حامل

برابر، بنزين  0/4تا  3/9قيمت بنزين معمولي بين چشمگيري يافت. به طوري که هاي انرژي افزايش  ها، قيمت حامليارانه

برابر،  2/29تا  9/1ها بين برابر و ساير بخش 3/51ها برابر، نفت گاز نيروگاه 9/6برابر، نفت سفيد  8/8تا  5/9سوپر بين 

درصد افزايش  5/26قيمت برق نيز برابر شد.  9/4برابر و گاز مايع  2/29ها برابر و ساير بخش 8/65ها نفت کوره نيروگاه

هاي نفتي و قيمت فرآورده برابر گرديد 2قيمت اسمي فروش برق نيز نسبت به سال گذشته حدود  9810يافت. در سال 

، به استثناي قيمت گازمايع 9819در سال ثابت باقي ماند.  9831ها در سال هاي بعد از هدفمندي يارانهنسبت به قيمت

ها ثابت بوده است. قيمت فروش گازطبيعي نيز نسبت به سال برابري داشته، قيمت فروش ساير فرآورده 6/4يش که افزا

ريال به ازاي هر مترمكعب بوده است. متوسط قيمت فروش برق نيز در اين سال،  2/242قبل ثابت بوده و به طور متوسط 

قيمت اسمي  9812يلووات ساعت رسيد. در سال ريال به ازاي هر ک 402با اندکي کاهش نسبت به سال قبل به 

ريال افزايش به  5/99هيچگونه تغييري نداشت و تنها قيمت اسمي برق با  9819هاي نفتي نسبت به سال وردهآفر

به  يريال 2/92ريال به ازاي هر کيلوات ساعت رسيد . متوسط قيمت فروش گازطبيعي نيز با کاهش اندک  5/493

ر مترمكعب رسيد. بديهي است با توجه به شاخص قيمت کاالها در اين سال، قيمت واقعي ريال به ازاي ه 5/221

کاهش داشته است. الزم به ذکر است که در اين محاسبات قيمت برق به  9819نسبت به سال  هاي انرژيتمامي حامل

صرف خانگي متفاوت است. هاي مختلف م ها و مناطق مختلف و در پلهدر بخش طور متوسط ذکر شده و قيمت اين حامل

ها شود که قيمت واقعي کليه حاملهاي اسمي حذف شود، مالحظه مي ها از قيمتچنانچه اثر افزايش سطح عمومي قيمت

 به استثناي گازمايع کاهش داشته است. 

 

 هاي کالن اقتصاد انرژي شاخص -2-2-1

عه يافته، به دليل درآمد سرانه باال و امكان معموالً سرانه مصرف انرژي در جوامع پيشرفته و توس مصرف سرانه:

وري طي باشد. در عين حال در اين کشورها افزايش بهرهبر، بيشتر مي تر انرژي ها و تجهيزات متنوع برخورداري از دستگاه

 هاي کشاورزي، خانگيچند دهة اخير منجر به تعديل مصرف انرژي شده است. سرانه مصرف نهايي انرژي ايران در بخش

برابر متوسط جهاني است. مقايسه سرانه مصرف  5/9و  6/9، 3/9، 2/8عمومي، حمل و نقل و صنعت به ترتيب و تجاري و 

دهد که سرانه مصرف گازطبيعي و نفت خام و هاي انرژي با مقياس جهاني نشان مينهايي انرژي ايران به تفكيک حامل

ها از متوسط باشد. مصرف سرانه ساير حاملمصرف سرانه جهاني ميبرابر متوسط  6/9و  1/5هاي نفتي به ترتيب فرآورده

برداري، مصرف باالي انرژي و همچنين استفاده از کاالها و خدمات وري پايين در بهره جهاني کمتر است. اين امر از بهره

فريقا، ونزوئال، شود. مصرف سرانه در کشورهايي نظير ترکيه، هند، چين و هنگ کنگ، پاکستان، آبر ناشي ميانرژي

 تر است. و منطقه خاورميانه از ايران پائين OECD ريغ ييآسيا يکشورها
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توان از اطالعات داخلي موجود در ترازنامه انرژي استفاده نمود. براساس جهت بررسي روند رشد مصرف سرانه، مي

، 31، 33هاي ژي ايران در سالهاي بعدي کتاب ارائه شده است(، سرانه مصرف نهايي انراين اطالعات )که در بخش

، 9812بشكه معادل نفت خام بوده است. در سال  84/94و  18/98، 99/94، 34/98، 04/94به ترتيب  12و  10،19

 داشته است.رشد درصد  1/2شاخص سرانه مصرف نهايي انرژي نسبت به سال گذشته 

باشد که از تقسيم صاد ملي هر کشور ميشدت انرژي شاخصي براي تعيين کارايي انرژي در سطح اقت شدت انرژي:

دهد که براي توليد مقدار گردد و نشان ميمصرف نهايي انرژي )و يا عرضه انرژي اوليه( بر توليد ناخالص داخلي محاسبه مي

معيني از کاالها و خدمات )برحسب واحد پول( چه مقدار انرژي به کار رفته است. عوامل بسياري در تعيين شدت انرژي يک 

تواند متأثر از سطح استانداردهاي زندگي، عوامل آب و هوايي يا ساختار اقتصادي و باشد. شدت انرژي ميکشور مؤثر مي

صنعتي يک کشور باشد. کشورهايي که داراي سطح باالتري از استاندارد زندگي هستند مصرف بيشتري داشته و در نتيجه 

هاي مورد استفاده در بخش ها و تجهيزات، ترکيب سوختسازي ساختمانهينهگذارد. بها تأثير مياين امر بر شدت انرژي آن

هاي حمل و نقل و تكنولوژي بكار رفته در خودروها و وسايل هاي جغرافيايي، شيوهحمل و نقل و حتي مسافت بين مكان

ها يا  طبيعي و قيمت سازي مصرف انرژي، حوادثنقليه، ظرفيت حمل و نقل عمومي، اقدامات صورت گرفته در امر بهينه

هاي مختلف و ميان  باشند. با مقايسه اين شاخص در سالهاي انرژي برخي از عوامل تأثيرگذار در شدت انرژي مييارانه

 نمود.  توان روند استفاده از منابع انرژي در فرآيند توليد ملي کشورها را ارزيابيکشورهاي مختلف مي

احد مرجع )مانند دالر( از دو نرخ متفاوت، يكي نرخ تبديل ارزي و ديگري براي تبديل واحد پول کشورها به يک و

در محاسبه شدت مصرف نهايي انرژي بر مبناي برابري قدرت خريد، برخي از شود. نرخ برابري قدرت خريد استفاده مي

ها و خدمات وضعيت اشكاالت ناشي از محاسبه نرخ ارز وجود ندارد. ايران از لحاظ مصرف انرژي به منظور توليد کاال

شود. بر اين اساس شدت مصرف نهايي انرژي در مطلوبي نداشته و جزء کشورهاي با شدت انرژي بسيار باال محسوب مي

باشد، بلكه از برخي مناطق نظير خاورميانه نيز بيشتر کشور نه تنها در مقايسه با کشورهاي نفت خيز  بسيار باالتر مي

تن معادل نفت  11ان به طور متوسط براي توليد يک ميليون دالر ارزش افزوده حدود ، در سطح جه2092است. در سال 

اگر مبناي محاسبات نرخ ارز باشد، است. درصد بيشتر  40خام انرژي مصرف شده است، در حاليكه اين رقم در ايران 

ر مبناي برابري قدرت خريد در تفاوت مزبور بسيار بيشتر خواهد بود. همچنين شدت انرژي براساس عرضه انرژي اوليه و ب

 باشد. بشكه مي 290بشكه معادل نفت به ازاي ميليون دالر است، در حالي که رقم مشابه در ايران  960جهان 

شدت انرژي ايران بر مبناي عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي، براساس اطالعات داخلي مندرج در ترازنامه 

ها در سال ها در طول يک دهه گذشته با نوساناتي همراه بوده است. اين شاخصدهد که اين شاخصانرژي نشان مي

ادامه داشته  9833ها تا سال اند. سپس روند افزايش اين شاخص به حداقل ميزان خود طي ده سال اخير رسيده 9832

 9812است. در سال  روند صعودي يافته 9819روند نزولي و از سال   اين شاخص 9810و  9831هاي است. اما در سال

بشكه معادل نفت خام به ميليون  56/0و  35/0شدت انرژي بر مبناي عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي به ترتيب 

 درصد افزايش داشته است. 2/6و  8/6ريال بوده که نسبت به سال گذشته به ترتيب 

ها هاي داخلي سازمانها و تعرفهي براساس حوالهالزم به ذکر است که در ايران ثبت آمار توسط نهادهاي متولي انرژ
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المللي مطابقت ندارد. لذا محاسبه شاخص شدت انرژي ها با استانداردهاي بينگيرد که لزوماً اين تعرفه و نهادها صورت مي

به  هاي مختلفهاي اقتصادي زير بخشبندي فعاليتکننده انرژي به دليل اختالف در طبقههاي مصرفهر يک از بخش

 باشد. هاي فراسازماني در ثبت آمار و اطالعات انرژي ميباشد. رفع اين مشكل مستلزم اقدامدقت امكان پذير نمي

توان از شاخص ضريب انرژي نيز استفاده نمود. براي بررسي رابطه بين مصرف انرژي و توليد، مي ضريب انرژي:

آيد. به دليل استفاده خ رشد توليد ناخالص داخلي به دست ميضريب انرژي از تقسيم نرخ رشد مصرف نهايي انرژي به نر

از نرخ رشد در ضريب انرژي، مشكالت تبديل به واحد يكسان جهت مقايسه )مانند نرخ ارز در مقايسه شدت انرژي( در 

که شود، در حالي اين شاخص وجود ندارد. خصوصيت ديگر ضريب انرژي اين است که براي يک دورۀ زماني محاسبه مي

رود. معموالً در ارزيابي ضريب انرژي آن را با عدد شاخص شدت انرژي معموالً جهت ارزيابي در يک سال معين به کار مي

اي برخوردار است. همچنين انتظار  نمايند. رشد مصرف انرژي در روند توسعه اقتصادي اغلب از نرخ کاهندهيک مقايسه مي

خود به حداقل ممكن رسانده باشند. در ملي  نرژي را با توجه به ميزان توليدرود که کشورهاي توسعه يافته، مصرف امي

 رسيده است.  55/0ش يافته و به عدد فزايشاخص ضريب انرژي نسبت به دو دوره قبل ا 2002-2092دوره 

يل شرايط به دل 9853-61هاي شود که ضريب انرژي ايران در سال با استفاده از آمار داخلي در ترازنامه، مالحظه مي

ويژه حاکم بر کشور، به خصوص جنگ تحميلي، روند رشد توليد ناخالص داخلي و همگام با آن رشد مصرف نهايي انرژي، 

 9830-12رسيده است. در دوره  32/9ضريب انرژي به عدد  9861-30دستخوش تحوالت زيادي بوده است. در دورۀ 

شده است. به عبارت ديگر در دورۀ مزبور، رشد مصرف نهايي انرژي بالغ  80/9مجدداً ضريب انرژي کاهش يافته و به عدد 

 است. تر شده متناسبرشد توليد ناخالص داخلي نسبت به 

وري نيروي کار و سرمايه، ميزان خروجي کاالها و خدمات  وري انرژي نيز مانند بهرهشاخص بهره وري انرژي: بهره

هاي عمومي توان اهداف و سياستنمايد. با استفاده از اين شاخص ميميگيري ها اندازهتوليدي را در مقايسه با ورودي

وري بهره وري انرژي و همچنين رابطه بين تقاضاي انرژي و رشد اقتصادي را تحليل نمود. بهبود شاخصتقاضا و بهره

نرژي و يا از طريق هاي انرژي مورد نياز جهت توليد مقدار مشخصي از خدمات اتواند از طريق کاهش ورودي انرژي مي

وري انرژي از تقسيم ارزش توليدات به  هاي خروجي اقتصادي صورت پذيرد. شاخص بهرهافزايش مقدار يا کيفيت فعاليت

وري انرژي در سطح ملي  آيد )عكس شدت مصرف نهايي انرژي(. براي محاسبه بهره مقدار انرژي مصرفي به دست مي

وري انرژي در کشور  ار مصرف نهايي انرژي تقسيم نمود. در دهه اخير شاخص بهرهتوان توليد ناخالص داخلي را بر مقد مي

درصد کاهش،  3/5نسبت به سال گذشته با  9812اي برخوردار نبوده است. اين شاخص در سال از تغييرات قابل مالحظه

 بهاي با مستقيمي رابطه نرژيا وريهزار ريال به ازاي هر بشكه معادل نفت خام رسيده است. بهره 2/9233به  6/9313از 

لذا بخشي از اين کاهش  .يابدمي افزايش نيز انرژي وريبهره انرژي، هايبهاي حامل افزايش با دارد، به طوري که انرژي

 هاي انرژي بوده است. هاي اخير، ناشي از تثبيت قيمت حاملوري انرژي طي سالبهره

متوسط هزينه ساالنه انرژي مصرفي خانوارهاي شهري و رسي بر هاي خانوار:سهم هزينه انرژي در کل هزينه

درصد از  1/8هاي انرژي حدود دهد که هزينهنشان مي 9812اي در سال هاي مختلف هزينه روستايي، به تفكيک دهک

 است.  هاي خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص دادهدرصد از کل هزينه 1/5هاي خانوارهاي شهري و کل هزينه
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اي( دهد که در خانوارهاي شهري و روستايي، هرچه سطح درآمد )دهک هزينهاي نشان ميهاي هزينه ررسي دهکب

يابد. به عبارت ديگر سهم هزينه انرژي در کل ميافزايش هاي خانوار  زينهخانوار از کل  هتر باشد، سهم هزينه انرژي پائين

درصد از  6/5ر است. به عنوان نمونه يک خانواده فقير شهري )دهک اول( حدود هاي فقيرتر باالتهاي خانوار براي خانوادههزينه

هاي مصرفي خود را صرف درصد از کل هزينه 0/8هاي مصرفي و يک خانواده ثروتمند شهري )دهک دهم( حدود کل هزينه

  باشد.درصد مي 6/4و  2/2تيب نمايند. اين ارقام براي فقيرترين و ثروتمندترين خانوارهاي روستايي به ترتأمين انرژي مي
 

 نفت -1-1

 خام  میادين و ذخاير نفت -1-1-1

. از آن جا که دنباش مي پهنه جغرافيايي ايرانواقع در ي نفتي ها هضوو ح مخازن مشتمل بر هاي نفتي ايران ميدان

هاي شد، لذا عمده فعاليتبا مي عراق، کويت، عربستان، قطر، امارات و عمانايران داراي ميادين مشترکي با کشورهاي 

خام و ميعانات   اجرايي خود را بر روي اين ميادين و توسعه آنها متمرکز نموده است. مجموع ذخاير قابل استحصال نفت

 923عمر ذخاير هيدروکربوري مايع در سال مزبور ميليارد بشكه بوده است.  52/952، 9812گازي کشور در پايان سال 

 است.سال افزايش يافته  44ي پنج سال گذشته، طسال برآورد گرديده که 

ايران با اين ميزان ذخيره نفت خام و ميعانات گازي متعارف، پس از ونزوئال، عربستان سعودي و کانادا در رتبه چهارم 

در هاي گذشته  درصد ذخاير نفت جهان را دارد. بايستي خاطر نشان کرد که ايران در سال 8/1جهان قرار گرفته و بالغ بر 

به  ،کانادا ته که با کشف ذخاير نفتي جديد و لحاظ نمودن ذخاير غير متعارف در کشورهاي ونزوئال ومقام دوم قرار داش

درصد از ذخاير نفت اوپک، در ميان کشورهاي عضو پس  0/98با دارا بودن  ايرانهمچنين چهارم تنزل يافته است. مقام 

المللي بايد در  رار دارد. ايران به منظور حفظ جايگاه خود در بازارهاي بيناز ونزوئال و عربستان سعودي در رتبه سوم ق

هاي اکتشافي بر روي ذخاير متعارف، به ذخاير غير متعارف خود در مناطق  هاي آتي ضمن توجه بيشتر به فعاليت سال

 البرز مرکزي، قالي کوه و زردکوه استان لرستان و دشت مغان آذربايجان نيز توجه نمايد.

 

 اکتشاف  -2-1-1

اجازه دارد براساس ضوابطي،  نفت قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور وزارت 925اساس ماده  بر

داده شده  اجازه به اين وزارتخانهمزبور قانون  926 اکتشاف اقدام نمايد. همچنين بر اساس ماده صدور پروانه به نسبت

 دريايي مناطق بر تأکيد با و بويراحمد کهگيلويه بوشهر و خوزستان، هاياستان ناياستث به کشور مناطق کليه است تا در

 کشف ميدان به منجر و انجام قرارداد آنها مربوط به ريسک طرف اکتشافي که عمليات همسايگاني با مشترک خشكي و

د عقد نمايد. با توجه به شرايط و ميادين جدي توسعه و اکتشاف براي توأم متقابل بيع قراردادهاي شده، تجاري توليد قابل

امكاناتي که جهت اکتشاف ميادين نفتي و گازي در کشور براي وزارت نفت مهيا گرديد، عمليات اکتشاف ميادين نفتي در 

ميليارد متر مكعب گاز خشک  6/854ميليون بشكه مايعات و ميعانات گازي و  2/916منجر به شناسايي  9812سال 

 شد. ل( )همراه، کالهک و مستق
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 حفاري -1-1-1

دستگاه آن در مناطق خشكي  63دستگاه حفاري در اختيار داشته که  24، شرکت ملي حفاري تعداد 9812در سال 

هاي  دستگاه حفاري ديگر نيز در چارچوب پروژه 20کرده است. همچنين دستگاه در مناطق دريايي فعاليت مي 6و 

هاي حفاري اين شرکت در مناطق خشكي در گچساران، اهواز، دستگاهاند. کردهميالمللي در خشكي و دريا فعاليت  بين

پازنان، خارک، شادگان، رامشير، کوپال، اللي، رگ سفيد، آغاجاري، منصوري، مارون، کرنج، رودک، خانگيران، قلعه نار، بي 

کارون، دهلران، رامين و لب بي حكيمه، تابناک، گلخاري، منصورآباد، بينک، سرخون، وراوي، شانول، دارخوين، پارسي، 

هاي حفاري مناطق دريايي اين شرکت در ميادين سلمان، خارک، پارس جنوبي و اند. همچنين دستگاهسفيد قرار داشته

المللي دارخوين، آزادگان شمالي،  هاي بين دستگاه حفاري اين شرکت در پروژه 20اند. شايان ذکر است ابوذر واقع شده

ادگان جنوبي، خارتنگ، سرخس، دالپري، پارس جنوبي و کنگان فعاليت دارند. اين شرکت از ابتداي يادآوران، پايدار، آز

 936حلقه چاه نفت و گاز حفاري و تكميل نموده که تعداد  8632کيلومتر در قالب  9/2314تأسيس خود تاکنون حدود 

عمليات  3620، تعداد 9812ر سال انجام شده است. د 9812کيلومتر در سال  6/881حلقه چاه با متراژي معادل 

 هاي نفت و گاز نيز انجام شده است.  خدمات جنبي روي چاه

 

 ازدياد برداشت نفت  -5-1-1

هاي  ويتهاي ازدياد برداشت از جمله، تزريق گاز و آب با هدف نگهداري فشار و انرژي مخزن از اول استفاده از روش

مخزن، نوع سياالت مخزن و سياالت تزريقي و شيوه قرار گرفتن  وزارت نفت براي صيانت از مخازن است. خصوصيات

هاي ازدياد برداشت از مخازن نفتي است. در حال حاضر،  هاي توليدي و تزريقي، سه عامل مهم در موفقيت روش چاه

 روش شناخته شده درهاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و گاز کشور است. هفت  تزريق گاز و آب از مهمترين روش

جهان براي ازدياد برداشت ثانويه از مخازن نفتي شامل تزريق آب، تزريق گاز، تزريق متناوب آب و گاز، روش حرارتي، 

هاي پليمري، استفاده از مواد شيميايي کاهش دهنده نيروي کشش سطحي و استفاده از روش ميكروبي  تزريق فوم و ژل

عه اقتصادي و اجتماعي کشور، وزارت نفت موظف به افزايش ضريب قانون برنامه پنجم توس 980اساس ماده  گردد. بر مي

آورد.  به عمل را الزم اقدامات بوده و بايد بندي اولويت رعايت درصد، با 9بازيافت مخازن کشور در طول برنامه به ميزان 

ملي نفت و  شرکتدانشگاه و مشارکت  6در اين خصوص، کنسرسيوم ازدياد برداشت از مخازن کشور با حضور رؤساي 

هاي کشور براي تأمين نيازهاي اين صنعت در زمينه  تر کردن تعامالت صنعت نفت و دانشگاه وزارت نفت با هدف گسترده

هاي تابعه نفت  هاي ازدياد برداشت در شرکت هاي مرتبط با فناوري ازدياد برداشت از مخازن نفت و گاز و تهيه سيستم

درصد افزايش و تزريق آب به ميادين  2/5ز به ميادين نفتي نسبت به سال قبل ، تزريق گا9812در سال تشكيل گرديد. 

ميليون  1/39ميليون بشكه آب و  1/925درصد کاهش داشته است. در اين سال حدود  6/8نفتي نسبت به سال قبل، 

 مترمكعب در روز گاز به ميادين تزريق شد.

 

 خام تولید، واردات و صادرات نفت  -4-1-1

ميليون  3/669ميليون بشكه بوده که از اين ميزان  5/9021، حدود 9812ليد نفت خام کشور در سال ميزان تو



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  15

 

ميليون بشكه نيز به طور مستقيم صادر  3/822هاي داخلي به مصرف رسيده و  بشكه به عنوان خوراک در پااليشگاه

بندرعباس، آبادان، کرمانشاه، شيراز،  هاي گرديده است. نفت خام توليدي مناطق خشكي، ضمن تأمين خوراک پااليشگاه

خام توليدي مناطق دريايي بهرگان،   شود. همچنين نفت اصفهان، اراک، تهران و تبريز، جهت صادرات نيز استفاده مي

 گردد. خارک و سيري جهت صادرات و منطقه الوان نيز پس از تأمين خوراک پااليشگاه الوان، صادر مي

درصد کاهش داشته است که از عمده داليل آن  3/0نسبت به سال قبل حدود  9812 توليد نفت خام ايران در سال

گذاري و واردات کاال و تجهيزات مربوط به صنعت نفت ايران توسط آمريكا و اروپا  هايي عليه سرمايه ها و محدوديت تحريم

ادي زيادي براي ايران داشت نيز، در کشور اجرا شده بود و صرفه اقتص 9826باشد. طرح معاوضه نفت خام که از سال  مي

 تحت تأثير مجموعه عوامل فوق قرار گرفت. 

 

 تولید، صادرات و مصارف مايعات و میعانات گازي  -6-1-1

اي هستند که در تجهيزات جداسازي يا  هاي مايع يا مايع شده ، هيدروکربن(NGL)مايعات گازي تحت عنوان 

آيند. اين مايعات مصارف متفاوتي همچون افزايش بازيافت نفت در  يواحدهاي فرآوري گاز از گازطبيعي به دست م

هاي پتروشيمي و غيره دارند. مايعات گازطبيعي معموالً از گازهاي  هاي نفت، فراهم ساختن مواد خام براي مجتمع چاه

گاز و گاز مايع ناحيه  هاي آيند. مايعات گازي توليد کارخانه همراه تحويل شده به کارخانجات گاز و گاز مايع به دست مي

باشند در مجتمع پتروشيمي بندر امام  مارون، اهواز، کرنج، پارسي، گچساران و بي بي حكيمه که عمدتاً شيرين مي

هاي گاز و گاز مايع ناحيه آغاجاري نيز به  مايعات گازي توليدي کارخانهرسند.  خميني به عنوان خوراک به مصرف مي

 گردند. نفت خام تزريق مي

اند که به وسيله  انات گازي ترکيبات هيدروکربوري هستند که از مايعات نفتي سبک به همراه گاز تشكيل شدهميع

آيند.  گردند، به دست مي آوري در ميادين گازي نصب مي ها و يا مراکز جمع اي که بر سر چاه کننده هاي تفكيک دستگاه

عنوان خوراک در پروسه پااليشي وارد شود و بخش ديگر آن  گردد تا به هاي نفت مي سپس بخشي از آن تحويل پااليشگاه

 شود.  صادر و مقداري نيز به نفت خام صادراتي تزريق مي

درصد به صادرات،  6/46ميليون بشكه، حدود  2/209از کل توليد مايعات و ميعانات گازي به ميزان  9812در سال 

شرکت و  هاي نفت مصارف از جمله تحويل به پااليشگاه درصد به ساير 6/94هاي پتروشيمي و  درصد به مجتمع 3/83

 تزريق، مصارف داخلي و خوراک پااليشگاه گازي مايع و غيره اختصاص داشته است.  پخش،ملي 

 

 خام انتقال نفت -7-1-1

ل در سااي به نقطه ديگر دارند، خطوط انتقال گويند.  را از نقطه نفت خامهايي که وظيفه رساندن  به مجموع لوله

خام توسط خطوط لوله از مبادي توليد نفت کشور تحويل گرفته شده و کارکرد   ميليارد ليتر نفت 4/62، در کل 9812

-هاي زير در خصوص انتقال نفت، طرح9812ميليارد تن کيلومتر بوده است. در سال  6/82خام معادل خطوط لوله نفت

 خام در کشور در حال اجرا بوده است:
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)پروژه مخازن تعادل ساري و مغانک( به منظور خزر آورش نفت خام کشورهاي حوزه درياي طرح انتقال و فر –

انتقال نفت خام کشورهاي حوزه درياي خزر و تحويل نفت خام معادل در بنادر جنوبي از طريق قراردادهاي 

ان سال سوآپ به عنوان بهترين روش دستيابي به هدف انتخاب شده است. پيشرفت فيزيكي اين طرح تا پاي

درصد بوده است. اين طرح به دو بخش اصلي انتقال و فرآورش و سه فاز تقسيم گرديده است:  56/13، 9812

هزار  825خام به شامل افزايش ظرفيت انتقال نفت 2هزار بشكه در روز، فاز  925شامل انتقال و فرآورش  9فاز 

 هزار بشكه در روز. 500م به بشكه در روز و فاز نهايي شامل افزايش ظرفيت انتقال نفت خا

 -توان به طرح احداث خط لوله سبزآب ها در خصوص احداث خطوط لوله انتقال نفت خام مي از ديگر طرح –

هزار بشكه در  450ري اشاره کرد. ظرفيت خطوط اين طرح در مسير سبزآب به تنگ فني  -شازند -تنگ فني

هزار بشكه در روز طراحي  905وز و مسير شازند به ري هزار بشكه در ر 215روز، در مسير تنگ فني به شازند 

 ست. )مقدمات ابالغ قرارداد( ا EPCشده است. پيشرفت فيزيكي طرح در مرحله 

اينچي به طول  24ماهشهر و تأسيسات مربوطه با هدف احداث يک خط لوله  -طرح احداث خطوط لوله آبادان –

 هزار بشكه در روز.  200کيلومتر و با ظرفيت  18

رح احداث خط لوله انتقال ميعانات گازي از پااليشگاه فراشبند تا پااليشگاه شيراز با هدف انتقال خوراک ط –

تحويل موقت شده و تا پايان اين سال  9812ماه سال  اين طرح در شهريور .ميعانات گازي به پااليشگاه شيراز

 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. 99/11

دراتي جهان، با در نظر گرفتن طوالني بودن فاصله بين کشورهاي واردکننده و درصد نفت خام صا 10بيش از 

هاي  گردد. بيشترين موارد حمل و نقل کاال در ايران، به انتقال نفت و فرآورده صادرکننده نفت، توسط کشتي حمل مي

در اين مورد، نقش  گيرد و ترمينال جزيره خارک گردد که از طريق دريا و توسط کشتي انجام مي نفتي مربوط مي

هاي شرکت ملي نفتكش خام از طريق کشتي  ميليون تن نفت 5/12، بالغ بر 9812در سال  نمايد. اي را ايفا مي عمده

هاي داخلي و بازارهاي جهاني حمل گشته است. در اين سال، شرکت ملي نفتكش ايران، عالوه بر  ايران به پااليشگاه

ميليون تن  9/904ميليون تن فرآورده نيز حمل نموده است. براي انتقال کل  6/6ميليون تن نفت خام،  5/12انتقال 

 4/2هزار تن نفت کوره و  5/686، ناوگان شرکت ملي نفتكش ايران حدود 9812هاي نفتي در سال خام و فرآورده نفت

 هزار تن گازوئيل، به عنوان سوخت مصرف نموده است.

 

 هاي نفتی پااليش نفت و تولید فرآورده -8-1-1

پااليشگاه داخلي با ظرفيت اسمي پااليش نفت خام و ميعانات گازي به ميزان  1بخش پااليش نفت ايران توسط 

هزار بشكه در روز به منظور تأمين نيازهاي انرژي داخل کشور، تأمين بخشي از خوراک صنايع و واحدهاي  9325

، عملكرد واقعي 9812رف داخلي فعاليت دارد. در سال هاي مازاد بر مص اي از فرآوردهپتروشيمي و صادرات پاره

هاي  هزار بشكه نفت و ميعانات گازي در روز بوده است. در اين سال، به استثناي پااليشگاه 1/9351هاي کشور  پااليشگاه

به توسعه  که اين امر ضرورت توجه  بيش از ظرفيت اسمي خود فعاليت داشته ها کرمانشاه، ساير پااليشگاهاراک، تهران و 
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  دهد. برخي از واحدهاي پااليشي را در کشور نشان مي

درصد آن به  9/39هزار متر مكعب انواع فرآورده نفتي در کشور توليد شده که حدود  3/210، روزانه 9812در سال 

-12هاي هاي عمده نفتي طي سالتوليد نفت گاز، نفت کوره و بنزين موتور اختصاص داشته است. بررسي توليد فرآورده

هزار متر مكعب در روز متعلق به نفت کوره  3/2و  3/82ها با دهد که بيشترين کاهش توليد فرآوردهنشان مي 9834

هزار متر مكعب در روز متعلق به نفت کوره سنگين،  2/93و  5/93، 2/84سبک و نفت سفيد و بيشترين افزايش توليد با 

 بنزين موتور بوده است.نفت گاز و 

سازي  هاي جديد، توسعه و بهينه ن اخير، وزارت نفت اقدامات متعددي را در زمينه احداث پااليشگاهطي ساليا

برداري  به بهره 9812هاي مزبور حداکثر تا سال  گردد طرح سازي انجام داده که برآورد مي هاي بنزين ها و طرح پااليشگاه

 باشد: بدين شرح مي 9812ال برداري رسيده در س هاي به بهره ها و پروژه برسند. اهم طرح

از مرحله دوم پروژه نوسازي پااليشگاه آبادان: اين پروژه مربوط به طرح احداث مجتمع کت کراکر  8اتمام فاز  –

پااليشگاه آبادان با هدف اصلي احداث مجتمع جديد کت کراکر، جايگزيني واحدهاي جديد به جاي واحدهاي 

با توجه به امكان تأمين خوراک اين واحد در  4ا مشخصات يورو قديمي و حداکثرسازي بنزين توليدي طرح ب

 45اين طرح شامل باشد. ظرفيت  داخل پااليشگاه، کاهش نفت کوره توليدي و همچنين ايجاد ارزش افزوده مي

 است.ميليون ليتر در روز گازوئيل  4/0ميليون ليتر در روز بنزين و  1/8هزار بشكه در روز نفت خام، 

سازي پااليشگاه اصفهان: هدف از اجراي اين طرح، افزايش کمي و کيفي بنزين  ول و دوم طرح بنزيناتمام فاز ا –

، حذف مواد افزايش دهنده اکتان و امكان توليد بنزين سوپر 5ميليون ليتر مطابق با استاندارد يورو  8به ميزان 

بدين  9812طرح تا پايان سال  هزار بشكه در روز است و پيشرفت فيزيكي کل 93باشد. ظرفيت اين طرح  مي

پايان يافته و تحويل  ISOاندازي شده و عمليات نصب و مكانيكال واحد  راه CCRو  NHTباشد: واحد  شرح مي

باشد، لذا پس از تأمين کاتاليست،  بردار شده و از آنجا که تأمين کاتاليست اين واحد بر عهده پااليشگاه مي بهره

  برداري خواهد شد. بهره

بنزين موتور و امكان توليد بنزين م طرح بنزين سازي پااليشگاه تبريز با هدف افزايش کيفي و کمي توليد اتما –

بشكه بنزن مورد نياز پتروشيمي تبريز.  250و تأمين روزانه  4موتور اکتان باال )سوپر( مطابق با استاندارد يورو 

اندازي و به  راه 9812ماه سال  شهريورباشد و اين طرح در  هزار بشكه در روز مي 20اين طرح ظرفيت 

 بردار تحويل شده است. بهره

سازي  اتمام واحدهاي تصفيه هيدروژني نفتا و تبديل کاتاليستي واحدهاي سرويس جانبي طرح توسعه و بهينه –

هزار بشكه  50از انجام اين طرح، افزايش ظرفيت پااليشي تا . هدف 9812ماه سال  پااليشگاه الوان در خرداد

رعايت  و 4هاي نفتي با مشخصات استاندارد يورو  ر روز، افزايش توليد بنزين، ارتقاء کيفيت فرآوردهد

 باشد.  محيطي مي استانداردهاي زيست 

 باشد: هاي در دست اجرا نيز به شرح ذيل مي ها و پروژه اهم طرح

ندرعباس )ستاره خليج فارس( هاي جديد: پيشرفت فيزيكي احداث پااليشگاه ميعانات گازي باحداث پااليشگاه –
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 6/24، 9812، پيشرفت فيزيكي اين طرح تا انتهاي سال 9812هزار بشكه در روز تا پايان سال  860با ظرفيت 

 ، احداث سه پااليشگاه پارس، آناهيتا و هرمز در دست اجرا بوده است.9812در سال باشد.  درصد مي

هزار بشكه در  50توان به افزايش ظرفيت تا  ها مي ه اين طرحهاي کشور: از جملسازي پااليشگاه توسعه و بهينه –

هاي پااليشگاه شهيد تندگويان  سازي فرآيند و بهبود کيفيت فرآورده سازي پااليشگاه الوان، بهينه روز و بهينه

هزار بشكه در روز و  250به  920هزار بشكه در روز، افزايش ظرفيت اسمي از حدود  5/58تهران با ظرفيت 

سازي پااليشگاه اصفهان، طرح توسعه و  سازي پااليشگاه امام خميني )ره( شازند، طرح توسعه و بهينه هبهين

هزار بشكه در روز و  290جديد پااليشي به ظرفيت   (Train)تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان )احداث يک ترين

هاي پااليشگاه شهيد  فرآورده ، طرح بهبود کيفيت9812جايگزيني با واحدهاي قديمي( اشاره کرد. در سال 

 برداري رسيد.  تندگويان تهران به بهره

هاي کشور فعاليت خود را در  ، برخي از پااليشگاه9836و  9835 هاي ها: در سال در پااليشگاه سازي بنزين –

ر(، کهاي آبادان )احداث مجتمع جديد کت کرا توان به پااليشگاه اند که مي سازي آغاز نموده خصوص طرح بنزين

از مرحله دوم پروژه  8، فاز 9812شهيد تندگويان تهران، تبريز، اصفهان و بندرعباس اشاره نمود. در سال 

سازي پااليشگاه  پااليشگاه، طرح بنزيناين نوسازي پااليشگاه آبادان مربوط به طرح احداث مجتمع کت کراکر 

برداري  ريزاسيون پااليشگاه اصفهان به بهرهو فاز دوم ايزوم CCRو  Heavy Naphta Treatingتبريز، فاز اول 

برداري رسيده است و  به بهره 9819طرح شهيد تندگويان تهران که در سال  اند، که به آنها اشاره گرديد. رسيده

به  9814ميليون ليتر بنزين، در سال  3/4سازي پااليشگاه بندرعباس با هدف توليد روزانه  طرح بنزين

  .برداري خواهد رسيد بهره

ميليون متر مكعب گاز  6/9ميليارد مترمكعب سوخت گاز پااليشگاهي و گازطبيعي و  5/5، حدود 9812در سال 

 هاي مايع سبک و سنگين در سيستم پااليشي کشور به مصرف رسيده است.  مايع و سوخت

 

 هاي نفتی واردات و صادرات فرآورده -2-1-1

کشور شامل نفت کوره و نفت گاز بوده که به طور عمده از هاي عمده نفتي  ، صادرات فرآورده9812در سال 

هاي صادراتي بندرعباس، بندر ماهشهر و الوان صورت گرفته است. در اين سال، صادرات نفت کوره نسبت به سال  پايانه

يل درصد کاهش داشته است. از عمده دال 5/51درصد افزايش و صادرات نفت گاز نسبت به سال قبل  5/42قبل به ميزان 

طوري که ايران در اين سال به عنوان باشد. به  افزايش صادرات نفت کوره، واردات زياد اين فرآورده توسط کشور چين مي

المللي در سال  هاي بين فروش نفت کوره به کشتيکننده نفت کوره به کشور چين معرفي گرديد. ميزان  بزرگترين عرضه

رصد افزايش داشته است. کاهش صادرات نفت گاز در سال مزبور، به دليل د 3/64نسبت به سال قبل نيز به ميزان  9812

شبكه توسعه . باشد که بيش از نياز بخش خانگي به اين فرآورده است ميهاي صنعتي و نيروگاهي به نفت گاز  نياز بخش

کاهش يابد. مزبور سبب گرديده تا صادرات اين فرآورده در سال  به نفت گازها  و نياز اين بخشحمل و نقل و صنايع 

 درصد کاهش داشته است.  0/6المللي نسبت به سال قبل،  هاي بين همچنين فروش نفت گاز به کشتي
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نفتي کاهش داشته است. بررسي عمده هاي  ، به استثناي واردات بنزين موتور، واردات ساير فرآورده9812در سال 

که همواره روند مصرف بنزين در ايران باالتر از ميزان دهد  نشان مي ي گذشتهها روند مصرف بنزين در کشور طي سال

افزايش  ،ها بندي بنزين و همچنين قانون هدفمندي يارانه با اجراي طرح سهميه ،9836-10ي ها توليد بوده است. در سال

 ،رمبه دليل ثابت ماندن قيمت بنزين و افزايش تو 9812و  9819هاي  سالمصرف بنزين تا حدودي مهار شده است. در 

نفتي مجدداً روند افزايشي داشته است. فاصله مصرف و توليد بنزين قاعدتاً از طريق واردات تأمين  مصرف اين فرآورده

افزايش  9812و  9819هاي  واردات اين فرآورده کاهش يافته بود، اما مجدداً در سال 9836-10هاي  گردد و طي سال مي

يک سوم افزايش يافت. بنزين توليدي واحدهاي پتروشيمي، واردات بنزين ع عدم توزي، به دليل 9812سال يافته است. در 

شود که قرار شده است جاي بنزين توليدي  مورد مصرف در کشور از طريق واردات تأمين مي 4از بنزين يورو 

 4/2ار بوده و ها را بگيرد. در سال مزبور، واردات بنزين موتور نسبت به سال قبل از افزايش چشمگيري برخورد پتروشيمي

  برابر شده است.

 

 هاي نفتی انتقال فرآورده -10-1-1

پيما،  هاي جادهآهن، نفتكش دارهاي راههاي نفتي در ايران از طريق خطوط لوله، مخزنعمليات انتقال فرآورده

موع در مج 9812گيرد. در سال رسان صورت مي هاي سوخترسان و کشتي پيما، شناورهاي سوخت هاي جاده گازکش

هاي نفتي در اين سال   ميليون تن کيلومتر انواع فرآورده نفتي حمل شده است. بيشترين سهم انتقال فرآورده 81163

هاي نفتي توسط خطوط لوله درصد از کل عملكرد انتقال( است که حجم انتقال فرآورده 8/69متعلق به خطوط لوله )با 

هاي است. اين افزايش عمدتاً متأثر از اجراي طرح ذشته افزايش داشتهميليون تن کيلومتر نسبت به سال گ 228به ميزان 

 باشد:زير در کشور مي

ب و مراغه و مسير مياندوآز به طرح افزايش ظرفيت انتقال سه فرآورده بنزين، گازوئيل و نفت سفيد مسير تبري –

برداري  يز به مياندوآب به بهرههزار بشكه در روز. خط تبر 65تقريبي تبريز به خوي و اروميه هر يک به ظرفيت 

 83/81، 9812طرح تا پايان سال اين و پيشرفت رسيده است و طراحي خط تبريز به اروميه به اتمام رسيده 

 جهت تأمين منابع مالي ادامه دارد.باشد. مذاکرات  درصد مي

هزار بشكه در روز.  950ري به ميزان  –کاشان  –هاي نفتي مسير نائين  طرح افزايش ظرفيت انتقال فرآورده –

 باشد. درصد مي 62/89، 9812پيشرفت فيزيكي کل اين طرح تا پايان سال 

/ تهران تا حدود اراک –هاي نفتي )بنزين، گازوئيل و نفت سفيد( مسير آبادان/ اراک  طرح انتقال روزانه فرآورده –

کيلومتر، اهواز به  985ز به طول هزار بشكه در روز که اين کار با احداث خطوط لوله جديد آبادان به اهوا 800

کيلومتر  230کيلومتر و اراک به ري به طول  900کيلومتر، سبزآب به تنگ فني با طول  940سبزآب به طول 

 باشد. درصد مي 06/28، 9812تا پايان سال  EPCكي طرح در مرحله يدر دست انجام است. پيشرفت فيز

 باشد کن: هدف اين طرح، تغيير مسير خط لوله اقماري مي –طرح احداث خط لوله جديد انتقال فرآورده ري  –

 30طرح با احداث خط لوله ري به قوچک به ظرفيت . اين که در بافت شهري تهران بزرگ قرار گرفته است
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هزار بشكه  5/23هزار بشكه در روز و ري به مهرآباد به ظرفيت  30ري به کن به ظرفيت  ،هزار شبكه در روز

 برداري رسيده است. قوچک به بهره –است. خط لوله ري  هگرديددر روز تحويل موقت 

طرح احداث خطوط لوله آبادان/ ماهشهر و تأسيسات مربوطه: هدف اين طرح تعويض خط لوله موجود روزميني  –

گذرد و به علت فرسودگي خطري بالقوه براي محيط  سال مي 45باشد که از احداث آن  آبادان/ ماهشهر مي

هزار بشكه  990و  980اينچي فرآورده به ظرفيت  96ود. اين طرح با احداث دو خط لوله ش يزيست محسوب م

 باشد. درصد مي 61/11، 9812در روز در دست انجام است. پيشرفت فيزيكي کل طرح تا پايان سال 

سان رهاي سوختدرصد، کشتي 9/28پيما هاي جادهسهم نفتكشهاي نفتي از کل انتقال فرآورده، 9812در سال 

 درصد بوده است. 9/0هاي نفتي درصد و ساير وسايل انتقال فرآورده 6/6آهن  دارهاي راهدرصد، مخزن 1/3

ها به بنادر ايران، کسب  هاي وزارت نفت در بخش نقل و انتقاالت دريايي، جذب هرچه بيشتر کشتياز ديگر برنامه

هاي موجود در کشور و ايجاد اشتغال  ه بنادر و زيرساختسهم مناسب از بازار فروش سوخت با ارزش افزوده بيشتر، توسع

 باشد: باشد. بدين منظور طرح زير در دست اجرا ميدر صنعت بانكرينگ ميها  در ارائه خدمات جانبي به کشتي

طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر: هدف از اين طرح بازسازي و نوسازي تأسيسات موجود در بندر صادراتي  –

گيري از اين بندر هاي جهاني، به منظور بهرهارچوب ضوابط و استانداردهاي قابل قبول ترمينالماهشهر در چ

هزار تني در بندرگاه،  30هاي جهت واردات و صادرات مواد نفتي و پتروشيمي، ايجاد قابليت پهلوگيري کشتي

ث مخازن جديد به ظرفيت اسكله موجود و احدا 6ها )بانكرينگ(، بازسازي گيري کشتيايجاد تسهيالت سوخت

 باشد. درصد مي 66/32، 9812ميليون بشكه بوده است. پيشرفت فيزيكي کل طرح تا پايان سال  2/8کل 

 

 هاي نفتی خام و فرآورده مخازن نگهداري نفت -11-1-1

ون بشكه ميلي 9/20سازي نفت و ميعانات گازي در انبارهاي پااليشگاهي برابر با  ، ظرفيت کل ذخيره9812در سال 

ميليون بشكه داشته است. اين امر به دليل افزايش ظرفيت انبارهاي  2/8بوده که نسبت به سال گذشته، افزايشي معادل  

در اين سال، ظرفيت باشد.  پااليشگاه آبادان، اصفهان، تبريز و شيراز مي 4نگهداري نفت خام و ميعانات گازي در 

کرده است. اين ظرفيت براي برخي  روز کفايت مي 5/1ي به طور متوسط براي خام پااليشگاه سازي انبارهاي نفت  ذخيره

هاي اراک،  روز و براي پااليشگاه 90هاي کشور نظير آبادان، اصفهان، تبريز، شيراز، الوان و بندرعباس کمتر از  از پااليشگاه

سازي نفت خام به رفيت ذخيرهدرصد ظ 54باشد. در سال مزبور، بيش از  روز مي 28تا  99تهران و کرمانشاه بين 

هاي وارداتي از طريق  ها قابليت دريافت فرآوردههاي اراک، اصفهان و تهران اختصاص داشته است. اين پااليشگاه پااليشگاه

به  سازي نفت خام در مقابل کمترين ميزان ذخيره باشند. خطوط لوله ارتباطي انبار و اسكله شهيد رجايي را نيز دارا مي

سازي  . براي ذخيرهباشد هاي کرمانشاه، شيراز و الوان مي پااليشگاهمربوط به  يكي به مبادي توليد نفت،دليل نزد

هاي نفتي در جوار  ها و انبار فرآورده اي در پااليشگاه ها، انبارهاي ذخيره هاي نفتي توليد شده در پااليشگاه فرآورده

هاي نفتي در  سازي فرآورده ، حجم کل ذخيره9812در سال  ها و نقاط استراتژيک کشور ايجاد شده است. پااليشگاه

 ميليون بشكه بوده است. 0/80هاي کشور بالغ بر  پااليشگاه
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 هاي نفتی   مصرف فرآورده -12-1-1

ميليون ليتر  3/24112درصد افزايش داشته و به  3/2، مصرف بنزين نسبت به سال گذشته، 9812در سال  بنزين:

باشد. مصرف  کننده بنزين در کشور مي ترين بخش مصرف درصد، عمده 2/11ا سهمي حدود رسيد. بخش حمل و نقل ب

کنندگان بخش  بنزين در اين سال، به دليل افزايش ساالنه توليد خودرو، تردد وسائط نقليه، افزايش تعداد مصرف

شروع دور ، فصل تابستان در ها و افزايش سفرهاي بين شهري تعطيلي مدارس و دانشگاهکشاورزي در برخي از مناطق، 

دوم سفرهاي تابستاني به خصوص بعد از پايان ماه مبارک رمضان و نيز افزايش حجم سفرهاي درون شهري به دليل 

 2نزديک شدن به سال نو و اختصاص سهميه ويژه بنزين نوروزي به خودروهاي شخصي افزايش يافته است. رشد بيش از 

هاي نفتي ايران با افزايش تعداد مجاري عرضه سوخت،  ت ملي پخش فرآوردهبنزين موتور موجب شده که شرک يدرصد

رساني از طريق رسانه ملي تالش در بهينه کردن مصرف بنزين نمايد. از ديگر اقدامات   ها و اطالع تبليغات محيطي جايگاه

يش مصرف بنزين در شرايطي رخ با اين وجود، افزا باشد. مي (CNG)هاي عرضه گاز طبيعي  انجام شده نيز، افزايش جايگاه

 باشند.  سوز مي کشور دوگانه يتر بوده و بخشي از خودروها ارزان CNGداده که قيمت سوخت 

هاي  حاکي از آن است که مصرف اين حامل انرژي در کليه ماه 9812هاي مختلف سال  بررسي مصرف بنزين در ماه

 سال نسبت به سال قبل افزايش داشته است. 

، 3/4152هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي به ترتيب با  ، بيشترين مصرف بنزين مربوط به استان9812در سال 

هاي ايالم، کهگيلويه و بويراحمد و خراسان شمالي  ميليون ليتر و کمترين مصرف آن مربوط به استان 4/9258و  4/9398

مزبور، مصرف بنزين موتور نسبت به سال گذشته ميليون ليتر بوده است. در سال  3/921و  6/920، 2/956به ترتيب با 

هاي خراسان جنوبي، کردستان و هرمزگان افزايش داشته است. ميزان رشد مصرف  ها به ويژه استان در تمامي استان

 باشد.  درصد مي 9/98و  6/94، 5/20بنزين موتور در سه استان ذکر شده نسبت به سال قبل به ترتيب 

درصد  3/8ميليون ليتر رسيد که در مقايسه با سال گذشته  4/4348به  9812در سال  مصرف نفت سفيد نفت سفید:

کاهش داشته است. اين امر عمدتاً ناشي از کاهش مصرف بخش خانگي، کشاورزي، تجاري و پتروشيمي )مصارف غير انرژي( 

ها تحويل داده که د را به نيروگاههاي نفتي ايران مقداري نفت سفيشرکت ملي پخش فرآورده 9819باشد. البته از سال مي

گاهي در سال وپس از ممزوج شدن با نفت گاز در نيروگاه مورد استفاده قرار گرفته است. ميزان مصرف نفت سفيد نير

العبور و کوهستاني که در پي بارش  تأمين اين فرآورده براي نقاط صعبباشد. براي مي 9819برابر سال  8/2تقريباً  9812

 گيرد.  هاي الزم صورت ميت هوا با افت فشار و قطع گاز مواجه هستند، ذخيره سازيبرف و برود

 هاي اصفهان و در سال مزبور، بيشترين و کمترين ميزان مصرف نفت سفيد نسبت به سال گذشته به ترتيب به استان

برابر  8/2ل نسبت به سال قبل گردد. الزم به ذکر است که مصرف اين فرآورده در استان اصفهان در اين سا مربوط مييزد 

شده که اين امر تنها ناشي از افزايش خوراک مصرفي واحدهاي پتروشيمي اين استان بوده است. کاهش مصرف اين 

درصد بوده که اين کاهش عمدتاً به دليل توسعه گازرساني شهري و  3/22فرآورده در استان يزد نسبت به سال قبل 

 .روستايي در اين استان بوده است

ها به استثناي تيرماه و سه ماه پاياني سال نسبت به سال قبل  همچنين در اين سال، مصرف نفت سفيد در تمام ماه
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کاهش داشته است. افزايش سرماي شديد در مناطق سردسير و افت فشار و قطع گاز در اين مناطق سبب افزايش ميزان 

ماه نيز،  ت. از جمله داليل افزايش مصرف نفت سفيد در تيرهاي دي، بهمن و اسفند شده اس مصرف اين فرآورده در ماه

باشد که اين افزايش از ماه مورد نظر تا پايان سال نيز در اين بخش به  افزايش مصرف اين فرآورده در بخش نيروگاهي مي

 گردد.  وضوح مشاهده مي

ميليون ليتر  2/81151ه به درصد افزايش نسبت به سال گذشت 2/98، مصرف نفت گاز با 9812در سال  نفت گاز:

صنايع  يهانيروگاهرسيد. دليل عمده اين افزايش ناشي از مصرف زياد اين فرآورده در بخش نيروگاهي به خصوص در 

و  هاي شمالي کشور العبور به خصوص در استان رساني به مناطق سردسير و صعب بزرگ و خصوصي بوده است. سوخت

 . باشد در سال مزبور ميز ديگر داليل افزايش مصرف اين فرآورده دي و حمل و نقل اارشد شناورهاي صي

هاي اخير به دليل توسعه شبكه گازرساني در سطح کشور و جايگزيني گازطبيعي به جاي نفت گاز در بخش  در سال

که  خانگي و در نتيجه دسترسي اکثر خانوارها به گازطبيعي، مصرف نفت گاز در اين بخش کاهش يافته است، به طوري

مصرف نفت درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته است.  0/91، 9812مصرف اين فرآورده در بخش خانگي طي سال 

در سال مورد بررسي، مصرف نفت گاز در درصد افزايش داشته است.  8/52گاز در بخش نيروگاهي نسبت به سال قبل 

درصد کاهش و در بخش  0/9و  0/90، 4/2ميزان  عمومي، تجاري و کشاورزي نسبت به سال قبل به ترتيب به هاي  بخش

درصد افزايش داشته است. اين ميزان کاهش به دليل اجراي فاز دوم قانون هدفمند  5/92صنعت نسبت به سال قبل 

هاي مكانيزه نشده،  ، عدم فعاليت برخي مرغداريبندي اعمال نظارت و کنترل بر توزيع، اعمال سهميه ها، کردن يارانه

کنندگان، تجديد نظر در تخصيص سهميه برخي تجهيزات کشاورزي، کاهش دوره  مستمر و شناسايي مصرف بازديدهاي

روز، اجراي دستورالعمل تخصيص سوخت به ماشين آالت و ادوات  50روز به  60هاي گوشتي از  پرورشي مرغداري

درصد، بزرگترين  9/59بخش حمل و نقل با داشتن سهمي حدود  باشد. مي کشاورزي براساس سطح زير کشت

درصد رشد  4/0، مصرف اين فرآورده در اين بخش نسبت به سال قبل 9812در سال . ستاکننده نفت گاز کشور  مصرف

داشته که اين ميزان افزايش به دليل رشد شناورهاي صيادي و حمل و نقل و حمل مواد سوختي از طريق تانكرهاي 

 باشد.  العبور مي حمل به مناطق سردسير صعب

ها به استثناي آذربايجان شرقي، کرمان، مازندران و مرکزي نسبت به  در سال مزبور، مصرف نفت گاز در تمامي استان

درصد  3/40سال قبل افزايش داشته است. بيشترين افزايش رشد مصرف اين فرآورده مربوط به استان خراسان جنوبي با 

کاهش درصد  2/8ن فرآورده مربوط به استان مازندران با مصرف ايرشد نسبت به سال قبل و کمترين ميزان افزايش 

باشد. دليل افزايش مصرف نفت گاز در خراسان جنوبي ناشي از افزايش مصرف اين فرآورده در  نسبت به سال قبل مي

ميليون ليتر، بيشترين ميزان مصرف و استان  6/4024در اين سال، استان تهران با مصرف  باشد. بخش نيروگاهي مي

 اند.  ميليون ليتر کمترين ميزان مصرف اين فرآورده را داشته 6/984يلويه و بوير احمد با مصرف کهگ

هاي سال  ، حاکي از آن است که مصرف اين فرآورده در تمامي ماه9812بررسي روند مصرف ماهانه نفت گاز در سال 

هاي گرم سال به دليل افزايش توليد در ماهافزايش مصرف اين فرآورده در  به استثناي فروردين افزايش داشته است،

 باشد. هاي سرد سال به دليل جانشيني نفت گاز به جاي گازطبيعي ميها و در ماهنيروگاه
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درصد  9/2ميليون ليتر رسيد که نسبت به سال گذشته  3/93328، مصرف نفت کوره به 9812در سال  نفت کوره:

باشد. در سال هاي حمل و نقل و نيروگاهي ميز افزايش مصرف بخشافزايش داشته است. اين افزايش عمدتاً ناشي ا

سال، بيشترين کاهش مصرف اين   اند. در ايننيز مصرف نفت کوره داشتهبخش خصوصي ، واحدهاي نيروگاهي 9812

  باشد.  درصد مي 5/46فرآورده نسبت به سال قبل مربوط به بخش کشاورزي به ميزان 

اند. بودهها  کننده نفت کوره در بين ديگر بخش درصد بيشترين مصرف 1/30ا سهمي معادل ها ب ، نيروگاه9812در سال 

رسد. مصرف نفت کوره در بخش صنعت نيز، نسبت به  ها به مصرف مي نفت کوره در بخش حمل و نقل جهت سوخت کشتي

 داشته است. کاهش درصد  3/20سال گذشته به ميزان 

هزار تن رسيد. از  1/2222ش نسبت به سال قبل، به فزايدرصد ا 2/9با  9812مصرف گاز مايع در سال  گاز مايع:

زي و، سفرهاي نورCNGهاي تک منظوره و دو منظوره عرضه  توان به گسترش جايگاه داليل عمده اين ميزان افزايش مي

 اشاره نمود. کنندگان عمده  و گازرساني به مصرف

 

 هاي نفتی خام و فرآوردهقیمت نفت  -11-1-1

درصد  0/8و  8/2معادل به ترتيب ، قيمت جهاني نفت خام سبک و سنگين ايران با کاهش رشدي 2098در سال 

 دالر به ازاي هر بشكه رسيد.  3/905و  2/902نسبت به سال قبل، به 

در سطح جهاني داراي نوسان بوده است. اين نوسانات به عواملي از جمله نهايي  2098قيمت نفت خام در سال 

ها، افت توليد نفت خام شرکت ملي نفت برزيل  بحث بودجه آمريكا و وجود اختالف نظرها در زمينه مالياتنشدن 

افزايش ارزش دالر در مقابل يورو، تداوم بحران مالي منطقه يورو و نگراني اقتصادي ، و توليد نفت خام مكزيک )پتروبراس(

هاي سياسي در منطقه  ناآرامي هاي حمل و نقل نفت خام، قتدر اين منطقه، افت توليد نفت خام نيجريه در پي رشد سر

تمديد معافيت کشورهاي گران از بروز اختالل در مبادي استراتژيک حمل و نقل نفت خام، خاورميانه و نگراني معامله

معامالت نفتي  هاي مالي آمريكا عليه چين، هند، مالزي، کره جنوبي، سنگاپور، آفريقاي جنوبي، سريالنكا و ترکيه از تحريم

رغم هاي توليد اوپک به  تقويت احتمال تثبيت سهميه هاي بورس در بازارهاي جهاني، افزايش ارزش شاخص ايران،

 . گردد هاي باالي نفت، رشد کند تقاضا و اقتصاد ضعيف جهان، مربوط مي سازي ذخيره

ها به بنزين و گاز هدفمند کردن يارانه هاي نفتي بعد ازبيشترين افزايش قيمت اسمي فروش فرآوردهداخل کشور،  در

ها تغييري هاي نفتي بعد از هدفمند کردن يارانه، قيمت اسمي فروش فرآورده9812در سال د. يگرد مايع مربوط مي

 نكرده که اين امر سبب افزايش مصرف بعضي از حامل ها از جمله بنزين در کشور شده است.

 

 گازطبیعی  -5-1

 ر گاز طبیعیمیادين و ذخاي -1-5-1

ميدان فعال گازي در مناطق خشكي و دريايي شامل ميادين: مارون خامي، گنبدلي، هما،  28، تعداد 9812در سال 

سلمان، مسجد سليمان، نار، شانول، الوان، لب سفيد، کنگان، وراوي، پازنان، سرخون، سراجه، نفت سفيد، آغار، تنگ 
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ميزان کل ذخاير قابل استحصال بناک و ميدان پارس جنوبي وجود داشتند. بيجار، مزدوران، داالن، گورزين، شوريجه، تا

جهان  اولرسيد. ايران با اين ميزان ذخيره گازطبيعي در رتبه  9812در سال  تريليون مترمكعب 35/88 گازطبيعي به

ذخاير گازطبيعي  وردبرآ ،شرکت بريتيش پتروليومالزم به ذکر است که بر اساس آخرين آمار منتشره از سوي قرار دارد. 

ترين دارنده ذخاير بزرگ متمادي ليانروسيه که براي سا کشور خاير گازطبيعيمورد تجديد نظر قرار گرفته است. ذجهان 

 تريليون متر 8/89 تريليون مترمكعب در سال گذشته به 0/89از  تريليون متر مكعب افزايش، 8/0تنها با  گاز جهان بود،

 منتقل گرديد. گاه آن به پس از ايران و جاي يافتافزايش مكعب 

 

 تولید گاز غنی  -2-5-1

و سازندهاي کالهک گاز گويند که به صورت گاز توليدي از منابع نفت و گاز قبل از انجام فرآورش را گاز غني مي

مترمكعب ميليون  3/684 ، روزانه9812کل توليد گاز غني در سال  باشد.ستقل قابل دسترسي ميگاز ميادين مو گازي 

ميليون متر مكعب از مناطق دريايي توليد شده است.  2/893ميليون متر مكعب آن از مناطق خشكي و  6/896که  بود

داشته است. اين امر عمدتاً متأثر از افزايش  نسبت به سال گذشتهدرصدي  0/2توليد گاز غني کشور در اين سال، افزايش

درصد  2/38سهم توليد ميادين مستقل گازي از کل توليد گازغني کشور،  توليد گاز از ميادين مستقل گازي بوده است.

 است که اين سهم ساالنه در حال افزايش است. 

گاز غني پس از استخراج به کارخانجات گاز و گاز لذا  .دهند ها تشكيل مي بخشي از گاز غني را آب و ساير ناخالصي

گاز توليدي جهت تزريق به همچنين مقداري از اين شود.  يل داده ميزدايي تحو هاي گاز و واحدهاي نم مايع، پااليشگاه

 1/39، از کل گاز غني مصرفي در کشور، 9812در سال  .گرددارسال ميواحدهاي پتروشيمي  بهمابقي نفتي و ميادين 

است. همچنين مصرف شده  کارخانجات گاز و گاز مايع درصد در 4/1و  هاي گاز و واحدهاي نم زداييهپااليشگادرصد در 

درصد  6/2 ودرصد نسبت به سال قبل  9/0آوري، سوزانده شده با افزايش صورت گازهاي قابل جمعدرصد آن به  9/4

  درصد در ديگر بخشها به مصرف رسيده است. 0/2و درصد نسبت به سال قبل  1/2با کاهش جهت تزريق 

 

 تولید گوگرد -1-5-1

 65هاي گاز کشور، از کل گوگرد توليدي از پااليشگاه است. رد توليد شدههزار تن گوگ 1/126 بيش از 9812در سال 

درصد مربوط به  0/9پارس جنوبي و  90الي  9درصد متعلق به فازهاي  84درصد متعلق به پااليشگاه هاشمي نژاد، 

 افتيباز يواحدها ياحطر يپروژه بازنگر يو اجرا ياساس راتيعمباشد. با انجام اقداماتي در خصوص ت پااليشگاه ايالم مي

کشور، ميزان توليد گوگرد به بيشترين ميزان خود طي چند سال اخير رسيد. ميزان صادرات گوگرد از  و غيره در گوگرد

-پااليشگاهاز توليدي درصد گوگرد  9/35هزار تن بوده است. به عبارتي بيش از  2/389حدود  9812اين محل، در سال 

 شده است. کشور مصرف  يداخل عيدر صنا يو مابقهاي گاز، صادر 

شده، واحد شماره يک  هاي انجام ريزي واحد بازيافت گوگرد است که طبق برنامه 2شرکت پااليش گاز ايالم داراي 

هاي مختلف آن تاکنون از سرويس  ولي به علت ايجاد مشكالت عملياتي و نقص در قسمت  اندازي طي چندين مرحله راه
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 اندازي شد. راه 9812در پايان سال ديده، مجدداً  هاي آسيب ي نواقص و ترميم قسمت فع کليهپس از ر که خارج بوده است

 

 تزريق گاز و آب به میادين نفتی  -5-5-1

ترين عوامل در صيانت از ذخاير نفتي و يكي از راهبردهاي توليد به مخازن نفتي يكي از ضروري و آب تزريق گاز

عمده گاز گيرد اما  گاز شيرين و هم تزريق گاز ترش به مخازن نفتي کشور انجام مي هم تزريق، در طول سال. پايدار است

تأمين گاز  نياز کشور به تزريق گاز به مخازن نفتي هر ساله در فصول سرد سال به دليلاست. گاز ترش تزريقي ايران، 

و تجاري، نسبت به فصول سرد هاي خانگي  يابد اما در فصول گرم سال، با کاهش مصرف گاز در بخش کاهش ميي مصرف

 -قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي 980براساس بند  شود. امكان بيشتري براي تزريق گاز به مخازن نفتي فراهم مي

يک  به ميزان کشور مخازن بازيافت برنامه ضريب طول اجتماعي وزارت نفت موظف است تمهيداتي را فراهم نمايد تا در

نسبت به سال قبل يعني سال  9812رغم اين سياست، ميزان تزريق آب و گاز کشور در سال درصد افزايش يابد. علي 

قانون برنامه پنجم  221درصد کاهش داشته است. بر اساس بند الف ماده  6/8افزايش و  5/5اول برنامه پنجم به ترتيب 

بايد به نحوي باشد که در طول برنامه  هاتوسعه، برداشت صيانتي از مخازن نفتي موجود با تزريق گاز و آب و ساير روش

باشد. بر اساس اين بند از  9833پنجم، متوسط توليد نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در سال 

رسد در اين ، به نظر مي9833نسبت به  9812اي توليد نفت خام در سال ميليون بشكه 9/9قانون و کاهش روزانه 

 افزايشبا قانون برنامه پنج ساله کشور وجود دارد. همچنين بر اساس بند ب همين قانون، بايد  خصوص فاصله معناداري

 و گازي مشترک ميادين ساير و جنوبي پارس گازي ميدان شده ريزي مهبرنا فازهاي اجراي با خصوص به گازطبيعي توليد

 تزريق براي کافي گاز تأمين بر عالوه کهباشد  نحوي به برداري، بهره حال در ميادينآوري قابل جمع گازهاي آوريجمع

 .نمايد تضمين را نيز شده تعهد صادرات و کشور داخلي مصارف نفتي، ميادين به

 

 پااليش گازطبیعی  -4-5-1

اي خالص کردن گاز و بهينه کردن خواص گاز استخراجي از براز آن واحدي پردازشي است که  ،گاز االيشگاهپ

هاي گاز در پااليشگاه .گردد تا گاز به صورت قابل مصرف در مصارف عمومي تبديل شود هاي گاز استفاده مي چاه

  سازي شيرين، بخش واحد تثبيت ميعانات گازي،  واحد دريافت و جداسازي گاز و ميعانات گازيواحدهاي متعددي نظير 

 نم زدايي و غيره وجود دارد. واحد، واحد تصفيه گاز ترش

هاي بوشهر، خوزستان، هرمزگان، خراسان رضوي، فارس، ايالم و پااليشگاه گاز و واحد نم زدايي در استان 92در ايران 

مخازن گاز نار و کنگان، مزدوران، شوريجه، گنبدلي، آغار،  از عمدتاً ها و واحدهااين پااليشگاهخوراک قم وجود دارد که 

تأمين آغاجاري، نفت سفيد، سرخون، گورزين، آغار و داالن، سراجه، پارس جنوبي، تنگ بيجار، تابناک، شانول، وراوي و هما 

 است.بوده  96-95، 92، 90-1، 3-2-6، 5-4، 8-2،  9، شامل فازهاي 9812گردد. مجتمع گاز پارس جنوبي در سال مي

به تناسب افزايش مصرف باشد. ميميليون متر مكعب  3/542، روزانه 9812هاي گاز کشور در سال پااليشگاهظرفيت 

در داخل کشور و همچنين متناسب با افق ترسيمي در سند چشم انداز توسعه به منظور حضور در بازار جهاني گاز 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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هاي  در ايران از روند رو به رشد برخوردار بوده و با در نظر گرفتن طرح ظرفيت توليد، پااليش و نم زدايي گاز طبيعي

هاي در دست اجرا، توسعه، تكميل و بهبود پااليشي  ، طرح9812اي اين روند همچنان ادامه خواهد داشت. در سال  توسعه

 کشور به شرح زير بوده است:

 نيدر ا عيگازما دياحداث واحد تولن طرح، از ايدف ه فجر )کنگان(: گاز تكميل و بهبود پااليشگاه طرح –

به مدت  33سال  بهشتيارد خياز تار انيگاز پارس شگاهيپاال گازمايع دياست. شروع احداث واحد تول شگاهيپاال

 روژه. بخش مخازن پدرصد پيشرفت پروژه داشته است 5/12، جمعاً 9812پايان سال  تا کهبوده ماه  24

 بردار تحويل داده شده است. بهره به صورت موقت بهو ي انداز راه

که با  هبوددرصد  89/64، 19سال  انيکل طرح تا پا شرفتپيپااليشگاه گاز سرخون و قشم:  تكميل و بهبود –

که ادامه کار با تمديد پروژه و  هديسال مذکور رس انيتا پا  56/32به  12کار در سال  شرفتيدرصد پ 25/28

 باشد.  برنامه زمانبندي جديد مي

  22/6/33 خيکه از تار شگاهيپاال نيا يمگاوات  900 روگاهيدر نظر است پروژه نداث پااليشگاه گاز پارسيان: حا –

به درصد  12/4با  9812در سال پروژه اين  شرفتيدرصد پ زانيمبه پايان برسد. ماه  80ظرف مدت آغاز شده 

از نصب شده است. از ديگر عملياتي که ها و ژنراتورها بر روي فونداسيون  توربين .ه استديرسدرصد  81/13

بود  شگاهيپاال يكيحفاظت الكترون ستمياحداث س اتيعمل آغاز شده بود طرح ماه 29به مدت  95/90/33 خيتار

 تحويل موقت شده است.  ،که پروژه پس از تكميل

 يتن 300کننده احداث واحد بودار  اتيعملدر اين پااليشگاه آغاز شد،  9/2/10عمليات ديگري که از تاريخ  –

با  9819پروژه در سال  شرفتيدرصد پ زانيکه م بود ماه 24به مدت  انيپارس شگاهيپاال يمجتمع پارس جنوب

 ت.ه اسديرسدرصد  8/20درصد  5/91با  9812و در سال  درصد 3/50درصد  به  34/86

ست. پروژه از تاريخ ميليون مترمكعب ا 4/8احداث پااليشگاه گاز ايالم )ميمک(: ظرفيت اين پااليشگاه  –

 دم صدور مجوز ترک تشريفات به حالت تعليق درآمده است. عبه علت  26/6/10

 

 انتقال گازطبیعی  -6-5-1

باشد که از کيلومتر مي 2/85812، 9812طول خطوط انتقال گاز )فشار قوي( احداث شده در کشور تا پايان سال 

هاي متعددي به شرح زير در اين سال به رداري رسيده است. پروژهب به بهره 9812کيلومتر در سال  5/694اين ميزان، 

 بهره برداري رسيده است:

 پارسيان )از خط انتقال گاز هشتم سراسري( با تزريق گاز.-بهره برداري از خطوط لوله انتقال گاز عسلويه –

 ل کله(.پ -خط لوله انتقال گاز دهم سراسري )پتاوه  تكميل خط لوله انتقال گاز سراسري ادامه –

 هاي متعددي به شرح زير در خطوط انتقال سراسري و تأسيسات آنها نيز در دست اجرا بوده است:در اين سال پروژه

 12درصد پيشرفت تا پايان سال  54/91خط انتقال گاز چهارم سراسري : نصب يدک ايستگاه تقويت فشار گاز خنج ، با  –

 12درصد پيشرفت تا پايان سال  06/92بيد بلند با  –ش مندني زاده خط انتقال گاز پنجم سراسري: خط انتقال گاز تر –
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درصد  3/98گيري صادرات گاز به عراق ) نفت شهر( با  خط انتقال گاز ششم سراسري: احداث سيستم اندازه –

 12پيشرفت تا پايان سال 

تا پايان سال  زابل و اتمام طراحي آن -دوراهي زابل -ي زاهدان خط انتقال گاز هفتم سراسري: خط لوله –

 نهبندان  که در مرحله طراحي مي باشد. –مربوطه و  خط سربيشه 

 طراحي آن به اتمام رسيد. 12بازرگان که در سال  –مياندوآب، مياندوآب  -خط انتقال گاز نهم سراسري: دهگالن –

رفت فيزيكي، درصد پيش 3/42نكا با  -کياسر -احداث خطوط انتقال گاز شهرها: خط لوله انتقال گاز، دامغان –

درصد  5/11درصد پيشرفت فيزيكي، خط انتقال گاز منطقه بهاباد با  6/14خط انتقال گاز منطقه الريجان با 

 پيشرفت فيزيكي.

گاز رساني در استان قزوين: خط انتقال گاز به منطقه الموت )فاز دوم( )مكانيكال فاز اول(، خط انتقال به  –

 ز شهرک صنعتي خرمدشت.منطقه الموت )فاز دوم(، خط انتقال گا

 درصد پيشرفت طراحي. 6/36دوم مجتمع گل گهر با   تكميل خط لوله انتقال گاز سراسري خط لوله –

 

 نییذخیره سازي گاز طبیعی در مخازن زيرزم -7-5-1

 يهاسيستمدر  فنعطااو  اريضطرا قعامودر  زگا مين، تأنمستاز رفمصا سائياوج سازي گازطبيعي، هدف از ذخيره

توان از به عبارتي مياست.  سال هاي گرمبسيار بيشتر از ماههاي سرد، در ايران در ماهمـصرف گـاز باشد. مي زگا لقانتا

 .دنمو دهستفاا زيساهخيرذ به صورت دسر هايهما زنياتأمين  ايبرسال  مگر يهاهمادر  توليد هبالقو ضافيا يهاظرفيت

هاي کوهستاني و سردسير ايران قرار دارند، چالش کنندگان گاز در قسمتصرفبا توجه به اين که بخش قابل توجهي از م

به خصوص  ،سازي هاي ذخيره در حال حاضر اجراي طرحشود. تر هم ميپايداري عرضه گاز در فصول سرد سال عميق

تن کمبودهاي با در نظر داش. از اهميت خاصي برخوردار استسازي در مخازن هيدروکربوري تخليه شده  بررسي ذخيره

کنندگان، ها بر پااليش گاز از سويي و متاًسفانه فرهنگ نادرست مصرف گاز در بين مصرف ها و تاًثير آن ناشي از تحريم

گيري از مخازن گاز هاي سرد سال به مسئله بسيار جدي تبديل گردد. از اين رو ايجاد و بهره سبب شده کمبود گاز در ماه

مخازن گازطبيعي که توسط شرکت ملي گاز در شرکت ملي گاز ايران قرار گرفته است.  ها قبل در دستور کاراز مدت

 باشند، عبارتند از:  دست اجرا، بررسي و مطالعه مي

باشد و ورودي گاز آن از طريق خط لوله پنجم تهران صورت از نوع هيدروکربوري مي نمخز ينا مخزن سراجه قم:

ميلياد  3/9و فاز دوم  5/9ميليارد متر مكعب در سال )فاز اول  8/8مخزن اين  سازي حجم ذخيرهگيرد. حداکثر مي

ميليون  2/92و فاز دوم  3/1)فاز اول ميليون مترمكعب در روز  22حداکثر قابليت برداشت  باشد.( ميدر سال مترمكعب

نظر گرفته شده است. ماه در  4و  2مدت زمان تزريق و برداشت از اين مخزن به ترتيب  باشد. ميروز( در  مترمكعب

، سوخت تأسيسات، گاز تزريقي به مخزن به  گاز دريافتي از خط 9812عملكرد مخزن ذخيره سازي سراجه در سال 

ميليون متر مكعب و گاز برداشتي از مخزن، ميعانات گازي، گاز تحويلي به خط و گاز باقي  1/203و  85، 4/248ترتيب 

 باشد.  ميليون متر مكعب مي 2/828و  1/669،  099/0،  4/662مانده در مخزن به ترتيب 
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ورودي گاز به اين مخزن از طريق  باشد واز نوع هيدروکربوري مي نمخز ينا :مخزن شوريجه خراسان رضوي

ميليارد متر  3/4اين مخزن  سازي حجم ذخيرهحداکثر  گيرد.پااليشگاه هاشمي نژاد صورت مي 5/2ايستگاه شير، کيلومتر 

ميليون  40حداکثر قابليت برداشت  باشد.( ميدر سال مترمكعبميليارد  4/2)فاز اول و دوم هر يک مكعب در سال 

مدت زمان تزريق و برداشت از اين  باشد. ميروز( در  مترمكعبميليون  20)فاز اول و دوم هر يک مترمكعب در روز 

درصد پيشرفت فيزيكي داشته  82/13اين طرح ، 9812ماه در نظر گرفته شده است. تا پايان سال  4و  3مخزن به ترتيب 

ميليون متر مكعب در روز  20ميليون متر مكعب و برداشت  90است. کليه عمليات مرتبط اين پروژه جهت تزريق روزانه 

باشد.  عملكرد مخزن ذخيره سازي شوريجه در سال مذکور شامل گاز  برداري مي به اتمام رسيده است و مخزن آماده بهره

 باشد.  ميليون متر مكعب مي 9/8و  9/8، 9/8، گاز تزريقي به مخزن و گاز باقي مانده در مخزن به ترتيب دريافتي

اين مخزن از نوع سفره آبي است و ورودي گاز به آن از طريق خط لوله پنجم تهران  طاقديس يورتشاي ورامین:

 840و فاز دوم  280ب در سال )فاز اول ميليون متر مكع 520اين مخزن  سازي حجم ذخيرهحداکثر  گيرد.صورت مي

 3/4)فاز اول و دوم هر يک ميليون مترمكعب در روز  6/1حداکثر قابليت برداشت  باشد.( ميدر سال مترمكعبميليون 

ماه در نظر گرفته شده  4و  3مدت زمان تزريق و برداشت از اين مخزن به ترتيب  باشد. ميروز( در  مترمكعبميليون 

 باشد.  مي BOT، در مرحله ي انتخاب پيمانكار به صورت 9812است. درسال 

آغاز گرديد و  9819اين پروژه مطالعاتي در سال  سازي گازطبیعی در ساختار کوه احمدي:امکان سنجی ذخیره

امكان سنجي  محيطي و پيش آن انجام شده است. مطالعات زيست درصد  12 ، 9812درصد پيشرفت تا پايان سال 

 باشد. ي اخذ مجوز از سازمان محيط زيست مي در اين ساختار به اتمام رسيده است و در مرحلهسازي  ذخيره

درصد پيشرفت  1/82آغاز گرديد و تا پايان سال مذکور اين طرح  9812اين پروژه در نيمه اسفند  مخزن نصرآباد:

يده که پس از تفسير مطالعات و تهيه فيزيكي داشته است. کليه عمليات اجرايي مرتبط با بخش لرزه نگاري به اتمام رس

 گزارش نهايي بخش مربوط به عمليات حفاري آغاز خواهد شد. 

 

 صادرات و واردات گازطبیعی  -8-5-1

نمايد. سال گذشته ايران از ترکمنستان و آذربايجان گازطبيعي وارد و به ترکيه، نخجوان و ارمنستان گاز صادر مي

با اين وجود در طول چند سال گذشته تاکنون ايران حضور پايداري در بازار جهاني گاز تراز تجارت گاز ايران مثبت شد. 

ميليارد  8/1به آن ميليارد مترمكعب و صادرات  4/5حدود به  9812کشور در سال  واردات گازطبيعينداشته است. 

 داشته است. کاهشدرصد  9/0صادرات  ودرصد افزايش  5/95واردات  نسبت به سال قبلاين مقادير مترمكعب رسيد. 

واردات گازطبيعي توسط ايران از ترکمنستان علي رغم کاهش نياز به گاز ترکمنستان، واردات از اين کشور ادامه دارد. 

که در پي قطع مكرر گاز وارداتي از ترکمنستان در روزهاي سرد سال از سر گذرانده به طوري را فراز و فرودهاي متعددي 

ن تالش نموده تمهيداتي را فراهم آورد تا وابستگي خود را به واردات گاز اين کشور کاهش دهد که از در ساليان اخير، ايرا

 توان به موارد زير اشاره نمود:اين جمله تمهيدات مي

 سازي گاز در مناطق مختلف کشور. اجراي طرح ذخيره –
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پ، ترانزيت و تبادالت گازي با تصاحب سهم تجارت جهاني گاز و تحقق اين هدف کالن با افزايش صادرات، سوآ –

کشورهاي توليد کننده و مصرف کننده گاز منطقه همچون ترکيه، ترکمنستان، جمهوري آذربايجان، عراق و 

 کشورهاي اروپايي.

يابد زيرا نوعي تنوع بخشي براي تجارت  حتي با توليد مازاد گاز در کشور تعامل گازي با کشورهاي همسايه ادامه مي 

باشد. واردات ميشود. کاهش اندک صادرات گازطبيعي ايران به دليل تأمين نياز داخلي کشور سوب ميگاز ايران مح

درصد گاز  3/19درصد افزايش يافته است. در اين سال بيش از  2/95گازطبيعي نيز نسبت به سال قبل از ترکمنستان 

 از به ترکيه بود.درصد صادرات گ 8/12طبيعي وارداتي از ترکمنستان تأمين شد و بيش از 

 

 گاز رسانی  -2-5-1

هاي اصلي  گاز پااليش شده از طريق خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي، پس از چندين بار کاهش فشار گاز در ايستگاه

شود. سپس از طريق انشعابات موجود، گاز  هاي تقليل فشار وارد خطوط شبكه توزيع مي گاز شهرها و ايستگاه

 گردد.  التور، برحسب نوع و ميزان مصرف تأمين ميرگقليل فشار توسط کنندگان پس از ت مصرف

کيلومتر شبكه گاز در سراسر کشور توسط هزار  3/259د ، حدو9812تا پايان سال  گذاري گاز طبیعی:شبکه

و  يخراسان رضو ،هاي تهران، اصفهانها، شرکت گاز استاندر ميان اين شرکتاجرا شده است.  هاي گاز استاني شرکت

 قرار داشتند. هاي اول تا چهارمکيلومتر شبكه در ردههزار  88/96 و 48/22 ،20/24 ،50/24به ترتيب با  فارس

هاي ن بخشيانشعاب براي مشترکميليون  5/1حدود  ،9812تا پايان سال  انشعابات و مصرف کنندگان گاز طبیعی:

هزار انشعاب در سال  4/454، يعني  درصد آن 3/4دود گرديده که از اين ميان حمختلف خانگي، تجاري و صنعتي نصب 

 3/128، 3/9442خراسان رضوي به ترتيب با اصفهان و  تهران، هايرساني استان هاي گاز. شرکتنصب شده است 9812

 اند. در پايان اين سال درداشته 9812بيشترين عمليات انشعاب گذاري در کشور را تا پايان سال انشعاب  هزار 0/251و 

به جمع  9812ميليون مصرف کننده، در سال  8/9کننده در کشور وجود داشته که بيش از  ميليون مصرف 5/92مجموع 

 3/9به ازاء هر انشعاب نصب شده گازطبيعي در کشور حدود ، 9812اند. در پايان سال مصرف کنندگان کشور افزوده شده

 ه وجود داشته است.مصرف کنند

 

   مصرف گازطبیعی -10-5-1

 گيرد:ي در دو بخش مصارف نهايي و مصارف بخش انرژي مورد استفاده قرار ميگازطبيع

شود. در مصارف نهايي مصارف نهايي گازطبيعي خود به دو بخش مصارف نهايي انرژي و غير انرژي تقسيم مي –

، حمل و نقل،  هاي خانگي، تجاري و عمومي، صنعتانرژي از گازطبيعي براي تأمين انرژي مورد نياز زير بخش

گردد. مصرف گازطبيعي به عنوان خوراک پتروشيمي از جمله کشاورزي و سوخت پتروشيمي استفاده مي

هايي غير از تبديل مصارف غير انرژي است. به عبارت ديگر توزيع گازطبيعي به مصرف کنندگان براي فعاليت

 گويند.سوخت را مصرف نهايي مي
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هاي تقويت فشار، سوخت هاي نفت و گاز، ايستگاهسوخت پااليشگاهمصارف بخش انرژي گازطبيعي شامل  –

، مصارف واحدهاي کوره هاها و ديزل ژنراتورهاي موجود در مسير خط لوله و گاز مصرفي در نيروگاهتوربين

باشد. در واقع ميها و خوراک واحدهاي هيدروژن سازي خانه سازي، مصارف تلمبهبلند، واحدهاي کک 

 گردد. ر اين بخش در مراکز تبديل انرژي مصرف ميگازطبيعي د

ميليارد متر مكعب بود که نسبت به سال قبل  3/952مصارف نهايي و مصرف بخش انرژي گازطبيعي  9812در سال 

درصد بود. در  2/89و  3/63درصد افزايش داشت. در اين سال سهم مصارف نهايي و مصارف بخش انرژي به ترتيب  0/9

درصد  3/2درصد افزايش و در مقابل سهم مصارف بخش انرژي  4/4مصارف نهايي نسبت به سال قبل سهم  9812سال 

هاي خانگي، تجاري و عمومي به دليل شدت سرما و روشن بودن همه کاهش داشت. افزايش مصرف نهايي بخش

 239بخش کشاورزي با هاي گرمايشي بخش خانگي و تجاري بود. اما بيشترين رشد مصرف گازطبيعي مربوط به  سامانه

باشد. بيشترين کاهش رشد مصرف گازطبيعي در اين سال به بخش  درصد رشد مي 1/86مكعب افزايش و  ميليون متر

سوخت و خوراک پتروشيمي اختصاص داشته که اين امر عمدتاً به دليل افزايش مصرف خانگي و قطع گاز واحدهاي 

 پتروشيمي در روزهاي سرد فصل زمستان بوده است.

 5/9136مترمكعب کاهش نسبت به سال قبل به  3/3، با 9812سرانه کل مصرف گازطبيعي در کشوردر سال 

 مترمكعب رسيد. 

 

 قیمت گازطبیعی  -11-5-1

 شود. تقسيم مي خانگي و صنعتي ،هاي گازطبيعي به سه بخش اصلي عموميتعرفه

مراکز فرهنگي،  -2دهاي تجاري کسب و خدمات اماکن و تأسيسات دولتي و واح -9بخش عمومي شامل چهار گروه 

ها )تجاري ها و گرمابهنانوايي -4ها )ويژه مذهبي( مساجد و حسينيه -8 آموزشي و ورزشي دولتي، تعاوني و خصوصي

 اي دارند. باشد که هر کدام تعرفه جداگانهويژه( مي

ها و صنعتي، کشاورزي، دامپروري، هتل واحدهاي -9باشد که عبارتند از: بخش صنعتي نيز شامل چهار گروه مي

هاي در مالكيت وزارت نفت و گاز مصرفي براي خوراک پتروشيمي و سوخت آن ها و تلمبه خانهپااليشگاه -2ها مسافرخانه

 براي مصرف حمل و نقل.  CNGهاي سوخت ارائه شده در ايستگاه -4 هانيروگاه -8

به دنبال اجرايي شدن گردد. هاي مسكوني ميخانه مرکزي آپارتمانبخش خانگي نيز شامل اماکن مسكوني و موتور

هاي جديد گازطبيعي در بخش خانگي، کشور از نظر آب و هوايي و ها، به منظور تعيين نرخيارانهسازي  قانون هدفمند

به دو بخش  از سال ماه  92، گذاري پله و براساس فرمول جديد قيمت 92همچنين مشترکان بر اساس دامنه مصرف به 

در هر يک از اين دو دوره زماني گازطبيعي الگوهاي مصرف  .هفت ماهه و پنج ماهه پاياني سال تقسيم بندي شده است

بهاي مشترکان بخش  اي در محاسبه گازمنطقه –با توجه به اجراي سياست شهرستاني  .تفاوتهايي با يكديگر دارند

شهر ايران مطابق با چهار اقليم آب و هوايي تعيين شده که بر اين  860خانگي، متوسط مصرف گاز طبيعي در بيش از 

گاز هر مترمكعب  تعرفه اساس شهرهاي سردسير مجاز به مصرف گاز بيشتري نسبت به شهرهاي گرمسيري هستند.
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در تعيين گرديده است. ريال  300 سال ماهه دوم  5ريال و در  9800 ،9812سال ماه ابتداي  2بر اساس تعرفه  خانگي

 ريال بر متر مكعب بوده است. 594، متوسط قيمت فروش در اين بخش 9812سال 

و   2900به ترتيب  9812سال ماهه آخر  5و در سال  ماه ابتداي 2تعرفه  درعمومي و تجاري گاز بخش  تعرفه

 عب بود.ريال به ازاي هر متر مك 225و  192، 9812ها در سال  ريال بوده و متوسط قيمت فروش اين بخش 9900

و  9812سال ماه ابتداي  2در  خيريه، مساجد روستايي، مذهبي، ورزشي و کشاورزي ، آموزشيبخش تعرفه گاز در 

ريال به ازاي هر مترمكعب بود. متوسط قيمت فروش نيز در اين سال به  200و  9900ماه انتهاي سال به ترتيب  5در 

 ي هر متر مكعب بود.ريال به ازا 246 و 686، 842، 485، 691، 592ترتيب 

به ازاي هر ماه انتهاي سال  5ماه ابتداي سال و  2هاي پتروشيمي و توليد کود اوره در ، مجتمعصنايع تعرفه گاز

ريال به ازاي هر  309و  398، 285ها به ترتيب شد. متوسط قيمت فروش اين بخشتعيين ريال  300مترمكعب 

 مترمكعب بود.

ريال بود و متوسط قيمت  2200، 9812سال ماهه آخر  5و در سال  ماه ابتداي 2 درحمل و نقل گاز بخش  تعرفه

 ريال به ازاي هر متر مكعب بود.  2969فروش اين بخش 

 

 برق  -4-1

 هاظرفیت اسمی و عملی نیروگاه -1-4-1

اند. درصد جمعيت روستايي کشور از نعمت برق برخوردار بوده 3/11درصد جمعيت شهري و  900، 9812در سال 

متشكل  يع بزرگ و بخش خصوصيرو، صنايهاي وابسته به وزارت ناز کشور توسط نيروگاهيبرق مورد ن يدر اين سال، انرژ

روگاه ين 46، يبيترک كليروگاه سين 93(، CHP-DGواحد توليد پراکنده ) 29و  يروگاه گازين 69، يروگاه بخارين 25از 

وگاز سوز يروگاه بين 8ک، ييواحد فتوولتا 4، ين باديتورب 932(، ينيک و م)بزرگ، متوسط، کوچ يروگاه آبين 43، يزليد

 8/9المللي با نصب واحدهاي جديدي نيروگاهي به ظرفيت هاي بينرغم تحريمن شده است. در اين سال علييتأم

صد افزايش در 2/2گذشته  گيگاوات رسيد که نسبت به سال 2/20هاي برق کشور به گيگاوات، ظرفيت اسمي نيروگاه

 6/41هاي کشور داشت. ايران در توليد برق در رتبه اول منطقه و چهاردهم جهان قرار دارد. از کل ظرفيت اسمي نيروگاه

درصد به سازمان انرژي اتمي  5/9درصد به صنايع بزرگ،  1/2درصد آن به بخش خصوصي،  49درصد به وزارت نيرو، 

واحد  9،  (DGواحد توليد پراکنده ) 94، 9812ک تعلق دارد. در سال ييتاکوچک فتوول يدرصد به واحدها 05/0ايران و 

اندازي شدند. واحد نيروگاه بادي راه 2 و واحد نيروگاهي برق آبي 2ترکيبي، واحدهاي نيروگاه سيكل 4نيروگاه گازي، 

افزايش در جهت انرژي کشور مگاوات نيروگاه ري نيز از مدار خارج گرديد. در اين سال، سياست  4/42البته در اين سال 

هاي گازي با تكنولوژي جديد و سيكل ترکيبي،  گيري به سوي استفاده از نيروگاه ظرفيت سيستم توليد برق کشور، جهت

محيطي و مشارکت  ي شبكه، رعايت مسايل زيستي، افزايش ضريب ذخيره توليد و پايا هاي تجديدپذير گيري از انرژي بهره

ها و باالخره رسيدن به بازدهي باالتر در توليد برق، قرار گرفت. در اين راستا  ت نيروگاهدادن بخش خصوصي در ساخ

 اقداماتي به شرح زير صورت گرفته است:
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  هاي موجود به بخش  را در زمينه واگذاري نيروگاه يمتعدد يها تيتاکنون، وزارت نيرو فعال 9834از سال

د برق يتول يکشور را برا يبخش انجام داده و بخش خصوص هاي جديد توسط اين خصوصي و يا احداث نيروگاه

بخش خصوصي اختصاص  يها درصد از کل توليد برق کشور به نيروگاه 49، 9812ب نموده است. در سال يترغ

 داشته است.

 و سيكل ترکيبي، که داراي فناوري پيشرفته، راندمان  يهاي گاز کارگيري هرچه بيشتر نيروگاه در راستاي به

 6/60در مجموع به  9812ترکيبي، در سال  و سيكل يهاي گاز و آاليندگي کمتر هستند، سهم نيروگاه باالتر

هاي گازي و برابر گرديده است. در اين دوره ظرفيت اسمي نيروگاه 8/2، 9834د که نسبت به سال يدرصد رس

هاي گازي و سيكل نيروگاهبرابر شده است که اين امر به دليل احداث  6/2و  9/2ترکيبي به ترتيب  سيكل

هاي مختلف دولتي، صنايع بزرگ و خصوصي و همچنين نصب مولدهاي توليد پراکنده  ترکيبي جديد در بخش

 باشد.  هاي دولتي به بخش خصوصي ميو مقياس کوچک توسط بخش خصوصي و واگذاري بسياري از نيروگاه

 9/941به  9834مگاوات در سال  2/42گاز( از هاي تجديدپذير )بادي، خورشيدي و بيو ظرفيت اسمي نيروگاه 

هاي بادي، خورشيدي و بيوگاز کشور برابر شده است. سهم نيروگاه 9/8رسيد که حدوداً  9812مگاوات در سال 

 باشد. درصد کل ظرفيت نيروگاهي کشور مي 2/0در سال مورد بررسي در مجموع 

 وري سوخت و رق و حرارت با هدف افزايش بهرههاي برق کشور، افزايش توليد همزمان ب از جمله سياست

مگاوات با هدف تأمين مصرف محلي و کاهش تلفات شبكه  8000همچنين توسعه توليد پراکنده تا سطح 

تحت پوشش بخش  سوزواحد توليد پراکنده گاز 29در مجموع  9812توزيع مد نظر بوده است. در سال 

 مگاوات بوده است. 583جموع  خصوصي در کشور فعال بوده که ظرفيت آنها در م

 هاي نوين، نيروگاه اتمي بوشهر با ها و دستيابي به فناوريدر راستاي تنوع بخشيدن به سوخت مصرفي نيروگاه

برداري واحد يكم اين اندازي و بهرهبرداري رسيد. تست راهبه بهره 9810مگاوات در سال  9020ظرفيت اسمي 

گذاري مجدد و ، عمليات سوخت9812به اتمام رسيد و در اواخر بهمن  9812نيروگاه در انتهاي شهريور سال 

 برنامه نگهداري و تعميرات آن آغاز گرديد. 

گيگاوات رسيد که اين رقم نسبت به سال قبل آن  3/69هاي برق کشور به ، ظرفيت عملي نيروگاه9812در سال 

ثابت بوده و بزرگ در اين سال نسبت به سال قبل هاي صنايع  درصد افزايش يافته است. ظرفيت عملي نيروگاه 2/2

و  يگاز يهاروگاهين يت عملير را در ظرفين تأثيشتريب ،يطيط محيها شراروگاهيان انواع نيدر متغييري نكرده است. 

ط ي، براساس شرايبخار يهاروگاهيها برخالف نروگاهين نيا يطراحزيرا دارد،  يبيترک كليس يهاروگاهين يگاز يواحدها

درجه  95 يآزاد و دما يايارتفاع صفر از سطح در يعني يالمللنيهر محل نبوده بلكه براساس استاندارد ب يطيمح

 باشد.يدرصد م 60گراد و رطوبت نسبي يسانت

 

 ها راندمان نیروگاه -2-4-1

ل قبل به نسبت به ساکاهش درصد  2/0، با 9812هاي حرارتي برق کشور در سال راندمان کل نيروگاهمتوسط 
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و  6/82، 4/86هاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ به ترتيب  درصد رسيد. در اين سال راندمان نيروگاه 0/82

 1/81به  4/81درصد افزايش از  5/0اين در حالي است که متوسط راندمان کل نيروگاهها با . ه استدرصد بود 9/85

هاي کشور با هدف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه )افزايش يک درصد  افزايش راندمان کل نيروگاهدرصد رسيده است. 

گيري صحيح در اقدامات مربوط به افزايش راندمان  در سال( فاصله دارد اما همين ميزان افزايش نيز نشاندهنده جهت

 هاي حرارتي است.  اهكي از عوامل مهم و تأثيرگذار بر ميزان توليد برق در کشور، بازدهي نيروگيباشد.  ها مينيروگاه

 روز متناسب با نياز  کند در ساعات مختلف شبانهروزي نياز مصرف ايجاب مي آرايش بهينه توليد: تغييرات شبانه

هاي مختلف توليد )با بار کامل، غير کامل و توقف( قرار گيرند. مصرف، واحدهاي مختلف شبكه در حالت

کننده آرايش توليد در سطح شبكه با هدف تأمين  ز عوامل تعيينمجموعه کليه امكانات با توجه به محدوديتها، ا

هاي توزيع اقتصادي بار هاي مختلف بازار و روشکامل نياز مصرف و حفظ حداکثر راندمان است که با مكانيزم

 آيد. هاي مختلف به دست ميبين نيروگاه

  رويه مصرف برق، کماکان واحدهاي يگويي به رشد ب خارج کردن واحدهاي قديمي کم راندمان: به منظور پاسخ

هاي آتي اين امكان گيرند. با کنترل رشد مصرف برق در سال برداري قرار ميقديمي کم راندمان مورد بهره

 ها اقدام نمود.شود تا نسبت به توقف اين واحدها و يا کاهش بيشتر ساعات کارکرد آنفراهم مي

 جويي در مصرف سوخت نيز ر افزايش راندمان موجب صرفهتبديل واحدهاي گازي به سيكل ترکيبي عالوه ب

جويي مصرف سوخت به هاي سيكل ترکيبي به طور متوسط موجب صرفه شود. هر واحد بخار در نيروگاه مي

چهار واحد بخار چرخه ترکيبي، دو  9812گردد. در سال ميليون مترمكعب گاز طبيعي در سال مي 200ميزان 

  .يک واحد در نيروگاه آبادان و ديگري در نيروگاه شيرکوه به بهره برداري رسيدندواحد در نيروگاه پره سر، 

 

 تولید انرژي الکتريکی  -1-4-1

ن و ياز مصرف برق مشترکيد برق بايستي با توجه به نين تولين مختلف است. بنابراياز مصرف مشترک يد برق تابعيتول

هاي کشور در سال رد. توليد انرژي الكتريكي نيروگاهيصورت گ يخلع و مصارف دايانتقال و توز يهازان تلفات شبكهيم

 يديدرصد رشد داشته است. از کل برق تول 5/8ساعت رسيد که نسبت به سال قبل از آن حدود   تراوات 4/262به  9812

 2/9درصد توسط صنايع بزرگ و  5/2درصد توسط بخش خصوصي،  9/43درصد توسط وزارت نيرو،  2/42کشور حدود 

از اين  ين شده است. توليد برق توسط بخش خصوصي و واگذاري تعداديدرصد توسط سازمان انرژي اتمي ايران تأم

توليد برابر شده است. البته  2/4ها خصوصي سازي، ها به بخش خصوصي در مقايسه با سال گذشته، در پي سياستنيروگاه

به طور کامل در مرحله بهره  9812ن نيز به دليل آنكه در سال نيروگاه اتمي بوشهر وابسته به سازمان انرژي اتمي ايرا

 برابري شده است. 5/2برداري تجاري بوده، نسبت به سال قبل از آن که تقريباً نيمي از سال را در مدار بوده، 

درصد،  6/5درصد، آبي  2/25درصد، گازي  2/88درصد، سيكل ترکيبي  2/84هاي بخاري  سهم توليد در نيروگاه

ران، توليد يدرصد بوده است. با توجه به اقليم و شرايط آب و هوايي در ا 08/0درصد و ديزلي نيز  1/9يدپذير و اتمي تجد

هاي بخاري و گازي نسبت به سال قبل به  گيرد. توليد نيروگاه صورت مي يحرارت يهاروگاهيبرق در کشور عمدتاً توسط ن
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درصد افزايش داشته است. در سال  5/3هاي سيكل ترکيبي نيروگاه درصد کاهش و در مقابل توليد 2/9و  0/2ترتيب 

بادي، خورشيدي، اتمي و بيوگازسوز( نسبت به سال قبل، از رشد آبي، اي )هاي تجديدپذير و هسته ، توليد نيروگاه9812

 است.   درصد برخوردار بوده 3/84اي به ميزان  قابل مالحظه

 

 ها سوخت مصرفی نیروگاه -5-4-1

 2/92ميليارد ليتر نفت کوره،  8/95ميليارد مترمكعب گازطبيعي،  6/86در کل صنعت برق کشور  9812ال در س

متر مكعب گاز کک مورد استفاده قرار ميليون  8/2ميليارد مترمكعب گاز کوره بلند و تنها  8/2ميليارد ليتر نفت گاز، 

هاي کشور به خود اختصاص داده ت مصرفي نيروگاهترين سهم را در سوخدرصد عمده 1/55گرفته است. گازطبيعي با 

 اند. درصد بوده 2/0و  8/93، 2/25ها به ترتيب گاز و ساير سوختکوره، نفت است. پس از گازطبيعي، سوخت نفت

نفت گاز براي  يعنين يگزيجا يهاها به ناچار از سوختروگاهيسرد سال، ن يهادر ماه يعيدر شرايط کمبود گازطب 

ند. لذا نحوه تأمين گازطبيعي، ينمايهاي بخاري استفاده م اي گازي و سيكل ترکيبي و نفت کوره براي نيروگاههنيروگاه

که در فصل سرما،  يد. به طوريجاد نماياز شبكه برق ا يبردار را در بهره ييهاتيها را متأثر و محدودروگاهيعملكرد ن

 يسازرهيت حمل و ذخيباشد. قطع سوخت گاز و محدوديها ماهروگين سوخت نيد برق، تأمين مسئله در توليترياساس

گردد.  مي يزات و همچنين در برخي مواقع خاموشيع، منجر به خروج واحدها از مدار، استهالک واحدها و تجهيسوخت ما

هدان، فرگ )چابهار(، زا کنارک ،هاي گازي کهنوج هاي بخاري ايرانشهر و زرند و همچنين نيروگاه نيروگاه 9812در سال 

 اند.  کهنوج به دليل متصل نبودن به شبكه گاز کشور، فقط سوخت مايع مصرف کرده و گازي، گناوه داراب، چابهار

درصد نسبت به سال  8/52و 1/5هاي حرارتي کشور  سوخت نفت کوره و گازوئيل مصرفي نيروگاه 9812در سال 

است. الزم به ذکر است که گاز کک و گاز کوره بلند نيز  درصد کاهش داشته 2/1قبل افزايش داشته و مصرف گازطبيعي 

درصد افزايش داشته  2/94شود. گاز کوره بلند نسبت به سال گذشته  يبرق ذوب آهن اصفهان مصرف م يتنها در مولدها

 هاي کک سازي ذوب آهن اصفهان، از گاز کک در واحد نيروگاهي آن استفاده شده است.و با راه اندازي مجدد باطري

 مهمي در کاهش آلودگي زيست محيطي دارد. ي تأثير استفاده از گازهاي فرايندي )گاز کوره بلند و کک ساز

ها با هماهنگي وزارت نفت صورت پذيرفته  سازي در نيروگاه ريزي و اقدام الزم براي ساخت مخازن ذخيره  برنامه

د تا در مواقع قطع گازطبيعي يت نمايروز کفا 45 ياها به طور متوسط برروگاهيسازي ناست. به نحوي که ظرفيت ذخيره

يابي محل احداث ها پيش نيايد. همچنين در اين راستا وزارت نيرو بهينهروگاهين سوخت نينه تأميمشكلي در زم

 هاي خود در بخش برق قرار داده است.  ها با توجه به امكان تأمين سوخت مورد نياز آنها را در زمره برنامه نيروگاه

تر در يون ليليم 5340افته و از يش يتر افزايون ليليم 995ها حدود  ، ظرفيت مخازن سوخت نيروگاه12سال  در

درصد( مربوط به مخازن نفت  6/54تر )يون ليليم 8229زان ين ميده است که از ايميليون ليتر رس 5132به  9819سال 

ري،  يهاروگاهين يبرا 9812باشد. در سال يه مدرصد( مربوط به مخازن نفت کور 4/45تر )يون ليليم 2296گاز و 

 د. يجاد گرديد ايمخازن جد ،ايرانشهر )گازي(، چرخه ترکيبي کرمان و منتظر قائم
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 مصرف داخلی و تلفات -4-4-1

آالت همان نيروگاه به مصرف  بخشي از انرژي برق توليد شده در هر نيروگاه براي استفاده در تجهيزات و ماشين

ها، کمتر از مقداري است که وسايل هاي انتقال در خروجي نيروگاه مين جهت، انرژي تحويل شده به شبكهرسد. به ه مي

درصد از کل توليد برق کشور را  5/8هاي کشور  ، مصرف داخلي نيروگاه9812دهند. در سال  گيري مولدها نشان مي اندازه

اند، چنانچه  ي، گازي و آبي مصرف داخلي کمتري داشتههاي سيكل ترکيب در بر گرفته است. شايان ذکر است که نيروگاه

ها کاسته شده است.  هاي اخير به تدريج از درصد مصرف داخلي کل نيروگاه ها در سال با توسعه اين دسته از نيروگاه

ود. ش هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع عمدتاً به صورت گرما تلف مي در شبكه ،همچنين بخشي از انرژي برق توليد شده

درصد از کل انرژي توليد و خريداري شده  3/94به  9819سال در درصد  95/95از ع يکل سهم تلفات شبكه انتقال و توز

 رسيد.  9812در سال ع يدر سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع و توز

 

 هاي انتقال و توزيع شبکه -6-4-1

و در شده هاي توزيع منتقل توزيع به مبادي شبكهها از طريق خطوط انتقال و فوق انرژي توليد شده در نيروگاه

ترين سطح ولتاژ شوند. در حال حاضر متداولکننده نهايي تحويل داده مي هاي توزيع به مصرفنهايت از طريق شبكه

 68و  66، 982کيلوولت و در سطح ولتاژ خطوط فوق توزيع  280و  400رساني کشور  خطوط انتقال در سيستم برق

ده و يب رسيلوولت از جنوب به مرکز کشور به تصويک 265خط و پست با ولتاژ  يهاراً پروژهيباشد. البته اخکيلوولت مي

 رسد. يران اصفهان به تهران ميه آغاز و پس از عبور از تين طرح از عسلويدر مرحله مطالعاتي است. فاز اول ا

 46240و  28064، 80800، 2/91194يب کيلوولت به ترت 66و  68، 982، 280، 400طول خطوط  9812در سال 

هزار کيلومتر  2/825و  3/833کيلوولت و خطوط فشار ضعيف به ترتيب  88و  20، 99کيلومتر مدار و مجموع خطوط 

 اند: برداري رسيده در سطح کشور به بهره 9812زير در سال و فوق توزيع هاي خطوط انتقال  بود. پروژه

  سيكل ترکيبي قدس، سيرجان -چهلستون، آهوان -، لردگان 4رونسد کا -کيلوولت: لردگان 400خطوط- 

 نيروگاه جنوب اصفهان )سرو(. -سير، يزد دودفوالد، ارتباطي فوالد بر

  دوگنبدان، خط ورودي پست مهديس، نكا -صفه، خط ورودي پست ساران -کيلوولت: امير حمزه 280خطوط- 

 فوالد ارفع. -نايين ، سرو -سيريک، اردکان -280زاغمرز، ميناب 

  مالكريم، انشعاب  -هوانيروز -بدرانلو، محمدآباد-گلمانخانه، باباامان -کيلوولت: خط شعاعي شورکند 982خطوط

-چغادک 400آذر،  –وحدت )انشعاب سيمان دهلران(، مهران  -آبشار )شمال شرق شوشتر(، انديمشک -

 ارگ جديد. -مخورموج(، ب -و کنگان 400کاکي )کنگان  -نيروگاه کنگان -خورموج

  جوکار -خانيصفه، شهيد صفي -(، امير حمزه68چادگان )داران  –کيلوولت: دامنه  66و  68خطوط- 

پتروشيمي هگمتانه،  -280زرنديه )صنعتي مامونيه(، همدان  -پرند -مامونيه -اناران –، ساوه 9تويسرکان 

تا سر کابل  68شهريار  -قائم از خط منتظر4، تي اف انديشه 2شمس آباد  -، پرند280جمكران  -همتي

 280ميامي(،  400) 9بيارجمند -ريخته گري سهند، ميامي -کاسپين، سلطان آباد -باورس -، ميندر4انديشه
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حسن آباد ياسوکند،  -)ايرانخواه(، بيجار 68ديواندره  -280نيكشهر، سقز  -شهرک صنعتي، چاهان -گرمسار

فوالد،  -نفت خشت، الکان -جويم )پكيج بنارويه(، دشتستان -هفت چشمه، جهرم -280دره شهر، ايالم  -بدره

ابرکوه،  -شهرک علوي، کوثر -، تازيان2درگهان -فرهنگ، درگهان -280سيمان کياسر، ميناب  -کياسر

 -، دوشان تپه، حامد، شمال پارک، نكا4هوايي، سرکابل انديشه -9بروجرد -صدوق، انتهاي بهمن -رستاق

 ادگان.پست آز -زاغمرز، پست غرب

رسند، احداث و توسعه هاي آتي به اتمام ميکه در سال 9812هاي در دست اقدام در پايان سال از جمله پروژه

کيلومتر شبكه فيبر  1/9456باشد همچنين طرح احداث و توسعه کيلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزيع مي 3/96524

 توان به خطوط در دست اجراي زير اشاره نمود: مي ها باشد. از جمله اين پروژه نوري در دست اقدام مي

شهيد  -امير کبير و امير کبير –کيلوولت گتوند  400ارگ بم، خط  –کيلوولت نبوت زاهدان  400احداث خط 

کيلوولت  280، خط  پارسيان -کيلوولت عسلويه  400نيشابور )مدار دوم(، خط  -لت قدس وکيلو 400رجايي، خط 

تبادل توان نقاط مختلف شبكه تأثير بسزايي دارند. افزايش ولتاژ و يا صالح ها در ا... که هرکدام از آنسراوان و . -جكيگور 

جبل علي ) دبي( و  -کويته )پاکستان( و بندر لنگه )ايران( -زاهدان )ايران( HVDCهمچنين احداث خطوط ارتباطي 

 است.  دست مطالعهافغانستان و تاجيكستان نيز در  –تربت جام )ايران( 

 

 هاي انتقال و توزيع پست -7-4-1

پست برق تأسيساتي است که در مسير توليد، انتقال يا توزيع انرژي الكتريكي، ولتاژ را به وسيله ترانسفورماتور به 

ه کنند  دهد. انرژي الكتريكي ممكن است از ميان تعداد زيادي پست بين نيروگاه و مصرفتر تغيير ميمقادير باالتر يا پايين

هزار ترانسفورماتور با ظرفيت  6/522، بالغ بر 9812عبور نمايد و ولتاژ آن در طول مسير بارها تغيير کند. در سال 

هاي انتقال و فوق توزيع کشور مگاولت آمپر در کشور وجود داشته است. همچنين در اين سال ظرفيت پست 812292

هاي  توان به پستاند، ميبرداري رسيده به بهره 9812در سال هايي که مگاولت آمپر بوده است. از جمله پست 216344

 زير اشاره نمود:

کيلوولت مهر شازند و خطوط اتصالي آن است که مسيري جديد در تبادل شبكه  280/400هاي بهره برداري از پست

طي ما بين آنها که کيلوولت نبوت زاهدان و خطوط ارتبا 280/400پست دائم  ،کنندجنوب به شمال کشور را فراهم مي

لت وکيلو 68/280پست ، تكميل آن باعث فراهم ساختن ارتباطي مطمئن براي مدار سوم خراسان به شبكه سراسري است

لت ملي راه اهواز وکيلو 280/  88گيلولت جهان آرا، پست  982/400اي سيستان و بلوچستان، پست  پالن در برق منطقه

لت سرو وکيلو 400/  280اي زنجان، پست کيلوولت مينودر در برق منطقه  400/ 68اي خوزستان، پست  در برق منطقه

اي  لت منوجان در برق منطقهوکيلو 28/  982اي يزد، پست  کيلوولت رستاق در برق منطقه 280/  982پست ، اردکان

اي هرمزگان منطقهرودخانه در برق  982/28اي مازندران و پست کيلوولت زاغمرز در برق منطقه 280/ 68کرمان، پست 

 و خطوط ارتباطي بين آنها بوده است. 

 400گردند، شامل پست  ها به شبكه سراسري برق مي هاي بالفصل نيروگاهي نيز که سبب انتقال توليد نيروگاه پست
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لت بمپور ايرانشهر، وکيلو 280لت نيروگاه خرمشهر، پست وکيلو 400کيلوولت بخش بخار نيروگاه آبادان، تكميل پست 

 400سياه بيشه، پست  اي خيرهذنيروگاه تلمبه  GISلت وکيلو 400ولت پره سرگيالن، پست وکيل 280تكميل پست 

به بهره  9812)ايسين( هرمزگان است که در سال  لت نيروگاه گنووکيلو 400/  280پست  ولت شيرکوه يزد وکيلو

 اند. برداري رسيده

 مگاولت آمپر، اشاره نمود. 0/58994پروژه با ظرفيت  262توان به  مي، 9812هاي در دست اقدام تا پايان سال پروژه

 هاي در دست اجراي زير اشاره نمود. توان به پستها مياز جمله اين پروژه

پست  کيلوولت شاهماران، 982/400پست  کيلوولت جاجرم، 982/400کيلوولت ارگ بم، پست  982/400پست 

  کيلوولت فيروزکوه 68/400کيلوولت کهنوج، پست  280/400

 

 مبادالت انرژي الکتريکی -8-4-1

 ،يوربهره افزايش مصرف، ديجد مراکز و بازارها به يدسترس: جمله ازي هايتيمز کشورها ريسا با رانيا برق تبادل

 برق، ذخيره ظرفيت تأمين جهت در متعامل کشورهاي امكانات از استفاده سراسري، شبكه اطمينان ضريب و پايداري

 و يمهندس خدمات بيشتر صدور امكان ،ظرفيت اين ايجاد براي نياز مورد اعتبارات کاهش و يگذار هيسرما در ييجو فهصر

 آنها با که هيهمساي کشورهاي تمام با رانيا حاضر حال در.  دارد کشوري برا را منطقه يکشورها به يبرق زاتيتجه و کاال

 برق انتقال براي را زمينه تواند مي برق اي منطقه همكاري طرح. داردي كيالكتر ارتباط است، مشترکي خاک مرز داراي

 برق شبكه به ايران برق تا است اي زمينه پيش امر اين. کند فراهم نيز نيستند ايران همسايگي در که کشورهايي به ايران

 هاب به شدن ليتبد وي انرژ لپ نقشي فايا در کشور گاهيجاي ارتقا و حفظ رو،ين وزارتي هاتياولو از. گردد متصل اروپا

 که بوده ساعت تراوات 6/99 و 2/8 بيترت به رانيا برق صادرات و واردات زانيم ،9812 سال دراست  منطقه در برق

 رانيا ،يبررس مورد سال در. است داشته شيافزا درصد 8/5 صادرات و کاهش درصد 6/4 گذشته سال به نسبت واردات

 و صادرات نيشتريب. است نموده صادر افغانستان و هيترک عراق، کشور سه به را خود راتيصاد برق از درصد 9/15 از شيب

 واردات نيشتريب و عراق، کشور به صادرات نيشتريب هاماه نيا در که داده رخخرداد  وي دي هاماه در رانيا برق واردات

 . استبوده  ارمنستان و ترکمنستاني کشورها از

 

 مصرف برق    -2-4-1

ها، واحدهاي کک  کل فروش برق وزارت نيرو و صنايع بزرگ )با احتساب برق مصرفي پااليشگاه 9812سال در 

 0/5ساعت بود که نسبت به سال قبل داراي نرخ رشدي معادل  گيگاوات 2/202031سازي و واحدهاي کوره بلند( حدود 

ساعت بوده، توسط وزارت  گيگاوات 208033درصد برق مصرفي کشور که معادل  9/13درصد بوده است. در اين سال 

ساعت  گيگاوات  2/4009اند که   ژه برق داشتهيساعت توليد و گيگاوات 1/6894شده است. صنايع بزرگ نيز تأمين نيرو 

اند. در سال مورد بررسي  ساعت باقيمانده را به شبكه سراسري فروخته گيگاوات 2/2898اند و  آن را به مصرف خود رسانده

، 2/89، 6/84نعت، خانگي، کشاورزي، عمومي، تجاري، ساير مصارف و حمل و نقل به ترتيب سهمي معادل، هاي صبخش
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 اند.درصد از کل فروش برق وزارت نيرو را داشته 2/0و  1/9، 6/6، 3/3، 8/96

 يهاو دستگاه يو استفاده از لوازم خانگ ييعمدتاً شامل روشنا يمصرف برق در بخش خانگ مصرف بخش خانگی:

ساعت بوده   کيلووات 5/2601حدود  9812باشد. سرانه مصرف برق به ازاي هر مشترک خانگي در سال يکننده مخنک

که با وجود افزايش   دهددهد. اين امر نشان مي درصد کاهش را نشان مي 2/0است که نسبت به سال ما قبل آن 

 ترک خانگي کاهش يافته است.مصرف برق و به تبع آن سرانه مصرف هر مش ،مشترکين بخش خانگي

ساعت بوده  کيلووات  3/8590در اين سال ميانگين مصرف هر مشترک اين بخش در حدود  مصرف بخش تجاري:

 افزايش داشته است.  9819درصد نسبت به سال  6/0که 

ساعت بوده که نسبت به سال   کيلووات 0/98102متوسط مصرف هر مشترک اين بخش  مصرف بخش عمومی:

توان به رعايت الگوي مصرف و مديريت درصد کاهش داشته است. از علل عمده کاهش مصرف در اين بخش مي 3/2قبل 

 مصرف انرژي خصوصاً در ادارات دولتي اشاره کرد.

، صنايع ريخته گري، صنايع آهن، فوالد، مس، پتروشيمي، سيمان، قند و شكرذوب صنايع  مصرف بخش صنعت:

باشند. مصرف باالي برخي از صنايع بزرگ کشور، از جمله صنايع با مصرف باالي انرژي ميو نساجي توليدي آلومينيوم 

هاي اختصاصي کنند. آنها را بر آن داشته است که براي تأمين بخشي از انرژي مصرفي خود اقدام به ساخت نيروگاه

عت بوده و نسبت به سال مگاوات سا 3/864معادل  9812وزارت نيرو در سال  يمتوسط مصرف برق هر مشترک صنعت

ن بخش حمل و نقل در بخش ير مشترکيدرصد افزايش داشته است. با توجه به آنكه در آمار شرکت توان 5/0قبل از آن 

محاسبه سرانه مصرف برق مشترکين بخش صنعت، مصرف بخش صنعت با احتساب  ين برايشوند، بنابرايصنعت لحاظ م

 گردد.يمصرف بخش حمل و نقل محاسبه م

وري و کارايي و حفاظت از به کارگيري برق در صنعت حمل و نقل براي افزايش بهره مصرف بخش حمل و نقل:

 يرويتهران و مشهد از برق به عنوان ن يدر حال حاضر در شهرها باشد.محيط زيست جزء اهداف صنعت برق کشور مي

شهري در حال آهن هاي راهاز و تبريز پروژهشير شود؛ و در شهرهاي اصفهان،يمحرکه در بخش حمل و نقل استفاده م

آهن شهري تهران و حومه در بخش حمل و باشد. در تهران، شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و شرکت راهاجرا مي

ساعت  گيگاوات  9/828در مجموع معادل  9812باشند. کل مصرف برق در بخش حمل و نقل در سال نقل برقي فعال مي

از علل کاهش مصرف آن است که چهار مشترک بزرگ درصد کاهش داشته است.  1/2ت به سال ما قبل آن بوده که نسب

 2/0هر چند که سهم حمل و نقل برقي از کل فروش برق وزارت نيرو تنها آوري شدند. اتوبوس برقي شرکت واحد جمع

نسبت  9812ردار بوده و مصرف آن در سال اي برخو هاي اخير از رشد قابل مالحظه باشد، اما اين بخش در سال درصد مي

 برابر شده است.  0/8حدود  9834به سال 

ساعت بوده که  کيلووات  1/900898متوسط مصرف هر مشترک در اين بخش معادل  مصرف بخش کشاورزي:

ي به هزار حلقه چاه کشاورز 4/293حدود  9812درصد کاهش داشته است. تا پايان سال  6/2نسبت به سال ما قبل آن 

 کيلووات است.  86اند که متوسط ديماند آنها  هاي برقي مجهز گرديده پمپ

معابر جهت رفاه  ييروشنابوده است. ساير مصارف تنها شامل روشنايي معابر  9812در سال  ساير مصارف:
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رت ديگر کاهش شود. به عبايد تا زمان طلوع آن برقرار ميشهروندان و همزمان با اوج مصرف شبكه از زمان غروب خورش

هاي روشنايي و  اثر آن بر اوج مصرف از طريق جابه جايي مصرف مقدور نيست و تنها از طريق افزايش بازدهي المپ

مصرف هر مشترک  جويي کرد. سرانهتوان در مصرف انرژي اين بخش صرفه رعايت استانداردهاي نورپردازي معابر مي

 کيلووات ساعت رسيده است.  2/21502و به درصد کاهش داشته  9/4نسبت به سال پيش از آن 

توان به اين  وزارت نيرو اقداماتي در جهت کاهش مصرف برق در اين بخش انجام داده است که از آن جمله مي

آوري بخشي از انشعابات،  هاي کم مصرف و جمع هاي اضافي معابر، استفاده از المپ موارد اشاره کرد: خاموش کردن المپ

پر مصرف مورد  يكيل الكتريبه کار انداختن وسا يز برايبرق که اکثر اوقات ن ياده غير مجاز از شبكهجلوگيري از استف

 کند. يز به شبكه وارد مين يجد يهابيآس ياستفاده واقع شده که عالوه بر سرقت از شبكه برق رسان

و هوا از عوامل تأثيرگذار ت آب يهاي صنعتي و اقتصادي و وضعتعداد جمعيت، حجم فعاليت مصرف استانی برق:

 2/94ساعت برق به تنهايي  گيگاوات 2/23243اي که استان تهران با مصرف باشد. به گونهها ميدر مصرف برق استان

 1/28563درصد از برق مصرفي تأمين شده توسط وزارت نيرو را به مصرف رسانده است. استان خوزستان با مصرف 

 يهاي بعدي قرار دارند. در بخش خانگ ساعت در رتبه گيگاوات  4/20850ا مصرف ساعت و استان اصفهان ب  گيگاوات

 4/4691و  5/4229استان تهران به ترتيب با  يو تجار يگيگاوات ساعت، در بخش عموم 4/90423استان خوزستان با 

خراسان  استان يگيگاوات ساعت و در بخش کشاورز 9/99140گيگاوات ساعت، در بخش صنعت استان اصفهان با 

 اند.زان مصرف برق را به خود اختصاص دادهين ميشتريگيگاوات ساعت ب 3/4321با  يرضو

 

 مشترکین  برق -10-4-1

هاي خانگي، عمومي، تجاري، صنعتي، کشاورزي و روشنايي مشترکين برق در ايران با توجه به نوع مصرف به بخش

اند. تعداد بخش حمل و نقل در بخش صنعت محسوب گرديدهاند. قابل ذکر است که مشترکين بندي شدهمعابر تقسيم

ميليون مشترک )بدون احتساب مشترکين روشنايي معابر( به حدود  5/9با افزايش حدود  9812مشترکين برق در سال 

باشد. در اين سال بخش خانگي درصد رشد مي 8/5ميليون مشترک بالغ گرديد که نسبت به سال قبل از آن داراي  8/80

درصد از کل مشترکين را به خود اختصاص داده است. همچنين بخش خانگي با افزايش  5/39ميليون مشترک،  2/24با 

هزار مشترک داراي بيشترين افزايش مشترکين نسبت به سال  1/913ميليون مشترک و بخش تجاري با افزايش  2/9

 اند. قبل بوده

مشترکين در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن به ترتيب درصد مشترکين از لحاظ تعداد  6/91استان تهران با 

 گيرند.هاي بعدي قرار ميدرصد از کل مشترکين در رتبه 4/2درصد و اصفهان با  1/2هاي خراسان رضوي با استان

 

 مطالعه بار  -11-4-1

نطقي کردن مديريت مصرف برق مفهومي است در مقابل مديريت توليد برق و عبارت است از بهينه سازي و م

اي که با صرف هزينه کمتر ، کارايي بيشتر انرژي الكتريكي حاصل گردد. طي شبانه روز، تقاضاي مصرف برق به گونه
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اي که از حوالي غروب خورشيد به مدت چند ساعت، اکثريت مصرف کنندگان در مدار  مصرف برق متفاوت است به گونه

ي که در جهت کاهش تقاضا )بار( در ساعات اوج مصرف يهايه فعاليتهستند و تقاضاي برق به حداکثر خود مي رسد. کل

 گيرند.  گيرد، در قالب مديريت بار قرار ميروزانه و يا در روزهاي اوج مصرف ساليانه صورت مي

توان صنعت برق مجموعه اقداماتي را به منظور مديريت مصرف انجام داده است که از آن جمله مي 9812سال 

 ره نمود: موارد ذيل اشا

 صنايع در خصوص طرح تعطيالت و تعميرات ساليانه،  ارائه برنامه زمانبندي مناسب به 

 هاي مطالعات مميزي انرژي و همكاري براي رفع موانع در بكارگيري ديزل ترغيب صنايع به اجراي نتايج و توصيه

 اري و سنكرون نمودن با شبكه،ژنراتورهاي موجود صنايع بزرگ و ايجاد تسهيالت براي تأمين سوخت، بهره برد

 هاي کاهش پيک مديريت بار مصرف،پروژه 

  ،برگزاري دوره، کارگاه آموزشي و سمينارهاي تخصصي مديريت 

 هاي توزيع نيروي برق در برگزاري سمينارهاي مديريت مصرف،اي و شرکتهاي برق منطقههمكاري با شرکت 

 با مديريت مصرف، هاي مرتبطها و کارگروهعضويت و شرکت در کميته 

 ،اقدامات فرهنگي و اطالع رساني در زمينه مديريت مصرف برق 

 هاي توزيع نيروي برق.  هاي مديريت مصرف در شرکتبازديد از فعاليت 

حداکثر بار توليدي شبكه سراسري  9812سال : در حداکثر بار تولیدي همزمان شبکه سراسري و کل کشور

ک همزمان کل کشور در يدر پ يديمگاوات بوده است. حداکثر بار تول 45651شور و حداکثر بار همزمان کل ک 45521

 درصد برخوردار بوده است. 6/5و  4/2ب از رشد يبه ترت 9812و  9819هاي  سال

 

 قیمت برق  -12-4-1

 ک شاخص رفاهيک سو و به عنوان ياز  يمختلف اقتصاد يهااز بخشيمورد ن يک منبع تأمين انرژيبرق به عنوان 

گيرد،  هايي که توسط مشترکان برق صورت مي ران، پرداختيبرخوردار است. در ا ياژهيت ويگر از اهميد ياز سو ياجتماع

هايي است که در تدوين آن مسائل متعدد اقتصادي،  باشد. بلكه بر اساس تعرفه براساس هزينه تمام شده برق نمي

عنوان ابزاري کارآمد براي بهينه سازي مصرف برق مشترکين باشد،  تواند به اجتماعي و سياسي مؤثر بوده است. تعرفه مي

 گردد.  رويه برق مي اما عدم اصالح آن متناسب با افزايش هزينه تمام شده موجب مصرف بي

رسيده  9812ريال در سال  5/493به  9819ساعت در سال  ريال به ازاي هر کيلووات  0/402متوسط کل قيمت از 

از  هابخشکليه داشته است. متوسط قيمت برق در سال مورد بررسي نسبت به سال ماقبل آن و در  درصد افزايش 3/2که 

ال و به ير 8/25عمومي با  لووات ساعت به بخشيهر ک يبه ازا ياليش ريزان افزاين ميشتريافزايش برخوردار بوده است. ب

 است.  ريال اختصاص داشته 9/95بخش صنعت با 

 

 در صنعت برق سازي خصوصی -11-4-1

گذاري مورد نياز صنعت برق عموماً از طريق منابع داخلي صنعت،  در حال حاضر منابع مالي و وجوه سرمايه
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هاي مكمل دولتي، استقراض رسمي از سيستم بانكي داخلي، فروش اوراق مشارکت در داخل کشور، دريافت وام و  بودجه

شود. اصالح ساختار اقتصادي و مشارکت بخش خصوصي  لمللي تأمين ميا هاي چند جانبه و دو جانبه بين اعتبار از آژانس

است که ضرورت آن درک و حرکت به سمت آن، آغاز شده است. الزمه انجام اين مهم، روشي هاي زيربنايي،  در فعاليت

توليد و هاي  تجديد ساختار صنعت برق کشور براي ايجاد فضاي سالم رقابتي، ارتقاي سطح کيفي خدمات، کاهش هزينه

 تخصيص بهينه منابع و به تبع آن افزايش رفاه عمومي و برون سپاري وظايف است.

وزارت نيرو، به منظور ايجاد فضاي مناسب براي مشارکت بخش خصوصي در حوزه صنعت برق اقدامات متعددي  

ي انجام داده است. در حال هاي اجرايها و رويههمچون بسترسازي قانوني و حقوقي، تدوين و ابالغ مقررات و آيين نامه

ها به بخش خصوصي و يا اقدام بخش خصوصي در ساخت حاضر مشارکت بخش خصوصي از طريق واگذاري نيروگاه

 گردد.   پذيرد که در ذيل به آنها اشاره مينيروگاه صورت مي

قياس کوچک و برق پذير، مولدهاي مهاي حرارتي، تجديدهاي توسعه نيروگاهافزايش مشارکت بخش خصوصي در طرح

 باشد:هاي حرارتي به صورت زير ميهاي جديد ميزان مشارکت بخش خصوصي در نيروگاهآبي که در زمينه احداث نيروگاه

 هاي حرارتي: ميزان مشارکت بخش خصوصي در نيروگاه -الف

 باشد:ت زير ميهاي حرارتي به صورهاي جديد ميزان مشارکت بخش خصوصي در نيروگاهدر زمينه احداث نيروگاه

  مگاوات و نيروگاه شيرکوه يزد  820مگاوات )شامل: نيروگاه پره سر  430نيروگاه با ظرفيت در حدود  2تعداد

 به بهره برداري رسيد.  9812در سال  (مگاوات960يک 

  500مگاوات(، کهنوج ) 500مگاوات شامل: گناوه ) 5500نيروگاه سيكل ترکيبي با ظرفيت اسمي  1تعداد 

مگاوات(،  500مگاوات(، يزد دو صدوق ) 500مگاوات(، يزد يک شيرکوه ) 500ات(، اسالم آباد داالهو )مگاو

مگاوات( تا  500مگاوات(، اردکان ) 9000مگاوات(، بهبهان ) 9000مگاوات(، پره سر ) 500خرم آباد يک )

 در حال احداث مي باشند.  9812پايان سال 

يدي، زيست توده و برق آبي شر شامل بادي، خوريهاي تجديدپذ گاهميزان مشارکت بخش خصوصي در نيرو -ب

مگاوات و  42/862موافقتنامه اوليه احداث با ظرفيت  22هاي تجديدپذير، تعداد در بخش نيروگاه 12کوچک: در سال 

فيتي قرارداد خريد برق با ظر 4مگاوات صادر شده است. همچنين تعداد  952مجوز احداث با ظرفيت حدود  8تعداد 

 باشد.برداري تجاري ميمگاوات نيز در حال بهره 4مگاوات منعقد گرديده و يک نيروگاه با ظرفيت  904حدود 

فقره  58ميزان مشارکت بخش خصوصي در مولدهاي مقياس کوچک: در بخش مولدهاي مقياس کوچک تعداد  -ج

فقره پروانه احداث نيز  86همچنين تعداد  صادر شده است. 12مگاوات طي  سال  323موافقت نامه با ظرفيت در حدود 

 به بهره برداري رسيده است. 12مگاوات آن طي سال  16مگاوات صادر گرديده است که  868با ظرفيت در حدود 

ظرفيتي معادل  16تا  18هاي  طي سالهاي توسعه نیروگاهی: چشم انداز مشارکت بخش غیر دولتی در طرح

مگاوات از  430، ساالنه 16رود تا پايان سال  ي کشور اضافه گردد. همچنين انتظار ميها مگاوات به شبكه نيروگاه 2403

 ريزي شده نيروگاههاي قابل احداث افزوده گردد.  رفيت برنامهظطريق مولدهاي مقياس کوچک به 

هاي توسعه  افزايش مشارکت بخش غير دولتي در طرح روي افزايش مشارکت بخش دولتی: هاي پیش چالش



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

51 

 توان به موارد زير اشاره کرد: هايي روبرو است که از آن جمله مي هي با چالشنيروگا

هاي فروش برق، تأخير در اعطاي  ها توسط شوراي اقتصاد، تأخير در پرداخت صورتحساب تأخير در تصويب طرح

ه، عدم رساني به نيروگامجوزهاي زيست محيطي، تأخير در تصرف يا تملک زمين، عدم هماهنگي الزم جهت سوخت

گذاران با انواع قراردادهاي تجاري فروش  ملي، عدم آشنايي سرمايه استفاده بهينه از منابع موجود در صندوق توسعه 

، اشكاالت موجود در برخي از الزامات قانوني و LC  ها، مشكل در گشايش تضميني، کمبود نقدينگي در طول اجراي پروژه

 پرداخت تسهيالت.مشكالت تأمين کنندگان مالي و بانكها و 

هايي روبرو است ليكن به منظور حمايت از بخش خصوصي و  هرچند که جلب مشارکت بخش غير دولتي با چالش

ها  گذاري در فرآيند توليد برق مقررات خاص حمايتي تعيين و اعالم شده است که مهمترين آن تعاوني براي سرمايه

 عبارتند از:

 سال 5نير به مدت ها توسط توا تضمين خريد برق نيروگاه 

  درصد ارزش توليد يک سال نيروگاه به تناسب  5/62و حداکثر  25پرداخت پيش پرداخت خريد برق )حداقل

 تعهد خريدار(

  هاي پست در قالب اجاره بلند مدت هاي برق و واگذاري زميندر محوطه پستمولد مقياس کوچک امكان احداث 

  ماه در سال 1تضمين تأمين سوخت مولد مقياس کوچک، براي 

 ( تضمين تأمين سوخت مولد توليد همزمانCHP( براي کل سال ،)92 )ماه 

 هاي خورشيدي کوچک در پشت بام  گذاري براي نصب سامانهدرصد يارانه سرمايه 50اعطاي 

 تعديل نرخ جديد برق بر اساس شاخص تورم و نرخ ارز 

 ه تأمين برق پشتيبانامكان فروش برق مصرف کننده مورد نظر و تضمين شبكه سراسري ب 

 امكان استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملي 

در اين سال  هاي قانونی و حقوقی و اقدامات نهادي انجام شده براي خصوصی سازي در صنعت برق:بستر سازي

 گذاري در صنعت برق به نحو مناسب استفاده شدههاي قانوني موجود براي توسعه مشارکت و سرمايهاز کليه ظرفيت

 گردد: است. در ذيل به برخي از آنها اشاره مي

 هاي پاک با اولويت خريد  هاي نو انرژي انعقاد قراردادهاي بلند مدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي

 ( قانون برنامه پنجم توسعه.988از بخش خصوصي و تعاوني بر اساس ابالغ دستورالعمل بند )ب( ماده )

 هاي خارج از مديريت وزارت نيرو و خريد برق از آن  خلي به توليد برق از نيروگاهترغيب ساير مؤسسات دا

 ( قانون برنامه پنجم توسعه.988ها بر اساس ابالغ دستورالعمل بند )و( ماده ) نيروگاه

  خريد انرژي بازيافت شده از محل کاهش تلفات انرژي برق در شبكه انتقال و توزيع براساس ابالغ دستورالعمل

 ( قانون برنامه پنجم توسعه. 988)ز( ماده ) بند

 آب. انتقال خطوط روي کوچک آبي برق هاينيروگاه احداث در دولتي غير بخش گذاريسرمايه ابالغ فرآيند 

 آب. جرياني مسير روي کوچک آبي برق هاينيروگاه احداث در دولتي غير بخش گذاري سرمايه فرآيند طراحي 
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  ( برنامه پنجم توسعه به نحو مقتضي 20( و )62مفاد مواد )پيگيري 

 گذاري در صنعت آب و برق. روز رساني گزارش راهنماي سرمايه به 

  عنوان  22حذف مجوزهاي غير ضروري، ساده سازي روند صدور مجوز و کاهش زمان اخذ مجوزها و تصويب

 مجوز در بخش برق. 

  يديه از کارگروه.أيتفرايند سرمايه گذاري در بخش برق و اخذ  98بازبيني و اصالح 

 معرفي نماينده تام االختيار وزارت نيرو جهت استقرار در محل پنجره واحد و  گذاري ايجاد پنجره واحد سرمايه

 .برق صنعت در گذاري سرمايه امر تسهيل راستاي در الزميا فضاي مجازي به منظور ايجاد هماهنگي 

 

 سنگ زغال -6-1

 رانسنگ ايذخاير و معادن زغال -1-6-1

 994رسيد که تعداد  9812معدن در سال  932به  9819معدن در سال  923تعداد معادن زغال سنگ ايران از 

اين افزايش ناشي از افزايش تعداد معادن دو معدن در حال تجهيز بوده است.  6معدن غير فعال و  62معدن آن فعال، 

اند معدن فعال شده 1، تعداد 9819حال تجهيز در سال  معدن در 92استان کرمان و سمنان بوده است. از سوي ديگر از 

بررسي است. ايش يافته معدن افز 9و  91که در نهايت تعداد معادن فعال و غير فعال کشور نسبت به سال قبل به ترتيب 

 98هاي خصوصي سازي در کشور، دهد که در پي اتخاذ سياستسنگ بر حسب مالكيت نشان مي زغال تعداد معادن

 اند.سنگ جديد نيز تحت مالكيت بخش خصوصي در آمدهزغال معدن

ايران داراي منابع قابل توجهي از زغال سنگ از دو نوع کک شو و حرارتي است. زغال سنگ کک شو بيشتر براي 

ين رود. ذخاير زم توليد فوالد در روش کوره بلند کاربرد دارد و زغال سنگ حرارتي براي توليد برق و صادرات به کار مي

، ذخاير 9812ميليارد تن تخمين زده شده است. در سال  94تا  99سنگ ايران در مجموع حدود  شناسي )احتمالي( زغال

ميليارد تن رسيده است. اين  98/9ميليارد تن به  42/9درصد کاهش نسبت به سال گذشته از  8/9قطعي زغال کشور با 

هاي گيالن، گلستان و کرمان و عمليات اکتشاف زغال سنگ استانسنگ عمدتاً متأثر از کاهش ذخاير  ميزان کاهش زغال

ميليارد تن  98/9هاي سمنان و خراسان جنوبي بوده است. در اين سال از جديد و بازنگري مجدد در ميزان ذخاير استان

ه زغال ميليون تن آن مربوط ب 03/255ميليون تن آن مربوط به زغال سنگ کک شو و  98/329ذخيره قطعي در کشور، 

ميليون تن ذخيره تفكيک نشده نيز اعالم شده است. اين بدان معني است  52/6باشد. همچنين در اين سال  حرارتي مي

ميزان ذخاير تفكيک که برخي از معادن زغال سنگ هم داراي ذخاير کک شو و هم داراي زغال سنگ حرارتي هستند و 

 در دسترس نبوده است.  مقدار آن پذير نبوده و يا  هر کدام از اين انواع يا امكان

يكي از موارد حامل انرژي در زغال سنگ، گاز متان موجود در  پروژه استحصال گاز متان معدن پروده طبس:

اي که در متر مكعب بر تن متغير است. در ايران تنها پروژه 2/93تا بيش از  089/0هاي آن است که ميزان آن از  اليه

ادن زغال سنگ در حال انجام است، مربوط به معدن پروده طبس است. معدن زغال خصوص استحصال گاز متان مع

کيلومتري جنوب طبس قرار دارد. بدين منظور در هنگام طراحي آن، تأسيساتي جهت تخليه  25سنگ پروده طبس در 
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ه در ابتداي پروژه متر مكعب بر ثاني 20با ظرفيت  9836گاز متان در اين معدن در نظر گرفته شد. اين پروژه در سال 

بيني شده است. ميزان پيشرفت کار پروژه تا انتهاي سال  پيش 9814طراحي گرديد. سال بهره برداري از اين پروژه سال 

توان پس از تصفيه گاز ترش استحصالي  در صورت اتمام پروژه استحصال گاز متان، مي .درصد اعالم شده است 20، 9812

توان اين گاز را به شبكه سراسري گاز تزريق نمود يا در محل جهت  مود. از جمله مياز آن به طرق مختلف استفاده ن

 توليد برق استفاده کرد. البته در حال حاضر برنامه خاصي جهت استفاده از اين گاز طراحي نشده است. 

 

 سنگ تولید زغال -2-6-1

هزار تن بوده که نسبت به  0/4051معادل  9812معدن فعال کشور در سال  994سنگ از ميزان استخراج زغال

هزار تن زغال کک  8/8326درصد افزايش داشته است. از اين ميزان،  1/94هزار تن بوده  9/8542که معادل  9819سال 

هزار تن نيز به استخراج معادن تفكيک نشده تعلق داشته است. از  9/41 ؛هزار تن زغال حرارتي بوده است 2/988شو و 

درصد بوده است.  9/9و  9/81، 3/51نگ، سهم استخراج معادن دولتي، خصوصي و تعاوني به ترتيب س کل استخراج زغال

درصد نسبت به سال گذشته افزايش و  4/16و  9/92سنگ از معادن دولتي و خصوصي به ترتيب  ميزان استخراج زغال

هاي اتخاذ شده طي با سياست درصد کاهش داشته که اين امر، مطابق 1/19تعاوني بخش سنگ  ميزان استخراج زغال

باشد. افزايش توليد بخش دولتي، بيشتر به دليل ساليان اخير در راستاي خصوصي سازي معادن زغال سنگ کشور مي

باشد که براي تأمين خوراک  سازي ذوب آهن اصفهان ميهاي شماره يک و سه واحدهاي کک بازسازي و راه اندازي باتري

 خراج زغال کک شو افزايش يافته است.   مورد نياز اين واحدها، است

سنگ کنستانتره توسط دو  هزار تن رسيد. زغال 5/129سنگ کنستانتره در کشور به  ، توليد زغال9812در سال 

هاي البرز شرقي، البرز غربي، البرز مرکزي، کرمان و طبس توليد  گردد. شرکت بخش دولتي و خصوصي در کشور توليد مي

درصد به نسبت سال پيش کاهش  4/9ره در ايران هستند. توليد زغال سنگ کنستانتره به ميزان کننده زغال کنستانت

دهد که طي ماه شهريور  يافته است. همچنين بررسي عملكرد توليد ماهيانه زغال سنگ کنستانتره در کشور نشان مي

 بوده است.  9812هاي سال  ههزار تن رسيده که بيشترين ميزان توليد بين ما 1/902 به توليد زغال سنگ کشور

 

 سنگ واردات و صادرات زغال -1-6-1

بود. اما  سنگ ، به منظور تأمين نياز واحد کک سازي ذوب آهن اصفهان، ايران عمدتاً وارد کننده زغال9833تا سال 

ران به يک با کاهش نياز اين کارخانه، ميزان واردات و صادرات اين حامل انرژي روند معكوسي به خود گرفت و اي

، مجدداً با تعمير و بازسازي باتري هاي کک سازي ذوب آهن اصفهان  9812سنگ تبديل شد اما در سال صادرکننده زغال

سنگ از صادرات آن سبقت گرفت. در اين سال ميزان واردات  ايران  و بهره برداري از يک واحد جديد، ميزان واردات زغال

برابر به نسبت سال گذشته افزايش  8/90زار تن بوده است. واردات زغال سنگ ه 5/805هزار تن و صادرات آن  2/182

يافته و عمدتاً از کشورهاي امارات متحده عربي، لبنان، ترکيه، آلمان، يونان، ليتواني، فنالند، چين، روسيه، افغانستان،  

نگ و محصوالت حاصل از آن را وارد کرده ساوکراين زغال و اندونزي، پاناما، هلند، روسيه سفيد، استوني، قبرس، عربستان
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و به کشورهاي عراق، اوکراين، پاکستان، گرجستان، افغانستان، آذربايجان، چين، امارات متحده عربي، تاجيكستان، ترکيه، 

درصد  9/3،  9812عمان و هندوستان صادرات داشته است. صادرات زغال سنگ ايران در سال  ،انگليس، فيليپين، تايلند

 بت سال قبل از آن کاهش داشته است. به نس

تن  0/2240هزار تن و واردات قطران  2/0و  2/336 به ترتيب ها در اين سال ها و نيمه کک ميزان واردات و صادرات کک

 بوده است.  

 

 سنگ مصرف زغال -5-6-1

هزار  0/9859 باشد کههزار تن مي 0/9590سنگ حرارتي و کک شو در کشور ، ميزان مصرف زغال9812در سال 

سنگ تفكيک نشده اعالم زغالآن هزار تن  9/41و  9هزار تن آن زغال سنگ حرارتي 3/901تن آن زغال سنگ کک شو، 

 باشد.  شده که شامل کک شو و حرارتي مي

شد. البته به سنگ حرارتي در ايران، تنها به منظور گرمايش محيط استفاده ميتاکنون از زغال سنگ حرارتی:زغال

سنگ حرارتي در منطقه طبس، استفاده از اين حامل انرژي در بخش نيروگاهي نيز امكان پذير ل وجود ذخاير زغالدلي

مگاواتي( در دستور کار وزارت  825واحد  2مگاوات ) 650سوز طبس با ظرفيت اسمي  باشد. طرح احداث نيروگاه زغال مي

شود اين نيروگاه ساالنه قابليت توليد بيني ميگردد. پيش تأمين مينيرو قرار گرفته که سوخت مورد نياز آن از معدن مزبور 

ميليارد ريال هزينه  3/9888، در اين ساختگاه 9812تا پايان سال داشته باشد. ميليون کيلووات ساعت برق را  2/4555

 2پايان سال مورد نظر، شده است. ميزان پيشرفت فيزيكي کل نيروگاه )تأمين تجهيزات اصلي و آماده سازي و مطالعات( تا 

به  9816گردد اين نيروگاه در سال بيني مي بوده و پيشدرصد  94آن  BOPدرصد و ميزان پيشرفت فيزيكي بخش 

 برداري برسد.  بهره

سازي و پااليش سازي سنتي، ذوب آهن اصفهان و واحد ککدر ايران عالوه بر واحدهاي کک سنگ کك شو:زغال

حدود  9812شوند. در سال  شو در کشور محسوب ميککسنگ  کنندگان زغالترين مصرفقطران زرند کرمان، عمده

شوي کشور سنگ ککدرصدي مصرف زغال 4/22شو در کشور مصرف شده است. افزايش سنگ ککهزار تن زغال 9859

و بهره  9باتري  نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشي از افزايش نياز مصرف ذوب آهن اصفهان به دليل راه اندازي مجدد

 بوده است.واحدهاي کک سازي  8برداري از باتري 

 

 سنگ تولید و مصرف محصوالت حاصل از زغال -4-6-1

ها، گاز کک، گاز کوره بلند و قطران ها و نيمه ککتوان به ککسنگ در ايران مياز جمله محصوالت حاصل از زغال

 اشاره نمود:

 
سـنگ حرارتـي، ميـزان مصـرف آن معـادل      سنگ حرارتي در کشور وجود ندارد، در محاسبه تراز انـرژي زغـال  ي از ميزان مصرف زغالقاز آنجا که آمار دقي ( 9

هزار تن استخراج تفكيک نشده اعالم شده که شامل کک شـو و   9/41، 9812سال  ال سنگزغ ميزان استخراجالبته در شود. ميزان استخراج در نظر گرفته مي

 باشد. به همين دليل محاسبه رقم دقيق مصرف زغال سنگ حرارتي از روي ميزان استخراج آن مقدور نيست و رقم مصرف تقريبي است.   حرارتي مي
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درصدي  2/38هزار تن بوده است. افزايش  2/164توليد کک کشور  ميزان کل 9812در سال  کك و نیمه کك:

توليد کک به علت افزايش توليد کک در ذوب آهن اصفهان بوده است. کاهش توليد در کارخانه ذوب آهن اصفهان از سال 

بازسازي باتري  ،  با9812عمدتاً به دليل تعميرات و بازسازي در اين کارخانه بوده است. اما در سال  9812تا سال  9831

هزار تن کک متالوژي مقدار  100سازي ذوب آهن اصفهان با ظرفيت کک 8اندازي باتري شماره و شارژ و راه 9شماره 

هزار تن کک  4/415هزار تن کک خشک در کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال مورد نظر توليد شد که شامل  9/552

ک توليدي در کشور عمدتاً در ذوب آهن اصفهان و ساير صنايع فروآلياژ و باشد. ک هزار تن کک ريزه مي 6/69متالوژي و 

درصد  0/81شود. در اين سال، مصرف کک کشور با فروسيليس، کارخانجات قند و شكر و ساير صنايع کشور مصرف مي

 است.هزار تن رسيد. کمبود توليد اين فرآورده در کشور از طريق واردات آن تأمين شده  8/9316افزايش به 

ميليون متر مكعب گاز کک در کشور توليد و مصرف گرديد.  4/922و  1/804در سال مورد بررسي معادل  :گاز کك

هاي کک سازي،  با افزايش توليد کک و به تبع آن افزايش توليد گاز کک، اين فرآورده در واحدهاي مختلفي اعم از باتري

 استفاده شده است.    0/2و  4/2، 8/92، 5/35، 2/20ترتيب به ميزان ها به  سازي و نيروگاه نورد، آگلومراسيون، فوالد

ميليون مترمكعب و مصرف  1/5224توليد گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان معادل  9812در سال گاز کوره بلند:

هاي  ثبت داده ميليون مترمكعب بود. اين اختالف بين توليد و مصرف عمدتاً ناشي از اختالف آماري در 9/4216آن معادل 

ترين گيرد و عمده باشد. گاز کوره بلند در واحدهاي نيروگاهي، نورد و کوره بلند مورد استفاده قرار مي اين حامل انرژي مي

درصد  1/89درصد و  2/25توليد و مصرف گاز کوره بلند به ترتيب با  باشند.مصرف کننده آن واحدهاي نيروگاهي مي

 يش يافته است.  نسبت به سال پيش از آن افزا

هزار تن قطران در کشور توليد شده که به نسبت سال پيش از آن داراي افزايش  9/82، 9812در سال  قطران:

ترين توليدکننده قطران کشور ذوب آهن اصفهان بود اما با توجه به  عمده 9832اندکي بيش از دو برابر بوده است. تا سال 

اي را در توليد ر، شرکت کک سازي و پااليش قطران زرند کرمان، سهم عمدهشرايط ذوب آهن اصفهان در چند سال اخي

به چرخه توليد قطران کشور اضافه شده  9812قطران کشور داشته است. همچنين شرکت قطران ايرانيان نيز از سال 

افزايش توليد قطران  است. افزايش توليد قطران در کشور عالوه بر افزوده شدن توليد قطران ايرانيان، عمدتاً مربوط به

برداري قرار  مورد بهره 9812ذوب آهن اصفهان بوده است که برخي از واحدهاي آن پس از بازسازي مجدداً در سال 

سنگ نيز در  تن بوده است. پااليشگاه قطران زغال 96458، 9812اند. توليد قطران کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال  گرفته

نياز خود را از ذخاير حوضچه، ذوب آهن اصفهان، کک سازي و پااليش قطران زرند، قطران  ميزان قطران مورد 9812سال 

چند سال گذشته براي تأمين زغال در ايرانيان و مقداري نيز از طريق واردات تأمين نموده است. پااليشگاه قطران اصفهان 

کمتر شده به نحوي که ميزان قطران ورودي  اين مشكل 9812در سال اما سنگ مورد نياز خود با مشكل مواجه بوده است، 

تن رسيد. يكي از مشكالتي که در مورد تأمين  9/21062درصد افزايش به  2/32با  9819به اين پااليشگاه به نسبت سال 

هاي قطران  اطراف ذوب آهن بود. اما با اينكه در  هاي قبل مطرح بوده است، اتمام بخش اعظم ذخاير حوضچه قطران در سال

از  افتيباز اتيگرم شدن هوا و نشست خاک، امكان عملل مورد نظر هم اين مشكل همچنان باقيست ولي به دليل سا

البته  .برابر شده است 95اً تقريب  و ميزان قطران ورودي از ذخايرحوضچه به نسبت سال گذشتهحوضچه بوجود آمده 
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 گردد. طريق واردات تأمين ميهمچنان بخشي از قطران مورد نياز پااليشگاه قطران اصفهان از 

 

 سنگ هزينه تمام شده و قیمت فروش زغال -6-6-1

با توجه به شرايط  9812قيمت مصوب فروش زغال سنگ توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن کشور در سال 

 1/22ود هزار ريال به ازاي هر تن اعالم شده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته حد 0/2250داخلي و بين المللي 

گيرد، البته به دليل  درصد افزايش داشته است. از سال مذکور فروش زغال سنگ بر اساس قيمت هاي مصوب انجام مي

سازي، قيمت ها با واحدهاي ککسنگ، ميزان خاکستر، رطوبت، گوگرد و مواد فرار و قرارداد شرکتکيفيت انواع زغال

سنگ تحويلي به واحدهاي د داشت. در صورتي که ميزان زغالها با اين نرخ مصوب اختالف خواه فروش در شرکت

شوند و اگر اين تفاوت خيلي زياد ها جريمه ميسازي اندکي با قرارداد منعقده في مابين تفاوت داشته باشد، شرکت کک

 شود. سنگ برگشت داده ميباشد، زغال

 

 هاي تجديدپذير انرژي -7-1

هاي مربوط  هاي تجديدپذير، زمينه مناسبي براي گسترش فعاليت انرژياالي هاي ب پتانسيلوجود در ايران به دليل 

-هاي تجديدپذير در ايران به دو صورت نيروگاهي متمرکز و سيستم. کاربرد انرژيها در کشور وجود دارد به اين نوع انرژي

آبي، بادي، خورشيدي و  تجديدپذير اعم از  مگاوات نيروگاه 9/90838، 9812باشد. در سال هاي کوچک پراکنده مي

هاي کوچک فتوولتائيک  مگاوات نيز سيستم 9/82بر اين ظرفيت نيروگاهي،  هبرداري بوده است. عالوبيوگاز در حال بهره

 اند. رساني روستايي نيز به کار گرفته شده هاي مخابراتي و برق هاي ترافيک، سيستم ها، چراغ جهت روشنايي معابر و جاده

 

 آبی برق -1-7-1

آبي به عنوان سومين منبع توليدکننده برق و همچنين مهمترين انرژي تجديدپذير مولد برق در جهان  انرژي برق

گردد. از آنجا آبي تأمين ميدرصد برق توليدي جهان از انرژي برق 5/96ها، حدود گردد. براساس آخرين داده محسوب مي

در بين کشورهاي مختلف  85، داراي رتبه آيد به شمار مي که ايران از لحاظ جغرافيايي، کشوري خشک و نيمه خشک

آب ذخيره حجم ، کاهش 9836 سال ها ازوقوع خشكسالي و کاهش شديد بارندگيباشد. آبي ميجهان از لحاظ توليد برق

آبي هاي برقنيروگاهتوليد انرژي توسط ا مشكالت جدي چه از لحاظ تأمين آب شرب و چه از لحاظ پشت سدها، ايران را ب

هاي مرتبط تشكيل گرديده ارگان با حضور يخشكسال ي تحت عنوان ستادستادمواجه نموده است. براي رفع اين معضل، 

مشكالت مشكالت نقدينگي صنعت برق،  نظير عدم تأمين منابع مالي مورد نياز،رغم مشكالتي  ، علي9812است. در سال 

هاي متعددي را با ظرفيت هاي زيست محيطي، وزارت نيرو طرح هاي کاهش آثار آالينده اي، خشكسالي و سياست منطقه

برداري و برخي ديگر به مرحله اجرا اجرا و مطالعه داشته که برخي از آنها به بهرهبرداري،  ت در دست بهرهگيگاوا 6/86

هاي آبي در حال سياه بيشه، ظرفيت نيروگاهمگاواتي از  260دو واحد برداري از  ، با بهره9812رسيدند. در سال 

 مگاوات رسيد.  0/90266برداري کشور به  بهره

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B6
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 باديانرژي  -2-7-1

زايي و  ، اشتغالهاي توليد برق تجديدپذير به دليل کاهش هزينهانرژي منابع استفاده از انرژي باد در مقايسه با ساير 

، توانسته به عنوان يک منبع جديد تأمين در کشورهاي پيشرفته و بسياري از کشورهاي ديگرعدم آلودگي محيط زيست 

ريزي،  هايي را به منظور توسعه، ترويج و برنامه ها و پروژهوزارت نيرو طرح برق در سطح جهان مطرح گردد. در ايران نيز،

هاي برق  هاي وزارت نيرو توسعه نيروگاه نظارت و مديريت انرژيهاي نو در دست اجرا دارد. در حال حاضر يكي از سياست

بادي قابل استحصال در پتانسيل ، سنجي بادي در ايران پروژه پتانسيل بر اساساست. بادي به کمک بخش خصوصي 

، نيروگاه بادي بينالود به بخش خصوصي واگذار شده است. در انتهاي 9812در سال  .باشد مي گيگاوات 900حدود کشور 

هاي مگاوات بوده است. در سال مزبور، ظرفيت نيروگاه 9/990برداري کشور هاي در حال بهرهاين سال، ظرفيت نيروگاه

در مگاواتي  5/9اندازي يک واحد توربين بادي با ظرفيت  يافته که اين افزايش ناشي از راه افزايشمگاوات  4بادي کشور 

 در تاکستان قزوين بوده است. مگاواتي  5/2نيروگاه خواف خراسان رضوي و يک واحد توربين 

 

 انرژي خورشیدي -1-7-1

اک، ارزان و عاري از اثرات مخرب انرژي، پشود. اين  انرژي خورشيدي بزرگترين منبع انرژي در جهان محسوب مي

گيرد. ايران کشوري است که به گفته متخصصان اين  هاي مختلف مورد استفاده قرار مي زيست محيطي است که به روش

کيلووات ساعت بر متر مربع در  5/4 – 5/5روز آفتابي در بيش از دو سوم مساحت آن و متوسط تابش  800فن با داشتن 

بر اساس مطالعات انجام شده در  با پتانسيل باال در زمينه انرژي خورشيدي معرفي شده است.روز، يكي از کشورهاي 

گيگاوات نيروگاه حرارتي خورشيدي وجود دارد. از انرژي  60 کيلومتر مربع، امكان نصب بيش از 2000مساحتي حدود 

تجهيزاتي نظير کلكتورهاي  حرارتي خورشيد، جهت مصارف خانگي، صنعتي، نيروگاهي و همچنين توليد برق توسط

ها، . در ايران عالوه بر به کارگيري از انرژي خورشيدي در نيروگاهگردد هاي فتولتائيک استفاده ميبشقابي مسطح و سلول

هاي مخابراتي هاي ترافيک، سيستمها، چراغهاي کوچک فتوولتائيک جهت روشنايي معابر و جادهاز اين انرژي، در سيستم

هاي کيلووات، دراستان 61هاي فتوولتائيک ايران در مجموع با ظرفيت شود. نيروگاهروستايي نيز استفاده ميرساني و برق

اندازي، اند. از آنجا که انرژي فتوولتائيک داراي مزايايي نظير سادگي و سهولت در نصب و راهتهران، البرز و تبريز واقع شده

ضريب اطمينان باال، همخواني با طبيعت و همچنين عدم نياز به سوخت حمل و نقل آسان، عدم وجود قطعات مكانيكي، 

طبق آمار منتشره از سوي رساني به روستاها استفاده نمايد. است، وزارت نيرو تالش نموده از اين حامل انرژي براي برق

خانوار روستايي  درصد 5/2 خانوار کشور، هنوز 20رساني به روستاهاي باالي عليرغم اتمام عمليات برق، شرکت توانير

تا پايان باشند، از نعمت دسترسي به برق محروم هستند.  خانوار ساکن مي 20کشور که در روستاهايي با جمعيت کمتر از 

 اند.  دار گرديدههاي فتوولتائيک برق از طريق سيستم 492روستا با تعداد خانوار  83، تعداد 9812سال 

 

 گرمايیانرژي زمین -5-7-1

ر شمار کشورهايي است که داراي ذخاير قابل توجه براي توليد برق از انرژي زمين گرمايي با استفاده از ايران د
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مگاوات  200گرمايي با ظرفيت بيش از باشند و قابليت توليد برق زميناي و باينري )دوگانه( ميهاي تبخير لحظهسيكل

سنجي انرژي  لالب طرح پتانسيقنسيل جديد و مستعد در پتا 90هاي نو ايران  را دارد. اخيراً توسط سازمان انرژي

اند که طرح اکتشافي آنها در دست تهيه است. مطابق با مطالعات انجام شده در ايران،  گرمايي ايران شناسايي شده زمين

هت گرمايي مشكين شهر جمنطقه مشكين شهر از پتانسيل خوبي جهت نصب نيروگاه برخوردار است. پروژه نيروگاه زمين

هاي غير فسيلي  گرمايي در کشور و بومي نمودن دانش آن، شناسايي پتانسيل برداري از منابع زمين دستيابي به فناوري بهره

نوع در سبد انرژي کشور، توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مناطق محروم و حفاظت از محيط منابع انرژي، ايجاد ت

، در حال اجراست. در ابتدا و تجديدپذير و متناسباً کاهش مصرف منابع فسيليبرداري از منابع انرژي پاک  زيست با بهره

فاز بود اما به  2مگاوات در  5+  50هدف اصلي پروژه، اکتشاف و توسعه ميدان مربوطه جهت احداث نيروگاهي به ظرفيت 

 حلقه چاه حفر شده است. 99 ها متوقف شد. در حال حاضر، در سايت مشكين شهر تنها علت عدم تأمين مالي، ادامه حفاري

باشد. همچنين در ميساعت  گيگاوات 950مگاوات و قابليت توليد ساالنه انرژي آن  20ظرفيت اين طرح در بازنگري مجدد، 

 مگاواتي گرفته شد که مقدمات اجراي آن در حال انجام است. 5، تصميم به احداث يک واحد نيروگاهي 9812سال 

 

 زيست توده جامد -4-7-1

زيست توده جامد شامل مواد ارگانيک غير فسيلي با منشأ بيولوژيكي است که ممكن است به عنوان سوخت براي 

باشد.  توليد حرارت يا توليد برق استفاده شود و شامل زغال چوب، چوب، ضايعات چوب و ساير پسماندهاي جامد مي

رو عالوه بر جنبه زيست محيطي، از بعد اقتصادي  اين هاي سلولزي هستند، از ها منابع اصلي توليد چوب و فرآورده جنگل

 و اجتماعي نيز از اهميت بااليي برخوردارند. 

در محاسبات تراز انرژي ايران، تنها آن بخش اندکي از زيست توده جامد توليدي که به عنوان سوخت مورد استفاده 

 طبيعي منابعشوند.  بات در نظر گرفته نميشود و ساير کاربردهاي غير انرژي آن در محاس گيرد لحاظ مي قرار مي

مورد بيابان و  مرتعجنگل،  بخش سه در ايران در مديريتي هاينظام برداري وبهره هايسيستم به لحاظ، تجديدشونده

به دليل وسعت اراضي کشور و مشكالت متعدد، برآورد مساحت منابع طبيعي کشور هر چند سال  .گيرندمي قرار ارزيابي

، مجموع منابع طبيعي کشور شامل جنگل، مرتع، بيشه 9812گيرد. بر اساس آخرين برآوردها در سال رت مييكبار صو

 ميليون هكتار برآورد شده است.  3/909زار و درختچه زار 

است. قسمت اعظم  هشدميليون هكتار برآورد  3/34مراتع کشور  وسعت 9812بر اساس آخرين ارزيابي تا سال 

هاي کشاورزي اي ندارند، ولي بسيار ارزشمند هستند. علت تخريب مراتع و زمينيفيت قابل مالحظهمراتع کشورمان، ک

 ايران عبارتند از: 

 ها. تملک، تفكيک، خرد کردن و تغيير کاربري اراضي کشاورزي و منابع طبيعي، مراتع و باغ –

 ها، آنزارهاي کم بازده با هدف تملک  کشت بي رويه در اراضي مرتعي و گسترش ديم –

 ،هاي فسيلينارسايي در توزيع سوخت سوخت به دليلتأمين ها و چوب درختان جنگلي براي  رويه از بوته ستفاده بيا –

 تصرف اراضي منابع ملي و دولتي در مناطق مختلف کشور. –
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 هاي شخصي، تصرف غيرقانوني مراتع و اراضي موات و سودجويي –

 قطع درختان با هدف کشت محصوالت و تملک آن،  –

  ،هاي زيرزميني برداري غيرمجاز از منابع آب نيمه عميق و بهره هاي عميق و رويه و غيرقانوني چاه حفر بي –

 ساخت و سازهاي غيرقانوني در خارج از مناطق مجاز و تخريب بيش از يک ميليون هكتار از اراضي کشاورزي. –

 .ناکارآمدي ساز و کارها برداري از منابع آب و خاک و هاي توليد جمعي در بهره فروپاشي نظام –

ايران  اند.بسياري از شهرهاي بزرگ کشور از جمله تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و اهواز را احاطه کردهنيز ها بيابان

درصد مناطق بياباني جهان را در خود  03/8هاي بياباني فاقد پوشش و درصد پديده 4/2هاي جهان، درصد خشكي 2/9

 5/0سرانه بيابان در کشور  داده به طوري کهدرصد مساحت کشور را اراضي بياباني تشكيل  20جاي داده است. بيش از 

در ايران با توجه به شرايط اقليمي و همچنين عوامل  باشد.هكتار مي 22/0که سرانه جهاني آن  هكتار است، در حالي

هاي  هاي آب زيرزميني، آلودگي آبفرهرويه از سزا از قبيل افزايش جمعيت، چراي مفرط، برداشت بيانساني بيابان

هاي صنعتي، شهري و کشاورزي، تغيير کاربري اراضي، مديريت نامناسب مراتع و مديريت غير زيرزميني از طريق پساب

ها، مراتع اي داشته است. با توجه به اهميت موضوع، سازمان جنگلزايي رشد فزاينده اصولي اراضي کشاورزي، پديده بيابان

 کند. زدايي را اجرا مي هاي روان و بيابانداري کشور طرح تثبيت شنو آبخيز

هاي جنگلي جهت ايجاد گرمايش و  باشند. در ايران از فرآوردهها نيز از جمله منابع زيستي تجديدپذير ميجنگل

ا تشكيل ميدرصد مساحت کشور ر 3/3هاي ايران جنگلشود. پخت و پز در برخي مناطق روستايي و عشاير استفاده مي

باشد. مقايسه اين آمار هكتار مي 0/62که سرانه جهاني جنگل  هكتار است در حالي 0/92سرانه جنگل در کشور  دهند.

ها، مراتع و دهد. در همين راستا سازمان جنگلهاي کشور را نشان ميضرورت توجه به حفظ، احياء و توسعه جنگل

دي را تاکنون اجرا کرده و يا در دست اجرا دارد تا ضمن کاهش فشار و هاي متعدها و برنامهطرح ،آبخيزداري کشور

زراعت چوب، راهكاري براي جلوگيري از تخريب  .ها نمايدرويه، اقدام به حفاظت و احياء جنگلجلوگيري از برداشت بي

که به پوشش جنگلي  اين رويه و قاچاق چوب عالوه بربرداشت بياست. قاچاق چوب و جلوگيري از  اشتغالايجاد  ،جنگل

ها و باران کند و با از بين رفتن پوشش گياهي، خاک بر اثر سيالبرساند خاک را نيز بدون عايق و پوشش مي آسيب مي

در کنند و به عنوان سپر محافظتي ها به عنوان بادشكن عمل ميهمچنين درختان جنگل. رودشود و از بين ميشسته مي

 ميليون  92زارها(  هاي کشور )با احتساب بيشه مساحت جنگل، 9812يند. در پايان سال آها به شمار ميبرابر طوفان

  .هكتار بوده است

هاي جنگلي سه استان گيالن، مازندران و گلستان، مجاز به توليد فرآوردهدر ايران تنها  هاي جنگلی:تولید فرآورده

 مجموع توليد هر سه استان هزار مترمكعب بوده که 5/663حدود  9812که ميزان توليد اين سه استان در سال  باشندمي

 نسبت به سال قبل  9812توليد محصوالت جنگلي در سال داشته است. کاهش درصد  0/93نسبت به سال گذشته حدود 

از جمله علل هزار مترمكعب کاهش يافته که عمدتاً به واسطه کاهش در استانهاي مازندران و گيالن بوده است.  1/943

هاي  ها، چراي دام، معدنكاوي، اجراي طرح برداري بيش از حد از جنگل توان به بهره ش توليد محصوالت جنگلي ميکاه

 عمراني و قاچاق چوب اشاره کرد.
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به دليل مشكالت شغلي و نيز تأمين ها را به برداشت غير مجاز چوب  قيمت باالي چوب در کشور، مخربان جنگل

تن بوده که نسبت به سال قبل از آن  8/980، ميزان برداشت غير مجاز زغال چوب 9812سال در دارد. مي وامخارج زندگي، 

هاي  ها و مراتع، گشت درصد کاهش يافته است. از جمله داليل اين کاهش، هماهنگي و تعامل ميان سازمان جنگل 4/6

 ها و مراتع بوده است.  ان جنگلهاي انجام شده توسط مأمورين سازم ها و کنترل بانان و افزايش نظارت مداوم محيط

تن زغال چوب از کشورهاي عراق، پاناما، آفريقاي جنوبي، چين،  8/4260، 9812 در سال واردات و صادرات:

تن زغال چوب نيز به  4/525اندونزي، امارات متحده عربي، تايلند و ويتنام وارد کشور شده است. اين در حالي است که 

 زگوين، يونان، قطر، بحرين، آلمان، عراق، کويت و امارات متحده عربي صادر شده است.کشورهاي ترکيه، بوسني و هر

از سوخت جنگلي به منظور مصارف شخصي از جمله براي پخت و پز، گرمايش و نيز  مصرف زيست توده جامد:

 89دامي در  ضوالتف و هيزم، زغال چوب، بوته و خار مصرف موجود از شود. آمارهايتأمين آب گرم منازل استفاده مي

توسط  مناسب هايسوخت جايگزيني با طرح چارچوب در کشور هاياستان هاي سنتيسوخت مطالعه کشور، از استان

 يانرژ نيتأمدر خصوص طرح اين  ياجرا بااست.  آمده به دست هاي اخيرسال در کشور مراتع و هاجنگل سازمان

روند روبه  نيا . امابود افتهيکاهش  يوانيح فضوالتخار و  و بوته زم،يدرصد از مصرف ه 50حدود  9831تا سال  خانوارها

الزم به ذکر است از آنجا که برآورد دقيقي از ميزان  .دگرگون شد يبكل ارانهيطرح هدفمند کردن  يبا اجرا ،کاهش

ندارد، در محاسبات هاي انرژي وجود  ها در کشور وجود ندارد و امكان سرشماري ساالنه براي اين حامل مصرف اين حامل

ل از اجراي اين طرح طي صبرخي از اقدامات و نتايج حاترازنامه انرژي آخرين برآورد کارشناسي در نظر گرفته شده است. 

 باشد: به شرح زير مي 9824-12دوره 

خريد و توزيع  ،تهيه غذا و گرمايش، هزار عدد لوازم نفت سوز و گاز سوز جهت پخت نان 8/33خريد و توزيع  –

بيشترين خريد و توزيع مربوط به چهار که  ليتري ذخيره نفت، 9000و تانكر  ليتري 220بشكه و  يلندر گازس

 .باشدمي عدد 98219و آذربايجان غربي 96500عدد ، اصفهان با  20489محال و بختياري با 

ان شرقي و هاي آذربايج شعبه آن در استان 42و  48که  شعبه فروشندگي نفت 289 اندازياحداث و راه –

 اند.لرستان واقع شده

 مخزن آن در استان فارس قرار دارد. 932که  مخزن ذخيره نفت 541ساخت و استقرار  –

 جايگاه آن متعلق به خراسان رضوي است. 29که  جايگاه سيلندر پر کني گاز مايع 25احداث  –

هاي فارس و  جايگاه آن در استان 941و  950که  جايگاه و نمايندگي توزيع گاز مايع 9990اندازي احداث و راه –

 لرستان احداث شده است.

 نانوايي آن در استان خراسان رضوي بوده است. 956عمومي که  باب نانوايي 402 احداث  –

 در مازندران )ساري(. حمام از سوخت هيزم به سوخت فسيلي باب  3تبديل  –

 دستگاه آبگرم کن خورشيدي. 902تهيه  –

 دستگاه آن توسط استان خراسان جنوبي خريداري شده است. 28که  ختدستگاه تانكر حمل سو 43خريد  –

هاي اصفهان، چهار محال و بختياري، خوزستان کپسول( به استان 219829پرداخت يارانه گاز مايع )در قالب  –
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 و اردبيل.

هاي  ميليون ليتر آن به ترتيب در استان 6/6و  6/3، 0/99ميليون ليتر سوخت فسيلي که  3/22توزيع  –

 آذربايجان شرقي، خراسان شمالي و فارس بوده است.

 

 هاي تجديدپذيرساير انرژي -6-7-1

توده جامد، هيدروژن، باتري واناديومي، پسماندهاي عالوه بر موارد فوق، در زمينه استفاده از پيل سوختي، زيست

باشند. در ادامه ر حال اجرا مياکنون در کشور د هايي وجود دارند که همجامد و مايع شهري و بيوديزل نيز پروژه

 اند، ارائه شده است. به اتمام رسيده 9812ها که در سال ها و فعاليت توضيحاتي در مورد بعضي از اين پروژه

کيد در سند راهبرد توسعه فناوري أاز موضوعات مورد ت کیلووات: 10طراحی و ساخت دستگاه پیل سوختی  –

باشد. به منظور آزمايش و ، استک و سامانه پيل سوختي ميپيل سوختي، تسلط بر فناوري ساخت اجزا

هاي رخ  يند ساخت، تحويل يک سامانه مطمئن از نظر عملكرد، تعيين تصويري دقيق از پديدهآسازي فر بهينه

داده در داخل پيل در حالت پايدار و حالت گذرا و همچنين نظارت بهتر و تحويل سامانه آزمايش شده بهينه از 

تواند  ل در ساخت در کشور، تهيه نمونه و طراحي و ساخت دستگاه آزمايش عملكرد پيل سوختي ميمراکز فعا

هاي سوختي اصوالً براي کارکرد بهينه و  پيل .نقش مهمي در فرايند طراحي و ساخت پيل سوختي داشته باشد

آن مانند دما و فشار  يا حتي عملكرد عادي نياز به شرايط مشخص و ثابتي در رابطه با پارامترهاي کارکردي

دارند؛ اما براي آزمايش يک پيل سوختي بايد انواع حاالت و شرايط مختلف پارامترهاي ورودي و خروجي و يا 

بارهاي مختلف، بر روي آن اعمال گردد تا با بررسي همه پارامترها و شرايط بتوان نقطه کارکرد بهينه پيل را به 

 90پيل سوختي  .شود استفاده مي "مايش عملكرد پيل سوختيآز"دست آورد. جهت اين امر از دستگاه 

سوخت آن، هيدروژن  .آمپر است 9300و محدوده جريان خروجي  VDC 950کيلوواتي با محدوده ولتاژ استک 

باشد. تعداد مي Slpm 250/250و بيشينه دبي هوا / اکسيژن  Slpm 250با مخلوص باال، بيشينه دبي سوخت 

نياز ضرورت انجام اين طرح، باشد. کانال و نوع مرطوب ساز آن پاششي / حبابي مي 82، کانال آزمايش همزمان

نياز به آزمايش ي و هاي پليمري و متانول هاي ارزيابي الكتروشيميايي در استک ترين آزمايش به انجام کامل

 باشد.  مي ل سوختيهاي متفاوت و بررسي اثر آنها بر عملكرد پي با سوخت هيدروژن با ناخاالصي يها سامانه

در سال  سنجی تحلیل جذابیت و تدوين استراتژي توسعه پیل سوخت در کشور: تجديد نظر در مطالعات امکان –

زير نظر  "سنجي و تحليل جذابيت پيل سوختي و تدوين استراتژي توسعه آن در کشورامكان"، مطالعات 9838

ت مبناي تدوين سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي ايران تدوين شد و اين مطالعاکميته راهبري پيل 

هاي  به تصويب هيئت محترم وزيران رسيد. بر طبق برنامه 9836سوختي در کشور گرديد که اين سند در سال 

ثمر رسيده و روند توسعه فناوري  اتخاذ شده در اين سند، تاکنون اقداماتي در سطح بخشي و ملي به

نا و از بسال از شروع مطالعات م 3در حال پيشروي است. با گذشت بيش از سوختي در ايران کمابيش  پيل

سوختي بايد براي وضع موجود نوشته شود و همواره هاي هيدروژن و پيلآنجايي که برنامه توسعه براي فناوري
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فناوري  اي براي توسعهبرنامه ،نگاهي به آينده داشته باشد، الزم است تا با توجه به شرايط اين دوره زماني

گردد. اما اين به معني هميشگي بودن اين برنامه نخواهد بود. بلكه بايد سوختي طراحي  هيدروژن و پيل 

طور مداوم رصد نمود و برنامه توسعه را بر اساس آن تغييرات اصالح کرد. به تغييرات پديد آمده در آينده را به 

منظور  د شده است، اين مطالعات نيازمند بازنگري بهدليل تغييراتي که در شرايط محيطي و محاطي کشور ايجا

پذيرفته و ارزيابي روند توسعه تا حال حاضر است. با توضيحات ارائه شده، انجام بازنگري  اعمال تغييرات صورت

سوختي از اهميت بااليي برخوردار است. ارزيابي تغييرات صورت پذيرفته و واردکردن اين   در سند توسعه پيل

عد ابزارهاي طراحي )ابزارهاي سنجش عملكرد و ارزيابي محيطي و هاي توسعه از نظر: بُدر برنامه تغييرات

عد فني و نظري )تغييرات تكنولوژيک فناوري پيل سوختي و ارزيابي و تكميل ابزارهاي تدوين سياست(، بُ

هاي توسعه )در قابليت عدسازي و عرضه هيدروژن(، بُهاي توليد، فرآوري، ذخيرهاطالعات در حوزه فناوري

 داخل و خارج کشور(. 

سوختي در کشور اتفاق افتاده است براي تعيين ميزان پيل  ارزيابي روند توسعه و رشدي که تاکنون در زمينه

برآورده شدن اهداف توسعه و شناسايي نقاط قوت و ضعف و نيز اصالح مسير توسعه براي از ميان بردن نقاط ضعف و 

 باشد. قوت ميتأکيد بر نقاط 

 

 خريد تضمینی برق از منابع تجديدپذير -7-7-1

اي در  کننده تواند نقش تعيين هاي تجديدپذير مي گذاري در زمينه انرژي گذاران خصوصي به سرمايه تشويق سرمايه

دولت، وزارت تنظيم بخشي از مقررات مالي  62ها ايفا نمايد. در برنامه سوم توسعه براساس ماده  توسعه اين نوع نيروگاه

نيرو موظف به خريد برق توليدي منابع تجديدپذير از بخش خصوصي گرديد که در برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز اين 

در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  988قانون تنفيذ گرديده است. همچنين با تصويب بند ب ماده 

شد که نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خريد تضميني برق توليدي از اقتصادي کشور، به وزارت نيرو اجازه داده 

هاي خصوصي و تعاوني با نرخ محاسبه شده بر  هاي پاک با اولويت خريد از بخش هاي تجديدپذير و انرژي منابع انرژي

 هاي اجتناب شده اقدام نمايد. اساس هزينه

هاي تبديل انرژي در بازار رقابتي شبكه سراسر بازار  توجه به هزينهها با  در اين زمينه، قيمت خريد برق اين نيروگاه

ها و ساير موارد  برق و با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف نشده، بازدهي، عدم انتشار آالينده

 بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد.

ريال و  9800الذکر در ساعات عادي و اوج  فوق 62ماده ، نرخ خريد تضميني برق براساس 9810بنابراين تا سال  

براساس  9819اما نرخ تضميني خريد برق در سال  ريال بوده است. 100صبح(  5الي  9در ساعات کم باري )بين ساعت 

راي ريال )ب 2/9212هاي متصل به شبكه توزيع( و  ريال )براي نيروگاه 2/9368قانون برنامه پنجم معاد  988بند ب ماده 

 هاي متصل به شبكه فوق توزيع و انتقال( ازسوي وزارت نيرو محاسبه و اعالم گرديد. نيروگاه

ها و  ريزي نرخ خريد تضميني برق هر ساله توسط وزارت نيرو محاسبه و ابالغ خواهد گرديد. در نتيجه برنامه 
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هاي تجديدپذير،  ه منظور احداث نيروگاهگذاران بخش غير دولتي ب هاي انجام شده جهت جذب و حمايت از سرمايه فعاليت

 1/42برداري از  ها در حال حاضر، بهره هاي زيادي صورت گرفته است که نتيجه اين فعاليت هاي اخير فعاليت در سال

هاي بسياري تعريف  هاي بادي و زيست توده توسط بخش غير دولتي بوده است. در اين راستا نيز، پروژه مگاوات نيروگاه

 در حال حاضر در دست پيگيري است.گرديده و 

 4829هاي متصل به شبكه توزيع و  براي نيروگاه 4442، به ميزان 9812نرخ خريد برق از تجديدپذيرها در سال 

 هاي متصل به شبكه فوق توزيع و انتقال تعيين و ابالغ گرديد. ريال براي نيروگاه

 

 اي  انرژي هسته -8-1

 يا هاي هسته توسعه نیروگاه -1-8-1

 و رشد در برق ژهيو بهي انرژ نيتأم تياهم وهاي فسيلي، رشد فزاينده مصرف انرژي محدوديت ذخاير سوخت

نموده  انينما شيپ از شيبرا  برق ديتولي براي اهستهي انرژ از استفاده ضرورت کشورها،ي اجتماع وي اقتصاد توسعه

 :است داده انجام ريز شرح بهيي هااقدامي اهستهي انرژ از برق ديلتو نهيزم در و نبوده مستثنا قاعده نيا از زين رانيا. است

 ماه مهر دري اندازراه دورهي هاتست در تيموفق از پس واحد نيا: بوشهری اتم روگاهین کمي واحد ازي برداربهره

 مرحله در بوشهري تما روگاهين زين خيتار نيا از شيپ. شد موقت ليتحو بوشهري اتم روگاهيني برداربهره شرکت به 9812

 بوشهري اتم روگاهين برق ديتول مجموع، در. بود همراهي فن مختلفي هاتست با همراه برق ديتول که داشت قراري اندازراه

 9812 بهمن 20 دري روگاهين واحد نيا که استي گفتن. است بوده ساعت مگاوات 4545309 زانيم به 9812 سال در

 .شد خارج برقي سراسر شبكه از ،راتيتعم وي نگهدار برنامه زين و مجددي گذار سوخت منظور به

 :برشمرد ريز صورت به توانيم را 9812 سال در بوشهري اتم روگاهيني ديکل عيوقا نيترمهم

 مگاوات 9000 قدرت باي سراسر برق شبكه به اتصال: 5/4/9812 –

 كمي واحدي برداربهره وي اندازراهي هاتست انيپا: 80/6/9812 –

 يرانيا برداربهره به بوشهري اتم روگاهين كمي واحد موقت ليتحو: 2/2/9812 –

 يسراسر برق شبكه به ليتحو وي نام قدرت با برق ديتول: 91/99/9812 –

 راتيتعم وي نگهدار برنامه و مجددي گذار سوخت اتيعمل شروع: 20/99/9812 –

د باالدستي و تأکيد مسئوالن نظام، توسعه و با توجه به اسنا :کشور دري اهستهي هاروگاهین ساختي سازی بوم

هاي صنعتي کشور با تأکيد بر تقويت افزايش مشارکت بخش غيردولتي همواره مورد توجه سازمان ارتقاي زيرساخت

يي اجرا وي طراح اتيعمل شروع و فيتعر با ،ياهستهي هاروگاهين توسعه حوزه در امر نياانرژي اتمي ايران بوده است. 

 در ،"ياهستهي هاروگاهين زاتيتجه داخل ساخت توسعه" پروژه زين و( نيدارخو  IR-860) قدرت متوسط اهروگين کي

 .استي ريگيپ حال

 مرحله در ه،يپا وي مفهومي طراح اتمام از پس( نيدارخو IR-860) قدرت متوسط روگاهين احداث وي طراح پروژه
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 .است انيجر در روگاهيني اصل زاتيتجه تساخي سنج امكان همزمان، و داشته قراري ليتفصي طراح

ي محورها چارچوب درماتي اقدا ،ياهستهي هاروگاهين زاتيتجه داخل ساخت توسعه پروژهي راستا در ن،يهمچن

 :است انجامحال  در ريز

 ياهستهي هاروگاهين زاتيتجه نييتع ويي شناسا –

 کشور اخلد دري اتمي هاروگاهين( کنترل و قدرتي )هاکابل ساخت توسعه –

 کشور داخل دري اتمي هاروگاهين 4 و 8ي منيا کالسي صنعت رآالتيش ساخت توسعهي سازنهيزم –

 کشور داخل در نزن زنگي فوالدها مختلف مقاطع انواع ساخت توسعه –

ي انرژ سازمان فيوظاي راستا در ي:اهسته برق مگاوات 20000ي برا ساختگاه انتخاب وی ابيمکان مطالعات انجام

 عنوان باي اپروژه ،ياهستهي هاروگاهين احداث قيطر از کشور ازين مورد برق ازي بخش نيتأم مورد در رانيا ياتم

 نيا در. شد آغاز 9832 سال از "برق مگاوات 20000 ديتول تيظرف باي اتمي هاروگاهين ساختگاه انتخاب مطالعات"

 نيمهندسي هاشرکت توسط ساختگاه انتخاب مطالعات ،مشاور نيمهندس انتخابي برا مناقصهي برگزار از پس  خصوص،

ي هاروگاهين توسعه منتخبي هاساختگاه و مناسبي نواح سرانجام، و رفتيپذ انجام مرحله چهار در صالحيذ مشاور

ي سازآماده و تملکي برايي هااقدام ،9819 سال نخست مهين در پروژه نيا اتمام از پس. شد نييتع کشور دري اهسته

 .است انجام حال در شده، نييتع اهداف بهي ابيدست تا منتخبي هاختگاهسا

 

 اي گداخت هسته -2-8-1

هاي فسيلي و تأثيرات مخرب آن بر نياز روز افزون جوامع بشري به انرژي و محدوديت منابع سوختبا توجه به 

ري، اثرات مخرب زيست محيطي آن قابل ديگري بود که در عين پايدا گزينهر محيط زيست، براي ادامه حيات بايد به فك

 يكي از اي اغماض بوده و بتواند به عنوان سوخت پاک تلقي شود. در راستاي تحقق اين هدف، انرژي برق گداخت هسته

به نياز بشر براي مصرف انرژي  يتواند به تنهاياي ميرود. چرا که انرژي گداخت هستهپيش روي به شمار مي هايانتخاب

  پاسخ دهد.

اي داراي استراتژي متفاوتي است ولي روند نيل به آن کشوري جهت دستيابي به انرژي برق گداخت هسته هر

هاي علمي و اي، با توجه به سوابق و داشتهمشترک است. بنابراين هر کشور براي دستيابي به انرژي گداخت هسته

نتايج حاصل از آنها بايد مراحل زماني و ظرفيت سازي هاي انجام شده و در دست اقدام و ها و برنامهتكنولوژيكي، طرح

 اي را تحقق بخشد.هاي علمي و فناورانهقابليت

اي در راستاي تالش رئوس برخي از اقدامات انجام شده و يا در حال انجام پژوهشكده پالسما و گداخت هسته

 اي عبارتند از:جهاني به منظور دستيابي به انرژي گداخت هسته

  "ياهسته گداختي شيآزما روگاهين و راکتور ساخت وي طراح"ي مل برنامهي سنجامكان وي مطالعات فاز انجام -9

 ي کانوني پالسما دستگاه نيچند ازي برداربهره و ساخت ،يطراح -2
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ي محصورساز نوع ازي شگاهيآزماي اهسته گداخت وستهيپ راکتور نياول ازي برداربهره و ساخت ،يطراح -8

 کيتاتالكترواس

 يصنعت مختلفي کاربردها جهت ييپالسما مشعل  ساخت وي طراح -4

 در) ييپالسما سوز زباله قيطر از برق ديتولي شيآزما راکتور ساخت وي طراحي سنجامكان و هياول مطالعات -5

 (انجام حال

 (انجام حال در) "رانيا ابررساناي مل 1توکامک ساخت وي طراح" طرحي مفهومي طراح  -6

 (انجام حال در)ي اهسته گداخت راکتور اول وارهيد مواد ساخت وي احطر -2

 (انجام حال در) "رانيا ابررساناي مل توکامک ساخت وي طراح" طرحي مفهومي طراح -3

 (انجام حال در) ژول لويک 500ي کانوني پالسما ساخت وي طراح -1

 (انجام حال در) ولي پل راکتور ساخت وي طراح -90

 (انجام حال در) ژول لويک 5 نچيپ -زدي ا هسته گداخت نيماش ساخت وي طراح -99

 (انجام حال در) کيالكترواستاتي محصورساز نوع ازي اهسته گداخت وستهيپ راکتور ساخت وي طراح -92

 

 اي ايران چرخه سوخت هسته -1-8-1

گيرد در قالب چرخه سوخت  اي کشور صورت مي هاي هسته مين سوخت نيروگاهأهايي که در جهت ت تمامي فعاليت

هاي بومي شده و با اطمينان و امنيت و براساس تقاضا ساخته و  تا از اين طريق سوخت با فناوريگيرد قرار مياي  هسته

 تحويل شود. 

آرايي و تهيه کنسانتره اکسيد  هاي اکتشاف، استخراج سنگ معدن، کانه اي در ايران از حلقه چرخه سوخت هسته

سازي محصوالت  يابد و پس از غني هاي شيميايي متعدد با عنوان فرآوري ادامه مي شود و با تبديل ياورانيوم شروع م

براي تبديل به ترکيبات شيميايي غني شده در کارخانه تبديل ثانويه، فرآوري و تبديل به پودر  تبديل اوليه، مواد مجدداً

چنين شود. ايران هم صفحه سوخت ساخته مي شود و در نهايت ميله سوخت، مجتمع سوخت يا اي مي سوخت هسته

بر اين، ايران در   تأسيساتي براي ساخت بدنه ميله، صفحه و مجتمع سوخت از جنس آلياژهاي زيرکونيوم دارد. عالوه

 توانمند و فعال است.کامالً توليد آب سنگين که در راکتورهاي آب سنگين کاربرد دارد 

هاي مختلف  در راستاي خودکفايي و افزايش توان علمي، فني و توليدي حلقه ترين اقدامات انجام شده در ذيل عمده

 آورده شده است: اي به تفكيک  چرخه سوخت هسته

اي کشور شامل اورانيوم، توريم،  يابي مواد اوليه صنعت هسته يابي و مكان در اين حوزه، اکتشاف، پتانسيل اکتشاف:

هاي انجام شده پس از يک دوره  قرار دارد. براساس مطالعات نظري و بازنگري زيرکن، فلوريت، گرافيت و زئوليت در برنامه

 
  اي است. توکامک يكي از انواع راکتورهاي همجوشي هسته( 9
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تخمين زده شده است. در مورد توريم  تن 92000هاي اکتشافي، پتانسيل اورانيوم کشور،  ساله فعاليت 80زماني حدود

اي به عنوان  عت هستهمين مواد اوليه صنأشود که در حال بررسي است. اکتشاف جهت ت تخمين زده ميبيشتري پتانسيل 

تواند نتايج عدم خروج ارز، استفاده از منابع ملي، ايجاد اشتغال، کسب موقعيت ويژه  ترين حلقه چرخه مي استراتژيک

 اي را به همراه داشته باشد. المللي  و تثبيت چرخه سوخت و خودکفايي مواد اوليه صنعت هسته بين

انيوم ايران در گنبدهاي نمكي گچين بندرعباس با ذخيره حدود اولين معدن اور استخراج سنگ معدن اورانیوم:

همراه با کارخانه توليد کيک زرد افتتاح گرديد. دومين معدن سنگ اورانيوم با ظرفيت  9834تن اورانيوم در سال  900

به  9812ل واحد در ميليون در منطقه ساغند در سا 500تن سنگ اورانيوم در سال با عيار تقريبي هزار  920استخراج 

، در يزد برداري قرار گرفت. سومين و چهارمين معدن اورانيوم ايران در منطقه ناريگان و خشومي طور رسمي مورد بهره

 مرحله طراحي مقدماتي قرار دارد.

سنگ معدن اورانيوم به عنوان محصول معدن و به عنوان ماده اوليه به کارخانه  تولید کنسانتره اورانیوم)کیك زرد(:

اي در بندرعباس جهت  شود. در حال حاضر در ايران کارخانه ( فرستاده مي3O8Uآرايي جهت توليد اکسيد اورانيوم ) کانه

برداري است. کارخانه ديگري  تن اورانيوم در سال در حال بهره 29آرايي سنگ معدن گچين با ظرفيت اسمي توليد  کانه

هاي ديگري  کند. پروژه اندازي را طي مي در سال، مراحل نهايي راه تن اورانيوم 50نيز در اردکان با ظرفيت اسمي توليد 

 در دست اجرا است.  ها اي از آنومالي هاي مس، معادن زغال سنگ، فروشويي تپه جهت تهيه کنسانتره اورانيوم از باطله

به دليل  1(UCFپروژه فرآوري و توليد محصوالت مختلف اورانيوم ) :فرآوري و تولید محصوالت مختلف اورانیوم

اي نقش اساسي دارد. به  هاي توليد سوخت هسته اي، در دستيابي کشور به فناوري مرکزيت آن در چرخه سوخت هسته

برداري داراي نكات ظريف مهندسي است. لذا در کارخانه  اي و شيميايي، اين پروژه در طراحي و بهره دليل ساختار هسته

UCF  هاي دقيق کيفي استفاده  سسه توليدي داخل کشور و با در نظر گرفتن کنترلکارخانه و مؤ 200از امكانات بيش از

 شود، عبارتنداز: شده است. اهداف کمي که در اين مرحله از برنامه دنبال مي

اي به  ( به عنوان مهمترين ترکيب شيميايي واسطه در توليد سوخت هسته6UFفلورايد اورانيوم ) توليد هگزا –

 تن در سال 212ظرفيت 

درصد براي استفاده در  5تن در سال با غناي کمتر از  84به ظرفيت ( 2UO)اکسيد اورانيوم  يد ديتول –

 راکتورهاي آب سبک و قدرت

 تن در سال 3/95اکسيد اورانيوم با غناي طبيعي براي استفاده در راکتورهاي آب سنگين به ميزان  توليد دي –

 درصد جهت استفاده در راکتور تحقيقاتي تهران 20يد اورانيوم فلورا درصد از هگزا 20با غناي تقريبي  3O8Uتوليد  –

باشد.  برداري رسيده و در حال فعاليت مي با غناي طبيعي به بهره( 6UF)فلورايد اورانيوم  در حال حاضر توليد هگزا

برداري  ال به بهرهبا غناي با 2UOبا غناي طبيعي و توليد پودر ( 2UO)اورانيوم اکسيد هاي توليد دي  چنين زيرپروژههم

 رسيده است.

 
1) Uranium Conversion Facility 
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اي و تحقيقات و  هاي هسته هاي نيروگاه الزم به توضيح است در برنامه پنجم توسعه، متناسب با اهداف مصوب بخش

 بيني شده است. اي، افزايش ظرفيت کارخانه فرآوري اورانيوم پيش فناوري هسته

اي خود  يرکونيوم و آلياژهاي آن به لحاظ خواص برتر هستهفلز ز :تولید ورق، لوله و میلگرد زيرکونیوم و آلیاژهاي آن

از جمله برخورداري از سطح مقطع جذب نوتروني پايين، استحكام کافي، مقاومت در برابر خوردگي و ضريب انتقال حرارت 

وخت هاي سوخت و به ويژه غالف س مناسب در محيط راکتور، به عنوان ورق، لوله و ميلگرد جهت ساخت و تكميل بسته

هاي سوخت مورد نياز راکتورهاي اتمي  گيرد. بدين منظور در راستاي تأمين غالف و نگهدارنده ميله مورد استفاده قرار مي

 باشد: با هدف توليد محصوالت اصلي و فرعي به شرح زير مي 1(ZPPساخت کارخانه توليد زيرکونيوم ) ،کشور

تن لوله زيرکالوي )آلياژهاي زيرکن، قلع، کروم،  90تن اسفنج زيرکونيوم،  50محصوالت اصلي شامل توليد  –

 اي(  تن تسمه و ميلگرد زيرکالوي )همگي تحت استانداردهاي هسته 2نيكل و آهن( و 

 تن اکسيد هافنيم در سال 2-5درصد و  11/11تن شمش منيزيم با خلوص  900محصوالت فرعي شامل  –

بيني برنامه  برداري رسيده و طبق پيش تي اراک به بهرهمگاوا 40در حال حاضر توليد غالف مجتمع سوخت راکتور 

اي در  اي و تحقيقاتي و فناوري هسته هاي نيروگاه هسته هاي بخش پنجم توسعه کشور، ظرفيت آن متناسب با برنامه

 تمامي واحدها، به خصوص واحدهاي متالورژيكي و مكانيكال افزايش خواهد يافت.

اي تكميل  اي آخرين حلقه از چرخه سوخت هسته يد مجتمع سوخت هستهبا تول اي: تولید مجتمع سوخت هسته

FMPخانه رشود. کا مي
ترين حلقه   هاي سوخت، حساس يا به عبارتي توليد قرص و ميله)غالف(، صفحه سوخت و مجتمع 2

 نمايد: بخش اصلي فعاليت مي 8باشد. اين کارخانه در  از چرخه توليد سوخت در کشور مي

هاي زيرکونيومي  و لوله UCFاز کارخانه که ين کارخانه با استفاده از پودر اکسيد اورانيوم طبيعي در بخش اول ا -9

سازي پودر، توليد قرص خام، انجام  دريافت شده و طي عملياتي نظير کنترل کيفي بسيار دقيق، آماده ZPPاز کارخانه که 

 اسكلت مجتمع سوخت، مجتمع سوخت راکتورهاي سوخت در درون  هاي دو سر ميله سوخت و بارگذاري لوله جوش

40 IR- گردد.  توليد مي 

( و FEP) سازي از کارخانه غنيکه شده  در بخش دوم اين کارخانه با استفاده از پودر اکسيد اورانيوم غني -2

زي پودر، سا دريافت شده و طي عملياتي نظير کنترل کيفي بسيار دقيق، آماده ZPPاز کارخانه که هاي زيرکونيومي  لوله

هاي سوخت در درون اسكلت مجتمع سوخت،  هاي دو سر ميله سوخت و بارگذاري لوله توليد قرص خام، انجام جوش

 گردد. مجتمع سوخت راکتورهاي آب سبک و قدرت توليد مي

و صفحات آلومينيومي از  UCFدرصد از کارخانه  20با غناي حدود  3O8Uدر بخش سوم اين کارخانه پودر  -8

سازي پودر و به صورت  شود و طي عملياتي نظير کنترل کيفي بسيار دقيق، آماده تحويل گرفته مي ZPP کارخانه

 گردد. ( ارسال ميTRR) اي جهت استفاده در راکتور تحقيقاتي تهران هاي سوخت صفحه مجتمع

 
1) Zirconium Production Plant 

2) Fuel Manufacturing Plant 
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يت اين کارخانه هاي صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه کشور، اقدامات الزم براي افزايش ظرفبينيطبق پيش

اي و جهت تأمين بخشي از سوخت مورد نياز کشور، به خصوص متناسب با برنامه ساير مراحل چرخه سوخت هسته

هاي کنترل هاي سازمان در اين بخش، طراحي و ساخت ميلهاي، افزايش خواهد يافت. از ديگر برنامهنيروگاه هسته

هاي عملكردي سوخت، مواد  سموم جاذب نوترون و انجام تستهاي حاوي مجتمع سوخت با آلياژ خاص، ساخت ميله

 دهي در راکتور خواهد بود. اي و مواد ساختماني راکتورهاي اتمي پس از تابش هسته

)فاقد ارزش اقتصادي(، آنها را  به لحاظ وجود پرتوزايي در بعضي از مواد غيرقابل استفاده اي:پسمانداري هسته

اي وجود دارند و بسته به هاي راديواکتيو در کليه مراحل چرخه سوخت هستهنامند. پسمانيپسمان يا زباله راديواکتيو م

ترين توليد کننده  که عمده د. با آندرگهاي متفاوتي براي حفاظت در برابر آنها اتخاذ نوع پرتوهاي موجود بايستي روش

اي، مراکز پزشكي و  ز جمله مراکز تحقيقات هستهباشند ولي مراکز ديگري ااي ميهاي هستههاي پرتوزا، نيروگاهپسمان

اي نيز در توليد  اي و تأسيسات چرخه سوخت هسته ها، راکتورهاي تحقيقاتي هسته صنعتي کشور مانند بيمارستان

 هاي مذکور سهم قابل توجهي دارند.پسمان

هاي در ترين فعاليتي، از مهما هاي هسته نظارت و کنترل بر توليد پسمان، آمايش، انبارداري و دفن نهايي زباله

در  1باشند. از اهم اقدامات مربوطه ادامه عمليات ساخت پسمانگوراي در کشور مي حال انجام اين مرحله از سوخت هسته

 باشد.هاي اکتيو و فراهم نمودن تسهيالت جانبي الزم ميمنطقه انارک، احداث انبار موقت جهت نگهداري پسمان

هاي مصرف شده  اي مطالعات ايجاد تأسيسات نگهداري سوخت برداري از نيروگاه هسته با توجه به زمان بهره

 همچنان در حال انجام است.

 96افتتاح شد. ظرفيت اسمي اين کارخانه در حال حاضر  9835اين کارخانه در شهريور سال  تولید آب سنگین:

هاي آب  )دوتريم( از مولكول هيدروژن سنگين هاي حاوي باشد. براي تهيه آب سنگين بايد مولكول تن آب سنگين مي

باشد که به علت خاصيت جذب نوتروني پايين آن نسبت  % مي3/11با غلظت  O2Dمعمولي جدا شوند. محصول خروجي 

 ( کاربرد خواهد داشت.-IR 40به آب معمولي در راکتورهاي با سوخت اورانيوم طبيعي )راکتور تحقيقاتي 

 

 انرژي و محیط زيست  -2-1

گردد. اما فرآيند توليد، انتقال، ترين عامل توسعه اقتصادي اجتماعي جوامع انساني تلقي ميانرژي به عنوان اصلي

اي و جهاني در ره به عنوان مهمترين عامل ايجاد آلودگي محيط زيست در مقياس محلي، منطقهاتوزيع و مصرف آن همو

و ذرات معلق و  4CHحمل و نقل بيشترين سهم در توليد ، بخش 9812در سال کنار ساير عوامل مطرح بوده است. 

مصرف کننده توليد کننده و هاي  در بين بخش 2COو  2SOهاي نيروگاهي و حمل و نقل بيشترين ميزان انتشار بخش

 اند.  انرژي را به خود اختصاص داده

 
1) Repository 
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،  NOxاي  ها و گازهاي گلخانه هاي نفت گاز، نفت کوره و بنزين بيشترين سهم انتشار آالينده در اين سال سوخت

2SO  ،CO  ،SPM  ،4CH  وO2N اند.  را به خود اختصاص داده 

دگي را داراست. ينرود و کمترين مقدار آال گازطبيعي در مقايسه با ساير سوختهاي فسيلي، سوختي پاک به شمار مي

مربوط به گازطبيعي است که از نظر درصد از کل انتشار دي اکسيد کربن  52با اين وجود به دليل حجم باالي مصرف، 

 باشد.  مسئله تغييرات اقليم قابل توجه مي

از روند افزايشي برخوردار گذشته اي در اين سال در مقايسه با سال  سرانه انتشار برخي از گازهاي آالينده و گلخانه

برخي زطبيعي در هاي مايع و کاهش مصرف گا هاي مصرفي، افزايش سهم سوخت تغيير ترکيب سوختبوده است. 

هاي مصرفي، بهبود کيفيت سوختمديريت مصرف، از طريق روند افزايشي بوده است. اين ها از عوامل تأثيرگذار بر  بخش

هاي انرژي مصرفي، بهينه سازي مصرف انرژي، استقرار سامانه مديريتي و نظارتي مؤثر و مستمر، تغيير در ترکيب حامل

 را تثبيت کرده و يا حتي کاهش داد.  ميزان انتشار اين گازهاتوان مي

 

 اي ها و گازهاي گلخانهصرفه جويی ناشی از عدم انتشار آالينده -1-2-1

 "ب"، دستورالعمل بند 8ماده  9با توجه به مطالعات انجام شده در سازمان حفاظت محيط زيست به استناد مفاد تبصره 

اي در بخش انرژي ها و گازهاي گلخانهي ناشي از عدم انتشار آاليندهقانون برنامه پنجم توسعه، ميزان صرفه جوي 988ماده 

  9 اند.توسط اين سازمان مورد تجديدنظر قرار گرفته 9812باشد که در سال مي( 9-284( و )9-288)کشور به شرح جداول 

اي هر به از 2COو  NOx  ،2SO، هزينه اجتماعي مستقيم و غيرمستقيم 2همچنين براساس مطالعه ديگري 

ريال و  9830تا  240هاي گازي ريال، نيروگاه 9860تا  220هاي بخاري کشور حدود ساعت برق توليدي در نيروگاه کيلووات

 ريال برآورد شده است.  9280تا  510هاي سيكل ترکيبي نيروگاه

هاي وليد برق از فناوريهاي خارجي تاتحاديه اروپا در مورد هزينهکه توسط  8اي براي مقايسه مناسب است به مطالعه

برآورده  2008در سال براي برخي کشورهاي اروپايي  هزينهمقادير اين مزبور اشاره شود. در مطالعه  ،مختلف انجام گرفته

 گرديده است. 

هاي هاي خارجي توليد برق از انواع فناوري( آورده شده است، هزينه9-285براساس اين مطالعه که نتايج آن در جدول )

باشد. اند که کمترين هزينه مربوط به فناوري توليد برق بادي مياي مورد مقايسه قرار گرفتهفسيلي، تجديدپذير و هسته سوخت

 ها در کشور، امكان مقايسه در اين زمينه وجود ندارد. الزم به ذکر است به دليل عدم دسترسي به ارقام اين هزينه

 

 
 ( با عنوان: 9832( گزارش بازنگري زيست محيطي انرژي در جمهوري اسالمي ايران،  )9

Environmental Energy Review (EER) – Iran, World Bank Group, “Environment Strategy for the Energy Sector: 

Fuel for thought” 

، دفتـر اسـتانداردهاي فنـي، مهندسـي،     9834، « هـا( بخش انرژي کشور )نيروگاه 2COو  NOx  ،2SOهاي اجتماعي انجام مطالعات تعيين هزينه»( پروژه 

اجتماعي و زيست محيطي برق و انرژي وزارت نيرو. 
3 ) European Commission, Directorate – General for Research, External Costs,  2003. 



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  60

 

 هاي مصرف کننده انرژي  بخش بررسی وضعیت انرژي و محیط زيست در -2-2-1

بخش خانگي، تجاري و عمومي به تنهايي بيشترين مصرف کننده نفت سفيد و گاز بخش خانگی، تجاري و عمومی : 

درصد از کل مصرف انرژي اين دو فرآورده در کشور مربوط به اين بخش  11و  32حدود به ترتيب مايع در کشور بوده و 

هاي فسيلي در بخش خانگي، تجاري و عمومي  اي که در اثر احتراق سوختازهاي گلخانهها و گ باشد. مقدار آالينده مي

اي اين بخش در بازه زماني  و همچنين روند انتشار گازهاي آالينده و گلخانهشوند به تفكيک نوع سوخت  وارد هوا مي

 ارائه شده است. قسمت اين جداول در  9812الي  9836هاي  سال

روند انتشار گازهاي اي به تفكيک نوع سوخت مصرفي و همچنين  شار گازهاي آالينده و گلخانهمقدار انتبخش صنعت: 

در اين سال برآورد شده است. قسمت اين جداول در  9812 الي 9836هاي  اي و آالينده اين بخش در بازه زماني سال گلخانه

 اند.را به خود اختصاص داده ايالينده و گلخانهمصرف گازطبيعي، نفت گاز و نفت کوره بيشترين سهم در انتشار گازهاي آ

 883290معادل  9838هاي ثابت سال  که براساس قيمت 9812با توجه به ارزش افزوده بخش صنعت در سال 

، 1/225در اين سال به ترتيب معادل  SPM و 2CO  ،NOx  ،2SOانتشار شدت ميليارد ريال برآورد گرديده، شاخص 

 شود.  ميليارد ريال برآورد مي تن بر 05/0و  5/0، 5/0

بخش حمل و نقل عمدتاً مصرف کننده دو فرآورده بنزين و نفت گاز است. مقدار گازهاي آالينده بخش حمل و نقل: 

هاي آن و همچنين روند انتشار از  هاي مصرفي در بخش حمل و نقل و زير بخشاي ناشي از احتراق سوخت و گلخانه

اي در اين بخش سهم بيشتري برآورد شده است. زير بخش حمل و نقل جادهقسمت ين در ا 9812الي  9836هاي  سال

 هاي حمل و نقل به خود اختصاص داده است. اي را نسبت به ساير زير بخشاز انتشار گازهاي آالينده و گلخانه

و همچنين روند اي به تفكيک نوع سوخت مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانهقسمت در اين بخش کشاورزي : 

در اين بخش، مصرف نفت گاز بيشترين سهم آورده شده است.  9812 ليا 9836هاي  انتشار اين گازها در بازه زماني سال

 اي را به خود اختصاص داده است. در انتشار گازهاي آالينده و گلخانه

ميليارد ريال   980152معادل 9838هاي ثابت سال  براساس قيمت، 9812ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 

، 3/13به ترتيب معادل مزبور در سال  SPM و 2CO  ،NOx  ،2SOبرآورد گرديده که بر اين اساس، شاخص شدت انتشار 

 شود.  تن بر ميليارد ريال برآورد مي 2/0و  5/0،  5/0

انتشار گازهاي آالينده  مقدار، ي نفت و گازهابا در نظر گرفتن انواع سوخت مصرفي در پااليشگاهبخش پااليشگاهی: 

قسمت در اين  9812الي  9836هاي  اي در اين بخش به تفكيک نوع سوخت و همچنين روند انتشار طي سالو گلخانه

 مورد بازنگري قرار گرفته است. 

، )بخاري حرارتي هاياي براساس نوع نيروگاه ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانهقسمت در اين :  1بخش نیروگاهی

 
که توسط پژوهشگاه نيرو « هاتدوين اطلس آلودگي نيروگاه»در اين بخش، از ضرايب پيشنهادي پروژه  2COو  NOx  ،2SO  ،CO( جهت برآورد ميزان انتشار 9

اند به جهت در دسترس نبودن ضرايب وارد مدار شده 9812هايي که در سال د نيروگاهبراي شرکت توانير انجام شده، استفاده گرديده است. در مور 9836در سال 

 الذکر براي هر نوع نيروگاه )گازي، بخاري و سيكل ترکيبي( استفاده شده است. انتشار هر نيروگاه، از ميانگين ضريب انتشار پيشنهادي در مطالعه فوق
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ارائه شده است. همچنين روند انتشار  9812گازي، سيكل ترکيبي و ديزلي( و بر اساس نوع سوخت مصرفي در سال 

 برآورد گرديده است.  9812 ليا 9836هاي  اي از اين بخش طي سال گازهاي آالينده و گلخانه

ووات ساعت برق توليدي با احتساب ها به ازاي هر کيلدر انواع نيروگاه ايشاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه

 12اي بخش نيروگاهي در سال  شود. افزايش شاخص انتشار برخي از گازهاي آالينده و گلخانه سهم در توليد محاسبه مي

هاي مايع در اين بخش بوده  گازطبيعي و افزايش مصرف سوخت (مصرفکاهش و به تبع آن )تحويل به دليل کاهش 

بخش نيروگاهي در بازه از اي ناشي  روند ميانگين شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانهقسمت است. همچنين در اين 

  آورده شده است. 9812 ليا 9836هاي  زماني سال

 

 سازي عرضه و تقاضاي انرژي بهینه -10-1

 بخش صنعت -1-10-1

کننده انرژي در  هاي مصرف ترين بخشميليون بشكه نفت خام، يكي از پر مصرف 1/809بخش صنعت با مصرف 

ميليون  8/939برابر شده و از  2/9مصرف نهايي اين بخش  9834-12هاي بوده است. به طوري که طي سال 9812سال 

افزايش يافته است. در  9812ميليون بشكه معادل نفت خام در سال  1/809به  9834بشكه معادل نفت خام در سال 

 باشد:  سازي اين بخش صورت گرفته، به شرح زير مينهترين اقدامي که در خصوص بهي، عمده9812سال 

کارخانه مربوط به صنايع فلزي )آهن و  840وري انرژي ايران تعداد ، سازمان بهره9812در سال  ممیزي انرژي:

گري و شيشه و بلور( را مميزي نموده است که کل پتانسيل  صنايع غير فلزي )سيمان، کاشي و سراميک، ريخته و فوالد(

 20سازي مصرف سوخت نيز تعداد گيگاژول بوده است. همچنين شرکت بهينه 88390ها جويي اين کارخانهفهصر

کارخانه از مجموع صنايع غذايي )کمپوت و کنسرو و آبميوه کنستانتره و صنايع لبني(، صنايع شيميايي و نفت )يوتيليتي 

جويي اين کاغذ را مميزي نموده که مجموع پتانسيل صرفههاي گاز و نفت( و صنايع چوب و  صنايع پتروشيمي، پااليشگاه

جويي کارخانجات مميزي شده توسط وزارت گيگاژول بوده است. در مجموع کل پتانسيل صرفه 2141281ها کارخانه

 تراژول بوده است.  1/62336، 9812الي  9835هاي  نيرو و نفت طي سال

نگري در استانداردهاي معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي آهن و سه مورد اصالح و باز 9812در سال  استانداردها:

مصوب  99156استاندارد معيار مصرف انرژي در صنايع لبني به شماره ، 9819مصوب سال  1658فوالد با شماره ملي 

 به تصويب رسيده 9810مصوب  1641و معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي توليد کاشي و سراميک به شماره ملي  9833

 به تصويب رسيده است. 96310و ابالغ شده است. همچنين در اين سال استاندارد کمپرسور هوا به شماره 

، براي 9812وري انرژي ايران در سال سازمان بهرهتوسط مالي  التيسود تسه ارانهاعطاي ي هاي مالی:حمايت

جايگزيني الواتور با ايرليفت "امل طرح سازي مصرف انرژي در فرآيندهاي صنعتي )شهاي حمايتي در خصوص بهينه طرح

 بشكه معادل نفت خام(.  2900جويي با صرفه "در آسياب مواد دو کارخانه سيمان

را با تسهيالت محيط زيست جهاني  (UNIDOو  GEF ،IFCOسازي مصرف سوخت نيز پروژه مشترک )شرکت بهينه
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(GEF ) و(UNIDO ) هاي ها، مجتمعرژي در پنج صنعت کشور )پااليشگاهوري انارتقاي بهره"اجرا نموده است. طرح

مندي از تسهيالت محيط زيست جهاني و به کارگزاري سازمان توسعه  با بهره "پتروشيمي، آهن و فوالد، سيمان و آجر

 باشد. اجزاي کليدي اين طرح عبارتند از: در دست اجرا مي( UNIDO)صنعتي ملل متحد 

 هاي بازار معامالت کربن، ايجاد قراردادهاي داوطلبانه انرژي،د چهارچوبگذاري انرژي از طريق ايجا سياست –

 آموزش سيستم مديريت انرژي و استقرار سامانه مديريت انرژي در صنايع، –

وري انرژي در هر يک از صنايع مذکور با قابليت حمايت مستقيم از صنايع از طريق اجراي پايلوت ارتقاي بهره –

 ن،تعميم در واحدهاي مشابه آ

هاي بهبود راندمان انرژي در هاي يک صندوق در حال گردش براي حمايت مالي از پروژه ايجاد چهارچوب –

هاي خدمات انرژي  هاي بازار شرکت هاي مالي مندرج در قانون بودجه، ظرفيت صنايع )با استفاده از ظرفيت

(ESCO's).)بخش بانكداري، بازار سرمايه و همچنين بازار بيمه کشور ،  

 

 بخش حمل و نقل -2-10-1

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، دولت مكلف است در جهت توسعه  9براساس ماده 

سازي توليد خودرو، عرضه  شهري کشور و مديريت بر مصرف سوخت، نسبت به بهينه شهري و برون  حمل و نقل درون 

سازي مصرف انرژي و خروج بنزين و گازوئيل از سبد  هينهسازي تقاضاي حمل و نقل، ب خدمات حمل و نقل، بهينه

 اقدام نمايد. به منظور دستيابي به هر يک از اهداف مقرر، اقداماتي به شرح زير صورت پذيرفته است:  حمايتي

سوز در کشور وجود داشته که از اين ميزان   ميليون دستگاه خودرو دوگانه 9/8، تعداد 9812تا پايان سال  –

هزار  9/2224ها و  دستگاه در کارگاه هزار 1/199اند. از اين تعداد  گازسوز شده 9812، در سال گاهدست 39609

باب جايگاه در کشور  961اند. در اين سال تعداد  ها توليد شده دستگاه نيز به صورت دوگانه سوز در کارخانه

مصرف شده است  در کشور CNGميليارد متر مكعب  2/6، ميزان 9812اندازي شده است. در سال  نصب و راه

 CNGدرصد کاهش مواجه بوده است. در اين سال به دليل افزايش قيمت  4/8سال پيش از آن با به که نسبت 

 کاهش يافت.   CNGو نزديک شدن آن به قيمت بنزين، مصرف 

و به توان به ويرايش مي 9812سازي مصرف سوخت در سال  از ديگر اقدامات وزارت نفت در زمينه بهينه –

اشاره نمود. همچنين در اين سال  9810و  9831، 9833هاي روزرساني کتاب جامع حمل و نقل براي سال

ها و  تست و بازرسي مصرف سوخت و آاليندگي معيارهاي مصرف سوخت خودروهاي سبک، موتورسيكلت

ندگي ناوگان اي صورت گرفته و مميزي سوخت و انتشار آالي خودروهاي ديزل سنگين و نيمه سنگين جاده

 حمل و نقل تهران نيز انجام شده است. 

هاي اجرايي بخش حمل و نقل نظير جايگزيني خودروهاي جويي حاصل از طرحمجموع، برآورد ميزان صرفه در –

سازي خودروهاي موجود، توسعه شبكه حمل و نقل فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومي، نصب تجهيزات جهت به
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  .  ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است 5/29، 9812حمل و نقل همگاني تا پايان سال ريلي و توسعه ناوگان 

 

 بر خانگی بخش ساختمان و تجهیزات انرژي -1-10-1

گردد.  هاي اقتصادي در کشور محسوب مي کنندگان انرژي در بين بخشترين مصرفبخش ساختمان يكي از عمده

بر اساس مطالعات به عنوان نمونه رود،  هاي اصلي بخش انرژي به شمار مي رتمديريت و کاهش مصرف انرژي يكي از ضرو

متر مكعب  6و  80انجام يافته، مصرف انرژي بخش ساختمان ايران و کشورهاي اروپايي در هر متر مربع به ترتيب معادل 

ز استانداردهاي کشورهاي اروپايي برابر بيشتر ا 5تا  4گازطبيعي، است. به عبارتي مصرف انرژي اين بخش در ايران تقريباً 

استاندارد و مواد به کار رفته در  ناشي از طراحي و ساخت نامناسب، مصالح و تجهيزات غير است. اين اختالف عمدتاً

انجام اقدامات فوق موجب  .است ها و سيستم عايق کاريها اعم از پنجرهانتخاب نامناسب پوشش ساختمانها و  ساختمان

کاري ديوارهاي  شود. به عبارت ديگر با عايقانرژي داخلي از هر يک از اجزاي پوسته ساختمان مي کاهش سهم تلفات

سازي صورت جانبي، سقف و کف، سهم تلفات انرژي داخلي از هر يک از اين اجزا نسبت به زماني که اقدامات بهينه

هاي استاندارد و دو جداره ها و پنجرهدرب يابد. همچنين با نصبدرصد کاهش مي 90و  25، 85نگرفته به ترتيب حدود 

سازي مصرف ترين اقداماتي که در خصوص بهينه، عمده9812يابد. در سال درصد کاهش مي 25الي  20اين سهم حدود 

 انرژي در اين بخش صورت گرفته، به شرح زير است: 

شامل ساختمان محل استقرار اين  ساختمان  5وري انرژي، طرح مميزي انرژي را در سازمان بهره ممیزي انرژي:

جويي اين هاي توزيع و امور برق چند شهر استان هرمزگان به انجام رسانده که پتانسيل صرفه شرکت و شرکت

سازي ساعت بوده است. شرکت بهينه مگاوات 200سازي مصرف برق مجموعاً  ها پس از اجراي اقدامات بهينه ساختمان

رارت و سرما در دو گروه از ، حگيري سامانه توليد همزمان برق کاره جهت بمصرف سوخت نيز مميزي انرژي را 

ابنيه، تأسيسات و برق  نظرها از  هاي زير مجموعه وزارت نفت به انجام رسانده است که شامل ارزيابي ساختمان ساختمان

سامانه مناسب و انجام  ها و تعيين نقطه بهينه مصرف و در نهايت انتخاب و در نظر گرفتن مصرف سه ساله ساختمان

 ها بوده است. ها و جانمايي سامانه مورد نظر در اين ساختمان ه نقشهئمطالعات فني و اقتصادي و ارا

صب پنجره سازي مصرف سوخت کشور در اين خصوص، اقدام به نشرکت بهينه مقررات ملی ساختمان: 12مبحث 

گردد نمود. برآورد مي هاي شرکت ملي نفت ايراندر ساختمان هاي حرارتي و محصوالت نوين ساختمانيايقو عدو جداره 

 جويي گردد. هاي مزبور صرفهميليون متر مكعب در اثر اجراي طرح 9/98با اين اقدامات ساالنه 

 هاي مالی:حمايت

اندازي خط توليد عايق  سازي مصرف سوخت، جهت راه پرداخت يارانه سود تسهيالت توسط شرکت بهينه –

ميليارد  95دتي از جنس ميتريل فوم در شرکت سانا عايق که ميزان تخصيص يارانه به اين طرح، برو -حرارتي

جويي انرژي  هزار متر مربع عايق توليد نموده و صرفه 9469برابر  9812باشد. اين خط توليد در سال ريال مي

 برآورد شده است. هزار متر مكعب گازطبيعي  98941ناشي از آن به ميزان 
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وري انرژي ايران: بندي انرژي يخچال، يخچال فريزر و فريزر خانگي توسط سازمان بهرهرتبه ياز ارتقاحمايت  –

اند که موجب  رتبه داده شده يميليون يخچال، يخچال فريزر و فريزر خانگي ارتقا 8/9، تعداد 9812در سال 

كه معادل نفت خام، شده است. هزار بش 6/815گيگاوات ساعت برق معادل  3/224جويي انرژي به ميزان صرفه

وري انرژي در سال مورد نظر براي حمايت از ارتقاي رتبه به برخي از تجهيزات و وسايل  همچنين سازمان بهره

هزار  2/442جويي به عمل آمده از ارتقاي رتبه  خانگي، يارانه سود تسهيالت پرداخت نموده است. ميزان صرفه

گيگاوات ساعت و يارانه  6/948هزار دستگاه کولر آبي،  35خانگي و دستگاه يخچال، يخچال فريزر، فريزر 

 ميليارد ريال بوده است.  2/60پرداختي به مبلغ 

در  "هاي ريز موج خانگي تعيين معيار مصرف انرژي و دستورالعمل برچسب انرژي اجاق"استاندارد  استانداردها:

مورد تصويب قرار  9812آبان سال  25دارد انرژي مورخ تدوين و در پانزدهمين اجالس کميته ملي استان 9812سال 

 گرفته است.

سايي ناشي از استانداردسازي از پيک جويی و پیك سايی ناشی از استانداردسازي تجهیزات الکتريکی: صرفه

هي به ، يخچال فريزر، کولر اسپليت و کولر آبي نتايج قابل توجالكتريكي تجهيزات الكتريكي در مورد چهار محصول المپ

باشد. يكي از دست آمده است و علت اصلي آن ايجاد آزمايشگاه مرجع و حمايت دولت از جايگزيني المپ کم مصرف مي

مشكالت شبكه برق در حال حاضر کولرهاي گازي غير استاندارد است و تالش بسياري براي جلوگيري از ورود محصوالت 

انجام گرفته که به علل مختلف تاکنون به نتيجه مناسب نرسيده  کيفيت و ايجاد آزمايشگاه مرجع در مبادي ورودي بي

برابر ميزان  8توان حداقل است. اگر بر اجراي صحيح  استانداردهاي تدوين شده ديگر نيز نظارت مناسب به عمل آيد، مي

و به صورت کامل جويي موجود، مصرف برق را کاهش داد. متأسفانه تعدادي از استانداردهاي تدوين شده به درستي صرفه

اجرا نشده و با اهداف استانداردها فاصله زيادي دارند. در مجموع براي اجراي بهتر استانداردها سه راهكار پيشنهاد 

باشد: ايجاد آزمايشگاه مرجع تا بتوان استانداردها را اجباري نمود، تعيين تعرفه مناسب براي  گردد که به شرح زير مي مي

هايي هاي مرجع نقش ايفا نمايد، تخصيص مشوقحوي که بخش خصوصي نيز در ايجاد آزمايشگاههاي استاندارد به نتست

 جهت توليد محصوالت با راندمان باالتر.

 انجام شده است:  9812وري انرژي ايران در سال  هاي مطالعاتي زير توسط سازمان بهره پروژه هاي مطالعاتی: پروژه

هاي تجديدپذير و راهكارهاي  ر: با توجه به ضرورت به کارگيري انرژيهاي انرژي صفپروژه مطالعه ساختمان  –

هاي توزيع برق و گاز ندارند و نيز لزوم  سازي مصرف انرژي براي مناطق دوردستي که دسترسي به شبكهبهينه

هاي بررسي ساختمان"مطالعه  ،هاي جديداستفاده از اين دو منبع به عنوان جايگزيني مناسب براي نيروگاه

هاي نو و  جويي انرژي حاصل از استفاده از فناوريده است. در اين ساختمان، ميزان صرفهشانجام  "انرژي صفر

سازي مصرف انرژي براي محصوالت و تجهيزات ساختماني مانند پنجره پيشرفته، سقف عايق، پيش  بهينه

هاي خارجي، آبگرمكن  لآمدگي، سيستم تهويه مطبوع پيشرفته، کانال کشي پيشرفته داخلي، عايق کانا

مگاوات ساعت در سال  1/96خورشيدي، سيستم روشنايي پيشرفته، يخچال و سيستم فتوولتائيک مجموعاً 
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 دالر در سال پش بيني شده است.  02/9932جويي حاصله، برآورد شده است. ميزان صرفه

برق تجهيزات : سهم مصرف ربرق تجهيزات در حالت آماده به کاجويي حاصل از مصرف بررسي پتانسيل صرفه  –

 92در بخش شهري از کل مصرف برق در کشور با فرض استفاده از تجهيزات به مدت در حالت آماده به کار 

درصد از مصرف انرژي کل بخش خانگي در کشور در  8ساعت(، حدود  4830ساعت در روز ساليانه )معادل 

به اينكه رشد متوسط مصرف بخش خانگي هر باشد. با توجه  گيگاوات ساعت( مي 9618حوزه برق )حدود 

درصد بوده است و رشد مشترکين برق نيز در سال  2، در حدود 9810نسبت سال  به 9819مشترک در سال 

 5/5922درصد بوده است، بنابراين براساس مطالعات انجام يافته،  6/5مذکور به نسبت سال پيش از آن 

برق متعلق به مصرف  9819مگاوات ساعت انرژي در سال  2/5520و  9810مگاوات ساعت انرژي در سال 

برق تجهيزات در بيني سهم مصرف بوده است. با در نظر گرفتن اين روند، پيشتجهيزات در حال آماده به کار 

و با توجه به نرخ رشد متوسط مصرف بخش خانگي هر مشترک و  9818و  9812در سال حال آماده به کار 

و  9812مگاوات ساعت انرژي در سال  8/5146، 9810نسبت به سال  9819ال رشد تعداد مشترکين در س

 باشد.      مي 9818مگاوات ساعت انرژي در سال  3/6404

اين طرح با در هاي اداري تحت پوشش وزارت نيرو :  طرح مشارکت بسيج ادارات در مديريت انرژي ساختمان  –

هاي الزم به نيروهاي بسيج مستقر در  و و ارائه آموزشتشكيل يک ساختار ستادي با همكاري بسيج وزارت نير

هاي مختلف، نيروهاي بسيج به عنوان نمايندگان مديريت در امور انرژي ساختمان، اقدام به ارائه و  ساختمان

 نمايند. کارهاي کاهش مصرف انرژي مياجراي راه

اپن )جايكا( در خصوص پروژه المللي ژهاي بين همكاري مشترک معاونت برق و انرژي با آژانس همكاري –

، اين "هاي دولتيهاي نمونه در ساختمان و انجام پروژه( ESCO)هاي خدمات انرژي  ظرفيت شرکت يارتقا"

آغاز و تاکنون چند هيأت از کشور ژاپن براي ارائه خدمات مشاوره و ايجاد بستر  12پروژه از بهمن ماه سال 

 هاي دولتي، به ايران اعزام شده اند.  نرژي در ساختمانهاي نمونه خدمات ا مناسب جهت اجراي پروژه

تأثير کولر آبي و کولر گازي بر روي مصارف آب و برق در کشور: در اين گزارش هزينه مصرف آب و برق در   –

برابر کولر آبي اعالم شده است. البته بايد توجه کرد که در پروسه توليد برق نيز  5/8کولر گازي به طور متوسط 

قابل توجهي آب مصرف مي شود. ميزان متوسط مصرف آب به ازاي هر کيلووات ساعت مصرف برق در مقدار 

شود که از اين درصد از مصرف آب کشور به عنوان آب شرب مصرف مي 6ليتر است. در ايران تنها  42/8کشور 

کولر آبي از کل شود. در واقع سهم درصد آن توسط کولرهاي آبي استفاده مي 6/4تنها در حدود  ،درصد 6

درصد است. همچنين در اين گزارش ميزان مصرف آب و برق در کولر آبي و گازي  22/0مصرف آب کشور تنها 

ها( بر روي پيک برق مصرفي و بار مالي ناشي از آن بررسي و استفاده از کولر گازي )در صورت کاهش تعرفه

 5152گان از کولرهاي گازي، پيک مصرف برق کنند درصد از مصرف 80شده است که در صورت استفاده تنها 

درصد افزايش خواهد داشت و مصرف برق نيز در کل  98يابد که به نسبت حالت فعلي آن  مگاوات افزايش مي
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 ميليون کيلووات ساعت افزاش خواهد يافت.  3520کشور در فصل گرم سال 

   

 سازي تأمین و توزيع بخش انرژي بهینه -5-10-1

باشد. در راستاي تحقق  هاي بهينه تأمين و توزيع انرژي مي اصلي بخش انرژي کشور، توسعه فناوري از جمله اهداف

 به انجام رسيده است: 9812اين هدف اقداماتي به شرح زير در سال 

خنک کاري در هواي ورودي کمپرسور  در اين خصوص، با سازي واحدهاي نیروگاهی:طرح افزايش کارايی و بهینه

 مگاوات به قدرت نيروگاهي کشور اضافه شد.  20منتظر قائم، در مجموع ترکيبي   سيكلنيروگاه  4 و 8واحدهاي 

 در اين خصوص اقداماتي به شرح زير صورت گرفته است: سازي شبکه توزيع برق:بهینه

 150هاي توزيع نيروي برق کشور، معادل  جويي انرژي در سطح شرکتهاي کاهش پيک بار و صرفه انجام پروژه –

 جويي انرژي. گيگاوات ساعت صرفه

هاي توزيع مشترک صنعتي در شرکت 2828اجراي برنامه تعطيالت و تعميرات ساالنه صنايع با همكاري  –

مگاوات کاهش از نياز مصرف شبكه سراسري برق کشور در طول  400اي با اثر بخشي نيروي برق و برق منطقه

 312نياز مصرف روز پيک شبكه سراسري و کاهش همزمان  مگاوات از 821سه ماه اجراي برنامه و کاهش 

 مگاوات در کشور.

هاي توزيع نيروي برق با اجراي برنامه جلب همكاري مشترکين کشاورزي در ساعات اوج بار تابستان در شرکت –

مگاوات کاهش از نياز مصرف شبكه   318مشترک کشاورزي با اثربخشي  26000مشارکت و همكاري بيش از 

 برق کشور. سراسري

موزش اين گروه از مشترکين و آرساني و سازي مصرف انرژي مشترکين تجاري با اطالعاجراي برنامه بهينه –

مگاوات کاهش از نياز  48مصرف و راندمان باال با اثر بخشي شعله المپ پرمصرف به کم 983534تبديل 

 مصرف شبكه سراسري برق کشور.

 دهنده خدمات انرژي در کشور.ه ارائهاي پروژه حمايت و توسعه شرکت –

ORCطراحي و پياده سازي سيستم توليد برق  –
با استفاده از انرژي خورشيد در ساختمان شهيد قاسمي  9

 شرکت مادر تخصصي توانير.

 همكاري در تهيه پروژه طرح جامع و نقشه راه بارهاي سرمايشي در کشور. –

 هاي کاهنده انرژي الكتريكي.بررسي و آزمايش دستگاه –

 ها و مناطق مختلف کشور. تدوين معيار مصرف انرژي در بخش مشترکين خانگي در اقليم –

 .ORCجهت انجام پروژه توانير شرکت  4بررسي ميزان مصرف برق ساختمان شماره  –

 
 طبيعي جهت توليد انرژي.  چرخه رانكينگ با استفاده از بازيافت حرارت( 9
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 پمپ. –سازي، طراحي و ساخت هيت پروژه شبيه –

 حلقه چاه. 200 – پروژه پايلوت تعويض الكتروپمپ شناور با شافت غالفي در منطقه جنوب کرمان –

 شرکت توزيع نيروي برق. 2پروژه تعيين معيار مصرف مشترکين بخش تجاري غير ديماندي در  –

هاي توزيع در شرکت 9404عملياتي نمودن مطالعات طرح جامع مديريت مصرف برق در چشم انداز سال  –

 نيروي برق استان فارس و مازندران با همكاري دانشگاه تربيت مدرس.

يک سيستم يكپارچه شامل سخت افزار، نرم افزار، شبكه  "فهام" گیري و مديريت انرژي: هوشمند اندازهفراسامانه 

کننده دريافت باشد و اطالعاتي نظير مصرف، ديماند، ولتاژ، جريان و اطالعات ديگر را از سمت مصرف و بستر مخابراتي مي

ت مصرف برق براي کليه مشترکان به عهده سازمان سازي کامل شبكه هوشمند قرائت و مديريکند. وظيفه پياده مي

 باشد. مقرر گرديده اين طرح در دو مرحله به شرح زير اجرا گردد. وري انرژي مي بهره

جنوب  -شمال غرب –از کشور )شمال شرق منطقه افزاري طرح فهام در پنج  در مرحله اول زيرساخت نرم –

هر منطقه يک ناحيه از يک شرکت توزيع يا شرکت توزيع سازي گردد. از جنوب غرب و تهران( پياده –شرق 

 . ه استهزار مشترک انتخاب شد 200به صورت کامل با حدود 

ميليون مشترک تحت  9ميليون مشترک کل کشور، در ابتدا حدود  80در مرحله دوم طرح مقرر گرديد، از  –

کشور، پايش کل انرژي مصرفي  ايجاد زيرساخت الزم جهت توسعه طرح به کل ،پوشش طرح قرار گيرند. هدف

نظر است در مرحله  باشد. مددر شرکتهاي توزيع نيروي برق و مديريت و کنترل مشترکين پرمصرف شبكه مي

جهت کل کشور ايجاد شده و کنتور  WAN افزاري، مراکز کنترل و بستر ارتباطي شبكه دوم زيرساخت نرم

هاي اصلي انرژي الكتريكي )کنتورهاي  رزي( و شريانهوشمند براي کليه مشترکين ديماندي )صنعتي و کشاو

 زير ترانس( نصب گردد.

 

 آموزش و آگاهسازي  -4-10-1

 به شرح زير بوده است: 9812اقدامات انجام شده توسط وزارت نيرو در سال 

 وري انرژي:هاي سازمان بهره پروژه

ت دولتي و صنايع کشور از طريق سازي مصرف انرژي به مديران و کارشناسان اداراآموزش مباحث بهينه –

همايش و دوره در مرکز  92) 9812نفر طي سال  8063هاي آموزشي براي  سمينار و کارگاه 20برگزاري 

نفر( و )برگزاري دوره  9610سمينار و دوره در دفتر نمايندگي اصفهان به  3شرکت کننده،( و ) 9229تهران، 

 .نفر( 902ريز به مدت يک هفته براي در مرکز ملي آموزش مديريت مصرف انرژي در تب

جلسه کميته  96درخواست در  924هاي انرژي برون سازماني )بررسي تعداد  حمايت از سمينارها و همايش –

و نمايشگاه( جهت  درخواست )سمينار، کنفرانس 41هاي انرژي( و انتخاب  بررسي سمينارها و همايش
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 هاي مادي و معنوي سازمان.  حمايت

کارهاي مديريت ترين دستاورهاي علمي و راهت متون تخصصي مديريت انرژي، با هدف ارائه مهمتهيه و مديري –

هاي صنعتي  مصرف انرژي در راستاي ترويج فرهنگ و اطالعات مورد نياز مديريت مصرف انرژي در بخش

 نسخه( .  2000و چاپ و تكثير آن در  "راهنماي مديريت مصرف انرژي"سازمان )تهيه و ترجمه 

هاي انرژي و هاي کشور در خصوص مفهوم، ماهيت و ساختار پارک رائه مشاوره فني و آموزشي به شهرداريا –

اي براي تهيه پكيج سرمايه گذاري در اجرا، مطالعه موردي جهت احداث در شهر شيراز و انجام خدمات مشاوره

 هاي انرژي شيراز.   تأمين و نگهداري پارک

هاي مديريت مصرف انرژي در کتب کليه رش در خصوص گنجاندن مؤلفههمكاري با وزارت آموزش و پرو –

اصالح الگوي مصرف انرژي به منظور نهادينه شدن فرهنگ استفاده قانون  64ماده مقاطع تحصيلي منطبق بر 

 در جامعه. از انرژي صحيح 

 ايجاد سايت کودک و نوجوان به منظور آشنايي و آموزش مفاهيم انرژي در سايت سابا. –

هاي مطروحه در کتاب مطالعات اجتماعي و کتاب ها و فعاليتمنطبق بر سوال (E-Book)يه و تنظيم مجلد ته –

 وري انرژي. اري در سايت کودک و نوجوان سازمان بهرهذکار درس مذکور جهت بارگ

 هاي شرکت مادر تخصصی توانیر:  پروژه

ه مشترکين صنعتي و مشترکين عمومي سازي مصرف انرژي ويژارائه مطالب در سمينارهاي تخصصي بهينه –

 اي.  هاي برق منطقه هاي توزيع نيروي برق و شرکت مشترکين تجاري و مشترکين کشاورزي در شرکت اداري،

 هاي توزيع نيروي برق.برگزاري سمينار تخصصي پاسخ گويي بار مديران و کارشناسان مناطق در شرکت  –

 رساني مديريت مصرف.عو اطال سازيسازي، آگاهتشكيل کارگروه فرهنگ –

ارائه مقاالت مربوط به مديريت مصرف انرژي و داوري مقاالت اين بخش در بيست و هشتمين کنفرانس  –

 المللي برق و کنفرانس توزيع. بين

 سازي مشترکين در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.هاي آگاههمكاري در تهيه برنامه –

 .پيک برق شرکت توانير در نشريه سازي مصرفدرج مطالب بهينه –

 هاي کشور )نشريه ساختمان، روزنامه ايران، مجله خبري(.همكاري با مجالت و روزنامه –

 سازي مصرف انرژي.هاي بهينهشرکت در نمايشگاه –

 سازي مصرف برق براي بانوان.همكاري با دفتر امور زنان شرکت توانير و وزارت نيرو در زمينه برگزاري جلسات بهينه –

 سازي مصرف برق.کتب کمک آموزشي بهينهبررسي  –

 همكاري در تهيه تيزرهاي تبليغاتي براي دفتر روابط عمومي. –



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرژی ترازنامه جداول   -1-11-1

 های عمده اقتصاد انرژیروند شاخص  -2-11-1

 جداول نفت  -3-11-1

 گازطبيعي جداول   -4-11-1

 برقجداول   -5-11-1

 سنگزغالجداول   -6-11-1

 های تجدیدپذیرانرژی جداول  -7-11-1
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  های انرژی ایران به تفکيک هر یک از حامل ساالنه تراز انرژی  -

 سری زماني عرضه انرژی اوليه و کل مصرف نهایي   -

 هاسری زماني کل مصرف نهایي به تفکيک بخش  -

 های انرژیسری زماني کل مصرف نهایي به تفکيک حامل  -
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 كل كشور  1314( : تراز انرژي سال 1-1جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

نرژي ا

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 2226.0 - 0.04 9.5 11.8 7.6 614.7 1582.4 توليد 

(2) واردات
 59.4 32.6 4.4 - - - 1.2 97.7 

(3) صادرات
-1059.1 -29.7 -0.2 - - - -1.6 -1090.6 

 0.2- - - - - - - 0.2- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 6.3- - - - - - - 6.3- المللي بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري  

-12.2 - -1.0 - - - - -13.2 

 1213.4 0.4- 0.04 9.5 11.8 10.9 617.6 564.0 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 23.8- - - - - - - 23.8- (4)انتقاالت 

 15.8- - - - - - - 15.8- هاي نفتپااليشگا 

 187.0- 104.7 0.04- 9.5- - 1.8- 220.8- 59.6- هانيدوگا 

 1.5- - - - - 1.5- - - واحدهاي كك سازي 

 1.7- - - - - 1.7- - - واحدهاي كور  بلند

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-8.6 
(5)

-52.8 -1.1 - - - -24.7 -87.1 

         

 896.6 79.7 - - 11.8 4.8 344.1 456.3 كل مصرف نهايي 

         

 369.2 40.6 - - 11.8 0.07 225.5 91.3 خانگي، عمومي و تشاري

 181.3 26.8 - - - 0.3 93.6 60.6 صنعت

 247.0 0.1 - - - - 1.9 245.0 حمل و نقل

 33.7 9.7 - - - - - 24.0 كشاورزي

 2.5 2.5 - - - - - - سايد مصارف

 62.8 - - - - 4.4 23.0 35.4 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميمي( شامل صادرات گاز مايع پتروشي8
 گيرد.  صورت مي ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگربندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
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 كل كشور  1314( : تراز انرژي سال 1-2جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 304.3 - 0.01 1.3 1.6 1.0 84.0 216.3 توليد 

(2) واردات
 8/1 4.5 0.6 - - - 0.2 13.3 

(3) صادرات
 -144.8 -4.1 -0.03 - - - -0.2 -149.1 

 0.03- - - - - - - 0.03- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 0.9- - - - - - - 0.9- المللي بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 ري  اختالف آما

-1.7 - -0.1 - - - - -1.8 

 165.9 0.1- 0.01 1.3 1.6 1.5 48.8 77.1 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 3.3- - - - - - - 3.3- (4)انتقاالت 

 2.2- - - - - - - 2.2- هاي نفتپااليشگا 

 25.6- 14.3 0.01- 1.3- - 0.2- 30.2- 8.1- هانيدوگا 

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي 

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي كور  بلند

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-1.2 
(5)

 -7.2 -0.2 - - - -3.4 -11.9 

         

 122.6 10.9 - - 1.6 0.7 47.0 62.4 كل مصرف نهايي 

         

 50.5 5.5 - - 1.6 0.01 30.8 12.5 خانگي، عمومي و تشاري

 24.8 3.7 - - - 0.04 12.8 8.3 عتصن

 33.8 0.01 - - - - 0.3 33.5 حمل و نقل

 4.6 1.3 - - - - - 3.3 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - سايد مصارف

 8.6 - - - - 0.6 3.1 4.8 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميرآوردهبندي مجدد فدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
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  ل كشورك 1318تراز انرژي سال  : (1-3جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

  (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 2311.2 - 0.07 10.7 11.8 7.5 666.3 1614.9 توليد 

(2) واردات
 76.5 39.5 4.5 - - - 1.5 121.9 

(3) تصادرا
 -1076.1 -36.1 -0.3 - - - -1.6 -1114.1 

 3.7- - - - - - - 3.7- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 7.4- - - - - - - 7.4- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

24.2 - -1.2 - - - - 23.1 

 1331.0 0.1- 0.07 10.7 11.8 10.5 669.7 628.4 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 17.6- - - - - - - 17.6- (4) التانتقا

 13.7- - - - - - - 13.7- هاي نفتپااليشگا 

 202.2- 113.3 0.07- 10.7- - 1.8- 222.0- 80.9- هانيدوگا 

 1.6- - - - - 1.6- - - واحدهاي كك سازي 

 1.6- - - - - 1.6- - - واحدهاي كور  بلند 

 بخش اندژي و تلفات مصارف

 انتقال و توزيع 

-27.7 (5)
 -48.6 -1.2 - - - -26.8 -104.2 

         

 990.1 86.3 - - 11.8 4.4 399.1 488.5 كل مصرف نهايي 

         

 410.5 44.5 - - 11.8 0.07 263.6 90.5 خانگي، عمومي و تشاري

 194.3 28.6 - - - 0.3 104.7 60.7 صنعت

 263.0 0.1 - - - - 3.3 259.7 حمل و نقل

 36.8 10.4 - - - - 0.3 26.1 كشاورزي

 2.7 2.7 - - - - - - سايد مصارف

 82.7 - - - - 4.0 27.2 51.5 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEتوليد و واردات  گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقامينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ت و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصابندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
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 كل كشور  1318تراز انرژي سال  : (1-4جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
خام و نفت 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 315.9 - 0.01 1.5 1.6 1.0 91.1 220.8 توليد 

(2) واردات
 10.5 5.4 0.6 - - - 0.2 16.7 

(3) صادرات
 -147.1 -4.9 -0.04 - - - -0.2 -152.3 

 0.5- - - - - - - 0.5- المللي  هاي بين ت كشتيسوخ

 1.0- - - - - - - 1.0- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري  

3.3 - -0.2 - - - - 3.2 

 182.0 0.02- 0.01 1.5 1.6 1.4 91.5 85.9 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 2.4- - - - - - - 2.4- (4)انتقاالت 

 1.9- - - - - - - 1.9- هاي نفتپااليشگا 

 27.6- 15.5 0.01- 1.5- - 0.2- 30.3- 11.1- هانيدوگا 

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي 

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي كور  بلند

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-3.8 
(5)

 -6.6 -0.2 - - - -3.7 -14.2 

         

 135.3 11.8 - - 1.6 0.6 54.6 66.8 كل مصرف نهايي 

         

 56.1 6.1 - - 1.6 0.01 36.0 12.4 خانگي، عمومي و تشاري

 26.6 3.9 - - - 0.05 14.3 8.3 صنعت

 36.0 0.01 - - - - 0.4 35.5 حمل و نقل

 5.0 1.4 - - - - 0.05 3.6 كشاورزي

 0.4 0.4 - - - - - - سايد مصارف

 11.3 - - - - 0.5 3.7 7.0 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 دات فرض گرديده است.   مصرف اين محصول معادل وار
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاهمل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه( شا5
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 ل كشور ك 1318تراز انرژي سال  : (1-8جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 بيآ

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 2405.6 - 0.08 10.6 5.6 8.0 752.1 1629.3 توليد 

(2) واردات
 73.9 38.9 4.7 - - - 1.1 118.5 

(3) صادرات
 -1082.1 -35.3 -0.1 - - - -1.5 -1119.0 

 7.9- - - - - - - 7.9- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 7.5- - - - - - - 7.5-  المللي بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

41.2 - -1.5 - - - - 39.7 

 1429.5 0.4- 0.08 10.6 5.6 11.1 755.7 646.9 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 12.1- - - - - - - 12.1- (4) التانتقا

 17.6- - - - - - - 17.6- هاي نفتپااليشگا 

 211.3- 119.9 0.08- 10.6- - 1.8- 232.9- 85.8- اهنيدوگا 

 1.6- - - - - 1.6- - - واحدهاي كك سازي 

 1.8- - - - - 1.8- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-22.4 (5)
-51.8 -1.2 - - - -28.7 -104.1 

         

 1081.1 90.9 - - 5.6 4.7 471.0 508.9 كل مصرف نهايي 

         

 433.9 47.3 - - 5.6 0.07 289.0 92.0 خانگي، عمومي و تشاري

 236.0 30.5 - - - 0.3 140.3 65.0 صنعت

 261.7 0.1 - - - - 6.6 255.1 حمل و نقل

 37.6 10.4 - - - - 1.1 26.1 كشاورزي

 2.7 2.7 - - - - - - سايد مصارف

 109.2 - - - - 4.4 34.1 70.7 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميمايع پتروشيمي ( شامل صادرات گاز8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز مياز و ايستگاههاي نفت، گ( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
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 كل كشور  1318تراز انرژي سال  : (1-8جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 328.8 - 0.01 1.4 0.8 1.1 102.8 222.7 توليد 

(2) واردات
 10.1 5.3 0.6 - - - 0.1 16.2 

(3) صادرات
-147.9 -4.8 -0.01 - - - -0.2 -153.0 

 1.1- - - - - - - 1.1- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.0- - - - - - - 1.0- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

و  تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد   

 اختالف آماري  

5.6 - -0.2 - - - - 5.4 

 195.4 0.1- 0.01 1.4 0.8 1.5 103.3 88.4 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 1.7- - - - - - - 1.7- (4)انتقاالت 

 2.4- - - - - - - 2.4- هاي نفتپااليشگا 

 28.9- 16.4 0.01- 1.4- - 0.2- 31.8- 11.7- هانيدوگا 

 0.2- - - - - 0.2- - - ي واحدهاي كك ساز

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي كور  بلند

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-3.1 
(5)

-7.1 -0.2 - - - -3.9 -14.2 

         

 147.8 12.4 - - 0.8 0.6 64.4 69.6 كل مصرف نهايي 

         

 59.3 6.5 - - 0.8 0.01 39.5 12.6 خانگي، عمومي و تشاري

 32.3 4.2 - - - 0.04 19.2 8.9 صنعت

 35.8 0.01 - - - - 0.9 34.9 حمل و نقل

 5.1 1.4 - - - - 0.2 3.6 كشاورزي

 0.4 0.4 - - - - - - سايد مصارف

 14.9 - - - - 0.6 4.7 9.7 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات گينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميبندي مجدد فرآوردهبقهدر نتيجه طانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
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 ل كشور ك 1317ال تراز انرژي س : (1-7جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 2418.5 - 0.12 2.9 5.6 7.8 795.4 1606.6 توليد 

(2) واردات
 84.3 44.5 3.7 - - - 1.0 133.5 

 (3) صادرات
-1029.8 -29.7 -0.2 - - - -2.3 -1062.0 

 11.3- - - - - - - 11.3- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 7.6- - - - - - - 7.6- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

14.0 - -3.2 - - - - 10.8 

 1481.9 1.3- 0.12 2.9 5.6 8.1 810.2 656.2 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 10.6- - - - - - - 10.6- (4) التانتقا

 12.8- - - - - - - 12.8- هاي نفتپااليشگا 

 239.8- 126.1 0.12- 2.9- - 1.3- 273.5- 88.1- هانيدوگا 

 1.0- - - - - 1.0- - - واحدهاي كك سازي 

 1.6- - - - - 1.6- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-18.8 (5)
-61.5 -1.1 - - - -28.3 -109.7 

         

 1106.3 96.6 - - 5.6 3.0 475.2 525.9 كل مصرف نهايي 

         

 415.0 49.4 - - 5.6 0.1 277.1 82.8 خانگي، عمومي و تشاري

 252.7 32.2 - - - 0.3 147.3 73.0 صنعت

 274.0 0.14 - - - - 11.6 262.2 نقل حمل و

 41.9 12.5 - - - - 1.5 27.9 كشاورزي

 2.4 2.4 - - - - - - سايد مصارف

 120.2 - - - - 2.6 37.7 79.9 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEي به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ر در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل تغييبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
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  كل كشور 1317( : تراز انرژي سال 1-1جدول )
 (معادل نفت خام تن)میلیون 

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 330.6 - 0.02 0.4 0.8 1.1 108.7 219.6 توليد 

(2) واردات
 11.5 6.1 0.5 - - - 0.1 18.2 

(3) صادرات
-140.8 -4.1 -0.03 - - - -0.3 -145.2 

 1.6- - - - - - - 1.6- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.0- - - - - - - 1.0- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري  

1.9 - -0.4 - - - - 1.5 

 202.6 0.2- 0.02 0.4 0.8 1.1 110.8 89.7 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 1.4- - - - - - - 1.4- (4)انتقاالت 

 1.7- - - - - - - 1.7- هاي نفتپااليشگا 

 32.8- 17.2 0.02- 0.4- - 0.2- 37.4- 12.0- هانيدوگا 

 0.1- - - - - 0.1- - - واحدهاي كك سازي 

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي كور  بلند

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-2.6 
(5)

-8.4 -0.2 - - - -3.9 -15.0 

         

 151.2 13.2 - - 0.8 0.4 65.0 71.9 كل مصرف نهايي 

         

 56.7 6.8 - - 0.8 0.01 37.9 11.3 خانگي، عمومي و تشاري

 34.5 4.4 - - - 0.08 20.1 10.0 صنعت

 37.5 0.02 - - - - 1.6 35.8 حمل و نقل

 5.7 1.7 - - - - 0.2 3.8 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - رفسايد مصا

 16.4 - - - - 0.4 5.2 10.9 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 معادل واردات فرض گرديده است.    مصرف اين محصول
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 رد.  گيها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
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 كل كشور 1311( : تراز انرژي سال 1-9جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 2464.0 - 0.13 4.3 5.6 5.6 863.1 1585.2 توليد 

(2) واردات
 79.6 36.5 2.9 - - - 1.2 120.1 

(3) صادرات
-977.1 -42.7 -0.1 - - - -3.6 -1023.6 

 14.8- - - - - - - 14.8- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 8.7- - - - - - - 8.7- المللي  نبيهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

7.2 - 0.2 - - - - 7.4 

 1544.4 2.4- 0.13 4.3 5.6 8.6 856.8 671.4 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 9.9- - - - - - - 9.9- (4) التانتقا

 12.2- - - - - - - 12.2- هاي نفتپااليشگا 

 244.7- 130.2 0.13- 4.3- 0.02- 1.3- 273.4- 95.7- هانيدوگا 

 1.4- - - - - 1.4- - - واحدهاي كك سازي

 2.5- - - - - 2.5- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-23.8 (5)
-63.7 -1.4 - - - -26.5 -115.4 

         

 1158.3 101.3 - - 5.6 2.0 519.7 529.8 كل مصرف نهايي 

         

 429.7 52.0 - - 5.6 0.1 296.6 75.5 خانگي، عمومي و تشاري

 258.0 34.3 - - - 0.2 159.0 64.5 صنعت

 300.5 0.2 - - - - 21.7 278.6 حمل و نقل

 43.3 12.6 - - - - 2.5 28.2 كشاورزي

 2.2 2.2 - - - - - - سايد مصارف

 124.5 - - - - 1.7 39.9 82.9 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميگاز مايع پتروشيمي ( شامل صادرات8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
  گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميت، گاز و ايستگاههاي نف( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
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 كل كشور  1311تراز انرژي سال  : (1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 رژيكل ان كل برق

 336.8 - 0.02 0.6 0.8 0.8 118.0 216.7 توليد 

(2) واردات
 10.9 5.0 0.4 - - - 0.2 16.4 

(3) صادرات
-133.6 -5.8 -0.02 - - - -0.5 -139.9 

 2.0- - - - - - - 2.0- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.2- - - - - - - 1.2- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

د  ررد  و تغييررد در اخررايد ايشررا  

 اختالف آماري  

1.0 - 0.02 - - - - 1.0 

 211.1 0.3- 0.02 0.6 0.8 1.2 117.1 91.8 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 1.3- - - - - - - 1.3- (4)انتقاالت 

 1.7- - - - - - - 1.7- هاي نفتپااليشگا 

 33.4- 17.8 0.02- 0.6- * 0.2- 37.4- 13.1- هانيدوگا 

 0.2- - - - - 0.2- - - ك سازي واحدهاي ك

 0.3- - - - - 0.3- - - واحدهاي كور  بلند

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-3.3 
(5)

-8.7 -0.2 - - - -3.6 -15.8 

         

 158.3 13.8 - - 0.8 0.3 71.0 72.4 كل مصرف نهايي 

         

 58.7 7.1 - - 0.8 0.01 40.5 10.3 خانگي، عمومي و تشاري

 35.3 4.7 - - - 0.03 21.7 8.8 صنعت

 41.1 0.02 - - - - 3.0 38.1 حمل و نقل

 5.9 1.7 - - - - 0.3 3.9 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - سايد مصارف

 17.0 - - - - 0.2 5.5 11.3 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات يز مني MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميبندي مجدد فرآوردهتيجه طبقهدر نانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
 ناچيز است.مقدار  *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  
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  كل كشور 1319( : تراز انرژي سال 1-11جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 2529.4 - 0.10 5.6 5.6 5.3 906.7 1606.1 توليد 

(2) واردات
 70.9 56.7 5.6 - - - 1.8 135.0 

(3) صادرات
-1029.3 -53.5 -0.6 - - - -3.9 -1087.3 

 17.1- - - - - - - 17.1- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 9.0- - - - - - - 9.0- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

-11.4 - -2.6 - - - - -14.0 

 1536.9 2.2- 0.10 5.6 5.6 7.7 909.8 2.610 كل انرژي اوليه  عرضه

         

 6.9- - - - - - - 6.9- (4) التانتقا

 22.9- - - - - - - 22.9- هاي نفتپااليشگا 

 249.9- 137.0 0.10- 5.6- 0.02- 1.2- 282.8- 97.2- هانيدوگا 

 1.2- - - - - 1.2- - - واحدهاي كك سازي

 2.0- - - - - 2.0- - - ور  بلند واحدهاي ك

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-25.0 (5)
-67.2 -1.5 - - - -25.4 -119.1 

         

 1134.9 109.4 - - 5.6 1.8 559.9 458.2 كل مصرف نهايي 

         

 422.0 55.8 - - 5.6 0.1 294.8 65.7 خانگي، عمومي و تشاري

 281.5 37.1 - - - 0.1 187.2 57.2 صنعت

 283.2 0.2 - - - - 34.9 248.1 حمل و نقل

 45.5 14.2 - - - - 3.0 28.3 كشاورزي

 2.1 2.1 - - - - - - سايد مصارف

 100.6 - - - - 1.7 40.0 58.9 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميفرآورده بندي مجدددر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
  گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  82

 

 كشور كل  1319تراز انرژي سال  : (1-12جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 345.8 - 0.01 0.8 0.8 0.7 123.9 219.6 توليد 

(2) واردات
 9.7 7.7 0.8 - - - 0.2 18.5 

(3) صادرات
-140.7 -7.3 -0.08 - - - -0.5 -148.6 

 2.3- - - - - - - 2.3- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.2- - - - - - - 1.2- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري  

-1.6 - -0.36 - - - - -1.9 

 210.1 0.3- 0.01 0.8 0.8 1.1 124.4 83.4 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 0.9- - - - - - - 0.9- (4)انتقاالت 

 3.1- - - - - - - 3.1- هاي نفتپااليشگا 

 34.2- 18.7 0.01- 0.8- * 0.2- 38.7- 13.3- هانيدوگا 

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي 

 0.3- - - - - 0.3- - - واحدهاي كور  بلند

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 تقال و توزيع ان

-3.4 
(5)

-9.2 -0.2 - - - -3.5 -16.3 

         

 155.1 15.0 - - 0.8 0.2 76.5 62.6 كل مصرف نهايي 

         

 57.7 7.6 - - 0.8 0.01 40.3 9.0 خانگي، عمومي و تشاري

 38.5 5.1 - - - 0.01 25.6 7.8 صنعت

 38.7 0.02 - - - - 4.8 33.9 حمل و نقل

 6.2 1.9 - - - - 0.4 3.9 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - سايد مصارف

 13.7 - - - - 0.2 5.5 8.1 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   شـيمي پترو و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن بندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
 ناچيز است.مقدار  *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  
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  كل كشور 1391( : تراز انرژي سال 1-13جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 ينفت

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير قابل 

 (1)احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

انرژي 

 اي هسته

كل 

 برق
 كل انرژي

 2562.9 - 0.6 0.10 7.1 5.9 5.7 947.8 1595.7 توليد 

(2) واردات
 31.8 74.4 5.9 - - - - 2.1 114.3 

(3) صادرات
 -1029.5 -59.7 -1.5 - - - - -5.1 -1095.8 

 16.4- - - - - - - - 16.4- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 8.4- - - - - - - - 8.4- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

38.0 - -1.2 - - - - - 36.8 

 1593.3 2.9- 0.6 0.10 7.1 5.9 8.9 962.5 611.2 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 2.8- - - - - - - - 2.8- (4) انتقاالت

 24.0- - - - - - - - 24.0- هاي نفتپااليشگا 

 253.6- 141.2 0.6- 0.10- 7.1- 0.02- 1.4- 245.1- 140.4- هانيدوگا 

 1.3- - - - - - 1.3- - - واحدهاي كك سازي

 2.4- - - - - - 2.4- - - واحدهاي كور  بلند 

 اتمصارف بخش اندژي و تلف

 انتقال و توزيع 

-30.9 
(5)

 -65.4 -1.4 - - - - -26.8 -124.5 

          

 1184.6 111.4 - - - 5.9 2.2 652.1 413.0 كل مصرف نهايي 

          

 430.2 50.7 - - - 5.9 0.07 318.1 55.5 خانگي، عمومي و تشاري

 293.6 40.7 - - - - 0.07 214.3 38.5 صنعت

 288.2 0.2 - - - - - 39.3 248.7 حمل و نقل

 45.8 17.7 - - - - - 3.9 24.3 كشاورزي

 2.2 2.2 - - - - - - - سايد مصارف

 124.6 - - - - - 2.1 76.4 46.1 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل تغيير در بندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
  گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  85

 

 كل كشور  1391( : تراز انرژي سال 1-14جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 رحش
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير قابل 

 (1)احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

انرژي 

 اي هسته

كل 

 برق

كل 

 انرژي

 350.3 - 0.1 0.02 1.0 0.8 0.8 129.6 218.1 توليد 

(2) واردات
 4.4 10.2 0.8 - - - - 0.3 15.6 

(3) صادرات
 -140.7 -8.2 -0.2 - - - - -0.7 -149.8 

 2.2- - - - - - - - 2.2- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.1- - - - - - - - 1.1- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

5.2 - -0.2 - - - - - 5.0 

 217.8 0.4- 0.1 0.02 1.0 0.8 1.2 131.6 83.5 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 0.4- - - - - - - - 0.4- (4) انتقاالت

 3.3- - - - - - - - 3.3- هاي نفتپااليشگا 

 34.7- 19.3 0.1- 0.02- 1.0- * 0.2- 33.5- 19.2- هانيدوگا 

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي

 0.3- - - - - - 0.3- - - واحدهاي كور  بلند 

 و تلفاتمصارف بخش اندژي 

 انتقال و توزيع 

-4.2 
(5)

 -8.9 -0.2 - - - - -3.7 -17.0 

          

 161.9 15.2 - - - 0.8 0.3 89.1 56.5 كل مصرف نهايي 

          

 58.8 6.9 - - - 0.8 0.01 43.5 7.6 خانگي، عمومي و تشاري

 40.1 5.6 - - - - 0.01 29.3 5.3 صنعت

 39.4 0.03 - - - - - 5.4 34.0 حمل و نقل

 6.3 2.4 - - - - - 0.5 3.3 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - سايد مصارف

 17.0 - - - - - 0.3 10.4 6.3 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک بندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
 ناچيز است.مقدار  *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  
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  كل كشور 1391( : تراز انرژي سال 1-18جدول )
 ()میلیون بشکه معادل نفت خام

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير قابل 

 (1)احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

انرژي 

 اي هسته

كل 

 برق
 كل انرژي

 2222.4 - 3.3 0.10 7.3 8.3 5.1 988.5 1209.7 توليد 

(2) واردات
 12.6 29.4 4.4 0.02 - - - 2.3 48.7 

(3) صادرات
 -586.4 -58.7 -1.6 * - - - -6.5 -653.2 

 14.0- - - - - - - - 14.0- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 8.3- - - - - - - - 8.3- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

7.8 -3.0 -0.7 - - - - - 4.1 

 1599.7 4.2- 3.3 0.10 7.3 8.4 7.1 956.2 621.5 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 12.1- - - - - - - - 12.1- (4) انتقاالت

 8.2- - - - - - - - 8.2- هاي نفتپااليشگا 

 266.2- 149.5 3.3- 0.10- 7.3- 0.02- 1.4- 256.4- 147.3- هانيدوگا 

 0.8- - - - - - 0.8- - - واحدهاي كك سازي

 1.8- - - - - - 1.7- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-30.7 
(5)

 -68.6 -1.2 - - - - -28.1 -128.7 

          

 1182.1 117.2 - - - 8.3 2.1 631.3 423.1 كل مصرف نهايي 

          

 405.4 54.0 - - - 8.3 0.1 290.2 52.8 خانگي، عمومي و تشاري

 303.5 42.3 - - - - 0.1 221.8 39.3 صنعت

 300.9 0.2 - - - - - 43.6 257.1 حمل و نقل

 47.6 18.6 - - - - - 4.8 24.1 كشاورزي

 2.1 2.1 - - - - - - - سايد مصارف

 122.6 - - - - - 1.9 70.8 49.9 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEاست که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات  گردد. الزم به ذکرينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميآوردهبندي مجدد فردر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
  گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
                                                              ناچيز است.مقدار  *



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  86

 

 كل كشور 1391( : تراز انرژي سال 1-18جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير قابل 

 (1)احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

انرژي 

 اي هسته

كل 

 برق

كل 

 انرژي

 303.8 - 0.4 0.02 1.0 1.1 0.7 135.1 165.4  توليد

(2) واردات
 1.7 4.0 0.6 * - - - 0.3 6.7 

(3) صادرات
 -80.2 -8.0 -0.2 * - - - -0.9 -89.3 

 1.9- - - - - - - - 1.9- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.1- - - - - - - - 1.1- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

 ررد  و تغييررد در اخررايد ايشرراد   

 اختالف آماري

1.1 - -0.1 - - - - - 0.6 

 218.7 0.6- 0.4 0.02 1.0 1.1 1.0 130.7 85.0 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 1.7- - - - - - - - 1.7- (4) انتقاالت

 1.1- - - - - - - - 1.1- هاي نفتپااليشگا 

 36.4- 20.4 0.4- 0.02- 1.0- * 0.2- 35.0- 20.1- هانيدوگا 

 0.1- - - - - - 0.1- - - واحدهاي كك سازي

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-4.2 
(5)

 -9.4 -0.2 - - - - -3.8 -17.6 

          

 161.6 16.0 - - - 1.1 0.3 86.3 57.8 كل مصرف نهايي 

          

 55.4 7.4 - - - 1.1 0.01 39.7 7.2 تشاريخانگي، عمومي و 

 41.5 5.8 - - - - 0.01 30.3 5.4 صنعت

 41.1 0.03 - - - - - 6.0 35.1 حمل و نقل

 6.5 2.5 - - - - - 0.7 3.3 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - سايد مصارف

 16.8 - - - - - 0.3 9.7 6.8 مصارف غيداندژي 

 گردد. از مي( شامل بيوماس جامد و بيوگ9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.گازي نيز مي ها و صادرات مايعات و ميعانات( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.ا نيز ميهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورههاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
مقدار ناچيز است. *
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 كل كشور  1392( : تراز انرژي سال 1-17جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير قابل 

 (1)احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

انرژي 

 اي هسته

كل 

 برق
 كل انرژي

 2229.8 - 8.1 0.2 8.6 8.3 5.4 992.6 1206.6 توليد 

(2) واردات
 19.7 33.8 4.2 0.02 - - - 2.2 60.0 

(3) صادرات
 -587.8 -58.5 -1.5 * - - - -6.8 -654.6 

 22.3- - - - - - - - 22.3- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 8.6- - - - - - - - 8.6- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

ايد ايشرراد  ررد  و  تغييررد در اخرر 

 اختالف آماري

66.3 -4.8 2.4 - - - - - 64.0 

 1668.3 4.7- 8.1 0.2 8.6 8.4 10.5 963.2 674.0 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 6.3- - - - - - - - 6.3- (4) انتقاالت

 14.1- - - - - - - - 14.1- هاي نفتپااليشگا 

 275.9- 154.3 8.1- 0.2- 8.6- 0.02- 1.6- 230.9- 180.9- هانيدوگا 

 1.6- - - - - - 1.6- - - واحدهاي كك سازي

 1.8- - - - - - 1.8- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-38.3 
(5)

 -70.0 -1.2 - - - - -29.3 -138.8 

          

 1229.7 120.3 - - - 8.3 4.3 662.3 434.4 كل مصرف نهايي 

          

 438.5 56.2 - - - 8.3 0.1 322.3 51.6 خانگي، عمومي و تشاري

 301.9 42.2 - - - - 0.3 223.8 35.5 صنعت

 311.0 0.2 - - - - - 42.0 268.9 حمل و نقل

 49.6 19.5 - - - - - 6.6 23.5 كشاورزي

 2.2 2.2 - - - - - - - سايد مصارف

 126.5 - - - - - 3.9 67.6 55.0 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميگاز مايع پتروشيمي ( شامل صادرات8
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
  گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميت، گاز و ايستگاههاي نف( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
 ناچيز است.مقدار  *
   باشند. مقادير مذکور مقدماتي مي                                                                     
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 كل كشور  1392( : تراز انرژي سال 1-11جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 رحش
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير قابل 

 (1)احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

انرژي 

 اي هسته

كل 

 برق

كل 

 انرژي

 304.8 - 1.1 0.03 1.2 1.1 0.7 135.7 164.9 توليد 

(2) واردات
 2.7 4.6 0.6 * - - - 0.3 8.2 

(3) صادرات
 -80.3 -8.0 -0.2 * - - - -0.9 -89.5 

 3.1- - - - - - - - 3.1- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.2- - - - - - - - 1.2- المللي  بينهواپيماهاي سوخت 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

9.1 -0.7 0.3 - - - - - 8.7 

 228.1 0.6- 1.1 0.03 1.2 1.1 1.4 131.7 92.1 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 0.9- - - - - - - - 0.9- (4) انتقاالت

 1.9- - - - - - - - 1.9- هاي نفتپااليشگا 

 37.7- 21.1 1.1- 0.03- 1.2- * 0.2- 31.6- 24.7- هانيدوگا 

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي كور  بلند 

 تلفاتمصارف بخش اندژي و 

 انتقال و توزيع 

-5.2 
(5)

 -9.6 -0.2 - - - - -4.0 -19.0 

          

 168.1 16.4 - - - 1.1 0.6 90.5 59.4 كل مصرف نهايي 

          

 59.9 7.7 - - - 1.1 0.01 44.1 7.1 خانگي، عمومي و تشاري

 41.3 5.8 - - - - 0.05 30.6 4.8 صنعت

 42.5 0.03 - - - - - 5.7 36.8 حمل و نقل

 6.8 2.7 - - - - - 0.9 3.2 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - سايد مصارف

 17.3 - - - - - 0.5 9.2 7.5 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گيرد.  ورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
  مقدار ناچيز است. *
   باشند.                                       مقادير مذکور مقدماتي مي                            
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  هاي عمده اقتصاد انرژيروند شاخص  ( : اطالعات عمومي ـ1-19جدول )

 1317 1318 1318 1314 شرح
     هاي اقتصاد انرژي: شاخص  -1

 72583.6 71532.1 70495.8 69390.4 )هزار نفد(جمعيت كل كشور 

 1918681.0 1906446.7 1769426.0 1668186.1 )ميليارد ريال((  1) توليد ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه 
 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 
 

1216.4 

 
 

1331.0 

 
 

1429.5 

 
 

1481.9 

 202.6 195.4 182.0 165.9 )ميليون تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي انرژي 
 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 
833.8 

 
907.4 

 
971.9 

 
986.0 

 134.8 132.9 124.0 114.0 عادل نفت خام()ميليون تن م

 (2) كل مصرف نهايي

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 
896.6 

 
990.1 

 
1081.1 

 
1106.3 

 151.2 147.8 135.3 122.6 )ميليون تن معادل نفت خام(

 214530.4 203986.2 192681.8 178088.9 ساعت( )ميليون كيلوواتتوليد برق كل كشور 

 
 ي سرانه: ها شاخص  -2

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 
 

24040.59 

 
 

25099.74 

 
 

26651.64 

 
 

26434.09 

 عرضه انرژي اوليه 

 )بشكه معادل نفت خام(
 

17.89 
 

18.44 
 

19.94 
 

20.82 

 2.79 2.76 2.54 2.39 )تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي انرژي  
 )بشكه معادل نفت خام(

 
12.02 

 
12.87 

 
13.59 

 
13.58 

 1.86 1.86 1.76 1.64 )تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي 
 )بشكه معادل نفت خام(

 
12.92 

 
14.04 

 
15.11 

 
15.24 

 2.08 2.07 1.92 1.77 )تن معادل نفت خام(

 2955.63 2851.68 2733.24 2566.48 )كيلووات ساعت(توليد برق 

 

 : ها به توليد ناخالص داخلي نسبت شاخص  -3

    

 عرضه انرژي اوليه  
 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 
0.76 

 
0.75 

 
0.75 

 
0.77 

 0.11 0.10 0.10 0.10 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي انرژي 
 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 
0.50 

 
0.51 

 
0.51 

 
0.51 

 0.07 0.07 0.07 0.07 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي 
 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 
0.54 

 
0.56 

 
0.57 

 
0.58 

 0.08 0.08 0.08 0.07 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 0.11 0.11 0.11 0.11 )وات ساعت به ريال(توليد برق 
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 ... ادامه  اد انرژيهاي عمده اقتصروند شاخص  ( : اطالعات عمومي ـ1-19جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 شرح
      هاي اقتصاد انرژي: شاخص  -1

 76942.0 76038.0 75149.7 74733.2 73650.6 )هزار نفد(جمعيت كل كشور 

 1972853.0 2011554.0 2157934.1 2068911.9 1942989.5 )ميليارد ريال((  1) توليد ناخالص داخلي

  عرضه انرژي اوليه
 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 
 

1544.4 

 
 

1566.9 

 
 

1596.6 

 
 

1599.7 

 
 

1668.3 
 228.1 214.7 217.4 210.1 211.1 )ميليون تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي انرژي 
 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 
1033.8 

 
1034.3 

 
1060.1 

 
1059.5 

 
1103.3 

 150.8 144.8 144.9 141.4 141.3 )ميليون تن معادل نفت خام(

 (2) كل مصرف نهايي

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
 

1158.3 
 

1134.9 
 

1184.6 
 

1182.1 
 

1229.7 
 168.1 161.6 161.9 155.1 158.3 )ميليون تن معادل نفت خام(

 262433.2 254275.1 240051.6 232958.9 221370.0 ساعت( )ميليون كيلوواتتوليد برق كل كشور 

 
 هاي سرانه:  شاخص  -2

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 
 

26381.19 

 
 

27683.97 

 
 

28715.15 

 
 

26454.59 

 
 

25640.78 

 عرضه انرژي اوليه 

 )بشكه معادل نفت خام(
 

20.97 
 

20.57 
 

21.20 
 

21.08 
 

21.64 
 2.96 2.84 2.90 2.81 2.87 )تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي انرژي  
 عادل نفت خام()بشكه م

 
14.04 

 
13.84 

 
14.11 

 
13.93 

 
14.34 

 1.96 1.90 1.93 1.89 1.92 )تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي 
 )بشكه معادل نفت خام(

 
15.73 

 
15.19 

 
15.76 

 
15.55 

 
15.98 

 2.18 2.13 2.15 2.08 2.15 )تن معادل نفت خام(

 3410.79 3344.05 3194.31 3117.21 3005.68 )كيلووات ساعت(توليد برق 

 
 : ها به توليد ناخالص داخلي نسبت شاخص  -3

     

 عرضه انرژي اوليه  
 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 
0.79 

 
0.78 

 
0.74 

 
0.40 

 
0.85 

 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي انرژي 
 به ميليون ريال( )بشكه معادل نفت خام

 
0.53 

 
0.50 

 
0.49 

 
0.53 0.56 

 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي 
 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 
0.60 

 
0.55 

 
0.55 0.59 0.62 

 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 )وات ساعت به ريال( توليد برق

                                                                         باشد.  مي 9838هاي ثابت سال ( به قيمت9
 گردد.( کل مصرف نهايي شامل مصارف نهايي انرژي و مصارف نهايي غير انرژي مي2
    باشند. يمقدماتي ممقادير مذکور 
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نمودار )1-1( : جمعيت و توليد ناخالص داخلي سرانه
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  )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                            ( : عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي 1-21جدول )

 1317 1318 1318 1314 شرح

     توليد 

 1606.6 1629.3 1614.9 1582.4 نفت خام 

 گازطبيعي
 614.7 666.3 752.1 795.4 

 7.8 8.0 7.5 7.6 سنگزغال

(1) منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
11.8 

(1)
11.8 

(1)
5.6 

(1)
5.6 

 2.9 10.6 10.7 9.5 اندژي آبي

 0.12 0.08 0.07 0.04 خور يدي و بادي  اندژي

 - - - - اي  هسته اندژي

 2418.5 2405.6 2311.2 2226.0 كل توليد

      واردات

 84.3 73.9 76.5 59.4 (3) هاي نفتي فدآورد و  نفت خام

 44.5 38.9 39.5 32.6 گازطبيعي 

 3.7 4.7 4.5 4.4 سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 1.0 1.1 1.5 1.2 بدق

 133.5 118.5 121.9 97.7 واردات كل

      صادرات 

(4)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 -1059.1 -1076.1 -1082.1 -1029.8 

 29.7- 35.3- 36.1- 29.7- گازطبيعي 

 0.2- 0.1- 0.3- 0.2- سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 2.3- 1.5- 1.6- 1.6- بدق

 1062.0- 1119.0- 1114.1- 1090.6- كل صادرات 

 11.3- 7.9- 3.7- 0.2- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 7.6- 7.5- 7.4- 6.3- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 10.8 39.7 23.1 13.2- تغييد در اخايد ايشاد  د  و اختالف آماري

 1481.9 1429.5 1331.0 1213.8 عرضه كل انرژي اوليه

      بخش تبديالت

 10.6- 12.1- 17.6- 23.8- االتانتق

 255.3- 232.2- 219.1- 206.0- تبديل: 

 12.8- 17.6- 13.7- 15.8- هاپااليشگا 

 239.8- 211.3- 202.2- 187.0- هانيدوگا 

 1.0- 1.6- 1.6- 1.5- واحدهاي كك سازي 

 1.6- 1.8- 1.6- 1.7- واحدهاي كور  بلند 

 109.7- 104.1- 104.2- 87.1- (5)توزيع مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و 

 375.6- 348.5- 341.0- 316.9- جمع 

 1106.3 1081.1 990.1 896.6 كل مصرف نهايي 

 986.0 971.9 907.4 833.8 كل مصرف نهايي انرژي 

 120.2 109.2 82.7 62.8 كل مصرف نهايي غير انرژي
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  )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                              ... ادامه ( : عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي1-21جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 شرح
      توليد 

 1206.6 1209.7 1595.7 1606.1 1585.2 نفت خام 
 گازطبيعي

 863.1 906.7 947.8 988.5 992.6 
 5.4 5.1 5.7 5.3 5.6 سنگزغال

6/5 پذيد قابل احتداق منابع تشديد
(2و 1)

 6/5
(2و 1)

 9/5
(2و 1)

 6/4
(2و 1)

 6/4
(2و 1)

 

 8.6 7.3 7.1 5.6 4.3 اندژي آبي
 0.2 0.10 0.10 0.10 0.13 خور يدي و بادي  اندژي
 8.1 3.3 0.6 - - اي  هسته اندژي

 2229.8 2222.4 2562.9 2529.4 2464.0 كل توليد

      واردات
 19.7 12.6 31.8 70.9 79.6 (3)هاي نفتي  فدآورد و  نفت خام

 33.8 29.4 74.4 56.7 36.5 گازطبيعي 
 4.2 4.4 5.9 5.6 2.9 سنگزغال

 0.02 0.02 - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
 2.2 2.3 2.1 1.8 1.2 بدق

 60.0 48.7 114.3 135.0 120.1 كل واردات

      صادرات 
 587.8- 586.4- 1029.5- 1029.3- 977.1- (4) هاي نفتي نفت خام و فدآورد 

 58.5- 58.7- 59.7- 53.5- 42.7- گازطبيعي 
 1.5- 1.6- 1.5- 0.6- 0.1- سنگزغال

 - * - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
 6.8- 6.5- 5.1- 3.9- 3.6- بدق

 654.6- 653.2- 1095.8- 1087.3- 1023.6- كل صادرات 
 22.3- 14.0- 16.4- 17.1- 14.8- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 8.6- 8.3- 8.4- 9.0- 8.7- المللي  سوخت هواپيماهاي بين
 64.0 4.1 36.8 14.0- 7.4 تغييد در اخايد ايشاد  د  و اختالف آماري

 1668.6 1599.7 1596.6 1566.9 1584.8 عرضه كل انرژي اوليه
      بخش تبديالت

 6.3- 12.1- 2.8- 6.9- 9.9- انتقاالت
 293.5- 276.9- 281.3- 276.0- 260.9- تبديل: 

 14.1- 8.2- 24.0- 22.9- 12.2- هاپااليشگا 
 275.9- 266.2- 253.6- 249.9- 244.7- هانيدوگا 

 1.6- 0.8- 1.3- 1.2- 1.4- واحدهاي كك سازي 
 1.8- 1.7- 2.4- 2.0- 2.5- واحدهاي كور  بلند 

 138.8- 128.7- 124.5- 119.1- 115.4- (5)ات انتقال و توزيع مصارف بخش اندژي و تلف

 438.6- 417.7- 408.7- 402.0- 386.1- جمع 
 1229.7 1182.1 1184.6 1134.9 1158.3 كل مصرف نهايي 

 1103.3 1059.5 1060.1 1034.3 1033.8 كل مصرف نهايي انرژي 
 126.5 122.6 124.6 100.6 124.5 كل مصرف نهايي غير انرژي

هـاي قبـل، ايـن    ها و مراتع در کشور به دست آمده است. به علت عدم دسترسي به اين آمار در سال( اين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل9
 9835و  9834شود، ارقـام سـال    م نمياعمال گرديده است. از آنجا که امكان بازنگري اين ارقام به صورت ساالنه براي سازمان مذکور فراه 9834تغييرات در سال 

، اعالم نمـوده کـه در   9834-35هاي اين سازمان ضمن بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سال 9836به وزارت نيرو يكسان اعالم شده است. در سال 
يي، عشـايري و جنگـل نشـين توسـط ايـن سـازمان و ديگـر        ساليان اخير با در نظر گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سوخت جايگزين خانوارهـاي روسـتا  

قابـل   هاي اجرايي متولي تأمين انرژي به خصوص شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خـار بـه ميـزان   دستگاه
 هاي انرژي، اين روند معكوس گرديد. افزايش قيمت حامل ها و با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه 9810توجهي کاسته شده است. اما از سال 

 گردد.   بيوگاز ميبيوماس جامد و ( شامل 2
، ميـزان  هـا و پتروشـيمي  هـا در پااليشـگاه  MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي بـه ارقـام توليـد و واردات    نيز مي MTBEواردات ( شامل 8

 شود.  ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي ميشامل صادرات گاز مايع پتروشيمي( 4                    رض گرديده است. مصرف اين محصول معادن واردات ف
 گردد.        هاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله ميهاي نفت، گاز، ايستگاهمربوط به پااليشگاهها ( گاز مصرفي پااليشگاه5
                                                                  باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور                                                                                                     مقدار ناچيز است. *



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  25

 

  معادل نفت خام(تن  )میلیون                                                                ( : عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي 1-21جدول )

 1317 1318 1318 1314 شرح

     توليد 

 219.6 222.7 220.8 216.3 نفت خام 

 گازطبيعي
 84.0 91.1 102.8 108.7 

 1.1 1.1 1.0 1.0 سنگزغال

(1) منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
1.6 

(1)
1.6 

(1)
0.8 

(1)
0.8 

 0.4 1.4 1.5 1.3 اندژي آبي

 0.02 0.01 0.01 0.01 خور يدي و بادي  اندژي

 - - - - اي  هسته اندژي

 330.6 328.8 315.9 304.3 كل توليد

      واردات

 11.5 10.1 10.5 8.1 (3) هاي نفتي فدآورد و  نفت خام

 6.1 5.3 5.4 4.5 گازطبيعي 

 0.5 0.6 0.6 0.6 سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 0.1 0.1 0.2 0.2 بدق

 18.2 16.2 16.7 13.3 كل واردات

      صادرات 

(4)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 -144.8 -145.4 -147.9 -140.8 

 4.1- 4.8- 4.9- 4.1- گازطبيعي 

 0.03- 0.01- 0.04- 0.03- سنگزغال

 - - - - احتداق منابع تشديدپذيد قابل 

 0.3- 0.2- 0.2- 0.2- بدق

 145.2- 153.0- 152.3- 149.1- كل صادرات 

 1.6- 1.1- 0.5- 0.03- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.0- 1.0- 1.0- 0.9- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 1.5 5.4 3.2 1.8- تغييد در اخايد ايشاد  د  و اختالف آماري

 202.6 195.4 182.0 165.9 عرضه كل انرژي اوليه

         بخش تبديالت

 1.4- 1.7- 2.4- 3.3- انتقاالت

 34.9- 31.7- 30.0- 28.2- تبديل: 

 1.7- 2.4- 1.9- 2.2- هاپااليشگا 

 32.8- 28.9- 27.6- 25.6- هانيدوگا 

 0.1- 0.2- 0.2- 0.2- واحدهاي كك سازي 

 0.2- 0.2- 0.2- 0.2- واحدهاي كور  بلند 

 15.0- 14.2- 14.2- 11.9- (5)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 51.3- 47.6- 46.6- 43.3- جمع 

 151.2 147.8 135.3 122.6 كل مصرف نهايي 

 134.8 132.9 124.0 114.0 كل مصرف نهايي انرژي 

 16.4 14.9 11.3 8.6 كل مصرف نهايي غير انرژي
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  معادل نفت خام(تن )میلیون                                                    ... ادامهي اوليه و كل مصرف نهايي ( : عرضه كل انرژ1-21جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 شرح
      توليد 

 164.9 165.4 218.1 219.6 216.7 نفت خام 
 گازطبيعي

 118.0 123.9 129.6 135.1 135.7 
 0.7 0.7 0.8 0.7 0.8 سنگزغال

4/0 منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
(2و1)

 4/0
(2و1)

 4/0
(2و1)

 1/1
(2و1)

 
(2و1)
1.1 

 1.2 1.0 1.0 0.8 0.6 اندژي آبي
 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 خور يدي و بادي  اندژي
 1.1 0.4 0.1 - - اي  هسته اندژي

 304.8 303.8 350.3 345.8 336.8 كل توليد
      واردات

 2.7 1.7 4.4 9.7 10.9 (3)هاي نفتي  فدآورد و  امنفت خ

 4.6 4.0 10.2 7.7 5.0 گازطبيعي 
 0.6 0.6 0.8 0.8 0.4 سنگزغال

 * * - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 بدق

 8.2 6.7 15.6 18.5 16.4 كل واردات
      صادرات 

(4)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 -133.6 -140.7 -140.7 -80.2 -80.3 

 8.0- 8.0- 8.2- 7.3- 5.8- گازطبيعي 
 0.2- 0.2- 0.2- 0.08- 0.02- سنگزغال

 - * - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
 0.9- 0.9- 0.7- 0.5- 0.5- بدق

 89.5- 89.3- 149.8- 148.6- 139.9- كل صادرات 
 3.1- 1.9- 2.2- 2.3- 2.0- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.2- 1.1- 1.1- 1.2- 1.2- المللي  سوخت هواپيماهاي بين
 8.7 0.6 5.0 1.9- 1.0 تغييد در اخايد ايشاد  د  و اختالف آماري

 228.1 214.7 217.4 210.1 211.1 عرضه كل انرژي اوليه
          بخش تبديالت

 0.9- 1.7- 0.4- 0.9- 1.3- انتقاالت
 40.1- 37.8- 38.5- 37.7- 35.7- تبديل: 

 1.9- 1.1- 3.3- 3.1- 1.7- هاپااليشگا 
 37.7- 36.4- 34.7- 34.2- 33.4- هانيدوگا 

 0.2- 0.1- 0.2- 0.2- 0.2- واحدهاي كك سازي 
 0.2- 0.2- 0.3- 0.3- 0.3- واحدهاي كور  بلند 

 19.0- 17.6- 17.0- 16.3- 15.8- (5)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 60.0- 57.1- 55.9- 55.0- 52.8- جمع 
 168.1 161.6 161.9 155.1 158.3 كل مصرف نهايي 

 150.8 144.8 144.9 141.4 141.3 كل مصرف نهايي انرژي 
 17.3 16.8 17.0 13.7 17.0 كل مصرف نهايي غير انرژي

هـاي قبـل، ايـن    تع در کشور به دست آمده است. به علت عدم دسترسي به اين آمار در سالها و مرا( اين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل9
 9835و  9834شود، ارقـام سـال    اعمال گرديده است. از آنجا که امكان بازنگري اين ارقام به صورت ساالنه براي سازمان مذکور فراهم نمي 9834تغييرات در سال 

، اعالم نمـوده کـه در   9834-35هاي اين سازمان ضمن بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سال 9836در سال به وزارت نيرو يكسان اعالم شده است. 
ن و ديگـر  ساليان اخير با در نظر گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سوخت جايگزين خانوارهـاي روسـتايي، عشـايري و جنگـل نشـين توسـط ايـن سـازما        

ي تأمين انرژي به خصوص شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خـار بـه ميـزان قابـل     هاي اجرايي متولدستگاه
 هاي انرژي، اين روند معكوس گرديد. ها و افزايش قيمت حامل با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه 9810توجهي کاسته شده است. اما از سال 

 گردد.   بيوگاز ميمد و بيوماس جا( شامل 2
، ميـزان  هـا و پتروشـيمي  هـا در پااليشـگاه  MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي بـه ارقـام توليـد و واردات    نيز مي MTBEواردات ( شامل 8

 شود.  ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي مييشامل صادرات گاز مايع پتروشيم( 4                      مصرف اين محصول معادن واردات فرض گرديده است. 
 گردد.        هاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله ميهاي نفت، گاز، ايستگاهمربوط به پااليشگاهها ( گاز مصرفي پااليشگاه5
                                                                              باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور                                                                                                     مقدار ناچيز است. *
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 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                                             هاكل مصرف نهايي به تفكيك بخش : (1-22جدول ) 

 1317 1318 1318 1314 شرح

 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
    

 82.8 92.0 90.5 91.3 خانگي، عمومي و تشاري

 73.0 65.0 60.7 60.6 صنعت

 262.2 255.1 259.7 245.0 حمل و نقل

 27.9 26.1 26.1 24.0 كشاورزي

 79.9 70.7 51.5 35.4 مصارف غيداندژي

 525.9 508.9 488.5 456.3 هاي نفتي كل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

     

 277.1 289.0 263.6 225.5 خانگي، عمومي و تشاري

 147.3 140.3 104.7 93.6 صنعت 

 11.6 6.6 3.3 1.9 حمل و نقل

 1.5 1.1 0.3 - كشاورزي 

 37.7 34.1 27.2 23.0 مصارف غيداندژي 

 475.2 471.0 399.1 344.1  كل مصرف گازطبيعي

 
 سنگ زغال

     

 0.07 0.07 0.07 0.07 خانگي، عمومي و تشاري

 0.3 0.3 0.3 0.3 صنعت 

 2.6 4.4 4.0 4.4 مصارف غيداندژي 

 3.0 4.7 4.4 4.8 سنگكل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

        

(2) خانگي، عمومي و تشاري
 11.8 

(2)
 11.8 

(2)
 5.6 

(2)
 5.6 

 5.6 5.6 11.8 11.8 كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 
 برق 

        

 49.4 47.3 44.5 40.6 خانگي، عمومي و تشاري

 32.2 30.5 28.6 26.8 صنعت 

 0.14 0.10 0.08 0.06 حمل و نقل

 12.5 10.4 10.4 9.7 كشاورزي

 2.4 2.7 2.7 2.5 سايد مصارف 

 96.6 90.9 86.3 79.7 قكل مصرف بر

 1106.3 1081.1 990.1 896.6 كل مصرف نهايي 

 986.0 971.9 907.4 833.8 كل مصرف نهايي انرژي 

 120.2 109.2 82.7 62.8 كل مصرف نهايي غير انرژي  
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 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                             ... ادامه هاكل مصرف نهايي به تفكيك بخش : (1-22دول )ج 

 1392 1391 1391 1319 1311 شرح
 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
    

 

 51.6 52.8 55.5 65.7 75.5 خانگي، عمومي و تشاري

 35.5 39.3 38.5 57.2 64.5 صنعت

 268.9 257.1 248.7 248.1 278.6 حمل و نقل

 23.5 24.1 24.3 28.3 28.2 كشاورزي

 55.0 49.9 46.1 58.9 82.9 مصارف غيداندژي

 434.4 423.1 413.0 458.2 529.8 هاي نفتي كل مصرف فرآورده
 

      گازطبيعي 

 322.3 290.2 318.1 294.8 296.6 خانگي، عمومي و تشاري

 223.8 221.8 214.3 187.2 159.0 صنعت 

 42.0 43.6 39.3 34.9 21.7 حمل و نقل

 6.6 4.8 3.9 3.0 2.5 رزي كشاو

 67.6 70.8 76.4 40.0 39.9 مصارف غيداندژي 

 662.3 631.3 652.1 559.9 519.7 كل مصرف گازطبيعي 
 

     سنگ زغال
 

 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 خانگي، عمومي و تشاري

 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 صنعت 

 3.9 1.9 2.1 1.7 1.7 مصارف غيداندژي 

 4.3 2.1 2.2 1.8 2.0 سنگلكل مصرف زغا
 

       (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 

(2) خانگي، عمومي و تشاري
 5.6 

(2)
 5.6 

(2)
 5.9 

(2)
 8.3 

(2)
 8.3

 

 8.3 8.3 5.9 5.6 5.6 كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 
       برق 

 

 56.2 54.0 50.7 55.8 52.0 خانگي، عمومي و تشاري

 42.2 42.3 40.7 37.1 34.3 صنعت 

 0.19 0.22 0.20 0.18 0.17 حمل و نقل

 19.5 18.6 17.7 14.2 12.6 كشاورزي

 2.2 2.1 2.2 2.1 2.2 سايد مصارف 

 120.3 117.2 111.4 109.4 101.3 كل مصرف برق

 1229.7 1182.1 1184.6 1134.9 1158.3 كل مصرف نهايي 

 1103.3 1059.5 1060.1 1034.3 1033.8 كل مصرف نهايي انرژي 

 126.5 122.6 124.6 100.6 124.5 كل مصرف نهايي غير انرژي  

 گردد. مي (هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت داميشامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل ( 9
هـاي قبـل، ايـن    به علت عدم دسترسي به اين آمار در سال ها و مراتع در کشور به دست آمده است.( اين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل2

 9835و  9834شود، ارقـام سـال    اعمال گرديده است. از آنجا که امكان بازنگري اين ارقام به صورت ساالنه براي سازمان مذکور فراهم نمي 9834تغييرات در سال 
، اعالم نمـوده کـه در   9834-35هاي بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سالاين سازمان ضمن  9836به وزارت نيرو يكسان اعالم شده است. در سال 

ن و ديگـر  ساليان اخير با در نظر گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سوخت جايگزين خانوارهـاي روسـتايي، عشـايري و جنگـل نشـين توسـط ايـن سـازما        
ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خـار بـه ميـزان قابـل     هاي اجرايي متولي تأمين انرژي به خصوص شرکت دستگاه

 هاي انرژي، اين روند معكوس گرديد. ها و افزايش قيمت حامل با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه 9810توجهي کاسته شده است. اما از سال 
   باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور  
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  )میلیون تن معادل نفت خام(                                                                               ها  ( : كل مصرف نهايي به تفكيك بخش1-23جدول )

 1317 1318 1318 1314 شرح

 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
    

 11.3 12.6 12.4 12.5 خانگي، عمومي و تشاري

 10.0 8.9 8.3 8.3 صنعت

 35.8 34.9 35.5 33.5 حمل و نقل

 3.8 3.6 3.6 3.3 كشاورزي

 10.9 9.7 7.0 4.8 مصارف غيداندژي

 71.9 69.6 66.8 62.4 هاي نفتي كل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

     

 37.9 39.5 36.0 30.8 خانگي، عمومي و تشاري

 20.1 19.2 14.3 12.8 صنعت 

 1.6 0.9 0.4 0.3 حمل و نقل

 0.2 0.2 0.1 - كشاورزي 

 5.2 4.7 3.7 3.1 مصارف غيداندژي 

 65.0 64.4 54.6 47.0 كل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

     

 0.01 0.01 0.01 0.01 خانگي، عمومي و تشاري

 0.04 0.04 0.05 0.04 صنعت 

 0.36 0.60 0.54 0.60 مصارف غيداندژي 

 0.4 0.6 0.6 0.7 سنگكل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

        

(2) خانگي، عمومي و تشاري
1.6 

(2)
1.6 

(2)
0.8 

(2)
0.8 

 0.8 0.8 1.6 1.6 كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 
 برق 

     

 6.8 6.5 6.1 5.5 خانگي، عمومي و تشاري

 4.4 4.2 3.9 3.7 صنعت 

 0.02 0.01 0.01 0.01 حمل و نقل

 1.7 1.4 1.4 1.3 رزيكشاو

 0.3 0.4 0.4 0.3 سايد مصارف 

 13.2 12.4 11.8 10.9 كل مصرف برق

 151.2 147.8 135.3 122.6 كل مصرف نهايي 

 134.8 132.9 124.0 114.0 كل مصرف نهايي انرژي 

 16.4 14.9 11.3 8.6 كل مصرف نهايي غير انرژي  
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  )میلیون تن معادل نفت خام(                                                                 ... ادامهها ( : كل مصرف نهايي به تفكيك بخش1-23جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 شرح
 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
    

 

 7.1 7.2 7.6 9.0 10.3 خانگي، عمومي و تشاري

 4.8 5.4 5.3 7.8 8.8 صنعت

 36.8 35.1 34.0 33.9 38.1 حمل و نقل

 3.2 3.3 3.3 3.9 3.9 كشاورزي

 7.5 6.8 6.3 8.1 11.3 مصارف غيداندژي

 59.4 57.8 56.5 62.6 72.4 هاي نفتي كل مصرف فرآورده
 

     گازطبيعي 
 

 44.1 39.7 43.5 40.3 40.5 خانگي، عمومي و تشاري

 30.6 30.3 29.3 25.6 21.7 صنعت 

 5.7 6.0 5.4 4.8 3.0 حمل و نقل

 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 كشاورزي 

 9.2 9.7 10.4 5.5 5.5 مصارف غيداندژي 

 90.5 86.3 89.1 76.5 71.0 كل مصرف گازطبيعي 
 

     سنگ زغال
 

 0.05 0.01 0.01 0.01 0.01 خانگي، عمومي و تشاري

 0.05 0.01 0.01 0.01 0.03 صنعت 

 0.5 0.3 0.29 0.23 0.23 مصارف غيداندژي 

 0.6 0.3 0.3 0.2 0.3 سنگكل مصرف زغال
 

       (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 

(2) خانگي، عمومي و تشاري
0.8 

(2)
0.8 

(2)
0.8 

(2)
1.1 

(2)
1.1

 

 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 
     برق 

 

 7.7 7.4 6.9 7.6 7.1 خانگي، عمومي و تشاري

 5.8 5.8 5.6 5.1 4.7 صنعت 

 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 حمل و نقل

 2.7 2.5 2.4 1.9 1.7 كشاورزي

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 سايد مصارف 

 16.4 16.0 15.2 15.0 13.8 كل مصرف برق

 168.1 161.6 161.9 155.1 158.3 كل مصرف نهايي 
 150.8 144.8 144.9 141.4 141.3 كل مصرف نهايي انرژي 

 17.3 16.8 17.0 13.7 17.0 ل مصرف نهايي غير انرژي  ك

 گردد. مي (هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت داميشامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل ( 9
هـاي قبـل، ايـن    ر در سالها و مراتع در کشور به دست آمده است. به علت عدم دسترسي به اين آما( اين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل2

 9835و  9834شود، ارقـام سـال    اعمال گرديده است. از آنجا که امكان بازنگري اين ارقام به صورت ساالنه براي سازمان مذکور فراهم نمي 9834تغييرات در سال 
، اعالم نمـوده کـه در   9834-35هاي ل چوب طي سالاين سازمان ضمن بازنگري و اصالح واحد مصرف زغا 9836به وزارت نيرو يكسان اعالم شده است. در سال 

ن و ديگـر  ساليان اخير با در نظر گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سوخت جايگزين خانوارهـاي روسـتايي، عشـايري و جنگـل نشـين توسـط ايـن سـازما        
ايران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خـار بـه ميـزان قابـل     هاي اجرايي متولي تأمين انرژي به خصوص شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز دستگاه

 هاي انرژي، اين روند معكوس گرديد. ها و افزايش قيمت حامل با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه 9810توجهي کاسته شده است. اما از سال 
   باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور 
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  )میلیون بشکه معادل نفت خام(                 هاي انرژي         به تفكيك حاملهاي مختلف ( : مصرف انرژي بخش1-24جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

          و تجاري  ، عمومي خانگي

 51.6 52.4 55.5 65.7 75.5 82.8 92.0 90.5 91.3 هاي نفتي  فدآورد 

289 263.6 225.5 گازطبيعي  0.  277.1 296.6 294.8 318.1 290.2 322.3 

 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 سنگزغال

 4.6 4.6 5.9 5.6 5.6 5.6 5.6 11.8 11.8 منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 54.4 56.1 52.9 57.9 54.2 51.8 49.9 47.2 43.1 (1) بدق

 440.7 407.5 432.4 424.1 431.9 417.4 436.5 413.2 371.7 كل مصرف انرژي 

 
          صنعت 

65 60.7 60.6 هاي نفتي  فدآورد  0.  73 0.  64.5 57.2 38.5 39.3 35.5 

159 147.3 140.3 104.7 93.6 گازطبيعي  0.  187.2 214.3 221.4 226.4 

 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 سنگ زغال

 42.2 42.6 40.7 37.1 34.3 32.2 30.5 28.6 26.8 بدق

236 194.3 181.3 كل مصرف انرژي  0.  252.7 258 0.  281.5 293.6 606.5 601.9 

 
          حمل و نقل 

 268.9 257.1 284.7 284.1 274.6 262.2 255.1 259.7 285.0 هاي نفتي  فدآورد 

 82.0 86.6 39.3 34.9 21.7 11.6 6.6 3.3 1.9 گازطبيعي 

 0.19 0.22 0.20 0.18 0.17 0.14 0.10 0.08 0.06 بدق

 611.0 600.9 244.2 246.2 300.5 278.0 261.7 266.0 287.0 كل مصرف انرژي 

 
          كشاورزي 

24 هاي نفتي  فدآورد  0.  26.1 26.1 27.9 28.2 28.3 24.3 24.1 23.5 

3 2.5 1.5 1.1 0.3 - گازطبيعي  0.  3.9 8.4 6.6 

 19.5 18.6 17.7 14.2 12.6 12.5 10.4 10.4 9.7 بدق

 49.6 47.6 45.8 45.5 43.3 41.9 37.6 36.8 33.7 كل مصرف انرژي 

 
          مصارف غير انرژي 

 55.0 49.9 46.1 58.9 82.9 79.9 70.7 51.5 35.4 هاي نفتي  فدآورد 

23 گازطبيعي  0.  27.2 34.1 37.7 39.9 40 0.  76.4 70.4 67.6 

4 4.4 سنگ زغال 0.  4.4 2.6 1.7 1.7 2 1.  1.9 3.9 

 126.5 122.6 124.6 100.6 124.5 120.2 109.2 82.7 62.8 كل مصرف انرژي 

 1229.7 1142.1 1148.6 1168.9 1154.6 1106.6 1081.1 990.1 496.6 كل مصرف نهايي

 1103.6 1059.5 1060.1 1068.3 1066.4 946.0 971.9 907.8 866.4 ي انرژي يكل مصرف نها

 126.5 122.6 124.6 100.6 124.5 120.2 109.2 82.7 62.8 يرانرژي كل مصرف نهايي غ

  باشند. مقدماتي مي قادير مذکورم                                                        گردد.                   ( شامل ساير مصارف برق نيز مي9
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 معادل نفت خام( تن )میلیون                               هاي انرژيملهاي مختلف به تفكيك حامصرف انرژي بخش : (1-28جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

          و تجاري  ، عمومي خانگي

 7.1 7.2 7.6 9.0 10.3 11.3 12.6 12.4 12.5 هاي نفتي  فدآورد 

 44.1 39.7 43.5 40.3 40.5 37.9 39.5 36.0 30.8 گازطبيعي 

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 سنگزغال

 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.6 1.6 منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 8.0 7.7 7.2 7.9 7.4 7.1 6.8 6.5 5.9 (1) بدق

 60.2 55.7 59.1 58.0 59.0 57.1 59.7 56.5 50.8 كل مصرف انرژي 

 
          صنعت 

 4.8 5.4 5.3 7.8 8.8 10.0 8.9 8.3 8.3 هاي نفتي  فدآورد 

 30.6 30.3 29.3 25.6 21.7 20.1 19.2 14.3 12.8 گازطبيعي 

 0.05 0.01 0.01 0.01 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 سنگ زغال

 5.8 5.8 5.6 5.1 4.7 4.4 4.2 3.9 3.7 بدق

 41.3 41.5 40.1 38.5 35.3 34.5 32.3 26.6 24.8 كل مصرف انرژي 

 
          حمل و نقل 

 36.8 35.1 34.0 33.9 38.1 35.8 34.9 35.5 33.5 هاي نفتي  فدآورد 

 5.7 6.0 5.4 4.8 3.0 1.6 0.9 0.4 0.3 گازطبيعي 

 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 بدق

 42.5 41.1 39.4 38.7 41.1 37.5 35.8 36.0 33.8 كل مصرف انرژي 

 
          كشاورزي 

 3.2 3.3 3.3 3.9 3.9 3.8 3.6 3.6 3.3 هاي نفتي  فدآورد 

 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 - گازطبيعي 

 2.7 2.5 2.4 1.9 1.7 1.7 1.4 1.4 1.3 بدق

 6.8 6.5 6.3 6.2 5.9 5.7 5.1 5.0 4.6 كل مصرف انرژي 

 
          مصارف غير انرژي 

 7.5 6.8 6.3 8.1 11.3 10.9 9.7 7.0 4.8 نفتي هاي  فدآورد 

 9.2 9.7 10.4 5.5 5.5 5.2 4.7 3.7 3.1 گازطبيعي 

 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6 0.5 0.6 سنگ زغال

 17.3 16.8 17.0 13.7 17.0 16.4 14.9 11.3 8.6 كل مصرف انرژي 

 168.1 161.6 161.9 155.1 158.3 151.2 147.8 135.3 122.6 كل مصرف نهايي

 150.8 144.8 144.9 141.4 141.3 134.8 132.9 124.0 114.0 ي انرژي يكل مصرف نها

 17.3 16.8 17.0 13.7 17.0 16.4 14.9 11.3 8.6 كل مصرف نهايي غيرانرژي 

  باشند. مقدماتي مي قادير مذکورم                                                                    گردد.            ( شامل ساير مصارف برق نيز مي9
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 )درصد(                                                   هاي انرژي در عرضه انرژي اوليه                          ( : سهم انواع حامل1-28جدول )

 1317 1318 1318 1314 شرح

 عرضه انرژي اوليه   -1

 توليد 
    

 66.43 67.73 69.87 71.09 نفت خام 

 32.89 31.26 28.83 27.62 گازطبيعي 

 0.32 0.33 0.32 0.34 سنگزغال

 0.23 0.23 0.51 0.53 منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 0.12 0.44 0.46 0.43 ياندژي آب

 * * * * هاي خور يدي و بادي اندژي

 - - - - اي  اندژي هسته

 100.0 100.0 100.0 100.0 كل توليد انرژي اوليه

      نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 0.56 0.59 0.51 0.47 (2)نفت خام 

 5.13 4.58 5.24 4.43 هاي نفتي فدآورد 

 3.00 2.72 2.96 2.69 گازطبيعي 

 0.25 0.33 0.34 0.37 سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 0.07 0.08 0.11 0.10 بدق

 9.01 8.29 9.16 8.05 كل واردات

      نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

(3)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 47.58 46.56 44.98 42.58 

 1.23 1.47 1.56 1.33 گازطبيعي 

 0.01 * 0.01 0.01 سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 0.09 0.06 0.07 0.07 بدق

 43.91 46.52 48.20 48.99 كل صادرات 

      نسبت بخش تبديالت به عرضه كل انرژي اوليه -2

 0.71 0.85 1.32 1.96 انتقاالت 

 17.22 16.25 16.86 16.97 تبديل:

 0.86 1.26 1.06 1.60 اهپااليشگا 

 16.14 14.74 15.19 15.81 هانيدوگا 

 0.07 0.11 0.12 0.12 واحدهاي كك سازي 

 0.11 0.12 0.12 0.14 واحدهاي كور  بلند 

 7.81 7.24 7.46 7.14 (4)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 25.65 24.64 25.62 26.11 كل مصرف در بخش تبديل و انرژي

 74.65 75.62 74.64 73.49 ل مصرف نهايي ك
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 )درصد(                                                                 ... ادامه هاي انرژي در عرضه انرژي اوليه( : سهم انواع حامل1-28جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 شرح

 عرضه انرژي اوليه   -1

 توليد 
     

 54.11 54.43 62.26 63.50 64.34 نفت خام 

 44.51 44.48 36.98 35.84 35.03 گازطبيعي 

 0.24 0.23 0.22 0.21 0.23 سنگزغال

(1) منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
 0.23 

(1)
 0.22 

(1)
 0.23 

(1)
 0.38 

(1)
 0.38 

 0.38 0.33 0.28 0.22 0.17 اندژي آبي

 * * * * 0.01 هاي خور يدي و بادي اندژي

 0.36 0.15 0.02 - - اي  اندژي هسته

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 كل توليد انرژي اوليه

      نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 0.43 0.44 1.13 1.28 0.55 (2)نفت خام 

 0.75 0.35 0.87 3.34 4.60 هاي نفتي فدآورد 

 2.03 1.84 4.67 3.69 2.36 گازطبيعي 

 0.25 0.28 0.37 0.36 0.19 سنگزغال

 * * - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 0.13 0.14 0.13 0.12 0.08 بدق

 3.59 3.05 7.17 8.78 7.78 كل واردات

      نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

(3)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 39.66 40.70 40.17 26.39 26.36 

 2.62 2.64 2.33 2.11 1.73 گازطبيعي 

 0.07 0.07 0.06 0.02 0.01 سنگزغال

 - * - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 0.31 0.29 0.20 0.16 0.15 بدق

 29.35 29.39 42.76 42.99 41.54 كل صادرات 

      نسبت بخش تبديالت به عرضه كل انرژي اوليه -2

 0.38 0.76 0.18 0.45 0.68 انتقاالت 

 17.59 17.61 17.66 17.96 16.49 تبديل:

 0.84 0.51 1.51 1.49 0.79 هاپااليشگا 

 16.54 16.68 15.92 16.26 15.48 هانيدوگا 

 0.10 0.05 0.08 0.04 0.09 واحدهاي كك سازي 

 0.11 0.10 0.15 0.13 0.16 واحدهاي كور  بلند 

 4.32 4.08 7.41 7.75 7.87 (4)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 26.29 26.11 25.65 26.16 25.00 كل مصرف در بخش تبديل و انرژي

 73.71 73.49 78.65 73.48 75.00 كل مصرف نهايي 

 باشد.                       مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادير 
 گردد.  ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي9
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمي در پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات نيز مي MTBE( شامل واردات 2

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي8
 گردد. هاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله نيز ميهاي نفت، گاز، ايستگاهها مربوط به پااليشگاهشگاه( گاز مصرفي پاالي4
 شند.با مقادير مذکور مقدماتي مي                                                                                                      مقدار ناچيز است. *
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  )درصد(                                                              انرژي هاي سهم مصرف كنندگان نهايي در كل مصرف حامل : (1-27جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

          هاي نفتي   فرآورده

 11.87 12.48 13.43 14.35 14.25 15.75 18.08 18.53 20.00 خانگي، عمومي و تشاري

 8.16 9.29 9.32 12.48 12.18 13.87 12.77 12.42 13.28 صنعت

 61.89 60.75 60.21 54.15 52.59 49.87 50.12 53.16 53.69 حمل و نقل

 5.42 5.70 5.88 6.17 5.33 5.31 5.13 5.34 5.27 كشاورزي

 12.66 11.78 11.15 12.86 15.65 15.19 13.90 10.55 7.75 مصارف غيداندژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 هاي نفتي  كل مصرف فرآورده

 

 گازطبيعي 
         

 48.67 45.98 48.78 52.66 57.07 58.31 61.36 66.04 65.54 خانگي، عمومي و تشاري

 33.79 35.14 32.87 33.44 30.59 31.00 29.78 26.23 27.21 صنعت 

 6.34 6.90 6.03 6.24 4.17 2.44 1.39 0.82 0.56 حمل و نقل

 1.00 0.77 0.60 0.53 0.49 0.31 0.24 0.09 - كشاورزي 

 10.20 11.21 11.72 7.14 7.68 7.94 7.23 6.81 6.69 مصارف غيداندژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف گازطبيعي 

 

 سنگ زغال
         

 1.59 3.32 3.05 3.76 3.47 2.29 1.44 1.57 1.44 خانگي، عمومي و تشاري

 7.61 3.50 3.29 3.76 12.24 9.99 6.88 7.71 5.83 صنعت 

 90.80 93.18 93.66 92.48 84.29 87.71 91.68 90.72 92.73 مصارف غيداندژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 سنگكل مصرف زغال

 
          (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 خانگي، عمومي و تشاري

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 
          برق 

 46.71 46.02 45.49 51.03 51.38 51.18 52.01 51.58 50.94 خانگي، عمومي و تشاري

 35.11 36.10 36.50 33.89 33.90 33.29 33.53 33.16 33.65 صنعت 

 0.16 0.19 0.19 0.16 0.16 0.15 0.11 0.10 0.08 حمل و نقل

 16.18 15.87 15.85 13.00 12.43 12.89 11.43 12.03 12.16 كشاورزي

 1.84 1.82 1.98 1.92 2.13 2.49 2.92 3.14 3.18 سايد مصارف 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف برق

   باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادير 
 گردد. مي (شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت داميامل بيوگاز و بيوماس جامد )ش( 9
    باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور    
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  )درصد(                                                                                                             ها در كل مصرف نهايي سهم بخش : (1-21جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

          هاي نفتي   فرآورده

 4.19 4.47 4.68 5.79 6.52 7.49 8.51 9.14 10.18 خانگي، عمومي و تشاري

 2.88 3.33 3.25 5.04 5.57 6.60 6.01 6.13 6.76 صنعت

 21.86 21.75 20.99 21.86 24.05 23.70 23.59 26.23 27.33 حمل و نقل

 1.91 2.04 2.05 2.49 2.44 2.53 2.41 2.64 2.68 كشاورزي

 4.47 4.22 3.89 5.19 7.16 7.22 6.54 5.21 3.95 مصارف غيداندژي 

 35.33 35.80 34.87 40.38 45.74 47.54 47.07 49.34 50.90 هاي نفتي  كل مصرف فرآورده

 

 گازطبيعي 
         

 26.21 24.55 26.85 25.98 25.60 25.05 26.73 26.62 25.15 عمومي و تشاري خانگي،

 18.20 18.77 18.09 16.50 13.72 13.32 12.98 10.57 10.44 صنعت 

 3.41 3.69 3.32 3.08 1.87 1.05 0.61 0.33 0.21 حمل و نقل

 0.54 0.41 0.33 0.26 0.22 0.13 0.10 0.03 - كشاورزي 

 5.49 5.99 6.45 3.52 3.45 3.41 3.15 2.75 2.57 مصارف غيداندژي 

 53.86 53.40 55.05 49.33 44.87 42.96 43.57 40.31 38.37 كل مصرف گازطبيعي 

 

 سنگ زغال
         

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 خانگي، عمومي و تشاري

 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 صنعت 

 0.32 0.16 0.18 0.15 0.14 0.24 0.40 0.40 0.49 مصارف غيداندژي 

 0.35 0.17 0.19 0.16 0.17 0.27 0.44 0.44 0.53 سنگكل مصرف زغال

 
          (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق

 0.68 0.71 0.49 0.49 0.48 0.51 0.52 1.19 1.31 خانگي، عمومي و تشاري

 0.68 0.71 0.49 0.49 0.48 0.51 0.52 1.19 1.31 ذير قابل احتراق  كل مصرف منابع تجديدپ

 
          برق 

 4.57 4.56 4.28 4.92 4.49 4.47 4.37 4.50 4.53 خانگي، عمومي و تشاري

 3.44 3.58 3.43 3.27 2.96 2.91 2.82 2.89 2.99 صنعت 

 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 حمل و نقل

 1.58 1.57 1.49 1.25 1.09 1.13 0.96 1.05 1.08 شاورزيك

 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19 0.22 0.25 0.27 0.28 سايد مصارف 

 9.78 9.92 9.40 9.64 8.74 8.73 8.41 8.72 8.88 كل مصرف برق

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع

   باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مقادير مالحظات: محاسبات سهم براساس 
  گردد. مي (شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت داميشامل بيوگاز و بيوماس جامد )( 9
    باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور   
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  هاهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشسهم حامل : (1-29جدول )
  )درصد( 

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

          خانگي، عمومي  و تجاري 

 11.70 12.95 12.83 15.50 17.48 19.84 21.07 21.90 24.55 هاي نفتي  فدآورد 

 73.13 71.22 73.57 69.51 68.66 66.38 66.20 63.79 60.66 گازطبيعي 

 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 سنگزغال

 1.89 2.05 1.35 1.32 1.29 1.34 1.28 2.85 3.17 منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 13.25 13.76 12.23 13.66 12.54 12.42 11.43 11.43 11.60 (1)  بدق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 

 

 صنعت 
         

 11.75 12.95 13.12 20.31 25.00 28.87 27.52 31.23 33.43 تي هاي نف فدآورد 

 74.15 73.08 73.01 66.50 61.60 58.29 59.43 53.87 51.64 گازطبيعي 

 0.11 0.02 0.03 0.02 0.09 0.12 0.14 0.17 0.15 سنگ زغال

 14.00 13.95 13.85 13.17 13.30 12.72 12.91 14.73 14.78 بدق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 

 
 حمل و نقل 

         

 86.44 85.44 86.28 87.61 92.72 95.71 97.46 98.72 99.20 هاي نفتي  فدآورد 

 13.50 14.49 13.65 12.33 7.22 4.24 2.50 1.25 0.78 گازطبيعي 

 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 بدق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 

 
          كشاورزي 

 47.43 50.70 53.01 62.16 65.12 66.74 69.41 70.87 71.29 هاي نفتي  فدآورد 

 13.33 10.18 8.48 6.55 5.85 3.52 2.96 0.92 - گازطبيعي 

 39.24 39.12 38.51 31.29 29.03 29.74 27.63 28.21 28.71 بدق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 

 
          مصارف غير انرژي 

 43.48 40.68 36.97 58.59 66.60 66.44 64.81 62.31 56.35 هاي نفتي  فدآورد 

 53.42 57.75 61.34 39.73 32.06 31.38 31.20 32.89 36.62 گازطبيعي 

 3.11 1.57 1.69 1.68 1.34 2.18 3.99 4.80 7.03 سنگ زغال

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي

   باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادير 
 گردد.  برق نيز مي( شامل ساير مصارف 9
    باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور   
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 هاي عمده اقتصاد انرژي ( : اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخص1-31جدول )
  )درصد(   

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

          هاي اقتصاد انرژي: شاخص -1

 1.47 1.18 0.56 1.47 1.47 1.47 1.47 1.59 1.53 جمعيت كل كشور

 1.92- 6.78- 4.30 6.48 1.27 0.64 7.74 6.07 6.32 توليد ناخالص داخلي

 4.29 0.40 3.67 0.89- 4.22 3.66 7.80 9.69 7.18 عدضه كل اندژي اوليه

 4.13 0.05- 2.49 0.05 4.84 1.45 7.12 8.83 8.20 كل مصدف نهايي اندژي 

 4.03 0.22- 4.38 2.02- 4.70 2.33 9.19 10.43 8.50 كل مصدف نهايي 

 3.21 5.93 3.04 5.24 3.19 5.17 5.87 8.19 6.69 توليد بدق كل كشور 

 
         

 
         

 هاي سرانه :  شاخص -2
         

 3.08- 7.87- 3.72 4.94 0.20- 0.82- 6.18 4.41 4.71 توليد ناخالص داخلي 

 3.06 0.77- 3.10 1.93- 2.71 2.16 5.84 7.97 5.53 عدضه كل اندژي اوليه

 2.91 1.22- 1.92 1.40- 3.32 0.02- 5.56 7.12 6.57 كل مصدف نهايي اندژي 

 2.81 1.38- 3.81 3.44- 3.19 0.85 7.61 8.70 6.86 كل مصدف نهايي

 2.00 4.69 2.47 3.71 1.69 3.65 4.33 6.50 5.09 توليد بدق

 
         

          

ها به توليد  اخصنسبت ش -3

 ناخالص داخلي:
         

 6.33 7.71 0.61- 6.54- 2.92 3.00 0.32- 3.42 0.78 عدضه كل اندژي اوليه

 6.17 7.22 1.74- 6.04- 3.53 0.81 0.58- 2.60 1.77 كل مصدف نهايي اندژي

 6.08 7.04 0.08 7.99- 3.39 1.68 1.34 4.11 2.05 كل مصدف نهايي 

 5.23 13.63 1.21- 1.17- 1.90 4.50 1.74- 2.00 0.35 توليد بدق

   باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 
  باشند.                                مقادير مذکور  مقدماتي مي 
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 )درصد(                                                     جزاءارشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك  : (1-31جدول )

 1317 1318 1318 1314 شرح

     توليد 

 1.39- 0.89 2.05 1.17 نفت خام 

 5.76 12.88 8.38 8.17 گازطبيعي 

 2.63- 6.92 1.81- 27.21 سنگ زغال

 0.01 52.56- - ♦ (2و  1)منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 72.18- 1.53- 13.45 51.51 اندژي آبي

 36.93 14.38 76.72 52.66 خور يدي و بادي  اندژي

 - - - - اي  اندژي هسته

 0.54 4.08 3.83 3.72 كل توليد

     واردات

 2.68- 24.15 19.78 13.21- (3) نفت خام

 16.23 6.15- 29.82 9.67 هاي نفتي فدآورد 

 14.45 1.46- 21.10 11.68- گازطبيعي 

 21.14- 4.60 0.35 15.30- سنگغالز

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 8.57- 27.51- 21.95 3.96- بدق

 12.60 2.81- 24.88 1.31- كل واردات

     صادرات 

 4.84- 0.56 1.61 1.18-  (4) هاي نفتي نفت خام و فدآورد 

 15.86- 2.17- 21.53 34.25 گازطبيعي 

 119.96 68.87- 54.93 68.63- سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 53.78 9.17- 0.54 50.21 بدق

 5.10- 0.44 2.16 0.45- كل صادرات 

     

 43.63 110.67 ♦ 6.45- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.28 1.47 16.92 8.84 المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 3.66 7.80 9.69 7.18 عرضه كل انرژي اوليه

     بخش تبديالت

 12.70- 31.04- 26.01- 4.86  انتقاالت 

 9.91 5.98 6.40 8.34 تبديل: 

 27.20- 28.33 13.04- 10.17 هاپااليشگا 

 13.50 4.49 8.13 8.24 هانيدوگا 

 35.88- 0.90- 8.03 27.23 واحدهاي كك سازي 

 9.23- 9.46 5.18- 8.72- واحدهاي كور  بلند 

 5.45 0.15- 19.65 6.75-  (5) بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيعمصارف 

 7.79 2.19 7.61 3.48 جمع 

 2.33 9.19 10.43 8.50 كل مصرف نهايي  



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  110

 

 )درصد(                                     ... ادامه  رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء : (1-31جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 شرح
      توليد 

 0.01 24.19- 0.65- 1.32 1.33- نفت خام 
 0.69 4.30 4.54 5.05 8.50 گازطبيعي 

 6.35 10.56- 6.91 5.50- 27.58- سنگ زغال
 0.28 41.96 4.85 0.06- 0.39 (2و  1)منابع تشديدپذيد قابل احتداق  

 17.48 3.22 26.58 31.70 44.57 اندژي آبي
 82.30 4.82- 33.42 27.59- 14.41 خور يدي و بادي  اندژي

 146.75 ♦ - - - اي  اندژي هسته
 0.61 13.28- 1.32 2.65 1.88 كل توليد
      واردات

 2.59 61.35- 8.12- 129.11 4.05 (3) نفت خام
 123.07 58.95- 73.14- 27.75- 6.62- هاي نفتي فدآورد 

 15.48 60.50- 31.28 55.42 18.05- گازطبيعي 
 4.77- 24.89- 5.48 94.52 22.23- سنگزغال

 2.91 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق
 4.62- 6.60 21.25 45.80 22.80 بدق

 23.34 57.34- 15.34- 12.35 9.98- كل واردات
      صادرات 

 0.51 43.04- 0.01 5.34 5.11-  (4) هاي نفتي نفت خام و فدآورد 
 0.07- 1.71- 11.61 25.12 43.94 گازطبيعي 

 8.63- 8.08 164.88 408.67 42.05- سنگزغال
 - - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 5.33 27.24 29.24 9.01 58.76 بدق
 0.48 40.39- 0.78 6.23 3.61- كل صادرات 

      
 59.77 14.64- 4.12- 15.85 30.31 المللي  هاي بين سوخت كشتي

 3.46 0.77- 6.57- 2.85 14.81 المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 4.57 0.80 3.67 0.89- 4.22 عرضه كل انرژي اوليه

      بخش تبديالت

 47.90- ♦ 58.63- 30.17- 6.93-  انتقاالت 
 6.29 1.59- 1.92 5.82 2.20 تبديل: 

 73.00 66.06- 4.88 87.56 4.55- هاپااليشگا 
 3.93 4.99 1.47 2.15 2.02 هانيدوگا 

 102.57 38.82- 15.22 20.05- 41.30 واحدهاي كك سازي 
 9.66 30.42- 16.85 19.12- 57.49 واحدهاي كور  بلند 

 8.15 3.36 4.52 3.22 5.14  (5) مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع
 5.29 2.20 1.66 4.13 2.80 جمع 

 4.32 0.22- 4.38 2.02- 4.70 كل مصرف نهايي  

 باشد.   مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 
هـاي قبـل، ايـن    ها و مراتع در کشور به دست آمده است. به علت عدم دسترسـي بـه ايـن آمـار در سـال     ( اين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل9

بـه   9835و  9834شـود، ارقـام سـال     مال گرديده است. از آنجا که امكان بازنگري اين ارقام به صورت ساالنه براي سازمان مذکور فراهم نمـي اع 9834تغييرات در سال 
در نظـر  ، اعالم نمـوده کـه بـا    9834-35هاي اين سازمان ضمن بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سال 9836وزارت نيرو يكسان اعالم شده است. در سال 

هـاي اجرايـي متـولي تـأمين     گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سوخت جايگزين خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگل نشين توسط اين سازمان و ديگر دستگاه
 توجهي کاسته شده است. انرژي به خصوص شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل

 گردد.  ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي2
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمي در پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات نيز مي MTBE( شامل واردات 8

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي ميشامل صادرات گاز مايع پتروشيمي 9828( از سال 4
 گردد.هاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله نيز ميهاي نفت، گاز، ايستگاهها مربوط به پااليشگاه( گاز مصرفي پااليشگاه5

           باشند. مقادير مذکور مقدماتي مي                                                                          درصد رشد داشته است. 800بيش از   ♦
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  )درصد(                                                    هاي مختلفهاي انرژي در بخشرشد ساالنه مصرف نهايي حامل : (1-32جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
         

 2.02- 4.84- 15.62- 12.92- 8.86- 9.96- 1.65 0.83- 2.63 خانگي، عمومي و تشاري

 9.54- 2.09 32.65- 11.38- 11.58- 12.30 7.06 0.12 9.37 صنعت

 4.87 3.37 0.23 10.95- 6.25 2.81 1.77- 5.98 7.63 حمل و نقل

 2.16- 0.77- 14.00- 0.11 1.02 7.07 0.02 8.51 4.27 يكشاورز

 10.61 8.25 21.83- 28.96- 3.81 12.94 37.27 45.64 17.34 مصارف غيداندژي 

 2.95 2.45 9.86- 13.51- 0.75 3.34 4.18 7.04 7.32 هاي نفتي  كل مصرف فرآورده
 

 گازطبيعي 
         

 11.36 8.76- 7.91 0.60- 7.02 4.11- 9.64 16.88 5.31 خانگي، عمومي و تشاري

 1.18 3.49 14.50 17.76 7.91 5.02 33.99 11.81 12.74 صنعت 

 3.39- 10.76 12.68 60.96 86.92 77.16 99.13 71.51 262.49 حمل و نقل

 36.92 24.64 30.56 17.50 71.95 32.33 - - - كشاورزي 

 4.27- 7.37- 91.23 0.07 5.84 10.78 25.22 18.25 2.03 مصارف غيداندژي 

 5.21- 3.19- 16.48 7.73 9.35 0.91 18.01 16.00 7.43 كل مصرف گازطبيعي 

 
          سنگ زغال

 - - - - - - - - - خانگي، عمومي و تشاري

 ♦ 2.46- 7.86 71.62- 19.03- 8.54- 3.17- 21.70 0.99 صنعت 

 104.69 8.61- 24.78 1.34 36.51- 39.74- 9.65 10.03- 45.24 مصارف غيداندژي 

 110.05 8.15- 23.21 7.64- 33.92- 37.02- 8.51 8.03- 40.73 سنگكل مصرف زغال

 
          (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.29 42.40 4.86 0.06- * 0.01 52.56- - ♦ خانگي، عمومي و تشاري

 0.29 42.40 4.86 0.06- * 0.01 52.56- - ♦ كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 

 برق 
         

 4.46 6.46 9.22- 7.31 5.24 4.59 6.13 9.76 8.75 خانگي، عمومي و تشاري

 0.08 4.12 9.65 8.04 6.74 5.52 6.45 6.81 1.31 صنعت 

 12.64- 4.89 18.08 6.16 14.75 44.73 17.80 33.06 20.74 حمل و نقل

 4.89 5.42 24.11 13.00 1.07 19.86 0.02 7.27 6.33 كشاورزي

 3.84 3.11- 5.17 2.91- 10.18- 9.29- 2.12- 7.02 17.01- سايد مصارف 

 2.90 5.25 1.83 8.05 4.83 6.29 5.25 8.39 4.84 كل مصرف برق

 4.32 0.22- 4.38 2.02- 4.70 2.33 9.19 10.43 8.50 كل مصرف نهايي 

 4.42 0.05- 2.49 0.05 4.84 1.45 7.12 8.83 8.20 كل مصرف نهايي انرژي 

 3.49 1.62- 23.88 19.25- 3.57 10.16 31.98 31.69 12.67 كل مصرف نهايي غيرانرژي

   باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 
 گردد. يم( شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت داميشامل بيوگاز و بيوماس جامد )( 9

                          باشند مقدماتي ميمقادير مذکور                            درصد رشد داشته است. 800بيش از   ♦                                     مقدار ناچيز است. *
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  )درصد(                                                                                     هاي مختلف  ( : رشد ساالنه مصرف انرژي در بخش1-33جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

          خانگي، عمومي و تجاري 

 2.02- 4.84- 15.62- 12.92- 8.86- 9.96- 1.65 0.83- 2.63 هاي نفتي  فدآورد 

 11.36 8.76- 7.91 0.60- 7.02 4.11- 9.64 16.88 5.31 گازطبيعي 

 - - - - - - - - - سنگزغال

 0.29 42.40 4.86 0.06- * 0.01 52.56- - ♦ منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 4.43 6.06 8.70- 6.91 4.52 3.85 5.66 9.60 6.80 (1)بدق 

 8.45 5.75- 1.95 1.80- 3.46 4.38- 5.66 11.15 7.74 كل مصرف انرژي 

 
 صنعت 

         

 9.54- 2.09 32.65- 11.38- 11.58- 12.30 7.06 0.12 9.37 هاي نفتي  فدآورد 

 1.18 3.49 14.50 17.76 7.91 5.02 33.99 11.81 12.74 گازطبيعي 

 ♦ 2.46- 7.86 71.62- 19.03- 8.54- 3.17- 21.70 0.99 سنگ زغال

 0.08 4.12 9.65 8.04 6.74 5.52 6.45 6.81 1.31 بدق

 0.28- 3.39 4.28 9.10 2.10 7.07 21.46 7.18 9.76 مصرف انرژي  كل

 
 حمل و نقل 

         

 4.87 3.37 0.23 10.95- 6.25 2.81 1.77- 5.98 7.63 هاي نفتي  فدآورد 

 3.39- 10.76 12.68 60.96 86.92 77.16 99.13 71.51 262.49 گازطبيعي 

 12.64- 4.89 18.08 6.16 14.75 44.73 17.80 33.06 20.74 بدق

 3.66 4.38 1.78 5.75- 9.67 4.69 0.50- 6.49 8.22 كل مصرف انرژي 

 
 كشاورزي 

         

 2.16- 0.77- 14.00- 0.11 1.02 7.07 0.02 8.51 4.27 هاي نفتي  فدآورد 

 36.92 24.64 30.56 17.50 71.95 32.33 - - - گازطبيعي 

 4.89 5.42 24.11 13.00 1.07 19.86 0.02 7.27 6.33 بدق

 4.58 3.77 0.84 4.87 3.53 11.35 2.12 9.16 4.85 كل مصرف انرژي 

 
 مصارف غير انرژي 

         

 10.61 8.25 21.83- 28.96- 3.81 12.94 37.27 45.64 17.34 هاي نفتي  فدآورد 

 4.27- 7.37- 91.23 0.07 5.84 10.78 25.22 18.25 2.03 گازطبيعي 

 104.69 8.61- 24.78 1.34 36.51- 39.74- 9.65 10.03- 45.24 سنگ زغال

 3.49 1.62- 23.88 19.25- 3.57 10.16 31.98 31.69 12.67 كل مصرف انرژي 

 4.32 0.22- 4.38 2.02- 4.70 2.33 9.19 10.43 8.50 كل مصرف نهايي 

 4.42 0.05- 2.49 0.05 4.84 1.45 7.12 8.83 8.20 كل مصرف نهايي انرژي 

 3.49 1.62- 23.88 19.25- 3.57 10.16 31.98 31.69 12.67 كل مصرف نهايي غيرانرژي

   باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 
 گردد. شامل ساير مصارف برق نيز مي( 9

   باشند مقدماتي ميمقادير مذکور                            درصد رشد داشته است. 800بيش از   ♦                                     مقدار ناچيز است. *



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های انرژی قيمت اسمي و واقعي حامل  -

 سرانه مصرف نهایي، مصرف نهایي انرژی و غير انرژی در کشورها و مناطق منتخب جهان   -

 های مختلف در کشورها و مناطق منتخب جهان سرانه مصرف نهایي انرژی به تفکيک بخشها و حامل  -

 انرژی در برخي از کشورها و مناطق منتخب جهان  شاخص عرضه انرژی اوليه و مصرف نهایي  -

 شدت انرژی در برخي از کشورها و مناطق منتخب جهان   -

 ضریب انرژی در ایران وجهان   -

 شاخص بهره وری انرژی در ایران   -

 متوسط هزینه ساالنه انرژی خانوارهای شهری و روستایي ایران   -

 

 

 

 
 های عمده اقتصاد انرژی روند شاخص  -2-11-1
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 1371-11هاي هاي انرژي و شاخص قيمت خرده فروشي كاالها و خدمات طي سال( : قيمت اسمي حامل1-34جدول )

 (2)بنزين (1)برق  سال
 نفت 

 (2)سفيد 

 نفت 

 (2)گاز

نفت 

 (2)كوره

 گاز 

 (2)مايع

 گاز

 (3)عيطبي

شاخص قيمت 

 (4) (CPIكننده ) مصرف

(111=1391) 

1331 8.5 50 4 10 2 16 4.6 3.0 

1331 10.5 50 4 10 5 16 5.8 3.7 

1332 13.7 50 15 10 5 25 6 4.5 

1333 32.4 50 15 10 5 25 12.4 6.1 

1334 38.8 100 20 20 10 50 14.9 9.1 

1335 46.6 130 30 30 15 60 17.9 11.2 

1331 55.9 160 40 40 20 85 30 13.1 

1333 67.1 200 60 60 40 85 36 15.5 

1331 80.3 350 100 100 50 113 43.2 18.6 

1331 89.4 385 110 110 55 150 45.7 21.0 

1311 98.5 450 120 120 64.2 150 49.1 23.4 

1311 114.1 500 130 130 70.0 180 54.8 27.1 

1312 131.8 650 160 160 88.2 232 60.6 31.3 

1313 151.1 800 165 165 94.5 257.8 69.6 36.1 

1314 152.1 800 165 165 94.5 257.8 68.7 39.8 

1315 152.8 800 165 165 94.5 257.8 70.8 44.6 

1311 165.0 1000 165 165 94.5 356 98.2 52.7 

1313 174.3 1000 165 165 94.6 467.8 102.9 66.1 

1311 165.0 1000 165 165 94.5 309.1 104.5 73.2 

    ها(ساعت )متوسط کل بخش( ريال / کيلووات9
   باشد(. کيلويي مي 99هاي  مربوط به مصارف بخش خانگي  در کپسول  ( ريال / ليتر )در مورد گاز مايع، قيمت2
 ( مأخذ : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.4                ها و بدون در نظر گرفتن مبلغ آبونمان است(.  ( ريال / مترمكعب )متوسط کل بخش8
 

 1319-92هاي هاي انرژي و شاخص قيمت خرده فروشي كاالها و خدمات طي سال( : قيمت اسمي حامل1-38جدول )

 سال

1319 1391 1391 1392 

قبل از هدفمندي 

 ها يارانه

بعد ازهدفمندي 

 ها يارانه
 آزاد  ه سهمي آزاد  سهميه  آزاد  سهميه 

 418.5 407.0 409.5 208.7 (1)بدق 

 4000* 1000 (2)بنزين معمولي
8000 7000 8000 7000 8000 7000 

4000 7000 

 7000 8000 5000* 1500 (2)بنزين سوپد
5000 4000 5000 4000 

5800 4000 5000 4000 
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000*  165 (2)نفت سفيد 

 6500 6500 6500 6500 6500 6500 3500 58.564 نيدوگا   -:  (2)نفت گاز 

 6500 1500 6500 1500 6500 1500  3500 ,1500* 165  ها سايد بخش  -                           

 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 60.616 نيدوگا   -:  (2)نفت كور  

 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 94.5 ها سايد بخش  -                           

 7690 7690 1623.9 1623.9 399.3 (2)گاز مايع  

1200 ● ● (3)گازطبيعي  
(4)

 742.2 729.5 

 ررراخص قيمرررت مصررردف 
 (111=1311)  (CPI)كنند  

82.3 100.0 130.5 175.9 

 ( مراجعه شود. 9-84جدول ) هاي ( به زير نويس8 و 2، 9

 قيمت سهميه بندي  *                              باشند.مقادير در دسترس نمي  ماهه گرم سال.   2در تعرفه قيمت ( متوسط 4
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 (1) (1391)سال پايه  CPIهاي انرژي براساس شاخص قيمت خرده فروشي ( : قيمت واقعي حامل1-38جدول )

 1371-11هاي  طي سال

(2)برق سال
(3)نفت سفيد (3)بنزين 

(3)نفت گاز 
(3)نفت كوره 

(3)گاز مايع 
(4)گازطبيعي 

 

1331 283.3 1666.7 133.3 333.3 66.7 533.3 153.3 

1331 283.8 1351.4 108.1 270.3 135.1 432.4 156.8 

1332 304.4 1111.1 333.3 222.2 111.1 555.6 133.3 

1333 531.1 819.7 245.9 163.9 82.0 409.8 203.3 

1334 426.4 1098.9 219.8 219.8 109.9 549.5 163.7 

1335 416.1 1160.7 267.9 267.9 133.9 535.7 159.8 

1331 426.7 1221.4 305.3 305.3 152.7 648.9 229.0 

1333 432.9 1290.3 387.1 387.1 258.1 548.4 232.3 

1331 431.7 1881.7 537.6 537.6 268.8 607.5 232.3 

1331 425.7 1833.3 523.8 523.8 261.9 714.3 217.6 

1311 420.9 1923.1 512.8 512.8 274 641.0 209.8 

1311 421.0 1845.0 479.7 479.7 258.3 664.2 202.2 

1312 421.1 2076.7 511.2 511.2 281.8 741.2 193.6 

1313 418.6 2216.1 457.1 457.1 261.8 714.1 192.8 

1314 382.2 2010.1 414.6 414.6 237.4 647.7 172.6 

1315 342.6 1793.7 370.0 370.0 211.9 578.0 158.7 

1311 313.1 1897.5 313.1 313.1 179.3 675.5 186.3 

1313 263.7 1512.9 249.6 249.6 143.1 707.7 155.7 

1311 225.4 1366.1 225.4 225.4 129.1 422.3 142.8 

 ( مراجعه شود. 9-84جدول ) هاي ( به زير نويس4 و 8، 2                           ( مأخذ : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.              9   
 

 1319-92هاي هاي انرژي و شاخص قيمت خرده فروشي كاالها و خدمات طي سال( : قيمت واقعي حامل1-37جدول )

 سال
1319 1391 1391 1392 

قبل از هدفمندي 

 ها يارانه

بعد ازهدفمندي 

 ها يارانه
 آزاد  سهميه  آزاد  سهميه  آزاد   سهميه

 237.9 311.9 409.5 253.6 (1)بدق 

 4860.3 1215.1 (2)بنزين معمولي
8000 7000 3065.1 5364.0 2274.0 3979.5 

4860.3 8505.5 

 7000 8000 6075.3 1822.6 (2)بنزين سوپد
3831.4 6130.3 2842.5 4548.0 

6561.4 9720.5 5000 4000 

 568.5 568.5 766.3 766.3 1000 1000 1215.1 200.5 (2)نفت سفيد 

 1989.8 1989.8 2682.0 2682.0 6500 6500 4252.7 71.2 نيدوگا   -:  (2)نفت گاز 

 1989.8 852.8 2682.0 1149.4 6500 1500 1822.6 , 4252.7 200.5 ها سايد بخش  -                           

 1137.0 1137.0 1532.6 1532.6 2000 2000 2430.1 37.2 نيدوگا   -:  (2)نفت كور  

 1137.0 1137.0 1532.6 1532.6 2000 2000 2430.1 114.8 ها سايد بخش  -                           

 4201.3 5662.8 1623.9 1973.1 485.2 (2)گاز مايع  

1200 ● ● (3)گازطبيعي  
(8)

 568.7 414.7 

 ( مراجعه شود. 9-84جدول ) هاي ( به زير نويس8 و 2، 9

  باشند.مقادير در دسترس نمي  ماهه گرم سال.   2( متوسط تعرفه قيمت در 4
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 2112( : سرانه مصرف نهايي، مصرف نهايي انرژي و غير انرژي در كشورها و مناطق مختلف جهان در سال  1-31جدول )
 (/ نفرنفت خام تن معادل )

 مصرف نهايي غيرانرژي  مصرف نهايي انرژي  كل مصرف گروه كشورها  شور يانام ك

OECD 2.86 2.59 0.26 
 0.30 3.47 3.77 آمديكاي  مالي

 0.33 4.23 4.56 آمديكا 

 0.30 2.12 2.42 ژاپن

 0.87 2.46 3.33 كد  جنوبي 

 0.09 1.07 1.17 تدكيه

 0.45 3.60 4.05 ندوژ 

 OECD  (1) 0.49 0.44 0.05كشورهاي آسيايي غيد 

 0.02 0.48 0.50 آفديقا

 0.40 1.71 2.11 خاورميانه

 0.10 1.16 1.26 چين و هنگ كنگ

 0.03 0.38 0.41 هند

 0.02 0.38 0.40 پاكستان

 1.91 2.80 4.71 سعودي  عدبستان

 0.05 1.68 1.73 ونزوئال

 0.22 1.91 2.13 ايدان

 0.11 1.16 1.28 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:      
 به استثناي چين.( 9
 

 2112در سال ها  ( : سرانه كل مصرف نهايي به تفكيك بخش1-39جدول )
 (/ نفرنفت خام تن معادل )

گروه   نام كشور يا

 رهاكشو

خانگي، تجاري و 

 عمومي
 صنعت

حمل و 

 نقل
(1) كشاورزي

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

 غيرانرژي

مصارف 

 نهايي

OECD 0.94 0.63 0.94 0.05 0.02 0.26 2.86 
 3.77 0.30 0.03 0.06 1.52 0.72 1.14 آمديكاي  مالي

 4.56 0.33 0.04 0.06 1.90 0.79 1.44 آمديكا 

 2.42 0.30 * 0.03 0.58 0.64 0.87 ژاپن

 3.33 0.87 0.02 0.06 0.60 0.95 0.83 جنوبي  كد 

 1.17 0.09 0.01 0.06 0.23 0.34 0.42 تدكيه

 4.05 0.45 0.02 0.17 0.92 1.16 1.34 ندوژ 

كشورهاي آسيايي غيد 
OECD (2) 

0.18 0.15 0.09 0.01 0.01 0.05 0.49 

 0.50 0.02 0.01 0.01 0.09 0.08 0.30 آفديقا

 2.11 0.40 0.04 0.04 0.59 0.58 0.47 هخاورميان

 1.26 0.10 0.04 0.03 0.18 0.60 0.32 چين و هنگ كنگ

 0.41 0.03 0.01 0.02 0.06 0.14 0.16 هند

 0.40 0.02 * * 0.07 0.10 0.21 پاكستان

 4.71 1.91 * 0.01 1.42 0.71 0.65 سعودي  عدبستان

 1.73 0.05 * * 0.60 0.84 0.24 ونزوئال

 2.13 0.22 * 0.09 0.55 0.54 0.72 نايدا

 1.28 0.11 0.02 0.03 0.36 0.36 0.40 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ:       
 .استناچيز مقدار  *به استثناي چين.                                ( 2گردد.                           بخش کشاورزي شامل اطالعات شيالت نيز مي( 9
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خانگي، تجاري و عمومي صنعت حمل و نقل ساير بخش ها

نمودار )7-1( : سرانه مصرف نهايي انرژي در سال 2012 به تفكيك بخش هاي اقتصادي

 
 به استثناي چين مي باشد. OECD( منظور کشورهاي آسيايي غير 9
 

 
 (/ نفرنفت خام تن معادل )                         2112ها در سال  حامله تفكيك انرژي ب( : سرانه مصرف نهايي 1-41جدول )

گروه   نام كشور يا

 كشورها
 سنگ زغال

نفت و 

 فرآورده
 گازطبيعي

هاي  انرژي

 تجديدپذير
 كل برق و حرارت 

OECD 0.09 1.12 0.54 0.15 0.68 2.59 

 3.47 0.84 0.18 0.74 1.65 0.06 آمديكاي  مالي

 4.23 1.04 0.22 0.90 2.00 0.07 آمديكا 

 2.12 0.63 0.03 0.27 0.99 0.21 ژاپن

 2.46 0.93 0.06 0.46 0.83 0.18 جنوبي  كد 

 1.07 0.24 0.08 0.24 0.31 0.21 تدكيه

 3.60 1.94 0.24 0.07 1.25 0.11 ندوژ 

كشورهاي آسيايي غيد 

OECD (1) 

0.06 0.14 0.03 0.14 0.07 0.44 

 0.48 0.05 0.27 0.02 0.12 0.02 آفديقا

 1.77 0.32 0.01 0.57 0.87 0.01 خاورميانه

 1.16 0.32 0.16 0.05 0.25 0.39 چين و هنگ كنگ

 0.38 0.06 0.14 0.01 0.10 0.07 هند

 0.38 0.04 0.16 0.09 0.07 0.02 پاكستان

 2.80 0.70 * * 2.10 * سعودي  عدبستان

 1.68 0.25 0.03 0.45 0.94 0.01 ونزوئال

 1.91 0.22 0.01 0.99 0.69 * ايدان

 1.16 0.27 0.16 0.17 0.44 0.12 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ:       
  است. ناچيز دار قم *                                                                                به استثناي چين.( 9



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  118

 

 

نمودار )8-1(: سرانه مصرف نهايي انرژي در سال 2012 به تفكيك حامل هاي انرژي
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زغال سنگ نفت و فرآورده نفتي گاز طبيعي انرژي هاي تجديد پذير برق و حرارت

 
 

كشورها و مناطق توليد ناخالص داخلي، جمعيت، عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي در  : (1-41جدول )

 2112 ل مختلف جهان در سا

 نام كشور يا
 گروه كشورها

س توليد ناخالص داخلي براسا
 جمعيت (1))ميليارد دالر(

)ميليون 
 نفر(

عرضه انرژي 
)ميليون تن  اوليه

 معادل نفت خام(

مصرف نهايي 
)ميليون تن انرژي 

 معادل نفت خام(

)تن معادل نفت سرانه  
 (1) خام / نفر(

 برابري قدرت خريد نرخ ارز

عرضه 
انرژي 
 اوليه  

مصرف 
نهايي 
 انرژي 

OECD 39490.0 39202.4 1254.3 5249.7 3250.7 4.19 2.59 
 3.47 5.53 1619.5 2580.1 466.2 17093.9 16552.2 آمديكاي  مالي

 4.23 6.81 1328.4 2140.6 314.3 14231.6 14231.6 آمديكا
 2.12 3.55 270.8 452.3 127.6 3993.8 4694.4 ژاپن
 2.46 5.27 123.0 263.4 50.0 1399.7 1078.2 جنوبي كد 

 1.07 1.56 80.2 116.9 74.9 1015.4 627.8 تدكيه
 3.60 5.82 18.1 29.2 5.0 238.5 329.3 ندوژ 

OECD  (2)كشورهاي آسيايي غيد
 3567.8 12642.7 2320.2 1643.7 1025.8 0.71 0.44 

 0.48 0.68 518.7 732.8 1083.1 4176.5 1330.8 آفديقا
 1.71 3.18 378.8 704.8 221.3 4413.7 1619.9 خاورميانه

 1.16 2.14 1574.4 2908.9 1357.9 13289.3 4756.4 و هنگ كنگ چين
 0.38 0.64 475.9 788.1 1236.7 5567.1 1389.0 هند

 0.38 0.48 68.9 85.8 179.2 696.4 138.5 پاكستان
 2.80 7.08 79.2 200.3 28.3 1280.7 497.6 عدبستان سعودي

 1.68 2.55 50.4 76.4 30.0 471.1 192.1 ونزوئال
 1.91 2.87 145.7 219.6 76.4 1053.3 245.2 انايد

 1.16 1.90 8170.3 13371.0 7037.1 82900.6 54587.9 جهان

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
به استثناي چين. ( 2                                                         .2005ثابت سال هاي  ( بر حسب قيمت9
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 2112 ل و مناطق مختلف جهان در ساشاخص شدت انرژي در كشورها  : (1-42جدول )

 نام كشور يا
 گروه كشورها

 شدت عرضه انرژي اوليه 
 دالر(هزار )تن معادل نفت خام / 

 رژي شدت مصرف نهايي ان
 دالر(هزار )تن معادل نفت خام / 

 برابري قدرت خريد نرخ ارز برابري قدرت خريد نرخ ارز

OECD 0.133 0.134 0.082 0.083 
 0.095 0.098 0.151 0.156 آمديكاي  مالي

 0.093 0.093 0.150 0.150 آمديكا 
 0.068 0.058 0.113 0.096 ژاپن
 0.088 0.114 0.188 0.244 جنوبي  كد 

 0.079 0.128 0.115 0.186 تدكيه
 0.076 0.055 0.122 0.089 ندوژ 

 OECD  (1) 0.460 0.130 0.288 0.081كشورهاي آسيايي غيد 
 0.124 0.390 0.180 0.550 آفديقا

 0.086 0.234 0.160 0.435 خاورميانه
 0.118 0.331 0.220 0.610 چين و هنگ كنگ

 0.085 0.343 0.140 0.570 هند
 0.099 0.498 0.120 0.620 تانپاكس

 0.062 0.159 0.160 0.400 سعودي  عدبستان
 0.107 0.263 0.160 0.400 ونزوئال

 0.138 0.594 0.210 0.900 ايدان

 0.099 0.150 0.160 0.240 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ:       
 به استثناي چين.( 9
 

 شاخص شدت انرژي كل كشور براساس اطالعات داخلي ترازنامه  : (1-43جدول )

 سال

ناخالص داخلي  توليد 

به قيمت ثابت سال 

 (1))ميليارد ريال( 1313

عرضه كل انرژي 

)ميليون بشكه اوليه 

 معادل نفت خام( 

ي انرژي مصرف نهاي
)ميليون بشكه معادل 

 نفت خام(

شدت عرضه 

كشور انرژي اوليه 

)بشكه معادل نفت 
  خام به ميليون ريال(

شدت مصرف نهايي 

)بشكه انرژي كشور 

معادل نفت خام به 
 ميليون ريال(

1333 1166376.0 841.0 548.2 0.72 0.47 

1331 1186177.4 871.3 578.1 0.73 0.49 

1331 1253472.4 917.4 613.9 0.73 0.49 

1311 1279193.0 933.1 631.3 0.73 0.49 

1311 1383116.3 991.2 679.1 0.72 0.49 

1312 1499527.9 1049.9 717.7 0.70 0.48 

1313 1569066.2 1132.5 770.6 0.72 0.49 

1314 1668186.1 1213.4 833.8 0.73 0.50 

1315 1769426.0 1331.0 907.4 0.75 0.51 

1311 1906446.7 1429.5 971.9 0.75 0.51 

1313 1918681.0 1481.9 986.0 0.77 0.51 

1311 1942989.5 1544.4 1033.8 0.79 0.53 

1311 2068911.9 1536.9 1034.3 0.74 0.50 

1311 2157934.1 1593.3 1060.1 0.74 0.49 

1311 2011554.0 1599.7 1059.5 0.80 0.53 

1312 1972853.0 1668.3 1103.3 0.85 0.56 

 ( مأخذ : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.9   
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 ضريب انرژي در كشورها و مناطق مختلف جهان : (1-44جدول )

نام كشور يا 

 گروه كشورها

 2112-2112دوره  1992-2112دوره  1912-92دوره 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضريب  )درصد(

 انرژي 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

يب ضر )درصد(

 انرژي 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضريب  )درصد(

توليد ناخالص  انرژي 

 (1)داخلي

 مصرف 

 نهايي  انرژي 

توليد ناخالص 

 (1)داخلي

 مصرف

 نهايي انرژي  

توليد ناخالص 

 (1)داخلي

 مصرف

 نهايي انرژي   

OECD 3.27 1.08 0.33 2.74 1.35 0.49 1.71 -0.04 -0.02 

 0.01- 0.02- 1.90 0.43 1.45 3.33 0.15 0.49 3.35 آمديكاي  مالي

 0.15- 0.28- 1.83 0.43 1.46 3.38 0.11 0.38 3.62 آمديكا 

 1.31- 1.05- 0.80 1.46 1.14 0.78 0.71 3.05 4.29 ژاپن

 0.36 1.32 3.62 0.80 4.86 6.10 0.94 9.12 9.70 كد  جنوبي

 0.84 4.18 4.96 1.09 3.26 2.98 0.71 3.59 5.05 تدكيه

 0.16 0.25 1.55 0.42 1.43 3.39 0.35 1.05 3.02 ندوژ 

 0.57 3.59 6.27 0.62 2.88 4.64 0.59 3.34 5.68 آسيا )بدون چين( 

 0.61 3.23 5.28 0.82 2.59 3.14 1.43 2.73 1.91 آفديقا

 0.92 4.99 5.43 1.31 4.19 3.20 25.56 5.05 0.20 خاورميانه

 0.69 7.10 10.25 0.19 1.82 9.43 0.28 2.77 9.89 چين و هنگ كنگ 

 0.59 4.62 7.79 0.35 2.01 5.79 0.57 2.99 5.25 هند

 0.70 3.05 4.36 1.01 3.22 3.19 0.77 4.69 6.11 پاكستان

 0.89 5.94 6.69 2.79 4.00 1.43 0.96 1.35 1.41 عدبستان

 0.79 3.77 4.74 50.62- 2.15 0.04- 0.82 2.14 2.61 ونزوئال

 1.03 4.28 4.17 1.48 4.71 3.18 2.49 7.50 3.01 ايدان

 0.55 2.21 4.02 0.37 1.20 3.22 0.53 1.64 3.09 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ:       
  باشد.براساس برابري قدرت خريد مي ( توليد ناخالص داخلي9  

 به استثناي چين.( 2
 

 هاي مختلف  : ضريب انرژي ايران در دوره (1-48جدول )

 دوره
متوسط نرخ رشد ساالنه توليد 

 )درصد( (1)ناخالص داخلي

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف 

 )درصد(نهايي انرژي 
 ضريب انرژي

 51-1343 5.4 11.96 2.23 

11-1351 -0.4 5.52 -13.43 

11-1311 3.2 5.92 1.82 

12-1311 3.7 4.76 1.30 

 باشند. مي 9838( ارقام برحسب سال پايه 9
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 هاي منتخبوري انرژي در سال ( : شاخص بهره1-48جدول )

 سال
 توليد ناخالص داخلي به قيمت 

(1) )ميليارد ريال( 1313ثابت سال 
 

 مصرف نهايي انرژي 

 ام()ميليون بشكه معادل نفت خ

)هزار ريال وري انرژي  شاخص بهره

 به ازاي يك بشكه معادل نفت خام(

1333 1166376.0 548.2 2127.5 

1331 1186177.4 578.1 2051.8 

1331 1253472.4 613.9 2041.7 

1311 1279193.0 631.3 2026.3 

1311 1383116.3 679.1 2036.6 

1312 1499527.9 717.7 2089.4 

1313 1569066.2 770.6 2036.1 

1314 1668186.1 833.8 2000.8 

1315 1769426.0 907.4 1950.1 

1311 1906446.7 971.9 1961.5 

1313 1918681.0 986.0 1945.8 

1311 1942989.5 1033.8 1879.5 

1311 2068911.9 1034.3 2000.3 

1311 2157934.1 1060.1 2035.7 

1311 2011554.0 1059.5 1898.6 

1312 1972853.0 1103.3 1788.2 

 ( مأخذ : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.9   

 

نمودار )9-1(: شاخص بهره وري انرژي طي سال هاي 1378-92
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  )درصد(                                                  1392( : متوسط هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي شهري در سال 1-47جدول )

 هاكل هزينه شرح
هاي كل هزينه

 خوراكي

 خوراكي غير هاي  هزينه

هاي كل هزينه

 غيرخوراكي

هاي  ساير هزينه هزينه انرژي

(1)برق غيرخوراكي
(2و  1) گاز 

(3)ساير 
 جمع 

 144.8 8.1 3.5 2.4 2.2 152.9 53.1 206.0 متوسط كل خانوارها

         مبلغ )هزار ريال(    

 70.3 3.9 1.7 1.1 1.1 74.2 25.8 100.0 درصد    

         هاي هزينه :دهك

 52.4 5.6 1.0 2.5 2.1 58.0 42.0 100.0 دهك اول     

 59.8 4.8 1.3 1.8 1.7 64.6 35.4 100.0 دهك دوم     

 61.8 4.8 1.6 1.8 1.4 66.6 33.4 100.0 دهك سوم     

 62.6 4.7 1.7 1.6 1.4 67.3 32.7 100.0 دهك چهارم     

 64.8 4.6 1.8 1.5 1.3 69.4 30.6 100.0 دهك پنشم     

 65.6 4.6 2.0 1.4 1.2 70.2 29.8 100.0 دهك  شم    

 68.0 4.3 2.0 1.2 1.2 72.3 27.7 100.0 دهك هفتم     

 70.6 3.8 1.8 1.0 1.1 74.4 25.6 100.0 دهك هشتم     

 73.2 3.6 1.7 0.9 0.9 76.7 23.3 100.0 دهك نهم    

 79.9 3.0 1.6 0.7 0.7 82.9 17.1 100.0 دهك دهم    

 مرکز آمار ايران. آماري اطالع رساني واحد مأخذ: 
 شود. هاي مربوط به جريمه و وصل مجدد را شامل نمي( هزينه9
 شود. لوله کشي و گاز مايع )در انواع کپسولي معمولي و پيک نيكي( مي( شامل گاز 2
  شود.  ( شامل سوخت مايع و جامد مصرفي خانوار مي8

 

  )درصد(                                               1392هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي روستايي در سال ( : متوسط 1-41جدول )

 هاكل هزينه شرح
هاي كل هزينه

 خوراكي

 خوراكي غير هاي  هزينه

هاي كل هزينه

 غيرخوراكي

هاي  ساير هزينه هزينه انرژي

(1)برق غيرخوراكي
(2و  1) گاز 

(1)ساير 
 جمع 

 67.0 7.7 3.8 2.1 1.8 74.7 54.9 129.6 متوسط كل خانوارها

         مبلغ )هزار ريال(    

 51.7 5.9 2.9 1.6 1.4 57.6 42.4 100.0 درصد    

         هاي هزينه :دهك

 35.3 7.7 2.0 3.2 2.5 43.0 57.0 100.0 دهك اول     

 40.6 6.9 2.2 2.5 2.2 47.6 52.4 100.0 دهك دوم     

 42.9 7.0 2.7 2.3 2.0 49.8 50.2 100.0 دهك سوم     

 45.5 6.7 2.8 2.1 1.8 52.2 47.8 100.0 دهك چهارم     

 46.5 6.5 2.8 2.0 1.7 53.0 47.0 100.0 دهك پنشم     

 48.2 6.5 3.0 1.9 1.6 54.7 45.3 100.0 دهك  شم    

 49.1 6.5 3.3 1.7 1.5 55.6 44.4 100.0 دهك هفتم     

 51.1 6.1 3.2 1.6 1.3 57.2 42.8 100.0 دهك هشتم     

 54.1 5.8 3.2 1.3 1.2 59.9 40.1 100.0 دهك نهم    

 61.1 4.6 2.8 1.0 0.8 65.7 34.3 100.0 دهك دهم    

 مأخذ: واحد اطالع رساني آماري مرکز آمار ايران. 
 شود. مل نميهاي مربوط به جريمه و وصل مجدد را شا( هزينه9
 شود. ( شامل گاز لوله کشي و گاز مايع )در انواع کپسولي معمولي و پيک نيكي( مي2
 شود.   ( شامل سوخت مايع و جامد مصرفي خانوار مي8



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خامنفت 

 نفتي یرذخاو  ميادین  -

 خامنفت مصرف، واردات و صادرات  ،توليدموازنه   -

 منابع و مصارف مایعات و ميعانات گازی -

 و کارکرد خطوط لوله نفت خام خامنفت  حمل -

 ها پاالیشگاهاسمي ظرفيت   -

 هاخوراك پاالیشگاه  -

  سبک و سنگين ایران نفت خام اسپات قيمت   -

 

 های نفتي  فرآورده 

 های نفتي دهتوليد فرآور -

 هاسوخت پاالیشگاه -

 های نفتي واردات و صادرات فرآورده -

 های نفتيعملکرد انتقال و هزینه حمل فرآورده حمل، -

 هابه تفکيک بخشهای عمده نفتي  مصرف فرآورده -

 ای پتروشيمي به استثنای گازطبيعيهخوراك مصرفي در مجتمع -

 های در بازار خليج فارسقيمت فوب فرآورده -

 های نفتيي فروش فرآوردهقيمت اسم -

 

 

 
 جداول نفت  -3-11-1
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  1314-92هاي ( : ذخاير هيدروكربوري مايع قابل استحصال ايران در پايان سال1-49جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

خررام، مايعررات و ميعانررات   نفررت

 گازي )ميليارد بشكه(

136.2 138.2 137.6 137.0 151.2 154.6 156.5 
(1)

156.5 157.5 

 128.0 127.0 96.0 95.0 94.0 84.0 84.0 85.0 85.0 (2)عمد اخايد )سال( 

 باشد.  مي 9819( ذخاير در ابتداي سال 9
 خام و ميعانات گازي کشور بر اساس توليد سال قبل و عدم کشف ذخاير جديد. ذخاير قابل استحصال نفت ( عمر ذخاير يعني زمان اتمام 2

 

  1314-92هاي ( : اكتشاف ميادين نفتي جديد طي سال1-81جدول )

 سال
ضريب جايگزيني  ذخيره در جاي اوليه

 عات و ميعانات گازي )ميليون بشكه(ماي گاز همراه )ميليارد مترمكعب( خام )ميليون بشكه(نفت  (1)نفت خام

1314 687.5 39.0 
(2)

 39.6 0.5 

1315 9260.1 174.4 684.0 6.3 

1311 2841 0/  27.7 
(3)

 202.8 1.9 

1313 9719.5 91.4 181.3 6.6 

1311 1041.2 349.0 144.3 0.7 

1311 1505.5 1070.7 1006.4 1.1 

1311 1682.2 385.0 
(3)

 1793.2 1.2 

1311  2123 0/  11.8 
(3)

 3.85
 

2.0 

1312 ● 
(4)

 354.6 196.21 ● 

 باشد.  ( ضريب جايگزيني نفت خام: نسبت بين ذخيره در جاي اوليه نفت خام به توليد نفت خام در هر سال مي9

 باشد. ( تنها شامل ميعانات گازي مي8                                                                      باشد.( تنها شامل مايعات هيدروکربوري مي2

 باشند.مقادير در دسترس نمي                             ميليارد فوت مكعب گاز خشک )همراه، کالهک و مستقل(.  5/92520معادل ( 4
 

 1314-92هاي هاي حفاري انجام شده توسط شركت ملي حفاري ايران طي سال ( : فعاليت1-81جدول )

 سال

هاي  داد دكلتع

مورد استفاده 

(1))دكل/سال(
 

 هاي حفاري شدهچاه

 جمع تكميلي -تعميراتي  اي  توسعه اكتشافي

تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

 تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

 تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

1314 50 4 16141 88 305689 63 23175 155 345004 

1315 50 6 21921 78 282508 88 21710 172 326139 

1311 54 6 23207 81 289036 67 33970 154 346213 

1313 56 6 18063 84 338648 83 34918 173 391630 

1311 (2)
 56 7 25318 69 271435 61 37622 137 334375 

1311 (2)
 64 5 15570 94 306170 87 35012 186 356752 

1311 (3)
 50

 
4 13096 98 407593 89 33683 191 454372 

1311 (4)
 72

 
3 12318 107 373346 87 31829 197 417493 

1312 (5)
 74

 
2 6250 87 305324 97 28065 186 339639 

 گردد.              هاي مورد استفاده برحسب ميزان کارکرد آنها در روزهاي سال محاسبه مي( تعداد دکل9
 گردد.  المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 4( شامل 2
 گردد. المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 28( شامل 8
 گردد.  المللي نمي هاي بين ارچوب پروژهدستگاه حفاري در چ 91( شامل 4
 گردد. المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 20( شامل 5
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  1314-92هاي خام طي سال( : موازنه توليد، واردات و صادرات نفت 1-82جدول )

 شرح 
 هزار بشكه در روز

1314 1318 1318 1317 1311 1319 1391 1391 1392 

 2820.5 2843.1 3903.6 3942.4 3927.4 4016.5 4103.6 4056.9 4021.6 خام  توليد نفت

 - 1.038 3.5 13.3 89.8 74.2 105.2 131.4 76.2   (1)واردات سوآپ

 - 11.1- 3.5- 22.4- 88.3- 80.9- 105.0- 127.6- 64.7-   (1)صادرات سوآپ

 1021.3- 1129.7- 2220.5- 2246.5- 2191.7- 2357.2- 2489.5- 2415.3- 2374.5- صادرات مستقيم  

 14.1 50.5 36.4 32.7- 58.4- 5.8- 30.9 7.7 49.4- (1)تغييد در موجودي 

 0.01- 0.03- 0.03- - - 0.3- - - - تلفات انتقال و توزيع 
 1813.2- 1763.8- 1719.6- 1663.3- 1677.3- 1653.6- 1645.1- 1649.2- 1597.7- هاخام خوراك پااليشگا نفت 

 

 ... ادامه 1314-92هاي خام طي سال( : موازنه توليد، واردات و صادرات نفت 1-82جدول )

 شرح 
 ميليون بشكه در سال

1314 1318 1318 1317 1311 1319 1391 1391 1392 

 1029.5 1040.6 1424.8 1439.0 1433.5 1470.1 1497.8 1480.8 1467.9 خام  توليد نفت

 - 0.4 1.3 4.8 32.8 27.2 38.4 48.0 27.8   (1)واردات سوآپ

 - 4.1- 1.3- 8.2- 32.2- 29.6- 38.3- 46.6- 23.6-   (1)صادرات سوآپ

 372.8- 413.5- 810.5- 820.0- 800.0- 862.7- 908.7- 881.6- 866.7- صادرات مستقيم  

 5.1 18.5 13.3 11.9- 21.3- 2.1- 11.3 2.8 18.0- (1)تغييد در موجودي 

 0.003- 0.01- 0.01- - - 0.1- - - - و توزيع تلفات انتقال 
 661.8- 645.6- 627.7- 607.1- 612.2- 605.2- 600.5- 602.0- 583.2- هاخام خوراك پااليشگا نفت 

صادي، حداقل بخشي هاي اصلي اقت المللي انرژي، به منظور سازگاري ميان ارقام مبادالت خارجي انرژي و سوخت، با شاخص ( براساس تعاريف آژانس بين9   
ور وارد از خريدها بايد براي مصرف داخلي صورت گيرد. اين امر مستلزم آن است که آن مقدار از انرژي که به صورت ترانزيت از کشور صادر يا به کش

 شود. خام لحاظ نميشود، نبايد در ارقام صادرات و واردات لحاظ شود. بدين منظور در محاسبات تراز نفت، واردات و صادرات سوآپ نفت  مي
 

  1314-92هاي آهن طي سالدارهاي راهخام از طريق پايانه خزر و مخزن( : واردات نفت 1-83جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 سال

 - 1038 3452 13260 89800 74240 106275 124389 74501 بشكه در روز 

 - 380 1260 4480 32777 27172 38791 45402 27193 هزار بشكه در سال  

 
 )هزار بشکه(                                          1314-92( : منابع و مصارف مايعات و ميعانات گازي طي سالهاي 1-84جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح

 201677 196161 199144 195472 177032 164030 150515 154399 128480 توليد

هررراي  ت ويرررل بررره مشتمرررع 
 پتدو يمي

-45839 -53507 60418 73928 79822 82308 78508 75962 78155 

 93946 88321 92451 91538 72635 64559 75004 80567- 78459- صادرات 

هاي نفرت   ت ويل به پااليشگا 
 و  دكت ملي پخش   

-4181 -3255 4845 9955 10622 11450 18093 13982 18276 

تزريرر ، ميررزان بررالقو  بررداي    
 آوري و خطاي انداز  گيدي جمع

- -4033.3 3172 3272 2792 5537 5504 4432 3124 

مصررارف داخلرري و خرروراك  
 پااليشگا  گاز مايع  

- -12983 6845 7939 4403 3219 2456 2584 1927 

 6249 10880 2132 1420 6760 4377 232 - - تغييد در موجودي اخايد

 201677 196161 199144 195472 177032 164030 150515 53.1- - جمع كل تحويل 
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                                                                                       1314 - 92هاي ( : توليد ميعانات گازي طي سال1-88جدول )

 )هزار بشکه(

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 سال 

 ● 149211 186901 167266 126688 105668 96550 45114 74666 ميعانات گازي 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 

 

                           1314-92هاي خام از مبادي توليد توسط خطوط لوله طي سال ( : حمل نفت1-88جدول )

 )میلیون لیتر(

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 مبادي توليد / سال

 27105 26288 23932 22845 19890 19222 17229 17408 18181 اهواز 

 29433 29675 29514 27619 26693 27314 28051 27660 29952 مارون  

 2985 2458 2740 3185 2919 3089 3002 3081 2880 گچساران  

 309 306 429 455 391 535 591 533 454 سدكان / ماله كو   

 1001 1005 630 696 540 646 603 584 584 نفت  هد 

 6349 5201 2624 1928 4353 6911 6189 5582 4325 اميديه 

 4421 نكا  
(1)

7605 
(1)

6166 
(1)

4231 
(1)

5213 1139 202 276 234 

 67416 65605 60071 57867 59999 61948 61831 62453 60797 خام از مبادي  جمع دريافتي نفت 

 ( نكا + کومكل 9

 

                                                      1314-92هاي خام طي سالخطوط لوله نفت عملكرد ( : 1-87جدول )

 )میلیون تن کیلومتر(

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 خط لوله / سال 

 13842.8 13457.6 12430.9 12188.2 10431.5 10080.6 8796.1 8882.7 9247/0 اهواز / ري 

 11318.6 11263.6 11207.2 10409.6 10027.8 10231.2 10443.1 10145.4 11096/0 مارون / اصفهان  

 559.7 620.4 579.2 649.6 594.5 616.5 635.4 628.2 574/0 گچساران /  يداز 

 2638.6 2747.5 2741.2 2270.2 1690.5 2014.5 1967.9 1893.2 2463/0 اصفهان / ري   

 3385.1 3362.6 3342.2 3150.1 3313.4 3407.4 3160.7 3286/0 3309/0 ري / تبديز 

 - 3.3 51.5 229.4 1371.1 1105.1 1551.2 1898.4 1160/0 نكا / ساري / ري 

 127.1 113.5 92.9 86.1 135/0 106.2 101.6 133.5 128/0 تنگ فني / كدمانشا   

 84.3 106.8 123.0 136.8 102.1 115.8 125.8 109.3 110/0  هد / كدمانشا   نفت 

 632.7 553.9 241.1 200.6 397.3 629.6 563.9 538.9 400/0 / آبادان   41اميديه مايل 

 32588.9 32229.1 30809.2 29320.6 28063.2 28306.8 27345.6 27515.7 28487.0 جمع  
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 1314-92هاي در شركت ملي نفتكش ايران طي سالهاي نفتي و فرآوردهخام  ت ( : عملكرد حمل نف1-81جدول )

 )هزار تن( 

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح / سال

 97497.5 80332.4 81308.3 80277.4 99606.2 95858.0 79240.7 81427.0 67355.0  خام نفت 

 6562.0 7446.3 6288.7 8680.8 4886.0 5699.4 5566.6 5832.6 3820.0 هاي نفتي  فدآورد 

 

  1392در سال هاي كشور خام در پااليشگاه( : ظرفيت اسمي و نسبت ظرفيت عملي به اسمي پااليش نفت 1-89جدول )

 پااليشگاه
 )درصد(نسبت ظرفيت عملي به اسمي   )هزار بشكه در روز(    1392ظرفيت در سال 

  عملي  اسمي 

 103.1 402.1 390 آبادان

 100.9 378.4 375 اصفهان

 97.3 243.3 250 اراك 

 99.6 249.1 250 تهدان

 103.5 331.2 320 بندرعباس 

 104.1 114.5 110 تبديز 

 95.3 21.0 22 كدمانشا 

 101.9 59.1 58  يداز

 122.4 61.2 50 الوان

 101.9 1859.9 1825 جمع
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 )مترمکعب در روز(                                1314-92هاي هاي كشور طي سالها در پااليشگاه( : توليد فرآورده1-81جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 فرآورده / سال   –خوراک 

 7428 5894 4617 5078 4859 3777 2110 1418 1821 خوراك ميعانات گازي 

 288267 280413 273387 264430 266658 262898 261535 262201 254001 خام خوراك نفت 

          هاي نفتي: فرآورده

 144 125 139 136 129 119 127 133 73 (1)گاز به پتدو يمي )تن در روز( 

 1 1 26 21 33 29 29 29 31 (1)هيدروژن به پتدو يمي )تن در روز( 

 9833 9079 9251 8748 8362 8071 7983 8284 8204 گاز مايع 

بنزين معمولي ) امل پايه معمولي، پايه 

 و سوپد مصدفي و ...(  MTBEسوپد،  

42339 44664 45080 44468 44694 44730 47327 54243 60546 

 50 182 121 274 154 - 195 267 105 (Blending Naphtha)نفتاي ممزوج 

 6546 5180 8264 7083 7953 7196 6589 6691 6732 نفتاي سبك 

 6789 6192 4060 3786 2995 1289 901 345 989 نفتاي سنگين 

 83 554 722 466 452 548 552 498 441 پالتفدميت )به پتدو يمي(

 335 173 138 164 213 191 282 223 183 ها  حالل

 148 179 163 279 247 255 335 292 276 سوخت سبك جت 

 3893 3763 3705 4163 3940 3264 3091 3308 2654 ت سوخت سنگين ج

 12518 14866 14916 15135 18519 21347 21680 21048 20320 نفت سفيد

 128 676 102- 288 60 51- 541 207 632 نفت سفيد صنعتي 

 97689 93595 94677 90951 88702 84957 81549 80473 79215 نفت گاز

 4369 4187 4487 4373 4323 3802 4424 4530 4176 روغن خام 

 407 417 367 183 219 169 251 311 263 آيزوريسايكل 

 34 66 - - - - - - - آيزوفيد 

 88 105 93 77 60 46 39 65 67 گاز اتان ارسالي به پتدو يمي 

 155 279 219 209 149 186 197 181 182 گاز پنتان ارسالي به پتدو يمي

 15 58 135 113 مالچ 
(2)

 17 43 4 - 

 23727 31368 48948 41419 53742 58720 55174 57456 56511 نفت كور  سبك 

 53813 48329 28046 34978 22359 18412 17846 18748 19624 نفت كور  سنگين 

 9028 10528 10879 9229 11361 9710 9330 10402 9991 (VB)وكيوم باتوم 

 278 416 237 348 698 616 976 859 717 انواع قيد

 685 420 497- 671- 1102- 559- 125- 179- 655- هاي نيمه نهايي  فدآورد 

 MTBE -1006 -1203 -1492 -1452 -1515 -991 -1277 -1229 -1261مصدفي 

 - 4- - - سايد مواد افزودني 
(2)

 -2480 -1912 -2583 -2246 

 161- 603- 3977- 7991- 14822- 7028- 6788 6285 4486 بنزين سوپد مصدفي جهت افزايش اكتان

 560 363 365 335 315 285 300 284 310 (1)گوگدد )تن در روز(

 290811 283427 273221 265371 266526 260947 256893 257580 250987 هاجمع فرآورده

 98.3 99.0 98.3 98.5 98.2 97.9 97.4 97.7 98.1  درصد بازيافت

 مالحظه: 
 هاي نيمه نهاييشوند. در خصوص فرآوردهها از صنايع بيش از مقدار ارسالي آن باشد، با عالمت منفي نمايش داده ميوردهاگر مقدار برگشتي فرآ

 ممكن است عالمت مثبت يا منفي باشد.  ،نيز، بسته به موجودي انبار پايان دوره  
  باشد.                 هت افزايش اکتان ميها بدون احتساب گوگرد، گاز، هيدروژن و بنزين سوپر مصرفي ج( جمع فرآورده9
 باشد.  ( به بخش خصوصي واگذار شده لذا در دسترس نمي2
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  1314-92هاي  هاي كشور طي سال ( : سوخت مصرفي در پااليشگاه1-81جدول )

 هاي نفتی: مترمکعب در سال( )فرآورده

 )گازطبیعی و گاز پااليشگاه: هزار مترمکعب در سال(

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح 

 3721446 3592249 3292560 3348644 3401478 3600840 3380694 3281063 3927000 گاز طبيعي 

 1805936 1662742 1438540 1502978 1490525 1718071 1480157 1446669 612245 گازهاي پااليشگاهي  

 886008 301483 206421 43948 16587 111306 109024 105730 9442 گاز مايع 

 186033 186400 184659 250555 130122 106680 186106 151119 153599 سوخت مايع سبك  

 502993 628992 430712 367715 492538 490162 709942 731540 442124 سوخت مايع سنگين  

 

                          1314-92هاي هاي عمده نفتي طي سال( : صادرات و واردات فرآورده1-82جدول )

 )میلیون لیتر در روز(  

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 فرآورده / سال 

          صادرات 

 24.6 16.7 29.9 29.3 22.5 25.0 28.0 38.9 36.9 نفت كور 

 0.7 1.8 2.0 0.5 2.5 0.8 0.2 - 1.5 نفت گاز 

 - - 0.4 - 0.1 0.5 0.1 0.3 0.3 نفت سفيد 

 - - - 23.0 - - 0.2 - - سوخت جت )هزار ليتد در روز(

 - - 2.8 - - - - - - بنزين موتور 

 - - 5.2 - - - - - - بدش سنگين نفتي از پتدو يمي 

          واردات 

 3.7 1.5 4.9 14.9 21.0 20.6 19.1 27.5 24.8 بنزين موتور 

 0.7 1.2 2.5 3.7 2.7 2.7 3.0 5.0 4.2 ر روز()هزار ليتد د LL 111بنزين هواپيما 

 348.0 433.0 517.0 661.0 800.0 790.0 758.0 638.0 769.0 گاز مايع )تن در روز(

 0.7 0.1 - 4.3 5.0 7.7 7.0 5.1 0.3 نفت گاز 

 5.4 6.4 - 3.2 1.2 2.5 1.1 - - بدش سنگين نفتي از پتدو يمي 

 

 1314-92هاي هاي نفتي با انواع وسايل حمل و نقل طي سال رده( : عملكرد انتقال فرآو1-83جدول )
 )میلیون تن کیلومتر(

 خط لوله سال/ نوع وسيله
دار مخزن

 آهنراه

نفتكش 

 پيماجاده

گازكش 

 پيماجاده

شناورهاي 

 رسانسوخت

هاي كشتي

 رسانسوخت
 جمع

1314 23831 1783 7968 153 25 1645 35405 

1315 25194 2546 8854 141 59 2389 39183 

1311 25138 2171 8597 129 61 1905 38001 

1313 27492 2282 8195 73 18 3742 41802 

1311 27721 1914 8552 40 29 2670 40926 

1311 24011 1482 7241 52 19 3485 36290 

1311 21854 1661 7759 48 20 2870 34212 

1311 23773 2233 8875 10 36 3691 38618 

1312 24496 2631 9243 13 36 3549 39968 



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  110

 

 )ريال بر تن کیلومتر(                1314-92هاي هاي نفتي به تفكيك وسايل طي سال( : هزينه حمل فرآورده1-84جدول )

 خط لوله سال / نوع وسيله
 دارمخزن

 راه آهن

 نفتكش

 پيماجاده

 گازكش

 پيماجاده

شناورهاي 

 رسانسوخت

هاي كشتي

 رسانسوخت

1314 42.2 164.2 204.0 191.6 394.6 168.8 

1315 49.1 196.9 214.6 ● ● ● 

1311 60.3 208.0 225.0 205.0 267.8 221.7 

1313 71.0 271.0 270.0 333.0 756.0 168.0 

1311 77.9 345.0 470.0 470.0 817.0 221.0 

1311 83.0 350.0 378.0 485.0 1272.0 163.0 

1311 103.0 385.0 488.0 531.0 1424.0 173.0 

1311 106.8 490.9 605.9 801.5 463.5 120.5 

1312 129.1 720.9 864.1 1405.1 434.4 517.9 

   باشند.مقادير در دسترس نمي 
 

 )میلیون لیتر(                                     1314-92هاي هاي نفتي توسط خطوط لوله طي سال( : حمل فرآورده1-88جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 مبادي حمل / سال

 851 189 493 759 1347 1181 1312 1892 2037 ماهشهد )وارداتي( 

 9791 10454 11127 10271 9483 10407 9736 8973 8358 پااليشگا  آبادان 

 8702 8448 8765 8811 9310 8786 7949 9070 8684 پااليشگا  تهدان 

 7033 6132 7387 6361 6154 5986 8081 7108 6873 پااليشگا  اصفهان 

 2135 2497 1211 3297 1092 933 1199 499 696 پااليشگا  تبديز 

 11611 10394 9507 9711 14384 13785 10887 12118 12105 بندرعباس )وارداتي و پااليشگا (

 1483 599 518 1013 326 691 4597 4492 4238 پااليشگا  اراك 

 3176 2644 1948 1495 2230 3483 3778 3628 3542 متفدقه پخش 

 8578 8310 9078 8301 11097 11015 9830 11043 10089 متفدقه پااليشگا  

 53360 49667 50034 50019 55423 56267 57369 58823 56622 جمع 
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  1392ط لوله در سال هاي نفتي به تفكيك خطو( : خالصه كاركرد حمل فرآورده1-88جدول )

 ميليون تن كيلومتر )اينچ(قطر لوله  خطوط لوله فرآورده

 289.5 16 ماهشهد / آبادان / ماهشهد 

 951.5 12-16 آبادان / اهواز 

 713.7 10-14-10 اهواز / ري 

 2022.6 16-20-16 اهواز / ري 

 1989.5 18 اصفهان / ري 

 1277.6 24 اصفهان / ري

 1257.3 10-16 اراك / ري

 265.5 12 اراك / همدان 

 1097.4 14 ري / تبديز 

 363.4 8-10 تبديز / اروميه 

 200.4 12-10 تبديز / اردبيل

 926.0 18-16-14 ري / ر ت 

 6.7 10 ري / كدج 

 2006.4 22 ري /  اهدود 

 1661.6 20  اهدود / مشهد 

 96.7 10-8  اهدود / گدگان و گنبد 

 64.4 8 حيدريه  امام تقي / تدبت

 490.7 16-12 ري / ساري 

 2.4 8 نكا / ساري 

 58.3 12 ري / كن 

 39.5 12 ري / قوچك 

 258.3 16 تنگ فني / كدمانشا  

 11.8 10 تنگ فني / در   هد

 65.0 10 كدمانشا  / سنندج 

 7164.0 26-14-16 بندرعباس / كدمان ، اصفهان 

 0.6 16 بندر نو هد / چالوس 

 0.3 8 بنزين جت   –بار نفت ري / فدودگا  مهدآباد ان

 6.1 8 نفت جت  –انبار نفت ري / فدودگا  مهدآباد 

 0.4 12 نفت گاز  –انبار نفت ري / نيدوگا  ري 

 36.3 8 نفت كور   –انبار نفت ري / نيدوگا  منتظد قائم 

 18.6 12 نفت كور   –انبار نفت اصفهان / نيدوگا  اسالم آباد 

 1.2 8 نفت جت   –نبار نفت اصفهان / فدودگا  اصفهان ا

 - 8 بنزين جت  –انبار نفت اصفهان / فدودگا  اصفهان 

 8.2 8 نفت كور   –انبار نفت تبديز / نيدوگا  تبديز 

 185.7 12 اجزاي بنزين  –ماهشهد  41آبادان / مايل 

 958.0 26 نفت كور   –آبادان / ماهشهد  

 0.6 8 گازمايع )ميليون كيلوگدم(  –شهد بندر امام / ماه

 24495.9 - جمع 
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 )هزار بشکه(               1392هاي كشور در پايان سال هاي نفتي در پااليشگاهفرآورده و  خام مخازن نفت ( : ظرفيت1-87جدول )

 جمع بندرعباس الوان شيراز كرمانشاه تبريز تهران اصفهان اراک آبادان شرح
 17608.8 2650.0 600.0 485.0 480.0 1123.5 2900.0 3305.0 3446.0 2619.3 خام نفت 

 2470.8 600.0 587.5 137.0 - 22.7 - - - 1123.6 ميعانات گازي

 593.5 12.0 177.5 4.6 18.2 4.0 55.0 61.0 223.6 37.6 گاز مايع 

 4872.2 260.0 713.9 320.0 81.8 224.6 250.0 337.4 882.0 1802.6 بنزين موتور 

 LL 30.0 - - - - - - - - 30.0 111بنزين 

 1886.8 320.0 - 200.0 152.2 267.6 150.0 128.0 145.0 524.0 نفت سفيد 

 4991.3 400.0 293.6 345.0 125.8 344.5 315.0 441.8 340.0 2385.6 نفت گاز 

 8395.3 800.0 440.5 600.0 91.2 405.5 550.0 588.0 572.0 4348.0 نفت كور  

 218.3 - - 60.0 - - 80.0 38.0 40.3 - سوخت سبك جت

 1472.4 200.0 - 40.0 - 85.9 75.0 - 80.5 991.0 پالتفدميت 

 691.1 170.0 - 80.0 - 11.3 160.0 99.4 94.4 76.0 سوخت سنگين جت

 785.4 260.0 - 100.0 - 193.4 70.0 162.0 - - وكيوم باتوم

 90.0 - - 90.0 - - - - - - انواع قيد

 480.5 40.0 - 185.0 - 11.0 - 220.0 20.0 4.5 حاللها 

 297.0 100.0 - 38.0 - 115.0 16.0 14.2 13.8 - روغن خام 

 50.0 - - - - - - - 50.0 - آيزوريسايكل

 1629.9 80.0 338.4 5.0 11.3 48.3 45.0 67.8 - 1034.0 نفتاي سبك 

 2946.3 1000.0 273.6 256.0 176.1 298.4 55.0 - - 887.2 نفتاي سنگين

 BIPC 571.8 - - - - - - - - 571.8نفتاي 

 30001.8 3642.0 2237.6 2323.6 656.7 2009.5 1821.0 2157.6 2461.6 12692.3 هاجمع كل فرآورده

 
 (1) 1314-92هاي هاي عمده نفتي طي سال ( : مصرف فرآورده1-81جدول )

 جمع نفت كوره نفت گاز نفت سفيد بنزين گاز مايع سال/ شرح

هاي نفتي مصرف فرآورده
 )ميليون ليتر(



1314 5032.4 24265.8 7499.0 28751.0 14589.2 80137.4 

1315 5107.5 26867.0 7241.3 31429.2 15660.8 86305.7 

1311 4647.7 24168.7 7870.7 32690.1 17350.3 86727.5 

1313 4117.6 24496.4 7126.3 33851.5 18648.8 88240.6 

1311 4634.6 23619.4 6811.2 34026.3 20479.2 89570.7 

1311 4476.9 22365.2 5311.5 34711.2 15495.3 82360.2 

1311 4051.5 21879.2 5157.7 36496.4 16250.7 83835.6 

1311 3982.9 23254.6 5050.8 35381.4 20132.4 87802.1 

1312 4020.0 24992.8 4843.4 39959.7 18873.8 92689.7 

متوسط ر د ساالنه طي 
 1.8 3.3 4.2 5.3- 0.4 2.8- ور  )درصد(د

هاي نفتي سهم فرآورده
 )درصد(

      

1314 6.3 30.3 9.4 35.9 18.2 100.0 

1315 5.9 31.1 8.4 36.4 18.1 100.0 

1311 5.4 27.9 9.1 37.7 20.0 100.0 

1313 4.7 27.8 8.1 38.4 21.1 100.0 

1311 5.2 26.4 7.6 38.0 22.9 100.0 

1311 5.4 27.2 6.4 42.1 18.8 100.0 

1311 4.8 26.1 6.2 43.5 19.4 100.0 

1311 4.5 26.5 5.8 40.3 22.9 100.0 

1312 4.3 27.0 5.2 43.1 20.4 100.0 

 ها. ( به استثناي مصارف پااليشگاه9
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 1314-92هاي الهاي مختلف طي س( : مصرف بنزين در بخش1-89جدول )

 كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي سال / بخش
صنايع و 

 معادن

 هاينيروگاه حمل و نقل

 وزارت نيرو
 جمع

 ساير كشتيراني

 مصرف :

 )هزار ليتر(
         

1314 - 111473 502 13419 54806 34460 24049037 
(2)

2114 24265811 

1315 - 107550 148 12572 37922 39477 26669302 - 26866971 

1311 - 134615 507 22192 53285 43831 23912593 
(2)

1700 24168723 

1313 - 105039 1875 34171 60686 38065 24256261 
(2)

335 24496432 

1311 - 69077 670 36575 83767 52314 23376949 - 23619352 

1311 - 128742 629 4371 78646 111190 22041544 
(2)

61 22365183 

1311 - 44249 74 2128 55061 139836 21637745 
(2)

103 21879197 

1311 - 44825 - 3753 26584 107064 23072332 - 23254558 

1312 - 41690 87 2849 29392 101428 24817350 
(2)

6 24992802 

          : )درصد(  سهم

1314 - 0.46 * 0.06 0.23 0.14 99.11 0.01 100.0 

1315 - 0.4 * 0.05 0.14 0.15 99.26 - 100.0 

1311 - 0.56 * 0.09 0.22 0.18 98.94 0.01 100.0 

1313 - 0.43 0.01 0.14 0.25 0.16 99.02 * 100.0 

1311 - 0.29 * 0.15 0.35 0.22 98.97 - 100.0 

1311 - 0.58 * 0.02 0.35 0.5 98.55 * 100.0 

1311 - 0.20 * 0.01 0.25 0.6 98.90 * 100.0 

1311 - 0.19 - 0.02 0.11 0.5 99.22 - 100.0 

1312 - 0.17 * 0.01 0.12 0.4 99.30 * 100.0 

 گردد.                                                                                                                                           ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي9
رساند بلكه به مصـرف حمـل و نقـل    ها به منظور توليد برق به مصرف نميهاي نفتي را در نيروگاهيافتي از شرکت ملي پخش فرآورده( وزارت نيرو بنزين در2

 ناچيز است. دارقم  *                                           گردد. رساند. لذا اين رقم در تراز انرژي در رديف حمل و نقل لحاظ ميمي
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  1392( : مصرف بنزين به تفكيك بخش و استان در سال 1-71جدول )
 )هزار لیتر(

(1)عمومي خانگي استان / بخش
 صنعتي كشاورزي تجاري 

 حمل و نقل
 جمع

 ساير كشتيراني

 979591 978082 - - - - 1509 - آاربايشان  دقي

 772156 771002 - - 7 - 1147 - آاربايشان غدبي

 302457 302251 - 126 - - 80 - اردبيل

 1813383 1808298 - 2391 - - 2694 - اصفهان

 894443 894384 - - - 59 - - البدز

 156728 156614 - - - - 114 - ايالم

 441816 417573 21350 90 - - 2803 - بو هد

 4952838 4924620 - 15755 - - 12463 - تهدان

 229918 229918 - - - - - - بختياري چهارم ال و

 233551 233247 - - - - 304 - خداسان جنوبي 

 1753372 1749539 - 2429 - - 1404 - خداسان رضوي 

 179811 179318 - 33 412 - 48 - خداسان  مالي 

 1244502 1210329 29867 1203 89 - 3014 - خوزستان 

 301931 301729 - - - - 202 - زنشان

 268551 267992 - 42 - - 517 - سمنان

 805036 786106 16744 - - - 2186 - سيستان و بلوچستان

 1649130 1646629 - 897 - - 1604 - فارس

 429802 429489 - - - - 313 - قزوين

 419193 419041 - 20 12 - 120 - قم

 389466 388983 - - - - 483 - كددستان

 1055959 1052847 - 2410 - - 702 - كدمان

 467439 467177 - - - - 262 - كدمانشا 

 170568 170432 - - - - 136 - كهگيلويه و بويداحمد

 407194 406388 - - - - 806 - گلستان

 909796 907062 - - 2190 - 544 - گيالن

 379343 378846 - 12 - - 485 - لدستان

 1325110 1321034 - 3344 139 28 565 - مازندران

 446551 445321 - 142 - - 1088 - مدكزي

 721742 682183 33467 498 - - 5594 - هدمزگان

 438848 438469 - - - - 379 - همدان

 452577 452453 - - - - 124 - يزد

 24992802 24817356 (2) 101428 29392 2849 87 41690 - كل كشور 

 گردد.( شامل مصارف ارتش و ادارات مي9
رساند بلكه به مصـرف حمـل و نقـل    ها به منظور توليد برق به مصرف نميهاي نفتي را در نيروگاهوزارت نيرو بنزين دريافتي از شرکت ملي پخش فرآورده( 2

 هاي آذربايجان غربي در بخش حمل و نقل لحاظ شده است.هزار ليتر رقم مصرفي بنزين نيروگاه 6رساند. لذا مي
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   1392در سال هاي عمده مصرف بخشهاي مختلف به تفكيك هانه بنزين در ماه( : مصرف ما1-71جدول )

 )میلیون  لیتر(  

 جمع (1)ساير  صنايع  عمومي  حمل و نقل ماه / بخش 
 2118.2 0.4 1.1 1.7 2115.0 فدوردين 

 1997.1 0.1 3.9 3.7 1989.3 ارديبهشت 

 2076.2 0.1 1.7 3.4 2071.0 خدداد 

 2140.7 0.1 2.1 2.8 2135.7 تيد 

 2134.6 0.2 1.7 3.3 2129.6 مدداد

 2313.5 0.01 2.3 3.1 2308.1  هديور 

 2068.6 0.2 2.3 4.2 2061.9 مهد

 2037.7 0.3 2.1 3.2 2032.1 آبان

 1964.9 0.3 2.8 3.5 1958.3 آار

 1952.4 0.3 2.6 3.2 1946.3 دي

 2072.8 0.5 3.7 3.1 2065.5 بهمن

 2116.2 0.4 3.3 6.6 2105.9 اسفند 

 24992.8 2.9 29.4 41.7 24918.8 جمع

 گردد. هاي کشاورزي و تجاري مي( شامل بخش9
 

 )میلیون لیتر در روز(                    1314-92هاي هاي مختلف طي سال( : متوسط مصرف بنزين در ماه1-72جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 ماه / سال 
 68.3 63.1 59.8 66.5 66.7 69.3 76.4 71.1 63.5 فدوردين 

 64.4 61.6 57.4 61.6 63.9 66.4 79.3 70.5 62.7 ارديبهشت 

 67.0 62.6 59.1 61.7 63.1 67.1 79.4 71.6 66.3 خدداد 

 69.1 66.2 64.1 67.3 69.4 70.8 59.7 75.1 69.0 تيد 

 68.9 60.8 58.7 63.8 72.4 72.3 61.0 77.6 70.3 مدداد

 74.6 69.0 64.4 61.7 59.5 66.1 60.0 80.4 72.8  هديور 

 69.0 65.4 60.8 62.7 69.2 67.4 56.8 71.3 67.0 مهد

 67.9 63.4 59.6 60.8 65.1 66.4 58.6 74.4 65.9 آبان

 65.5 61.0 58.5 60.2 61.6 63.6 57.5 72.6 66.8 آار

 65.1 60.1 55.9 56.5 59.5 63.3 57.6 70.3 64.1 دي

 69.1 62.6 57.7 52.8 60.2 62.2 59.9 71.4 64.9 بهمن

 73.0 66.6 63.2 59 64.1 67.4 66.9 77.1 71.2 اسفند 

 68.5 63.5 59.9 61.3 64.8 66.9 64.5 73.6 67.0 متوسط 
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 1122ترازنامه انرژي سال  116

 

 1314-92هاي هاي مختلف طي سال( : مصرف نفت سفيد در بخش1-73جدول )

 صنعتي كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي سال / بخش

حمل و 

 نقل

 مصارف

 (2)غير انرژي 

هاي نيروگاه

 وزارت نيرو 
 جمع

          )هزار ليتر( مصرف :

1314 6918576 215210 141726 116359 49978 - 
(4)

44519 
(3)

 12618 7498986 

1315 6705494 278686 108347 38804 60546 - 
(4)

48300 
(3)

 1113 7241290 

1311 7392104 166016 157872 39448 95980 - 
(4)

19270 - 7870690 

1313 6327969 171253 329499 31014 72558 - 
(5)

193980 - 7126273 

1311 6306689 75583 57326 19257 60339 - 
(6)

291270 
(3)

 726 6811190 

1311 4817320 66658 45862 107330 20306 - 254040 - 5311516 

1311 4658206 67384 64323 114255 26178 - 227400 - 5157746 

1311 4166490 53011 42773 77496 16976 
(7)

 43 
(8)

 611590 
(9)

82404 5050783 

1312 3967876 53736 34969 31784 18874 
(7)

 106 
(10)

549838 
(9)

186174 4843357 

          :)درصد(  سهم

1314 92.26 2.87 1.89 1.55 0.67 - 0.59 0.17 100.00 

1315 92.60 3.85 1.50 0.54 0.84 - 0.67 0.02 100.00 

1311 93.92 2.11 2.01 0.50 1.22 - 0.24 - 100.00 

1313 88.80 2.40 4.62 0.44 1.02 - 2.72 - 100.00 

1311 92.59 1.11 0.84 0.28 0.89 - 4.28 0.01 100.00 

1311 90.70 1.25 0.86 2.02 0.38 - 4.78 - 100.00 

1311 90.31 1.31 1.25 2.22 0.51 - 4.41 - 100.00 

1311 82.49 1.05 0.85 1.53 0.34 - 12.11 1.63 100.00 

1312 81.92 1.11 0.72 0.66 0.39 - 11.35 3.84 100.00 

                      گردد.                                              ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي9
 گردد. ها مي( شامل مصرف خوراک نفت سفيد پتروشيمي2 
کنـد، بلكـه بـه منظـور گرمـايش       ها به منظور توليد برق استفاده نمي هاي نفتي را در نيروگاه ( وزارت نيرو نفت سفيد دريافتي از شرکت ملي پخش فرآورده8

 گردد.  اين رقم در بخش عمومي )ادارات( لحاظ مي نمايد. لذا در محاسبه تراز انرژي محيطي مصرف مي
هزار تـن   02/2، 9836هزار تن و پتروشيمي اراک در سال  1/92و  82، 42/84به ترتيب معادل  9836و  9835، 9834هاي ( پتروشيمي بيستون در سال4

               اند.                                                                           مصرف نفت سفيد داشته
 اند.هزار ليتر مصرف نفت سفيد داشته 29و  446، 68(  اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، پتروشيمي اراک، الكيل بنزن خطي )9832( در سال 5
 اند.اشتهميليون ليتر مصرف نفت سفيد د 3/35و  5/205(  اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، الكيل بنزن خطي )9833( در سال 6
گـردد. لـذا در محاسـبه تـراز انـرژي ايـن رقـم در بخـش         شود، بلكه صرف گرمايش محيط مي( از آنجا که از نفت سفيد در بخش حمل و نقل استفاده نمي2

 گردد. عمومي لحاظ مي
 اند.مصرف نفت سفيد داشته ميليون ليتر 15/42و  64/568(  اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، الكيل بنزن خطي )9819( در سال 3
 هاي وزارت نيرو با نفت گاز ممزوج شده است.  ( رقم مصرفي نفت سفيد در نيروگاه1

 اند.  هزار تن مصرف نفت سفيد داشته 9/805مترمكعب در روز و  321(  اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، الكيل بنزن خطي )9812( در سال 90



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

117 

                    1392هاي كشور در سال كننده و استانهاي مصرفسفيد به تفكيك بخش( : مصرف نفت 1-74جدول )

 )هزار لیتر(

(1)عمومي خانگي استان / بخش
 صنعتي كشاورزي تجاري 

حمل و 

 نقل

 مصارف

 غير انرژي

هاي  نيروگاه

 وزارت نيرو
 جمع

 173941 - - - 12 72 3 2467 171387 آاربايشان  دقي

 617112 532 - - 389 436 7266 12070 596419 يآاربايشان غدب

 102532 - - - 18 90 - 567 101857 اردبيل

 318997 - 247253 - 404 563 2925 2512 65340 اصفهان

 48568 - - - 1261 32 96 574 46605 البدز

 46519 - - - 42 - - 279 46198 ايالم

 28795 - - - 5 - - 38 28752 بو هد

 72098 22510 - - 327 1296 2727 1658 43580 تهدان

 30652 - - - 427 839 541 829 28016 چهارم ال و بختياري

 117747 5917 - - 648 119 967 4529 105567 خداسان جنوبي 

 443895 41572 - - 158 117 5782 1694 394572 خداسان رضوي 

 114543 8456 - - 8357 13002 2100 58 82570 خداسان  مالي 

 53283 - - 92 1048 78 44 887 51134 خوزستان 

 140087 22813 - - 50 - - 198 117026 زنشان

 55106 31554 - - 418 - - 1076 22058 سمنان

 302438 - - 14 306 7 907 6704 294500 سيستان و بلوچستان

 253189 - - - 459 120 115 1345 251150 فارس

 92095 26524 - - - - 12 181 65378 قزوين

 11280 - - - 42 12 48 254 10924 قم

 172375 - - - 202 429 432 4099 167213 كددستان

 149772 - - - 1042 - 289 2743 145698 كدمان

 538726 84 302585 - 187 - - 3518 232352 كدمانشا 

 37612 - - - 18 61 - 117 37416 كهگيلويه و بويداحمد

 80864 - - - 186 - - 596 80082 گلستان

 269540 26212 - - 962 4083 22 1777 236484 گيالن

 144740 - - - 70 - - 580 144090 لدستان

 231827 - - - 589 10126 567 905 219640 مازندران

 35586 - - - 60 136 - 567 34823 مدكزي

 24335 - - - 390 - - 90 23855 هدمزگان

 70846 - - - 159 160 10120 577 59830 همدان

 64257 - - - 638 6 6 247 63360 يزد

 18874 31784 34969 53736 3967876 كل كشور 
(2)

 106 549838 186174 4843357 

 گردد.( شامل مصارف ارتش و ادارات مي9
محاسـبه تـراز انـرژي ايـن رقـم در بخـش       لـذا در   ،گـردد شود، بلكه صرف گرمايش محيط مي( از آنجا که از نفت سفيد در بخش حمل و نقل استفاده نمي2

 گردد.  عمومي لحاظ مي
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 (1) 1392هاي عمده مصرف در سال  ( : مصرف ماهانه نفت سفيد به تفكيك ماه و بخش1-78جدول )

 ) هزار لیتر( 

 جمع ساير صنايع خانگي و تجاري ماه / بخش

 132.9 3.7 0.2 129.0 فدوردين 

 170.6 6.6 0.5 163.5 ارديبهشت 

 153.8 5.8 0.7 147.3 اد خدد

 182.4 46.4 6.9 129.0 تيد 

 186.7 48.3 2.5 135.9 مدداد

 275.6 29.2 1.1 245.2  هديور 

 406.6 27.5 0.9 378.3 مهد

 572.3 16.8 1.4 554.1 آبان

 611.9 16.6 1.7 593.6 آار

 659.4 46.8 1.2 611.4 دي

 560.4 16.9 1.1 542.5 بهمن

 380.9 7.1 0.6 373.1 اسفند 

 4293.5 271.8 18.9 4002.8 جمع

 گردد. ها نمي( شامل مصرف پتروشيمي9

 

      (2و  1) 1314-92هاي هاي مختلف طي سال( : متوسط مصرف نفت سفيد در ماه1-78جدول )
 )میلیون لیتر در روز(

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 ماه / سال

 4.3 7.4 5.8 7.2 10.6 7.6 15.4 10.7 12.5 فدوردين 

 5.5 6.5 6.7 8.7 11.1 9.7 11.6 9.3 10.1 ارديبهشت 

 5.0 5.3 4.8 8.5 7.4 9.9 8.6 7.5 9.5 خدداد 

 5.9 5.2 4.9 5 8 11.2 8.7 8.1 9.9 تيد 

 6.0 6.9 6.8 9.7 9.9 12 12.8 11.5 13.4 مدداد

 8.9 10.3 11.1 12.7 15.7 18.7 18.8 17.8 21  هديور 

 13.6 14.6 17.2 19.5 26.8 22.5 27.4 26.3 27.7 مهد

 19.1 20.4 23.7 24.2 27.2 30.2 30 30.2 34 آبان

 20.4 20.5 23.8 23.7 30.5 29.4 28.9 34.1 30.7 آار

 22.0 17.9 18.9 17.1 25.9 28.7 30.1 33.6 30.5 دي

 18.7 16.0 20.1 16.4 23.5 25.9 31.4 29.1 28.7 بهمن

 13.1 12.2 20.0 14.8 19.5 16.4 20.1 21.5 19.7 فند اس

 ● ● ● ● ● ● 0.1 0.2 0.2 خط لوله 

 11.9 11.9 13.5 13.9 18.0 18.4 20.2 19.8 20.5 (3) متوسط 

 گردد. ها نمي( شامل مصرف پتروشيمي9
، 285، 961، 5/260، 5/401أسيسات جانبي آنها به ترتيب هاي خطوط لوله و تخانهمتوسط مصرف نفت سفيد تلمبه 9836لغايت  9830هاي ( در سال2

 هزار ليتر در روز بوده است.  15و  292، 292
 باشد.( عمدتاً ناشي از اشتباهات آماري مي9-26( و )9-28( اختالف آماري بين جداول )8

    باشند.مقادير در دسترس نمي 
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 (1) 1314-92هاي هاي مختلف طي سال( : مصرف نفت گاز در بخش1-77جدول )

 صنعتي كشاورزي تجاري (2)عمومي خانگي سال/ بخش

 هاي نيروگاه حمل و نقل
 وزارت نيرو

ساير 

 (3) نيروگاهها
 جمع

 ساير كشتيراني

مصرف : 
 )هزار ليتر(

          

1314 966604 1140649 746325 3741777 2763329 433308 16309841 2611793 37405 28751031 

1315 848894 1181896 684578 4150757 2979076 475239 16407472 4361805 339492 31429209 

1311 768934 1328204 719480 4142399 3102573 487378 17583938 4083178 473982 32690066 

1313 673257 1201124 774221 4412787 3322169 631896 18438936 3426579 970555 33851524 

1311 656184 1080527 461219 4491322 3084998 781771 18536209 3802358 1131740 34026328 

1311 382547 952513 356850 4441262 2922853 711039 19025171 4507601 1411369 34711205 

1311 164085 671502 232599 3798331 2449411 674530 19099672 7255372 2150921 36496426 

1311 146234 726985 223846 3802275 2328232 863764 19522386 6020378 1747280 35381380 

1312 118084 671576 201017 3753058 2611011 969853 19448775 3401865 8784426 39959665 

  سهم

 : )درصد(
              

1314 3.36 3.97 2.60 13.01 9.61 1.51 56.73 9.08 0.13 100.00 

1315 2.70 3.76 2.18 13.21 9.48 1.51 52.20 13.88 1.08 100.00 

1311 2.35 4.06 2.20 12.67 9.49 1.49 53.79 12.49 1.45 100.00 

1313 1.99 3.55 2.29 13.04 9.81 1.87 54.47 10.12 2.87 100.00 

1311 1.93 3.18 1.36 13.20 9.07 2.30 54.48 11.17 3.33 100.00 

1311 1.10 2.74 1.03 12.79 8.42 2.05 54.81 12.99 4.07 100.00 

1311 0.45 1.84 0.64 10.41 6.71 1.85 52.33 19.88 5.89 100.00 

1311 0.41 2.05 0.63 10.75 6.58 2.44 55.18 17.02 4.94 100.00 

1312 0.30 1.68 0.50 9.39 6.53 2.43 48.67 8.51 21.98 100.00 

 گردد.          هاي صنايع بزرگ و بخش خصوصي مي( شامل نيروگاه8گردد.           ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي2.         ها( به استثناي مصارف پااليشگاه9
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( ميليون ليتر ) نمودار )14- 1( : روند مصرف نفت گاز طي سال هاي 1384-92

 



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  150

 

           1392هاي كشور در سال كننده و استانهاي مصرف( : مصرف نفت گاز به تفكيك بخش1-71جدول )
 ()هزار لیتر 

 صنعتي كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي استان / بخش
 حمل و نقل

 جمع (3)هانيروگاه
 ساير (2)كشتيراني

 1089771 6209 836995 - 79067 141650 3167 22375 308 آاربايشان  دقي

 1463363 679231 449029 - 43202 245962 19451 24287 2201 آاربايشان غدبي

 656124 357402 194111 - 18653 80570 2650 2161 577 اردبيل

 213742 1464 16020 280 اصفهان
(4)

 141386 - 2181745 751092 3305729 

 694956 318429 217853 - 48193 73956 1089 18124 17312 البدز

 191846 - 128304 - 35142 19337 2981 2168 3914 ايالم

 1241439 343226 368351 161863 308426 24565 3363 29947 1698 بو هد

 4074600 1829693 1856201 - 81522 126487 13850 138553 28294 تهدان

 228934 - 186135 - 7949 31993 216 2402 239 چهارم ال و بختياري

 499585 141117 268837 - 27857 40371 1669 19361 373 خداسان جنوبي 

 2366564 618068 1342922 - 112359 274477 5861 8644 4233 خداسان رضوي 

 415083 154211 161694 - 66832 23519 76 8751 - خداسان  مالي 

 2656158 526133 1440159 246515 249725 162990 8588 21880 168 خوزستان 

 631673 241541 275426 - 42017 69158 - 2275 1256 زنشان

 792827 263693 429493 - 32411 62091 14 5044 81 سمنان

 2013622 1064129 547249 127300 51809 145327 34166 41349 2293 سيستان و بلوچستان

 2833723 865247 1312197 - 137531 497579 1641 19261 267 فارس

 1201912 496679 542987 - 45452 101702 8977 6115 - قزوين

 942500 432695 452289 - 14480 31798 110 11128 - قم

 817381 430055 209094 - 40717 128985 2946 5033 551 كددستان

 2166333 543902 1112364 - 276480 180031 3527 49287 742 كدمان

 981780 320137 510624 - 29085 79951 14216 27422 345 كدمانشا 

 134572 - 107629 - 5060 10752 - 11076 55 كهگيلويه و بويداحمد

 662947 209674 233742 - 17482 192515 2307 6739 488  گلستان

 1302574 875660 306755 7146 31347 68087 7035 5937 607 گيالن

 546525 3072 405783 - 47929 80438 2274 6937 92 لدستان

 876455 2014 569648 15738 59025 166885 9506 9883 43756 مازندران

 817106 416 595976 - 69286 128491 78 20489 2370 مدكزي

 2102068 215981 907686 411291 321856 82827 42660 119755 12 هدمزگان

 583060 1 396941 - 23837 152795 2096 5360 2030 همدان

 1668455 496584 900556 - 144894 114027 5039 3813 3542 يزد

 39959665 12186291 19448775 969853 2611011 3753058 201017 671576 118084 كل كشور 

 باشد.  هاي مرتبط با مصرف کشتيراني مي ها به استانهاي نفتي استانمالحظه: آمار فروش نفت گاز در بخش کشتيراني مربوط به فروش ادارات پخش فرآورده
 گردد. ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي9
 باشد.   ( مصارف کشتي صرفاً داخلي مي2
 گردد. ي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ ميها( شامل نيروگاه8
 ها لحاظ گرديده است.   هزار ليتر در ستون نيروگاه 25029( سوخت مصرفي مولدهاي برق صنايع بزرگ به ميزان 4
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 ر()میلیون لیت               1392هاي عمده مصرف كننده در سال  ( : مصرف ماهانه نفت گاز به تفكيك ماه و بخش1-79جدول )

 جمع (3)ساير (2)ها نيروگاه حمل و نقل (1)صنعت كشاورزي خانگي و تجاري ماه / بخش

 2365.5 98.6 528.2 1325.5 154.1 238.6 20.5 فدوردين 

 3561.6 127.1 1045.8 1779.3 215.4 367.3 26.8 ارديبهشت 

 3222.3 118.9 820.3 1719.5 235.9 302.8 24.9 خدداد 

 3268.4 114.0 942.7 1675.0 223.2 289.3 24.4 تيد 

 3226.7 116.2 961.3 1604.9 220.0 300.3 23.9 مدداد

 3157.5 146.9 820.0 1667.2 223.9 278.1 21.4  هديور 

 2952.3 127.9 636.7 1647.5 214.6 301.2 24.3 مهد

 2988.8 182.6 554.6 1591.2 253.9 377.2 29.3 آبان

 3603.0 138.7 1276.6 1608.7 213.3 334.0 31.8 آار

 3827.8 172.6 1571.1 1504.9 229.1 319.6 30.5 دي

 3590.6 135.6 1243.0 1599.0 241.2 341.6 30.3 بهمن

 3166.8 162.5 732.7 1726.1 211.4 303.1 31.0 اسفند 

 38931.3 1641.4 11132.9 19448.8 2636.1 3753.1 319.1 جمع

هاي  باشد. در اين جدول، ارقام فروش نفت گاز شرکت ملي پخش فرآورده جداول ناشي از ميزان فروش و مصرف اين فرآورده ميبين   ( اختالف آمار نيروگاه9
، از کل نفت گاز 9812د. در سال نرسان نفتي به صنايع ارائه گرديده است. صنايع بخشي از نفت گاز دريافتي را در واحدهاي نيروگاهي خود به مصرف مي

ها در  اند. بديهي است در محاسبات تراز انرژي بايد ميزان سوخت مصرفي نيروگاه ليتر را در واحدهاي نيروگاهي به مصرف رساندههزار  25029دريافتي، 
 بخش نيروگاهي لحاظ گردد. 

فت گاز شرکت ملي پخش باشد. در اين جدول، ارقام فروش ن بين جداول ناشي از ميزان فروش و مصرف اين فرآورده مي  ( اختالف آمار نيروگاه2
، کل 9812د. در سال ننماي ها مقداري از نفت گاز دريافتي را ذخيره و مابقي را مصرف مي ها ارائه گرديده است. نيروگاه هاي نفتي به نيروگاه فرآورده
در محاسبات تراز انرژي بايد ميزان  اند. بديهي است نفت گاز مصرف نموده ليترهزار 92936219هاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ  نيروگاه

 ها را در محاسبات مصرف لحاظ نمود.  سوخت مصرفي نيروگاه
  گردد. هاي عمومي و کشتيراني مي ( شامل بخش8
 

 )میلیون لیتر در روز(                      (1)1314-92هاي هاي مختلف طي سال( : متوسط مصرف نفت گاز در ماه1-11جدول )

 (2)1392 (2)1391 (2)1391 (2)1319 1311 1317 1318 1318 1314 ماه / سال

 76.3 78.6 69.6 76.1 77.1 70.8 70.5 63.2 62.7 فدوردين 

 114.9 95.3 83.5 87.7 88.7 87.7 80.8 77.8 73.3 ارديبهشت 

 103.9 90.8 87.4 93.6 89.7 90.3 82.7 79.3 75.7 خدداد 

 105.4 100.9 98.0 111.9 93.9 91.0 82.7 78.8 73.0 تيد 

 104.1 99.8 100.3 104.4 91.6 88.8 83.2 78.8 73.9 مدداد

 101.9 93.8 94.9 98.2 96.8 90.6 81.9 80.7 75.7  هديور 

 98.4 93.9 89.3 100.0 98.3 90.4 86.2 83.9 82.7 مهد

 99.6 92.0 106.6 105.9 100.3 95.7 91.3 84.4 86.6 آبان

 120.1 106.3 110.1 100.0 117.7 100.1 99.8 104.5 90.1 آار

 127.6 122.2 112.8 96.0 96.0 107.8 98.6 109.2 86.5 دي

 119.7 105.6 109.9 96.9 98.3 103.4 110.6 98.4 87.1 بهمن

 109.2 98.5 102.1 82.3 100.0 86.0 99.6 98.4 87.2 اسفند 

 ● ● ● ● ● ● 0.02 0.03 0.03 خط لوله 

 106.8 98.1 96.9 96.1 95.7 91.8 88.8 86.2 79.4 متوسط

 هزار ليتر در روز بوده است.  28و  82، 82هاي خطوط لوله و تأسيسات جانبي آنها به ترتيب  خانه متوسط مصرف نفت گاز تلمبه 9836لغايت  9834هاي ( در سال9   
باشد. در اين جدول، ارقام فروش نفت گاز شرکت  ها مي گاز در نيروگاه ( ناشي از اختالف بين ميزان فروش و مصرف نفت9-22( اختالف آماري با جدول )2

 باشند. مقادير در دسترس نمي                                                            ها لحاظ گرديده است. هاي نفتي به نيروگاه ملي پخش فرآورده
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 1314-92هاي سالهاي مختلف طي ( : مصرف نفت كوره در بخش1-11جدول )

 صنعتي كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي سال / بخش
حمل و نقل 

 )كشتيراني(
هاي نيروگاه

 وزارت نيرو
ساير 

 (2)ها نيروگاه
 جمع

  مصرف : 
 )هزار ليتر(

         

1314 - 285252 1354425 4524 6035926 580052 6328984 - 14589163 

1315 - 376684 1352820 - 5853445 490687 7587135 - 15660771 

1311 - 435013 1254800 - 6263871 961925 8434723 - 17350332 

1313 4049 139953 1413741 21546 7259408 899431 8910631 - 18648759 

1311 - 211219 1025294 - 6274432 3426791 9541490 - 20479226 

1311 - 202118 1000566 60 5414717 19066 8858794 - 15495321 

1311 - 100944 412963 1484 3230497 485942 12018851 - 16250681 

1311 - 128954 416389 1052 3522207 23439 14450030 - 18542071 

1312 - 195266 334279 561 2781192 299061 10816003 4447460 18873822 

          : )درصد(  سهم

1314 - 1.96 9.28 0.03 41.37 3.98 43.38 - 100.0 

1315 - 2.41 8.64 - 37.38 3.13 48.45 - 100.0 

1311 - 2.51 7.23 - 36.10 5.54 48.61 - 100.0 

1313 0.02 0.75 7.58 0.12 38.93 4.82 47.78 - 100.0 

1311 - 1.03 5.01 - 30.64 16.73 46.59 - 100.0 

1311 - 1.30 6.46 * 34.94 0.12 57.17 - 100.0 

1311 - 0.62 2.54 * 19.88 2.99 73.96 - 100.0 

1311 - 0.70 2.25 * 19.00 0.13 77.93 - 100.0 

1312 - 1.03 1.77 * 14.74 1.58 57.31 23.56 100.0 

 گردد.                                                                                           ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي9
 گردد. هاي بخش خصوصي مي( شامل نيروگاه2

 ناچيز است. دارقم  *

 

1887418542

1625115661
14589

15495

20479
18649

17350

0

4000

8000

12000

16000

20000

24000

1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392

( ميليون ليتر ) نمودار )15- 1( : روند مصرف نفت كوره طي سال هاي 1384-92
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           1392هاي كشور در سال كننده و استانهاي مصرف( : مصرف نفت كوره به تفكيك بخش1-12جدول )
 )هزار لیتر( 

 صنعتي كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي استان / بخش
حمل و نقل 

 (2)كشتيراني
 جمع (3)هانيروگاه

 2155956 2022311 - 133645 - - - - آاربايشان  دقي

 301088 - - 300451 304 333 - - آاربايشان غدبي

 20613 - - 20569 - 44 - - اردبيل

 3668518 3440795 - 186151 - 41543 29 - اصفهان

 794051 735632 - 34243 - 24065 111 - البدز

 45684 - - 45684 - - - - ايالم

 82818 - 38 82737 - - 43 - بو هد

 342591 162573 - 136606 194 40423 2795 - تهدان

 23459 - - 23285 - 135 39 - چهارم ال و بختياري

 58864 - - 47682 - 11182 - - خداسان جنوبي 

 1075338 912068 - 141926 - 19122 2222 - خداسان رضوي 

 25924 - - 25888 - 36 - - خداسان  مالي 

 1286540 1055923 50098 113774 63 - 66682 - خوزستان 

 32603 - - 32581 - 22 - - زنشان

 83605 - - 83125 - 243 237 - سمنان

 650975 417181 - 227704 - 1740 4350 - سيستان و بلوچستان

 196161 - - 196044 - 15 102 - فارس

 1473069 1376111 - 94561 - 2315 82 - قزوين

 108157   - 25061 - 82882 214 - قم

 37988   - 37988 - - - - كددستان

 218900 70270 - 119877 - 26347 2406 - كدمان

 802393 711507 - 82556 - 8104 226 - كدمانشا 

 7630 - - 7630 - - - - كهگيلويه و بويداحمد

 28714 - - 26244 - 2470 - -  گلستان

 23122 - - 23122 - - - - گيالن

 56932 - - 56816 - 49 67 - لدستان

 1982140 1904827 - 75365 - 1948 - - مازندران

 479283 343042 - 114203 - 21695 343 - مدكزي

 1844959 1450123 248925 31125 - - 114786 - هدمزگان

 722571 661100 - 60827 - 111 533 - همدان

 243178 - - 193722 - 49456 - - يزد

 18873822 15263463 299061 2781192 561 334279 195266 - كل كشور 

 گردد. ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي9
 باشد.  ها ميو ساير نيروگاه هاي وزارت نيرو( شامل نيروگاه2
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 )میلیون لیتر  در روز(                (1)1314-92هاي هاي مختلف طي سال( : متوسط مصرف نفت كوره در ماه1-13جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 ماه / سال 

 39.0 36.7 29.8 36.5 46.8 34.7 35.1 27.8 33.6 فدوردين 

 49.9 39.8 24.6 41.5 50 36.6 28.5 33.9 35 ارديبهشت 

 51.3 44.7 39.0 37.2 71 47.5 29.1 28.2 32.5 خدداد 

 49.2 56.9 45.7 42.3 67.7 49.8 30.7 28.5 35.7 تيد 

 53.1 55.0 52.2 48.6 53.5 44.5 41 31.5 35.1 مدداد

 54.4 59.6 44.3 42.6 57.4 44.5 38.7 34.3 32  هديور 

 51.2 51.9 31.6 48.5 54.7 38 42.4 34 33.6 مهد

 49.3 48.5 48.9 50 58.3 48.8 49.2 38.2 41.1 آبان

 52.5 56.4 48.3 57.7 74 60.4 61.6 62.4 44.9 آار

 57.2 60.0 44.1 58.1 67.7 60 46.3 64.6 61.5 دي

 57.2 59.2 52.3 56.2 62.3 55 55.9 61.9 62 بهمن

 45.1 52.3 54.7 47.9 56.9 45.1 58.6 72.3 42.2 اسفند 

 50.8 51.8 42.9 47.2 60.0 47.0 42.9 42.8 40.7 متوسط 

هـاي  باشد. در اين جدول، ارقام فروش نفت کوره شرکت ملـي پخـش فـرآورده   بين جداول ناشي از ميزان فروش و مصرف اين فرآورده مياختالف آمار نيروگاه ( 9
هـاي کشـور   نيروگـاه  9812نمايـد. در سـال   ها مقداري از نفت کـوره دريـافتي را ذخيـره و مـابقي را مصـرف مـي      ها ارائه گرديده است. نيروگاهنفتي به نيروگاه

هاي کشور مابقي نياز خـود را از ذخيـره   از شرکت ملي پخش بوده است. نيروگاه 9812اند که بيش از دريافتي سال هزار ليتر نفت کوره مصرف کرده 5/95268
 نمود.   اظها را در محاسبات مصرف لحاند. بديهي است در محاسبات تراز انرژي بايد ميزان سوخت نيروگاهسال گذشته انبارهاي خود تأمين نموده

 
 )تن(                                                                         1314-92هاي ( : مصرف گاز مايع به تفكيك بخش طي سال1-14) جدول

 جمع هاساير بخش حمل و نقل تجاري/ عمومي  خانگي سال / بخش

      )تن(مصرف : 

1314 2341110 
(1)

 235425 212430 2788965 

1315 2424330 
(1)

 193085 213160 2830575 

1311 2084448 
(1)

 224840 266450 2575738 

1313 1856748 
(1)

 161932 263288 2281967 

1311 1572091 
(1)

 472472 523926 2568488 

1311 (2)
 2093913 130729 

(3)
 256479 2481121 

1311 (2)
 2107970 37469 

(4)
 99924 2245363 

1311 1626138 486780 21593 
(4)

 72834 2207346 

1312 (2)
 2213287 14600 -

 
2227887 

      : )درصد(  سهم

1314 83.94 
(1)

 8.44 7.62 100.00 

1315 85.65 
(1)

 6.82 7.53 100.00 

1311 80.93 
(1)

 8.73 10.34 100.00 

1313 81.37 
(1)

 7.10 11.54 100.00 

1311 61.21 
(1)

 18.39 20.40 100.00 

1311 (2)
 84.39 5.27 10.34 100.00 

1311 (2)
 93.88 1.67 4.45 100.00 

1311 73.67 22.05 0.98 3.30 100.00 

1312 (2)
 99.34 0.66 - 100.00 

 باشد. ري مي( شامل بخش خانگي و تجا2               ها لحاظ گرديده است.  در ساير بخش 9831هاي قبل از سال   ( رقم بخش تجاري در سال9
 گردد.  ( فقط شامل بخش صنايع مي4                                                       باشد. تن نيز مي 912220( شامل بخش صنايع به ميزان 8
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 تن در روز()                                      1314-92هاي هاي مختلف طي سال( : متوسط مصرف گاز مايع در ماه1-18جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 ماه / سال 

 6055 6129 5825 6027 6599 5666 5987 5858 6007 فدوردين 

 6091 5755 5641 5820 6377 5650 5445 5617 5840 ارديبهشت 

 5844 5805 5759 8081 5997 5386 5038 5354 5575 خدداد 

 5726 5681 5738 6542 6419 5298 5220 5234 5314 تيد 

 5621 5227 5645 6493 6638 5372 5124 5174 5453 مدداد

 5865 5764 5796 6794 7421 5909 5717 5376 5605  هديور 

 5972 6054 6375 6854 7162 5952 6201 6227 5692 مهد

 6597 6240 6505 7204 7327 6565 6484 6180 6856 آبان

 6288 6622 6982 7355 7607 7281 7000 6805 6900 آار

 6376 6646 6615 7209 7988 7213 6854 6976 6849 دي

 6359 6236 6415 6562 7530 6545 7623 7001 6954 بهمن

 6513 6275 6622 6661 7485 6250 7058 6642 6390 اسفند 

 6109 6036 6152 6798 7046 6082 6132 6025 6111 متوسط 

 
 )هزار مترمکعب(                                                        1314-92هاي هاي نفتي طي سال ير فرآورده( : مصرف سا1-18جدول )

 سال
بنزين هواپيما 

111 LL 
 حاللها

سوخت سبك 

 (JP4)جت 

سوخت سنگين 

 (ATK)جت 
(1)روغنها

(2)قير 
 

ساير 

 ها فرآورده
 جمع

1314 1.5 64.0 105.0 967.0 1442.0 3514.9 
(3)

200.0 6295 

1315 1.8 84.0 99.0 1155.0 1669.0 4175.0 
(3) 

166.0 7349 

1311 1.1 98.0 93.0 1178.0 
(4) 

1597.0 4332.0 2151.0 9450 

1313 1.0 70.0 105.4 1182.9 
(4)

1653.7 3629.0 3148.0 9790 

1311 1.0 62.3 94.0 1383.7 
(4)

1309.1 4425.1 2310.0 9585 

1311 1.4 50.8 89.0 1430.4 
(4)

557.0 1219.1 
(5)

2718.1 6066 

1311 1.1 3.5 72.9 1346.0 6.0 776.2 
(6)

1744.5 3950 

1311 0.4 6.3 68.2 1339.5 43.4 669.5 
(7)

2828.2 4956 

1312 0.2 2.2 55.0 1396.6 28.9 45.9 
(8)

0.15 1529 

 گردد.                        هاي وارداتي مي نواع روغنهاي پايه، خام، صنعتي، موتور و ترانسفورماتور و ا( شامل روغن9
      گردد.  ( شامل انواع قير، وکيوم باتوم و وکيوم سالپس، مالچ و آيزوريسايكل و آيزوفيد مي2
 باشد.  ( مقدار مصرف نفتا در دسترس نمي8
 باشد.                                    ( فقط شامل روغن خام مي4
 گيرد.  بر مي باشد اما مصرف نفتا و پالتفرميت مصرفي در پتروشيمي را در گوگرد نمي( شامل 5
 گيرد.    بر مي را در 4باشد اما مصرف نفتا و رافينت و بنزين يورو  ( شامل گوگرد نمي6
 گيرد.  ربرميباشد اما مصرف نفت سفيد آيزوماکس، نفت گاز آيزوماکس، متانول توربين و پروپان را د ( شامل گوگرد نمي2
 گيرد. الزم به ذکر است که نفت سفيد ايزوماکس و نفت گاز آيزوماکس در اين سال توزيع نشده است. باشد اما متانول توربين و پروپان را در بر مي ( شامل گوگرد نمي3
 

 1317-92هاي  هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي طي سال( : خوراک مصرفي در مجتمع1-17جدول )
 ار مترمکعب()هز

 گاز مايع هيدروژن مازوت نفت سفيد پالتفرميت پنتان نفتا سال

1313 2724.5 75.0 200.6 193.9 8.4 10.6 43.8 

1311 2587.9 54.4 165.0 291.3 9.6 12.0 - 

1311 2450.3 76.3 170.1 254.0 8.4 7.7 - 

1311 2607.2 79.9 263.5 227.4 3.1 9.5 - 

1311 2828.1 102.1 203.1 611.6 - 0.4 - 

1312 2774.7 56.6 99.3 549.8 - 0.4 - 
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 ... ادامه1317-92هاي  هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي طي سال( : خوراک مصرفي در مجتمع1-17جدول )
 )هزار تن(

 پروپان اتان ميعانات گازي مايعات گازي سال

1313 3154.0 4092.0 2968.3 47.9 

1311 3060.3 4881.6 3409.7 47.1 

1311 2994.1 5549.2 
(1)

4407.8 49.6 

1311 2981.7 5153.3 34.0 50.7 

1311 2333.0 5456.2 1163.1 45.4 

1312 2412.3 5787.5 2650.9 52.6 

 گردد. هزار تن گازهاي اتان و باالتر نيز مي 3/2214( شامل 9
 

                    2111-2113هاي ي سالخام سبك و سنگين ايران طهاي اسپات نفت ( :  قيمت1-11جدول )

 )دالر /  بشکه(

 خام سنگين ايراننفت  خام سبك ايراننفت  سال

2111 26.8 26 

2111 22.9 21.7 

2112 23.5 23.1 

2113 26.9 26.3 

2114 34.6 33.1 

2115 50.7 48 

2111 61.1 59.3 

2113 69.3 67.1 

2111 94.7 91.5 

2111 61.25 60.62 

2111 78.18 76.74 

2111 108.30 106.10 

2112 109.71 109.11 

2113 107.20 105.80 

 108.52 110.38 ژانويه

 112.24 114.68 فوريه 

 105.47 108.52 مارس 

 99.71 101.27 آوريل

 99.72 100.98 مه

 100.61 101.73 ژوئن

 103.65 105.54 جوالي 

 107.06 109.17 اوت

 109.15 110.47 سپتامبد 

 107.69 108.19 اكتبد 

 106.87 106.52 نوامبد

 108.96 108.98 دسامبد 

 . http:www.opec.orgمأخذ : 
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 لیتر( /  سنت)                1314-92هاي طي سالهاي نفتي به تفكيك فرآورده ( : نوسانات قيمت فوب فرآورده1-19جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 فرآورده / سال
 72.08 75.18 75.89 57.18 47.49 56.01 50.3 42.0 39.1 بنزين موتور سوپد

 72.08 75.18 75.89 57.18 46.54 54.89 49.29 41.16 38.32 بنزين موتور معمولي

 74.73 77.76 79.17 59.89 46.9 66.77 58.4 48.2 43.7 نفت سفيد

 74.76 77.39 78.76 59.2 46.44 65.18 57.4 46.1 40.8 نفت گاز

 55.97 59.54 62.07 45.44 38.6 41.62 38.3 28.5 24.9 نفت كور 

 878.41 897.3 881.89 739.99 572.87 697.22 671.61 520.63 462.8 گاز مايع )دالر / تن(

 

 )ريال /  لیتر(                                    1311-11هاي هاي عمده نفتي طي سال ( :  قيمت اسمي فروش فرآورده1-91جدول )

 سال
بنزين 

 معمولي

بنزين 

 سوپر

نفت 

 سفيد

سوخت 

 سبك جت

(JP4) 

 نفت گاز

سوخت 

سنگين 
(ATK) 

نفت 

 كوره
 گاز مايع 

1311 450.0 605.0 120.0 454.0 120.0 454.0 64.2 24.0 

1311 500.0 665.0 130.0 1360.0 130.0 1360.0 70.0 26.0 

1312 650.0 900.0 160.0 ● 160.0 ● 88.2 28.6 

1313 800.0 1100.0 165.0 ● 165.0 ● 94.5 31.7 

1314 800.0 1100.0 165.0 1400.0 165.0 1400.0 94.5 31.7 

1315 800.0 1100.0 165.0 ● 165.0 ● 94.5 31.7 

1311 1000.0 1400.0 165.0 ● (1)
165.0 ● (2)

94.5 30.8 

1313 1000.0 1500.0 165.0 ● 
(3)

165.0 ● 
(2)

94/6 30.9 

1311 1000.0 1500.0 165.0 ● (3)
165.0 ● (2)

94.5 30.9 

 فقط بنزين بدون سرب عرضه شده است.   9839مالحظات: از سال 
 باشد. )ريال / ليتر( مي 93/51ها باشد. رقم فروش به نيروگاهها ميها به استثناي نيروگاه( اين رقم مربوط به ساير بخش9
 باشد. )ريال / ليتر( مي 69/80ها باشد. رقم فروش به نيروگاهها ميها به استثناي نيروگاهقم مربوط به ساير بخش( اين ر2
 .  باشند مقادير در دسترس نمي        باشد.)ريال / ليتر( مي 56/53ها باشد. رقم فروش به نيروگاهها ميها به استثناي نيروگاه( اين رقم مربوط به ساير بخش8
 

 )ريال /  لیتر(                                    1319-92هاي هاي عمده نفتي طي سال ( :  قيمت اسمي فروش فرآورده1-91جدول )

 فرآورده / سال
1319 

قبل از هدفمندي  1392 1391 1391

 ها يارانه

بعد از هدفمندي 

 ها يارانه

1000 و 8000 بنزين معمولي 8000 و 7000  1000 و 8000 و 7000  8000 و 7000  8000 و 7000   

1500 و 5800 بنزين سوپد 5000 و 4000  1500 و  5000 و 4000  5000 و 4000  5000 و 4000   

 1000 1000 1000 1000 165 نفت سفيد 

 ● 15564 ● ● ● (JP4)سوخت سبك جت 

 نفت گاز
(1)

1500 و 1501 و 6500 165  6500 نيروگاه  

 1500 و 6500 ساير بخشها 

 6500 نيروگاه 

 1500 و 6500 ساير بخشها 

 1500 و 6500  

 2000 – 80/3/19الي  9/9/19از  ● ● ● (ATK)سوخت سنگين 

 7000 – 80/92/19الي  9/1/19از 
● 

 نفت كور 
(2)

 2000 نيروگاه  2000 94.5 

 2000ساير بخشها 

 2000 نيروگاه 

 2000ساير بخشها 

 2000 و 2000

 گازمايع 
(3)

1400 و 8460 و 5800 57.2  6000 و 8800 و 5800  1400 و 8460 و 5800   5800 

)ريال / ليتر( و بعد از  564/53ها  ها قبل از هدفمندي يارانهباشد. رقم فروش به نيروگاهها ميها به استثناي نيروگاه( اين رقم مربوط به ساير بخش9
 باشد. )ريال / ليتر( مي 8500ها  هدفمندي يارانه

)ريال / ليتر( و بعد از  698/80ها  ها قبل از هدفمندي يارانهباشد. رقم فروش به نيروگاهها ميها به استثناي نيروگاهن رقم مربوط به ساير بخش( اي2
 باشند. دير در دسترس نميمقا                باشد.          ها مي ( سوخت در جايگاه8                 باشد. )ريال / ليتر( مي 2000ها  هدفمندي يارانه



 

 

 

 

 

 

 

 

 ذخایر گازطبيعي  -

 غنيگازو مصرف  توليد -

 تزریق گاز و آب به ميادین  -

 های گاز و وتحدهای نم زدایيظرفيت اسمي پاالیشگاه -

   های گاز ایرانعملکرد پاالیشگاه -

 صادرات و واردات گازطبيعي -

 نيهای گازرساکنندگان شرکتگذاری، انشعابات و مصرفشبکه -

  مصرفي واحدهای پتروشيمي گاز -

 ها  مصرف نهایي گازطبيعي به تفکيک بخش -

 متوسط قيمت فروش گازطبيعي -

 

 

 
 گازطبيعي جداول   -4-11-1
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                                          )تريلیون متر مکعب(               1317-92هاي ( : برآورد ذخاير و توليد انباشتي گازطبيعي كشور طي سال1-92جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 شرح / سال 

 33.9 33.8 33.8 33.6 33.1 29.0 ذخاير قابل استحصال 

 ● 20.7 20.7 20.8 20.5 19.8 مناط  دريايي 

 ● 13.1 13.1 12.8 12.6 9.2 مناط  خشكي 

 4.3 3.8 3.8 3.6 3.2 3.2 كل توليد انباشتي 

 ● 0.7 0.7 3.0 0.5 0.4 مناط  دريايي 

 ● 3.1 3.1 0.6 2.9 2.7 مناط  خشكي 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
 

 )میلیون مترمکعب در روز(                                          1314-92هاي توليد گاز غني از منابع مختلف طي سال : (1-93جدول )

 جمع گاز ميادين مستقل گاز كالهك و سازندهاي گازي گاز همراه سال

1314 94.6 35.3 305.9 435.8 

1315 97.7 33.9 332.8 464.5 

1311 100.2 39.4 366.1 505.7 

1313 100.9 36.0 415.0 551.9 

1311 100.4 28.8 453.6 582.7 

1311 103.2 35.8 478.5 617.4 

1311 103.9 29.9 497.3 631.1 

1311 77.2 31.9 513.1 622.2 

1312 76.4 30.5 528.0 634.8 

 

 )میلیون مترمکعب در روز(                                                                          1314-92هاي ( : مصرف گاز غني طي سال1-94جدول )

 سال
تحويلي به 

كارخانجات 

 گاز و گاز مايع

هاي پااليشگاه

گاز و واحدهاي 

 نم زدايي

 خودمصرفي پتروشيمي تزريق

گازهاي 

قابل 

 آوري جمع

تبديل به مايعات 

گازي و خطاي 

 گيري اندازه

 جمع

1314 76.6 301.6 3.9 7.1 8.2 38.2 - 435.6 

1315 80.4 328.4 4.4 6.7 5.7 39.0 - 464.5 

1311 90.0 335.2 28.7 7.3 5.0 39.5 - 505.7 

1313 93.6 374.9 26.8 7.6 5.3 40.3 3.5 551.9 

1311 85.9 413.9 26.5 7.1 5.0 41.6 2.8 582.7 

1311 87.4 453.8 25.6 6.7 5.5 37.2 1.1 617.4 

1311 (1) 
78.3 

(2)
 469.4 

(3)
 31.5 

(4)
 7.2 

(5)
 6.0 37.5 

(6)
 1.3 631.1 

1311 (1)
74.1 

(2)
491.5 

(3)
18.1 

(4)
6.8 

(5)
4.5 25.2 

(6)
1.9 622.2 

1312 59.7
 

519.6
 

16.5 6.7 4.8 26.1 1.9
 

634.4 

ند مارون خامي تحويلي به واحد تفكيک و گاز غني ( اين مقدار مشتمل بر گاز غني همراه و گنبدي تحويلي به کارخانجات گاز و گازمايع، گاز غني  ساز9
 مي باشد. 9600و  800، 200هاي تحويلي از آغار /داالن به کارخانه

زدايي سراجه ، پااليشگاه مسجد سليمان )از  هاي شرکت ملي گاز ايران، شامل واحد نم ( اين مقدار عالوه بر مقادير گاز سبک توليد شده توسط پااليشگاه2
 ي همراه نفت خام ( و پااليشگاه فراشبند ) از منشا ميادين آغار / داالن ( نيز هست. منشا گازها

 ( اين مقدار مشتمل بر تزريق گاز غني به ميادين هفتگل، بي بي حكيمه و گچساران ، درود و دارخوين مي باشد.8

 ي رازي و خارک مي باشد.هاي پتروشيم هاي نفتي به مجتمع ( اين مقدار مشتمل بر گاز غني تحويلي  از شرکت4

 ( اين مقدار مشتمل بر گاز غني ارسالي به پااليشگاه الوان و نيروگاه کيش مي باشد.5

 ( اين مقدار مشتمل بر گاز غني تبديل شده به مايع در شرکت نفت مناطق مرکزي ايران و شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب است.6
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 )هزار تن(                                                1314-92هاي ي گاز كشور طي سالها( : توليد گوگرد در پااليشگاه1-98جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 پااليشگاه / سال 

 634/8 630.5 594.4 595.5 568.2 581.9 490.9 508.4 490.6 ها مي نژاد

 48/2 41.1 40.3 44.5 42.6 28.7 26.6 31.9 29.7 (1پارس جنوبي  )فاز 

 135.2 129.0 122.7 122.1 134.0 107.1 109.6 99.1 108.2 (3و  2پارس جنوبي )فازهاي 

 96.8 100.6 96.4 79.4 68.2 84.7 70.2 75.8 - (5و  4پارس جنوبي )فازهاي 

 51.7 68.5 51.9 82.5 18.1 - - - - (11و  1پارس جنوبي )فازهاي 

 10.2 - - - - - - - - ايالم 

 976.9 969.7 905.7 924.0 831.2 802.4 697.4 715.3 628.5 جمع  

 

 )میلیون مترمکعب در روز(                                                   1314-92هاي ( : تزريق گاز و آب به ميادين طي سال1-98جدول )

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 سال 

 81.9 77.7 86.9 88.4 79.0 77.7 87.7 73.1 77.3 ز )ميليون متدمكعب در روز(  گا

 125.9 130.6 403.2 152.6 152.6 420.6 132.9 130.3 98.9 آب )ميليون بشكه در سال(  

 
    1314-92هاي هاي گاز كشور طي سالزدايي پااليشگاه( : ظرفيت اسمي پااليش و نم1-97جدول )

 ب در روز()میلیون مترمکع 

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 پااليشگاه / سال 

 125.0 125.0 125.0 125.0 110 110 110 110 110 فشد )كنگان(

 51.0 51.0 51.0 41.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 خانگيدان )ها مي نژاد(

 B 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 7.4 7.36 7.4 7.4و   Dزدايي گنبدلي و  وريشه  نم

 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 بيد بلند  

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 - - مسشد سليمان  

 14.6 14.6 14.6 14.4 14.4 14.4 14.4 14.1 14.1 سدخون  

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 داالن 

 209.7 209.7 209.7 191 190 190 140 140 140 (11و  1،  5تا   1پارس جنوبي )فازهاي 

 82.5 82.5 82.5 82.5 81 81 81 81 25 پارسيان 

 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 - - ايالم 

 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7 1.7 گورزين  

 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 زدايي سداجه   نم

 547.8 547.8 547.8 519.6 502.2 502.2 452.2 443.7 387.7 جمع  

 
 )میلیون مترمکعب(                                                 (1)1314-92هاي ( : عملكرد شركت پااليش گاز فجر طي سال1-91جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله افت گاز  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1314 33989.0 297.9 556.6 687.7 32744.8 

1315 33227.6 272.8 
(2) 

553.6 ● 32544.2 

1311 31077.6 249.0 
(2)

 519/0 ● 30438.7 

1313 33456.7 239.5  
(2)

 559.0 ● 32780.2 

1311 33173.9 243.1 
 (2)

 551.0 ● 32493.8 

1311 33226.8 239.5 561.7 ● 32357.5 

1311 30708.7 215.6 523.3 ● 29878.9 

1311 32398.1 205.4 471.7 ● 31733.8 

1312 31810.5 241.3 551.8 ● 31190.0 

 باشند.مقادير در دسترس نمي              ( سوخت مشعل و ضايعات.   2           نمايد.    ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي و پروپان نيز توليد مي9
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 )میلیون مترمکعب(                                                   (1) 1392 در سال( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز فجر 1-99جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 2547.6 - 44.3 21.2 2603.1 فدوردين

 2049.1 - 35.5 13.9 2090.6 ارديبهشت
 2021.8 - 35.1 15.5 2065.2 خدداد 

 1807.6 - 31.4 16.8 1848.8 تيد 
 1831.8 - 31.9 18.7 1874.9 مدداد 

 2107.4 - 36.9 18.8 2152.3  هديور 
 2189.4 - 38.6 18.2 2235.0 مهد

 2773.2 - 49.2 22.7 2829.3 آبان 
 3358.2 - 60.0 24.5 3420.3 آار 

 3571.2 - 64.2 25.9 3636.3 دي 
 3532.5 - 63.5 23.5 3594.6 بهمن 

 3400.3 - 61.2 21.6 3460.0 اسفند

 31190.0 - 551.8 241.3 31810.5 جمع 

   نمايد.( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي و پروپان نيز توليد مي9
 

 یون  مترمکعب()میل                (1) 1314-92هاي ( : عملكرد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد طي سال1-111جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1314 14021.5 496.7 
(2)

1282.8 286.2 11955.8 

1315 14329.9 515.7 1322.4 293.8 12205.2 
1311 14531.8 523.3 1341.7 303.1 12376.4 

1313 15801.9 566.3 1452.0 320.4 13467.6 

1311 16078.0 475.8 1446.1 329.2 13831.4 
1311 16280.4 433.7 1485.1 99.7 14035.5 

1311 16330.1 434.8 1477.1 100.5 14089.1 
1311 15891.1 374.6 1303.3 89.5 14855.5 

1312 15455.2 427.7 1557.1 105.8 14989.4 

گردد که در رقم جمع کل ارسالي لحاظ شده است. همچنين  اينچ تأمين مي 86ان از گاز ارسالي به خط ( سوخت مصرفي پااليشگاه و شرکت ملي نفت اير9
 نمايد. اين پااليشگاه ساالنه گوگرد و مايعات گازي نيز توليد مي

 باشد. وليد گوگرد ميمترمكعب گاز اسيدي مورد استفاده براي تهزار  9242280مترمكعب گازهاي اسيدي سوزانده شده و هزار  85082( شامل 2
 

 )میلیون مترمکعب(                 (1) 1392 ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد در سال1-111جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح
 1249.0 8.7 131.3 35.8 1287.7 فدوردين

 1027.0 7.0 114.4 30.3 1059.0 رديبهشتا
 1009.7 6.9 112.4 29.6 1041.0 خدداد 

 1034.2 7.2 110.7 32.5 1068.9 تيد 

 1016.5 7.2 107.0 31.0 1050.0 مدداد 
 1096.8 7.6 120.3 37.2 1136.2  هديور 

 1166.4 8.1 130.4 37.1 1205.4 مهد
 1443.3 10.3 145.0 39.0 1486.5 آبان 

 1494.6 10.8 146.8 39.5 1539.0 آار 
 1524.3 11.0 149.8 38.5 1567.5 دي 

 1483.5 10.7 146.8 39.5 1527.6 بهمن 
 1444.2 10.4 142.1 37.8 1486.5 اسفند

 14989.4 105.8 1557.1 427.7 15455.2 جمع 

  نمايد.  ي( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي، پروپان، بوتان و گوگرد نيز توليد م9
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                                       1314-92هاي ( : عملكرد شركت پااليش گاز بيد بلند  طي سال1-112جدول )

 )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1314 2500.8 66.5 42.8 40.2 2351.3 

1315 2422.0 29.9 32.1 38.2 2321.8 

1311 3011.3 28.0 33.6 40.0 2909.7 

1313 3224.4 23.5 46.9 36.6 3115.2 

1311 2660.7 19.3 47.6 30.7 2558.2 

1311 4811.9 30.5 76.9 43.6 4660.7 

1311 6926.0 64.1 122.7 67.3 6673.0 

1311 7021.2 68.7 144.5 60.7 6897.9 

1312 7589.6 88.6 160.0 71.9 7501.2 

 

  1392 ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز بيد بلند در سال1-113جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 533.5 6.2 13.7 7.0 540.3 فدوردين

 589.3 6.7 15.8 7.8 597.1 ارديبهشت

 443.3 5.1 11.6 6.0 449.5 خدداد 

 439.3 6.0 13.0 6.8 446.1 تيد 

 539.1 5.8 13.4 6.1 545.3 مدداد 

 561.7 6.2 14.0 7.1 568.5  هديور 

 598.5 5.6 11.8 8.2 606.6 مهد

 678.6 6.0 13.1 7.8 686.4 آبان 

 779.4 6.3 14.4 7.6 786.9 آار 

 796.8 6.3 14.6 8.2 804.9 دي 

 794.7 5.9 12.6 7.7 802.5 بهمن 

 747.0 5.7 12.2 8.5 755.5 اسفند

 7501.2 71.9 160.0 88.6 7589.6 جمع 

 
                           1318-92هاي طي سال (1)( : عملكرد شركت پااليش گاز مسجد سليمان1-114جدول )

 )میلیون مترمکعب(  

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي پااليشگاه سوخت گاز دريافتي سال / شرح 

1311 48.9 8.3 - - 40.6 

1313 45.9 5.3 0.1 0.1 39.9 

1311 49.5 6.4 0.1 0.1 42.6 

1311 63.5 5.9 0.2 0.1 56.4 

1311 112.8 3.4 0.9 1.5 107.0 

1311 113.9 3.0 0.5 1.3 109.0 

1312 110.1 3.6 0.6 1.5 106.8 

  نمايد.  ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي نيز توليد مي9



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

141 

  )میلیون مترمکعب(                             1392در سال  (1)( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز مسجد سليمان1-118جدول )

 لوله گاز ارسالي به خطوط  سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 5.9 0.1 0.03 0.3 6.2 فدوردين

 5.9 0.1 0.03 0.3 5.9 ارديبهشت

 9.3 0.1 0.05 0.3 9.6 خدداد 

 9.9 0.1 0.06 0.3 10.2 تيد 

 7.4 0.1 0.04 0.3 7.8 مدداد 

 9.0 0.1 0.05 0.3 9.3  هديور 

 10.5 0.1 0.06 0.3 10.8 مهد

 9.6 0.1 0.1 0.3 9.9 آبان 

 5.7 0.1 0.03 0.3 6.0 آار 

 10.5 0.1 0.1 0.3 10.8 دي 

 12.3 0.1 0.1 0.3 12.6 بهمن 

 10.7 0.1 0.1 0.3 11.0 اسفند

 106.8 1.5 0.6 3.6 110.1 جمع 

  نمايد. ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي نيز توليد مي9
 

  )میلیون مترمکعب(                            1314-92هاي ( : عملكرد شركت پااليش گاز سرخون و قشم طي سال1-118جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1314 - ● 20.2 ● 5502.3 

1315 5582.6 ● ● ● 5463.9 

1311 5151.1 ● ● ● 5043.4 

1313 5239.6 ● ● ● 5148.2 

1311 5506.1 35.0 ● 21.2 5396.7 

1311 5565.4 28.9 ● 20.0 5455.6 

1311 5792.2 ● 1.4 22.0 5664.5 

1311 5318.4 12.9 0.5 9.9 5229.7 

1312 4827.7 37.9 1.6 11.4 4687.4 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
 

  یلیون مترمکعب()م           1392در سال  (1)( : گاز دريافتي و خروجي شركت پااليش گاز سرخون و قشم1-117جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 428.4 1.0 0.2 3.3 438.0 فدوردين

 405.5 1.0 0.2 3.3 414.8 ارديبهشت

 408.9 0.8 0.2 3.3 417.9 خدداد 

 399.3 - - 3.3 408.6 تيد 

 394.0 1.2 0.2 3.3 403.0 مدداد 

 387.2 1.2 0.2 3.2 395.9  هديور 

 364.2 - - 3.0 405.9 مهد

 350.1 1.1 0.1 2.6 357.6 آبان 

 405.6 1.1 0.2 3.3 414.9 آار 

 393.6 1.3 0.2 3.2 402.9 دي 

 385.2 1.4 0.2 3.1 394.2 بهمن 

 365.4 1.3 - 3.1 374.1 اسفند

 4687.4 11.4 1.6 37.9 4827.7 جمع 

 نمايد. يشگاه ساالنه مايعات گازي و گاز مايع نيز توليد مي( اين پاال9
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   1314-92هاي طي سال (1) (1(  :  عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز 1-111جدول )

 )میلیون مترمکعب (

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1314 6840.1 222.0 14.1 3.6 6022.1 

1315 6633.3 213.4 77.9 88.4 6167.6 

1311 6210.7 173.4 89.9 102.8 5801.7 

1313 6921.9 184.3 103.2 116.9 6683.6 

1311 9078.0 185.8 131.6 156.1 8574.5 

1311 9680.8 186.0 101.0 133.0 8149.1 

1311 9530.5 50.6 98.9 130.3 8529.8 

1311 9715.1 69.9 84.2 110.9 8958.8 

1312 9933.8 190.9 103.3 125.4 9145.0 

 نمايد.  مايعات گازي نيز توليد مي، اتان و ( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد9

 

  1392در سال  (1) (1( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز 1-119جدول )
  )میلیون مترمکعب (

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه يگاز دريافت ماه / شرح

 848.5 12.2 9.3 16.5 890.0 فدوردين

 814.4 12.2 9.3 15.2 890.3 ارديبهشت

 827.7 1.1 9.0 15.1 866.8 خدداد 

 843.2 12.1 9.2 15.6 883.2 تيد 

 815.3 11.9 9.0 15.8 869.9 مدداد 

 764.5 12.0 9.1 18.8 875.4  هديور 

 337.2 4.9 3.7 10.2 357.3 مهد

 828.3 12.0 9.1 17.7 876.0 آبان 

 744.0 11.6 8.8 16.6 847.2 آار 

 756.3 11.7 8.9 16.2 855.9 دي 

 756.0 11.9 9.1 16.6 872.1 بهمن 

 809.7 11.6 8.8 16.6 849.7 اسفند

 9145.0 125.4 103.3 190.9 9933.8 جمع 

                                    نمايد.  يشگاه ساالنه گوگرد، اتان و مايعات گازي نيز توليد مي( اين پاال9
 

  (1) 1314-92هاي ( طي سال3و  2( : عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-111جدول )
  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله ت مشعلسوخ گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1314 17150.2 488.4 10.2 128.9 14936.0 

1315 19441.0 502.1 222.2 269.1 17100.2 

1311 20330.8 532.9 276.7 316.3 17836.7 

1313 20140.8 636.8 298.5 332.1 18543.7 

1311 20670.2 662.9 301.1 337.5 19237.6 

1311 20225.2 628.8 277.9 301.3 16907.7 

1311 20581.3 541.0 266.7 289.4 17348.3 

1311 21433.2 422.7 230.0 249.4 18551.2 

1312 21340.8 523.6 303.0 328.6 18955.7 

 نمايد.( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، اتان و مايعات گازي نيز توليد مي9
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                1392در سال  (1)( 3و  2وبي )فازهاي ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جن1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي  ماه / شرح

 1723.0 30.0 27.62 45.5 1944.9 فدوردين

 1689.2 29.7 27.4 46.5 1926.3 ارديبهشت
 1685.8 29.7 27.4 45.9 1927.3 خدداد 

 1771.3 30.5 28.1 42.4 1979.0 تيد 
 1423.8 25.0 23.1 39.2 1626.3 مدداد 

 718.9 12.6 11.6 23.8 815.0  هديور 
 1685.1 28.9 26.6 42.8 1876.8 مهد

 1712.7 28.9 26.7 45.8 1877.4 آبان 
 1554.6 27.4 25.2 48.6 1776.9 آار 

 1681.5 28.3 26.1 46.6 1838.4 دي 

 1689.3 29.4 27.1 48.1 1909.2 بهمن 
 1620.5 28.4 26.2 48.3 1843.2 اسفند

 18955.7 328.6 303.0 523.6 21340.8 جمع 

 نمايد.( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، اتان و مايعات گازي نيز توليد مي9
 

 (1) 1318-92هاي سال (  طي8و  4( : عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-112جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال/ شرح

1315 19042.2 597.0 229.9 343.5 17674.5 

1311 19456.1 543.7 281.9 322.2 18037.3 
1313 20676.1 947.3 307.7 344.3 18268.3 

1311 20460.3 951.4 302.2 337.1 17881.4 
1311 20206.9 1002.1 197.8 173.8 17596.7 

1311 20383.0 957.8 199.8 175.3 17731.9 
1311 20318.2 755.9 164.0 143.9 17953.2 

1312 21139.4 866.6 207.2 181.8 18717.7 

 نمايد. ز توليد مي( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، مايعات گازي، پروپان، بوتان و اتان  ني9
 

  1392در سال  (1) (8و  4( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-113جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه  گاز دريافتي ماه / شرح

 1384.8 13.3 15.2 68.7 1551.6 فدوردين
 1065.8 10.3 11.8 61.5 1203.1 شتارديبه

 1675.9 16.3 18.5 82.2 1892.2 خدداد 
 1649.5 16.3 18.5 86.0 1891.6 تيد 

 1675.6 16.2 18.5 23.1 1888.2 مدداد 
 1630.6 15.9 18.1 80.8 1844.8  هديور 

 1595.7 15.5 17.6 77.8 1799.7 مهد
 1584.0 15.5 17.7 78.2 1802.7 آبان 

 1602.0 15.6 17.8 78.0 1813.2 آار 
 1635.9 15.7 17.9 77.9 1831.2 دي 

 1623.9 15.8 18.0 78.5 1840.2 بهمن 
 1594.1 15.3 17.5 74.1 1780.9 اسفند

 18717.7 181.8 207.2 866.6 21139.4 جمع 

 ايد.نم( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، مايعات گازي، پروپان، بوتان و اتان  نيز توليد مي9
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 1311-92هاي  در سال  (2و  1) (1و  7، 8( : عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي1-114جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال/ شرح

1311 5927.3 63.5 86.0 93.4 767.2 

1311 28345.0 460.1 - 73.9 7823.3 

1311 17859.0 283.7 - 95.1 ● 

1311 3221.1 258.9 - 94.2 ● 

1312 11196.3 165.6 - 151.7 ● 

 باشد. مي 9833شرکت پااليش گاز پارس جنوبي از زمستان سال  3و  2، 6( شروع فعاليت فازهاي 9

 باشند.مقادير در دسترس نمي                                                        د.نماي( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي، پروپان و بوتان نيز توليد مي2
 

                1392در سال  (1) (1و  7، 8( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي1-118جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل ديگازهاي اسي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 ● 5.9 - 21.7 1264.5 فدوردين

 ● 9.6 - 29.1 79.4 ارديبهشت

 ● 7.9 - 22.2 61.1 خدداد 

 ● 9.0 - 23.9 71.0 تيد 

 ● 11.2 - 26.3 740.0 مدداد 

 ● 12.4 - - 1051.8  هديور 

 ● 15.9 - - 1077.3 مهد

 ● 17.0 - - 1227.0 آبان 

 ● 16.2 - 42.4 1684.5 آار 

 ● 16.3 - - 1713.6 دي 

 ● 15.9 - - 1674.9 بهمن 

 ● 14.4 - - 551.3 اسفند

 ● 151.7 - 165.6 11196.3 جمع 

  نمايد.( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، مايعات گازي، پروپان و بوتان نيز توليد مي9
باشد. همچنين از ماه بيدبلند و فجر جم مي 9،  2،  8،  1،  90شامل گاز ارسالي به فاز  3و  2، 6( از مرداد ماه، مقدار گاز ورودي به پااليشگاه فاز 2

 3و  2، 6جهت تزريق به مخازن آغاجاري ارسال گرديده است. اين ميزان در مقدار گاز ورودي به پااليشگاه  6،  2، 3شهريور، مقداري گاز از پااليشگاه 

 باشند. مقادير در دسترس نمي                                                                                                                 منشور نشده است. 

 

  1311-92هاي  در سال  (2و  1)  (11و  9( : عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-118جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه فتيگاز دريا سال/ شرح

1311 4382.6 182.5 63.9 74.3 767.2 

1311 18162.3 759.2 178.1 156.8 16511.1 

1311 19074.2 710.6 186.1 163.8 17244.6 

1311 21266.8 805.0 207.7 182.3 18958.0 

1312 21266.8 805.0 207.7 182.3 18958.0 

 باشد. مي 9833شرکت پااليش گاز پارس جنوبي از زمستان سال  90و  1( شروع فعاليت فازهاي  9
  نمايد.( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، مايعات گازي، پروپان، بوتان و اتان نيز توليد مي2
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                1392سال  در(  1) (11و  9( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-117جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 1721.4 16.5 18.8 69.5 1916.7 فدوردين

 1641.5 15.8 17.9 66.7 1831.5 ارديبهشت

 626.2 6.0 6.8 29.2 698.4 خدداد 

 1618.5 15.6 17.7 72.5 1810.1 تيد 

 1740.3 16.7 19.0 70.4 1939.4 مدداد 

 1710.9 16.4 18.6 72.1 1901.9  هديور 

 1608.6 15.5 17.7 69.1 1802.4 مهد

 1680.6 16.2 18.5 71.0 1885.2 آبان 

 1662.9 16.0 18.2 71.6 1934.4 آار 

 1696.5 16.2 18.4 70.9 1878.0 دي 

 1662.0 16.0 18.3 71.7 1863.0 بهمن 

 1588.6 15.5 17.7 70.4 1805.8 اسفند

 18958.0 182.3 207.7 805.0 21266.8 جمع 

  نمايد.نيز توليد ميمايعات گازي پروپان و اتان، ( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، 9
 

  )میلیون مترمکعب(                 1392در سال  (12( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز 1-111جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 55.4 0.5 0.6 - 57.4 اسفند

 55.4 0.5 0.6 - 57.4 جمع 

 
                1392هاي مختلف سال در ماه (18و  18( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-119جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 170.4 1.7 1.9 19.8 253.2 آار 

 264.0 2.5 2.8 15.7 326.4 دي 

 264.9 2.5 2.9 17.9 321.3 بهمن 

 155.2 1.5 1.7 11.8 177.8 اسفند

 855.0 8.7 9.9 65.2 1136.1 جمع 

 )میلیون مترمکعب(                               (1) 1314-92هاي ( : عملكرد شركت پااليش گاز پارسيان طي سال1-121جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1314 2046.7 2.9 - 30.8 2013.0 

1315 7809.6 9.2 - 107.1 8284.6 

1311 22689.2 47.0 - 321.8 22059.1 

1313 25511.4 58.9 - 285.7 24854.7 

1311 25742.3 67.7 - 167.7 25184.4 

1311 26687.3 74.1 - 44.6 26238.5 

1311 26023.6 68.5 - 40.6 25597.4 

1311 25593.8 61.0 - 45.6 25190.1 

1312 24091.8 80.8 - 58.4 23718.8 

 نمايد. ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي نيز توليد مي9
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  )میلیون مترمکعب(                        1392در سال  (1) (2و  1( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارسيان )1-121جدول )

 ارسالي به خطوط لولهگاز  سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 2058.7 4.8 - 7.5 2091.9 فدوردين

 1900.3 4.8 - 8.0 1931.6 ارديبهشت

 1933.2 4.8 - 7.6 1964.2 خدداد 

 1978.4 4.8 - 7.4 2010.0 تيد 

 1986.2 4.8 - 6.8 2017.5 مدداد 

 2003.8 4.9 - 6.6 2034.8  هديور 

 1117.2 2.8 - 3.2 1133.4 مهد

 1945.5 4.7 - 5.6 1974.9 آبان 

 2137.2 4.9 - 5.9 2169.6 آار 

 2223.9 6.3 - 6.6 2258.4 دي 

 2262.3 5.6 - 8.3 2298.9 بهمن 

 2172.1 5.1 - 7.4 2206.6 اسفند

 23718.8 58.4 - 80.8 24091.8 جمع 

  نمايد.( اين پااليشگاه مايعات گازي نيز توليد مي9

 

  )میلیون مترمکعب(                          (1) 1318-92هاي يش گاز ميمك )ايالم( طي سال( : عملكرد شركت پاال1-122جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1311 160.0 ● ● ● 150.0 

1313 210.0 ● ● ● 200.0 

1311 210.0 ● ● ● 190.0 

1311 988.3 64.6 66.5 ● 820.1 

1311 997.4 72.1 76.1 ● 819.1 

1311 1738.2 82.4 98.3 8.9 1521.9 

1312 1501.9 80.6 109.0 22.2 1360.9 

 باشند.س نميمقادير در دستر                                                                   نمايد. ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي نيز توليد مي9
 

  )میلیون مترمکعب(                                1392در سال  (1) ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز ميمك )ايالم(1-123جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 13.6 0.1 1.1 1.3 15.5 فدوردين

 142.9 1.2 11.4 9.7 158.1 بهشتاردي

 145.4 1.2 11.6 8.9 159.7 خدداد 

 - - - - - تيد 

 63.2 0.5 5.2 5.6 71.3 مدداد 

 115.0 0.9 9.3 8.5 128.0  هديور 

 133.5 1.1 10.6 8.5 147.3 مهد

 147.6 1.2 11.7 1.2 162.3 آبان 

 150.9 1.2 12.0 9.5 166.2 آار 

 151.5 12.3 12.1 9.4 166.8 دي 

 147.0 1.2 11.7 9.6 162.3 بهمن 

 150.2 1.2 12.3 8.4 164.4 اسفند

 1360.9 22.2 109.0 80.6 1501.9 جمع 

 نمايد.  ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي نيز توليد مي9
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  1392سراجه در سال زدايي داالن و  ( : گاز دريافتي كارخانجات گاز و گاز مايع خوزستان و تأسيسات نم1-124جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 ماه / شرح
 تأسيسات نم زدايي سراجه تأسيسات نم زدايي داالن كارخانجات گاز و گاز مايع خوزستان

 گاز ارسالي به خطوط گاز دريافتي گاز ارسالي به خطوط گاز دريافتي گاز ارسالي به خطوط گاز دريافتي

 - - 155.3 155.3 731.3 822.1 فدوردين

 - - - - 620.6 716.7 ارديبهشت

 - - - - 601.1 706.2 خدداد 

 - - 340.4 340.4 566.4 677.7 تيد 

 - - 304.7 304.7 547.8 646.7 مدداد 

 - - 540.3 540.3 579.7 689.8  هديور 

 - - 558.3 561.4 583.8 680.4 مهد

 - - 547.2 547.2 580.8 686.4 آبان 

 123.6 123.9 551.4 551.4 609.6 703.5 آار 

 196.2 196.2 555.6 555.6 690.0 795.0 دي 

 230.1 230.1 556.8 556.8 718.5 822.3 بهمن 

 112.2 112.2 534.8 534.8 655.7 758.1 اسفند

 342.3 662.4 1091.6 4647.9 2064.2 8704.8 جمع 

 

 هاي پااليشي در دست اجرا ( : طرح1-128جدول )

  1392ضعيت تا پايان سال و نام طرح پروژه

 تكميل و بهبود پااليشگا  سدخون و قشم
 بهشتيارد يپروژه تا انتها مانيپ ديدرصد بود که با تمد 56/32، 9812سال  انيکل طرح تا پا شرفتيپ

 موافقت شده است 9818ماه سال 

 پااليشگا  گاز ايالم )ميمك( فاز دوم
به علت عـدم صـدور    26/6/10در روز است. پروژه از تاريخ ميليون متر مكعب  4/8ظرفيت اين پااليشگاه 

 مجوز ترک تشريفات به حالت تعليق درآمده است.

 احداث پااليشگا  گاز پارسيان

مـاه   80آغاز شده به مدت   22/6/33مگاواتي اين پااليشگاه که از تاريخ  900در نظر است پروژه نيروگاه 

بـه عنـوان تـاريخ     18درصد رسيد. خرداد مـاه   98/13وژه به ادامه داشته باشد. ميزان درصد پيشرفت پر

 ها و ژنراتورها بر روي فونداسيون نصب شده است.پايان پروژه تعيين شده است. توربين

 29بـه مـدت    95/90/33آغاز عمليات احداث سيستم حفاظت الكترونيكي پااليشگاه پارسيان  از تـاريخ  

 درصد تكميل و پروژه تحويل موقت شده است.900با   12سال ماه که ميزان درصد پيشرفت پروژه  در 

کيلـوواتي مجتمـع پـارس جنـوبي  پااليشـگاه پارسـيان  از تـاريخ         982آغاز عمليات احداث پست بـرق  

درصـد   62/21بـا درصـد بـه     9812ماه که ميزان درصد پيشرفت پروژه در سـال   94به مدت  90/9/31

هاي شمالي و جنوبي و همچنين آماده سازي مسـير عبـوري انجـام    رسيد. فونداسيون و ديوارهاي ترانس

 باشد.هاي اصلي پروزه نصب شده است. برنامه زمانبندي مجدد در حال تهيه ميشده و يكي از ترانس

 9/8/10تني مجتمع پارس جنوبي پااليشگاه پارسيان  از تـاريخ   300آغاز عمليات احداث واحد بودار کننده 

هـاي  درصد رسيد. تأخير در پرداخت 39/61به  12ه ميزان درصد پيشرفت پروژه در سال ماه ک 24به مدت 

 تمديد گرديد. 9818ارزي موجب تأخير در انجام پروژه شده و سبب شده که پروژه تا اواسط سال 

 تكميل و بهبود پااليشگا  گاز فشد جم  

پااليشـگاه گـاز    LPGداث واحد توليد هدف احداث واحد توليد گازمايع در اين پااليشگاه است. شروع اح

بـه   9812ماه که ميزان درصد پيشـرفت آن در سـال    24به مدت  33پارسيان از تاريخ ارديبهشت سال 

 درصد رسيد. بخش مخازن و فرآيند راه اندازي و تحويل موقت شده است.   38/16
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                                                                               ( : عملكرد مخازن ذخيره سازي گازطبيعي 1-128جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 سال / مخزن
گاز دريافتي 

 از خط

سوخت 

 تأسيسات

گاز تزريقي 

 به مخزن

گازبرداشتي 

 از مخزن

ميعانات 

 گازي

گاز تحويلي 

 به خط 

گاز باقيمانده در 

 مخزن 

1311 487.7 ● ● ● ● ● ● 

1312         

 373.2 661.9 0.011 662.4 708.9 35 743.4 جه سدا

 3.1 - - - 3.1 - 3.1  وريشه

 376.3 661.9 0.011 662.4 712 35 746.5 جمع 

  باشند. مقادير در دسترس نمي 

 

                                           1314-92هاي ( : احداث خطوط لوله انتقال گاز طبيعي طي سال1-127جدول )

 )کیلومتر در سال(

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح / سال 

 614.5 624.4 1056.8 1042 1902 2416 2821 2911 2249 طول خطوط لوله احداث  د  در هد سال  

 35392.7 34778.2 34153.8 33097 32055 30153 27737 24916 22005 مشموع خطوط لوله احداث  د  در پايان هد سال  

 

                                                        1314-92هاي ( : صادرات و واردات گاز طبيعي طي سال1-121جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 سال 
 صادرات  واردات

 جمع به ارمنستان  به نخجوان به تركيه جمع از آذربايجان از تركمنستان

1314 5135.6 36.5 5172.1 4701.2 11.0 - 4712.2 

1315 6132.0 131.4 6263.4 5602.8 124.1 - 5726.9 

1311 5960.5 211.7 6172.2 5427.6 175.2 - 5602.8 

1313 6785.6 278.2 7063.8 4472.5 241.6 - 4714.1 

1311 5482.3 306.6 5788.9 6289.0 248.2 248.2 6785.4 

1311 8650.5 346.8 8997.3 7902.3 259.2 328.5 8489.9 

1311 11464.7 346.8 11811.4 8595.8 354.1 525.6 9475.4 

1311 4275.3 390.2 4665.5 8539.6 330.8 443.3 9313.7 

1312 4934.8 438.0 5372.8 8570.2 346.8 365.0 9282.0 
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                                    هاي گاز رساني استاني  ( : طول شبكه گذاري انجام شده توسط شركت1-129جدول )

 )کیلومتر( 

 شركت گازرساني استاني
 شبكه گذاري

 1392در سال 

گذاري تا پايان شبكه

 1392سال 

 1392سهم شبكه گذاري استان در سال 

 نسبت به كل شبكه گذاري در كشور 

 6.8 15279.2 1039.7 آاربايشان  دقي

 2.2 7352.8 339.2 آاربايشان غدبي

 3.0 5673.2 456.3 اردبيل

 7.5 24196.5 1142.1 اصفهان

 1.8 2035.2 276.3 ايالم 

 3.8 3488.5 577.4 بو هد 

 3.2 24504.3 494.7 تهدان

 0.7 4637.0 114.4 چهارم ال و بختياري

 2.7 2677.8 410.8 خداسان جنوبي 

 10.2 22429.6 1553.3 خداسان رضوي 

 3.4 4019.1 513.0 خداسان  مالي 

 3.2 12856.2 488.0 خوزستان

 1.9 4066.8 286.5 زنشان

 0.9 3778.1 130.2 سمنان

 0.3 748.1 39.8 سيستان و بلوچستان 

 7.2 16333.8 1096.4 فارس

 1.7 4838.3 260.3 قزوين

 0.9 3015.4 137.7 قم

 4.6 6945.4 700.5 كددستان

 4.9 10418.8 742.5 كدمان

 2.5 5281.5 383.4 كدمانشا 

 1.1 2833.3 167.9 و بويداحمدكهگيلويه 

 2.7 7221.3 414.0 گلستان

 7.4 14462.0 1134.6 گيالن  

 2.7 4564.0 415.2 لدستان

 4.9 15688.0 748.8 مازندران

 3.9 8283.9 596.8 مدكزي

 0.9 333.9 135.4 هدمزگان 

 1.7 7803.5 261.6 همدان

 1.6 6077.4 245.6 يزد

 100.0 251842.9 15302.4 جمع
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  1392هاي گازرساني تا پايان سال  ( : تعداد انشعابات نصب شده و تعداد مصرف كنندگان شركت1-131جدول )   

 شركت گازرساني استاني
 تعداد مصرف كنندگان تعداد انشعاب

 1392تا پايان سال  1392در سال  1392تا پايان سال  1392در سال 

 1231826 80833 557157 20719 آاربايشان  دقي

 671127 49210 316667 14830 آاربايشان غدبي

 348442 40576 177219 11550 اردبيل

 1502785 84688 973796 28483 اصفهان

 87233 12451 64225 9346 ايالم 

 74166 24617 97187 22893 بو هد 

 3117482 254462 1442816 18471 تهدان

 252157 16437 159417 4513 چهارم ال و بختياري

 147859 24546 74156 9607 خداسان جنوبي 

 1726455 114231 759011 41577 خداسان رضوي 

 213189 21468 116238 8861 خداسان  مالي 

 758518 69790 555791 34699 خوزستان

 239032 22293 134215 8128 زنشان

 238026 18124 126151 4912 سمنان

 5197 1789 6106 782 سيستان و بلوچستان

 1040340 81390 603802 30511 فارس

 320670 24456 162235 6013 قزوين

 322005 21631 156836 2422 قم

 380967 33658 212147 10567 كددستان

 436053 33770 276461 24078 كدمان

 421492 33045 200140 10848 كدمانشا 

 123915 12145 88077 5818 كهگيلويه و بويداحمد

 438452 34173 246759 13721 گلستان

 734671 55079 422923 27692 گيالن  

 383799 30899 192992 10173 لدستان

 1022792 82964 633320 39802 مازندران

 458059 31760 254127 11632 مدكزي

 3206 1044 4429 1910 هدمزگان 

 490150 34776 288892 11180 همدان

 321011 25595 181485 8645 يزد

 17511076 1371900 9484777 454383 جمع
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   1314-92هاي هاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سال( : مصرف گازطبيعي در بخش1-131جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 1317 1318 1318 1314 شرح / سال 

عي
طبي

از
 گ
يي

ها
ف ن

ار
ص

م
 

 38629.1 40449.8 36896.0 31499.8 خانگي  

 5356.9 5419.5 4940.4 4294.2 تشاري و عمومي 

 مصارف نهايي اندژي
 1842.4 1040.0 522.2 304.5 حمل و نقل 

 233.9 176.8 54.0 - كشاورزي 

 16546.5 14846.4 13348.0 11330.8 صنعت 

 6837.5 7419.4 3269.8 3531.3 (1)سوخت پتدو يمي  

 5988.2 5405.7 4317.0 3650.8 (1)خوراك پتدو يمي  مصارف غيداندژي 

 75434.4 74757.5 63347.5 54611.5 جمع               

ي
دژ

 ان
ش

بخ
ف 

صد
م

 

 4001.0 3800.0 3681.0 4431.0 هاخانهو مصارف تلمبه هاي نفتپااليشگا سوخت 

580.0 - - - خوراك واحد هيدروژن سازي 
 

 4431.0 3723.0 3377.1 3208.0 هاي تقويت فشار هاي گاز و ايستگا سوخت پااليشگا 

 43411.2 36974.7 35238.7 35052.5 (4)ها نيدوگا 

 205.8 240.9 228.9 229.9 واحدهاي كور  بلند 

 - - - - واحدهاي كك سازي 

 400.5 419.7 400.0 504.4 ها و ديزل ژنداتورهاي خط لولهسوخت توربين

 53029.6 45158.3 42925.7 43425.8 جمع

 4714.1 5602.8 5726.9 4712.2 صادرات 

 - - - - ذخيره سازي گازطبيعي 

 133178.1 125518.5 112000.0 102749.5 جمع كل 

 
 ... ادامه   1314-92هاي هاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سال( : مصرف گازطبيعي در بخش1-131جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 1392 1391 1391 1319 1311 شرح / سال 

هاي
ف ن

ار
ص

م
عي

طبي
از
 گ
ي

 

 44692.0 40131.0 44055.0 40867.6 41396.2 خانگي   

 6471.0 5937.0 6437.0 5925.0 5676.6 تشاري و عمومي 

 مصارف نهايي اندژي
 6665.0 6918.0 6246.0 5543.3 3443.9 حمل و نقل 

 1050.0 769.0 617.0 472.6 402.2 كشاورزي 

 26753.5 25792.1 24019.3 19878.4 17527.0 صنعت 

 8775.4 9418.7 10003.7 9836.2 7706.0 (1)سوخت پتدو يمي  

 10725.3 11233.8 12128.1 6342.1 6337.8 (1)خوراك پتدو يمي  مصارف غيداندژي 

 105132.2 100200.0 103506.1 88865.2 82489.8 جمع               

ي
دژ

 ان
ش

بخ
ف 

صد
م

 

 4041.0 3664.0 3710.0 3632.0 هاخانهمبههاي نفت و مصارف تلسوخت پااليشگا 
(2)

 4198.4 

 790.0 682.0 808.0 712.0 654.0 خوراك واحد هيدروژن سازي

 5530.3 5216.0 5475.0 5146.0 هاي تقويت فشار هاي گاز و ايستگا سوخت پااليشگا 
(3)

 5439.1 

 36647.6 40691.9 38901.1 44890.0 43404 (4)هانيدوگا 

 153.1 122.6 182.1 243.9 211.2 دهاي كور  بلند واح

 8.3 0.1 - - - واحدهاي كك سازي 

 476.9 449.1 441.6 488.0 392.8 ها و ديزل ژنداتورهاي خط لولهسوخت توربين

 47713.4 51517.0 49212.9 55518.8 53440.0 جمع

 9282.0 9313.7 9475.4 8489.9 6785.4 صادرات 

 746.5 478.7 - - - زطبيعي ذخيره سازي گا

 162874.0 161509.0 162194.4 152873.9 142715.1 جمع كل 

 گيرد.  ( سوخت و خوراک پتروشيمي ارقام مناطق دريايي و گازهاي ژوراسيک مسجد سليمان را نيز دربرمي9
 گردد. ها ميخانهتلمبهمصارف ميليون مترمكعب  0/422هاي نفت و پااليشگاهميليون مترمكعب سوخت 4/8229( شامل 2
 گردد. هاي تقويت فشار ميميليون مترمكعب مصارف ايستگاه 8/2026هاي گاز و ميليون مترمكعب سوخت پااليشگاه3/8492( شامل 8
 گردد. هاي وزارت نيرو ، صنايع بزرگ و بخش خصوصي ميها، شامل نيروگاه( سوخت نيروگاه4
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  1391-92هاي  هاي پتروشيمي به تفكيك سوخت و خوراک طي سال مجتمع ( : گازطبيعي مصرفي در1-132جدول )   
 ()میلیون مترمکعب

 نام استان  نام مجتمع
 1392سال  1391سال 

 جمع خوراک سوخت جمع خوراک سوخت

 369.1 4.8 364.3 389.2 11.2 378.0 مدكزي اراك

 154.4 - 154.4 163.7 - 163.7 آاربايشان  دقي تبديز 

 3.7 - 3.7 4.9 - 4.9 آاربايشان غدبي اروميه  

 26.2 - 26.2 67.4 - 67.4 اصفهان  اصفهان

 484.4 235.1 249.3 481.0 235.0 246.0 خداسان  مالي خداسان

 820.0 344.1 475.95 863.0 374.0 489.0 فارس  يداز

 (1) خارك

 بو هد 

215.5 1178.2 1393.7 243.0 1182.5 1425.5 

 435.8 - 435.8 78.0 - 78.0 كاويان  

 0.1 - 0.1 0.2  0.2 مهد  

 1818.3 1667.0 151.3 1854.0 1689.0 165.0 زاگدس

(1) پارس
 71.1 3078.4 3149.5 71.3 2290.9 2362.2 

 151.0 - 151.0 146.0 - 146.0 بدزويه )نوري(

 1750.0 - 1750.0 1856.2 - 1856.2 مبين

 1058.7 799.20 259.5 1106.0 240.0 866.0 پدديس

 26.9 - 26.9 68.7 - 68.7 جم

 59.3 - 59.3 86.8 - 86.8 آريا ساسول

 90.1 - 90.1 90.2 - 90.2 مدواريد

 - - - 68.0 - 68.0 تندگويان

 بيستون

 كدمانشا  

53.0 11.0 64.0 52.7 3.5 56.1 

 466.3 270.4 195.9 511.0 302.0 209.0 كدمانشا 

 34.4 - 34.4 - - - پليميد كدمانشا 

 بوعلي سينا

 خوزستان 

158.8 - 158.8 - - - 

 - - - 5.9 5.9 - خوزستان

 - - - 16.6 - 16.6 اميدكبيد

 1723.9 1130.1 593.7 1614.3 1093.2 521.1 رازي

 1005.4 - 1005.4 975.6 - 975.6 بندر امام

 11.8 - 11.8 - - - غديد 

 882.5 623.9 258.6 954.0 688.0 266.0 فن آوران

 1598.5 - 1598.5 1692.6 - 1692.6 فشد

 64.4 - 64.4 70.7 - 70.7 آبادان

 7.6 - 7.6 7.4 - 7.4 فارابي

 2461.9 2173.8 288.1 2715.1 2327.9 387.2 مارون )ماهشهد(

 122.9 - 122.9 - - - مارون )اهواز(

 29.3 - 29.3 - - - سايد مناط   كدبن ايدان

 19500.7 10725.3 8775.4 20652.5 11233.8 9418.7  جمع 

  باشد.  پتروشيمي پارس مي EB / SM( سوخت گازطبيعي واحدهاي 9
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 1392هاي مختلف به تفكيك استان و نوع مصرف در سال  ( : مصرف نهايي گازطبيعي در بخش1-133جدول )
 ()میلیون مترمکعب

 استان / شرح 

مصارف غير  مصارف انرژي 

رژي )خوراک ان

 پتروشيمي(

 جمع 
 خانگي

عمومي 

 تجاري

سوخت 

 پتروشيمي 
 صنعت

حمل و 

 نقل 
 كشاورزي

 5292.4 - 66 520 1209 154.4 458 2885 آاربايشان  دقي

 3027.7 - 6 406 441 3.7 261 1910 آاربايشان غدبي

 1292.0 - 19 160 179 - 123 811 اردبيل

 11063.9 - 94 449 6066 26.2 465 3964  اصفهان

 2937.0 - 13 207 518 - 212 1987 البدز 

 333.3 - 1 31 124 - 25 152 ايالم 

 9539.9 5939.7 - 58 247 3238.3 12 45 بو هد 

 15323.0 - 110 797 2230 - 1823 10363 تهدان

 977.0 - 12 77 169 - 81 638 چهارم ال و بختياري

 435.0 - 1 32 134 - 42 226 خداسان جنوبي 

 7012.0 - 34 612 1967 - 618 3781 خداسان رضوي 

 1497.4 235.1 5 87 403 249.3 63 455 خداسان  مالي 

 11307.3 3927.9 11 332 2202 3980.2 97 757 خوزستان

 1254.0 - 21 123 347 - 107 656 زنشان

 1344.0 - 15 110 710 - 76 433 سمنان

 2.0 - - - - - 1 1 سيستان و بلوچستان

 4194.0 344.1 24 412 967 476.0 254 1717 فارس

 2207.0 - 18 182 1056 - 123 828 قزوين

 1329.0 - 14 162 352 - 97 704 قم

 1452.0 - 24 146 117 - 136 1029 كددستان

 1872.4 - 8 137 749 - 134 844 كدمان

 2310.8 273.9 4 187 435 283.0 125 1003 كدمانشا 

 449.0 - 7 73 55 - 43 271 و بويداحمدكهگيلويه 

 1710.0 - 86 203 305 - 102 1014 گلستان

 2550.0 - 85 256 358 - 180 1671 گيالن  

 1267.0 - 5 106 219 - 103 834 لدستان

 4159.0 - 200 367 569 - 260 2763 مازندران

 2692.1 4.8 38 146 1019 364.3 130 990 مدكزي

 1094.0 - - 54 1038 - - 2 هدمزگان 

 2325.0 - 16 137 549 - 223 1400 همدان

 2883.0 - 113 96 2019 - 97 558 يزد

 105132.2 10725.3 1050.0 6665.0 26753.5 8775.4 6471.0 44692.0 جمع
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 ()میلیون مترمکعب                             1392انرژي به تفكيك استان در سال   ( : مصرف گازطبيعي در بخش1-134جدول ) 

 استان / شرح 
پااليشگاه 

 نفت 

پااليشگاه 

 گاز 
 (1)نيروگاه 

واحدهاي 

 كك سازي

واحدهاي 

 كوره بلند
 جمع 

جمع مصرف نهايي و 

 مصرف بخش انرژي 

 5643.7 351.3 - - 351.3 - 313.6 آاربايشان  دقي

 3808.7 780.9 - - 780.9 - - آاربايشان غدبي

 1763.8 471.8 - - 471.8 - - اردبيل

 14002.9 2939.0 153.1 8.3 2777.7 - 846.3 اصفهان

 336.0 2.7 - - 2.7 93.3 - ايالم 

 11643.4 2103.4 - - 2103.4 2673.3 - بو هد 

 20459.0 5136.0 - - 5136.0 - 539.2 تهدان و البدز

 977.0 - - - - - - چهارم ال و بختياري

 1100.1 665.1 - - 665.1 - - خداسان جنوبي 

 9709.5 2697.5 - - 2697.5 407.9 - خداسان رضوي 

 2350.2 852.9 - - 852.9 - - خداسان  مالي 

 14357.5 3050.3 - - 3050.3 88.0 382.0 خوزستان

 1572.1 318.1 - - 318.1 -  زنشان

 1743.5 399.5 - - 399.5 -  سمنان

 8436.1 4242.1 - - 4242.1 114.1 192.7 فارس

 3185.8 978.8 - - 978.8 - - زوينق

 1938.3 609.3 - - 609.3 - - قم

 2231.6 779.6 - - 779.6 - - كددستان

 3532.5 1660.1 - - 1660.1 - - كدمان

 3129.3 818.4 - - 818.4  21.7 كدمانشا 

 449.0 - - - - - - كهگيلويه و بويداحمد

 2356.4 646.4 - - 646.4 - - گلستان

 4446.6 1896.6 - - 1896.6 - - گيالن  

 1285.4 18.4 - - 18.4 - - لدستان

 4952.7 793.7 - - 793.7 - - مازندران

 4339.6 1647.5 - - 1647.5 - 845.1 مدكزي

 2921.7 1827.7 - - 1827.7 36.2 580.9 هدمزگان 

 2422.1 97.1 - - 97.1 - - همدان

 3907.8 1024.8 - - 1024.8 - - يزد

 152845.6 47713.4 (4) 153.1 8.3 36647.6 5439.1 (3) 4988.4 (2) جمع

 گردد.  هاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ مي ( شامل سوخت نيروگاه9

ميليون مترمكعب  4/8229ها و خانه ميليون مترمكعب مصارف تلمبه 0/422ميليون مترمكعب خوراک واحدهاي هيدروژن سازي،  210( شامل 2
 گردد. هاي نفت ميپااليشگاهسوخت 

 گردد.هاي گاز ميميليون مترمكعب سوخت پااليشگاه 3/8492هاي تقويت فشار و ميليون مترمكعب مصرف سوخت ايستگاه 8/2026( شامل 8
 گردد. فتي نيز ميهاي ن ها و ديزل ژنراتوري خطوط لوله جهت انتقال نفت خام و فرآورده ميليون مترمكعب مصرف سوخت توربين 1/426( شامل 4
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 )ريال بر مترمکعب(                                               1314-92هاي ( : قيمت متوسط فروش گازطبيعي طي سال1-138جدول )

 (2و 1)1311 (2و 1) 1317 (2و 1) 1318 1318 1314 نوع مصرف
 1319تعرفه 

 (3)الس ماهه آخر  3 ماهه اول 9

 600 120 90 90 90 70 70 آموز ي 

 ● ● 160 159 55 35 35 هاي نفت  خانه پااليشگا  و تلمبه

 ● ● 162 159 110 90 90 هاي پتدو يمي  مشتمع

 ● ● 159 159 60 40 40 هاي پتدو يمي توليد كود اور   خوراك مشتمع

 1000 720 690 690 690 200 200 تشاري عمومي 

 871 280 250 250 250 200 200 تشاري عادي 

 600 79 49 49 49 35 35 تشاري ويژ   

 ● ● 80 80 80 60 60 حمل و نقل 

 527 162 82 113 113 80 80 خانگي )متوسط( 

 ● ● 90 90 90 70 70 خيديه

 ● ● ● ● ● ● ● مساجد روستايي 

 700 149 159 159 159 139 139 صنعتي 

 600 120 90 90 90 35 35 ويژ  مذهبي 

 800 79 49 49 49 29 29 نيدوگا 

 ● ● ● ● ● ● ● نانوايي 

 600 120 90 90 90 70 70 ورز ي 

 ● ● 168 ● 159 ● ● كشاورزي

 
 )ريال بر مترمکعب(                                 ... ادامه 1314-92هاي ( : قيمت متوسط فروش گازطبيعي طي سال1-138جدول )

 نوع مصرف
 1392ه تعرف 1391 تعرفه 1391تعرفه 

ماه  7

 اول سال

 هاي ماه

 سرد سال

ماه اول  7

 سال

 هاي ماه

 سرد سال

ماه اول  7

 سال

 هاي ماه

 سرد سال

 700 1100 600 1000 600 1000 آموز ي 

 800 800 700 700 700 700 هاي نفت  خانه پااليشگا  و تلمبه

 800 800 700 700 700 700 هاي پتدو يمي  مشتمع

 800 800 700 700 700 700 پتدو يمي توليد كود اور  هاي خوراك مشتمع

 1100 2100 1000 2000 1000 2000 تشاري عمومي 

 1100 2100 1000 2000 1000 2000 تشاري عادي 

 1100 2100 600 1000 1000 1000 تشاري ويژ   

 2700 2700 2600 2600 2600 2600 حمل و نقل 

 800 1300 700 1200 700 1200 خانگي )متوسط( 

 700 1100 600 1000 600 1000 خيديه

 700 1100 600 1000 600 1000 مساجد روستايي 

 800 800 700 700 700 700 صنعتي 

 700 1100 600 1000 600 1000 ويژ  مذهبي 

 800 800 700 700 800 800 نيدوگا 

 800 800 700 700 600 700 نانوايي 

 700 1100  1000 600 1000 ورز ي 

 700 1100 600 1000 600 1000 كشاورزي

  از مساجد روستايي گازبها دريافت نگرديده است.                                           9832و  9836هاي  ( در سال9
 مترمكعب بوده است. ريال به ازاي هر 5/904و  1/902،  2/13به ترتيب   9833و  9832،  9836هاي ( متوسط کل فروش گازطبيعي در سال2
 باشد.هاي ميپس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه 9831( قيمت فروش گازطبيعي در سال 8
  باشند.مقادير در دسترس نمي 

600



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برقنيروگاه اسمي و عمليظرفيت   -

 حرارتيهای نيروگاه راندمان  - 

  برقناویژه توليد   -

 های برقسوخت مصرفي نيروگاه  -

 های برقو تلفات شبکه های برقمصارف داخلي نيروگاه  -

 خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع  -

 های انتقال، فوق توزیع و توزیعتعداد پست ها و ظرفيت شبکه  -

 صادرات برق و واردات  -

  فروش و مشترکين برق   -

 حداکثر توان توليدی همزمان، بار توليدی در پيک همزمان، حداکثر بار مصرفي  -

 متوسط بهای برق  -

 های احداث شده و واگذار شده به بخش خصوصينيروگاه  -

 

 
 جداول برق  -5-11-1
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 )مگاوات(                                                                                                         هاي كشور( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-138جدول )

 سال

 شرح
1314 1318 1318 1317 1311 1319 1391 1391 1392(1)

 

 34827.7 52924.2 51235.3 50318.4 47296.8 46030.6 43917.5 41080.4 38236.7 وزارت نيدو  

 1020.0 1020.0 1020.0 - - - - - - سازمان اندژي اتمي  

          صنايع بزرگ 

 588.6 588.6 588.6 478.6 478.6 373.0 373.0 373.0 374.0 بخاري

 4992.0 4992.0 4545.0 4545.0 3752.0 2287.0 1969.0 1969.0 1220.0 گازي  

 5580.6 5580.6 5133.6 5023.6 4230.6 2660.0 2342.0 2342.0 1594.0 جمع

          بخش خصوصي  

 3399.5 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 بخاري

 11798.0 8588.5 7536.4 5820.4 4686.4 3991.0 2875.0 1610.0 923.0 گازي  

 13574.5 484.0 - - - - - - - سيكل تدكيبي 

 28.4 - - - - - - - - بادي 

 6.9 6.9 6.9 6.9 1.9 - - - - بيوگاز 

 28807.2 9369.4 7833.3 6117.3 4978.3 4281.0 3165.0 1900.0 1213.0 جمع  

واحررررردهاي كوچرررررك 

 (2)فتوولتاييك 
- - - - - - - 32.1 32.1 

 70235.5 68894.1 65222.2 61459.3 56505.7 52971.6 49424.5 45322.4 41043.7 كل كشور  

 باشد.از وزارت نيرو مي وگازسوزيب يهاروگاهينبوشهر و  ياتم روگاهين کيبه علت تفك 9812و  9819 يهاسال يآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه 9812( در سال 9
 اند. هاي کوچک فتوولتاييک است که در سراسر کشور نصب شده( شامل سيستم2
 

 اوات()مگ                                                                      (1)هاي وزارت نيرو ( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-137جدول )

(1)جمع خورشيدي بادي آبي ديزلي سيكل تركيبي گازي بخاري سال
 

1314 14914.0 9906.3 6831.7 493.1 6043.9 47.6 0.144 38236.7 

1315 14914.0 11281.9 7835.5 417.9 6572.2 58.8 0.067 41080.4 

1311 14935.0 
(2)

10589.7 
(2)

10478.5 417.9 7422.3 74.0 0.067 43917.5 

1313 14935.0 11798.7 11116.5 418.0 7672.5 89.8  
(3)

 0.073 46030.6 

1311 14935.0 10478.7 13663.5 424.5 7704.7 
 (4)

 90.3 0.097 47296.8 

1311 14935.5 12410.2 13983.5 408.4 8487.8 92.9 0.097 50318.4 

1311 14942.6 12260.3 14779.5 408.4 8746.2 98.2 0.070 51235.3 

1311 14950.6 12422.3 15259.5 439.4 9746.1 106.1 0.069 52924.2 

1312(5) 11841.1 7924.7 4274.6 439.4 10266.0 81.8 0.069 34827.7 

 باشد. از وزارت نيرو مي وگازسوزيب يهاروگاهيبوشهر و ن ياتم روگاهين کيبه علت تفك 9812و  9819 يهاسال يآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف ب( 9
هاي گازي کيش، سيكل ترکيبي اروميه، سيكل ترکيبي جهرم، سيكل ترکيبي شيراز و سبالن هاي جديد در نيروگاهبه دليل نصب ظرفيت9836( در سال 2

هاي سيكل ترکيبي کازرون و کرمان با ظرفيت وزارت نيرو افزوده گرديده است. همچنين نيروگاههاي گازي  مگاوات به ظرفيت نيروگاه 5/9436حدود 
 اند.هاي سيكل ترکيبي لحاظ گرديدههاي گازي خارج و در نيروگاهمگاوات از شمار نيروگاه 2964

 باشد.  مي کيلووات هيبريد )باد و خورشيد( مستقر در ساختمان معاونت امور انرژي در تهران 9( شامل 8
  هاي نصب شده لحاظ نگرديده است. باشد. لذا در ظرفيت توربين آوري شده و در کارخانه مي جمع overhaulبه دليل  kami 600( توربين 4
  هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه9812( در سال 5
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 )مگاوات(                           (1)هابه تفكيك استان 1392ور در سال هاي كش( : ظرفيت اسمي انواع نيروگاه1-131جدول )

 آبي ديزلي  سيكل تركيبي گازي  بخاري استان 
بادي، خورشيدي، اتمي  

 و بيوگاز
 جمع

        وزارت نيرو  

 774.0 2.014 22.0 - - 100 650   آاربايشان  دقي
 66.0 - 6.0 - - 60 - آاربايشان غدبي  

 56.0 0.660 13.1 42.3 - - - لاردبي
 1011.2 0.660 58.3 29.6 - 87.6 835.0 اصفهان

 107.8 0.040 107.8 - - - - البدز
 - - - - - - - ايالم  

 260.0 - - 21.0 - 239.0 - بو هد
 1437.0 0.005 207.5 - - 932.0 297.5 تهدان

 1046.7 - 1044.0 2.7 - - - چهار م ال و بختياري
 778.1 - - 67.1 - 711.0 - جنوبي   خداسان

 604.6 1.5 0.1 3.0 - - 600 خداسان رضوي
 954.0 - - - - 954.0 - خداسان  مالي  

 9898.6 0.660 7994.9 - - - 1903.0 خوزستان
 648.0 - - - - 648.0 - زنشان  
 336.5 - - - - 336.5 - سمنان  

 910.8 0.7 - 123.5 - 530.7 256 سيستان و بلوچستان  
 1304.7 0.7 112.3 37.6 - 1154.2 - فارس
 2045.3 2.5 - - 1042.8 - 1000 قزوين  

 - - - - - - - قم  
 15.0 - - 15.0 - - - كددستان  

 2035.4 - 32.4 31.0 1912.0 - 60 كدمان
 1296.4 - 8.4 - - 648.0 640 كدمانشا   

 16.9 - 16.9 - - - - كهگيلويه و بويداحمد
 0.0 - - - - - - گلستان  
 520.2 72.5 87.7 - - 120 240 گيالن  

 61.8 - 1.8 - - 60 - لدستان  
 2749.2 - 534.6 - 435.0 - 1780 مازندران  
 1315.6 - 15.6 - - - 1300 مدكزي  
 2569.8 - - 66.1 - 1224 1280   (2)هدمزگان
 1002.8 - 2.8 - - - 1000 همدان  

 1005.3 - - 0.5 884.8 120.0 - يزد

 34827.7 81.8 10266.0 439.4 4274.6 7924.7 11841.1 جمع وزارت نيرو  

          سازمان انرژي اتمي

 1020.0 1020.0 - - - - - بو هد

 1020.0 1020.0 - - - - - جمع سازمان انرژي  

        صنايع بزرگ  

 149.0 - - - - 149.0 - آاربايشان  دقي
 593.0 - - - - 134.0 459.0 اصفهان  

 195.0 - - - - 195.0 - ايالم
 2463.0 - - - - 2463.0 - بو هد  

 24.0 - - - - - 24.0 خداسان  مالي
 1881.0 - - - - 1881.0 - خوزستان  

 81.6 - - - - - 81.6 فارس
 154.0 - - - - 130.0 24.0 كدمان  

 40.0 - - - - 40.0 - يزد  

 5580.6 - - - - 4992.0 588.6 جمع صنايع بزرگ
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 )مگاوات(            ... ادامه (1)هابه تفكيك استان 1392هاي كشور در سال ( : ظرفيت اسمي انواع نيروگاه1-131جدول )

 آبي ديزلي  سيكل تركيبي گازي  بخاري استان 
بادي، خورشيدي، اتمي  

 و بيوگاز
 جمع

        بخش خصوصي  

 806.0 - - - - 70.0 736.0   آاربايشان  دقي

 1348.3 - - - 349.3 999.0 - آاربايشان غدبي  

 3406.0 - - - 484.0 1306.0 1616 اصفهان  

 960.0  - - - 960.0 - اردبيل  

 1624.5 - - - 997.5 2.0 625 البدز

 1278.0 - - -  1278.0 - بو هد

 4712.0 5.0 - - 2868.0 1839.0 - تهدان  

 2915.3 29.0 - - 1387.2 1366.6 132.5 خداسان رضوي

 8.0  - - - 8.0 - خداسان جنوبي  

 3.0  - - - 3.0 - خداسان  مالي  

 1789.6 - - - 653.6 846.0 290 خوزستان  

 50.0 - - - - 50.0 - زنشان  

 334.0 - - - - 334.0 - سمنان  

 414.0  - - - 414.0 - سيستان و بلوچستان

 3390.5 1.2 - - 2407.3 982.0 - فارس  

 20.0 - - -  20.0 - زوين  ق

 716.0 - - - 714.0 2.0 - قم  

 75.0 - - -  75.0 - كدمان  

 956.0  - - 956.0 - - كددستان  

 973.0 - - -  973.0 - گلستان

 2288.6 - - - 2273.6 15.0 - گيالن  

 55.4 - - - - 55.4 - مازندران  

 25.0 - - - - 25.0 - مدكزي

 10.0 - - - - 10.0 - همدان  

 25.0  - - - 25.0 - هدمزگان  

 624.0 - - - 484.0 140.0 - يزد  

 28807.2 35.2 - - 13574.5 11798.0 3399.5 جمع بخش خصوصي  

 واحـــــدهاي كوچـــــك

   (3)فتوولتاييك 
- - - - - 32.1 32.1 

 70267.6 1169.1 10266.0 439.4 17849.1 24714.7 15829.2 كل كشور  

 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. دادي از نيروگاه، تع 9812در سال ( 9
 شود. مگاوات نيروگاه ديزلي کيش مي 32/98مگاوات نيروگاه گازي کيش و  25/938( شامل 2
 اند. هاي کوچک فتوولتاييک است که در سراسر کشور نصب شده( شامل سيستم8



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  172

 

                                                                                                         هاي كشور( : ظرفيت عملي نيروگاه1-139جدول )

 )مگاوات( 

 سال

 شرح
1314 1318 1318 1317 1311 1319 1391 1391 1392(1)

 

 31914.4 47207.2 45648.6 45075.7 42253.4 41980.5 40077.3 37540.4 34853.7 وزارت نيدو  

 915.0 915.0 915.0 - - - - - - ان اندژي اتمي  سازم

          صنايع بزرگ 

 490.0 490.0 500.0 405.7 405.7 328.7 328.7 322.7 322.7 بخاري

 4107.6 4107.3 3821.5 3672.4 3010.4 1835.4 1585.4 1585.4 1006.0 گازي  

 4597.6 4597.3 4321.5 4078.1 3416.1 2164.1 1914.1 1908.1 1328.7 جمع

          بخش خصوصي  

 3205.5 255.0 255.0 255.0 255.0 290.0 290.0 290.0 290.0 بخاري

 9741.0 7188.9 6280.5 4861.5 3879.5 3182.3 2312.3 1257.0 777.0 گازي  

 11350.2 401.5 - - - - - - - سيكل تدكيبي 

 28.4 - - - - - - - - بادي 

 6.5 6.5 6.5 6.5 1.7 - - - - بيوگاز 

 24331.5 7851.9 6542.0 5123.0 4136.2 3472.3 2602.3 1547.0 1067.0 جمع  

واحررررردهاي كوچرررررك 

 (2)فتوولتاييك 
- - - - - - - 32.1 32.1 

 61758.5 60571.3 57427.0 54276.8 49805.7 47616.9 44593.7 40995.5 37249.4 كل كشور  

 از وزارت  وگازسوزيب يهاروگاهيبوشهر و ن ياتم روگاهين کيبه علت تفك 9812و  9819 يهاسال ياب ترازنامه انرژآمار منتشره در کت نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو مي                

 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه 9812( در سال 9
 اند. سراسر کشور نصب شدههاي کوچک فتوولتاييک است که در ( شامل سيستم2
 

                                                                                        (1) هاي وزارت نيرو( : ظرفيت عملي نيروگاه1-141جدول )

 )مگاوات( 

 جمع خورشيدي بادي آبي ديزلي سيكل تركيبي گازي بخاري سال

1314 14524.0 8167.0 5996.0 347.0 5772.0 47.6 0.144 34853.7 

1315 14529.0 9422.2 6976.0 285.3 6269.0 58.8 0.067 37540.4 

1311 14565.6 8778.2 9300.3 285.3 7073.8 74.0 0.067 40077.3 

1313 14565.6 9807.0 9908.8 285.4 7323.8 89.8 0.073 41980.5 

1311 14576.1 8447.1 11494.8 288.9 7356.1 90.3 0.097 42253.4 

1311 14559.9 9958.6 11697.8 278.7 8487.8 92.9 0.097 45075.7 

1311 14567.9 9808.7 12165.8 261.8 8746.2 98.2 0.097 45648.6 

1311 14566.9 9908.5 12595.8 283.8 9746.1 106.1 0.069 47207.2 

1312 11618.9 6201.3 3462.6 283.8 10266.0 81.8 0.069 31914.4 

 از وزارت  وگازسوزيب يهاروگاهيبوشهر و ن ياتم روگاهين کيبه علت تفك 9812و  9819 يهاسال يآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو مي                

  هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند.، تعدادي از نيروگاه 9812( در سال 9
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 )درصد(                                                                         كشور هاي ( : سهم ميانگين ظرفيت عملي انواع نيروگاه1-141جدول )

 جمع خورشيدي  بيوگاز بادي آبي ديزلي سيكل تركيبي گازي بخاري سال

          (1) وزارت نيرو

1314 41.7 23.4 17.2 1.0 16.6 0.1 - 0.0004 100.0 

1315 38.7 25.1 18.6 0.8 16.7 0.2 - 0.0002 100.0 

1311 36.3 21.9 23.2 0.7 17.7 0.2 - 0.0002 100.0 

1313 34.7 23.4 23.6 0.7 17.4 0.2 - 0.0002 100.0 

1311 34.5 20.0 27.2 0.7 17.4 0.2 - 0.0002 100.0 

1311 32.3 22.1 26.0 0.6 18.8 0.2 - 0.0002 100.0 

1311 31.9 21.5 26.7 0.6 19.2 0.2 - 0.0002 100.0 

1311 30.9 21.0 26.7 0.6 20.6 0.2 - 0.0001 100.0 

1312 36.4 19.4 10.8 0.9 32.2 0.3 - 0.0002 100.0 

                   صنايع بزرگ

1314 24.3 75.7 - - - - - - 100.0 

1315 16.9 83.1 - - - - - - 100.0 

1311 17.2 82.8 - - - - - - 100.0 

1313 15.2 84.8 - - - - - - 100.0 

1311 11.9 88.1 - - - - - - 100.0 

1311 9.9 90.1 - - - - - - 100.0 

1311 11.6 88.4 - - - - - - 100.0 

1311 10.7 89.3 - - - - - - 100.0 

1312 10.7 89.3 - - - - - - 100.0 

             بخش خصوصي

1314 27.2 72.8 - - - - - - 100.0 

1315 18.7 81.3 - - - - - - 100.0 

1311 11.1 88.9 - - - - - - 100.0 

1313 8.4 91.6 - - - - - - 100.0 

1311 6.2 93.8 - - - - 0.0 - 100.0 

1311 5.0 94.9 - - - - 0.1 - 100.0 

1311 3.9 96.0 - - - - 0.1 - 100.0 

1311 3.2 91.6 5.1 - - - 0.1 - 100.0 

1312 13.2 40.0 46.6 - - 0.1 0.03 - 100.0 

 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند.، تعدادي از نيروگاه 9812( در سال 9
 

  1392هاي وزارت نيرو به تفكيك نوع نيروگاه در سال ( : نسبت ظرفيت عملي به اسمي نيروگاه1-142جدول )
 )مگاوات( 

 جمع خورشيدي  بادي آبي ديزلي  سيكل تركيبي گازي  بخاري  شرح

 31914.4 0.07 81.8 10266.0 283.8 3462.6 6201.3 11618.9 ظدفيت عملي

 34827.7 0.07 81.8 10266.0 439.4 4274.6 7924.7 11841.1 ظدفيت اسمي

 91.6 100.0 100.0 100.0 64.6 81.0 78.3 98.1 درصد



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  175

 

 )مگاوات(                        1392برداري در سال  واحدهاي در دست بهرهظرفيت اسمي يش / كاهش افزا( : 1-143جدول )

 مالكيت نام نيروگاه
نوع 

 -نيروگاه 
 واحد

 1392افزايش / كاهش ظرفيت در پايان سال 
كل ظرفيت نيروگاه 

 1392در پايان سال 
تعداد 
 واحد

ظرفيت 
 افزوده شده

ظرفيت 
 كاسته شده

خالص 
 افزايش 

)مولدهاي  CHPو  DGواحدهاي 
 توليد پداكند  و همزمان(

 564 66 - 63 18 گازي  خصوصي 

 162 162 - 162 1 گازي دولتي بمپور 

 653.6 160 - 160 1 چرخه ترکيبي  دولتي  آبادان 

 964 620 - 320 2 چرخه ترکيبي خصوصي  پد  سد 

 848 160 - 160 1 چرخه ترکيبي خصوصي  يدكو  

 520 520 - 520 2 برق آبي  دولتي  سيا  بيشه 

 1.5 1.5 - 1.5 1 بادي  دولتي  خواف 

 2.5 2.5 - 2.5 1 بادي  دولتي تاكستان 

 932 47.4- 47.4 - 2 گازي  دولتي ري 

 - 1341.6 47.4 1389 - - - جمع 

 
 (1)1393-98هاي ر دست اجراي كشورطي سالو تجديدپذير د اي، هستههاي حرارتي، آبي ( : ظرفيت نيروگاه1-144جدول )

 )مگاوات(

 سال

 بخاري
گازي 
 كوچك 

سيكل 
 تركيبي

توليد پراكنده و توليد 
 همزمان برق و حرارت 

گازسوز و  ساليانه تجديدپذير بادي آبي
 مايع سوز

زغال 
 سوز

1313 - - 50 2102 480 755 - 6 3392 

1314 - - 50 4034 480 1010 140 - 5714 

1315 - - - 1774 480 311 - 6 2571 

1311 1300 650 - 480 480 527 - - 3437 

 15115 12 140 2603 1920 8390 100 650 1300 جمع

 گذار مربوطه و تأمين به موقع ارز و ريال مورد نياز است. هاي فوق منوط به فعال شدن سرمايه ( تحقق برنامه9
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( مگاوات)

بخاري گازي كوچك و سيكل تركيبي توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت تجديد پذيرها

نمودار )16- 1( : ظرفيت نيروگاه هاي در دست اجراي كشور طي سال هاي 1393-96
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  1392هاي حرارتي تحت پوشش وزارت نيرو در سال ( : راندمان نيروگاه1-148جدول )

 نام نيروگاه

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

عملي  قدرت

 )مگاوات(

 (1)راندمان

 )درصد(
 نام نيروگاه 

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

 قدرت 

 عملي 
 )مگاوات (

 (1)راندمان

 )درصد(

 23.9 56 75 ر قائن11     هاي بخارياهالف( نيروگ

 22.1 106 143 ر كنارك )چابهار( 12  20.5 40 50 ر   هيد فيدوزي1

 23.0 157 226 ر زاهدان13  30.2 216 248 ر  بعثت 2

 - 133 162 بمپور  -14  35.5 830 835 ر  اسالم آباد )اصفهان( 3

 - 3 4 راب ر فدگ دا15  33.6 240 240 ر  هيد بهشتي )لو ان(4

(2) ر سيكل تدكيبي جهدم11  39.7 1735 1780 ر  هيد سليمي )نكا(5
 954 720 30.5 

 31.3 813 954   (2)سيكل تدكيبي  يدوانر 13  39.0 1823 1903 ر رامين 1

 24.8 33 50 بندر عباس گازي  -11  35.8 1280 1280 بندرعباسر 3

(2)گانسيكل تدكيبي هدمزر 11  27.8 47 60 ر  زرند1
 990 871 32.9 

(2)سيكل تدكيبي  هيد كاو ر 21  37.7 1000 1000 ر  هيد رجائي1
 636 504 31.4 

 31.0 521 648  زاگدسر  21  37.8 640 640 ر بيستون11

 32.4 500 648 سلطانيه -22  36.6 1000 1000 ر  هيد مفتح همدان11

 - 6 13  (2)سيكل تدكيبي سمنان  -23  35.8 600 600 ر توس 12

 32.7 257 324 (2)سيكل تدكيبي  اهدود  -24  38.2 1273 1300 ر  ازند13

 24.6 129 184 ر كيش )خارج از  بكه(  25  30.6 246 256 ر ايدانشهد14

 29.4 6201 7925 هاي گازيجمع نيروگاه  37.3 650 650 ر سهند  15

    هاي سيكل تركيبيج(  نيروگاه  37.1 11619 11841 هاي بخاريجمع نيروگاه

 45.0 835 1043 ر سيكل تدكيبي  هيدرجائي 1     هاي گازي ب( نيروگاه

 44.2 402 435 سيكل تدكيبي  هيد سليمي -2  23.1 691 932 ر ري1

 46.8 726 885 سيكل تدكيبي يزد  -3  21.5 74 100 ر صوفيان2

 45.7 1500 1912 انسيكل تدكيبي كدم -4  24.7 97 120 ر  هيد بهشتي )لو ان(3

 45.6 3463 4275 هاي سيكل تركيبيجمع نيروگاه  19.5 54 75 ر بو هد 4

    هاي ديزلي د(  نيروگاه  20.8 116 164 ر كنگان5

 34.4 284 439 هاي ديزليجمع نيروگاه  21.8 41 60 ر اروميه 1

  23.3 137 196 ر  يداز3
هاي حرارتي جمع نيروگاه

 وزارت نيرو 
24480 21567 36.4 

 33.0 915 1020 نيروگاه اتمي بوشهر   23.6 88 120 ر يزد گازي1

  20 33 60 ر درود1
 37.0 50461 58833 هاي حرارتي كشور جمع نيروگاه

  25 65 88 هسا  -11

الزم روي ميزان سوخت دريافتي مانند ضريب اصالح  ها کلي و پردازش نشده است که ميزان حقيقي آن وابسته به انجام اصالحاتاطالعات راندمان نيروگاه( 9
 باشد.    کنتورها و اعمال ضريب اصالح درجه حرارت روي ميزان سوخت مايع مي

ها فعال است.                   ( در حال حاضر بخش گازي اين نيروگاه2
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                      1392ل هاي حرارتي بخش خصوصي و صنايع بزرگ در سا( : راندمان نيروگاه1-148جدول )

 نام نيروگاه

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

قدرت عملي 

 )مگاوات(

 راندمان

 )درصد(
 نام نيروگاه 

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

قدرت  

 عملي 
 )مگاوات (

 راندمان

 )درصد(

 43 292 347  ديعتي   -1     هاي بخش خصوصي الف( نيروگاه

 49.6 865 1040 نيشابور   -3  36.7 650 736 يز )بخاري(تبد  -1

 34.8 548 654 آبادان  -1  34.5 1608 1616   هيد م مد منتظدي  -2

 45 785 956 سنندج  -1  34.7 560 625 منتظد قائم  -3

 44.4 807 1035 فارس   -11  30.0 133 133 مشهد )بخاري( -4

 44 1143 1372 كازرون  -11  40.2 255 290 زرگان )بخاري( -5

 ● 902 968 پد  سد  -12  34.9 3206 3400 هاي بخاريجمع نيروگاه

 44.4 1190 1306 گيالن   -13  22.4 50 64 تبديز )گازي(   -1

 30.4 393 484  يدكو   -14  31.1 788 960 چدخه تدكيبي اروميه -2

 43.6 11351 13575  هاي سيكل تدكيبينيدوگا  -15  29.7 786 960 سبالن  -3

 37.6 24297 28773 هاي بخش خصوصيجمع نيروگاه  30.6 257 324 كا ان  -4

    هاي صنايع بزرگ ب( نيروگاه  35.6 723 954 جنوب اصفهان  -5

 48.5 209 249 ( ياوب آهن )بخار -1  29.8 762 954 پدند  -1

 28.8 190 210 (يفوالد مباركه )بخار -2  35.7 634 789 رود ور  -3

 ● 20 24 پتدو يمي خداسان  -3  21.8 120 150  ديعتي )گازي(  -1

 ● 57 82 پتدو يمي  يداز  -4  26.3 169 196 مشهد )گازي(  -1

 ● 14 24 مس سدچشمه  -5  29.9 797 954 فددوسي   -11

 38.1 490.0 588.6  هاي بخاريجمع نيروگاه  31.6 555 648 خدمشهد  -11

 ● 12 20 (يتداكتور سازي )گاز -1  25.8 97 128 ان )گازي( زرگ -12

 ● 77 129 (يپتدو يمي تبديز )گاز -2  32.6 259 324 قدس )سمنان(  -13

 ● 13 26 (ياوب آهن )گاز -3  28.8 338 414 چابهار )گازي(  -14

 31.3 100 108 ( يفوالد مباركه )گاز -4  34.2 820 954 عسلويه گازي   -15

 ● 60 70 (يپتدو يمي رازي )گاز -5  30.3 268 324 گناو   -11

 35.5 1284.8 1483 (يپتدو يمي فشد )گاز -1  30.8 738 972 حافظ  -13

 ● 700 861 (يپتدو يمي مبين )گاز -3  21.8 49 75 كهنوج -11

 29.9 80 130 (يمس سدچشمه )گاز -1  29.7 881 972 گلستان -11

 ● 30 40 ( يچادرملو )گاز -1  21.3 40 47 نو هد -21

 34.3 783 954 ( يپارس جنوبي )گاز -11  24.7 73 97  هيد زنب  يزد -21

 34.3 63 75 پااليشگا  گاز ايالم  -11  39.3 538 538 مولدهاي توليد پداكند  -22

 ● 256 328 پتدو يمي بندرامام  -12  31.5 9740 11798 هاي گازي جمع نيروگاه

 33.4 287.9 324.0 ( ي)گاز LNGگاز مايع  -13  44.8 288 349 خوي  -1

 ● 100 120 پتدو يمي ايالم  -14  34.3 380 484 زوار  -2

 ● 261.0 324.0 پتدو يمي دماوند  -15  45.3 797 998  منتظد قائم )چدخه تدكيبي( -3

 33.5 4107.6 4992 هاي گازي نيروگاه  44.6 2366 2868 دماوند  -4

 35.1 4597 5581 هاي صنايع بزرگجمع نيروگاه  43.6 595 714 قم  -5

  باشند. مقادير در دسترس نمي            
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                                                                     1314-92هاي ( : روند تغييرات توليد ناويژه انرژي الكتريكي كشور طي سال1-147جدول )

 ساعت(  ات)گیگاو 

 سال

 شرح
1314 1318 1318 1317 1311 1319 1391 1391 1392(1)

 

 125215.3 215128.2 208053.4 204469.2 195632.9 192951.8 190032.2 181685.1 171173.5 وزارت نيرو 

 4545.8 1847.3 327.1 - - - - - - سازمان انرژي اتمي 

          صنايع بزرگ  

 2558.5 2582.6 2240.5 2234.1 2111.1 2163.1 2069.3 2146.9 2211.0 بخاري

 3990.7 8157.3 7595.1 5345.3 5439.1 3927.4 3584.1 3363.2 2313.4 گازي  

 6549.2 10739.9 9835.6 7579.4 7550.2 6090.5 5653.4 5510.1 4524.4 جمع

          بخش خصوصي  

 21839.8 730.3 1106.6 1490.8 1407.5 1026.2 1259.2 1372.3 1598.2 بخاري

 38576.7 24958.3 20707.0 19409.3 16777.6 14461.8 7041.5 4114.2 792.7 گازي  

 65620.9 848.6 - - - - - - - سيكل تدكيبي 

 64.8 - - - - - - - - بادي 

 20.8 22.6 21.9 10.1 1.8 - - - - بيوگاز 

 126122.9 26559.8 21835.5 20910.2 18186.9 15488.0 8300.7 5486.5 2390.9 جمع  

 262433.2 254275.2 240051.6 232958.8 221370.0 214530.3 203986.3 192681.7 178088.8 كل كشور  

توليد سـرانه بـرق   

 )كيلوواتساعت(
2566.5 2733.2 2858.3 2968.6 3024.3 3141.4 3194.3 3344.1 3410.8 

 از وزارت  وگازسوزيب يهاروگاهيبوشهر و ن ياتم روگاهين کيبه علت تفك 9812و  9819 يهاسال يازنامه انرژآمار منتشره در کتاب تر نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو مي                

 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه 9812( در سال 9
 

                                                         1314-92هاي نيرو طي سال ( : توليد ناويژه انرژي الكتريكي وزارت1-141جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

 جمع خورشيدي  بادي  آبي برق ديزلي سيكل تركيبي گازي بخاري سال

1314 89573.6 29022.8 36194.0 212.0 16100.2 71.0 0.0001 171173.5 

1315 88961.7 33758.0 40342.9 231.6 18265.6 125.4 0.0001 181685.1 

1311 90900.1 26979.7 53796.3 225.8 17986.9 143.4 0.0001 190032.2 

1313 94011.6 36521.4 57015.2 203.9 5003.4 196.4 0.0001 192951.8 

1311 92252.6 
(1)

 31656.2 64142.0 124.3 7233.2 224.6 0.0001 195632.8 

1311 90347.6 33646.8 70658.4 127.7 9526.1 162.6 0.09 204469.3 

1311 92554.0 30413.2 72749.1 61.7 12058.3 217.0 0.05 208053.4 

1311 88475.4 34248.5 79685.4 65.6 12446.6 206.6 0.06 215128.2 

1312 65265.7 23471.5 21514.2 71.1 14582.0 310.8 0.07 125215.3 

 به روز شده است.  9833ه گازي کيش، پس از انتشار کتاب توليد آمار تفصيلي صنعت برق ايران سال ( رقم توليد ناويژه نيروگا9
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 ساعت(  )گیگاوات                           ها به تفكيك استان 1392ها در سال ( : توليد ناويژه برق انواع نيروگاه1-149جدول )

استان / نوع 

 نيروگاه
 گازي بخاري

سيكل 

 تركيبي
 آبيبرق يزليد

، بادي، خورشيدي

 اتمي و بيوگازسوز
 جمع

        وزارت نيرو  

 4687.6 2.8 77.6 - - 146.1 4461.1 آاربايشان  دقي
 92.9 - 13.4 - - 79.5 - آاربايشان غدبي

 0.8 0.6 ● 0.2 - - - اردبيل
 4498.9 0.5 92.6 - - 13.7 4392.1 اصفهان

 148.3 - 148.3 - - - - البدز 
 - - - - - - - ايالم 

 789.2 - - 37.0 - 752.2 - بو هد 
 2818.6 0.04 245.2 - - 1167.9 1405.4 تهدان 

 1453.5 - 1453.5 - - - - چهارم ال و بختياري
 2513.5 - - 1.3 - 2512.2 - خداسان جنوبي 
 4173.8 6.4 ● - - - 4167.4 خداسان رضوي
 3130.7 - - - - 3130.7 - خداسان  مالي

 22660.8 0.4 12154.9 - - - 10505.5 خوزستان
 1787.9 - - - - 1787.9 - زنشان 
 789.7 - - - - 789.7 - سمنان 

 2335.8 0.9 - 27.9 - 943.0 1364.1 سيستان و بلوچستان
 3428.7 0.2 76.9 0.1 - 3351.5 - فارس
 12257.0 172.5 - - 5695.8 - 6388.7 قزوين 

 0.0 - - - - - - قم 
 0.5 - - 0.5 - - - كددستان 

 9347.4 - 40.8 0.4 9096.9 - 209.3 كدمان
 6578.3 - 10.0 - - 3071.1 3497.3 كدمانشا  

 38.6 - 38.6 - - - - كهگيلويه و بويداحمد
 - - - - - - - گلستان
 2184.5 126.5 181.7 - - 102.7 1773.6 گيالن 

 45.9 - 2.3 - - 43.6 - لدستان 
 11475.8 - 41.1 - 1996.8 - 9437.9 مازندران
 7821.2 - ● - - - 7821.2 مدكزي 

 12184.2 - ● 3.7 - 5288.8 6891.8 (1)هدمزگان 
 2955.5 - 5.1 - - - 2950.4 همدان 

 5015.7 - - 0.01 4724.7 291.0 - يزد
 125215.3 310.9 14582.0 71.1 21514.2 23471.5 65265.7 جمع وزارت نيرو 

        سازمان انرژي اتمي 
 4545.8 4545.8 - - - - - بو هد 

 4545.8 4545.8 - - - - - جمع سازمان انرژي اتمي 
        صنايع بزرگ 

 - - - - - - - آاربايشان  دقي
 3102.1 - - - - 642.1 2460.0 اصفهان 

 9.4 - - - - 9.4 - ايالم
 2111.7 - - - - 2111.7 - بو هد 

 - - - - - - - اسان  مالي خد
 787.0 - - - - 787.0 - خوزستان 

 - - - - - - - فارس 
 539.0 - - - - 440.5 98.5 كدمان 

 - - - - - - - يزد

 6549.2 - - - - 3990.7 2558.5 جمع صنايع بزرگ 
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 ساعت(  )گیگاوات     ... ادامه       هابه تفكيك استان 1392ها در سال ( : توليد ناويژه برق انواع نيروگاه1-149جدول )

 گازي بخاري استان / نوع نيروگاه
سيكل 

 تركيبي
 آبيبرق ديزلي

، بادي، خورشيدي

 اتمي و بيوگازسوز
 جمع

        بخش خصوصي 

 4640.7 - - - - 20.6 4620.0 آاربايشان  دقي 
 5164.3 - - - 2276.1 2888.2 - آاربايشان غدبي 

 18138.3 - - - 1492.7 4762.1 11883.5 اصفهان 
 2488.3 - - - - 2488.3 - اردبيل
 9122.4 - - - 5383.0 - 3739.4 البدز 

 5034.8 - - - - 5034.8 - بو هد
 20058.5 17.5 - - 12698.0 7342.9 - تهدان 

 12327.1 67.2 - - 8153.4 3171.3 935.2 خداسان رضوي
 - - - - - - - خداسان جنوبي 

 - - - - - - -  مالي  خداسان
 5797.9 - - - 2009.4 3126.9 661.6 خوزستان 

 57.5 - - - - 57.5 - زنشان 
 1400.9 - - - - 1400.9 - سمنان 

 1845.7 - - - - 1845.7 - سيستان و بلوچستان 
 16543.3 0.9 - - 13331.5 3210.9 - فارس
 23.3 - - - - 23.3 - قزوين 

 4589.5 - - - 4589.5 - - قم 
 5512.4 - - - 5512.4 - - كددستان 

 157.1 - - - - 157.1 - كدمان
 2575.5 - - - - 2575.5 - گلستان
 9394.5 - - - 9394.5 - - گيالن 

 56.4 - - - - 56.4 - مازندران 
 - - - - - - - مدكزي 
 - - - - - - - همدان 

 1194.5 - - - 780.3 414.2 - يزد

 126122.9 85.6 - - 65620.9 38576.7 21839.8 ي جمع بخش خصوص

 262433.3 4942.3 14582.0 71.1 87135.1 66038.8 89664.0 كل كشور 

             گردد.ساعت در نيروگاه ديزلي کيش مي گيگاوات 4/2ساعت در نيروگاه گازي کيش و  گيگاوات 2/532( شامل توليد 9
  باشند.مقادير در دسترس نمي

 
هاي تحت پوشش وزارت نيرو به تفكيك نوع سوخت طي ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-181دول )ج

 1314-92هاي سال

 سال
هاي ارزش حرارتي سوخت سوخت مصرفي

 )ميليون مترمكعب(گازطبيعي  )ميليون ليتر(نفت كوره  )ميليون ليتر( نفت گاز  )ميليارد كيلوكالري( مصرف شده 

1314 2611.8 6329.0 32831.6 369548.0 

1315 4361.8 7587.1 32167.2 393246.0 

1311 4083.2 8434.7 33264.9 407871.0 

1313 3426.6 8910.6 37865.2 441936.0 

1311 3802.4 9541.5 36500.4 439203.0 

1311 4507.6 8858.8 37405.5 446878.0 

1311 7255.4 12018.9 31390.2 445970.0 

1311 6020.4 14450.0 31321.3 457161.0 

1312 3401.9 10816.0 15205.7 260789.0 
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هاي بخش خصوصي و صنايع بزرگ به تفكيك نوع سوخت  ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-181دول )ج

 1314-92هاي طي سال

 سال

 شرح

 نفت گاز 

 )ميليون ليتر(

 نفت كوره 

 )ميليون ليتر(

 گازطبيعي

 )ميليون مترمكعب(

 گاز كك

 )ميليون مترمكعب(

 گاز كوره بلند

 )ميليون مترمكعب(

      بخش خصوصي:

1314 12.0 - 666.3 - - 

1315 293.9 - 1436.4 - - 

1311 375.6 - 2069.5 - - 

1313 953.6 - 3671.0 - - 

1311 1130.0 - 4420.4 - - 

1311   1410.3 - 5076.9 - - 

1311   2100.3 - 4656.5 - - 

1311   1720.6 - 6430.9 - - 

1312 8759.4 4447.5 19761.3 - - 

      صنايع بزرگ : 

1314 25.4 - 1554.6 98.3 2197.1 

1315 45.6 - 1635.1 95.5 2184.2 

1311 98.4 - 1640.3 78.9 2344.6 

1313 22.8 - 1875.0 13.0 1861.0 

1311 1.8 - 2483.1 5.8 1834.1 

1311   1.0 - 2407.6 0.0001 1756.6 

1311   50.6 - 2854.4 - 2120.2 

1311   26.6 - 2939.8 - 1994.8 

1312 25.021 - 1680.5 2.3 2272.1 

 

 1392هاي كشور به تفكيك نوع سوخت در سال  ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-182جدول )   

 نوع سوخت 

 استان 

 نفت گاز 

 )ميليون ليتر(

 نفت كوره 

 )ميليون ليتر(

 زطبيعيگا

 )ميليون مترمكعب(

 گاز كك

 )ميليون مترمكعب(

 گاز كوره بلند

 )ميليون مترمكعب(
      وزارت نيرو 

 - - 232.6 954.3 5.7 آاربايشان  دقي
 - - 22.4 - 13.7 آاربايشان غدبي

 - - - - 0.1 اردبيل
 - - 383.3 797.0 0.8 اصفهان

 - - - - - البدز 
 - - - - - ايالم 

 - - 358.1 - 10.0 بو هد 
 - - 745.3 162.6 71.8 تهدان 

 - - - - - چهارم ال و بختياري
 - - 665.1 - 141.1 خداسان جنوبي 
 - - 189.1 912.1 0.5 خداسان رضوي
 - - 852.9 - 154.2 خداسان  مالي

 - - 1582.4 1055.9 - خوزستان
 - - 303.7 - 241.5 زنشان 
 - - 67.5 - 172.5 سمنان 

 - - - 417.2 423.6 سيستان و بلوچستان
 - - 928.0 - 182.0 فارس
 - - 972.9 1376.1 496.7 قزوين 

 - - - - - قم 
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 ... ادامه 1392هاي كشور به تفكيك نوع سوخت در سال  ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-182جدول )   

 نوع سوخت 

 استان 

 نفت گاز 

 )ميليون ليتر(

 نفت كوره 

 ليون ليتر()مي

 گازطبيعي

 )ميليون مترمكعب(

 گاز كك

 )ميليون مترمكعب(

 گاز كوره بلند

 )ميليون مترمكعب(
 - - - - 0.2 كددستان 

 - - 1513.5 70.3 471.9 كدمان
 - - 818.4 711.5 320.1 كدمانشا  

 - - - - - كهگيلويه و بويداحمد
 - - - - - گلستان
 - - 320.3 - 243.1 گيالن 
 - - 18.4 - 3.1 ان لدست

 - - 775.3 1904.8 - مازندران
 - - 1647.5 343.0 0.4 مدكزي 

 - - 1827.7 1450.1 216.0 (1)هدمزگان 
 - - 97.1 661.1 0.0 همدان 

 - - 884.3 - 232.9 يزد
 - - 15205.7 10816.0 3401.9 جمع وزارت نيرو 

      صنايع بزرگ 
 - - - - - آاربايشان  دقي

 2272.1 2.3 703.0 - 25.0 هان اصف
 - - 2.7 - - ايالم

 - - 603.4 - - بو هد 
 - - 224.8 - - خوزستان

 - - 146.6 - - كدمان
 2272.1 2.3 1680.5 - 25.0 جمع صنايع بزرگ 

      (2)بخش خصوصي 
 - - 118.7 1068.0 0.5 آاربايشان  دقي 
 - - 758.5 - 665.6 آاربايشان غدبي 

 - - 471.8 - 357.3  اردبيل
 - - 1691.4 2643.8 725.2 اصفهان

 - - 1137.5 735.6 318.4 البدز 
 - - 1142.0 - 333.3 بو هد
 - - 3253.2 - 1757.9 تهدان 

 - - 2508.4 - 617.5 خداسان رضوي
 - - 1243.0 - 526.1 خوزستان 

 - - 14.4 - - زنشان 
 - - 332.0 - 91.2 سمنان 

 - - - - 640.5 وچستان سيستان و بل
 - - 3314.1 - 683.2 فارس
 - - 5.8 - - قزوين 

 - - 609.3 - 432.7 قم 
 - - 779.6 - 429.9 كددستان 

 - - - - 72.0 كدمان
 - - 646.4 - 209.7 گلستان
 - - 1576.3 - 632.6 گيالن 

 - - 18.5 - 2.0 مازندران 
 - - - - - مدكزي 
 - - - - - همدان 

 - - 140.5 - 263.7 ديز
 - - 19761.3 4447.5 8759.4 جمع بخش خصوصي 

 2272.1 2.3 36647.6 15263.5 12186.3 كل كشور 

 باشد.                               ( شامل آب و برق کيش نيز مي9
 هاي مختلف نصب شده است.  باشد که در استان مي  CHPو  DG( شامل واحدهاي 2
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 1314-92هاي هاي برق كشور طي سال : مصارف داخلي و تلفات شبكه( 1-183جدول )

 سال
ها از سهم مصرف داخلي نيروگاه

 كل توليد ناويژه )درصد(
 (3و  2) سهم تلفات شبكه توزيع )درصد( (2و  1)سهم تلفات شبكه انتقال )درصد( 

1314 4.40 4.20 18.10 
1315 4.20 4.90 17.50 
1311 3.90 4.90 17.90 
1313 3.89 5.44 15.95 
1311 3.83 3.63 15.87 
1311 3.47 3.59 13.96 
1311 3.52 3.43 15.20 
1311 3.37 3.45 15.15 
1312 3.48 3.35 14.83 

 ( سهم تلفات شبكه انتقال از کل انرژي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع. 9
 باشد.         تي و وارداتي نيز مي( شامل تلفات انرژي الكتريكي صادرا2
 ( سهم تلفات شبكه توزيع از کل انرژي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ شبكه توزيع.8
 

 )کیلومترمدار(                                             ( : روند گسترش خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع برق كشور1-184جدول )

 كيلوولت 132 كيلوولت 231 كيلوولت 411 سال
 88و  83

 كيلوولت

 33و  21، 11

 (1)كيلوولت
 (1)فشار ضعيف

طول شبكه 

 (1)فيبر نوري 

1314 12138 24931 17047 36720 305198 249596 2058 
1315 12440 25634 18528 37973 317632 258161 4075 
1311 14191 26455 19185 39232 327997 265826 8107 
1313 14823 27082 19986 39732 340143 276706 11060 
1311 17438.4 28487 20702.6 42339.4 351913 287536 13229 
1311 18761.0 29117 21110.7 44007.0 362347 297107 14517 
1311 (2)

18625.1 29158 22090.9 44955.7 373019 305691 16380 
1311 19744.8 29722.3 22602.2 45753.5 380928 313814 17200 
1312 19914.7 30300.0 23064.0 46240.0 388823 325161 

(3)
 17852 

 ( برحسب کيلومتر.                                                           9
 برداري بوده است. کيلومتر آن در حال بهره 96015،  9812( تا پايان سال 8      باشد.  به دليل اصالحات آماري مي 9810( کاهش موجودي خطوط انتقال در سال 2
 

  1392اي در پايان سال  هاي برق منطقه ( : طول خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع برق به تفكيك شركت1-188جدول )

 )کیلومترمدار(

 اي  شركت برق منطقه
411  

 كيلوولت

231  

 كيلوولت

132  

 كيلوولت

 88و  83

 كيلوولت

 33و  21، 11

 (1)كيلوولت
 (1)فشار ضعيف

 30948 37489 1726.6 2706.7 2655.9 1265.7 آاربايشان
 28518 29818 5968.4 - 1444.6 2159.1 اصفهان

 21806 29966.0 6060.2 - 2784.5 1187.7 باختد
 49007 29710 4933.0 - 1951.5 2156.0 تهدان

 30025 48871.0 558.7 8273.6 2.2 2353.3 خداسان
 19627 25176 - 4425.0 2410.2 2155.1 خوزستان

 10039 14363 2652.6 - 1305.2 212.7 زنشان
 4095 6734 963.7 - 442.7 752.3 سمنان 

 10405 21494 3191.1 35.0 3656.7 396.0 سيستان و بلوچستان 
 13893 25095 4270.4 396.6 2758.3 497.0 غدب
 27460 39018 6830.4 1742.7 3223.5 2524.5 فارس

 19067 28735 795.1 3867.0 2209.4 1503.6 كدمان 
 18174 8454 1375.1 87.9 1007.0 263.0 گيالن  

 26381 20355 3259.2 - 1283.3 1189.1 مازندران 
 8665 14114 2610.7 964.7 2249.2 319.8 هدمزگان

 7052 9433 1045.3 564.5 849.3 979.9 يزد  

 325161 388823 46240.5 23064 30233.5 19914.8 جمع  

 ( برحسب کيلومتر. 9
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 )کیلومترمدار(                           (1) 1392( : طول خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پايان سال 1-188جدول )

 نوع خط  اي شركت برق منطقه

 فوق توزيع  انتقال 

 جمع  

فيبر نوري در 

دست اقدام 

  )كيلومتر(

411 

 كيلوولت

231 

 كيلوولت

132 

 كيلوولت

 88و  83

 كيلوولت

 آاربايشان

 989 206 122 156 865 هوايي  

 18 - 18 - - کابل   -

 967 206 140 156 465 جمع  

 اصفهان 
 1115.2 845.2 - 256 18 هوايي  

 156.0 151.6 - 4.4 - کابل   285.9

 1271.2 996.8 - 260.4 14 جمع  

 - 2714 2364 - 332 18 هوايي   باختد 

 تهدان 
 839 345 - 80 414 هوايي  

 209.1 181.6 - 27.5 - کابل   -

 1048.1 526.6 - 107.5 414 جمع  

 خداسان 
 644 - 400 - 244 هوايي  

 25 - 25 - - کابل   506

 669 - 425 - 244 جمع  

 - 1016 - 926 70 20 هوايي   خوزستان  

 65 882 656 - 66 160 هوايي   زنشان  

 - 230 230 - - - هوايي   سمنان  

 - 1286 26 - 770 490 هوايي   سيستان و بلوچستان  

 - 344 30 - 314 - هوايي   غدب 

 فارس 
 1681 1160 340 171 10 هوايي  

 48 48 - - - کابل   -

 1729 1208 340 171 - جمع  

 - 572 - 236 106 230 هوايي   كدمان  

 گيالن  
 367 193 - 174 - هوايي  

 9.9 9.9 - - - کابل   -

 376.9 202.9 - 174 - جمع  

 مازندران 
 1663 1035 - 618 10 هوايي  

 9.6 9.6 - - - کابل   160

 1672.6 1044.6 - 618 - جمع  

 هدمزگان  
 95 - 50 - 45 هوايي  

 22 8 - 14 - کابل   -

 117 8 50 14 45 جمع  

 يزد 
 233 - 44 126 63 هوايي  

 8 8 - - - کابل   -

 241 8 44 126 63 جمع  

 سازمان توسعه بدق ايدان 
 1347 - - 104 1243 هوايي  

 42 - 42 - - کابل   440

 1389 - 42 104 1243 جمع  

 جمع  
 15977 7090.2 2118 3343 3426 هوايي  

 548 416.7 85 45.9 - کابل   1457
 16524.8 7506.9 2203.0 3388.9 3426.0 جمع  

 رسند.هاي بعد به اتمام ميها در سال( اين پروژه9
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 1314-92هاي هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سال ( : تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه1-187جدول )

 جمع كيلوولت  33و  21 كيلوولت 88و  83 كيلوولت 132 كيلوولت 231 كيلوولت 411 سال

1314 (1) 
 و فوق توزيعانتقال 

167 
102 

620 
865 

658 
617 

1790 
1766 

339837 
343068 
342754 

1315  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

195 
109 

666 
841 

698 
657 

1492 
1468 

668189 
667566 
667260 

1311   (1) 
 انتقال و فوق توزيع

222 
116 

666 
501 

762 
696 

1990 
1960 

644011 
691614 
691251 

1313  (1) 
 و فوق توزيعانتقال 

281 
127 

696 
528 

797 
754 

2111 
2084 

817449 
821761 
821686 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

264 
181 

720 
587 

465 
796 

2170 
2107 

884568 
852527 
852125 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

607 
167 

782 
554 

474 
469 

2279 
2216 

879094 
846608 
842474 

1311  (1) 
 فوق توزيع انتقال و

620 778 905 2665 
512970 

517608 

178 540 466 2272 516462 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

686 
147 

794 
597 

959 
909 

2648 
2617 

569905 
588692 
586915 

1312  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

665 
206 

412 
607 

991 
980 

2880 
2676 

564065 
572686 
572154 

 باشد.  ها نيز مي بالفصل نيروگاههاي  ( شامل پست9
 

  1314-92هاي هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سال( : ظرفيت ترانسفورماتورهاي نصب شده شبكه1-181جدول )

 )مگاولت آمپر(

 جمع  كيلوولت 33و  21 كيلوولت 88و  83 كيلوولت 132 كيلوولت 231 كيلوولت 411 سال

1314  (1) 
هاي انتقال  پست

 توزيع و فوق

41151.5 
28037.5 

78654.2 
51601.0 

19488.0 
17158.6 

42650.1 
40619.6 

62954.0 
244897.8 
200370.7 

1315 (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع

46801.5 
29632.5 

81529.7 
53816.0 

20818.5 
18489.1 

46018.2 
43987.2 

68211.0 
263378.9 
214135.8 

1311 (1) 
هاي انتقال  پست

 وزيعو فوق ت

53748.0 
31693.0 

84869.7 
56116.0 

21982.4 
19554.0 

49515.0 
47424.0 

71253.0 
281368.1 
226039.0 

1313 (1) 

هاي انتقال  پست
 و فوق توزيع

58275.0 
34538.0 

89784.0 
59940.0 

23996.0 
21567.0 

53697.0 
51458.0 

77017.0 
302769.0 
244520.0 

1311 (1) 
هاي انتقال  پست

 يعو فوق توز

64170.0 
.067466 

93141.0 
62337.0 

25353.0 
22923.0 

56230.0 
53991.0 

81648.0 
320542.0 
258732.0 

1311 (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع

74130.0 
44893.0 

97506.0 
64502.0 

26832.0 
24403.0 

60168.0 
57929.0 

86817.0 
345453.0 
278544.0 

1311  (1) 
هاي انتقال  پست

 عو فوق توزي

77245.0 
46708.0 

103576.0 
67412.0 

27781.0 
25352.0 

61998.0 
59759.0 

.091478 
.0662878 
.0291105 

1311  (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع

85665.0 
50968.0 

106227.0 
69843.0 

31651.0 
26844.0 

63650.0 
61334.0 

.095529 
.0642722 
.0608514 

1312  (1) 
هاي انتقال  پست

 زيعو فوق تو

89800.0 
54303.0 

108749.0 
71605.0 

32709.0 
27838.0 

65586.0 
63270.0 

.0100664 
.0697212 
.0617648 

 ها نيز لحاظ شده است.  هاي بالفصل نيروگاه ( ظرفيت پست9
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    1392اي در سال هاي برق منطقهبرداري شده به تفكيك شركت هاي انتقال بهره( : ظرفيت پست1-189جدول )

 آمپر( )مگاولت

نام شركت برق 

 اي منطقه

 جمع كل ظرفيت  كيلوولت  231 كيلوولت 411

 بالفصل

 نيروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفيت

بالفصل 

 نيروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفيت

بالفصل 

 نيروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفيت

 11448 7030 4418 9103 4685 4418 2345 2345 - آاربايشان 

 16220 10040 6180 7590 4810 2780 8630 5230 3400 اصفهان

 12100 9225 2875 8500 5625 2875 3600 3600 - باختد 

 35392 22656 12736 19098 13456 5642 16294 9200 7094 تهدان

 8863 4988 3875 160 160 - 8703 4828 3875 خداسان 

 28546 15136 13410 12263 7741 4522 16283 7395 8888 خوزستان 

 4605 3805 800 2605 2605 - 2000 1200 800 زنشان 

 3750 2950 800 1750 1350 400 2000 1600 400 سمنان 

 3727 2717 1010 3097 2087 1010 630 630 - سيستان و بلوچستان 

 8610 5810 2800 6580 4580 2000 2030 1230 800 غدب 

 23043 13736 9307 10728 5981 4747 12315 7755 4560 فارس 

 8140 5740 2400 4070 4070 - 4070 1670 2400 كدمان 

 7065 3805 3260 6065 2805 3260 1000 1000 - گيالن

 11475 7145 4330 6295 4645 1650 5180 2500 2680 مازندران 

 10432 7622 2810 7972 5162 2810 2460 2460 - هدمزگان 

 5133 3503 1630 2873 1843 1030 2260 1660 600 يزد 

 198549 125908 72641 108749 71605 37144 89800 54303 35497 جمع  

 
   1392اي در سال هاي برق منطقهبرداري شده به تفكيك شركت هاي فوق توزيع بهره( : ظرفيت پست1-181جدول )

 )مگاولت آمپر(

نام شركت برق 

 اي منطقه

 جمع كل ظرفيت  كيلوولت   88و  83 كيلوولت 132

بالفصل 

 نيروگاه

فوق 

 توزيع

جمع 

 ظرفيت

بالفصل 

 نيروگاه

فوق 

 توزيع

جمع 

 ظرفيت

بالفصل 

 نيروگاه

فوق 

 توزيع

جمع 

 ظرفيت

 5637.5 5368.5 269.0 1352.5 1352.5 - 4285.0 4016.0 269.0 آاربايشان 

 8187.5 7708.5 479.0 8187.5 7708.5 479.0 - - - اصفهان

 6245.0 6185.0 60.0 6245.0 6185 60.0 - - - باختد 

 15129.0 14907.0 222.0 15037.0 14907 130.0 92.0 - 92.0 تهدان

 10002.4 7970.4 2032.0 1337.0 967 370.0 8665.4 7003.4 1662.0 خداسان 

 9980.2 9890.2 90.0 - - - 9980.2 9890.2 90.0 خوزستان 

 3556.5 3556.5 - 3556.5 3556.5 - - - - زنشان 

 1223.0 1198.0 25.0 1223.0 1198.0 25.0 - - - سمنان 

 2813.5 2397.5 416.0 2783.5 2367.5 416.0 30.0 30.0 - سيستان و بلوچستان 

 3778.8 3778.8 - 3319.8 3319.8 - 459.0 459.0 - غدب 

 12510.4 9508.4 3002.0 8050.4 7576.4 474.0 4460.0 1932.0 2528.0 فارس 

 3922.0 3802.0 120.0 375.0 375.0 - 3547.0 3427.0 120.0 كدمان 

 2600.5 2490.5 110.0 2370.5 2370.5 - 230.0 120.0 110.0 گيالن

 5493.5 5433.5 60.0 5493.5 5433.5 60.0 - - - مازندران 

 4951.0 4895.0 56.0 4336.0 4280.0 56.0 615.0 615.0 - هدمزگان 

 2263.5 2017.5 246.0 1918.5 1672.5 246.0 345.0 345.0 - يزد 

 98294.3 91107.3 7187.0 65585.7 63270 2316.0 32708.6 27837.6 4871.0 جمع  
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0

20000

40000

60000

80000
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120000

411 كيلوولت  231 كيلوولت  132 كيلوولت 83 و 88 كيلوولت 

( مگاولت آمپر)

بالفصل انتقال و فوق توزيع

نمودار )17- 1( : ظرفيت پست هاي انتقال و فوق توزيع برق كشور در سال 1392

 
 

                   (2و  1) 1392هاي در دست اقدام تا پايان سال  هاي احداث و توسعه پست( : پروژه1-181جدول )

 )ظرفیت: مگاولت آمپر(

 اي برق منطقهنام شركت 
 جمع كل ظرفيت كيلوولت  88و   83 كيلوولت  132  كيلوولت  231 كيلوولت 411

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

 4715 54 555 10 880 22 2335 19 945 3 آاربايشان 

 5888 82 2438 62 - - 1850 12 1600 8 اصفهان

 3945 70 1655 54 - - 1890 14 400 2 باختد 

 4625 83 2515 66 - - 1230 11 880 6 تهدان

 3200 51 - - 1200 41 - - 2000 10 خداسان 

 5434 84 - - 1818 51 1271 23 2345 10 خوزستان 

 2650 29 560 18 - - 1290 7 800 4 زنشان 

 660 17 660 17 - - - - - - سمنان 

 890 10 140 4 - - 750 6 - - سيستان و بلوچستان 

 1495 25 445 17 - - 1050 8 - - غدب 

 5400 84 2000 57 270 9 1700 12 1430 6 فارس 

 2670 24 - - 440 12 320 2 1910 10 كدمان 

 1895 35 895 27 - - 1000 8 - - گيالن

 1980 29 710 19 - - 1270 10 - - مازندران 

 4799 60 1080 28 120 4 2510 22 1089 6 گان هدمز

 1518 19 390 11 15 1 313 3 800 4 يزد 

 1350 6 - - - - 320 2 1030 4 سازمان توسعه بدق ايدان

 53114 762 14043.0 390 4743 140 19099 159 15229 73 جمع  

 رسند. هاي بعد به اتمام ميها در سال( اين پروژه9
 اند.  درصد در جمع لحاظ نشده 15پيشرفت فيزيكي صفر درصد و باالي هاي با  (  پروژه2
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 1392( : مشخصات خطوط مبادله انرژي الكتريكي با ساير كشورها تا پايان سال 1-182جدول )

 نام خط
 طول خط 

 (1) )كيلومتر(

سطح ولتاژ 

خط 

 )كيلوولت(

 نوع خطوط

 )هوايي 

 زميني(

نام شركت 

برق 

اي  منطقه

 مبدأ 

ور نام كش

 مقصد

انرژي مبادله 

 (2)شده

 ساعت( )گيگاوات

      هاي بهره برداري شده : پروژه

5.4- 

 هوايي 230 57 مغان )پارس آباد( –ايميشلي 

جمهوري  آذربايجان
 آذربايجان

 زميني  10.5 0.01 ارس )آاربايشان(  –ارس 

 هوايي 132 2 ارس )آاربايشان( –ارس 

 هوايي (330)400 190  يلنيدوگا  اردب –ايميشلي 

 هوايي 10.5 1 اردو باد  –جلفا 

 گيالن هوايي (110) 230 19 آستاراي آاربايشان –آستارا 

 هوايي 230 109 آگاراك ) ينوهايد( –اهد 
 هوايي

 -1021.0 ارمنستان آذربايجان
 230 87.2 آگاراك ) ينوهايد( –سونگون 

 مازندران هوايي 230 600 غ( بالكان آباد ) نبت دا –گنبد 
 -2529.8 ترکمنستان

 خراسان هوايي 230 126  اتلي   –سدخس 

 هوايي  20 1 تفتان  –ميدجاو  
سيستان و 
 بلوچستان

 هوايي  20 1 ما كيل  –جال   413.5 پاکستان

 هوايي 132 105 مند  –جكيگور 

 هوايي  20 120  1هدات  –تايباد 
 هوايي

 خراسان

 795.6 غانستاناف
 132 ( دو مداره 210 ) 420  هدات  –تدبت جام 

 هوايي 20 - )زرنج( ميلك
سيستان و 
 بلوچستان

 هوايي 400  99.8 باش قلعه  – 3خوي 
 2394.5 ترکيه آذربايجان

 هوايي 154 80 دوبيازيت تدكيه –بازرگان 

 هوايي 400 57 خورالزبيد –نيدوگا  خدمشهد 
 خوزستان 

 7831.2 عراق

 هوايي 400 150 االمار   –كدخه 

 هوايي  132 ( دو مداره 60 ) 120 خانقين –سدپل اهاب 

 غرب
 هوايي 400 300 دياله  –كدمانشا  

 هوايي  63 38 پنشوين  –مديوان 

 هوايي  20 10 فيدر خسدوي

   آذربايجان هوايي 20 - فيدر پيدانشهد 

       ت اجرا:هاي در دس پروژه

 - ترکمنستان خراسان هوايي 400 170 ماري )مدز تدكمنستان( –مشهد 

نيدوگا  هدازدان   –هديس 

 )ارمنستان(
 هوايي 400 412

 - ارمنستان آذربايجان
نيدوگا  هدازدان  –جلفا

 )ارمنستان(
 هوايي 400 372

 هوايي 230 ( دو مداره 150) 300 بندر  گواتد –پالن 
 سيستان و
 بلوچستان

 - پاکستان

   باشند.     ( کليه خطوط تک مداره مي9
 باشد.  ( عالمت منفي نشانگر انرژي ورودي به کشور و عالمت مثبت نشانگر انرژي خروجي از کشور مي2 
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                                                             1314-92هاي ( : روند واردات و صادرات برق طي سال1-183جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 سال

 11585.6 11029.1 8668.2 6707.0 6152.4 3875.3 2520 2774.5 2759.4 صادرات 

 3707.0 3897.2 3656.1 3015.4 2068.1 1684.2 1842 2541.1 2083.7 واردات

 

 1392به خارج از كشور در سال ( : صادرات انرژي برق 1-184جدول )
 )مگاوات ساعت(

 جمع عراق افغانستان پاكستان تركمنستان آذربايجان ارمنستان تركيه نخجوان ماه

 869733 559723 50674 29901 94 - 1 226965 2375 فدوردين 

 878289 616073 53643 35063 36 - 8807 161488 3179 ارديبهشت 

 957144 710054 64775 39492 31 - 1662 135993 5137 خدداد 

 928240 688199 71802 41734 714 - 1 120704 5086 تيد 

 992207 745637 72120 40259 600 - 26 127613 5952 مدداد 

 996335 742515 61923 40322 293 - 2747 136950 11585  هديور 

 758528 499101 53854 37870 96 - 7910 151678 8019 مهد  

 784507 431092 56496 31699 - - 14818 244883 5519 آبان  

 1124342 712288 73887 27183 43 - 27533 277319 6089 آار

 1247880 833301 86673 29510 363 - 2870 290345 4818 دي 

 1155314 758738 82706 30183 1124 - 6661 272902 3000 بهمن  

 893077 534510 67051 30296 52 - 9135 247683 4350 اسفند 

 11585597 7831232 795604 413512 3446 - 82171 2394523 65109 جمع  

 

 1392( : واردات و تبادل انرژي برق با خارج از كشور در سال 1-188جدول )
 )مگاوات ساعت(

 تبادل برق جمع تركمنستان آذربايجان ارمنستان نخجوان ماه

 524204 345529 241028 240 98080 6181 فدوردين 

 561320 316969 251947 260 57465 7297 ارديبهشت 

 608375 348769 231772 1540 106020 9437 خدداد 

 604581 323659 171443 - 146465 5751 تيد 

 721630 270577 161820 - 105116 3641 مدداد 

 678342 317993 224218 2230 88789 2756  هديور 

 415562 342966 231771 - 105416 5779 مهد  

 472455 312052 236730 - 70977 4345 آبان  

 842457 281885 217141 370 55972 8402 آار

 963274 284606 182202 - 100262 2142 دي 

 885322 269992 176272 - 88554 5166 بهمن  

 601085 291992 206892 1180 80085 3835 اسفند 

 7878607 3706989 2533236 5820 1103201 64732 جمع  



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

182 

        1314-92هاي طي سال (1)هاي مختلف تأمين شده توسط وزارت نيرو( : مصرف برق بخش1-188جدول )
 ساعت( )گیگاوات

(2)صنعتي تجاري عمومي خانگي سال
 جمع ساير مصارف كشاورزي حمل و نقل 

1314 44108.3 16350.0 8541.7 43014.6 108.4 16469.4 4305.4 132897.8 

1315 48085.5 18328.6 9319.5 (3)46430.2 144.2 17666.2 4607.5 144581.7 

1311 50776.7 19648.0 9952.6 49601.9 169.8 17670.0 4509.9 152329.0 

1313 52896.1 20428.0 10741.8 51863.9 245.8 21178.7 4090.9 161445.1 

1311 55629.6 21826.6 11015.3 54605.4 282.1 21405.1 3674.3 168438.3 

1311 60907.7 21308.1 12726.8 61183.4 299.4 24188.8 3567.6 184181.8 

1311 56773.7 16751.5 12663.6 63591.5 352.7 30020.3 3752.1 183905.4 

1311 61350.9 17809.8 12598.8 66706.4 400.9 31646.6 3635.3 194148.5 

1312 64378.9 17830.9 13376.6 70310.61 323.1 33103.1 3764.7 203088.0 

 گردد.                  هاي دولتي، خصوصي و برق مازاد مصرف صنايع بزرگ مي( شامل برق توليدي نيروگاه9
 گردد.   ها نيز مي( شامل برق مصرفي پااليشگاه2
 اي يزد است که در کتاب آمار هاي گذشته برق منطقهساعت برگشتي مالي سالتميليون کيلووا 96( مغايرت مزبور با کتاب آمار تفصيلي توانير به دليل وجود 8

 لحاظ شده است.   9835تفصيلي در سال        
 

  1392هاي صنايع بزرگ كشور در سال ( : توليد انرژي و مصرف داخلي نيروگاه1-187جدول )

 نام و نوع نيروگاه
ظرفيت اسمي 

 )مگاوات(

 توليد ناويژه

 عت()مگاوات سا

 مصرف داخلي

 )مگاوات ساعت(

 توليد ويژه

 )مگاوات ساعت(
     آذربايجان شرقي 

 ● ● ● 20 گازي  –تداكتور سازي تبديز 

 ● ● ● 129 گازي  –پتدو يمي تبديز 

     اصفهان 

 1171586 116632 1288218 249 بخاري  -اوب آهن  اصفهان: 

 ● ● ● 26 گازي  -                            

 1079770 92040 1171810 210 بخاري  –فوالد مباركه اصفهان : 

 640344 1763 642107 108 گازي  –                               

     خوزستان 

 ● ● ● 624 گازي  –بندر امام پتدو يمي 

 ● ● ● 70 گازي –خوزستان رازي پتدو يمي 

 781009 5956 786965 1483 گازي –پتدو يمي فشد خوزستان 

     بوشهر 

 ● ● ● 861 گازي –پتدو يمي مبين بو هد 

 1896501 13386 1909887 958 گازي  –پارس جنوبي بو هد 

 201706 156 201456 628 گازي  –بو هد  (LNG)گازمايع 

 ● ● ● 324 گازي –پتدو يمي دماوند بو هد 

     كرمان 

 97311 1187 98498 24 بخاري   –مس سدچشمه كدمان: 

 437265 3187 440452 130 گازي   –                              

     فارس 

 ● ● ● 81.6 بخاري   –پتدو يمي  يداز 

     خراسان شمالي 

 ● ● ● 24 بخاري  –پتدو يمي خداسان  مالي 

     ايالم 

 9446 ● 9446 75 گازي  –پااليش گاز ايالم 

 ● ● ● 120 گازي  –پتدو يمي ايالم 

     يزد 

 ● ● ● 40 گازي  –چادرملو يزد 

 6314935.0 234304.0 6549239.0 5580.6 جمع صنايع بزرگ 

  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 ساعت(  مگاوات)                                1314-92هاي حمل و نقل برقي طي سال  ( : مصرف برق در زير بخش1-181جدول )

 جمع مترو اتوبوس برقي سال 

1314 7689 100670 108359 

1315 9002.9 135178 144181 

1311 5949.2 163890 169839.2 

1313 12336.1 233476 245812.1 

1311 23286.8 258787 282073.8 

1311 20370.5 279077 299447.5 

1311 7829.5 344920 352749.5 

1311 2513.1 398408 400921.1 

1312 360.5 322767 323127.5 

 آوري شدند. جمع 12و شش ماهه نخست سال  19در شش ماهه دوم سال اتوبوس برقي شرکت واحد چهار مشترک بزرگ مالحظات: 
 
  1392دار شده تا پايان سال هاي كشاورزي برق( : چاه1-189جدول ) 

 )كيلووات(توسط ديماند م )حلقه(دار شده  هاي برقتعداد چاه هاي توزيع نيروي برق شركت

 45 967  هدستان تبديز  

 34 8013 استان آاربايشان  دقي

 25 12132 استان آاربايشان غدبي

 54 1365 استان اردبيل  

 20 16620 استان اصفهان

 42 8100  هدستان اصفهان

 52 2765 استان چهارم ال و بختياري

 49 4948 استان مدكزي 

 50 6251 استان همدان

 53 4453 تان لدستاناس

 41 1433 استان البدز 

 66 174 تهدان بزرگ  

 66 2426 نواحي استان تهدان 

 51 1017 استان قم

 64 882  هدستان مشهد

 70 8808 استان خداسان رضوي

 46 1941 استان خداسان جنوبي

 46 1220 استان خداسان  مالي

 45 23  هدستان اهواز  

 46 3516 استان خوزستان

 66 1374 استان كهگيلويه و بويداحمد

 32 5344 استان زنشان

 61 2544 استان قزوين

 60 2110 استان سمنان

 42 7982 استان سيستان و بلوچستان

 36 4926 استان كدمانشا  

 33 7859 استان كددستان

 70 1373 استان ايالم

 34 13014  هدستان  يداز

 36 19787 استان فارس 

 29 3190 هداستان بو 

 49 3274  دكت توزيع  مال 

 48 8167 جنوب استان كدمان 

 10 7167 استان گيالن

 9 26539 استان مازندران

 48 4490 غدب استان مازندران

 46 4171 استان گلستان

 33 5913 استان هدمزگان

 41 2106 استان يزد

 36 218384 جمع 
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                                1392به تفكيك بخش و استان در سال  (1)( : فروش برق وزارت نيرو1-171جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

(2)صنعتي تجاري عمومي خانگي استان
 جمع روشنايي معابر كشاورزي 

 6770.3 165.0 987.9 2632.8 473.9 526.9 1983.8 آاربايشان  دقي 

 4149.3 146.0 927.2 980.2 282.3 300.8 1512.7 آاربايشان غدبي

 1410.4 47.0 224.3 365.0 107.9 125.2 540.9 اردبيل

 20350.4 285.0 2582.3 11940.1 833.0 1122.3 3587.7 اصفهان

 4796.3 110.0 638.3 1386.8 417.5 488.5 1755.2 البدز 

 1133.6 27.0 152.0 288.4 47.6 215.2 403.3 ايالم 

 4758.0 56.0 129.6 634.9 303.7 708.9 2924.8 بو هد 

 28748.7 415.0 2127.1 6509.6 4619.4 4771.5 10306.2 تهدان 

 1467.4 49.0 473.8 388.2 61.9 101.3 393.2 چهارم ال و بختياري

 1300.4 62.0 514.2 184.6 73.3 131.5 334.7 خداسان جنوبي 

 14009.0 285.0 4829.8 3515.7 860.1 849.5 3669.0 خداسان رضوي 

 1380.5 25.0 325.6 521.3 58.4 85.9 364.3 مالي خداسان  

 23568.9 270.0 1779.1 8638.7 905.1 1547.6 10428.4 خوزستان 

 3061.8 60.0 546.2 1728.5 95.6 134.8 496.7 زنشان 

 2798.6 47.0 659.8 1380.0 96.3 172.7 442.7 سمنان 

 4220.0 180.0 705.0 343.6 239.9 579.7 2171.8 سيستان و بلوچستان

 11224.5 244.0 3772.9 2105.0 642.2 1022.1 3438.3 فارس 

 4369.7 58.0 958.0 2292.8 148.4 223.5 689.0 قزوين 

 2823.1 52.0 468.1 975.7 212.3 249.0 865.9 قم 

 1852.7 45.0 461.4 262.7 109.4 140.9 833.2 كددستان 

 9055.5 144.0 3410.2 2379.0 323.1 586.0 2213.2 كدمان 

 2875.4 90.0 414.6 779.6 158.9 436.5 995.8 كدمانشا  

 1128.2 35.0 125.9 293.7 57.8 119.5 496.2 كهگيلويه و بويداحمد

 2530.7 65.0 443.1 501.9 170.6 209.5 1140.7 گلستان 

 4346.1 150.0 420.1 1160.6 376.4 417.8 1821.2 گيالن 

 3010.1 84.0 560.8 1142.4 128.4 269.8 824.7 لدستان 

 6627.2 192.0 774.6 1845.0 506.1 619.4 2690.1 مازندران 

 7384.9 91.0 1175.5 4815.1 170.2 237.9 895.2 مدكزي 

 11816.3 90.7 614.8 5267.6 553.1 951.6 4338.5 (3)هدمزگان

 3763.8 96.0 1211.7 1083.9 154.4 269.6 948.1 همدان 

 6356.5 99.0 689.1 4290.4 188.9 215.6 873.5 يزد

 203088.0 3764.7 33103.1 70633.7 13376.6 17830.9 64378.9 جمع 

 باشد. شامل آب و برق کيش نيز مي( 9
 گردد. ( شامل بخش حمل و نقل و پااليشگاه نيز مي2
 ( مصرف جزيره کيش در استان هرمزگان لحاظ گرديده است. 8
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                                                                   1392شتركين برق به تفكيك بخش و استان در سال ( : م1-171جدول )

 )مشترک(  

 كشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي استان
روشنايي 

(1)معابر
 

 جمع

 1548589 5020 16320 13222 225443 57046 1236558 آاربايشان  دقي 

 1057444 5198 16377 4883 140099 25261 870824 يآاربايشان غدب

 454737 2093 3246 2506 53196 15485 380304 اردبيل

 2229500 12945 36817 25800 308012 71847 1787024 اصفهان

 1097964 4250 4187 5136 123321 62780 902540 البدز

 186179 1410 2330 1023 19543 6739 156544 ايالم 

 370129 1646 3190 2038 48374 10727 305800 بو هد

 5949420 11307 9632 34458 893201 435136 4576993 تهدان 

 299583 1912 5051 1994 29773 8333 254432 چهارم ال و بختياري

 316211 2849 4179 1973 30131 12676 267252 خداسان جنوبي 

 2394734 9646 17787 15627 294071 79979 1987270 خداسان رضوي 

 299460 2084 2745 1300 29508 9343 256564 خداسان  مالي 

 1353597 9071 8373 3774 170986 40719 1129745 خوزستان 

 378062 1869 6889 2931 40827 12288 315127 زنشان 

 327868 1503 4561 4033 41671 16973 260630 سمنان 

 657246 2165 10326 2023 67667 20432 556798 سيستان و بلوچستان

 1690715 8906 35914 11745 185963 48119 1408974 فارس 

 500566 1996 4972 3813 56343 28412 407026 قزوين 

 462199 769 2953 5354 60366 11942 381584 قم 

 540025 1417 7868 2274 54622 12787 462474 كددستان 

 974388 9589 12696 3791 94430 26149 837322 كدمان 

 654678 3549 6576 2231 72329 19123 554419 كدمانشا  

 208167 1078 2189 987 17676 6730 180585 كهگيلويه و بويداحمد

 606647 1 7717 2331 68232 25321 503046 گلستان 

 1195116 12373 14367 4530 174467 53495 948257 گيالن 

 534356 881 6381 2450 51883 12838 460804 لدستان 

 1608429 8464 42159 10722 179036 68699 1307813 مازندران 

 617531 1477 8479 5427 63502 21413 518710 مدكزي 

 585794 2139 7229 2579 70025 25772 480189 (2)هدمزگان 

 635745 - 10806 4302 71943 22260 526434 همدان 

 552100 - 7679 8371 73464 13794 448792 يزد 

 30287179 127607 329995 193628 3810104 1282618 24670834 جمع

 ها کنتور مربوط به روشنايي معابر به طور کامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است. ( چون در اکثر شرکت9
 گردد. ( شامل منطقه کيش نيز مي2
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                                     1314-92هاي ين برق به تفكيك نوع تعرفه طي سال( : تعداد مشترك1-172جدول )

 )هزار مشترک( 

(1)روشنايي معابر  كشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي سال 
 جمع 

1314 16398 677 2314 132 127 37 19648 

1315 16989 749 2531 152 138 47 20559 

1311 17769 792 2668 166 151 61 21546 

1313 18715 856 2828 165 174 70 22739 

1311 19844 952 3031 
(2)

161 
(2)

202 81 24191 

1311 21048.4 1005.1 3222.5 
(2)

158.5 
(2)

258/1 97.8 25692.7 

1311 22224.1 1082.5 3399.1 174.4 284.8 112.0 27164.9 

1311 23467.2 1180.9 3611.2 184.9 307.3 118.2 28751.5 

1312 24670.8 1282.6 3810.1 193.6 330.0 127.6 30287.2 

 ها کنتور مربوط به روشنايي معابر به طور کامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است.( چون در اکثر شرکت9
 باشد.  عتي به کشاورزي ميافزايش تعداد مشترکين بخش کشاورزي به دليل تغيير تعرفه برخي مشترکين صنبخشي از   (2

 

 1388-92هاي ( : توزيع فراواني زمان وقوع اوج بار توليدي طي سال1-173جدول )

 تعداد اتفاق  سال  دوره زماني 

 1 65 و 71 تيد  21ر  11

 7 ٫66 ٫67 ٫68 ٫69 ٫76 ٫89 92 تيد  31ر  21

 2 72 و 87 مدداد  11ر  1

82 90٫86٫84٫ مدداد  21 - 11 41 ٫  ٫ 80٫74٫70 7 

 5 ٫73 75 ٫ 79 ٫ 88 ٫ 91 مدداد  31ر  21

 4 ٫77 ٫46٫78 85  هديور 11 -1

 

( : روند تغييرات حداكثر توان توليدي همزمان در شبكه سراسري و خارج از شبكه و ضريب بار 1-174جدول )

 1314-92هاي  توليدي طي سال

 سال
شبكه سراسري 

 )مگاوات(

خارج از شبكه 

 )مگاوات(

 جمع

 مگاوات()
 ماه وقوع پيك

ضريب بار كل كشور 

 )درصد(

 66.1 مرداد 30694 85 30609 1314

 65.9 شهريور 32997 86 32912 1315

 67.3 مرداد 34583 103 34480 1311

 71.2 تير 34270 101 34169 1313

 67.0 مرداد 37580 108 37472 1311

 68.4 مرداد 39942 114 39828 1311

 64.9 مرداد 42245 119 42126 1311

 66.9 مرداد 43243 122 43121 1311

 65.6 تير 45659 130 45529 1312
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 تغييرات فصلي اوج بار توان توليد شده همزمان در شبكه سراسري و كل كشورروند ( : 1-178جدول )

 فصول سال 
اوج بار شبكه سراسري 

 )مگاوات(

تاريخ اوج بار شبكه 

 سراسري

 اوج بار همزمان

 )مگاوات(ور كل كش

تاريخ اوج بار كل 

 )همزمان(كشور 

     بهار 

 خرداد 28674 خرداد 28604 1314

 خرداد 31168 خرداد 31090 1315

 خرداد 33245 خرداد 33152 1311

 خرداد 32316 خرداد 32226 1313

 خرداد 33421 خرداد 33320 1311

 خرداد 38409 خرداد 38294 1311

 خرداد 36430 خرداد 36339 1311

 خرداد 40204 خرداد 40097 1311

 خرداد 40412 خرداد 40298 1312

     تابستان 

 مرداد 30694 مرداد 30609 1314

 شهريور 32997 شهريور 32912 1315

 مرداد 34583 مرداد 34480 1311

 تير 34270 تير 34169 1313

 مرداد 37580 مرداد 37472 1311

 دادمر 39942 مرداد 39828 1311

 مرداد 42245 مرداد 42126 1311

 مرداد 43243 مرداد 43121 1311

 تير 45659 تير 45529 1312

     پاييز 

 مهر 28048 مهر 27975 1314

 مهر 29594 مهر 29511 1315

 مهر 30204 مهر 30106 1311

 مهر 31245 مهر 31150 1313

 مهر 32414 مهر 32310 1311

 رمه 34364 مهر 34254 1311

 مهر 34063 مهر 33964 1311

 مهر 36469 مهر 36356 1311

 مهر 38664 مهر 38545 1312

     زمستان 

 اسفند 25945 اسفند 25905 1314

 دي 26806 دي 26766 1315

 دي 28415 دي 28366 1311

 دي 28724 دي 28671 1313

 اسفند 29056 اسفند 28990 1311

 دي 27876 دي 27817 1311

 دي 29513 دي 29470 1311

 اسفند 30656 اسفند 30599 1311

 دي 32635 دي 32582 1312
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 هاي( : حداكثر بار مصرفي صنايع در روز حداكثر نياز مصرف شبكه سراسري به تفكيك شركت1-178جدول )

 )مگاوات(                                               1314-92هاي اي طي سالبرق منطقه                                                               

 نام شركت
 روز حداكثر پيك سال

 صنايع
17/8/1314 4/8/1318 1/8/1318 8/8/1317 31/8/1311 22/4/1319 12/8/1391 24/8/1391 28/4/1392 

 27 2 6 25 23 - - - - مس سونگون آاربايشان

 اصفهان 

 190 178 185 166 179 160 159 160 160 ذوب آهن 

 612 708 492 207 775 483 555 393 369 فوالد مبارکه 

 149 103 131 94 101 96 89 81 16 فوالد صبا 

 باختد 

 29 34 41 59 56 21 14 32 32 ازنا 

 331 322 316 329 316 269 194 238 252 ايرالكو

 32 7 23 3 3 - - - - فوالد ويان

 88 94 70 79 78 84 6 80 86 فوالد  خداسان 

 خوزستان 

 332 440 578 135 367 124 352 140 29 صنايع فوالد

 127 166 99 120 161 157 114 109 102 نورد اهواز 

 NGL 17 14 7 7 7 7 11 1 5 9800گازمايع 

 11 10 10 16 6 - - - - فوالد اکسين  

 31 30 27 32 30 30 - 30 - فروسيليس   سمنان 

 - 6 - - - - - - - ر کرمانشاه  پليم غدب

 فارس 

 NGL 1 6 14 12 18 12 1 12 24 9200گازمايع 

 64 57 55 44 - - - - - پارس جنوبي

 14 - - - - - - - - ذوب آهن کوار 

 كدمان 
 156 177 133 196 172 185 189 162 141 سرچشمه 

 75 58 50 20 26 26 19 21 19 گل گهر  

 345 329 322 237 221 212 156 226 239 المهدي  هدمزگان 

 يزد 
 125 155 77 157 110 115 84 88 62 چادر ملو 

 65 8 - - - - - - - فوالد ارفع 

 2831 2896 2628 1938 2649 1981 1952 1780 1525 جمع صنايع

 
نايع در روز اي و ص هاي برق منطقه( :  حداكثر بار مصرفي همزمان كل كشور به تفكيك شركت1-177جدول )

    1314-92هاي  حداكثر نياز مصرف شبكه طي سال
 )مگاوات(

 نام مناطق
1314 

 )مرداد(

1318 

 )شهريور(

1318 

 )مرداد(

1317 

 )مرداد(

1311 

 )مرداد(

1319 

 )تير(

1391 

 )مرداد(

1391 

 )مرداد(

1392 

 (تير)
 2432 2300 2236 2250 2128 1958 2069 2125 1654 آاربايشان 

 3204 2839 2869 2819 2601 2519 2669 2421 2505 اصفهان 

 2234 2031 2136 2114 2077 1992 1977 1904 1806 باختد

 8244 7471 7491 7223 6779 5956 6572 6442 6356 تهدان

 2834 2670 2773 2677 2569 2551 2643 2574 2401 خداسان 

 6446 5950 6181 5739 5471 4890 4650 4879 4057 خوزستان 

 1207 1074 1065 1038 972 903 988 901 830 زنشان 

 421 399 346 370 349 331 340 287 287 سمنان 

 1022 972 944 882 882 728 715 637 577 سيستان و بلوچستان 

 1326 1307 1199 1273 1280 1164 1177 1129 1080 غدب 

 4066 3700 3488 3301 3244 2942 2858 2781 2393 فارس

 1627 1474 1418 1362 1323 1189 1190 1190 1093 ان كدم

 121 113 107 101 96 91 90 78.3 75 كيش

 1221 1221 1215 1117 818 895 890 858 840 گيالن

 2701 2971 2921 2463 1643 1914 1947 1750 1555 مازندران 

 2049 1941 1788 1623 1588 1385 1295 1196 1202 هدمزگان 

 738 698 676 629 581 660 560 520.5 494 يزد

 2831 2896 2628 1938 2649 1981 1952 1780 1527 صنايع 

 44724 42027 41481 38919 37050 34049 34582 33453 30732 كل كشور 
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 ساعت(ل / کیلووات)ريا                                        هاي مختلف مصرف كننده    ( : متوسط بهاي برق در بخش1-171جدول )

(1)كل  ساير مصارف صنعتي كشاورزي عمومي خانگي سال
 

1314 102.7 176.8 21.6 201.4 449.6 152.0 

1315 102.9 181.7 21.3 200.4 541.2 152.8 

1311 124.7 159.6 21.0 205.9 508.0 165.0 

1313 119.4 228.0 22.0 204.7 407.1 174.5 

1311 129.0 152.0 21.0 206.0 501.0 165.0 

1311 142.3 226.5 46.8 263.6 599.1 208.7 

1311 334.8 501.6 125.7 441.9 1275.3 409.5 

1311 337.5 491.0 131.1 427.5 1339.5 407.0 

1312 346.7 516.3 133.4 442.6 1342.2 418.5 

 باشد. ( اين ستون متوسط وزني تعرفه برق مي9
 

  1392واگذار شده و در جريان واگذاري به بخش غيردولتي تا پايان سال  هاي( : نيروگاه1-179جدول )

 نوع نيروگاه نام نيروگاه
ظرفيت 

 )مگاوات(
 نوع نيروگاه نام نيروگاه

ظرفيت 

 )مگاوات(

 2868.0 حرارتي، چرخه ترکيبي دماوند 28.4 تجديدپذير، بادي بينالود

 مشهد 
 1372.0 حرارتي، چرخه ترکيبي چدخه تدكيبي كازرون  132.5 حرارتي، بخاري 

 1040.4 حرارتي، چرخه ترکيبي چدخه تدكيبي نيشابور  195.6 گازي، بخاري

 تبديز  349.3 حرارتي، چرخه ترکيبي خوي
 736.0 حرارتي، بخاري 

 64.0 حرارتي، گازي  1305.6 حرارتي، چرخه ترکيبي گيالن 

 954.0 زيحرارتي، گا جهدم  714.0 حرارتي، چرخه ترکيبي قم 

  ديعتي  1616.0 حرارتي، بخاري   هيد م مدمنتظدي
 150.0 حرارتي، گازي

 346.8 حرارتي، چرخه ترکيبي 1035.3 حرارتي، چرخه ترکيبي فارس

 97.0 حرارتي، گازي  هيد زنب  يزد 960.0 حرارتي، گازي  اروميه

 600.0 حرارتي، بخاري  توس 960.0 حرارتي، گازي سبالن 

 648.0 حرارتي، گازي زاگدس  954.0 ارتي، گازيحر پدند 

 414.0 حرارتي، گازي چابهار 956.0 حرارتي، چرخه ترکيبي سنندج

  هيد منتظد قائم
 653.6 حرارتي، چرخه ترکيبي )چدخه تدكيبي( آبادان 625.0 حرارتي، بخاري 

 324.0 حرارتي، گازي قدس )سمنان(  648.0 حرارتي، گازي سلطانيه  997.5 حرارتي، چرخه ترکيبي

  BOOبه روش  (1)هاي قابل احداث توسط بخش غيردولتيريزي شده نيروگاه( : ظرفيت برنامه1-111جدول )
(مگاوات)  

 نام نيروگاه 
نوع 

 نيروگاه 

برق 

 اي  منطقه

 ريزي شده سال و ميزان ظرفيت برنامه

 جمع 1398 1398 1394 1393

 BOOاحداث نيروگاه به روش 

 سيكل ترکيبي

      

 484 160 324 - - خوزستان  جنوب اهواز  

 484 - - 160 324 يزد  چادرملو 

 484 160 324 - - هرمزگان پاسارگاد قشم  

 484 160 162 162 - مازندران    2ن غدب مازندرا

 648 - - 648  باختر  خدم آباد 

 484 - 160 324 - يزد  2صدوق يزد 

 484 - 160 324  کرمانشاه ا (  داالهو )كدمانش

 324 - -  324 خوزستان خدمشهد 

 484 - 160 324 - کرمان  سمنگان )سيدجان(  

 484 -  160 324 کرمان  فاز اول   –كهنوج 

 160 - - - 160 فارس گناو  

 484 - - 484 - خوزستان  ان هبهب

 1920 480 480 480 480 مناطق مختلف CHP , DG توليد پداكند  و توليد همزمان بدق و حدارت  

 7408 960 1770 3066 1612  - جمع

  باشد.گذار مربوطه و تأمين به موقع ارز و ريال مورد نياز ميهاي خصوصي منوط به فعال شدن سرمايه( احداث نيروگاه9
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 به تفکيک نوع زغال و مالکيت معدنسنگ زغال ميادین  -

 سنگ زغالقطعي ذخایر   -

 های صادر شده برای اکتشاف، ذخيره و هزینه عملياتتعداد گواهينامه  -

 سنگهای در حال اکتشاف و تجهيز معادن زغالطرح  -

 سنگ لزغاتوليد راج و استخ  -

 و محصوالت حاصل از آنسنگ واردات و صادرات انواع زغال  -

  سنگتوليد و فروش محصوالت حاصل از زغال  -

 سنگمتوسط قيمت فروش و قيمت تمام شده زغال  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سنگزغالجداول   -6-11-1
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 1392ت در سال و نوع مالكي ها سنگ كشور به تفكيك استان( : تعداد معادن زغال1-111جدول )

 استان
 نوع مالكيت تعداد معادن

 جمع
 تعاوني خصوصي دولتي  در حال تجهيز غيرفعال  فعال 

 13 - 13 - - 4 5 آاربايشان  دقي

 3 - 3 - 2 1 - آاربايشان غدبي 

 2 1 1 - - 2 - البدز

 2 - 2 - 2 - - تهدان

 27 4 16 7 - 12 15 خداسان جنوبي

 3 1 2 - - - 3 خداسان رضوي 

 1 - 1 - 1 - - خداسان  مالي 

 47 4 39 4 - 10 37 سمنان

 21 - 13 8 - 1 20 كدمان

 16 1 12 3 1 3 12 گلستان

 2 - 1 1 - 1 1 گيالن

 50 7 42 1 - 29 21 مازندران

 187 18 145 24 6 67 118 جمع

 

                                                                  1392شو و حرارتي در سال  ك ككسنگ كشور به تفكي( : تعداد معادن و ميزان ذخاير قطعي زغال1-112جدول )

 استان
 ميزان ذخاير قطعي )هزار تن( تعداد معادن

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

 1368.6 - 346.0 1022.7 13 1 4 8 آاربايشان  دقي

 210.0 - - 210.0 3 - - 3 يشان غدبي آاربا

 63.0 - - 63.0 2 - - 2 البدز

 42.0 - - 42.0 2 - - 2 تهدان

 866523.1 - 249958.0 616565.0 27 - 11 16 خداسان جنوبي 

 520.0 - - 520.0 3 - - 3 خداسان رضوي

 60.0 - 60.0 - 1 - 1 - خداسان  مالي 

 16973.4 461.3 120.5 16391.6 47 7 5 35 سمنان

 93840.4 4584.0 1030.6 88225.8 21 1 4 16 كدمان

 17702.7 1477.0 157.0 16068.7 16 1 1 14 گلستان

 1421.0 - - 1421.0 2 - 1 1 گيالن

 133999.1 - 3403.6 130595.5 50 - 32 18 مازندران

 1132723.3 6522.3 255075.6 871125.4 187 10 59 114 جمع

 که داراي دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتي هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفكيک نيست.  ( معادني هستند9
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  1392ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استاننوع مالكيت هر يك از معادن زغال و ( : وضعيت معادن1-113جدول )

 نام معدن
 نوع مالكيت  وضعيت معدن سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

          استان آذربايجان شرقي 

 - 1 - - 1 - - - 1 مين با ي حصار

 - 1 - - - 1 1 - -  1خطب 

 - 1 - - 1 - - - 1 چالي 

 - 1 - - - 1 - 1 - كاغلو گوزلو

 - 1 - - 1 - - 1 - قد  داغلي

 - 1 - - - 1 - - 1 خدما زرد 

 - 1 - - 1 - - - 1 يد سقا پ

 - 1 - - 1 - - - 1 قزل قلعه 

 - 1 - - 1 - - 1 - اسكانلو كليبد

 - 1 - - - 1 - 1 - قوش قيه سي

 - 1 - - 1 - - - 1 2خطب 

 - 1 - - - 1 - - 1 اميد مداغه

 - 1 - - 1 - - - 1 گويدرق

 - 13 - - 8 5 1 4 8 جمع 

          استان آذربايجان غربي

 - 1 - - 1 - - - 1 يلكلوي مياندوآب

 - 1 - 1 - - - - 1 قطار مياندوآب

 - 1 - 1 - - - - 1 قوزلوي  اهيندژ

 - 3 - 2 1 - - - 3 جمع 

              استان البرز 

 1 - - - 1 - - - 1 هيو و اسكنان 

 - 1 - - 1 - - - 1  لمزار 

 1 1 - - 2 - - - 2  جمع 

              استان تهران 

 - 1 - 1 - - - - 1 كولك در  

 - 1 - 1 - - - - 1 الر و تيدك 

 - 2 - 2 - - - - 2 جمع 

          استان خراسان جنوبي 

 - - 1 - - 1 - - 1 طبس  1پدود  

 - - 1 - - 1 - - 1 3پدود  

 1 - - - - 1 - 1 - مزينوي  دقي 

 - 1 - - - 1 - - 1 5پدود  

 - 1 - - - 1 - - 1  مالي  2پدود  

 - 1 - - - 1 - - 1  مالي 3پدود  

 1 - - - - 1 - 1 - مزينوي غدبي طبس

 - 1 - - - 1 - - 1 تخت زيتون 

 - 1 - - - 1 - - 1  1نايبند 
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 ...ادامه 1392ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استان( : وضعيت معادن و نوع مالكيت هر يك از معادن زغال1-113جدول )

 نام معدن
 نوع مالكيت  وضعيت معدن سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

 - 1 - - 1 - - - 1  3نايبند 

 - 1 - - 1 - - - 1 تخت نادر طبس 

 - 1 - - 1 - - - 1  2نايبند 

 - 1 - - 1 - - 1 - كالشور 

 - 1 - - 1 - - - 1 قديد 

 - 1 - - - 1 - - 1 راطبي )يال  مالي(

 1 - - - 1 - - 1 - جعفدان 

 - 1 - - - 1 - - 1  1پدود  

 - 1 - - 1 - - 1 - كلشانه 

 - 1 - - - 1 - 1 - دهنه نمكي 

 1 - - - - 1 - 1 - مزرعه حسام 

 - - 1 - 1 - - - 1  2پدود  

 - - 1 - - 1 - - 1  4پدود  

 - 1 - - - 1 - 1 - عباس م مودي

 - - 1 - 1 - - - 1 پدود   دقي

 - - 1 - 1 - - 1 - حدارتي مزينوي طبس

 - - 1 - 1 - - 1 - كوچكعلي  مالي

 - 1 - - 1 - - 1 - 2كلشانه 

 4 16 7 - 12 15 - 11 16 جمع

              استان خراسان رضوي 

 - 1 - - - 1 - - 1 آق دربند و ميانكوهي

 - 1 - - - 1 - - 1 و كيميا كك  

 1 - - - - 1 - - 1 گلبانو 

 1 2 - - - 3 - - 3  جمع 

              استان خراسان شمالي 

 - 1 - 1 - - - 1 - سنگ اسفداين  زغال

 - 1 - 1 - - - 1 - جمع 

          استان سمنان 

 - 1 - - - 1 1 - - سدو 

 - 1 - - - 1 1 - - سالدر  

 - 1 - - - 1 - - 1 گانو

 - 1 - - - 1 - - 1 چهارد  كالته 

 - 1 - - - 1 - - 1 آبدندان 

 - 1 - - - 1 1 - - دنبو 

 - 1 - - - 1 - - 1 سيا  پدسدخد 

 - 1 - - - 1 - - 1 طالو 

 - 1 - - 1 - - - 1 ريزچال 

 - - 1 - - 1 - - 1 بزرگ طزر 
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 ...ادامه 1392ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استاناز معادن زغال ( : وضعيت معادن و نوع مالكيت هر يك1-113جدول )

 نام معدن
 نوع مالكيت  وضعيت معدن سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

 - 1 - - 1 - - - 1 باريكاب 

 - 1 - - - 1 - - 1 زونشن

 - 1 - - - 1 - - 1 سيا  در  

 - 1 - - 1 - - - 1 ارسك 

 - 1 - - - 1 - - 1 بادله كو  

 - 1 - - - 1 - 1 - مهماندوست 

 - 1 - - 1 - 1 - - صبا 

 - 1 - - 1 - - - 1 منصور كو  

 - 1 - - 1 - - - 1 حليم در 

 - 1 - - - 1 - - 1 مهماندويه  دقي

 - 1 - - - 1 - - 1 مهماندويه غدبي

 - 1 - - - 1 - - 1 رزمشاي  دقي

 - 1 - - - 1 - - 1 رزمشاي مدكزي 

 - - 1 - - 1 - - 1 رزمشاي غدبي 

 - 1 - - - 1 - - 1 آبنما 

 - - 1 - - 1 - - 1 بدناكي 

 - - 1 - - 1 - - 1 كالريز  دقي

 - 1 - - - 1 - - 1 كالريز مدكزي

 - 1 - - - 1 - - 1 كالريز غدبي

 - 1 - - - 1 - - 1 سفيد كو 

 - 1 - - - 1 - - 1  ادار 

 - 1 - - - 1 - - 1 تموزاع 

 - 1 - - - 1 - - 1 ديباج )حالالن( 

 - 1 - - - 1 1 - - زرتنگه 

 - 1 - - - 1 1 - - آبخيزان 

 1 - - - - 1 - 1 - بيدك 

 - 1 - - - 1 - - 1 پديخان 

 1 - - - 1 - - - 1 تاش 

 1 - - - - 1 - 1 - آبشار ميقان 

 - 1 - - - 1 - - 1 جمنو و

 - 1 - - - 1 - - 1 حقعلي 

 - 1 - - 1 - - - 1 ابد

 1 - - - - 1 - - 1 دهمالي  دقي

 - 1 - - - 1 1 - - سدآسياب 

 - 1 - - 1 - - 1 - فوالد م له 

 - 1 - - - 1 - 1 - آريا 

 - 1 - - 1 - - - 1 خوريه چا م 

 4 39 4 - 10 37 7 5 35  جمع 
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 ...ادامه 1392ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استان( : وضعيت معادن و نوع مالكيت هر يك از معادن زغال1-113جدول )

 نام معدن
 نوع مالكيت  وضعيت معدن سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

          استان كرمان 

 - - 1 - - 1 - - 1 همكار

 - 1 - - - 1 - - 1 ا كلي

 - 1 - - - 1 1 - - داربيدخون

 - 1 - - - 1 - - 1 حتكن

 - 1 - - - 1 - 1 - باب هوتك

 - 1 - - - 1 - - 1 چشمه پودنه

 - - 1 - - 1 - - 1 هشوني

 - - 1 - - 1 - - 1 هشدك

 - 1 - - - 1 - - 1 گلتوك

 - - 1 - - 1 - - 1 كمسار

 - 1 - - - 1 - - 1 ونباب  گ

 - 1 - - - 1 - - 1 سداپدد   دقي

 - - 1 - - 1 - - 1 اسد آباد

 - 1 - - - 1 - - 1 باب نيزو

 - - 1 - - 1 - - 1 پابداناي اصلي

 - 1 - - - 1 - - 1 پابداناي جنوبي 

 - - 1 - - 1 - 1 - آب نيل جنوبي

 - - 1 - 1 - - - 1 خمدود

 - 1 - - - 1 - - 1 هشوني جنوبي 

 - 1 - - - 1 - 1 - نيزار

 - 1 - - - 1 - 1 - بوج حدارتي

 - 13 8 - 1 20 1 4 16 جمع

          استان گلستان 
 - - 1 - - 1 - - 1 رضي 

 - 1 - - - 1 - - 1  دق كالت 

 1 - - - - 1 - - 1 ندگس چال 

 - - 1 - 1 - - - 1 جوزچال

 - 1 - - - 1 - - 1 زمستان يورت 

 - 1 - - - 1 - - 1 ملچ آرام ت تاني 

 - 1 - - - 1 - - 1 ملچ آرام فوقاني 

 - 1 - - - 1 - - 1 2جوزچال 

 - 1 - - - 1 - - 1 غدب كالت 

 -  1 - - 1 - - 1 تخت 

 - 1 - - - 1 - - 1 2وطن 

 - 1 - - 1 - - - 1 دوآب 

 - 1 - - - 1 1 - - قشالق

 - 1 - - - 1 - 1 - چشمه ساران 

 - 1 - - 1 - - - 1 سيا  مدز كو  

 - 1 - 1 - - - - 1 فارسيان 

 1 12 3 1 3 12 1 1 14  جمع 
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 ...ادامه 1392ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استان( : وضعيت معادن و نوع مالكيت هر يك از معادن زغال1-113جدول )

 نام معدن
 نوع مالكيت  وضعيت معدن سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده ارتيحر كك شو

          استان گيالن 

 - - 1 - - 1 - - 1 سنگدود 

 - 1 - - 1 - - 1 - آغوزبن 

 - 1 1 - 1 1 - 1 1  جمع 

              استان مازندران 

 - 1 - - 1 - - - 1  ديف آباد اندروار آمل 

 - 1 - - 1 - - 1 - آخوانا

 1 - - - 1 - - 1 - آفنه سد

 - 1 - - 1 - - 1 - بيگ سي 

 - 1 - - 1 - - 1 -  ا  موزي بن 

 1 - - - 1 - - 1 -  وكا  ور 

 1 - - - 1 - - 1 - كدسنگ 

 1 - - - 1 - - 1 - لهاش

 - 1 - - 1 - - 1 - (2سورت اروست كياسد )

 - 1 - - 1 - - 1 - اسك 

 - 1 - - - 1 - - 1 پاك )انشيد تنگه(

 - 1 - - - 1 - - 1 تاريك در  

 - 1 - - - 1 - - 1 كارمزد

 - 1 - - - 1 - - 1 كارسنگ 

 - 1 - - 1 - - - 1 گليدان 

 - 1 - - 1 - - 1 - تنگه زغال غدبي 

 - 1 - - - 1 - 1 - طارم لو 

 - 1 - - 1 - - - 1 قله نور

 - 1 - - 1 - - 1 - گلندرود 

 - - 1 - - 1 - - 1 دآباد فيلنسوم كد

 - 1 - - 1 - - 1 - 2واز پايين 

 - 1 - - 1 - - 1 - تنگه زغال  دقي

 - 1 - - 1 - - - 1 كليك و ياسل

 - 1 - - - 1 - 1 - ماهان 

 - 1 - - - 1 - 1 - تنگه الويج 

 - 1 - - - 1 - - 1 اروست  دقي

 - 1 - - - 1 - - 1 كياسد

 - 1 - - - 1 - - 1 سنام 

 - 1 - - 1 - - 1 - ديوا

 - 1 - - 1 - - - 1 اروست 

 - 1 - -  1 - - 1 (1تاش )

 - 1 - - 1 - - 1 - ازارسي

 - 1 - - 1 - - - 1 سنگ چشمه 
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 ...ادامه 1392ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استان( : وضعيت معادن و نوع مالكيت هر يك از معادن زغال1-113جدول )

 نام معدن
 نوع مالكيت  وضعيت معدن سنگ زغال نوع

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

 1 - - - - 1 - 1 -  هدچال 

 1 - - - - 1 - 1 - سنگ درگا  

 - 1 - - 1 - - 1 - بشيد  و كله سد

 - 1 - - 1 - - 1 - اروست غدبي 

 - 1 - - - 1 - - 1  يد در  سوادكو 

 - 1 - - 1 - - 1 - پشتكو  بدد

 1 - - - 1 - - 1 - راش نور -1واز پايين 

 - 1 - - 1 - - 1 - چمد در  

 - 1 - - - 1 - - 1 چل 

 - 1 - - 1 - - 1 - انارستان الويج 

 - 1 - - - 1 - 1 - نهد رودبار كشور 

 - 1 - - 1 - - 1 - خصيل باغ چمستان 

 - 1 - - - 1 - - 1 يوش بلد 

 - 1 - - - 1 - 1 - جدكو  چمستان 

 - 1 - - - 1 - 1 - كندلو

 - 1 - - 1 - - 1 - گلندرود  دقي

 - 1 - - - 1 - 1 - نايليبمدد كسچنگ 

 7 42 1 - 29 21 - 32 18  جمع 

 18 145 24 6 67 114 10 59 118 كل كشور

 تي هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفكيک نيست.( معادني هستند که داراي دو نوع زغال سنگ کک شو و حرار9
 مالحظات: 

گردند. الزم به ذکر است بر اساس تعاريف ارائه شده از سوي بندي ميمعادن کشور از لحاظ فعاليت به سه گروه فعال، غير فعال و در حال تجهيز تقسيم
برخي از معادن فعال کشور که داراي با اين وجود باشند.  يبردار پروانه بهرهداراي که  گرددي اطالق ميمعادن به معادن فعالصنعت، معدن و تجارت، وزارت 

به عنوان زغال سنگ حمل شده از معدن  زانيمهاي کشور، همچنين در آمار برخي از استان ندارند.سنگ توليد زغاللزوماً  برداري هستند، پروانه بهره
امكان  نيلذا ا هاي آتي از معدن خارج گردد.سنگ استخراج شده در هر سال، در سالست مقداري از زغالشود. بنابراين ممكن ا ياستخراج ساالنه اعالم م

 ديتول نيزفعال  ريک معدن غيشود که به نظر برسد که يامر گاه سبب م نيحمل شود. ا گريو در سال د ديتول ياز زغال سنگ در سال يزانيوجود دارد که م
 باشد.يزغال حمل شده در آن سال م انگريبدر اصل  ،توليد زانيم يگاه هكيداشته است. در حال

 
 1314-92هاي هاي صادر شده براي اكتشاف، ذخيره و هزينه عمليات طي سال ( : تعداد گواهينامه1-114جدول )

 )ميليون ريال(هزينه عمليات اكتشاف  )هزار تن(تناژ ذخيره كشف شده   هاي صادره تعداد گواهينامه سال

1314 35 395000.0 31354.0 

1315 4 56.7 1338.8 

1311 2 312.5 1450.0 

1313 2 17.8 506.3 

1311 5 224.0 1467.0 

1311 3 113.1 12474.0 

1311 7 369556.5 17856.0 

1311 1 10.0 342.0 

1312 - - - 
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  1392شويي ايران در سال  ي و زغالهاي كك ساز سنگ و كارخانهتجهيز معادن زغال ي وهاي اكتشاف( : طرح1-118جدول )

 سال شروع  هدف طرح عنوان طرح
 سال

 برداريبهره  

 (1)عملكرد هزينه 

 )ميليارد ريال(

 پيشرفت

 فيزيكي

 )درصد(

      خاتمه يافته: ياكتشاف هايطرح

 100 60 1691 1384 سنگ حرارتي اکتشاف زغال كوچكعلي  مالي  2بلوك 

 100 35 1392 1391 سنگ حرارتي شاف زغالاکت كوچكعلي جنوبي  1بلوك 

 100 29 1392 1389 سنگ حرارتي اکتشاف زغال كو  ورامي 

      در دست اجرا: هاي اكتشافي طرح

 حوز  زغالدار البدز مدكزي 
سنگ حرارتي  اکتشاف زغال

 19 ● 1698 1692 و کک شو

 حوز  زغالدار ايدان مدكزي
سنگ حرارتي  اکتشاف زغال

 32 ● 1395 1692 و کک شو

شويي در  كارخانجات كك سازي و زغال
 برداري:  حال بهره

    
 

 3احداث كارخانه كك سازي  مار  
 اوب آهن 

هزار  100توليد ساليانه 
 100 2250 1691 1382 تن کک

 رويي هلردينگ    احداث كارخانره زغرال  
 خاورميانه

هزار تن  400توليد ساليانه 
 سنگ کنسانتره زغال

1389 1691 200 
(6)

 100 

سنگ و احداث طرح تجهيز معادن زغال
 : (2)كارخانجات كك سازي در دست اجرا 

     

هزار  825توليد ساليانه   ويي سواد كو  احداث كارخانه زغال
 5 60 1698 1692 شو کک سنگ تن زغال

 باشد.  مي 9812( عملكرد هزينه از ابتداي طرح تا پايان سال 9
و احداث طبس، کارخانه کک سازي سواد کوه )البرز مرکزي(  4سنگ خمرود زرند، تخت و پروده هاي تجهيز معادن زغاله طرحهاي گذشت( در سال2

 اند.دهيبه بعد موکول گرد 18به سال  يمال نيعدم تأم ليطبس در دست اجرا اعالم شده بود که به دل يکارخانه کک ساز

  باشند.مقادير در دسترس نمي                                                                                                           ميليون يورو. 6( بعالوه 8
 

  1392 سنگ و نوع مالكيت معدن در سالها، نوع زغال سنگ به تفكيك استان( : ميزان استخراج از معادن زغال1-118جدول )

 )هزار تن(

 نام استان 
 نوع مالكيت  سنگ زغالنوع 

 جمع 
 تعاوني خصوصي دولتي  (1) تفكيك نشده حرارتي  كك شو 

 1.2 - 1.2 - - 1.2 - آاربايشان  دقي

 - - - - - - - آاربايشان غدبي 

 - - - - - - - البدز

 - - - - - - - تهدان 

 1083.3 19.1 458.0 606.2 - 19.1 1064.2 خداسان جنوبي  

 21.7 0.3 21.4 - - - 21.7 خداسان رضوي  

 - - - - - - - خداسان  مالي  

 229.0 0.7 64.8 163.5 6.8 0.2 222.0 سمنان  

 2326.4 - 711.5 1614.9 42.0 66.0 2218.4 كدمان  

 218.0 1.9 176.7 39.3 0.3 10.1 207.6 گلستان  

 4.0 - - 4.0 - - 4.0 گيالن  

 175.5 23.5 151.9 - - 37.0 138.4 مازندران 

 4059.0 45.5 1585.5 2428.0 49.1 133.7 3876.3 جمع  

 ( معادني هستند که داراي دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتي هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفكيک نيست.9
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           1392ها در سال   انتسنگ كشور به تفكيك اس ( : ميزان ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معادن زغال1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 
 ميزان استخراج  ميزان ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

         استان آذربايجان شرقي 

 - - - - 44.0 - - 44.0 مين با ي حصار

 - - - - 367.3 - - 367.3  1خطب 

 - - - - 30.0 - - 30.0 چالي 

 1.2 - 1.2 - 50.0 - 50.0 - كاغلو گوزلو

 - - - - 70.9 - 70.9 - قد  داغلي

 - - - - 87.5 - - 87.5 خدما زرد 

 - - - - 50.6 - - 50.6 پيد سقا 

 - - - - 18.2 - - 18.2 قزل قلعه 

 - - - - 85.6 - 85.6 - لو كليبدناسكا

 - - - - 139.5 - 139.5 - قوش قيه سي

 - - - - 112.7 - - 112.7 2خطب 

 - - - - 12.3 - - 12.3 اميد مداغه

 - - - - 300.0 - - 300.0 گويدرق

 1.2 - 1.2 - 1368.6 - 346.0 1022.7 جمع 

                 استان آذربايجان غربي

 - - - - 10.0 - - 10.0 يلكلوي مياندوآب 

 - - - - 64.0 - - 64.0 قطار مياندوآب 

 - - - - 136.0 - - 136.0 قوزلوي  اهيندژ

 - - - - 210.0 - - 210.0 جمع 

         استان البرز 

 - - - - 53.0 - - 53.0 هيو و اسكنان 

 - - - - 10.0 - - 10.0  لمزار 

 - - - - 63.0 - - 63.0 جمع 

                 استان تهران 

 - - - - 12.0 - - 12.0 كولك در 

 - - - - 30.0 - - 30.0 الر و تيدك 

 - - - - 42.0 - - 42.0  جمع 

            استان خراسان جنوبي 

 606.2 - - 606.2 63817.0 - - 63817.0 طبس  1پدود  

 - - - - 80424.0 - - 80424.0 3پدود  

 5.0 - 5.0 - 117.2 - 117.2 - مزينوي  دقي 

 170.4 - - 170.4 8133.3 - - 8133.3 5پدود  

 96.0 - - 96.0 2121.2 - - 2121.2 مالي   2پدود  

 125.8 - - 125.8 1090.0 - - 1090.0  مالي 3پدود  

 10.8 - 10.8 - 190.1 - 190.1 - مزينوي غدبي طبس

 40.1 - - 40.1 396.0 - - 396.0 تخت زيتون 
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           ... ادامه 1392ها در سال   يك استانسنگ كشور به تفك ( : ميزان ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معادن زغال1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 
 ميزان استخراج  ميزان ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

 1.3 - - 1.3 240.0 - - 240.0  1نايبند 

 - - - - 200.0 - - 200.0  3نايبند 

 - - - - 87.0 - - 87.0 تخت نادر طبس 

 - - - - 230.0 - - 230.0  2نايبند 

 0.04 - 0.04 - 250.0 - 250.0 - كالشور 

 - - - - 250.0 - - 250.0 قديد 

 4.5 - - 4.5 810.9 - - 810.9 راطبي )يال  مالي(

 - - - - 30.0 - 30.0 - جعفدان 

 20.0 - - 20.0 1366.8 - - 1366.8  1پدود  

 - - - - 33.2 - 33.2 - كلشانه 

 - - - - 6.7 - 6.7 - دهنه نمكي 

 3.3 - 3.3 - 156.8 - 156.8 - مزرعه حسام 

 - - - - 28276.0 - - 28276.0  2پدود  

 - - - - 252032.0 - - 252032.0  4پدود  

 - - - - 37.0 - 37.0 - عباس م مودي 

 - - - - 177091.0 - - 177091.0 پدود   دقي

 - - - - 209600.0 - 209600.0 - ي طبس حدارتي مزينو

 - - - - 39500.0 - 39500.0 - كوچكعلي  مالي 

 - - - - 37.0 - 37.0 -  2كلشانه 

 1083.3 - 19.1 1064.2 866523.1 - 249958.0 616565.0  جمع

         استان خراسان رضوي 

 21.4 - - 21.4 330.0 - - 330.0 آق دربند و ميانكوهي

 - - - - 132.0 - - 132.0 كك  و كيميا 

 0.3 - - 0.3 58.0 - - 58.0 گلبانو 

 21.7 - - 21.7 520.0 - - 520.0 جمع

            استان خراسان شمالي 

 - - - - 60.0 - 60.0 - سنگ اسفداين  زغال

 - - - - 60.0 - 60.0 - جمع 

         استان سمنان 

 - - - - 23.5 23.5 - - سدو 

 2.8 2.8 - - 73.5 73.5 - - در سال

 0.02 - - 0.02 50.0 - - 50.0 گانو

 1.5 - - 1.5 100.0 - - 100.0 چهارد  كالته 

 0.1 - - 0.1 5.0 - - 5.0 آبدندان 

 2.3 2.3 - - 320.0 320.0 - - دنبو 

 0.3 - - 0.3 10.0 - - 10.0 سيا  پدسدخد 

 0.9 - - 0.9 100.0 - - 100.0 طالو 
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           ... ادامه 1392ها در سال   سنگ كشور به تفكيك استان ( : ميزان ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معادن زغال1-117ل )جدو

 )هزار تن( 

 نام معدن 
 ميزان استخراج  ميزان ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

 - - - - 16.0 - - 16.0 ريزچال 

 35.7 - - 35.7 2520.0 - - 2520.0 بزرگ طزر 

 - - - - 20.0 - - 20.0 باريكاب 

 0.4 - - 0.4 7.5 - - 7.5 زونشن

 - - - - 10.0 - - 10.0 سيا  در  

 - - - - 16.5 - - 16.5 ارسك 

 2.5 - - 2.5 70.0 - - 70.0 بادله كو  

 0.1 - 0.1 - 8.0 - 8.0 - مهماندوست 

 - - - - 14.0 14.0 - - صبا 

 - - - - 5.0 - - 5.0 منصور كو  

 - - - - 20.0 - - 20.0 حليم در 

 5.0 - - 5.0 200.0 - - 200.0 مهماندويه  دقي

 7.0 - - 7.0 300.0 - - 300.0 مهماندويه غدبي

 3.7 - - 3.7 3600.0 - - 3600.0 رزمشاي  دقي

 6.3 - - 6.3 2420.0 - - 2420.0 رزمشاي مدكزي 

 47.3 - - 47.3 1535.0 - - 1535.0 رزمشاي غدبي 

 11.6 - - 11.6 920.0 - - 920.0 آبنما 

 37.5 - - 37.5 2155.0 - - 2155.0 بدناكي 

 36.8 - - 36.8 663.0 - - 663.0 كالريز  دقي

 12.0 - - 12.0 609.0 - - 609.0 كالريز مدكزي 

 6.6 - - 6.6 506.3 - - 506.3 كالريز غدبي

 2.2 - - 2.2 100.0 - - 100.0 سفيد كو 

 0.8 - - 0.8 8.3 - - 8.3  ادار 

 0.2 - - 0.2 20.0 - - 20.0 تموزاع 

 0.3 - - 0.3 5.0 - - 5.0 ديباج )حالالن( 

 0.6 0.6 - - 12.5 12.5 - - زرتنگه 

 0.6 0.6 - - 7.8 7.8 - - آبخيزان 

 0.01 - 0.01 - 25.0 - 25.0 - بيدك 

 0.1 - - 0.1 25.0 - - 25.0 پديخان 

 - - - - 50.0 - - 50.0 تاش 

 - - - - 45.0 - 45.0 - آبشار ميقان 

 2.8 - - 2.8 220.0 - - 220.0 وجمنو 

 - - - - 50.0 - - 50.0 حقعلي 

 - - - - 12.5 - - 12.5 ابد

 0.7 - - 0.7 32.0 - - 32.0 دهمالي  دقي

 0.5 0.5 - - 10.0 10.0 - - سدآسياب 

 - - - - 35.0 - 35.0 - فوالد م له 

 0.1 - 0.1 - 7.5 - 7.5 - آريا 

 - - - - 10.6 - - 10.6 خوريه چا م

 229.0 6.8 0.21 222.0 16973.4 461.3 120.5 16391.6  جمع 
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           ... ادامه 1392ها در سال   سنگ كشور به تفكيك استان ( : ميزان ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معادن زغال1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 
 ميزان استخراج  ميزان ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

            استان كرمان 

 259.0 - - 259.0 6970.4 - - 6970.4 همكار 

 100.0 - - 100.0 2162.9 - - 2162.9 ا كلي

 42.0 42.0 - - 4584.0 4584.0 - - داربيدخون

 60.0 - - 60.0 720.0 - - 720.0 حتكن 

 15.0 - 15.0 - 150.0 - 150.0 - باب هوتك 

 150.0 - - 150.0 3527.0 - - 3527.0 چشمه پودنه

 240.0 - - 240.0 12140.6 - - 12140.6 هشوني 

 68.0 - - 68.0 817.0 - - 817.0 هشدك

 100.0 - - 100.0 2850.0 - - 2850.0 گلتوك 

 7.5 - - 7.5 30.0 - - 30.0 كمسار 

 50.0 - - 50.0 1071.0 - - 1071.0 باب  گون 

 100.0 - - 100.0 2086.0 - - 2086.0 سداپدد   دقي

 9.1 - - 9.1 54.4 - - 54.4 اسد آباد

 - - - - 1464.6 - - 1464.6 باب نيزو

 253.4 - - 253.4 6081.0 - - 6081.0 پابداناي اصلي 

 55.0 - - 55.0 10000.0 - - 10000.0 پابداناي جنوبي 

 28.0 - 28.0 - 865.6 - 865.6 - آب نيل جنوبي 

 750.0 - - 750.0 38000.0 - - 38000.0 خمدود

 16.5 - - 16.5 116.0 - - 116.0 هشوني جنوبي 

 18.0 - 18.0 - 135.0 - - 135.0 نيزار 

 5.0 - 5.0 - 15.0 - 15.0 - يبوج حدارت

 2326.4 42.0 66.0 2218.4 93840.4 4584.0 1030.6 88225.8 جمع

         استان گلستان 

 3.1 - - 3.1 1100.0 - - 1100.0 رضي 

 6.0 - - 6.0 120.0 - - 120.0  دق كالت 

 1.9 - - 1.9 75.0 - - 75.0 ندگس چال 

 - - - - 331.0 - - 331.0 جوزچال

 92.9 - - 92.9 1265.0 - - 1265.0 مستان يورت ز

 36.6 - - 36.6 2600.0 - - 2600.0 ملچ آرام ت تاني 

 17.8 - - 17.8 2500.0 - - 2500.0 ملچ آرام فوقاني 

 7.8 - - 7.8 500.0 - - 500.0 2جوزچال 

 3.8 - - 3.8 160.0 - - 160.0 غدب كالت 

 36.2 - - 36.2 6938.0 - - 6938.0 تخت 

 1.0 - - 1.0 424.0 - - 424.0 2وطن 

 - - - - 11.7 - - 11.7 دوآب 

 0.3 0.3 - - 1477.0 1477.0 - - قشالق

 10.1 - 10.1 - 157.0 - 157.0 - چشمه ساران 

 0.5 - - 0.5 20.0 - - 20.0 سيا  مدز كو  

 - - - - 24.0 - - 24.0 فارسيان 

 218.0 0.3 10.1 207.6 17702.7 1477.0 157.0 16068.7  جمع 
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           ... ادامه 1392ها در سال   سنگ كشور به تفكيك استان ( : ميزان ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معادن زغال1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 
 ميزان استخراج  ميزان ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

         استان گيالن 

 4.0 - - 4.0 295.0 - - 295.0 سنگدود 

 - - - - 1126.0 - - 1126.0 آغوزبن 

 4.0 - - 4.0 1421.0 - - 1421.0  جمع 

                 استان مازندران 

 - - - - 13.6 - - 13.6  ديف آباد اندروار آمل 

 - - - - 45.0 - 45.0 - آخوانا

 - - - - 65.0 - 65.0 - آفنه سد

 0.3 - 0.3 - 66.0 - 66.0 - بيگ سي 

 - - - - 106.0 - 106.0 -  ا  موزي بن 

 - - - - 100.0 - 100.0 -  وكا  ور 

 - - - - 50.0 - 50.0 - كدسنگ 

 - - - - 24.0 - 24.0 - لهاش

 - - - - 35.0 - 35.0 - سورت اروست كياسد

 - - - - 50.0 - 50.0 - اسك 

 10.0 - - 10.0 420.0 - - 420.0 ك )انشيد تنگه(پا

 35.9 - - 35.9 480.0 - - 480.0 تاريك در  

 58.6 - - 58.6 28000.0 - - 28000.0 كارمزد

 7.8 - - 7.8 42200.0 - - 42200.0 كارسنگ 

 - - - - 57900.0 - - 57900.0 گليدان 

 - - - - 110.0 - 110.0 - تنگه زغال غدبي 

 1.6 - 1.6 - 150.0 - 150.0 -  طارم لو

 - - - - 20.0 - - 20.0 قله نور

 - - - - 1500.0 - 1500.0 - گلندرود 

 - - - - 120.0 - - 120.0 فيلنسوم كددآباد 

 - - - - 120.0 - 120.0 - 2واز پايين 

 - - - - 67.0 - 67.0 - تنگه زغال  دقي

 - - - - 46.0 - - 46.0 كليك و ياسل

 1.7 - 1.7 - 162.0 - 162.0 - ماهان 

 1.1 - 1.1 - 45.0 - 45.0 - تنگه الويج 

 0.2 - - 0.2 59.1 - - 59.1 اروست  دقي

 18.0 - - 18.0 850.0 - - 850.0 كياسد

 1.1 - - 1.1 55.0 - - 55.0 سنام 

 - - - - 90.0 - 90.0 - ديوا

 - - - - 38.4 - - 38.4 اروست 

 - - - - 66.8 - - 66.8 (  1تاش )

 - - - - 15.0 - 15.0 - ازارسي

 - - - - 200.0 - - 200.0 سنگ چشمه 

 5.7 - 5.7 - 79.0 - 79.0 -  هدچال 
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           ... ادامه 1392ها در سال   سنگ كشور به تفكيك استان ( : ميزان ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معادن زغال1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 

 ميزان استخراج  ميزان ذخيره 

 حرارتي كك شو
تفكيك 

 (1)نشده
 حرارتي كك شو  جمع

تفكيك 

 (1)نشده
 جمع

 17.8 - 17.8 - 58.0 - 58.0 - سنگ درگا  

 - - - - 14.0 - 14.0 - بشيد  و كله سد

 - - - - 56.0 - 56.0 - اروست غدبي 

 3.5 - - 3.5 65.0 - - 65.0  يد در  سوادكو 

 0.1 - 0.1 - 15.0 - 15.0 -   بددپشتكو

 - - - - 25.0 - 25.0 - راش نور -1واز پايين 

 - - - - 22.3 - 22.3 - چمد در  

 1.4 - - 1.4 40.0 - - 40.0 چل 

 0.1 - 0.1 - 116.0 - 116.0 - انارستان الويج 

 1.8 - 1.8 - 57.8 - 57.8 - نهد رودبار كشور 

 - - - - 15.5 - 15.5 - خصيل باغ چمستان 

 2.0 - - 2.0 21.6 - - 21.6 يوش بلد 

 0.1 - 0.1 - 29.0 - 29.0 - جدكو  چمستان 

 6.0 - 6.0 - 15.0 - 15.0 - كندلو

 - - - - 31.0 - 31.0 - گلندرود  دقي

 0.8 - 0.8 - 70.0 - 70.0 - نياليبمدد كسچنگ 

 175.5 - 37.0 138.4 133999.1 - 3403.6 130595.5  جمع 

 4059.0 49.1 133.7 3876.3 1132723.3 6522.3 255075.6 871125.4 كل كشور

 ( معادني هستند  که داراي دو نوع زغال سنگ  کک شو و حرارتي هستند، اما ميزان ذخيره  آن قابل تفكيک نيست.9
 مالحظات: 

گردند. الزم به ذکر است بر اساس تعاريف ارائه شده از سوي دي ميبنمعادن کشور از لحاظ فعاليت به سه گروه فعال، غير فعال و در حال تجهيز تقسيم
باشند. با اين وجود برخي از معادن فعال کشور که داراي  يبردار پروانه بهرهداراي که  گرددي اطالق ميمعادن به معادن فعالوزارت صنعت، معدن و تجارت، 

به عنوان زغال سنگ حمل شده از معدن  زانيمهاي کشور، همچنين در آمار برخي از استان .ندارندسنگ توليد زغاللزوماً  برداري هستند، پروانه بهره
امكان  نيلذا ا هاي آتي از معدن خارج گردد.سنگ استخراج شده در هر سال، در سالشود. بنابراين ممكن است مقداري از زغال ياستخراج ساالنه اعالم م

 ديتول نيزفعال  ريک معدن غيشود که به نظر برسد که يامر گاه سبب م نيحمل شود. ا گريو در سال د ديتول ياز زغال سنگ در سال يزانيوجود دارد که م
باشد.يزغال حمل شده در آن سال م انگريبدر اصل  ،توليد زانيمگاهي  هكيداشته است. در حال

 
 )هزار تن(                                                             1314-92هاي سنگ طي سال( : ميزان توليد كنسانتره زغال1-111جدول )

 جمع طبس البرز مركزي البرز غربي البرز شرقي كرمان سال

1314 529.1 320.8 - 80.5 - 930.4 

1315 615.8 320.0 - 88.7 - 1024.5 

1311 613.7 319.7 
(1) 

90.9 15.1 1039.4 

1313 589.9 322.8 
(1) 

98.6 231.0 1242.3 

1311 531.7 297.7 
(1) 

87.9 130.9 1048.2 

1311 488.6 290.5 
(1) 

85.1 125.9 990.2 

1311 416.5 235.2 
(1) 

94.6 325.9 1072.1 

1311 439.0 157.0 
(1) 

87.0 254.0 937.0 

1312 351.4 158.4 
(1) 

92.5 319.3 921.5 

سنگ استخراج شده جهت زغـال شـويي بـه شـاهرود و ديـزآب      ندازي کارخانه زغال شويي آن، زغال( با توجه به ميزان کم استخراج البرز غربي و عدم راه ا9
 گردد.گردد و کنسانتره توليد شده در آمار آن مناطق درج ميارسال مي
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                                                                  (1)1392سنگ در سال ( : عملكرد ماهانه توليد كنسانتره زغال1-119جدول )

 )تن(  

 جمع طبس  البرز مركزي  البرز غربي البرز شرقي كرمان  ماه

 52174 12363 6959 - 8373 24479 فدوردين 

 93017 46642 10036 - 13926 22413 ارديبهشت

 84189 31856 8964 - 15360 28009 خدداد

 84190 13000 7861 - 15372 47957 تيد

 71493 16255 7503 - 15735 32000 مدداد

 102862 40323 8457 - 21366 32716  هديور

 77027 29136 6818 - 11937 29136 مهد  

 53798 5586 6978 - 13366 27868 آبان  

 65736 16423 7110 - 13516 28687 آار

 75285 38224 7879 - 7704 21478 دي 

 78852 30730 8272 - 11714 28136 بهمن

 82910 38719 5620 - 10021 28550 اسفند 

 921533 319257 92457 - 158390 351429 جمع    

 گردد. شو ميسنگ کک( شامل عملكرد کنسانتره زغال9

 

 

  1314-92هاي سنگ ايران طي سال( : واردات و صادرات زغال1-191جدول )

 سال
 صادرات واردات 

 )ميليون ريال( ارزش )تن(مقدار  )ميليون ريال(ارزش  )تن(مقدار 

1314 520296.4 667493.5 36384.4 32521.4 

1315 558081.8 748391.7 53744.8 63170.2 

1311 389587.3 627262.3 16977.1 14919.4 

1313 142644.1 291624.4 37288.1 19117.9 

1311 10496.9 137338.9 22096.4 7972.3 

1311 50532.2 135486.3 115081.1 46203.2 

1311 14316.4 17603.5 307888.3 148716.0 

1311 91284.8 499205.4 333358.5 264923.1 

1312 937243.1 7521055.9 305524.8 363552.7 
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سنگ و فرآورده  سنگ و محصوالت حاصل از آن به تفكيك انواع زغال ( : واردات و صادرات زغال1-191جدول )

 1392در سال 

 شرح 
 وزن 

 )تن(

 ارزش ريالي

 )ميليون ريال(

ارزش دالري 

 )هزار دالر(

    واردات: 

 1048.5 26158.6 3420.1 پيت ماس  

 314.2 7798.5 2250.1 ها به جز پيت ماس   سايد تورب

 78.1 1934.4 282.5 ها بدون ماد  فدّار سايد آنتداسيت

 7740.6 192163.6 42366.8 هاي بهم فشدد  نشد  كه در جاي ديگدي مذكور نبا د سنگ سايد زغال

 9181.4 228055.1 48319.4 جمع  

 292936.2 7262103.5 886183.8 ها   ها و نيمه كك كك

 1242.1 30897.2 2740.0 هاي معدني   سنگ و سايد قطدان قطدان حاصل از انواع زغال

 303359.8 7521055.9 937243.1 جمع كل 

    صادرات :  

 593.0 14754.1 23819.4 سنگ قيدي بهم فشدد  نشد   زغال

 1.8 45.2 4.8   سنگ تهيه  د  با د هاي جامد همانند كه از زغال سنگ و سوخت زغال قالبي، گلوله زغال

 14050.1 348492.5 281506.1 هاي بهم فشدد  نشد  كه در جاي ديگدي مذكور نبا د سنگ سايد زغال

 14644.9 363291.8 305330.3 جمع  

 10.5 260.8 194.6 ها   ها و نيمه كك كك

 - - - هاي معدني   سنگ و سايد قطدان قطدان حاصل از انواع زغال

 14655.4 363552.7 305524.8 جمع كل

 

             1314-92هاي  شو در واحدهاي كك سازي طي سال سنگ كك ( : مقدار مصرف زغال1-192جدول )

 )هزار تن( 

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح / سال

          ذوب آهن اصفهان

 113.7 4.5 34.9 10.3 77.1 203.2 321.8 497.5 520.9 مصدف از م ل واردات 

 658.0 160.1 395.9 668.3 942.8 686.3 1096.2 926.6 885.4 مصدف از م ل توليدات داخلي  

 771.7 164.6 430.8 678.6 1020.0 889.5 1418.0 1424.1 1406.3 جمع  

 20.2 20.0 21.5 14.2 21.2 20.7 15.7 18.1 19.7 د كك سازي آق دربند خداسان رضوي  واح

 112.0 130.0 126.1 61.0 48.0 48.0 48.0 40.0 36.0 واحدهاي سنتي كك سازي سمنان  

 ● 1.6 8.0 7.3 ● ● ● ● ● واحدهاي سنتي كك سازي آاربايشان  دقي

 447.1 447.4 477.7 449.0 348.0 154.3 - - - واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 1351.0 763.6 1064.0 1210.1 1437.1 1112.5 1481.7 1482.2 1462.0 جمع زغال سنگ مصرفي  

  باشند.مقادير در دسترس نمي
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                                                                      1314-92هاي  ( : توليد و فروش كك در ايران طي سال1-193جدول )

 )هزار تن( 

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح / سال

          توليد: 

 557.1 106.4 251.4 485.4 700.0 592.7 954.1 936.6 946.1 اوب آهن اصفهان

 56.0 65.0 63.0 30.5 24.0 24.0 24.0 20.0 18.0 واحدهاي سنتي كك سازي سمنان

 7.8 8.5 8.8 4.9 9.4 9.2 6.7 9.0 7.6 ي سنتي كك سازي آق دربند خداسان رضوي واحدها

 ● 0.8 4.8 5.8 ● ● ● ● ● واحدهاي سنتي كك سازي آاربايشان  دقي

 343.9 345.9 362.4 323.2 246.6 155.7 - - - (1)واحدهاي كك سازي و پااليش قطدان زرند 

 964.7 526.5 690.4 849.9 980.0 781.6 984.8 965.6 971.7 جمع توليد

          مصرف :  

          مصدف داخلي اوب آهن اصفهان :

 1210.9 1015.9 1302.2 1212.0 1236.8 993.4 1063.8 1015.2 1053.4 كور  بلند 

 220.8 186.7 197.4 131.3 127.5 125.9 147.3 150.7 177.1 آگلومداسيون

 3.6 0.4 3.4 4.0 3.3 3.2 3.4 3.4 3.5 فوالد سازي  

 1435.3 1203.0 1503.0 1347.2 1367.6 1122.4 1214.5 1169.2 1234.1 جمع

          فدوش اوب آهن اصفهان :  

 - - - - 0.07 0.6 3.5 0.01 - ريخته گدي

 27.1 67.2 111.9 10.0 فوالد 

51.3 55.5 86.2 61.9 81.6 
 21.9 23.8 18.0 11.9 فدوآلياژ

 - - - - قندكارخانشات 

 7.8 2.2 2.2 4.5 سايد

 81.6 61.9 86.2 55.5 51.3 57.5 96.7 132.1 26.4 جمع

 56 65 63 30.5 24 24 24 20 18 فدوش واحدهاي سنتي كك سازي سمنان

فدوش واحدهاي سرنتي كرك سرازي آق دربنرد     

 خداسان رضوي
7.9 8.9 6.7 9.4 9.5 4.2 8.0 7.9 7.3 

 ● 0.8 4.8 5.8 ● ● ● ● ● نتي كك سازي آاربايشان  دقي فدوش واحدهاي س

          :(  1)واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند 

 284.3 318.5 290.6 308.1 234.2 107.1 - - - (2)فدوش به اوب آهن اصفهان 

 31.7 29.3 11.0 18.3 6.4 - - - - فدوش به سايد صنايع  

 316.0 29.3 11.0 18.3 6.4 - - - - (2)جمع

 1896.3 1367.8 1676.1 1461.5 1458.8 1213.3 1341.9 1330.3 1286.4 كل مصرف

شود و کک دانه ريز  باشد. کک دانه درشت براي ذوب آهن اصفهان که متقاضي آن است ارسال مي ( کک توليدي شامل دو نوع دانه درشت و دانه ريز مي9         
 شود.  فروسيليس فروخته مي عمدتاً به ساير صنايع فرو آلياژ و

گردد. الزم به ذکر است که کک دانه درشت توليدي واحد کک سازي و پااليش قطران زرند به ذوب  ( به دليل عدم دوباره سرشماري درجمع لحاظ نمي2 
 شود.  آهن اصفهان فروخته مي
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 )میلیون مترمکعب(                                              1314-92هاي ( : توليد و مصرف گاز كك در كشور طي سال1-194جدول )

 توليد سال
 مصرف 

واحدهاي 
 كك سازي

 فوالدسازي
كوره 
 بلند

 جمع هانيروگاه آگلومراسيون نورد

         اوب آهن اصفهان :

1314 419 183 13 1 30 39 98 365 

1315 414 195 14 1 42 33 95 381 

1311 392 200 13 1 47 32 79 373 

1313 :         

 229.0 13.0 30.9 32.4 1.5 10.4 140.8 252.0 اوب آهن اصفهان

 44.8 - - - - - 44.8 44.8 واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 273.8 13.0 30.9 32.4 1.5 10.4 185.6 296.8 جمع

1311 :         

 235.5 5.8 25.8 29.5 0.9 12.7 160.9 274.2 اوب آهن اصفهان

 76.5 - - - - - 76.5 94.7 واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 312.0 5.8 25.8 29.5 0.9 12.7 237.3 368.9 جمع

1311  :         

 152.3 0.0001 - - - - 152.3 165.3 اوب آهن اصفهان

 100.8 - - - - - 100.8 125.6 واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 253.1 0.0001 - - - - 253.1 290.9 جمع

1311 :         

 99.5 - - - - - 99.5 102.8 اوب آهن اصفهان

 102.5 - - - - - 102.5 139.4 واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 202.0 - - - - - 202.0 242.2 جمع

1311 :         

 42.0 - - - - - 42.0 44.5 اوب آهن اصفهان

 120.8 - - - - - 120.8 133.9 زرند واحد كك سازي و پااليش قطدان

 162.8 - - - - - 162.8 178.4 جمع

1312 :         

 109.2 2.0 12.3 85.5 - 7.4 2.0 145.9 اوب آهن اصفهان

 68.2 - - - - - 68.2 159.0 واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 177.4 2.0 12.3 85.5 - 7.4 70.2 304.9 جمع
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          1314-92هاي ( : توليد و مصرف گاز كوره بلند در ذوب آهن اصفهان طي سال1-198جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 توليد سال
 مصرف 

 جمع هانيروگاه نورد كوره بلند

1314 4373.0 914.3 76.8 2197.1 3188.2 

1315 4252.5 885.0 135.2 2184.0 3204.1 

1311 4346.2 882.4 109.5 2344.6 3336.5 

1313 4126.0 894.9 142.1 1861.0 2898.0 

1311 4362.6 1022.5 81.9 1834.1 2938.4 

1311 4901.4 1163.6 100.4 1756.6 3020.7 

1311 4986.9 1278.6 108.3 2120.2 3507.1 

1311 4183.8 1165.7 105.7 1994.8 3266.2 

1312 5224.9 1403.6 60.9 2272.1 4296.1 

 

                                           1314-92هاي ( : ميزان قطران توليد و مصرف شده در كشور طي سال1-198جدول )

 )هزار تن( 

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 شرح/ سال

          توليد:

 16.5 2.5 10.7 18.7 28.4 19.9 34.5 36.5 33.4 (1)اوب آهن اصفهان 

 12.2 13.3 13.3 13.4 8.6 2.8 - - - (2)كك سازي و پااليش قطدان زرند

 3.5 - - - - - - - - قطدان ايدانيان 

 32.1 15.8 24.1 32.1 37.0 22.8 34.5 36.5 33.4 جمع

           مصرف:  

مصدف )ورودي( پااليشگا  قطدان 

 زغالسنگ از م لِ :
          

 0.8 0.1 0.7 0.6 1.5 1.8 19.9 28.5 44.0 ضچهاخايد حو -

 13.3 2.3 10.0 17.5 27.1 16.5 30.0 31.8 27.2 اوب آهن اصفهان -

 9.3 10.1 9.6 11.1 9.3 1.4 - - - (2)كك سازي و پااليش قطدان زرند -

 3.5 - - - - - - - - قطدان ايدانيان  -

 2.2 3.0 0.5 1.0 0.8 0.6 - - - واردات -

 29.1 15.5 20.8 30.1 38.8 20.4 49.9 60.3 71.2 جمع -

فدوش اوب آهن اصفهان به كليه  ردكتها  

 )به استثناي پااليشگا  قطدان(
6.4 4.6 4.2 2.2 2.4 1.9 0.7 0.2 1.5 

 30.5 15.8 21.5 32.0 41.2 22.6 54.1 64.9 77.5 كل مصرف

 يا به پااليشگاه قطران اصفهان.  قطران ارسالي از ذوب آهن اصفهان به حوضچه و ( 9         

 شود. ( مابه التفاوت قطران توليدي و فروخته شده نيز در انبار نگهداري مي2 
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(هزار تن)نمودار )20- 1( : توليد و مصرف قطران در كشور طي سال هاي 1384-94

 
 

 سنگ هاي حاصل از قطران شركت پااليش قطران زغال( : ميزان ظرفيت عملي، ورودي و توليد فرآورده1-197جدول )

 )تن( 

 (1)ميزان ورودي  عملي  ظرفيت سال
 هاي قطراني به تفكيك نوع محصول )تن(ميزان توليد فرآورده

 انواع روغن نفتالين صنعتي انامل انواع پيچ

1314 79200 84522 41214 2567 4146 31268 

1315 71861 78531 34272 5075 4005 28253 

1311 88053 92146 28941 5785 4551 48205 

1313 81000 
(2)

86258 17279 6671 3219 54503 

1311 104574 
(2)

108882 20784 7192 4612 70931 

1311 92000 
(2)

95759 14132 8085 3258 66788 

1311 85500 
(2)

89286 14089 6628 2391 62328 

1311 69277 
(2)

68877 8164 6807 1670 51969 

1312 75530 
(2)

75010 14210 4239 3541 53475 

باشد. بنابراين اختالف هاي پتروشيمي، کارخانه کک سازي زرند و واردات از خارج از کشور مياز محل ذوب آهن اصفهان، ذخاير حوضچه، روغن( ورودي 9
تن در  44508و  58269،  62291،  64420،  62201، 62431ميزان ها به هاي ورودي از پتروشيمي( ناشي از روغن9-915اين اعداد با جدول )

 باشد.  به اين پااليشگاه مي9812 و9819 ،9810، 9831، 9833، 9832ي ها سال
ها و  هاي پتروشيمي و نفتي، به دليل اختالف بين ورودي از محل حوضچه ( عالوه بر لحاظ نمودن ورودي روغن9-915( اختالف اين اعداد با جدول )2

 مصرف آن در پااليشگاه قطران است. 
 

 )ريال / تن(                              1314-92هاي سنگ كنسانتره كك شو طي سال وش زغال( : متوسط قيمت فر1-191جدول )

 البرز مركزي البرز غربي البرز شرقي كرمان سال
 طبس

 ذوب آهن اصفهان زرند كرمان

1314 993884 992542 - 958969 - - 

1315 1245678 1257417 - 1225000 - - 

1311 1284919 1314273 543000 1317000 - - 

1313 1485198 1832393 220000 1820000 - - 

1311 1518423 1751102 472000 1785000 1000000 1850000 

1311 1688396 1703270 516000 1782000 1900000 1900000 

1311 2185000 

1311 2150000 

1312 2750000 



 

 

 

 

 

 های برق آبي مشخصات و ظرفيت انواع طرح  -

 تفکيک انواع نيروگاه های برق آبي بهتوليد نيروگاه  -

 های بادی نصب شدههای برق بادی و توان توربينمشخصات پروژه  -

 های برق بادیتوليد نيروگاه  -

 های نصب شدههای برق خورشيدی و توان سيستممشخصات پروژه  -

 های برق خورشيدیتوليد نيروگاه  -

 ها و مراتع کشورمساحت و پراکندگي جنگل  -

 های جنگليش توليدات فرآوردهتوليد و ارز  -

 های تجدیدپذیر و توليد آنهاهای انرژیمشخصات سایر پروژه  -

 

 

 

 

 

 

  

 
 های تجدیدپذیرجداول انرژی  -7-11-1
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 1392كشور تا پايان سال  آبيهاي برق( : برآورد ظرفيت طرح1-199جدول )

 نوع طرح
 ظرفيت 

 )مگاوات( 

 10266.0 بدداري در دست بهد 

 6074.0 در دست اجدا 

 13686.9 و آماد  اجدادر دست مطالعه 

 6546.6 در مدحله  ناخت 

 36573.5 جمع 
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تهران

چهارمحال و بختياري
خراسان رضوي
خراسان شمالي

خوزستان
زنجان
سمنان
فارس
قزوين

كردستان
كرمان

كرمانشاه
كهگيلويه و بويراحمد

گلستان
گيالن 

لرستان
مازندران

مركزي
هرمزگان

همدان

( مگاوات )
طرح هاي در دست بهره برداري  طرح هاي در حال اجرا 

طرح هاي در دست مطالعه و آماده اجرا  طرح هاي مطالعه در مرحله شناخت 

نمودار )21- 1( : ظرفيت طرح هاي آبي در حال بهره برداري، دردست اجرا و آماده اجرا، دردست مطالعه و در مرحله 

شناخت در سال 1392 به تفكيك استان
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 (1)1392ها تا پايان سال  ها و وضعيت طرحر به تفكيك استانآبي كشوهاي برق( : برآورد ظرفيت طرح1-211جدول )

 نام استان

هاي در دست طرح

 برداري  بهره

 هاي در طرح

 حال اجرا 

و هاي در دست مطالعه طرح

 آماده اجرا 

هاي  مطالعه در طرح

 مرحله شناخت 

 تعداد

 نيروگاه

 توان

 )مگاوات( 

 تعداد

 نيروگاه

 توان

 )مگاوات( 

 تعداد

 هنيروگا

 توان

 )مگاوات( 

 تعداد

 نيروگاه

 توان

 )مگاوات( 

 74.7 7 926.5 5 230 2 22 1 آاربايشان  دقي

 116.4 9 143.1 23 124.4 2 6 1 آاربايشان غدبي

 488.6 2 737.0 2 - - 13.1 2 اردبيل

 0.7 2 - - - - 107.8 2 البدز 

 12.7 1 1664 5 8.5 1 58.3 2 اصفهان

 2 - - ايالم
(2)

1480 4 602 - - 

 621 1 13.9 1 - - - - بو هد

 6.5 1 1000.0 1 - - 207.5 3 تهدان

 1044 3 چهارم ال و بختياري
(3)

2 420 14 2952.7 2 4.5 

 - - 24.0 1 - - 0.09 2 رضويخداسان 

 - - 1100.0 1 - - - - خداسان  مالي 

 7 خوزستان
(4)

7994.9 4 804 27 2858.7 11 1421.6 

 1466.0 5 374 3 - - - - زنشان

 - - 2.4 2 - - - - سمنان

 - - - - - - - - سيستان و بلوچستان

 50 3 57.4 7 22.5 1 112.3 3 فارس

 - - 2.6 1 - - - - قزوين

 - - - - - - - - قم

 8 1 7 5 520 2 - - كددستان

 - - 5 1 - - 32.4 1 كدمان

 - - 226.1 5 210 1 8.4 1 كدمانشا 

 742.5 16 307.9 14 193 3 16.9 6 حمدكهگيلويه و بويدا

 - - 4 3 - - - - گلستان

 8 89.5 8 3 1 87.7 4  گيالن
(5)

3 

 468 2 180.0 2 2046 4 1.8 3 لدستان

 62.4 5 406.4 18 12.6 1 534.6 5 مازندران

 - - - - - - 15.6 2 مدكزي

 1000 1 2.6 1 - - - - هدمزگان

 - - - - - - 2.8 1 همدان

 - - - - - - - - يزد

 6546.6(6) 77(6) 13686.9(6) 154(6) 6074/0(6) 26(6) 10266.0 45 جمع 

  باشد.هاي مجدد ميهاي قبل به علت بررسي( تفاوت اعداد فوق با سال9
 باشد.  اي آن مي ( شامل ظرفيت طرح سيمره و تلمبه ذخيره2
 گردد.رده و دوپالن است، مي( شامل بسته اردل که متشكل از سه نيروگاه عزيزآباد، آبس8
 گردد.  ( شامل ظرفيت طرح مسجد سليمان و توسعه آن مي4
 باشند.  ( مقادير ظرفيت دو نيروگاه السک و ديورش در حال حاضر مشخص نمي5
 اند در جمع لحاظ نگرديده است.  هايي که متوقف شده ها و ظرفيت طرح ( تعداد نيروگاه6
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   1392در سال  برداري در كشورآبي در حال بهرههاي برقيروگاه( : مشخصات عمومي ن1-211جدول )

 نام  سد نام  رودخانه  نام  استان نام  نيروگاه
 سال 

 برداريبهره

حداكثر تراز 

برداري   بهره

 (1) )متر(

حجم كل مخزن 

 )ميليون مترمكعب(

       هاي بزرگ :نيروگاه

 900 2529.5 1367 الر الر تهران نيدوگا  آبي كالن 

 2218 1027.5 90-1389 4کارون  کارون چهارمحال و بختياري 4كارون 

 2439 533.1 82-1356 عباسپور کارون خوزستان  هيد عباسپور 

 2719 845 85-1383 8کارون  کارون خوزستان  3كارون 

 256 372 87-1381 مسجد سليمان کارون خوزستان مسشد سليمان 

 2699 352 50-1341 دز دز خوزستان دز 

 5327 220 82-1381 کرخه کرخه خوزستان كدخه

 5082 234 82-1381 گتوند  کارون  خوزستان گتوند 

 4.3 2407 1392 سياه بيشه  چالوس  مازندران  سيا  بيشه 

       هاي متوسط :نيروگاه

 1374 778.3 1350 ارس ارس آذربايجان شرقي ارس 

 12 جرياني 1381 سد ندارد دامغان رود اردبيل مغان 

 1471 2063 1349 زاينده رود زاينده رود اصفهان زايند  رود 

 183 1765.3 1340 اميرکبير )کرج( کرج البرز اميدكبيد

 83 1612 66-1348 لتيان جاجرود تهران لتيان 

 420 1780 1385 طالقان طالقان البرز طالقان 

 0.018 جرياني 1388 سد ندارد جاجرود تهران لوارك 

 0.08 جرياني 1383 سد ندارد تونل کوهرنگ و بختياري چهارمحال كوهدنگ 

 1274 508.5 1383 مارون مارون خوزستان مارون 

 440 2115 1386 مالصدرا رکُ فارس مالصدرا 

 353 1187.7 1376 جيرفت هليل رود کرمان جيدفت 

 سفيدرود
 سفيدرود گيالن

سفيدرود 

 )منجيل(

1343 
273.8 1189 

 165 489.6 1388 شهيد رجايي تجن مازندران  يد رجايي )تاكام/ تشن( ه

 278 1171.5 1375 ساوه قره چاي مرکزي وفدقان

       هاي كوچك :نيروگاه

 198 1358.5 1351 مهاباد مهاباد آذربايجان غربي مهاباد 

 گالب 
 اصفهان

خروجي پمپاژ  

 زاينده رود
 سد ندارد

 مخزن ندارد جرياني 1375

 961 1676.5 1368 درودزن رکُ فارس درودزن 
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 ... ادامه 1392در سال  برداري در كشورآبي در حال بهرههاي برق( : مشخصات عمومي نيروگاه1-211جدول )

 نام  سد نام  رودخانه  نام  استان نام  نيروگاه
 سال 

 برداريبهره

حداكثر تراز 

برداري   بهره

 (1) )متر(

حجم كل مخزن 

مترمكعب( )ميليون  

  هيد طالبي )سپيدان( 
 فارس

انحراف بخشي از آب 

 رودخانه ششپير
 سد ندارد

 جرياني 1373
0.0003 

 0.05 جرياني 1390 سد ندارد پيران  کرمانشاه  پيدان 

 0.000252 جرياني 1386 بند کخدان پل کلو کهگيلويه و بويراحمد و كخدان  2پل كلو 

 0.03 جرياني 1383 سد ندارد پل کلو داحم و بوير کهگيلويه   1پل كلو 

 0.000283 جرياني 1385 سد ندارد کريک کهگيلويه و بويراحمد 3كديك 

 مخزن ندارد جرياني 1385 سد ندارد کريک کهگيلويه و بويراحمد  2كديك 

 - 1)كديك  4پل كلو 

 ( 3ياسوج 

 0.00027 جرياني 1373 سد ندارد پل کلو کهگيلويه و بويراحمد

 0.0001 جرياني 1375 سد ندارد چالكرود مازندران ودبار جنت ر

کانال خروجي نيروگاه  مرکزي آسيابك 

 وفرقان

 0.023 جرياني 1376 ساوه

 0.0003 جرياني 1378 سد ندارد گاماسياب همدان گاماسياب 

 0.025 جرياني 1388 سد ندارد منج چهارمحال و بختياري منج

       هاي ميني و ميكرو :نيروگاه

 0.000075 جرياني 1641 سد ندارد خروجي آب کشاورزي اردبيل كدن  

 0.00015 جرياني 1366 سد ندارد سررود خراسان رضوي  سدرود 

 0.000025 جرياني 1383 سد ندارد پاياب ايستگاه پرورش ماهي خراسان رضوي  گدني 

 0.00015 جرياني 1370 سد ندارد از آب چشمه گيالن ارد  

 0.000025 جرياني 1383 سد ندارد ناورود يالنگ ناو 

 ● جرياني 1383 سد ندارد خليان گيالن خليان

    2در  تخت 
 لرستان

هاي بر روي سرشاخه

 رودخانه ماربره

 0.00012 جرياني 1380 سد ندارد

  1در  تخت 
 لرستان

هاي بر روي سرشاخه

 رودخانه ماربره

 0.00012 جرياني 1385 -

 ● جرياني 1383 سد ندارد - لرستان سيدم 

 0.000025 جرياني 1383 سد ندارد - مازندران درجان 

 0.000025 جرياني 1383 سد ندارد - مازندران مدان 

 ( منظور تراز از سطح درياهاي آزاد است. 9
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 1392برداري وزارت نيرو در سال  رهآبي در حال بههاي برق( : ظرفيت اسمي و توليد نيروگاه1-212جدول )

 استان نام نيروگاه

 )مگاوات(ها ظرفيت نيروگاه
 توليد ناويژه

 ساعت()گيگاوات

 خود مصرفي 

 )فني و غيرفني( 

 ساعت()گيگاوات

تعداد 

 واحدها

ظرفيت هر 

 واحد

 كل

 ظرفيت

       هاي بزرگ :نيروگاه

 1.6 119.6 115.5 38.5 3 تهران نيدوگا  آبي كالن 

 7.0 1397.6 1000.0 250 4 چهار محال و بختياري  4كارون 

 10.9 2618.7 2000.0 250 8 خوزستان  هيد عباسپور 

 29.4 2466.7 2000.0 250 8 خوزستان   3كارون 

 250 8 خوزستان مسشد سليمان 
(1)

2000 3063.2 4.5 

 6.9 1580.0 520.0 65 8 خوزستان دز 

 1.6 180.0 399.9 133.3 3 خوزستان كدخه 

 ● 1920.1 1000.0 250 4 خوزستان گتوند 

 ● 19.8 520.0 260 2 مازندران  سيا  بيشه

 61.9 13365.7 9555.4 - -  - جمع  

        هاي متوسط :نيروگاه

 3.7 77.6 22.0 11 2 آذربايجان شرقي ارس 

 ● ● 13.0 6.5 2 اردبيل   وط مغان 

 0.8 92.6 55.5 18.5 3 اصفهان  زايند  رود 

 1.6 110.7 90.0 45 2 البرز اميدكبيد

 5.8 45.6 45.0 22.5 2 تهران لتيان 

 0.8 37.6 17.8 8.9 2 البرز طالقان 

 ● 80.0 47.0 23.5 2 تهران لوارك 

 0.6 54.3 39.0 13 3 چهارمحال و بختياري  كوهدنگ 

 1.0 326.2 75.0 75 1 خوزستان (2)مارون 

 1.1 47.3 100.0 50 2 فارس مالصدرا 

 0.1 40.8 32.4 16.2 2 کرمان جيدفت 

 - 181.7 87.5 17.5 5 گيالن سفيدرود

 0.2 21.3 13.5 4.5 3 مازندران   هيد رجايي )تاكام/ تشن(

 0.22 ● 10.4 5.2 2 مرکزي وفدقان 

 15.9 1115.6 648.1 - - - جمع  

       هاي كوچك :نيروگاه

 0.02 13.4 6.0 3 2 ربيآذربايجان غ  مهاباد 

 ● ● 2.8 2.8 1 اصفهان گالب 

 0.1 21.8 10.0 5 2 فارس درودزن 

 ● 7.8 2.25 0.75 3 فارس  هيد طالبي )سپيدان(
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 ... ادامه 1392برداري وزارت نيرو در سال   آبي در حال بهرههاي برق( : ظرفيت اسمي و توليد نيروگاه1-212جدول )

 استان نام نيروگاه

 )مگاوات(ها يت نيروگاهظرف
 توليد ناويژه 

 ساعت()گيگاوات

 خود مصرفي 

 )فني و غيرفني( 

 ساعت()گيگاوات

تعداد 

 واحدها

ظرفيت هر 

 واحد

 كل 

 ظرفيت

 ● 10.0 8.4 4.2 2 کرمانشاه  پيدان 

 ● 7.9 4.0 2 2 کهگيلويه و بويراحمد (3) 2پل كلو 

 ● 5.8 4.0 2 2 احمد و بوير کهگيلويه   1پل كلو 

 ● 8.5 3.0 1.5 2 کهگيلويه و بويراحمد 3كديك 

 ● 7.4 2.5 1.25 2 کهگيلويه و بويراحمد  2كديك 

 ● 9.0 2.5 1.25 2 کهگيلويه و بويراحمد (3ياسوج  -1)كديك  4پل كلو 

 ● ● 1.0 0.5 2 مازندران (4)جنت رودبار 

 0.1 ● 5.2 2.6 2 مرکزي آسيابك 

 ● 5.1 2.8 1.4 2 همدان گاماسياب 

 ● 1.6 5.0 2.5 2 چهارمحال و بختياري منج

 0.3 98.3 59.5 - -  - جمع  

       : ( 4)هاي ميني و ميكرو نيروگاه

(5)كدن 
 ● ● 0.054 0.054 1 اردبيل 

 ● ● 0.065 0.065 1 خراسان رضوي   (5)سدرود

 ● ● 0.025 0.025 1 خراسان رضوي   (5)گدني

 0.85 0.85 1 راحمدکهگيلويه و بوي كخدان
(3) (3) 

 ● ● 0.125 0.125 1 گيالن  (5)ارد 

 ● ● 0.06 0.06 1 گيالن (5)ناو 

 ● ● 0.025 0.025 1 گيالن (5)خليان

 ● 2.3 0.86 0.43 2 لرستان  2در  تخت 

 ● ● 0.86 0.35 2 لرستان  1در  تخت 

 ● ● 0.05 0.05 1 لرستان (5)سيدم 

 ● ● 0.052 0.052 1 مازندران  (5)درجان

 ● ● 0.036 0.036 1 مازندران (5)مدان 

 ● 2.3 3.1 - -  جمع  

 78.1 14582.0 10266.0 - -  جمع كل  

 باشد. يمنابع اب م تيريمالحظات: منبع مورد نظر صرفاً شرکت مد
 گردد. ( شامل ظرفيت طرح مسجد سليمان و توسعه آن مي9
 شود.وارد مدار مي 9818بندي در سال مگاوات ديگر آن طبق برنامه زمان 25برداري و ل بهرهمگاوات از ظرفيت نيروگاه مارون در حا 25( 2
 باشند. يمگاوات م 35/4کل  تيواحد با ظرف 8است که توأماً شامل  يمگاوات 35/0واحد  9و کخدان شامل  يمگاوات 2واحد  2شامل  2پل کلو ( 8
 باشند.( خارج از شبكه مي4
  باشند.       ق، سر رود، گرني، ارده، ناو، خليان، سيرم، درجان و مران در مدار نبوده و در مرحله جابجايي ميهاي کرن ( نيروگاه5
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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  1392آبي كشور در سال هاي برقهاي در دست اجرا و آماده اجراي نيروگاه( : مشخصات عمومي طرح1-213جدول )

 نوع سد نام رودخانه ننام استا نام  نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

 حجم كل مخزن 

 )ميليون مترمكعب(

      هاي بزرگ :نيروگاه

 2800 180 بتني دو قوسي سيمره ايالم سيمد  

 - - - سيمره ايالم اي سيمد   تلمبه اخيد 

 1158 195 بتني دو قوسي نازک خرسان چهارمحال و بختياري (1) 3خدسان 

 5000 182 با هسته رسي  سنگريزه کارون خوزستان ند عليا توسعه گتو

 300 125 خاکي با هسته رسي شاخه آزادرود کردستان اي آزاد  تلمبه اخيد 

 338 190 با هسته رسي  سنگريزه سيروان کرمانشاه داريان

 330 84 با هسته رسي  سنگريزه زاب کوچک آذربايجان غربي سدد ت

 149 2300 (RCC)بتني غلتكي  زهره حمدکهگيلويه و بويرا چمشيد

با هسته رسي   سنگريزه رودبار لرستان رودبار لدستان
(ECRD) 

156 228 

 5159 325 بتني دو قوسي بختياري لرستان بختياري 

 910 114 بتني دو قوسي کشكان لرستان تنگ معشور  

 228 156 - رودبار لرستان اي رودبار لدستان تلمبه اخيد 

      هاي متوسط: هنيروگا

 1612 64 خاکي با هسته رسي ارس آذربايجان شرقي خدا آفدين 

 - - - ارس آذربايجان شرقي ارس جانب ايدان

 15 27 بتني وزني کارون خوزستان تنظيمي گتوند 

 1200 165 سنگريزه با هسته رسي مارون خوزستان توسعه مارون 

 14 23 نظيميت دز خوزستان نيدوگا  آبي سد تنظيمي دز

 537 140.25 - شول فهليان فارس پارسيان 

 ● ● تنظيمي زهره کهگيلويه و بويراحمد زيست م يطي چمشيد  نيدوگا 

اي  هاي زنشيد  نيدوگا 

 (2)نمارستاق 

 - - - نمارستاق مازندران

 - - - - کهگيلويه و بويراحمد  بكه چمشيد 

      هاي كوچك:نيروگاه

سرشاخه  ربايجان غربيآذ (3) سوله دوكل
 باراندوز چاي

- ● - 

بتني با خاکريزي  -تنظيمي  زاينده رود اصفهان نيدوگا  تنظيمي زايند  رود 
 هادر کناره

14 - 

 - 2.5 بند دو پالن ديناران چهارمحال و بختياري (3،  4)بسته اردل 

 - 8.8 بند عزيز آباد

کوماسي  کردستان آزاد
 شاخه آزادرود

- 125 300 

 554 123 با هسته رسي  سنگريزه گاوه رود کردستان گاو ان

 5 22 خاکي -بتني  سفيدرود گيالن نيدوگا  آبي سفيدرود )تاريك(

 باشد. هاي اجرائي مي( در حال حاضر شامل مطالعات مهندسي و اجراي زيرساخت9
 باشد.  جرياني بوده و داراي بند انحرافي و فوربي مياي نمارستاق شامل دو نيروگاه و به صورت  هاي زنجيره ( پروژه نيروگاه2
 باشد.  ( پروژه به صورت جرياني بوده و داراي بند انحرافي و فوربي مي8
 ( بسته اردل شامل سه نيروگاه عزيز آباد، آبسرده و دوپالن است. 4
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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هاي هاي در دست اجرا و آماده اجراي نيروگاهنه طرح( : ظرفيت قابل نصب و انرژي متوسط ساال1-214جدول )

  1392آبي كشور در سال برق

 نام  نيروگاه
ظرفيت قابل 

 )مگاوات(نصب 

انرژي متوسط ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 سال

 بهره برداري

 درصد پيشرفت كار و وضعيت طرح 

 1392تا پايان سال 

     هاي بزرگ :نيروگاه

 90.5 1394 843 480  سيمد  

 (9هنوز اجرايي نشده )اتمام مطالعات فاز  برنامه ششم و هفتم توسعه 1460 1000 اي سيمد   تلمبه اخيد 

 4.5 برنامه ششم و هفتم توسعه 1106 400 (1) 3خدسان 

 10.0 برنامه ششم و هفتم توسعه 1659 640 توسعه گتوند عليا 

 2.8 1397 1019 510 اي آزاد تلمبه اخيد 

 71.3 برنامه ششم و هفتم توسعه 500 210 داريان

 40.3 برنامه ششم و هفتم توسعه 256 120 سدد ت 

(2) چشميد
 22.5 برنامه ششم و هفتم توسعه 430 165

 72.0 1698 986 450 رودبار لدستان

 18.8 1401 3000 1500 بختياري 

 تنگ معشور  
(3)

در مرحله بازنگري  200 96

 مطالعات

2.5 

 به صورت تفكيک شده موجود نمي باشد - - - (4)اي رودبار لدستانتلمبه اخيد 

 - - 11459.0 5571.0 هاي بزرگجمع نيروگاه

     هاي متوسط: نيروگاه

در حال اخذ مجوز استفاده از تسهيالت صندوق  1394 275 100 خدا آفدين
 توسعه ملي

(5) برنامه ششم و هفتم توسعه 825 130 ارس جانب ايدان  

 ● برنامه ششم و هفتم توسعه - 69 يمي گتوند تنظ

 84.0 1393 385 75 توسعه مارون 

(6) برنامه ششم و هفتم توسعه 148 20 نيدوگا  آبي سد تنظيمي دز  

 46.9 برنامه ششم و هفتم توسعه 115 22.5 پارسيان 

(2) نيدوگا  زيست م يطي چمشيد
 (7) برنامه ششم و هفتم توسعه 36 11

اي  ي زنشيد ها نيدوگا 
 (1) نمارستاق

 - برنامه ششم و هفتم توسعه 72 12.6

 54 برنامه ششم و هفتم توسعه - 17  بكه چمشيد 

 - - 1856.0 457.1 هاي متوسطجمع نيروگاه

     هاي كوچك :  نيروگاه

 5 برنامه ششم و هفتم توسعه 17.5 4.4 سوله دكل 

(6) - 38.7 8.5 نيدوگا  تنظيمي زايند  رود   

 - برنامه ششم و هفتم توسعه 108 20 ( 1)بسته اردل 
 70.0 1394 40 10 آزاد 

% پيشرفت 26% پيشرفت ريالي و 85 برنامه ششم و هفتم توسعه 11 4.5 گاو ان
 (90)پيمان 

 98.5 1692 16.5 3 نيدوگا  آبي سفيدرود )تاريك(

 - - 220.7 (11) 45.9 (11) هاي كوچك جمع نيروگاه

 - - 13535.7 (11) 6074/0 (11)  (9)جمع كل

 در حال حاضر شامل مطالعات مهندسي و اجراي زيرساخت هاي اجرائي مي باشد.( 9
                 ( در ادامه بازنگري طرح، کاهش ظرفيت داشته است. 8            باشد. مگاواتي مي 5/5واحد  2مگاوات( و  965مگاواتي )توسعه تا  55واحد  2( اين طرح به صورت 2
 اين پروژه از نظر اجرايي شروع شده ولي درصد پيشرفت آن هنوز صفر است. ( 5                         اين پروژه تأمين مالي نشده است. ( 4
 ده اجرا است. طرح آما( 2                                                     باشد. يم  BOT اي BOOطرح  آماده اجرا به روش  نيا( 6
 باشد.  اي نمارستاق شامل دو نيروگاه و به صورت جرياني بوده و داراي بند انحرافي و فوربي مي هاي زنجيره پروژه نيروگاه( 3
  ، پيشرفتي نداشته است.9812سال  نايبه دليل متوقف شدن طرح تا پا( 90                                 ( بسته اردل شامل سه نيروگاه عزيزآباد، آبسرده و دوپالن است. 1

 باشند. مقادير در دسترس نمي         اند در جمع لحاظ نگرديده است.هايي که متوقف شدهتعداد نيروگاه ها و ظرفيت طرح (99
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  1392در سال  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-218جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخزن 

 مترمكعب(118)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

        آذربايجان شرقي:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1300.0 800.0 - - - اي منطقه آاربايشانتلمبه اخيد 

 آب آذربايجان شرقي 168.0 27.0 700.0 135.0 نقزل اوز سد مخزني  هديار )استور(

 آب آذربايجان شرقي 135.0 40.0 62.0 37.0 ارس قيز قلعه سي 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 5.6 1.0 ● 6.0 زرين گل زرين گل 

 (2) 172.5 58.5 - - ارس حوضه ارس 

       آذربايجان غربي: 

 آب آذربايجان غربي 30.0 15.0 179.5 108.0 آق چاي آق چاي

  21.0 10.2 71.3 70.0 باراندوز چاي باراندوز 

  5.0 2.5 - - ساروق چاي ساروق

  12.0 6.0 364.0 50.0 سيمينه رود سيمينه رود 

  12.0 8.5 - - گدارچاي چپدآباد 

  58.0 22.0 169.0 100.0 نازلو چاي نازلو

 (2) 9.6 2.5 - - ناري (3)ناري

 (2) 46.0 11.3 - - برده سور (3)سور بدد  

 (2) 18.0 4.5 - - سوسن آباد (3)سوسن آباد 

(2) 28.0 7.0 - - چم حاجي ابراهيم (4)كهنه الهيشان
 

(2) 26.7 5.8 - - الوين چاي (4)زيوكه 
 

(2) 47.0 11.0 - - آق چاي  (5)گدميشك 
 

(2) 21.0 5.0 - - آجاي (5)آجاي 
 

(2) 14.0 3.2 - - قرول (5)قدول 
 

(2) 8.7 1.9 - - قره دره )ملحملو( (5)مل ملو 
 

(2) 4.8 0.6 - - حصار چاي   (5)بدالن 
 

(2) 6.2 2.0 - - حصار چاي (5)حصار 
 

(2) 4.6 1.0 - - دريک چاي (5) 1دريك 
 

(2) 3.0 0.6 - - دريک چاي (5) 2دريك 
 

 آب آذربايجان غربي 20.0 9.5 85.0 83.0 زوال چاي زوال 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران ● 7.1 0.1 3.0 نازلو چاي مار ميشو 

 27.0 13.0 ● 3.0 مهاباد چاي مهاباد
 

  19.0 6.2 ● 3.0 نازلو چاي ميدآباد 

       اردبيل:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 630.0 237.0 400.0 150.0 قزل اوزن پيد تقي

  700.0 500.0 2.5 30.0 قزل اوزن ي اي پيد تق تلمبه اخيد 

       اصفهان:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1300.0 800.0 - - خرسان اي منطقه اصفهانتلمبه اخيد 

  ● 710.0 - - خرسان 5-1اي خدسان تلمبه اخيد 

 آب اصفهان  ● 100.0 - - - خدوجي تونل بهشت آباد 

  ● 50.0 - - - تنگ بهشت آباد 

  18.0 4.0 - - - گلپايگان 
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  ... ادامه 1392در سال  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-218جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخزن 

 مترمكعب(118)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 (ساعت)گيگاوات

 نام مجري

       ايالم:

 آب ايالم  26.0 6.0 116.2 118.0 چناره سد مخزني چنار  

  ● 1.0 47.7 101.5 گاوي گاوي 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 572.0 375.0 1608.0 153.0 سيمره سازبن 

  519.0 220.0 1385.0 153.0 سيمره نيله –گد ا 

       بوشهر :

 آب بوشهر  73.0 13.9 694.0 115.0 شاپور اريرئيسعلي دلو

       تهران :

اي منطقه تهدان تلمبه اخيد 
 سمنان  –

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1460.0 1000.0 - - کن گير

       چهارمحال و بختياري :

 (2) 21.5 5.0 - - رفن (1)رفن 

 (2) 22.9 4.0 - - گرداب (1)مال خليفه 

 (2) 10.5 3.0 - - آب ترکي (1)تدكي

 (2) 14.7 3.0 - - مورز (1)موروز 

 (2) 10.5 3.0 - - کوله سرخ (1)كوله سدخ 

 (2) 8.8 1.2 - - تلخه دادن (1)تلخه دادن 

 (2) 5.4 1.5 - - تبارک (1)تبارك 

 (2) 13.0 3.0 - - بازفت )الكي( (1)الكي 

 (2) 12.2 3.0 - - پروز (1)پدوز 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1025.0 324.0 671.0 240.0 ولير ليدو 

  1294.0 584.0 332.0 194.0 خرسان  1خدسان 

  1497.0 682.0 2167.0 240.0 خرسان  2خدسان 

  780.0 336.0 433.0 211.0 بازفت بازفت 

  2000.0 1000.0 ● ● خرسان 1اي خدسان  تلمبه اخيد 

       خراسان رضوي:

 خراسان آب  54.0 24.0 1250.0 79.0 هريرود سد مخزني دوستي 

       خراسان شمالي :

اي بينالود  تلمبه اخيد 
 )ميدآباد( 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران ● 1100.0 2.8 ● آب آفرينه

       خوزستان : 

 و برق خوزستان آب  2654.0 720.0 - - دز نيدوگا  دوم سد دز 

  17.5 2.5 177.8 60.3 خيرآباد باد خيدآ

  165.0 78.0 617.0 133.0 تالوگ چيتي 

  492.0 120.0 - - دز جدياني سد دز

  163.0 72.0 150.5 78.0 شور اللي گزي 

  166.0 72.0 513.1 127.0 شور اللي  2 ور 

  135.0 60.0 159.7 123.0 )شور( 1 ور 

  295.0 84.0 220.4 109.5 زهره 1زهد  

  279.0 78.0 109.0 100.0 زهره  2زهد  

  85.0 30.0 - 21.5 تالوگ 2تالوگ 

  72.0 30.0 233.6 99.5 تالوگ 1تالوگ 

 صيدون  )تنگ ناياب( 3صيدون 
 )شاهزاده عبدا...(

- - 10.0 24.3 
 



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  210

 

  ... ادامه 1392سال در  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-218جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخزن 

 مترمكعب(118)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

  27.2 5.0 66.0 103.0 اعال صيدون 

نيدوگا  سد تنظيمي مارون 
 )آريوبدزن(

 47.0 10.0 7.0 47.5 مارون
 

  49.8 9.0 260.0 114.0 رود زرد رامهدمز )جد (

  59.0 8.0 40.0 34.0 کرخه تنظيمي پاي پل )كدخه(

  35.0 7.0 - - آب سفيد سادات حسيني 

  18.8 7.0 110.0 79.0 هرکش تداز 

  11.5 2.0 131.0 77.5 باال رود باال رود 

  8.8 1.5 26.0 63.5 مارون ابوالفارس 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1900.0 600.0 197.0 130.0 کارون  2كارون 

  515.0 210.0 6.0 45.0 دز ( 1تنگ چهار )دز 

  1062.0 440.0 3.8 29.0 دز ( 2تله زنگ )دز 

  510.0 195.0 0.1 46.0 دز (3 هبازان )دز 

 (2) 5.7 1.5 - - زرگه  1صيدون 

 (2) 4.4 1.2 - - زواب 2صيدون 

 (2) 16.7 5.0 - - صيدون 3صيدون 

       زنجان:

 زنجان آب  170.0 110.0 700.0 124.0 قزل اوزن مشمپا 

  - 8.0 - - قزل اوزن بند پاو  رود  

  562.0 256.0 15.3 32.0 قزل اوزن تنظيمي پاو  رود

       سمنان :

سمنانآب  8.5 1.1 ● ● حبله رود گدمسار  1 مار    

  10.0 1.3 ● ● حبله رود گدمسار  2 مار  

       فارس :

سد مخزني سلمان فارسي 
 )قيد(

فارسآب  35.0 9.0 - - قره آغاج  

  17.1 8.0 226.0 91.0 هايقر هايقد 

سد مخزني ميدزاي  يدازي 
 )كوار(

  22.4 16.0 201.0 60.0 قره آغاج

  8.0 2.4 82.0 82.0 رودبال رودبال داراب

  42.0 14.0 113.0 79.5 ينرگس ندگسي 

(2) 28.7 7.0 122.5 155.0 شور  (3) ور  

فارسآب  13.0 1.0 - - - تأسيسات آبدساني  يداز  

       قزوين  :

 (2) 20.0 2.6 - - نينه رود  (1)هيد 

       كردستان :

 کردستان آب  6.0 1.0 72.2 64.5 خورخوره سنته 

  1.0 - - - قمجقاي بابا خان 

  - - - - کوهزن خ بشارت  ي

  7.0 3.0 - - يول کشتي سيد 

  7.0 3.0 - - چم خان  چداغ ويس
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  ... ادامه 1392در سال  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-218جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخزن 

 مترمكعب(118)

ت ظرفي

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

       كرمان :

 کرمانآب  14.8 5.0 168.4 111.0 نساء سد مخزني ندما يد )نساء( 

       كرمانشاه  :

 شرکت مديريت منابع آب ايران 519.0 220.0 - - سيمره گدارپيد  –گد ا 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران  3.1 1.0 - - آب سفيد برگ (1)سفيد بدگ 

  7.4 2.2 - - آب خليفه (1) 1نوخان 

  4.7 1.4 - - بزرگوره (1) 2نوخان 

  4.9 1.5 - - بزرگوره (1) 3نوخان 

       كهگيلويه و بويراحمد  :

مشتدك كهگل و چشمه 

 (11)ميشي

- ● ● 1.0 4.3 (2) 

(2) 4.9 1.0 ● ● کهگل (11) كهگل  

(2) 2.8 0.6 ● ● - (11) چشمه ميشي  

(2) 23.7 6.0 - - مارون (3)مارون   

(2) 7.8 2.5 - - سپيدار (3)سپيدار  

(2) 9.2 2.5 - - جوکار  (3) 1جوكار   

(2) 23.6 6.0 - - جوکار (3) 2جوكار   

(2) 10.3 3.0 - - لوداب  (3) 1ميانتنگان   

(2) 49.5 9.8 - - لوداب (3) 3ميانتگان   

(2) 11.8 1.5 - - ديلگان (3)يلگان د  

(2) 21.2 4.0 - - پيچاب (3)پيچاب   

(2) 25.5 5.0 - - جوبخاله (3)جوبخال   

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 320.0 145.0 800.0 90.0 زهره چم باستان 

  265.0 120.0 750.0 81.0 زهره حاج قلندر

        گلستان :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 4.4 1.0 ● 6.0 آب آفرينه پنو 

  5.2 1.0 ● 6.0 محمد آباد  ريگ چشمه 

  7.0 2.0 ● 6.0 چلپي  گدو 

       گيالن :

 گيالنآب  34.8 7.0 98.0 137.0 شفارود سد مخزني  فارود 

  25.0 6.3 104.6 90.5 ذيلكي   هد بيشار 

(2) 3.1 0.9 - - اهيمامامزاده ابر (11)امامزاد  ابداهيم   

(2) 13.4 2.6 - - رشته رود (11)ر ته رود   

(2) 3.1 0.9 - - لمير (12)درزگدي   

(2) 15.5 2.9 - - ناورود  (12)الكاتشم   

(2) 79.0 9.0 - - شاندرمن، گورکشن (12)لچور  

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 168.0 60.0 0.8 ● پل رود اي  زنشيد  –پل رود 
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  ... ادامه 1392در سال  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-218جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخزن 

 مترمكعب(118)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

       لرستان :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران ● ● ● ● کشكان ال آب كوهد ت انتق

  340.0 180.0 132.0 70.0 کرخه  2كدخه 

انتقال آب سزار به 

 (13)بختياري

  878.0 ● 0.9 25.0 سزار

       مازندران :

(2) 32.5 5.9 - - سجاد رود (14) 1 يخ موسي   

(2) 38.5 5.4 - - سجاد رود (14) 2 يخ موسي   

(2) 21.5 4.0 - - سجاد رود (14) 3 يخ موسي   

(2) 2.3 0.9 - - يالرود (15)يالدود   

(2) 15.0 3.0 - - پل رود (11) 1ا كور   

(2) 49.5 9.8 - - پل رود (11)  2ا كور   

(2) 11.8 1.5 - - دو هزار (11) 1عسل م له   

(2) 11.9 1.5 - - دو هزار (11) 2عسل م له   

(2) 14.7 2.8 - - آبگرم (11)آبگدم   

 مازندرانآب  156.0 25.0 240.0 150.0 هراز سد هداز 

  22.0 9.5 150.0 78.0 بابلرود البدز )پا ا كال(

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران ● 44.0 ● ● هراز پدوژ  2-هداز 

  381.0 135.0 ● ● چشمه کيله چشمه كيله )چالوس( 

  160.0 53.0 ● ● چالكرود چالكدود 

  175.0 38.0 0.2 20.0 دو هزار دو هزار 

 مازندرانآب  55.2 13.0 120.0 127.0 کسيليان كسيليان

  13.0 4.2 - - تجن زارم رود 

  - 50.0 - 109.0 سه هزار سه هزار

       هرمزگان : 

 هرمزگان آب  17.5 2.6 - - رودان سميالن 

  27271.9 13686.9 - -  (17)كل كشور 

 هاي پيش وجود دارد که در نتيجه تصحيح مطالعات است و هايي بين اعداد فوق و اعداد سالها مطالعاتي است، لذا تفاوت( به علت اينكه تعدادي از طرح9
 اند. هاي مطالعاتي حذف شدهامكان تغيير مجدد آنها همچنان وجود دارد. همچنين بعضي از طرح  

 آن متعاقباً اعالم خواهد شد. يو مجر دهيگرد افتيدر رانيمنابع آب ا تيريز شرکت مداطالعات طرح مزبور ا( 2
 بسته چهارمحال و بختياري( 6                          ( بسته سوم اروميه5( بسته دوم اروميه                        4( بسته اول اروميه                       8
 ( بسته توسعه ياسوج 90                           کرمانشاه ( بسته  1سوم شمال                        ( بسته 3حمد          ( بسته کهگيلويه و بويرا2

 ده است. ( به دليل تعريف طرح انتقال آب سزار به بختياري فعالً متوقف ش98( بسته ششم شمال                    92( بسته پنجم شمال                    99
 ( بسته چهارم شمال 96( بسته دوم  شمال                            95( بسته اول شمال                      94

 باشند. مقادير در دسترس نمي           اند در جمع لحاظ نشده است.  ( مطالعاتي که در حال حاضر متوقف شده92
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 (1) 1392آبي در سال هاي برقيابي نيروگاه  ي در مرحله شناخت و پتانسيلهاي مطالعات ( : مشخصات طرح1-218جدول )

 نام رودخانه سد و  نيروگاه
ظرفيت قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 

 ساعت()گيگاوات
 نام مجري

     آذربايجان شرقي:

(2) - 13.0 ارس سليم آغاجي -عمارت   

 11.6 - (2) گوالن -قد  آغاج   

 7.8 - (2)  الن - دقي  لقالن  

 11.0 - (2) مداكند  

 12.0 - (2) ارباب كندي -رويندوزق   

 10.3 - (2)  ا  حيدر  

 9.0 - (2) پيدازميان -سبالن   

     آذربايجان غربي :

 آذربايجان غربيآب  16 8.2 آق سو بداولي 

  22 11.0 غازان چاي غازان

  7 3.5 دريک چاي دريك

  13 17.0 وينال سيلو 

  16 8.0 آواجر چاي گدد  بين

  12 6.0 آجرلو چاي آجدلو

 شرکت مديريت منابع آب ايران 80 40.0 - ماكو 

 آذربايجان غربيآب  27 13.5 - زرينه رود

  13 9.2 قوري چاي باروق

     اردبيل:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1270 488.0 قزل اوزن نمهيل 

 آب اردبيل 4 0.6 - بدگشتي  Aت كانال  و

     اصفهان:

(2) ● 12.7 مارون  1ماربد   

     البرز:

 آب البرز 10 ● حسنجون سيد آباد 

  4.4 0.7 ديزان مهدان 

     بوشهر:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1323 621 زهره حوضه زهد  

      تهران:

 آب تهران 32 8.5 جاجرود (3)سد مخزني ماملو )درواز ( 

  16 6.5 نمرود سد مخزني نمدود 

     چهارمحال و بختياري :

 (2) ● 4.5 العباس تنگه كور  

 (2) ● - - قلعه تبدك

     خوزستان :

 آب و برق خوزستان 17 2.5 جراحي رامشيد 

  11 5.0 پوتر هاي پوتد  زنشيد 
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 ... ادامه (1) 1392آبي در سال هاي برقيابي نيروگاه  اتي در مرحله شناخت و پتانسيلهاي مطالع ( : مشخصات طرح1-218جدول )

 نام رودخانه سد و  نيروگاه
ظرفيت قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 

 ساعت()گيگاوات
 نام مجري

نيدوگا  سد ان دافي دز و 

 نيدوگاهاي  بكه آبياري

  9.72 1.4 دز

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1460 1000.0 کارون تان اي خوزس تلمبه اخيد 

  283.1 100.0 سزار  1سزار 

  95.0 255.9  2سزار 

  57.0 153.3  4سزار 

 آب و برق خوزستان 258 145.0 کلو رود كلو 

  57.52 10.0 اهلل زيد زرد 

  27 3.8 کارون  –شيوند   يوند 

  11.71 2.0 مارون  هدا 

     زنجان:

(2) 905 258.0 قزل اوزن پاو  رود   

 آب زنجان 10 3.0 انگوران چاي انگوران 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 2175 - قزل اوزن سداب سفيد   –پاياب پيدتقي 

  - 455.0 قزل اوزن حوضه قزل اوزن و  ور 

  1460 750.0 طالقان اي منطقه زنشان  تلمبه اخيد 

     رس:فا

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 31.1 25.0 شاهپور حوضه  اپور دالكي 

 (2) ● 5.0 - كد  بس 

 (2) ● 20.0 - جد 

     كردستان :

 آب کردستان 24.0 8.0 قزل اوزن سيازاخ 

     كهگيلويه و بويراحمد:

ب و نيروي ايرانشرکت توسعه منابع آ 414.2 192.0 جراحي زهره حوضه مارون جداحي   

(2) 151 34.0 مارون سدكو  
 

 72.0 283.0 (2) كالت 
 

 6.7 30 (2) دليتا  –اولون 
 

(2) 17 2.0 لوداب باال تنگ لوداب 
 

(2) 10.4 2.0 لوداب پايين تنگ لوداب
 

(2) 40.2 12.0 مارون تنگ چين 
 

 13.5 34 (2) ظفد آباد 
 

 3.3 20 (2) عزيزي 
 

 100.0 219 (2) گددنك 
 

 1.5 - (2) موجن 
 

 4.0 13 (2) ميدساالر
 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 275 256.0 بشار بشار ماربد 

 (2) ● 13.3 -  2بشار 

 (2) ● 18.3 -  ب ليز 

 (2) ● 11.9 -  ا  بهدام 
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 ... ادامه (1)  1392آبي در سال هاي برقيروگاهيابي ن  هاي مطالعاتي در مرحله شناخت و پتانسيل ( : مشخصات طرح1-218جدول )

 نام رودخانه سد و  نيروگاه
ظرفيت قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 

 ساعت()گيگاوات
 نام مجري

     گيالن : 

 آب گيالن 15.77 2.0 گرگانرود كليور 

  8.07 1.0 شيلوشت  يلو ت 

(4) - السك   (4)   

(4) - ديورش   (4)   

  ● ● - ازبد  رودبار 

  ● ● - گولك

  ● ● - خالصان 

  ● ● - نيلدود 

     لرستان:

 آب لرستان ● 2.0 کرخه تونل انتقال آب كاكا رضا

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1333 466.0 زالكي زالكي

     مازندران :

 آب مازندران 17.6 4.4 نكا رود گلورد نكاء

  70 56.0 کالک به د ت گلوگا انتقال آب 

  1 0.25 چرات آپون )آال ت(

  1.6 0.25 چرات آپون )گد رودبار(

  9.3 1.5 سجاد رود سشاد رود 

     هرمزگان:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1460 1000.0 رودبار محمدآباد هدمزگان  –اي كدمان  تلمبه اخيد 

 - 14405.9 6546.6  ( 8)كل كشور 

 باشد.اقتصادي مي  –ها نسبت به سال قبل به علت نداشتن توجيه فني ( حذف بعضي از طرح9
 اطالعات طرح مزبور از شرکت مديريت منابع آب ايران دريافت گرديده و مجري آن متعاقباً اعالم خواهد شد. ( 2
 باشند. ( مقادير ظرفيت و توليد اين دو نيروگاه در حال حاضر مشخص نمي4                                      ( مطالعات در حال حاضر متوقف شده است. 8

 باشند. مقادير در دسترس نمي  اند در جمع لحاظ نشده است.       ( مطالعاتي که در حال حاضر متوقف شده5
 

 1392ها در سال هاي برق بادي كشور به تفكيك استان( : وضعيت پروژه1-217جدول )

 ناستا

 جمع اجرايي و مطالعاتي  برداري در حال بهره

 تعداد 

 توربين

ظرفيت اسمي 

 )كيلووات(
 ظرفيت  )كيلووات(

 تعداد 

 توربين

ظرفيت اسمي 

 )كيلووات(

 1990 4 - 1990 4 آاربايشان  دقي

 660 1  660 1 اردبيل 

 660 1 - 660 1 اصفهان 

 29880 44 - 29880 44 خداسان رضوي 

 660 1 - 660 1 خوزستان

 660 1 - 660 1 سيستان و بلوچستان

 660 1 - 660 1 فارس

 2500 1 قزوين 
(1) 

60000 1 2500 

 95220 128 22760 72460 128 گيالن

 132890 182 22760 110130 182 جمع 

اجـرا   295به دليل عدم اخـذ مجـوز کميسـيون مـاده      ( اين پروژه به دليل کمبود اعتبارات الزم فقط تا مرحله مطالعات اوليه پيش رفته است و پس از آن9
 نخواهد شد. لذا آمار آن در جمع لحاظ نشده است.  
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نمودار )22- 1( : ظرفيت نيروگاه هاي بادي كشور در سال 1392

                                                                                                                                                                             )كيلووات(

 

  

  1392برداري كشور در سال  هاي بادي در حال بهرههاي توربين( : مشخصات سايت1-211جدول )

 شهرستان استان سايت  نيروگاه بادي
 شده هاي نصب  توربين

 ظرفيت )كيلووات( تعداد 

 منشيل

 14520 22 رودبار گيالن پسكوالن 

 2150 4 رودبار گيالن رودبار

 29080 88 رودبار گيالن سياهپوش

 13250 31 رودبار گيالن منجيل  

 13500 27 رودبار گيالن هرزويل

 24640 86 نيشابور  رضوي  خراسان خراسان / بينالود بينالود

 1500 1 خراسان رضوي خراسان رضوي خواف  ف  خوا

 سهند
 10 1 تبريز  آذربايجان شرقي دانشگاه سهند تبريز

 1980 3 تبريز آذربايجان شرقي تبريز عون ابن علي 

 660 1 زابل  سيستان و بلوچستان زابل لوتك

 660 1 شيراز فارس بابا کوهي  بابا كوهي  يداز

 660 1 ماهشهر نخوزستا ماهشهر ماهشهد خوزستان

 660 1 اردبيل اردبيل سرعين اردبيل سدعين اردبيل

 660 1 اصفهان  اصفهان  صفه اصفهان  صفه اصفهان 

 2500 1 قزوين قزوين  کهک قزوين  تاكستان 

 110130 142 - - جمع
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  1373-92هاي هاي بادي نصب شده طي سال( : توان توربين1-219جدول )

 محل  نصب  )كيلووات(توان توربين  اندازيب و راهزمان نص شماره توربين

1×  500=  500 28بهمن ماه  1منشيل   منجيل 

1×  550=  550  26مهر ماه  1منشيل   منجيل 

1×  600=  600 26مهر ماه  13منشيل   منجيل 

6×  600=  900 26مرداد ماه    14، 12، 11منشيل   منجيل 

8×  600=  1200  26مهر ماه  ( 11الي  3منشيل )  منجيل 

8×  550=  2200 22آبان ماه  (15الي  2منشيل )  منجيل 

7×  600=  2100  22اسفند ماه  (21الي  15منشيل )  منجيل 

2×  550=  1100 32فروردين ماه  (23و  22منشيل )  منجيل 

6×  550=  1650  32بهمن ماه  (21الي  21منشيل )  منجيل 

2×  550=  1100  38ه فروردين ما  31و  21منشيل   منجيل 

1×  550=  550  38خرداد ماه  25منشيل   منجيل 

2×  550=  1100 38بهمن ماه   31و  24منشيل   منجيل 

6×  660=  1940  38خرداد ماه  (11الي  1پسكوالن )  پسكوالن 

11×  660=  7260 34بهمن ماه  1، 3، 5، 14، 4، 3، 1، 2، 13، 15، 12پسكوالن   نپسكوال 

4×  660=  5240 34اسفند ماه  11، 11، 21، 13، 11، 14، 21، 1پسكوالن   پسكوالن 

1×  500=  500 28بهمن ماه  2رودبار   رودبار 

6×  550=  1650  22بهمن ماه  4،  3، 1رودبار   رودبار 

6×  600=  900 23آبان ماه   11، 1، 1هدزويل   هرزويل  

1×  600=  600 32آبان ماه  1هدزويل   هرزويل 

7×  600=  2100  32دي ماه  12، 11، 3، 1، 5، 4، 3هدزويل   هرزويل 

1×  600=  600 32بهمن ماه  2هدزويل   هرزويل 

15×  660=  9900  32آبان ماه  (23الي 13هدزويل )  هرزويل 

 سياهپوش 

17×  660=  11220  35مرداد ماه   سياهپوش 

9×  660=  5980 32اسفند ماه   وشسياهپ 

7×  660=  8620  10سال   سياهپوش 

11×  660=  7260  19سال   سياهپوش 

 بينالود
20×  660=  16200  38سال   خراسان 

26×  660=  15140 36سال   بينالود 

1×  1500=  1500 12سال  خواف )خداسان رضوي(   خراسان رضوي  

1×  10=  10  35سال  سهند تبديز   دانشگاه سهند تبريز  

6×  660=  1940  33سال  عون ابي علي تبديز   تبريز 

1×  660=  660 33سال  لوتك   زابل  

1×  660=  660 31سال  باباكوهي  يداز  شيراز 

1×  660=  660 31سال  ماهشهد خوزستان  ماهشهر 

1×  660=  660 19سال  سدعين اردبيل  اردبيل 

1×  660=  660  10سال  صفه اصفهان   اصفهان  

1×  2500=  2500 12سال  اكستان ت  قزوين  
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 1314-92هاي هاي برق بادي طي سال ( : توليد برق از نيروگاه1-211جدول )

 ساعت()گيگاواتتوليد ناويژه برق  تعداد توربينكل  )كيلووات(كل ظرفيت اسمي  منطقه سال

 70.9 92 87540 گيالن و خراسان  1314

 125.3 110 58810 گيالن، خراسان و تبريز  1315

 143.4 166 76990 گيالن، خراسان و تبريز 1311

 196.3 157 89830 گيالن، خراسان و تبريز 1313

1311 

 170.2 110 60580 گيالن، منجيل
 53.8 43 28380 خراسان، بينالود 

 * 1 10 سهند تبريز
 0.1 1 660 عون ابن علي تبريز 

 1 660 لوتک زابل 
(1)

 0.5 
 224.6 156 90290 جمع

1311 

 109.7 110 60580 گيالن، منجيل
 50.6 43 28380 خراسان، بينالود 

 * 1 10 سهند تبريز
 1.2 3 1980 عون ابن علي تبريز 

 1.1 1 660 لوتک زابل 
 0.1 1 660 باباکوهي شيراز

 0.04 1 660 ماهشهر خوزستان
 162.6 160 92930 جمع

1311 

 (2) گيالن، منجيل
65200 117 153.9 

 58.2 43 28380 خراسان، بينالود 
 * 1 10 سهند تبريز

 3.4 3 1980 عون ابن علي تبريز 
 0.7 1 660 لوتک زابل 

 0.5 1 660 باباکوهي شيراز
 0.2 1 660 ماهشهر خوزستان

 0.1 1 660 صفه اصفهان 
 217.0 164 94210 جمع

1311 

 (2) گيالن، منجيل
72460 128 152.8 

 47.0 43 28380 خراسان، بينالود 
 * 1 10 سهند تبريز

 3.1 3 1980 عون ابن علي تبريز 
 1.0 1 660 لوتک زابل 

 1.0 1 660 باباکوهي شيراز
 0.3 1 660 ماهشهر خوزستان

 0.6 1 660 صفه اصفهان 
 0.8 1 660 سرعين اردبيل 

 206.6 140 106160 جمع

1312 

72860 منجيل گيالن،
 (2)

 128 126.5 
 64.8 43 28380 خراسان، بينالود 

 6.4 1 1500 خواف 
 * 1 10 سهند تبريز

 2.8 3 1980 عون ابن علي تبريز 
 0.9 1 660 لوتک زابل 

 0.2 1 660 باباکوهي شيراز
 0.4 1 660 ماهشهر خوزستان

 0.6 1 660 سرعين اردبيل
 0.5 1 660 صفه اصفهان 

 172.5 1 2500 تاکستان قزوين 
 375.6 182 110130 جمع

 باشد.    درصد توليد ساليانه مي 9تا  5/0مالحظات: خودمصرفي، با توجه به نوع توربين بين 
                هاي کم بادي است.                                         و مربوط به ماه 33ماه از سال  6( اين مقدار توليد مربوط به 9
 به بخش خصوصي سازي واگذار شده است.                                                  9810( اين بخش در سال 2
 مقدار ناچيز است. *
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 هاي مطالعاتي و اجرايي مربوط به انرژي باد  ( : مشخصات پروژه1-211جدول )

 نام پروژه
موقعيت 

 جغرافيائي

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

درصد پيشرفت 

كار تا پايان 

 1392سال 

ظرفيت طرح 

 )كيلووات(

عمر 

مفيد 

 )سال(

 قابليت توليد

 ساالنه انرژي  

 ساعت()گيگاوات

        هاي نو طرح فناوري انرژي

 - - - 100 1388 1382 کل کشور تهيه اطلس باد كشور

 1395 1384 قزوين  (1) مگاوات 11مزرعه بادي 
(2)

20 60000 20 190 

        طرح توسعه نيروگاه بادي 

 (8) مگاوات توربين بادي 5/111احداث 
1378 1391 97 

(4)
100500 20 200-330 

 1393 1380 خراسان  نيدوگا  بادي بينالود
(5)

96 28380 20 124 

 .ديکشور متوقف گرد تيريو مد يزيرهعدم موافقت سازمان برنام لياجرا شد و پس از آن به دل هيپروژه فقط تا فاز مطالعات اول نيا( 9
باشد. اين پروژه به دليل کمبود اعتبارات الزم فقط تا مرحله مطالعات اوليه پيش رفتـه اسـت و   سنجي مي( درصد پيشرفت مربوط به بخش مطالعات امكان2

 اجرا نخواهد شد.         295پس از آن به دليل عدم اخذ مجوز کميسيون ماده 
 جيمقرر گشت بـه منظـور تـرو    يجمهور استير يو نظارت راهبرد يزيرو دستور معاونت برنامه يو با هماهنگ ريعمل آمده با شرکت توان طبق توافقات به( 8

 نيـ از ا حـد وا 3در نقاط مختلف کشور احداث گـردد کـه تـاکنون     يلوواتيک 660 يهانيواحد از تورب 95در کشور تعداد  ريدپذيتجد يهاياستفاده از انرژ
 است. يبردارو در حال بهره دهيمختلف کشور نصب گرد يهاها در استاننيتورب

 يکـوه  يلوتـک زابـل، بابـاه    ز،يـ تبر يمگاوات آن )عون ابن علـ  23/5الن و يگ ليمگاوات در منطقه منج 460/22مگاواتي توربين بادي،  5/900از طرح ( 4
 رد زيـ ن گـر يمگاوات د 26/22در نقاط مختلف کشور نصب گرديده است و  نيتک تورب و صفه اصفهان( به صورت لياردب نيماهشهر خوزستان، سرع راز،يش

هاي توربين نصـب  پايهپوش(  اهيس تيبخش )سا نيمگاوات( در ا 43/93) لوواتيک 660 تيواحد با ظرف 23، 9812باشد. در سال  يدست اجرا و مطالعه م
در  يآتـ  يهـا در سـال  يلـووات يک 660 نيواحد به صورت تک تورب 2 نيت خواهد گرفت. همچنصور 18سال  يواحد در انتها 23 نياز ا يبردارو بهرهشده 

 مگاوات( اضافه خواهد شد. 62/4نقاط مختلف کشور )
باشـد کـه پـس از جـذب اعتبـارات      رصد باقيمانده به علت عدم نصب پست برق اين پروژه ميد 4هاي نيروگاه مذکور به اتمام رسيده است و ( نصب توربين5

 به پايان خواهد رسيد.   18الزم تا پايان سال 
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  1314-92هاي برداري كشور طي سال هاي خورشيدي در حال بهره   ( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-212جدول )

 منطقه پروژه )استان( سال 
كل ظرفيت 

 )كيلووات(

عمر مفيد 

 )سال(

نوع اتصال 

 به شبكه

1314 - 188 - - 

 - - 67 البرز، يزد، سمنان 1315

 - - 67 البرز، يزد، سمنان 1311

 - - 73 البرز، يزد، سمنان، تهران 1313

 - - 97 البرز، يزد، سمنان، تهران، آذربايجان شرقي  1311

 - - 97 البرز، يزد، سمنان، تهران، آذربايجان شرقي 1311

1311 : - 70 - - 

 خارج از شبكه 25 10 البرز، طالقان  كيلووات فتوولتائيك   11

 متصل به شبكه 25 30 البرز، طالقان كيلووات فتوولتائيك 31

(1) يزد دربيد يزد 
 خارج از شبكه 25 12

(1) سمنان  سد كويد سمنان  
 متصل به شبكه 25 15

 هخارج از شبك 15 6 تهران، ساختمان معاونت امور انرژي كيلووات هيبديد )باد و خور يد( 1

 متصل به شبكه 25 24 آذربايجان شرقي خور يدي تبديز

1311 : - 69 - - 

 خارج از شبكه 25 10 البرز، طالقان  كيلووات فتوولتائيك   11

 متصل به شبكه 25 30 البرز، طالقان كيلووات فتوولتائيك 31

بكهمتصل به ش 25 5 تهران، ساختمان معاونت امور انرژي (2)كيلووات تهدان  5سيستم   

 متصل به شبكه 25 24 آذربايجان شرقي خور يدي تبديز

1312 : - 69 - - 

 خارج از شبكه 25 10 البرز، طالقان  كيلووات فتوولتائيك   11

 متصل به شبكه 25 30 البرز، طالقان كيلووات فتوولتائيك 31

شبكه متصل به 25 5 تهران، ساختمان معاونت امور انرژي (2)كيلووات تهدان  5سيستم   

 متصل به شبكه 25 24 آذربايجان شرقي خور يدي تبديز

هـاي در حـال    انـد، لـذا در جمـع ظرفيـت نيروگـاه      انـد و ديگـر توليـد نداشـته     ها بالاستفاده گشـته  ( به علت رسيدن برق شبكه به اين روستاها اين نيروگاه9
 برداري لحاظ نشده است.   بهره

تغيير کاربري داده و به صورت سيستم متصل به شبكه درآمـده اسـت و ديگـر     9819سال شيد( از ابتداي آبان ماه کيلووات هيبريد )باد و خور 6( سيستم 2
 باشد.   کيلووات خورشيدي مي 5باشد و به صورت سيستم متصل  سيستم هيبريد نمي

 

 ()کیلووات                                                       1392هاي كوچك فتوولتائيك در سال  ( : ظرفيت اسمي سيستم1-213جدول )

 جمع شرح 

 23500 ها هاي رو نايي پارك ها، معابد و جاد  چداغ

 2240 هاي اتوبوس هاي تدافيك و ايستگا  چداغ

 1562 ها و ادارات دولتي اي و سايد ارگان هاي توزيع و بدق منطقه ها،  دكت دانشگا 

 6400 هاي مخابداتي   سيستم

 979 خانوار روستايي 113ساني به بدق ر

 62041 جمع
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                                                      (1) 1314-92هاي ( : توليد برق خورشيدي كشور طي سال1-214جدول )

 ساعت()کیلووات 

 سال / شرح 
كيلووات   8سيستم 

 (2)تهران 

كيلووات  31

 فتوولتائيك

نيروگاه  

 دربيد يزد

گاه سركوير نيرو

 سمنان

خورشيدي 

 تبريز
 جمع

1314 - 
(3)

10000 18000 
(3)

25000 - 53000 

1315 - 42000 17000 20000 - 79000 

1311 - 62000 15000 24000 - 71000 

1313 - 65000 19000 21000 - 75000 

1311 - 61000 15000 21000 5000 72000 

1311 - 62000 17000 18000 27656 94656 

1311 - 28000 
(4) (4)

 24010 48010 

1311 3500 26529 
(4) (4) 

33779 63808 

1312 8500 68226 
(4) (4) 

25302 68028 

کيلووات فتوولتائيک تهران به صورت پكيج صورت گرفته و کنتور جهت ثبت ارقام توليد آن نصب نگرديده، در  90رساني از طريق پروژه  ( از آنجا که برق9
 پروژه لحاظ نگرديده است.  جمع، توليد اين

تغيير کاربري داده و به صورت سيستم متصل به شبكه درآمده و ديگر سيستم ، 9819سال کيلووات هيبريد )باد و خورشيد( از ابتداي آبان ماه  6( سيستم 2
 کيلووات ساعت توليد داشته است.  8500 حدود 19باشد. از آبان ماه تا آخر اسفند  کيلووات خورشيدي مي 5و به صورت سيستم متصل نبوده هيبريد 

 ( به دليل تست آزمايش و تعمير، مقداري از برق توليدي ثبت نگرديده است. 8
 اند و ديگر توليد ندارند.  ها بالاستفاده گشته ( به علت رسيدن برق شبكه به اين روستاها اين نيروگاه4

 
 گرماييژي زمينهاي اجرايي مربوط به انر ( : مشخصات پروژه1-218جدول )

 استان نام پروژه
سال 

 شروع 

 سال 

 برداريبهره

درصد پيشرفت 

كار تا پايان سال 

1392 

ظرفيت 

طرح 

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 

انرژي 

 ساعت(  )گيگاوات

نوع 

اتصال به 

 شبكه

گدمرايي مشركين   نيدوگا  زمين

هررراي  رررهد )انشرررام حفررراري

 اكتشافي توليدي و تزريقي(

 1384 اردبيل
(1)

1399 
(2)

44 
(3)

20 
(4)

150 

متصل به 

 شبكه

 1384 اردبيل مگاواتي    3-5احداث پكيج 
(5)

1396 63 3-5 80
(6)

 
متصل به 

 شبكه

 باشد.يفعالً متوقف م رياتخاذ شده توسط شرکت توان ماتيبه علت تصم ييگرما نيزم يهاچاه ماندهيحفر باق( 9
 ييگرما نيحلقه چاه زم 99صرفاً مربوط به حفر  شرفتياست. لذا درصد پ دهيحلقه چاه حفر گرد 99و فقط متوقف شده است  ريپروژه به دستور توان نيا( 2

 باشد.يحلقه چاه م 25از 
 مگاوات حفاري گردد، اما به دليل عدم تأمين منابع مالي مورد نياز، ادامه 50برداري  حلقه چاه با ظرفيت قابل بهره 25( در ابتداي اين طرح قرار بود 8

 ها متوقف گرديد.  حفاري
 مگاوات محاسبه شده است.  20( ميزان توليد با فرض ظرفيت 4
 خواهد بود. اجرا مگاواتي با فرض تأمين منابع مالي قابل  8-5برداري از نيروگاه  ( سال بهره5
 مگاوات محاسبه شده است.  5( ميزان توليد با فرض ظرفيت 6
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 )منابع زيست توده جامد ايران(  1392تع كشور براساس ميزان تراكم در سال ها و مرا( : مساحت جنگل1-218جدول )
 )هزار هکتار( 

 درصد جمع  سطح شمال  سطح خارج از شمال  نوع سطوح منابع طبيعي كشور 

     جنگل : 
 1.7 1780.3 1024.5 755.8 (1)انبو  

 3.4 3468.3 661.0 2807.4 (1)نيمه انبو  

 8.0 8100.8 256.9 7843.9 (1)تُنُك 

 0.03 25.8 - 25.8 ماندايي 

 0.9 943.9 25.0 918.9 دست كا ت

 14.1 14319.1 1967.3 12351.7 جمع 

 2.6 2665.1 123.5 2541.6 زار و درختچه زاربيشه

     مرتع: 

 7.1 7181.2 837.8 6343.4 (2)متداكم 

 21.0 21419.2 738.6 20680.5 (2)نيمه متداكم 

 55.2 56214.6 116.1 56098.5 (2)كم تداكم 

 83.3 84815.0 1692.5 83122.5 جمع

 100.0 101799.1 3783.3 98015.8 جمع كل

 باشد. درصد مي 25تا  5هاي تُنُک درصد و درجنگل 50تا  25هاي نيمه انبوه درصد، در جنگل 50هاي انبوه بيش از ( تراکم پوششي در جنگل9
 باشد.درصد مي 25تا  5درصد و در مراتع کم تراکم  50تا  25درصد، در مراتع نيمه متراکم  50تراکم بيش از تع ماپوششي در مر ( تراکم2
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مراتع جنگلها

نمودار )24- 1( : پراكندگي جنگل ها و مراتع  كشور در سال 1392

                                                                                                                                                                           )هزار هكتار(
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 ها به تفكيك استان 1392( : مساحت و پراكندگي مراتع كشور در سال 1-217جدول )

 استان
 مساحت
 )هكتار(

 (1) جرمزيست
 )هزار تن(

فه خشك قابل وزن علو

 )هزار تن(برداشت 

تعديل علوفه قابل برداشت مجاز با 

 )هزار تن(توجه به نوسانات بارندگي 

 598.3 703.9 1407.8 2473441 آاربايشان  دقي

 610.4 718.1 1436.1 2472508 آاربايشان غدبي

 238.1 280.1 560.3 903896 اردبيل

 464.9 547.0 1093.9 6328655 اصفهان

 438169 البدز
(2)

 
(2)

 
(2)

 

 180.8 212.8 425.5 1112357 ايالم

 88.2 103.7 207.4 1262995 بو هد

 74.6 87.8 175.5 848298 تهدان

 77.6 91.3 182.6 908152 چهارم ال و بختياري

 6288092 خداسان جنوبي 

2011.6
(6)

 1005.3
(6)

 854.5
(6)

 6558356 خداسان رضوي  

 1555206 خداسان  مالي 

 223.0 262.4 524.8 2477691 خوزستان

 137.9 162.2 324.5 1137060 زنشان

 487.5 573.6 1147.1 3731083 سمنان

 527.5 620.6 1241.1 10648499 سيستان و بلوچستان

 1431.7 1684.3 3368.7 7319987 فارس

 135.6 159.6 319.1 853485 قزوين

 39.2 46.1 92.2 723019 قم

 422.0 496.4 992.9 1294397 كددستان

 399.4 469.8 939.7 6267925 كدمان

 ● ● ● 1918375 كدمان )جيدفت و كهنوج( 

 264.5 311.2 622.3 1188438 كدمانشا 

 437.8 515.1 1030.1 478812 كهگيلويه و بويداحمد

 149.2 175.5 351.1 862825 گلستان

 88.2 103.7 207.4 244986 گيالن

 245.7 289.0 578.0 883505 لدستان

 223.0 262.4 524.8 387559 مازندران )ساري(

 60.3 70.9 141.8 197152 مازندران )نو هد( 

 226.1 266.0 531.9 1772951 مدكزي

 192.2 226.1 452.1 4093342 هدمزگان

 97.2 114.4 228.7 665767 همدان

 119.8 141.0 281.9 6518007 يزد

 8240.5 9694.7 19389.4 84814991 جمع

 هاي کشور تاکنون مطالعه دقيقي صورت نگرفته است. ( در خصوص زيست جرم جنگل9
 باشد.  ( ارقام استان البرز در تهران مستتر مي2
                                      باشد.  هاي رضوي، شمالي و جنوبي مي ( مجموع خراسان8

  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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                                                ها به تفكيك استان 1392هاي كشور در سال ( : پراكندگي جنگل1-211جدول )

 )هزار هکتار( 

 نام استان
جنگل 

 انبوه

جنگل نيمه 

 انبوه
 جنگل تُنُك

جنگل دست 

 كاشت

هاي  جنگل

 ماندايي

زار و  بيشه

 درختچه زار

سطح كل 

هاي  جنگل

 استان

سطح جنگل 

زار  بدون بيشه

 و درختچه زار

 143.5 156.4 12.9 - - 44.1 30.3 69.1 آاربايشان  دقي

 101.0 101.2 0.2 - - 62.3 21.0 17.7 آاربايشان غدبي

 51.7 63.2 11.5 - 0.5 45.8 2.2 3.2 اردبيل

 411.8 411.8 - - 347.0 64.4 0.4 - اصفهان

 2.4 4.2 1.8 - 0.1 2.3 - - البدز

 634.5 641.7 7.2 - 4.0 416.8 211.1 2.6 ايالم

 204.3 224.8 20.5 0.7 13.1 190.5 - - بو هد

 23.9 24.2 0.3 - 9.2 14.7 - - تهدان

 335.7 336.4 0.8 - 0.1 217.8 105.2 12.6 چهارم ال و بختياري

 712.0 1471.6 759.6 - 120.9 588.1 3.1 - خداسان جنوبي 

 667.3 994.9 327.5 - 169.0 465.4 29.2 3.8 خداسان رضوي 

 424.7 434.6 9.8 - 3.7 285.2 116.6 19.2 خداسان  مالي 

 938.3 1020.1 81.7 - 50.7 294.8 299.4 293.3 خوزستان

 61.1 97.6 36.4 - - 57.7 3.3 0.03 زنشان

 340.2 468.7 128.6 - 43.5 168.6 64.0 64.0 سمنان

 370.8 1220.2 849.4 5.0 5.1 338.9 21.7 - سيستان و بلوچستان

 2218.9 2229.5 10.6 - 1.4 1617.2 540.7 59.7 فارس

 26.9 28.2 1.3 - 0.6 8.8 15.1 2.4 قزوين

 4.1 13.3 9.1 - 4.1 - - - قم

 372.3 373.3 1.0 - 2.1 95.6 188.9 85.7 كددستان

 431.0 512.0 81.0 - 28.7 383.2 19.0 0.1 كدمان

 160.9 160.9 - - - 129.6 27.3 4.0  كدمان )جيدفت و كهنوج(

 528.5 528.5 - - 0.2 307.1 209.6 11.5 كدمانشا 

 795.8 874.1 78.3 - 1.9 478.8 251.1 63.9 كهگيلويه و بويداحمد

 415.2 426.5 11.3 - 10.8 93.9 147.4 163.1 گلستان

 545.6 557.1 11.5 - 9.8 65.9 161.1 308.8 گيالن

 1226.4 1226.4 0.1 - - 575.3 608.2 42.9 لدستان

 693.3 794.0 100.7 - 0.8 26.2 215.0 451.3 مازندران )ساري(

 313.2 313.2 - - 3.6 70.8 137.5 101.3 مازندران )نو هد( 

 1.5 13.3 11.8 - 1.5 - - - مدكزي

 1053.7 1073.7 19.9 20.1 40.3 964.3 28.9 - هدمزگان

 1.4 4.8 3.4 - 1.3 - - 0.1 همدان

 107.1 183.9 76.8 - 69.7 26.4 11.0 - يزد

 14319.1 16984.1 2665.1 25.8 943.9 8100.8 3468.3 1780.3 جمع
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 )مترمکعب(                                                           1314-92هاي هاي جنگلي كشور طي سال ( : توليد فرآورده1-219جدول )

 حجم كل توليد استان هاي چوبي ساير فرآورده زغال چوب هيزم سال / استان 

1314 307547 11112 561637 880296 

1315 294943 5568 543965 844476 

1311 309579 4884 612599 927062 

1313 310556 5184 621990 937730 

1311 278339 5118 572546 856003 

1311 248914 3318 531585 783817 

1311 

 147776 123137 2070 22569 گيالن

 462245 347936 78 114231 مازندران

 129656 45209 - 84447 گلستان

 739677 516282 2148 221247 جمع

1311 

 139061 108736 2964 27361 گيالن

 527866 396344 - 131522 مازندران

 150514 63185 - 87329 گلستان

 817441 568265 2964 246212 جمع

1312 

 74238 59084 3204 11950 گيالن

 455417 344620 - 110797 مازندران

 138881 64882 - 73999 گلستان

 668536 468586 3204 196746 جمع

 باشد. درصد افت و ارّه خور مي 5مالحظات: جمع توليدات بدون احتساب 
 باشد.كعب زغال ميمترم 8مترمكعب هيزم و معادل  6هر تن زغال معادل               

 
                1318-92هاي هاي جنگلي طي سال ( : ارزش هر واحد از توليدات فرآورده1-221جدول )

 سال
هزار ريال بر ) هيزم 

 مترمكعب(

 زغال 
 (هزار ريال بر تن)

 سال
)هزار ريال بر هيزم  

 مترمكعب(

 زغال 
 )هزار ريال بر تن(

   :1319سال    : 1318سال 

 2350 380 گيالن   1100 177.6   گيالن

 2350 331 مازندران )نو هد( 1100 225 مازندران )نو هد(

 2350 400 مازندران )ساري( - 230 مازندران )ساري(

 2350 350 گلستان   - 296.4 گلستان  

   :1391سال    : 1318سال 

 2750 570 گيالن   1350 200 گيالن  

 2750 570 دران )نو هد(مازن 1350 261.5 مازندران )نو هد(

 2750 570 مازندران )ساري( 1350 300 مازندران )ساري(

 2750 570 گلستان   1350 367 گلستان  

   :1391سال    : 1317سال 

 3025 627 گيالن   1750 220 گيالن  

 3025 627 مازندران )نو هد( 1750 430 مازندران )نو هد(

 3025 627 ساري(مازندران ) 1750 437 مازندران )ساري(

 3025 627 گلستان   1750 513 گلستان  

   :1392سال    : 1311سال 

 6250 893 گيالن   2000 220 گيالن  

 6250 893 مازندران )نو هد( 2000 406 مازندران )نو هد(

 6250 893 مازندران )ساري( 2000 413 مازندران )ساري(

 6250 893 گلستان   2000 489 گلستان  

 باشد.  مترمكعب زغال مي 8مترمكعب هيزم و معادل  6: هر تن زغال معادل مالحظات
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                                               1314-92هاي هاي غير مجاز زغال چوب طي سال( : ميزان برداشت1-221جدول )

                                        )کیلوگرم( 

 1392 1391 1391 1319 1311 1317 1318 1318 1314 استان/ سال

 350 - - 250 9426 4374 1794 6614 1293 آاربايشان  دقي

 - - - - - - - - - آاربايشان غدبي

 6003 13642 6795 8110 8451 21938 95 6682 4390 اردبيل

 7750 1180 1615 3035 9845 2944 1200 700 - اصفهان

 - - - - - - - - - البدز 

 1905 1840 849 2110 923 3885 - 1500 - ايالم

 50 8760 332 6870 3216 1353 877 1681 2766 بو هد

 1255 - 350 - - - - - - تهدان

 14255 19269 17630 18399 25649 29845 45401 24455 18831 چهارم ال و بختياري

 - 2000 2000 - خداسان
(1)

100 
(1)

3330 
(1)

1200 
(1)

140 - 

 32104 19103 29142 16 16008 - - 4530 4118 خوزستان

 - - - - - - - - - زنشان

 3050 2392 400 - 1100 - 5802 - - سمنان

 3072 781 - 232 1460 - 1700 - 1380 سيستان و بلوچستان

 1690 1727 5152 2840 10309 21005 20404 14447 - فارس

 - - - - - - - - - قزوين

 - - - - - - - - - قم

 4320 3130 2115 900 - 1870 - 300 536 دستانكد

 775 - 3944 - - - 150 122 2123 كدمان

 - - - - 360 12900 - - - كدمان )جيدفت(

 11500 6443 6959 1429 3790 11580 3965 4964 4655 كدمانشا 

 4498 3918 2709 5377 6570 10186 - - 4044 كهگيلويه و بويداحمد

 639 6510 - 240 810 5490 - 3 840 گلستان

 7437 9679 8645 10019 2420 7780 - - 3224 گيالن

 21613 29752 21674 15996 44647 40281 46294 20130 14977 لدستان

 7335 8524 12226 11715 11938 10430 5560 9005 3033 مازندران )ساري(

 - - - - - - 607 200 60 مازندران )نو هد( 

 - - - - - - - - - مدكزي

 601 10 2050 1250 200 - 1156 - - هدمزگان

 - - - - - - - - - همدان

 100 2780 - 1000 - - - - - يزد

 130302 139580 123787 93118 157222 185861 137005 97333 66270 جمع

 باشد.  مربوط به استان خراسان رضوي ميبه بعد  33سال  ( ارقام زغال چوب کشف شده9
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 1392ها  در سال ( : برآورد مصرف هيزم، زغال چوب، ، فضوالت دامي و  بوته و خار  در بخش خانگي به تفكيك استان1-222جدول )

 )تن(بوته و خار  )تن(فضوالت دامي  )كيلوگرم(زغال چوب   )مترمكعب(هيزم  استان

 1835 182699 650 413637 آاربايشان  دقي

 1278 86806 - 293079 آاربايشان غدبي

 1978 37519 6003 13620 اردبيل

 4363 13342.2 7750 70169 اصفهان

 - - - - البدز 

 8968 128 1905 64384 ايالم

 2024 - 50 12350 بو هد

 - - 1255 - تهدان

 281473 3413 14255 652756 چهارم ال و بختياري 

 275223 154685 - 1593101 خداسان

 6252 14561 62108 44390 خوزستان 

 103626 86239 - 77285 زنشان

 10289 1109.43 6050 23520 سمنان

 9465 1426 6072 441279 سيستان و بلوچستان

 36058 52228 1690 212955 فارس

 851 25364.2 - 13298 قزوين

 - - - - قم

 - 197215 4320 745602 كددستان

 165377 - 775 1682151 كدمان

 - - - - كدمان )جيدفت( 

 53 23432.4 11500 84533 مانشا كد

 - - 8894 1118739 كهگيلويه و بويداحمد

 27109 375 669 436138 گلستان

 - - 1075867 12991 گيالن

 9357 3267 21616 887443 لدستان

 - 770 7665 184185 مازندران )ساري و نو هد(

 - - - - مدكزي

 1017 - 601 63323 هدمزگان

 - - - - همدان

 1631 - 100 26891  يزد

 948227 884579 1194602 9167819 جمع مصرف قبل از اجراي طرح جايگزيني سوخت  

پس از اجراي طرح  1392برآورد مصرف در سال 

 هاي مرتبط جايگزيني سوخت توسط ارگان
8100000 1198302 86360 600000 

 1641.1 236.2 5.4 6443.4 خام( مصرف )هزار بشكه معادل نفت

 
 )تن(                                                                      1391-92هاي ( : واردات و صادرات زغال چوب طي سال1-223جدول )

 صادرات  واردات سال

1311 4151.1 702.3 

1312 4260.3 525.4 
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 و مايع شهري )بيوماس( و بيوگاز وزارت نيرو هاي انرژي واناديومي، پسماندهاي جامد  ( : مشخصات پروژه1-224جدول )

 نام پروژه
 نوع 

 فناوري

 منطقه 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

درصد پيشرفت كار 

 1392تا پايان سال  

ظرفيت طرح 

 )كيلووات(

 عمر مفيد 

 )سال(

سررازي سرراخت سيسررتم اخيررد   
 اندژي واناديومي )تك سل(  

 پيل واناديومي
البرز، 

 > 20 0.01 100 1384 1381 طالقان 

ساخت استك نيمه صرنعتي براتدي   
 اكسايشي كاهشي واناديوم  

 پيل واناديومي
البرز، 
 طالقان

1384 1387 100 1 20 < 

منبررع زيسررت   5پتانسرريل سررنشي  
 تود  در كشور  

 - - 100 1379 1377 کل کشور  سنجيپتانسيل

سرررنشي نصرررب نيدوگرررا   امكررران
 منطقه كشور   2تود  در زيست

 سنجي يلپتانس
 دفنگاه -

 100 1384 1383 فارس، شيراز 
(1)

1060 13 

 100 1384 1382 خراسان، مشهد
(2)

650 13 

 - 1200 100 1388 1644 فارس دفنگاه احداث نيدوگا  زيست تود  در  يداز  

 - 660 100 1388 1644 خراسان دفنگاه احداث نيدوگا  زيست تود  در مشهد

 20 مگاوات  5 100 1389 1646 تهران البفاض بيوگاز از لشن فاضالب

انشام مطالعرات بره منظرور احرداث     
 تود نيدوگا  زيست

سنجي پتانسيل
 1385 کل کشور )زائدات جامد شهري( 

(3)
1393 

(4)
95 10000 20 < 

تود  )منبع سنشي منابع زيستپتانسيل
  فاضالب  هدي(  –پسماندهاي مايع 

 1384 کل کشور سنجيپتانسيل
(3)

1393 
(4)

75 - - 

 1386 مرکزي مطالعه  سنشي توليد بيوگاز ساو امكان
(3)

1393 
(4)

91 600 - 

 70 100 1389 1644 مرکزي مطالعه، طراحي و ساخت احداث پايلوت توليد بيوديزل 
(5)

 10 

باشد ولي با توجه به  کيلووات مي 9060هاي انجام شده ظرفيت قابل نصب در محل دفن زائدات جامد شهري شيراز برابر  سنجي ( بر مبناي پتانسيل9
 کيلووات است.  450برداري از محل دفن اين شهر  موقعيت و مشخصات دفن زائدات در طول ساليان گذشته، هم اکنون ظرفيت بهره

باشد که  ت ساعت در ماه ميمگاوا 456( ميزان واقعي توليد انرژي الكتريكي از محل دفن زائدات جامد شهري مشهد بر مبناي تجهيزات نصب شده حدود 2
 البته در صورت احداث يک دفنگاه مهندسي و نصب تجهيزات کامل، ميزان استحصال انرژي از اين مقدار بسيار فراتر خواهد بود. 

 ( به علت کمبود اعتبارات مورد نياز در برنامه چهارم و تغيير شرح خدمات، زمان اين پروژه افزايش يافته است. 8
 ها نسبت به دوره گذشته داراي تغييرات گشته و کاهش يافته است. هاي فوق به دليل افزايش شرح خدمات پروژهت پروژه( درصد پيشرف4
 ( ليتر سوخت در ساعت. 5
 

 هاي بيوگاز در كشور  ( : توليد برق از نيروگاه1-228جدول )

 منطقه 
كل ظرفيت اسمي 

 )كيلووات(

كل ظرفيت عملي 

 )كيلووات(

رق توليد ناويژه ب

 ساعت( )گيگاوات

مصرف داخلي 

 ساعت( )كيلووات

 495 1.8 1665 1860   1311سال 

 ● 10.1 6865 6460   1319سال 

 ● 21.9 6465 6860   1391سال 

     :  1391سال 

(1) نيدوگا  بيوگاز سوز  يداز
 1200 1065 3.0 ● 

 ● 2.1 600 660 (2) نيدوگا  بيوگاز سوز مشهد 

● 17.6 8400 5000 ب تهدانبيوگاز از لشن فاضال

 ● 22.6 6465 6860 جمع  

    :  1392سال 
(1) نيدوگا  بيوگاز سوز  يداز

 1200 1065 0.9 ● 

 ● 2.4 600 660 (2) نيدوگا  بيوگاز سوز مشهد 

● 17.5 8400 5000 بيوگاز از لشن فاضالب تهدان

 ● 20.4 6465 6860 جمع  

 باشند. مقادير در دسترس نمي               راجعه شود.                             ( م9-224( به زيرنويس جدول )2و  9
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 هاي در دست اقدام مربوط به پيل سوختي و هيدروژن وزارت نيرو  ( : مشخصات پروژه1-228جدول )

 نام پروژه
 نوع 

 فناوري

 منطقه 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

درصد پيشرفت كار 

 1392ال تا پايان س

ظرفيت طرح 

 )كيلووات(

 1381 کل کشور (1) كميته راهبددي پيل سوختي 
(2) (3) 

- 
پرردوژ  پررايلوت فنرراوري هيرردروژن در مقيرراس نيمرره  

 صنعتي  
(8)

 
البرز، 
 200 65 1696 1375 طالقان

 11طداحرري و سرراخت دسررتگا  تسررت پيررل سرروختي  
 كيلووات

پيل سوختي 
 پليمري

تهران و البرز، 
 کيلووات  90تستر  100 1692 1690 طالقان 

كيلرووات   11طداحي و ساخت پيل سوختي پليمردي  
 پليمدي با امكان توليد همزمان بدق و حدارت  

پيل سوختي 
 پليمري

 10 100 1391 1389 البرز، طالقان

وات پيرل سروختي    111طداحي و ساخت اسرتك  
اكسيد جامد با هردف تردوين دانرش فنري اتصرال      

 ها و آب بندها دهند 

يل سوختي پ
 اکسيدجامد

 1389 تهران
(5)

1696 90 
وات و تدوين  900

 دانش فني

انشام خدمات مشاور  در خصرو  بدرسري امكران    
ساخت و توليد پرودر هيدريرد منيزيروم برداي اخيرد       

 هاي سوختيسازي هيدروژن مورد استفاد  در پيل

ذخيره سازي 
 هيدروژن

 - 100 1391 1390 تهران

وات پيرل   111سرتك  تدوين دانرش فنري سراخت ا   
 سوختي غشاي پليمدي بومي

 70 1393 1391 تهران پيل سوختي 
وات و تدوين دانش  900

 فني

وات پيرل سروختي    51تدوين دانش فني ساخت استك 
 اكسيد جامد با قابليت استفاد  از گاز طبيعي

پيل سوختي 
 اکسيد جامد

 1391 تهران
(5)

1698 60 
وات و تدوين دانش  50

 فني

اخت نمونه سيستم توليد و فداورش طداحي و س
 بداي استفاد  در پيل سوختي ATRسوخت 

 1391 البرز، طالقان توليد هيدروژن
(5)

1696 
(6)

70 - 

طداحي و ساخت ماژول تخليص هيدروژن برداي  
ندمررال متدمكعررب بررد   1سيسررتم الكتدوليررز آب 

 ساعت گاز هيدروژن
 1391 طالقان  توليد هيدروژن

(5)
1393 85 

رمال ن 9تخليص 
مترمكعب بر ساعت 

 هيدروژن
خديرد، نصررب، را  انرردازي و بهررد  برردداري يررك  

ندمرال   5واحد رفرورمد گراز طبيعري برا ظدفيرت      
 متدمكعب بد ساعت گاز هيدروژن

 100 1391 1389 البرز، طالقان توليد هيدروژن
نرمال مترمكعب بر  5

 ساعت 

توسررعه نررانو كامپوزيررت پلرري بنزوايمرردازول     
كوپيك بداي غشاي الكتدوليرت  الكيدهاي هيگدوس

 پيل هاي سوختي پليمدي
 - 100 1391 1390 تهران  غشاء

تشديد نظد در مطالعات امكان سنشي ت ليل جرذابيت و  
 تدوين استداتژي توسعه پيل سوختي در كشور

 - 100 1392 1390 تهران گذاري سياست

بدرسي كامل روش هاي توليد هيردروژن )مزايرا   
 دي(و معايب فني و اقتصا

 - 100 1391 1390 تهران توليد هيدروژن

هاي مرتبط با دبيرخانه و  پيگيري تصويب سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي و انجام فعاليت 9836و  9835، 9834هاي  ( اين کميته در سال9
 همچنين به روزرساني وب سايت و چاپ بولتن را در دست اجرا داشته است. 

 ساله( از زمان تصويب سند انجام خواهد شد.  5ساله )سه برنامه  95تدوين شده در بازه زماني  ( برنامه عملياتي2
                                             سازي و عرضه هيدروژن .                                  سازي، ذخيره ( توليد، مايع4                  باشد. هاي مرتبط با کميته راهبردي پيل سوختي به صورت مستمر مي( فعاليت8
 ( به علت کمبود اعتبارات، پروژه پيشرفتي نداشته است. 6                                                                     ( زمان اتمام پروژه تمديد گشته است. 5

 
هاي نيروگاهي برق تجديدپذير غير دولتي  ژه: خالصه مشخصات مجوزها و ظرفيت تجمعي پرو( 1-227جدول )

     1392صادره توسط وزارت نيرو در پايان سال 

 )مگاوات(
 جمع كوچك برق آبي زيست توده خورشيدي بادي ها مراحل پيشرفت نيروگاه

 31.54 - 1.66 - 29.88 بدداري در حال بهد 

 531.90 - 1.90 10.00 520.00 قدارداد خديد بدق مبادله  د  

 220.85 - 2.00 0.35 218.50 داراي پدوانه احداث 

 3988.91 12.10 3.49 664.82 3308.50 داراي موافقتنامه اوليه احداث 

 1028.00 - 10.00 202.00 816.00 سنشي  در حال مطالعه امكان

 5501.81 35.31 145.00 840.00 4481.50 مشوزهاي باطل  د  

 11303.01 47.41 164.05 1717.17 9374.38 هاي تشكيل شده  جمع ظرفيت پرونده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناشي از توليد و مصرف انرژی کشورای گلخانه آالینده و  انتشار گازهای   -

  در بخش انرژی سوخت مصرف انواعناشي از ای انتشار گازهای آالینده و  گلخانه  -

 ایگازهای آالینده و  گلخانهانتشار سرانه   -

 ای انتشار گازهای آالینده و  گلخانهصرفه جویي حاصل از عدم   -

 

 

 

 

 

 
 زیست محيطجداول  -8-11-1
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 )تن(       1392اي ناشي از توليد و مصرف انرژي كشور در سال  و گلخانه  ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده1-221جدول )

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهايي انرژي

 537 4233 138205055 11347 46450 578 50646 116644 خانگي، تشاري و عمومي

 267 2023 93437617 16968 15669 2516 171867 162924 صنعت 

 6132 47025 135987919 320725 8897621 4576 417993 929137 حمل و نقل 

 4087 644 12937229 26277 14141 375 61659 60110 كشاورزي

                 انرژي بخشمصرف 

 62 561 27052696 ● ● ● ● ● پااليشگاهي 

 803 4725 179825215 36199 162708 6574 910658 678023 ي نيدوگاه

 11888 59181 587445727 411516 9136589 14619 1612823 1946838 جمع

   باشند.در دسترس نميمقادير 

 

 )درصد(     (1)1392اي در سال  ينده و گلخانههاي مصرف كننده انرژي در انتشار گازهاي آال( : سهم هريك از بخش1-229جدول )

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهايي انرژي

 4.52 7.15 23.53 2.76 0.51 3.95 3.14 5.99 خانگي، تشاري و عمومي

 2.25 3.42 15.91 4.12 0.17 17.21 10.66 8.37 صنعت 

 51.58 79.46 23.15 77.94 97.38 31.30 25.92 47.73 حمل و نقل 

 34.38 1.09 2.20 6.39 0.15 2.57 3.82 3.09 كشاورزي

                 انرژي بخشمصرف 

 0.52 0.90 4.61 ● ● ● ● ● پااليشگاهي 

 6.75 7.98 30.61 8.80 1.78 44.97 56.46 34.83 ينيدوگاه

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع

ها در واحدهاي هايي که ارائه شده، با توجه به عدم دسترسي به اطالعات ميزان انتشار آالينده ( بايستي توجه داشت که مقادير مندرج در جداول و سهم9
 شده است.هاي غير انرژي در اين محاسبات لحاظ نباشد. همچنين سهم بخش ها و در نظر نگرفتن اين مقادير مي پااليشگاه و نفت و گاز

   باشند.دسترس نميمقادير در 

حمل و نقل 136/0
صنعت 93/4

كشاورزي 12/9

 پااليشگاه ها 27/1

 نيروگاه ها 179/8

خانگي، تجاري وعمومي 

138/2

نمودار )25-1( :  ميزان انتشار CO2  از بخش هاي مختلف انرژي در سال 1392

 ) ميليون تن(

 



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  242

 

 1392در بخش انرژي كشور در سال   اي ناشي از مصرف انواع سوخت و گلخانه  ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده1-231جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N / گازسوخت

 15 197 8335319 - 14779 - 32 1478 گاز مايع 

 2728 28131 59460393 32491 8747515 - 37490 337405 بنزين 

 89 446 10695282 - 3204 - 9857 2053 نفت سفيد 

 7694 5302 114314426 312846 165021 8103 569461 864950 نفت گاز 

 477 2389 74171027 18875 105333 6237 971782 187424 نفت كور  

JP4 729 81 - 18900 70 129188 1 4 
ATK 37708 23463 279 10056 18435 3616471 25 101 

 566 21079 304924289 28799 71782 - 658 515092 گازطبيعي 

 6 43 144605 ● ● ● ● ● ضايعات حيواني 

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هيزم 

 0.1 1 3920 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 1 0.4 40801 ● ● ● ● ● سنگ زغال

 0.03 0.3 67738 ● ● ● ● ● گاز كك 

 1 12 2549958 ● ● ● ● ● گاز كور  بلند 

 7 70 3572235 ● ● ● ● ● گاز پااليشگا  

 11888 59181 587445727 411516 9136589 14619 1612823 1946838 جمع 

   باشند.در دسترس نميمقادير                                     

 

 )درصد(                  (1) 1392اي در سال  و گلخانه  هاي فسيلي در انتشار گازهاي آاليندهسهم سوخت : (1-231جدول )

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N / گازسوخت

 0.13 0.33 1.42 - 0.16 - 0.002 0.08 گاز مايع

 22.95 47.53 10.12 7.90 95.74 - 2.32 17.33 بنزين

 0.75 0.75 1.82 - 0.04 - 0.61 0.11 نفت سفيد

 64.72 8.96 19.46 76.02 1.81 55.43 35.31 44.43 نفت گاز 

 4.02 4.04 12.63 4.59 1.15 42.66 60.25 9.63 نفت كور 

JP4 0.04 0.01 - 0.21 0.02 0.02 0.002 0.03 

ATK 1.94 1.45 1.91 0.11 4.48 0.62 0.04 0.85 

 4.76 35.62 51.91 7.00 0.79 - 0.04 26.46 گازطبيعي

 0.05 0.07 0.02 ● ● ● ● ● ضايعات حيواني

 0.34 0.51 0.17 ● ● ● ● ● بوته و خار

 1.33 2.00 0.75 ● ● ● ● ● هيزم

 0.001 0.002 0.001 ● ● ● ● ● زغال چوب

 0.01 0.001 0.01 ● ● ● ● ● زغالسنگ

 0.0002 0.0005 0.01 ● ● ● ● ● گاز كك  

 0.01 0.02 0.43 ● ● ● ● ● گاز كور  بلند

 0.06 0.12 0.61 ● ● ● ● ● گاز پااليشگا 

 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

ها در واحدهاي تشار آاليندههايي که ارائه شده، با توجه به عدم دسترسي به اطالعات ميزان ان ( بايستي توجه داشت که مقادير مندرج در جداول و سهم9
 هاي غير انرژي در اين محاسبات لحاظ نشده است.باشد. همچنين سهم بخش ها و در نظر نگرفتن اين مقادير مي نفت و گاز، پااليشگاه

  باشند.مقادير در دسترس نمي                                                      
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  1318-92هاي اي ناشي از توليد و مصرف انرژي كشور طي سال گازهاي آالينده و گلخانه ( : ميزان انتشار1-232جدول )

 )تن( 

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N گاز سال / 

1311 1378957 1424973 14951 8456502 367239 492264957 43001 11525 

1313 1808553 1598617 15853 8973628 386757 523293617 46214 12101 

1311 1836265 1678078 16953 8651070 393399 538527894 50314 12147 

1311 1805823 1355656 13896 8201223 655600 532324843 52236 11967 

1311 1843831 1425800 13471 8033989 393055 547014571 53307 11283 

1311 1861374 1540500 13636 8523752 400983 556866442 57049 11609 

1312 1946838 1612823 14619 9136589 411516 587445727 59181 11888 

 
 )کیلوگرم به ازاي هر نفر(                     1318-92هاي اي طي سال سرانه انتشار گازهاي آالينده و گلخانه : (1-233جدول )

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N گاز سال / 

1311 18.7 19.3 0.2 114.8 5 6683.8 0.6 0.2 

1313 24.9 22 0.2 123.6 5.3 7209.5 0.6 0.2 

1311 24.9 22.8 0.2 117.5 5.3 7311.9 0.7 0.2 

1311 24.2 18.1 0.2 109.7 8.8 7123 0.7 0.2 

1311 24.5 19 0.2 106.9 5.2 7279 0.7 0.2 

1311 24.5 20.3 0.2 112.1 5.3 7323.5 0.8 0.2 

1312 25.3 21.0 0.2 118.7 5.3 7634.9 0.8 0.2 

 
           1392سال  اي به قيمتانتشار گازهاي آالينده و گلخانهجويي ناشي از عدم ميزان صرفه( : 1-234جدول )

 (کیلوگرمبر  )ريال 

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N نوع گاز 

 ● 2100 100 86000 1475 ● 14250 6000 (1)مقدار هزينه 

                                                   .  9812و تجديدنظر انجام شده در سال  مطالعه بانک جهاني و سازمان حفاظت محيط زيست(  براساس 9
  باشند.مقادير در دسترس نمي    
 

كننده هاي مصرف  بخشاي ها و گازهاي گلخانهجويي ناشي از عدم انتشار آاليندهميزان صرفه( : 1-238جدول )

 (1) 1392انرژي در سال 

 )میلیارد ريال(

 جمع NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش / گاز 

          مصرف نهايي انرژي

 16029 ● 9 16421 844 47 ● 928 700 خانگي، تشاري و عمومي

 18221 ● 8 9688 760 29 ● 6167 974 صنعت 

 57675 ● 99 16599 16791 16646 ● 7624 5575 حمل و نقل 

 6967 ● 1 1298 1160 27 ● 1125 661 كشاورزي 

          انرژي بخشمصرف 

 2706 ● 1 2705 ● ● ● ● ● پااليشگا  

 80582 ● 10 17946 1557 605 ● 16620 8064  نيدوگا 

 168410 ● 128 54785 17695 17161 ● 29868 11641 جمع

.9812انجام شده در سال تجديدنظر و  محيط زيست(  براساس مطالعه بانک جهاني و سازمان حفاظت 9

  باشند.مقادير در دسترس نمي            



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  245

 

 هاي موجود  خارجي توليد برق در برخي كشورهاي اروپايي براساس فناوريهاي  ( : هزينه1-238جدول )
 (1) (کیلووات ساعت/ يورو سنت )

 فناوري توليد برق

 كشور
 بادي  زغالسوز  برقابي زيست توده اي هسته گازطبيعي 

 - 10-7 1 1 0.3 4-2 فدانسه 

 0.25 8-5 1 0.8-0  - 1 آلمان

1-2 انگلستان   0.25 1 - 4-7 0.15 

 0.1 7-4 - 1 - 3-2 دانمارك

1-2 هلند   0.7 0.5 - 3-4 - 

 گردند. ي و تخريب ناشي از تأمين مواد اوليه ميهاي تغيير اقليم، سالمت عمومي، سالمت شغلها مشتمل بر هزينهالزم به ذکر است که اين هزينه( 9

   باشند.در دسترس نميمقادير  
 

       به تفكيك نوع سوخت 1392اي بخش خانگي، تجاري و عمومي در سال  ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-237جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 1 4 99209 54 14595 - 63 563 بنزين 

 88 441 10563260 - 3164 - 9736 2028 نفت سفيد 

 23 113 2791481 991 198 198 15554 4954 نفت گاز 

 13 66 1709832 530 2 380 24852 5295 نفت كور  

 11 108 6784814 - 14779 - 32 1478 گاز مايع 

 197 1972 110647057 9772 13712 - 409 102326 گازطبيعي 

 6 43 144605 ● ● ● ● ● يعات حيواني ضا

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هيزم 

 0.1 1 3920 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 1 0.4 40801 ● ● ● ● ● سنگ زغال

 537 4233 138205055 11347 46450 578 50646 116644 جمع 

   باشند.در دسترس نميمقادير 

 

 1318-92هاي طي سالبخش خانگي، تجاري و عمومي اي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان ( : 1-231جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 130227 144998 1820 79796 13506 142335125 4246 594 

1313 125663 131633 1647 67835 13012 135098420 4062 566 

1311 122915 108508 1325 55047 11491 138430655 4045 551 

1311 119724 95442 1200 76435 12000 133357597 3827 507 

1311 115934 52887 582 47073 11284 136656129 3786 484 

1311 107302 53774 614 45552 10517 127626346 4019 518 

1312 116644 50646 578 46450 11347 138205055 4233 537 
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 )تن(              به تفكيك نوع سوخت 1392اي بخش صنعت در سال  ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-239جدول )

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 1 3 69946 38 10290 - 44 397 بنزين 

 0.4 2 49215 - 15 - 45 9 نفت سفيد 

 60 298 7356976 3917 522 522 40993 13055 نفت گاز 

 70 348 8980898 2781 10 1994 130536 27812 نفت كور  

 137 1370 76836155 10232 4832 - 249 121651 گازطبيعي 

 0.03 0.3 66252 ● ● ● ● ● گاز كك 

 0.18 1.76 78175 ● ● ● ● ● گاز كور  بلند 

 267 2023 93437617 16968 15669 2516 171867 162924 جمع 

   باشند.در دسترس نميمقادير 

 )تن(                            1318-92هاي طي سالبخش صنعت اي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهيزان ( : م1-241جدول )

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 156066 343218 5112 22767 17432 79398458 2071 325 

1313 171331 393220 5868 25550 19107 85929907 2285 362 

1311 166167 343374 5116 33740 18278 84862090 2137 329 

1311 168212 300397 4467 32295 18143 88554272 2135 316 

1311 162056 190465 2806 24553 16776 91536175 2009 270 

1311 168065 202589 2996 14687 17228 94598785 2075 279 

1312 162924 171867 2516 15669 16968 93437617 2023 267 

 تن()      به تفكيك نوع سوخت 1392حمل و نقل كشور در سال   اي بخش ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-241جدول )

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 
         : (1)اي حمل و نقل جاده

 2726 24116 59086267 62266 4646068 - 67226 665068 بنزين 

 2427 2427 56711888 251622 167284 6412 620286 518641 نفت گاز 

 2 65 88641 ● ● ● ● ● گاز مايع 

 51 15960 18816946 ● ● ● ● ● گاز طبيعي 

 5607 86964 127216675 246445 4426612 6412 657872 489715 جمع

                 حمل و نقل ريلي :

 820 61 1044999 5102 2746 77 6896 10865 نفت گاز

 820 61 1044999 5102 2746 77 6896 10865 جمع

         حمل و نقل دريايي : 

 ● ● 281609 162 65500 - 152 1669 بنزين

 نفت گاز 
26146 16298 198 6946 12402 2762780 ● ● 

 ● ● 965467 299 1 218 18064 2991 نفت كور 

 ● ● 6969446 16266 82848 804 60848 60586 جمع

                  حمل و نقل هوايي:

JP4 (2) 729 41 - 14900 70 129144 1 8 

ATK (2) 67704 26866 279 10056 14865 6616871 25 101 

 ● ● ● 0.3 86 - 0.4 6 بنزين 

 105 26 3745659 18505 29042 279 23544 38440 جمع

 6132 47025 135987919 320725 8897621 4576 417993 929137 جمع كل 

اي براساس ميزان مصرف سوخت برآورد شده در اين بخش محاسبه گرديده اسـت.  اي در بخش حمل و نقل جادهها و گازهاي گلخانه( ميزان انتشار آالينده9
هاي نفتـي و آمـار سـوخت مصـرفي در زيـر      هاي هوايي و دريايي از شرکت ملي پخش فرآوردهنقل و زيربخشآمار سوخت مصرفي در کل بخش حمل و 

زيربخش از کل سـوخت مصـرفي در بخـش حمـل و      8بخش ريلي از سايت شرکت راه آهن جمهوري اسالمي ايران استخراج گرديده و مابه التفاوت اين 
                             )شهري و برون شهري( منظور گرديده است.اي نقل به عنوان سوخت مصرفي در زير بخش جاده

المللي، امكان ارائه ميزان انتشار اين دو بخش بـه  ي به تفكيک بخش حمل و نقل هوايي داخلي و بينژبه علت عدم دسترسي به آمار مصرف اين حامل انر( 2
 باشند.در دسترس نميمقادير   صورت مجزا وجود ندارد. 
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         1318-92هاي اي حمل و نقل كشور طي سال انتشار گازهاي آالينده و گلخانهيزان ( : م1-242جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 844749 400724 4495 8331409 285428 115502439 32487 5582 

1313 885245 889075 4695 8685866 299969 122233382 35367 5832 

1311 910778 543911 6597 8382221 307270 133940429 39604 5826 

1311 871972 389358 4247 7937478 568834 124681490 41656 5736 

1311 870086 410402 4572 7799735 307680 126377800 42470 5686 

1311 895715 397972 4327 8286992 314674 130791492 45678 5930 

1312 929137 417993 4576 8897621 320725 135987919 47025 6132 

 
    1318-92هاي اي كشور طي سالاي حمل و نقل جاده ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-243جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 844749 400724 4495 8331409 285428 115502439 32487 5582 

1313 885245 889075 4695 8685866 299969 122233382 35367 5832 

1311 910778 543911 6597 8382221 307270 133940429 39604 5826 

1311 871972 389358 4247 7937478 568834 124681490 41656 5736 

1311 870086 410402 4572 7799735 307680 126377800 42470 5686 

1311 895715 397972 4327 8286992 314674 130791492 45678 5930 

1312 849715 357472 3812 8823312 283885 127213375 46938 5607 

 
          1318-92هاي حمل و نقل ريلي كشور طي سالاي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان ( : 1-244جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 8227 5119 61 2199 4022 858504 48 331 

1313 8691 5408 64 2322 4249 906985 51 350 

1311 8809 5481 65 2351 4307 919273 51 355 

1311 9247 5754 68 2467 4521 965015 54 372 

1311 9234 5746 68 2462 4515 963676 54 372 

1311 9886 6151 73 2636 4833 1031645 58 398 

1312 10435 6493 77 2783 5102 1088999 61 420 

 
    1318-92هاي اي حمل و نقل دريايي كشور طي سال ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-248جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N گازسال /  

1311 22745 50468 742 18853 7390 4381950 ● ● 

1313 26569 522886 771 17876 9290 4775338 ● ● 

1311 56082 174049 2613 23952 13814 13392850 ● ● 

1311 20890 12507 156 44036 270048 2329585 ● ● 

1311 24959 34348 483 53801 9572 3802476 ● ● 

1311 20260 12820 155 42425 9246 2269475 ● ● 

1312 30546 30484 408 42484 13233 3939886 ● ● 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
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    1318-92هاي اي حمل و نقل هوايي كشور طي سال ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-248جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 33130 19965 236 41417 15698 3278080 23 92 

1313 33375 20032 237 45757 15753 3315254 23 93 

1311 38642 23389 277 43208 18388 3807949 27 107 

1311 39841 24166 286 41922 18999 3916797 27 110 

1311 37342 22724 269 35609 17864 3659847 26 102 

1311 37094 22607 268 33668 17771 3631771 25 102 

1312 38440 23544 279 29042 18505 3745659 26 105 

 

  به تفكيك نوع سوخت  1392اي بخش كشاورزي در سال  ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-247جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 0.2 4 6662 8 940 - 8 64 بنزين 

 1 3 82806 - 25 - 76 16 نفت سفيد 

 4082 592 10575054 26272 13136 375 61551 60050 نفت گاز 

 0.02 0.1 1937 0.1 0.002 - 24 6 نفت كور 

 4 40 2270770 ● ● ● ● ● گازطبيعي 

 4087 644 12937229 26277 14141 375 61659 60110 جمع 

   باشند.دسترس نميدر مقادير 
 

 1318-92هاي طي سالبخش كشاورزي اي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان ( : 1-241جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 66599 68065 414 22296 29026 12210019 726 4508 

1313 71297 73505 457 27439 30956 13171237 805 4804 

1311 72365 73758 449 28545 31487 13662214 827 4889 

1311 71174 73105 444 17158 31095 13718063 741 4834 

1311 60871 62639 381 14128 26593 12344301 642 4136 

1311 60900 62582 640 18690 26607 12612278 689 8164 

1312 60110 61659 375 14141 26276 12937229 644 4087 

 
                                 به تفكيك نوع سوخت 1392در سال  نفت و گاز اي بخش پااليشگاه ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-249جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 4 21 525965 ● ● ● ● ● نفت گاز 

 13 63 1624484 ● ● ● ● ● نفت كور  

 35 353 19824183 ● ● ● ● ● گاز طبيعي 

 7 70 3572235 ● ● ● ● ● گاز پااليشگا  

 2 24 1505825 ● ● ● ● ● گاز مايع 

 62 531 27052693 ● ● ● ● ● جمع 

   باشند.در دسترس نميمقادير 
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 1318-92هاي الطي س نفت و گاز بخش پااليشگاهاي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان ( : 1-281جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 ● ● ● ● ● 21307924 444 55 

1313 ● ● ● ● ● 22833085 452 53 

1311 ● ● ● ● ● 23411735 464 54 

1311 ● ● ● ● ● 24028273 474 55 

1311 ● ● ● ● ● 23522501 464 54 

1311 ● ● ● ● ● 26075335 524 62 

1312 ● ● ● ● ● 27052693 531 62 

   باشند.در دسترس نميمقادير 
 

 1392اي بخش نيروگاهي براساس نوع نيروگاه در سال ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-281جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N نوع نيروگاه

         وزارت نيرو 

 299 1603 57529918 12433 145066 2642 590822 142725 بخاري

 67 452 20292167 3370 2244 467 18457 62266 گازي

 41 271 10488313 2030 1730 288 9643 63957 سيكل تدكيبي

 1 3 63197 24 0.1 6 375 124 ديزلي

 408 2329 88373595 17857 149040 3403 619297 269073 جمع

                 بخش خصوصي 

 118 616 20339905 4822 4145 1069 215488 69643 يبخار

 126 787 30765391 6111 3124 1016 48605 110764 گازي

 143 915 33133106 6981 3400 1080 26936 213054 سيكل تدكيبي

 387 2318 84238402 17914 10669 3165 291029 393461 جمع

 8 78 7213218 428 2998 6 332 15490 صنايع بزرگ 

 803 4725 179825215 36199 162707 6574 910658 678024 جمع كل 

 

33.9

1.4

19.8

45.0

نفت گاز  گاز طبيعي نفت كوره گاز كك و كوره بلند

نمودار )26- 1( : ميزان انتشار دي اكسيد كربن در بخش نيروگاهي به تفكيك نوع 

سوخت درسال 1392 ) درصد (
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 به تفكيك نوع سوخت  1392اي بخش نيروگاهي در سال ( : ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-282جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 

         (1)وزارت نيرو 

 78 388 10289328 3391 1758 817 32087 55369 نفت گاز 

 59 586 34034594 3649 42678 - - 123856 گاز طبيعي

 271 1355 44049673 10817 104604 2586 587210 89848 نفت كور 

 408 2329 88373595 17857 149040 3403 619297 269073 جمع

                 بخش خصوصي 

 200 999 25179544 8724 2355 2102 75911 180069 ز نفت گا

 76 762 42220492 4743 7599 - - 151920 گاز طبيعي

 111 557 16838366 4447 715 1063 215118 61472 نفت كور  

 387 2318 84238402 17914 10669 3165 291029 393461 جمع 

         صنايع بزرگ 

 1 3 62495 25 64 6 662 151 نفت گاز 

 6 65 8677058 806 2960 - - 15669 گاز طبيعي

 0.003 0.03 1486 ● ● ● ● ● (2)گاز كك 

 1 10 2471783● ● ● ● ● (2)گاز كور  بلند

 8 78 7213218 428 2998 6 332 15490 جمع 

 803 4725 179825215 36199 162707 6574 910658 678024 جمع كل 

به دليل عدم  ه است؛حويلي وزارت نفت به وزارت نيرو با نفت گاز ممزوج و به عنوان سوخت در نيروگاه به مصرف رسيد، نفت سفيد ت9812( در سال 9
 در محاسبات لحاظ نشده است. انتشار اين حامل ها ميزان هاي نفت سفيد مصرفي در نيروگاهدسترسي به ضريب انتشار آالينده

             رسند. اه شرکت ذوب آهن اصفهان به مصرف مي( به عنوان بخشي از سوخت مصرفي در نيروگ2

   باشند.در دسترس نميمقادير 
 

 1318-92هاي طي سالبخش نيروگاهي اي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان ( : 1-283جدول )

 )تن( 

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 181230 467663 3110 234 21848 120041574 3001 457 

1313 554784 580348 3186 166939 23715 147031875 3299 491 

1311 563998 608395 3465 151517 24873 150328219 3345 510 

1311 574741 497354 3538 137857 25528 154777386 3522 531 

1311 634884 709408 5130 148500 30724 165184877 4087 666 

1311 629392 823623 5319 161831 31957 174664087 4273 698 

1312 678024 910658 6574 162707 36199 179825215 4725 803 
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                       1392اي بخش نيروگاهي كشور در سال  و گلخانه  شاخص انتشار گازهاي آالينده : (1-284جدول )  

 )گرم بر کیلووات ساعت( 

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N C نوع نيروگاه 

          وزارت نيرو 

 259.017 0.005 0.026 949.729 0.205 2.395 0.044 9.754 2.356 بخاري

 237.417 0.003 0.019 870.530 0.145 0.096 0.020 0.792 2.671 گازي

 135.499 0.002 0.013 496.831 0.096 0.082 0.014 0.457 3.030 سيكل تدكيبي

 261.617 0.015 0.046 959.262 0.364 0.001 0.091 5.687 1.884 زلي دي

                   بخش خصوصي 

 274.677 0.006 0.031 1007.149 0.239 0.205 0.053 10.670 3.448 بخاري

 219.239 0.003 0.021 803.876 0.160 0.082 0.027 1.270 2.894 گازي

 140.179 0.002 0.014 513.989 0.108 0.053 0.017 0.418 3.305 سيكل تدكيبي

 311.532 0.001 0.012 1142.283 0.068 0.475 0.001 0.053 2.453 صنايع بزرگ 

 209.313 0.003 0.020 767.481 0.154 0.694 0.028 3.887 2.894 ميانگين كل 

0

300

600

900

1200

ي
ار

بخ

ي
از

گ

بي
كي

تر
ل 

يك
س

ي 
زل

دي

ي
ار

بخ

ي
از

گ

بي
كي

تر
ل 

يك
س

گ 
زر

ع ب
ناي

ص

ت)
اع

س
ت 

وا
لو

كي
ر 

م ب
گر

)

CO 2 C

نمودار )28- 1( : شاخص انتشار كربن و دي اكسيد كربن از 

بخش نيروگاهي كشور در سال 1392

وزارت نيرو بخش خصوصي
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

SO 2 NOx CO SPM SO 3 CH4

ت)
اع

س
ت 

وا
لو

كي
ر 

م ب
گر

)

نمودار )27- 1( : ميانگين شاخص انتشار گازهاي مختلف 

از بخش نيروگاهي كشور در سال 1392

 1318-92هاي اي بخش نيروگاهي كشور طي سال( : ميانگين شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-288جدول )

 )گرم بر کیلووات ساعت( 

 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO 4CH O2N C سال /  گاز

1311 0.993 2.521 0.017 0.002 0.116 645.885 0.015 0.002 176.15 

1313 2.552 3.058 0.02 0.766 0.127 677.826 0.017 0.003 184.862 

1311 2.631 2.843 0.016 0.707 0.116 691.69 0.016 0.002 188.643 

1311 2.662 2.237 0.016 0.609 0.114 678.244 0.016 0.002 184.976 

1311 2.792 3.119 0.023 0.653 0.135 716.178 0.018 0.003 195.321 

1311 2.625 3.435 0.022 0.675 0.133 719.468 0.018 0.003 196.219 

1312 2.894 3.887 0.028 0.694 0.154 767.481 0.020 0.003 209.313 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناشي از توليد و مصرف انرژی کشورای گلخانه آالینده و  انتشار گازهای   -

  در بخش انرژی سوخت مصرف انواعناشي از ای انتشار گازهای آالینده و  گلخانه  -

 ایگازهای آالینده و  گلخانهانتشار سرانه   -

 ای انتشار گازهای آالینده و  گلخانهصرفه جویي حاصل از عدم   -

 

 

 

 

 

 
 زیست محيطجداول  -8-11-1
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  1318-92هاي  جويي انرژي در كارخانجات مميزي شده طي سال ( : برآورد پتانسيل صرفه1-288جدول )

 نام صنعت سال
هاي  تعداد كارخانه

 مميزي شده

جويي در  كل پتانسيل صرفه

 )گيگاژول(ت مميزي شده كارخانجا

    وزارت نيرو: 

 621 300 مواد غذايي و آشاميدني  1315

1311 

 887502 12 هاي غيرفلزي کاني

 2462796 1 چوب و کاغذ 

 61858 3 نساجي 

 82057 6 توليد فلزات اساسي 

 89772 5 مواد غذايي آشاميدني 

 137972 3 محصوالت الستيكي و پالستيكي 

 3721957 30 جمع 

 546673 4 محصوالت شيميايي  1313

1311 - - - 

 1833200 221 صنايع غذايي سه شهرک کوچک و متوسط  1311

1311 - - - 

 49.9 4 هاي صنعتي  صنايع کوچک واقع در شهرک 1311

1312 

 14800 66 صنايع فلزي )آهن و فوالد(

 11500 62 صنايع غير فلزي )سيمان( 

 1725 92 زي )کاشي و سراميک(صنايع غير فل

 1150 90 گري(صنايع غير فلزي )ريخته

 1065 60 صنايع غير فلزي )شيشه و بلور( 

 66410 680 جمع 

    : نفت وزارت 

1314 - - - 

1315 - - - 

1311 - - - 

1313 - - - 

1311 - - - 

1311 

 22826000 15 صنايع فلزي 

 1188500 19 صنايع غيرفلزي 

 1485625 8 صنايع غذايي 

 200517 1 صنايع پالستيک

 25700642 43 جمع 

1311 - - - 

1311 

 20714285 6 صنايع فلزي )آهن و فوالد( 

 685376 6 صنايع فلزي )سرب و روي( 

 1476379 20  (صنايع غير فلزي )سيمان، شيشه، گچ و آهک

 224153 11 ره(صنايع غذايي )کمپوت، کنسرو، آبميوه و کنسانت

 باشد در حال نهايي سازي مي 3 صنايع غذايي )لبني( 

 23100193 46 جمع 

1312 

صنايع شيميايي و نفت )يوتيليتي صنايع پتروشيمي، 
 پااليشگاه گاز و پااليشگاه نفت( 

2 5470419 

 228096 12 صنايع غذايي )کمپوت، کنسرو، آبميوه و کنسانتره(

 48740 6 صنايع غذايي )لبني( 

 1770087 6 صنايع چوب و کاغذ 

 7989769 20 جمع

 62446445 1004 جمع كل
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جايگزيني كوره فركانس

شبكه با كوره مديوم

فركانس در كارخانه

ريخته گري- سال 1390

جايگزيني الواتور با

ايرليفت در آسياب مواد

در سه كارخانه سيمان -

سال 1390

جايگزيني الواتور با

ايرليفت در آسياب مواد

در دو كارخانه سيمان

)انتقال پنوماتيكي به

ديناميكي( - سال 1391

 ايجاد خط توليد

الكتروموتورBLDC  كم

مصرف كولر آبي و توليد

ساالنه 200 هزار دستگاه

-سال 1391

طرح جايگزيني ايرليفت با

الواتور در پيش گرم كن

كوره كارخانه سيمان

آباده -سال 1392

ت)
اع

س
ت 

وا
گا

(م
نمودار )29- 1( : ميزان صرفه جويي حاصل از اجراي طرح هاي صنعتي خاتمه يافته بهره مند از تسهيالت 

مالي طي سال هاي 92-1390 توسط سازمان بهره وري انرژي ايران

 
 

 مند از تسهيالت مالي  هاي صنعتي خاتمه يافته بهره جويي حاصل از اجراي طرح ميزان صرفه( : 1-287جدول )

 يران وري انرژي ا توسط سازمان بهره 1391-92هاي  طي سال

 نوع حمايت عنوان طرح سال
ميزان حمايت 

 )ميليارد ريال(

 كل هزينه 

 )ميليارد ريال(

 صرفه جويي 

 واحد ميزان 

1311 

      هاي پتانسیل سنجی:  طرح
جايگزيني کوره فرکانس شبكه با کوره مـديوم    -

 ساعت مگاوات 13680 ● ● ● گريفرکانس در کارخانه ريخته

الواتور با ايرليفـت در آسـياب مـواد    جايگزيني   -
 در سه کارخانه سيمان  

 ساعت مگاوات 7468 ● ● ●

1311 

       هاي پتانسیل سنجی: طرح
جايگزيني الواتور با ايرليفـت در آسـيا مـواد در دو      -

 کارخانه سيمان )انتقال پنوماتيكي به ديناميكي(
 ساعت مگاوات 5742.4 ● 16.4 وجوه اداره شده

کم  BLDCجاد خط توليد الكتروموتور اي  -
 ساعت مگاوات 28800 ● 68.0 ● هزار دستگاه 200مصرف کولر آبي و توليد ساالنه 

       (1)هاي اجرايی:  طرح
 ساعتمگاوات 51616 12 7.0 وجوه اداره شده اصالح سيستم خردايش آسياب سيمان  -

ايجاد خط توليد الكتروپمپ کم مصرف کولر   -
 هزار دستگاه 500توليد ساالنه  آبي و

 ساعتمگاوات 246516 20 15.0 وجوه اداره شده

      هاي پتانسیل سنجی: طرح 1312

 
طرح جايگزيني ايرليفت با الواتور در پيش   -

 کن کارخانه سيمان آبادهگرم
 ساعتمگاوات 11393 ● 4.0 وجوه اداره شده

 باشند.در دسترس نميمقادير                                                دهد.  ريافتي نشان ميجويي واقعي را از تسهيالت د ( ميزان صرفه9  
 

  1392 جويي حاصل از اجراي آن در سالهاي مصوب توسط سابا در بخش صنعت و صرفه( : پروژه1-281جدول )

 عنوان پروژه 

 صرفه جويي حاصل از اجراي كامل طرح 

بل انرژي الكتريكي قا

 )مگاوات ساعت(جويي صرفه

بشكه معادل نفت 

 خام 

 ارزش صرفه جويي 

 ميليون ريال  هزار دالر 

تبديل سيستم انتقال پنوماتيكي به مكانيكي در 
 5642 - 8400.9 45501 فدآيند توليد سيمان كارخانه آرتا اردبيل
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  (1)دارد فرآيندهاي صنعتي برحسب گيگاژولجويي ساليانه حاصل از اجراي استان( : پتانسيل صرفه1-289جدول )

 فرآيند توليد
ظرفيت توليد 
 )ميليون تن/ سال(

تعداد واحد 

 توليدي

مصرف انرژي قبل  شاخص قبل از تدوين استاندارد

از استاندارد 

 )مگاژول/ سال(
 واحد مقدار

 358.4 گيگاژول/ تن 5.6 57 64.0 توليد سيمان 
 23.6 اژول/ تنگيگ 36.7 4 0.6 توليد كاغذ 

 90.9 کيلوواتساعت/ کيلوگرم  18.5 3 0.5 توليد آلومينيم 
m)توليد اوراق فشدد  چوبي 

3
 3.4 گيگاژول/ مترمكعب 4.88 23 0.7 (

 37.9 گيگاژول/ تن 18.93 24 2.0 توليد  يشه 
 47.3 گيگاژول/ تن 26.3 37 1.8 و  كد  توليد قند

 241.5 گيگاژول/ تن 4.83 660 50.0 آجد  
 27.2 گيگاژول/ تن 1.6 242 17.0 توليد گچ 

 7.0 گيگاژول/ تن 5 111 1.4 توليد آهك 
 64.1 گيگاژول/ تن 14.3 84 4.5 توليد كا ي و سداميك 

 16.6 گيگاژول/ تن 13.8 10 1.2 توليد مواد اوليه پالستيكي 
 526.8 گيگاژول/ تن 30.1 68 17.5 آهن و فوالد
 31.7 گيگاژول/ تن 31.7 1100 1.0 ريخته گدي
 17.7 گيگاژول/ تن 40 10 0.4 تايد و تيوب
 27.9 گيگاژول/ تن 9.31 46 3.0 روغن نباتي

 31.2 گيگاژول/ تن 84.23 38 0.4 نساجي
 2.4 گيگاژول/ تن 18.34 15 0.1 هاي كاغذيفدآورد 
 0.8 گيگاژول/ تن 1.84 71 0.4 هاي گازدارنو ابه

 6.1 گيگاژول/ تن 1.6 97 3.8 صنايع لبني
 7.4 گيگاژول/ تن 29.7 30 0.3 صنايع تبديلي آلومينيم

 1476.3 - - - 206.7 جمع 

 
 ادامه  ... (1)جويي ساليانه حاصل از اجراي استاندارد فرآيندهاي صنعتي برحسب گيگاژول( : پتانسيل صرفه1-289جدول )

 فرآيند توليد
مصرف انرژي  )هدف(شاخص مصرف بلندمدت 

 )مگاژول/ سال(مدت  بلند

جويي ساليانه پس از صرفه

 واحد مقدار )مگاژول/ سال( دستيابي به هدف
 121.6 236.8 گيگاژول/ تن 3.7 توليد سيمان 
 11.9 11.7 گيگاژول/ تن 18.2 توليد كاغذ 

 36.9 54.1 کيلوواتساعت/ کيلوگرم  11.0 توليد آلومينيم 
m)توليد اوراق فشدد  چوبي 

3
 1.9 1.6 گيگاژول/ مترمكعب 2.2 (

 19.9 18.0 گيگاژول/ تن 9.0 توليد  يشه 
 22.1 25.2 گيگاژول/ تن 14.0 توليد قند و  كد 

 99.5 142.0 گيگاژول/ تن 2.8 آجد  
 6.8 20.4 گيگاژول/ تن 1.2 توليد گچ 

 2.1 4.9 گيگاژول/ تن 3.5 توليد آهك 
 23.4 40.6 گيگاژول/ تن 9.1 توليد كا ي و سداميك 

 7.6 9.0 گيگاژول/ تن 7.5 توليد مواد اوليه پالستيكي 
 83.5 443.3 گيگاژول/ تن 25.3 آهن و فوالد
 12.7 19.0 گيگاژول/ تن 19.0 ريخته گدي
 5.2 12.5 گيگاژول/ تن 28.2 تايد و تيوب
 19.7 8.2 گيگاژول/ تن 2.7 روغن نباتي

 7.8 23.4 گيگاژول/ تن 63.2 نساجي
 0.1 2.3 گيگاژول/ تن 17.4 هاي كاغذيفدآورد 
 0.1 0.7 گيگاژول/ تن 1.5 هاي گازدارنو ابه

 4.2 1.9 گيگاژول/ تن 0.5 صنايع لبني
 2.2 5.2 گيگاژول/ تن 20.8 صنايع تبديلي آلومينيم

 724.8 1026.5 - - جمع 

 SECt= SECf ( Gj ) + 3.6*3*SECe ( kwh)                            : نمايدپيروي مي روبرو( بر اساس انرژي اوليه محاسبه شده است که از رابطه 9
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 (1) (میلیون بشکه معادل نفت خام)          جويي ساليانه حاصل از اجراي استاندارد فرآيندهاي صنعتي( : پتانسيل صرفه1-281جدول )

 فرآيند توليد
ظرفيت توليد 
 )ميليون تن/ سال(

تعداد واحد 

 توليدي

مصرف انرژي قبل از  بل از تدوين استانداردشاخص ق

ميليون بشكه استاندارد 

 معادل نفت خام/ سال(
 واحد مقدار

 58.6 گيگاژول/ تن 5.6 57 64.0 توليد سيمان 

 3.9 گيگاژول/ تن 36.7 4 0.6 توليد كاغذ 

 14.9 کيلوواتساعت/ کيلوگرم  18.5 3 0.5 توليد آلومينيم 

m)وبي توليد اوراق فشدد  چ
3

 0.6 گيگاژول/ مترمكعب 4.88 23 0.7 (

 6.2 گيگاژول/ تن 18.93 24 2.0 توليد  يشه 

 7.7 گيگاژول/ تن 26.3 37 1.8 توليد قند و  كد 

 39.5 گيگاژول/ تن 4.83 660 50.0 آجد  

 4.4 گيگاژول/ تن 1.6 282 17.0 توليد گچ 

 1.1 گيگاژول/ تن 5 111 1.4 توليد آهك 

 10.5 گيگاژول/ تن 14.3 84 4.5 ي و سداميك توليد كا 

 2.7 گيگاژول/ تن 13.8 10 1.2 توليد مواد اوليه پالستيكي 

 86.1 گيگاژول/ تن 30.1 68 17.5 آهن و فوالد

 5.2 گيگاژول/ تن 31.7 1100 1.0 ريخته گدي

 2.9 گيگاژول/ تن 40 10 0.4 تايد و تيوب

 4.6 گيگاژول/ تن 9.31 46 3.0 روغن نباتي

 5.1 گيگاژول/ تن 84.23 38 0.4 نساجي

 0.4 گيگاژول/ تن 18.34 15 0.1 هاي كاغذيفدآورد 

 0.1 گيگاژول/ تن 1.84 71 0.4 هاي گازدارنو ابه

 1.0 گيگاژول/ تن 1.6 97 3.8 صنايع لبني

 1.2 گيگاژول/ تن 29.7 30 0.3 صنايع تبديلي آلومينيم

 241.3 - - - 206.7 جمع 

 
 جويي ساليانه حاصل از اجراي استاندارد فرآيندهاي صنعتي ... ادامه ( : پتانسيل صرفه1-281)جدول 

 فرآيند توليد

مصرف انرژي  )هدف(شاخص مصرف بلندمدت 

ميليون بشكه )بلندمدت  

 / سال(معادل نفت خام 

جويي ساليانه پس از صرفه

يليون بشكه )مدستيابي به هدف 

 / سال(معادل نفت خام
 واحد رمقدا

 19.9 38.7 گيگاژول/ تن 3.7 توليد سيمان 

 1.9 1.9 گيگاژول/ تن 18.2 توليد كاغذ 

 6.0 8.8 کيلوواتساعت/ کيلوگرم  11.0 توليد آلومينيم 

m)توليد اوراق فشدد  چوبي 
3

 0.3 0.3 گيگاژول/ مترمكعب 2.2 (

 3.2 2.9 گيگاژول/ تن 9.0 توليد  يشه 

 3.6 4.1 گيگاژول/ تن 14.0 توليد قند و  كد 

 16.3 23.2 گيگاژول/ تن 2.8 آجد  

 1.1 3.3 گيگاژول/ تن 1.2 توليد گچ 

 0.3 0.8 گيگاژول/ تن 3.5 توليد آهك 

 3.8 6.6 گيگاژول/ تن 9.1 توليد كا ي و سداميك 

 1.2 1.5 گيگاژول/ تن 7.5 توليد مواد اوليه پالستيكي 

 13.6 72.4 گيگاژول/ تن 25.3 آهن و فوالد

 2.1 3.1 گيگاژول/ تن 19.0 ريخته گدي

 0.9 2.0 گيگاژول/ تن 28.2 تايد و تيوب

 3.2 1.3 گيگاژول/ تن 2.7 روغن نباتي

 1.3 3.8 گيگاژول/ تن 63.2 نساجي

 - 0.4 گيگاژول/ تن 17.4 هاي كاغذيفدآورد 

 - 0.1 گيگاژول/ تن 1.5 هاي گازدارنو ابه

 0.7 0.3 تن گيگاژول/ 0.5 صنايع لبني

 0.4 0.8 گيگاژول/ تن 20.8 صنايع تبديلي آلومينيم

 118.5 167.8 - - جمع 

 . ( بر اساس انرژي اوليه محاسبه شده است9
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 برداري( توليد كاشي ( : معيار مصرف انرژي حرارتي، الكتريكي و كل در فرآيندهاي موجود )در حال بهره1-281جدول )

 نوع محصول 
حرارتي مصرف ويژه انرژي 

 )مگاژول بر كيلوگرم(

مصرف ويژه انرژي الكتريكي 

 ساعت بر كيلوگرم( )كيلووات

 مصرف ويژه انرژي كل 

 )مگاژول بر كيلوگرم( 

 SECth ≤ 5.45 SECe ≤ 0.175 SECtot ≤ 7.34 كا ي كف 

 SECth ≤ 5.26 SECe ≤ 0.175 SECtot ≤ 7.15 تك پخت   –كا ي ديوار 

 SECth ≤ 7.0 SECe ≤ 0.190 SECtot ≤ 9.05 دو پخت  –كا ي ديوار 

 بدون لعاب  –كا ي پدسالني 
SECth ≤ 5.67 

SECe ≤ 0.205 SECtot ≤ 7.89 

 SECe ≤ 0.175 SECtot ≤ 7.56 لعابدار   –كا ي پدسالني 

 SECth ≤ 2.5 SECe ≤ 0.1 SECtot ≤ 3.58 كا ي پخت سوم 

نمايند، معيار نمايند و يا گرانول اضافه بر مصرف کارخانه توليد ميل مصرفي و يا کل آن را خريداري ميهايي که قسمتي از گرانو: براي کارخانه9مالحظه 
شود. در اين گروه به ازاي مقدار گرانول خريداري شده )برحسب کيلوگرم( از معيار مصرف کاسته شده مصرف براي توليد گرانول به صورت جداگانه تعريف مي

 شود. ه توليد شده به معيارمصرف افزوده ميو به ازاي گرانول اضاف
 شود: ه براي توليد گرانول از رابطه زير محاسبه ميژمقدار انرژي وي

 مگاژول بر کيلوگرم 4/2معيار مصرف انرژي حرارتي براي توليد هر کيلوگرم گرانول = 
 بر کيلوگرم کيلووات ساعت 06/0معيار مصرف انرژي الكتريكي براي توليد هر کيلوگرم گرانول = 

باشند و تعيين معيار مصرف انرژي هايي که داراي واحدهاي جانبي از قبيل فيريت سازي مي: با توجه به تنوع مصارف انرژي در گروه کارخانه2مالحظه 
 ايند.  ها براي واحدهاي جانبي کنتور جداگانه به منظور تفكيک مصارف نصب نمگانه ميسر نيست، ضرورت دارد اينگونه کارخانهاجد

 

 تازه تأسيس( : معيار مصرف انرژي حرارتي،  الكتريكي و كل در توليد انواع كاشي براي فرآيندهاي 1-282جدول )

 نوع محصول 
مصرف ويژه انرژي حرارتي 

 )مگاژول بر كيلوگرم(

مصرف ويژه انرژي الكتريكي 

 ساعت بر كيلوگرم( )كيلووات

 مصرف ويژه انرژي كل 

 )مگاژول بر كيلوگرم( 

 SECth ≤ 5.3 SECe ≤ 0.170 SECtot ≤ 7.13 كا ي كف 

 SECth ≤ 5.1 SECe ≤ 0.170 SECtot ≤ 6.90 تك پخت   –كا ي ديوار 

 SECth ≤ 6.9 SECe ≤ 0.185 SECtot ≤ 8.90 دو پخت  –كا ي ديوار 

 SECth ≤ 5.5 SECe ≤ 0.200 SECtot ≤ 7.66 بدون لعاب  –كا ي پدسالني 

 SECth ≤ 2.5 SECe ≤ 0.1 SECtot ≤ 3.58 كا ي پخت سوم

 
 صنايع لبنيتازه تأسيس مقادير مصرف ويژه انرژي مرجع براي واحدهاي موجود و ( : 1-283جدول )

 )گیگاژول بر تن(

 محصوالت
 مصرف ويژه انرژي مرجع

 محصوالت
 مصرف ويژه انرژي مرجع

واحدهاي 

 موجود

واحدهاي تازه 

 تأسيس

واحدهاي 

 موجود

ه واحدهاي تاز

 تأسيس

 4.905 5.771 بستني 0.391 0.460 انواع  يد پاستوريز 
 24.294 28.581 پودر پدميت 1.117 1.314 انواع  يد استديل

 20.480 24.094 پودر  يد خشك 0.394 0.463  يد كاكائو پاستوريز  كانتينيوس
 5.474 6.440 كازئين و الكتوز 2.265 2.665  يد كاكائو پاستوريز  بچ

 1.275 1.500 انواع دسد بد پايه لبني 1.129 1.328 اكائو استديل يد ك
 1.391 1.636 كشك پاستوريز  1.351 1.589 انواع خامه پاستوريز 

 0.660 0.776 آب ميو  استديل 2.116 2.489 انواع خامه استديل
 2.444 2.875  يد غليظ  د  1.366 1.607 انواع ماست

 0.344 0.405  يد ارسالي به سايد واحدها 0.819 0.963 انواع دوغ و نو يدني كفيد
 0.704 0.828 آب پنيد غليظ  د  با نانو فيلتد 3.663 4.309 انواع پنيد

 1.462 1.720 بسته بندي كد   2.262 2.661 آب پنيد غليظ  د  با اواپداتور 2.151 2.530 توليد و بسته بندي كد 
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 لبنيمصارف جانبي صنايع ساير براي انرژي كل ( : مقادير مصرف ويژه 1-284جدول )
 )گیگاژول بر تن(

 محصوالت 
 مصرف ويژه انرژي مرجع

 تازه تأسيس واحدهاي  واحدهاي موجود 

 5.64 6.64 پاكت كارتني  

 9.59 11.28 قوطي و حلبي 

 12.75 15.00 ظدوف پالستيكي 

 10.27 12.08 كيسه آلومينيومي 

 
 دي معيار مصرف انرژي كمپرسور هوا از نوع جابه جايي مثبت با رده بن( : 1-288جدول )

 كيلووات 21توان نامي كمتر از 

 (e) بازه انرژي مصرفي مخصوص رده انرژي 

A 10.95  +ln (P) 1.123-  ≤ e 

B 11.15  +ln (P) 1.123-  ≤ e > 10.95  +ln (P) 1.123- 

C 11.40  +ln (P) 1.123-  ≤ e > 11.15  +ln (P) 1.123- 

D 11.75  +ln (P) 1.123-  ≤ e > 11.40  +ln (P) 1.123- 

E 12.20  +ln (P) 1.123-  ≤ e > 11.75  +ln (P) 1.123- 

F 12.75  +ln (P) 1.123-  ≤ e > 12.20  +ln (P) 1.123- 

G 13.40  +ln (P) 1.123-  ≤ e > 12.75  +ln (P) 1.123- 

 باشند. بيشتر باشد از نظر اين استاندارد مردود مي Gهايي که انرژي مصرفي مخصوص آنها از مقدار مالحظه : کمپرسور                
                 e                                        شاخص بازدهي انرژي :P  توان مصرفي اسمي برحسب وات : 

 تازه تأسيسهاي توليد آهن و فوالد كارخانهيند در فرآگرمايي و الكتريكي ( : معيار مصرف انرژي 1-288جدول )

 فرآيند
 سوخت 

 )گيگاژول بر تن(

 الكتريكي 

 )كيلووات ساعت بر تن(

 بخار 

 )گيگاژول بر تن(

 اكسيژن

 )مترمكعب نرمال بر تن(

 - - 40 ≥   3.5 ≥   كك سازي 

 - - 38 ≥   1.5 ≥   آگلومداسيون

 70 ≥   0.72 ≥   30 ≥   12.12 ≥   كور  بلند 

 (1) فوالدسازي )كنورتور(
  ≤ -0.70 

  ≤ 110 
  ≤  -0.1   ≤ 70 

  ≤ 150 

 - - A + 0.8 B 35 A + 38 B 0.6 (2)گندله سازي 

 - - 110 ≥   10 ≥   احياء مستقيم 

     فوالد سازي )كور  قوس الكتديكي(:

 DRI (3) ≤ 0.5 410 + 60 (% DRI) + 130 ≤ - < 35هاي قوس مبتني بد كور 

     فوالد سازي )كور  قوس الكتديكي(:

 - - 70 ≥   0.9 ≥   نورد گدم

 - 0.05  ≥   28 ≥   0.1 ≥   اسيد ويي 

 - - 75  ≥   - نورد سدد 

 است. براي فوالد کيفي است. پروسه متالورژي ثانويه انرژي برتر در نظر گرفته شده  950براي فوالد معمولي و  990( مقدار پيشنهادي 9
 A  = کل سنگ آهن مصرفي / ميزان استفاده از سنگ آهن غيرآسيابي ( 2

 B  = کل سنگ آهن مصرفي / ميزان استفاده از سنگ آهن آسيايي     

 درصد آهن اسفنجي ( 8
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 هاي موجود توليد آهن و فوالد كارخانهدر فرآيند گرمايي و الكتريكي ( : معيار مصرف انرژي 1-287جدول )

 فرآيند
 وخت س

 )گيگاژول بر تن(

 الكتريكي 

 )كيلووات ساعت بر تن(

 بخار 

 )گيگاژول بر تن(

 اكسيژن

 )مترمكعب نرمال بر تن(

(1)آگلومداسيون 
  ≤ 1.5 × A  ≤ 49 × B - - 

 A× B   ≤ 50 × C   ≤  1.35   ≤  95 × 16 ≥   (2)كور  بلند  

 فوالدسازي )كنورتور( 
  ≤ 1   ≤ 80   ≤ - 0.85   ≤ 75 

 SECt ≤ (0.7 X1 +0.9  (3)گندله سازي 
X2) × A × B 

SECe ≤ (40 X1 +45 X2) × A × 
B 

- - 

 × SECt ≤ 10.5 × A  (4)احياء مستقيم  
B × C 

SECe ≤ 110 × D  - - 

فوالد سازي )كور  
(5)قوس الكتديكي( 

 
SECt ≤ 0.55 × E 

SECe ≤  {[ 580 + 80 × (% DRI)] 

× A × B +150} × C × D 
  ≤ 0.5   ≤ 25 

 SECt ≤ 1.1 × A × B  (1) نورد 
× C × D × E × F 

SECe ≤ (95× G × H)+ I  - - 

 - 0.2 ≥   35 ≥   0.2 ≥   اسيد ويي 

 - - A × 80  ≥   - نورد سدد 

 A  (9  =  9+  022/0 ×( 25 -)کنسانتره مواد آهن دار % 

 B  =  05/9سال  20براي واحدهاي با عمر بيش از       

 باشد. اتمسفر براي توليد هواي دمشي توسط توربوکمپرسورها مي 40( مصرف ويژه بخار کوره بلند، مربوط به مصرف بخار با فشار 2
       (Fetot  %- 5/52 )006/0  +9  =  A 

     0/2 ≤ M10   (6/2 – M10 )08/0  +9  =  B 

 C  =  02/9سال  20براي واحدهاي با عمر بيش از      
 

 9X  (8  = نگ آهن مصرفي / ميزان استفاده از سنگ آهن غيرآسيابي کل س

 2X  = کل سنگ آهن مصرفي / ميزان استفاده از سنگ آهن آسيايي      
 =A 9و در غير اين صورت  9/9ميليون تن در سال  5هاي با ظرفيت کمتر از ولاژبراي م

 =B 9رت و در غير اين صو 09/9سال  20براي واحدهاي با عمر بيش از 

 
 A  (4  = 9و در غير اين صورت  08/9هزار تن در سال  300يا کمتر از مساوي ول هاي با ظرفيت اژبراي م 

 B  = 9و در غير اين صورت  08/9سال 90براي واحدهاي با عمر بيش از         
=C    با توجه به ميزانFetot  ي گردد:ميانگين در بازه اندازه گيري، طبق رابطه زير پيشنهاد م 

       (Fetot  %- 62 )× 92/0  +9  =  C 

 D  = 9و  در غير اين صورت  925/9احداث شده توسط شرکت هاي داخلي  براي واحدهاي        
 

  A  (5  =  9/9تن،  60هاي قوس با ظرفيت کمتر مساوي براي کوره
 B  =  9و در غير اينصورت  05/9براي وجود تنها يک کوره قوس الكتريكي،      

 C  =  9و در غير اينصورت  92/9براي توليد فوالد آلياژي،      

 D  = 9و در غير اينصورت  9/9سال،  95براي واحدهاي فوالدسازي با عمر باالي      

 E  =  9و در غير اينصورت  2/9هاي عمليات حرارتي، براي واحدهاي مجهز به کوره     

 
6)=A    و در غير اين صورت از رابطه زير: 9ر % شارژ گرم و بيشت 50براي 

5/0≤ X ≤   0                             = کل شارژ / ميزان هات شارژX                        X8 /0 – 2/9 =A  
 

=B     9و در غير اين صورت  95/9براي واحدهاي مجهز به کوره هلدينگ، کوره تونلي، توليد ورق، تيرآهن و مقاطع 
=C    9اي واحدهاي مجهز به کوره چاهكي از رابطه زير و در غير اين صورت بر 

] 1X 7/2 +2X ×  (9X 54 /0  +9 = [( C  

=D    9و در غير اين صورت  92/9توليد محصوالت آلياژي   براي 
=E    9و در غير اين صورت  41/9سال  20واحدهاي با بيش از   براي 
=F    9و در غير اين صورت  21/9نورد سنگين غيرآلياژي  براي 
=G    9و در غير اين صورت  93/9سال  95واحدهاي با بيش از   براي 
=H    9و در غير اين صورت  92/9متر،  2و براي توليد ورق با عرض باالي  05/9ميليمتر،  2توليد ورق با ضخامت مساوي يا کمتر از   براي 
=I    در غير اين صورت صفر است. و 40متر،  2توليد ورق با عرض باالي   براي 
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 )دستگاه(                                                              1392( : تعداد خودروهاي دوگانه سوز كشور تا پايان سال 1-281جدول )

 1312-93 1392 1312-91 شرح / سال  

 911932 1001 910931 تبديل كارگاهي      

 2224072 80600 2143472 اي  تبديل كارخانه    

 3136004 81601 3054403 تبديل خودروهاي دوگانه سوز       

 
  1392( : تعداد خودروهاي دوگانه سوز در تبديل كارگاهي به تفكيك نوع خودرو در سال 1-289جدول )

 )دستگاه(

 (1)ها تاكسي مدل خودرو
وانت 

 عمومي
 دولتي شخصي

آژانس و 

 تاكسي تلفني

بين 

 (2)شهري 
 جمع كل (3) ساير ازانجانب

 20 - - - 18 1 - - 1 پيكان انژكتوري

 67 - - - 65 - - - 2 پيكان كاربداتوري

 6 - - - - - - 6 - كاربداتورينيسان وانت 

 - - - - - - - - - كاربداتوريپيكان  وانت 

 4 - - - 4 - - - - كاربداتوري 415پژو 

 16 - - - 16 - - - - انژكتوري RDپژو 

 - - - - - - - - - 211و پژ

 2 2 - - - - - - - نيسان پاتدول

 - - - - - - - - - نيسان پيكاپ

 55 - 2 - 52 - 1 - - پژو پارس

 1 - - - - - - 1 - كاربداتوري وانت مزدا

 34 - - - 33 - - - 1 سمند

 56 - - - 56 - - - - پدايد كاربداتوري

 541 1 2 - 535 3 - - - پدايد انژكتوري

 25 1 2 - 22 - - - - كاربداتوري RDپژو 

 79 - - - 78 - - - 1 انژكتوري 415پژو 

 12 - - - - 9 - 3 - وانت پيكان انژكتوري

 28 - - - 28 - - - - پيكان با دو مخزن كار

 - - - - - - - - - ون غزال

 - - - - - - - - - دوو سيلو

 38 - - - 38 - - - - پيكان با دو مخزن انژكتوري

 ROA - - - - 44 - - - 44پژو 

 - - - - - - - - - دليكا

 3 - - - - - - 3 - وانت نيسان انژكتوري

 - - - - - - - - - نيسان پيكاپ تك كابين

 - - - - - - - - - نيسان پيكاپ دوكابين

 - - - - - - - - - نارون

 - - - - - - - - - انژكتوريمزدا وانت 

 1001 4 6 - 959 13 1 13 5 كلجمع 

                      شامل: تاکسي، راهي و مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده )درون شهري(.( 9 
 ( منظور بين شهري تحت پوشش سازمان راهداري است.2 
 گردد.ندگي ميهاي رانآموزشگاه و بندي نشده، خانواده شهدا، معلولين، بيماران خاص( ساير شامل برخي از خودروهاي طبقه8 
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  1313-92هاي  ( : تعداد خودروهاي دوگانه سوز در تبديل كارگاهي به تفكيك نوع خودرو طي سال1-271جدول )
 )دستگاه(

 (1)ها تاكسي مدل خودرو
وانت 

 عمومي
 دولتي شخصي

آژانس و 

 تاكسي تلفني

بين 

 (2)شهري 
 جمع كل (3) ساير جانبازان

 113113 3212 7483 213 59421 2562 8737 237 31247 پيكان انژكتوري

 152950 2587 6062 447 66273 3406 33537 1078 39560 پيكان كاربداتوري

 32228 18 7 - 335 342 1816 29036 674 وانت پيكان كاربداتوري

 87922 - - - 255 327 3573 82877 890 كاربداتوري  نيسان وانت 

 10923 142 551 153 4340 803 4249 115 570 كاربداتوري 415پژو 

 44112 1006 3026 120 29773 1293 4211 8 4675 انژكتوري RDپژو 

 2 - - - 1 - 1 - - 211پژو 

 2899 36 66 - 252 278 2108 146 13 نيسان پاتدول

 9 - - - - 6 2 1 - نيسان پيكاپ

 5063 146 556 - 3798 327 192 3 41 پژو پارس

 6101 4 - - 85 443 696 4714 159 كاربداتوري وانت مزدا

 24114 464 1767 1327 13533 992 2478 52 3501 سمند

 88689 1744 3341 113 45520 1801 32286 74 3810 پدايد كاربداتوري

 157949 8332 10545 225 114088 4512 12379 4 7864 پدايد انژكتوري

 20029 354 733 64 11334 369 5790 56 1329 كاربداتوري RDپژو 

 43901 900 3730 2651 25036 3124 4529 49 3882 انژكتوري 415پژو 

 63340 - - - 103 478 1158 61249 352 وانت پيكان انژكتوري

 17924 226 216 - 10761 26 4262 - 2433 پيكان با دو مخزن كار

 123 1 - - 39 - 83 - - ون غزال

 11 - - - 3 1 7 - - دوو سيلو

 12826 119 241 41 8581 28 1875 7 1934 ن انژكتوريپيكان با دو مخز

 ROA 117 - 24 80 2320 19 131 146 2837پژو 

 1596 - - - - - - - 1596 دليكا

 22018 - - - - 31 - 21987 - وانت نيسان انژكتوري

 2 - - - - - - 2 - نيسان پيكاپ تك كابين

 30 - - - - - - 30 - نيسان پيكاپ دوكابين

 120 - - - - - - - 120 نارون

 1101 - - - - - - 1101 - انژكتوريمزدا وانت 

 911932 19438 38455 5373 395851 21229 123993 202826 104767 كلجمع 

                      شامل: تاکسي، راهي و مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده )درون شهري(.( 9
 اهداري است.( منظور بين شهري تحت پوشش سازمان ر2 
 گردد.هاي رانندگي ميآموزشگاه و بندي نشده، خانواده شهدا، معلولين، بيماران خاص( ساير شامل برخي از خودروهاي طبقه8 
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 1392( : تعداد خودروهاي دوگانه سوز در تبديل كارگاهي به تفكيك خودرو و استان در سال 1-271جدول )

 )دستگاه( 

 خودرونوع / استان  
پيكان 

 انژكتوري

پيكان 

 كاربراتوري

وانت 

نيسان 

 كاربراتوري

 418پژو 

 كاربراتوري

 RDپژو 

 انژكتوري
 سمند پژو پارس

پرايد 

 كاربراتوري

پرايد 

 انژكتوري

 2 - - 2 1 - - - - آاربايشان  دقي

 16 10 - 11 - - - 6 3 آاربايشان غدبي

 - - - - - - - - - اردبيل

 - - - - - - - - - اصفهان

 - - - - - - - - - مايال

 - - - - - - - - - بو هد

 178 6 12 17 7 2 2 5 3 تهدان

 2 - - - - - - - - چهارم ال و بختياري

 - - - - - - - - - خداسان جنوبي

 5 2 3 2 1 1 - 9 1 خداسان رضوي

 5 - - - - - - - - خداسان  مالي

 323 35 15 19 6 - - 9 9 خوزستان

 - - - - - - - - - زنشان

 - - 1 1 - - - - - سمنان

 - - - - - - - - - سيستان و بلوچستان

 - - - - - - 1 - - فارس

 - - - - - - - - - قزوين

 1 - - 1 - - 1 - - قم

 2 - 2 - - 1 - 3 3 كددستان

 - - - - - - - - - كدمان

 - - - - - - - - - كدمانشا 

 - - - - - - - - - كهگيلويه و بويد احمد

 3 1 - - - - - - - گلستان

 3 1 - - 1 - 2 2 - گيالن

 - - 1 - - - - 1 - لدستان

 - - - 1 - - - - - مازندران

 - - - - - - - - - مدكزي

 - - - - - - - - - هدمزگان  

 1 1 - 1 - - - 2 1 همدان

 - - - - - - - - - يزد 

 541 56 34 55 16 4 6 37 20 جمع كل



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  272

 

 ... ادامه   1392( : تعداد خودروهاي دوگانه سوز در تبديل كارگاهي به تفكيك خودرو و استان در سال 1-271جدول )
 )دستگاه( 

 / نوع خودرواستان  
 RDپژو 

 كاربراتوري

 418پژو 

 انژكتوري

پيكان با 

دو مخزن 

 كار

پيكان با دو 

مخزن 

 انژكتوري

  RDپژو 

وانت 

پيكان 

 انژكتوري

وانت 

نيسان 

 انژكتوري

يسان ن

 پاترول

واننت مزدا 

 كاربراتوري
 جمع كل 

 20 - - - - - 7 2 1 5 آاربايشان  دقي

 59 - - - - 2 6 3 - 2 آاربايشان غدبي

 - - - - - - - - - - اردبيل

 1 - - - - - - - - 1 اصفهان

 - - - - - - - - - - ايالم

 - - - - - - - - - - بو هد

 315 - - - - 30 17 5 26 5 تهدان

 2 - - - - - - - - - چهارم ال و بختياري

 - - - - - - - - - - خداسان جنوبي

 53 - - - 9 4 - 1 10 5 خداسان رضوي

 7 - - - 1 - - - 1 - خداسان  مالي

 473 - - 3 1 3 3 9 37 1 خوزستان

 - - - - - - - - - - زنشان

 2 - - - - - - - - - سمنان

 - - - - - - - - - - سيستان و بلوچستان

 2 - - - 1 - - - - - فارس

 - - - - - - - - - - قزوين

 11 1 2 - - - - - 2 3 قم

 29 - - - - 4 4 5 2 3 كددستان

 - - - - - - - - - - كدمان

 - - - - - - - - - - كدمانشا 

 - - - - - - - - - - كهگيلويه و بويد احمد

 5 - - - - - - 1 - - گلستان

 10 - - - - - 1 - - - گيالن

 4 - - - - 1 - 1 - - لدستان

 1 - - - - - - - - - مازندران

 - - - - - - - - - - مدكزي

 - - - - - - - - - - هدمزگان  

 7 - - - - - - 1 - - همدان

 - - - - - - - - - - يزد 

 1001 1 2 3 12 44 38 28 79 25 جمع كل
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 1313-92ي دوگانه سوز در تبديل كارگاهي به تفكيك خودرو و استان در سال ( : تعداد خودروها1-272جدول )
 )دستگاه( 

 / نوع خودرواستان  
پيكان 

 انژكتوري

پيكان 

 كاربراتوري

وانت پيكان 

 كاربراتوري

وانت نيسان 

 كاربراتوري

 418پژو 

 كاربراتوري

 RDپژو 

 انژكتوري
 218پژو 

نيسان 

 پاترول

نيسان 

 پيكاپ

پژو 

 پارس 

 458 - 402 - 5631 835 9689 2140 11364 9239 ايشان  دقيآارب

 235 - 22 - 1855 284 6450 1402 4820 5538 آاربايشان غدبي

 145 - 12 - 787 95 2335 873 2677 2697 اردبيل

 346 - 140 - 3716 964 6391 2841 12067 7707 اصفهان

 3 - - - 13 2 47 8 21 249 ايالم

 12 - 1 - 12 - 317 22 13 29 بو هد

 998 7 702 2 11257 3394 11956 7496 35836 22628 تهدان

 43 - 28 - 808 100 1095 278 1833 2810 چهارم ال و بختياري

 12 - 2 - 129 5 117 28 84 187 خداسان جنوبي

 255 - 365 - 2491 781 5718 3801 16536 7528 خداسان رضوي

 38 - 3 - 274 28 1112 247 1035 712 خداسان  مالي

 141 - 155 - 892 162 1967 261 3030 3091 خوزستان

 191 - 92 - 755 250 2891 712 5420 3883 زنشان

 93 - 126 - 750 219 3162 810 3535 2265 سمنان

 - - - - 2 - 4 8 2 4 سيستان و بلوچستان

 172 1 435 - 989 284 5286 1336 7357 6685 فارس

 161 - 118 - 829 400 2389 1156 6040 4019 قزوين

 138 - 24 - 999 727 1512 734 5508 2768 قم

 62 - 13 - 805 118 1633 577 3065 2796 كددستان

 78 - 127 - 581 249 647 723 3113 2061 كدمان

 197 - 2 - 1181 156 3412 1125 3646 4540 كدمانشا 

 41 - - - 84 6 652 92 630 1581 كهگيلويه و بويد احمد

 376 - 54 - 1058 289 3295 908 3077 2564 گلستان

 141 - 24 - 2521 340 3030 872 6055 3447 گيالن

 22 - - - 208 29 896 149 883 1690 لدستان

 441 - 22 - 3019 512 7408 1675 7995 6201 مازندران

 134 1 22 - 1246 341 2063 866 3735 2944 مدكزي

 1 - - - 3 1 17 7 10 30 هدمزگان  

 75 - 2 - 591 134 1341 586 2453 2547 همدان

 54 - 6 - 626 218 1090 495 1110 673 يزد 

 5063 9 2899 2 44112 10923 87922 32228 152950 113113 جمع كل



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  275

 

 ادامه ... 1313 -92( : تعداد خودروهاي دوگانه سوز در تبديل كارگاهي به تفكيك خودرو و استان در سال 1-272جدول )
 )دستگاه( 

 / نوع خودرواستان  
وانت مزدا 

 كاربراتوري
 سمند

پرايد 

 كاربراتوري

پرايد 

 انژكتوري

 RDپژو 

   انژكتوري

 418پژو 

 انژكتوري

وانت 

پيكان 

 انژكتوري

پيكان با دو 

 مخزن كار
 ون غزال

دوو 

 سيلو

 - 2 2073 4815 2790 2427 8154 6390 1696 317 آاربايشان  دقي

 - - 881 3132 1676 911 4893 2278 912 55 ان غدبيآاربايش

 - - 40 1809 819 294 2276 715 583 14 اردبيل

 3 3 784 5770 3052 1587 10763 7050 1821 1095 اصفهان

 - - 1 60 31 3 54 8 18 - ايالم

 - - - 123 102 5 958 54 58 1 بو هد

 4 115 5900 14696 9602 5198 33540 23411 5557 1079 تهدان

 - - 81 574 889 203 1836 369 414 37 چهارم ال و بختياري

 - - - 152 276 39 939 145 70 10 خداسان جنوبي

 - 1 1438 5046 2247 1810 10596 8141 1354 564 خداسان رضوي

 1 - 40 630 310 70 2482 1026 155 19 خداسان  مالي

 - - 171 1063 1655 276 6888 1675 969 11 خوزستان

 - - 275 1467 1173 521 4076 2129 745 51 زنشان

 - - 230 1433 779 590 3600 2645 483 227 سمنان

 - - - 4 3 1 3 - - - سيستان و بلوچستان

 - - 657 2114 1550 694 5156 3316 663 236 فارس

 - 1 210 2296 1366 440 5254 3771 672 175 قزوين

 1 - 1277 1122 1583 613 5916 2973 856 210 قم

 - - 349 911 555 339 1406 503 295 17 كددستان

 - - 432 855 1167 256 2688 1985 551 273 كدمان

 - - 128 1686 1198 376 2829 817 671 15 كدمانشا 

 - - - 397 331 13 1147 51 120 3 كهگيلويه و بويد احمد

 - 1 364 2992 2415 356 9604 3340 1040 736 گلستان

 - - 656 1920 1442 1038 7904 4372 1066 92 گيالن

 - - 280 495 313 68 977 223 120 2 لدستان

 1 - 181 3773 3956 925 15449 6526 1853 412 مازندران

 - - 656 1914 1302 491 3012 1521 626 268 مدكزي

 - - - 12 10 - 242 65 - 1 هدمزگان  

 - - 492 1263 711 169 1710 1218 336 70 همدان

 1 - 328 816 598 316 3597 1972 410 111 يزد 

 11 123 17924 63340 43901 20029 157949 88689 24114 6101 جمع كل
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 ادامه ... 1313 -92( : تعداد خودروهاي دوگانه سوز در تبديل كارگاهي به تفكيك خودرو و استان در سال 1-272جدول )
 )دستگاه( 

 خودرو/ نوع استان  
پيكان با دو 

مخزن 

 انژكتوري

 دليكا   ROAپژو 

وانت 

نيسان 

 انژكتوري

نيسان 

پيكاپ تك 

 كابين

نيسان پيكاپ 

 دو كابين
 نارون

وانت مزدا 

 انژكتوري
 مجموع

 72604 26 41 - - 1637 358 686 1434 آاربايشان  دقي

 37901 3 - - - 1762 128 89 575 آاربايشان غدبي

 16894 1 - - - 582 - 121 19 اردبيل

 68528 173 1 - - 1362 105 196 591 اصفهان

 575 - - - - 35 - 21 1 ايالم

 1935 7 - - - 220 - 1 - بو هد

 201858 71 22 4 1 2217 738 623 4804 تهدان

 12029 21 - - - 575 - 1 34 چهارم ال و بختياري

 2288 2 - - - 91 - - - خداسان جنوبي

 70779 72 45 - - 1018 1 116 855 خداسان رضوي

 8502 9 - - - 287 - 5 19 خداسان  مالي

 24030 5 1 - - 1331 1 43 242 خوزستان

 25622 7 - - - 814 - 24 146 زنشان

 21661 - - - - 497 - 8 209 سمنان

 34 - - - - 2 - 1 - سيستان و بلوچستان

 39152 26 5 1 - 1518 84 12 575 فارس

 30042 23 - 10 - 586 - 62 64 قزوين

 28202 15 5 - - 222 180 98 721 قم

 14250 - - - - 509 - 12 285 كددستان

 16166 20 - 3 1 199 - 18 139 كدمان

 23243 1 - 1 - 1156 - 27 79 كدمانشا 

 5641 1 - - - 492 - - - كهگيلويه و بويد احمد

 33936 313 - - - 847 - 34 273 گلستان

 36012 22 - - - 640 - 97 333 گيالن

 6983 - - - - 404 1 15 208 لدستان

 62978 166 - - - 1925 - 412 126 مازندران

 22129 83 - 6 - 466 - 80 352 مدكزي

 436 - - - - 3 - - 34 هدمزگان  

 14743 12 - 5 - 472 - 15 541 همدان

 12779 22 - - - 149 - 20 167 يزد 

 911932 1101 120 30 2 22018 1596 2837 12826 جمع كل



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  276

 

 (                    1) 1314-92هاي  طي سال CNG هايجايگاهاندازي  عملكرد ساليانه احداث و راهبرنامه و ( : 1-273جدول )

 سال 

 دو منظوره  تك منظوره 

 مجموع
 صنايع دفاع خصوصي غيرخصوصي

فاز اول و 

 دوم

فاز 

 سوم

1314 63 3 - - - 66 

1315 30 4 - 19 - 53 

1311 59 15 - 149 - 223 

1313 125 38 77 174 9 423 

1311 44 15 133 33 149 374 

1311 52 33 168 5 192 450 

1311 3 41 128 2 52 226 

1311 5 26 67 2 25 125 

1312 13 36 71 1 48 169 

 جمع  
 (1314-92هاي )عملكرد سال

394 211 644 385 475 2109 

هـا )از ابتـداي   ل جايگاهتعداد ك
 2227 485 385 668 221 468 اجراي طرح(

 152 48 3 79 18 4 هاي در حال ساختاد جايگاهدتع

 2379 533 388 747 239 472 جمع كل  

 هاي نفتي ايران به روز شده است.  توسط شرکت ملي پخش فرآوردهجدول ( ارقام 9

   (1)1317-92هاي  در كشور طي سال CNGن فروش ( : ميزا1-274جدول )
 )میلیون مترمکعب(                                                                                                                               

  CNGميزان مصرف  سال

1313 1841 

1311 3384 

1311 5543 

1311 6246 

1311  6917 

1312 6668 

 هاي نفتي ايران به روز شده است. توسط شرکت ملي پخش فرآوردهجدول ( ارقام 9                          
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نمودار )30- 1( : ميزان فروش CNG در كشور طي سال هاي 1387-92
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 1392هاي اجرايي بخش حمل و نقل تا پايان سال جويي حاصل از طرحبيني صرفه( : پيش1-278جدول )

 اجرا شده تعداد عنوان پروژه
 بشكه معادل نفت خام(هزار )مقدار صرفه جويي تا پايان سال 

1311 1319 1391 1391 1392 

 1744.1 1558.9 1373.7 1188.5 1003.4 دستگاه 3200 هاي فدسود  طدح جايگزيني تاكسي

 93.4 84.8 81.9 67.4 61.4 دستگاه 500 طدح پايلوت نصب باد كن 

 31.1 28.3 27.3 22.5 20.5 دستگاه 500 جا طدح پايلوت نصب بخاري در

 31.1 28.3 27.3 22.5 20.5 دستگاه 9000 (  1) تطدح پايلوت نصب جداسازي آب از سوخ

 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 دستگاه 900 طدح پايلوت تنظيم موتور خودروهاي ديزلي 

 78.4 78.4 78.4 68.6 58.8 نازل 230 ها هاي اتوماتيك در جايگا نازلپايلوت نصب 

 8324.3 7491.8 6659.4 5827.0 4994.6 نفر 94600 جويي اندژي به مداكز خدمات فني خودروآموزش صدفه

 11.3 10.2 9.6 7.8 6.8 عدد 900 كن بدقي بد روي خودروهاي ديزلينصب پيش گدم

نظارت، هدايت و كنتدل تدافيك درون  رهدي )كنتردل   
 ابلو خبدي(ها، دوربين نظارتي و تهو مند تقاطع

 1147.6 1031.2 914.7 798.3 681.8 دستگاه 88

 3855.3 3426.9 2998.6 2570.2 2141.8 هزار دستگاه 200 اجداي تدوين معيار موتورسيكلت  

 865.9 865.9 865.9 865.9 865.9 ميليون عدد 3/4 توزيع فيلتد هواي پيكان  

 197.1 175.5 153.8 132.2 110.5 واگن 9585 ارائه يارانه سود تسهيالت جهت خديد واگن باري 

 6.4 5.8 5.2 4.7 4.1 - پدداخت يارانه سود تسهيالت به  دكت متدو تهدان

 61.0 54.9 48.8 42.7 36.6 اتوبوس 220 كمك به نوسازي ناوگان اتوبوسداني  

- توقف خط توليد پيكان 
 

2775.6 3330.8 3885.9 4441.0 4996.2 

ر جررا در كررابين نصررب هررزار دسررتگا  بخرراري د 
 خودروهاي سنگين  

دستگاه 9000  - - - 5.1 10.2 

 21456.7 19290.3 17133.9 14952.2 12785.7 - جمع صرفه جويي 

9 )Water Seperator  
 

 سوختهاي مورد مطالعه به همراه بهبود شاخص مصرف  مميزي انرژي در ساختمان( : 1-278جدول )

 وري انرژي ايران توسط سازمان بهره 1314-92هاي  طي سال

 نام استان  شرح

زيربناي 

مفيد 

 )مترمربع(

مصرف قبل از اقدامات 

 بهينه سازي

بيني مصرف بعد از  پيش

 اقدامات بهينه سازي 
ميزان مصرف 

انرژي 

 )گيگاژول(  گيگاژول( )
بر مگاژول )

 مترمربع(
 )گيگاژول( 

بر مگاژول )

 مترمربع(

         1314سال 

 422 299 582 515 1004 1950 تهران  1منطقه  ساختمان مخابدات

 626 252 811 447 1437 3217 تهران ساختمان مدكز تلفن  يخ بهايي 

 2533 247 2072 548 4605 8400 اصفهان اي اصفهان  ساختمان بدق منطقه

 - - - - - - خوزستان اي خوزستان  ساختمان اداري بدق منطقه

 6440 372 2787 1230 9227 7500 مرکزي   1315سال 

 - - - - - - -  1311سال 

 - - - - - - - 1313سال 

 - - - - - - - 1311سال 

 - - - - - - - 1311سال 

         1311سال 

 10806 906 18130 1447 28936 20000 تهران  1ساختمان  مار  

 8384 2300 44900 266400 53284 19500 تهران 2ساختمان  مار  

 27709 1110 33655 2021 61364 30366 تهران 3 مار  ساختمان 

         1311سال 

 3198 550 4126 977 7324 7500 تهران  4ساختمان  مار  

 - - - - - - -  1312سال 



      

 
 1122ترازنامه انرژي سال  278

 

 هاي مورد مطالعه به همراه بهبود شاخص مصرف برق  ( : مميزي انرژي در ساختمان1-277جدول )

 وري انرژي ايران ان بهرهتوسط سازم 1314-92هاي  طي سال

 نام استان  شرح
زيربناي 

مفيد 
 )مترمربع(

مصرف قبل از اقدامات 
 بهينه سازي

بيني مصرف بعد از  پيش
 اقدامات بهينه سازي 

ميزان مصرف 
انرژي 

 ساعت( مگاوات) ساعت( )مگاوات
ساعت  )كيلووات

 بر مترمربع(
 ساعت( )مگاوات

ساعت  )كيلووات
 بر مترمربع(

         1314سال 

 111.8 42.8 83.5 100.1 195.3 1950 تهران  1ساختمان مخابدات منطقه 
 278 356.5 1147 442.9 1425 3217 تهران ساختمان مدكز تلفن  يخ بهايي 

 1240 67.7 569 215.3 1809 8400 اصفهان اي اصفهان  ساختمان بدق منطقه
 904 70.4 331 262.7 1235 4700 خوزستان اي خوزستان  ساختمان اداري بدق منطقه

 505.5 13.3 850 180.7 1355.5 7500 مرکزي  1315سال 
 - - - - - - -  1311سال 
 - - - - - - - 1313سال 

 1311سال 
تهران، مازندران، 
فارس، هرمزگان، 

 ، آذربايجانخراسان

68130 9441 - 8858 - 583 

 - - - - - - - 1311سال 

         1311سال 
 640 71 1417.2 103 2057.2 20000 تهران  1اختمان  مار  س

 663.8 142 2777.6 172 3441.0 19500 تهران 2ساختمان  مار  
 92.4 146 4450.4 150 4543.2 30366 تهران 3ساختمان  مار  

         1311سال 
 334.9 74 556.5 119 891.35 7500 تهران  4ساختمان  مار  

         1312سال 
 118 74.3 669 87.4 787 9000 تهران هاي سابا و ساناساختمان  دكت
 دكت توزيع  3ساختمان ناحيه 
   15 133 60 167 75 450 هرمزگان استان هدمزگان

 5 175 22 215 27 126 هرمزگان ساختمان امور بدق بندر خميد
 17 129 71 160 88 550 هرمزگان ساختمان امور بدق بندر لنگه 

 45 169 178 213 223 1050 هرمزگان مان امور بدق حاجي آبادساخت

 
 جويي حاصل از آن  ساختمان و ميزان صرفه 19در زمينه مبحث توسط وزارت نفت هاي اجرايي  ( : پروژه1-271جدول )

 نوع طرح سال 
 توليد

ميزان 
جويي  صرفه

)مترمكعب واحد 
 در سال(

ميزان كل پيش بيني 
ميليون )گاز جويي  صرفه

 واحد ميزان  مترمكعب در سال(

تا انتهاي 
 1311سال 

 1.12 16.67 مترمربع 70000 شيشه دو جداره
 2.2 22 مترمربع 100000 قاب پنجره  

 تن 7200 پروفيل
(1)

22 158.4 
(2) مترمربع 1455792 هاي حرارتي و محصوالت نوين ساختماني   عايق

 3.3-5.09 5.8 

 0.44 ● مترمربع 11000 هاي ساختمان ع از پنجرهمترمرب 99000تعويض  1311
 0.55 ● ساختمان 67 ساختمان وزارت نفت   82بهينه سازي تأسيسات 

1311 
ــاختمان   ــداره در س ــره دو ج ــب پنج ــاي  نص ه

 شرکت ملي نفت ايران  
 0.108 24 مترمربع 4500

(2) مترمربع 400 هاي حرارتي و محصوالت نوين ساختماني عايق
 3/3- 5/09 121 

1312 

ــاختمان   ــداره در س ــره دو ج ــب پنج ــاي  نص ه
  9شرکت ملي نفت ايران گروه 

 0.123 24 مترمربع 5146

ــاختمان   ــداره در س ــره دو ج ــب پنج ــاي  نص ه
 2شرکت ملي نفت ايران گروه 

 0.06 24 مترمربع 2500

 13.149 9 مترمربع 1461000 هاي حرارتي و محصوالت نوين ساختمانيعايق

 تبديل به قاب و به ازاي هر کيلوگرم پروفيل توليدي . ( در صورت 9  
 متفاوت است.  01/5تا  8/8( بسته به جنس محصول از 2   

    باشند.مقادير در دسترس نمي
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كننده حمايت  دريافتتجهيزات انرژي بر خانگي بخش هاي  جويي انرژي در طرح ميزان صرفه( : 1-279جدول )

  1391-92هاي مالي از وزارت نيرو طي سال

 تعداد واحد نوع طرح

تسهيالت 

صي يتخص

 )ميليون ريال(

 جويي شده  ميزان انرژي صرفه

برق 

 (ساعت )مگاوات

كل انرژي )بشكه 

 معادل نفت خام(

    1391 :      

 49185 28035 ● 194666 دستگاه ارتقاي رتبه اندژي يخچال، يخچال فديزر و فديزر خانگي

 15018 8560 ● 18940 دستگاه آبي كولدهاي EERارتقاي 

هرراي ما ررين ظدفشررويي،   توسررعه و تشهيررز آزمايشررگا   

  ويي، اتو، سماور و بخاري بدقي لباس

 ● ● 3500 5 آزمايشگاه

    1392 :      

 395588 224766 ● 1289524 دستگاه ارتقاي رتبه اندژي يخچال، يخچال فديزر و فديزر خانگي

 103137.8 58601 ● 185000 تگاهدس كولدهاي آبي EERارتقاي 

     باشند.  مقادير در دسترس نمي 

 

 الحسنه از محل طرح يارانه سود تسهيالت ( : ميزان تسهيالت پرداختي به صورت قرض1-211جدول )

 وري انرژي( )سازمان بهره 1392هاي خاتمه يافته جهت توليد لوازم خانگي در سال به طرح

 تعداد نوع طرح 
فه جويي برق ميزان صر

 ساعت()مگاوات

 تسهيالت پرداختي 

 )ميليارد ريال(

ارتقاي رتبه انردژي يخچرال، يخچرال فديرزر و فديرزر      

A  ،B  ،Aهاي خانگي با رتبه
+ 

887704 115685.12 43.5 

 16.7 27878 85000 كولد آبي EERحمايت از ارتقاي 

 

 1392ن لوازم خانگي داراي برچسب انرژي در سال جويي حاصل از ارتقاء راندما ميزان صرفه( : 1-211جدول )

 توسط وزارت نفت 

 عنوان استاندارد 
وضعيت مصرف 

 (1)( Gفعلي )رده 

وضعيت هدف 

(1) (A)رده 
 

توليد ساليانه 

 )دستگاه( 
 A (2)به  Gارتقاء از 

مشخصات فني و روش تعيرين    –آبگدمكن فوري گاز سوز 

 دژيمعيار مصدف اندژي دستورالعمل بدچسب ان

940 510 312500 134.4 

مشخصررات فنرري و روش  -بخرراري گازسرروز دودكررش دار 

 تعيين معيار مصدف اندژي و دستور العمل بدچسب اندژي

1300 845 1000000 455 

و روش  مشخصرات فنري     -بخاري گازسوز بدون دودكش

 تعيين معيار مصدف اندژي و دستور العمل تاييديه اندژي 

- 350 250000 - 

 . رمكعب گازطبيعي در سالمت( 9
 .                               ( ميليون مترمكعب گازطبيعي در سال2
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هاي ريز موج خانگيتعيين رده انرژي اجاق( : معيار 1-212جدول )

  kWh/yearبرحسب  (AEC)مصرف انرژي ساليانه  رده

A
+

 AEC ≤ 65 
A  65  > AEC ≤ 70 
B  70  > AEC ≤ 75 
C  75  > AEC ≤ 80 
D  80  > AEC ≤ 85 
E  85  > AEC ≤ 90 

   کيلووات ساعت باشد، از  نظر اين استاندارد مردود است. 10که مصرف انرژي ساليانه آنها بيش از ريزموجي هاي مالحظه: اجاق                

 

  1391-92هاي ي سالطها  سازي واحدهاي نيروگاه ( : عملكرد اجراي طرح افزايش كارايي و بهينه1-213جدول )  

 عنوان پروژه
ميزان افزايش توان 

 )مگاوات(هر واحد 
 آخرين وضعيت اجرايي پروژه

 5/2 نيدوگا  زاهدان  1واحد  (1)سيستم فاگ 
بـا   9812: تسـت عملكـرد مربوطـه در تابسـتان     9819شروع پروژه در سـال  

 موفقيت انجام و سيستم تحويل موقت گرديد.

 4و  3واحدهاي ) 2بلوك  (1)سيستم فاگ 

 سيكل منتظد قائم( 

تست عملكرد انجام شـده کـه    9812: در تابستان 9819شروع پروژه در سال  3:  8واحد 

ها بوده است. سيستم تحويل موقت گرديـد و بررسـي جهـت     همراه با ديفكت

بـراي هـر واحـد    مگـاوات   2/3ها و نيز رسانيدن افزايش توليد بـه   فكتيرفع د

 جريان است.   مندرج در قرارداد در

 3:  4واحد 

خنررك كرراري هررواي ورودي كمپدسررور    

نيدوگررا   4و  3سرريكل تدكيبرري واحرردهاي 

 منتظد قائم  

 واحد  20مجموعاً 

هاي برداري آزمايشي انجام و پس از رفع ديفكتبهره 9812در تير ماه 

 برداري مطمئن انجام گرفته است.بهره 9818مربوطه در تابستان سال 

 باشد.   اگ، سيستم خنک کن هواي ورودي جهت مواجهه با کاهش توان توليدي در تابستان مي( سيستم ف9

 
  1392جويي انرژي در وزارت نيرو در سال راهكارهاي انجام شده در راستاي صرفه( : 1-214جدول )

 (گیگاوات ساعت)

 صرفه جويي  شرح فعاليت 

 486 الت و تعميدات ساالنهاز مشتدكين صنعتي با طدح تعطي 2323همكاري تعداد  -

 155 هاي مديديت باراز مشتدكين كشاورزي با بدنامه 21111همكاري تعداد   -

 188 همكاري مشتدكين تشاري و تبديل المپهاي پد مصدف به كم مصدف  با راندمان باال -

از  يات در تعرداد و اداري و تغييد ساعت كار ادار يعموم يهامشتدكين ساختمان يبهينه سازي مصدف اندژ -

 كشور ياستانها

36.4 

انشام اقدامات فدهنگي و اطالع رساني در راستاي بهينه سرازي مصردف بردق )بهينره سرازي مصردف تابلوهراي         -

-تبليغاتي ، اقدامات فدهنگي مانند تهيه و توزيع بدو ور اطالع رساني و آموز ي، تدبيت مرديدان انردژي در بخرش   

 هاي ملي و م لي، همچنين مطبوعات و ...(ه از طدي  رسانههاي مختلف، تهيه و پخش بدنام

102.0 

يخچرال و   443311هرزار دسرتگا  كرولد آبري و      15ارتقاي رتبه اندژي و كاهش مصدف لوازم بدقي خرانگي )  -

 فديزر( اصالح فدآيندهاي صنعتي كارخانه سيمان آباد 

165.0 

 950.0 هاي توزيع نيدوي بدق كشوردر سطح  دكت هاي كاهش پيك بار و صدفه جويي اندژيانشام پدوژ  -

 2442.4 جمع كل  
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 مروري بر تحوالت بازار جهاني انرژي  -2-1

  نفت: 

  سال.  2/32میلیارد بشکه با عمري بالغ بر  9/2881به میزان  1122وجود ذخایر تثبیت شده نفت جهان در سال 

  اي ذخایر نفت کشورهاي غیر میلیون بشکه 2/2219افزایش ذخایر نفت جهان متأثر از افزایشOECD  و

 . OECDاي ذخایر کشورهايهمیلیون بشک 8/811کاهش 

  درصد از ذخایر نفتي جهان به سه کشور ونزوئال، عربستان سعودي و کانادا. 8/22اختصاص 

  به کشور  1122میلیون بشکه در  سال  912اختصاص بیشترین حجم افزایش ذخایر نفت خام جهان به میزان

ت جهان به کشور نروژ به دلیل کاهش روسیه  به دلیل اکتشافات متعدد و اختصاص بیشترین کاهش ذخایر نف

 طبیعي در ذخایر میادین نفتي دریاي شمال. 

  میلیون بشکه ذخایر تثبیت شده در منطقه خاورمیانه نسبت به سال قبل تحت تأثیر کاهش  2/281کاهش

 ذخایر کشور قطر.

  آن.  درصد نسبت به سال قبل از  2/1با رشد  1122میلیون تن نفت خام در سال  8/2111تولید 

  اختصاص بیشترین حجم افزایش تولید نفت جهان به ایاالت متحده آمریکا در منطقه آمریکاي شمالي به

 دلیل افزایش تولید نفت شل در این منطقه.

  اختصاص بیشترین حجم کاهش تولید نفت در میان کشورهاي عضو اوپک به دو کشور لیبي و ایران به دلیل

ل و اعمال نسبت به سال قب در لیبي مچنین عدم حاکمیت مرکزيهاي سیاسي و ه اختالفات و خشونت

 المللي در ایران. هاي بین تحریم

  درصد نسبت به سال قبل در منطقه آفریقا  1/29افزایش چشمگیر تولید نفت خام در کشور سودان به میزان

یدن تولید نفت هاي سیاسي با خارطوم و رس به دلیل جدا شدن سودان جنوبي از سودان و متوقف شدن تنش

 .سودان جنوبي به ظرفیت کامل تولید

  میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل در  1/3افزایش حجمي قابل مالحظه تولید نفت خام کشور روسیه با

 پي اکتشافات اخیر نفت در این کشور.

   ز آن. درصد نسبت به سال قبل ا 1/2با رشدي معادل  1122میلیون تن نفت خام در سال  1/2191مصرف 

  درصد مصرف نفت جهان شامل مصرف بخش تبدیل، خود مصرفي بخش انرژي و مصرف نهایي  28اختصاص

 .OECD درصد باقیمانده به کشورهاي غیر 31اختصاص و  OECDبه کشورهاي 

  درصدي از کل مصرف نفت جهان، داراي مقام نخست  8/29ایاالت متحده آمریکا با سهمي معادل

 درصدي مصرف آن.  3/1علي رغم وجود کاهش رشد  ،جهان کننده نفت مصرف

  و در نتیجه کاهش موجودي انبارهاي نفت جهان. 1121پیشي گرفتن مصرف نفت جهان از تولید آن در سال 

  درصد و همچنین  3/22اختصاص بیشترین سهم مصرف نفت در جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه به میزان

 میلیون تن. 1/2138این منطقه در بخش پاالیشگاهي به میزان بیشترین مصرف نفت خام به کشورهاي 
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  اختصاص کمترین میزان مصرف نفت در ده سال اخیر به کشورهاي منطقه اروپا و اورآسیا به ویژه کشورهاي

OECD  هاي کنندگان به قیمتاروپایي، به دلیل کند بودن روند رشد اقتصادي اروپا  و همچنین واکنش مصرف

 ه ویژه در بخش حمل و نقل.  باالي سوخت ب

  متأثر از  ، عمدتاًنسبت به سال قبل از آن 1122هاي نفت جهان در سال  درصدي ظرفیت پاالیشگاه 3/2رشد

به ویژه چین، عربستان سعودي و روسیه و کاهش ظرفیت  OECDافزایش ظرفیت پاالیشي در کشورهاي غیر 

 دا.نظیر ایتالیا، ژاپن، فرانسه و کانا OECDکشورهاي 

  2میلیون بشکه در روز،  1/8و  8/21، 8/21کشورهاي آمریکا، چین و روسیه هریک با ظرفیت پاالیشگاهي 

 کشور بزرگ پاالیش کننده نفت خام در جهان.

  هر یک به  1122کاهش ظرفیت پاالیشي کشورهاي اروپایي به خصوص کشورهاي ایتالیا و فرانسه در سال

ر روز نسبت به سال قبل از آن به دلیل ساخت پاالیشگاه در کشورهاي هزار بشکه د 8/288و  1/228میزان 

هاي  زیادي از پاالیشگاهشمار تعطیل شدن ها به پاالیش،  در حال توسعه، نیاز نداشتن مقدار زیادي از سوخت

ورود حجم زیادي از خودروهاي تر از ظرفیت خود،  پایینها  در حال حاضر و یا تولید پاالیشگاهاروپایي 

 سوز و کاهش تقاضا براي بنزین در جهان. ریکایي و آسیایي با موتورهاي گازوئیلآم

 هاي نفتي در کشورهاي تولید فرآوردهOECD  3/1، 1/8، 8/19، 1/22میلیون تن و سهم  8/2912به میزان ،

ید و درصدي نفت گاز، بنزین موتور، نفت کوره سنگین، نفت جت، گازمایع و اتان، نفت سف 1/21و  1/2، 2/1

 .1122ها در سال ها از کل تولید فرآوردهسایر فرآورده

 1/2328و  3/2913، به ترتیب به میزان 1121هاي نفتي در جهان در پایان سال  تولید و مصرف نهایي فرآورده 

 میلیون تن. 

  هاي نفتي در کشورهاي  درصدي مصرف فرآورده 1/2کاهشOECD  درصدي آن در کشورهاي  2/2و افزایش

 تا کنون. 1112از سال  OECDغیر 

 هاي عمده نفتي جهان به نفت گاز و نفت سفید به  اختصاص بیشترین و کمترین سهم از مصارف فرآورده

 درصد. 2/2و  8/22میزان 

 1121درصد در سال  8/82هاي نفتي جهان به بخش حمل و نقل با  اختصاص باالترین سهم از مصارف انرژي فرآورده. 

 میلیون تن. 8/1132و  1/1221، به ترتیب به میزان 1121ت خام در جهان در پایان سال واردات و صادرات نف 

  درصد، همچنان  2/21ایاالت متحده آمریکا با وجود کاهش رشد واردات نفت خام نسبت به سال قبل به میزان

 داراي مقام نخست واردکننده نفت در جهان.

 ترتیب به منطقه آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه به میزان  اختصاص بیشترین و کمترین واردکننده نفت خام به

 میلیون تن. 2/29و  2/982

  میلیون  1/128و  2/211اختصاص رتبه اول و دوم به دو کشور عربستان سعودي و روسیه هریک به میزان

 تن به عنوان بزرگترین صادرکنندگان نفت خام جهان.
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  میلیون  2/21در بین کشورهاي جهان به کشور لیبي با اختصاص بیشترین افزایش حجم صادرات نفت خام

افي و برگشتن این ذتن افزایش، به ویژه به کشورهاي حوزه دریاي مدیترانه بعد از سرنگون شدن دولت ق

 ن جبران کمبود جهاني نفت خام.آکشور به حالت عادي و به دنبال 

 2/2298و  2/2229، به ترتیب به میزان1121در جهان در پایان سال  هاي نفتي واردات و صادرات فرآورده 

 میلیون تن.

  ،افزایش واردات فرآورده هاي نفتي عربستان سعودي به دلیل مشکالت پاالیشي، حمالت سایبري به آرامکو

 کاهش نفت تحویلي به پاالیشگاه هاي عربستان و کمبود سوخت.

 برابري نسبت  281 و افزایش حدود بیشترین نرخ رشد واردات فرآورده هاي نفتي به کشور ونزوئال اختصاص

 به سال قبل.

 به دلیل نهایي نشدن بحث بودجه آمریکا و وجود اختالف نظرها در  ،1122 هاي نفتي در سال نوسان قیمت

افزایش ، و تولید نفت خام مکزیک ها، افت تولید نفت خام شرکت ملي نفت برزیل )پتروبراس( زمینه مالیات

تداوم بحران مالي منطقه یورو و نگراني اقتصادي در این منطقه، افت تولید نفت ارزش دالر در مقابل یورو، 

هاي سیاسي در منطقه خاورمیانه و نگراني  ناآرامي هاي حمل و نقل نفت خام، خام نیجریه در پي رشد سرقت

ن، هند، تمدید معافیت کشورهاي چیمعامله گران از بروز اختالل در مبادي استراتژیک حمل و نقل نفت خام، 

هاي مالي آمریکا علیه معامالت  مالزي، کره جنوبي، سنگاپور، آفریقاي جنوبي، سریالنکا و ترکیه از تحریم

هاي تولید  تقویت احتمال تثبیت سهمیه هاي بورس در بازارهاي جهاني، افزایش ارزش شاخص نفتي ایران،

 د ضعیف جهان. هاي باالي نفت، رشد کند تقاضا و اقتصا سازي رغم ذخیرهاوپک به 

  نسبت به سال قبل از آن. 1122درصدي قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران در سال  8/1و  2/1کاهش 

 

 گازطبیعي: 

 سال. 2/33با عمري معادل  1122تریلیون متر مکعب در سال  1/283برآورد ذخایر گازي جهان به میزان 

 درصد،  اروپا و اورآسیا  1/22: خاورمیانه 1122سهم مناطق مختلف دنیا از ذخایر گازطبیعي جهان در سال

درصد و آمریکاي مرکزي  2/8درصد، آمریکاي شمالي  8/1درصد، آفریقا  1/8درصد، آسیا و اقیانوسیه  3/21

 درصد. 2/2و جنوبي 

 گذاري این کشور در  اختصاص بیشترین افزایش میزان ذخایر گازطبیعي به ایاالت متحده آمریکا به دلیل سرمایه

هاي شیل گازي و افزایش ذخایر گازطبیعي در پنج ایالت این کشور و اختصاص بیشترین کاهش میزان  طرح

ها در هاي توسعه بیشتر این کشور و کاهش فشار چاهذخایر گازطبیعي به قطر در پي یک وقفه زماني در پروژه

 آن. اثر انجام عملیات اکتشاف در طرفین مرزهاي دریایي )ایران و قطر(

  درصد  3/2با افزایش رشدي معادل  1122میلیارد متر مکعب گازطبیعي در جهان در سال  3/2281تولید

 نسبت به سال قبل از آن.

  درصد،  8/13درصد، آمریکاي شمالي  3/22سهم مناطق مختلف دنیا از تولید گازطبیعي جهان : اروپا و اورآسیا
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 درصد. 2/3درصد و آمریکاي مرکزي و جنوبي  8/3یقا درصد، آفر 3/22درصد، آسیا و اقیانوسیه  8/23خاورمیانه 

  .تولید بیش از یک سوم گازطبیعي جهان توسط دو کشور ایاالت متحده آمریکا و روسیه 

  نسبت به سال قبل، به کشورهاي  1122اختصاص بیشترین افزایش و کاهش حجم تولید گازطبیعي در سال

 میلیارد متر مکعب کاهش. 8/8مکعب افزایش و میلیارد متر  9/21روسیه و نیجریه به ترتیب با 

  1/1و رشد  1122در سال میلیارد مترمکعب  8/2128و  8/2128واردات و صادرات گازطبیعي به میزان 

 درصدي صادرات در دوره مشابه.  9/1و  افزایش  نسبت به سال قبلواردات  درصدي

 89  ه صورت درصد ب 22درصد سهم مبادله گازطبیعي از طریق خط لوله وLNG. 

  تجارت جهاني کاهشLNG   میلیارد متر مکعب در سال  2/229به  1121میلیارد متر مکعب در سال  3/211از

افت تقاضاي اروپا و بحران اقتصادي در این قاره و روي آوردن به سوخت  متعددي از جمله: یلبه دال 1122

-برخي کارخانهاحداث خیر در أتبه دلیل ضه عر کاهش ،هاي برقمین سوخت نیروگاهأسنگ در تتر زغالارزان

 . آنها  توقف و عملیات تعمیر و نگهداري و LNGهاي تولید 

  نسبت به سال  3/1و کاهش   1121میلیارد مترمکعب در سال  1/2832مصرف نهایي گازطبیعي به کاهش

 گذشته آن.

  کنندگان گاز جهاندرصد در جایگاه نخست در میان مصرف 9/23آسیا با سهم اورمنطقه اروپا و. 

  درصد مصرف نهایي گازطبیعي جهان به ایاالت متحده آمریکا. 9/12اختصاص 

  این منطقه،کاهش رشد اقتصادي به دلیل  اورآسیا واروپا منطقه  گازطبیعيي مصرف درصد 9/1تداوم کاهش 

 طبیعي.زها و رقابت منابع تجدیدپذیر انرژي با گا وري مصرف انرژي، افزایش قیمت افزایش بهره

 گیري از فناوري جدید تولید گاز نامتعارف در آمریکاي شمالي و افزایش مصرف گاز نامتعارف در این بهره

سنگ در آمریکاي شمالي به بازارهاي  منطقه، کاهش استفاده از زغال سنگ و سوق عرضه کنندگان زغال

 .جدید به ویژه در اروپا

 سنگ و در  ي تولید برق جهان در پي افزایش عرضه زغالها افت سهم گازطبیعي در تأمین سوخت نیروگاه

 سنگ. زغال نتیجه افت قیمت

 هاي صنعت، خانگي، تجاري و عمومي، حمل و نقل، مصارف غیر انرژي  و سایر مصارف از مجموع سهم بخش

 درصد. 2/1و  8/22،  8/8، 9/21، 8/19، 2/28به ترتیب به میزان  1121مصارف نهایي گازطبیعي در سال 

  درصد  19درصدي و  3/22نوسان در قیمت گازطبیعي در بازارهاي مختلف نسبت به سال گذشته با افزایش

 درصدي در بازار سیف ژاپن و اتحادیه اروپا. 8/1درصدي و  3/2کاهش  ودر بازار ایاالت متحده و کانادا 

 

 برق: 

 8/3329 درصدي نسبت  2/2با رشد  1121هاي برق جهان در پایان سال گیگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاه

 به سال قبل آن. 

   درصدي به  8/21هاي حرارتي،  هاي برق جهان به نیروگاهدرصدي از کل ظرفیت نصب شده نیروگاه 83سهم

درصد به  8/3هاي بادي و درصدي به نیروگاه 8/2اي، هاي هستههدرصدي به نیروگا 1/8هاي آبي، نیروگاه
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 .1121ها در سال سایر نیروگاه

  هاي برق جهان به چهار کشور چین، ایاالت متحده آمریکا، ژاپن و درصد ظرفیت نیروگاه 31اختصاص

 هندوستان. 

 برق در کشورهاي تراوات ساعت  2/21881 تولیدOECD  درصد از برق کشورهاي  9/39و تولید  1122در سال

OECD  درصد از سایر  3/8د از انرژي آبي و درص 8/22اي، درصد از انرژي هسته 2/28هاي فسیلي، از سوخت

 هاي تجدید پذیر و پسماندها .انرژي

  درصد نسبت به سال  1/1 معادل يبا رشد 1121ساعت برق در جهان در سال  تراوات 1/11131تولید ناویژه

 درصد از کل تولید برق جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه. 8/21قبل از آن و اختصاص 

 تراوات ساعت به کشور ژاپن به  1/21به میزان  1122میزان تولید برق نسبت به سال  اختصاص بیشترین کاهش

اي نیروگاه  حادثه هستهسبب به  1121اي در سال  تراوات ساعت( تولید برق هسته 2/8دلیل کاهش چشمگیر )

هاي باالي  نهاي، هزی ، تردید نسبت به قابل اعتماد بودن بسیاري از راکتورهاي هسته فوکوشیماي دایچي ژاپن

هاي اي و جبران برق مورد نیاز این کشور از طریق افزایش نیروگاه ساخت و راه اندازي و نیز دفع زباله هسته

 حرارتي نفت سوز، زغال سوز و گازسوز.

  گذاشتن  سر  درصد تولید برق و پشت 9/12چین بزرگترین کشور تولید کننده برق جهان با در اختیار داشتن

 به بعد. 1122برق دنیا از سال   کننده ان بزرگترین تولیدآمریکا به عنو

 درصد از مصرف این  1/22سنگ در جهان با در اختیار داشتن سهم  جایگاه نخست چین در تولید برق از زغال

درصدي از کل  1/13و  هاي قابل احتراقدرصدي مصرف آن نسبت به سایر سوخت 8/93سوخت و سهم 

 چین.بر بازار باقي ماندن این سوخت رما حکمفتولید برق این کشور و 

 ها، خود مصرفي بخش انرژي و سایر  میزان واردات، صادرات، تلفات انتقال و توزیع، مصارف داخلي نیروگاه

 ساعت. تراوات 2/2و  9/823، 2/2282، 9/2821، 1/811، 2/882به ترتیب بالغ بر  1121مصارف برق جهان در سال 

  به ترتیب به مناطق آمریکاي  1121انتقال و توزیع از تولید ناویژه برق در سال اختصاص کمترین سهم تلفات

درصد و بیشترین سهم تلفات انتقال و توزیع از تولید ناویژه برق با  1/1و  9/8شمالي و آسیا و اقیانوسیه با 

 به ترتیب به مناطق آمریکاي مرکزي و جنوبي و خاورمیانه. 1/21و  8/22

 درصد به بخش صنعت،  2/21با اختصاص  1121 ساعت برق در جهان در سال تراوات 8/28922 مصرف نهایي

 8/2درصد به بخش کشاورزي،  8/1درصد به بخش تجاري و عمومي،  8/11درصد به بخش خانگي،  1/11

 درصد به سایر مصارف.  8/2 درصد به بخش حمل و نقل و

  متوسط قیمت برق بخش خانگي و صنعتي در کشورهايOECD و  3/21، به ترتیب به میزان 1122سال در

 ساعت.  سنت به ازاي هر کیلووات 2/21

 

 : اورانیوم 

 دالر بر کیلوگرم  181و  221، 81، 21هاي هزینه کمتر از ذخایر شناخته شده اورانیوم جهان با توجه به محدوده

 هزار تن.  1/1823و  9/3911،  1/2938،  9/881اورانیوم به ترتیب معادل 
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 1122هزار تن اورانیوم در جهان در سال  3/39 تولید. 

 

 سنگ: زغال

  سال. 222با طول عمر  1122غال سنگ جهان در سالزمیلیارد تن حجم ذخایر  3/892برآورد 

  نسبت به سال پیش از آن، عمدتاً به دلیل  1122سنگ جهان در سال میلیارد تن به ذخایر زغال 8/21افزایش

 سنگ کشور اندونزي.خایر زغالمیلیارد تني ذ 3/11افزایش 

  درصد از ذخایر زغال سنگ جهان به پنج کشور ایاالت متحده آمریکا، روسیه، چین،  11اختصاص بیش از

 استرالیا و هندوستان.

  درصدي آن  8/3وکاهش  1122میلیون تن زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن در سال  1/1828تولید

 سنگ.درصدي تولید محصوالت حاصل از زغال 9/19به دلیل کاهش  1121نسبت به سال 

  میلیون تن انواع زغال سنگ کک شو، حرارتي، لیگنیت و نارس در جهان و رشد ناچیز آن  8/1112تولید

 هاي مختلف انرژي، پس از نفت خام.نسبت به سال قبل و دارا بودن باالترین سهم تولید در بین حامل

  درصد از کل  2/1درصد و سنگ نفت  2/22، لیگنیت و نارس 1/22، کک شو 8/13سهم زغال سنگ حرارتي

 سنگ.تولید جهاني زغال

  درصد از کل تولید جهاني.  3/88میلیون تن زغال سنگ در منطقه آسیا و اقیانوسیه و دارا بودن  3/3212تولید 

  سنگ  ،  و اختصاص رتبه اول زغال1122میلیون تن زغال سنگ توسط کشور چین در سال  9/2211تولید

 درصد از کل تولید( به این کشور در سال مورد نظر.  3/22جهان )

  درصدي نسبت به سال پیش. 1/1و رشد  1122میلیون تن زغال سنگ در سال  2/1918مصرف 

  درصد   2/1و  1/21و  3/21، 3/18سهم مصرف زغال حرارتي، کک شو، لیگنیت و نارس و سنگ نفت به ترتیب

 ال سنگ حرارتي جهان در بخش هاي نیروگاهي و صنعتي. زغمصرف و اختصاص بیشترین 

  میلیون تن انواع زغال سنگ کک شو، حرارتي، لیگنیت و نارس و سنگ نفت در جهان و  2/1918مصرف

 درصدي آن نسبت به سال قبل. 1/1رشد 

  خاطر  از متوسط رشد ساالنه ده سال اخیر به 1122پایین تر بودن نرخ رشد مصرف زغال سنگ جهان در سال

هاي باالتر استخراج، تولید، هاي تجدیدپذیر به دلیل هزینهسنگ با گازطبیعي و انرژيپذیري زغالعدم رقابت

 هاي زیست محیطي.حمل و همچنین ایجاد آلودگي بیشتر و چالش

  میلیون تن واردات و صادرات جهاني زغال سنگ.  1/2221و  3/2281حجم 

  1122ت و صادرات جهاني زغال سنگ به منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال درصد از واردا 8/82و  3/12اختصاص . 

  اختصاص یک سوم واردات زغال سنگ جهان به کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، آلمان و انگلستان، و بیش از

 یک سوم صادرات زغال سنگ جهان به سه کشور استرالیا، ایاالت متحده آمریکا و کانادا.

  درصدي قیمت اسپات زغال سنگ منطقه آپاالچي مرکزي ایاالت متحده  8/28و  8/18، 1/22، 9/1کاهش

 آمریکا، قیمت شاخص پایه شمال غرب اروپا، قیمت سیف وارداتي زغال سنگ کک شو و حرارتي ژاپن. 
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   2نفت -1-1

  ذخایر نفت  -2-1-1

افزايش نسبت به سال قبل از آن ميليون بشکه  816، با 3102مجموع ذخاير تثبيت شده نفت جهان در پايان سال 

و  OECDای ذخاير نفت کشورهای غير ميليون بشکه 2/0239ميليارد بشکه رسيد. اين امر برآيند افزايش  9/0861به 

بوده است. در اين سال، سه کشور ونزوئال، عربستان سعودی و   OECDای ذخاير کشورهایميليون بشکه 6/631کاهش 

اند. در اين ميان درصد، بيشترين ميزان ذخاير نفت جهان را در اختيار داشته 6/22عادل کانادا در مجموع با سهمی م

درصد بوده است. ذخاير نفت دو کشور ونزوئال و  2/01و کانادا  6/01، عربستان سعودی 1/01سهم ذخاير کشور ونزوئال 

عارف افزايش چشمگيری داشته است. کانادا در دهه اخير، به علت وجود ذخاير تثبيت شده نفت فوق سنگين و غير مت

 های اول و سوم جهان گرديده است. اين امر موجب ارتقاء جايگاه اين دو کشور به رتبه

، حدود يك 3102درصد بوده است. در سال  9/10سهم ذخاير نفتی کشورهای عضو اوپك در پايان سال مزبور، 

دو کشور ونزوئال و عربستان سعودی تعلق داشته است.  سوم ذخاير نفت جهان و نيمی از ذخاير کشورهای عضو اوپك به

توان به عربستان سعودی، ايران، عراق  ذخاير نفتی اوپك عمدتاً در منطقه خاورميانه قرار گرفته است، که از آن جمله می

 اند.  درصد از ذخاير کل جهان را به خود اختصاص داده 1/21و کويت اشاره کرد که در مجموع 

درصد از  9/21ميليارد بشکه ذخاير معادل  1/616مختلف جهان، منطقه خاورميانه با دارا بودن  در ميان مناطق

کل ذخاير تثبيت شده نفت جهان، مقام اول را به خود اختصاص داده است. مناطق آمريکای مرکزی و جنوبی، آمريکای 

درصد از ذخاير  1/3و  1/1، 6/6، 8/02، 1/09را بودن شمالی، اروپا و اورآسيا، آفريقا و آسيا و اقيانوسيه نيز به ترتيب با دا

، در مناطق و 3102های بعدی قرار دارند. مهمترين تحوالت بخش ذخاير در سال  تثبيت شده نفت جهان در رتبه

 باشد: کشورهای مختلف جهان بدين شرح می

شك شدن بخشی از درصدی ذخاير تثبيت شده نفت مکزيك در منطقه آمريکای شمالی به دليل خ 6/3کاهش  –

های مثبت گذاری در حوزه اکتشاف، افزايش برآوردها و بازنگریهای کم عمق، عدم سرمايهذخاير موجود در آب

 در اين سال. 

ای ذخاير تثبيت شده در منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی نسبت به سال قبل ميليون بشکه 6/0123افزايش  –

وکوی ونزوئال و افزايش ذخاير کشورهای نعارف کمربند نفتی اوريتحت تأثير افزايش اکتشافات ذخاير غير مت

 کلمبيا و برزيل و کاهش ذخاير کشور اکوادور. 

ميليون بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه اروپا و اورآسيا نسبت به سال قبل تحت تأثير افزايش  2/269افزايش  –

 طبيعی در ذخاير ميادين نفتی دريای شمال. اکتشافات کشور روسيه و کاهش ذخاير کشور نروژ به دليل کاهش 

 ميليون بشکه افزايش. 912اختصاص بيشترين افزايش در ذخاير نفت جهان به کشور روسيه، با  –

ميليون بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل عمدتاً تحت تأثير  0/061کاهش  –

 کاهش ذخاير کشور قطر. 

 
 گيرند.   سنگ به دست آمده، در برنمی های مايعی را که از ساير منابع نظير مشتقات زغال شود و سوخت های قيردار، مايعات و ميعانات گازی می ( شامل نفت خام، شيل، شن0
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ه ذخاير تثبيت شده در منطقه آفريقا نسبت به سال قبل تحت تأثير کاهش ذخاير ميليون بشک 1/399کاهش  –

 . کشور مصرنفتی 

سال برآورد شده است که با توجه به ميزان برداشت نفت در سال  2/12عمر ذخاير نفت جهان به طور متوسط 

 ، آمريکای شمالی1/21 آفريقا ،0/16 ، خاورميانهسال 011بيش از  ، عمر ميادين نفتی آمريکای مرکزی و جنوبی3102

گردد. الزم به ذکر است که عمر ذخاير نفتی کليه  سال برآورد می 1/02و آسيا و اقيانوسيه  1/32، اروپا و اورآسيا 2/21

 رسد.  سال می 21کشورهای عضو اوپك به استثنای آنگوال، الجزاير و قطر به بيش از 

  

 تولید نفت  -1-1-1

 8/2111درصد رشد( به  2/1هزار تن افزايش نسبت به سال قبل از آن ) 1/110ت جهان با ، توليد نف3102در سال 

ميليون تن رسيد. کشورهای عضو اوپك همواره نقش کليدی را در توليد نفت جهان به عهده دارند. اما در اين سال، توليد 

 درصد کاهش داشته 2/3به سال قبل توسعه ميادين نفت شل آمريکا نسبت به داليل مختلف از جمله نفت اين کشورها 

است. در سال مورد بررسی، دو کشور ليبی و ايران در ميان کشورهای عضو اوپك، بيشترين کاهش توليد نفت را 

 0/21قبل، های سياسی و همچنين عدم حاکميت مرکزی نسبت به سال  به دليل اختالفات و خشونتاند. ليبی  داشته

در المللی نسبت به سال قبل کاهش توليد داشته است.  های بين نيز به دليل تحريم درصد کاهش توليد داشته و ايران

 2/30درصد به آمريکای مرکزی و جنوبی،  0/01درصد به آمريکای شمالی، 9/08، از کل توليد نفت جهان 3102سال 

ه آسيا و اقيانوسيه تعلق داشته درصد ب 0/01درصد به آفريقا و  2/01درصد به خاورميانه،  2/20درصد به اروپا و اورآسيا، 

 باشد:  است. اهم تحوالت بخش توليد نفت در کشورهای مختلف جهان در سال مورد بررسی به شرح ذيل می

ميليون تن توليد نفت خام در منطقه آمريکای شمالی نسبت به سال قبل به دليل افزايش توليد  2/12افزايش  –

 نفت شل در اين منطقه.

ميليون تن بعد از سال  2/281ام اياالت متحده آمريکا به باالترين سطح و به ميزان افزايش توليد نفت خ –

 ، به عنوان بزرگترين افزايش در جهان و در تاريخ اين کشور. 0968

اختصاص رتبه سوم به اياالت متحده آمريکا به عنوان بزرگترين توليدکننده نفت جهان بعد از کشورهای روسيه  –

 و عربستان سعودی.

 ميليون تن توليد نفت مکزيك به دليل افت توليد ميادين بزرگ و قديمی اين کشور.  1/0ش کاه –

ميليون تنی توليد نفت کشور کلمبيا به دليل بهبود وضعيت امنيتی و اصالح مقررات مالی و  3/2افزايش  –

 های متعارف نفت خام در مرکز اين کشور.  برداشت از ميدانافزايش 

ط به دو کشور آرژانتين و پرو هر يك به ميزان ومنطقه آمريکای مرکزی و جنوبی مرب بيشترين کاهش توليد در –

 درصد نسبت به سال قبل از آن.  1/1و  6/1

توسط شرکت  "وای پی اف"کاهش توليد نفت آرژانتين به دليل به دست گرفتن شرکت ميادين نفتی دولتی  –

 . "اپسول"اسپانيايی 
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 1/1و  1/6، 6/03به ميزان به ترتيب ورهای دانمارک، انگلستان و نروژ کاهش چشمگير توليد نفت خام در کش –

 .درصد نسبت به سال قبل در منطقه اروپا و اورآسيا 

ميليون تن افزايش نسبت به سال قبل در اين  3/1افزايش قابل مالحظه توليد نفت خام کشور روسيه با  –

 منطقه، در پی اکتشافات اخير نفت در اين کشور.

اکثر ميادين نفتی و نيز در برداری بيش از حد از نفت قابل استحصال  يد نفت دانمارک به دليل بهرهکاهش تول –

 .خطوط لوله و فتیتعمير و نگهداری بيشتر ميادين ن

های توليد و تعطيلی اکثر ميادين نفتی و  کاهش توليد نفت در انگلستان به دليل باال رفتن بيش از حد هزينه –

 برداری از ميادين تحت اختيار خود. ها در حداکثر بهره کتنيز تعلل برخی از شر

 هال.  کاهش توليد نفت در نروژ به دليل افت توليد ميادين قديمی مانند اسکارو، تريم و وال –

درصد توليد نفت خام در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل به دليل کاهش چشمگير توليد نفت  1/1کاهش  –

 .و يمن بستان سعودیخام در ايران، سوريه و عر

های موجود در سوريه از جمله در  درصد توليد نفت در سوريه نسبت به سال قبل به دليل ناآرامی 3/10کاهش  –

ها  های بزرگ نفت سوريه توسط نظاميان شورشی، افزايش حمالت تروريست اختيار گرفتن تعداد زيادی از چاه

 خارجی برای متوقف کردن توليد. های های غرب و تصميم شرکت بر ضد تأسيسات نفتی، تحريم

 المللی. های بين کاهش توليد نفت خام در ايران نسبت به سال قبل به دليل وجود تحريم –

درصدی توليد نفت در منطقه آفريقا نسبت به سال قبل به دليل کاهش چشمگير توليد نفت در  2/6کاهش  –

 درصد. 1/8و  0/21کشورهای ليبی و نيجريه هريك به ميزان 

های سياسی و همچنين عدم حاکميت مرکزی و کاهش  کاهش توليد نفت ليبی به دليل اختالفات و خشونت –

 های نظارتی و مالی. توليد نفت نيجريه به دليل حمله شورشيان به تأسيسات نفتی و شکاف ساختاری در شيوه

ه سال قبل در منطقه درصد نسبت ب 3/29افزايش قابل مالحظه توليد نفت خام در کشور سودان به ميزان  –

های سياسی با خارطوم و رسيدن توليد  آفريقا به دليل جدا شدن سودان جنوبی از سودان و متوقف شدن تنش

 نفت سودان جنوبی به ظرفيت کامل توليد. 

درصدی توليد نفت در منطقه آسيا و اقيانوسيه نسبت به سال قبل به دليل کاهش چشمگير توليد  9/0کاهش  –

 ای اندونزی، استراليا و برونئی.نفت در کشوره

های باالی ميادين و زير ساخت رعمرصد نسبت به سال قبل به دليل د 3/8به ميزان  ندونزیکاهش توليد نفت ا –

درصد نسبت به سال قبل به دليل عدم عمليات استخراج و  1/02و کاهش توليد نفت استراليا به ميزان قديمی 

درصد نسبت به سال قبل به دليل عدم  3/08نفت برونئی به ميزان کاهش توليد و  اکتشاف ميادين نفتی

 .گذاری در بخش نفت سرمايه

 
 مصرف نفت  -2-1-1

های مولد انرژی و مصرف نهايی( در کل مصرف نفت جهان )شامل مصرف در بخش تبديل، خود مصرفی بخش

ميليون تن رسيد.  3/2193سال قبل به درصد رشد نسبت به  1/0ميليون تن افزايش يعنی  2/13، با 3103پايان سال 
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ميليون  2/9و افزايش  OECDميليون تنی مصرف نفت در کشورهای غير  1/82اين ميزان افزايش عمدتاً متأثر از افزايش 

در بين مناطق مختلف جهان، بيشترين مصرف نفت خام به باشد.  می OECDتنی کشورهای مصرف نفت در کشورهای 

ميليون  2/612و  1/920، 0/0389سيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا و آمريکای شمالی به ميزان ترتيب مربوط به منطقه آ

به عنوان درصد از کل مصرف  8/09ميليون تن و سهمی معادل  8/123اياالت متحده آمريکا نيز با مصرف  باشد. تن می

با افزايش رشد ميليون تن و  0/281 کشور چين با مصرفگردد.  محسوب میکننده نفت در جهان  بزرگترين مصرف

و  OECDدر ميان کشورهای غير  کننده نفت درصدی نسبت به سال قبل، همچنان مقام بزرگترين مصرف 9/1مصرف 

ميليون تن افزايش در سال  0/31اين کشور با باشد.  مقام دوم مصرف نفت جهان را بعد از اياالت متحده آمريکا دارا می

می مصرف نفت را در جهان داشته است. در ده سال اخير متوسط رشد ساالنه مصرف نفت ، بيشترين افزايش حج3103

باشد. درصد( اين کشور می 2/01تر از متوسط نرخ رشد ساالنه اقتصادی )درصد بوده که پايين 2/1در کشور چين حدود 

جنوبی و عربستان سعودی در  بعد از دو کشور اياالت متحده آمريکا و چين، کشورهای روسيه، هندوستان، ژاپن، کره

 دارند. های بعدی قرار  رتبه

، مصرف نفت جهان از توليد آن پيشی گرفته و اختالف بين توليد و مصرف، موجب کاهش موجودی 3103در سال 

 8/80انبارهای نفت جهان گرديده است. اين در حالی است که، ميزان افزايش توليد نفت نسبت به سال قبل از آن )

 ميليون تن( بوده است.  2/13ن( کمتر از مصرف نفت جهان )ميليون ت

 باشد: ، در مناطق و کشورهای مختلف جهان بدين شرح می3103مهمترين تحوالت بخش مصرف در سال 

)مصرف بخش تبديل، خودمصرفی بخش انرژی و مصرف نهايی( با اختصاص بيشترين مصرف نفت خام جهان  –

و کمترين ميزان مصرف نفت خام جهان )مصرف بخش  OECDغيردرصد به کشورهای  9/10سهمی معادل 

 .OECDدرصد به کشورهای  0/26تبديل، خودمصرفی بخش انرژی و مصرف نهايی( با سهمی معادل 

رشد مصرف نفت خام نسبت به سال قبل در اياالت متحده آمريکا به دليل بحران منطقه  یدرصد 1/1کاهش  –

 منفی بر اقتصاد آمريکا. يورو و وخيم شدن اين بحران و تأثير

کننده  درصدی از کل مصرف نفت جهان، دارای مقام نخست مصرف 8/09اياالت متحده آمريکا با سهمی معادل  –

 . علی رغم وجود کاهش رشد مصرف. جهان در نفت

در بازارهای  درصدی مصرف نفت خام روسيه در منطقه اروپا و اورآسيا به دليل افزايش تقاضا 0/1افزايش  –

 لی و خارجی نفت کوره، گاز مايع و نفتا.داخ

درصد و همچنين  1/22اختصاص بيشترين سهم مصرف نفت در جهان به منطقه آسيا و اقيانوسيه به ميزان  –

 ميليون تن. 1/0316بيشترين مصرف نفت خام به کشورهای اين منطقه در بخش پااليشگاهی به ميزان 

ير به کشورهای منطقه اروپا و اورآسيا به ويژه کشورهای اختصاص کمترين ميزان مصرف نفت در ده سال اخ –

OECD  های کنندگان به قيمتاروپايی، به دليل کند بودن روند رشد اقتصادی اروپا و همچنين واکنش مصرف

 باالی سوخت به ويژه در بخش حمل و نقل.  

ليون تن( به کشور چين مي 1/30اختصاص بيشترين افزايش حجمی مصرف نفت در منطقه آسيا و اقيانوسيه ) –
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 برابری بخش پااليشگاهی اين کشور طی ده سال اخير. 3به دليل افزايش حدود 

 2/001کننده نفت خام در منطقه خاورميانه به عربستان سعودی به ميزان  اختصاص بيشترين کشور مصرف –

 صنعت اين کشور. درصد نسبت به سال قبل به دليل مصرف عمده نفت در  3/2ميليون تن و با رشدی معادل 

درصدی مصرف نفت هندوستان نسبت به سال قبل، به دليل افزايش تقاضای نفت خام با وجود  0/1رشد  –

 های مالی جهانی.  بحران
 

 هاي نفت    ظرفیت پاالیشگاه -2-1-1

ت به ميليون بشکه در روز رسيد که نسب 9/92های نفت در جهان به حدود ، ظرفيت پااليشگاه3102در پايان سال 

ميليون بشکه  2/0های جهان در اين سال حدود  درصد رشد داشته است. ظرفيت روزانه پااليشگاه 1/0سال قبل از آن 

افزايش يافته است. اين افزايش عمدتاً ناشی از افزايش ظرفيت پااليشگاهی سه کشور چين، عربستان سعودی و روسيه 

هزار بشکه در روز ظرفيت پااليشی در کشورهای غير  0611ز افزايش باشد. الزم به ذکر است که اين افزايش متأثر امی

OECD  ای در کشورهای هزار بشکه 211و کاهشOECD باشد. سهم هر يك از مناطق جهان از ظرفيت پااليشی ياد می

 3/31درصد، اروپا و اورآسيا  2/8درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  1/33باشد: آمريکای شمالی  شده به شرح ذيل می

 درصد. 1/22درصد و آسيا و اقيانوسيه  1/2درصد، آفريقا  2/9درصد، خاورميانه 

 2ميليون بشکه در روز،  1/8و  8/03، 6/01، آمريکا، چين و روسيه هريك با ظرفيت پااليشگاهی 3102در سال 

 روند. کشور بزرگ پااليش کننده نفت خام در جهان به شمار می

ای ظرفيت پااليشی  هزار بشکه 1/813، عمدتاً به دليل افزايش 3102در سال  افزايش ظرفيتی پااليشی جهان

هزار بشکه در روز  1/882که ظرفيت پااليش آن در اين سال  باشد منطقه آسيا و اقيانوسيه، به خصوص در کشور چين می

رصد بوده است. پس از د 2/02های جهان  سهم ظرفيت پااليشگاهی کشور چين از ظرفيت پااليشگاه .افزايش يافته است

هزار بشکه در روز به کشورهای عربستان  1/323و  1/211چين بيشترين افزايش ظرفيت پااليش نفت به ترتيب با 

سعودی و روسيه اختصاص داشته است. در اين سال، چين، عربستان سعودی و ديگر بازارهای صادرکننده، با ساخت 

با افت تقاضای منطقه، وابستگی خود را به محصوالت فرآوری شده ديگر  های بيشتر تالش کردند تا همزمان پااليشگاه

 کشورها کاهش دهند. 

هزار بشکه در  1/91و  6/006، 9/021، 1/026در سال مورد بررسی، بيشترين کاهش ظرفيت پااليشی به ترتيب با 

کاهش ظرفيت پااليشی و تعطيلی روز به کشورهای ايتاليا، ژاپن، فرانسه و کانادا تعلق داشته است. يکی از داليل 

ها در اروپا اين است که کشورهای در حال توسعه خود در حال ساخت پااليشگاه هستند و از سوی ديگر مقدار پااليشگاه

اند و يا  اکنون يا تعطيل شده های اروپايی هم زيادی از پااليشگاهها ديگر نيازی به پااليش ندارند. شمار  زيادی از سوخت

دهند به  ای ترجيح می چين به طور فزاينده کنندگانی مانند هند و کنند، چرا که مصرف رفيت خود توليد میکمتر از ظ

دهند به جای نفت خام،  های نفتی، نفت خام وارد کنند و توليدکنندگان خاورميانه نيز ترجيح می جای وارد کردن فرآورده

ورود حجم زيادی از خودروهای آمريکايی و آسيايی با موتورهای خود را صادر نمايند. همچنين  یهای نفتی توليد فرآورده

ها درباره خطر  های اروپايی شده و نگرانی سوز و کاهش تقاضا برای بنزين در جهان باعث کسادی کار پااليشگاه گازوئيل
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 ها را بيشتر کرده است.  تعطيلی اين پااليشگاه

ميليون تن( نسبت  6/86درصد ) 8/0ان با رشدی معادل های نفت جه ، نفت خام خوراک پااليشگاه3103در سال 

ها مربوط به دو  ميليون تن رسيد. بيشترين افزايش رشد خوراک پااليشگاه 2/2139به سال قبل از آن افزايش داشت و به 

رشد به باشد و بيشترين کاهش نرخ  درصد مربوط می 2/3و  3/2منطقه آسيا و اقيانوسيه و خاورميانه به ترتيب به ميزان 

 درصد تعلق دارد.  1/3منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی به ميزان 
 

 هاي نفتي تولید و مصرف فرآورده -3-1-1

، 1/22 ميليون تن بود که سهم نفت گاز OECD ،6/0912های نفتی در کشورهای ، توليد فرآورده3102در سال 

 1/01ها و ساير فرآورده 1/0، نفت سفيد 2/3 ع و اتان، گاز ماي1/1 ، نفت جت1/6 ، نفت کوره سنگين6/39 بنزين موتور

 درصد بوده است.

ميليون تن رسيد.  1/2108و  1/2911، به ترتيب به 3103های نفتی در دنيا در سال  توليد و مصرف نهايی فرآورده

درصد،  3/32 باشد: آمريکای شمالی های نفتی بدين شرح می در اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از توليد فرآورده

درصد و آسيا و  6/3درصد، آفريقا  6/6درصد، خاورميانه  2/31درصد، اروپا و اورآسيا  1/8آمريکای مرکزی و جنوبی 

 ميليون تن 9/13ميليون تن و نفت سفيد با  1/0392های عمده نفتی، نفت گاز با  درصد. از بين فرآورده 3/23اقيانوسيه 

، 0/22 سهم نفت گاز اند. های نفتی را به خود اختصاص داده و سهم توليد فرآوردهبه ترتيب بيشترين و کمترين مقدار 

 8/09ها  و ساير فرآورده 9/0، نفت سفيد 9/3 ، گاز مايع و اتان2/8 ، نفت جت6/03 ، نفت کوره سنگين2/32 بنزين موتور

 ها بوده است. از کل توليد فرآوردهدرصد 

درصد و سهم مصارف غير انرژی  1/62های نفتی سهم مصارف انرژی  ه، از کل مصرف نهايی فرآورد3103در سال 

درصد،  1/6درصد، بخش صنعت  6/82درصد بوده است. از کل مصارف نهايی، سهم مصرف بخش حمل و نقل  1/08

درصد  8/1درصد و مصارف نامشخص  2/3درصد، بخش تجاری و عمومی  0/2درصد، بخش کشاورزی  1/1بخش خانگی 

  باشد. های نفتی در جهان را دارا می ن ترتيب، بخش حمل و نقل باالترين سهم از مصرف نهايی فرآوردهبدي باشد. می

 2/1در سال مورد بررسی، بيشترين ميزان رشد مصرف نهايی به منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی و به ميزان 

ميليون تن بيشترين  6/20سيه با افزايش اين در حالی است که مصرف نهايی منطقه آسيا و اقيانو باشد. درصد مربوط می

کشور چين است. در مصرف ميليون تنی  1/33افزايش حجم مصرف نهايی را داشته که اين امر عمدتاً به دليل افزايش 

های نفتی به مناطق آسيا و اقيانوسيه، آمريکای شمالی و اروپا و اورآسيا  اين سال، بيشترين سهم از مصرف نهايی فرآورده

درصد مربوط به  9/2درصد اختصاص دارد و کمترين ميزان آن با سهمی معادل  1/09و  9/32، 6/21يب به ميزان به ترت

های نفتی در جهان را به  درصد از کل مصرف نهايی فرآورده 2/28در اين سال،  OECDکشورهای باشد.  منطقه آفريقا می

تاکنون ميزان مصرف  3112دهند که از سال ا نشان میهالبته بايستی توجه داشت که بررسیاند.  خود اختصاص داده

، حدود OECDدرصد کاهش و ميزان مصرف کشورهای غير عضو  3/0، حدود OECDهای نفتی در کشورهای فرآورده

 درصد افزايش داشته است. 2/2
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 هاي نفتي  واردات و صادرات نفت خام و فرآورده -8-1-1

ميليون تن رسيد. در سال  3/0392درصد کاهش به  2/3با  OECDواردات نفت خام کشورهای  3102در سال 

ميليون تن  3/3021ميليون تن افزايش به  1/8درصد يا  12/1، واردات نفت خام جهان نسبت به سال قبل تنها با 3103

همی رسيد. در سال مزبور، کشورهای اياالت متحده آمريکا، چين، هندوستان، ژاپن و کره جنوبی به ترتيب هريك با س

اين سال، سهم مناطق اند. در  درصد بزرگترين واردکنندگان نفت خام در جهان بوده 1/8و  9/1، 8/6، 8/03، 1/09معادل 

 8/3درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  2/30باشد: آمريکای شمالی  مختلف جهان از واردات نفت خام بدين شرح می

 درصد.  9/22درصد و آسيا و اقيانوسيه  9/0يقا درصد، آفر 9/1درصد، خاورميانه  2/36درصد، اروپا و اورآسيا 

 ، در مناطق و کشورهای مختلف جهان به شرح ذيل است:3103مهمترين تحوالت بخش واردات نفت خام در سال 

درصد، همچنان  0/01اياالت متحده آمريکا با وجود کاهش رشد واردات نفت خام نسبت به سال قبل به ميزان  –

 واردکننده نفت در جهان. دارای مقام نخست

اين کشور و نامتعارف نفتی برداری از منابع  کاهش واردات نفت خام اياالت متحده آمريکا به دليل افزايش بهره –

 به ساير کشورهای توليدکننده به خصوص کشورهای خاورميانه. آمريکاوابستگی به دنبال آن کاهش 

رغم روند افزايشی توليد داخلی آن و آمريکا، علیمصرف داخلی نفت خام اياالت متحده پوشش دهی عدم  –

 کاهش روند ميزان نفت خام وارداتی در اين کشور.

ميليون تن  8/1فرانسه با  اختصاص بيشترين کاهش واردات نفت خام بعد از اياالت متحده آمريکا، به کشور  –

 کاهش نسبت به سال قبل.

ميليون  2/036و  2/011، 6/062، 1/310به ميزان ب به ترتيکشورهای چين، هندوستان، ژاپن و کره جنوبی  –

 در منطقه آسيا و اقيانوسيه. تن بزرگترين کشورهای واردکننده نفت خام 

گذاری مصرف انرژی  واردات نفت از کشورهای مختلف به جای فقط يك کشور به چين، براساس سياست برنامه –

 در اين کشور.

ميليون تن رسيد. در سال مزبور، کشورهای ليبی، ايتاليا و  6/3112، صادرات نفت خام جهان به 3103در سال 

درصد نسبت به سال قبل بيشترين رشد صادرات نفت خام در جهان را  8/22و  1/99، 2/231به ميزان به ترتيب آمريکا 

درصد،  1/1باشد: آمريکای شمالی  اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از صادرات نفت خام بدين شرح میاند. در  داشته

درصد و آسيای و  2/01درصد، آفريقا  2/20درصد، خاورميانه  9/30درصد، اروپا و اورآسيا  1/6آمريکای مرکزی و جنوبی 

 1/00و  1/06در سال مورد بررسی، دو کشور عربستان سعودی و روسيه نيز با سهمی معادل درصد.  3/2اقيانوسيه 

از صادرات نفت خام  OECDسهم کشورهای غير باشند. همچنين  میدرصد، بزرگترين صادرکننده نفت خام در جهان 

درصد بوده است. مهمترين تحوالت بخش صادرات نفت خام در سال  OECD ،2/02درصد و کشورهای  8/68جهان 

 ، در کشورهای مختلف به شرح ذيل است:3103

ميليون تن  1/328و  2/211اختصاص رتبه اول و دوم به دو کشور عربستان سعودی و روسيه هريك به ميزان  –

 به عنوان بزرگترين صادرکنندگان نفت خام جهان.
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ميليون تن  2/21اختصاص بيشترين افزايش حجم صادرات نفت خام در بين کشورهای جهان به کشور ليبی با  –

 افی و برگشتن اين کشور بهذافزايش، به ويژه به کشورهای حوزه دريای مديترانه بعد از سرنگون شدن دولت ق

 حالت عادی و به دنبال آن جبران کمبود جهانی نفت خام.

های شديد  به دليل بحراندرصدی صادرات نفت خام در منطقه اروپا و اورآسيا نسبت به سال قبل  9/2کاهش  –

 مالی و اقتصادی در اروپا و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشورهای منطقه پولی يورو.

درصد  9/1ميليون تن بوده که نسبت به سال قبل  0/0009ی جهان های نفت ، واردات کل فرآورده3103در سال 

باشد: آمريکای  های نفتی بدين شرح می در اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از واردات فرآوردهرشد داشته است. 

 1/1يقا درصد، آفر 2/8درصد، خاورميانه  3/22درصد، اروپا و اورآسيا  6/1درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  9/9شمالی 

درصد. در سال مورد بررسی کشورهای سنگاپور، هلند، اياالت متحده آمريکا، چين و ژاپن  8/21درصد و آسيا و اقيانوسيه 

های نفتی در جهان به شمار  درصد بزرگترين واردکنندگان فرآورده 1/2و  1/2، 9/1، 0/6، 1/6هريك با سهمی معادل 

های نفتی به کشور ونزوئال اختصاص داشته که واردات اين د واردات فرآوردهبيشترين نرخ رشدر سال مزبور، آيند.  می

الجزاير، عربستان سعودی و روسيه کشورهای ونزوئال، برابر شده است. پس از  081حدود  3100کشور نسبت به سال 

های نفتی در  ردهدرصد نسبت به سال قبل، بيشترين رشد واردات فرآو 9/11و  2/82، 1/000به ميزان به ترتيب سفيد 

های نفتی عربستان سعودی به دليل مشکالت پااليشی، افزايش واردات فرآورده اند. بين کشورهای مختلف جهان را داشته

های عربستان و کمبود سوخت رخ داده است. همچنين، در حمالت سايبری به آرامکو، کاهش نفت تحويلی به پااليشگاه

درصد رشد  3/0ميليون تن بوده است که نسبت به سال قبل  2/0096 فتی جهانهای ن اين سال، صادرات کل فرآورده

شمالی باشد. آمريکای  های نفتی بدين شرح می داشته است. در سال مزبور، سهم مناطق مختلف جهان از صادرات فرآورده

درصد  8/3درصد، آفريقا  2/02درصد، خاورميانه  1/29آسيا ردرصد، اروپا و او 2/1درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  2/02

درصد. در سال مورد بررسی، کشورهای اياالت متحده آمريکا، روسيه و هلند هر يك به ميزان  9/32و آسيا و اقيانوسيه 

 باشند. های نفتی در جهان می درصد، بزرگترين کشورهای صادرکننده فرآورده 1/6و  9/6، 1/00

 

 هاي نفتي  قیمت نفت خام و فرآورده -1-1-1

دارای نوساناتی بوده است. اين نوسانات به عواملی از جمله نهايی نشدن بحث  3102مت نفت خام در سال قي

و توليد  ها، افت توليد نفت خام شرکت ملی نفت برزيل )پتروبراس( بودجه آمريکا و وجود اختالف نظرها در زمينه ماليات

حران مالی منطقه يورو و نگرانی اقتصادی در اين منطقه، افت افزايش ارزش دالر در مقابل يورو، تداوم ب، نفت خام مکزيك

های سياسی در منطقه خاورميانه و  ناآرامی حمل و نقل،نفت خام در موقع   توليد نفت خام نيجريه در پی رشد سرقت

هند،  تمديد معافيت کشورهای چين،نگرانی معامله گران از بروز اختالل در مبادی استراتژيك حمل و نقل نفت خام، 

 های مالی آمريکا عليه معامالت نفتی ايران، مالزی، کره جنوبی، سنگاپور، آفريقای جنوبی، سريالنکا و ترکيه از تحريم

رغم های توليد اوپك به  تقويت احتمال تثبيت سهميه های بورس در بازارهای جهانی، افزايش ارزش شاخص

، قيمت نفت خام 3102. در سال گردد ضعيف جهان، مربوط میهای باالی نفت، رشد کند تقاضا و اقتصاد  سازی ذخيره
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دالر به ازای هر  6/011و  3/011درصد نسبت به سال قبل به  6/3و  0/3سبك و سنگين ايران با کاهش رشدی معادل 

دالر  30/0و  11/0در اين سال، به  OECDبشکه رسيد. ميانگين قيمت بنزين معمولی و سوپر بدون سرب در کشورهای 

ترين قيمت بنزين معمولی بدون سرب در سال مزبور در کشورهای دانمارک و مکزيك به  ليتر رسيد. باالترين و پايين بر

قيمت بنزين سوپر بدون سرب در اين سال در دالر بر ليتر گزارش گرديده است. همچنين باالترين  69/1و  31/3ميزان 

و مکزيك در کشورهای ترين قيمت اين فرآورده  و پايين 21/3و  23/3، 10/3، ايتاليا و هلند به ميزان کشورهای نروژ

در سال مورد بررسی، باالترين نرخ ماليات بر دالر بر ليتر گزارش شده است.  91/1و  92/1به ميزان اياالت متحده آمريکا 

تريش به ، مربوط به کشورهای دانمارک، جمهوری چك و اOECDمصرف بنزين معمولی بدون سرب در ميان کشورهای 

ترين نرخ ماليات بر مصرف اين فرآورده، به  باشد. اين در حالی است که پايين درصد می 3/12و  1/12،  1/11ميزان 

، باالترين نرخ ماليات 3102درصد تعلق دارد. در سال  8/02و  6/02کشورهای مکزيك و اياالت متحده آمريکا به ميزان 

، مربوط به کشورهای هلند، انگلستان، فنالند و ايتاليا به OECDورهای بر مصرف بنزين سوپر بدون سرب در ميان کش

ده، به کشورهای مکزيك و رترين نرخ ماليات بر مصرف اين فرآو باشد و پايين درصد می 3/19و  2/19، 6/19، 1/81ميزان 

 درصد تعلق دارد.  9/02و  6/02اياالت متحده آمريکا به ميزان 

، به ترتيب 3102در انتهای سال  OECDهای تجاری و غير تجاری کشورهای  شميانگين قيمت نفت گاز در بخ

در اين سال کشورهای انگلستان، ايتاليا و نروژ باالترين قيمت نفت گاز را در بخش باشد.  دالر بر ليتر می 13/0و  22/0

رين قيمت اين محصول مربوط است و در بخش غير تجاری باالتدالر بر ليتر داشته  19/0و  63/0، 62/0تجاری به ميزان 

ترين قيمت نفت گاز در بخش  پائينباشد.  دالر بر ليتر می 31/3و  32/3، 32/3 به ميزان ، سوئد و ايتاليانروژ هایبه کشور

و در بخش غير تجاری به کشور دالر بر ليتر  92/1و  61/1مربوط به کشورهای مکزيك و زالند نو به ميزان تجاری 

های  در سال مزبور، ميانگين قيمت نفت کوره سبك نيز در بخشدالر بر ليتر اختصاص دارد.  93/1مکزيك به ميزان 

های  دالر بر ليتر رسيد. بررسی شاخص قيمت فرآورده 01/0و  90/1به ترتيب به  OECDصنعت و خانگی کشورهای 

نگی و صنعت به های خا دهد که شاخص قيمت اسمی در بخش نشان می OECDدر کشورهای  3102نفتی در سال 

افزايش داشته است. اين در حالی است که شاخص قيمت واقعی  3101درصد نسبت به سال پايه  1/38و  2/32ترتيب 

  اند. افزايش داشته 3101درصد نسبت به سال  8/08و  1/08های ياد شده به ترتيب  نيز در بخش

 

 گازطبیعي   -2-1

 ذخایر تثبیت شده گازطبیعي  -2-2-1

 1/061 بالغ بر 3102جهان در پايان سال ميزان ذخاير تثبيت شده گازطبيعی  انجام شده یها رزيابیبر اساس ا

های زمانی افزايش و در بازه (درصد 3/1ميليارد متر مکعب ) 3/269قبل از آن نسبت به سال  کهتريليون متر مکعب بود 

ت. ميزان ذخاير فعلی گازطبيعی جهان با توجه درصد داشته اس 9/18و  3/09ده و بيست ساله به ترتيب رشدی معادل 

نمايد. بيشترين افزايش و کاهش در ميزان ذخاير گازطبيعی، به سال کفايت می 0/11با سرعت کنونی توليد آن، برای 
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ميليارد متر مکعب افزايش و  833ترتيب به دو کشور اياالت متحده آمريکا و قطر اختصاص داشته است که به ترتيب با 

 اند. ميليارد متر مکعب کاهش مواجه بوده 1/319

در سال مورد بررسی، حدود نيمی از ذخاير گازطبيعی جهان به سه کشور ايران، روسيه و قطر اختصاص داشته 

است. الزم به ذکر است که در سال گذشته آمار ذخاير گازطبيعی روسيه و ساير کشورهای تازه استقالل يافته اتحاد 

مورد تجديد نظر قرار گرفت و از معيار جديدی جهت برآورد ميزان ذخاير آنها استفاده شد. با اين جماهير شوروی سابق 

تغيير يافت و در ترين دارنده ذخاير گاز جهان بود، بزرگ متمادی ليانروسيه که برای سا کشور خاير گازطبيعیذ بازنگری

درصد شد. به تبع اين تغيير،  6/08خاير جهان رسيد و سهم ذخاير آن از ذمکعب  تريليون متر 2/20به  3102سال 

تريليون متر  6/22، به طوری که با حدود به رتبه نخست کشورهای دارنده ذخاير گازی جهان صعود کردجايگاه ايران نيز 

تريليون  1/32قطر با داشته است.  3102درصد از ذخاير گازی جهان را در سال  3/06مکعب ذخاير گازی، سهمی معادل 

سال، ترکمنستان، اياالت متحده آمريکا و همين درصد در جايگاه سوم جهان قرار گرفته است. در  2/02 کعب معادلمترم

 .مکعب در جايگاه چهارم تا ششم جهان قرار دارند تريليون متر 3/6و  2/9، 1/01عربستان سعودی به ترتيب با 

 2/8شرح زير بوده است: آمريکای شمالی  در سال مورد بررسی، سهم مناطق مختلف از ذخاير گازی جهان به

درصد و  8/1درصد، آفريقا  3/22درصد، خاورميانه  1/21درصد، اروپا و اورآسيا  0/2درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی 

 درصد 2/1 و 1/0 با مناطق مختلف جهان در ذخاير گازطبيعیکاهش در اين سال بيشترين درصد.  3/6آسيا و اقيانوسيه 

 ه است.اختصاص داشتآفريقا و آسيا و اقيانوسيه  ه سال گذشته به منطقهنسبت ب کاهش

 باشد: ، در مناطق و کشورهای مختلف جهان بدين شرح می3102مهمترين تحوالت بخش ذخاير در سال 

گذاری اين کشور  گاز اياالت متحده آمريکا، به دليل سرمايه تثبيت شده ذخايرميليارد متر مکعبی  833افزايش  –

اوکالهما و  نگ،يوميواهای شيل گازی و افزايش ذخاير گازطبيعی در پنج ايالت تگزاس، پنسيلوانيا،  حدر طر

و. )توسعه ميادين مارسلوس شيل ايالت پنسيلوانيا، توسعه شيل گازی اياالت تگزاس و اوکالهما و کلراد

 و کلرادو(. نگيوميواتجديدنظر در آمار ذخاير متعارف گازی اياالت 

های توسعه بيشتر اين کشور به ويژه در ميدان ر گازطبيعی قطر در پی يك وقفه زمانی در پروژهکاهش ذخاي –

ها در اثر سازی توسعه اين ميدان و کاهش فشار چاهشمالی به منظور اختصاص زمان بيشتر برای مطالعه بهينه

 انجام عمليات اکتشاف در دو طرف مرزهای دريايی )ايران و قطر(.

درصد از ذخاير گازی منطقه  6/13درصد گازطبيعی جهان و اختصاص  3/22دارا بودن ذخاير خاورميانه با  –

 . قطر ايران وخاورميانه به دو کشور 

 

 تولید گازطبیعي  -1-2-1

 ميليارد 1/20 )معادلدرصدی  1/0با رشد  3103ميليارد متر مکعب در سال  6/2226توليد گازطبيعی جهان از 

 2/2)آسيا و اقيانوسيه  منطقه درتوليد به ترتيب  رشدرسيد.  3102ليارد متر مکعب در سال مي 1/2261به  متر مکعب(

ميليارد متر مکعب(،  آمريکای مرکزی و  1/06درصد معادل  1/2خاورميانه )مکعب(،  ميليارد متر 8/09معادل درصد 
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و  ميليارد متر مکعب( 1/02معادل درصد  8/0، اروپا و اورآسيا )مکعب( ميليارد متر 6/3 معادلدرصد  9/0)جنوبی 

توليد گازطبيعی در منطقه آفريقا نيز با . ه استاتفاق افتادميليارد متر مکعب(  9/2درصد معادل 6/1آمريکای شمالی )

درصد( از توليد  3/26در اين سال حدود نيمی )مواجه بوده است. ميليارد متر مکعب(  2/06درصدی )معادل  2/6کاهش 

 ه اياالت متحده آمريکا، روسيه، قطر و ايران اختصاص داشت. گازطبيعی جهان ب

درصد،  1/22عبارتست از: اروپا و اورآسيا  3102سهم مناطق مختلف دنيا از توليد گازطبيعی در جهان در سال 

کزی درصد و آمريکای مر 8/1درصد، آفريقا  1/02درصد، آسيا و اقيانوسيه  6/01درصد، خاورميانه  8/31آمريکای شمالی 

 درصد. 0/1و جنوبی 

و مقايسه آن با سال  3102مهمترين تحوالت بخش توليد گازطبيعی در مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

 باشد: گذشته، بدين شرح می

 توليد بيش از يك سوم گازطبيعی جهان توسط دو کشور اياالت متحده آمريکا و روسيه.  –

نسبت به سال قبل، به کشورهای روسيه، تايلند،  3102يعی در سال اختصاص بيشترين افزايش حجم توليد گازطب –

 افزايش. ميليارد متر مکعب 1/8و  1/1، 9/1، 1/6، 9/03چين، اياالت متحده آمريکا و ترکمنستان به ترتيب با 

درصد نسبت به سال قبل به دليل کاهش توليد گاز در برخی از  3/3با رشد  روسيهگازطبيعی در  افزايش توليد –

 کشورهای توليد کننده گاز اروپايی و افزايش واردات گاز اروپا از روسيه.

درصد  3/0درصد و سهم  2/31 اختصاص بيشترين افزايش حجمی توليد گازطبيعی پس از روسيه، با رشد –

 نسبت به سال قبل به کشور تايلند در پی افزايش تقاضای اين کشور.

هش هرچه بيشتر آلودگی هوا و انتشار دی اکسيد کربن حاصل افزايش توليد گازطبيعی در چين به منظور کا –

 سنگ. های فسيلی به ويژه نفت و زغال از استفاده سوخت

به دليل توليد گازطبيعی از  ميليارد مترمکعب 6/861توليد با  به آمريکا جهان ست توليدخرتبه ن اختصاص –

ی نسبت به سال قبل با هدف تأمين نياز درصدی توليد 2/0منابع گازی غير متعارف )شيل گازی( و افزايش 

و  LNG برداری از منابع غير متعارف گازی و گسترش بازارهای های نوين، بهرهآوریدسترسی به فنداخلی و 

 .متحده به منابع انرژی خارجی  وابستگی اياالت کاهش

و يدان گالکينيش ر مهای گازطبيعی دگذاری دولتی در حوزهدرصدی توليد ترکمنستان با سرمايه 9/9رشد  –

 . 3102شکوفايی اقتصاد ترکمنستان در سال 

 گازطبيعی در قطر به عنوان سومين کشور بزرگ توليدکننده گاز. توليد یدرصد 6/0رشد  –

، متعلق به نيجريه، نروژ، 3103نسبت به سال  3102بيشترين کاهش حجم توليد گازطبيعی در سال  –

 ميليارد متر مکعب کاهش. 9/2و  2/1،  1/8، 6/8هندوستان و الجزاير به ترتيب با 

 بيشترين کاهش حجم توليد گازطبيعی در نيجريه، در اثر کاهش توليد نفت و در نتيجه کاهش گاز همراه نفت. –

در اين کشور به دليل سازی صنعت نفت و گاز  سياست کوچكدر پی  3102افت توليد گازطبيعی نروژ در سال  –

بسياری از سکوهای ن خارج شد، فزايش تعديل نيرو در صنعت نفت و گاز نروژروند رو به اکاهش بهای نفت و 
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های نفت و تأثير آن بر سطح کاهش قيمتانسانی،  ینفتی در نروژ از حالت پويايی بخاطر کاهش نيرو

تأخير و اکتشاف در قطب شمال نروژ  و کننده حفاری نااميد عمليات، های بخش انرژی اين کشور گذاری سرمايه

 .عه يا به روز رسانی ميدانهای نفتی موجودتوس

 برخی ميادين.دليل افت توليد  درصدی توليد هندوستان به 0/02کاهش  –

تصويب روند کند ناشی از ها  پروژهدر اجرای خير مکرر أبه دليل ت در الجزايرتوليد گازطبيعی کاهش تدريجی  –

 و مشکالت فنی. ها اختس يروقفه در اجرای زگذار،  ، مشکالت جذب شرکای سرمايه دولت

 

 تجارت جهاني گازطبیعي از طریق خط لوله   -2-2-1

در . در حال افزايش است LNGالمللی و حمل و نقل دريايی  از طريق خطوط لوله بين گازطبيعی تجارت جهانی

در  "يلگاز ش"نخست رشد سريع : دو فرآيند در روند بازارهای گازطبيعی حکمفرما بوده است ،طول چند سال گذشته

 . LNGاياالت متحده و دوم گسترش جهانی 

که رسيد ميليارد مترمکعب  6/0128و  8/0126واردات و صادرات گازطبيعی به ترتيب به ميالدی  3102در سال  

درصد افزايش داشته است. واردات گازطبيعی  9/1درصد و صادرات در دوره مشابه  1/1نسبت به سال قبل واردات 

 1/882و  3/263ميليارد متر مکعب و صادرات آنها  1/311و  8/186، به ترتيب OECDعضو  کشورهای عضو و غير

درصد صادرات گاز جهان متعلق به دو منطقه اروپا و اورآسيا و خاورميانه  1/82، 3102ميليارد متر مکعب بود. در سال 

با نيز  3102کاهش، در سال توالی واردات و صادرات گاز طبيعی منطقه آمريکای شمالی در پی سه سال م .بوده است

 نسبت به سال قبل مواجه گرديد. درصد  9/1و  2/01به ميزان  کاهش چشمگيری به ترتيب

صورت   LNGدرصد آن به صورت 20درصد از کل تجارت گازطبيعی جهان از طريق خطوط لوله و  89در اين سال، 

ميليارد  2/209ميليارد متر مکعب در سال گذشته به  1/231از  3102در سال ، اين بازار LNGتجارت جهانی گرفته است. 

افت تقاضای اروپا و بحران اقتصادی  متعددی از جمله: يلبه دال ،LNGتجارت جهانی متر مکعب رسيد. اين روند نزولی در 

خير در أتيل به دلعرضه  کاهش ،های برقمين سوخت نيروگاهأسنگ در تتر زغالدر اين قاره و روی آوردن به سوخت ارزان

افت ممکن است موقتی . اين است آنها، رخ داده  توقف و عمليات تعمير و نگهداری و LNGهای توليد برخی کارخانهاحداث 

 .اندپيوسته باشد، اما کشورهای زيادی به عنوان صادرکننده و واردکننده به بازار اين ماده

، به تنهايی 3102به طوری که اين منطقه در سال  دباشنخاورميانه می منطقهاز  LNGکنندگان  بيشترين عرضه

درصد کل صادرات منطقه  2/31جهان را در اختيار داشته است. استراليا و مالزی مجموعاً  LNGدرصد صادرات  8/21

در سال  جهان حفظ کرد. LNGرين عرضه کننده گتقطر موقعيت خود را به عنوان بزر آسيا و اقيانوسيه را به عهده دارند.

 چهارقطر  در سال مورد بررسی، بعد ازجهان را داشته است.  LNGدرصد صادرات  1/20اين کشور به تنهايی  3102

بيشترين حجم دارای ميليارد متر مکعب  2/33، 9/33، 2/20، 1/22 با به ترتيبو نيجريه،  اندونزیاستراليا، کشور مالزی، 

ميليارد متر مکعب بيشترين حجم  1/08و  1/32، 3/12 ،6/033با  به ترتيب چين و هندکره جنوبی،  ژاپن، و ،صادرات

 را به خود اختصاص دادند.  LNGواردات 
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و مقايسه آن با  3102مهمترين تحوالت در خصوص مبادالت گازطبيعی مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

 باشد:  سال گذشته، بدين شرح می

اختصاص حدود نيمی از واردات گازطبيعی جهان به کشورهای ژاپن، آلمان، اياالت متحده آمريکا، ايتاليا، کره  –

 ميليارد مترمکعب واردات. 2/101جنوبی، چين و فرانسه با 

اختصاص بيشترين افزايش واردات گازطبيعی در سال مورد بررسی به کشورهای چين، آلمان و کره جنوبی به  –

ميليارد متر مکعب  9/2و  6/1، 2/1ميليارد متر مکعب و بيشترين کاهش واردات با  2/1و  1/8، 3/03ترتيب با 

 کاهش به کشورهای اياالت متحده آمريکا و کانادا.

تأمين  و 3102در سال  ی چيندرصدی حجم واردات گاز طبيع 20افزايش ميليارد متر مکعب و  13واردات  –

چين در در زمينه استفاده از گازطبيعی و تدارک از طريق واردات  خود یسوم نياز مصرفی گاز طبيع  حدود يك

 .فظت از محيط زيستاحمسنگ و  غالزمنظور کاهش وابستگی به   سال گذشته به

درصدی صادرات اين کشور نسبت به سال  9/01درصدی واردات گازطبيعی آلمان در مقابل رشد  1/1رشد  –

 قبل تنها از طريق خط لوله.

جهان به بازار آسيا و اقيانوسيه به ويژه ژاپن و کره جنوبی به  LNGهای  درصد از محموله 2/12 روانه شدن –

 در اين قاره و باال بودن قيمت آن در اين منطقه. LNGدليل افزايش بيشتر تجارت 

ا و پس از فاجعه فوکوشيم LNG، بزرگترين واردکننده درصد در جهان 1/26در منطقه و  درصد سهم 2/13ژاپن با  –

 .LNG افزايش تقاضای 

با هدف ايجاد تنوع در سبد سوخت  LNGگازطبيعی کره جنوبی تنها از طريق واردات  درصدی 1/00رشد  –

ای در بخش برق در دراز مدت پس از فاجعه فوکوشيمای خود و کاهش وابستگی اين کشور به انرژی هسته

 .3103ای در اواخر سال عات هستهژاپن و مشکالت مربوط به گواهی نامه ايمنی نادرست برخی قط

با هدف کاهش واردات و خودکفايی در  آمريکادرصدی صادرات گاز  1/3درصدی واردات و کاهش  1/6کاهش  –

 آمد اين کشور. های متعدد و کاهش در های فسيلی و همچنين بدهی استفاده از سوخت

ر، نروژ و کانادا نيز به ترتيب با ، قطروسيه به در سطح جهانی اختصاص حدود نيمی از صادرات گازطبيعی –

 ميليارد متر مکعب صادرات.  3/63و  0/013، 1/031، 1/301

اختصاص بيشترين افزايش صادرات گازطبيعی در سال مورد بررسی به کشورهای روسيه و هلند به ترتيب با  –

ب کاهش به ميليارد متر مکع 0/1و  3/1ميليارد متر مکعب و بيشترين کاهش صادرات با  9/8و  1/01

 کشورهای الجزاير و نروژ.

درصدی صادرات گازطبيعی روسيه به دليل کاهش توليد در برخی از کشورهای توليدکننده گاز  2/9رشد  –

 اروپايی و تأمين گاز مورد نياز اين کشورها از روسيه.

در   LNGرکنندهدرصد از صادرات گازطبيعی قطر، به عنوان دومين صادرکننده گاز دنيا و بزرگترين صاد 6/62 –

 درصد آن از طريق خط لوله. 3/08و صادرات تنها  LNGجهان از طريق 
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ميليارد مترمکعبی توليد اين  9/2ميليارد مترمکعبی صادرات گازطبيعی الجزاير در پی کاهش  3/1کاهش  –

 ها.های تزريق گاز به چاهکشور به دليل اجرای پروژه

و توليد گازطبيعی نروژ متأثر از کاهش قيمت گازطبيعی در ميليارد مترمکعبی صادرات  1/8و  0/1کاهش  –

 اروپا. OECDکشورهای 

 و آسيا و اقيانوسيه. خاورميانهمنطقه  صادراتی جهان توسط دو LNGدرصد از  0/21و  8/21تأمين  –

ايران تنها کشور صادرکننده گاز طبيعی در منطقه خاورميانه از طريق خط لوله، به علت عدم دسترسی به  –

 .LNGوری فنا

 

 مصرف نهایي گازطبیعي  -2-2-1

 3/0810به  3100ميليارد متر مکعب در سال 1/0811درصد کاهش از  1/1مصرف نهايی گازطبيعی جهان با 

آمريکای شمالی، آمريکای گازطبيعی در نهايی ميزان مصرف کاهش يافته است.  3103ميليارد متر مکعب در سال 

 2شمالی ) یآمريکادر مناطق مصرف  اين کاهشداشته است، به طوری که  کاهش مرکزی و جنوبی و اروپا و اورآسيا

اروپا و  ،مکعب( ميليارد متر 1/0درصد معادل  1/0) آمريکای مرکزی و جنوبی ،مکعب( ميليارد متر 2/01درصد معادل 

 1/0 طقه خاورميانهدر منصورت گرفته است. در مقابل، مصرف ميليارد متر مکعب( کاهش  6/2درصد معادل  9/1آسيا )

درصد  2/2( و آسيا و اقيانوسيه با ميليارد مترمکعب 1/0درصد معادل  1/2) ، آفريقامکعب ميليارد متر 6/2درصد معادل 

  روبرو بوده است.افزايش با  ميليارد متر مکعب ( 02)معادل 

از  نرژی و ساير مصارف، مصارف غير احمل و نقل ،خانگی، تجاری، بخش صنعت طبيعی درسهم گازدر اين سال، 

کشورهای  مصرف گازطبيعی جهان در درصد بود. سهم 2/1و  8/02، 8/8 ،9/03، 8/39 ،2/28 به ترتيبمصرف جهان کل 

 د. باش درصد می 9/10و  0/26 به ترتيب OECDعضو و غير عضو 

ايسه آن با و مق 3102مهمترين تحوالت در خصوص مصرف گازطبيعی مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

 باشد: سال گذشته، بدين شرح می

 .کنندگان گاز جهاندرصد در جايگاه نخست در ميان مصرف 9/21آسيا با سهم اورمنطقه اروپا و  –

 اين منطقه،کاهش رشد اقتصادی به دليل  اورآسيا واروپا منطقه  گازطبيعیی مصرف درصد 9/1تداوم کاهش  –

 طبيعی.ها و رقابت منابع تجديدپذير انرژی با گاز توری مصرف انرژی، افزايش قيم افزايش بهره

گيری از فناوری جديد توليد گاز نامتعارف در آمريکای شمالی و افزايش مصرف گاز نامتعارف در اين بهره –

سنگ در آمريکای شمالی به بازارهای جديد  منطقه، کاهش استفاده از زغال سنگ و سوق عرضه کنندگان زغال

 .به ويژه در اروپا

سنگ و در  های توليد برق جهان در پی افزايش عرضه زغال فت سهم گازطبيعی در تأمين سوخت نيروگاها –

 سنگ. زغال نتيجه افت قيمت

 اياالت متحده آمريکا.کشور درصد مصرف نهايی گازطبيعی جهان به  9/30 سهم اختصاص –



      

 
   2291ازنامه انرژي سال تر 211

 

رد متر مکعب افزايش به چين، ميليا 2/2و  1/2، 0/00 اختصاص بيشترين افزايش مصرف نهايی به ترتيب با –

ميليارد  0/03و  2/06امارات متحده عربی و انگستان و اختصاص بيشترين کاهش مصرف نهايی به ترتيب با 

 متر مکعب کاهش به اياالت متحده آمريکا و روسيه.

اص و اختصدر مقايسه با سال گذشته ميليارد مترمکعبی مصرف نهايی گازطبيعی در کشور چين  0/00افزايش  –

درصد به مصارف غير انرژی و  1/31درصد به بخش خانگی،  8/30درصد از اين افزايش به بخش صنعت،  3/21

 ها.درصد مابقی به افزايش مصرف در ساير بخش 0/32

درصد  01بخش صنعت تنها مصرف کننده نهايی انرژی گازطبيعی در امارات متحده عربی با افزايش حدود  –

ق گاز به داخل يتزرافزايش کل مصرف گازطبيعی در اين کشور به علت و  3100مصرف نسبت به سال 

  طبيعی.گاز ازتوليد انرژی الکتريکی و های نفتی  حوزه

 های خانگی و تجاری.درصدی مصرف نهايی انگلستان عمدتاً متأثر از افزايش مصرف بخش 9رشد  –

ت به سال قبل در اثر کاهش مصرف درصدی مصرف نهايی گازطبيعی در اياالت متحده آمريکا نسب 0/1کاهش  –

 های خانگی و تجاری و عمومی.نهايی به ويژه در بخش

درصدی مصرف نهايی گازطبيعی در روسيه نسبت به سال قبل در اثر کاهش مصرف نهايی به ويژه  2/1کاهش  –

 های خانگی و حمل و نقل.در بخش

 

 قیمت گاز طبیعي و گازطبیعي مایع شده  -3-2-1

 نيز متأثر از منطقهها در هر متيق راتييتغتوان محاسبه کرد.  را معموالً نمیانی برای گازطبيعی قيمت جهمتوسط 

قيمت اسمی گازطبيعی ، 3102در سال باشد. های زمانی مشخص میدر دوره ات آنهارييو تغ ای ی منطقهعرضه و تقاضا

 1/22 ها به ترتيببيشترين افزايش طوری کهدارای نوسانات زيادی بود به  در بازارهای مختلف نسبت به سال گذشته

 6/3و  1/2اياالت متحده ، کانادا و انگليس صورت گرفته است و به ترتيب  هایدرصد در بازار 2/03درصد و  1/39 ،درصد

 سيف ژاپن و اتحاديه اروپا اتفاق افتاده است. هایمت در بازاريدرصد کاهش ق

يو در سال  تی دالر به ميليون بی 31/3و  18/3، 28/9ا و کانادا به ترتيب از قيمت گازطبيعی در بازار انگلستان، آمريک 

اين در حالی است که قيمت سيف اتحاديه رسيد.  3102در سال  بی تی يو  ميليوندالر به  92/3و  10/2، 82/01به  3103

همانگونه که مالحظه  .يو رسيدبی تی  ميليوندالر به  13/01به  12/00مورد بحث از  در سالدرصد  6/3کاهش با اروپا 

 است. ، قيمت اين حامل انرژی در بازار انگليس تقريباً نزديك قيمت بازار سيف اتحاديه اروپا3102گردد در سال می

افزايش يافت. افزايش تقاضا در زمستان،  3102ها کاهش، در سال قيمت گازطبيعی در بازار آمريکا پس از سال

جه افزايش قيمت گرديد. اما در تابستان با کاهش مصرف نيروگاهی، قيمت کاهش يافت. موجب کاهش موجودی و در نتي

گرديد. قيمت گاز کانادا نيز  3103نسبت به سال  3102نهايتاً برآيند اين تحوالت، منجر به رشد مثبت قيمت در سال 

باالتر از قيمت  3102ول سال ماه ا 01افزايش داشته است اما همچنان از متوسط ده سال اخير کمتر است. قيمت در 

 بود. اين امر موجب شد که متوسط قيمت در اين سال افزايش يابد. 3103سال 
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های زمانی ای و تغييرات آن در دورهثر از عرضه و تقاضای مختلف منطقهأتغييرات قيمت در هر منطقه نيز مت

ها و رقابت منابع مصرف انرژی، افزايش قيمتوری رشد اقتصادی اروپا و اورآسيا همراه با افزايش بهره .مشخص است

 . ثير گذار در کاهش تقاضای گازطبيعی در کشورهای اروپايی بوده استأتجديدپذير انرژی با گاز طبيعی از جمله عوامل ت

و دالر  02/02متعلق به خط لوله روسيه به يونان با قيمت  باالترين قيمت واردات گازطبيعی به وسيله خط لوله

 دالر بر ميليون بی تی يو بوده است.  83/3اياالت متحده آمريکا با مکزيك به قيمت متعلق به رين ت پائين

و  2/6 به ترتيب، OECDبخش صنعت و خانگی در کشورهای  دو ، متوسط قيمت گازطبيعی در3102در سال 

باالترين و الر بر بی تی يو د 1/2و  0/32به ترتيب با  کاناداو  کره جنوبیبود. کشورهای دالر بر بی تی يو  3/01

در بخش خانگی به دالر بر بی تی يو  9/9و  1/21با کانادا و د سوئ وترين قيمت گازطبيعی را در بخش صنعت  پائين

 اند. مربوطه دارا بوده  ترين قيمت گازطبيعی را در بخش ترتيب باالترين و پائين

رسيد.  ميليون بی تی يوبر  دالر 3/08هش به درصد کا 1/2ژاپن با  LNG مورد بررسی، قيمت سيف در سال

را به عنوان  LNGجهان شود. دولت ژاپن  در LNGهای زيست محيطی موجب شده تا ژاپن بزرگترين واردکننده  نگرانی

واردات  ،ژاپنای  های هسته  نيروگاه ای برگزيد. بدليل تعطيل شدن اولين سوخت برای توليد برق خود به جای انرژی هسته

وارداتی در کشورهای عضو اتحاديه اروپا  LNG. متوسط قيمت يافت افزايشمذکور به ژاپن در سال  LNGای  حمولهم تك 

 . رسيد 3102دالر در سال  8/01به شد و   3103سال بيش از 

درصد  9/6خانگی   دهد که شاخص قيمت اسمی در بخش نشان می 3102بررسی شاخص قيمت گازطبيعی در سال 

است. اين در حالی است که بوده  3101سال پايه  بيشتر ازدرصد  1/8و در بخش صنعت  3101پايه بيشتر از سال 

 .بوده است 3101سال پايه  کمتر ازدرصد  2/3و بيشتر درصد  0/0های ياد شده به ترتيب  شاخص قيمت واقعی در بخش

 هاي تجدیدپذیر  برق و انرژي -2-1

 ظرفیت نصب شده برق  -2-2-1

که نسبت به سال بود گيگاوات  8/1129های برق جهان معادل کل ظرفيت نصب شده نيروگاه 3103سال در پايان 

درصد رشد داشته است. در اين سال دو منطقه آسيا و اقيانوسيه و آفريقا با ظرفيت نصب شده معادل  2/2قبل از آن 

در  اند.جهان را به خود اختصاص دادهگيگاوات به ترتيب بيشترين و کمترين ظرفيت نصب شده در  1/023و  6/3090

 درصد کل ظرفيت نصب شده برق جهان به دو کشور چين و آمريکا اختصاص داشته است. 2/21اين سال 

نيز ای از کل ظرفيت نصب شده جهانی  ذخيره  ای، ساير تجديدپذيرها و تلمبه های حرارتی، آبی، هسته سهم نيروگاه 

های با سوخت گيگاوات افزايش در ظرفيت نيروگاه 8/69کشور چين با درصد بود.  2/3 و 2/6، 1/8، 8/01، 1/81به ترتيب 

گيگاوات  1/0فسيلی، آبی و بادی، بيشترين افزايش را در ميان ساير کشورها داشته است. از سوی ديگر عراق نيز با 

 ين سال داشته است. های با سوخت فسيلی، بيشترين کاهش ظرفيت نيروگاهی را در اکاهش ظرفيت در نيروگاه

گيگاوات افزايش به  0/001با  3103های حرارتی جهان در سال ظرفيت نصب شده نيروگاه حرارتي:هاي نیروگاه

های باشد. حدود نيمی از نيروگاهدرصد اين افزايش مربوط به کشور چين می 1/18گيگاوات رسيد. حدود  1/2811
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 ا و ژاپن تعلق دارد. حرارتی به سه کشور چين، اياالت متحده آمريک

به ترتيب  3103در سال  ایهای آبی و تلمبه ذخيرهظرفيت نصب شده نيروگاه اي:آبي و تلمبه ذخیرههاي نیروگاه

درصد اين  80گيگاوات افزايش يافته است. حدود  0/3و  1/39گيگاوات بوده که نسبت به سال قبل  2/023و  0/919

های اين کشور به تنهايی بيش از يك چهارم ظرفيت نصب شده نيروگاه  وده است.افزايش ظرفيت متعلق به کشور چين ب

 برق آبی جهان را دارد.

گيگاوات بود. سهم  6/213معادل  3103ای جهان در پايان سال های هستهظرفيت نيروگاه اي:هاي هستهنیروگاه

درصد،  1/22ب شامل اروپا و اورآسيا ای به ترتيهای هستهمناطق مختلف جهان از کل ظرفيت نصب شده نيروگاه

درصد و  1/1درصد، آفريقا  6/1درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  8/32درصد، آسيا و اقيانوسيه  2/20آمريکای شمالی 

ای جهان به دو های هستهدرصد ظرفيت نصب شده نيروگاه 2/22در سال مورد بررسی، بيش از باشد. می 3/1خاورميانه 

 دو درصد برق اين 6/26و  8/9 حدودده آمريکا و فرانسه اختصاص داشته است. اين در حالی است که کشور اياالت متح

  شود. مين میأای، ت های هسته کشور توسط نيروگاه

 3100درصد رشد نسبت به سال  8/2با  جهان ظرفيت نصب شده انرژی زمين گرمايی هاي زمین گرمایي:نیروگاه

زمين گرمايی جهان به ترتيب کل ظرفيت نصب شده سهم هر يك از مناطق از رسيد.  3103گاوات در سال گي 2/01به 

درصد، آمريکای مرکزی و  0/08درصد، اروپا و اورآسيا  8/23 آمريکای شمالی درصد، 2/22آسيا و اقيانوسيه  عبارتند از:

خاورميانه هيچگونه نيروگاه  درصد. الزم به ذکر است که در سال مورد بررسی، منطقه 1/3درصد، آفريقا  1/8جنوبی 

 برداری نداشته است.زمين گرمايی در حال بهره

 8/92بالغ بر  3103در سال  خورشيدی و جزر و مدهای ظرفيت نيروگاه :خورشیدي و جزر و مدهاي نیروگاه

به سه کشور  گيگاوات افزايش يافت که بيش از نيمی از اين افزايش مربوط 1/32که نسبت به سال قبل  گيگاوات گرديد

گيگاوات، در مجموع  1/08و  6/23دو کشور آلمان و ايتاليا به ترتيب با  ،3103سال در آلمان، ايتاليا و اسپانيا بوده است. 

در سال اند. به خود اختصاص دادهدر سطح جهان را  خورشيدی و جزر و مدهای درصد ظرفيت نصب شده نيروگاه 9/13

های خورشيدی و جزر و مد از ظرفيت نصب شده برق در اين دو کشور به نيروگاهدرصد  1/02و  1/06مورد بررسی، 

بوده به اين شرح جهان های نصب شده ، سهم مناطق مختلف از کل ظرفيت نيروگاه3103در سال اختصاص داشته است. 

 درصد.  1/1ايرمناطق سدرصد و  2/2آمريکای شمالی  ،درصد 1/01درصد، آسيا و اقيانوسيه  1/19 و اورآسيا است: اروپا

که نسبت به  گيگاوات بود 2/386معادل  3103ی جهان در پايان سال بادهای ظرفيت نيروگاه هاي بادي:نیروگاه

درصد اين افزايش ظرفيت به دو کشور چين و اياالت متحده  81گيگاوات افزايش داشته است. حدود  1/29سال قبل 

 3103در سال  ایهای هستهلف جهان از کل ظرفيت نصب شده نيروگاهسهم مناطق مختآمريکا اختصاص داشته است. 

درصد، آمريکای  9/32درصد، آمريکای شمالی  2/23درصد، آسيا و اقيانوسيه  1/20به ترتيب شامل اروپا و اورآسيا 

ای بادی هباشد. مجموع ظرفيت نصب شده توربينمی 12/1درصد و خاورميانه  2/1درصد، آفريقا  2/0مرکزی و جنوبی 

های حمايتی برای استفاده گيگاوات گرديد. در پی اعمال سياست 9/019بالغ بر  3103تا پايان سال  OECDکشورهای 

طی ساليان اخير توسعه چشمگيری  ،های بادی به دليل ارزان بودن قيمت برق توليد شده نيروگاههای تجديدپذير از انرژی
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باشد. چين در بين درصد می 1/22و  1/81به ترتيب  3103در سال  OECDسهم کشور عضو و غير عضو  اند.داشته

ها را در سطح جهان گيگاوات ظرفيت نصب شده بادی، بيشترين ظرفيت نصب اين نوع نيروگاه 1/80کشورهای جهان با 

ظرفيت  گيگاوات، بيشترين 3/002سه کشور اياالت متحده آمريکا، آلمان و اسپانيا در مجموع با دارد. پس از چين، 

اند. سهم اين سه کشور از مجموع ظرفيت را به خود اختصاص داده OECDهای بادی نصب شده در کشورهای نيروگاه

  باشد.درصد می 9/83معادل  OECDهای بادی کشورهای نصب شده نيروگاه

که  وات بودگيگا 2/61معادل  3103ها در پايان سال نيروگاهاين ظرفيت  :زیست توده و ضایعاتهاي نیروگاه

ها متعلق به درصد ظرفيت اين نوع نيروگاه 8/13گيگاوات افزايش داشته است. در اين سال  1/1نسبت به سال قبل 

 کشورهای اياالت متحده آمريکا، برزيل، آلمان، چين و سوئد بوده است.

 

 عرضه برق  -1-2-1

که توليد اين کشورها تنها با اندکی نشان دهنده آن است  3102در سال  OECDبرق در کشورهای  توليدبررسی 

درصدی توليد برق جهان در سال  3/2ه است. عليرغم رشد تراوات ساعت رسيد 2/01681افزايش نسبت به سال قبل به 

درصد توليد برق  9/19در اين سال درصد رسيده است.  1/3کند شده و به  3103، روند رشد توليد برق در سال 3100

درصد از ساير  1/6درصد از انرژی آبی و  8/02ای، درصد از انرژی هسته 0/06های فسيلی، از سوخت OECDکشورهای 

 3102در سال  OECDهای تجديد پذير و پسماندها بوده است. برخی از تحوالت بخش عرضه برق در کشورهای انرژی

 باشد:  بدين شرح می

تجديدناپذير، پسماندهای شهری  اختصاص بيشترين توليد برق زمين گرمايی، بادی، پسماندهای شهری –

، 2/26، 3/21به ترتيب به ميزان  OECDدر بين کشورهای  3102تجديدپذير و سوخت زيستی جامد در سال 

 درصد به کشور اياالت متحده آمريکا.  2/38و   2/30، 9/32

با  رشيدیهای حرارتی خو از نيروگاه  ،3102در سال  OECDاختصاص بيشترين توليد برق در بين کشورهای  –

 درصد به کشور ژاپن.  9/39با  پسماند صنعتی درصد به کشور اسپانيا و اختصاص بيشترين توليد برق از 9/11

درصد در بين کشورهای  0/36و  1/21اختصاص بيشترين توليد برق از منابع بيوگاز و فتوولتائيك به ترتيب با  –

OECD به کشور آلمان.  3102در سال 

به   3102 در سال OECDدر بين کشورهای  درصد 6/09و  درصد 8/38برق آبی با  اختصاص بيشترين توليد –

 ا و اياالت متحده آمريکا.کشور کاناد

 به کشور ايتاليا.  OECDدرصد در بين کشورهای  0/60با های زيستی مايع  اختصاص بيشترين توليد برق از سوخت –

به  OECDدر بين کشورهای  درصد 1/11و  درصد 2/21اختصاص بيشترين توليد برق از امواج و جزر و مد با  –

 فرانسه و کره جنوبی.  کشور

درصد، آبی  1/81های فسيلی ساعت بوده و سهم سوخت تراوات 3/33113توليد برق جهان معادل ، 3103در سال 

مايی درصد و زمين گر 9/0درصد، سوخت زيستی و پسماند  6/3درصد، خورشيدی و بادی  6/01ای درصد، هسته 1/08
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مثبت بوده و منطقه آسيا  آمريکای شمالیباشد. رشد توليد برق در کليه مناطق جهان به استثنای منطقه درصد می 2/1

درصد بوده،  2حدود درصد از کل توليد برق جهان از باالترين ميزان رشد توليد برق که  8/21و اقيانوسيه با سهم 

 برخوردار است.

ساعت بوده و سهم توليد برق تراوات 2/01622، معادل 3103در سال  بل احتراق های قا توليد برق جهان از سوخت

 6/11 های زيستی و پسماند به ترتيبگازطبيعی، نفت و سوخت، سنگ و محصوالت گازی حاصل از آن از انواع زغال

ساعت رسيده تتراوا 2/01291به  3103های فسيلی در سال باشد. توليد برق از سوختدرصد می 6/3و  3/1، 3/23

توليد شده ساعت برق  تراوات 1/9016سنگ و محصوالت گازی حاصل از آن در مجموع  انواع زغالاز است. در اين سال 

به ترتيب با  سنگ و محصوالت گازی حاصل از آن زغالآمريکای شمالی و اروپا و اورآسيا در آسيا و اقيانوسيه، است. 

اين مناطق داشته است. در های قابل احتراق حاصل از سوختا در توليد برق درصد بيشترين سهم ر 0/21و  0/10، 1/11

و  1/22 ،3/21، 1/19نيز گاز طبيعی به ترتيب با  آمريکای مرکزی و جنوبی و آفريقا، اروپا و اورآسيا و خاورميانه مناطق

 به خود اختصاص داده است.  اين مناطق را  های قابل احتراقحاصل از سوخت درصد بيشترين سهم از توليد برق 2/22

 باشد: بدين شرح می 3103برخی از تحوالت بخش عرضه برق در مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

، با در اختيار يافته و در حال توسعهبين کشورهای توسعه چين بزرگترين کشور توليد کننده برق جهان در –

به خود اختصاص داده است. به نحوی که از سال  درصد توليد برق جايگاه نخست جهانی را 9/30داشتن 

آمريکا،  .برق دنيا شده است  کننده گذاشتن آمريکا به عنوان بزرگترين توليد سر  به بعد، موفق به پشت 3100

 های بعدی قرار دارند. هند، روسيه و ژاپن در جايگاه

درصد از مصرف اين  1/20اشتن سهم سنگ در جهان با در اختيار د جايگاه نخست چين در توليد برق از زغال –

درصدی از کل توليد  3/11و  های قابل احتراقدرصدی مصرف آن نسبت به ساير سوخت 6/91سوخت و سهم 

 چين.بر بازار باقی ماندن اين سوخت حکمفرما برق اين کشور و 

ای با سهم ی هستهدرصد به چين، از انرژ 3/32انرژی برق آبی در جهان با سهم از جايگاه نخست توليد برق  –

درصد  1/06های زيستی و پسماندها با درصد و از سوخت 6/31گرمايی با سهم درصد و از انرژی زمين 1/23

درصد به  6/22های تجديدپذير با سهم به اياالت متحده آمريکا و از انرژی بادی، خورشيدی و ساير انرژی

 کشور دانمارک.

تراوات ساعت کاهش به کشور ژاپن  1/01با  3100نسبت به سال اختصاص بيشترين کاهش ميزان توليد برق  –

به داليل متعدد حادثه  3103ای در سال  تراوات ساعت( توليد برق هسته 0/6به دليل کاهش چشمگير )

ای،  ، ترديد نسبت به قابل اعتماد بودن بسياری از راکتورهای هسته ای نيروگاه فوکوشيمای دايچی ژاپن هسته

ای و جبران برق مورد نياز اين کشور از طريق  ی ساخت و راه اندازی و نيز دفع زباله هستههای باال هزينه

 های حرارتی نفت سوز، زغال سوز و گازسوز.افزايش نيروگاه

درصد از برق مورد نياز خود از طريق  2/11و تأمين  ای انرژی هسته استفاده ازاولين کشور در  به عنوان فرانسه –

 .3103ر سال د ای فرآيند هسته
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ای در جهان به ترتيب شامل آمريکا، فرانسه ، روسيه، کره جنوبی، بزرگترين کشورهای توليد کننده برق هسته –

 ای جهان تنها در دو کشور اياالت متحده آمريکا و فرانسه.و توليد نيمی از برق هستهآلمان و چين 

درصد از کل توليد برق آبی  2/13اختصاص و  3100درصدی توليد برق آبی جهان نسبت به سال  2/1افزايش  –

 جهان به کشورهای چين، برزيل، کانادا و اياالت متحده آمريکا.

درصد  9/93و تأمين  3103درصد برق توليدی منطقه آفريقا به کشور آفريقای جنوبی در سال  1/21اختصاص  –

صالح ساختار توزيع برق خود به ا گذاری ، و با هدفهای فسيلیسوختهای آن از از سوخت مورد نياز نيروگاه

سنگی، تجديد پذير و در جهت توليد برق از منابع زغالو انجام سرمايه گذاری  های مستقل توليد برقسيستم

 .رشد روز افزون تقاضای برق و برقدار شدن بسياری از مناطق آن، در پی 3101از سال  ایهسته

نسبت به  3103در سال  منطقه آسيا و اقيانوسيه OECDدر کشورهای درصدی توليد برق  8/1کاهش رشد  –

ای و در پی آن بحران هسته 3100ريشتری در ژاپن در سال  1/9وقوع زمين لرزه و سونامی  سال قبل، به دليل

 در 3103ای در سال درصدی توليد برق هسته 2/62کاهش و  ای فوکوشيماناشی از انفجار در نيروگاه هسته

 .اين کشور

های حمايتی اين گويای توجه ويژه و سياست OECDيد برق از منابع مختلف در کشورهای روند رشد تول –

های زيستی و پسماند انرژی خورشيدی، بادی، سوخت نظيرهای تجديدپذير کشورها برای استفاده از انرژی

 .  ایو کاهش توليد انرژی هسته جهت توليد برق

درصد از  0/2نشان دهنده آن است که در اين سال  3102ل در سا OECDبررسی ترکيب عرضه برق در کشورهای 

ساعت برق وارد و تراوات 1/220برق مورد نياز در اين کشورها از طريق واردات تأمين شده است. اين کشورها در مجموع 

ساعت  اتتراو 8/82در اين سال با  OECDاند. بيشترين ميزان واردات برق کشورهای  ساعت برق صادر کرده تراوات 2/222

ساعت مربوط به کشور آلمان بوده  تراوات 2/10مربوط به کشور اياالت متحده آمريکا و بيشترين ميزان صادرات برق با 

تراوات ساعت، باالترين خالص صادرات  2/23و  1/26، 1/13در اين سال سه کشور کانادا، فرانسه و آلمان به ترتيب است. 

ساعت بوده و تراوات 1/811و  0/860واردات و صادرات برق کل جهان به ترتيب حجم  3103در سال اند. برق را داشته

 1/218باشد. واردات برق اين منطقه در سال مورد بررسی باالترين حجم تبادل برق مربوط به منطقه اروپا و اورآسيا می

درصد صادرات  6/89برابر ساعت تراوات 2/213درصد کل واردات جهانی برق و صادرات آن  9/88ساعت معادل  تراوات

 باشد. جهانی برق می

 0/0062و  9/0621ها در دنيا به ترتيب معادل در اين سال، ميزان تلفات انتقال و توزيع و مصارف داخلی نيروگاه

ناويژه درصد از کل توليد ناويژه برق جهان بود. کمترين سهم تلفات انتقال و توزيع از توليد  3/1و  0/6ساعت برابر با  تراوات

درصد و بيشترين سهم تلفات انتقال و توزيع از  3/1و  9/8با  آمريکای شمالی و آسيا و اقيانوسيهبرق به ترتيب به مناطق 

و خاورميانه  آفريقا ،آمريکای مرکزی و جنوبیدرصد به ترتيب به مناطق مناطق  3/03و  3/03 ،8/02توليد ناويژه برق با 

 يافت.  اختصاص
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 ایي برق مصرف نه -2-2-1

ساعت بالغ گشت که نسبت به سال قبل آن تراوات 6/06900ميالدی به  3103مصرف نهايی برق در دنيا در سال 

با  ، آمريکای مرکزی و جنوبیگيگاوات برق 8/2216با مصرف  درصد رشد داشت. در اين سال آمريکای شمالی 3/3

 و آسيا و اقيانوسيه 1/161با مصرف  ، آفريقا1/161با مصرف  ، خاورميانه0/2231با مصرف  ، اروپا و اورآسيا3/961مصرف 

درصد از کل مصرف جهانی را  0/20و  0/2، 3/2، 6/33، 3/1، 8/32به ترتيب  برق ساعتگيگاوات 6/1113نيز با مصرف 

ساعت بزرگترين تراوات 6/2138و  0/2036به خود اختصاص دادند. چين و اياالت متحده به ترتيب با مصرف 

رشد داشت و اين در حالی است درصد  8/8برق در دنيا بودند. مصرف کشور چين نسبت به سال ماقبل آن کنندگان  مصرف

داشته است. پنج کشور پر مصرف جهان يعنی چين، کاهش درصد  8/0که مصرف اياالت متحده آمريکا طی همين مدت 

اند. در سال جهان را به خود اختصاص دادهبرق در  درصد مصرف نهايی 9/12اياالت متحده آمريکا، ژاپن، هند و روسيه  

، 6/3، 6/33، 1/31، 2/23های صنعت، خانگی، تجاری و عمومی، کشاورزی، حمل و نقل و ساير به ترتيب بخش 3103

چين يکی از کشورهايی در حال توسعه جهان است را به خود اختصاص دادند. برق درصد از کل مصرف نهايی  8/2و  8/0

از سرعت رشد مصرف برق در اين کشور کاسته  3103برق در آن از رشد بااليی برخوردار است. اما در سال که مصرف 

داشت؛  3101درصد نسبت به سال  9/00، رشدی معادل 3100شده است. به طوری که مصرف نهايی برق که در سال 

تی رشد مصرف نهايی برق اين کشور با رسيد. به عبار 3100درصد رشد نسبت به سال  8/8اين مقدار به  3103در سال 

درصدی مواجه بوده است. دليل کاهش آهنگ رشد مصرف در چين، بروز بحران مالی در اروپا و تأثير آن بر  2/1کاهش 

، مصرف نهايی بخش صنعت چين که معموال شامل صنايع 3103صادرات و کاهش روند رشد اقتصادی است. در سال 

 3100تراوات ساعت بوده که نسبت به سال  9/3192گردد، های توليدی و عمرانی میتبری مانند معدن و شرکانرژی

 درصد رشد داشته است.  1تنها حدود  

 

 برق  قیمت -2-2-1

سنت به  1/01و در بخش خانگی  2/03در بخش صنعت  OECD، متوسط قيمت برق در کشورهای 3102در سال 

در بخش صنعت همانند سال گذشته  OECDدر ميان کشورهای قيمت برق ساعت بوده است. باالترين ازای هر کيلووات

 3/29ساعت برق و باالترين سهم ماليات در بخش صنعت با سنت به ازای هر کيلووات 3/23مربوط به کشور ايتاليا با 

سنت بر  6/8ا الت متحده آمريکا باترين قيمت بخش صنعت نيز مربوط به اي پايينباشد. درصد مربوط به کشور آلمان می

در بخش خانگی نيز باشد. درصد می 9/1ترين ماليات در اين بخش مربوط به کشور سوئد با هر کيلووات ساعت و پايين

سنت  2/29همچون سال گذشته مربوط به کشور دانمارک با ، OECDدر ميان کشورهای باالترين قيمت و درصد ماليات 

ترين قيمت در اين بخش نيز مربوط به کشور مکزيك با پايينگردد. يات میدرصد مال 0/11ساعت و  به ازای هر کيلووات

 باشد. درصد می 6/2ترين ماليات در اين بخش مربوط به کشور انگلستان با سنت بر هر کيلووات ساعت و پايين 0/9

نسبت ) 2/021خانگی با  بخشدر  OECDدر ميان کشورهای  در سال مورد بررسی باالترين شاخص قيمت اسمی

)نسبت به سال  6/022صنعت با   بخشدر باالترين شاخص قيمت اسمی  و استونی( مربوط به کشور 3111به سال پايه 
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 9/62و  0/61الذکر به ترتيب با  های فوق ترين شاخص قيمت اسمی بخش کشور بود. پايينهمين ( مربوط به 3111پايه 

 1/031و  0/020های مذکور با  ترين شاخص قيمت واقعی بخشباشد. همچنين باال می سوئدو  شيلیمربوط به کشورهای 

 شيلی و نروژکشور  مربوط به 2/62و  1/12ترين شاخص قيمت واقعی با  و پايين ژاپنو  يونانبه ترتيب در کشورهای 

 است. بوده 

 

 اورانیوم  -3-1

 ذخایر اورانیوم  -2-3-1

گروه تقسيم  2گردد که هر يك براساس هزينه در  ی میذخاير شناخته شده اورانيوم شامل ذخاير قطعی و احتمال

 021، 61، 21های هزينه کمتر از با توجه به محدوده 3102گردد. ذخاير شناخته شده اورانيوم جهان در ابتدای سال  می

کل  هزار تن اورانيوم بود. از 3/1821و  9/1913، 1/0918، 9/863دالر بر کيلوگرم اورانيوم به ترتيب معادل  381و 

درصد ذخاير  1/31درصد ذخاير قطعی و  2/12دالر بر کيلوگرم،  21محدوده هزينه کمتر از در ذخاير شناخته شده 

دالر بر  21هزار تن اورانيوم با هزينه کمتر از  6/230باشند. منطقه آمريکای شمالی با داشتن ذخايری معادل  احتمالی می

 0/21خود اختصاص داده است. سهم اين منطقه از کل ذخاير جهان معادل کيلوگرم اورانيوم بيشترين حجم ذخاير را به 

 2/69و  2/021، 6/230باشد. کشورهای کانادا، برزيل و قزاقستان با داشتن ذخاير اورانيوم به ترتيب معادل  درصد می

 اند.  را به خود اختصاص دادهدالر بر کيلوگرم اورانيوم  21هزار تن اورانيوم، باالترين ميزان ذخاير را با هزينه کمتر از 
 

 تولید اورانیوم  -1-3-1

هزار تن اورانيوم بود. سهم مناطق مختلف جهان از  1/19معادل  3102برآورد توليد اورانيوم در جهان در سال 

پا درصد، ارو 8/1درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  1/06باشد: آمريکای شمالی  توليد اورانيوم به ترتيب به صورت ذيل می

درصد. به کشور قزاقستان،  2/02درصد و آسيا و اقيانوسيه  1/01درصد، آفريقا  0/1درصد، خاورميانه  2/29و اورآسيا 

هزار تن اورانيوم بيشترين ميزان توليد اورانيوم بدين کشورهای  1/8و  1/9،  1/33کانادا و استراليا به ترتيب با توليد 

 اند. مختلف را به خود اختصاص داده
 
 سنگزغال -8-1

 سنگذخایر زغال -2-8-1

شود. بر اساس  های انرژی است که به طور گسترده در اغلب مناطق جهان يافت می سنگ از جمله حاملزغال

ميليارد تن اعالم شده است.  1/690سنگ جهان در حدود ، ذخاير تثبيت شده زغال3102برآوردهای انجام شده در سال 

سال برآورد  002سنگ جهان سنگ، عمر ذخاير زغالنظر گرفتن نرخ رشد توليد فعلی زغالاين بدان معناست که با در 

گردد و اين در حالی است که عمر ذخاير تثبيت شده نفت و گازطبيعی با همين آهنگ سرعت توليد فعلی به ترتيب  می

ميليارد تن  8/21ش از آن، نسبت به سال پي 3102سنگ در سال اند. ذخاير زغال سال تخمين زده شده 0/11و  2/12

سنگ کشور اندونزی بوده است. ميليارد تنی ذخاير زغال 1/33افزايش داشته است. اين افزايش عمدتاً ناشی از افزايش 
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اروپا، آسيا و اقيانوسيه، آمريکای شمالی، آفريقا و   براساس آخرين برآوردها، پراکندگی اين حامل انرژی به ترتيب در مناطق

، سهم اروپا و اورآسيا، آسيا و اقيانوسيه، آمريکای شمالی، آفريقا و خاورميانه و 3102است. به طوری که در سال خاورميانه 

درصد بوده  8/0و  1/2، 1/31، 2/23، 6/22سنگ جهان به ترتيب آمريکای مرکزی و جنوبی از ذخاير تثبيت شده زغال

شورهای اياالت متحده آمريکا، فدراسيون روسيه، چين، استراليا مربوط به ک 3102سنگ در سال است. بيشترين ذخاير زغال

باشد که با دارا بودن سهمی معادل  ميليارد تن می 8/81و  2/18، 1/002، 1/011، 2/321و هندوستان به ترتيب به ميزان 

 .اند داده درصد ذخاير کل دنيا را به خود اختصاص 2/13درصد، بيش از  6/8و  8/6، 6/03، 8/01، 8/38
 
 سنگتولید و مصرف زغال -1-8-1

ميليون تن رسيد. ميزان توليد محصوالت حاصل از زغال سنگ  8/1110سنگ به ، توليد زغال3102در سال  تولید:

درصدی  1/1در دسترس نبوده است. اين امر سبب شده که علی رغم افزايش  OECD، برای کشورهای غير 3102در سال 

سنگ و محصوالت آن نسبت به سال پيش سبت به سال پيش از آن؛ ميزان کل توليد زغالسنگ در اين سال نتوليد زغال

، متوسط نرخ رشد ساالنه توليد زغال 3102الی  3112درصد کاهش داشته باشد. در طی يك دهه اخير يعنی از سال  6/1

رشد ساالنه ده ساله اخير،  با متوسط نرخ 3102درصد بوده است. مقايسه رشد توليد زغال سنگ در سال  1/2سنگ حدود 

 باشد.       می بيانگر روند نزولی در رشد توليد اين حامل انرژی است که متأثر از کاهش مصرف زغال سنگ در جهان

شو،  درصد به زغال سنگ کك 1/02درصد به زغال سنگ حرارتی،  8/11در مجموع از کل توليد زغال سنگ جهان 

اختصاص دارد. مقايسه سهم  oil shell))درصد به توليد سنگ نفت  2/1ارس و درصد به زغال سنگ ليگنيت و ن 0/00

دهد که در ايران بر خالف جهان، به دليل وجود صنايع آهن و فوالد، سنگ در ايران و جهان نشان میتوليد انواع زغال

 شود.سنگ کك شو توليد میبيشتر زغال

درصد در اروپا و  1/08هان در منطقه آسيا و اقيانوسيه، سنگ جدرصد از کل توليد زغال 1/88، 3102در سال 

درصد  13/1درصد در آمريکای مرکزی و جنوبی و  2/0درصد در آفريقا،  1/2درصد در آمريکای شمالی،  1/03اورآسيا، 

 در خاورميانه توليد شده است. 

و مقايسه آن با سال  3102سنگ در مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال مهمترين تحوالت بخش توليد زغال

 باشد: گذشته، بدين شرح می

سنگ جهان، به ترتيب با چين، اياالت متحده آمريکا، هندوستان و اندونزی، بزرگترين توليدکنندگان زغال –

 .3102ميليون تن توليد در سال  8/266و  1/812، 8/693، 9/2231

درصدی نسبت به سال  2/01رشدی معادل  سنگ جهان به اندونزی بااختصاص بيشترين افزايش توليد زغال –

های حرارتی  و همچنين تأمين مصرف  ، به منظور تأمين تقاضای منطقه اقيانوسيه، افزايش تعداد نيروگاه3103

 داخلی اين کشور.

 
ن است در اثرر حررارت مسرتقيم و يرا طری      اند. سنگ نفت ممکهای رسوبی حاوی مواد آلی هستند که عمدتاً از کروژن تشکيل شدههای نفتی، سنگسنگ (0

شروند. شريل نفتری و    ای برای استحصال شيل نفتی سوزانده شود. سنگ نفتی در واحدهای مبدل انرژی به عنوان خوراک يا سوخت به کرار گرفتره مری   پروسه

 گردند.ديگر محصوالت حاصل از مايع سازی آن در بخش نفت خام لحاظ می
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های زيست محيطی  سنگ در اياالت متحده آمريکا به دليل وضع سياستدرصدی توليد زغال 6/3کاهش رشد   –

سنگ به دليل دارا بودن کربن باال و  همچنين خارج شدن بعضی از دی استفاده از زغالو عدم صرفه اقتصا

 های زغال سوز اين کشور از مدار. نيروگاه

درصدی آن به  1/3ميليون تن و  افزايش  1/99توليد زغال سنگ در آمريکای مرکزی و جنوبی به ميزان  –

 . 3103نسبت سال 

 درصد کاهش. 8/2نطقه اروپا و اورآسيا با سنگ در مبيشترين کاهش توليد زغال –

سنگ خاورميانه به نسبت سال پيش از آن، عمدتاً به دليل افزايش توليد درصدی توليد زغال 2/2افزايش   –

 درصد. 1/02سنگ ايران به ميزان زغال

کشور  سنگ در، عمدتاً به دليل کاهش توليد زغال3103سنگ آفريقا به نسبت سال کاهش ناچيز توليد زغال –

درصد، به دليل مشکالت  6/1سنگ اين منطقه به ميزان ترين توليدکننده زغالآفريقای جنوبی به عنوان عمده

 پيش روی صنعت اين کشور به ويژه محدوديت حمل و نقل ريلی اين حامل. 

 گذشته. درصدی به نسبت سال  2/3سنگ در منطقه آسيا و اقيانوسيه و افزايش ميليون تن زغال 1/1032توليد  –

 سنگ جهان همچون چين، هند، استراليا و اندونزی در منطقه آسيا و اقيانوسيه. کنندگان عمده زغالقرار گرفتن توليد –

متوسط  3102الی  3112های آيد. طی سال سنگ دومين منبع انرژی در جهان پس از نفت به شمار میزغالمصرف: 

های  های اخير به دليل وضع قوانين و سياست ه است. اما در سالدرصد بود 2سنگ در جهان در حدود مصرف زغالرشد 

تر گرديده است و سنگ آهستهنمايند، سرعت رشد مصرف زغال تر را ترويج میهای پاک زيست محيطی که مصرف سوخت

ان سنگ در جه، رقم مصرف زغال3102تر شده به نحوی که در سال تر مانند گازطبيعی اقتصادیهای پاکمصرف سوخت

باشد. از داليل ديگر آهسته شدن سرعت  درصد می 1/3ميليون تن بوده و ميزان رشد آن نسبت به سال پيش  2/1918

های صنعتی در چين و  توان به توسعه مصرف گاز شل در جهان و همچنين آرام شدن سرعت فعاليت سنگ میمصرف زغال

سنگ در جهان شامل چين کننده زغالج کشور عمده مصرفآهسته شدن سرعت رشد اقتصادی در اين کشور اشاره نمود. پن

ميليون تن، آلمان  3/190هند با مصرف  ميليون تن، 9/623ميليون تن، اياالت متحده آمريکا با مصرف  8/2661با مصرف 

 ،1/01، 1/01، 0/29باشند که به ترتيب با سهم  ميليون تن می 6/322ميليون تن و روسيه با مصرف  1/320با مصرف 

 دهند.  سنگ جهان را تشکيل میدرصد از مصرف زغال 6/11مجموعاً  91/3و  11/2

سنگ جهان کاسته شده است. زيرا اصول و زير بنای بازار سوخت و در مصرف زغال OECDنقش کشورهای  –

های مقررات زيست محيطی به نفع استفاده از گازطبيعی و تجديدپذيرها تغيير يافته و اين امر به ويژه در کشور

OECD  آمريکايی وOECD سنگ کشورهای اروپايی قابل مشاهده است به نحوی که مصرف زغالOECD  در

درصد کاهش يافته است.  2/1ميليون تن بوده است که به نسبت سال پيش از آن  3/3088، 3102سال 

 6/3211، 3103در سال  OECDهمچنين کل مصرف زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن نيز در کشورهای 

 درصد کاهش يافته است.  3/1، 3103ميليون تن بوده است که به نسبت سال 

درصد از مصرف جهان را به خود  1/01سنگ در حدود ميليون تن زغال 9/623با اياالت متحده آمريکا  –
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، در حدود 3100به نسبت سال  3103سنگ اياالت متحده آمريکا در سال  اختصاص داده است. مصرف زغال

تر شدن رصد کاهش يافته که در سال مورد نظر اين کاهش به دليل رشد مصرف شل گازی و سختد 0/00

، مصرف در اين کشور به نسبت سال پيش از آن 3102مقررات زيست محيطی صورت گرفته است. اما در سال 

سنگ تفاده از زغالدرصد افزايش يافته که باز هم با رشد نسبتاً ماليمی همراه بوده است. از داليل کاهش اس 1/2

های پايين گازطبيعی اشاره  سنگ به علت قيمتهای گازی به جای زغال توان به جايگزينی نيروگاه در آمريکا می

های  نمود. علت کاهش قيمت گازطبيعی، استفاده از شل گازی در اين صنعت است که آن را در مقايسه با قيمت

 سازد.  تر می مقرون به صرفه گردد، ستخراج و حمل اين سوخت میهای باالی ا سنگ که ناشی از قيمتباالی زغال

درصد از مصرف زغال 1/01، در مجموع 3102سنگ در سال زغال 3/192اروپايی با مصرف  OECDکشورهای  –

اروپا، يکی از مناطقی است که بيشترين ميزان کاهش مصرف  OECDاند.  سنگ جهان را به خود اختصاص داده

های آن در سال  اند. مصرف زغال سنگ و فرآورده های اخيردر روند خود به ثبت رسانده السنگ را طی س زغال

درصد کاهش داشته است. در  1/2ميليون تن بوده که به نسبت سال پيش از آن  6/628در اين منطقه،  3102

نسبت سال درصد بوده که به  2/661حاصل از آن به ميزان  های سنگ و فرآوردهنيز مصرف زغال 3103سال 

از  OECDدرصدی مواجه بوده است. اگرچه تقريباً کليه کشورهای اروپايی عضو  1/0با افزايش  3100

سنگ در اين منطقه بر روی آلمان، لهستان، ترکيه و انگليس نمايند، ولی مصرف زغال سنگ استفاده می زغال

کشور مصرف کننده عمده  ميليون تن زغال سنگ، چهارمين 1/320متمرکز شده است. آلمان با مصرف 

سنگ ناحيه اروپا و اورآسيا را به خود اختصاص داده است.  درصد از مصرف زغال 0/06باشد که  سنگ می زغال

يافته است. بيشترين ميزان مصرف نزولی در واقع کل تقاضای زغال سنگ منطقه اروپا کاهش پيدا کرده و روند 

گيرد و سهم کوچکی از آن در  رارت مورد استفاده قرار میزغال سنگ در بين اين کشورها در بخش برق و ح

های اخير مقرراتی در اتحاديه اروپا در راستای اهداف سياستی تغييرات  شود، در سالبخش صنعت مصرف می

های موجود را برای کاهش دی  آوری ای وضع شده است که بر اين اساس استفاده از بهترين فن اقليم منطقه

الزامی نموده است. اين امر منجر به از  3108يد نيتروژن در ميان ساير آالينده ها تا سال اکسيد کربن و اکس

مصرف ی که کفه ترازو يسوز از چرخه توليد برق شده است. از آنجاقديمی زغال های  رده خارج شدن نيروگاه

 سنگ در، تقاضای زغالاستهای جديد از نيروگاهتر  سنگينرده خارج شده، سوز از های قديمی زغال نيروگاه

 منطقه به طرز محسوسی کاهش يافته است.

سنگ ، مصرف زغال3102کشور مصرف کننده عمده زغال سنگ در جهان است. در سال  1روسيه نيز يکی از  –

درصد کاهش يافته است. از  8/1ميليون تن بوده است که به نسبت سال پيش از آن  6/322در اين کشور 

گردد. عمده توليد برق در روسيه توسط برق و صنعت در اين کشور استفاده میهای سنگ در بخشزغال

سنگ را در ترکيب انرژی نقش زغالدر بلندمدت گردد و بنابراين دولت روسيه قصد دارد تا  گازطبيعی توليد می

 تر نمايد.   برای توليد برق پر رنگ

 1/2باشد که به نسبت سال پيش از آن  تن می ميليون 6/1212سنگ در منطقه آسيا و اقيانوسيه،  مصرف زغال –
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درصد افزايش يافته است. دو کشور عمده مصرف کننده در اين منطقه چين و هند هستند که به ترتيب با 

درصد از مصرف منطقه،  8/02و  6/10سنگ و دارا بودن سهم  ميليون تن زغال 3/190و  8/2661مصرف 

ند. چين بزرگترين مصرف کننده زغال سنگ در جهان است که ا بخش اعظم مصرف را به خود اختصاص داده

سنگ جهان را به خود اختصاص داده است. مصرف اين کشور در مقايسه  تقريباً در حدود نيمی از مصرف زغال

اخير های  در سالبرابر است.  8/2با اياالت متحده آمريکا که دومين مصرف کننده زغال سنگ جهان است، 

سنگ به شدت در اين کشور افزايش پيدا کند. در در چين باعث شده بود که مصرف زغالسرعت رشد اقتصادی 

د سال اخير با آرام نسنگ بوده است. اما در چزغال ،حقيقت نيروی محرکه موتور رشد و توسعه اقتصادی در چين

صرف آن در گرفتن سرعت رشد اقتصادی چين، رشد مصرف زغال سنگ نيز در اين کشور آرام تر شده است و م

درصد به نسبت سال پيش از آن افزايش يافته است. مصرف زغال سنگ در چين به تدريج از  8/1، 3102سال 

گردد زيرا دولت در نظر دارد تا انجام اقدامات در زمينه استفاده از   بخش صنعت، به بخش توليد برق منتقل می

هايی توسط دولت تدوين شده که در اين زمينه سياستتر را ترغيب نمايد.  های بهينه با شدت انرژی کم آوری فن

نمايد.  را در سبد ترکيب انرژی اين کشور تقسيم می در بلند مدت محدود نموده و آنرا سنگ رشد مصرف زغال

های  سازی و کنترل انتشار آاليندهدر زمينه کاهش شدت انرژی و افزايش بهينهرا هايی دولت احکام و سياست

منطقه و سومين کشور مصرف  است. کشور هند نيز دومين کشورصادر نموده اين کشور، زيست محيطی در 

سنگ در اين کشور در بخش برق به مصرف رود. بيشترين ميزان زغالسنگ جهان به شمار میکننده زغال

ه گردد کبينی میرسد. افزايش سريع جمعيت در کشور هند، منجر به افزايش تقاضای برق شده است. پيش می

، از جمعيت چين سبقت گيرد و اغلب آن را طبقه متوسط جامعه تشکيل 3131جمعيت هندوستان تا سال 

سنگ تأمين خواهند داد که همين امر منجر به افزايش تقاضای برق در اين کشور خواهد شد. در حقيقت زغال

زغال سنگ در بخش  ميليون تن 0/183، 3103باشد. در سال کننده قسمت اعظم توليد برق کشور هند می

برق و حرارت هند مصرف شده است. همچنين در اين کشور، از زغال سنگ در بخش صنعت برای توليد آهن و 

گردد. کشور هند يکی از کشورهای مطرح در ديگر از مصالح نيز استفاده میشماری فوالد، سيمان، آجر و 

 گردد.  توليدی فوق از زغال سنگ استفاده می زمينه توليد فوالد، شمش آهن و سيمان است که در کليه صنايع

آسيا و اقيانوسيه تغيير خاصی نداشته  OECDمصرف زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن در کشورهای  –

افزايش داشته است. اين  3103درصد نسبت به سال  3/1سنگ اين کشورها  مصرف زغال 3102است. در سال 

سنگ درصد بوده است. در حقيقت کاهش مصرف زغال1/1، 3100نسبت به سال  3103افزايش در سال 

استراليا، با افزايش مصرف اندونزی، ژاپن و هندوستان جبران شده و روند مصرف را در اين منطقه ثابت نگه داشته 

درصد  1/8، 3103ميليون تن بوده که به نسبت سال  8/091، 3102سنگ ژاپن در سال  است. مصرف زغال

باشد که از اين حامل در دو  سنگ در منطقه می کنندگان زغال پن يکی از بزرگترين مصرفافزايش داشته است. ژا

درصد مصرف نهايی زغال سنگ در بخش برق و  3103نمايد. در سال  بخش برق و حرارت و صنعت، استفاده می
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فجار نيروگاه پس از فاجعه ان .درصد بوده است 8/23درصد و در صنايع فوالد به ميزان  0/13حرارت به ميزان 

اتمی فوکوشيما در ژاپن، اين کشور تصميم گرفت تا در ميان مدت استفاده از زغال سنگ را در بخش برق اين 

باشد. استراليا نيز بخش اعظمی از  کشور افزايش دهد. در حال حاضر ژاپن دومين توليد کننده فوالد در جهان می

اليا بخش اعظمی از زغال توليدی در اين کشور را درمنطقه نمايد.  استر برق خود را توسط زغال سنگ توليد می

، استفاده از 3103نمايد. پس از اجرايی شدن مقررات مربوط به قيمت کربن از جوالی سال  مصرف می

گرديده است.  سنگ در اين کشور های کم کربن در اين کشور ترغيب شده و منجر به کاهش مصرف زغال سوخت

 درصد کاهش يافته است.  3/6نسبت به سال قبل از آن  3102يا در سال مصرف زغال سنگ در استرال

 هاي حاصل از آنسنگ و فرآوردهتجارت جهاني زغال -2-8-1

نسبت به سال پيش از آن با افزايش روبرو بوده است. مشاهده جريان  3102سنگ در سال تجارت جهانی زغال

المللی  ها و در مجموع بيانگر ماهيت رقابتی بازارهای بين ر بودن قيمتای، متغي سنگ، نشانگر نوسانات منطقهتجاری زغال

 سنگ است.زغال

ميليون تن بوده است؛  1/0221و  1/0261سنگ به ترتيب بالغ بر در اين سال حجم واردات و صادرات جهانی زغال

و  1/0110زغال حرارتی به ميليون تن و واردات و صادرات  1/211و  8/391سنگ کك شو به  واردات و صادرات زغال

سنگ در دنيا  ، منطقه آسيا و اقيانوسيه بزرگترين واردکننده و صادرکننده زغال3102ميليون تن بالغ گشت. در سال  6/0131

رسيد ميليون تن  8/638و  9/916اين منطقه در سال مورد بررسی به ترتيب به سنگ زغالبوده است. ميزان واردات و صادرات 

درصد از کل واردات و صادرات جهان را شامل شده است. بديهی است به علت عدم دسترسی به ميزان  2/80و  9/11که 

توان به بررسی مبادله محصوالت حاصل از ، نمیOECDسنگ کشورهای غير واردات و صادرات محصوالت حاصل از زغال

درصد از کل  96دهد که بيش از های گذشته نشان میزغال سنگ در اين سال پرداخت. هر چند که بررسی سال

درصد مابقی مربوط به تجارت  3سنگ و حداکثر سنگ و محصوالت حاصل از آن متعلق به مبادالت زغال مبادالت زغال

 باشد. محصوالت حاصل از آن می

، يك سوم واردات زغال سنگ جهان به کشورهای ژاپن، کره جنوبی، آلمان و انگلستان، و بيش از 3102در سال 

سوم صادرات زغال سنگ جهان به سه کشور استراليا، اياالت متحده آمريکا و کانادا اختصاص داشته است. در اين  يك

های باالی حمل و نقل دريايی و زير بنای   سنگ با در نظر گرفتن دو نقطه ضعف اين صنعت که هزينهسال صادرات زغال

ای هدايت نموده  فريقای جنوبی است، صادرات را به سمت منطقهقديمی و آسيب ديده اين صنعت به ويژه در استراليا و آ

صادرات منطقه آسيا عمدتاً در تصرف صادرکنندگان حوزه اقيانوس هند و صادرات به اروپا عمدتاً در اختيار آمريکا  است.

امکان  ،پا و آسياباشد. الزم به ذکر است که روسيه به دليل موقعيت سوق الجيشی خود و قرار گرفتن در دو قاره ارومی

 ها در بازار جهانی زغال سنگ شده است.   اين امر موجب افزايش رقابتباشد. صادرات به هر دو منطقه را دارا می

سنگ کك شو دالر مربوط به کشور فنالند و زغال 19/310سنگ حرارتی ، باالترين قيمت زغال3102در سال 

 ر تن بوده است. دالر ب 20/211مربوط به کشور پرتغال با قيمت 
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دالر برتن رسيد   2/10سنگ منطقه آپاالچی مرکزی اياالت متحده آمريکا به ، قيمت اسپات زغال3102در سال 

درصد کاهش داشته است. قيمت شاخص پايه شمال غرب اروپا به  9/1که اين رقم در مقايسه با قيمت سال گذشته 

داشته و سيف وارداتی کك شو و حرارتی ژاپن به ترتيب به درصد کاهش  1/00دالر برتن رسيد که در حدود  1/60

   درصد کاهش يافته است. 6/08و  8/38دالر بر تن بوده که به نسبت سال پيش  3/000و  2/021

 

  (1121تراز انرژي )سال  -1-1

قبل به جهان، عرضه کل انرژی اوليه و کل مصرف نهايی جهان به ترتيب نسبت به سال  3103در تراز انرژی سال 

ميليون تن معادل نفت خام رسيد. در اين  9/6916و  1/02210درصد افزايش داشت و به ترتيب به  6/1و  8/0ميزان 

های صنعت، حمل و نقل، خانگی، مصارف غير انرژی، تجاری و عمومی، کشاورزی و مصارف نامشخص از سال سهم بخش

، OECDدرصد بود. در تراز انرژی کشورهای  1/0و  3/3، 1/6 ،1/9، 0/32، 9/31، 2/36کل مصرف نهايی جهان به ترتيب 

درصد بوده است؛ ارقام  1/1و  9/0، 1/02، 2/9، 1/09، 0/22، 0/33های مزبور از کل مصرف نهايی به ترتيب  سهم بخش

 است. درصد بوده  0/3و  1/3، 6/2، 2/9، 2/31، 2/09، 8/22نيز به ترتيب  OECDمشابه در تراز انرژی کشورهای غير 

درصد از کل مصرف نهايی جهان  1/21دهد که  های انرژی در مصرف نهايی جهان نشان می بررسی سهم حامل

درصد به  0/01درصد به گازطبيعی،  3/01درصد به برق و حرارت،  2/30های نفتی، متعلق به نفت خام و فرآورده

و پسماندها اختصاص داشته است. بررسی اين  های زيستیهای تجديدپذير و سوختدرصد به انرژی 1/03سنگ و  زغال

های نفتی به  دهد که در هر دو گروه از کشورها، نفت خام و فرآورده نشان می OECDو غير  OECDسهم در کشورهای 

 1/2طی دهه اخير حدود   OECDترين حامل انرژی است. اين سهم در کشورهای درصد، اصلی 1/20و  8/21ترتيب با سهم 

، OECDباشد. اما در کشورهای غير های انرژی میته که بيانگر جايگزينی اين حامل انرژی با ساير حاملدرصد کاهش ياف

و ساير منابع تجديدپذير و  OECDدرصد سهم در کشورهای  2/33درصد افزايش داشته است. همچنين برق با  0/1

 باشند.  حامل انرژی پرمصرف می، دومين OECDدرصد سهم در کشورهای غير  2/06پسماندهای قابل احتراق با 

دو کشور چين و اياالت متحده آمريکا باالترين ميزان عرضه انرژی اوليه را در بين کشورهای  ،3103در سال 

، انرژی آبی، انرژی زمين گرمايی، سنگاند. در اين سال کشور چين بزرگترين عرضه کننده زغالمختلف جهان داشته

 0/08و 2/06، 1/32، 6/11های زيستی و ضايعات جهان، به ترتيب با سهمی معادل ختها، سوخورشيدی و ساير انرژی

الت متحده اياجهان بوده است. همچنين در اين سال،  درصد از عرضه انرژی اوليه هر يك از اين حامل ها در سطح

هان به ترتيب با سهمی ج ای آمريکا بزرگترين عرضه کننده نفت خام و فرآورده های نفتی، گاز طبيعی و انرژی هسته

 باشد. جهان می ها در سطحدرصد از عرضه انرژی اوليه هر يك از اين حامل 1/23، 9/31، 2/06معادل 

درصد آن را از نفت  1/66سنگ، يمن  درصد از عرضه انرژی اوليه خود را از زغال 2/89در اين سال آفريقای جنوبی 

 6/20ای، نروژ  درصد آن را از انرژی هسته 9/22ا از گازطبيعی، فرانسه درصد آن ر 0/92های نفتی، قطر  خام و فرآورده

 اند. های زيستی و پسماندها تأمين نمودهدرصد آن را از سوخت 9/61درصد آن را از انرژی آبی و نيجريه 

ب تن معادل نفت خام به ازای هزار دالر آمريکا برحس 32/1برابر با  3103شاخص شدت انرژی در دنيا در سال 
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و  08/1به ميزان به ترتيب بود. در بين مناطق مختلف جهان آمريکای شمالی و اروپا و اورآسيا  3111های ثابت سال  قيمت

 از بيشترين شدت انرژی برخوردار بودند.  21/1و  11/1از کمترين شدت انرژی و آفريقا و آسيا و اقيانوسيه به ترتيب با  01/1

تن معادل نفت خام رسيد. در ميان کشورهای مختلف دنيا  91/0ر دنيا به در اين سال، عرضه سرانه انرژی د

تن معادل نفت خام بود. از لحاظ مصرف سرانه برق،  29/06باالترين ميزان عرضه سرانه انرژی مربوط به قطر به ميزان 

عرضۀ سرانه نفت در دنيا اول ايستاد. در سال مورد بررسی،  ساعت در رتبه کيلووات 12018کشور ايسلند با مصرف سرانه 

و  13/0عرضه سرانه نفت به ترتيب  به  OECDو غير  OECDتن معادل نفت خام بر نفر بود. در کشورهای  81/1برابر 

 تن معادل نفت خام رسيد.  22/1

 

 انرژي و محیط زیست   -8-1

اکسيد کربن در جهان های فسيلی نقش کليدی در افزايش ميزان انتشار دی افزايش تقاضای انرژی برای سوخت

، 3101ای در سال های انسانی در انتشار گازهای گلخانهداشته است. در اين ميان سهم بخش انرژی ناشی از فعاليت

درصد آن به انتشار دی اکسيد کربن، متان و   0و  9، 91درصد برآورد گرديده است که از اين سهم به ترتيب  89حدود 

ها همانند کشاورزی )دامدارای و کشت برنج( . اين در حالی است که ساير بخشاکسيد نيتروز اختصاص يافته است

 باشند. ای و عمدتاً متان و اکسيد نيتروز میمسئول انتشار ساير گازهای گلخانه

، دارای 3100گيگا تن بوده است که در مقايسه با سال  1/20، ميزان انتشار جهانی دی اکسيد کربن 3103در سال 

 درصد بوده است. 3/0ی ساالنه به ميزان روند افزايش

درصد آن  31درصد مربوط به نفت،  21درصد از انتشار دی اکسيد کربن ناشی از احتراق زغال سنگ،  22در اين سال، 

 3103ها بوده است. به نحوی که ميزان انتشار دی اکسيد کربن در سال مربوط به گازطبيعی و مابقی مربوط به ساير سوخت

 گيگاتن بوده است. 3/1و  2/8، 3/00، 9/02ها به ترتيب برابر سوخت زغال سنگ، نفت، گازطبيعی و ساير سوختاز انواع 

در اين سال دو بخش توليد برق و حرارت و حمل و نقل به تنهايی توليد کننده نزديك به دو سوم انتشار دی اکسيد 

درصد انتشار  32و سهم بخش حمل و نقل حدود  درصد 23سهم بخش توليد برق و حرارت اند. بودهکربن در جهان 

ی باالی اکه سوختی با محتو بوده برآورد گرديده است. توليد برق و حرارت در جهان به طور عمده وابسته به زغال سنگ

کربن است به طوری که کشورهايی نظير استراليا، چين، هند، لهستان و آفريقای جنوبی بيش از دو سوم برق و حرارت 

 نمايند.خود را از زغال سنگ تأمين می توليدی

 0/2ای، ميزان انتشار در کشور چين از شدت کمتری نسبت به سال گذشته برخوردار بوده است )با نگرش منطقه

درصد را در  1/2و  2/1، 8/1ميزان انتشار در آفريقا، منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی و خاورميانه به ترتيب رشد  .درصد(

 اند.ه نمودهاين سال تجرب

و  کشور جهان توليد شده  که دو کشور چين 01توسط  در اين سال تقريباً دو سوم انتشار جهانی دی اکسيد کربن

 2/02اند. اين دو کشور به تنهايی توليدکننده درصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 08و  38آمريکا  به ترتيب با 

 اشند.بگيگا تن دی اکسيد کربن در جهان می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي نفتي  نفت خام و فرآوردهجداول   -1-8-2

 گازطبيعي جداول   -2-8-2

 هاي تجدیدپذیرو انرژيبرق جداول   -3-8-2

 اي جداول انرژي هسته  -4-8-2

 سنگ زغالجداول   -5-8-2

 تراز انرژي جداول   -6-8-2

 محيط زیستجداول   -7-8-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در جهان انرژيبخش آمارهاي جداول  -8-2
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خامنفت 

 نفت خام  ذخایر  -

 خامتوليد نفت   -

 خاممصرف نفت   -

 هاي نفت ظرفيت پاالیشگاه  -

 هاپاالیشگاهورودي   -

 هاخوراك پاالیشگاه  -

 خام واردات و صادرات نفت   -

 هاي فروش نفت خام  قيمت  -

 

 هاي نفتي  فرآورده 

 هاي نفتي  توليد فرآورده  -

 مناطق مختلف جهان هاي عمده نفتي در  مصرف فرآورده  -

 هاي نفتي  مصرف نهایي فرآورده  -

 هاي نفتي  واردات و صادرات فرآورده  -

    OECDو غير    OECDدر کشورهاي  ، نفت گاز، نفت کوره سبک و سنگينقيمت بنزین  -

 هاي نفتيشاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي فرآورده  -

 هاي نهایينهایي فرآورده شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان  -

 
 هاي نفتي  نفت خام و فرآوردهجداول  -1-8-2
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 2213و  2212، 2223هاي طي سال (2)جهان (1)ذخاير تثبيت شده نفت ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2223 

 )ميلياردبشكه(

در پايان سال 

2212 

 )ميلياردبشكه(

 2213در پايان سال 

 ميليارد 

 تن

ميليارد 

 بشكه

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد  

       آمريكاي شمالي

 12.1 2.6 44.2 5.4 44.2 29.4 االت متحده آمريكااي

 10.3 174.3 28.1 174.3 180.4  (3)كانادا 
(4) 

 10.6 0.7 11.1 1.5 11.4 16.0 مكزيك

 37.4 13.6 229.6 35.0 229.9 225.8 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 9.8 0.1 2.4 0.3 2.4 2.7 آرژانتين

 42.6 0.5 8.2 1.2 8.4 5.1 اكوادور

 20.2 0.9 15.6 2.3 15.3 10.6 برزيل

 37.5 0.1 1.4 0.2 1.4 0.9 پرو

  19.2 0.8 0.1 0.8 0.9 ترينيداد و توباگو

 6.5 0.1 2.4 0.3 2.2 1.5 كلمبيا 

 17.7 298.3 46.6 297.6 77.2 (5)ونزوئال 
(4) 

  9.6 0.5 0.1 0.5 1.5 ساير

 (4) 19.5 329.6 51.1 328.6 100.4 بيآمريكاي مركزي و جنو جمع 

       اروپا و اورآسيا

 21.9 0.4 7.0 1.0 7.0 7.0 آذربايجان

  25.9 0.6 0.1 0.6 0.6 ازبكستان

 9.6 0.2 3.0 0.4 3.0 4.3 انگلستان

 32.7 0.1 1.4 0.2 1.4 0.8 ايتاليا

  7.1 0.6 0.1 0.6 0.5 تركمنستان 

  10.3 0.7 0.1 0.7 1.3 دانمارك

 23.6 5.5 93.0 12.7 92.1 79.0 روسيه

  19.0 0.6 0.1 0.6 0.5 روماني

 46.0 1.8 30.0 3.9 30.0 9.0 قزاقستان 

 12.9 0.5 8.7 1.0 9.2 10.1 نروژ

 15.1 0.1 2.2 0.3 2.1 2.3 ساير 

 23.5 8.8 147.8 19.9 147.4 115.5 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 73.5 5.8 97.8 13.0 97.8 97.8 ه عربي امارات متحد

 0.1 2.5 0.3 2.5 2.4 سوريه 
(4) 

 8.9 150.0 20.2 150.0 115.0 عراق
(4) 

 63.2 15.8 265.9 36.5 265.9 262.7 عربستان سعودي

 16.0 0.3 5.5 0.7 5.5 5.6 عمان

 34.4 1.5 25.1 2.6 25.2 27.0 قطر
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 ... ادامه2213و  2212، 2223هاي طي سال (2)جهان (1)نفتذخاير تثبيت شده  ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2223 

 )ميلياردبشكه(

در پايان سال 

2212 

 )ميلياردبشكه(

 2213در پايان سال 

 ميليارد 

 تن

ميليارد 

 بشكه

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد  

 89.0 6.0 101.5 14.0 101.5 99.0 كويت

 51.2 0.2 3.0 0.4 3.0 2.8 يمن 

 9.3 157.3 21.6 157.3 133.4 ساير
(4)

 

 78.1 47.9 808.5 109.4 808.7 745.7 جمع خاورميانه

       آفريقا

 19.3 0.8 12.7 1.7 12.7 8.8 آنگوال 

 21.2 0.7 12.2 1.5 12.2 11.8 الجزاير

 2.9 48.5 6.3 48.5 39.1 ليبي 
(4)

 

 15.0 0.2 3.9 0.5 4.2 3.5 مصر

 43.8 2.2 37.1 5.0 37.1 35.3 يجريهن

 30.7 0.9 15.9 2.2 15.9 7.7 ساير 

 40.5 7.7 130.3 17.3 130.6 106.2 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه 

 26.1 0.2 4.0 0.4 3.9 3.7 استراليا

 11.6 0.2 3.7 0.5 3.7 4.7 اندونزي

 22.3 0.1 1.1 0.1 1.1 1.0 برونئي

  2.5 0.4 0.1 0.4 0.5 تايلند

 11.9 1.1 18.1 2.5 18.1 15.5 چين

 15.3 0.2 3.7 0.5 3.7 4.8 مالزي

 34.5 0.3 4.4 0.6 4.4 3.0 ويتنام

 17.5 0.3 5.7 0.8 5.7 5.7 هندوستان 

 11.2 0.1 1.1 0.1 1.1 1.4 ساير

 14.0 2.5 42.1 5.6 42.1 40.5 جمع آسيا و اقيانوسيه

 53.3 100.0 1687.9 238.2 1687.3 1334.1 كل جهان 

OECD كشورهاي
  247.5 249.6 37.3 248.8 14.7 33.2 

 OECD 1086.6 1437.7 200.9 1439.1 85.3 59.5 غير كشورهاي

 90.3 71.9 1214.2 170.2 1213.8 912.1 كشورهاي عضو اوپك  

 26.0 20.3 341.9 50.1 342.6 325.2 ( 6)كشورهاي غير عضو اوپك 

 26.0 7.8 131.8 17.9 130.9 96.8 شوروي سابق

 - - 167.8 27.3 167.8 174.4 هاي نفتي  كانادا: كل شن

 - - 25.9 4.2 25.9 10.8 در حال توسعه فعال          

 - - 220.5 35.4 220.0 - ونزوئال: كمربند نفتي اورينوكو 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2014 Edition      مأخذ:

 گردد.   مايعات و ميعانات گازي مي( شامل نفت خام، 1
 .توانند در آينده قطعاً توجيه اقتصادي و عملياتي داشته باشند گردند كه با توجه به اطالعات زمين شناسي و فني مخازن، مي ( شامل مقاديري مي2
 گردد.                                         هاي نفتي كانادا نيز مي ( شامل ذخاير شن3
 سال است. 111( نسبت ذخاير به توليد بيش از  4
                          گردد.  ( شامل ذخاير كمربندي نفتي اورينوكو نيز مي5
 د.  نباش مي 15/1كمتر از مقادير                                                                           .( به استثناي شوروي سابق6
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نمودار )1-2( : ذخاير تثبيت شده نفت در مناطق مختلف جهان
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نمودار )2-2( : عمر ذخاير نفتي مناطق مختلف جهان در سال 2013
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( سال )

12.1

19.4

18.6

12.6

32.9 4.5

ايران عرا  كويت عربستان س ودي امارا  مت ده عربي ساير

 ) درصد ( 2213 ( : توزيع ذخاير تثبيت شده نفت خاورميانه در سال2 -3نمودار )
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   2211-2213، 2223هاي ن طي سالتوليد نفت در جها ( :2-2جدول )
 هزار تن() 

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

  )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 9.9 14.8 367314 320925 279251 280196 اياالت متحده آمريكا

 3.4 7.6 127287 118619 108146 99256 كانادا 

 3.5 1.0- 130488 132183 132041 176612 مكزيك

 16.9 9.6 625089 571727 519438 556064 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 5.8- 26601 28324 29861 37079 آرژانتين

 0.7 4.5 27473 26355 26115 21908 اكوادور

 2.8 1.8- 102908 105094 107017 76059 برزيل

 0.1 5.7- 4871 5180 5305 4819 پرو

 0.1 2.1- 4126 4225 4739 6928 ترينيداد و توباگو

 1.4 6.9 52011 48806 47185 27908 كلمبيا 

 4.0 0.2 147765 147824 151838 128743 ونزوئال

 0.2 2.3- 7280 7469 7097 7789 ساير

 10.1 0.2 373035 373277 379157 311233 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.2 6.2 43457 41015 43445 15251 آذربايجان

 0.1 1.2 2625 2602 2627 3690 آلمان

 0.1 3.0- 3063 3165 3550 7685 ازبكستان

 1.0 8.7- 38304 42052 48571 97835 انگلستان

 0.1 1.9- 2241 2290 2438 2814 اوكراين

 0.1 0.9 5433 5397 5284 5570 ايتاليا 

 0.3 12.1 12229 10942 10506 10004 تركمنستان 

 0.2 12.8- 8682 9980 10941 18143 كدانمار

 13.6 1.3 502654 497425 491937 404842 روسيه

 0.1 0.3 3860 3860 4075 5651 روماني

 2.2 3.8 82034 79224 80061 51452 قزاقستان 

 2.0 5.5- 73946 78453 85616 147011 نروژ

 0.3 5.0 12026 11488 11320 14043 ساير

 21.4 0.6 790554 787893 800371 783991 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 3.6 4.4 133057 127806 123235 108020 امارات متحده عربي 

 0.2 6.1 9148 8648 9488 9408 بحرين

 0.1 71.2- 2374 8253 18033 30120 سوريه 

 4.1 4.6 151087 144902 130575 76600 عراق
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   ... ادامه  2211-2213، 2223هاي ان طي سالتوليد نفت در جه( : 2-2جدول )

 تن(هزار ) 

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

  )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

 13.0 0.9- 482429 487969 464088 419192 عربستان سعودي

 4.2 3.8 156596 151313 134781 106844 كويت 

 1.3 3.0 49604 48290 46408 42974 عمان

 1.0 1.2- 35265 35797 35692 32357 قطر

 0.2 24.3- 5582 7396 9416 20639 يمن 

 3.6 10.5- 131789 147610 202120 197799 ساير

 31.3 0.7- 1156931 1167984 1173836 1043953 جمع خاورميانه

       آفريقا

 2.2 3.4- 82272 85433 80900 43733 آنگوال 

 1.4 1.2- 50318 51063 54538 55683 الجزاير 

 0.2 49.2 7557 5079 22632 13250 سودان

 0.4 3.3- 13381 13882 14995 10705 كنگو

 0.3 3.0- 11835 12235 12684 13684 گابن

 1.2 35.1- 45329 70013 23562 68763 ليبي 

 0.8 4.7- 31298 32936 32698 34489 مصر 

 2.9 6.7- 105795 113704 115499 112553 نيجريه

 0.9 2.8 34182 33333 32504 26037 ساير 

 10.3 8.3- 381967 417678 390012 378897 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.5 13.0- 17164 19785 19775 27988 استراليا

 1.1 6.2- 39143 41829 43702 55593 اندونزي 

 0.2 16.2- 6083 7280 7288 10128 برونئي 

 0.3 0.3 12394 12394 11459 7953 ايلندت

 5.6 0.4 207679 207478 202876 169600 چين 

 0.7 2.8- 27287 28152 27388 35775 مالزي

 1.0 0.2- 37671 37862 38090 33373 هندوستان 

 0.5 2.7- 16767 17274 15670 16598 ويتنام 

 0.2 4.6- 8874 9324 9264 8567 ساير

 10.1 1.9- 373062 381378 375512 365575 نوسيهجمع آسيا و اقيا

 100.0 0.3 3700638 3699937 3638326 3439713 كل جهان 

 OECD  867338 701769 739255 780752 5.9 21.1 كشورهاي

 OECD 2572375 2936557 2960682 2919886 -1.1 78.9كشورهاي غير 

 1.7 6.3- 64500 69056 76682 139402 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:
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  2213و  2212هاي ها در جهان در سالساير هيدروكربن و ها( : توليد ماي ا  گازي، افزودني2-3جدول )
 )هزار تن(

 ام كشورن
 (1) هاساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2212 2213 2212 2213 2212 2213 

       آمريكاي شمالي

 3725 3541 - - 68650 63913 اياالت متحده آمريكا

 45366 43773 - - 20142 19054 كانادا 

 151 61 362 406 10225 10398 مكزيك

 49242 47375 362 406 99017 93365 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - 393 393 3193 3162 آرژانتين

 - - - - 124 124 اكوادور

 - - - - 5344 5225 برزيل

 - - - - 1634 1364 پرو

 - - - - 1210 1210 ترينيداد و توباگو

 - - - - 286 286 كلمبيا 

 - - - - 7099 7415 ونزوئال

 - - - - 557 546 ساير

 - - 393 393 19447 19332 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 - - - - 2411 2411 آذربايجان

 - - 1143 1193 - - آلمان 

 - - - - - - استواني 

 - - 18 - 2178 2508 انگلستان 

 157 157 - - - - ازبكستان 

 - - 57 57 917 1055 اوكراين

 - - 358 389 - - لياايتا

 - - - - 901 808 تركمنستان 

 - - - - 22592 21322 روسيه 

 - - - - 122 122 روماني

 - - - - 1219 1313 قزاقستان 

 - - - 10 - - لهستان

 189 68 - - 251 309 مجارستان 

 - - 113 113 8938 9082 نروژ

 - - 625 465 397 356 هلند 

 - - 453 426 147 210 ساير 

 346 225 2767 2653 40073 39496 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - - - - 20159 19914 امارات متحده عربي 

 - - - - 352 387 بحرين

 - - - - 133 238 سوريه

 - - - - 1507 1434 عراق

 - - - - 57743 58716 عربستان سعودي 
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 ... ادامه 2213و  2212هاي ها در جهان در سالساير هيدروكربن و هازودني( : توليد ماي ا  گازي، اف2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1) هاساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2212 2213 2212 2213 2212 2213 

 - - - - 251 251 عمان

 - - - - 41064 39701 قطر

 - - - - 8071 6726 كويت 

 - - - - 610 610 يمن 

 - - - - 19130 17239 ساير 

 - - - - 149020 145216 جمع خاورميانه

       آفريقا 

 - - - - 98 98 آفريقاي جنوبي 

 - - - - 608 575 آنگوال

 - - - - 15422 16474 الجزاير 

 - - - - 520 446 كنگو

 - - - - 2804 4622 ليبي

 - - - - 1531 1481 مصر

 - - - - 12537 13044 نيجريه

 - - - - 340 340 ساير

 - - - - 33860 37080 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 - - - - 1900 2048 استراليا

 - - - - 1860 1831 اندونزي

 - - - - 234 234 بنگالدش

 - - - - 572 572 برونئي 

 - - 12 12 218 218 پاكستان 

 - - - - 6818 6793 تايلند

 - - - - 212 159 نچي

 - - - - 187 179 زالندنو

 - - - - 289 342 ژاپن

 - - 570 681 - - كره جنوبي 

 - - - - 1897 1871 مالزي

 - - - - 4357 4517 هندوستان 

 - - - - 310 310 ويتنام 

 - - - - 2532 2532 ساير

 - - 582 693 21386 21606 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 49588 47600 4104 4145 362803 356095 كل جهان 

 OECD  108499 113346 3678 3637 47443 49431 كشورهاي

 OECD 247596 249457 467 467 157 157كشورهاي غير 

 189 68 2592 2478 3061 3471 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

هاي قيري است. ها مانند شيل نفتي يا نفت خام مصنوعي حاصل از ماسهساير هيدروكربن( 1



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  923

 

  2212و  2223هاي ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و مصرف نهايي نفت خام در سال2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي بخش تبديلمصرف 

2223 2212 2223 2212 2223 2212 

       آمريكاي شمالي

 - - - - 742577 779617 اياالت متحده آمريكا

 - - - - 69345 79696 كانادا 

 - - - - 62365 70706 مكزيك

 - - - - 874287 930019 جمع آمريكاي شمالي

       نوبيآمريكاي مركزي و ج

 - - - - 26804 28155 آرژانتين

 - - - - 8662 9273 آنتيل هلند 

 - - 106 92 8859 7402 اكوادور

 - - - - 95705 82794 برزيل

 - - - - 9081 8311 پرو

 - - - - 5517 7618 ترينيداد و توباگو

 - - - - 8911 10516 شيلي 

 357 121 311 68 15689 15965 كلمبيا 

 - - - - 54560 42129 ئالونزو

 1487 526 - - 7081 5449 كوبا 

 - - - - 10855 18728 ساير

 1844 647 417 160 251724 236340 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 - - - - 5930 6307 آذربايجان

 - - - - 94937 109271 آلمان 

 - - - - 8349 8819 اتريش 

 12 12 - - 59233 57219 اسپانيا 

 - - - - 5399 5652 اسلواكي 

 - - - - 66811 77309 انگلستان 

 53 130 7 15 3071 7458 ازبكستان 

 7 - 3 - 3883 23829 اوكراين

 - - - - 73639 89374 ايتاليا

 - - - - 31652 36238 بلژيك 

 - 3 - - 5894 5037 بلغارستان 

 - - - - 11054 12642 پرتغال 
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 ... ادامه   2212و  2223هاي ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و مصرف نهايي نفت خام در سال2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2223 2212 2223 2212 2223 2212 

 - - - - 7842 7034 تركمنستان 

 - - - - 19882 26630 تركيه

 - - - - 7247 6573 جمهوري چك 

 - - - - 7628 8191 دانمارك 

 85 111 108 1375 256210 184468 روسيه 

 - - - - 21667 15774 روسيه سفيد 

 - - - 38 9101 10851 روماني

 - - - - 20816 20107 سوئد 

 - - - - 3396 4499 سوئيس 

 - - - - 56803 85976 فرانسه 

 - - - - 10759 11006 فنالند 

 316 - 479 - 14458 8960 قزاقستان 

 - - - 3 25153 17457 لهستان 

 - - - - 8533 7103 ليتواني 

 - - - - 6097 6382 مجارستان 

 - - - - 14338 13913 نروژ 

 - - - - 50594 50499 هلند 

 - - - - 20477 19145 يونان 

 - - - 10 9774 14133 ساير 

 473 256 597 1441 940627 957856 ورآسياجمع اروپا و ا

       خاورميانه

 - - - - 9346 12854 امارات متحده عربي 

 - - - - 13315 12691 بحرين

 - - - - 8253 12217 سوريه

 - - - - 31785 27475 عراق

 4661 1304 12 34 110675 90298 عربستان سعودي 

 - - - - 10116 4454 عمان 

 - - - - 48329 43709 كويت 

 - - 213 267 111425 97914 ساير 

 4661 1304 225 301 343244 301612 خاورميانه

       آفريقا

 - - - - 21371 21566 آفريقاي جنوبي 

 - 15 485 366 19592 20733 الجزاير 

 - - - - 8206 16199 ليبي 
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 ... ادامه   2212و  2223هاي فت خام در سال( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و مصرف نهايي ن2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2223 2212 2223 2212 2223 2212 

 - - - - 5538 4420 مراكش 

 - - - - 26659 29753 مصر 

 - - - - 4544 5975 نيجريه

 127 77 - - 18467 17600 ساير

 127 92 485 366 104377 116246 فريقاجمع آ

       آسيا و اقيانوسيه

 14 3 56 66 28669 33269 استراليا

 3592 1938 - - 40595 48709 اندونزي 

 - - - - 10746 10470 پاكستان 

 - - - - 54934 45418 تايلند

 1016 2590 4631 5532 459458 239490 چين 

 - - - - 45106 46451 چين تايپه 

 - - - - 5440 4837 زالند نو 

 22 28 2 1 170447 204178 ژاپن 

 - - - - 48510 46651 سنگاپور

 - - 285 523 8181 12071 فيليپين 

 - - 12 - 128245 106235 كره جنوبي 

 - - 477 - 26628 24488 مالزي

 - - - - 219212 119038 دوستان نه

 535 - 507 - 6386 - ويتنام

 - - - - 5440 5378 ساير 

 5179 4559 5970 6122 1257997 946683 جمع آسيا و اقيانوسيه

 12284 6858 7694 8390 3772256 3488756 كل جهان 

 OECD  1969317 1824282 70 70 43 48 كشورهاي

 OECD 1519439 1947974 8320 7624 6815 12236كشورهاي غير 

 12 15 - 41 586302 653903 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 هاي مختلف كشورهاي زير كاربرد دارد: ( نفت خام در بخش1
 بخش كشاورزي و جنگلداري: روسيه -

 يه و چينمصارف نامشخص: روس -
 مصارف غير انرژي: چين، اندونزي، اوكراين، ازبکستان و ويتنام -

 صنايع نامشخص: چين، كوبا، كلمبيا، قزاقستان، عربستان سعودي، برخي از كشورهاي آفريقايي -
 در زير بخش هاي صنعتي:  -

اد معدني غير فلزي: كلمبيا و روسيه، ماشين آالت: كلمبياا، غاذايي و تنبااكو:    آهن و فوالد: كلمبيا، شيميايي و پتروشيميايي: كلمبيا، روسيه، اسپانيا و ژاپن، مو
 كلمبيا، روسيه و استراليا، چوب و صنايع چوبي: كلمبيا، ساختمان: كلمبيا و روسيه، نساجي و چرم: كلمبيا و استراليا
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   2211-2213، 2223هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )
 (2و  1)بشکه در روز( )هزار 

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 18.8 0.03- 17818 17824 17322 16894 اياالت متحده آمريكا

 2.1 4.7- 1965 2063 2046 1959 كانادا 

 1.7 - 1606 1606 1606 1463 مكزيك

 22.5 0.5- 21389 21492 20974 20316 اي شماليجمع آمريك

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 2.8 663 645 640 614 آرژانتين

 0.3 - 320 320 320 320 جزاير آنتيل هلند و آروبا 

 2.2 4.6 2093 2000 2010 1915 برزيل

 1.4 3.8 1353 1303 1303 1269 ونزوئال

 1.7 1.6- 1600 1626 2195 2229 ساير

 6.4 2.3 6029 5894 6468 6347 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 2.2 1.7- 2061 2097 2077 2304 آلمان

 1.6 - 1537 1537 1416 1347 اسپانيا 

 1.6 - 1526 1526 1787 1813 انگلستان

 2.2 6.3- 2062 2200 2311 2485 ايتاليا 

 0.9 3.1 810 786 823 805 بلژيك 

 0.6 - 613 613 613 713 تركيه 

 6.3 4.2 6027 5785 5589 5320 روسيه 

 0.5 - 434 434 434 422 سوئد 

 1.6 7.2- 1520 1639 1610 1967 فرانسه 

 0.3 - 316 316 316 310 نروژ

 1.3 - 1274 1274 1276 1282 هلند 

 0.5 - 498 498 495 412 يونان 

 5.5 0.2- 5208 5220 5513 5600 ساير

 25.2 0.2- 23887 23926 24262 24780 جمع اروپا و اورآسيا
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 ... ادامه 2211-2213، 2223هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )

 (2و  1))هزار بشکه در روز( 

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

       ميانهخاور

 0.7 - 710 710 705 645 امارات متحده عربي 

 1.2 8.3 1129 1042 996 750 عراق 

 2.7 18.9 2522 2122 2117 1894 عربستان سعودي 

 1.0 - 936 936 936 914 كويت 

 3.7 2.3 3525 3445 3413 2855 ساير

 9.3 6.9 8822 8255 8167 7058 جمع خاورميانه

 3.7 5.0 3517 3350 3152 3141 آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.7 0.2- 662 663 742 756 استراليا

 1.1 3.0 1072 1041 1116 1057 اندونزي 

 1.3 - 1197 1197 1197 1159 تايوان 

 1.3 0.6 1267 1260 1260 1068 تايلند

 13.3 5.6 12598 11933 10834 6295 چين 

 4.3 3.1- 4123 4254 4274 4645 ژاپن 

 1.5 - 1395 1395 1395 1255 سنگاپور 

 3.0 - 2887 2887 2860 2598 كره جنوبي 

 4.5 0.9 4319 4279 3795 2293 هندوستان 

 1.9 3.6 1765 1704 1697 1416 ساير

 33.0 2.2 31284 30612 29169 22541 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 1.5 94929 93529 92192 84182 كل جهان 

 OECD  44986 45013 45179 44704 -1.1 47.1 ايكشوره

 OECD 39196 47178 48350 50225 3.9 52.9كشورهاي غير 

 15.5 1.9- 14736 15021 15343 15911 كشور اتحاديه اروپا  82

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2014 Edition      مأخذ:
 باشد.  مي1364/1، ضريب تبديل هر بشکه نفت خام به تن متريك برابر با  BP( براساس اطالعات 1

 ( حجم تقطير پااليشگاه براساس شرايط جوي يك روز معمولي محاسبه شده است. 2
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  (1)2212و  2211، 2223هاي طي سالهاي نفت جهان ورودي پااليشگاه( : 2-6جدول )
 تن(هزار )

 2212 2211 2223 نام كشور
  2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 19.8 1.8- 788372 800757 819373 اياالت متحده آمريكا

 2.3 2.6 92873 90250 101091 كانادا 

 1.7 0.2 66589 66292 71314 مكزيك

 23.8 1.3- 947834 957299 991778 ي شماليجمع آمريكا

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.8 3.8 31223 29993 28155 آرژانتين

 0.2 3.5 9154 8818 9796 آنتيل هلند 

 0.2 2.3- 8630 8808 7402 اكوادور

 2.6 4.8 101981 97073 86527 برزيل

 0.3 8.7- 10857 11856 8311 پرو

 0.1 22.2- 5517 7076 7618 ترينيداد و توباگو

 0.3 2.0- 10398 10583 10516 شيلي

 0.4 1.2- 15689 15836 16018 كلمبيا 

 1.4 4.6- 56378 58906 43539 ونزوئال

 0.4 28.3- 15485 21531 21209 ساير

 6.7 2.2- 265312 270480 239091 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.2 2.3- 6262 6393 6437 آذربايجان

 2.6 0.6 102874 101977 118295 آلمان 

 0.2 1.7- 8868 8997 9124 اتريش

 1.6 8.0 61892 57152 58203 اسپانيا 

 0.1 11.9- 5907 6690 6244 اسلواكي 

 1.7 8.4- 68923 75061 84706 انگلستان 

 0.1 11.0- 3245 3636 7679 ازبكستان 

 0.1 47.5- 5137 9749 25313 اوكراين

 2.1 5.0- 82020 86065 98819 ايتاليا

 0.1 5.3 3115 2949 3215 ايرلند 

 0.9 5.2 35155 33339 45920 بلژيك 

 0.2 6.9 6614 6171 5371 بلغارستان

 0.3 5.9 11494 10820 13267 پرتغال 
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            ... ادامه  (1)2212و  2211، 2223هاي هاي نفت جهان طي سال( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 تن(هزار )

 2212 2211 2223 نام كشور
  2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 5.0- 8036 8433 7034 تركمنستان

 0.6 4.1 23332 22350 26717 تركيه

 0.2 1.7 7662 7510 6774 جمهوري چك

 0.2 11.8 7639 6817 8251 دانمارك

 6.9 5.2 274310 260057 197294 روسيه

 0.5 5.5 21667 20474 15774 روسيه سفيد

 0.2 6.0- 9850 10446 12336 روماني

 0.6 10.7 22105 19914 20312 سوئد

 0.1 22.4- 3454 4441 4622 سوئيس 

 1.6 15.2- 61906 72837 88263 فرانسه

 0.4 4.5- 14415 15055 13224 فنالند

 0.4 1.4 14692 14444 8954 قزاقستان

 0.7 3.7 26767 25738 18112 لهستان 

 0.2 4.6- 9059 9468 7191 ليتواني

 0.2 5.1- 7862 8264 7389 مجارستان

 0.4 1.2- 15641 15795 15068 نروژ 

 1.4 1.5- 57543 58286 83351 هلند

 0.6 23.2 23917 19355 22230 يونان

 0.2 11.1- 7619 8551 11639 ساير

 25.6 0.1- 1018982 1017234 1057128 وپا و اورآسياجمع ار

      خاورميانه

 0.5 1.3- 21735 21953 17139 امارات متحده عربي 

 0.3 2.8 13315 12914 12691 بحرين 

 0.2 29.2- 8253 11628 12217 سوريه 

 0.7 4.6 29146 27796 22590 عراق 

 2.4 3.7 97530 93813 89098 عربستان سعودي 

 1.2 7.5 46028 42714 42195 كويت

 3.4 1.4 134626 132463 107741 ساير 

 8.8 1.9 350633 343281 303671 جمع خاورميانه
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            ... ادامه  (1)2212و  2211، 2223هاي هاي نفت جهان طي سال( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 )هزار تن(

 2212 2211 2222 نام كشور
  2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.5 1.2 21469 21163 21680 آفريقاي جنوبي 

 0.6 9.0- 23710 25995 20733 الجزاير 

 0.2 47.9 8206 5534 16199 ليبي 

 0.2 1.9 7715 7549 4420 مراكش 

 0.7 2.0 26659 26059 29753 مصر 

 0.1 21.8- 4619 5887 6039 نيجريه

 0.4 2.3 17868 17422 17161 ساير

 2.8 0.3 110246 109609 115985 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 0.8 2.8- 31757 32588 36364 استراليا

 1.2 4.1- 47075 48957 50307 اندونزي 

 0.3 16.6 10758 9205 10481 پاكستان 

 1.4 5.2 55154 52284 45259 تايلند

 11.5 5.9 459826 432925 238440 چين 

 1.2 10.9 46865 42156 46614 چين تايپه 

 0.1 3.5 5577 5372 5236 زالند نو 

 4.3 0.4- 170471 170761 207362 ژاپن 

 1.4 0.3- 55200 55203 46651 سنگاپور

 0.2 10.8- 8181 9142 12071 فيليپين 

 3.4 2.2 133852 130662 112315 كره جنوبي 

 0.7 11.3 26717 23941 24591 مالزي

 5.7 7.1 228976 213310 121841 هندوستان 

 0.3 1.1- 12108 12208 5772 ساير 

 32.4 4.1 1292517 1238714 963304 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 1.0 3985524 3936617 3670957 كل جهان 

 OECD  2126808 1979085 1964245 -1.0 49.3 كشورهاي

 OECD 1544149 1957532 2021279 3.0 50.7كشورهاي غير 

 16.0 1.4- 639314 646524 736967 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 گردد. ها ميها و ساير هيدروكربنودني، افز NGL، ( شامل نفت خام1
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نمودار )4-2( : سهم مناطق مختلف جهان در توليد نفت
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آمريكاي شمالي آمريكاي  مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه
 

 
 ( ) درصد    2212( : سهم مناطق مختلف جهان در صادرا  و واردا  نفت خام در سال 2-5نمودار )
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 ( ) درصد    2212هاي نفتي در سال ردهسهم مناطق مختلف جهان در صادرا  و واردا  فرآو  ( :2-6نمودار )
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  2212و  2211، 2223هاي ن طي سالهاي نفت جهاپااليشگاهنفت خام خوراک :  (2-7) جدول
 تن( )هزار 

 2212 2211 2223 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2212/ 2211

سهم در كل 

 )درصد( 2212

      آمريكاي شمالي

 19.9 0.5- 742577 744274 779617 اياالت متحده آمريكا

 1.9 6.1 69345 65195 79696 كانادا 

 1.7 3.3 62365 60211 70706 مكزيك

 23.4 0.3 874287 869680 930019 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 1.0 26804 26461 28155 آرژانتين

 0.2 3.5 8662 8344 9273 آنتيل هلند 

 0.2 2.3- 8630 8808 7402 اكوادور 

 2.6 3.8 95705 91958 82794 برزيل

 0.2 5.7- 9081 9607 8311 پرو 

 0.1 22.2- 5517 7076 7618 ترينيداد و توباگو 

 0.2 4.0- 8911 9258 10516 شيلي 

 0.4 1.2- 15689 15836 15952 كلمبيا 

 1.5 3.5- 54560 56381 42129 ونزوئال

 0.4 28.3- 15485 21531 21209 ساير

 6.7 2.7- 249044 255260 233359 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.2 1.0- 5930 5972 6307 آذربايجان 

 2.5 1.3 94937 93439 109271 آلمان 

 0.2 0.3 8349 8298 8819 اتريش 

 1.6 12.9 59233 52316 57219 اسپانيا 

 0.1 10.1- 5399 5991 5652 اسلواكي 

 1.8 5.7- 66811 70691 77309 انگلستان 

 0.1 11.1- 3071 3444 7458 ازبكستان 

 0.1 53.0- 3883 8233 23829 اوكراين 

 2.0 6.0- 73639 78158 89374 ايتاليا 

 0.1 3.8 3068 2949 3214 ايرلند 

 0.8 6.0 31652 29777 36238 بلژيك 

 0.2 15.6 5894 5083 5037 تان بلغارس

 0.3 7.3 11054 10275 12642 پرتغال 



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  993

 

 ... ادامه 2212و  2211، 2223هاي هاي نفت جهان طي سال( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 )هزار تن( 

 2212 2211 2223 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2212/ 2211

سهم در كل 

 )درصد( 2212

 0.2 4.7- 7842 8206 7034 تركمنستان 

 0.5 1.0 19882 19631 26630 تركيه

 0.2 1.8 7247 7098 6573 جمهوري چك 

 0.2 11.7 7628 6811 8191 دانمارك 

 6.8 5.2 255418 242232 183554 روسيه 

 0.6 5.5 21667 20474 15774 روسيه سفيد 

 0.2 6.2- 9101 9675 10851 روماني 

 0.6 11.3 20816 18645 20107 سوئد 

 0.1 22.0- 3396 4344 4499 سوئيس 

 1.5 13.4- 56803 65401 85976 فرانسه 

 0.3 4.3- 10759 11212 11006 فنالند 

 0.4 0.2- 14458 14444 8954 قزاقستان 

 0.7 4.5 25153 24001 17457 لهستان 

 0.2 5.5- 8533 9007 7102 ليتواني 

 0.2 7.8- 6097 6596 6382 مجارستان 

 0.4 0.5- 14338 14374 13913 نروژ 

 1.4 0.1 50594 50410 50499 هلند 

 0.5 23.8 20477 16490 19145 يونان 

 0.2 15.5- 6706 7915 10919 ساير 

 25.2 0.6 939835 931592 956935 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 

 0.3 1.3- 9346 9440 12854 امارات متحده عربي

 0.4 2.8 13315 12914 12691 بحرين 

 0.2 29.2- 8253 11628 12217 سوريه 

 0.8 4.6 28829 27481 22590 عراق 

 2.4 5.1 88912 84378 84574 عربستان سعودي 

 1.2 7.5 46028 42714 42195 كويت

 3.3 1.4 121541 119555 102368 ساير 

 8.5 2.4 316224 308110 289489 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه2212و  2211، 2223هاي هاي نفت جهان طي سال( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 تن( )هزار 

 2212 2211 2223 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2212/ 2211

سهم در كل 

 )درصد( 2212

      آفريقا 

 0.6 1.4 21371 21023 21566 آفريقاي جنوبي 

 0.5 10.6- 19592 21849 20733 الجزاير 

 0.2 47.9 8206 5534 16199 ليبي 

 0.1 7.9 5538 5120 4420 مراكش 

 0.7 2.0 26659 26059 29753 مصر

 0.1 20.9- 4544 5730 5975 نيجريه 

 0.5 2.1 17763 17349 17072 ساير 

 2.8 0.7 103673 102664 115718 جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه

 0.8 3.6- 28669 29662 33269 استراليا

 1.1 5.8- 40595 42982 48709 اندونزي

 0.3 16.6 10746 9191 10470 پاكستان 

 1.5 4.8 54934 52271 45199 تايلند 

 12.3 5.9 459335 432502 238440 چين

 1.2 10.9 45106 40555 46451 چين تايپه 

 0.1 2.7 5440 5281 4837 زالند نو 

 4.3 0.4 158925 157871 199212 ژاپن 

 1.3 0.2- 48510 48498 46651 سنگاپور

 0.2 10.8- 8181 9142 12071 فيليپين 

 3.4 2.0 128245 125433 106235 كره جنوبي 

 0.7 11.4 26628 23845 24488 مالزي 

 5.9 7.1 219212 204121 119038 هندوستان 

 0.3 1.4- 11826 11962 5378 ساير 

 33.4 4.2 1246352 1193316 940448 آسيا و اقيانوسيه   جمع 

 100.0 1.6 3729415 3660622 3465968 كل جهان 

 OECD 1964351 1804942 1812760 0.2 48.6كشورهاي 

 OECD 1501617 1855680 1916655 3.0 51.4كشورهاي غير 

 15.7 0.2- 586302 585596 653902 كشور اتحاديه اروپا 82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  993

 

  2211-2213، 2223هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )
 )هزار تن( 

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 20.2 4.6- 804556 787482 823622 823743 اياالت متحده آمريكا

 2.4 0.2 90439 92868 92472 103168 كانادا 

 1.7 0.4 67240 65931 65503 70342 مكزيك

 24.2 3.9- 962235(1) 946281 981597 997253 جمع آمريكاي شمالي

       ي و جنوبيآمريكاي مركز

 0.8 6.3 ● 31128 29192 28016 آرژانتين

 0.2 3.8 ● 9077 8718 9658 آنتيل هلند

 0.2 4.2- ● 7474 7779 6774 اكوادور

 2.7 5.2 ● 104379 98905 86443 برزيل

 0.3 8.7- ● 10515 11484 7908 پرو

 0.1 21.2- ● 5415 6855 7439 ترينيداد و توباگو

 0.2 1.2 9455 9022 8891 10516 شيلي 

 0.4 0.1 ● 15613 15551 15505 كلمبيا 

 1.4 4.6- ● 55003 57469 42613 ونزوئال

 0.4 28.5- ● 15201 21207 20396 ساير

 6.7 1.5- 9455(1) 262827 266051 235268 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.2 2.4- ● 6005 6136 6306 آذربايجان

 2.6 0.7 97898 100742 99740 116165 آلمان

 0.2 0.7- 8890 8780 8816 8951 اتريش

 1.6 8.0 60501 61346 56649 57640 اسپانيا

 0.2 12.0- 6368 5877 6662 6154 اسلواكي 

 1.8 8.0- 64576 68751 74496 84546 انگلستان

 0.1 10.8- ● 3204 3583 6888 ازبكستان

 0.1 46.4- ● 5176 9634 22414 اوكراين

 2.1 5.0- 72193 81598 85642 97840 ايتاليا 

 0.1 3.6 2809 2979 2868 3130 ايرلند 

 0.9 5.5 31893 34861 32949 45489 بلژيك 

 0.2 6.8 ● 6425 5999 5174 بلغارستان 
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 ... ادامه  2211-2213، 2223هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 5.9 13666 11493 10820 13223 پرتغال 

 0.2 5.0- ● 7795 8180 6815 تركمنستان 

 0.6 4.1 22963 23139 22170 26461 تركيه 

 0.2 2.0 6969 7587 7417 6733 جمهوري چك 

 0.2 13.0 8409 7428 6557 8154 دانمارك

 6.5 1.9 ● 253725 248339 190284 روسيه

 0.5 5.6 ● 21375 20187 15510 روسيه سفيد 

 0.3 6.0- ● 9850 10445 12040 روماني

 0.5 8.8 17578 21410 19622 19384 سوئد 

 0.1 22.5- 4913 3424 4407 4614 سوئيس 

 1.6 15.2- 58512 61397 72226 87523 فرانسه

 0.4 3.7- 14725 14302 14807 12943 فنالند 

 0.3 1.0- ● 13527 13627 8723 قزاقستان 

 0.7 3.1 24982 25700 24851 17992 لهستان 

 0.2 4.5- ● 8977 9376 7106 ليتواني

 0.2 5.3- 7829 7818 8234 7287 مجارستان 

 0.4 4.5- 16037 15023 15686 14908 نروژ

 1.5 0.9- 55174 56877 57212 82275 هلند 

 0.6 23.7 25140 23890 19253 22113 يونان 

 0.2 10.8- ● 7541 8429 11302 ساير

 25.3 1.0- 622025(1) 988022 995019 1036087 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.5 1.3- ● 21309 21523 16803 امارات متحده عربي 

 0.3 4.8 ● 13505 12857 12521 بحرين

 0.2 29.2- ● 8153 11487 11635 سوريه 

 0.7 3.6 ● 28742 27667 21514 عراق

 2.4 3.7 ● 95618 91974 87351 عربستان سعودي

 1.2 8.3 ● 45670 42050 40680 كويت 

 3.3 2.1 11720 129640 126610 105874 ساير

 8.8 2.3 11720(1) 342637 334168 296378 جمع خاورميانه



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  933

 

   ... ادامه  2211-2213، 2223هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 0.5 1.6 ● 20842 20460 21506 آفريقاي جنوبي 

 0.6 9.4- ● 23007 25320 21005 الجزاير 

 0.2 47.9 ● 8042 5423 15881 ليبي

 0.2 0.6 ● 7399 7333 4337 مراكش 

 0.7 1.6 ● 26367 25889 30376 مصر 

 0.1 20.6- ● 4674 5868 6195 نيجريه

 0.4 3.4 ● 17403 16789 16513 ساير 

 2.8 0.3 ● 107734 107082 115813 جمع آفريقا

       يا و اقيانوسيهآس

 0.8 6.8- 29714 29620 31708 34985 استراليا

 1.2 3.0- ● 45031 46295 48939 اندونزي 

 0.3 16.9 ● 10522 8975 10386 پاكستان 

 1.4 5.6 ● 53732 50752 43029 تايلند

 11.3 5.8 ● 440698 415268 229261 چين 

 1.2 9.5 ● 46042 41945 45134 چين تايپه 

 0.1 3.6 5349 5577 5370 5181 زالندنو 

 4.3 0.5- 171404 168694 169027 201835 ژاپن

 1.3 1.4 ● 52613 51739 45551 سنگاپور 

 0.2 10.8- ● 7795 8719 11623 فيليپين 

 3.4 2.5 125936 131006 127495 110631 كره جنوبي 

 0.6 9.6 ● 25095 22834 21995 مالزي

 5.9 7.1 ● 229779 213984 121703 هندوستان 

 0.3 0.8- ● 11755 11812 5299 ساير

 32.2 4.0 332403(1) 1257959 1205923 935552 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.1 ● 3905460 3889840 3616351 كل جهان 

 OECD  2114957 1987204 1946342 1937838 -2.3 49.8 كشورهاي

 OECD 1501394 1902636 1959118 ● 2.7 50.2كشورهاي غير 

 16.2 1.3- ● 631795 638232 728188 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

باشند. مقادير در دسترس نمي                                                       باشد.مي OECDتي كشورهاي هاي نف( تنها شامل جمع توليد فرآورده1
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 )هزار تن(                                       2213در سال  OECDهاي نفتي در كشورهاي عضو  ( : توليد فرآورده2-9جدول )

 نام كشور
 گاز مايع 

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت 

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت 

 گاز

 نفت 

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آمريكاي شمالي 

 804556 121907 26325 228074 581 69438 338371 19860 اياالت متحده آمريكا 

 90439 18751 6773 30604 574 3515 28794 1428 كانادا 

 67240 11307 15290 18821 - 2773 18262 787 مكزيك 

 962235 151965 48388 277499 1155 75726 385427 22075 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 9455 1483 1257 3080 140 608 2518 369 شيلي

 9455 1483 1257 3080 140 608 2518 369 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 97898 20679 7774 42803 5 4757 19234 2646 آلمان

 8890 1766 1009 3824 17 654 1549 71 اتريش

 60501 10611 5296 26783 8478 149 7471 1713 اسپانيا

 6368 1190 592 2937 4 110 1369 166 اسلواكي

 64576 7422 6486 23008 2706 4526 18102 2326 انگلستان

 72193 13262 5818 31901 716 2544 16444 1508 ايتاليا

 2809 85 939 1115 106 - 502 62 ايرلند

 31893 9699 4989 10549 30 1541 4508 577 بلژيك 

 13666 2315 2353 5473 1 1079 2233 212 پرتغال

 22963 4987 1607 7690 53 3584 4309 733 تركيه

 6969 2382 148 2896 - 111 1252 180 جمهوري چك

 8409 297 1409 4178 24 149 2242 110 دانمارك

 17578 3256 4126 6296 - 168 3425 307 سوئد

 4913 342 365 2589 - 38 1389 190 سوئيس

 58512 11072 6734 24412 - 4257 10568 1469 فرانسه

 14725 1674 1371 6560 - 669 4144 307 فنالند 

 - ● - - - - - - لوكزامبورگ

 24982 5330 3415 11018 - 857 3815 547 لهستان

 7829 2907 102 3442 - 183 1112 83 مجارستان

 16037 2490 1692 6695 324 483 3877 476 نروژ

 55174 12066 8433 20011 409 6422 6327 1506 هلند

 25140 3650 5691 8375 1 2374 4389 660 يونان

 622025 117482 70349 252555 12874 34655 118261 15849 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 11720 1532 1813 3915 367 786 2809 498 فلسطين اشغالي 

 11720 1532 1813 3915 367 786 2809 498 جمع خاورميانه

         آسيا و اقيانوسيه

 29714 1969 888 10816 11 4418 11097 515 استراليا 

 5349 438 554 2051 2 969 1335 - زالندنو

 171404 31836 19983 48557 14403 12061 40184 4380 پنژا

 125936 37201 11816 40199 3420 16420 15152 1728 كره جنوبي

 332403 71444 33241 101623 17836 33868 67768 6623 جمع آسيا و اقيانوسيه

 OECD 45414 576783 145643 32372 638672 155048 343906 1937838كشورهاي 

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

  باشند.  مقادير در دسترس نمي



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  932

 

 2212هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال  ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 رنام كشو
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آمريكاي شمالي 

 787482 119844 27022 222101 420 68273 329947 19875 اياالت متحده آمريكا 

 92868 18855 7296 31547 454 3584 29584 1548 كانادا 

 65931 10582 15593 18853 - 2590 17520 793 مكزيك 

 946281 149281 49911 272501 874 74447 377051 22216 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 31128 9521 3953 9931 20 1344 5362 997 آرژانتين 

 9077 1810 3101 1886 - 655 1574 51 آنتيل هلند 

 7474 767 3195 1637 5 348 1370 152 اكوادور

 104379 22629 14451 38548 19 4284 19687 4761 برزيل 

 10515 478 1716 4248 49 681 3158 185 پرو 

 5415 1192 2297 921 29 397 567 12 ترينيداد و توباگو 

 9022 1414 1192 2863 100 614 2246 593 شيلي

 15613 1309 4153 5124 216 947 3421 443 كلمبيا

 55003 10359 15828 12527 68 3309 12668 244 ونزوئال 

 15201 1401 6006 3907 162 1134 2337 254 ساير 

 262827 50880 55892 81592 668 13713 52390 7692 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 6005 1235 287 2369 - 626 1296 192 آذربايجان

 100742 21513 8319 43580 3 5216 19487 2624 آلمان

 8780 1790 953 3780 16 618 1553 70 اتريش

 3204 480 278 1021 50 130 1226 19 ازبكستان

 61346 10853 6536 26490 8371 163 7231 1702 اسپانيا

 5877 995 616 2732 1 47 1348 138 اسلواكي

 68751 8693 7164 24712 2268 5775 17627 2512 انگلستان

 5176 568 790 1411 208 - 1636 563 ايناوكر

 81598 14260 9216 35099 672 2600 18210 1541 ايتاليا

 2979 60 967 1247 131 - 501 73 ايرلند

 34861 10139 5312 12574 35 1819 4502 480 بلژيك

 6425 784 1488 2205 - 171 1658 119 بلغارستان

 11493 1886 2740 3871 1 910 1864 221 پرتغال
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 ... ادامه 2212 هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
 جمع (1)ساير

 7795 460 2160 2470 - 415 2010 280  تركمنستان

 23139 5248 1567 7856 45 3277 4371 775 تركيه

 7587 2545 145 3115 - 143 1439 200 جمهوري چك

 7428 301 1312 3411 - 224 2011 169 دانمارك

 253725 42808 75072 69436 - 12863 38232 15314 روسيه

 21375 2145 7284 7539 146 - 3729 532 روسيه سفيد

 9850 1927 562 3806 23 254 2751 527 روماني

 21410 3315 5099 7966 - 245 4394 391 سوئد 

 3424 261 275 1703 - 38 1028 119 سوئيس

 61397 11252 8237 24948 - 3815 11679 1466 فرانسه

 14302 1567 1287 6401 - 618 4173 256 فنالند 

 13527 635 3936 4890 167 200 2877 822 قزاقستان 

 25700 5719 3430 11289 1 919 3803 539 لهستان

 8977 625 1709 3025 - 815 2504 299 ليتواني 

 7818 2824 81 3542 - 169 1138 64 مجارستان 

 15023 2432 1591 6161 223 501 3683 432 نروژ

 56877 12300 8696 20219 585 6539 6987 1551 هلند 

 23890 3950 5111 7816 6 1784 4592 631 يونان 

 7541 1527 1367 2540 3 187 1532 385 ساير

 988022 175097 173587 359224 12955 51081 181072 35006 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 21309 5944 888 4241 - 6852 2815 569 امارات متحده عربي 

 13505 3094 2429 4092 25 3083 661 121 بحرين

 8153 1203 3365 2572 3 246 678 86 سوريه 

 28742 1516 14964 6243 2147 291 3269 312 عراق

 95618 12711 25282 31383 5124 3045 17103 970 عربستان سعودي 

 45670 11205 11413 11207 6401 2748 2557 139 كويت

 129640 19505 33752 38526 5126 6523 23000 3208 ساير 

 342637 55178 92093 98264 18826 22788 50083 5405 جمع خاورميانه



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  933

 

 ... ادامه 2212 هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آفريقا 

 20842 2192 2856 7707 353 1191 6248 295 آفريقاي جنوبي

 23007 7078 5115 6867 - 1204 2273 470 الجزاير 

 8042 1569 2582 2251 194 738 615 93 ليبي 

 7399 1097 2422 2481 - 877 407 115 مراكش 

 26367 4397 9180 7116 296 1505 3358 515 مصر

 4674 512 1287 1030 544 62 1135 104 نيجريه 

 17403 1663 4064 6266 343 1808 2805 454 ساير 

 107734 18508 27506 33718 1730 7385 16841 2046  جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 29620 1948 940 10352 1 4350 11499 530 استراليا 

 45031 5818 8472 16774 1396 2403 9506 662 اندونزي

 10522 1901 2653 3902 161 186 1514 205 پاكستان

 53732 13589 5795 21623 66 4391 6297 1971 تايلند

 440698 130575 8732 169436 7593 13403 89761 21198 چين 

 46042 11477 8842 13926 - 3870 6749 1178 چين تايپه 

 5577 473 562 2139 - 1051 1352 - زالند نو 

 168694 30522 24499 45381 14779 10403 39096 4014 ژاپن 

 52613 11883 5431 14245 718 9744 10224 368 سنگاپور

 7795 530 1688 3034 92 687 1414 350 فيليپين 

 131006 36373 15282 41874 4200 16484 15306 1487 كره 

 25095 4058 1622 9885 634 3796 4455 645 مالزي

 229779 67483 15054 91485 7868 10077 30118 7694 هندوستان 

 11755 972 1464 4689 363 323 3517 427 ساير 

 1257959 317602 101036 448745 37871 81168 230808 40729 جمع آسيا و اقيانوسيه

 3905460 766546 500025 1294044 72924 250582 908245 113094 كل جهان

 OECD 45292 570980 143555 32679 637537 172853 343446 1946342كشورهاي 

 OECD 67802 337265 107027 40245 656507 327172 423100 1959118كشورهاي غير 

 631795 117829 79543 253115 12113 32941 120442 15812 كشور اتحاديه اروپا  82

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

 گردد. ( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنزين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي1 
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  2212و  2211، 2223هاي هاي نفتي طي سال( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2212 2211 2223 نام كشور
  2212/ 2211تغييرا  

 صد()در

 2212سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 19.3 4.1- 680202 707169 775728 اياالت متحده آمريكا

 2.6 2.5 90667 88217 81319 كانادا 

 2.0 0.5- 70296 70485 60604 مكزيك

 23.9 3.1- 841165 865871 917651 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 2.7 24961 24236 19672 آرژانتين

 0.03 0.6- 904 907 802 آنتيل هلند 

 0.2 5.1 8248 7825 5480 اكوادور

 3.0 5.2 104798 99342 74690 برزيل

 0.2 9.3 8110 7401 5850 پرو

 0.03 5.0- 1197 1257 785 ترينيداد و توباگو

 0.3 1.6- 12126 12285 8624 شيلي

 0.3 3.5 11715 11283 9991 كلمبيا 

 0.8 15.4 27000 23338 15726 ونزوئال

 0.8 2.6 26755 26016 22190 ساير

 6.4 5.3 225814 213890 163810 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 7.1 3172 2954 1959 آذربايجان

 2.5 0.3- 89427 89473 105967 آلمان 

 0.3 0.3- 10303 10310 12178 اتريش

 0.1 10.0- 2764 3064 4842 ازبكستان

 1.2 10.2- 41749 46378 56145 اسپانيا 

 0.1 5.7- 2792 2952 2869 اسلواكي 

 1.4 2.2- 50303 51280 60894 انگلستان 

 0.3 1.0- 11817 11908 12560 اوكراين

 1.4 8.1- 48758 52919 63636 ايتاليا

 0.2 3.1- 5616 5782 6923 ايرلند 

 0.01 48.3- 481 928 748 لند ايس

 0.5 2.2- 19322 19698 21562 بلژيك 

 0.1 3.2 3143 3036 3780 بلغارستان

 0.2 12.8- 8097 9261 12092 پرتغال 



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  933

 

            ... ادامه  2212و  2211، 2223هاي هاي نفتي طي سال( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2212 2211 2223 نام كشور
  2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 5.0 5713 5425 4520 تركمنستان

 0.8 6.8 29635 27678 24875 تركيه

 0.2 1.2- 8103 8178 7914 جمهوري چك

 0.2 8.7- 5339 5834 6562 دانمارك

 3.2 0.5 112532 111712 87740 روسيه

 0.3 22.1 8830 7214 6014 روسيه سفيد

 0.2 4.6 7399 7057 7118 روماني

 0.3 7.4- 9567 10305 13421 سوئد

 0.3 2.2 10009 9764 11160 سوئيس 

 1.9 1.0- 68404 68880 80430 فرانسه

 0.2 3.4- 7325 7565 8415 فنالند

 0.3 2.7- 9104 9330 6786 قزاقستان

 0.1 3.1- 2411 2481 2239 لوكزامبورگ 

 0.6 6.6- 20966 22397 17387 لهستان 

 0.05 1.5- 1669 1690 1466 ليتواني

 0.2 7.0- 5306 5687 5274 مجارستان

 0.2 1.6- 7908 8018 8430 نروژ 

 0.6 3.2 21712 20981 22216 هلند

 0.3 17.0- 9401 11300 14049 يونان

 0.6 4.0- 19713 20475 17585 ساير

 19.0 2.2- 668790 681914 719756 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.1 6.3 3535 3317 3005 اردن 

 0.3 2.5 11925 11600 8516 امارات متحده عربي 

 0.06 18.7 1992 1673 1057 بحرين 

 0.2 20.5- 6656 8350 6329 سوريه 

 0.5 5.8 19258 18148 14101 عراق 

 2.1 7.6 73606 68199 46322 عربستان سعودي 

 0.2 5.9 7593 7148 2753 عمان 

 0.2 26.7 6397 5037 2239 قطر

 0.2 14.2 8774 7659 4711 كويت

 0.1 32.2 2714 2048 1978 لبنان

 0.1 0.9 4707 4652 3979 يمن 

 1.9 2.4 65231 63523 63946 ساير 

 6.0 5.2 212388 201354 158936 جمع خاورميانه



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

933 

 ... ادامه  2212و  2211، 2223هاي ي طي سالهاي نفت( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2212 2211 2222 نام كشور
  2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.7 1.4- 23825 24087 17179 آفريقاي جنوبي 

 0.4 7.3 14900 13847 9074 الجزاير 

 0.2 44.5 7848 5416 6244 ليبي 

 0.3 1.7 10413 10212 5790 مراكش 

 0.8 0.1 28557 28445 20370 مصر 

 0.3 6.1 11196 10526 11132 نيجريه

 1.1 5.2 39793 37706 25097 ساير

 3.9 4.5 136532 130239 94886 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 1.1 3.3 39599 38241 33993 استراليا

 1.8 6.1 62319 58571 45886 اندونزي 

 0.4 4.9 12496 11878 11538 پاكستان 

 1.3 6.2 44867 42144 36060 تايلند

 11.8 5.4 416521 394003 211097 چين 

 1.0 0.3- 34143 34167 32986 چين تايپه 

 0.2 1.1- 5571 5619 5538 زالند نو 

 4.5 1.8- 157931 160368 194827 ژاپن 

 0.3 2.0- 10397 10584 8134 سنگاپور

 0.3 2.3 11346 11057 12476 ليپين في

 2.3 2.6 81302 79063 79553 كره جنوبي 

 0.7 2.5 24353 23693 18721 مالزي

 4.1 5.5 144955 136960 96642 هندوستان 

 1.1 6.3 38379 36017 25260 ساير 

 30.8 3.7 1084179 1042365 812711 جمع آسيا و اقيانوسيه

 5.5 9.0- 194026 212543 156903 الملليهاي بينسوخت كشتي

 4.4 0.6 153832 152551 117391 الملليسوخت هواپيماهاي بين

 100.0 0.2 3516726 3500727 3142044 كل جهان 

 OECD  1816511 1671331 1632716 -2.6 46.4 كشورهاي

 OECD 1051239 1464302 1536152 4.6 43.7كشورهاي غير 

 13.0 3.8- 455636 472417 541597 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  933

 

 2212هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال  ( : مصرف نهايي فرآورده2-12جدول )
 ار تن()هز

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آمريكاي شمالي 

 680202 55561 7560 171674 175 44592 338710 61930 اياالت متحده آمريكا 

 90667 15162 2355 27879 274 3229 31676 10092 كانادا 

 70296 4464 1239 19845 - - 33655 11093 مكزيك 

 841165 75187 11154 219398 449 47821 404041 83115 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 24961 5586 249 10111 346 356 5506 2807 آرژانتين 

 904 151 187 398 - - 96 72 آنتيل هلند 

 8248 587 413 3477 - - 2766 1005 اكوادور

 104798 24410 3782 42264 21 3615 23502 7204 برزيل 

 8110 738 391 4330 49 - 1239 1363 پرو 

 1197 30 - 507 29 99 517 15 ترينيداد و توباگو 

 12126 616 1016 6259 97 257 2624 1257 شيلي

 11715 931 100 6352 216 - 3576 540 كلمبيا

 27000 1445 3682 5598 68 - 12666 3541 ونزوئال 

 26755 1330 2294 11155 416 172 8610 2778 ساير 

 225814 35824 12114 90451 1242 4499 61102 20582 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3172 547 25 1101 18 116 1241 124 آذربايجان

 89427 16175 3118 49481 11 590 17255 2797 آلمان

 10303 1509 186 6823 6 29 1628 122 اتريش

 2764 331 151 882 50 130 1201 19 ازبكستان

 41749 8217 761 24807 - 1773 4605 1586 اسپانيا

 2792 593 98 1455 1 - 534 111 اسلواكي

 50303 4167 347 25402 3328 673 13231 3155 انگلستان

 11817 779 87 6187 22 - 4240 502 اوكراين

 48758 7818 1266 26214 250 796 9182 3232 ايتاليا

 5616 444 163 2991 725 6 1204 83 ايرلند

 19322 6124 200 10393 62 35 1145 1363 بلژيك

 3143 399 68 1771 - 10 514 381 بلغارستان

 8097 1687 267 4304 1 132 1123 583 پرتغال



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

933 

 ... ادامه2212هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال  ( : مصرف نهايي فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
 جمع (1)ساير

 5713 320 1190 2150 - - 1159 894  تركمنستان

 29635 7300 749 15744 48 381 1786 3627 تركيه

 8103 2383 51 3857 3 19 1582 208 كجمهوري چ

 5339 500 121 3274 - 45 1347 52 دانمارك

 112532 33454 2368 22816 - 6432 35061 12401 روسيه

 8830 4319 42 3159 8 - 1087 215 روسيه سفيد

 7399 1399 52 4219 2 35 1322 370 روماني

 9567 794 546 4363 - 161 2589 1114 سوئد 

 10009 456 36 6344 3 63 2934 173 سوئيس

 68404 11008 935 44397 197 1282 7140 3445 فرانسه

 7325 1030 428 3960 - 118 1435 354 فنالند 

 9104 552 946 3177 197 66 3790 376 قزاقستان 

 20966 2825 182 11997 1 13 3578 2370 لهستان

 1669 168 12 1079 - 3 218 189 ليتواني 

 5306 1302 12 2469 - - 1196 327 ستان مجار

 7908 982 93 4110 34 417 989 1283 نروژ

 21712 8987 71 7255 139 35 3950 1275 هلند 

 9401 1012 563 4176 5 315 2943 387 يونان 

 22605 2164 857 13162 39 75 5144 1164 ساير

 668790 129745 15991 323519 5150 13750 136353 44282 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 11925 106 1253 4058 - 233 4776 1499 امارات متحده عربي 

 1992 901 - 318 25 29 667 52 بحرين

 6656 436 973 3097 3 47 1414 686 سوريه 

 19258 725 274 8131 2094 - 6344 1690 عراق

 73606 5893 9329 20541 225 724 20624 16270 عربستان سعودي 

 8774 1750 - 2284 48 - 2618 2074 كويت

 90177 6961 6924 34481 4520 - 27826 9465 ساير 

 212388 16772 18753 72910 6915 1033 64269 31736 جمع خاورميانه



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  933

 

 ... ادامه2212هاي عمده نفتي در برخي از كشورهاي جهان در سال  ( : مصرف نهايي فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آفريقا 

 23825 3518 656 9384 425 1032 8456 354 آفريقاي جنوبي

 14900 688 88 8547 - 22 3416 2139 الجزاير 

 7848 1125 707 1898 391 - 3434 293 ليبي 

 10413 1853 942 4862 - - 598 2158 كش مرا

 28557 2890 2596 12075 81 590 6079 4246 مصر

 11196 38 392 517 2489 - 7674 86 نيجريه 

 39793 2690 1868 20754 1899 722 9729 2131 ساير 

 136532 12802 7249 58037 5285 2366 39386 11407  جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 39599 4170 863 15907 17 2426 14269 1947 استراليا 

 62319 5091 1767 23785 1148 2371 23126 5031 اندونزي

 12496 991 848 6648 165 - 3353 491 پاكستان

 44867 11535 1015 17662 8 - 5270 9377 تايلند

 416521 123353 10703 164993 1752 11898 81408 22414 چين 

 34143 17369 2856 4610 3 212 7197 1896 ه چين تايپ

 5571 294 32 2569 2 261 2263 150 زالند نو 

 157931 40413 5897 39043 15486 3367 41476 12249 ژاپن 

 10397 7034 617 1783 - - 857 106 سنگاپور

 11346 185 881 5906 126 364 2819 1065 فيليپين 

 81302 40635 2585 18549 2903 1212 8095 7323 كره 

 24353 3759 776 8629 37 - 8494 2658 مالزي

 144955 34810 6658 63061 7501 1581 15744 15600 هندوستان 

 38379 3438 1554 19442 937 435 9964 2609 ساير 

 1084179 293077 37052 392587 30085 24127 224335 82916 جمع آسيا و اقيانوسيه

 194026 133 170653 23239 - - 1 - الملليينهاي بسوخت كشتي

 153832 530 - - 298 153004 - - الملليسوخت هواپيماهاي بين

 3516726 564070 272966 1180141 49424 246600 929487 274038 كل جهان

 OECD 134734 558094 62234 24086 572911 32451 248206 1632716كشورهاي 

 OECD 139304 371392 31362 25040 583991 69862 315201 1536152كشورهاي غير 

 455636 79291 9564 251919 4750 6121 80087 23904 كشور اتحاديه اروپا  82

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

 گردد. ( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنزين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي1 



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

931 

 2212هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش ( : مصرف نهايي فرآورده2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
 مصارف

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكاي شمالي 

 680202 84107 - 13726 524275 20683 11994 25417 اياالت متحده آمريكا 

 90667 21690 - 3050 53470 7436 2713 2308 كانادا 

 70296 4084 - 2989 49592 6477 1347 5807 مكزيك 

 841165 109881 - 19765 627337 34596 16054 33532 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 24961 2920 - 2847 13118 4701 226 1149 آرژانتين 

 904 151 - - 494 187 - 72 آنتيل هلند 

 8248 535 127 108 5135 1403 15 925 اكوادور

 104798 15216 - 5866 63518 13769 670 5759 برزيل 

 8110 737 - 155 5244 1161 183 630 پرو 

 1197 30 - - 987 146 7 27 ترينيداد و توباگو 

 12126 476 - 275 7069 2951 472 883 شيلي

 11715 598 16 1126 8547 740 202 486 كلمبيا

 27000 1445 - - 16141 8088 356 970 ونزوئال 

 26755 720 1015 1184 16688 4545 343 2260 ساير 

 225814 22828 1158 11561 136941 37691 2474 13161 مريكاي مركزي و جنوبي جمع آ

         اروپا و اورآسيا

 3172 630 - 333 2073 75 9 52 آذربايجان

 89427 18971 152 - 47232 3246 7160 12666 آلمان

 10303 1438 - 221 6729 649 89 1177 اتريش

 2764 302 129 493 1508 172 - 160 ازبكستان

 41749 5845 2 1623 26295 4002 1370 2612 اسپانيا

 2792 605 - 67 1920 179 11 10 اسلواكي

 50303 6316 235 273 36493 3895 658 2433 انگلستان

 11817 839 - 1340 8266 1229 77 66 اوكراين

 48758 7329 121 2088 32232 3725 589 2674 ايتاليا

 5616 297 - 190 3315 550 357 907 ايرلند

 481 12 - 175 258 32 2 2 ايسلند

 19322 7224 51 362 7817 496 850 2522 بلژيك

 3143 248 - 134 2458 245 35 23 بلغارستان

 8097 1287 20 307 5050 805 139 489 پرتغال

 5713 - 3479 - 1159 1075 - - تركمنستان

 29635 7349 - 3481 16313 1668 - 824 تركيه



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  932

 

 ... ادامه2212هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش ( : مصرف نهايي فرآورده2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

 8103 2288 19 329 5122 330 11 4 جمهوري چك

 5339 285 - 478 3655 525 66 330 اركدانم

 112532 33509 - 3845 56475 10736 2127 5840 روسيه

 8830 4320 - 636 3488 183 106 97 روسيه سفيد

 7399 969 178 311 4771 923 73 174 روماني

 9567 1612 - 137 6452 987 340 39 سوئد

 10009 546 127 - 5508 556 924 2348 سوئيس

 68404 10380 722 3403 39405 5251 2567 6676 فرانسه

 7325 985 296 417 3769 1112 285 461 فنالند

 9104 485 221 436 4725 1745 79 1413 قزاقستان

 2411 33 - 17 2111 12 70 168 لوكزامبورگ

 20966 2642 1 1810 14592 820 514 587 لهستان

 1669 168 3 48 1351 42 3 54 ليتواني

 5306 1421 - 208 3454 107 27 89 تان مجارس

 7908 1839 80 630 4225 820 201 113 نروژ 

 21712 9902 - 526 10527 507 165 85 هلند 

 9401 372 421 48 5305 1215 160 1880 يونان 

 19713 1429 920 896 13055 1800 519 1094 ساير 

 668790 131877 7177 25262 387108 49714 19583 48069 جمع اروپا و اورآسيا 

          خاورميانه 

 3535 137 157 - 2223 397 104 517 اردن 

 11925 1400 - - 9067 1274 - 184 امارات متحده عربي

 1992 901 - - 1014 - - 77 بحرين 

 6656 436 8 374 3049 1472 259 1058 سوريه

 19258 725 - - 11765 2984 - 3784 عراق

 73606 20979 - - 38234 12984 - 1409 ودي عربستان سع

 7593 1179 349 - 3555 2395 - 115 عمان 

 6397 1665 - - 3359 1264 - 109 قطر 

 8774 3685 - - 3988 914 - 187 كويت

 2714 79 - - 1718 123 - 794 لبنان 

 4707 13 311 932 1872 974 - 605 يمن

 65231 8034 2109 3279 38348 5829 1931 5701 ساير 

 212388 39233 2934 4585 118192 30610 2294 14540 جمع خاورميانه 



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

939 

 ... ادامه2212هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش ( : مصرف نهايي فرآورده2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

           آفريقا 

 23825 3496 934 1038 15792 1823 136 606 آفريقاي جنوبي

 14900 693 586 25 11186 844 - 1566 الجزاير 

 7848 1121 - - 5336 707 - 684 ليبي 

 10413 586 - 1534 4577 2315 66 1335 مراكش 

 28557 2890 - 2170 15498 3710 - 4289 مصر

 11196 38 2075 4 8181 399 1 498 نيجريه 

 39793 1539 886 1138 25358 6054 1348 3470 ساير 

 136532 10363 4481 5909 85928 15852 1551 12448 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 39599 4350 - 1980 28476 3911 620 262 استراليا 

 62319 3460 285 2474 41217 8185 887 5811 اندونزي

 12496 295 76 32 10023 1407 339 324 پاكستان

 44867 16199 - 3758 18156 3706 1005 2043 تايلند

 416521 91519 - 15380 213467 59305 15420 21430 چين 

 34143 17943 129 337 11229 2777 782 946 چين تايپه 

 5571 283 - 424 4332 351 116 65 زالند نو 

 157931 35860 - 3252 69456 21272 16151 11940 ژاپن 

 10397 5637 - - 2190 2486 62 22 سنگاپور 

 11346 178 - 179 7917 1274 952 846 فيليپين 

 81302 41736 1122 1867 27228 4024 2544 2781 كره جنوبي 

 24353 5063 - 1005 13739 3065 823 658 مالزي

 144955 22740 2381 9353 67426 20933 1205 20917 هندوستان 

 38379 3301 882 1961 24150 5010 954 2121 ساير 

 1084179 248564 4875 42002 539006 137706 41860 70166 جمع آسيا و اقيانوسيه

 194026 ▲ ▲ ▲ 194026 ▲ ▲ ▲ الملليهاي بينسوخت كشتي

 153832 ▲ ▲ ▲ 153832 ▲ ▲ ▲ الملليسوخت هواپيماهاي بين

 3516726 562746 20625 109084 2242370 306169 83816 191916 كل جهان

 OECD 89357 52660 99075 1058316 44500 5499 283309 1632716كشورهاي 

 OECD 102559 31156 207094 836196 64584 15126 279437 1536152كشورهاي غير 

 455636 81123 2249 13470 276034 30274 15834 36652 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                 مأخذ:

 گردد.    ( بخش كشاورزي شامل اطالعات جنگل داري و شيالت نيز مي1
 گيرد.  ها را در بر مي هاي حمل و نقل، صنعت و ساير بخش باشد. خوراك و ساير مصارف غير انرژي در بخش و پتروشيميايي مي( مربوط به دو بخش شيميايي 2

      .در بخش مذكور كاربرد ندارد 



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  933

 

  2211-2213، 2223هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 )هزار تن(

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211ا  تغيير

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 19.7 10.1- 392624 421949 468038 516216 اياالت متحده آمريكا

 1.6 6.0 32249 35353 33246 44522 كانادا 

 - - - - - - مكزيك

 21.3 9.0- 424873(1) 457302 501284 560738 جمع آمريكاي شمالي

       زي و جنوبيآمريكاي مرك

 0.4 3.5 ● 8662 8344 9273 آنتيل هلند 

 - - ● - - - اكوادور

 0.8 3.7 ● 17495 16831 17379 برزيل

 0.2 3.8- ● 4550 4717 4180 پرو

 0.4 5.4- 9312 8470 8931 10226 شيلي 

 - - ● - - 60 كلمبيا 

 - - ● - - - ونزوئال

 0.3 0.003- ● 5561 5546 2295 كوبا 

 0.5 37.0- ● 11781 18640 23080 ساير

 2.6 10.5- 9312(1) 56519 63009 66493 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 4.4 2.9 90414 93421 90519 106464 آلمان 

 0.3 2.2 7778 7473 7293 7819 اتريش

 2.7 12.5 57872 58807 52147 57298 اسپانيا 

 0.3 11.0- 5861 5376 6022 5594 اسلواكي 

 2.5 8.0 49987 53763 49649 48589 انگلستان 

 3.2 5.0- 58360 68826 72216 84337 ايتاليا

 1.5 5.5 27450 31569 29853 36245 بلژيك 

 0.3 17.6 ● 5885 4989 5049 بلغارستان

 0.5 6.6 12208 11058 10344 12733 پرتغال 

 0.9 7.4 18556 19488 18092 24095 تركيه 

 0.3 1.9 6552 7074 6925 6413 جمهوري چك 

 0.2 22.7 4670 3717 3020 3492 دانمارك 

 1.0 5.7 ● 21669 20436 14885 روسيه سفيد 

 0.2 6.2- ● 5128 5452 5217 روماني

 1.0 9.7 16774 20673 18799 20332 سوئد

 0.2 22.3- 4850 3397 4359 4523 سوئيس 

 2.6 12.1- 54960 56568 64183 85366 فرانسه

 0.5 7.4- 10951 10243 11036 10931 فنالند

 0.3 30.4 ● 5919 4526 2332 قزاقستان

 1.1 3.3 23346 24633 23792 17448 لهستان 

 0.4 4.9- ● 8512 8930 7036 ليتواني
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 ه... ادام 2211-2213، 2223هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 )هزار تن(

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 7.7- 5381 5449 5887 5273 مجارستان

 2.3 1.5 47104 49833 48969 48526 هلند

 1.0 26.5 19429 20953 16514 19782 يونان

 0.5 35.4- 4987 10443 16118 40518 ساير

 28.4 1.4 527490(1) 609877 600070 680297 و اورآسياجمع اروپا 

       خاورميانه

 0.2 35.9 ● 4667 3426 3283 بحرين

 0.2 13.3 ● 3555 3130 3948 اردن 

 0.5 4.6 11127 11184 10668 14120 ساير

 0.9 12.4 11127(1) 19406 17224 21351 جمع خاورميانه

       آفريقا

 1.0 2.6 ● 21318 20725 20790 آفريقاي جنوبي 

 0.3 4.4 ● 5375 5136 4467 مراكش 

 0.1 11.3 ● 2919 2615 - مصر 

 0.5 10.6 ● 10114 9117 11158 ساير

 1.9 5.4 ● 39726 37593 36415 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 1.1 7.1- 23888 23339 25045 20282 استراليا

 0.6 1.2- ● 13039 13161 17550 اندونزي 

 0.3 20.8 ● 7402 6113 7835 پاكستان 

 2.1 7.5 ● 44678 41446 38738 تايلند

 12.6 6.5 ● 271027 253779 91020 چين 

 2.1 11.0 ● 44385 39865 46631 چين تايپه 

 0.2 2.4 4973 5273 5135 4793 زالند نو 

 7.9 0.9 170217 170309 168341 204444 ژاپن 

 2.3 0.1- ● 48805 48699 46652 سنگاپور

 0.4 5.1- ● 8654 9092 12491 فيليپين 

 6.0 2.2 121347 128275 125197 107040 كره جنوبي 

 0.5 9.5 ● 9820 8945 7781 مالزي

 8.6 7.3 ● 184795 171729 90434 هندوستان 

 0.2 3.8- ● 4585 4753 3897 ساير 

 44.9 4.4 320425(1) 964386 921300 699588 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.04 ● 2147216 2140480 2064882 كل جهان 

 OECD  1527133 1388284 1360724 1293227 -2.3 63.4 كشورهاي

 OECD 537749 752196 786492 ● 4.3 36.6كشورهاي غير 

 25.8 1.9 ● 554225 542387 601929 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

شند.با مقادير در دسترس نمي                                                          باشد.        مي OECDكشورهاي واردات نفت خام ( تنها شامل جمع 1



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  933

 

  2211-2213، 2223هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 0.2 43.6 6085 3337 2318 631 اياالت متحده آمريكا

 4.4 5.9 100467 89357 84116 60993 كانادا 

 3.2 6.2- 62915 66181 70361 104702 مكزيك

 7.7 1.0 169467(1) 158875 156795 166326 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.1 0.5 ● 3080 3057 11504 آرژانتين 

 - 7.3 ● 18521 17210 13224 اكوادور

 1.3 12.0- ● 27051 30660 12262 برزيل

 1.6 4.1 ● 32184 30826 11848 ا كلمبي

 4.5 2.6- ● 93264 95457 86614 ونزوئال

 0.2 9.3- ● 3971 4367 8488 ساير

 8.7 2.2- ● 178071 181577 143940 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.7 7.1- ● 34728 37268 8997 آذربايجان 

 1.4 0.6 29628 28535 28286 68823 انگلستان 

 0.04 99.7 521 881 440 675 ايتاليا

 0.2 34.4 ● 3100 2300 2970 تركمنستان 

 0.3 16.9- 6165 6059 7275 13352 دانمارك 

 11.5 3.4- ● 236716 244490 227856 روسيه 

 0.1 2.1- ● 1645 1676 801 روسيه سفيد

 3.4 0.8 ● 69458 68698 43165 قزاقستان 

 3.2 9.7- 59356 65256 72045 132777 نروژ 

 0.05 36.9 ● 957 697 - آلباني 

 0.1 38.5- 1453 1564 2535 5289 ساير 

 21.9 3.9- 97123(1) 448899 465710 504705 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 5.8 3.8 ● 118460 113795 95166 امارات متحده عربي

 5.8 11.3 ● 119328 106931 49125 عراق

 18.0 5.2 ● 370327 351154 325119 عربستان سعودي 

 5.0 14.9 ● 102985 89362 63135 كويت 
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 ... ادامه 2211-2213، 2223هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

 2.0 3.5 ● 40187 38707 40014  عمان

 1.5 0.6- ● 31767 31863 28667 قطر

 0.3 13.6- ● 5881 6789 16126 يمن 

 2.9 51.5- ● 58650 120481 142371 ساير

 41.3 1.6- ● 847585 859082 759723 جمع خاورميانه

       آفريقا

 4.1 5.5 ● 83511 78947 41430 آنگوال 

 1.6 1.9- ● 31881 32424 34492 الجزاير

 0.6 4.9- ● 12956 13586 10133 كنگو 

 0.6 3.8- ● 11334 11750 12664 گابن 

 3.0 327.4 ● 61807 14420 52564 ليبي

 0.5 4.9- ● 9530 9992 4736 مصر 

 5.4 0.8 ● 110770 109611 106131 نيجريه 

 1.6 35.2- ● 32370 49810 34452 ساير 

 17.3 10.5 ● 355230 320540 296602 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.6 12.4- 11740 13026 14826 15556 استراليا

 0.7 0.2- ● 14939 14926 26030 اندونزي 

 0.3 2.4 ● 6920 6740 9747 برونئي 

 0.1 32.3 ● 2172 1637 3028 تايلند 

 0.1 3.5- ● 2432 2514 8133 چين 

 0.6 4.8 ● 11592 11027 18114 مالزي

 0.5 12.0 ● 9251 8240 16598 ويتنام 

 0.2 9.8- 1391 4773 5277 4245 ساير 

 3.2 0.4- 13131(1) 65105 65187 101451 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.0 ● 2053765 2048891 1972747 كل جهان 

 OECD  401895 284015 275789 279721 -3.2 13.4 كشورهاي

 OECD 1570852 1764876 1777976 ● 0.5 86.6كشورهاي غير 

 1.8 4.1- ● 36997 38470 86626 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 باشند. مقادير در دسترس نمي                                                                 باشد.مي OECDكشورهاي فت خام صادرات ن( تنها شامل جمع 1



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  933

 

 )هزار تن(

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 5.9 11.1- 62219 66572 74653 83331 اياالت متحده آمريكا

 1.2 14.3- 10764 13125 15280 11635 كانادا 

 2.8 0.7- 27337 31619 31761 13460 مكزيك

(1) 111316 121694 108426 جمع آمريكاي شمالي
100320 -8.8 9.9 

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.4 7.7- ● 4751 5136 342 آرژانتين 

 0.5 5.1 ● 5139 4877 1907 اكوادور

 2.2 0.6- ● 24203 24287 10523 برزيل

 0.7 4.3 7218 7483 7153 2095 شيلي 

 0.2 15801.9 ● 1754 11 - ونزوئال

 3.9 4.8 ● 44164 42007 33769 ساير

 7.8 4.5 7218(1) 87494 83471 48636 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 2.9 2.4- 35124 32183 32886 36086 آلمان

 0.5 3.7 5788 5690 5473 6315 اتريش

 1.5 28.2- 14329 16505 22926 23988 اسپانيا 

 2.3 13.6 28237 25975 22806 16473 انگلستان 

 0.7 7.4 ● 8180 7595 1033 اوكراين

 0.9 13.4- 11738 9884 11388 17568 ايتاليا

 0.5 5.2- 5123 5200 5472 6917 ايرلند 

 1.8 5.2- 26080 20663 21736 16708 بلژيك 

 1.8 11.6 19141 20139 17989 8256 تركيه

 0.5 12.9- 7380 5627 6444 4809 دانمارك 

 0.6 57.9 ● 6561 4144 1148 روسيه سفيد

 0.6 18.3- 6362 6382 7789 7417 سوئد 

 0.7 17.1 7424 8247 7022 7996 سوئيس 

 3.8 6.2 41424 42974 40339 30550 فرانسه 

 0.4 13.6- 6024 4779 5518 4437 فنالند 

 0.4 10.4- 4624 4774 5312 4266 لهستان 

 0.4 0.8- 5017 4320 4341 3924 نروژ

 8.1 5.8 88110 90429 85219 50428 هلند 

 0.5 20.0- 4054 5218 6506 4751 يونان 

 4.3 2.3- 17989 48279 49292 34974 ساير

 33.2 0.2 333968(1) 372009 370197 288044 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.6 4.7 ● 18058 17195 12331 امارات متحده عربي

 1.0 25.6 ● 11306 8976 648 عراق

 1.5 63.3 ● 16579 10127 2842 عربستان سعودي 

 0.3 31.6 ● 3606 2732 1073 اردن
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 )هزار تن( 

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

 0.6 12.4 ● 6621 5873 4788 لبنان

 0.4 19.8 ● 5028 4184 2354 يمن 

 0.9 1.5- 3841 10257 10386 10672 ساير

 6.4 19.8 3841(1) 71455 59473 34708 جمع خاورميانه

       آفريقا

 0.6 7.3- ● 6367 6846 797 آفريقاي جنوبي 

 0.4 111.7 ● 4490 2115 199 الجزاير

 0.4 26.8 ● 4922 3870 1455 ليبي

 0.6 2.4- ● 7186 7339 3538 مراكش 

 0.8 1.0 ● 9395 9278 1901 مصر

 0.7 2.5 ● 7932 7720 7223 نيجريه

 0.3 5.1- ● 3099 3258 2842 تونس

 0.3 7.7 ● 3548 3285 1165 آنگوال

 0.3 27.1 ● 3354 2632 589 غنا

 0.3 16.3 ● 3085 2646 1088 كنيا 

 2.3 3.8 ● 25293 24290 16012 ساير

 7.0 7.1 ● 78671 73279 36809 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 1.6 22.2 19774 17803 14534 4882 استراليا

 2.8 14.0 ● 30911 27041 14995 اندونزي

 0.9 9.1- ● 10557 11587 5205 پاكستان

 4.7 4.5- ● 53015 55346 37595 چين

 1.1 9.1- ● 12779 14022 8134 چين تايپه

 0.2 6.4- 2069 1732 1846 1512 زالندنو

 4.5 4.1 45003 49924 47821 49188 ژاپن

 8.7 10.4- ● 97819 108834 45277 سنگاپور 

 0.6 21.7 ● 6825 5593 4480 فيليپين 

 3.2 13.7 38236 35701 31314 25228 كره جنوبي

 1.2 3.7 ● 13642 13118 6919 مالزي

 1.4 0.8- ● 15773 15849 8007 هندوستان

 0.3 9.7 ● 3755 3413 2577 بنگالدش

 0.3 21.2 ● 3432 2823 1498 سريالنكا

 1.1 10.2- ● 12104 13437 10525 ويتنام 

 1.6 6.8- ● 18201 19471 14563 هنگ كنگ 

 1.3 20.2 ● 14196 11782 8718 ساير

 35.6 0.2- 105082(1) 398169 397831 249303 نوسيهجمع آسيا و اقيا

 100.0 0.9 ● 4440441 4491011 765926 كل جهان 
 OECD  463770 555708 556627 550429 -0.1 49.7 كشورهاي

 OECD 302156 550237 562487 ● 1.9 50.3كشورهاي غير 

 27.5 1.3- ● 307282 310493 256438 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      ذ:مأخ

باشند. مقادير در دسترس نمي                                                                 باشد.مي OECDكشورهاي هاي نفتي واردات فرآورده( تنها شامل 1



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  933

 

 )هزار تن(

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 11.7 3.6 149135 140684 135451 53323 متحده آمريكااياالت 

 1.9 22.7 24560 22992 18694 20672 كانادا 

 0.6 16.9- 8666 7504 9010 4533 مكزيك

 14.3 4.6 182361(1) 171180 163155 78528 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.2 4.8- ● 2339 2449 8183 آرژانتين 

 0.7 3.9 ● 8306 7974 8820 يل هلند آنت

 0.5 3.7- ● 6581 6816 8928 برزيل

 0.3 21.9 ● 4069 3330 1899 پرو 

 0.4 22.6- ● 5093 6564 6769 ترينيداد و توباگو 

 0.4 4.2- ● 5055 5264 4018 كلمبيا 

 2.1 19.9- ● 24934 31053 23759 ونزوئال

 0.5 47.7- 1050 6558 12493 13445 ساير

 5.3 17.4- 1050(1) 62935 75943 75821 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.5 3.3 19250 18528 17883 18846 آلمان

 0.2 9.8 2466 2394 2174 1395 اتريش

 1.4 30.8 18547 17125 13054 6802 اسپانيا 

 0.3 10.7- 4021 3432 3832 3278 اسلواكي 

 2.3 2.8- 25887 27083 27799 23316 انگلستان 

 2.3 7.7 23124 27681 25641 22713 ايتاليا

 1.9 11.6 25096 22948 20502 20239 بلژيك

 0.3 16.4 ● 4129 3539 1623 بلغارستان 

 0.3 29.3 5265 3703 2856 1675 پرتغال 

 0.2 20.1- ● 2141 2673 2427 تركمنستان 

 0.6 1.7- 6569 7256 7365 4193 تركيه

 0.5 0.2 6609 5772 5747 3952 دانمارك 

 8.9 2.4 ● 106958 104118 66963 روسيه 

 1.5 12.9 ● 17652 15599 8925 روسيه سفيد 

 0.3 9.2- ● 3306 3631 3550 روماني 

 1.1 16.5 9276 12781 10937 9774 سوئد 

 1.7 12.5- 18987 19891 22673 22477 فرانسه

 0.6 5.5 9018 7597 7184 5450 فنالند 

 0.5 8.8 ● 6387 5856 2794 قزاقستان 

 0.5 25.5 6478 5785 4596 2016 لهستان 

 0.6 2.1- ● 7593 7736 5011 ليتواني 

 0.2 4.2- 2827 2813 2927 2457 مجارستان 
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 )هزار تن(

 2213 2212 2211 2223 نام كشور
 2212/ 2211تغييرا  

 )درصد(

 2212سهم در كل 

 )درصد(

 1.2 6.0- 14347 14777 15673 13477 نروژ 

 8.5 3.4 99832 101788 98148 65562 هلند

 1.0 35.7 13654 12061 8865 4728 يونان 

 1.0 15.0- 5289 12105 14197 18174 ساير

 39.5 3.8 316542(1) 473686 455205 341817 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.2 0.9- ● 14688 14774 18522 امارات متحده عربي

 1.0 4.7 ● 11784 11228 11620 بحرين 

 5.1 17.9 ● 60859 51489 56986 عربستان سعودي 

 2.7 5.3 ● 32552 30832 32332 كويت

 1.7 7.1 ● 20909 19474 4980 قطر 

 1.7 29.0- 3446 20144 28295 28246 ساير 

 13.4 2.8 3446(1) 160936 156092 152686 جمع خاورميانه

       آفريقا

 0.2 2.5 ● 2098 2042 5027 آفريقاي جنوبي 

 1.5 8.3- ● 17950 19522 20247 الجزاير

 0.2 15.3- ● 2091 2463 7410 مصر

 0.8 5.8 ● 9252 8719 13683 ساير 

 2.6 4.4- ● 31391 32746 46367 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.2 6.7 2068 2132 1993 4238 استراليا

 0.4 15.7- ● 4265 5046 8566 اندونزي

 1.0 19.5 ● 11574 9656 4677 تايلند 

 2.4 7.7- ● 28402 30691 15202 چين 

 1.3 22.3 ● 16127 13150 9730 ايپه چين ت

 1.1 6.6- 16479 12685 13545 3970 ژاپن

 6.8 10.7- ● 81646 91172 47348 سنگاپور 

 4.7 7.3 54895 56723 52743 27891 كره جنوبي 

 1.1 33.7 ● 12942 9654 8802 مالزي

 5.4 2.5 ● 64680 62933 14964 هندوستان 

 0.1 5.0 ● 1677 1593 554 ويتنام 

 0.4 10.5- 252 5325 5934 4089 ساير

 24.9 0.3- 73694(1) 298178 298110 150031 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 1.2 ● 1198306 1181251 845250 كل جهان 

 OECD  355132 539021 566129 577093 4.7 47.2 كشورهاي

 OECD 490118 642230 632177 ● -1.8 52.8كشورهاي غير 

 26.2 5.8 ● 313595 295612 229354 شور اتحاديه اروپا ك 82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 باشند. مقادير در دسترس نمي                                                               باشد.مي OECDكشورهاي هاي نفتي صادرات فرآورده( تنها شامل 1



      

 
  1932ترازنامه انرژي سال  932

 

  1972-2213هاي اي توليد )اسپا ( طي سال( : قيمت فروش تك م موله نفت خام در بازارهاي منطقه2-18جدول )
  )دالر به ازاء هر بشکه( 

 سال
نفت سبك 

 (1)دوبي
 (2)برنت

نفت سبك 

 نيجريه

توسط نفت م

(3)تگزاس غربي
 

 سبد نفتي اوپك
نفت خام 

 سبك ايران

نفت خام 

 سنگين ايران

2798 1.9 - - - ● ● ● 

2793 2.8 - - - ● ● ● 

2791 10.4 - - - ● ● ● 

2795 10.7 - - - ● ● ● 

2796 11.6 12.8 12.9 12.2 ● ● ● 

2799 12.4 13.9 14.2 14.2 ● ● ● 

2792 13.0 14.0 13.7 14.6 ● ● ● 

2797 29.8 31.6 29.3 25.1 ● ● ● 

2721 35.7 36.8 37.0 38.0 36.2 35.2 34.5 

2722 34.3 35.9 36.2 36.1 34.9 33.2 31.6 

2728 31.8 33.0 33.3 33.7 32.4 30.3 28.7 

2723 28.8 29.6 29.5 30.3 29.0 28.2 27.2 

2721 28.1 28.8 28.1 29.4 28.2 26.8 26.2 
2725 27.5 27.6 27.8 28.0 27.0 26.0 25.6 
2726 13.1 14.4 14.5 15.1 13.5 13.5 13.0 
2729 17.0 18.4 18.4 19.2 17.7 17.0 16.6 
2722 13.3 14.9 15.0 16.0 14.2 13.3 12.9 
2727 15.6 18.2 18.3 19.7 17.3 16.0 15.5 
2771 20.5 23.7 23.9 24.5 22.3 20.6 19.9 
2772 16.6 20.0 20.1 21.5 18.6 17.4 16.3 
2778 17.2 19.3 19.6 20.6 18.4 17.8 16.7 
2773 14.9 17.0 17.4 18.4 16.3 15.1 14.1 
2771 14.7 15.8 16.3 17.2 15.5 14.8 14.6 
2775 16.1 17.0 17.3 18.4 16.9 16.2 16.3 
2776 18.5 20.7 21.2 22.2 20.3 19.0 18.5 
2779 18.2 19.1 19.3 20.6 18.7 18.2 18.0 
2772 12.2 12.7 12.6 14.4 12.3 12.0 11.5 
2777 17.2 18.0 18.0 19.3 17.5 17.3 16.9 
8111 26.2 28.5 28.4 30.4 27.6 26.8 26.0 
8112 22.8 24.4 24.2 25.9 23.1 22.9 21.7 
8118 23.7 25.0 25.0 26.2 24.4 23.5 23.1 
8113 26.8 28.8 28.7 31.1 28.1 26.89 26.34 
8111 33.6 38.3 38.1 41.5 36.05 34.60 33.06 
8115 49.4 54.5 55.7 56.6 50.64 50.66 47.99 
8116 61.5 65.1 67.1 66.0 61.08 61.07 59.27 
8119 68.2 72.4 74.5 72.2 69.08 69.30 67.06 
8112 94.3 97.3 101.4 100.1 94.45 94.66 91.49 
8117 61.4 61.7 63.3 61.9 61.06 61.25 60.62 
8121 78.1 79.5 81.1 79.4 77.45 78.18 76.74 
8122 106.2 111.3 113.6 95.0 107.46 108.29 106.11 
8128 109.1 111.7 114.2 94.1 109.45 109.71 109.11 

8123 105.5 108.7 111.9 98.0 105.87 107.20 105.80 

.www.opec.org, Annual Statistical Bulletin 2014  BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2014 Edition     مأخذ :

 مربوط به نفت سبك دوبي است.  1756-2112مربوط به نفت سبك عربي و ارقام سالهاي  1792-55( ارقام سالهاي 1
 ست.مربوط به نفت برنت ا 1754-2113مربوط به نفت فورتيز و ارقام سالهاي  1796-53( ارقام سالهاي 2
 هاي اسپات است.مربوط به قيمت 1754-2112هاي فروش و ارقام سالهاي  مربوط به قيمت 1796-53( ارقام سالهاي 3

  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 )دالر / ليتر(        2213در سال  OECD( : قيمت و درصد ماليا   بنزين موتور و نفت گاز در كشورهاي 2-19جدول )

نام كشور

 نفت گاز وتوربنزين م

 غيرتجاري تجاري بدون سرب سرب دار

 قيمت
ماليا  

 )درصد(
 قيمت

 ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(

         آمريكاي شمالي 

 13.7 1.036 13.7 1.036 13.9 0.968 14.6 0.926 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● 24.5 1.248 28.8 1.370 30.8 1.244 كانادا 

 13.8 0.919 - 0.800 13.8 0.940 13.8 0.892 مكزيك 

              آمريكاي مركزي و جنوبي

 24.1 1.248 ● ● 41.7 1.622 41.8 1.576 شيلي 

         اروپا  و اورآسيا

 48.9 1.897 39.1 1.594 57.0 2.121 - ▲ آلمان

 47.8 1.801 38.9 1.441 53.2 1.847 53.2 1.845 اتريش

 44.6 1.803 33.0 1.490 49.8 1.900 - ▲ اسپانيا 

 46.4 1.756 35.7 1.463 48.9 1.741 - ● استوني

 42.8 1.865 31.5 1.554 50.9 1.998 - ● اسلواكي

 49.7 1.831 39.1 1.513 55.4 1.974 - ● اسلوواني

 57.9 2.195 49.5 1.829 59.8 2.097 - ▲ انگلستان 

 54.7 2.203 45.1 1.817 59.2 2.322 - ▲ ايتاليا 

 50.3 2.013 38.9 1.637 55.7 2.111 - ▲ ايرلند

 46.4 1.959 35.1 1.619 54.5 2.192 - ▲ بلژيك 

 45.2 1.843 39.5 1.671 55.8 2.096 - ▲ پرتغال 

 ● ● ● ● ● ● - ▲ تركيه
 47.6 1.847 36.7 1.527 52.8 1.850 53.5 1.816 جمهوري چك

 46.6 2.016 32.9 1.613 54.9 2.250 55.0 2.245 دانمارك 

 51.8 2.234 39.7 1.787 57.4 2.205 - ▲ سوئد 

 48.3 2.040 49.0 1.704 48.8 1.913 - ▲ سوئيس 

 48.9 1.792 38.9 1.498 56.2 2.041 - ▲ فرانسه 

 50.5 2.000 38.7 1.613 59.3 2.165 - ▲ فنالند 

 40.6 1.617 31.7 1.406 47.6 1.772 - ● لوكزامبورگ 

 45.3 1.732 32.7 1.408 49.2 1.733 - ▲ لهستان 

 48.0 1.904 33.9 1.499 50.8 1.867 - ▲ مجارستان 

 53.1 2.239 41.4 1.791 58.6 2.506 - ▲ نروژ 

 48.8 1.886 38.0 1.559 60.7 2.304 - ▲ هلند 

 42.7 1.827 29.5 1.485 58.7 2.225 - ▲ يونان 

         خاورميانه 

 ● ● ○ ○ ● ● - ● فلسطين اشغالي 

         آسيا و اقيانوسيه 

 34.1 1.469 ● ● 33.5 1.507 35.3 1.403 استراليا 

 13.3 1.206 0.30 0.940 41.3 1.820 41.8 1.723 زالندنو 

 29.1 1.385 32.0 1.233 ● ● 40.7 1.598 ژاپن 

 39.7 1.580 ● ● 44.4 2.024 47.8 1.758 كره جنوبي 

 - OECD   1.050 - 1.206 - 1.334 - 1.524 كشورهاي 
 - 1.943 - 1.611 - 2.098 - ● اروپايي   OECDكشورهاي 

  IEA, International Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                         مأخذ: 

IEA, International Energy Agency,Energy Prices & Taxes, Second Quarter, 2014 Edition. 

            ارائه شده است. 3هاي مربوطه در پيوست  مالحظات: ضريب تبديل و ارزش حرارتي

  باشند. مقادير محرمانه مي                             .در كشور مذكور كاربرد ندارد                                               باشند. مقادير در دسترس نمي      
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 2213در سال  OECD( : قيمت و درصد ماليا   نفت كوره سنگين و سبك در كشورهاي 2-22جدول )

نام كشور

 نفت كوره سبك )دالر / هزار ليتر( نفت كوره سنگين )دالر / تن(

 خانگي صن ت نيروگاه صن ت

 قيمت
ماليا  

 )درصد(
 قيمت

 ماليا 

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(

         آمريكاي شمالي 

 4.7 1048.4 4.9 783.7 4.2 809.2 4.9 694.0 اياالت متحده آمريكا 

 9.8 1168.7 8.5 917.0 ● ● 8.5 718.7 كانادا 

 ▲ ▲ - 691.5 - 550.3 - 548.4 مكزيك 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 14.8 1272.8 ● ● ● ● ● ●  شيلي

         اروپا و اورآسيا 

 23.3 1108.1 9.0 902.2 ○ ○ ● ● آلمان

 28.2 1257.0 14.7 987.7 1.6 638.6 ● ● اتريش

 26.9 1210.2 11.6 1000.2 ● ● ● ● اسپانيا 

 27.8 1322.8 13.4 1102.3 ● ● ● ● استوني

 ● ● - 1098.4 ▲ ▲ ▲ ▲ اسلواكي 

 34.9 1337.1 21.2 1105.1 ● ● ▲ ▲ اسلوواني

 20.7 1090.9 17.3 1007.9 21.4 789.1 ▲ ▲ انگلستان 

 46.1 1873.7 34.6 1545.3 ● ○ ● ● ايتاليا 

 20.2 1415.6 5.5 1150.6 ● ● 7.4 1105.1 ايرلند

 19.5 1119.9 2.7 925.5 ▲ ▲ ▲ ▲ بلژيك 

 43.8 1708.8 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ پرتغال 

 ● ● ● ● ● ● ● ● تركيه

 27.5 1228.2 3.7 923.8 ○ ○ ○ ○ جمهوري چك

 46.0 2059.8 7.2 1197.3 ● ● ● ● دانمارك 

 49.3 2046.8 17.5 1026.3 ● ● ▲ ▲ سوئد 

 17.3 1083.7 11.4 944.9 ● ● ▲ ▲ سوئيس 

 22.5 1231.2 7.6 984.7 ● ● ● ● فرانسه 

 34.2 1466.1 18.3 1182.3 ● ● ● ● فنالند 

 12.0 1023.2 3.0 928.2 ● ● ▲ ▲ ورگ لوكزامب

 24.6 1239.1 7.5 975.2 3.0 665.2 3.0 670.1 لهستان 

 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● ● مجارستان 

 36.2 1677.5 20.3 1342.0 ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ 

 ● ● ● ● ● ● ▲ ▲ هلند 

 44.7 1684.2 32.0 1369.3 ● ● ● ● يونان 

         خاورميانه

 ● ● ● ○ ● ● ● ○ فلسطين اشغالي

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ● ● - 760.5 ○ ○ - 676.2 زالندنو 

 7.1 1013.6 7.3 934.7 ● ● ● ● ژاپن 

 16.7 1247.1 ▲ ▲ ● ● 11.4 823.9 كره جنوبي 

 ● OECD   ● - ● ● 913.1 ● 1172.6 كشورهاي 

 ● 1238.2 ● 1058.7 ● ● - ● اروپايي   OECDكشورهاي 

IEA, International Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                         مأخذ: 

  ارائه شده است. 3هاي مربوطه در پيوست  مالحظات: ضريب تبديل و ارزش حرارتي

  باشند.  مقادير محرمانه مي                             .در كشور مذكور كاربرد ندارد                                       باشند. مقادير در دسترس نمي       
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 هاي نفتي در برخي از كشورهاي جهان( : شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي فرآورده2-21جدول )

  2213و  2212، 2223هاي  طي سال

 نام كشور
 خرده فروشي روشيعمده ف

 2213 2212 2223 سال پايه 2213 2212 2223 سال پايه

 آمريكاي شمالي 

 303.8 312.7 135.2 100=84-1982 294.7 306.5 97.7 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 187.8 186.7 107.1 100=2002 134.7 131.9 58.7 100=2010 كانادا 

         اروپا  و  اورآسيا 

 136.1 142.0 85.2 100=2005 ● ● ● 100=1995 آلمان

 142.7 148.6 79.7 100=2005 ● ● ● - اتريش

 152.1 152.0 82.2 100=2005 ● ● ● - اسپانيا 

 162.0 168.2 73.2 100=2005 ● ● ● - استوني

 117.1 121.3 84.2 100=2005 ● ● ● - اسلواكي 

 160.1 159.4 80.2 100=2005 ● ● ● - اسلوواني 

 115.7 116.9 65.0 100=2010 120.0 121.6 56.5 100=2010 انگلستان 

 146.9 149.3 85.1 100=2005 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 252.9 261.0 133.3 100=1995 115.7 119.4 55.4 100=2010 ايرلند

 100.0 104.6 53.0 100=2013 120.8 130.4 47.8 100=2010 بلژيك 

 145.8 149.6 81.7 100=2005 ● ● ● - پرتغال 

 194.7 182.3 72.0 100=2005 ● 439.3 100.0 100=2003 تركيه

 127.6 129.4 87.1 100=2000 ● ● ● - جمهوري چك

 164.1 168.2 98.8 100=2000 132.2 135.7 47.7 100=2010 دانمارك 

 237.3 246.3 122.4 100=2000 ● 224.6 101.2 100=2000 سوئد 

 208.5 213.9 129.3 100=1995 299.6 312.5 151.4 100=1995 يس سوئ

 208.6 213.7 120.4 100=1998 132.2 140.7 53.8 100=2010 فرانسه

 525.0 538.7 186.1 100=1990 415.9 431.5 196 100=1990 فنالند

 ● 152.4 74.8 100=2005 ● ● ● - لوكزامبورگ

 172.2 179.2 99.4 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 969.0 921.6 327.2 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 186.7 188.2 113.1 100=1998 211.0 213.7 89.8 100=2000 نروژ 

 158.4 160.8 99.4 100=2000 241.3 257.5 87.0 100=2000 هلند 

 193.6 184.6 74.0 100=2009 191.7 208.5 56.9 100=2005 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 102.7 100.4 62.3 100=12-2011 ● ● ● - استراليا 

 4Q2010=100 57.4 121.8 115.2 2Q2006=100 62.8 125.1 125.7 زالندنو 

 116.9 111.0 77.9 100=2010 127.2 116.4 65.4 100=2010 ژاپن 

 113.2 117.2 70.0 100=2010 125.0 132.9 53.1 100=2010 كره جنوبي 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                            مأخذ:         
IEA, International Energy Agency,Energy Prices & Taxes, Second Quarter, 2014 Edition. 

  باشند.    مقادير در دسترس نمي 
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  2213هاي نفتي در سال  نهايي فرآوردهكنندگان ( : شاخص قيمت اسمي و واق ي مصرف 2-22جدول )
 (  2313=  133 )سال 

 نام كشور
شاخص واق ي شاخص اسمي

 صن ت و خانگي صن ت خانگي صن ت و خانگي صن ت خانگي

 آمريكاي شمالي 
 118.4 119.0 118.1 127.7 131.5 126.1 اياالت متحده آمريكا 

 118.8 119.6 118.4 126.4 129.9 124.8 كانادا

 123.6 122.5 123.9 138.4 137.9 138.5 مكزيك

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 116.7 ● 116.7 136.4 ● 136.4 شيلي 

       اروپا  و اورآسيا

 110.6 110.9 110.3 116.9 117.2 116.6 آلمان

 116.6 120.5 110.8 125.0 128.7 119.6 اتريش

 113.1 112.1 115.8 123.0 122.5 124.2 اسپانيا 

 109.2 111.7 105.4 119.8 120.8 118.3 استوني

 115.4 118.3 110.2 122.9 124.3 120.3 اسلواكي 

 115.3 113.1 118.6 122.2 119.6 126.1 اسلوواني

 103.6 104.3 102.6 115.3 115.7 114.8 انگلستان 

 123 125.9 118.7 131.7 134.5 127.3 ايتاليا 

 119.8 122.0 117.1 123.7 124.5 122.8 ايرلند

 111.8 110.9 113.6 122.8 123.1 122.3 بلژيك 

 111.1 112.1 108.9 118.9 120.1 116.3 پرتغال 

 112.9 114.5 105.3 140.9 142.9 131.2 تركيه

 107.3 107.9 106.3 115.6 116.9 113.6 جمهوري چك

 115.1 117.8 112.7 122.5 125.9 119.5  دانمارك

 112.3 117.9 106.2 113.6 116.7 110.3 سوئد 

 111.4 111.2 111.6 110.3 109.4 110.8 سوئيس 

 111.1 110.2 113.2 118.4 118.2 118.8 فرانسه 

 115.5 121.5 109.6 125.5 132.8 118.2 فنالند 

 114.4 116.3 109.0 121.0 122.2 117.8 لوكزامبورگ 

 114.3 116.4 110.7 125.3 127.9 120.6 لهستان 

 115.1 118.7 110.5 127.3 130.4 123.4 مجارستان 

 106.7 103.7 111.5 114.1 112.9 116.2 نروژ 

 106.4 105.3 107.5 117.4 119.4 115.5 هلند 

 118.3 104.6 122.6 124.5 115.3 127.4  يونان

       خاورميانه 

 108.6 ● 108.6 116.0 ● 116.0 اشغالي فلسطين 

       آسيا و اقيانوسيه 

 109.5 114.1 107.3 116.6 118.6 115.5 استراليا 

 111.0 109.0 111.9 118.1 116.3 119.0 زالندنو 

 121.9 130.9 118.5 121.9 130.7 118.5 ژاپن 

 108.4 110.3 106.1 115.3 116.1 114.3 كره جنوبي

 OECD 124.3 126.5 125.2 116.7 116.6 116.7كل كشورهاي 

 ,www.iea.org IEA, International Energy Agency, Online Data Services.         مأخذ:                                                         

  باشند. مقادير در دسترس نمي                               
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نمودار )7-2( : قيمت سبد نفتي اوپك طي سال هاي 1980-2013

0

20

40

60

80

100

120

1
9
8
0

1
9
8
1

1
9
8
2

1
9
8
3

1
9
8
4

1
9
8
5

1
9
8
6

1
9
8
7

1
9
8
8

1
9
8
9

1
9
9
0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3 سال

( دالر به ازاي هر بشكه )

نمودار )8-2( : قيمت ماهانه سبد نفتي اوپك در سال هاي 2012 و 2013
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نمودار )9-2( : قيمت فروش اسپا  نفت خام  طي سال هاي 1982-2013
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 ذخایر گازطبيعي   -

 توليد گازطبيعي    -

 صادرات و واردات گازطبيعي   -

 مصرف گازطبيعي در جهان  -

  ، خودمصرفي بخش انرژي و تلفات توزیعلمصرف گازطبيعي در بخش تبدی  -

 ها  مصرف نهایي گازطبيعي کشورهاي جهان به تفكيک بخش  -

 ذخيره سازي گازطبيعي  ظرفيت  -

 و گازطبيعي  LNGقيمت   -

    OECDقيمت و درصد ماليات گازطبيعي در کشورهاي  -

 قيمت وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله   -

 شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي گازطبيعي   -

 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي   -

  LNGهاي صادراتي و وارداتي  تجارت، پایانه  -

 وارداتي  LNGقيمت   -

 

 
 گازطبيعي جداول  -2-8-2
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 3212و  3213، 3222های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 نام كشور
 3222در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3213در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3212در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد

       آمريكای شمالي

 13.6 5.0 9.3 330.0 8.7 5.4 اياالت متحده آمريكا

 13.1 1.1 2.0 71.4 2.0 1.6 كانادا 

 6.1 0.2 0.3 12.3 0.4 0.4 مكزيك

 13.0 6.3 11.7 413.7 11.1 7.4 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 8.9 0.2 0.3 11.1 0.3 0.6 آرژانتين

 21.2 0.2 0.5 15.9 0.5 0.2 برزيل

 15.2 0.2 0.3 11.2 0.3 0.8 بوليوي

 35.7 0.2 0.4 15.4 0.4 0.2 پرو 

 8.2 0.2 0.4 12.4 0.4 0.5 ترينيداد و توباگو

 12.8 0.1 0.2 5.7 0.2 0.1 كلمبيا

 3.0 5.6 196.8 5.6 4.2 ونزوئال
(1) 

  24.9 0.1 2.2 0.1 0.1 ساير

 43.50 4.1 7.7 270.9 7.7 6.8 آمريكای مركزی و جنوبي جمع

       اروپا و اورآسيا 

 54.3 0.5 0.9 31.0 0.9 0.9 آذربايجان

  5.9 0.05 1.7 0.1 0.2 آلمان

 19.7 0.6 1.1 38.3 1.1 1.2 ازبكستان

 6.7 0.1 0.2 8.6 0.2 0.9 انگلستان

 33.4 0.3 0.6 22.7 0.6 0.7 اوكراين

  7.3 0.1 1.8 0.1 0.1 ايتاليا

 9.4 17.5 617.3 17.5 2.3 تركمنستان
(1)

 

  1.2   7.0 0.1 دانمارك

 51.7 16.8 31.3 1103.6 31.0 30.4 روسيه

 10.6 0.1 0.1 4.1 0.1 0.3 روماني

 82.5 0.8 1.5 53.9 1.5 1.3 قزاقستان

 27.5 0.1 0.1 4.1 0.1 0.1 لهستان

 18.8 1.1 2.0 72.4 2.1 2.5 نروژ

 12.4 0.5 0.9 30.1 0.9 1.4 هلند 

 33.4 0.1 0.2 8.8 0.3 0.4 ساير 

 54.8 30.5 56.6 1999.5 56.5 42.7 جمع اروپا و اورآسيا 

       خاورميانه

 3.3 6.1 215.1 6.1 6.0 امارات متحده عربي
(1) 

 12.1 0.1 0.2 6.7 0.2 0.1 بحرين
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 ادامه... 3212و  3213، 3222های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 نام كشور
 3222در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3213در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3212در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد

 63.9 0.2 0.3 10.1 0.3 0.3 سوريه

 1.9 3.6 126.7 3.6 3.2 عراق
(1) 

 79.9 4.4 8.2 290.8 8.2 6.8 دي عربستان سعو

 30.7 0.5 0.9 33.5 0.9 1.0 عمان

 13.3 24.7 871.5 24.9 25.3 قطر
(1) 

 1.0 1.8 63.0 1.8 1.6  كويت
(1) 

 46.3 0.3 0.5 16.9 0.5 0.5 يمن 

 18.3 34.0 1201.1 33.8 27.6 ساير 
(1) 

 (1) 43.2 80.3 2835.4 80.3 72.4 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 57.3 2.4 4.5 159.1 4.5 4.5 الجزاير

 0.8 1.5 54.7 1.5 1.5 ليبي
(1) 

 32.9 1.0 1.8 65.2 2.0 1.7 مصر

 2.7 5.1 179.4 5.1 5.1 نيجريه
(1) 

 56.9 0.7 1.2 43.3 1.2 1.0 ساير

 69.5 7.6 14.2 501.7 14.4 13.9 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 85.8 2.0 3.7 129.9 3.8 2.4 استراليا 

 41.6 1.6 2.9 103.3 2.9 2.6 اندونزي

 23.6 0.2 0.3 10.2 0.3 0.3 برونئي 

 12.6 0.1 0.3 9.7 0.3 0.4 بنگالدش 

 16.7 0.3 0.6 22.7 0.6 0.8 پاكستان 

 6.8 0.2 0.3 10.1 0.3 0.4 تايلند

 28.0 1.8 3.3 115.6 3.3 1.3 چين 

 15.8 0.6 1.1 38.5 1.1 2.5 مالزي

 21.6 0.2 0.3 10.0 0.3 0.4 ميانمار

 40.2 0.7 1.4 47.8 1.3 0.9 هندوستان 

 79.8 0.6 1.1 38.8 1.1 0.7 ساير 

 31.1 8.2 15.2 536.6 15.2 12.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 55.1 100.0 185.7 6557.8 185.3 155.7 كل جهان 

 OECD  15.3 18.7 678.3 19.2 10.3 16.0 كشورهاي

 OECD 140.4 166.6 5879.5 166.5 89.7 76.7كشورهاي غير 

 10.7 0.8 1.6 55.6 1.6 3.2 كشور اتحاديه اروپا 72

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2014 Edition                                                                                مأخذ:
 د.نباش مي 10/1كمتر از ادير مق                                 سال است. 111ذخاير به توليد بيش از  نسبت  ( 1
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  3211-3212، 3222های طي سال ن( : توليد گازطبيعي در جها3-32جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3212 3213 3211 3222 نام كشور
 3212/ 3213تغييرات 

 )درصد(

 3212سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 19.8 1.3 687.8 680.8 646.9 544.5 اياالت متحده آمريكا

 4.5 0.5- 156.3 157.5 160.5 183.3 كانادا 

 1.4 1.6- 47.6 48.5 50.2 32.8 مكزيك

 25.6 0.8 891.8 886.9 857.6 760.5 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 1.1 5.2- 38.6 40.8 41.7 44.9 آرژانتين

 0.6 10.8 21.2 19.2 16.7 10.1 برزيل

 0.6 14.7 20.8 18.2 16.0 7.2 بوليوي 

 0.4 3.3 12.8 12.4 12.2 0.6 پرو

 1.2 0.8 41.2 41.0 40.8 26.4 ترينيداد و توباگو 

 0.0 24.4- 0.9 1.2 1.5 1.6 شيلي 

 0.4 2.0 12.8 12.6 12.3 7.5 كلمبيا 

 0.8 0.0 26.4 26.4 25.1 23.7 ونزوئال

 0.0 2.0 1.6 1.5 1.4 0.9 ساير

 5.1 1.9 176.3 173.4 167.7 123.0 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.5 4.1 18.4 17.7 16.4 5.0 آذربايجان

 0.3 6.6- 12.1 13.0 14.8 21.7 آلمان 

 1.8 0.3 62.7 62.7 62.9 57.9 ازبكستان

 1.1 6.1- 38.4 40.9 47.6 108.2 انگلستان

 0.6 0.2- 19.6 19.7 19.8 20.6 اوكراين

 0.2 9.9- 7.7 8.6 8.4 13.9 ايتاليا

 2.2 9.9 76.1 69.4 66.5 59.5 تركمنستان

 0.1 17.5- 4.8 5.8 6.6 8.1 دانمارك

 19.3 2.2 671.0 658.0 672.8 608.2 روسيه

 0.3 2.4- 10.6 10.9 10.9 13.1 روماني

 1.0 4.8 34.6 33.1 29.4 12.2 قزاقستان

 0.2 0.2 6.1 6.1 6.1 5.8 لهستان 

 3.1 5.0- 108.1 114.1 101.3 78.1 نروژ

 2.5 7.8 86.2 80.2 80.6 72.9 هلند

 0.2 13.6- 8.0 9.3 10.2 11.5 ساير 

 33.5 1.6 1164.3 1149.7 1154.4 1096.4 جمع اروپا و اورآسيا



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  979

 

 ... ادامه3211-3212، 3222های ن طي سال( : توليد گازطبيعي در جها3-32جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3212 3213 3211 3222 نام كشور
 3212/ 3213تغييرات 

 )درصد(

 3212سهم در كل 

 )درصد(

       خاورميانه

 1.6 3.3 54.0 52.5 50.5 44.8 امارات متحده عربي 

 0.4 14.2 14.7 12.9 12.8 9.2 بحرين

 0.2 8.4- 5.3 5.8 7.9 6.9 سوريه

 0.2 4.1- 5.8 6.0 6.1 1.6 عراق

 2.4 4.0 84.1 81.1 74.7 47.1 عربستان سعودي 

 0.9 1.5 32.5 32.2 31.9 20.6 عمان

 4.6 1.8 161.1 158.8 151.2 31.0 قطر

 0.4 0.8 15.6 15.5 13.5 10.0 كويت

 0.3 36.5 10.6 7.8 9.6 0.0 يمن

 4.8 4.5 165.8 159.0 154.9 79.8 ساير

 15.8 3.7 549.5 531.5 513.2 251.0 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 2.3 5.5- 80.3 85.3 81.8 84.0 الجزاير

 0.2 35.5- 7.8 12.2 7.9 6.4 ليبي

 1.5 4.7- 51.4 54.1 56.4 28.6 مصر

 1.0 16.2- 34.4 41.2 38.3 22.0 نيجريه

 0.6 3.0 19.2 18.7 18.8 6.3 ساير 

 5.6 8.4- 193.2 211.5 203.2 147.3 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 1.7 10.5 59.9 54.4 51.5 34.1 استراليا

 2.3 2.5 78.8 77.1 81.4 77.9 اندونزي

 0.4 2.7 12.4 12.1 12.4 12.0 برونئي 

 0.6 4.2 22.0 21.2 20.2 11.2 بنگالدش

 1.1 6.2- 36.6 39.1 38.8 31.9 پاكستان

 1.2 25.6 41.9 33.5 28.1 21.7 تايلند

 3.3 7.7 115.0 107.2 102.7 35.0 چين

 1.8 3.9 63.2 61.0 62.4 53.0 مالزي

 0.3 5.1 12.1 11.6 11.9 7.8 ميانمار

 1.0 13.1- 34.6 39.9 46.7 30.7 هندوستان

 0.8 0.3 28.8 28.8 28.4 14.4 ساير 

 14.5 4.3 505.4 485.9 484.5 329.7 يه جمع آسيا و اقيانوس

 100.0 1.5 3480.5 3438.8 3380.5 2707.9 كل جهان 

 OECD  969.8 1013.1 1033.9 1041.6 1.0 29.9 كشورهاي

 OECD 1738.0 2367.4 2404.9 2438.9 1.7 70.1كشورهاي غير 

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
                     ارقام كشورها با اعمال ضريب تبديل تراژول به ميليون مترمكعب محاسبه گرديده است.(  1
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  3211-3212، 3222های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-32جدول )
 (3)مكعب()ميليارد متر 

 3212 3213 3211 3222 نام كشور
 3212/ 3213تغييرات 

 )درصد(

 3212سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 7.8 8.0- 81.4 88.7 98.3 111.8 اياالت متحده آمريكا

 2.6 13.7- 27.2 31.6 31.5 9.6 كانادا 

 1.8 14.9- 19.0 22.4 17.9 10.2 مكزيك

 12.3 10.3- 127.6 142.7 147.7 131.6 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 1.1 29.3 11.7 9.1 6.8 0.1 آرژانتين

 1.6 29.0 16.7 13.0 10.3 5.0 برزيل

 - - - - - - بوليوي 

 - - - - - - پرو

 - - - - - - ترينيداد و توباگو 

 0.4 3.7- 3.8 3.9 4.0 6.1 شيلي 

 - - - - - - كلمبيا 

 0.02 88.88- 0.2 1.8 2.1 - نزوئالو

 0.2 0.1 2.0 2.0 - 1.1 ساير

 3.3 15.6 34.3 29.8 23.2 12.3 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 - - - - - - آذربايجان

 9.1 7.7 94.9 88.4 89.6 84.0 آلمان 

 1.0 26.4- 10.4 14.2 13.6 8.5 اتريش

 3.4 0.1 35.1 35.1 35.6 24.4 اسپانيا 

 - - - - - 1.4 ازبكستان

 4.7 2.2- 48.5 49.8 53.1 7.8 انگلستان

 2.6 14.8- 27.4 32.3 43.9 61.5 اوكراين

 6.0 8.3- 62.0 67.7 70.4 62.8 ايتاليا

 2.1 1.0 22.2 22.1 22.2 16.8 بلژيك 

 - - - - - - تركمنستان

 4.4 1.2- 45.2 45.8 43.8 21.0 تركيه 

 0.8 14.5 8.5 7.5 9.3 9.5 جمهوري چك 

 0.1 53.8 1.3 0.9 0.8 - دانمارك

 0.8 2.2 8.2 8.0 8.0 8.6 روسيه

 2.0 0.3 20.3 20.3 20.0 18.1 روسيه سفيد 

 4.7 0.6 49.0 48.8 48.0 44.3 فرانسه 

 0.4 0.3 4.3 4.3 4.5 8.7 قزاقستان

 1.2 2.4 12.5 12.3 11.8 9.2 لهستان 

 0.8 0.6 8.2 8.2 8.0 12.1  مجارستان

 - - - - - - نروژ

 2.6 3.8 27.0 26.1 23.0 25.5 هلند

 4.6 5.4- 48.3 51.2 53.3 50.7 ساير 

 51.4 1.5- 533.5 543.0 559.0 474.8 جمع اروپا و اورآسيا



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  973

 

 ... ادامه3211-3212، 3222های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-32جدول )
 (3) مترمكعب()ميليارد  

 3212 3213 3211 3222 نام كشور
 3212/ 3213تغييرات 

 )درصد(

 3212سهم در كل 

 )درصد(

       خاورميانه

 0.1 33.0 0.9 0.7 0.9 - اردن 

 1.9 3.9 19.9 19.2 18.2 0.2 امارات متحده عربي 

 0.2 0.3 2.1 2.1 2.1 - عمان

 - - - - - - قطر

 0.2 17.4- 2.2 2.7 3.5 - كويت

 - - - - - - يمن

  752.0 0.5 0.1 - - ساير

 3.0 7.0 31.3 29.3 36.4 5.9 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 0.4 0.3 3.8 3.8 3.3 - آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير

 0.3 6.4- 2.7 2.9 2.3 1.3 تونس 

 - - - - - - ليبي

 - - - - - - مصر

 - - - - - - موزامبيك 

 - - - - - - جريهني

  - 1.6 1.5 -4.3 0.1 ساير 

 0.8 2.9- 8.0 8.3 5.7 1.3 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.6 12.4 6.5 5.8 6.5 - استراليا

 - - - - - - اندونزي

 - - - - - - برونئي 

 1.2 5.6 12.1 11.5 11.2 8.1 تايلند

 5.0 31.0 52.0 39.8 29.3 - چين

 1.3 42.1 13.2 9.3 8.3 - مالزي

 - - - - - - ميانمار

 11.8 1.3 123.0 121.7 116.6 81.9 ژاپن 

 5.1 11.5 53.2 47.8 46.8 25.4 كره جنوبي 

 1.6 4.5- 16.7 17.5 18.0 - هندوستان

 1.5 0.9 15.3 15.2 16.0 7.3 چين تايپه 

 0.9 0.3 9.0 9.0 8.9 5.4 سنگاپور 

 0.3 0.3 2.8 2.8 3.1 1.9 هنگ كنگ 

  0.5 0.2 0.2 0.2 - ساير 

 29.3 8.6 303.9 280.7 264.8 129.9 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 0.7 1038.6 1033.7 1036.8 755.8 كل جهان 

 OECD  598.9 783.4 778.3 768.6 -1.0 74.0 كشورهاي

 OECD 156.9 253.4 255.5 270.0 6.0 26.0كشورهاي غير 

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. مي 10/1مقادير كمتر از                                (  ارقام كشورها با اعمال ضريب تبديل تراژول به ميليون مترمكعب محاسبه گرديده است.1
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  3211-3212، 3222های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-32جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3212 3213 3211 3222 نام كشور
 3212/ 3213تغييرات 

 )درصد(

 3212سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 4.3 2.5- 44.6 45.9 42.8 19.2 اياالت متحده آمريكا

 7.9 7.5- 82.2 89.1 93.2 101.0 كانادا 

 0.0 60.4- 0.0 0.1 0.2 - مكزيك

 12.1 5.9- 126.8 135.1 136.3 120.3 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 0.01 0.5 0.1 0.1 0.2 6.8 آرژانتين

 - - - - - - برزيل

 1.7 21.3 17.7 14.6 12.6 5.0 بوليوي 

 0.5 0.3 5.4 5.4 5.5 - پرو

 1.9 0.1- 19.8 19.8 19.2 12.1 ترينيداد و توباگو 

 - - - - - - شيلي 

 0.2 0.3 1.9 1.9 2.1 - كلمبيا 

 - - - - - - ونزوئال

 - - - - - - ساير

 4.3 7.4 44.8 41.8 39.6 23.9 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.7 10.7 7.3 6.6 6.8 - آذربايجان

 1.8 10.9 18.8 17.0 17.6 12.7 آلمان 

 0.4 37.5- 4.0 6.4 3.7 1.2 اتريش

 0.5 94.7 5.4 2.8 1.7 - اسپانيا 

 1.0 0.3 10.2 10.2 12.0 7.5 ازبكستان

 1.0 23.6- 10.0 13.1 16.7 16.1 انگلستان

 - - - - - 2.1 اوكراين

 0.02 64.5 0.2 0.1 0.1 0.4 ايتاليا

 0.5 1.0 5.4 5.3 4.3 - بلژيك 

 4.3 0.3 45.1 45.1 43.0 43.6 تركمنستان

 0.1 6.3 0.7 0.6 0.7 - تركيه 

 0.0 8.0 0.01 0.01 0.2 0.1 جمهوري چك 

 0.2 26.0- 2.2 3.0 3.1 2.9 دانمارك

 20.1 9.3 210.7 193.3 201.2 186.2 روسيه

 - - - - - - روسيه سفيد 

 0.5 16.9- 5.2 6.2 3.9 1.0 فرانسه 

 1.0 2.2 10.9 10.7 6.1 11.0 قزاقستان

 0.01 2918.3 0.09 0.003 0.03 0.05 لهستان 

 0.1 73.7 1.5 0.8 0.6 - مجارستان 

 9.8 6.2- 102.1 109.2 95.5 72.0 نروژ

 6.4 11.7 67.3 60.4 55.9 48.1 هلند

 0.04 23.9 0.5 0.4 0.4 0.3 ساير 

 48.5 3.6 507.5 491.4 473.4 405.2 جمع اروپا و اورآسيا



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  976

 

 ... ادامه3211-3212، 3222های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-32جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3212 3213 3211 3222 نام كشور
 3212/ 3213تغييرات 

 )درصد(

 3212سهم در كل 

 )درصد(

       خاورميانه

 - - - - - - اردن 

 0.7 1.0- 7.2 7.3 7.7 7.2 امارات متحده عربي 

 1.2 5.0 12.5 11.9 12.0 11.7 عمان

 11.5 2.0 120.7 118.7 118.5 17.9 قطر

 - - - - - - كويت

 0.7 0.3 7.0 7.0 9.0 - يمن

 - - - - - - ساير

 15.0 1.9 156.7 154.2 156.6 40.1 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 - - - - - - آفريقاي جنوبي 

 4.3 13.6- 45.1 52.3 52.7 61.0 الجزاير

 - - - - - - تونس 

 0.5 11.6- 5.7 6.5 2.4 0.8 ليبي

 0.4 36.7- 3.9 6.2 8.6 - مصر

 0.4 9.5 4.1 3.8 3.3 - موزامبيك 

 2.1 15.2- 21.8 25.8 23.4 11.3 نيجريه

 0.02 - 0.3 - 5 - ساير 

 7.7 14.2- 80.9 94.5 95.7 73.0 جمع آفريقا 

       نوسيه آسيا و اقيا

 3.1 24.7 32.6 26.2 27.1 10.6 استراليا

 3.3 5.7- 34.8 37.0 40.6 42.3 اندونزي

 0.8 0.3 8.5 8.5 8.7 9.7 برونئي 

 - - - - - - تايلند

 0.3 0.3 2.9 2.9 3.2 1.9 چين

 3.3 8.3 34.5 31.9 33.2 24.1 مالزي

 1.0 5.4 10.7 10.1 10.2 6.2 ميانمار

 - - - - - - ژاپن 

 - - - - - - كره جنوبي 

 - - - - - - هندوستان

 - - - - - - چين تايپه 

 - - - - - - سنگاپور 

 - - - - - - هنگ كنگ 

 0.6 0.3 6.1 6.1 6.9 - ساير 

 12.4 6.2 130.0 122.7 129.9 94.9 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 0.9 1046.8 1039.8 1031.3 757.5 كل جهان 

 OECD  285.4 367.4 386.4 382.2 -0.8 36.5 هايكشور

 OECD 472.0 664.0 653.4 664.5 2.0 63.5كشورهاي غير 

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
     عمال ضريب تبديل تراژول به ميليون مترمكعب محاسبه گرديده است.(  ارقام كشورها با ا1
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 )ميليارد مترمكعب(                                                                              3212جهان در سال  LNGتجارت  ( :3-32جدول )  

 وارد كننده / صادر كننده 
اياالت متحده 

 آمريكا
 پرو

داد تريني

 و توباگو
 فرانسه بلژيك  ايتاليا اسپانيا

فدراسيون 

 روسيه
 نروژ

          آمريكای شمالي 

 0.2 - - - - - 2.0 - - اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - 0.2 - - كانادا

 0.2 - - - - 0.2 0.3 2.1 - مكزيك 

 0.4 - - - - 0.2 2.5 2.1 - جمع آمريكای شمالي 

               جنوبي آمريكای مركزی و 

 0.1 - - - - - 2.9 - - آرژانتين

 0.4 - - - - - 2.5 - - برزيل

 - - - - - - - - - پورتوريكو 

 - - - - - - 1.1 - - جمهوري دومينيكن

 - - - - - - 3.2 - - شيلي

 0.5 - - - - - 9.7 - - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

                   اروپا و اورآسيا

 1.1 - 0.1 0.2 - - 2.1 1.5 - اسپانيا

 0.1 - - - - - 0.1 - - انگلستان 

 - - - - - - - - - ايتاليا 

 - - - - - - - - - بلژيك 

 - - - - - - - - - پرتغال 

 - - - - - - - - - تركيه 

 - - - - - - - - - فرانسه 

 - 0.01 - 0.001 - - - - - لهستان 

 0.7 - - - - - 0.1 - - هلند 

 - - - - - 0.01 - - - يونان 

 1.9 0.01 0.1 0.2 - 0.01 2.3 1.5 - جمع اروپا و اورآسيا

                   خاورميانه

 - - - - - - - - - امارات متحده عربي

 - - - - - - - - - كويت 

 - - - - - - - - - جمع خاورميانه

                   آسيا و اقيانوسيه

 - - - - - - - - - تايلند 

 - - - - - - 0.2 - - چين 

 - 0.1 - - - - 0.1 -  -  چين تايپه

 0.8 12.0 0.1 0.1 - 0.2 0.4 0.5 - ژاپن 

 0.1 2.6 - 0.2 - 0.1 0.8 0.7 - كره جنوبي 

 0.1 - - - - - - - -  وستان هند

 0.9 14.7 0.1 0.3 - 0.3 1.4 1.2 - جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - - - 0.001 - - 1.0 - - ساير 

 3.7 14.7 0.2 0.5 - 0.5 16.9 4.8 - كل صادرات
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 )ميليارد مترمكعب(                                                                ... ادامه  3212جهان در سال  LNGتجارت  ( :3-32جدول ) 

 وارد كننده / صادر كننده 
امارات 

 بيمتحده عر
 الجزاير يمن قطر عمان

گينه 

 استوايي
 نيجريه مصر

         آمريكای شمالي 

 0.1 - - - 0.3 0.2 - - اياالت متحده آمريكا

 - - - - - 0.8 - - كانادا

 1.2 - - - 0.6 1.4 - - مكزيك 

 1.2 - - - 0.9 2.4 - - جمع آمريكای شمالي 

         آمريكای مركزی و جنوبي 

 0.5 0.1 - - - 0.9 - - آرژانتين

 1.2 - - 0.1 - 0.2 - - برزيل

 - - - - - - - - پورتوريكو 

 - - - - - - - - جمهوري دومينيكن

 - - - - 0.4 0.2 - - شيلي

 1.7 0.1 - 0.1 0.4 1.3 - - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3.3 0.04 - 3.3 - 3.6 0.2 - اسپانيا

 - 0.1 - 0.4 - 8.6 - - لستان انگ

 - 0.3 - 0.3 - 5.1 - - ايتاليا 

 - - - - - 2.3 - - بلژيك 

 1.7 - - - - - - - پرتغال 

 1.3 - - 3.9 - - - - تركيه 

 1.1 0.1 - 5.1 - 1.5 - - فرانسه 

 - - - - - - - - لهستان 

 0.1 - - 0.1 - - - - هلند 

 - - - 0.6 - - - - يونان 

 7.4 0.5 - 13.8 - 21.1 0.2 - ع اروپا و اورآسياجم

         خاورميانه

 - 0.2 - 0.1 - 1.3 - - امارات متحده عربي

 0.2 - - - - 1.9 - - كويت 

 0.2 0.2 - 0.1 - 3.2 - - جمع خاورميانه

         آسيا و اقيانوسيه

 0.3 - 0.1 - 0.1 1.4 - - تايلند 

 0.6 0.5 0.5 0.1 1.5 9.5 - - چين 

 0.6 0.2 0.5 - 0.1 7.6 - - چين تايپه

 5.4 0.4 2.5 0.9 0.7 22.6 5.9 7.4 ژاپن 

 3.5 0.9 0.2 0.2 4.8 17.8 5.8 - كره جنوبي 

 1.0 0.5 - 0.2 0.7 14.2 - -  وستان هند

 11.5 2.4 3.7 1.3 7.9 73.1 11.8 7.4 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 0.1 - - - - - - - ساير

 22.3 3.2 3.7 15.3 9.2 101.1 11.9 7.4 دراتكل صا
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  )ميليارد مترمكعب(                                                                          ... ادامه   3212جهان در سال   LNG: تجارت  (3-32جدول ) 

 ارداتكل و نامشخص مالزی برونئي اندونزی استراليا وارد كننده / صادر كننده 

       آمريكای شمالي 

 2.7 0.02 - - - - اياالت متحده آمريكا

 0.9 - - - - - كانادا

 6.3 0.2 - - 0.2 - مكزيك 

 10.0 0.2 - - 0.2 - جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي 

 6.3 1.7 - - - - آرژانتين 

 5.4 1.0 - - - - برزيل

 - - - - - - پورتوريكو

 1.1 - - - - - جمهوري دومينيكن

 3.8 - - - - - شيلي

 16.5 2.7 - - - - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

       اروپا و اورآسيا

 15.5 - - - - - اسپانيا

 9.3 - - - - - انگلستان 

 5.7 - - - - - ايتاليا 

 5.7 3.37 - - - - بلژيك 

 1.7 - - - - - پرتغال 

 6.1 0.9 - - - - تركيه 

 7.8 - - - - - فرانسه 

 0.01 - - - - - لهستان 

 1.0 - - - - - هلند 

 0.6 - - - - - يونان 

 53.3 4.258 - - - - جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه 

 1.5 - - - - - امارات متحده عربي

 2.2 - - - - 0.1 كويت 

 3.7 - - - - 0.1 جمع خاورميانه

       سيهآسيا و اقيانو

 1.9 - - - - - تايلند 

 24.7 0.2 3.6 - 3.6 4.6 چين 

 15.3 - 3.7 0.1 2.3 0.1 چين تايپه 

 122.8 0.2 21.0 6.7 9.2 25.7 ژاپن 

 53.2 0.1 5.5 1.5 7.6 0.9 كره جنوبي 

 16.7 - - 0.1 - - وستانهند

 234.5 0.5 33.7 8.3 22.7 31.3 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1.3 0.2 - - - - ساير 

 319.3 7.9 33.7 8.3 22.9 31.4 كل صادرات

  .IEA, International Energy Agency,Natural Gas Information, 2014 Edition                                                       مأخذ:
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 3212در سال در جهان   LNGهای وارداتي  ( : پايانه3-32جدول )

 نام كشور

 ذخيره سازی رآيند تبديل مجدد گازف

 ظرفيت اسمي
تعداد 

 ها تبخيركننده

 ظرفيت

 (LNG)هزار مترمكعب 
ميليون مترمكعب  تعداد مخزن

LNG در سال 

ميليارد مترمكعب گاز 

 در سال

 35 4660 101 196.5 319.6 اياالت متحده آمريكا

 3 160 8 10.6 17.2 كانادا

 6 920 11 24.6 40 مكزيك 

 2 302 12 10.8 17.5 آرژانتين 

 - 417 8 13.4 21.8 برزيل

 1 160 2 4 6.5 پورتوريكو

 4 509 6 6 9.7 شيلي 

 1 160 2 2.4 3.9 جمهوري دومينيكن 

 24 3167 43 63.4 103.1 اسپانيا 

 15 2233 35 56.4 91.8  تانانگلس

 8 453 12 16.2 26.4 ايتاليا 

 4 380 12 9.5 15.4 بلژيك 

 3 390 7 8 13 تغال پر

 5 535 12 12.9 20.9 تركيه

 9 840 27 25.1 40.8 فرانسه

 3 540 - 12.7 20.6 هلند

 2 130 6 5.3 8.6 يونان

 - 126 - 5.2 8.4 امارات متحده عربي )دبي(

 - 138 - 5.1 8.2 فلسطين اشغالي 

 - 150 - 5.5 8.9 كويت

 - - - 5.3 8.6 اندونزي

 2 320 4 7.7 12.5 تايلند

 29 3875 13 46.5 75.7 چين 

 9 1170 26 19.8 32.3 چين تايپه 

 181 16853 258 274.8 446.9 ژاپن 

 3 540 4 8.2 13.4 سنگاپور 

 64 9390 94 130.3 211.9 كره جنوبي 

 - 260 3 5.5 8.9 مالزي

 10 1600 36 30 48.7  وستانهند

 - 50373 750 1022 1661 كل جهان

.IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2014 Edition                                                     مأخذ: 
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 3212در سال در جهان   LNGهای صادراتي  ( : پايانه3-39جدول )

 نام كشور

 ذخيره سازی فرآيند مايع سازی گاز

 ظرفيت اسمي
تعداد 

 واحدها

 ظرفيت

ميليون مترمكعب  اد مخزنتعد

LNG در سال 

ميليارد مترمكعب گاز 

 در سال
 (LNG)هزار مترمكعب 

 ● ● ● ● ● اياالت متحده آمريكا

 8 1048 8 42.2 68.6 توباگو د وترينيدا

 2 260 1 6.1 9.8 پرو

 2 200 2 13 21.1 روسيه 

 2 250 1 5.8 9.5 نروژ

 3 240 3 7.9 12.8 امارات متحده عربي

 2 240 3 14.6 23.7 عمان 

 18 2340 14 104.7 170.3 قطر 

 2 280 2 9.1 14.8 يمن 

 11 908 12 26.4 42.9 الجزاير

 2 320 1 7.1 11.5 آنگوال

 2 96 4 4.4 7.1 ليبي

 4 580 3 16.6 27 مصر

 4 421 6 29.6 48.2 نيجريه

 8 753 7 32.8 53.3 استراليا

 13 1606 20 46.4 75.4 اندونزي

 3 195 5 9.7 15.7 برونئي 

 2 272 1 5 8.2 گينه استوايي 

 6 390 9 32.9 53.5 مالزي

 94 10399 102 414 673 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2014 Edition                                                     مأخذ:
  باشند. دسترس نمي مقادير در 
 

نمودار )10-2( : ظرفيت ذخيره سازی پايانه های صادراتي LNG جهان در سال 2013
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 (1) 3213و  3222های  سال درگازطبيعي ، بخش انرژی و تلفات توزيع بخش تبديل( : مصرف 3-22دول )ج
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3222 3213 3222 3213 3222 3213 

       ای شمالي آمريك

 - - 84062.7 67409.9 276994.4 165360.5 اياالت متحده آمريكا

 691.3 - 16658.7 19060.1 21242.9 11493.0 كانادا

 - - 21876.3 10813.4 31608.5 19130.3 مكزيك

 691.3 - 122597.7 97283.4 329845.9 195983.8 جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي

 323.2 155.8 6844.6 5873.1 17672.5 11526.9 آرژانتين 

 375.6 141.2 5383.0 3061.6 11458.6 2895.2 برزيل

 14.7 5.0 536.7 328.4 1595.2 677.8 بوليوي 

 640.9 404.9 3753.8 2583.7 3148.8 2379.4 ترينيداد و توباگو

 7.0 - 304.3 432.3 2876.5 3081.5 شيلي

 - - 3015.3 2300.3 2338.6 1970.8 كلمبيا 

 - 44.4 7228.1 6811.9 6769.9 4725.3 ونزوئال

 2.9 1.8 1330.3 264.4 6904.9 2026.3 ساير

 1364.4 753.2 28396.2 21655.5 52764.9 29283.3 آمريكای مركزی و جنوبيجمع 

        اروپا  و اورآسيا

 891.4 484.1 441.9 895.5 5807.2 3848.1 آذربايجان

 - - 1315.2 423.8 20778.6 21016.1 آلمان

 - - 445.1 471.7 2685.8 2876.4  اتريش

 1917.4 1983.6 2043.9 2267.8 16668.8 15150.9 ازبكستان

 181.8 155.8 2198.7 - 12831.0 6139.6 اسپانيا

 - 143.5 171.9 228.0 1318.5 1790.5 اسلواكي

 1112.1 563.5 5049.2 8057.9 21443.5 31222.8 انگلستان

 596.5 1955.4 1135.8 1552.2 18239.3 42313.7 اوكراين

 534.2 370.1 1450.4 412.9 29192.9 25746.8 ايتاليا

 71.4 56.7 5.5 - 2653.8 2755.1 ايرلند

 - - 33.4 59.6 4637.4 4680.0 بلژيك

 12.7 99.1 44.9 85.8 1250.8 1240.0 بلغارستان
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 ... ادامه (1)3213و  3222های  مصرف بخش تبديل، بخش انرژی و تلفات توزيع گازطبيعي در سال( : 3-22جدول )
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3222 3213 3222 3213 3222 3213 

 21.2 23.9 179.3 - 2429.9 1616.8 پرتغال

 - - 2543.1 3301.3 9530.9 5142.1 تركمنستان

 4.9 21.4 1513.2 109.2 21669.3 12064.8 تركيه

 163.4 197.3 116.2 115.2 1228.8 1546.1 جمهوري چك

 3.2 3.2 668.1 703.6 1491.0 2596.6 دانمارك

 5850.0 5519.2 13676.3 13456.6 295703.9 247318.9 روسيه

 144.0 208.0 270.0 216.0 14191.0 13645.0 روسيه سفيد

 415.7 642.9 792.7 1713.5 3649.8 5895.3 روماني

 - - 12.1 3.8 387.7 375.3 سوئد

 21.5 19.2 3.6 3.2 249.5 306.4 سوئيس

 371.7 497.0 567.5 31.1 7114.9 5535.6 فرانسه

 - - 349.9 288.7 2443.0 3646.7 فنالند 

 1221.9 251.7 16472.5 5529.4 3643.8 2518.7 قزاقستان

 - - - - 507.7 530.6 لوكزامبورگ

 150.7 289.5 1275.5 710.1 2543.2 1679.2 لهستان

 0.1 29.7 3.9 3.9 1292.0 1593.0 ليتواني

 159.7 413.1 229.7 212.5 3112.6 4390.7 مجارستان

 - - 3815.7 4195.1 465.7 53.3 نروژ

 - - 2486.4 1868.1 13828.2 15761.4 هلند

 23.0 1.6 23.2 36.2 2651.6 1774.9 يونان 

 284.6 387.2 346.3 300.0 7005.6 7037.1 ساير

 14153.1 14316.6 59680.8 47252.7 532647.8 493808.6 و اورآسيا جمع اروپا  

       خاورميانه 

 - - 734.3 715.0 29925.7 19592.6 امارات متحده عربي 

 - - 1557.9 997.2 9795.4 6777.8 بحرين

 - - 80.8 209.6 4705.5 4139.9 وريه س

 - - 3243.8 1885.4 40495.7 30023.8 عربستان سعودي



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  933

 

 ... ادامه( 1)3213و  3222های  ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژی و تلفات توزيع گازطبيعي در سال3-22جدول )
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 زيع تلفات تو خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3222 3213 3222 3213 3222 3213 

 - 1575.1 3017.7 2747.9 7649.3 3722.8 عمان 

 - - 14205.7 3899.3 19071.0 4501.8 قطر

 - - 7062.3 3888.4 6824.0 2147.7 كويت 

 65.9 244.6 10879.2 7184.2 49858.7 31317.7 ساير

 65.9 1819.6 40781.7 21526.9 168325.4 102224.1 خاورميانه جمع 

 آفريقا
         

 586.4 291.1 5069.5 5899.6 14109.3 9104.5 الجزاير 

 - - 436.7 1961.3 4164.5 1276.4 ليبي 

 - - 6234.7 3475.0 27298.1 17491.0 مصر

 - - 5586.3 2783.5 6065.0 3351.6 نيجريه 

 69.2 - 614.0 13.0 11514.6 5091.8 ساير

 655.6 291.1 17941.2 14132.4 63151.5 36315.2 آفريقا جمع 

             آسيا و اقيانوسيه 

 - - 7359.6 5947.4 13486.8 6316.9 استراليا

 257.5 486.2 1487.3 15211.9 11814.1 5982.7 اندونزي 

 568.9 302.5 - - 12309.1 5088.0 بنگالدش 

 1319.5 419.8 22.9 366.9 9698.2 12955.5 پاكستان

 - - 485.3 4503.6 26244.8 22544.2 دتايلن

 2028.3 665.0 6969.6 8147.4 26330.3 2724.0 چين

 23.4 21.2 111.6 146.5 1937.8 2249.1 زالندنو 

 - - 96.4 829.1 84887.2 57903.7 ژاپن 

 - - 31.3 213.0 24685.6 8407.9 كره جنوبي

 1346.5 859.2 517.0 7560.6 17285.7 14871.0 مالزي

 - - 389.7 4750.3 20840.3 15292.1 هندوستان 

 83.7 335.1 1266.7 1544.4 37786.2 20760.4 ساير 

 5627.7 3088.9 18737.5 49221.1 287306.0 175095.6 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 22558.1 20269.4 288135.2 251072.2 1434041.4 1032710.7 كل جهان 

 OECD  422057.6 615399.8 122782.4 152775.3 2777.0 3540.5 كشورهاي

 OECD 610653.1 818641.6 128289.7 135359.8 17492.5 19017.6كشورهاي غير 

       IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ: 
                  با اعمال ضريب تبديل تراژول به ميليون مترمكعب محاسبه گرديده است.  كشورها( ارقام 1
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 (1) 3213و  3211، 3222های گازطبيعي طي سالمصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 مترمكعب( ون)ميلي 

 )درصد( 3213سهم در كل  )درصد( 3213/ 3211تغييرات  3213 3211 3222 نام كشور

      شماليآمريكای 

 21.9 5.1- 361251.0 379650.0 401615.4 اياالت متحده آمريكا

 4.1 0.1- 68191.9 68085.5 64388.3 كانادا 

 1.1 5.5 17375.6 16419.1 13671.9 مكزيك

 27.1 4.0- 446818.5 464154.6 479675.6 جمع آمريكای شمالي

      آمريكای مركزی و جنوبي

 1.5 0.4- 25143.4 25167.5 20311.5 آرژانتين

 0.9 0.5- 15000.8 15041.7 8940.2 برزيل

 0.1 8.8 1472.5 1349.4 504.0 بوليوي 

 0.8 0.7- 13616.7 13675.3 8948.5 ترينيداد و توباگو 

 0.1 27.4- 1692.8 2324.7 4151.2 شيلي 

 0.3 0.0 5055.0 5039.1 3183.3 كلمبيا 

 0.9 3.3- 14282.0 14723.2 12156.8 ونزوئال

 0.1 1.7 2182.9 2141.2 361.0 ساير

 4.8 1.5- 78446.1 79461.9 58556.5 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
      

 0.2 6.0- 3615.1 3836.6 3661.1 آذربايجان

 3.9 3.4 63956.2 61697.6 67528.6 آلمان 

 0.4 3.4- 5927.9 6121.0 5893.1 اتريش 

 1.9 5.3 31940.7 30248.5 32497.4 انازبكست

 1.0 3.2 17275.4 16695.6 18202.5 اسپانيا 

 0.2 5.5- 3825.2 4037.9 4740.6 اسلواكي 

 3.0 9.3 50155.9 45756.1 60675.9 انگلستان

 2.0 9.1- 32860.1 36050.2 34567.6 اوكراين

 2.6 0.7- 43737.6 43908.6 51151.3 ايتاليا

 0.1 7.8 1971.5 1823.7 1496.8 ايرلند 

 0.7 5.1- 12323.9 12956.4 12423.9 بلژيك
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 ... ادامه (1) 3213و  3211، 3222های گازطبيعي طي سالمصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 مترمكعب( ون)ميلي 

 )درصد( 3213سهم در كل  )درصد( 3213/ 3211تغييرات  3213 3211 3222 نام كشور

 0.1 10.6- 1673.5 1866.0 1621.5 بلغارستان 

 0.1 2.0- 1853.2 1886.3 1384.1 پرتغال 

 0.7 3.3 12225.6 11808.0 7394.3 تركمنستان

 1.3 2.3 21950.3 21405.7 9270.8 تركيه 

 0.4 2.3- 6857.6 7001.8 7710.7 جمهوري چك 

 0.1 4.9- 1742.7 1828.0 1931.9 دانمارك

 9.4 7.4- 155833.5 167913.2 150597.3 روسيه

 0.4 3.5 5797.1 5588.0 4379.0 روسيه سفيد 

 0.5 2.0- 8691.3 8843.6 10309.1 روماني

  3.8 769.0 739.1 553.6 سوئد 

 0.2 10.0 3309.1 2999.5 2881.0 سوئيس 

 2.1 9.6 34984.3 31832.7 39126.1 فرانسه 

 0.1 3.1- 894.9 921.3 1063.5 فنالند 

 0.2 10.3- 3338.2 3711.9 1135.6 قزاقستان

  1.5 699.6 687.7 705.6 لوكزامبورگ 

 0.9 3.0 14111.2 13668.9 12002.0 لهستان

 0.1 2.9 2022.0 1959.0 1316.4 ليتواني 

 0.4 12.3- 6739.9 7660.2 9544.5 مجارستان 

 0.1 9.0- 864.1 946.7 818.3 نروژ

 1.8 3.7 29736.3 28610.1 32605.0 هلند

 0.1 9.3- 1597.9 1756.7 610.9 ن يونا

 0.5 3.6- 8767.4 9067.5 7785.4 ساير 

 35.9 0.9- 592048.1 595834.2 597585.5 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 2.1 14.7 34910.1 30365.0 17527.3 امارات متحده عربي 

 0.1 12.8- 1699.9 1944.7 1437.2 بحرين

 0.1 38.0- 963.7 1549.7 2500.5 سوريه

 2.3 5.3 37355.5 35378.0 15226.4 عربستان سعودي 

 0.8 3.3- 12444.4 12829.3 856.4 عمان
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 ... ادامه (1) 3213و  3211، 3222های گازطبيعي طي سالمصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 مترمكعب( ون)ميلي 

 )درصد( 3213 سهم در كل )درصد( 3213/ 3211تغييرات  3213 3211 3222 نام كشور

 0.4 21.8 7238.8 5926.4 4313.7 قطر

 0.3 11.8 4278.7 3818.2 3963.9 كويت

 6.1 3.4- 101127.3 104383.8 45179.9 ساير

 12.1 1.7 200018.5 196195.0 91005.3 جمع خاورميانه 

      آفريقا 

 0.8 13.6 13135.3 11531.5 7676.7 الجزاير

 0.1 29.6 1128.8 868.7 2412.3 ليبي

 0.9 0.4- 14371.4 14387.8 7606.0 مصر

 0.2 10.9- 3794.4 4247.5 4559.0 نيجريه

 0.4 1.0 6075.4 6001.6 2342.7 ساير 

 2.3 3.7 38505.4 37037.1 24596.7 جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه 

 0.9 5.1- 14661.2 15408.2 14972.1 استراليا

 1.2 3.8 19862.4 19082.8 14296.5 اندونزي

 0.6 1.1 9191.5 9066.1 5688.3 بنگالدش

 1.7 2.7- 27758.3 28437.5 18135.8 پاكستان

 0.5 4.2 7774.8 7439.0 2685.2 تايلند

 5.8 12.6 96479.7 85412.0 22371.6 چين

 0.1 13.0 2381.5 2101.9 2308.6 زالندنو 

 2.5 1.4- 41242.4 41719.2 29946.7 ژاپن 

 1.5 5.9 25447.5 23971.7 15571.4 ره جنوبي ك

 0.7 18.7 12097.9 10167.1 6976.3 مالزي

 1.9 4.2- 30868.1 32124.9 10449.0 هندوستان

 0.5 2.5 7641.2 7435.3 3460.5 ساير 

 17.9 4.3 295406.6 282365.7 146862.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 0.5- 1651243.1 1655048.6 1398281.6 كل جهان 

 OECD  888946.4 864766.2 857718.6 -1.1 51.9 كشورهاي

 OECD 509335.1 790282.3 793524.6 0.1 48.1كشورهاي غير 

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. مي 10/1مقادير كمتر از                                (  ارقام كشورها با اعمال ضريب تبديل تراژول به ميليون مترمكعب محاسبه گرديده است. 1
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              (1) 3213های مختلف در سال مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 )ميليون مترمكعب(

 خان ي ور نام كش
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكای شمالي

 361251.0 16507.7 - 1450 21450.3 124151.6 80205.4 117485.8 اياالت متحده آمريكا

 68191.9 4202.8 - 979 3004.6 31430.5 12101.6 16473.6 كانادا 

 17375.6 3727.9 - - 19.6 12418.9 293.7 915.6 كزيكم

 446818.5 24438.4 - 2429.1 24474.5 168000.9 92600.7 134875.0 جمع آمريكای شمالي

         آمريكای مركزی و جنوبي

 25143.4 2101.9 - - 4110.3 7527.9 1346.3 10057.1 آرژانتين

 15000.8 1003.3 - - 2401.0 11000.9 265.2 330.1 برزيل

 1472.5 - - - 571.0 782.8 41.3 77.5 بوليوي

 13616.7 11538.8 - - - 1964.0 - 113.9 ترينيداد و توباگو 

 1692.8 303.7 - - 34.8 743.1 145.2 465.9 شيلي

 5055.0 - - - 660.5 2650.6 508.3 1235.6 كلمبيا 

 14282.0 - - - 8.2 12990.0 296.0 987.7 ونزوئال

 2182.9 6 12.2 5.3 597.2 1334.5 114.9 112.7 ساير

 78446.1 14953.6 12 5.8 8383.0 38993.9 2717.1 13380.5 جنوبي آمريكای مركزی و جمع

         اروپا و اورآسيا 

 3615.1 35.4 - 38.1 - 987.4 161.4 2392.9 آذربايجان

 63956.2 2510.2 - 0.0 629.4 23279.6 11150.3 26386.8 آلمان

 5927.9 385.5 - 17.0 216.4 3168.8 638.1 1502.1 اتريش

 31940.7 1783.3 - 184.2 1673.5 7615.1 3447.6 17236.9 ازبكستان

 17275.4 408.7 355.7 728.2 142.2 9732.9 1862.9 4044.8 اسپانيا

 3825.2 389.5 - 38.9 244.8 1047.7 784.5 1319.7 اسلواكي

 50155.9 539.2 1001.3 139.2 - 10035.3 7708.5 30732.3 انگلستان

 32860.1 6061.6 - 188.7 2532.4 6511.5 571.3 16994.7 اوكراين

 43737.6 452.8 - 157.0 1081.5 11041.5 8884.5 22120.3 ايتاليا

 1971.5 - - - - 801.3 468.1 702.2 ايرلند

 12323.9 186.1 1104.5 318.5 26.9 5513.6 1973.3 3201.1 بلژيك

 1673.5 225.5 - 28.0 328.4 926.6 99.5 65.4 بلغارستان
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  ... ادامه(1) 3213های مختلف در سال مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 )ميليون مترمكعب(

 خان ي نام كشور 
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

 1853.2 - - 6.5 13.7 1287.1 250.0 295.8 پرتغال

 12225.6 - 733.2 - 1816.4 1122.7 8553.4 - تركمنستان

 21950.3 319.4 - 162.5 241.3 9687.0 2715.6 8824.7 تركيه

 6857.6 152.7 75.5 61.6 52.1 2472.9 1573.8 2468.9 جمهوري چك

 1742.7 - 12.2 64.6 - 753.3 184.6 728.0 دانمارك

 155833.5 38573.5 - 738.9 32879.6 41465.8 2917.1 39258.7 روسيه

 5797.1 1552.0 - 119.1 399.0 1768.2 60.8 1898.0 روسيه سفيد

 8691.3 1159.0 - 94.3 12.0 3257.9 962.8 3205.3 روماني

 769.0 106.7 - 26.8 59.0 390.7 135.5 50.3 سوئد

 3309.1 - - 189.9 43.3 1034.7 669.7 1371.5 سوئيس

 34984.3 1702.2 601.6 264.8 176.0 9780.4 7723.4 14735.9 فرانسه

 894.9 30.6 - 5.5 16.1 760.8 41.2 40.8 فنالند

 3338.2 208.5 - 11.3 - 1729.5 462.2 926.7 قزاقستان

 699.6 - - - - 304.7 202.7 192.1 لوكزامبورگ

 14111.2 2644.0 - 56.7 340.9 4169.0 2440.3 4460.4 لهستان

 2022.0 1337.0 - 34.5 39.7 362.4 79.1 169.3 ليتواني

 6739.9 560.5 - 116.8 1.4 1008.6 1713.1 3339.6 مجارستان

 864.1 459.8 1.9 18.1 92.2 263.9 24.5 3.7 نروژ

 29736.3 2799.6 - 2982.6 24.2 6941.1 6571.5 10417.3 هلند

 1597.9 435.7 - - 17.6 608.2 165.1 371.2 يونان

 8767.4 703.0 316.1 126.6 513.0 3576.4 716.6 2815.7 ساير

 592048.1 65721.9 4202.1 6919.0 43613.1 173406.2 75912.5 222273.3 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه

 34910.1 290.0 - - - 34620.1 - - امارات متحده عربي 

 1699.9 1475.6 - - - 224.3 - - ينبحر

 963.7 554.3 107.1 - - 302.3 - - سوريه

 37355.5 37355.5 - - - 0.0 - - عربستان سعودي 

 12444.4 1732.5 220.5 - - 10491.4 - - عمان
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  ... ادامه (1) 3213های مختلف در سال مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 رمكعب()ميليون مت

 خان ي نام كشور 
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

 7238.8 2752.2 - - - 4486.6 - - قطر 

 4278.7 - - - - 4278.7 - - كويت 

 101127.3 11234.1 - 769.0 7367.1 35689.1 5937.0 40131.0 ساير 

 200018.5 55394.2 327.6 769.0 7367.1 90092.6 5937.0 40131.0 جمع خاورميانه

         آفريقا 

 13135.3 2060.6 754.8 35.0 715.8 3603.8 7.4 5957.9 الجزاير

 1128.8 887.3 - - - 241.5 - - ليبي

 14371.4 5150.4 - - 494.2 7326.0 - 1400.8 مصر

 3794.4 1330.9 - - - 2463.6 - - نيجريه

 6075.4 1105.5 - 6.5 295.5 4284.7 181.7 201.5 ساير 

 38505.4 10534.6 754.8 41.5 1505.5 17919.6 189.1 7560.2 جمع آفريقا

          آسيا و اقيانوسيه 

 14661.2 769.9 - 3.2 562.4 8242.6 1244.0 3839.0 استراليا

 19862.4 4592.9 - - 57.8 14934.6 256.1 21.1 اندونزي

 9191.5 1660.8 - 21.6 1096.2 3653.6 243.2 2516.0 دشبنگال

 27758.3 3771.3 - - 3210.8 10121.4 1303.4 9351.4 پاكستان

 7774.8 1813.2 - - 2876.8 3083.8 1.1 - تايلند

 96479.7 16222.6 - 64.4 12844.1 30149.6 8371.5 28827.4 چين

 2381.5 842.7 - 41.5 0.9 1120.3 209.5 166.6 زالندنو 

 41242.4 422.5 - - - 9880.0 20096.3 10843.7 ژاپن

 25447.5 0.0 - 5.9 1276.6 10324.1 3723.7 10117.2 كره جنوبي

 12097.9 6324.5 - - 346.1 5400.0 26.1 1.2 مالزي

 30868.1 15118.9 - 183.2 1943.9 10692.1 - 2930.1 هندوستان 

 7641.2 1233.4 227.8 - 237.0 3818.6 863.9 1260.6 ساير 

 295406.6 52772.7 228 319.7 24452.7 111420.6 36338.7 69874.3 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1651243.1 223815.4 5524.6 10484.1 109795.9 599833.7 213695.1 488094.3 كل جهان 

 OECD 297616.9 175900.2 302585.0 29768.4 7834.9 3152.9 40860.3 857718.6 كشورهاي

 OECD  190477.4 37794.9 297248.8 80027.6 2649.1 2371.7 182955.1 793524.6كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                            مأخذ:
 . به ميليون مترمكعب محاسبه گرديده استريب تبديل تراژول با اعمال ض ( ارقام كشورها1
 باشد. ( مهمترين مصارف غيرانرژي گازطبيعي مربوط به مصرف گازطبيعي به عنوان خوراك در صنايع شيميايي و پتروشيميايي مي2
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نمودار )12-2( : توزيع ذخاير گاز طبيعي خاورميانه 

در سال 2013 ) درصد (
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نمودار )11-2( : ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي 

جهان طي سال های 1993، 2003 و 2013
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خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

نمودار )14-2( : سهم كشورهای خاورميانه در 

توليد گاز طبيعي منطقه در سال 2013 ) درصد (
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نمودار )13-2( : سهم مناطق مختلف در توليد 

گازجهان ) درصد (

0

20

40

60

80

100

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 سال

آمريكای شمالي آمريكای مركزی و جنوبي اروپا و اورآسيا
خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

نمودار)16-2( : سهم كشورهای خاورميانه در مصرف 

نهايي گاز طبيعي منطقه در سال 2012 )درصد(
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نمودار )15-2( : سهم مناطق مختلف درمصرف 

نهايي گاز جهان ) درصد (
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خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

 )تريليون متر مكعب(
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 3212: ظرفيت ذخيره سازی گازطبيعي جهان در پايان سال  (3-22جدول )

 نام كشور
 ظرفيت كاركرد

 )ميليون مترمكعب(

 حداكثر خروجي

 )ميليون مترمكعب در روز(
 نام كشور

 رفيت كاركردظ

 )ميليون مترمكعب(

 حداكثر خروجي

 )ميليون مترمكعب در روز(

 65.0 3436 جمهوري چك ● 134474 اياالت متحده آمريكا

 20.2 1007 دانمارك 335.0 20057 كانادا

 28.0 2936 روماني 629.5 22797  آلمان

 0.6 9 سوئد 90.0 7815 اتريش

 5.0 450 صربستان 32.0 4103 اسپانيا 

 252.0 12824 فرانسه 39.3 3020 اسلواكي

 5.8 553 كرواسي 154.0 4630 انگلستان

 30.0 2300 التويا 275.8 15620 ايتاليا

 43.9 2225 لهستان 2.8 230  ايرلند

 79.8 6330 مجارستان 57.0 1085 بلژيك

 177.8 5278 هلند 4.0 450  بلغارستان

 22.2 4469 استراليا 20.0 2661 تركيه

 1.1 434 زالندنو 7.2 421 تغالپر

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2014 Edition                                                     مأخذ: 
   باشند. در دسترس نميمقادير 

 
 (3)يو( تي )دالر آمريكا / ميليون بي                   1991-3212های ، گازطبيعي و نفت خام طي سال LNG: قيمت  (3-22جدول )

 سال
LNG نفت خام گازطبيعي 

 OECDسيف كشورهای  كانادا اياالت متحده آمريكا ان ليس سيف اتحاديه اروپا سيف ژاپن

1991 3.99 3.19 - 1.49 0.89 3.33 

1997 3.62 2.69 - 1.77 0.98 3.19 

1991 3.52 2.50 - 2.12 1.69 2.82 

1991 3.18 2.35 - 1.92 1.45 2.7 

1991 3.46 2.39 - 1.69 0.89 2.96 

1991 3.66 2.46 1.87 2.76 1.12 3.54 

1992 3.91 2.64 1.96 2.52 1.36 3.29 

1991 3.05 2.32 1.86 2.08 1.42 2.16 

1999 3.14 1.88 1.58 2.27 2 2.98 

7222 4.72 2.89 2.71 4.23 3.75 4.83 

7221 4.64 3.66 3.17 4.07 3.61 4.08 

7227 4.27 3.23 2.37 3.33 2.57 4.17 

7221 4.77 4.06 3.33 5.63 4.83 4.89 

7221 5.18 4.32 4.46 5.85 5.03 6.27 

7221 6.05 5.88 7.38 8.79 7.25 8.74 

7221 7.14 7.85 7.87 6.76 5.83 10.66 

7222 7.73 8.03 6.01 6.95 6.17 11.95 

7221 12.55 11.56 10.79 8.85 7.99 16.76 

7229 9.06 8.52 4.85 3.89 3.38 10.41 

7212 10.91 8.01 6.56 4.39 3.69 13.47 

7211 14.73 10.48 9.04 4.01 3.47 18.55 

7217 16.75 11.03 9.46 2.76 2.27 18.82 

7211 16.17 10.72 10.63 3.71 2.93 18.25 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2014 Edition                                                                        مأخذ: 

 17/1 معادل BTU يك ميليون و LNG تن 12/1 معادل BTU يك ميليون مترمكعب گازطبيعي، 22معادل  BTU يليونميك ، BP ( براساس اطالعات1
   مترمكعب گازطبيعي است.هزار  82/1معادل   LNG مچنين هر تنباشد. ه مي بشكه معادل  نفت خام
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 3212در سال  OECD: قيمت و درصد ماليات گازطبيعي در كشورهای  (3-22جدول )
 (3)(بي تي يوميليون /  دالر )

 كشور نام 
 های برقنيروگاه خان ي صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

       ريكای شمالي آم

 ● 4.3 ● 10.0 ● 4.5 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● 4.8 9.9 4.7 4.0 كانادا 

 ● 5.7 13.8 ● ● ● مكزيك 

       مركزی و جنوبي آمريكای 

 ● ● 16.0 32.8 ● ● شيلي 

       اروپا 

 ● ● 23.7 27.7 10.7 14.6 آلمان

 ● ● 25.2 27.2 17.8 14.3 اتريش

 ● ● 17.6 31.7 0.1 13.2 اسپانيا

 ● ● 21.0 19.4 3.7 13.8 استوني

 ● 14.6 16.7 20.7 3.5 14.5 اسلواكي 

 ○ ● 24.4 26.8 11.0 17.0 اسلووني

 ● 10.5 4.8 22.5 2.4 12.3 انگلستان 

 ○ ○ ● ● ● ● ايتاليا

 ○ ○ 17.0 28.4 9.5 15.2 ايرلند 

 ○ ○ 21.2 25.8 2.8 11.7 بلژيك 

 ● 13.9 18.7 34.4 - 16.3 پرتغال 

 ● ● ● ● ● ● تركيه 

 ● ● 17.4 24.6 3.3 13.9 جمهوري چك 

 ○ ● 56.1 ● ● ● دانمارك 

 ● ● 45.0 47.7 19.1 18.7 سوئد 

 ● ● 14.2 31.8 10.1 21.2 سوئيس 

 ● ● 16.7 26.3 3.8 15.2 فرانسه

 ● 9.9 40.3 19.1 28.9 13.9 فنالند 

 ○ ○ 7.9 23.1 1.3 15.7 لوكزامبورگ

 ● 7.9 17.0 19.9 - 12.4 لهستان 

 ● 12.4 21.3 16.9 2.8 13.4 مجارستان 

 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ

 ● ● 42.0 30.4 8.3 12.2 هلند 

 ○ ○ 16.2 44.4 11.8 17.9 يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ▲ ▲ ○ ○ فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ○ ● ● ● ● استراليا

 ○ ● 14.3 34.2 6.0 7.0 زالندنو 

 ● ● ● ● ● ● ژاپن

 ● ● ● 22.2 ● 23.1 كره جنوبي 

 ● ● ● OECD  8.3 ● 17.2جمع كشورهای 

 ● ● ● 25.7 ● 13.8 يياروپا  OECDكشورهای 

  IEA, Internatioanl Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                              مأخذ:
 محاسبه گرديده است. بي تي يو ميليون / دالر ارقام با اعمال ضريب تبديل دالر / مگاوات ساعت به ( 1

  باشند.  محرمانه ميمقادير                  .در كشور مذكور كاربرد ندارد                           باشند. در دسترس نميمقادير 
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  3222-3212های وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله توسط برخي از كشورها طي سال قيمت( : 3-22جدول ) 
 (3)(دالر / ميليون بي تي يو)                                                                         

 كشور 

 وارد كننده

 كشور 

 صادر كننده 
3222 3222 3222 3229 3212 3211 3213 3212 

االت متحده اي

 آمريكا

 3.66 2.72 4.01 4.38 4.06 8.41 6.70 6.70 كانادا 

 2.62 1.83 3.42 4.54 3.83 7.47 6.42 ● مكزيك 

 3.66 2.72 4.01 4.38 4.06 8.40 6.70 ● متوسط قيمت 

 10.73 11.05 10.58 8.05 8.47 11.50 8.07 7.83  متوسط قيمت آلمان

 ● ● ● ● 8.35 11.91 7.94 7.79 متوسط قيمت اتريش 

 اسپانيا

 10.14 10.10 9.06 7.29 8.20 ● 7.76 7.54 نروژ

 10.66 10.92 9.62 7.52 7.23 9.44 7.14 ● الجزاير 

 10.59 10.78 9.54 7.49 7.41 ● 7.25 ● متوسط قيمت 

 9.32 11.18 10.80 9.47 ● 11.65 7.84 7.84 متوسط قيمت اسلواكي 

 9.80 8.75 7.67 6.36 6.08 8.19 7.57 ● متوسط قيمت ايرلند 

 ايتاليا 

 12.88 12.68 11.39 9.14 8.51 ● ● ● الجزاير

 12.09 13.12 12.45 10.32 10.02 ● ● ● روسيه فدراسيون

 12.33 12.82 10.72 8.66 9.05 ● ● ● متوسط قيمت

 8.36 7.95 7.00 4.70 4.90 9.17 5.18 7.48 نروژ انگلستان 

 10.46 9.44 9.18 6.59 4.99 10.70 6.26 ● يمت متوسط ق بلژيك 

 12.38 12.74 11.48 8.52 ● 10.92 7.80 7.43 متوسط قيمت  پرتغال 

 12.15 12.79 12.70 9.25 8.49 12.16 8.08 8.39 دانمارك  سوئد 

 12.10 13.22 11.14 8.74 8.67 11.57 7.89 ● متوسط قيمت جمهوري چك 

 11.75 11.57 ● ● ● ● ● ● متوسط قيمت فرانسه 

 11.96 12.12 11.12 9.62 9.68 11.97 8.28 8.14  متوسط قيمت مجارستان 

 ● ● 11.33 ● ● ● ● ● انگلستان  هلند 

 13.13 13.66 11.17 9.90 8.31 ● ● ● فدراسيون روسيه يونان

 10.84 10.88 9.94 7.59 7.52 10.52 7.10 7.35 متوسط قيمت اتحاديه اروپا

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2014 Edition                                                     مأخذ: 
 باشد. مي BTUون ميلي 2/707مگاژول و هر تراژول معادل  01يك مترمكعب استاندارد گازطبيعي معادل ، IEA ( براساس اطالعات1
   باشند. س نميدر دسترمقادير        
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  3212: شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهايي گازطبيعي در سال   (3-22جدول )
  ( 333=  9333سال ) 

 شاخص واقعي شاخص اسمي

 صنعت و خان ي صنعت خان ي صنعت و خان ي صنعت خان ي

       آمريكای شمالي 

 83.3 78.1 86.3 90 86.3 92.1 اياالت متحده آمريكا 

 88.9 91.8 86.6 95 99.7 91.3 كانادا

 100 100 ● 112.6 112.6 ● مكزيك 

       مركزی و جنوبيآمريكای 

 85 ● 85 92.1 ● 92.1 شيلي 

       اروپا  

 104.3 101.2 106 110.2 106.9 112 آلمان

 127.2 152.1 105.5 136.5 162.4 113.9 اتريش

 129.1 122.7 136.3 139.7 134.1 146.2 اسپانيا 

 117.7 119.4 114.8 129 129.1 128.7 استوني

 104.5 101.9 106.7 112.2 107.1 116.5 اسلواكي

 105.2 105.9 103.6 111.4 111.9 110.1 اسلووني

 121.4 132 119.6 135.7 146.4 133.8 انگلستان 

 107.6 103 108.7 115.3 110.1 116.5 ايتاليا 

 129.1 136.5 124.9 134 139.2 131 ايرلند

 109.8 111 108.8 120 123.2 117.1 بلژيك 

 130.9 128.8 135.4 140.1 137.9 144.7 پرتغال 

 123.3 127.9 119.3 153.8 159.6 148.7 تركيه

 109.5 98.1 117.6 117.6 106.4 125.5 جمهوري چك

 98.3 ● 98.3 104.2 ● 104.2 دانمارك 

 112.3 114.7 111 111.1 112.8 110.3 سوئيس 

 114.9 115.7 114.6 121.5 124.1 120.3 فرانسه 

 143.7 143.9 141.5 157 157.3 152.7 فنالند 

 123.3 120.9 126.1 131.2 127 136.2 لوكزامبورگ 

 100.7 103.1 98.5 110.2 113.3 107.3 لهستان 

 105 121.6 99.8 116.8 133.6 111.5 مجارستان 

 110.2 106 111.8 120.2 120.2 120.2 هلند 

 137.7 124.1 156 147.6 136.7 162.1 يونان 

       آسيا و اقيانوسيه 

 119.6 121.8 117.6 126.6 126.6 126.7 استراليا 

 100.6 96.5 112.2 107.3 103 119.3 زالندنو 

 115.7 130.6 110.3 115.7 130.4 110.3 ژاپن 

 126.4 134.9 118.4 134.6 142.1 127.5 كره جنوبي 

 OECD 108.9 106.7 107.7 101.1 97.6 99.3كل كشورهای 

 IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
   باشند. در دسترس نميمقادير 
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 اخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي در برخي از كشورهای جهان ش ( :3-22جدول )

 3212و  3213، 3222 هایسال طي

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 3212 3213 3222 سال پايه 3212 3213 3222 سال پايه

         آمريكای شمالي 

 174.5 166.6 166.3 100=84-1982 153.9 117.9 214.5 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 106.8 99.9 130.1 100=2002 70.3 63.8 135.3 100=2010 كانادا 

         اروپا و اورآسيا 

 132.6 131 89.6 100=2005 ● ● ● 100=1995 آلمان

 137.4 137.8 89.3 100=2005 ● ● ● - اتريش

 167.8 158.7 92.6 100=2005 ● ● ● - اسپانيا 

 259.4 256.8 92.4 100=2005 ● ● ● - استوني

 135.9 136.5 64 100=2005 ● ● ● 100=1995 اسلواكي 

 161.1 176.6 84.4 100=2005 ● ● ● - اسلووني 

 131.9 122.5 45.2 100=2010 147.8 133.5 48.2 100=2010 انگلستان 

 142.5 141.1 92.8 100=2005 ● ● ● - ايتاليا 

 213.7 199.9 105.9 100=1995 ● ● ● - ايرلند

 100 109.4 60.2 100=2013 118 128.6 68.5 100=2010 بلژيك 

 153.6 146.1 84.9 100=2005 ● ● ● - پرتغال 

 248.9 231.2 77.9 100=2005 ● ● ● - تركيه

 282.5 292.5 134.6 100=2000 ● ● ● 100=1995 جمهوري چك

 131.6 132.7 97.6 100=2000 ● ● ● - دانمارك 

 227.6 211 92.5 100=2005 ● ● ● -  سوئد

 179 179.3 118.9 100=1995 193.2 194.3 122 100=1995 سوئيس 

 200.1 192.7 117.4 100=1998 127 124.2 63.9 100=2010 فرانسه

 ● 172.1 88.4 100=2005 ● ● ● - لوكزامبورگ

 231.6 246.7 120 100=2000 ● ● ● - لهستان

 825.3 910.8 301.4 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 236.2 231.3 139.1 100=2000 ● ● ● - هلند 

 189 196.9 ● 100=2009 184.4 208.5 102.2 100=2005 يونان

         آسيا و اقيانوسيه 

 120.4 108.9 59.2 100=12-2011 115.2 103.3 66.1 100=12-2011 استراليا

 4Q1997=100 125.6 182.5 179.9 2Q2006=100 77.9 136.8 136.3 زالندنو 

 109.9 107 88.8 100=2010 139.1 126.9 80.8 100=2010 ژاپن 

 124.5 117.3 65 100=2010 116.1 119.8 57.9 100=2010 كره جنوبي 

 IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
   باشند.    در دسترس نميمقادير 
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 3222 -3212های طي سال وارداتي توسط برخي از كشورها LNG: قيمت  (3-29جدول ) 
 (3)يو(  تي )دالر/ ميليون بي

 3212 3213 3211 3212 3229 3222 3222 3222 كشور صادر كننده  كشور وارد كننده

 كا اياالت متحده آمري

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 7.05 8.32 الجزاير

 5.94 4.63 5.13 4.55 5.02 10.03 7.00 7.17 توباگود و ترينيدا

 3.39 2.79 5.71 6.20 4.29 15.54 7.11 ▲ قطر

 ▲ 2.47 5.74 4.72 3.86 8.84 6.69 6.67 مصر

 15.43 ▲ 9.13 4.30 3.49 9.37 6.91 6.65 نيجريه 

 6.58 4.12 5.47 4.79 4.52 9.84 6.95 ● متوسط قيمت  

 اسپانيا

 10.90 11.31 9.89 7.88 7.18 9.44 6.98 6.91 الجزاير 

 8.92 9.30 7.91 6.42 6.03 8.52 6.03 5.94 توباگود و ترينيدا

 8.68 ▲ 9.06 8.84 6.06 9.78 5.78 5.89 عمان  

 10.45 10.47 9.36 7.22 6.53 9.47 6.82 6.86 قطر 

 ▲ ▲ 8.06 7.39 7.14 9.31 6.64 6.66 ليبي  

 10.26 8.97 8.09 6.40 6.94 9.48 7.13 6.41 مصر 

 10.73 10.21 8.83 7.26 7.27 13.33 7.24 ▲ نروژ 

 9.40 9.69 9.14 7.28 6.69 8.85 6.24 6.15 نيجريه

 10.23 10.14 9.08 7.14 6.70 9.22 6.58 6.38 متوسط قيمت  

 12.17 12.98 11.73 8.87 7.86 ▲ ▲ ▲ متوسط قيمت ايتاليا

 انگلستان

 10.25 8.44 8.63 5.11 4.83 9.82 6.69 7.60 الجزاير 

 6.45 ▲ 8.10 5.43 5.27 9.02 6.79 7.96 توباگود و ترينيدا

 9.39 8.40 8.63 5.50 3.99 11.68 5.28 6.51 قطر

 10.25 6.47 8.22 6.92 5.42 ▲ ▲ 9.94 نروژ 

 9.43 8.36 8.57 5.55 4.43 9.21 6.37 8.14 متوسط قيمت

 9.02 8.51 8.81 7.12 7.34 6.15 4.93 4.86 نيجريه  پرتغال 

 ژاپن 

 15.09 16.03 15.00 11.82 8.98 11.69 6.96 6.50 استراليا  

 15.79 17.50 ▲ 7.41 ▲ 17.73 10.49 10.11 الجزاير 

 17.05 17.53 13.78 11.71 9.08 11.48 7.21 6.81 امارات متحده عربي 

 17.52 18.36 15.17 9.49 7.59 11.65 8.53 8.16 اندونزي 

 ▲ 16.16 13.21 12.36 8.57 7.79 6.07 6.69 اياالت متحده آمريكا 

 16.83 17.84 15.49 12.21 10.47 13.16 6.38 5.90 برونئي

 16.05 12.88 10.49 10.12 10.14 16.40 10.83 11.50 توباگو د و ترينيدا

 10.30 11.99 9.71 7.12 6.99 12.31 8.09 8.88 عمان  

 16.93 17.53 15.92 12.52 11.11 13.58 8.20 7.68 قطر 

 17.32 18.00 15.68 11.94 9.65 12.97 7.83 6.56 مالزي 

 16.99 17.80 15.98 13.52 17.77 16.36 11.12 11.69 مصر

 16.33 16.33 13.58 8.79 11.73 17.27 11.09 10.60 نيجريه 

 16.02 16.75 14.73 11.02 9.23 12.64 7.80 7.18 متوسط قيمت 

 14.98 14.77 12.67 10.17 10.50 14.15 10.08 9.22 متوسط قيمت كره جنوبي

 10.60 10.26 9.45 6.95 6.24 9.18 6.45 6.47 متوسط قيمت اتحاديه اروپا 

  .IEA, International Energy Agency,Natural Gas Information, 2014 Edition                                                         مأخذ:

باشد. همچنين يك مترمكعب استاندارد گازطبيعي معادل مترمكعب استاندارد گازطبيعي مي 510معادل  LNG هر مترمكعب،  IEA ( براساس اطالعات1

 باشند. در دسترس نميمقادير                در كشور مذكور كاربرد ندارد.               باشد.مي BTU ميليون 2/707مگاژول و هر تراژول معادل  01



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي برق جهان ظرفيت نصب شده نيروگاه  -

 جهان  در برقناویژه توليد   -

  OECD رهايدر کل کشوپسماندها هاي تجدیدپذیر و از انرژيتوليد ناویژه برق   -

 OECDدر کشورهاي توليد ناویژه برق ترکيب   -

 OECDرضه برق در کشورهاي ترکيب ع  -

 بخش انرژي و مصارف نهایي برق يمصرفخودتوليد، واردات، صادرات، تلفات،   -

 هاي مختلف مصرف کننده مصرف نهایي برق به تفكيک بخش  -

 گرمایياستفاده مستقيم از انرژي زمينو مصرف نهایي جهت توليد   -

  OECDو غير  OECDقيمت برق در کشورهاي   -

 هاي فتوولتائيک نصب شده سيستم قيمت  -

 شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي برق  -

 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي برق  -

 

 
 هاي تجدیدپذیرو انرژي برقجداول  -3-8-2
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 2412و  2411، 2443هاي هاي برق جهان طي سالكل ظرفيت نصب شده نيروگاه ( :2-04جدول )
 )گيگاوات(

 2412 2411 2443 نام كشور
 2412/ 2411تغييرات 

 )درصد(

 2412سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 19.2 1.1 1063.0 1051.3 948.4 اياالت متحده آمريكا

 2.4 1.7 135.0 132.8 119.0 كانادا 

 1.1 1.2 62.3 61.5 49.7 مكزيك

  - 0.3 0.3 0.3 ساير

 22.7 1.2 1260.7 1245.9 1117.4 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 6.3 35.0 32.9 28.5 آرژانتين

  0.8 0.3 0.3 0.2 آنتيل هلند 

 0.1 1.6 5.4 5.3 3.3 اكوادور

 0.1 6.0 2.9 2.7 2.2 اوروگوئه

 2.2 2.2 121.7 119.1 86.4 برزيل

 0.2 - 8.8 8.8 7.4 پاراگوئه

 0.2 13.4 9.7 8.6 6.0 پرو

  - 2.1 2.1 1.5 ترينيداد و توباگو

 0.1 4.2 3.2 3.0 3.4 جمهوري دومينيكن

 0.3 3.5 18.2 17.6 11.0 شيلي 

 0.3 0.6 14.6 14.5 13.2 كلمبيا 

 0.1 - 6.2 6.2 4.0 كوبا

 0.5 6.8 26.3 24.6 20.6 وئالونز

 0.5 3.8 25.7 24.7 19.5 ساير

 5.0 3.5 279.9 270.4 207.1 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 7.0 7.1 6.6 5.7 آذربايجان

 3.2 5.7 177.1 167.6 125.5 آلمان 

 0.4 2.5 23.0 22.4 18.1 اتريش

 0.2 1.7 12.6 12.4 11.8 ازبكستان

 1.9 3.8 105.3 101.4 71.8 اسپانيا 

 0.1 3.6 2.9 2.8 2.4 استوني

 0.1 0.8 8.3 8.2 8.0 اسلواكي 

 0.1 1.3 3.4 3.3 3.0 اسلووني 

 1.7 1.9 93.8 92.0 77.8 انگلستان 

 1.0 0.7 55.2 54.8 52.1 اوكراين

 2.2 4.9 124.2 118.5 78.1 ايتاليا 

 0.2 0.4- 8.8 8.8 5.6 ايرلند 

  0.4- 2.7 2.7 1.5 ايسلند 

 0.4 1.1 21.0 20.8 15.6 بلژيك 

 0.2 10.8 13.5 12.2 12.1 بلغارستان 



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  400

 

 ... ادامه  2412و  2411، 2443هاي هاي برق جهان طي سالكل ظرفيت نصب شده نيروگاه ( :2-04جدول )
 )گيگاوات(

 2412 2411 2443 نام كشور
 2412/ 2411تغييرات 

 )درصد(

 2412در كل سهم 

 )درصد(

 0.4 0.2- 19.9 19.9 11.6 پرتغال 

 0.1 0.1 5.1 5.1 4.4 تاجيكستان

 0.1 - 2.9 2.9 3.1 تركمنستان

 1.0 7.9 57.1 52.9 35.6 تركيه

 جمهوري چك
 17.1 20.0 20.2 1.2 0.4 

 0.3 3.4 14.0 13.6 12.9 دانمارك 

 4.2 1.2 234.4 231.6 215.3 روسيه

  0.1 7.8 7.8 8.0 روسيه سفيد

 0.4 4.2 22.3 21.4 20.0 روماني 

 0.7 7.7 37.9 35.2 33.4 سوئد 

 0.4 1.4 20.3 20.0 19.0 سوئيس 

 2.3 1.5 129.3 127.4 116.7 فرانسه 

 0.3 1.0 16.9 16.8 16.6 فنالند  

 0.1 - 3.8 3.8 3.7 قرقيزستان 

 0.3 0.2 17.8 17.8 18.7 قزاقستان 

  2.8 1.8 1.7 1.7 لوكزامبورگ  

 0.6 1.9 35.2 34.6 31.6 لهستان

 0.1 2.1 3.7 3.6 5.7 ليتواني

 0.2 2.6- 9.3 9.5 8.2 مجارستان

 0.6 0.6 32.3 32.1 28.3 نروژ

 0.5 6.5 29.9 28.0 20.9 هلند

 0.4 34.8 22.3 16.5 12.1 يونان

 0.7 3.2 36.8 35.7 32.7 ساير

 25.9 3.4 1439.7 1392.4 1166.3 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 

 0.1 0.5 3.4 3.4 1.8 اردن

 0.5 4.1 27.2 26.1 12.2 امارات متحده عربي

 0.1 24.3 3.9 3.2 2.6 بحرين

 0.2 0.3 9.0 8.9 7.7 سوريه 

 0.2 10.7- 12.5 14.0 3.4 عراق

 1.0 4.8 53.6 51.1 30.2 عربستان سعودي 

 0.1 19.5 5.8 4.9 2.8 عمان 

 0.1 1.5 7.9 7.8 2.7 قطر

  0.3 14.7 14.7 9.9 كويت

  2.3- 2.3 2.3 2.7 لبنان 

  0.1 1.5 1.5 1.0 يمن 

 1.7 15.6 92.9 80.4 49.8 ساير

 4.2 7.5 234.8 218.3 126.6  جمع خاورميانه 



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

403 

 ... ادامه  2412 و 2411، 2443هاي هاي برق جهان طي سالكل ظرفيت نصب شده نيروگاه ( :2-04جدول )
 )گيگاوات(

 2412 2411 2443 نام كشور
 2412/ 2411تغييرات 

 )درصد(

 2412سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.8 0.6 44.6 44.3 41.9 آفريقاي جنوبي

 0.2 14.0 13.0 11.4 6.8 الجزاير

 0.1 3.1 4.2 4.1 3.0 تونس 

  0.7 1.9 1.8 1.2 كنيا 

 0.1 0.8 7.1 7.1 4.7 ليبي

 0.5 6.0 29.5 27.8 17.1 مصر

 0.1 5.5 6.8 6.4 4.9 مراكش

  0.3 2.4 2.4 2.3 موزامبيك

 0.1 3.2 6.1 5.9 5.9 نيجريه 

 0.5 4.3 27.3 26.1 19.3 ساير

 2.6 3.9 142.7 137.3 107.0 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 1.1 2.3 63.2 61.8 51.0 استراليا

 0.9 16.5 47.8 41.0 26.2 اندونزي

  - 0.8 0.8 0.9 برونئي 

 0.2 35.8 8.6 6.4 4.7 بنگالدش 

 0.4 0.3- 22.9 22.9 19.2 پاكستان 

 0.9 0.7- 48.4 48.7 39.9 تايوان 

 1.0 11.0 53.9 48.5 30.7 تايلند 

 0.2 - 9.5 9.5 9.5 جمهوري دموكراتيك كره 

 21.2 8.3 1174.3 1084.7 397.6 چين 

 0.2 2.3- 9.5 9.7 8.6 زالندنو

 5.3 2.1 293.3 287.3 268.7 ژاپن 

 0.1 7.2 3.4 3.1 2.2 سريالنكا 

 0.2 2.5 10.8 10.5 7.4 سنگاپور 

 0.3 5.1 16.9 16.1 15.1 فيليپين 

 1.7 11.4 94.4 84.7 60.9 كره جنوبي 

 0.5 0.4 28.5 28.4 20.1 مالزي

 4.6 7.1 254.7 237.9 131.5 هندوستان

  0.2 12.6 12.6 11.7 گ كنگ هن

 0.4 11.2 24.5 22.1 9.0 ويتنام 

 0.3 4.9 13.9 13.3 7.2 ساير

 39.5 6.9 2191.8 2050.1 1122.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 4.4 5549.6 5314.5 3846.5 كل جهان 

 OECD  2300.5 2697.5 2770.2 2.7 49.9 كشورهاي

 OECD 1395.6 2617.0 2779.4 6.2 50.1كشورهاي غير 

  .EIA, Energy Information Administration, International Energy Database, January. 2015                             مأخذ:    
  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از  



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  409

 

 ها نيروگاهبه تفكيک نوع  2411هاي برق جهان در سال ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )
 (گيگاوات)

 ايهسته آبي حرارتي نام كشور
زمين 

 گرمايي

خورشيدي 

 و جزر و مد
 بادي

زيست 

توده و 

 ضايعات

تلمبه 

 ايذخيره
 جمع

          آمريكاي شمالي 

 1051.3 22.3 13.0 45.7 1.5 2.4 101.4 78.7 786.2 مريكا آاياالت متحده 

 132.8 0.2 4.2 5.3 0.6 - 12.6 75.2 34.7 كانادا 

  0.6 0.5 - 61.5 0.9 1.3 11.6 46.6 مكزيك 

  - - 0.3 - - - - 0.3 ساير 

 1245.9 22.5 17.8 51.5 2.1 3.3 115.3 165.5 867.8 جمع آمريكاي شمالي 

          آمريكاي مركزي و جنوبي

 32.9 1.0 ● 0.1 - - 0.9 9.1 21.8 آرژانتين 

  - - 0.3 - - - - 0.2 آنتيل هلند 

  0.1 - 5.3 - - - 2.2 3.0 اكوادور 

  - - 2.7 - - - 1.5 1.1 گوئه واور

  1.4 10.9 - 119.1 - 1.9 82.5 22.4 برزيل

  8.8 - - - - - - 8.8 پاراگوئه 

  ● - 8.6 - - - 3.5 5.1 پرو 

  - 2.1 - - - - - 2.1 ترينيداد و توباگو 

   - 3.0 - - - 0.5 2.5 جمهوري دومينيكن 

 17.6 - 0.5 0.2 - - - 5.9 10.9 شيلي

   - 14.5 - - - 9.8 4.7 كلمبيا 

  ● - 6.2 - - - 0.1 6.2 كوبا 

 24.6 - - - - - - 14.6 10.0 ونزوئال

 24.7 - 0.7 0.4 - 0.5 - 6.1 17.0 ساير 

 270.4 1.0 12.3 2.3 - 0.5 2.8 144.6 106.9 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

          روپا و اورآسيا ا

  - - 6.6 - - - 1.0 5.6 آذربايجان

  25.6 29.1 8.3 7.0 167.6 12.1 4.5 81.1 آلمان 

  0.2 1.1 2.8 5.0 22.4 - 7.9 5.4 اتريش

 12.4 - - - - - - 1.7 10.6 ازبكستان

 101.4 5.3 1.0 21.5 4.3 - 7.6 13.3 48.4 اسپانيا 

  - - - 0.2 0.1 - 2.8 2.5 استوني

  0.2 0.9 8.2 0.5 - 1.8 1.6 3.2 اسلواكي 

 3.3 0.2 0.1 - 0.1 - 0.7 1.1 1.2 اسلووني 

 92.0 2.7 3.2 6.5 1.0 - 9.9 1.7 67.0 انگلستان 

 54.8 0.9 - 0.2 0.2 - 13.1 5.5 35.0 اوكراين

 118.5 7.5 2.6 6.9 13.1 0.7 - 14.2 73.3 ايتاليا

  0.3 8.8 1.6 0.2 - - 0.2 6.4 ايرلند 

 2.7 - - - - 0.7 - 1.9 0.1 ايسلند 



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

409 

 ... ادامهها به تفكيک نوع نيروگاه 2411هاي برق جهان در سال ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )
 (گيگاوات)

 ايهسته آبي حرارتي نام كشور
زمين 

 گرمايي

خورشيدي 

 و جزر و مد
 بادي

زيست 

توده و 

 ضايعات

تلمبه 

 ايذخيره
 جمع

 20.8 1.3 1.3 1.1 2.1 - 5.9 0.1 9.0 بلژيك 

  0.9 12.2 0.5 0.2 - 1.9 2.2 6.4 بلغارستان 

  0.2 4.3 0.6 1.1 19.9 - 4.4 9.3 پرتغال 

 5.1 - - - - - - 4.7 0.4 تاجيكستان

  - - - - - - 2.9 2.9 تركمنستان 

  1.7 0.1 - 52.9 0.1 - 17.1 33.8 تركيه

 20.0 1.1 0.5 0.2 1.9 - 3.8 1.1 11.4  كجمهوري چ

  - -  4.0 1.3 - 13.6 8.3 دانمارك 

  - 1.2 231.6 - 0.1 23.6 47.3 159.4 روسيه

  - - -   - 7.8 7.7 روسيه سفيد

  1.0  0.1 21.4 - 1.3 6.4 12.6 روماني 

  2.8 4.1 0.1 35.2 - 9.3 16.5 2.5 سوئد 

  0.4 1.8 20.0 0.2 - 3.3 13.8 0.5 سوئيس 

  4.5 6.7 1.4 7.0 127.4 63.1 18.4 26.4 فرانسه 

  0.2 1.9 0.0 16.8 - 2.7 3.2 8.7 فنالند  

 3.8 - - - - - - 3.0 0.8 قرقيزستان 

  - - 17.8 - - - 2.2 15.6 قزاقستان 

  - -    1.1 1.7 0.5 لوكزامبورگ  

  1.8 0.3 1.8 34.6 - - 0.6 30.1 لهستان

  0.8 3.6 0.2 - - - 0.1 2.6 ليتواني

  0.3 0.5 - 9.5 - 1.9 0.1 6.7 مجارستان

  0.5 0.2 1.4 32.1 - - 28.6 1.4 نروژ

  0.5 - 0.2 2.3 1.6 - 28.0 23.4 هلند

 16.5 0.7 0.1 1.6 0.6 - - 2.5 11.0 يونان

  0.9 35.7 0.3 0.5 - 0.4 14.5 19.1 ساير

 1392.4 51.0 32.8 96.6 55.6 1.6 162.9 241.4 750.4 ورآسيا جمع اروپا و ا

          خاورميانه 

  - -    - 3.4 3.4 اردن

  - - - 26.1 - - - 26.1 امارات متحده عربي

  - - 3.2 - - - - 3.2 بحرين

  - - 8.9 - - - 1.5 7.4 سوريه 

 14.0 - - - - - - 2.5 11.5 عراق

 51.1 - - - - - - - 51.1  عربستان سعودي

 4.9 - - - - - - - 4.9 عمان 

 7.8 - - - - - - - 7.8 قطر

 14.7 - - - - - - - 14.7 كويت

 2.3 - - - - - - 0.3 2.0 لبنان 

 1.5 - - - - - - - 1.5 يمن 

  - 80.4 0.1 0.3 - 0.9 8.8 70.3 ساير

 218.3 - - 0.1 0.3 - 0.9 13.1 203.9  جمع خاورميانه 



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  404

 

 ... ادامهها به تفكيک نوع نيروگاه 2411هاي برق جهان در سال ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )
 (گيگاوات)

 ايهسته آبي حرارتي نام كشور
زمين 

 گرمايي

خورشيدي 

 و جزر و مد
 بادي

زيست 

توده و 

 ضايعات

تلمبه 

 ايذخيره
 جمع

          آفريقا

   0.2 1.4 44.3 - 1.8 0.7 40.1 آفريقاي جنوبي

 11.4 - - - - - - 0.2 11.1 الجزاير

 4.1 - - 0.1 - - - 0.1 4.0 تونس 

  0.1 - 1.8 - 0.2 - 0.8 0.8 كنيا 

 7.1 - - - - - - - 7.1 ليبي

 27.8 - - 0.6 - - - 2.8 24.4 مصر

 6.4 0.5 - 0.3 - - - 1.3 4.4 مراكش

 2.4 - - - - - - 2.2 0.2 موزامبيك

  - - 5.9 - - - 1.9 4.0 نيجريه 

    0.3 - 26.1 - 15.4 10.4 ساير

 137.3 1.9 0.6 1.0 0.1 0.2 1.8 25.4 106.5 جمع آفريقا

          آسيا و اقيانوسيه

  1.3 2.1 0.8 0.7 61.8 - 8.0 48.8 استراليا

  - - 41.0 - 1.2 - 5.1 34.7 اندونزي

 0.8 - - - - - - - 0.8 برونئي 

   - - 6.4 - - 0.2 6.1 بنگالدش 

  - - 22.9 - - 0.7 6.8 15.5 پاكستان 

 48.7 2.6 0.7 0.6 0.1 - 5.0 2.0 37.6 تايوان 

  0.8 - 48.5 0.1 - - 3.5 44.1 تايلند 

 9.5 - 0.0 - - - - 5.0 4.5 جمهوري دموكراتيك كره 

  3.1 45.0 8.2 19.6 1084.7 11.8 231.0 766.0 چين 

  0.6 0.1 - 9.7 0.7 - 5.3 3.0 زالندنو

 287.3 26.3 1.5 2.4 4.9 0.5 44.2 22.1 185.3 ژاپن 

   - 3.1 - - - 1.4 1.7 سريالنكا 

 10.5 - 0.3 - - - - - 10.2 سنگاپور 

   ● - 16.1 1.8 - 3.5 10.8 فيليپين 

 84.7 4.7 0.2 0.4 0.8 - 18.8 1.7 58.1 كره جنوبي 

 28.4 - ● - - - - 3.0 25.4 لزيما

 237.9 - 3.5 16.1 0.5 - 4.4 42.4 171.1 هندوستان

  - - 12.6 - - - - 12.6 هنگ كنگ 

  - - 22.1 - - - 10.0 12.0 ويتنام 

  - 13.3 0.1 - 0.1 - 8.3 4.9 ساير

 2050.1 53.9 16.2 67.4 10.9 4.3 84.9 359.4 1453.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5314.5 130.2 79.6 218.9 69.1 10.0 368.7 949.4 3488.6 كل جهان 

 OECD  1658.9 361.4 300.9 6.1 64.3 151.8 53.7 100.5 2697.5 كشورهاي

 OECD 1829.7 588.0 67.8 3.9 4.8 67.1 25.8 29.7 2617.0كشورهاي غير 

  .EIA, Energy Information Administration, International Energy Database, January. 2015                             مأخذ:    
  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از                                                                                                باشند. مقادير در دسترس نمي 



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

404 

  هابه تفكيک نوع نيروگاه 2412هاي برق جهان در سال گاه( : كل ظرفيت نصب شده نيرو2-02جدول )
 (گيگاوات)

 ايهسته آبي حرارتي نام كشور
زمين 

 گرمايي

خورشيدي 

 و جزر و مد
 بادي

زيست 

توده و 

 ضايعات

تلمبه 

 ايذخيره
 جمع

          آمريكاي شمالي 

 1063.0 22.4 14.0 59.1 3.2 2.6 101.9 78.7 781.2 مريكا آاياالت متحده 

 135.0 0.2 4.2 6.2 0.8 - 13.5 75.4 34.7 كانادا 

 62.3 - 0.5 1.5 0.1 0.8 1.5 11.7 46.2 مكزيك 

 0.3 - - - - - - - 0.3 ساير 

 1260.7 22.5 18.8 66.8 4.0 3.4 116.9 165.8 862.4 جمع آمريكاي شمالي 

          آمريكاي مركزي و جنوبي

  0.1 ● 1.0 35.0 - 0.9 9.1 23.8 آرژانتين 

  - - 0.3 - - - - 0.2 آنتيل هلند 

    - 5.4 - - 2.2 3.1 اكوادور 

 2.9 - - 0.1 - - - 1.5 1.3 گوئه واور

  2.5 10.2 - 121.7 - 1.9 84.3 22.8 برزيل

  8.8 - - - - - - 8.8 پاراگوئه 

   0.1 - 9.7 - - 3.5 6.1 پرو 

  - 2.1 - - - - - 2.1 ترينيداد و توباگو 

   - 3.2 - - - 0.5 2.6 جمهوري دومينيكن 

 18.2 - 0.7 0.2 - - - 6.0 11.3 شيلي

  0.1 - 14.6 - - - 9.8 4.7 كلمبيا 

  ● - 6.2 - - - 0.1 6.2 كوبا 

  - - 26.3 - - - 14.6 11.7 ونزوئال

 25.7 - 0.7 0.6 - 0.6 - 6.3 17.4 ساير 

  3.7 11.8 1.0 279.9 0.6 2.8 146.8 113.2 بي  جمع آمريكاي مركزي و جنو

          اروپا و اورآسيا 

  - - 7.1 - - - 1.1 6.0 آذربايجان

  32.8 31.3 8.8 6.8 177.1 12.1 4.5 80.9 آلمان 

  0.4 1.4 2.8 5.1 23.0 - 8.0 5.4 اتريش

 12.6 - - - - - - 1.7 10.8 ازبكستان

 105.3 5.3 1.2 22.8 6.6 - 7.6 13.3 48.6 اسپانيا 

  - - - 0.3 0.2 - 2.9 2.5 استوني

  0.2 0.9 8.3 0.5 - 1.8 1.6 3.2 اسلواكي 

  0.1 0.2 3.4 0.1 - 0.7 1.1 1.2 اسلووني 

 93.8 2.7 3.2 8.9 1.7 - 9.2 1.7 66.3 انگلستان 

 55.2 0.9 - 0.3 0.3 - 13.1 5.5 35.1 اوكراين

 124.2 7.6 3.6 8.1 16.7 0.7 - 14.3 73.2 ايتاليا

 8.8 0.3 0.1 1.7 0.2 - - 0.2 6.2 ايرلند 

  - - 2.7 - 0.7 - 1.9 0.1 ايسلند 



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  404

 

 ... ادامهها به تفكيک نوع نيروگاه 2412هاي برق جهان در سال ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-02جدول )
 (گيگاوات)

 ايهسته آبي حرارتي نام كشور
زمين 

 گرمايي

يدي خورش

 و جزر و مد
 بادي

زيست 

توده و 

 ضايعات

تلمبه 

 ايذخيره
 جمع

 21.0 1.3 1.2 1.4 2.8 - 5.9 0.1 8.2 بلژيك 

  0.9 13.5 0.7 1.0 - 1.9 2.3 6.7 بلغارستان 

  0.2 4.5 0.6 1.3 19.9 - 4.4 8.7 پرتغال 

 5.1 - - - - - - 4.7 0.4 تاجيكستان

  - - - - - - 2.9 2.9 تركمنستان 

  2.3 0.2 - 57.1 0.2 - 19.6 34.9 تركيه

 جمهوري چك
 11.2 1.1 3.8 - 2.0 0.3 0.7 1.1 20.2 

  - - 0.4 4.2 1.5 - 14.0 8.0 دانمارك 

  0.8 1.2 234.4 - 0.1 23.6 47.4 161.3 روسيه

  - - -   - 7.8 7.7 روسيه سفيد

  1.9  0.1 22.3 - 1.3 6.5 12.4 روماني 

  3.7 4.8 0.1 37.9 - 9.4 16.3 3.5 سوئد 

 20.3 1.8 0.4 0.1 0.4 - 3.3 13.8 0.5 سوئيس 

  5.5 7.6 1.4 7.0 129.3 63.1 18.4 26.3 فرانسه 

  0.3 2.0 - 16.9 - 2.8 3.2 8.7 فنالند  

 3.8 - - - - - - 3.0 0.8 قرقيزستان 

  - - 17.8 - - - 2.3 15.6 قزاقستان 

  - - 0.1 0.1  1.1 1.8 0.5 لوكزامبورگ  

  2.5 0.6 1.8 35.2 - - 0.6 29.8 لهستان

  0.2 0.1 0.8 3.7 - - 0.1 2.6 ليتواني

  0.3 0.3 - 9.3 - 1.9 0.1 6.7 مجارستان

  0.7 0.2 1.4 32.3 - - 28.6 1.4 نروژ

  0.5 - 0.4 2.4 1.5 - 29.9 25.0 هلند

 22.3 0.7 0.1 1.7 1.5 - - 2.5 15.7 يونان

  0.9 36.8 0.4 0.5 - 0.4 14.5 20.1 ساير

 1439.7 51.2 36.6 110.0 74.4 1.7 162.4 244.2 759.3 جمع اروپا و اورآسيا 

          خاورميانه 

  - -    - 3.4 3.4 اردن

    - 27.2 - - - 27.2 امارات متحده عربي

   - - 3.9 - - - 3.9 بحرين

    - 9.0 - - 1.5 7.4 سوريه 

  - - - 12.5 - - 2.5 10.0 عراق

  -  - 53.6 - - - 53.6 عربستان سعودي 

  - - - 5.8 - - - 5.8 عمان 

  - 0.1 - 7.9 - - - 7.8 قطر

  - - - 14.7 - - - 14.7 كويت

  - - - 2.3 - - 0.2 2.0 لبنان 

  - - - 1.5 - - - 1.5 يمن 

 92.9 - 0.5 0.1 0.3 - 0.9 9.8 81.3 ساير

 234.8 - 0.7 0.1 0.3 - 0.9 14.0 218.7  جمع خاورميانه 



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

404 

 ... ادامهها به تفكيک نوع نيروگاه 2412هاي برق جهان در سال ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-02جدول )
 (گيگاوات)

 ايهسته آبي حرارتي نام كشور
زمين 

 گرمايي

خورشيدي 

 و جزر و مد
 بادي

زيست 

و  توده

 ضايعات

تلمبه 

 ايذخيره
 جمع

          آفريقا

   0.4 1.4 44.6 - 1.9 0.7 40.2 آفريقاي جنوبي

  - - - 13.0 - - 0.2 12.7 الجزاير

  0.1 - - 4.2 - - 0.1 4.0 تونس 

  0.1 - 1.9 - 0.2 - 0.8 0.8 كنيا 

  - 0.1 - 7.1 - - - 7.1 ليبي

 29.5 - 0.1 0.6 0.2 - - 2.8 25.8 مصر

  0.3 - 0.5 6.8 - - 1.3 4.7 مراكش

 2.4 - - - - - - 2.2 0.2 موزامبيك

  0.1 - 6.1 - - - 2.0 4.0 نيجريه 

   0.1 0.3 - 27.3 - 16.4 10.4 ساير

 142.7 1.9 1.0 1.1 0.3 0.2 1.9 26.5 109.9 جمع آفريقا

          آسيا و اقيانوسيه

  1.4 2.6 0.8 0.7 63.2 - 8.1 49.6 استراليا

   1.4 - 47.8 1.3 - 5.3 39.7 اندونزي

 0.8 - - - - - - - 0.8 برونئي 

  - - 8.6 0.1 - - 0.2 8.3 بنگالدش 

 22.9 - - 0.1 - - 0.7 6.8 15.3 پاكستان 

 48.4 2.6 0.9 0.6 0.2 - 5.0 2.1 37.0 تايوان 

 53.9 - 1.3 0.1 0.4 - - 3.5 48.6 تايلند 

 9.5 - - - - - - 5.0 4.5 دموكراتيك كره جمهوري 

  3.4 61.0 8.0 21.0 1174.3 12.9 249.0 819.0 چين 

  0.6 0.1 - 9.5 0.7 - 5.3 2.8 زالندنو

 293.3 26.7 1.5 2.6 6.6 0.5 44.2 22.2 188.9 ژاپن 

  - 3.4 0.1 - - - 1.6 1.7 سريالنكا 

 10.8 - 0.3 - - - - - 10.5 سنگاپور 

   ● - 16.9 1.8 - 3.5 11.5 پين فيلي

 94.4 4.7 0.3 0.5 1.1 - 20.7 1.7 65.3 كره جنوبي 

  - 0.2 - 28.5 - - 3.3 25.0 مالزي

 254.7 - 3.6 18.4 1.2 - 4.4 42.8 184.3 هندوستان

  - - 12.6 - - - - 12.6 هنگ كنگ 

   - - 24.5 - - 12.5 12.0 ويتنام 

  - 13.9 0.1 - 0.1 - 9.0 4.8 ساير

 2191.8 55.8 18.4 86.6 14.5 4.5 88.0 381.8 1542.2 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5549.6 132.4 87.3 268.4 93.6 10.4 372.8 979.1 3605.7 كل جهان 

 OECD  1670.9 364.3 303.9 6.3 86.0 179.9 57.8 101.2 2770.2 كشورهاي

 OECD 1934.8 614.8 68.9 4.2 7.6 88.5 29.5 31.1 2779.4كشورهاي غير 

  .EIA, Energy Information Administration, International Energy Database, January. 2015                             مأخذ:    
  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از                                                                                                باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 )تراوات ساعت( 

 2413 2412 2411 2443 نام كشور

     آمريكاي شمالي

 4293.9 4290.5 4349.6 4081.8 اياالت متحده آمريكا

 652.1 634.4 638.0 589.7 كانادا 

 298.2 293.9 295.8 213.7 مكزيك

 5244.2 5218.9 5283.4 4885.1 جمع آمريكاي شمالي

     آمريكاي مركزي و جنوبي

 ● 135.2 129.9 92.1 آرژانتين

 ● 1.3 1.3 1.2 آنتيل هلند 

 ● 22.8 20.6 11.5 اكوادور

 ● 10.6 10.3 8.6 اوروگوئه

 ● 552.5 531.8 364.3 برزيل

 ● 60.2 57.6 51.8 پاراگوئه

 ● 39.9 39.2 22.9 پرو

 ● 9.1 8.8 6.4 ترينيداد و توباگو

 ● 17.0 15.9 13.6 جمهوري دومينيكن

 75.2 69.8 65.7 46.8 شيلي 

 ● 62.3 61.0 46.5 كلمبيا 

 ● 18.4 17.8 15.8 كوبا

 ● 126.5 122.1 91.8 ونزوئال

 ● 97.0 94.0 79.7 ساير

 75.2(1) 1222.7 1175.9 853.1 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

     اروپا و اورآسيا

 ● 23.0 20.3 21.3 آذربايجان

 635.3 629.8 613.1 608.8 آلمان 

 68.3 72.6 65.8 60.2 اتريش

 ● 52.5 52.4 49.4 ازبكستان

 285.3 297.6 293.8 260.7 اسپانيا 

 13.3 12.0 12.9 10.2 تونياس

 28.5 28.7 28.7 31.2 اسلواكي 

 16.1 15.7 16.1 13.8 اسلووني 

 356.6 363.8 367.5 398.2 انگلستان 

 ● 198.9 194.9 180.4 اوكراين

 287.8 299.3 302.6 293.9 ايتاليا 

 26.0 27.6 27.5 25.2 ايرلند 

 18.1 17.5 17.2 8.5 ايسلند 

 83.9 83.1 90.2 84.6 بلژيك 

 ● 47.3 50.8 42.6 بلغارستان 

 51.6 46.6 52.5 46.9 پرتغال 
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                                 ... ادامه2411-2413، 2443هاي ( : توليد ناويژه برق در جهان طي سال2-03جدول )
 ت()تراوات ساع 

 2413 2412 2411 2443 نام كشور

 ● 17.0 16.2 16.5 تاجيكستان

 ● 17.8 17.2 10.8 ستانتركمن

 241.2 239.5 229.4 140.6 تركيه

 87.1 87.6 87.6 83.2 جمهوري چك 

 34.6 30.7 35.2 46.2 دانمارك 

 ● 1070.7 1054.8 916.3 روسيه

 ● 30.8 32.2 26.6 روسيه سفيد

 ● 59.0 62.2 55.1 روماني 

 152.5 166.6 150.4 135.4 سوئد 

 70.0 69.9 64.6 67.4 سوئيس

 575.1 564.3 560.3 566.9 فرانسه 

 70.9 70.4 73.5 84.3 فنالند 

 ● 15.2 15.2 14.0 قرقيزستان

 ● 91.2 86.6 63.9 قزاقستان

 2.9 3.8 3.7 3.6 لوكزامبورگ 

 164.5 162.1 163.5 151.6 لهستان 

 ● 5.0 4.8 19.5 ليتواني

 30.3 34.6 36.0 34.1 مجارستان 

 134.2 147.8 127.6 107.3 نروژ

 98.8 102.5 113.0 96.8 هلند 

 57.8 61.0 59.4 58.5 يونان 

 ● 118.1 120.9 103.7 ساير 

 3590.7(1) 5381.5 5320.6 4938.3 جمع اروپا و اورآسيا

     خاورميانه

 ● 16.6 14.6 8.0 اردن

 ● 100.9 99.1 49.5 امارات متحده عربي 

 ● 24.8 23.8 15.7 بحرين

 ● 31.2 42.0 29.5 سوريه

 ● 61.7 54.2 28.3 عراق

 ● 271.7 250.1 153.0 عربستان سعودي

 ● 25.0 21.9 10.7 عمان

 ● 34.8 30.7 12.0 قطر

 ● 62.7 57.5 39.8 كويت 

 ● 14.8 16.4 12.7 لبنان 

 ● 6.6 6.2 4.1 يمن 

 62.5 317.3 299.7 200.9 ساير

 62.5(1) 968.0 916.3 564.2 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه2411-2413، 2443هاي ( : توليد ناويژه برق در جهان طي سال2-03جدول )

 ت()تراوات ساع

 2413 2412 2411 2443 نام كشور

     آفريقا 

 ● 257.9 262.5 234.2 آفريقاي جنوبي 

 ● 57.4 51.2 29.6 الجزاير

 ● 18.0 16.5 11.3 تونس

 ● 8.3 7.8 5.2 كنيا

 ● 34.0 27.6 18.9 ليبي 

 ● 164.4 157.4 95.2 مصر

 ● 27.5 25.1 16.6 مراكش

 ● 15.2 16.8 10.9 موزامبيك

 ● 28.7 27.0 20.2 نيجريه 

 ● 111.6 106.0 65.3 ساير 

 ● 722.9 698.1 511.0  جمع آفريقا 

     آسيا و اقيانوسيه 

 247.1 248.9 252.6 222.1 استراليا

 ● 195.9 183.4 114.5 اندونزي 

 ● 3.9 3.7 3.2 ونئي بر

 ● 49.0 44.2 19.7 بنگالدش 

 ● 96.1 95.1 80.8 پاكستان 

 ● 166.6 156.0 117.0 تايلند

 ● 19.2 19.2 21.0 جمهوري دموكراتيك كره

 ● 4994.1 4715.8 1911.7 چين 

 ● 250.3 252.0 209.1 چين تايپه

 42.5 44.3 44.5 40.8 زالندنو 

 1059.2 1034.3 1051.3 1047.9 ژاپن 

 ● 11.9 11.7 7.7 سريالنكا

 ● 46.9 46.0 35.3 سنگاپور 

 ● 72.9 69.2 52.9 فيليپين 

 539.2 534.6 523.3 345.2 كره جنوبي 

 ● 134.4 129.3 78.5 مالزي

 ● 1127.6 1074.5 650.8 هندوستان 

 ● 38.8 39.1 35.5 هنگ كنگ

 ● 122.8 105.1 40.9 ويتنام 

 ● 45.4 42.1 27.6 ساير 

 1887.9(1) 9238.2 8857.9 5062.3 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 ● 22752.2 22252.2 16814.0 كل جهان 

 OECD  10053.3 10872.5 10848.8 10860.4 كشورهاي

 ● OECD 6760.8 11379.7 11903.4كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
 باشند.         مقادير در دسترس نمي                                                                          باشد.مي OECD( تنها شامل جمع تولید ناويژه كشورهای 1
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  2412برق در جهان به تفكيک منابع مختلف در سال  ( : توليد ناويژه2-00جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

(3)و پسماند 
 

زمين 

 گرمايي

ي باد ،خورشيدي

(0)و ساير
 

 جمع

        آمريكاي شمالي 

 4290.5 153.0 18.1 78.9 801.1 298.3 2941.1 اياالت متحده آمريكا 

 634.4 11.7 - 9.1 94.9 380.6 138.2 كانادا 

 293.9 3.7 5.8 2.8 8.8 31.9 240.9 مكزيك 

 5218.9 168.4 24.0 90.8 904.8 710.8 3320.2 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 135.2 0.4 - 2.4 6.4 29.7 96.3 آرژانتين 

 1.3 - - - - - 1.3 آنتيل هلند 

  22.8 - 0.3 - 12.2 10.3 راكوادو

 10.6 0.1 - 1.0 - 5.4 4.1 اوروگوئه 

 552.5 5.3 - 35.2 16.0 415.3 80.5 برزيل

  60.2 -  - - 60.2 پاراگوئه 

  39.9 - 0.7 - 21.4 17.9 پرو

 9.1 - - - - - 9.1 ترينيداد و توباگو 

  - - 17.0 - 1.8 15.2 جمهوري دومينيكن 

 69.8 0.4 - 4.9 - 20.2 44.3 شيلي

 62.3 0.1 - 2.0 - 47.6 12.7 كلمبيا 

  18.4 - 0.6 - 0.1 17.7 كوبا

 126.5 - - - - 82.0 44.5 ونزوئال 

 97.0 1.6 3.7 3.3 - 26.9 61.6 ساير  

 1222.7 7.9 3.7 50.2 22.4 722.8 415.6 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا 

 23.0 - - - - 1.8 21.2 آذربايجان

 629.8 79.1 0.1 51.2 99.5 27.8 372.2 آلمان 

  2.8 72.6 5.4 - 47.7 16.7 اتريش

 52.5 - - - - 11.2 41.3 ازبكستان

 297.6 61.6 - 5.7 61.5 24.2 144.6 اسپانيا 

  - 1.0 - 0.4 12.0 10.5 استوني

 28.7 0.5 - 1.0 15.5 4.4 7.3 اسلواكي 

 15.7 0.2 - 0.3 5.5 4.1 5.7 اسلووني

 363.8 20.8 - 17.1 70.4 8.3 247.3 انگلستان 

 198.9 0.6 - 0.1 90.1 11.0 97.0 اوكراين 

 299.3 33.0 5.6 14.8 - 43.9 202.1 ايتاليا 

 27.6 4.0 - 0.5 - 1.0 22.1 ايرلند 

  12.3 - - 5.2 - 17.5 ايسلند 

 83.1 5.1 - 6.7 40.3 1.7 29.3 بلژيك 

 47.3 2.1 - 0.1 15.8 4.0 25.5 بلغارستان 

 46.6 10.7 0.1 3.2 - 6.7 25.9 پرتغال 

 17.0 - - - - 16.9 0.1 تاجيكستان

 17.8 - - - - - 17.8 تركمنستان
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 ... ادامه 2412( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيک منابع مختلف در سال 2-00جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
هاي سوخت

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

 (3)و پسماند 

زمين 

 گرمايي

ي باد ،خورشيدي

(0)و ساير
 

 جمع

 239.5 5.9 0.9 0.7 - 57.9 174.2 تركيه 

 87.6 2.6 - 3.4 30.3 2.9 48.4 جمهوري چك 

  - 5.2 - 10.4 30.7 15.2 دانمارك 

  1070.7 0.5 3.0 177.5 167.3 722.4 روسيه 

  30.7 - 0.1 - 0.1 30.6 وسيه سفيدر

 59.0 2.6 - 0.2 11.5 12.3 32.4 روماني 

 166.6 7.2 - 13.5 64.0 79.1 2.8 سوئد 

 69.9 0.4 - 2.7 25.4 40.3 1.0 سوئيس 

 564.3 20.0 - 7.5 425.4 63.6 47.8 فرانسه

 70.4 0.8 - 11.4 23.0 16.9 18.3 فنالند 

 15.2 - - - - 14.18 0.99 قرقيزستان

  91.2 - - - 7.64 83.57 قزاقستان 

 3.8 0.11 - 0.15 - 1.16 2.39 لوكزامبورگ

 162.1 4.75 - 10.16 - 2.47 144.77 لهستان 

 5.0 0.77 - 0.22 - 0.94 3.12 ليتواني

 34.6 0.78 - 1.77 15.79 0.21 16.03 مجارستان

 147.8 1.56 - 0.48 - 142.96 2.84 نروژ 

 102.5 5.38 - 8.96 3.92 0.10 84.14 هلند 

 61.0 5.54 - 0.26 - 4.59 50.56 يونان 

 118.1 0.67 - 0.45 2.31 39.79 74.87 ساير

 5381.6 290.3 12.4 177.2 1177.8 881.3 2842.7  جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

  -  16.6 - 0.1 16.5 اردن

 100.9 - - - - - 100.9 امارات متحده عربي

 24.8 - - - - - 24.8 بحرين

 31.2 - - - - 3.2 28.0 سوريه

 61.7 - - - - 5.4 56.3 عراق 

  271.7 - - - - 271.7 عربستان سعودي 

 25.0 - - - - - 25.0 عمان

 34.8 - - - - - 34.8 قطر

 62.7 - - - - - 62.7 كويت 

 14.8 - - - - 1.0 13.8 لبنان 

 6.6 - - - - - 6.6 يمن 

 317.3 0.6 - 0.1 1.8 12.5 302.3 ساير 

 968.0 0.6 - 0.1 1.8 22.2 943.3 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه2412( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيک منابع مختلف در سال 2-00جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

 (3)و پسماند 

زمين 

 گرمايي

 ،خورشيدي

(0)ي و سايرباد
 

 جمع

        آفريقا 

 257.9 0.2 - 0.3 13.1 4.9 239.5 آفريقاي جنوبي 

 57.4 - - - - 0.6 56.8 الجزاير 

 18.0 0.4 - - - 0.1 17.4 تونس 

  8.3 1.6 0.3 - 4.3 2.1 كنيا 

 34.0 - - - - - 34.0 ليبي

 164.4 1.5 - - - 13.4 149.5 مصر

 27.5 0.7 - - - 1.8 25.0 مراكش 

 15.2 - - - - 15.1 0.0 موزامبيك 

 28.7 - - - - 5.7 23.0 نيجريه 

  0.2 111.6 1.2 - 69.4 40.8 ساير 

 722.9 3.0 1.6 1.8 13.1 115 588.1 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 248.9 7.6 - 2.3 - 14.1 224.9 استراليا

  195.9 9.4 0.2 - 12.8 173.5 اندونزي

 3.9 - - - - - 3.9 برونئي 

 49.0 - - - - 0.8 48.3 بنگالدش 

 96.1 - - - 4.6 29.9 61.7 پاكستان 

  0.6 166.6 4.4 - 8.8 152.8 تايلند 

 19.2 - - - - 13.5 5.7 جمهوري دموكراتيك كره 

 4994.1 102.3 0.2 44.7 97.4 872.1 3877.4 چين 

 250.3 1.5 - 3.5 40.4 8.6 196.3  چين تايپه

 44.3 2.1 6.2 0.6 - 22.9 12.5 زالندنو 

 1034.3 11.8 2.6 38.6 15.9 83.6 881.7 ژاپن 

  - 0.2 11.9 - 3.3 8.4 سريالنكا 

  46.9 - 1.3 - - 45.7 سنگاپور 

 72.9 0.1 10.3 0.2 - 10.3 52.2 فيليپين 

 534.6 2.5 - 1.7 150.3 7.7 372.5  جنوبيكره 

  134.4 - 0.8 - 9.1 124.5 مالزي

 1127.6 30.4 - 20.5 32.9 125.8 918.0 هندوستان 

  38.8 - 0.1 - - 38.8 هنگ كنگ 

 122.8 0.1 - 0.1 - 53.4 69.3 ويتنام 

  - 0.3 45.4 - 27.6 17.5 ساير 

 9238.2 159.6 28.6 118.9 341.5 1304.0 7285.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 22752.2 629.8 70.2 439.0 2461.4 3756.4 15395.4 جهان 
 OECD  6610.7 1453.3 1951.6 311.9 44.6 476.8 10848.8 كشورهاي

 OECD 8784.7 2303.0 509.8 127.1 25.6 153.1 11903.4كشورهاي غير 

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
 گردد. نفت و گازطبیعي ميهای فرآوردهسنگ، ای، زغال نارس، گاز زغال( شامل زغال سخت، زغال قهوه1
 گردد.ای نیز مي( شامل تولید برق از تلمبه ذخیره2
 گردد.ای صنعتي و شهری، بیوگاز و سوخت زيستي مايع ميچوب، پسماند چوب، ساير پسماندهای جامد، پسمانده( شامل 3
  ه ای ش یمیايي نری ر واك نس اكس ید ش دم س نگ مع دم روی ب ا اس ید           هس  های حاصل از پرو ها و ساير )حرارت( شامل انرژی جزر و مد، امواج، اقیانوس4

 باشند. مي 50/5از  مقادير كمتر                              گردد. هیدروكلريدريك و غیره( مي    
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  2412هاي قابل احتراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-04جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 گازطبيعي نفت
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

       آمريكاي شمالي

 3019.9 78.9 1264.6 33.1 4.1 1639.4 ااياالت متحده آمريك

 147.3 9.1 67.5 7.0 - 63.7 كانادا 

 243.7 2.8 150.9 55.7 0.4 33.9 مكزيك

 3411.0 90.8 1483.0 95.7 4.4 1737.0 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 98.719 2.4 72.6 20.1 0.7 3.0 آرژانتين

 1.3 - - 1.3 - - آنتيل هلند 

 10.6 0.3 2.3 8.0 - - اكوادور 

  1.0 5.1 4.0 - - اوروگوئه

 115.8 35.2 46.8 19.6 5.7 8.5 برزيل

  - -  - - پاراگوئه 

 18.5 0.7 15.7 1.4 - 0.8 پرو 

  9.1 - 9.1 - - ترينيداد و توباگو 

  15.2 4.2 8.8 - 2.2 جمهوري دومينيكن 

 49.2 4.9 12.8 6.1 - 25.3 شيلي

  0.3 9.0 2.0 14.7 3.4 كلمبيا

 18.3 0.6 2.1 15.7 - - كوبا

 44.5 - 24.9 19.6 - - ونزوئال

 64.8 3.3 8.0 51.5 - 2.1 ساير

 465.8 50.2 207.5 156.5 6.4 45.2 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع

       اروپا و اورآسيا

 21.2 - 20.7 0.5 - - آذربايجان

 423.4 51.2 77.6 7.6 9.9 277.1 آلمان

 22.1 5.4 9.7 0.7 1.8 4.4 اتريش

 41.3 - 38.8 0.4 - 2.1 ازبكستان

 150.3 5.7 73.3 15.3 0.9 55.1 اسپانيا 

 11.5 1.0 0.1 9.8 0.5 0.1 استوني

 8.2 1.0 2.9 0.5 0.5 3.4 اسلواكي 

  0.5 0.3 6.0 - 5.1 اسلووني 

 264.4 17.1 100.1 3.1 1.0 143.2 انگلستان

 97.1 0.1 16.0 0.5 0.4 80.0 اوكراين

 216.8 14.8 129.1 18.9 5.0 49.1 ايتاليا

 22.6 0.5 13.7 0.2 - 8.1 ايرلند

  - -  - - ايسلند

 36.0 6.7 23.5 0.3 2.1 3.4 بلژيك

 25.5 0.1 2.4 0.2 - 22.9 بلغارستان 

 29.2 3.2 10.7 2.2 - 13.1 پرتغال 
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 ... ادامه 2412هاي قابل احتراق در سال ويژه برق از سوختتوليد نا ( :2-04جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 گازطبيعي نفت
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

 0.1 - 0.1 - - - تاجيكستان

 17.8 - 17.8 - - - تركمنستان

 174.9 0.7 104.5 1.6 1.7 66.3 تركيه

 51.8 3.4 1.2 0.1 2.6 44.4 جمهوري چك

 20.3 5.2 4.2 0.4 - 10.6 دانمارك

 725.4 3.0 525.4 28.1 4.0 164.9 روسيه

  - 0.8 29.8 0.1 30.7 روسيه سفيد

  0.8 8.7 0.2 32.6 22.9 روماني

 16.3 13.5 0.9 0.6 0.4 0.9 سوئد 

 3.7 2.7 0.9 0.1 - - سوئيس 

 55.3 7.5 21.8 4.3 2.7 18.9 رانسهف

 29.7 11.4 6.7 0.3 0.5 10.8 فنالند

 1.0 - 0.1 0.2 - 0.7 قرقيزستان 

 83.6 - 13.4 0.7 - 69.4 قزاقستان

  2.4 0.2 2.5 - - لوكزامبورگ

 154.9 10.2 6.3 2.0 1.8 134.7 لهستان

 3.3 0.2 2.9 0.2 - - ليتواني

 17.8 1.8 9.4 0.2 0.1 6.3 مجارستان

  0.1 0.0 2.6 0.5 3.3 نروژ

 93.1 9.0 55.7 1.1 3.1 24.2 هلند

 50.8 0.3 13.4 6.1 - 31.1 يونان 

  7.7 16.8 0.5 75.3 50.4 ساير 

 3019.9 177.2 1363.9 115.7 39.3 1323.8 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

  16.5 3.1 13.4 - - اردن

 100.9 - 99.5 1.4 - - امارات متحده عربي 

 24.8 - 24.8 - - - بحرين 

 28.0 - 16.4 11.5 - - سوريه 

 56.3 - 33.1 23.1 - - عراق 

 271.7 - 121.4 150.3 - - عربستان سعودي 

 25.0 - 24.4 0.6 - - عمان 

 34.8 - 34.8 - - - قطر

 62.7 - 22.7 40.0 - - كويت

 13.8 - - 13.8 - - لبنان

 6.6 - 2.2 4.4 - - يمن 

 302.4 0.1 180.6 82.6 0.4 39 ساير

 943.4 0.1 563.0 341.1 0.4 38.7 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2412هاي قابل احتراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-04جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 گازطبيعي نفت
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

       آفريقا 

 239.8 0.2930 - 0.2 - 239.3 آفريقاي جنوبي 

 56.8 - 53.0 3.7 - - الجزاير

 17.4 - 17.4 - - - تونس

 2.4 0.3160 - 2.1 - - كنيا 

 34.0 - 20.7 13.3 - - ليبي 

 149.5 - 124.6 25.0 - - مصر

 25.0 - 6.2 6.9 - 11.9 مراكش

 0.0 - - - - - موزامبيك 

 23.0 - 23.0 - - - نيجريه 

 42.0 1.2 11.3 21.8 - 7.8 ساير 

 589.9 1.8 256.3 72.9 - 259.0 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 227.3 2.3 49.6 4.1 0.4 170.8 استراليا

 173.7 0.2 45.5 32.7 - 95.3 اندونزي 

  3.9 - 3.9 - - برونئي 

 48.3 - 41.7 5.7 - 0.9 بنگالدش 

 61.7 - 27.1 34.5 - 0.1 پاكستان 

 157.2 4.4 117.1 2.4 - 33.4 تايلند

 5.7 - - 0.6 - 5.2 جمهوري دموكراتيك كره

 3922.1 44.7 85.7 6.8 28.0 3757.0 چين 

 199.8 3.5 63.6 7.8 3.3 121.5 چين تايپه 

  8.9 0.6 13.1 0.6 2.9 زالندنو 

 920.3 38.6 397.2 181.3 36.5 266.8 ژاپن 

  8.4 - 7.0 - 1.4 سريالنكا 

 46.9 1.3 39.5 6.1 - - سنگاپور 

 52.3 0.2 19.6 4.3 - 28.3 فيليپين 

 374.1 1.7 111.9 21.2 18.1 221.2 كره جنوبي 

 125.3 0.8 62.6 6.0 - 55.8 مالزي

 938.5 20.5 93.9 22.7 1.5 799.9 هندوستان 

 38.8 0.1 10.6 0.8 - 27.3 هنگ كنگ

 69.4 0.1 43.9 3.4 - 22.0 ويتنام 

  17.5 3.5 8.3 - 5.7 ساير 

 7404.4 118.9 1226.0 355.7 88.4 5615.4 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 15834.4 439.0 5099.7 1137.6 138.9 9019.1 كل جهان 

 OECD  3373.3 94.8 397.2 2745.3 311.9 6922.6 كشورهاي

 OECD 5645.8 44.1 740.4 2354.4 127.1 8911.8كشورهاي غير 

  .IEA, International Energy Agency,Online Data Services, www.iea.org                                                                         مأخذ:
 گردد. های پايه اكسیژني فوالد مي( شامل گاز كك، گاز كوره بلند و گاز كوره1
باشند. مي 50/5مقادير كمتر از  گردد.( شامل چوب، پسماند چوب، ساير پسماندهای صنعتي و شهری، بیوگاز و سوخت زيستي مايع مي2
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 )تراوات ساعت(                                               2413در سال  OECDتوليد ناويژه برق در كشورهاي تركيب ( : 2-04جدول )

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

(3)و پسماند 
 

زمين 

 گرمايي

 ،خورشيدي

(0)ي و ساير باد
 

 جمع

       آمريكاي شمالي 
 4293.9 185.9 18.2 73.9 822.0 290.8 2903.2 اياالت متحده آمريكا 

 652.1 12.0 - 9.0 102.8 391.5 136.8 كانادا 
 298.2 5.7 6.1 1.2 11.8 28.0 245.5 مكزيك 

 5244.2 203.5 24.3 84.1 936.6 710.2 3285.5 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي 

 75.2 0.7 - 5.0 - 20.0 49.6 شيلي 

 75.2 0.7 - 5.0 - 20.0 49.6 جمع آمريكاي مركزي وجنوبي 

        اروپا و اورآسيا

  85.4 635.3 54.6 97.3 26.3 371.7 لمانآ
 68.3 3.9 - 5.4 - 45.7 13.4 اتريش
 285.3 69.1 - 5.9 56.7 41.1 112.5 اسپانيا

  - 0.8 - 0.5 13.3 12.0 استوني
 28.5 0.7 - 0.8 15.7 5.1 6.2 اسلواكي 
 16.1 0.2 - 0.3 5.3 4.9 5.4 اسلووني
 356.6 29.4 - 20.5 70.6 7.6 228.5 انگلستان 

 287.8 38.1 5.6 13.2 - 53.2 177.6 ايتاليا
 26.0 4.5 - 0.5 - 0.9 20.1 ايرلند 
  12.9 - - 5.2  18.1 ايسلند 
 83.9 6.3 - 6.0 42.6 1.7 27.3 بلژيك 

 51.6 12.5 0.2 3.3 - 14.9 20.7 پرتغال 
 241.2 7.7 1.3 1.0 - 59.3 172.0 تركيه 

 87.1 2.5 - 4.0 30.7 3.8 46.0 جمهوري چك 
  - 4.8 - 11.6 34.6 18.1 دانمارك 

 152.5 9.9 - 10.6 65.8 61.3 4.9 سوئد 
 70.0 0.4 - 2.7 26.0 40.0 1.0 سوئيس
 575.1 21.6 - 8.0 423.7 76.3 45.5 فرانسه
 70.9 1.0 - 11.5 23.6 12.9 21.9 فنالند

 2.9 0.1 - 0.2 - 1.2 1.4 لوكزامبورگ
 164.5 6.0 - 8.7 - 3.0 146.8 لهستان

 30.3 0.7 - 1.9 15.4 0.2 12.1 مجارستان
 134.2 2.0 - 0.6 - 129.0 2.6 نروژ
 98.8 6.2 - 7.5 2.9 0.1 82.1 هلند 

 57.8 6.9 - 0.2 - 6.4 44.3 يونان

 3590.7 327.4 12.4 172.8 876.4 607.7 1594.0 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

  - 0.1 - 0.7 62.5 61.7 سطين اشغالي فل

  - 0.1 - 0.7 62.5 61.7 جمع خاورميانه 

        آسيا و اقيانوسيه

 247.1 11.1 - 3.2 - 18.2 214.5 استراليا
 42.5 2.0 6.1 0.6 - 22.8 11.0 زالندنو

 1059.2 15.2 2.6 41.3 9.3 84.4 906.4 ژاپن
 539.2 3.7 - 1.8 138.8 8.4 386.5 كره جنوبي

 1887.9 32.1 8.6 46.9 148.1 133.8 1518.4 جمع آسيا و اقيانوسيه  

 OECD 6509.0 1471.7 1961.1 309.0 45.3 564.4 10860.4جمع كشورهاي 

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
 گردد.ای نیز ميذخیره ( شامل تولید برق از تلمبه2            گردد. های نفتي و گازطبیعي ميای، زغال نارس، گاز زغالسنگ، فرآورده ( شامل زغال سخت، زغال قهوه1
 گردد.يستي مايع ميچوب، پسماند چوب، ساير پسماندهای جامد، پسماندهای صنعتي و شهری، بیوگاز و سوخت ز( شامل 3
 ه ای ش یمیايي نری ر واك نس اكس ید ش دم س نگ مع دم روی ب ا اس ید            هس  های حاصل از پرو حرارتها و ساير )( شامل انرژی جزر و مد، امواج، اقیانوس4

 باشند. مي 50/5مقادير كمتر از                                                                                                  گردد. مي هیدروكلريدريك و غیره(    
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  2413در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-07جدول ) 
 ساعت()گيگاوات    

 شرح
 آمريكاي شمالي

آمريكاي مركزي 

 و جنوبي 
 اروپا

 اتريش آلمان شيلي مكزيک كانادا آمريكا

 45666 26300 20000 27958 391519 290760 بي آ

 3759 6311 - - 111 19408 اي شامل: تلمبه ذخيره

 - 40 - 6070 - 18187 زمين گرمايي 

 574 30000 5 86 307 11051 برق خورشيدي )فتوولتائيك(

 - - - - - 1168 نيروگاه حرارتي خورشيدي 

 - - - - 15 - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 3264 53400 550 5599 11643 169537 باد

 439 1240 - - - 1818 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 542 10700 - - 196 16316 پسماند شهري : 

 207 5350 - - 128 8346 پسماند شهري تجديد پذير 

 335 5350 - - 68 7970 پسماند شهري تجديد ناپذير 

 3751 12400 5000 1083 8037 44849 سوخت زيستي جامد 

 631 29720 - 160 774 10862 بيو گاز 

 - - - - - - بيوديزل 

 - 520 - - - 37 سوخت زيستي مايع 

 14 2002 100 - - 4109 (1)ساير 

 54881 166322 25655 40956 412491 568694 كل توليد 

 

 ... ادامه2413در سال  OECDک كشورهاي ( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكي2-07جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 اروپا

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلووني اسلواكي استوني اسپانيا

 12863 923 53241 7624 4907 5125 24 41074 آبي 

 - 345 1768 2903 294 318 - 4291 اي شامل : تلمبه ذخيره 

 5245 - 5648 - - - - - زمين گرمايي 

 - - 22413 2015 215 601 - 8975 برق خورشيدي )فتوولتائيك(

 - - - - - - - 4136 نيروگاه حرارتي خورشيدي 

 - - - 6 - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 5 4541 14969 27414 4 5 532 55767 باد

 - - 101 625 7 9 - - پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 - 130 4248 3262 - 35 99 1190 : پسماند شهري 

 - 70 2124 2070 - 23 - 595 پسماند شهري تجديد پذير 

 - 60 2124 1192 - 12 99 595 پسماند شهري تجديد ناپذير 

 - 234 2535 10616 119 619 635 3789 سوخت زيستي جامد 

 - 113 3236 5971 141 162 21 908 بيو گاز 

 - - 1 - 1 - - - بيوديزل 

 - - 3065 - - - - - سوخت زيستي مايع 

 - - 747 - - 64 - 172 (1)ساير 

 18113 5941 110204 57533 5394 6620 1311 116011 كل توليد 
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 ... ادامه2413در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-07جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 اروپا

 سوئيس سوئد دانمارك جمهوري چک تركيه پرتغال بلژيک

 39968 61305 13 3762 59272 14865 1682 آبي 

 1507 30 - 890 - 1137 1321 اي شامل: تلمبه ذخيره

 - - - - 1281 176 - زمين گرمايي 

 320 35 518 2070 - 482 2436 برق خورشيدي )فتوولتائيك(

 - - - - - - - نيروگاه حرارتي خورشيدي 

 - - - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 88 9891 11123 478 7494 12033 3639 باد

 193 69 - 5 102 9 661 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 1970 1433 1560 140 - 572 1288 پسماند شهري: 

 985 860 858 80 - 286 635 پسماند شهري تجديد پذير 

 985 573 702 60 - 286 653 د ناپذير پسماند شهري تجدي

 260 9014 3025 1646 35 2514 3321 سوخت زيستي جامد 

 256 12 257 2241 832 248 598 بيو گاز 

 - - - - - - - بيوديزل 

 - 25 1 - - - 133 سوخت زيستي مايع 

 - - - - 191 4 179 (1)ساير 

 43055 81784 16497 10342 69207 30903 13937 كل توليد 

 

 ... ادامه2413در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-07جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 اروپا

 هلند نروژ مجارستان لهستان لوكزامبورگ فنالند فرانسه
 115 129022 213 2997 1156 12863 76265 آبي 

 - 545 - 558 1039 - 4952 ي اشامل: تلمبه ذخيره

 - - - - - - - زمين گرمايي 

 462 - 24 1 51 5 4663 برق خورشيدي )فتوولتائيك(

 - - - - - - - نيروگاه حرارتي خورشيدي 

 - - - - - - 454 امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 5574 1894 717 6041 81 777 15887 باد

 - 37 4 47 - 40 - پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 3786 248 230 11 95 550 4766 پسماند شهري : 

 2135 124 115 - 36 350 2383 پسماند شهري تجديد پذير 

 1651 124 115 11 59 200 2383 پسماند شهري تجديد ناپذير 

 2774 345 1422 7957 - 10802 1860 سوخت زيستي جامد 

 967 15 229 644 55 140 1375 بيو گاز 

 - - - - - - - يزل بيود

 - - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 119 60 - - - 254 615 (1)ساير 

 13797 131621 2839 17698 1438 25431 105885 كل توليد 
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 ... ادامه2413در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-07جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 آسيا و اقيانوسيه خاورميانه اروپا

جمع كشورهاي 
OECD يونان 

 فلسطين
 اشغالي

 كره جنوبي ژاپن زالندنو استراليا

 1471695 8394 84356 22815 18194 33 6421 آبي 

 62559 4105 6823 - 99 - 45 اي شامل : تلمبه ذخيره

 45288 - 2588 6053 - - - زمين گرمايي 

 106838 1486 10139 - 3809 708 3387 برق خورشيدي )فتوولتائيك(

 5312 - - - 8 - - نيروگاه حرارتي خورشيدي 

 959 484 - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 442018 1136 5094 1997 7327 6 3511 باد

 8318 379 2483 - - - 50 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 62890 377 9102 - - 44 - پسماند شهري : 

 39040 151 2985 - - 44 - پسماند شهري تجديد پذير 

 31950 226 6117 - - - - پسماند شهري تجديد ناپذير 

 170759 445 29731 356 1550 35 - سوخت زيستي جامد 

 63221 609 - 237 1616 32 159 بيو گاز 

 2 - - - - - - بيو ديزل 

 3781 - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 9268 596 - 42 - - - (1)ساير 

 2390349 13906 143493 31500 32504 858 13528 كل توليد 

  .IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                           مأخذ:
    گردد.  های شیمیايي نریر واكنس اكسیدشدم سنگ معدم روی با اسید هیدروكلريدريك و غیره مي از پروسه های حاصل حرارت( شامل 1
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 2413مناطق جهان در سال  يک به تفك  OECDتركيب عرضه برق در كشورهاي ( : 2-17نمودار  )
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                                            2413در سال  OECD( : تركيب عرضه برق در كشورهاي 2-08جدول )
 )تراوات ساعت( 

(1)مصر  صادرات واردات توليد نام كشور
 

     آمريكاي شمالي

 4346.2 11.3 63.6 4293.9 اياالت متحده آمريكا 

 600.1 62.8 10.8 652.1 كانادا 

 292.5 7.4 1.7 298.2 مكزيك 
 5238.8 81.4 76.1 5244.2 جمع آمريكاي شمالي 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 75.2 - - 75.2 شيلي 
 75.2 - - 75.2 يمركزي و جنوباي جمع آمريك

     اروپا و اورآسيا 

 603.0 71.4 39.2 635.3 لمان آ

 75.6 17.7 25.0 68.3 اتريش 

 278.5 16.9 10.2 285.3 اسپانيا  

 9.7 6.3 2.7 13.3 استوني

 28.6 10.6 10.7 28.5 اسلواكي 

 14.9 8.7 7.5 16.1 اسلووني 

 371.1 3.1 17.5 356.6 انگلستان

 330.0 2.2 44.3 287.8 ايتاليا 

 28.2 0.4 2.5 26.0 ايرلند 

 18.1 - - 18.1 ايسلند 

 93.5 7.6 17.2 83.9 بلژيك 

 54.4 5.3 8.1 51.6 پرتغال 

 247.4 1.2 7.4 241.2 تركيه 

 70.2 27.5 10.6 87.1 جمهوري چك 

 35.7 10.4 11.5 34.6 دانمارك 

 142.5 22.7 12.7 152.5 سوئد 

 67.6 32.3 29.9 70.0 سوئيس 

 526.6 60.1 11.7 575.1 فرانسه 

 86.6 1.9 17.6 70.9 فنالند 

 7.8 1.9 6.9 2.9 لوكزامبورگ 

 159.9 12.3 7.8 164.5 لهستان 

 42.2 4.8 16.6 30.3 مجارستان 

 129.2 15.1 10.1 134.2 نروژ 

 117.0 15.0 33.3 98.8 هلند 

 59.9 2.6 4.7 57.8 يونان 
 3598.2 358.0 365.6 3590.7 و اورآسيا جمع اروپا 
     خاورميانه 

 57.6 4.9 - 62.5 فلسطين اشغالي 
 57.6 4.9 - 62.5 خاورميانه جمع 

     آسيا و اقيانوسيه 

 247.1 - - 247.1 استراليا 

 42.5 - - 42.5 زالندنو 

 1059.2 - - 1059.2 ژاپن 

 539.2 - - 539.2 كره جنوبي 
 1887.9 - - 1887.9 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 OECD 10860.4 441.7 444.4 10857.7جمع كشورهاي 

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 رف واردات + تولید = مص –( صادرات 1



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  499

 

 2412بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال خودمصرفي ( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، 2-04جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
توليد 

(1)ناويژه
 

 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

 انتقال و

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(3)انرژي
 

مصر  

(0)نهايي
 

         مريكاي شمالي آ

 3726.8 128.9 268.8 - 213.3 12.0- 59.3 4290.5 مريكا آاياالت متحده 

 501.9 30.0 44.8 - 10.7 57.9- 10.9 634.4 كانادا 

 229.8 6.1 44.1 - 12.4 6.6- 2.3 293.9 مكزيك 

 4458.6 165.0 357.6 - 236.5 76.4- 72.5 5218.9 جمع آمريكاي شمالي 

         مركزي و جنوبي آمريكاي

 119.9 0.7 18.4 - 4.6 0.5- 8.1 135.2 آرژانتين 

 1.0 - 0.2 - 0.1 - - 1.3 آنتيل هلند 

  0.4 - 3.3 - 19.4 0.2 22.8 اكوادور 

 9.7 - 1.3 - 0.3 0.1- 0.7 10.6 گوئه واور

 472.9 19.3 94.4 - 6.1 0.5- 40.7 552.5 برزيل

 8.2 - 3.8 - 0.5 47.7- - 60.2 پاراگوئه 

   0.6 - 3.4 - 36.0 39.9 پرو 

 8.6 - 0.2 - 0.3 - - 9.1 ترينيداد و توباگو 

 14.5 - 2.0 - 0.5 - - 17.0 جمهوري دومينيكن 

 62.2 0.7 3.5 - 3.9 - - 69.8 شيلي

  -0.7 1.1 - 7.7 - 50.9 62.3 كلمبيا 

 14.5 - 2.9 - 1.0 - - 18.4 كوبا 

 87.9 2.1 25.1 - 5.6 - 0.5 126.5 ونزوئال

 81.6 - 12.7 - 2.9 1.0- 1.3 97.0 ساير 

 987.2 22.8 179.1 - 27.9 50.4- 51.6 1222.7 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

         اروپا و اورآسيا 

 15.4 2.6 3.4 - 1.0 0.7- 0.1 23.0 آذربايجان

 525.8 21.8 24.6 - 37.1 66.8- 46.3 629.8 آلمان 

 63.0 7.0 3.7 - 1.7 20.5- 23.3 72.6 ريشات

 43.3 1.5 4.6 - 3.0 12.3- 12.2 52.5 ازبكستان

 240.2 10.3 25.7 - 11.0 19.0- 7.8 297.6 اسپانيا 

 7.0 0.4 0.9 - 1.4 5.0- 2.7 12.0 استوني

  1.3 1.3 23.9 2.5 13.1- 13.5 28.7 اسلواكي 

 12.5 0.4 0.9 - 1.0 8.4- 7.5 15.7 اسلووني 

 317.6 11.7 28.6 - 18.0 1.7- 13.8 363.8 انگلستان 

 137.7 12.8 21.4 - 15.5 11.6- 0.1 198.9 اوكراين

 296.7 13.2 21.0 - 11.5 2.3- 45.4 299.3 ايتاليا

 24.2 0.6 2.0 - 1.1 0.4- 0.8 27.6 ايرلند 

 16.4 0.2 0.5 0.2 0.3 - - 17.5 ايسلند 

 81.3 4.4 4.1 - 3.1 6.9- 16.8 83.1 بلژيك 

 27.8 2.4 4.2 - 4.5 10.7- 2.4 47.3 بلغارستان 

 46.2 2.2 4.7 - 1.4 2.9- 10.8 46.6 پرتغال 

 13.9 0.1 2.4 - 0.1 0.8- 0.1 17.0 تاجيكستان

 9.7 1.8 2.2 - 1.3 2.7- - 17.8 تركمنستان 

 192.9 2.0 35.7 - 11.8 3.0- 5.8 239.5 تركيه
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 ... ادامه2412يد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال ( : تول2-04جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
توليد 

(1)ناويژه
 

 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

انتقال و 

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(3)انرژي
 

مصر  

(0)نهايي
 

  4.2 3.1 56.7 6.5 28.7- 11.6 87.6 جمهوري چك 

 31.4 0.9 2.2 0.2 1.5 10.7- 15.9 30.7 دانمارك 

 740.3 136.7 106.7 - 69.2 19.1- 2.7 1070.7 روسيه

 30.4 2.4 3.4 - 2.2 2.8- 10.4 30.8 روسيه سفيد

 42.4 4.7 7.1 - 5.4 3.7- 3.9 59.0 روماني

 127.3 3.2 11.0 1.8 3.7 31.3- 11.7 166.6 سوئد 

  4.6 2.4 59.0 1.7 33.7- 31.5 69.9 سوئيس 

 434.1 26.8 37.7 - 24.5 56.7- 12.2 564.3 فرانسه

 80.8 1.3 2.9 0.2 2.7 1.6- 19.1 70.4 فنالند 

 9.6 0.1 3.4 - 0.2 1.8- 0.2 15.2 قرقيزستان 

 69.2 7.1 7.1 - 10.6 2.9- 4.3 91.2 قزاقستان 

  - 0.1 1.5 6.3 2.6- 6.7 3.8 لوكزامبورگ

 122.6 11.2 10.9 - 14.6 12.6- 9.8 162.1 لهستان 

  0.9 1.5 8.9 0.4 1.4- 8.1 5.0 ليتواني 

 32.8 1.4 3.7 - 2.3 9.0- 17.0 34.6 مجارستان

 108.8 8.4 11.3 0.9 0.5 22.0- 4.2 147.8 نروژ 

 106.5 4.8 4.5 - 3.9 15.0- 32.2 102.5 هلند 

 52.0 1.8 1.6 - 7.3 4.2- 6.0 61.0 يونان 

 105.5 4.1 17.4 0.0 7.0 23.8- 39.4 118.1 ساير

 4320.1 320.3 432.4 3.3 291.4 472.4- 456.0 5381.5 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه 

 14.2 0.1 2.4 - 0.6 0.1- 0.8 16.6 اردن

   7.0 - 7.2 - 86.7 100.9 امارات متحده عربي

  -0.2 0.1 - 1.4 - 23.3 24.8 بحرين 

 22.6 - 5.0 - 3.6 - - 31.2 سوريه

 48.3 - 21.6 - - - 8.2 61.7 عراق 

 230.5 9.8 23.8 - 6.8 - - 271.7 عربستان سعودي 

 21.0 - 3.4 - 0.7 - - 25.0 عمان

 30.2 - 2.2 - 2.4 - - 34.8 قطر

 39.7 6.5 8.9 - 7.6 - - 62.7 كويت 

 13.8 - 1.4 - - - 0.3 14.8 لبنان 

 4.2 - 2.3 - 0.1 - - 6.6 يمن 

 251.2 2.6 38.5 - 13.7 15.5- 3.9 317.3 ساير

 785.7 18.9 118.1 - 42.6 15.8- 13.3 968.0 جمع خاورميانه 

         آفريقا 

 197.1 15.9 22.4 - 14.8 15.0- 10.0 257.9 آفريقاي جنوبي 

 40.8 0.8 11.1 - 4.8 1.0- 0.9 57.4 الجزاير 

 14.4 - 2.7 - 0.9 0.4- 0.4 18.0 تونس 
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 ... ادامه2412( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال 2-04جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
توليد 

(1)ناويژه
 

 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

نتقال و ا

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(3)انرژي
 

مصر  

(0)نهايي
 

    - 1.5 - 6.8 8.3 كنيا 

  1.1 - 4.5 - 28.5 0.1 34.0 ليبي

 140.3 - 18.3 - 5.4 0.5- 0.1 164.4 مصر

 27.6 1.3 3.5 - 0.1 0.8- 5.7 27.5 مراكش 

 10.9 - 2.2 - 0.2 9.8- 8.3 15.2 موزامبيك 

 25.2 0.2 2.5 - 0.8 - - 28.7 نيجريه

 96.0 0.2 19.7 - 3.7 3.2- 11.9 111.6 ساير 

 587.5 18.3 88.3 - 31.9 30.8- 37.4 722.9 جمع آفريقا

         آسيا و اقيانوسيه 

 209.3 11.9 12.6 - 15.1 - - 248.9 استراليا

 175.3 - 17.8 - 7.1 - 3.0 195.9 اندونزي

 3.2 0.4 0.2 - 0.1 - - 3.9 برونئي 

 43.2 - 5.8 - 2.8 - - 49.0 بنگالدش 

 76.8 - 16.4 - 3.3 - 0.4 96.1 پاكستان 

 161.7 - 9.5 - 5.3 1.9- 10.3 166.6 تايلند

 14.4 - 3.0 - 1.8 - - 19.2 جمهوري دموكراتيك كره

 4128.1 210.1 289.6 - 354.9 17.7- 6.9 4994.1 چين 

 222.7 7.2 9.4 - 11.5 - - 250.3 چين تايپه 

 38.6 0.6 3.0 - 1.5 - - 44.3 زالندنو 

 922.7 24.5 45.4 1.1 40.7 - - 1034.3 ژاپن 

 10.4 - 1.2 - 0.3 - - 11.9 سريالنكا 

 44.3 - 0.8 - 1.9 - - 46.9 سنگاپور 

 59.2 - 8.4 - 5.4 - - 72.9 فيليپين 

 481.4 16.0 17.3 - 20.3 - - 534.6 كره جنوبي 

  5.5 - 8.4 - 120.6 0.1 134.4 مالزي

  71.0 - 192.6 - 868.8 4.8 1127.6 هندوستان 

 43.1 - 5.7 - - 1.8- 11.8 38.8 هنگ كنگ 

 109.6 - 12.1 - 3.4 1.1- 3.3 122.8 ويتنام 

 39.3 - 6.4 - 1.1 8.7- 9.8 45.4 ساير 

 7772.8 270.6 665.4 1.1 552.9 31.2- 50.3 9238.2 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 18911.8 815.9 1840.9 4.4 1183.1 677.0- 681.1 22752.2 ل جهان ك
 OECD  10848.8 444.7 -459.0 494.2 4.3 689.3 361.5 9290.7 كشورهاي

 OECD 11903.4 236.4 -218.0 688.8  1151.6 454.5 9621.1كشورهاي غير 

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 باشد.  ای مي های ذخیره و مولدهای اختصاصي و تولید تلمبهبا فعالیت اصلي تولید برق  تولیدكنندگام ناويژه شامل تولیدِ(  تولید 1
 اشد.ب های بخار مي ديگ و  های حرارتي (  ساير مصارف شامل مصارف پمپ2
 ها و روشنايي به استثنای مصارف داخليوسیله صنايع تبديلي به منرور مصارف گرمايشي، يدک كسه بخس انرژی شامل برق مصرفي بخودمصرفي ( 3

 باشد. ها و ساير مصارف مي نیروگاه      
 ال و توزيع و خودمصرفي بخس انرژی با مصرف نهايي ناشي ازها، ساير مصارف، تلفات انتقواردات، صادرات، مصارف داخلي نیروگاه ،اختالف تولید ناويژه( 4

 باشند. مي 50/5مقادير كمتر از                                                                                      باشد. اختالف آماری مي      



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

494 

 ساعت(  گيگاوات)                                            2412و  2411، 2443هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-44جدول )

 2412 2411 2443 نام كشور
 2412/ 2411تغييرات 

  )درصد(

 2412سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 19.7 1.6- 3726832 3777001 3585012 اياالت متحده آمريكا

 2.7 3.1- 501921 516706 500859 كانادا 

 1.2 1.4 229807 225921 172827 مكزيك

 23.6 1.6- 4458560 4519628 4258698 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 3.0 119850 115990 80516 آرژانتين

  0.3 995 989 882 آنتيل هلند 

 0.1 6.4 19393 18185 9627 اكوادور

 0.1 3.7 9677 9308 6187 اوروگوئه

 2.5 3.1 472932 457596 330204 يلبرز

  8.3 8222 7570 4316 پاراگوئه

 0.2 2.0- 35969 36619 20204 پرو

  4.0 8560 8211 5876 ترينيداد و توباگو

 0.1 6.5 14453 13537 11622 جمهوري دومينيكن

 0.3 7.1 62219 57932 44466 شيلي 

 0.3 1.7 50865 49874 36768 كلمبيا 

 0.1 3.3 14532 14026 12432 كوبا

 0.5 3.3 87873 84871 64370 ونزوئال

 0.4 2.8 81627 79207 69161 ساير

 5.2 3.2 987167 953915 696631 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 15.7 15394 13267 16462 آذربايجان

 2.8 0.2- 525834 525546 514614 آلمان 

 0.3 1.0 63001 62211 55617 اتريش

 0.2 0.1- 43312 43228 40737 ازبكستان

 1.3 1.6- 240248 243509 217898 اسپانيا 

  5.0 6978 6627 5596 استوني

 0.1 3.8- 23937 24812 22985 اسلواكي 

 0.1 0.7- 12549 12607 12047 اسلووني 

 1.7 0.4- 317573 317873 336218 انگلستان 

 0.7 1.8- 137668 139800 114174 اوكراين

 1.6 2.0- 296742 301828 291436 ايتاليا 

 0.1 3.1- 24163 24871 23034 ايرلند 

 0.1 2.0 16374 16010 7541 ايسلند 

 0.4 1.2 81315 80115 79732 بلژيك 

 0.1 2.3- 27845 28421 25134 بلغارستان 

 0.2 4.7- 46241 48364 43164 پرتغال 
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 ساعت(  گيگاوات)                             ... ادامه2412و  2411، 2443هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي :  (2-44جدول )

 2412 2411 2443 نام كشور
 2412/ 2411تغييرات 

  )درصد(

 2412سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 0.1- 13868 13842 13821  تاجيكستان

 0.1 2.2 9695 9462 6191 تركمنستان

 1.0 4.6 192896 183993 110364 ركيهت

 0.3 0.4- 56654 56751 52407 جمهوري چك 

 0.2 1.9- 31405 31924 32370 دانمارك 

 3.9 1.3 740285 728824 632232 روسيه

 0.2 1.3 30378 29896 26708 روسيه سفيد

 0.2 1.0- 42386 42714 37501 روماني 

 0.7 1.9 127286 124628 129443 سوئد 

 0.3 0.4 58959 58586 55111 سوئيس

 2.3 3.7 434093 417566 408400 فرانسه 

 0.4 0.6 80755 80076 80850 فنالند 

 0.1 9.8 9591 8712 8045 قرقيزستان

 0.4 6.6 69193 64752 41947 قزاقستان

 0.0 4.3- 6265 6529 6182 لوكزامبورگ 

 0.6 0.3 122646 121934 101189 لهستان 

  3.7 8921 8580 7179 انيليتو

 0.2 5.3- 32812 34540 31396 مجارستان 

 0.6 1.1 108824 107389 103154 نروژ

 0.6 1.2- 106476 107468 100430 هلند 

 0.3 0.2 52017 51794 48625 يونان 

 0.6 1.1- 105496 106355 88457 ساير 

 22.8 0.5 4320075 4285404 3928391 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.1 5.3 14245 13496 7377  اردن

 0.5 1.1 86695 85549 42579 امارات متحده عربي 

 0.1 2.1 23315 22769 15100 بحرين

 0.1 26.0- 22614 30472 19165 سوريه

 0.3 13.0 48309 42648 26673 عراق

 1.2 9.3 230521 210393 124486 عربستان سعودي

 0.1 12.9 20956 18513 8059 عمان

 0.2 8.4 30184 27759 10168 قطر

 0.2 6.0 39734 37382 25963 كويت 

 0.1 10.4- 13776 15337 11093 لبنان 

  1.3 4166 4102 2736 يمن 

 1.3 5.1 251206 238414 159695 ساير

 4.2 4.9 785721 746834 453094 جمع خاورميانه 
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 ساعت(  گيگاوات)                             ... ادامه2412و  2411، 2443هاي در جهان طي سالبرق مصر  نهايي ( : 2-44جدول )

 2412 2411 2443 نام كشور
 2412/ 2411تغييرات 

  )درصد(

 2412سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا 

 1.0 3.9- 197092 204541 185794 آفريقاي جنوبي 

 0.2 13.4 40777 35867 22699 الجزاير

 0.1 8.4 14386 13239 10421 تونس

  3.7 6760 6500 4382 كنيا

 0.2 29.1 28497 22012 14327 ليبي 

 0.7 1.3 140257 138085 79642 مصر

 0.1 7.2 27561 25634 15214 مراكش

 0.1 7.6 10939 10141 6982 موزامبيك

 0.1 7.0 25159 23447 12772 نيجريه 

 0.5 5.5 96030 90809 62483 ساير 

 3.1 2.7 587458 570275 414716  جمع آفريقا 

           آسيا و اقيانوسيه 

 1.1 1.0- 209331 210935 184936 استراليا

 0.9 9.4 175329 159867 90441 اندونزي 

  4.4 3208 3064 2457 برونئي 

 0.2 17.1 43239 36822 16333 بنگالدش 

 0.4 0.5- 76788 76929 57490 پاكستان 

 0.9 8.5 161749 148700 106959 تايلند

 0.1 0.2- 14370 14363 15688 جمهوري دموكراتيك كره

 21.8 6.6 4128133 3862568 1478381 چين 

 1.2 0.4- 222657 223002 181217 چين تايپه

 0.2 1.5- 38641 39139 35841 زالندنو 

 4.9 2.0- 922699 939408 935505 ژاپن 

 0.1 3.9 10408 9990 5554 سريالنكا

 0.2 2.6 44286 43036 29948 سنگاپور 

 0.3 5.3 59211 56099 42720 فيليپين 

 2.5 2.0 481405 470613 318062 كره جنوبي 

 0.6 7.6 120638 111852 73420 مالزي

 4.6 7.9 868752 802896 433482 هندوستان 

 0.2 2.0 43112 42146 38458 هنگ كنگ

 0.6 17.1 109596 93334 34835 ويتنام 

 0.2 8.4 39260 36128 19421 ساير 

 41.1 5.0 7772812 7380891 4101148 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 2.2 18911793 18456947 13852678 كل جهان 

 OECD  8687287 9334162 9290702 -0.7 49.1 كشورهاي

 OECD 5165391 9122785 9621091 5.2 50.9كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از
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 2412هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-41جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

        آمريكاي شمالي 

 3726832 144877 30764 6841 845911 1323845 1374594 مريكا آاياالت متحده 

 501921 - 9160 4194 187525 148011 153031 كانادا 

 229807 12143 10816 1130 130558 22389 52771 مكزيك 

 4458560 157020 50740 12165 1163994 1494245 1580396 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 119850 - 1047 616 50535 29047 38605 آرژانتين 

 995 449 - - 546 - - آنتيل هلند 

 19393 1411 - 10 8220 4123 5629 اكوادور

 9677 97 334 - 2477 2912 3857 اوروگوئه 

 472932 - 23268 2782 209621 119615 117646 برزيل

 8222 - - - 1806 2855 3561 پاراگوئه

 35969 - 1032 3 19027 7250 8657 پرو

 8560 - - - 5175 933 2452 ترينيداد و توباگو 

 14453 - 1851 - 6542 2044 4016 جمهوري دومينيكن

 62219 - 132 474 42154 9307 10152 شيلي

 50865 108 2128 65 15585 12160 20819 كلمبيا 

 14532 - 318 258 3918 2733 7305 كوبا

 87873 - 476 302 39371 22305 25419 ونزوئال 

 81627 4017 2006 543 30795 16081 28185 ساير  

 987167 6082 32592 5053 435772 231365 276303 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا 

 15394 - 888 523 3027 4455 6501 آذربايجان

 525834 - - 12084 226239 150511 137000 آلمان 

 63001 - 792 3083 28155 13371 17600 اتريش

 43312 - 14093 1426 16588 3356 7849 ازبكستان

 240248 4023 4004 4455 72466 80212 75088 اسپانيا 

 6978 - 220 79 2187 2536 1956 استوني

 23937 - 285 560 11908 6450 4734 اسلواكي 

 12549 - - 159 5921 3290 3179 اسلووني

 317573 - 3871 4088 97819 97097 114698 انگلستان 

 137668 - 3863 9279 63101 23020 38405 اوكراين

 296742 - 5924 10759 120323 90279 69457 ايتاليا 

 24163 - 558 45 9161 6279 8120 ايرلند 

 16374 - 266 18 14201 1037 852 ايسلند 

 81315 371 71 1581 37490 21954 19848 بلژيك 

 27845 - 268 302 8267 8170 10838 بلغارستان 

 46241 - 1003 401 15932 16007 12898 پرتغال 

 13868 - 3832 37 6344 988 2667 تاجيكستان

 9695 825 3083 251 3498 - 2038 تركمنستان
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 ... ادامه 2412هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-41جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 192896 - 5850 846 90275 50550 45375 تركيه 

 56654 2207 1011 2234 22698 13923 14581 جمهوري چك 

 31405 - 2046 385 8602 10377 9995 دانمارك 

 740285 - 15566 92041 338608 161869 132201 روسيه

 30378 - 1578 1573 13353 7544 6330 روسيه سفيد

 42386 - 821 1228 20405 7897 12035 روماني 

 127286 - 874 2685 54077 30768 38882 سوئد 

 58959 - 986 3094 19028 17518 18333 سوئيس 

 434093 1578 8126 12407 114319 139394 158269 فرانسه

 80755 - 1714 737 38228 17836 22240 فنالند 

 9591 43 222 - 1985 2122 5219 قرقيزستان 

 69193 - 451 3352 49846 5404 10140 قزاقستان 

 6265 - 41 129 2566 2682 847 لوكزامبورگ

 122646 - 1559 3200 45190 44379 28318 لهستان 

 8921 - 182 75 2893 3129 2642 ليتواني 

 32812 - 782 983 8910 11517 10620 مجارستان

 108824 - 2202 690 43816 24894 37222 نروژ 

 106476 - 7438 1795 34712 37504 25027 هلند 

 52017 - 2727 189 11573 18470 19058 يونان 

 105496 3180 1576 1633 29988 22208 46911 ساير

 4320075 12227 98773 178406 1693699 1158997 1177973 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 14245 - 1955 - 3431 2733 6126 اردن

 86695 11894 - - 8140 33159 33502 امارات متحده عربي

 23315 - 45 - 12410 4551 6309 بحرين 

 22614 2315 - - 7605 2350 10344 سوريه

 48309 23035 - - 8557 2519 14198 عراق 

 230521 523 4191 - 31289 74054 120464 عربستان سعودي 

 20956 - 266 - 3436 7215 10039 عمان

 30184 6989 - - 9798 4174 9223 قطر

 39734 - - - - 13928 25806  كويت

 13776 2600 - - 3616 2308 5252 لبنان 

 4166 861 - - 148 602 2555 يمن 

 251206 5709 33533 371 84437 48561 78595 ساير

 785721 53926 39990 371 172867 196154 322413 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 197092 3323 5709 3826 117272 28183 38779 آفريقاي جنوبي 

 40777 9024 1245 783 14961 - 14764 الجزاير 

 14386 - 913 96 5113 3928 4336 تونس 



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  490

 

 ... ادامه 2412هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-41جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 6760 - - - 3686 998 2076 كنيا

 28497 15503 1494 - 1449 5400 4651 ليبي

 140257 - 6230 506 39887 33877 59757 مصر

 27561 - 1378 320 12023 4802 9038 مراكش 

 10939 - - - 9448 258 1233 موزامبيك

 25159 - - - 3983 6627 14549 نيجريه

 96030 9992 1837 41 34471 13668 36021 ساير 

 587458 37842 18806 5572 242293 97741 185204 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 209331 - 2314 4072 79956 60933 62056 استراليا

 175329 - - - 60639 42003 72687 اندونزي

 3208 - - - 213 1657 1338 برونئي 

 43239 693 1455 - 23709 2581 14801 بنگالدش 

 76788 - 7697 - 22313 10662 36116 پاكستان 

 161749 1227 381 103 67105 56329 36604 تايلند 

 14370 7185 - - 7185 - - جمهوري دموكراتيك كره 

 4128133 314871 101257 51981 2793867 244261 621896 چين 

 222657 18149 2708 1229 128411 28836 43324 چين تايپه 

 38641 670 1832 63 14162 9069 12845 زالند نو 

 922699 6877 893 18645 275883 333058 287343 ژاپن

 10408 - - - 3528 2731 4149 سريالنكا 

 44286 454 - 2391 17595 17205 6641 سنگاپور 

 59211 - 1550 117 20072 17777 19695 فيليپين 

 481405 - 12073 2250 250643 152546 63893 كره جنوبي 

 120638 - 349 244 56650 38670 24725 مالزي

 868752 49824 153116 15431 383477 76034 190870 هندوستان 

 43112 78 - - 3134 28458 11442 هنگ كنگ 

 109596 - 1056 - 64414 8910 35216 ويتنام 

 39260 7778 338 165 14576 3133 13270 ساير 

 7772812 407806 287019 96691 4287532 1134853 1558911 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 18911793 674903 527920 298258 7996157 4313355 5101200 كل جهان 

 OECD  2928126 2986145 2975036 104355 122220 174820 9290702 كشورهاي

 OECD 2173074 1327210 5021121 193903 405700 500083 9621091كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
 گردد. ساير شامل مصارف غیرمشخص مي( 2                                                گردد.( بخس كشاورزی شامل اطالعات جنگل داری و شیالت نیز مي1
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  2411-2413و  2443از انرژي خورشيدي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-42جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 مصر  توليد

2443 2411 2412 2413 2443 2411 2412 2413 

         آمريكاي شمالي 

 72271 70373 68592 58693 72271 70373 68592 58693 اياالت متحده آمريكا 

 13410 6423 5862 2793 13410 6423 5862 2793 مكزيك 

 85681 76796 74454 61486 85681 76796 74454 61486 آمريكاي شمالي جمع 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 ● 20827 17585 3032 ● 20827 17585 3032 برزيل

 ● 501 263 2317 ● 501 263 2317 پرو

 850 772 - - 850 772 - - شيلي 

 ● 22100 17848 5349 ● 22100 17848 5349 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

         اروپا و اورآسيا 

 ● 494 490 84 ● 494 490 84 آلباني 

 24405 24120 23184 9072 24405 24120 23184 9072 آلمان

 7493 7296 7041 3309 7493 7296 7041 3309 اتريش 

 77610 71297 29855 1879 77610 71297 29855 1879 اسپانيا 

 224 224 213 - 224 224 213 - اسلواكي 

 392 392 369 - 392 392 369 - اسلووني

 6412 6412 5125 827 6412 6412 5125 827 انگلستان 

 7101 6504 5878 673 7101 6504 5878 673 ايتاليا

 441 428 338 9 441 428 338 9 ايرلند

 641 641 601 104 641 641 601 104 بلژيك 

 ● 645 579 - ● 645 579 - بلغارستان 

 3046 2820 2491 850 3046 2820 2491 850 پرتغال 

 36335 32155 26377 14651 36335 32155 26377 14651 تركيه 

 630 561 455 73 630 561 455 73 جمهوري چك

 2211 1254 789 381 2211 1254 789 381 دانمارك 

 ● 4 2 - ● 4 2 - روماني 

 468 464 461 199 468 464 461 199 سوئد

 2075 1853 1655 680 2075 1853 1655 680 سوئيس 

 3632 3195 2986 730 3632 3195 2986 730 فرانسه 

 50 50 43 17 50 50 43 17 فنالند

 ● 2700 2625 1513 ● 2700 2625 1513 قبرس

 ● 298 254 - ● 298 254 - كرواسي

 ● 29 26 7 ● 29 26 7 كوزوو 



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  499

 

 ... ادامه 2411-2413و  2443از انرژي خورشيدي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-42جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 مصر  توليد

2443 2411 2412 2413 2443 2411 2412 2413 

 ● 6 - - ● 6 - - گرجستان

 650 544 434 1 650 544 434 1 لهستان 

 104 70 58 5 104 70 58 5 لوكزامبورگ

 ● 47 30 13 ● 47 30 13 مالتا

 255 247 248 76 255 247 248 76 مجارستان 

 1087 1069 1041 652 1087 1069 1041 652 هلند 

 8106 7720 7656 4130 8106 7720 7656 4130 يونان 

 ● 173539 121304 39935 ● 173539 121304 39935 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه 

 ● 5863 5444 2722 ● 5863 5444 2722 اردن

 46070 46070 46070 28882 46070 46070 46070 28882 فلسطين اشغالي

 ● 839 704 247 ● 839 704 247 لبنان

 ● 52772 52218 31851 ● 52772 52218 31851 جمع خاورميانه 

         يقا آفر

 ● 3253 3005 648 ● 3253 3005 648 آفريقاي جنوبي

 ● - - 21 ● - - 21 بوتسوانا

 ● 1480 1301 - ● 1480 1301 - تونس

 ● 72 72 - ● 72 72 - ناميبيا

 ● 4805 4378 669 ● 4805 4378 669 جمع آفريقا

         آسيا و اقيانوسيه 

 12559 11411 11028 2782 12559 11411 11028 2782 استراليا

 ● 539422 455067 74907 ● 539422 455067 74907 چين

 ● 4390 4358 3385 ● 4390 4358 3385 چين تايپه

 364 364 364 190 364 364 364 190 زالند نو 

 13057 14539 15782 26623 13057 14539 15782 26623 ژاپن 

 1044 1099 1149 1378 1044 1099 1149 1378 كره جنوبي 

 ● 19521 14727 2153 ● 19521 14727 2153 هندوستان

 ● 590746 502475 111418 ● 590746 502475 111418 جمع آسيا و اقيانوسيه

 ● 920758 772677 250708 ● 920758 772677 250708 كل جهان 

 OECD  159659 266145 320367 342993 159659 266145 320367 342993 كشورهاي

 ● OECD 91049 506532 600391 ● 91049 506532 600391ورهاي غير كش

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
های خورشیدی و استفاده های انرژی خورشیدی مانند پانلآوریورشید توسط فن( استفاده مستقیم از خورشید تنها شامل يك مرحله بین جذب اشعه خ1

 گردد. مستقیم از آم به صورت برق يا حرارت مي

   باشند.      در دسترس نميمقادير 
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  2411-2413و  2443از انرژي زمين گرمايي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-43جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 مصر  توليد

2443 2411 2412 2413 2443 2411 2412 2413 

         آمريكاي شمالي 

 373025 362965 358212 351299 373025 362965 358212 351299 اياالت متحده آمريكا 

 218520 209412 234238 226152 218520 209412 234238 226152 مكزيك 

 591545 572377 592450 577451 591545 572377 592450 577451 آمريكاي شمالي جمع 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 ● 102 102 95 ● 102 102 95 اكوادور

 ● 55260 55224 36936 ● 55260 55224 36936 السالوادور

 ● 48654 43047 24270 ● 48654 43047 24270 كاستاريكا 

 ● 8856 8856 7920 ● 8856 8856 7920 گواتماال 

 ● 18828 9828 9756 ● 18828 9828 9756 وئه نيكاراگ

 ● 131700 117057 78977 ● 131700 117057 78977 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

         اروپا و اورآسيا 

 4422 3767 3255 1601 4422 3767 3255 1601 آلمان

 1491 1441 1363 1229 1491 1441 1363 1229 اتريش 

 784 737 703 225 784 737 703 225 اسپانيا 

 241 245 268 331 241 245 268 331 اسلواكي 

 1316 1360 1232 - 1316 1360 1232 - اسلووني

 33 33 33 33 33 33 33 33 انگلستان 

 209648 207551 209974 201367 209648 207551 209974 201367 ايتاليا

 154946 169564 156100 77300 154946 169564 156100 77300 ايسلند 

 180 180 165 122 180 180 165 122 بلژيك 

 ● 1400 1380 - ● 1400 1380 - بلغارستان 

 6401 5652 8091 3282 6401 5652 8091 3282 پرتغال 

 107370 93636 86241 36008 107370 93636 86241 36008 تركيه 

 760 288 166 165 760 288 166 165 دانمارك 

 ● 17179 18789 11664 ● 17179 18789 11664 روسيه 

 ● 974 997 754 ● 974 997 754 روماني

 14249 12184 10418 5245 14249 12184 10418 5245 سوئيس

 ● 261 268 - ● 261 268 - صربستان



      

 
  3939ترازنامه انرژي سال  494

 

 ... ادامه 2411-2413و  2443از انرژي زمين گرمايي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-43جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 مصر  توليد

2443 2411 2412 2413 2443 2411 2412 2413 

 7867 7900 3493 5400 7867 7900 3493 5400 فرانسه 

 ● 62 44 - ● 62 44 - قبرس

 ● 291 287 - ● 291 287 - كرواسي

 ● 452 449 410 ● 452 449 410 گرجستان 

 765 661 531 311 765 661 531 311 لهستان

 ● 158 135 124 ● 158 135 124 ليتواني

 4506 4490 4371 3610 4506 4490 4371 3610 مجارستان 

 ● 454 523 551 ● 454 523 551 مقدونيه 

 993 495 316 - 993 495 316 - هلند 

 650 909 970 48 650 909 970 48 يونان 

 ● 532324 510562 349780 ● 532324 510562 349780 جمع اروپا و اورآسيا 

         آفريقا 

 ● 576 288 - ● 576 288 - اتيوپي 

 ● 57564 53928 28332 ● 57564 53928 28332 كنيا 

 - 58140 54216 28332 ● 58140 54216 28332 جمع آفريقا

         آسيا و اقيانوسيه 

 18 17 27 - 18 17 27 - استراليا

 ● 678024 674712 453168 ● 678024 674712 453168 اندونزي 

 ● 36 36 72 ● 36 36 72 تايلند 

 ● 178867 167536 82664 ● 178867 167536 82664 چين

 155235 161914 158480 73642 155235 161914 158480 73642 زالند نو 

 100494 101309 103880 135009 100494 101309 103880 135009 ژاپن 

 ● 369000 357912 353592 ● 369000 357912 353592 فيليپين 

 3907 2733 2003 16 3907 2733 2003 16 كره جنوبي 

 ● 1491900 1464586 1098163 ● 1491900 1464586 1098163 جمع آسيا و اقيانوسيه

 ● 2786441 2738871 2132703 ● 2786441 2738871 2132703 كل جهان 

 OECD  1122395 1344530 1349443 1367821 1122395 1344530 1349443 1367821 كشورهاي

 ● OECD 1010308 1394341 1436998 ● 1010308 1394341 1436998كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
های موجود در آوریباشد كه توسط فنته زمین )به صورت آب داغ يا حرارت( ميساستفاده از انرژی موجود در پو ،ژی زمین گرمايي( استفاده مستقیم از انر1

 رود. نواحي دارای پتانسیل انرژی زمین گرمايي به صورت مستقیم برای گرمايس، كشاورزی و ساير موارد از اين دست به كار مي

  ند.     باش مقادير در دسترس نمي 
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 )هزار بشكه در روز(                       2411-2413، 2443هاي هاي زيستي در جهان طي سال ( : توليد سوخت2-40جدول )

 2413 2412 2411 2443 نام كشور
 2413/ 2412تغييرات 

 )درصد(

 2413سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 43.5 4.6 571.1 546.1 572.7 104.9 اياالت متحده آمريكا

 1.5 1.6 20.3 20.0 17.6 2.3 كانادا 

 0.1 276.9 1.1 0.3 0.2 - مكزيك

 45.1 4.6 592.5 566.4 590.5 107.2 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 2.9 17.3- 37.8 45.7 44.5 0.2 آرژانتين

 24.2 16.8 316.9 271.3 265.0 141.9 برزيل

 1.0 3.3 12.7 12.3 10.8 - كلمبيا

  0.7 9.2 9.2 9.2 3.0 ساير

 28.7 11.3 376.7 338.5 329.5 145.1 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 4.0 9.2- 52.5 57.8 56.7 12.3 آلمان

 0.6 2.5 7.6 7.4 7.4 0.5 اتريش 

 1.0 15.4 13.5 11.7 16.2 3.5 اسپانيا 

 0.7 50.5 9.0 6.0 5.1 0.2 انگلستان

 0.4 0.3 5.9 5.8 9.2 4.7 ايتاليا 

 1.0 39.0 13.2 9.5 12.3 -  بلژيك 

 0.3 38.3- 4.2 6.8 5.9 - پرتغال 

 0.4 11.3 5.4 4.9 4.3 0.6 سوئد 

 3.0 6.2- 38.9 41.5 37.3 7.4 فرانسه 

 0.6 0.3 7.3 7.3 7.3 - فنالند 

 1.0 5.6 13.3 12.6 8.0 0.6 لهستان 

 1.8 5.6- 23.7 25.1 12.6 - هلند 

 2.0 1.6- 26.0 26.4 24.9 2.8 ساير

 16.8 1.0- 220.6 222.9 207.2 32.5 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

  - 0.1 0.1 0.1 - جمع خاورميانه 

       آفريقا 
  - 0.5 0.5 0.5 0.1 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.6 1.8 8.3 8.2 6.7 - ا استرالي

 2.5 16.2 32.3 27.8 22.2 - اندونزي

 1.9 26.2 25.1 19.9 14.5 - تايلند

 2.6 2.6- 33.7 34.6 32.1 7.9 چين

  6.2 5.4 6.1 11.4 0.5 كره جنوبي 

 0.5 42.2 6.5 4.5 3.9 1.9 هندوستان 

 0.8 27.6 9.9 7.8 5.4 - ساير

 9.3 12.6 121.9 108.2 90.9 9.9 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 6.1 1312.2 1236.6 1218.6 294.8 كل جهان 
 OECD  139.8 803.5 795.7 819.5 3.0 62.5كشورهاي 

 OECD 155.1 415.1 440.9 492.7 11.7 37.5كشورهاي غير 

 16.4 1.4- 215.8 218.8 204.3 32.5 اتحاديه اروپا 

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2014 Edition      مأخذ:

   باشند.  مي 50/5مقادير كمتر از 
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 2413در سال  OECD( : قيمت و درصد ماليات برق در كشورهاي 2-44جدول )
 / كيلووات ساعت(سنت)

 نام كشور 
 خانگي صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  متقي

     آمريكاي شمالي

 (1) اياالت متحده آمريكا 
6.8 ●  

(1)  
12.1 ● 

 ● ● ● ● كانادا 

 13.8 9.1 ● 12.2 مكزيك 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 16.0 17.2 ● 11.8 شيلي 

      اروپا 

 48.9 38.8 39.2 16.9 آلمان 

 31.7 27.2 20.9 14.1 اتريش 

 ● ● ● ● اسپانيا  

 26.7 17.5 13.9 12.5 استوني

 16.5 23.8 - 17.9 اسلواكي 

 27.6 21.3 13.0 12.6 اسلووني 

 4.8 22.9 2.8 14.0 انگلستان

 33.5 30.6 36.2 32.2 ايتاليا 

 11.9 29.3 - 17.3 ايرلند 

 27.6 26.4 16.4 12.8 بلژيك 

 18.7 28.0 - 15.2 پرتغال 

 ● 19.0 ● 14.7 تركيه 

 18.1 20.6 1.0 14.9 جمهوري چك 

 57.1 39.4 11.9 12.0 دانمارك 

 38.1 23.4 0.9 9.0 سوئد 

 9.8 20.4 3.7 13.3 سوئيس 

 32.0 19.3 18.1 12.6 فرانسه 

 30.5 20.2 8.8 10.7 فنالند 

 13.0 20.7 5.4 10.7 لوكزامبورگ 

 21.9 19.6 5.8 10.9 لهستان 

 23.6 18.2 6.3 13.3 مجارستان 

 33.3 14.9 20.0 6.9 نروژ 

 23.2 25.7 13.0 11.3 هلند 

 27.5 21.6 18.5 14.2 يونان 

     خاورميانه 

 ● 17.1 ● 12.1 فلسطين اشغالي 

     آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● استراليا 

 ● 22.5 ● ● زالندنو 

 6.3 24.2 7.0 17.4 ژاپن 

 ● 10.1 ● ● كره جنوبي 

 ● OECD 12.4 ● 17.5كل كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                             مأخذ:
 باشند.         در دسترس نميمقادير                                                   باشد.  ( قیمت فروش برق در اياالت متحده آمريکا بدوم احتساب مالیات مي1
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  2413هاي فتوولتائيک نصب شده در برخي از كشورهاي منتخب در سال يستمقيمت س( : 2-44جدول )   
 )دالر / وات(

 نام كشور

 متصل به شبكه خارج از شبكه

 1كمتر از 

 كيلووات 

 1بيشتر از 

 كيلووات
 نعتص تجاري خانگي

هاي سازه

نصب شده بر 

 روي زمين

       آمريكاي شمالي

 1.96 - 3.57 4.59 - - اياالت متحده آمريكا 

 2.62 3 3 2.9 - - كانادا

       اروپا 

 - - 2.3-1.9 2.6 -2.3 - - آلمان

 - - 2 > 2.7 6.7 6.7 اتريش

 1.56 1.81 2.2 3.11 5.18 6.5 اسپانيا 

 1.8-1.3 - 2.7-1.6 3.2-2.7 - 6.7-4 ايتاليا 

 - 1.5 1.8 2.4 - - بلژيك 

 1.8-1.4 2.6-1.7 4.4-1.7 4.5-1.8 9.8-5.3 5.3-2.7 دانمارك 

 - 2.3 3.6-2.3 4.9-3.2 13-6.5 16-8.6 سوئيس

 1.83 1.97 1.97 2.25 - 3.79 سوئد 

 2.07-1.8 - 2.7-2.4 4.9-4.4 - 20-13.3 فرانسه

 1.88 2.34 2.81 3.28 - - نروژ

 (1) (1) هلند 
1.68-1.74 1.47-1.55 

(1) (1) 

       خاورميانه

 - - 2.2-1.6 3.6 - - فلسطين اشغالي

       آسيا و اقيانوسيه  

 2.59-1.56 3.9-1.9 3.9-1.9 3.4-2.4 14.5-4.8 9.7-4.8 استراليا 

 3.1-1.9 1.71 1.9 2 5 - تايلند 

 (1) (1) (1) چين
1.6 

(1) (1) 

 2.6 3.2 3.44 3.9 - - ژاپن 

 (1) (1) كره جنوبي
2.9-3.9 2.3-2.9 

(1) (1) 

 1.94 2.12 2.18 2.38 - - مالزي 

  .IEA, International Energy Agency, Trends in Photovoltaic Applications, Report 2014                                       مأخذ:

 ند.  در نرر گرفته شده ا 2512وبي، اعداد سال برای كشورهای هلند، چین و كره جن( 1
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 2413در سال   OECDكنندگان نهايي برق در كشورهاي  ( : شاخص قيمت اسمي و واقعي مصر 2-47جدول )
   (300= 9004)سال  

 نام كشور
 واقعيشاخص  شاخص اسمي

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

       آمريكاي شمالي 

 96.1 90.9 98.0 103.5 100.5 104.7 ياالت متحده آمريكا ا

 107.9 110.4 105.6 115.5 119.8 111.3 كانادا

 101.5 104.9 91.6 114.0 118.1 102.4 مكزيك 

       مركزي و جنوبي آمريكاي 

 74.0 ● 74.0 80.1 ● 80.1 شيلي 

        و اورآسيااروپا 

 101.6 104.6 99.5 107.4 110.5 105.1 آلمان

 94.3 90.6 97.5 101.2 96.8 105.3 اتريش

 110.5 103.5 114.1 119.2 113.1 122.4 اسپانيا 

 123.0 123.7 122.4 135.7 133.8 137.3 استوني

 101.1 100.5 102.1 107.6 105.6 111.5 اسلواكي 

 102.2 97.7 107.7 108.3 103.3 114.5 اسلووني 

 107.7 102.8 110.4 120.1 114.1 123.5 انگلستان 

 113.3 116.4 108.1 121.2 124.4 115.8 ايتاليا 

 121.3 123.6 119.7 125.7 126.0 125.5 ايرلند

 99.0 92.6 105.5 108.1 102.8 113.6 بلژيك 

 119.9 117.8 121.3 128.2 126.2 129.6 پرتغال 

 101.3 98.9 105.2 126.3 123.4 131.1 تركيه

 101.7 97.8 106.4 109.5 106.0 113.6 جمهوري چك

 102.8 97.8 104.2 109.2 104.5 110.5 دانمارك 

 90.5 85.8 93.4 92.4 84.9 96.9 سوئد 

 103.5 106.8 101.3 102.3 105.0 100.6 سوئيس 

 110.7 109.6 111.2 117.0 117.6 116.7 فرانسه 

 104.7 102.6 106.7 113.7 112.2 115.1 فنالند 

 87.9 87.4 88.7 93.3 91.8 95.8 رگ لوكزامبو

 95.7 86.8 105.4 104.8 95.3 114.9 لهستان 

 86.2 98.0 80.2 95.7 107.6 89.6 مجارستان 

 80.3 83.3 78.8 84.9 90.6 82.1 نروژ 

 98.5 85.5 108.0 108.0 97.0 116.0 هلند 

 125.6 112.8 131.1 132.6 124.3 136.3 يونان 

       خاورميانه 

 109.2 ● 109.2 116.7 ● 116.7 فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 119.4 121.8 117.6 126.6 126.6 126.6 استراليا 

 107.9 101.9 110.5 114.8 108.8 117.5 زالندنو 

 119.7 125.7 115.9 119.7 125.5 116.0 ژاپن 

 101.8 100.0 107.3 107.8 105.3 115.6 كره جنوبي 

 OECD 109.7 110.0 109.9 103.1 102.0 102.6كشورهاي  ل ك

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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هاي  خرده فروشي برق در برخي از كشورهاي جهان طي سال ( : شاخص قيمت عمده فروشي و2-48جدول )

 2413و  2412، 2443

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2413 2412 2443 سال پايه 2413 2412 2443 سال پايه

         آمريكاي شمالي 

 200.8 196.6 139.5 100=84-1982 203.7 209.6 145.8 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 132.3 129.4 98 100=2002 121.4 114.9 95.1 100=2009 انادا ك

         اروپا  و  اورآسيا 

 160.6 143.5 92.2 100=2005 ● ● ● 100=1995 آلمان

 127.5 122 94.5 100=2005 ● ● ● - اتريش

 157.7 162.2 96.9 100=2005 ● ● ● - اسپانيا 

 190.1 147.7 90 100=2005 ● ● ● - استوني

 118.2 121.7 88 100=2005 ● ● ● 100=1995 اسلواكي 

 169.9 152.7 93.9 100=2005 ● ● ● - اسلووني 

 121.7 113.4 55.1 100=2010 114.8 108.4 41.2 100=2010 انگلستان 

 141.4 137.4 99.4 100=2005 ● ● ● - ايتاليا 

 224.5 212.6 126.9 100=1995 120 117.2 66.6 100=2010 ايرلند

 100 100.8 69.3 100=2013 125.4 117.1 80.5 100=2010 بلژيك 

 153.8 149.5 95.7 100=2005 ● ● ● - پرتغال 

 233.1 212.2 99.1 100=2005 ● 218.6 100 100=2003 تركيه

 199.9 193.5 119.8 100=2000 190.8 185 107.4 100=2000 جمهوري چك

 151.1 151.5 113.9 100=2000 ● ● ● - دانمارك 

 190.4 191.9 151.1 100=2000 ● ● ● - سوئد 

 102.4 103.7 98 100=1995 88.6 89.4 93 100=1995 سوئيس 

 121.4 113.9 94.9 100=1998 111.2 110.5 89.1 100=2010 فرانسه 

 238.4 235.8 148.9 100=1990 288.9 278.6 165 100=1990 فنالند 

 115.4 118.2 89.9 100=2005 ● ● ● - لوكزامبورگ 

 213.2 212.7 128.7 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 612.7 638.7 311.5 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 212.7 183.2 177.9 100=1998 ● ● ● 100=1995 نروژ 

 141.4 136.4 118.2 100=2000 138.3 143.1 99 100=2000 هلند 

 146.4 127.3 79.2 100=2009 157.6 140 94.8 100=2005 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 121.2 108.9 53.3 100=12-2011 126 110.6 62.7 100=12-2011 استراليا 

(1) زالندنو 
4Q1997=100 104.4 158.6 157.9 

(1)
2Q2006=100 80.5 134.7 139.8 

 116.6 108.8 102 100=2010 122.9 113.1 101.1 100=2010 ژاپن 

 108 104.1 100.8 100=2010 121.4 112.6 87.6 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
 باشند.    مقادير در دسترس نمي                                                            ماهه اول، دوم، سوم و يا چهارم سال مورد نرر.                4( متوسط 1
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  2013اورانیوم جهان در ابتداي سال  )1(کل ذخایر شناخته شده  ) :2-59جدول (
 (تن اورانیوم)

 نام کشور
 محدوده هزینه 

دالر بر  40کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  80کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  130کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  260کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

     آمریکاي شمالی
 472100 207400 39100 - ایاالت متحده آمریکا 

 650500 493900 418300 321800 کانادا 
 2900 2900 - - )3و  2(مکزیک 

 1125500 704200 457400 321800 جمع آمریکاي شمالی
     مرکزي و جنوبیآمریکاي 
 19600 18500 9100 2400 آرژانتین 

 276100 276100 228700 137300 برزیل
 2900 2900 2900 - )4و  3(پرو 

 1500 - - - )5و  3(شیلی 
 300100 297500 240700 139700  جمع آمریکاي مرکزي و جنوبی

     اروپا و اورآسیا 
 7000 - - -  )4(آلمان 

 91300 91300 66400 66400    )6(ازبکستان 
 14000 - - - اسپانیا 

 15500 15500 12700 - )7و  3(اسلواکی 
 9200 9200 5500 - )4و  3(اسلوونی 
 222700 117700 59600 - اوکراین 

 6100 6100 6100 - )4(ایتالیا  
 7000 7000 5500 - )4(پرتغال 
 8700 8700 8700 - )7و  4(ترکیه 

 119300 1400 - - جمهوري چک 
 689200 505900 42300 - )7(روسیه 

 6700 6700 - - )6و  4و  2(رومانی  
 9600 9600 - - )6و  3(سوئد  
 1200 1200 - - )4و  3(فنالند 

 875500 679300 515700 89300  )3(قزاقستان 
 221200 - - - گرینلند 

 13500 - - - مجارستان
 7000 - - - )4و  2(یونان  

 2324700 1459600 722500 155700 اروپا و اورآسیاجمع 
     خاورمیانه 

 40000 40000 - - )7و  3(اردن 
 4400 4400 - - ایران
 44400 44400 - - خاورمیانه جمع 

     آفریقا 
 450800 338100 182300 - آفریقاي جنوبی 
 32000 32000 - - )6(آفریقاي مرکزي 

 19500 - - - )4و  3(الجزایر  
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 ... ادامه2013سال بتداي ااورانیوم جهان در  )1(ذخایر شناخته شده کل  ) :2-59جدول (
 (تن اورانیوم)

 نام کشور
 محدوده هزینه 

دالر بر  40کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  80کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  130کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  260کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

 68800 68800 - - )6(بوتسوانا 
 58100 58100 46800 - )6و  3(تانزانیا  

 24600 24600 - - )6و  3(زامبیا 
 1400 - - - )6و  4و  3و  2(زیمباوه  
 7600 - - - )6و  4و  3و  2(سومالی 

 2700 - - - )6و  4و  3و  2(جمهوري دمکراتیک کنگو 
 2400 - - - )6و  5و  3(چاد 

 5800 4800 - - )4و  2(گابن 
 15000 10500 - -  )6(ماالوي 

 13000 13000 - - )6و  3(مالی 
 1900 -  - )4و  3و  2(مصر 

 455600 382800 - - )6(نامیبیا  
 404900 404900 15400 - )6(نیجر
 1564100 1337600 244500 - آفریقا جمع 

     آسیا و اقیانوسیه 

 1798300 1706100 • • استرالیا 
 8000 6300 1500 - )4و  3(اندونزي 

 199100 199100 148600 65700 )3(چین 
 6600 6600 - - )4(ژاپن 

 141500 141500 141500 - مغولستان 
 3000 - - - )7و  6و  3(ویتنام 

 119900 • • • )5و  3(هندوستان 
 2276400 2059600 291600 65700 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 7635200 5902900 1956700 682900 )8(جمع کل 
 ium 2014, Resources, Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency       Uranمأخذ: 

  and the International Atomic Energy Agency). 
 گردد: میشناخته شده ذخایر شناخته شده شامل ذخایر قطعی و احتمالی کل ) 1
  است. المللی انرژي اتمیآژانس بین  "Red Book"هاي سابق ها مربوط به گزارشدهگزارش نشده و دا 2013براي سال مقداري ) 2
  اند.المللی انرژي اتمی، ذخایر درجا تعدیل شده) براي برآورد ذخایر شناخته شده، با استفاده از ضرایب موجود در کشورها و آژانس بین3
 سال اخیر صورت نگرفته است.  5) برآوردي طی 4
 دالر بر کیلوگرم اورانیوم لحاظ شده است.  260در ستون کمتر از لذا مقادیر هزینه منابع، ارائه نشده است. محدوده ) 5
 باشند. می برآورديمقادیر ) 6
 باشد. سال اخیر می 5) برآورد براساس 7
خی ازکشورها برآوردهاي ذخایر کم هزینه خود را بـه دلیـل   اینکه برواسطه آن که دالر بر کیلوگرم اورانیوم به  80و  40مربوط به کمتر از  هايجمع ستون)  8

                                                     اعالم ننموده اند، بیشتر از مقدار اعالم شده در جدول است. دیگري و یا هر دلیلمحرمانه بودن 
 باشند. مقادیر در دسترس نمی  •
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  2013سال بتداي ورانیوم جهان در اقطعی و احتمالی ا )1(ذخایر شناخته شده  ) :2-60جدول (
 (تن اورانیوم)

 نام کشور

 ذخایر احتمالی محدوده هزینه ذخایر قطعیمحدوده هزینه 
 40کمتر از 

دالر بر 
کیلوگرم 
 اورانیوم

 80کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  130

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  260
یلوگرم بر ک

 اورانیوم

 40کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

 80کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  130

یلوگرم کبر 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  260

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

         آمریکاي شمالی
 - - - - 472100 207400 39100 - ایاالت متحده آمریکا 

 196000 136400 99400 65600 454500 357500 318900 256200 کانادا 
 - - - - 2900 2900 - - )3و  2(مکزیک 

 196000 136400 99400 65600 929500 567800 358000 256200 جمع آمریکاي شمالی
         مرکزي و جنوبیآمریکاي 
 11000 9900 4000 2400 8600 8600 5100 - آرژانتین 

 121000 121000 73600 - 155100 155100 155100 137300 برزیل
 1500 1500 1500 - 1400 1400 1400 - )4و  3(پرو 

 900 - - - 600 - - - )5و  3(شیلی 
 134400 132400 79100 2400 165700 165100 161600 137300  جمع آمریکاي مرکزي و جنوبی

         اروپا و اورآسیا 
 4000 - - - 3000 - - -  )4(آلمان 

 31900 31900 24700 24700 59400 59400 41700 41700    )6(ازبکستان 
 - - - - 14000 - - - اسپانیا 

 6700 6700 3900 - 8800 8800 8800 - )7و  3(اسلواکی 
 7500 7500 3800 - 1700 1700 1700 - )4و  3(اسلوونی 
 81300 32900 16900 - 141400 84800 42700 - اوکراین 

 1300 1300 1300 - 4800 4800 4800 - )4(ا  ایتالی
 1000 1000 1000 - 6000 6000 4500 - )4(پرتغال 
 1900 1900 1900 - 6800 6800 6800 - )7و  3(ترکیه 

 68300 100 - - 51000 1300 - - جمهوري چک 
 427300 289400 30500 - 261900 216500 11800 - )7(فدراسیون روسیه 

 3600 3600 - - 3100 3100 - - )6و  4و  2(رومانی  
 4700 4700 - - 4900 4900 - - )6و  4و 3(سوئد  
 - - - - 1200 1200 - - )4و  3(فنالند 

 502500 393700 316000 68900 373000 285600 199700 20400  )3(قزاقستان 
 221200 - - - - - - - گرینلند 

 13500 - - - - - - - مجارستان
 6000 - (6) - (6) - (6) 1000 - (6) - (6) - (6) )4و  2(یونان  

 1382700 774700 400000 93600 942000 684900 322500 62100 اروپا و اورآسیاجمع 
         خاورمیانه 

 40000 40000 - - - - - - )7و  3(اردن 
 3400 3400 - - 1000 1000 - - ایران
 43400 43400 - - 1000 1000 - - خاورمیانه جمع 

         آفریقا 
 217100 162800 69300 - 233700 175300 113000 - آفریقاي جنوبی 
 - - - - 32000 32000 - - )6(آفریقاي مرکزي 

 - - - - 19500 - - - )4و  3(الجزایر  
 56000 56000 - - 12800 12800 - - )6(بوتسوانا 
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 ... ادامه2013سال بتداي ورانیوم جهان در اطعی و احتمالی اق )1(ذخایر شناخته شده  ) :2-60جدول (
 (تن اورانیوم)

 نام کشور

 محدوده هزینه ذخایر احتمالی محدوده هزینه ذخایر قطعی
 40کمتر از 

دالر بر 
کیلوگرم 
 اورانیوم

 80کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  130

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
ر دال 260

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

 40کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

 80کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  130

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  260

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

 17700 17700 8500 - 40400 40400 38300 - )6و  3(تانزانیا  
 14700 14700 - - 9900 9900 - - )6و  3(زامبیا 

 - - - - 1400 - - - )6و  4و  3و  2(زیمباوه  
 2600 - - - 5000 - - - )6و  4و  3و  2(سومالی 

 1300 - - - 1400 - - - )6و  4و  3و  2(جمهوري دمکراتیک کنگو 
 2400 - - - - - - - )6و  5و  3(چاد 

 1000 - - - 4800 4800 - - )4و  2(گابن 
 4600 2300 - - 10400 8200 - -  )6(ماالوي 

 4500 4500 - - 8500 8500 - - )6و  3(مالی 
 1900 - - - - - - - )4و  3و  2(مصر 

 159100 134600 - - 296500 248200 - - )6(نامیبیا  
 79900 79900 600 - 325000 325000 14800 - )6(نیجر
 562800 472500 78400 - 1001300 865100 166100 - آفریقا جمع 

         آسیا و اقیانوسیه 
 590300 532100 • • 1208000 1174000 • • استرالیا 
 1700 - - - 6300 6300 1500 - )4و  3(اندونزي 

 79100 79100 54800 13900 120000 120000 93800 51800 )3(چین 
 - - - - 6600 6600 - - )4(ژاپن 

 33400 33400 33400 - 108100 108100 108100 - مغولستان 
 2100 - - - 900 - - - )7و  6و  3(ویتنام 

 22100 • • • 97800 • • • )5و  3(هندوستان 
 728700 644600 88200 13900 1547700 1415000 203400 51800 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 3048000 2204000 745100 175500 4587200 3698900 1211600 507400 )8(جمع کل 
 Energy Agency    (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand, 41Uranium 20    : مأخذ

  and the International Atomic Energy Agency). 
 گردد: میشناخته شده ذخایر شناخته شده شامل ذخایر قطعی و احتمالی کل ) 1

 ومیو اوران رندیگیگردد که در حال حاضر مورد برداشت قرار م یاطالق م یه آن دسته از مخازنب ) sources)ReReasonably Assured ذخایر قطعی
 قابل برآورد است.   قیبصورت دق تیفیارزش و ک زان،یقابل استحصال از آن به لحاظ م

ـ  گردد که وجود آن یاطالق م ی) به آن دسته از مخازنInferred Resources( ایو  یاحتمال ریذخا  نیزمـ  يبـاال  اریتوجـه بـه شـواهد بسـ     ادر منطقه ب
انجـام نشـده    ریذخـا  نیـ ا ياسـتخراج بـر رو   نکـه یا لیقرار داده، اما به دل دیدر منطقه وجود آن را مورد تائ یاکتشاف اتیعمل ایاثبات شده است و  یشناس

 .ستیقابل استخراج در آن ممکن ن ومیاوران قیدق زانیم نییتع
  است.  "Red Book"هاي سابق ها مربوط به گزارشگزارش نشده و داده 2013براي سال مقداري  )2
 اند. شدهالمللی انرژي اتمی، ذخایر درجا تعدیل براي برآورد ذخایر شناخته شده، با استفاده از ضرایب موجود در کشورها و آژانس بین) 3
 سال اخیر صورت نگرفته است.  5برآوردي طی )4
 دالر بر کیلوگرم اورانیوم لحاظ شده است.  260در ستون کمتر از لذا مقادیر هزینه منابع، ارائه نشده است. محدوده ) 5
 باشند. می برآورديمقادیر ) 6
 باشد. سال اخیر می 5برآورد براساس ) 7
برآوردهاي ذخایر کم هزینـه خـود را بـه دلیـل محرمانـه       برخی ازکشورهاواسطه آن که دالر بر کیلوگرم اورانیوم به  40مربوط به کمتر از  هايجمع ستون)  8

                                                    اعالم ننموده اند، بیشتر از مقدار اعالم شده در جدول است.دیگري و یا هر دلیل بودن 
 باشند. مقادیر در دسترس نمی  •
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 2012سال تهاي انورانیوم جهان در ادر جاي ذخایر  ) :2-61جدول (
 تن اورانیوم)هزار (

 نام کشور

 ذخایر فرضیمحدوده هزینه  ذخایر ممکنمحدوده هزینه 

دالر  80کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  130کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  260کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 130کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 260کمتر از 

بر دالر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 جمع نامشخص

        آمریکاي شمالی

 ● ● ● ● ● ● ● ایاالت متحده آمریکا 

 700.0 - 700.0 700.0 150.0 150.0 50.0 کانادا

 10.0 10.0 ● ● 3.0 3.0 ● )1(مکزیک 

 710.0 10.0 700.0 700.0 153.0 153.0 50.0  جمع آمریکاي شمالی
        آمریکاي مرکزي و جنوبی

 56.4 ● 56.4 ● 13.8 13.8 ● آرژانتین 

 500.0 500.0 ● ● 300.0 300.0 300.0 )2(برزیل 

 19.7 - 19.7 19.7 20.0 20.0 6.6 )3(پرو 

 2.3 2.3 ● ● 2.3 ● ● )4و  3(شیلی 

 217.0 ● 217.0 217.0 11.0 11.0 • )1(کلمبیا 

 163.0 163.0 - - ● ● • )1(ونزوئال 

 958.4 665.3 293.1 236.7 347.1 344.8 306.6 و جنوبی  جمع آمریکاي مرکزي
        اروپا و اورآسیا 

 74.0 74.0 ● ● ● ● ● )2(آلمان 

 - - - - 24.8 24.8 24.8 )1(ازبکستان 

 ● ● ● ● 10.9 3.7 - )3(اسلواکی 

 ● ● ● ● 1.1 1.1 - )1(اسلوونی 

 255.0 135.0 120.0 - 22.5 8.4 - )2(اوکراین 

 10.0 - 10.0 10.0 - - - )2(الیا ایت

 ● ● ● ● 25.0 ● ● )1(بلغارستان 

 ● ● ● ● 1.5 1.5 1.0 پرتغال

 17.0 17.0 - - 222.9 0.2 - جمهوري چک 

 452.0 452.0 ● ● 112.0 112.0 - روسیه 

 3.0 ● 3.0 3.0 3.0 3.0 ● )1(رومانی 

 300.0 ● 300.0 270.5 404.9 403.4 217.5 قزاقستان
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 ... ادامه2012ذخایر در جاي اورانیوم جهان در انتهاي سال  ) :2-61ول (جد
 تن اورانیوم)(هزار  

 نام کشور

 ذخایر فرضی محدوده هزینه  ذخایر ممکنمحدوده هزینه 

دالر  80کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  130کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  260کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 130کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 260کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 جمع نامشخص

 ● ● ● ● 13.4 - - مجارستان 
 ● ● ● ● 6.0 6.0 6.0 )1(یونان 

 1111.0 678.0 433.0 283.5 848.0 564.1 249.3 جمع اروپا و اورآسیا 
        خاورمیانه 

 50.0 ● 50.0 - - - - اردن 
 32.7 32.7 - - 12.4 12.4 - )3( ایران

 82.7 32.7 50.0 - 12.4 12.4 - جمع خاورمیانه 
        آفریقا 

 1113.0 1113.0 - - 110.3 110.3 34.9 )2(آفریقاي جنوبی 
 25.0 ● 25.0 25.0 - - - )1(زیمباوه 

 110.7 110.7 - - 57.0 - - نامیبیا 
 51.3 ● 51.3 - 13.6 13.6 ●  )1(نیجر

 1300.0 1223.7 76.3 25.0 180.9 123.9 34.9 جمع آفریقا 
        آسیا و اقیانوسیه 

 22.0 22.0 ● ● 23.5 ● ● اندونزي 
 4.1 ● 4.1 4.1 3.6 3.6 3.6 )1(چین

 1390.0 ● 1390.0 1390.0 21.0 21.0 21.0 مغولستان 
 321.6 321.6 ● ● 81.2 ● ● ویتنام 

 42.4 42.4 ● ● 84.8 ● ●  هندوستان
 1780.1 386.0 1394.1 1394.1 214.1 24.6 24.6 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 5942.2 2995.7 2946.5 2639.3 1755.5 1222.8 665.4 جمع کل
 Resources, Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy Agency      -41Uranium 20  مأخذ:

  and the International Atomic Energy Agency).  
 گردد: ذخایر کشف نشده شامل ذخایر ممکن و فرضی میمالحظات: 

گردد که در شرایط مساعد منطقـه بـه لحـاظ زمـین شناسـی و      به آن دسته از ذخایري اطالق می  (Prognosticated Resources) ذخایر ممکن  -
 باشد.  نطقه مورد نظر احتمال وجود آن بسیار باال میمعدنی و با توجه به ذخایر کشف شده قبلی در م

 اي احتمـال وجـود آن  گردد که فقط به لحاظ شرایط مسـاعد منطقـه  به آن دسته از ذخایري اطالق می  (Speculative Resources) ذخایر فرضی  -     
 شود اما عملیات اکتشافی جهت تائید آن هنوز انجام نگرفته است.  حدس زده می

 المللی انرژي اتمی استفاده شده است. هاي سال قبل آژانس بینگزارشمقادیر  از) 1
 اند. سال اخیر به روز نشده 5طی مقادیر  )2
 اند. سال اخیر برآورد شده 5هاي براساس دادهمقادیر ) 3
 باشند. در دسترس نمیمقادیر   •                                                                      . براساس گزارش ملی ترکیبی از ذخایر فرضی و ممکن) 4
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 هاي مختلف جهان طی سال تولید اورانیوم ) :2-62جدول (
 (تن اورانیوم)

 2012 2011 2010 2010قبل از  نام کشور
تا پایان سال جمع 

2012 
 (برآوردي)  2013

       آمریکاي شمالی

 1700 (1) 370149 1667 1582 1630 365270 ایاالت متحده آمریکا 

 9000 465489 8998 9145 9775 437571 )2(کانادا 

 - 49 - - - 49 مکزیک 

 10700 835687 10665 10727 11405 802890 جمع آمریکاي شمالی
       آمریکاي مرکزي و جنوبی 

 - 2582 - - - 2582 آرژانتین 

 340 3925 326 265 148 3186 برزیل 

 340 6507 326 265 148 5768 ي و جنوبی مرکزي جمع آمریکا
       اروپا و اورآسیا 

 30 (3) 219626 50 (4) 51 (4) 8 (4) 219517  )3( آلمان

 2400 (1) 122791 (1) 2400 (1) 2500 (1) 2874 115017 ازبکستان 

 - 5028 - - - 5028 اسپانیا 

 - 211 - - - 211 اسلواکی 

 - 382 - - - 382 اسلوونی 

 1075 127924 1012 873 837 125202 اوکراین 

 - 686 - - - 686 بلژیک

 - (1) 16364 - (1) - (1) 1 (4) 16363 بلغارستان 

 - 3720 - - - 3720 پرتغال 

 213 111396 228 229 254 110685 )6(جمهوري چک 

 3133 152718 2862 2993 3563 143300 روسیه 

 80 18739 80 80 80 18499 )1(رومانی 

 - 200 - - - 200 سوئد 

 - 102886 - - - 102886 )5(  شوروي سابق

 3 (3) 80963 3 (4) 6 (4) 9 (4) 80945 )2( فرانسه 

 - 30 - - - 30 فنالند 

 22500 199413 21240 19450 17803 140920 قزاقستان 

 - 650 - - - 650 لهستان 
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 ... ادامههاي مختلفی سالجهان ط تولید اورانیوم ) :2-62جدول (
 (تن اورانیوم)

 2012 2011 2010 2010قبل از  نام کشور
جمع تا پایان سال 

2012 
 (برآوردي) 2013

 3 (3) 21062 1 (4) 2 (4) 6 (4) 21053 مجارستان 

 29437 1184789 27876 26184 25435 1105294 ااروپا و اورآسیجمع 
       خاورمیانه 

 40 59 15 12 7 25 ایران 

 40 59 15 12 7 25 خاورمیانه جمع 
       آفریقا 

 540 158413 467 556 582 156808 آفریقاي جنوبی

 - 86 - - - 86 زامبیا

 - 25600 - - - 25600 )1(جمهوري دموکراتیک کنگو  

 - 25403 - - - 25403 گابن 

 - 785 - - - 785 ماداگاسکار 

 1200 2716 1103 842 681 90 ماالوي 

 4820 113323 4653 4078 4503 100089 نامیبیا 

 3859 123432 4822 4264 4197 110149 نیجر 

 10419 449758 11045 9740 9963 419010 ع آفریقا جم
       آسیا و اقیانوسیه

 6700 183239 7009 5967 5900 (2) 164363 استرالیا 

 45 1349 45 45 45 1214 )1(پاکستان 

 1450 36799 (1) 1450 1400 1350 32599 (1) چین

 - 84 - - - 84 ژاپن 

 - 535 - - - 535 مغولستان 

 400 10628 385 400 400 9443 )1(هندوستان 

 8595 232634 8889 7812 7695 208238 ع آسیا و اقیانوسیه جم
 OECD 1410444 17582 16982 17956 1462964 17649 کشورهاي

 59531 2709434 58816 54740 54653 2541225 جمع کل
 Energy Agency       (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand -41Uranium 20مأخذ: 

  and the International Atomic Energy Agency). 
 باشند.  می برآورديمقادیر  )1
 المللی انرژي اتمی به روز شده است. ینآژانس ب 2011) سري زمانی براساس گزارش سال 2
 باشد.می 9219و  1946هاي تن اورانیوم تولید شده در جمهوري دموکراتیک آلمان سابق (آلمان شرقی) بین سال 213380) شامل 3
 هاي بازیافت معادن بوده است.  ) تولید صرفاً براساس فعالیت4
 باشد. یزستان، تاجیکستان و ازبکستان میرقهاي شوروي سابق، استونی، ق) شامل تولید جمهوري5
 باشد.می 1992و  1946هاي تن اورانیوم تولید شده در چکسلواکی سابق و جمهوري فدرال چک و  اسلواك بین سال 102241) شامل 6
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 مختلف  هايطی سال  ) : تولید و مصرف اورانیوم بازفرآوري شده2-63جدول (
 (تن معادل اورانیوم طبیعی)

 2012 2011 2010 2010قبل از  شورکنام 
تولید تا پایان 

  2012سال 

تولید برآوردي 

2013 

       تولید 

 • • • • • ٥٣٨١٩ )1( انگلستان

 1000 16900 1000 1000 1000 13900 )2( فرانسه
 • • • • • • روسیه

 - 645 - - - ٦٤٥ )3(ژاپن 

       مصرف 
 • • • • • • آلمان 

 • 15000~ • • • 15000~ )1(انگلستان 

 - 508 - - - 508 )4(بلژیک 
 - 215 - - - 215 )3(ژاپن 

 304 3454 291 309 291 2563 سوئیس 
 600 5300 600 600 600 3500 )2(فرانسه 

 Energy Agency       (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand -41Uranium 20 مأخذ:
  and the International Atomic Energy Agency). 

                OECDاي کشورهاي هاي انرژي هستهداده 2013) ویرایش سال 1
 اند.المللی انرژي اتمی به روز شدهآژانس بین 2011) ارقام در گزارش سال 2
                                                                       براي سال مالی.  ) 3
 .   2002تا  1993از سال ) 4
 باشند. در دسترس نمیمقادیر   •
 

نمودار ( 18-2) : تولید اورانیوم جهان طی سال هاي 2010-2013
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 سنگ ذخایر زغال  -

 سنگ به تفكيک مناطق و کشورها انواع زغالو مصرف توليد   -

 ها هاي آن به تفكيک بخشسنگ جهان و فرآوردهنهایي زغالمصرف   -

 سنگ به تفكيک مناطق و کشورهاواردات و صادرات انواع زغال  -

 عرضه و مصرف نهایي زغال سخت  -

 سنگ قيمت زغال  -

 يو نيروگاه ، خانگيدر بخش صنعتحرارتي و کک شو سنگ قيمت زغال  -

 سنگشاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي زغال  -

  سنگ شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال  -

 
 سنگ زغالجداول  -5-8-2
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 2213سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-64دول )ج
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

ليگنيت و نيمه 

 بيتومينه
 جمع

سهم از كل 

 )درصد(

 نسبت ذخاير

 به توليد

      آمريكاي شمالي

 266 26.6 237295 128794 108501 اياالت متحده آمريكا 

 95 0.7 6582 3108 3474 كانادا 

 73 0.1 1211 351 860 مكزيك

 250 27.5 245088 132253 112835 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 6630 6630 - برزيل
(1)

 

 79 0.8 6746 - 6746 كلمبيا 

 206 0.1 479 - 479 ونزوئال 

 278 0.1 786 729 57 ساير 

 149 1.6 14641 7359 7282 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع

      اروپا و اورآسيا

 213 4.5 40548 40500 48 آلمان 

 120 0.1 530 330 200 اسپانيا 

  18 228 - 228 انگلستان 

 384 3.8 33873 18522 15351 اوكراين

 83 0.3 2366 2364 2 بلغارستان 

 141 1.0 8702 8380 322 تركيه 

 21 0.1 1052 871 181 جمهوري چك 

 452 17.6 157010 107922 49088 روسيه

  12 291 281 10 روماني 

 293 3.8 33600 12100 21500 قزاقستان

 38 0.6 5465 1287 4178 لهستان

 174 0.2 1660 1647 13 مجارستان

 56 0.3 3020 3020 - يونان 

 236 2.5 22193 20757 1436 ساير

 254 34.8 310538 217981 92557 سيا آورا جمع اروپا و
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  ... ادامه 2213سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-64جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

ليگنيت و نيمه 

 بيتومينه
 جمع

سهم از كل 

 )درصد(

 نسبت ذخاير

 به توليد

 (1) 0.1 2211 - 2211 خاورميانه 

      آفريقا

 117 3.4 30156 - 30156 آفريقاي جنوبي

 315 0.1 502 - 502 زيمبابوه

 466 0.1 1156 214 942 ساير 

 126 3.7 32936 214 32722 جمع آفريقا و خاورميانه 

      آسيا و اقيانوسيه 

 160 8.6 76400 39300 37100 استراليا 

 67 3.1 28017 28017 - اندونزي 

 0.2 2070 2070 - پاكستان 
(1)

 

 69 0.1 1239 1239 - تايلند 

 31 12.8 114500 52300 62200 چين 

 126 0.1 571 538 33 زالندنو 

  288 347 10 337 ژاپن 

  69 126 126 - كره جنوبي 

 15 0.1 600 300 300 شمالي كره

 100 6.8 60600 4500 56100 هندوستان 

  4 150 - 150 ويتنام 

 87 0.4 3708 2125 1583 ساير 

 54 32.3 288328 130525 157803  يا و اقيانوسيه جمع آس

 113 100.0 891531 488332 403199 كل جهان 

 OECD  155494 229321 384815 43.2 191 كشورهاي

 OECD 247705 259011 506716 56.8 86كشورهاي غير 

 103 6.3 56082 51199 4883 كشور عضو اتحاديه اروپا 28

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2014 Edition                                                                           مأخذ:
   سال است.            055(  نسبت ذخاير به توليد بيش از 1
   د. نباش مي 50/5كمتر از مقادير 
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 (1) 2211-2213، 2223هاي الطي س سنگ در جهان زغالو مصرف توليد  ( :2-65جدول )
 (هزار تن) 

 نام كشور
 مصرف  توليد

2223 2211 2212 2213 2223 2211 2212 2213 

         آمريكاي شمالي

 842882 820246 920300 980168 892636 920916 992441 971282 اياالت متحده آمريكا

 40881 40603 44067 62034 68908 66496 67114 62154 كانادا 

 17196 17733 18741 16621 15417 15156 15761 9599 مكزيك

 900959 878582 983108 1058823 976961 1002568 1075316 1043035 جمع آمريكاي شمالي
         آمريكاي مركزي و جنوبي

 1890 1617 1779 927 80 95 90 89 آرژانتين 

 26096 23620 22868 18242 8594 6616 5505 4646 برزيل

 940 1119 910 926 92 211 163 16 پرو 

 13690 10872 9788 3470 2800 712 654 576 شيلي 

 7088 5729 6530 4293 85387 89024 85803 50481 كلمبيا 

 543 289 281 59 2570 1200 2100 6807 ونزوئال 

 2664 1971 1885 1077 0 13 13 12 ساير

 52911 45217 44041 28994 99523 97871 94328 62627 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 
         اروپا و اورآسيا

 241022 245576 235225 245635 190956 196990 189462 207982 آلمان 

 3567 3580 3932 5966 1 1 1 1153 اتريش 

 5737 3944 3905 2803 5646 3853 3844 1913 ازبكستان

 19516 28778 24186 42875 4369 6185 6621 20562 اسپانيا 

 20852 17847 19114 15946 20749 18962 19057 15254 استوني

 6467 6863 7209 9050 2355 2292 2376 3097 اسلواكي 

 60252 64328 51500 62864 12673 16287 17892 27759 انگلستان 

 75865 73988 73389 72325 63268 65969 63191 64954 اوكراين

 21103 25185 24445 21154 80 80 92 250 ايتاليا 

 5913 6618 5875 6930 6656 1452 3708 5290 ايرلند 

 104 105 105 85 - - - - ايسلند 

 4105 4812 5144 8663 - - - - بلژيك 

 30165 35210 40151 31649 28624 33427 37128 27299 بلغارستان 

 4448 4873 3697 5362 - - - - پرتغال 

 573 434 229 53 573 412 236 47 تاجيكستان

 93798 100789 101170 63921 66000 71461 76116 48563 تركيه 

 45814 49783 52120 58466 48979 54973 57904 63906 جمهوري چك 

 5403 4249 5525 9533 - - - - دانمارك 

 575 2951 2667 2342 - 2679 2823 1802 روسيه سفيد

 25682 35094 38098 36950 24724 33947 35513 33082 روماني 

 3594 3611 4139 4075 620 472 736 806 سوئد 

 212 188 213 185 - - - - سوئيس 

 234796 254760 231045 225876 347217 356770 323094 258106 فدراسيون روسيه

 18887 16899 14513 20993 - - - 1739 فرانسه

 10737 11084 13805 18855 6375 4113 6928 7520 فنالند 

 2549 2569 1829 1464 1422 1164 831 416 قرقيزستان 

 87501 85329 85725 52848 119900 120527 116450 85112 قزاقستان



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  151

 

 ... ادامه(1) 2211-2213، 2223هاي طي سال سنگ در جهان زغالو مصرف توليد  ( :2-65جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف  توليد

2223 2211 2212 2213 2223 2211 2212 2213 

 144476 140225 146235 146239 142315 143514 138509 162579 لهستان 

 75 82 89 86 - - - - لوكزامبورگ 

 11271 11406 11614 14687 9545 9290 9555 13301 مجارستان

 724 795 778 812 1855 1229 1386 2944 نروژ 

 13017 12830 11712 13705 - - - - هلند

 53385 62261 60358 70902 53571 62956 58666 68299 يونان 

 77644 76106 82077 70745 73160 72160 76897 68176 ساير 

 1329829 1393152 1361818 1344044 1231633 1281165 1249016 1191911 جمع اروپا و اورآسيا

         خاورميانه 

 1073 802 882 1739 1176 1044 1164 1143 ايران 

 16112 17753 15441 13483 350 423 416 437 ساير 

 17185 18555 16323 15222 1526 1467 1580 1580 خاورميانه جمع 
         آفريقا 

 186988 185157 186340 166571 255851 258575 252757 238751 آفريقاي جنوبي 

 - - - 890 - - - - الجزاير 

 3482 3409 3257 3452 3482 3357 3207 3440 زيمبابوه 

 375 905 987 1810 - - - 37 مصر 

 4261 4582 4511 4890 - - - - مراكش 

 20 16 52 - 5992 4530 617 37 موزامبيك

 5440 3905 3629 2286 3138 2578 1671 1797 ساير 

 200566 197974 198776 179899 268463 269040 258252 244062 جمع آفريقا 
         آسيا و اقيانوسيه 

 121330 132480 133650 132960 459304 430751 402237 341661 استراليا 

 62506 56596 48408 29254 488617 443912 404590 117104 اندونزي 

 6461 6889 7670 6064 3055 3179 3613 3275 پاكستان 

 33398 37525 39725 24799 17591 18069 21327 18843 تايلند 

 3880592 3685669 3541560 1724755 3427877 3400673 3280471 1740242 چين 

 2583 3098 2933 3615 4625 4931 4945 5179 زالندنو 

 195587 183785 175419 168394 - - - - ژاپن 

 18105 15317 14639 8796 7091 7349 6881 2001 فيليپين 

 126403 126454 130894 77654 1814 2094 2084 3298 كره  جنوبي 

 15073 19098 19006 29469 31560 30288 30184 30224 كره شمالي 

 25546 25056 24717 6202 2954 2950 2916 175 مالزي 

 791240 774876 710100 395165 604481 595810 574950 381584 هندوستان 

 27981 29544 27821 10400 39655 42383 46611 16700 ويتنام 

 98018 91385 91308 75350 34837 33772 35401 6725 ساير 

 5404823 5187772 4967850 2692877 5123461 5016161 4816210 2667011 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 7906273(2) 7721252 7571916 5319859  7701567(2) 7668272 7494702 5210226 جهان  جمع
 OECD  2050020 2079162 2036014 2016829 2310352 2256681 2177741 2166249 كشورهاي

 OECD 3160206 5415540 5632258 5684738 3009507 5315235 5543511 5740024كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
باه   3512نفتي از ساال  سنگ د. باش مينفتي سنگ و هاي بيتومينه  زغالآنتراسيت، كك شو، نيمه بيتومينه، ليگنيت، زغال نارس و ساير شامل سنگ ( زغال1

 ورد. را به دست آسازي  هاي ككهاي گاز و كك كورهگاز كارخانهتوان از سنگ نفت ميسنگ اضافه شده است. ستون زغال

 گردد. ميسنگ نارس هزار تن توليد و مصرف زغال 9505و  12910( شامل 3



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

155 

 2211-2213، 2223هاي سالدر سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها وليد زغالت ( :2-66جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2223 2211 2212 2213 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

         مريكاي شماليآ

 744960 77857 768014 81300 837211 81656 852927 40005 اياالت متحده آمريكا

 25876 34063 25914 31086 27931 29452 27412 24077 كانادا 

 13147 2270 13031 2125 13718 2043 7973 1626 مكزيك

 783983 114190 806959 114511 878860 113151 888312 65708 جمع آمريكاي شمالي
         آمريكاي مركزي و جنوبي

 80 - 95 - 90 - 89 - آرژانتين 

 4949 - 3446 - 3369 - 2800 59 برزيل

 92 - 211 - 163 - 16 - پرو 

 2800 - 712 - 654 - 576 - شيلي 

 81506 3881 84528 4496 81773 4030 48641 1840 كلمبيا 

 2570 - 1200 - 2100 - 6807 - ونزوئال 

 - - - - - - - - ساير

 91997 3881 90192 4496 88149 4030 58929 1899 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 
         اروپا و اورآسيا

 3504 4756 5242 6316 5656 7304 11478 17274 آلمان 

 - - - - - - - - اتريش 

 60 - 60 - 60 - - - ازبكستان

 4369 - 6185 - 6621 - 12583 - اسپانيا 

 - - - - - - - - استوني

 - - - - - - - - اسلواكي 

 12425 248 15901 386 17509 383 27386 373 انگلستان 

 43107 20161 44644 20879 42852 19809 37398 26344 اوكراين

 80 - 80 - 92 - 250 - ايتاليا 

 - - - - - - - - ايرلند 

 - - - - - - - - ايسلند 

 - - - - - - - - بلژيك 

 6 - 15 - 18 - 51 - بلغارستان 

 - - - - - - - - پرتغال 

 573 - 412 - 236 - 47 - تاجيكستان

 2000 1000 2223 1113 2385 1181 1706 689 تركيه 

 4035 4559 6391 5049 6082 5183 5780 7865 جمهوري چك 

 - - - - - - - - دانمارك 

 - - - - - - - - روسيه سفيد 

 - - 43 - 35 - - 10 روماني 

 - - - - - - - - سوئد 

 - - - - - - - - سوئيس 

 200960 73119 205541 72768 179949 65362 120884 56551 فدراسيون روسيه

 - - - - - - 1730 - فرانسه 

 - - - - - - - - فنالند 

 257 - 153 - 109 - 64 - قرقيزستان 

 103089 11556 99823 12956 95666 12416 69767 11040 قزاقستان



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  154

 

 ... ادامه 2211-2213، 2223هاي سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها در سالتوليد زغال ( :2-66جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2223 2211 2212 2213 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 64350 12116 67496 11738 64232 11436 85512 16147 لهستان 

 - - - - - - - - لوكزامبورگ 

 - - - - - - - - مجارستان

 1855 - 1229 - 1386 - 2944 - نروژ 

 - - - - - - - - هلند

 - - - - - - - - يونان 

 6340 - 6359 - 6339 - 4780 - ساير 

 447010 127515 461797 131205 429227 123074 382360 136293 جمع اروپا و اورآسيا

         خاورميانه 

 117 1059 104 940 112 1052 226 917 ايران

 - - - - - - - - ساير 

 117 1059 104 940 112 1052 226 917 خاورميانه جمع 

         آفريقا 

 255065 786 257009 1566 251238 1519 237545 1206 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - - - الجزاير 

 3075 407 2965 392 2833 374 2783 657 زيمبابوه 

 - - - - - - 37 - مصر 

 - - - - - - - - مراكش 

 2333 3659 1686 2844 342 275 37 - موزامبيك 

 3138 - 2563 - 1657 - 1792 - ساير 

 263611 4852 264223 4802 256070 2168 242194 1863 جمع آفريقا 

         و اقيانوسيه آسيا 

 238579 158146 212457 146944 184525 146712 159323 112289 استراليا 

 485821 2796 440825 3087 401764 2826 116190 914 اندونزي 

 1888 - 2021 - 2355 - 2364 - پاكستان 

 - - - - - - - - تايلند 

 2901170 526707 2884978 515695 2770978 509493 1562266 177976 چين 

 2184 2151 2530 2075 2505 2120 2677 2250 زالندنو 

 - - - - - - - - ژاپن 

 7091 - 7349 - 6881 - 1998 - فيليپين 

 1814 - 2094 - 2084 - 3298 - كره  جنوبي 

 31560 - 30288 - 30184 - 30224 - كره شمالي 

 2954 - 2950 - 2916 - 175 - مالزي 

 518041 41761 505873 43484 488290 44328 331845 21781 ان هندوست

 39655 - 42383 - 46611 - 16700 - ويتنام 

 5827 20400 5416 19981 4139 23722 1190 - ساير 

 4236584 751961 4139164 731266 3943232 729201 2228250 315210 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5823302 1003458 5762439 987220 5595650 972676 3800271 521890 كل جهان 
 OECD  222595 1203555 287470 1172591 288132 1129499 297166 1121978 كشورهاي

 OECD 299295 2596716 685206 4423059 699088 4632940 706292 4701324كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

154 

 2211-2213، 2223هاي سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها در سالزغال مصرف ( :2-67جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2223 2211 2212 2213 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو  حرارتي كك شو

         آمريكاي شمالي

 752929 19443 729145 19004 826136 19403 879337 21939 اياالت متحده آمريكا

 27652 4343 26463 4743 28902 5556 46101 4642 كانادا 

 14750 2443 15800 1930 15874 2864 14180 2437 مكزيك

 795331 26229 771408 25677 870912 27823 939618 29018 جمع آمريكاي شمالي

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 962 928 1200 417 1030 749 102 825 آرژانتين 

 12402 10522 9787 10846 9351 11381 7190 9285 برزيل

 940 - 1119 - 910 - 889 37 پرو 

 13000 690 10240 632 9146 642 2751 719 شيلي 

 4594 2494 2788 2941 3961 2569 3786 507 كلمبيا 

 543 - 289 - 281 - 59 - ونزوئال 

 2664 - 1958 - 1872 - 1065 - ساير

 35105 14634 27381 14836 26551 15341 15842 11373 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 
         اروپا و اورآسيا

 45909 12576 42020 18380 42442 16479 42981 22873 آلمان 

 1773 1786 1766 1798 2114 1785 2484 1898 اتريش 

 60 - 60 - 60 - - - ازبكستان

 16991 2525 26443 2335 21647 2539 31286 3600 اسپانيا 

 35 - 64 - 70 - 44 - استوني

 1224 2559 1294 2623 1555 2503 2262 2828 اسلواكي 

 53455 6797 58374 5954 45229 6271 55957 6907 انگلستان 

 44488 31377 46577 27009 45442 27487 40467 30660 اوكراين

 18000 3098 19938 5243 18570 5870 15973 5173 ايتاليا 

 2134 - 2422 - 2051 - 2793 - ايرلند 

 104 - 105 - 105 - 85 - ايسلند 

 1811 2294 2377 2435 2565 2579 5249 3414 بلژيك 

 1631 - 2240 - 3155 - 2976 1188 بلغارستان 

 4448 - 4873 - 3697 - 5362 - پرتغال 

 573 - 434 - 229 - 53 - تاجيكستان

 23820 6988 25777 6551 19240 7997 12290 5581 تركيه 

 2860 3690 4055 3165 4674 3345 4737 4577 جمهوري چك 

 5403 - 4249 - 5525 - 9533 - دانمارك 

 575 - 358 - 91 - 294 - روسيه سفيد

 809 124 1170 124 869 125 19 2591 ي رومان

 1431 1399 1296 1480 1410 1633 1188 1735 سوئد 

 154 - 138 - 144 - 181 - سوئيس 

 108510 53436 119152 56939 98417 53665 99817 46257 فدراسيون روسيه

 13556 5188 12231 4592 10784 3647 15410 5532 فرانسه 

 4611 1226 3449 1139 4198 1279 7637 1225 فنالند 

 1384 - 1552 - 1129 - 1082 - قرقيزستان



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  154

 

 ... ادامه 2211-2213، 2223هاي سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها در سالزغال مصرف ( :2-67جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2223 2211 2212 2213 

 يحرارت كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 71126 11283 67162 12653 65581 12115 38015 10712 قزاقستان

 66088 12637 64444 11626 71624 11903 71595 13773 لهستان 

 75 - 82 - 89 - 86 - لوكزامبورگ 

 322 1279 424 1429 487 1465 662 779 مجارستان

 724 - 795 - 778 - 812 - نروژ 

 8890 4103 8650 4140 7429 4245 9279 4387 هلند

 301 - 351 - 380 - 833 - يونان 

 8992 1049 8770 1037 9476 1276 6961 65 ساير 

 512267 165414 533092 170652 491256 168208 488403 175755 جمع اروپا و اورآسيا
         خاورميانه 

 159 914 159 643 117 765 206 1533 ايران

 15762 - 17330 - 15025 - 13046 - ساير 

 15921 914 17489 643 15142 765 13252 1533 خاورميانه جمع 
         آفريقا 

 183290 3698 181707 3450 182887 3453 164363 2208 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - - 890 الجزاير 

 3075 407 3017 392 2883 374 2795 657 زيمبابوه 

 - 375 - 905 - 987 - 1810 مصر 

 4261 - 4582 - 4511 - 4890 - مراكش 

 20 - 16 - 52 - - - موزامبيك 

 5440 - 3890 - - - 2281 - ساير 

 196086 4480 193212 4747 193948 4814 174329 5565 جمع آفريقا 
         آسيا و اقيانوسيه 

 54679 4072 57246 3884 58230 4420 58712 4199 استراليا 

 62506 - 56518 78 48366 42 29216 38 اندونزي 

 5044 250 5467 264 6137 275 4372 781 پاكستان 

 14295 - 18869 - 19468 - 6835 - تايلند 

 3277955 602637 3126377 559292 3000413 541147 1558298 166457 چين 

 2278 11 2771 - 2613 1 3323 40 زالندنو 

 141749 53838 131587 52198 121604 53815 110651 57743 ژاپن 

 18105 - 15317 - 14639 - 8793 - فيليپين 

 94349 32054 94714 31740 98315 32579 57438 20216 كره  جنوبي 

 15073 - 19098 - 19006 - 29469 - كره شمالي 

 25546 - 25056 - 24717 - 6202 - مالزي 

 667089 79472 647840 81094 588414 79795 331298 35381 هندوستان 

 27981 - 29541 - 27818 - 10400 - ويتنام 

 83236 6910 77990 5907 78408 5993 64793 5262 ساير 

 4489885 779244 4308391 734457 4108148 718067 2279800 290117 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 6044595 990915 5850973 951012 5705957 935018 3911244 513361 كل جهان 
 OECD  196217 1484478 192820 1440840 187021 1368351 185039 1388068 كشورهاي

 OECD 317144 2426766 742198 4265117 763991 4482622 805876 4656527كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:



  تحوالت بخش انرژي در جهان
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 (هزار تن)               2211-2213، 2223هاي سال طيسنگ در جهان به تفكيك مناطق انواع زغالو مصرف توليد  ( :2-68جدول ) 

 نام كشور
 مصرف توليد

2223 2211 2212 2213 2223 2211 2212 2213 

         آمريكاي شمالي

 26229 25677 27823 29018 114190 114511 113151 65708 زغال كك شو 

 795331 771408 870912 939618 783983 806959 878860 888312 زغال حرارتي 

 79399 81497 84373 90187 78788 81098 83305 89015 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)نفتي سنگ 

 900959 878582 983108 1058823 976961 1002568 1075316 1043035 (2)سنگ جمع زغال

 18209 19143 19671 128542 18511 18653 18915 125520 ( 3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 1168555 1094231 1021221 995472 1187365 1002779 897725 919168 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 14634 14836 15341 11373 3881 4496 4030 1899 زغال كك شو 

 35105 27381 26551 15842 91997 90192 88149 58929 زغال حرارتي 

 3172 3000 2149 1779 3645 3183 2149 1799 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)نفتي سنگ 

 52911 45217 44041 28994 99523 97871 94328 62627 (2)سنگ جمع زغال

 13331 13777 9624 (3)گ سنحصوالت حاصل از زغالم
(5)

515 12439 15137 14294 
(5)

615 

(4)سنگ كل زغال
 72251 108105 111202 100038 41433 59178 59511 53526 

         اروپا و اورآسيا 

 165414 170652 168208 175755 127515 131205 123074 136293 زغال كك شو 

 512267 533092 491256 488403 447010 461797 429227 382360 زغال حرارتي 

 631637 671882 683615 664409 636622 669367 677981 658366 زغال ليگنيت و نارس 

 20511 17526 18739 15477 20486 18796 18734 14892  (1)سنگ نفتي 

 1329829 1393152 1361818 1344044 1231633 1281165 1249016 1191911 (2)سنگ جمع زغال

 117141 119552 123601 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

54434 127662 115633 112681 
(5)

53559 

(4)سنگ كل زغال
 1315512 1368568 1398306 1286067 1471706 1477451 1505833 1383388 

         خاورميانه 

 914 643 765 1533 1059 940 1052 917 زغال كك شو 

 15921 17489 15142 13252 117 104 112 226 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 350 423 416 437 350 423 416 437  (1)سنگ نفتي 

 17185 18555 16323 15222 1526 1467 1580 1580 (2)سنگ جمع زغال

 542 714 1039 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

 1395 2019 1431 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 2619 2294 2009 1526 16617 18342 19986 17185 

         آفريقا 

 4480 4747 4814 5565 4852 4802 2168 1863 زغال كك شو 

 196086 193212 193948 174329 263611 264223 256070 242194 زغال حرارتي 

 - 15 14 5 - 15 14 5 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 200566 197974 198776 179899 268463 269040 258252 244062 (2)سنگ جمع زغال

 3144 3204 4326 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

 3745 3189 3137 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 248388 261456 272184 268463 183644 201965 201111 200566 



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  144

 

 ... ادامه 2211-2213، 2223هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالو مصرف توليد  ( :2-68جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف توليد

2223 2211 2212 2213 2223 2211 2212 2213 

         آسيا و اقيانوسيه 

 779244 734457 718067 290117 751961 731266 729201 315210 زغال كك شو 

 4489885 4308391 4108148 2279800 4236584 4139164 3943232 2228250 زغال حرارتي 

 135694 144924 141635 122960 134916 145731 143777 123551 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)نفتي سنگ 

 5404823 5187772 4967850 2692877 5123461 5016161 4816210 2667011 (2)سنگ جمع زغال
 521019 518693 268940 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(5)
61685 254048 509749 526459 

(5)
62213 

(4)سنگ كل زغال
 2935951 5334903 5537180 5185146 2946925 5477599 5714231 5467036 

         كل جهان 

 990915 951012 935018 513361 1003458 987220 972676 521890 زغال كك شو 

 6044595 5850973 5705957 3911244 5823302 5762439 5595650 3800271 زغال حرارتي 

 849902 901318 911786 879340 853971 899394 907226 872736 زغال ليگنيت و نارس 

 20861 17949 19155 15914 20836 19219 19150 15329  (1)نفتي سنگ 

 7906273 7721252 7571916 5319859 7701567 7668272 7494702 5210226 (2)سنگ جمع زغال

 673830 674855 533050 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

135145 527831 665398 677145 
(5)

134596 

 8040869(6) 8398397 8237314 5847690 7836712(6) 7321231 7259667 6723175 (4)سنگ كل زغال
          OECDكشورهاي

 185039 187021 192820 196217 297166 288132 287470 222595 زغال كك شو 

 1388068 1368351 1440840 1484478 1121978 1129499 1172591 1203555 زغال حرارتي 

 572281 604420 603866 613743 576849 599164 599951 608541 زغال ليگنيت و نارس 

 20861 17949 19155 15914 20836 19219 19150 15329  (1)نفتي سنگ 

 2166249 2177741 2256681 2310352 2016829 2036014 2079162 2050020 (2)سنگ جمع زغال
 134596 133648 137911 252927 135145 135249 137834 243637 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 2293657 2216996 2171263 2151974 2563279 2394592 2311389 2300845 

          OECDكشورهاي غير

 805876 763991 742198 317144 706292 699088 685206 299295 زغال كك شو 

 4656527 4482622 4265117 2426766 4701324 4632940 4423059 2596716 زغال حرارتي 

 277621 296898 307920 265597 277122 300230 307275 264195 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)نفتي سنگ 

 5740024 5543511 5315235 3009507 5684738 5632258 5415540 3160206 (2)سنگ جمع زغال
 538581 537021 289413 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(5)
 274904 527487 543497 

(5)
 

(4)سنگ كل زغال
 3449619 5952561 6170839 5684738 3284411 5842722 6087008 5740024 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
اند. سنگ نفت ممکن است در اثر حرارت مستقيم و ياا در یاي   دههاي رسوبي حاوي مواد آلي هستند كه عمدتاً از كروژن تشکيل شهاي نفتي، سنگسنگ( 1

شاوند شايل نفتاي و    اي براي استحصال شيل نفتي سوزانده شود. سنگ نفتي در واحدهاي مبدل انرژي، به عنوان خوراک يا سوخت به كار گرفته ماي پروسه
 گردند.  ديگر محصوالت حاصل از مايع سازي آن در بخش نفت خام لحاظ مي

باه    3512نفتاي از ساال   سانگ  . باشدينفتي مسنگ و  نهيتوميب يزغال ها ريزغال نارس، سا ت،يگنينه،ليتوميب مهيكك شو، ن ت،يعالسنگ شامل آنتراسز( 3
 هاي كك سازي را بدست آورد. هاي گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهاز سنگ ميستون زغال سنگ اضافه شده است. 

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس م کتي، قطران و بر يكك گاز ،يكك ساز كك كوره ول،يشامل پتنت ف( 2
 . گرددشامل زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن مي( 4
 در دسترس نبوده است.   OECDهاي مربوط به كشورهاي غير گردد و دادهمي OECD( تنها شامل توليد و مصرف كشورهاي عضو 0
غال سانگ و كال مصارف زغاال سانگ نياز شاامل و        ز هزار تن محصوالت حاصل از 120140زار تن زغال نارس و ه 12910كل توليد زغال سنگ شامل ( 6

  گردد.  يم OECDهزار تن محصوالت حاصل از  زغال سنگ كشورهاي  124096هزار تن زغال نارس و 9505
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  2212هاي مختلف در سال هاي حاصل از آن به تفكيك كشورسنگ جهان و فرآوردهمصرف نهايي زغال ( :2-66جدول )
 )هزار تن(

 صنعت نام كشور
حمل و 

 نقل

 ،خانگي

 و عمومي تجاري

كشاورزي 

 و ماهيگيري

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(1)غيرانرژي
 

 جمع

        آمريكاي شمالي
 31585 - - - 1576 - 30009 اياالت متحده آمريكا 

 3353 233 - - 46 - 3074 كانادا 

 2639 - - - - - 2639 مكزيك

 37577 233 - - 1622 - 35722 جمع آمريكاي شمالي
        مركزي و جنوبي آمريكاي 

 75 - - - - - 75 آرژانتين 

 10004 136 - - - - 9868 برزيل 

 821 - - 3 - - 818 پرو 

 335 - - 4 - - 331 شيلي

 2372 - - - 110 1 2261 كلمبيا 

 289 - - - - - 289 ونزوئال 

 903 3 2 - 13 - 885 ساير 

 14799 139 2 7 123 1 14527 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 
        اروپا و اورآسيا 

 8409 694 - - 1547 - 6168 آلمان

 591 33 - 3 69 - 486 اتريش

 1230 - 921 13 47 - 249 ازبكستان

 988 - 115 - 175 - 698 اسپانيا 

 344 77 - - 24 - 243 استوني

 1038 85 - 2 284 - 667 اسلواكي 

 3552 - 6 1 951 16 2578 انگلستان 

 10729 657 - 26 1672 22 8352 اوكراين

 3560 190 - - 4 - 3366 ايتاليا

 1078 - - - 948 - 130 ايرلند 

 140 - - - - - 140 ايسلند 

 718 - - - 175 - 543 بلژيك 

 876 77 - 8 525 - 266 بلغارستان 

 29 - - - - - 29 پرتغال 

 434 - 434 - - - - تاجيكستان

 28789 - - 103 16183 - 12503 تركيه 

 5564 320 8 30 1590 1 3615 جمهوري چك 

 230 - - 93 1 - 136 دانمارك

 1234 29 - 11 725 23 446 روسيه سفيد

 1396 - - 2 136 - 1258 روماني 

 928 19 - - - - 909 سوئد 

 209 - - - 14 - 195 سوئيس 

 30074 328 - 114 7870 - 21762 فدراسيون روسيه

 3901 80 - - 153 - 3668 فرانسه 

 1367 - - 200 33 - 1134 فنالند 

 1695 - 943 - - - 752 قرقيزستان

 36171 - 2943 395 5292 119 27422 قزاقستان



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  144

 

 ... ادامه2212به تفكيك كشورهاي مختلف در سال هاي حاصل از آن سنگ جهان و فرآورده( : مصرف نهايي زغال2-66جدول )
 )هزار تن(

 صنعت نام كشور
حمل و 

 نقل

 خانگي، 

 تجاري و عمومي

كشاورزي 

 و ماهيگيري

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(1)غيرانرژي
 

 جمع

 19168 132 - 1828 11171 - 6037 لهستان 

 92 - - - 1 - 91 لوكزامبورگ 

 649 - - 1 523 - 125 مجارستان 

 835 85 - - - - 750 وژ نر

 570 246 - - 19 - 305 هلند 

 352 - - - 3 - 349 يونان 

 4665 62 219 5 1970 - 2409 ساير 
 171678 3114 5589 2836 52174 181 107784 اروپا و اورآسيا جمع 

        خاورميانه 

 436 365 - - 14 - 57 ن يراا

 3000 - - - - - 3000 ساير 

 3436 365 - - 14 - 3057  انهجمع خاورمي
        آفريقا 

 22176 2120 1118 522 7950 - 10466 آفريقاي جنوبي 

 74 - - - - - 74 الجزاير 

 1780 - - 756 355 25 644 زيمبابوه 

 135 - - - - - 135 مصر

 12 - - - - - 12 مراكش 

 - - - - - - - موزامبيك 

 1993 - 252 5 17 - 1719 ساير 
 26170 2120 1370 1283 8322 25 13050 آفريقا جمع 

        آسيا و اقيانوسيه 

 5002 - - - 47 335 4620 استراليا 

 8838 - - - - - 8838 اندونزي 

 6599 - - - - - 6599 پاكستان 

 14497 - - - - - 14497 تايلند

 890345 61428 22712 18236 115611 5936 666422 چين 

 1131 - - 169 99 - 863 زالندنو

 26504 436 - - 820 - 25248 ژاپن 

 3165 - - - - - 3165 فيليپين 

 12629 515 - - 1833 - 10281 كره جنوبي 

 16277 - 4011 - - - 12266 كره شمالي 

 2766 - - - - - 2766 مالزي 

 178729 - 9089 - 16015 - 153625 هندوستان 

 19893 - - 39 3131 - 16723 ويتنام 

 18605 242 556 4 641 42 17120 ساير 

 1204980 62621 36368 18448 138197 6313 943033  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1458640 68592 43329 22574 200452 6520 1117173  كل جهان
 OECD  122034 352 38289 2434 129 3151 166389 كشورهاي

 OECD 995139 6168 162163 20140 43200 65441 1292251كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
 هااي   شيمي به عنوان خوراک براي ساير فرآورده( مصارف غيرانرژي )خوراک( شامل مصارف متعددي از جمله جهت ساخت متانول يا آمونياک، در بخش پترو1

  شود. ها استفاده مي پتروشيمي در ساخت مواد ساختماني و يا براي توليد كربن در ساخت آندها و برخي فرآيندهاي شيميايي ديگر از خرده كك    
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 2213در سال هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور

 (1) سنگزغال
محصوالت حاصل 

 (3)سنگاز زغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

 سنگ 

(2)نفتي 
 

 جمع

        آمريكاي شمالي
 855902 13020 842882 - 70510 752929 19443 اياالت متحده آمريكا 

 43512 2631 40881 - 8886 27652 4343 كانادا 

 19754 2558 17196 - 3 14750 2443 مكزيك
 919168 18209 900959 - 79399 795331 26229 جمع آمريكاي شمالي

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 1890 ● 1890 - - 962 928 آرژانتين 

 26096 ● 26096 - 3172 12402 10522 برزيل

 940 ● 940 - - 940 - پرو 

 14305 615 13690 - - 13000 690 شيلي 

 7088 ● 7088 - - 4594 2494 كلمبيا 

 543 ● 543 - - 543 - ونزوئال

 2664 ● 2664 - - 2664 - ساير 
 53526 615 52911 - 3172 35105 14634 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع

        اروپا و اورآسيا

 258273 17251 241022 - 182537 45909 12576 آلمان 

 6210 2643 3567 - 8 1773 1786 اتريش 

 5737 ● 5737 - 5677 60 - ازبكستان

 21519 2003 19516 - - 16991 2525 اسپانيا 

 20865 13 20852 20511 306 35 - استوني

 8197 1730 6467 - 2684 1224 2559 اسلواكي 

 65141 4889 60252 - - 53455 6797 انگلستان 

 75865 ● 75865 - - 44488 31377 اوكراين

 24274 3171 21103 - 5 18000 3098 ايتاليا 

 6142 229 5913 - 3779 2134 - ايرلند 

 139 35 104 - - 104 - ايسلند 

 5780 1675 4105 - - 1811 2294 بلژيك 

 30165 ● 30165 - 28534 1631 - بلغارستان 

 4448 ● 4448 - - 4448 - پرتغال 

 573 ● 573 - - 573 - تاجيكستان

 98575 4777 93798 - 62990 23820 6988 تركيه 

 48661 2847 45814 - 39264 2860 3690 جمهوري چك 

 5422 19 5403 - - 5403 - دانمارك 

 575 ● 575 - - 575 - روسيه سفيد

 25682 ● 25682 - 24749 809 124 روماني 

 4742 1148 3594 - 764 1431 1399 سوئد 

 231 19 212 - 58 154 - سوئيس 

 234796 ● 234796 - 72850 108510 53436 فدراسيون روسيه

 22906 4019 18887 - 143 13556 5188 فرانسه

 11949 1212 10737 - 4900 4611 1226 فنالند 

 2549 ● 2549 - 1165 1384 - قرقيزستان

 87501 ● 87501 - 5092 71126 11283 قزاقستان

 147402 2926 144476 - 65751 66088 12637 لهستان 

 81 6 75 - - 75 - لوكزامبورگ 

 11677 406 11271 - 9670 322 1279 مجارستان 



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  141

 

 ... ادامه2213هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور

 (1)سنگزغال
محصوالت حاصل از 

 (3)سنگزغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

سنگ 

 (2)نفتي 
 جمع

 1145 421 724 - - 724 - نروژ 
 15100 2083 13017 - 24 8890 4103 هلند 

 53385 - 53385 - 53084 301 - يونان 
 77681 37 77644 - 67603 8992 1049 ساير 

 1383388 53559 1329829 20511 631637 512267 165414 سيا آوراجمع اروپا و 
        خاورميانه 

 1073 ● 1073 - - 159 914 ايران 
 15762 ● 15762 - - 15762 - ساير 
 17185 ● 17185 350 - 15921 914 خاورميانه جمع 

        آفريقا 

 186988 ● 186988 - - 183290 3698 آفريقاي جنوبي 
 - ● - - - - - الجزاير 
 3482 ● 3482 - - 3075 407 زيمبابوه

 375 ● 375 - - - 375 مصر
 4261 ● 4261 - - 4261 - مراكش 

 20 ● 20 - - 20 - موزامبيك
 5440 ● 5440 - - 5440 - ساير 

 200566 ● 200566 - - 196086 4480 جمع آفريقا 
        آسيا و اقيانوسيه 

 123772 2442 121330 - 62579 54679 4072 استراليا 

 62506 ● 62506 - - 62506 -  اندونزي

 6461 ● 6461 - 1167 5044 250 پاكستان 

 33398 ● 33398 - 19103 14295 - تايلند

 3880592 ● 3880592 - - 3277955 602637 چين

 3074 491 2583 - 294 2278 11 زالندنو

 237894 42307 195587 - - 141749 53838 ژاپن 

 18105 ● 18105 - - 18105 - فيليپين 

 143376 16973 126403 - - 94349 32054 كره جنوبي 

 15073 ● 15073 - - 15073 - كره شمالي 

 25546 ● 25546 - - 25546 - مالزي 

 791240 ● 791240 - 44679 667089 79472 هندوستان 

 27981 ● 27981 - - 27981 - ويتنام 

 - ● - - - - - ساير 
 5467036 62213 5404823 - 135694 4489885 779244 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 8040869(4) 134596 7935173 20861 849902 5322696 993926 جهان  جمع
 OECD  185039 1388068 572281 20861 2166249 134596 2300845 كشورهاي

 OECD 805876 4656527 277621 - 5740024 ● 5740024كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:  
ال سانگ  باه ساتون زغا     3512نفتي از سال سنگ . باشدينفتي مسنگ و  نهيتوميب يهازغال ريزغال نارس، سا ت،يگنينه،ليتوميب مهيكك شو، ن ت،يزغالسنگ شامل آنتراس( 1

 هاي كك سازي را بدست آورد.  هاي گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهاز سنگ نفت مياضافه شده است. 
اند. سنگ نفت ممکن است در اثر حرارت مستقيم و ياا در یاي   هاي رسوبي حاوي مواد آلي هستند كه عمدتاً از كروژن تشکيل شدههاي نفتي، سنگسنگ( 3

شاوند شايل نفتاي و    نفتي سوزانده شود. سنگ نفتي در واحدهاي مبدل انرژي، به عنوان خوراک يا سوخت به كار گرفته ماي  اي براي استحصال شيلپروسه
 گردند.  ديگر محصوالت حاصل از مايع سازي آن در بخش نفت خام لحاظ مي

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس مکتي، قطران و بر يكك گاز ،يكك كوره كك ساز ول،يشامل پتنت ف( 2
 گردد.يم OECDهزار تن محصوالت حاصل از  زغال سنگ كشورهاي  124096هزار تن زغال نارس و 9505ل مصرف زغال سنگ  شامل و ( ك4

   باشند.     در دسترس نميمقادير 
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 2211-2213و  2223هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-71جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2223 2211 

(1)كل واردات  حرارتي  كك شو
(1)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 13159 10298 1446 25223 21058 1556 اياالت متحده آمريكا 

 10917 6737 3770 22748 19294 3272 كانادا 

 7921 5979 1603 7751 6032 1204 مكزيك
 31997 23014 6819 55722 46384 6032 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1718 969 749 825 - 825 آرژانتين 

 20149 6306 11701 16132 4017 9476 برزيل

 634 620 - 960 735 37 پرو

 9698 9063 602 3196 2186 719 شيلي 

 - - - - - - كلمبيا

 - - - - - - ونزوئال 

 2607 1957 - 1406 1129 - ساير 
 34806 18915 13052 22519 8067 11057 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع

       اروپا و اورآسيا

 51916 39067 8778 40142 29235 5504 آلمان 

 4846 1713 1742 5279 2174 1858 اتريش 

 100 - - 910 - - ازبكستان

 16333 13663 2505 21770 18231 3321 اسپانيا 

 67 67 - 1169 57 - استوني

 5063 1479 2493 6066 2117 2828 اسلواكي 

 32575 26620 5908 32873 25417 6474 انگلستان 

 12910 2800 9909 11508 5957 4340 اوكراين

 23504 17860 5606 22145 15876 4686 ايتاليا 

 2311 2289 - 2735 2685 - ايرلند 

 134 111 - 138 85 - ايسلند 

 6452 3233 2704 9809 6170 3220 بلژيك 

 3362 3300 - 4180 2752 1178 بلغارستان 

 3756 3753 - 5357 5344 - پرتغال 

 15 15 - 6 6 - تاجيكستان

 23987 16885 6793 16675 11411 4755 تركيه 

 3365 1129 1181 2292 845 451 جمهوري چك 

 6159 6137 - 9547 9515 - دانمارك 

 199 116 - 317 232 - روسيه سفيد

 1834 838 152 4410 19 2443 روماني 

 3650 1460 1616 4036 1399 1796 سوئد 

 191 99 - 114 85 -  سوئيس 

 32570 27859 2485 25346 25217 - فدراسيون روسيه 

 15799 10628 3799 18398 11191 5577 فرانسه 

 7519 5701 1269 10639 8921 1225 فنالند 

 1036 1020 - 1079 1018 - قرقيزستان

 940 152 - 2422 1448 - قزاقستان

 15215 12689 2266 2546 2116 401 لهستان

 99 89 - 96 86 - لوكزامبورگ



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  144

 

 ... ادامه2211-2213و  2223هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-71جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2223 2211 

(1)كل واردات  حرارتي كك شو
(1)كل واردات  حرارتي شوكك  

 

 1897 447 1430 1640 679 724 مجارستان 

 1164 709 - 1052 671 - نروژ  

 24720 20120 4343 22360 17062 4558 هلند 

 506 395 - 751 747 - يونان 

 6083 2993 1388 3645 2590 65 ساير

 310345 225436 66367 291455 211358 55404 سيا آوراجمع اروپا و 

       خاورميانه 

 1333 14 12 949 - 616 ايران 

 14758 14754 - 12684 12675 - ساير 

 16091 14768 12 13633 12675 616 خاورميانه جمع 

       آفريقا 

 2390 - 2390 1586 - 1586 آفريقاي جنوبي 

 438 - - 980 - 967 الجزاير 

 50 50 - 39 39 - زيمبابوه

 1015 - 987 1862 - 1810 مصر

 4134 4134 - 4890 4890 - مراكش

 - - - - - - موزامبيك 

 2495 2495 - 1011 985 - ساير 

 10522 6679 3377 10368 5914 4363  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 55 - - 54 - - استراليا 

 42 - 42 38 - 38  اندونزي 

 4057 3782 275 2789 2008 781 پاكستان 

 19627 19519 - 7107 6835 - تايلند 

 224358 177588 44654 12056 8493 2605 چين 

 172 169 3 421 421 - زالندنو 

 176266 121606 53815 170821 110652 57743 ژاپن 

 11171 10963 - 7034 6795 - فيليپين 

 129556 96916 32234 73830 53090 20315 كره جنوبي 

 200 - - 212 - - كره شمالي 

 21881 21881 - 5485 5485 - مالزي 

 134486 98178 33943 23577 8691 12992 هندوستان 

 1132 978 - - - - ويتنام 

 82181 76031 6036 67147 61476 5274 ساير 

 805184 627611 171002 370571 263946 99748  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1208945 916423 260629 764268 548344 177220 كل جهان 

 OECD  132187 397715 554594 145906 450028 612005 كشورهاي

 OECD 45033 150629 209674 114723 466395 596940كشورهاي غير 



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

144 

 ... ادامه2211-2213و  2223هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-71جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2212 2213 

(1)كل واردات  حرارتي  شوكك 
(2و1)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 8205 7091 876 9337 7161 1015 اياالت متحده آمريكا 

 8869 5155 3378 9115 4382 4382 كانادا 

 7864 6749 737 7831 6706 731 مكزيك
 24938 18995 4991 26283 18249 6128 جمع آمريكاي شمالي

       مريكاي مركزي و جنوبيآ

 1815 887 928 1586 1169 417 رژانتين آ

 18037 7445 10592 18078 5891 10596 برزيل

 893 893 - 651 650 - پرو

 11090 10362 668 10414 9722 637 شيلي 

 - - - - - - كلمبيا

 - - - - - - ونزوئال 

 2664 2664 - 2812 2058 - ساير 
 34499 22251 12188 33541 19490 11650 مركزي و جنوبيآمريكاي   جمع

       اروپا و اورآسيا

 54155 42650 7790 52479 39778 9256 آلمان 

 4875 1755 1753 4959 1926 1786 اتريش 

 130 - - 130 - - ازبكستان

 13853 11135 2528 22582 20154 2260 اسپانيا 

 59 59 - 82 82 - استوني

 4437 1246 2593 5110 1530 2636 اسلواكي 

 50236 43156 6246 45023 39745 5071 انگلستان 

 15730 4088 11642 15288 3110 11654 اوكراين

 21088 17272 2882 24501 19722 4775 ايتاليا 

 2429 2383 - 2224 2199 - ايرلند 

 139 104 - 147 104 - ايسلند 

 5039 2372 2187 5593 2665 2455 بلژيك 

 1741 1741 - 2506 2440 - بلغارستان 

 4398 4398 - 5177 5176 - پرتغال 

 - - - 24 24 - تاجيكستان

 27994 21820 5988 29573 23741 5454 تركيه 

 3131 999 1127 2966 898 849 جمهوري چك 

 4971 4952 - 4000 3978 - دانمارك 

 575 575 - 505 415 - روسيه سفيد

 958 809 124 2031 1156 124 روماني 

 2781 1366 1173 2736 1265 1016 سوئد 

 227 144 - 215 141 -  سوئيس 

 26274 22899 1846 30844 26699 1903 فدراسيون روسيه 

 17996 11741 5218 16954 11112 4744 فرانسه 

 5538 3853 1212 4321 2785 1124 فنالند 

 1270 1270 - 1420 1399 - قرقيزستان

 304 304 - 1131 206 - قزاقستان

 11225 8566 2250 10482 8568 1597 لهستان

 81 75 - 92 82 - لوكزامبورگ



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  144

 

 ... ادامه2211-2213و  2223هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-71جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2212 2213 

(1)كل واردات  حرارتي كك شو
(2و1)كل واردات  رتيحرا كك شو 

 

 1612 313 1284 1800 351 1435 مجارستان 

 1057 640 - 1233 764 - نروژ  

 25942 21870 3905 24649 20282 4076 هلند 

 441 344 - 413 276 - يونان 

 4589 2725 1049 4876 2771 1058 ساير

 315275 237624 62797 326142 245544 63273 سيا آوراجمع اروپا و 

       خاورميانه 

 42 42 - 983 91 - ايران 

 15762 15762 - 16971 16970 - ساير 

 15804 15804 - 17954 17061 - خاورميانه جمع 

       آفريقا 

 3519 - 3519 2591 - 2591 آفريقاي جنوبي 

 - - - 421 - - الجزاير 

 - - - 52 52 - زيمبابوه

 375 - 375 931 - 905 مصر

 4511 4511 - 4677 4677 - مراكش

 - - - - - - موزامبيك 

 2739 2739 - 2684 2684 - ساير 

 11144 7250 3894 11356 7413 3496  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 41 - - 37 - - استراليا 

 - - - 78 - 78  اندونزي 

 3406 3156 250 3710 3446 264 پاكستان 

 17950 17950 - 20139 20103 - تايلند 

 327184 250144 77040 290807 235176 53610 چين 

 189 189 - 161 160 1 زالندنو 

 197752 141751 53838 184744 131590 52198 ژاپن 

 14415 14415 - 12109 11895 - فيليپين 

 126873 95468 31041 124635 92723 31545 كره جنوبي 

 216 216 - 1021 821 - كره شمالي 

 23064 23064 - 22558 22558 - مالزي 

 179946 142235 37711 166462 128811 34570 هندوستان 

 1308 1308 - 1457 1295 - ويتنام 

 86529 79721 6808 80628 74863 5519 ساير 

 978873 769617 206688 908546 723441 177785  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1380533(3) 1071541 290558 1323822 1031198 262332 كل جهان 
 OECD  139043 474254 628213 138674 482520 637313 كشورهاي

 OECD 123289 556944 695609 151884 589021 743220شورهاي غير ك

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ: 
          گردد. سنگ نيز مي( شامل واردات محصوالت حاصل از زغال1
سانگ باراي كشاورهاي غيار     گردد. از آنجاا كاه واردات محصاوالت حاصال از زغاال     مي OECDسنگ كشورهاي ( شامل واردات محصوالت حاصل از زغال3

OECD  كل واردات لحاظ نشده است.  در دسترس نبوده، اين ارقام در ستون 
 گردد.يم OECDغال سنگ  كشورهاي زهزار تن محصوالت حاصل از  14345هزار تن زغال نارس و  344كل واردات زغال سنگ شامل ( 2



  تحوالت بخش انرژي در جهان
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 2211-2213و  2223هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-72جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2223 2211 

(1)كل صادرات  ي حرارت كك شو
(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 98183 34057 63078 39671 18857 20039 اياالت متحده آمريكا 

 34081 5933 27666 28456 4566 23716 كانادا 

 9 - 9 2 - - مكزيك
 132273 39990 90753 68129 23423 43755 جمع آمريكاي شمالي

       و جنوبي آمريكاي مركزي

 64 29 - 216 - - آرژانتين 

 71 71 - - - - برزيل

 174 174 - - - - پرو

 - - - 67 - - شيلي 

 80784 77812 1461 45762 44311 1333 كلمبيا

 1819 1819 - 6748 6748 - ونزوئال 

 - - - - - - ساير 
 82912 79905 1461 52793 51059 1333 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع

       اروپا و اورآسيا

 1759 193 11 1038 195 - آلمان 

 8 1 - 50 - - اتريش 

 39 - - 20 - - ازبكستان

 1564 1175 15 750 - - اسپانيا 

 126 - - 204 - - استوني

 236 - - 104 - - اسلواكي 

 990 488 3 736 541 2 انگلستان 

 9416 6705 286 5506 2888 24 اوكراين

 276 3 - 165 - - اليا ايت

 31 9 - 36 9 - ايرلند 

 - - - - - - ايسلند 

 1110 640 27 1083 954 7 بلژيك 

 125 39 - 4 4 - بلغارستان 

 158 158 - - - - پرتغال 

 22 22 - - - - تاجيكستان

 - - - 15 - - تركيه 

 7967 3307 2972 7912 1959 3710 جمهوري چك 

 - - - 151 151 - دانمارك 

 341 2 - 155 1 - روسيه سفيد

 39 - 36 - - - روماني 

 26 1 - 67 2 - سوئد 

 - - - - - -  سوئيس 

 127179 109580 14182 59283 45155 9470 فدراسيون روسيه 

 249 25 152 500 38 45 فرانسه 

 11 - - 13 - - فنالند 

 38 - - 31 - - قرقيزستان

 30370 29763 301 32757 32244 328 قزاقستان

 14029 5337 1670 25423 17409 2710 لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  144

 

 ... ادامه2211-2213و  2223هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادارت ( : 2-72جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2223 2211 

(1)كل صادرات  حرارتي كك شو
(1)كل صادرات  حرارتي كك شو 

 

 379 6 - 81 1 - ارستان مج

 1504 1504 - 2697 2697 - نروژ  

 12653 12485 123 7869 7002 293 هلند 

 17 7 - 136 60 - يونان 

 1123 414 2 640 339 - ساير

 211787 171864 19780 147426 111649 16589 سيا آوراجمع اروپا و 

       خاورميانه 

 311 9 299 142 20 - ايران 

 - - - 5 - - ساير 

 311 9 299 147 20 - خاورميانه جمع 

       آفريقا 

 68807 68351 456 71531 70947 584 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير 

 192 - - 226 27 - زيمبابوه

 290 - - 568 37 - مصر

 - - - - - - مراكش

 162 - 162 37 37 - موزامبيك 

 517 517 - 435 435 - ساير 

 69968 68868 618 72797 71483 584  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 284536 144081 140455 209012 100956 107794 استراليا 

 356224 353398 2826 87888 86974 914  اندونزي 

 - - - - - - پاكستان 

 6 6 - - - - تايلند 

 25143 18098 3594 108937 80851 13135 چين 

 2159 46 2113 2210 - 2210 زالندنو 

 998 2 - 2600 1 - ژاپن 

 2736 2736 - - - - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 11178 11178 - 755 755 - كره شمالي 

 224 224 - 57 57 - مالزي 

 2627 1917 97 1824 1469 158 هندوستان 

 17300 17163 - 6300 6300 - ويتنام 

 24492 187 23601 206 25 - ساير 

 727623 549036 172686 419789 277388 124211  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1224874 909672 285597 761081 535022 186472 كل جهان 

 OECD  160526 155409 331059 238294 209460 463061 كشورهاي

 OECD 25946 379613 430022 47303 700212 761813كشورهاي غير 
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 ... ادامه2211-2213و  2223هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-72جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2212 2213 

(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو
(2و1)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 107501 47122 59583 114958 50632 63390 اياالت متحده آمريكا 

 36608 3379 33098 35226 3971 30725 كانادا 

 6 - 5 216 - 216 مكزيك
 144115 50501 92686 150400 54603 94331 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 5 5 - 131 78 - رژانتين آ

 - - - - - - برزيل

 45 45 - 167 127 - پرو

 - - - - - - شيلي 

 74299 72912 1387 85079 81740 1555 كلمبيا

 2027 2027 - 911 911 - ونزوئال 

 - - - - - - ساير 
 76376 74989 1387 86288 82856 1555 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع

       اروپا و اورآسيا

 2187 239 6 2234 341 6 آلمان 

 1 1 - 3 2 - اتريش 

 39 - - 39 - - ازبكستان

 876 708 - 2337 1861 15 اسپانيا 

 109 - - 82 1 - استوني

 111 - - 106 - - اسلواكي 

 712 585 9 1040 475 13 انگلستان 

 5633 5207 426 8741 5925 189 اوكراين

 283 2 - 312 58 - ايتاليا 

 33 13 - 32 12 - ايرلند 

 - - - - - - ايسلند 

 1037 570 23 1293 627 - بلژيك 

 214 130 - 135 44 - بلغارستان 

 152 152 - 141 141 - پرتغال 

 - - - 2 2 - تاجيكستان

 16 - - 7 1 6 تركيه 

 6523 2679 2146 6748 2104 2946 جمهوري چك 

 52 52 - - - - دانمارك 

 - - - 394 1 - روسيه سفيد

 - - - 25 14 6 روماني 

 27 1 - 23 1 - سوئد 

 - - - - - -  سوئيس 

 140755 117451 21529 134100 112536 17732 فدراسيون روسيه 

 102 4 30 249 25 152 فرانسه 

 81 - 5 55 - - فنالند 

 143 143 - 15 - - قرقيزستان

 32703 32267 273 32688 30019 303 قزاقستان

 17991 8582 2253 13975 5483 1587 لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  144

 

 ... ادامه2211-2213و  2223هاي نگ به تفكيك كشورها در سالسزغال صادرات ( : 2-72جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2212 2213 

(1)كل صادرات  حرارتي كك شو
(2و1)كل صادرات  حرارتي كك شو 

 

 780 11 - 444 4 - مجارستان 

 2069 2068 - 1275 1273 - نروژ  

 11164 10815 - 13744 13698 24 هلند 

 27 10 - 27 9 - يونان 

 74 60 - 885 451 5 ساير

 223894 181750 26700 221164 175108 22984 سيا آوراجمع اروپا و 

       خاورميانه 

 145 - 145 335 36 297 ايران 

 - - - - - - ساير 

 145 - 145 335 36 297 خاورميانه جمع 

       آفريقا 

 72382 71775 607 76009 75302 707 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير 

 - - - 201 - - زيمبابوه

 - - - 266 - - مصر

 - - - - - - مراكش

 3864 364 3500 2957 - 2957 موزامبيك 

 439 439 - 543 543 - ساير 

 76685 72578 4107 79976 75845 3664  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 337270 182109 154193 301521 159158 142363 استراليا 

 426111 423315 2796 387394 384307 3087  اندونزي 

 - - - - - - پاكستان 

 - - - 3 3 - تايلند 

 7312 6202 1110 12911 10446 1308 چين 

 2096 - 2096 2211 - 2211 زالندنو 

 1216 2 - 1484 3 - ژاپن 

 3401 3401 - 3173 3173 - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 16703 16703 - 12011 12011 - كره شمالي 

 472 472 - 370 370 - مالزي 

 1480 1480 - 4163 2837 56 هندوستان 

 12008 12008 - 15362 15218 - ويتنام 

 18519 2312 15469 25432 2626 21838 ساير 

 826588 648004 175664 766035 590152 170863  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1347803(3) 1027822 300689 1304198 978600 293694 كل جهان 
 OECD  243654 239881 499744 253447 259111 529037 كشورهاي

 OECD 50040 738719 804454 47242 768711 818766شورهاي غير ك

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ: 
         گردد. سنگ نيز ميمحصوالت حاصل از زغالصادرات ( شامل 1
سانگ باراي كشاورهاي غيار     محصاوالت حاصال از زغاال   صادرات گردد. از آنجا كه مي OECDسنگ كشورهاي محصوالت حاصل از زغالصادرات ( شامل 3

OECD لحاظ نشده است.صادرات ده، اين ارقام در ستون كل در دسترس نبو 
 گردد.يم OECDغال سنگ  كشورهاي زهزار تن محصوالت حاصل از  14429هزار تن زغال نارس و  65زغال سنگ شامل صادرات كل ( 2



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

141 

 )هزار تن(              2211-2213، 2223هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-73جدول )

 نام كشور
 صادرات  واردات 

2223 2211 2212 2213 2223 2211 2212 2213 

         آمريكاي شمالي

 92686 94331 90753 43755 4991 6128 6819 6032 زغال كك شو 

 50501 54603 39990 23423 18995 18249 23014 46384 زغال حرارتي 

 136 162 297 227 135 146 139 113 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)نفتي سنگ 

 143323 149096 131040 67405 24121 24523 29972 52529 (2)سنگ جمع زغال

 1760 2025 3193 ( 3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

817 724 1233 1304 
(5)

792 

(4)سنگ كل زغال
 55722 31997 26283 24938 68129 132273 150400 144115 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 1387 1555 1461 1333 12188 11650 13052 11057 زغال كك شو 

 74989 82856 79905 51059 22251 19490 18915 8067 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 76376 84411 81366 52392 34439 31140 31967 19124 (2)سنگ جمع زغال

 2401 2839 3395 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

60 401 1546 1877 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 22519 34806 33541 34499 52793 82912 86288 76376 

         اروپا و اورآسيا 

 26700 22984 19780 16589 62797 63273 66367 55404 زغال كك شو 

 181750 175108 171864 111649 237624 245544 225436 211358 زغال حرارتي 

 3979 5965 3018 3222 4012 4590 4732 3706 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 9 - - - 1111  (1)سنگ نفتي 

 212429 204057 194662 131469 304433 313407 296535 271579 (2)سنگ جمع زغال

 12735 13810 19876 (3)گ سنصل از زغالمحصوالت حا
(5)

10842 15957 17125 17107 
(5)

11465 

(4)سنگ كل زغال
 291455 310345 326142 315275 147426 211787 221164 223894 

         خاورميانه 

 145 297 299 - - - 12 616 زغال كك شو 

 - 36 9 20 15804 17061 14768 12675 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - ل ليگنيت و نارس زغا

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 145 333 308 20 15804 17061 14780 13291 (2)سنگ جمع زغال

 893 1311 342 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

 127 3 2 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 13633 16091 17954 15804 147 311 335 145 

         آفريقا 

 4107 3664 618 584 3894 3496 3377 4363 غال كك شو ز

 72578 75845 68868 71483 7250 7413 6679 5914 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 76685 79509 69486 72067 11144 10909 10056 10277 (2)سنگ جمع زغال

 447 466 91 (3)گ سنز زغالمحصوالت حاصل ا
(5)

 730 482 467 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 10368 10522 11356 11144 72797 69968 79976 76685 



      

 
  4114ترازنامه انرژي سال  141

 

 ... ادامه 2211-2213، 2223هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-73جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات واردات

2223 2211 2212 2213 2223 2211 2212 2213 

         آسيا و اقيانوسيه 

 175664 170863 172686 124211 206688 177785 171002 99748 زغال كك شو 

 648004 590152 549036 277388 769617 723441 627611 263946 زغال حرارتي 

 738 923 604 171 - 3 3 - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)ي نفتسنگ 

 824406 761938 722326 401770 976305 901229 798616 363694 (2)سنگ جمع زغال

 7317 6568 6877 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

2568 18019 5297 4097 
(5)

2182 

(4)سنگ كل زغال
 370571 805184 908546 978873 419789 727623 766035 826588 

         كل جهان 

 300689 293694 285597 186472 290558 262332 260629 177220 زغال كك شو 

 1027822 978600 909672 535022 1071541 1031198 916423 548344 زغال حرارتي 

 4853 7050 3919 3620 4147 4739 4874 3819 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 9 - - - 1111  (1)نفتي سنگ 

 1333364 1279344 1199188 725123 1366246 1298269 1181926 730494 (2)سنگ جمع زغال
 25553 27019 33774 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(5)
14287 35958 25686 24854 

(5)
14439 

(6) 1323822 1208945 764268 (4)سنگ كل زغال
1380533 761081 1224874 1304198 (6)

1347803 

          OECDكشورهاي

 253447 243654 238294 160526 138674 139043 145906 132187 زغال كك شو 

 259111 239881 209460 155409 482520 474254 450028 397715 زغال حرارتي 

 2040 1890 1640 1589 1832 2221 1792 1444 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 9 - - - 1111  (1)نفتي سنگ 

 514598 485425 449394 317533 623026 615518 597726 532457 (2)سنگ جمع زغال
 14439 14319 13667 13526 14287 12695 14279 22137 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 554594 612005 628213 637313 331059 463061 499744 529037 

          OECDكشورهاي غير

 47242 50040 47303 25946 151884 123289 114723 45033 زغال كك شو 

 768711 738719 700212 379613 589021 556944 466395 150629 زغال حرارتي 

 2813 5160 2279 2031 2315 2518 3082 2375 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)نفتي سنگ 

 818766 793919 749794 407590 743220 682751 584200 198037 (2)سنگ جمع زغال

 12858 12740 11637 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

 22432 12019 10535 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 209674 596940 695609 743220 430022 761813 804454 818766 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
اند. سنگ نفت ممکن است در اثر حرارت مستقيم و ياا در یاي   هاي رسوبي حاوي مواد آلي هستند كه عمدتاً از كروژن تشکيل شدههاي نفتي، سنگسنگ( 1

شاوند شايل نفتاي و    ه عنوان خوراک يا سوخت به كار گرفته ماي اي براي استحصال شيل نفتي سوزانده شود. سنگ نفتي در واحدهاي مبدل انرژي، بپروسه
 گردند.  ديگر محصوالت حاصل از مايع سازي آن در بخش نفت خام لحاظ مي

باه    3512نفتاي از ساال   سانگ  . باشدينفتي مسنگ و  نهيتوميب يهازغال ريزغال نارس، سا ت،يگنينه،ليتوميب مهيكك شو، ن ت،يعالسنگ شامل آنتراسز( 3
 هاي كك سازي را بدست آورد. هاي گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهاز سنگ نفت مين زغال سنگ اضافه شده است. ستو

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس م کتي، قطران و بر يكك گاز ،يكك كوره كك ساز ول،يشامل پتنت ف( 2
 . گرددشامل زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن مي( 4
 در دسترس نبوده است.   OECDهاي مربوط به كشورهاي غير گردد و دادهمي OECDاردات و صادرات كشورهاي عضو ( تنها شامل و0
هازار تان    14499زغال سانگ نياز شاامل و    صادرات غال سنگ و كل زمحصوالت حاصل از   هزار تن زغال نارس و 14021زغال سنگ شامل واردات كل ( 6

 گردد.يم  OECDسنگ كشورهاي محصوالت حاصل از زغال زغال نارس و
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 به تفكيك مناطق ) ميليارد تن ( 2213سنگ جهان در سال ( : ذخاير زغال2 -16نمودار )

 

آسيا و اقيانوسيه  32/3 

آفريقا و خاورميانه 3/7

اروپا و اورآسيا 34/8 

آمريكاي مركزي و جنوبي 1/6  

آمريكاي شمالي 27/5  
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 2213سنگ مناطق مختلف جهان در سال زغال توليد و مصرف( : 2-22نمودار  )

 2213سنگ مناطق مختلف جهان در سال  ( : واردات و صادرات زغال2-21نمودار  ) )ميليون تن(

 % 2/45آنتراسيت و بيتومينه 

 % 8/54 و ليگنيت بيتومينه نيمه
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  2212در جهان در سال  (1)عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال ( :2-74جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

برق و 

(3)حرارت
 

 خانگي
ساير 

(4)صنايع 
 

         OECDكشورهاي 

 20.5 0.3 213.3 12.0 0.6 49.0 197.0 آلمان

 0.3 - 1.4 1.9 - 3.7 - تريشا

 0.9 0.2 24.8 2.5 1.9 22.4 6.2 اسپانيا

 4.9 - 123.9 4.1 301.5 - 430.8 استراليا 

 2.8 0.7 55.5 5.2 0.5 44.8 17.0 انگلستان

 36.0 - 751.6 19.1 114.1 8.3 932.3 اياالت متحده آمريكا

 1.8 - 17.6 5.8 0.1 24.5 0.1 ايتاليا

 0.7 0.8 5.1 - - 2.2 1.5 ايرلند

 1.1 0.2 1.3 2.5 0.6 5.1 - بلژيك 

 - - 4.8 - 0.1 5.2 - پرتغال 

 18.4 9.5 66.7 6.2 - 29.2 71.5 تركيه

 4.5 1.3 41.7 3.6 6.3 2.1 55.9 جمهوري چك

 0.2 - 4.2 - - 4.0 - دانمارك

 1.1 - 1.4 0.8 2.2 0.2 4.9 زالندنو 

 27.2 - 92.4 57.8 - 183.8 - ژاپن

 0.8 - 1.1 1.5 - 2.6 0.5 سوئد

 3.3 0.1 7.4 5.2 0.2 15.9 0.3 فرانسه

 1.2 - 8.6 1.2 - 4.0 4.1 فنالند

 2.4 - 33.7 3.7 34.8 8.8 66.5 كانادا

 16.7 - 85.9 24.7 - 124.3 2.1 كره جنوبي 

 8.7 9.7 109.4 12.0 7.2 10.3 144.1 لهستان

 0.1 0.5 9.4 1.4 0.1 1.8 9.3 مجارستان

 0.3 - 15.5 2.8 0.2 7.4 15.2 مكزيك

 1.4 - 8.6 2.8 13.7 24.4 - هلند

 0.3 - 61.9 - - 0.4 63.0 يونان

 OECD (5) 27.9 31.0 1.3 3.6 45.6 0.2 7.0ساير كشورهاي عضو 

 OECD 2049.9 615.5 485.4 180.5 1792.9 23.3 162.4كل كشورهاي عضو 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

  اروپا و اورآسيا
       

 11.4 2.8 160.5 58.9 131.7 30.3 356.8 فدراسيون روسيه 

اروپا  OECDكشورهاي غيرعضو 

 و اورآسيا

688.9 55.0 171.5 103.0 380.7 9.6 55.6 
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 ... ادامه2212در جهان در سال  (1)عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال ( :2-74جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

برق و 

(3)حرارت
 

 خانگي
ساير 

(4)صنايع 
 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آمريكاي التين 
       

 3.3 - 6.2 14.1 - 16.5 6.6 برزيل

 1.2 0.1 1.2 3.2 83.3 - 89 كلمبيا 

 1.2 - 3.3 0.5 1.1 4.3 1.5 ساير آمريكاي التين 

 5.7 0.1 10.7 17.8 84.4 20.8 97.2  التين يجمع آمريكا

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 خاورميانهو  آفريقا
       

 55.4 5.3 123.7 6.3 76.0 2.6 258.6 آفريقاي جنوبي 

 1.7 - 1.3 0.4 - 0.1 3.4 زيمبابوه 

 - - - 0.9 - 0.9 - مصر

 5.1 - 6.5 0.8 3.8 10.5 8.2  آفريقا و خاورميانه  ساير

 62.2 5.3 131.5 8.3 79.8 14.0 270.1 خاورميانه و آفريقا جمع 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آسيا 
       

 8.8 - 51.2 - 387.4 0.1 443.9 اندونزي

 677.8 85.4 1987.8 662.8 11.8 288.8 3532.5 چين 

 10.0 - 46.7 7.4 - 64.6 - چين تايپه 

 16.2 - 2.9 - 12.0 0.8 30.3 كره شمالي 

 116.2 6.1 562.1 90.8 3.0 163.4 603.9 ستانهندو

 2.2 - 10.1 - - 12.4 - هنگ كنگ 

 49.8 3.0 74.6 0.6 44.1 63.0 107.7 آسياساير 

 881.1 94.6 2735.4 761.5 458.2 593.0 4718.3 جمع آسيا 

 1167.1 132.9 5051.2 1071.2 1279.3 1298.3 7824.3 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, 2014 Edition                                                                 مأخذ:
باه   3512از ساال  سنگ نفت باشد.  نفتي ميسنگ هاي بيتومينه و  ( زغال سنگ شامل آنتراسيت، كك شو، نيمه بيتومينه، ليگنيت، زغال نارس و ساير زغال1

 هاي گاز و كك كوره سازي كك سازي را بدست آورد. توان گاز كارخانهاز سنگ نفت ميسنگ اضافه شده است. ستون زغال
 سازي است.  هاي كك (  مصرف صنايع فوالد شامل مصرف در كوره3
  ولدهاي  اختصاصي و همچنينبخش عمومي و م CHPهاي متعارف برق و دو منظوره هاي برق و حرارت شامل زغال سخت مصرفي در نيروگاه( نيروگاه2

 د.باش براي گرمايش محل مي    
 گردد.  ها مي ( شامل مصارف صنايع غيرفلزي، مصارف غيرانرژي، ساير تبديالت، تلفات و مصارف ساير بخش4
  گردد. ( شامل كشورهاي شيلي، استوني، ايسلند، فلسطين اشغالي، لوكزامبورگ، نروژ، اسلواكي، اسلووني و سوئيس مي0
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 2212-2213، 2223هاي سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت در برخي از كشورها طي سالزغالقيمت  ( :2-75جدول )
 )دالر / تن(

 نام كشور
 كك شو سنگ زغال حرارتي سنگزغال

2223 2212 2213 2223 2212 2213 

       آمريكاي شمالي

 197.72 202.64 55.86 79.39 81.37 37.7 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ● كانادا

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 162.02 222.89 45.46 ● ● ● شيلي

       اروپا 

 ○ ○ ○ ● ● ● آلمان 

 ● ● ● 257.32 247.85 86.26 اتريش

 ○ ○ ○ ● ● ● اسپانيا

 ● ● ● ● ● ● استوني

 ● ● ● ● ● ● اسلواكي 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ اسلووني 

 ● ● ● 155.47 148.64 63.01 انگلستان 

 ● ● 60.3 ● ● 42.34 ايتاليا 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ايرلند 

 ● ● ● ● ● ● بلژيك 

 470.41 436.49 38.72 215.09 232.19 40.99 پرتغال 

 235.85 234.39 80.48 104.91 98.02 44.56 تركيه 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ جمهوري چك 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● سوئد 

 ▲ ▲ ▲ 123.52 152.53 64.51 سوئيس 

 ● ● 62.1 ● ● 115.76 فرانسه 

 352.42 398.5 126 271.09 280.76 98.79 فنالند 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 150.43 185.73 52.37 100.4 109.41 45.06 لهستان 

 ○ ○ ○ ● ● ● مجارستان 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ زالندنو 

 156.21 210.21 45.74 126.21 150.55 36.04 ژاپن 

 ● ● ● ● ● 55.08 كره جنوبي

 ● ● ● ● ● ● اروپايي OECDكشورهاي 

 ● ● ● ● ● OECD43.36كل كشورهاي 

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                  مأخذ: 
   باشند. محرمانه ميمقادير                            .در كشور مذكور كاربرد ندارد                              باشند. نميمقادير در دسترس 
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 2212-2213، 2223هاي هاي خانگي و نيروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخش( : قيمت زغال2-76جدول )
  )دالر / تن(  

 نام كشور
 هانيروگاه خانگي

2223 2212 2213 2223 2212 2213 

       آمريكاي شمالي

 53.7 54.5 29.1 ● ● ● اياالت متحده آمريكا 

 ● 36.9 21.0 ● ● ● داكانا

 60.9 56.9 32.1 ▲ ▲ ▲ مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 89.8 96.2 34.6 ● ● ● شيلي 

        اروپا

 108.9 126.5 50.0 ▲ ▲ ● آلمان 

 134.3 129.1 64.5 ● ● 381.9 اتريش

 ● ● ● ● ● ● اسپانيا

 ● ● ● ● ● ● استوني 

 ● ● ● 201.7 192.5 70.2 اسلواكي 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ اسلووني 

 96.2 105.1 45.9 528.7 527.1 254.9 انگلستان 

 ● ● 40.9 ● ● ● ايتاليا 

 81.7 88.1 35.5 538.0 484.9 ● ايرلند 

 ● ● 35.9 577.7 547.6 349.9 بلژيك 

 78.2 90.2 38.4 ● ● ● پرتغال 

 45.6 38.8 19.0 169.1 166.2 59.5 تركيه 

 ○ ○ ○ 172.6 170.6 60.3 جمهوري چك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ دانمارك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ سوئد 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ سوئيس 

 ● ● 42.5 ● ● ● فرانسه 

 94.9 116.1 48.3 ▲ ▲ ▲ فنالند 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 368.8 لوكزامبورگ 

 77.7 83.1 36.2 264.4 259.1 117.3 لهستان 

 ○ ○ ○ 209.5 199.5 91.4 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ يونان 

       خاورميانه 

 ● 133.3 ● ▲ ▲ ▲  فلسطين اشغالي

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ زالندنو 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ ژاپن 

 ● ● ● ● ● ● كره جنوبي

 ● ● 42.5 257.4 251.6 118.9 اروپايي OECDكشورهاي 
 ● ● OECD118.9 251.6 257.4 33.4كشورهاي  كل

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                 مأخذ:                  
  باشند. مقادير محرمانه مي                             ربرد ندارد.در كشور مذكور كا      باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 )دالر / تن(                                                                                         2223 -2213هاي سنگ طي سال( : قيمت زغال2-77جدول )

 سال
 قيمت شاخص 

 )پايه شمال غرب اروپا(

گ منطقه سنقيمت اسپات زغالشاخص 

 آپاالچي مركزي اياالت متحده آمريكا

شاخص قيمت  قيمت سيف وارداتي ژاپن

 زغال حرارتي  زغال كك شو  آسيا 

2003 43.6 38.5 41.6 34.7 36.5 

2002 72.1 64.9 61.0 51.3 72.4 

2005 60.5 70.1 89.3 62.9 61.8 

2002 64.1 63.0 93.5 63.0 56.5 

2002 88.8 51.2 88.2 69.9 84.6 

2008 147.7 118.8 179.0 122.8 148.1 

2002 70.7 68.1 167.8 110.1 78.8 

2010 92.5 71.6 159.0 105.2 105.4 

2011 121.5 87.4 229.1 136.2 125.7 

2012 92.5 72.1 191.5 133.6 105.5 

2013 81.7 71.4 140.4 111.2 90.9 

  .BP Amoco, Statistical Review of World Energy, 2014 Edition                                                                              مأخذ:
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  2213در سال  OECDدر كشورهاي سنگ واقعي مصرف كنندگان نهايي زغال و ( : شاخص قيمت اسمي2-78جدول ) 
   (444=  4445)سال  

 نام كشور
 واقعي شاخص  اسميشاخص 

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي
       آمريكاي شمالي 

 108.2 108.2 ● 119.5 119.5 ● اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ● كانادا
 ● ● ● ● ● ● مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 
 ● ● ● ● ● ● شيلي 

       سيااروپا  و اورآ
 ● ● ● ● ● ● آلمان

 115.7 117 100.3 123.6 124.9 108.3 اتريش

 ● ● ● ● ● ● اسپانيا 

 ● ● ● ● ● ● استوني

 100.9 ● 100.9 110.1 ● 110.1 اسلواكي 

 ● ● ● ● ● ● اسلووني 

 104.9 118.0 97.7 116.9 130.9 109.3 انگلستان 

 118 118 ● 126.2 126.2 ● ايتاليا 

 ● ● ● ● ● ● لنداير

 99.8 99.5 104 110.5 110.4 111.9 بلژيك 

 94.2 94.2 ● 100.9 100.9 ● پرتغال 

 تركيه
133.8 136.8 135.9 107.4 109.6 108.9 

 105.8 108.4 95.8 114.3 117.6 102.3 جمهوري چك

 101 101 ● 107.9 107.9 ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● سوئد 

 71.9 71.9 ● 70.7 70.7 ● سوئيس 

 102.2 102.2 102.1 109.6 109.6 107.3 فرانسه 

 113.4 113.4 ● 124 124 ● فنالند 

 ● ● ● ● ● ● لوكزامبورگ 

 90.4 80.1 102.8 99 88 112 لهستان 

 107.6 ● 107.6 120.2 ● 120.2 مجارستان 
 ● ● ● ● ● ● نروژ 

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 
       خاورميانه 

 ● ● ● ● ● ● فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 
 ● ● ● ● ● ● زالندنو 

 103.2 103.2 ● 103.1 103.1 ● ژاپن 

 100 100 ● 105.3 105.3 ● كره جنوبي 

 OECD 116.9 110.6 111.0 103.5 103.3 103.3كل كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                               مأخذ:
   باشند. در دسترس نميمقادير    
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 سنگ در برخي از كشورهاي جهان( : شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال2-76جدول )

 2212-2213 ،2223هاي طي سال

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2213 2212 2223 سال پايه 2213 2212 2223 سال پايه

         آمريكاي شمالي 

 ● ● ● - 208.1 211.4 99.9 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● - ● 110.2 98.6 100=2002 كانادا 

         اروپا و اورآسيا 

 130.8 125.3 98.2 100=2005 ● ● ● 100=1995 آلمان

 124.2 120.5 93.2 100=2005 ● ● ● - اتريش

 192.4 193.5 65.9 100=2005 ● ● ● - استوني

 ● ● ● 100=2005 ● ● ● - اسپانيا

 152.6 147.8 82.9 100=2005 ● ● ● - اسلواكي 

 133.3 131.2 91.2 100=2005 ● ● ● - اسلووني 

 110.2 108.6 53.4 100=2010 81.2 93.1 36.4 100=2010 انگلستان 

 107.3 106.3 ● 100= 2005 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 217.3 207.6 130.1 100= 1995 ● ● ● - ايرلند

 100 96.6 75.5 100=2013 86.5 98.6 29.1 100=2010 بلژيك 

 109.8 109.7 97.6 100=2005 ● ● ● - پرتغال 

 225.1 215.2 81.9 100=2005 ● 291.1 100 100=2003 تركيه

 195 191.1 107.5 100=2000 ● ● 102.2 100=2000 جمهوري چك

 126.5 124.6 102.2 100=2000 ● ● ● - دانمارك 

 ● ● ● - ● ● 108.9 100=2000 سوئد 

 ● ● ● - 122.1 149.3 106 100=1995 سوئيس 

 140.3 139.7 111 100=1998 105.3 112.4 50 100=2010 فرانسه 

 ● ● ● - 412.7 435.3 151.9 100=1990 فنالند 

 111.3 108.6 97 100=2005 ● ● ● - لوكزامبورگ 

 216.3 217.8 115.4 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 276.7 265 121.2 100=2000 ● ● ● - مجارستان 

 158.7 163.3 134.9 100=1998 ● ● 102 100=1995 نروژ 

 ● ● ● - ● ● ● - هلند

 107.6 105.4 74.2 100=2009 124.7 138.9 99.5 100= 2005 نان يو

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● - ● ● ● 100=1995 استراليا 

 4Q1997=100 113.1 236.4 243.6 2Q2006=100 85.4 118.1 117.9 زالندنو 

 ● ● ● - 77.1 88.4 32.3 100=2010 ژاپن

 100.7 100.1 57.2 100=2010 115.2 115 54.1 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2014 Edition                               :    مأخذ
   باشند.   در دسترس نميمقادير 
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 2012و  2003هاي هاي مهم اقتصاد انرژي به  تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالشاخص ( :2-80جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به   
(3)

 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 

       آمريكاي شمالي

 0.15 0.19 14231.6 12207.1 314.3 290.6 اياالت متحده آمريكا

 0.19 0.24 1293.2 1094.1 34.9 31.6 كانادا 

 0.18 0.20 1027.5 805.1 117.1 104.7 مكزيك

 0.16 0.19 16552.2 14106.4 466.2 427.0 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.28 0.40 287.9 153.9 41.1 38.0 آرژانتين

 0.26 0.26 55.3 36.4 15.5 13.3 اكوادور

 0.25 0.25 1136.6 809.0 198.7 181.8 برزيل 

 0.17 0.16 127.6 70.8 30.0 27.1 پرو 

 0.23 0.24 165.2 108.3 17.4 15.9 شيلي 

 0.16 0.19 203.3 132.8 47.7 41.9 كلمبيا 

 0.40 0.47 192.1 111.5 30.0 25.8 ونزوئال 

 0.29 0.33 366.1 253.6 104.4 92.4 ساير

 0.21 0.23 2533.9 1676.3 484.6 436.1 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.47 1.28 29.0 9.5 9.3 8.2 آذربايجان

 0.10 0.12 3073.9 2715.9 81.9 82.5 آلمان 

 0.10 0.11 337.7 290.3 8.4 8.1 اتريش

 1.92 4.14 25.2 12.4 29.8 25.6 ازبكستان

 0.11 0.13 1160.5 1057.2 46.2 42.0 يا اسپان

 0.26 0.44 63.1 42.8 5.4 5.4 اسلواكي 

 0.08 0.10 2393.0 2179.5 63.7 59.6 انگلستان 

 1.28 1.93 95.5 74.8 45.6 47.8 اوكراين

 0.09 0.10 1729.9 1739.7 60.9 57.6 ايتاليا 

 0.06 0.08 208.0 183.3 4.6 4.0 ايرلند 

 0.33 0.23 17.1 14.1 0.3 0.3 ايسلند 

 0.14 0.17 406.8 359.1 11.1 10.4 بلژيك 

 0.54 0.76 33.9 25.5 7.3 7.8 بلغارستان 

 0.11 0.13 188.4 187.5 10.6 10.4 پرتغال 

 1.51 2.58 16.9 6.8 5.2 4.6 تركمنستان 

 0.19 0.19 627.8 407.4 74.9 66.9 تركيه

 0.29 0.38 149.6 116.3 10.5 10.2 جمهوري چك 

 0.07 0.08 258.6 245.9 5.6 5.4 دانمارك 
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 ... ادامه 2012و  2003هاي در سالهاي مهم اقتصاد انرژي به  تفكيك كشورهاي مختلف جهان شاخص ( :2-80جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به   
(3)

 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 

 0.77 0.96 980.9 670.1 143.5 144.6 روسيه

 0.66 1.05 46.0 24.8 9.5 9.8 روسيه سفيد

 0.30 0.45 117.1 87.1 20.1 21.6 روماني 

 0.12 0.15 417.2 344.6 9.5 9.0 سوئد 

 0.06 0.07 439.8 365.8 7.9 7.4 سوئيس 

 0.11 0.13 2249.4 2046.2 65.4 62.0 فرانسه 

 0.16 0.20 207.8 182.7 5.4 5.2 فنالند 

 0.86 0.91 87.2 47.5 16.8 14.9 قزاقستان

 0.10 0.11 41.4 34.3 0.5 0.5 لوكزامبورگ 

 0.24 0.33 407.6 278.4 38.5 38.2 لهستان 

 0.25 0.41 30.1 22.4 3.0 3.4 ليتواني

 0.22 0.26 108.9 101.3 9.9 10.1 مجارستان 

 0.09 0.10 329.3 285.1 5.0 4.6 نروژ

 0.12 0.13 680.9 612.0 16.8 16.2 هلند 

 0.13 0.13 208.2 224.9 11.1 11.0 يونان 

 0.31 0.37 236.9 188.6 54.4 52.8 ساير 

 0.17 0.19 17403.6 15183.6 898.6 868.1  جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.43 0.48 17.9 10.7 6.3 5.2 اردن 

 0.30 0.26 221.7 157.2 9.2 3.4 بي امارات متحده عر

 0.57 0.64 22.1 14.0 1.3 0.8 بحرين 

 0.52 0.65 28.7 25.4 22.4 17.3 سوريه 

 0.56 0.87 80.5 31.0 32.6 26.0 عراق 

 0.40 0.40 497.6 281.9 28.3 22.9 عربستان سعودي 

 0.57 0.34 46.0 28.7 3.3 2.4 عمان 

 0.31 0.41 123.5 34.7 2.1 0.7 قطر

 0.36 0.33 96.6 66.3 3.3 2.1 كويت 

 0.23 0.26 31.3 20.1 4.4 3.7 لبنان 

 0.37 0.37 18.6 15.3 23.9 19.1 يمن 

 0.56 0.54 435.3 301.0 84.3 75.3 ساير 

 0.28 0.27 1619.9 986.5 221.3 178.6 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه 2012و  2003هاي شورهاي مختلف جهان در سالهاي مهم اقتصاد انرژي به  تفكيك كشاخص ( :2-80جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به   
(3)

 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 

       آفريقا 

 0.46 0.52 307.3 224.4 52.3 46.4 آفريقاي جنوبي 

 0.37 0.33 123.6 93.4 38.5 33.0 الجزاير 

 0.46 0.45 36.9 38.3 6.2 5.4 ليبي 

 0.23 0.21 83.2 55.2 32.5 29.6 مراكش 

 0.62 0.59 125.9 82.5 80.7 69.4 مصر

 0.75 1.21 177.6 81.1 168.8 132.6 نيجريه 

 0.63 0.76 476.2 295.5 704.1 551.4 ساير 

 0.55 0.63 1330.8 870.5 1083.1 867.8 جمع آفريقا 

       اقيانوسيهآسيا و 

 0.14 0.15 925.0 717.2 23.1 20.0 استراليا

 0.50 0.64 427.5 257.5 246.9 218.1 اندونزي 

 0.38 0.27 10.3 9.4 0.4 0.4 برونئي 

 0.36 0.40 92.4 53.5 154.7 139.2 بنگالدش 

 0.62 0.73 138.5 94.7 179.2 152.4 پاكستان 

 0.57 0.56 223.9 158.5 66.8 64.5 تايلند

 0.64 0.78 4522.1 1841.7 1350.7 1288.4 چين 

 0.22 0.29 481.1 328.1 23.4 22.6 چين تايپه  

 0.15 0.16 125.8 106.1 4.4 4.1 زالندنو 

 0.10 0.12 4694.4 4409.0 127.6 127.6 ژاپن 

 0.29 0.40 38.3 21.8 20.3 19.2 سريالنكا 

 0.14 0.24 183.4 107.0 5.3 4.1 سنگاپور 

 0.29 0.42 145.2 92.2 96.7 82.6 فيليپين 

 0.24 0.26 1078.2 776.8 50.0 47.9 كره جنوبي 

 0.41 0.45 198.4 127.6 29.2 24.9 مالزي

 0.57 0.69 1389.0 707.3 1236.7 1093.8 هندوستان 

 0.30 0.36 474.1 294.4 267.7 239.3 ساير 

 0.35 0.33 15147.5 10103.0 3883.2 3549.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 0.24 0.25 54587.9 42926.3 7037.1 6326.7 كل جهان 

 OECD  1179.5 1254.3 34409.1 39490.0 0.16 0.13 كشورهاي

 OECD 5147.2 5782.8 8517.2 15098.0 0.59 0.51 كشورهاي غير

 0.11 0.13 14614.0 13197.7 507.4 491.8 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                         مأخذ: 
 .2225هاي ثابت سال ( ميليارد دالر آمريكا به قيمت2                                                                   ( ميليون نفر1
    .2225هاي ثابت سال  ( تن معادل نفت خام به هزار دالر آمريكا برحسب قيمت3
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 2012كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-81جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازها

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

       آمريكاي شمالي

 24.0 208.8 595.5 101.2- 872.5 425.0 اياالت متحده آمريكا

 32.7 24.7 83.5 12.1- 94.6 18.4 كانادا 

 2.7 2.3 58.5 20.4 81.6 9.4 مكزيك

 59.4 235.8 737.5 92.9- 1048.7 452.8 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 2.5 1.7 41.7 0.2- 29.4 1.1 آرژانتين

 1.1 - 0.5 3.2 9.1 - اكوادور

 35.7 4.2 27.2 13.4 103.5 15.2 برزيل 

 1.8 - 6.8 1.4- 10.7 0.8 پرو 

 1.7 - 4.3 6.1 9.5 6.2 شيلي 

 4.1 - 7.9 4.0- 17.1 2.9 كلمبيا 

 7.1 - 27.0 24.4- 65.7 0.2 ونزوئال 

 8.1 - 23.2 12.1 36.4 1.7 ساير

 62.1 5.8 138.6 4.7 281.4 28.1 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.2 - 9.0 2.2- 6.7 - آذربايجان

 1.8 25.9 69.8 3.5 97.8 80.2 آلمان 

 3.8 - 7.4 2.7 8.7 3.3 اتريش

 1.0 - 42.8 0.2- 3.3 1.4 ازبكستان 

 1.8 16.0 28.2 11.7- 62.1 15.2 اسپانيا 

 0.4 4.1 4.4 2.3- 5.6 3.5 اسلواكي 

 0.5 18.3 66.3 14.7- 73.2 38.9 انگلستان 

 0.9 23.7 43.0 6.6 5.1 42.7 اوكراين

 3.6 - 61.3 23.7- 79.3 16.3 ايتاليا 

 0.1 - 4.0 2.8 3.2 2.4 ايرلند 

 1.1 - - 0.5 - 0.1 ايسلند 

  10.5 14.4 9.5- 30.8 3.0 بلژيك 

 0.3 4.1 2.5 2.6- 6.5 6.9 بلغارستان 

 0.5 - 3.9 2.5- 11.7 2.9 پرتغال 

 - - 19.7 2.6- 8.7 - تركمنستان 
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 ... ادامه 2012كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)رضه انرژي اوليهع ( :2-81جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

      آمريكاي شمالي

 2140.6 - 4.1 88.6 23.3 اياالت متحده آمريكا

 251.1 - 4.0- 12.4 1.0 كانادا 

 188.4 - 0.4- 8.4 5.5 مكزيك

 2580.1 - 0.3- 109.4 29.8 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

  3.3 0.7 - 80.2 آرژانتين

  0.6  - 14.4 اكوادور

 281.7 0.1 3.5 78.1 0.9 برزيل 

  3.0 - - 21.7 پرو 

 37.2 - - 9.4 0.1 شيلي 

  3.7 -0.1 - 31.6 كلمبيا 

  0.8  - 76.4 ونزوئال 

 105.0 - 4.0- 24.2 3.3 ساير

 648.3 0.1 0.1 123.0 4.3 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

  - 13.7 0.1 - آذربايجان

  312.5 1.8- 28.0 7.3 آلمان 

  33.1 0.2 6.6 0.4 اتريش

   - 48.3 - ازبكستان 

 125.0 - 1.0- 7.7 6.7 اسپانيا 

  - 16.7 1.0 - اسلواكي 

 192.2 - 1.0 6.8 1.9 انگلستان 

 122.7 - 1.0- 1.7 0.1 اوكراين

 158.8 - 3.7 10.4 7.9 ايتاليا 

  - 13.2 0.4 0.4 ايرلند 

  - - 5.7 4.0 ايسلند 

 56.0 0.1 0.9 5.3 0.4 يك بلژ

 18.3 0.1 0.7- 1.1 0.2 بلغارستان 

  21.4 0.7 3.0 1.1 پرتغال 

 25.6 - 0.2- - - تركمنستان
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... ادامه 2012كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-81جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازها

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 5.0 - 37.3 11.1 21.1 35.0 تركيه

 0.2 7.9 6.9 1.0 7.5 17.3 جمهوري چك 

  - 3.5 1.3- 7.6 2.5 دانمارك 

 14.3 46.6 387.0 112.6- 281.4 133.4 روسيه

  - 16.9 11.2- 21.8 0.7 روسيه سفيد

 1.0 3.0 10.8 0.6- 8.9 7.6 روماني 

 6.8 16.7 1.0 8.2- 20.8 2.2 سوئد 

 3.3 6.7 2.9 6.4 3.6 0.1 سوئيس 

 5.1 110.9 38.2 16.0 57.3 11.4 فرانسه 

 1.5 6.0 3.0 3.4- 11.4 4.6 فنالند 

 0.7 - 23.3 4.5- 17.3 37.9 قزاقستان

  - 1.1 2.5 - 0.1 لوكزامبورگ 

 0.2 - 13.6 1.3- 25.7 50.9 لهستان 

  - 2.7 6.7- 9.3 0.2 ليتواني

  4.1 8.3 1.0- 6.8 2.7 مجارستان 

 12.2 - 4.2 12.2- 23.9 0.8 نروژ

  1.0 32.8 29.5- 60.4 8.2 هلند 

 0.4 - 3.7 10.1- 22.2 8.1 يونان 

 6.4 2.0 13.2 15.3 10.9 19.1 ساير 

 72.6 307.6 986.9 206.2- 1020.4 559.4  جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

  - 0.7 3.1 3.6 - ن ارد

 - - 53.5 17.5- 29.8 1.7 امارات متحده عربي 

 - - 10.6 11.9- 14.0 - بحرين 

 0.3 - 4.7 1.6 8.5 - سوريه 

 0.5 - 4.9 11.3 27.6 - عراق 

 - - 66.2 52.4- 186.4 - عربستان سعودي 

 - - 18.3 2.1- 10.2 - عمان 

 - - 35.7 24.4- 26.7 - قطر

 - - 14.8 36.2- 55.9 - كويت 
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 ... ادامه 2012كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-81جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 116.9 - 0.2 3.7 3.5 تركيه

  42.6 1.5- 3.0 0.2 جمهوري چك 

  17.3 0.4 3.7 0.9 دانمارك 

 756.6 - 1.4- 7.4 0.4 روسيه

 30.5 - 0.7 1.6 - روسيه سفيد

  - 34.9 3.9 0.3 روماني 

 50.2 0.3 1.7- 11.7 0.6 سوئد 

  25.6 0.2- 2.4 0.4 سوئيس 

 252.3 - 3.8- 15.4 1.9 فرانسه 

 33.3 0.1 1.5 8.6 - فنالند 

 74.9 - 0.1 0.1 - قزاقستان

 4.1 - 0.4 0.2 - لوكزامبورگ 

 97.9 - 0.2- 8.6 0.4 لهستان 

 7.4 0.2 0.6 1.1 0.1 ليتواني

 23.5 - 0.7 1.7 0.2 مجارستان 

  29.2 1.5- 1.7 0.1 نروژ

 78.6 - 1.5 3.7 0.5 هلند 

 26.6 - 0.2 1.4 0.7 يونان 

 73.9 - 0.9 5.9 0.3 ساير 

 2939.3 0.9 1.4- 157.9 41.1  جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

  0.1 - 7.6 0.1 اردن 

  - 67.5 0.1 - امارات متحده عربي 

  - 12.6 - - بحرين 

  - - 15.0 - سوريه 

  0.7 - 45.0 - عراق 

  - - 200.3 - عربستان سعودي 

 26.3 - - - - عمان 

 37.9 - - - - قطر

 34.6 - - - - كويت 
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... ادامه 2012كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-81جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازها

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 0.1 - - 6.8 - 0.2 لبنان 

 - - 0.7 4.0 2.2 - يمن 

 1.1 0.5 130.4 14.3- 115.8 9.7 ساير 

 1.9 0.5 340.3 132.2- 480.8 11.5 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 0.2 3.4 4.0 0.1- 20.8 97.1 آفريقاي جنوبي 

 0.1 - 28.0 15.2- 33.1 0.3 الجزاير 

 - - 4.7 3.0 9.3 - ليبي 

 0.1 - 1.1 5.1 7.6 3.0 مراكش 

 1.1 - 39.1 7.6 28.3 0.4 مصر

 0.5 - 12.6 7.6 4.8 - نيجريه 

 7.6 - 10.4 28.4 19.9 4.4 ساير 

 9.7 3.4 99.9 36.3 123.9 105.3  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 1.2 - 29.8 11.7 32.8 46.9 استراليا

 1.1 - 35.0 27.5 49.6 29.8 اندونزي 

 - - 3.1 0.2 0.5 - برونئي 

 0.1 - 18.3 3.6 1.4 0.9 بنگالدش 

 2.6 1.2 27.1 9.6 11.6 3.7 پاكستان 

 0.8 - 35.2 14.2- 63.2 17.4 تايلند

 74.2 25.4 120.5 2.8- 467.0 1969.0 چين 

 0.5 10.5 13.2 6.9- 45.8 39.6 چين تايپه  

 2.0 - 3.8 0.3 6.1 1.5 زالندنو 

 6.5 4.2 105.3 27.1 183.1 112.2 ژاپن 

 0.3 - - 3.2 1.6 0.5 سريالنكا 

 - - 7.3 32.4- 49.5 - سنگاپور 

 0.9 - 3.2 5.0 8.7 8.9 فيليپين 

 0.3 39.2 45.0 33.3- 130.5 77.1 كره جنوبي 

 0.8 - 32.4 1.4- 30.2 15.8 مالزي

 10.8 8.6 48.9 55.8- 233.0 354.2 هندوستان 

 8.1 - 12.0 24.5 12.9 40.0 ساير 

 110.1 89.0 540.3 34.1- 1327.4 2717.6 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - - - 188.9 - - المللي هاي بين شتيسوخت ك

 - - - 161.2 - - المللي بينسوخت هواپيماهاي  

 315.8 642.1 2843.6 74.3-(2) 4282.6 3874.8 كل جهان 

 OECD  1016.1 2066.5 -161.5 1345.0 508.7 119.5 كشورهاي

 OECD 2858.6 2216.2 -262.9 1498.5 133.4 196.3 كشورهاي غير
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 ... ادامه 2012كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-81جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 جمع كل حرارت برق

  - 7.2 0.1 - لبنان 

 6.9 - - 0.1 - يمن 

 243.9 - 1.0- 0.5 1.2 ساير 

 704.8 - 0.2- 0.9 1.3 ه جمع خاورميان

      آفريقا 

 140.0 - 0.4- 15.0 0.1 آفريقاي جنوبي 

   - 46.3 - الجزاير 

  - 17.1 0.2 - ليبي 

 18.8 - 0.4 1.4 0.1 مراكش 

  - 78.2 1.6 0.1 مصر

 133.7 - - 108.1 - نيجريه 

 298.6 0.1 0.6 225.7 1.5 ساير 

 732.8 0.1 0.6 352.0 1.7  جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه

 128.3 - - 5.1 0.9 استراليا

 213.6 - 0.3 54.1 16.2 اندونزي 

 3.9 - - - - برونئي 

 33.2 - - 8.9 - بنگالدش 

  - 85.8 29.9 - پاكستان 

 126.6 - 0.7 23.4 0.1 تايلند

 2894.3 - 0.9- 215.9 26.0 چين 

 104.7 - - 1.7 0.2 چين تايپه  

  19.0 - 1.2 4.1 زالندنو 

 452.3 - - 10.2 3.8 ژاپن 

 11.3 - - 5.6 - سريالنكا 

 25.1 - - 0.6 - سنگاپور 

 42.6 - - 7.0 8.8 فيليپين 

 263.4 0.1 - 4.3 0.3 كره جنوبي 

  - 81.2 3.5 - مالزي

 788.1 - 0.4 184.9 3.1 هندوستان 

 142.5 - 1.1 43.8 - ساير 

 5415.5 0.1 1.6 600.0 63.4 اقيانوسيه جمع آسيا و 

  - - 188.9 - المللي هاي بين سوخت كشتي

 161.2 - - - - المللي بينسوخت هواپيماهاي  

 13371.0 1.1 0.4 1343.3 141.7 كل جهان 

 OECD  80.0 276.0 -1.2 0.7 5249.7 كشورهاي

 OECD 61.7 1067.2 1.6 0.4 7771.2 كشورهاي غير

   .IEA, International Energy Agency,Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 

 ذخاير ايجاد شده. تغيير در  -يا + المللي حامل سوخت هاي بينكشتي  -صادرات  -واردات + ( عرضه انرژي اوليه = توليد 1
 د.نباش مي 25/2كمتر از مقادير       گردد.ميليون تن معادل نفت خام نمي 4/354المللي هوايي و دريايي به ميزان مل و نقل بين( شامل مصرف بخش ح2
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66.1

65.6

64.7

52.7

52.0
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0 20 40 60 80 100
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 ين

م ولستان

بوسني و هرزگوين

كوزوو

 ربستان

هنگ كنگ

لهستان

( در د )

نمودار  )23-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم زغال سنگ

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2012

          

86.4

94.2

94.1

88.7

88.6

98.5

100.0
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0 20 40 60 80 100
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اردن

عراق

اكوادور

جاما يكا

( در د )

نمودار  )24-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم نفت خام و فرآورده هاي نفتي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2012
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( در د )

نمودار  )25-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم گازطبيعي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2012
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نمودار  )26-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي هسته اي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2012

          

64.1

41.8

29.5

19.6
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نمودار  )27-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي آبي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2012
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( در د )

نمودار  )28-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي هاي ت ديدپذير و 

پسماندهاي قابل احتراق در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2012
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 2012و  2003هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-82جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 

       خب آمريكاي شماليكشورهاي منت

 12947 13284 2.45 3.10 6.81 7.78 اياالت متحده آمريكا

 15558 17211 2.36 2.93 7.20 8.28 كانادا 

 2098 1755 0.87 0.89 1.61 1.50 مكزيك

       كشورهاي منتخب آمريكاي مركزي و جنوبي

 3027 2187 0.71 0.52 1.95 1.60 آرژانتين 

 4891 4593 9.01 9.57 9.01 9.57 آنتيل هلند 

 1276 721 0.79 0.60 0.93 0.72 اكوادور

 2509 1883 0.59 0.46 1.42 1.09 برزيل 

 1218 761 0.31 0.23 0.72 0.43 پرو 

 6651 4770 1.13 1.05 14.38 10.41 ترينيداد و توباگو 

 3807 2885 0.90 0.66 2.14 1.62 شيلي 

 1130 868 0.27 0.26 0.66 0.61 كلمبيا 

 1376 1192 0.80 0.72 1.01 1.04 كوبا 

 3401 2633 1.38 0.95 2.55 2.05 ونزوئال

       اروپا و اورآسياكشورهاي منتخب 

 2053 2235 0.48 0.53 1.47 1.48 آذربايجان 

 1943 1379 0.33 0.38 0.66 0.61 آلباني 

 7138 7011 1.24 1.45 3.82 4.08 آلمان 

 8511 7698 1.35 1.69 3.93 3.97 اتريش

 1838 1313 0.12 0.10 1.00 0.65 ارمنستان 

 1605 1758 0.11 0.29 1.62 2.01 ازبكستان 

 5647 5701 1.09 1.58 2.71 3.17 اسپانيا 

 5139 5017 0.61 0.59 3.08 3.47 اسلواكي 

 5452 6185 0.92 1.20 3.02 3.73 انگلستان 

 3641 2998 0.25 0.35 2.69 3.03 اوكراين

 5277 5624 0.91 1.48 2.61 3.11 ايتاليا 

 5661 6092 1.30 1.92 2.89 3.55 ايرلند 

 53156 27716 1.53 2.51 17.74 11.33 ايسلند 

 8040 8414 1.93 2.37 5.06 5.72 بلژيك 

 4762 3973 0.53 0.57 2.51 2.48 بلغارستان 

 4708 4383 0.87 1.40 2.02 2.41 پرتغال 

 1732 2142 0.07 0.04 0.28 0.33 ن تاجيكستا

 2476 1749 1.18 1.05 4.94 3.79 تركمنستان 

 2760 1751 0.43 0.43 1.56 1.17 تركيه
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 ... ادامه2012و  2003هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-82جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)رف سرانه برق مص 
 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 

 6306 6070 0.82 0.84 4.06 4.35 جمهوري چك 

 6040 6603 1.13 1.43 3.10 3.73 دانمارك 

 6602 5480 1.18 0.88 5.27 4.46 روسيه

 3698 3063 1.11 0.85 3.22 2.64 روسيه سفيد

 2602 2238 0.41 0.48 1.74 1.83 روماني 

 14289 15361 1.32 1.71 5.27 5.65 سوئد 

 7953 8122 1.26 1.52 3.23 3.51 سوئيس 

 7367 7556 1.12 1.39 3.86 4.29 فرانسه 

 15687 16443 1.48 1.92 6.15 7.06 فنالند 

 1809 1644 0.29 0.09 0.74 0.51 قرقيزستان

 5085 3769 0.77 0.69 4.46 2.89 قزاقستان 

 1935 1597 0.22 0.14 0.83 0.62 گرجستان 

 14667 16246 4.63 5.11 7.69 8.50 لوكزامبورگ 

 3851 3324 0.63 0.52 2.54 2.39 لهستان 

 3607 3088 0.84 0.68 2.47 2.71 ليتواني

 3919 3637 0.59 0.60 2.37 2.58 مجارستان 

 23656 23201 2.32 2.17 5.82 5.92 نروژ

 6872 6752 1.85 1.77 4.69 4.81 هلند 

 5511 5047 1.09 1.49 2.39 2.64 يونان 

       خاورميانهكشورهاي منتخب 

 2357 1518 1.07 0.93 1.21 1.00 اردن 

 10175 13625 1.33 2.49 7.33 11.94 امارات متحده عربي 

 17601 19940 1.57 1.92 9.56 11.64 بحرين 

 1169 1303 0.45 0.62 0.67 0.96 سوريه 

 1483 1027 1.19 0.99 1.38 1.04 عراق 

 8763 6389 4.74 3.24 7.08 4.93 عربستان سعودي 

 6520 3545 2.43 1.00 7.94 4.04 عمان 

 15904 16932 1.09 3.68 18.49 21.41 قطر

 16542 16741 6.09 6.54 10.65 10.40 كويت 

 3113 3006 1.53 1.31 1.62 1.42 لبنان 

 177 163 0.26 0.29 0.29 0.30 يمن 

       آفريقا ورهاي منتخب كش

 4410 4590 0.40 0.28 2.68 2.53 آفريقاي جنوبي 

 1203 769 0.47 0.31 1.20 0.93 الجزاير 

 1411 1004 0.34 0.38 0.92 0.82 تونس
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 ... ادامه2012و  2003هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-82جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)رانه انرژي عرضه س

(2)مصرف سرانه برق  
 

2003 2012 2003 2012 2003 2012 

 159 65 0.10 0.07 0.35 0.39 سودان

 262 163 0.08 0.07 0.32 0.39 كامرون

 1081 929 0.36 0.31 1.35 1.22 گابن

 4805 3055 2.00 2.34 2.79 3.22 ليبي 

 888 585 0.39 0.24 0.58 0.40 مراكش

 1804 1203 0.44 0.32 0.97 0.70 مصر 

 155 101 0.07 0.09 0.79 0.74 نيجريه 

       آسيا و اقيانوسيهكشورهاي منتخب 

 10219 10376 1.92 1.77 5.55 5.54 استراليا

 733 433 0.31 0.26 0.87 0.76 اندونزي 

 8949 8534 1.75 1.61 9.38 7.08 برونئي 

 280 125 0.03 0.03 0.21 0.15 بنگالدش 

 447 397 0.12 0.10 0.48 0.45 پاكستان 

 2479 1715 0.73 0.62 1.89 1.38 تايلند

 3475 1380 0.34 0.21 2.14 1.11 چين 

 10283 8862 1.66 1.84 4.47 4.27 چين تايپه  

 9298 9366 1.43 1.52 4.27 4.18 زالندنو 

 7753 7821 1.65 1.95 3.55 3.97 ژاپن 

 527 327 0.24 0.21 0.55 0.45 سريالنكا 

 8690 8113 3.22 5.05 4.72 6.22 سنگاپور 

 668 558 0.14 0.18 0.44 0.47 فيليپين 

 10346 6982 1.94 2.01 5.27 4.24 كره جنوبي 

 4313 2892 0.98 0.96 2.78 2.29 مالزي

 760 437 0.14 0.11 0.64 0.45 هندوستان 

 6026 5714 0.52 0.73 2.05 2.04 هنگ كنگ 

 1273 443 0.23 0.13 0.73 0.44 ويتنام 

 2972 2428 0.60 0.60 1.90 1.69 كل جهان 

 OECD  4.56 4.19 1.83 1.52 8013 8089 كشورهاي

 OECD 0.98 1.34 0.27 0.34 1148 1862 كشورهاي غير

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                         مأخذ: 

   نفر( كيلوواتساعت / 2                                 نفر( تن معادل نفت خام / 1
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 2012( : تراز انرژي جهان در سال 2-83جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 315.8 642.1 2848.0 - 4209.1 3962.6 توليد 

 - - 863.5 1137.4 2291.6 778.9 واردات

 - - 871.3- 1213.4- 2219.6- 805.8- صادرات

 - - 3.3 1.7 1.6 60.9- تغيير در ذخاير ايجاد شده 

 315.8 642.1 2843.6 74.3- 4282.6 3874.8 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 207.8 171.5- 0.4- انتقاالت 

 - - 7.5 9.0- 3.9- 199.8- اختالفات آماري 

 315.8- 638.5- 748.2- 219.2- 45.1- 2092.1- هاي متعارف برق  نيروگاه

 - 177.2 -0.1 -25.2 -324.8 -3.6- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 94.4- 11.7- 0.8- 127.5- واحدهاي توليد حرارت 

 - - 0.1- 0.4- - 186.4- كوره بلند  واحدهاي 

 - - 3.8 3.8- 0.3- 6.8- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  

-67.8 - -2.6  - - 

 - - 0.9- 3995.6 4068.4- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 32.9- 32.9 - واحدهاي پتروشيمي 

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخاناه 

 زغالسنگ

-18.0 10.7 - -15.4 - - 

 - - 4.1- 0.6- 2.5 0.1- تبديالت  ساير 

 - - 282.6- 190.8- 10.4- 85.9- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 18.6- 0.7- 8.0- 3.3- تلفات توزيع 

 - - 1365.9 3632.1 20.1 909.3 كل مصرف نهايي 

 - - 498.6 299.6 9.7 727.7 بخش  نعت

 - - 90.4 2327.7 - 3.3 بخش حمل و نقل

 - - 592.3 430.0 0.1 139.3 ها :ساير بخش

 - - 403.0 209.1 - 77.2 خانگي -    

 - - 176.3 87.9 - 29.1 تجاري و عمومي -    

 - - 8.4 111.9 - 11.8 (1)كشاورزي -    

 - - 4.7 21.1 0.1 21.1  مصارف نامشخص -    

 - - 184.5 574.8 10.3 39.1 انرژي مصارف غير



  تحوالت بخش انرژي در جهان 

  

322 

... ادامه 2012( : تراز انرژي جهان در سال 2-83جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 13461.1 1.1 - 1340.7 141.7 توليد 

  5145.5 58.6 15.6 - واردات

  -5181.0 58.2- 12.7- - صادرات

 54.6- - - 0.3- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 13371.0 1.1 0.4 1343.3 141.7 كل عرضه انرژي اوليه

 35.9 - - - - انتقاالت 

  -0.1 -205.7 0.2- 0.1- اختالفات آماري  

 2485.8- - 1766.6 81.6- 111.8- هاي متعارف برق  نيروگاه

 1.5 -52.4 182.7 154.5 -247.7- (CHP)رق و حرارت همزمان بهاي توليد نيروگاه

 50.8- 195.6 0.4- 11.3- 0.3- واحدهاي توليد حرارت 

  - - -186.9 - كوره بلند  واحدهاي 

 7.1- - - 0.1- - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

  بريكات ساازي و   هااي كاك ساازي    كارخانه

 پتنت فيول  

-  - - -70.5 

 73.7- - - - - هاي نفتپااليشگاه

  - - - - واحدهاي پتروشيمي 

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخانااه

 زغالسنگ

- - - - -22.7 

 77.9- 0.6- - 74.9- - تبديالت  ساير 

 789.5- 43.1- 164.7- 11.9- - خودمصرفي بخش انرژي 

 209.5- 20.2- 158.3- 0.2- 0.2- تلفات توزيع 

 8978.9 286.6 1626.4 1110.6 27.9 كل مصرف نهايي 

 2540.8 130.0 687.7 186.6 0.8 بخش  نعت

 2507.0 - 25.7 60.0 - بخش حمل و نقل

 3122.5 156.6 913.1 864.0 27.1 ها :ساير بخش

 2076.1 110.2 438.7 828.0 9.8 خانگي -    

 722.6 32.9 370.9 23.1 2.4 عموميتجاري و  -    

(1)كشاورزي -    
 1.2 8.8 45.4 6.1 193.6 

 130.2 7.4 58.0 4.1 13.7  مصارف نامشخص -    

 808.6 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 25/2كمتر از ادير قم                           گردد. ( بخش كشاورزي شامل اطالعات جنگلداري و شيالت نيز مي1
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 2012در سال  OECDكشورهاي تراز انرژي  ( :2-84جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 تينف
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 119.5 508.7 1006.8 - 937.2 948.5 توليد 

 - - 650.4 565.4 1483.6 387.1 واردات

 - - 316.5- 566.6- 348.4- 319.4- صادرات

 - - - 75.7- - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 - - - 87.1- - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 - - 4.3 2.4 5.8- 0.1- ذخاير ايجاد شده ير در تغي

 119.5 508.7 1345.0 161.5- 2066.5 1016.1 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 82.1 57.7- - انتقاالت 

 - - 4.8 8.7- 2.2 10.0- اختالفات آماري  

 119.5- 505.7- 383.8- 61.7- 14.1- 724.8- ي متعارف برق  هانيروگاه

 - 77.7 -0.1 -13.1 -114.5 -3.0- (CHP)و حرارت  همزمان برقوليد هاي تنيروگاه

 - -  -1.2 -8.2 5.1- واحدهاي توليد حرارت 

 - - 0.1- 0.4- - 53.2-   كوره بلندواحدهاي 

 - - 3.8 3.4- 0.3- 1.9- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  

-7.4  -1.1  - - 

 - - 0.9- 1995.2 2019.3- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 29.4- 28.9 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  كارخاناه 

 زغالسنگ 

- 0.5 - -2.3 - - 

 - - 0.8- - 0.7 - ساير تبديالت  

 - - 131.0- 99.3- 0.1- 14.6- خودمصرفي بخش انرژي 

 - -  -3.0 - 0.9- تلفات توزيع 

 - - 709.2 1697.4 7.1 120.6 كل مصرف نهايي 

 - - 250.9 96.7 2.4 95.5 بخش  نعت

 - - 24.6 1107.9 - 0.2 بخش حمل و نقل

 - - 400.4 201.3 - 22.7 ها :ساير بخش

 - - 246.3 95.0 - 14.6 خانگي -    

 - - 145.2 55.0 - 6.6 تجاري و عمومي -    

(1)يكشاورز -    
 1.4 - 45.6 6.2 - - 

 - - 2.7 5.7 - 0.1  مصارف نامشخص -    

 - - 33.3 291.5 4.8 2.3 انرژي مصارف غير
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 ... ادامه 2012در سال  OECDكشورهاي ( : تراز انرژي 2-84جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت رقب

 3869.2 0.7 - 267.9 80.0 توليد 

  3138.7 38.2 14.0 - واردات

  -1596.2 39.5- 5.8- - صادرات

 75.7- - - 0.05- - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 87.1- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

  - - 0.8 - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 5249.7 0.7 1.2- 276.0 80.0 رژي اوليهكل عرضه ان

 24.4 - - - - انتقاالت 

 11.2- 0.1- 0.5 0.1 0.1- اختالفات آماري 

 1088.8- - 833.2 44.0- 68.6- ي متعارف برق  هانيروگاه

 1.5 -43.4 94.2 57.3 -101.8- (CHP)و حرارت  همزمان برقهاي توليد نيروگاه

 4.7- 16.6 0.3- 6.3- 0.3- واحدهاي توليد حرارت 

 53.6- - - - - واحدهاي كوره بلند  

  - - -1.9 - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  

-  - - -8.5 

 25.1- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.5- - - - - واحدهاي پتروشيمي 

عي و هاااي مااايع سااازي گااازيبي  كارخانااه

 زغالسنگ 

- - - - -1.8 

 1.2- 0.6- - 0.5- - ساير تبديالت  

 322.9- 8.7- 68.1- 1.2- - خودمصرفي بخش انرژي 

  -59.3 -6.1 -69.4 0.2- تلفات توزيع 

 3582.5 59.1 799.0 180.8 9.3 كل مصرف نهايي 

 792.9 24.0 255.9 67.0 0.6 بخش  نعت
 1184.5 - 9.0 42.8 - بخش حمل و نقل

 1273.3 35.1 534.2 70.9 8.7  ها :ساير بخش

 697.4 21.6 251.8 61.1 6.8 خانگي -    

 482.6 11.7 256.8 6.1 1.1 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 0.6 2.5 10.5 0.2 67.1 

 26.3 1.5 15.0 1.1 0.2  مصارف نامشخص -    

 331.8 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 25/2كمتر از مقادير                         گردد. ( بخش كشاورزي شامل اطالعات جنگلداري و شيالت نيز مي1
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 2012در سال  OECDز انرژي كشورهاي غير ( : ترا2-85جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 196.3 133.4 1841.1 - 3272.0 3014.0 توليد 

 - - 213.1 572.0 808.0 391.8 واردات

 - - 554.8- 646.8- 1871.2- 486.4- صادرات

 - - - 113.2- - - المللي حامل سوخت هاي بينشتيك

 - - - 74.1- - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 - - 1.0- 0.7- 7.4 60.8- ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 196.3 133.4 1498.5 262.9- 2216.2 2858.6 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 125.7 113.8- 0.4- انتقاالت 

 - - 2.7 0.3- 6.1- 189.8- اري اختالفات آم

 196.3- 132.9- 364.4- 157.5- 31.0- 1367.3- ي متعارف برق  هانيروگاه

 - 99.5  -12.1 -210.3 -0.5- (CHP)و حرارت  همزمان برقهاي توليد نيروگاه

 - - 86.2- 10.5- 0.8- 122.4- واحدهاي توليد حرارت 

 - - - - - 133.3- واحدهاي كوره بلند  

 - - 0.1 0.3- - 4.9- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  

-60.4 - -1.5 - - - 

 - - - 2000.4 2049.0- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 3.5- 4.0 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  كارخاناه 

 زغالسنگ 

-18.0 10.3 - -13.0 - - 

 - - 3.3- 0.6- 1.7 0.1- ساير تبديالت  

 - - 151.7- 91.5- 10.3- 71.3- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 15.7- 0.7- 8.0- 2.5- تلفات توزيع 

 - - 656.7 1584.6 13.0 788.7 كل مصرف نهايي 

 - - 247.7 202.9 7.4 632.2 بخش  نعت

 - - 65.8 869.7 - 3.1 بخش حمل و نقل

 - - 192.0 228.7 0.1 116.6 ها :اير بخشس

 - - 156.7 114.1 - 62.6 خانگي -    

 - - 31.1 32.8 - 22.5 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 10.4 - 66.3 2.2 - - 

 - - 2.0 15.5 0.1 21.1  مصارف نامشخص -    

 - - 151.2 283.3 5.5 36.8 انرژي مصارف غير
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 ... ادامه 2012در سال  OECD ي غيركشورهاتراز انرژي ( : 2-85جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 9591.9 0.4 - 1072.9 61.7 توليد 

 2006.8 - 20.3 1.6 - واردات

 3584.8- - 18.8- 6.9- - صادرات

 113.2- - - - - المللي حامل سوخت اي بينهكشتي

 74.1- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 55.4- - - 0.3- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 7771.2 0.4 1.6 1067.2 61.7 كل عرضه انرژي اوليه

 11.5 - - - - انتقاالت 

 194.4- 0.1- 0.5- 0.3- - اختالفات آماري 

 1397.0- - 933.3 37.7- 43.2- ي متعارف برق  هانيروگاه

 9.1 88.6 97.2 -145.9- - (CHP)برق و حرارت  همزمانهاي توليد نيروگاه

  -5.0 0.1 178.5 -46.4 واحدهاي توليد حرارت 

  - - -133.3 - كوره بلند  واحدهاي 

  - - -5.2 - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

ساازي  بريكات ساازي و     هااي كاك   كارخانه

 پتنت فيول  

-  - - -61.9 

 48.7- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.5 - - - - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 

- - - - -20.8 

 76.7- - - 74.5- - ساير تبديالت  

 466.6- 34.4- 96.6- 10.7- - خودمصرفي بخش انرژي 

 140.1- 14.1- 99.0- 0.1- - زيع تلفات تو

 5046.2 227.5 827.4 929.7 18.6 كل مصرف نهايي 

 1747.9 106.0 431.8 119.6 0.2  بخش  نعت
 972.3 - 16.7 17.1 - بخش حمل و نقل

 1849.2 121.5 378.9 793.0 18.4 ها :ساير بخش

 1378.7 88.6 186.9 766.9 2.9 خانگي -    

 240.1 21.2 114.1 17.0 1.4 ميتجاري و عمو -    

 126.5 5.9 34.9 6.2 0.5 (1)كشاورزي -    

 104.0 5.8 43.0 3.0 13.5  مصارف نامشخص -    

 476.8 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 25/2كمتر از مقادير                               گردد. ( بخش كشاورزي شامل اطالعات جنگلداري و شيالت نيز مي1
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  2012( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-86جدول ) 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آمريكاي شمالي ركزي و جنوبيآمريكاي م اروپا و اورآسيا
 شرح

 آمريكا كانادا ونزو ال آلمان اس انيا

 توليد  1806.5 419.7 199.3 123.4 33.3

 واردات 635.3 82.8 3.7 240.6 125.7

 صادرات 260.4- 251.5- 124.5- 41.0- 25.3-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 15.4- 0.5- 0.9- 2.5- 8.3-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 21.3- 1.0- 0.7- 8.3- 3.6-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  4.0- 1.7 0.6- 0.4 3.1

 كل عرضه انرژي اوليه 2140.6 251.1 76.4 312.5 125.0

 انتقاالت  2.0 14.2 1.0 0.8 0.1

1.0 0.7  11.0 -14.7  اختالفات آماري 

 ي متعارف برق  هانيروگاه 490.3- 33.4- 8.6- 58.8- 26.1-

 (CHP)برق و حرارت  همزمانهاي توليد نيروگاه 24.0- 2.5- - 7.5- 1.8-

 واحدهاي توليد حرارت  - - - 1.4- -

 كوره بلند  واحدهاي  5.3- 0.8- - 5.6- 0.6-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع 0.8- - - - 0.1-

بريكات ساازي و   هااي كاك ساازي      كارخانه 1.9- 0.2- - 1.2- 0.2-

 پتنت فيول  

 هاي نفتپااليشگاه 12.1- 0.1- 3.6- 1.6- 1.4-

 -0.1 - - -  واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه - 1.5- - - -

 زغالسنگ 

-0.1 -  - -   ساير تبديالت 

 خودمصرفي بخش انرژي  136.1- 25.5- 11.1- 13.1- 8.8-

 تلفات توزيع  24.5- 4.4- 2.2- 3.5- 2.4-

 كل مصرف نهايي  1432.7 207.8 51.9 221.0 84.6

 بخش  نعت 248.3 59.0 25.2 55.7 20.1

 بخش حمل و نقل 597.3 60.8 18.0 53.2 29.5

 ها :ساير بخش 482.7 61.9 7.2 90.3 29.0

 خانگي -     254.3 31.7 4.5 57.4 15.5

 ي و عموميتجار -     197.1 25.6 2.7 32.7 10.0

(1) كشاورزي -     18.9 4.7 - - 2.7
 

 مصارف نامشخص  -     12.5 - - 0.2 0.7

 انرژي مصارف غير 104.4 26.1 1.5 21.8 6.0
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 ... ادامه  2012( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-86جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 اروپا و اورآسيا
 شرح

 ايتاليا تركيه ركمنستانت فرانسه نروژ

 توليد  31.9 30.6 68.0 134.5 198.9

 واردات 163.6 97.5 - 155.1 6.9

 صادرات 31.0- 8.6- 42.0- 31.0- 175.7-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 2.5- 0.2- - 2.3- 0.3-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 3.1- 1.0- 0.4- 5.6- 0.4-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  0.1- 1.4- - 1.7 0.2-

 كل عرضه انرژي اوليه 158.8 116.9 25.6 252.3 29.2

0.5 0.2 0.1  -  انتقاالت 

-3.1 -1.2  -1.0 2.1  اختالفات آماري 

 ي متعارف برق  هانيروگاه 17.5- 19.1- - 79.5- 0.2-

 -2.7 -6.0 -0.5 -9.6 ت برق و حرار همزمانهاي توليد نيروگاه(CHP) 

 واحدهاي توليد حرارت  - - - 0.5- 0.1-

 كوره بلند  واحدهاي  1.2- 1.7- - 1.6- 0.1-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع - - - - -

 هاي كك سازي  بريكت سازي و پتنت فيول   كارخانه 0.2- 0.4- - 0.6- -

 هاي نفتپااليشگاه 1.2 0.4 0.2- 0.8 -

  -  -0.1 هاي پتروشيمي واحد 

 هاي مايع سازي گازيبيعي و زغالسنگ  كارخانه - - - - -

- -0.3 - -    ساير تبديالت 

 خودمصرفي بخش انرژي  8.6- 4.2- 2.5- 8.3- 4.8-

 تلفات توزيع  2.3- 3.1- 0.2- 3.7- 1.1-

  كل مصرف نهايي 122.6 87.3 16.8 154.9 20.3

 بخش  نعت 28.2 25.8 2.3 27.9 5.8

 بخش حمل و نقل 36.3 17.2 2.7 44.3 4.6

 ها :ساير بخش 50.2 37.2 11.8 70.8 7.7

 خانگي -     31.3 20.9 0.2 42.0 4.1

 تجاري و عمومي -     15.9 10.7 6.9 22.5 2.7

 (1) كشاورزي -     2.8 4.6 0.3 4.5 0.9

   مصارف نامشخص -     0.2 1.0 4.4 1.8 0.1

 انرژي مصارف غير 7.9 7.1 - 12.0 2.3
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 ... ادامه 2012( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-86جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 خاورميانه آفريقا

 شرح
 ال زاير مصر

آفريقاي 

 جنوبي 

امارات 

 مت ده عربي

عربستان 

 سعودي
 كويت

 توليد  173.3 625.0 194.3 166.1 143.8 82.0

 واردات 2.2 16.9 35.0 32.9 5.3 13.7

 صادرات 139.0- 442.5- 142.6- 54.6- 102.5- 17.2-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.1- 2.7- 14.2- 3.5- 0.3- 1.8-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 0.9- 2.3- 5.0- 0.8- 0.5- 0.9-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  0.1 5.8 - - 0.6 2.5

 كل عرضه انرژي اوليه 34.6 200.3 67.5 140.0 46.3 78.2

 انتقاالت  0.8 2.8 0.7 0.2 0.4 0.2

 اختالفات آماري  0.3- 7.4- 1.5 1.5 0.5 1.7

 ي متعارف برق  هانيروگاه 10.9- 49.9- 16.9- 41.8- 8.2- 15.9-

 (CHP)رق و حرارت همزمان بهاي توليد نيروگاه - - - - - -

 اي توليد حرارت واحده - - - - - -

 واحدهاي كوره بلند   - - - 0.8- 0.1- 0.2-

 - -4.4 - - - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع 

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه - - - 0.8- - 0.1-

 پتنت فيول  
 -1.0 0.7 0.4 -1.4 0.2 هاي نفتپااليشگاه 

 واحدهاي پتروشيمي  - - - - - -

هااي مااايع ساازي گااازيبيعي و    كارخاناه  - - - 14.2- - -

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   - - - 3.9- - -

 خودمصرفي بخش انرژي  7.5- 9.2- 1.5- 3.6- 5.6- 6.5-

 تلفات توزيع  0.8- 2.0- 0.6- 1.9- 1.7- 1.6-

  كل مصرف نهايي 16.2 133.2 51.1 71.1 30.6 55.9

 نعتبخش   4.4 20.2 32.6 24.9 5.3 13.4

 بخش حمل و نقل 4.2 40.3 9.6 16.7 12.4 17.0

 ها :ساير بخش 3.6 18.7 7.0 24.7 10.4 18.5

 خانگي -     2.4 11.9 3.1 16.5 8.2 11.9

2.9  4.3 2.9 6.4 1.2     - تجاري و عمومي 

 (1)كشاورزي -     - 0.4 - 1.9 0.2 2.8

  مصارف نامشخص -     - 0.05 1.1 2.0 2.0 0.8

 انرژي مصارف غير 4.0 54.0 1.8 4.7 2.4 7.1
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 ... ادامه 2012( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-86جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آسيا و اقيانوسيه
 شرح

 هندوستان مالزي جنوبيكره  ژاپن  ين اندونزي استراليا

 د تولي 544.6 88.8 46.2 28.3 2525.3 440.3 317.4

 واردات 311.5 46.4 287.4 449.4 511.0 52.8 47.3
 صادرات 68.3- 52.6- 58.8- 14.1- 43.4- 279.0- 234.1-
 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.2- 0.1- 8.5- 4.0- 8.9- 0.2- 0.9-
 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 3.9- 2.5- 4.1- 6.5- 6.6- 0.8- 3.2-
 ذخاير ايجاد شدهتغيير در  5.5 1.2 1.2 0.8- 83.1- 0.5 1.7

 عرضه كل انرژي اوليه 788.1 81.2 263.4 452.3 2894.3 213.6 128.3

 انتقاالت  0.3 0.1 0.1 0.2- 0.2 0.2 4.3

 اختالفات آماري  5.9- 0.3- 0.8 1.3 176.8- 7.7 0.6-

 ف برق  ي متعارهانيروگاه 214.2- 18.3- 67.5- 103.5- 629.8- 46.9- 33.6-

برق و حرارت  همزمانهاي توليد نيروگاه - - 5.1- - - - 1.7-
(CHP) 

 واحدهاي توليد حرارت  - - 0.3- 0.1 33.1- - -

 كوره بلند  واحدهاي  9.2- - 9.2- 18.3- 102.8- - 0.8-

-0.3 - -0.7 -0.1 -0.2 -   هاااي  آوري شااده از كااوره  گاااز جمااع

 صنعتي  
هاي كك سازي  بريكات ساازي    كارخانه 2.7- - 2.0- 0.5 44.8- - 0.3-

 و پتنت فيول 
 هاي نفتپااليشگاه 3.2 1.8- 1.6- 1.0 12.8- 1.9- 1.9-

 واحدهاي پتروشيمي  - - 0.3 0.2- - - -

هاي مايع سازي گاازيبيعي و   كارخانه - 0.4- - - 0.6- - -

 زغالسنگ 

- -0.7 -  - -1.5 -   ساير تبديالت 

 خودمصرفي بخش انرژي  31.4- 7.7- 11.0- 20.4- 161.9- 10.6- 12.9-

 تلفات توزيع 16.6- 1.9- 1.5- 3.9- 29.3- 1.8- 1.1-

 كل مصرف نهايي  511.5 49.5 166.4 308.8 1701.9 159.7 79.4

 بخش  نعت 168.0 14.3 47.3 81.8 809.6 37.3 23.7

 بخش حمل و نقل 73.5 14.7 30.2 74.5 238.1 44.1 31.2

 ها :ساير بخش 234.4 9.9 45.4 114.5 518.2 66.9 19.7

 خانگي -     182.0 4.6 20.3 47.0 370.7 59.1 10.5
 تجاري و عمومي -     18.6 4.2 21.0 63.5 59.4 5.0 7.0
 (1)كشاورزي -     23.0 1.1 3.0 3.5 34.4 2.6 2.2
  مصارف نامشخص -     10.7 - 1.2 0.6 53.7 0.3 -

 انرژي مصارف غير 35.6 10.7 43.4 37.9 136.0 11.3 4.8

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 باشند. مي 25/2مقادير كمتر از        گردد.                       ( بخش كشاورزي شامل اطالعات جنگلداري و شيالت نيز مي1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4CH  ،O2N  ،2CO ،HFC  ،PFC  ،6SF)اي ميزان انتشار گازهاي گلخانه  -

 اي در بخش انرژي ميزان انتشار گازهاي گلخانه  -

 ها در جهان به تفكيک بخش سوختاحتراق ناشي از دي اکسيد کربن ار انتش  -

 در جهان به تفكيک نوع سوخت دي اکسيد کربن انتشار   -

 در جهان ها دي اکسيد کربن به تفكيک بخشانتشار سرانه   -

 به ازاي توليد برق و حرارت در جهان به تفكيک نوع سوخت دي اکسيد کربن انتشار   -

 دي اکسيد کربن در جهان انتشار هاي اقتصادي مربوط به صبرخي شاخ  -

 در بخش انرژي هاي زیست محيطي مالياتانواع   -

 
 زیست محيطجداول  -7-8-2
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 (0) 2202ل در ساكشورهای مختلف ای میزان انتشار گازهای گلخانه( : 2-87دول )ج
 (دي اکسيد کربنمعادل )ميليون تن 

2CO (2) 4CH (3) O2N (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

        آمريكای شمالی

 6713.0 41.2 6.4 300.9 304.1 524.7 5535.7 اياالت متحده آمريكا 

 720.1 4.1 4.2 21.6 33.0 104.5 552.7 کانادا 

  0.5 638.3 8.5 43.1 115.9 470.3 مكزيک 

 8071.3 45.8 10.6 331.0 380.2 745.1 6558.7  جمع آمريكای شمالی

        آمريكای مركزی و جنوبی 

 326.0 0.4 0.1 0.5 52.1 86.7 186.2 آرژانتین 

 4.3 - - - 0.1 0.1 4.1 آنتیل هلند

 58.4 - - 0.1 5.3 15.5 37.5 اکوادور 

 1604.4 1.5 5.8 3.3 207.6 443.3 942.9 برزيل 

 79.1 - - 0.5 8.3 18.9 51.3 پرو 

 53.7 - - - 0.3 14.5 38.9 ترينیداد و توباگو 

  99.6 - - 8.8 18.0 72.8 شیلی 

 183.0 0.1 - - 25.1 66.7 91.1 کلمبیا 

 315.9 0.3 0.2 1.9 15.8 57.1 240.7 ونزوئال 

 474.8 - - 1.4 55.4 110.5 307.5 ساير 

 3199.2 2.4 6.0 7.8 378.8 831.4 1972.9 جمع  آمريكای مركزی و جنوبی 

        اروپا و اورآسیا 

 46.3 - 0.2 0.1 2.7 18.4 25.0 آذربايجان

 950.3 5.3 0.9 19.8 42.4 57.2 824.6 آلمان 

 89.3 0.2 0.2 2.8 3.8 8.4 73.9 اتريش 

 167.4 - - 1.0 12.0 46.9 107.6 ازبكستان

 358.9 0.9 1.2 10.0 22.6 36.8 287.4 اسپانیا 

 47.7 - 0.1 1.5 3.4 4.0 38.7 اسلواکی 

 598.9 0.6 0.5 13.3 26.5 61.2 496.9 انگلستان 

 395.0 0.4 0.1 0.4 20.7 68.4 305.0 اوکراين

 495.9 1.0 0.5 14.1 19.6 37.6 423.2 ايتالیا 

  0.1 72.5 1.2 7.7 13.9 49.6 ايرلند 

 20.6 - 0.1 0.1 0.4 0.4 19.6 ايسلند

  0.1 137.9 2.7 10.1 9.6 115.3 بلژيک 

  - 65.1 0.7 4.5 12.0 47.9 بلغارستان 

  0.2 70.6 1.1 4.3 12.6 52.5 پرتغال 

 91.1 - - 0.1 5.0 26.6 59.5 ترکمنستان

 418.6 2.0 0.6 4.7 34.9 77.3 299.2 یه ترک

   145.6 3.6 7.3 12.0 122.6 جمهوری چک 

   67.0 1.7 5.4 7.8 52.1 دانمارک 
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 ... ادامه (0) 2202ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-87جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل )ميليون تن 

2CO (2) 4CH (3) O2N (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

 2484.4 9.6 20.6 26.9 63.7 533.6 1830.0 روسیه

  - 139.5 0.5 13.5 16.4 109.0 روسیه سفید

 120.5 - 0.2 0.8 8.8 26.2 84.6 رومانی 

 83.4 0.2 0.4 1.6 5.6 10.8 64.8 سوئد 

 56.4 0.4 0.1 2.3 2.4 5.0 46.3 سوئیس 

 526.0 1.4 0.4 18.9 38.7 83.8 382.8 انسه فر

  0.1 130.6 1.2 5.8 8.9 114.6 فنالند 

 319.8 - - 0.6 17.5 67.5 234.3 قزاقستان

 12.9 - - 0.1 0.5 1.2 11.0 لوکزامبورگ

 434.7 0.3 0.3 2.0 26.8 65.5 339.9 لهستان 

  - 30.9 1.3 4.6 5.1 20.0 لیتوانی

  65.7 - 1.8 4.2 7.3 52.4 مجارستان 

 64.8 0.2 1.2 0.5 3.3 17.2 42.5 نروژ 

 228.8 0.2 0.3 4.6 9.2 20.3 194.2 هلند 

 106.9 0.1 0.1 1.2 5.1 8.4 92.0 يونان 

 298.0 - 0.7 11.4 24.1 48.5 213.4 ساير 

 9341.8 23.2 28.9 154.4 466.9 1436.5 7232.1 اروپا و اورآسیا جمع 

        خاورمیانه

 23.5 - - 0.2 0.6 2.1 20.7 اردن 

 190.3 1.0 0.4 - 2.4 25.6 160.9 امارات متحده عربی 

 32.0 - 0.3 - 0.1 3.3 28.2 بحرين 

 80.0 - - - 5.9 12.5 61.6 سوريه 

 151.9 0.1 - - 4.9 23.9 123.0 عراق 

 508.0 2.6 - 0.3 6.3 60.3 438.5 عربستان سعودی 

  - 102.7 0.3 1.1 16.5 84.7 عمان 

 106.0 - - - 0.3 40.3 65.4 قطر

 98.5 0.5 - 1.0 0.7 12.4 83.9 کويت 

 22.1 - - - 0.5 1.1 20.6 لبنان 

 39.9 - - - 3.6 8.8 27.5 يمن 

 773.6 3.7 0.2 2.0 25.7 118.7 623.4 ساير 

 2128.5 7.9 1.0 3.8 52.0 325.6 1738.3 خاور میانه جمع 

        آفريقا

 487.0 1.9 0.5 0.8 21.9 65.3 396.6 فريقای جنوبی آ

 170.5 0.4 - 0.3 6.3 47.7 115.9 الجزاير 

 80.5 0.4 - - 1.4 18.1 60.6 لیبی 

 1111.6 - - - 66.6 73.9 971.1 جمهوری دموکراتیک کنگو

 285.8 1.5 1.9 0.5 24.6 51.0 206.3 مصر
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 ... ادامه (0)  2202ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-87جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل )ميليون تن 

2CO (2) 4CH (3) O2N (4) نام كشور 
 

 صنعتیفرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

 68.8 - - - 5.9 11.8 51.2 مراکش

  0.4 233.5 0.6 35.5 88.0 109.0 نیجريه 

 2230.7 - 0.6 0.4 427.5 619.5 1182.8 ساير 

 4668.5 4.6 3.0 2.6 589.7 975.3 3093.4 آفريقا جمع 

        آسیا و اقیانوسیه 

 591.6 0.5 0.6 8.0 51.5 122.6 408.5 استرالیا 

 1908.5 1.1 0.1 - 91.3 218.9 1597.0 اندونزی 

 336.6 1.0 - - 30.1 155.2 150.3 پاکستان 

 422.2 1.4 - - 30.2 104.4 286.2 تايلند

 10755.7 57.1 8.4 183.9 550.3 1642.3 8313.7 چین 

 301.0 4.3 2.7 0.1 5.0 8.9 280.1 چین تايپه 

 76.7 0.1 0.2 1.2 11.3 28.1 35.7 زالندنو 

 1347.4 3.8 6.7 60.3 25.7 40.3 1210.6 ژاپن 

 152.3 0.5 - - 12.5 56.1 83.3 فیلیپین 

 650.7 6.2 1.9 2.8 14.7 32.0 593.1 کره جنوبی 

 326.8 0.8 0.4 0.1 15.0 33.6 277.0 مالزی 

 2814.9 5.8 1.7 13.4 234.1 621.5 1938.3 هندوستان 

 47.7 0.2 - - 0.5 3.1 44.0  هنگ کنگ 

 1539.2 0.4 0.7 7.0 135.6 431.2 964.3 ساير

 21271.1 83.0 23.4 276.8 1207.8 3498.1 16182.1 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 461.9 - - - 4.0 0.1 457.8 المللی هوايی  نقل بین حمل و

 659.9 - - - 4.9 1.6 653.5 المللی دريايی حمل و نقل بین

 49802.2 166.8 72.7 776.2 3084.2 7813.4 37888.9 كل جهان 

 OECD  13192.2 1561.6 786.1 516.5 27.1 70.1 16153.6 کشورهای

 OECD 23585.4 6250.2 2289.2 259.7 45.6 96.7 32526.8کشورهای غیر 

 4955.1 10.6 5.4 108.3 273.7 524.8 4032.4 کشور اتحاديه اروپا 82

I  (5)کشورهای عضو ضمیمه 
 14419.1 2062.5 837.9 535.4 46.1 72.7 17973.7 

 I  22358.5 5749.3 2237.4 240.9 26.7 94.1 30706.7کشورهای غیر عضو ضمیمه 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:

 به روز شده است.  0214المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 0212( ارقام سال 1
 .ت، انتشار فرار، فرآيندهاي صنعتي و ساير منابع ( شامل انتشار ناشي از احتراق انواع سوخ0

 .( شامل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، ضايعات و ساير منابع 3
 .( شامل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، فرآيندهاي صنعتي و ساير منابع 4
و كشورهاي  اكشور مركزي و شرق اروپ 41و  OECD  ،EECكنوانسيون تغيير آب و هوا، مشتمل بر كشورهاي  I: كشورهاي عضو ضميمه  Iضميمه ( 5

 باشند. مي 55/5مقادير كمتر از                                                      . (EITS)داراي اقتصاد در حال گذارتازه استقالل يافته شوروي سابق 
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 (0) 2202سال  دركشورهای مختلف بخش انرژی  ایگلخانهمیزان انتشار گازهای ( : 2-88جدول )
  (دي اکسيد کربن معادل  ميليون تن)

   4CH (3 )  O2N (3 ) )سوخت(    2CO (2) نام كشور

    آمريكای شمالی

 63.2 211.1 5427.1 اياالت متحده آمريكا 

 6.6 43.2 531.4 کانادا 

 3.7 40.3 417.9 مكزيک 

 73.6 294.5 6376.4  جمع آمريكای شمالی

    جنوبی آمريكای مركزی و 

 1.8 15.8 176.3 آرژانتین 

  0.1 4.1 آنتیل هلند

 0.2 3.4 32.0 اکوادور 

 7.4 43.3 388.5 برزيل

 0.3 3.9 41.8 پرو 

  12.6 38.4 ترينیداد و توباگو 

 0.6 4.3 69.8 شیلی 

 0.7 13.6 61.8 کلمبیا 

 0.8 23.9 182.4 ونزوئال 

 2.1 18.5 144.8 ساير 

 13.9 139.4 1139.8 مركزی و جنوبی  جمع آمريكای

    اروپا و اورآسیا 

 0.1 10.9 23.8 آذربايجان

 5.6 14.8 769.9 آلمان 

 0.7 2.2 69.4 اتريش 

 0.3 25.6 100.2 ازبكستان

 2.4 3.3 267.9 اسپانیا 

 0.4 1.0 35.2 اسلواکی 

 2.4 13.3 473.6 انگلستان 

 1.2 48.0 271.7 اوکراين

 3.1 7.0 399.2 ايتالیا 

 0.3 2.1 38.9 ايرلند

  - 1.9 ايسلند 

 0.7 1.5 109.6 بلژيک 

 0.3 1.6 44.2 بلغارستان 
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  ... ادامه  (0)2202ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-88جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   4CH (3 )  O2N (3 ) )سوخت(   2CO (2) نام كشور

 0.5 1.5 48.1 پرتغال 

 0.1 19.5 56.6 ترکمنستان

 3.1 15.2 265.9 ترکیه 

 1.5 5.2 114.3 جمهوری چک 

 0.6 1.2 47.4 دانمارک 

 6.8 426.0 1580.2 روسیه

 0.7 1.1 64.5 روسیه سفید

 0.5 12.3 75.4 رومانی 

 1.2 1.3 47.2 سوئد 

 0.4 1.2 43.8 سوئیس 

 3.5 36.1 355.1 انسه فر

 2.4 0.9 62.4 فنالند 

 1.4 45.7 217.4 قزاقستان

 0.1 0.1 10.6 لوکزامبورگ

 4.0 41.7 306.4 لهستان 

 0.1 1.8 13.3 لیتوانی

 0.3 2.2 49.0 مجارستان 

 0.3 13.1 39.4 نروژ 

 0.8 5.7 187.0 هلند 

 0.7 1.7 84.2 يونان 

 1.4 18.9 185.3 ساير 

 48.2 783.4 6458.8 پا و اورآسیا اروجمع 

    خاورمیانه 

 0.1 0.8 18.8 اردن 

 0.2 23.8 152.3 امارات متحده عربی 

  3.0 28.1 بحرين 

 0.2 6.2 57.5 سوريه 

 0.5 16.6 101.2 عراق 

 1.1 51.7 414.9 عربستان سعودی 

 0.1 15.4 57.8 عمان 

 0.1 39.6 60.6 قطر

 0.2 11.4 80.3 کويت 

 0.1 0.1 18.3 لبنان 

 0.5 2.4 23.7 يمن 

 2.2 80.5 576.5 ساير 

 5.2 251.5 1589.8 خاورمیانه جمع 
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  ... ادامه  (0)2202ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-88جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   4CH (3 )  O2N (3 ) )سوخت(   2CO (2) نام كشور

    آفريقا 

 2.2 29.8 376.3 آفريقای جنوبی 

 0.5 37.5 97.5 الجزاير

 0.2 16.0 51.1 لیبی 

 1.4 6.6 1.8 جمهوری دموکراتیک کنگو

 1.7 29.7 184.0 مصر 

 0.7 1.6 46.3 مراکش

 1.9 36.1 56.4 نیجريه 

 10.5 110.9 168.8 ساير 

 19.0 268.2 982.3 آفريقا جمع 

    آسیا و اقیانوسیه 

 3.7 44.1 387.3 استرالیا 

 4.1 68.2 392.4 اندونزی 

 3.7 40.5 135.4 پاکستان 

 3.2 23.2 236.2 تايلند 

 58.1 819.3 7252.8 چین

 1.4 1.4 270.2 چین تايپه 

 0.3 1.5 31.0 زالندنو 

 7.1 3.3 1134.1 ژاپن 

 0.8 6.1 76.1 فیلیپین 

 3.8 7.3 564.5 کره جنوبی 

 1.0 21.7 187.1 مالزی 

 28.8 116.1 1749.3 هندوستان 

 0.2 0.8 42.2 هنگ کنگ 

 6.8 88.4 365.3 ساير 

 122.7 1241.7 12823.8 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 4.0 0.1 457.8 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 4.9 1.6 653.5 المللی دريايی حمل و نقل بین

 291.6 2980.4 30482.1 كل جهان 

 OECD  12491.3 530.4 124.7 کشورهای

 OECD 16879.6 2448.3 158.0کشورهای غیر 

 32.9 164.8 3678.9 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   13449.9 972.3 126.4کشورهای عضو ضمیمه 

 I 15921.0 2006.4 156.2عضو ضمیمه  غیرکشورهای 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                مأخذ:  

 به روز شده است.  0214المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 0212( ارقام سال 1
 باشند. مي 55/5مقادير كمتر از                              . ( انتشار ناشي از بخش انرژي3                                       .انتشار ناشي از احتراق سوخت( 2
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  2202  های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سالدی اكسید كربن از انواع سوختانتشار ( : میزان 2-88جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

      آمريكای شمالی

 5074.1 30.8 1375.0 2055.5 1612.8 اياالت متحده آمريكا

 533.7 0.8 194.3 266.8 71.9 کانادا 

 435.8 - 135.3 259.8 40.7 مكزيک

 6043.7 31.6 1704.6 2582.2 1725.4 جمع آمريكای شمالی

      آمريكای مركزی و جنوبی

 188.5 - 95.8 87.3 5.5 آرژانتین

 4.8 - - 4.8 - نتیل هلند آ

 33.1 - 1.2 32.0 - اکوادور 

 440.2 - 59.7 322.8 57.7 برزيل

 45.8 - 15.5 27.2 3.2 پرو

 37.1 - 32.7 4.4 - ترينیداد و توباگو 

 77.8 - 9.4 44.3 24.1 شیلی

 67.4 - 18.1 39.8 9.5 کلمبیا 

 178.3 - 63.0 114.4 0.8 ونزوئال

 152.4 - 12.9 132.6 6.9 ساير

 1225.3 - 308.2 809.5 107.7 آمريكای مركزی و جنوبی  جمع

      اروپا و اورآسیا 

 29.3 - 19.3 10.0 - آذربايجان

 755.3 18.3 163.1 256.4 317.5 آلمان

 64.7 3.1 17.1 30.7 13.9 اتريش

 111.1 - 96.4 9.1 5.7 ازبكستان

 266.6 0.8 65.2 142.2 58.4 اسپانیا 

 31.9 0.2 9.6 9.3 12.8 واکی اسل

 457.5 3.5 152.5 157.9 143.5 انگلستان

 281.1 - 95.1 36.4 149.6 اوکراين

 374.8 4.9 142.0 167.4 60.4 ايتالیا

 35.6 0.2 9.2 17.0 9.2 ايرلند

 1.8 - - 1.5 0.4 ايسلند 

 104.6 11.2 33.4 48.9 11.1 بلژيک 

  44.3 5.5 10.6 28.2 بلغارستان 

 45.9 1.1 9.1 24.4 11.4 پرتغال 

 63.8 - 46.0 17.8 - ترکمنستان
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 ... ادامه  2202های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال دی اكسید كربن از انواع سوختانتشار ( : میزان 2-88جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

 302.4 0.2 86.9 76.5 138.9 ترکیه

 107.8 1.0 15.6 21.8 69.4 جمهوری چک

 37.1 1.8 8.1 17.1 10.0 دانمارک

 1659.0 18.9 864.9 350.0 425.2 روسیه 

 71.1 0.1 38.3 29.7 3.0 روسیه سفید

 79.0 0.1 23.5 24.3 31.1 رومانی 

 40.4 2.5 2.4 28.4 7.2 سوئد 

 41.3 3.6 6.8 30.3 0.5 سوئیس 

 333.9 5.7 85.3 202.6 40.3 فرانسه 

 49.4 0.8 6.5 23.8 18.4 فنالند 

 225.8 - 49.4 32.1 144.3 قزاقستان

 10.2 0.2 2.5 7.4 0.2 لوکزامبورگ

 293.8 2.8 29.2 63.1 198.7 لهستان 

 13.3 - 5.4 7.0 0.9 لیتوانی

 43.6 0.4 18.7 14.3 10.2 مجارستان 

 36.2 0.9 9.9 22.5 2.8 نروژ

 173.8 3.4 75.6 64.4 30.4 هلند

 77.5 0.1 8.1 36.4 33.0 يونان

 184.9 0.4 29.4 66.5 88.5 ساير 

 6448.5 86.1 2230.0 2057.4 2075.1 جمع اروپا و اورآسیا 

      خاورمیانه 

 21.7 - 1.5 20.2 - اردن 

 171.0 - 128.2 36.2 6.5 امارات متحده عربی

 28.8 - 24.1 4.7 - بحرين

 40.1 - 10.5 29.5 - سوريه

 119.0 - 11.5 107.5 - عراق

 458.8 - 131.2 327.6 - عربستان سعودی 

 67.6 - 43.0 24.6 - عمان

 75.8 - 59.9 15.9 - قطر

 91.3 - 34.7 56.6 - کويت

 21.0 - - 20.4 0.6 لبنان 

 20.0 - 1.6 18.4 - يمن 

 605.4 - 297.4 271.4 36.6 ساير 

 1720.4 - 743.7 932.9 43.8 جمع خاورمیانه 
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 ادامه ...  2202های قابل احتراق در كشورهای مختلف  جهان در سال ر دی اكسید كربن از انواع سوختاشتنا( : میزان 2-88جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

      آفريقا 

 376.1 - 4.0 73.8 298.4 آفريقای جنوبی 

 114.4 - 62.9 50.9 0.6 الجزاير

 44.2 - 10.4 33.8 - لیبی

  - 2.4 2.4 - جمهوری دموکراتیک کنگو

 196.9 - 88.2 107.2 1.5 مصر 

 51.8 - 2.5 37.6 11.7 مراکش

 64.6 - 28.6 35.8 0.1 نیجريه

 182.1 - 23.4 141.8 17.0 ساير

 1032.4 - 219.9 483.3 329.3 جمع آفريقا 

      آسیا و اقیانوسیه 

 386.3 0.4 68.8 128.8 188.2 استرالیا 

 435.5 0.1 79.6 231.4 124.4 اندونزی

 137.4 - 59.2 64.0 14.2 پاکستان 

 256.7 - 81.1 107.4 68.2 تايلند 

 8205.9 21.5 266.2 1153.7 6764.4 چین

 256.6 3.1 31.5 74.9 147.1 چین تايپه

 32.1 - 8.1 17.5 6.5 زالندنو 

 1223.3 8.0 259.8 535.8 419.8 ژاپن 

  79.5 7.6 38.3 33.6 فیلیپین 

 592.9 12.1 106.0 183.6 291.2 کره جنوبی 

  195.9 65.9 68.4 61.7 مالزی

 1954.0 1.2 104.5 489.1 1359.3 هندوستان 

 45.0 - 6.0 9.4 29.5 هنگ کنگ 

 382.9 1.4 89.0 158.0 134.5 ساير 

 14184.0 47.7 1233.4 3260.3 9642.6  جمع آسیا و اقیانوسیه

 477.8 - - 477.8 - المللی هوايی  حمل و نقل بین

 602.2 - - 602.2 - المللی دريايی حمل و نقل بین

 31734.4 165.4 6439.8 11205.4 13923.8 كل جهان 

 OECD  3904.3 5001.7 3121.4 118.8 12146.1 کشورهای

 OECD 10019.5 5123.7 3318.4 46.7 18508.3کشورهای غیر 

 3504.9 62.4 898.1 1407.7 1136.7 کشور اتحاديه اروپا 82

 I  4156.2 4952.5 3906.1 126.1 13140.9کشورهای عضو ضمیمه 

 I 9767.6 5172.9 2533.7 39.3 17513.5عضو ضمیمه غیرکشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
  باشند. مي 55/5مقادير كمتر از 



      

 
   1159ترازنامه انرژي سال  915

 

  2202جهان در سال كشورهای مختلف ها در دی اكسید كربن ناشی از احتراق سوخت به تفكیک بخشر اشتنا( : 2-82جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی و 

 حرارت

صنايع  ساير

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 جمع ساير خانگی

        آمريكای شمالی

 5074.1 240.3 301.6 1667.3 495.4 283.0 2086.6 مريكا آاياالت متحده 

 533.7 56.1 39.0 171.4 111.5 58.5 97.2 کانادا 

 435.8 13.9 18.9 153.1 58.6 58.0 133.3 مكزيک

 6043.6 310.3 359.5 1991.8 665.5 399.5 2317.1 جمع آمريكای شمالی

        آمريكای مركزی و جنوبی

 188.5 12.2 23.0 48.3 33.9 17.5 53.5 آرژانتین

 4.8 - 0.2 1.6 0.9 1.2 0.9 آنتیل هلند 

 33.1 0.8 2.7 16.0 4.7 1.7 7.2 اکوادور 

 440.2 20.7 17.4 198.9 121.4 27.6 54.2 برزيل

 45.8 1.3 1.9 17.7 9.7 3.8 11.4 پرو

 37.1 - 0.3 3.1 19.4 8.1 6.2 ترينیداد و توباگو

 77.8 2.6 3.6 22.2 12.9 2.8 33.7 شیلی

 67.4 5.1 3.8 27.6 15.6 7.6 7.7 کلمبیا 

 178.3 1.7 5.2 52.3 58.5 26.9 33.6 ونزوئال

 152.6 8.2 7.1 53.4 24.8 2.5 56.8 ساير 

 1225.6 52.6 65.2 441.1 301.8 99.7 265.2 آمريكای مركزی و جنوبی جمع 

        اروپا و اورآسیا 

 29.3 1.5 4.8 6.4 2.6 2.3 11.7 آذربايجان

 755.3 44.5 92.8 147.2 111.7 24.6 334.4 آلمان

 64.7 2.2 6.7 21.3 12.4 7.3 14.8 اتريش

 111.1 10.3 33.4 7.8 19.5 3.8 36.5 ازبكستان 

 266.6 15.6 16.5 82.0 42.9 19.8 89.8 اسپانیا 

 31.9 2.3 2.7 6.4 7.8 4.5 8.1 اسلواکی 

 457.5 21.4 71.0 112.9 43.8 29.4 178.9 انگلستان

 281.1 6.6 35.2 30.1 71.0 6.3 131.8 اوکراين

 374.8 26.4 50.4 102.0 53.3 15.3 127.3 ايتالیا

 35.5 2.6 6.0 10.3 3.8 0.3 12.5 ايرلند

 1.8 0.6 - 0.8 0.5 - - ايسلند 

 104.6 10.6 14.6 24.4 29.7 5.9 19.4 بلژيک 

 44.3 0.8 1.1 8.2 3.8 1.0 29.4 بلغارستان 

 45.9 2.0 2.0 15.7 6.6 1.6 18.0 پرتغال 

 63.8 28.1 - 6.9 5.5 5.3 18.0 ترکمنستان

 302.4 32.7 38.8 52.0 54.7 11.0 113.2 ترکیه
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 ... ادامه  2202ها در كشورهای مختلف  جهان در سال ید كربن ناشی از احتراق سوخت به تفكیک بخشدی اكسانتشار ( : 2-82جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی و 

 حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 جمع ساير خانگی

 107.8 4.6 7.0 16.1 18.1 2.3 59.6 جمهوری چک

 37.1 2.5 2.6 11.3 3.7 2.4 14.7 دانمارک

 1659.0 36.6 98.6 235.2 293.5 62.9 932.1 روسیه

 71.1 2.9 4.9 11.6 18.6 3.6 29.6 روسیه سفید

 79.0 3.7 6.6 14.9 14.4 4.2 35.2 رومانی 

 40.4 1.9 0.2 20.0 8.2 2.7 7.4 سوئد 

 41.3 5.2 10.0 17.0 5.4 0.8 2.9 سوئیس 

 333.9 39.0 50.8 123.0 60.7 14.1 46.3 فرانسه 

 49.4 3.5 1.5 11.7 8.6 3.7 20.5 فنالند 

 225.8 11.6 12.5 14.5 62.3 39.8 85.0 قزاقستان

 10.2 0.7 0.9 6.6 0.9 - 1.1 لوکزامبورگ

 293.8 19.4 33.1 45.6 33.8 7.2 154.6 لهستان 

 13.3 0.6 0.7 4.3 3.2 1.6 3.0 لیتوانی

 43.6 4.2 7.2 10.7 5.4 1.5 14.5  مجارستان 

 36.2 2.9 0.4 13.2 7.1 10.3 2.3 نروژ

 173.8 18.2 17.7 32.5 40.4 11.4 53.5 هلند

 77.5 2.2 6.6 16.3 7.0 3.6 41.8 يونان 

 184.7 12.6 10.6 41.3 21.7 3.2 95.6 ساير 

 6448.6 380.7 647.8 1280.1 1082.4 313.8 2743.7 اروپا و اورآسیا  جمع

        خاورمیانه 

 21.7 0.8 1.5 6.8 1.3 0.7 10.5 دن ار

 171.0 - 0.5 28.3 79.7 2.1 60.3 امارات متحده عربی

 28.8 - 0.2 3.2 2.9 3.8 18.7 بحرين

 40.0 2.2 3.2 9.6 6.0 0.9 18.2 سوريه

 119.0 - 11.5 36.7 10.3 4.5 56.0 عراق

 458.8 - 4.2 119.3 113.8 21.0 200.6 عربستان سعودی 

 67.6 1.6 0.3 11.0 31.6 8.1 15.1 عمان

 75.8 - 0.3 10.5 17.8 30.0 17.1 قطر

 91.3 - 0.6 12.4 16.8 14.8 46.7 کويت

 21.0 - 2.5 5.3 1.2 - 11.9 لبنان 

 20.0 3.9 1.8 5.8 3.1 1.1 4.3 يمن 

 605.5 36.2 96.8 134.3 108.2 37.1 192.9 ساير 

 1720.5 44.7 123.4 383.2 392.7 124.1 652.3  خاورمیانه  جمع



      

 
   1159ترازنامه انرژي سال  990

 

 ... ادامه  2202ها در كشورهای مختلف  جهان در سال دی اكسید كربن ناشی از احتراق سوخت به تفكیک بخشانتشار ( : 2-82جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی و 

 حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 جمع ساير خانگی حمل و نقل

        آفريقا 

 376.1 17.4 15.1 48.4 58.8 3.4 233.0 جنوبی  آفريقای

 114.3 3.5 16.7 36.6 13.6 12.5 31.5 الجزاير 

 44.2 - 2.1 16.6 4.5 1.7 19.3 لیبی 

 2.4 - - 2.2 0.2 - - جمهوری دموکراتیک کنگو 

 196.9 7.1 15.4 50.4 36.4 14.7 72.9 مصر 

 51.8 5.6 3.9 14.5 7.6 1.3 19.0 مراکش

 64.6 6.5 1.5 25.2 7.8 12.0 11.6 نیجريه 

 182.0 14.6 10.9 78.1 33.3 2.4 42.7 ساير 

 1032.4 54.3 65.7 271.9 162.2 48.0 430.2 آفريقا  جمع

        آسیا و اقیانوسیه 

 386.3 10.6 8.4 89.7 48.7 30.0 198.8 استرالیا 

 435.5 12.0 17.4 128.6 94.0 24.9 158.5 اندونزی

 137.4 3.5 16.1 36.9 39.3 1.5 40.1  پاکستان

 256.7 14.7 6.3 60.9 69.5 21.9 83.4 تايلند 

 8205.9 241.6 310.4 702.9 2546.1 300.6 4104.3 چین

 256.6 4.9 4.4 34.9 54.2 13.9 144.3 چین تايپه

 32.1 2.7 0.5 13.4 6.3 1.6 7.7 زالندنو 

 1223.3 101.4 57.6 215.7 239.7 42.7 566.2 ژاپن 

 79.5 3.4 2.4 24.2 11.3 1.5 36.6 فیلیچین 

 592.9 27.1 33.0 88.1 101.6 38.6 304.6 کره جنوبی 

 195.9 5.6 1.9 42.9 38.0 17.3 90.2 مالزی

 1954.0 72.5 80.6 216.2 473.2 67.2 1044.2 هندوستان 

 45.0 0.8 0.8 6.3 7.7 - 29.4 هنگ کنگ 

 383.1 23.9 17.8 78.5 122.6 10.6 129.6 ساير 

 14184.2 524.7 557.6 1739.2 3852.2 572.3 6937.9 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 477.8 - - 477.8 - - - المللی هوايی  حمل و نقل بین

 602.2 - - 602.2 - - - المللی دريايی حمل و نقل بین

 31734.3 1367.4 1819.2 7187.0 6456.8 1557.6 13346.4 كل جهان 

 OECD  4830.3 697.1 1645.6 3340.4 904.9 727.8 12146.1 ورهایکش

 OECD 8516.1 860.5 4811.2 2766.6 914.3 639.6 18508.3کشورهای غیر 

 3504.9 232.1 402.7 861.7 527.3 166.5 1314.5 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   5479.4 677.4 1879.2 3377.1 997.1 730.6 13140.9کشورهای عضو ضمیمه 

 I  7867.0 880.2 4577.6 2729.9 822.1 636.8 17513.5کشورهای غیر عضو ضمیمه 

  ,IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
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 2202جهان در سال كشورهای مختلف ها در اكسید كربن به تفكیک بخشانتشار دی ( : سرانه 2-80جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

صنايع ساير 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 (0)حمل و نقل

حمل و نقل 

 ایجاده
 ساير

كل سرانه 

نشر 

2CO 

        آمريكای شمالی

 16145.4 1724.2 4496.0 5305.0 1576.3 900.4 6639.4 مريكا آاياالت متحده 

 15302.1 2727.6 4105.5 4913.0 3197.1 1678.5 2785.9 کانادا 

 3723.0 280.3 1272.0 1308.3 500.4 495.5 1138.4 مكزيک

 12963.0 1436.7 3657.3 4272.2 1427.4 856.9 4969.8 شمالی آمريكایكل 

        آمريكای مركزی و جنوبی

 4588.0 857.4 1053.7 1176.1 825.4 426.3 1302.8 آرژانتین

 20847.1 928.5 6806.7 6806.7 3859.5 5138.1 4114.3 آنتیل هلند 

 2136.4 226.7 990.0 1034.8 305.3 107.9 461.6 اکوادور 

 2216.1 191.9 902.8 1001.2 611.3 138.7 273.0 برزيل

 1527.9 106.3 526.2 591.9 323.8 125.9 380.0 پرو

 27742.6 244.4 2070.7 2304.4 14525.1 6049.0 4619.8 ترينیداد و توباگو

 4468.8 356.1 1154.6 1275.9 741.6 159.5 1935.8 شیلی

 1411.9 187.2 552.9 577.8 327.9 158.6 160.4 کلمبیا 

 5951.5 231.9 1746.8 1747.4 1953.0 898.3 1120.9 ونزوئال

 2528.4 243.1 838.7 909.5 623.1 205.5 547.0 ی مركزی و جنوبیآمريكا  كل

        اروپا و اورآسیا 

 3149.1 677.4 632.3 688.1 275.6 250.2 1257.9 آذربايجان

 9219.9 1676.0 1735.2 1797.1 1363.7 300.7 4082.4 آلمان

 7682.1 1060.5 2446.6 2530.6 1469.0 863.8 1758.2 اتريش

 3732.5 1466.1 139.5 260.8 654.1 126.4 1225.1 انازبكست

 5774.7 695.7 1512.9 1776.5 929.1 429.1 1944.3 اسپانیا 

 5897.5 928.3 1081.2 1184.6 1444.4 833.8 1506.5 اسلواکی 

 7180.8 1450.5 1687.2 1771.7 687.6 462.1 2808.9 انگلستان

 6164.9 916.2 543.3 661.0 1558.1 139.1 2890.4 اوکراين

 6153.4 1261.8 1574.8 1674.3 875.4 251.9 2090.0 ايتالیا

 7744.5 1884.4 2181.5 2235.4 826.2 74.9 2723.6 ايرلند

 5725.5 1749.4 2368.5 2464.3 1502.1 - 9.7 ايسلند

 9458.8 2283.0 2141.7 2204.1 2685.6 533.4 1752.8 بلژيک 

 6063.2 259.5 1038.5 1117.6 524.1 141.4 4020.6 بلغارستان 

 4338.3 377.3 1408.7 1484.9 625.1 153.1 1697.9 پرتغال 

 12338.0 5429.0 676.3 1341.2 1060.0 1019.3 3488.5 ترکمنستان



      

 
   1159ترازنامه انرژي سال  999

 

 ... ادامه 2202ها در كشورهای مختلف جهان در سال ر دی اكسید كربن به تفكیک بخشاشتنا( : سرانه 2-80جدول )
  گرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر()کيلو

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

صنايع ساير 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 (0)حمل و نقل

حمل و نقل 

 ای جاده
 ساير

كل سرانه 

نشر 

2CO 

 4037.2 954.0 628.9 694.2 730.9 147.0 1511.0 ترکیه

 10254.9 1107.9 1474.1 1534.8 1717.7 222.7 5671.7 جمهوری چک

 6641.9 906.1 1854.4 2025.5 655.0 421.0 2634.3 دانمارک

 11558.5 942.3 968.7 1638.8 2044.7 438.6 6494.2 روسیه

 7514.7 822.7 1069.3 1223.0 1962.4 383.4 3123.2 روسیه سفید

 3933.6 512.0 694.7 739.9 716.9 209.8 1754.9 رومانی 

 4245.5 217.2 2025.0 2103.5 862.2 281.3 781.3 سوئد 

 5202.5 1915.5 2101.1 2144.8 675.1 104.3 362.8 سوئیس 

 5102.8 1372.5 1801.1 1879.4 927.9 214.8 708.1 فرانسه 

 9127.2 917.1 2004.8 2152.4 1587.8 688.5 3781.4 فنالند 

 13446.6 1435.9 787.6 866.5 3710.8 2368.5 5064.9 قزاقستان

 19213.0 3011.6 12301.6 12342.5 1754.7 - 2104.2 لوکزامبورگ

 7623.2 1363.0 1152.1 1183.0 878.3 186.1 4012.9 لهستان 

 4460.0 430.2 1327.4 1428.3 1061.5 547.8 992.1 لیتوانی

 4390.2 1149.2 1059.9 1081.7 540.8 154.6 1463.9  مجارستان 

 7209.6 653.8 1876.8 2639.1 1409.6 2044.7 462.4 نروژ

 10372.8 2144.0 1891.9 1940.3 2413.7 682.4 3192.4 هلند

 6987.1 797.2 1251.1 1466.5 630.0 324.2 3769.2 يونان 

 7176.2 1144.5 1236.6 1424.5 1204.5 349.2 3053.3 و اورآسیا  اروپا كل

        خاورمیانه 

 3434.6 371.6 1070.4 1075.7 202.9 114.8 1669.6 اردن 

 18571.2 59.0 2994.1 3074.0 8661.1 229.1 6548.0 امارات متحده عربی

 21857.4 175.6 2321.5 2391.0 2209.7 2897.2 14183.9 بحرين

 1787.8 243.0 419.1 426.7 265.9 41.2 810.9 سوريه

 3652.3 353.5 1126.9 1126.9 316.3 137.2 1718.5 عراق

 16219.0 148.4 4136.1 4216.9 4021.3 742.5 7089.9 عربستان سعودی 

 20408.3 563.8 3332.1 3332.1 9531.1 2436.3 4545.0 عمان

 36949.7 156.9 5133.2 5133.2 8692.9 14605.7 8360.9 قطر

 28080.8 172.3 3814.3 3814.3 5171.5 4560.8 14361.9 کويت

 4751.6 575.0 1195.1 1195.1 282.1 - 2699.3 لبنان 

 837.3 240.6 242.3 242.3 128.9 46.1 179.4 ن يم

 7773.0 760.4 1711.5 1731.4 1773.8 560.7 2946.7  خاورمیانه كل 
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 ... ادامه 2202ها در كشورهای مختلف جهان در سال دی اكسید كربن به تفكیک بخشانتشار ( : سرانه 2-80جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 ورنام كش
برق عمومی 

 و حرارت

صنايع ساير 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 (0)حمل و نقل

حمل و نقل 

 ای جاده
 ساير

كل سرانه 

نشر 

2CO 

        آفريقا 

 7195.1 620.8 862.6 926.6 1125.4 65.2 4457.1 آفريقای جنوبی 

 2971.5 524.6 911.4 950.2 353.7 323.9 819.1 الجزاير 

 7181.5 338.5 2693.9 2695.9 735.3 272.6 3139.1 لیبی 

 36.8 0.4 33.7 33.7 2.3 - 0.3 جمهوری دموکراتیک کنگو

 2438.7 278.2 589.8 624.2 450.4 182.3 903.6 مصر 

 1594.0 290.7 445.0 445.0 233.9 38.9 585.5 مراکش

 382.4 47.5 148.8 149.2 46.2 70.9 68.6 نیجريه 

 953.2 110.8 239.6 251.0 149.8 44.3 397.2 آفريقا كل 

        آسیا و اقیانوسیه 

 16701.4 822.4 3269.1 3877.9 2106.0 1297.9 8597.1 استرالیا 

 1764.0 119.1 460.1 520.9 381.0 100.9 642.1 اندونزی

 767.1 109.2 191.5 206.1 219.2 8.5 224.1 پاکستان 

 3843.0 315.0 900.9 911.5 1040.0 327.9 1248.5 تايلند 

 6075.3 408.7 416.9 520.4 1885.0 222.6 3038.6 چین

 10950.4 395.3 1453.4 1489.4 2314.9 594.1 6156.6 چین تايپه

 7233.0 711.4 2724.2 3015.5 1408.5 370.3 1727.2 زالندنو 

 9590.6 1246.5 1521.2 1691.3 1879.3 334.7 4438.8 ژاپن 

 821.7 60.4 219.2 250.7 116.4 15.4 378.8 فیلیپین 

 11857.5 1202.4 1660.7 1761.1 2031.7 771.1 6091.3 کره جنوبی 

 6699.5 255.1 1458.9 1468.6 1299.0 591.4 3085.4 مالزی

 1580.0 123.8 162.4 174.8 382.7 54.3 844.4 هندوستان 

 6288.0 226.6 872.0 874.2 1074.1 - 4113.1 هنگ کنگ 

 3652.7 278.7 389.6 447.9 992.0 147.4 1786.7 اقیانوسیه آسیا و كل 

 4509.6 452.8 763.6 1021.3 917.5 221.3 1896.6 كل جهان 

 OECD  3851.1 555.8 1312.0 2663.2 2356.5 1301.7 9683.9 کشورهای

 OECD 1472.7 148.8 832.0 478.4 418.2 268.7 3200.6کشورهای غیر 

 6907.6 1251.1 1605.2 1698.2 1039.3 328.2 2590.7 اکشور اتحاديه اروپ 82

 I   4222.8 522.1 1448.3 2602.6 2233.6 1331.5 10127.3کشورهای عضو ضمیمه 

 I  1370.7 153.4 797.6 475.6 431.3 254.2 3051.4عضو ضمیمه غیرکشورهای 

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
 گردد. اي نيز مي( شامل حمل و نقل جاده4



      

 
   1159ترازنامه انرژي سال  995

 

 جهان به تفكیکكشورهای مختلف تولید برق و حرارت در در بخش ( : میزان انتشار دی اكسید كربن 2-82جدول )

 2202نوع سوخت در سال 
 ساعت(واتکيلو به)گرم دي اکسيد کربن   

 كل گاز نفت سنگزغال نام كشور

     آمريكای شمالی

 473.2 390.3 575.6 906.8 اياالت متحده آمريكا

 151.6 455.1 879.5 901.0 کانادا 

 453.4 406.8 696.7 963.5 مكزيک

     آمريكای مركزی و جنوبی

 397.2 476.1 731.8 1165.2 آرژانتین

 706.8 - 706.8 - آنتیل هلند 

 313.0 491.0 753.0 - اکوادور 

 98.1 428.3 727.0 1409.5 برزيل

 285.6 586.4 905.3 1173.8 پرو

 676.4 676.1 789.5 - ترينیداد و توباگو 

 483.0 438.1 984.1 868.8 شیلی

 122.8 451.9 921.3 959.7 کلمبیا 

 265.4 606.3 942.3 - ونزوئال

     اروپا و اورآسیا 

 479.7 516.0 621.7 - نآذربايجا

 441.3 288.2 549.0 830.5 آلمان

 161.4 274.8 399.1 988.4 اتريش

 453.0 493.7 628.2 1121.1 ازبكستان

 305.4 356.8 708.7 927.7 اسپانیا 

 202.0 263.1 432.9 797.0 اسلواکی 

 474.4 380.7 716.7 886.6 انگلستان

 361.2 228.9 459.1 910.3 اوکراين

 358.8 338.9 571.0 893.6 يتالیاا

 456.6 385.4 710.5 857.8 ايرلند

 0.2 - 1040.7 - ايسلند

 210.0 290.6 388.6 1318.3 بلژيک 

 468.9 244.3 437.0 892.7 بلغارستان 

 348.5 308.6 480.8 861.6 پرتغال 
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 در كشورهای مختلف جهان به تفكیک( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت 2-82جدول )

 ... ادامه2202نوع سوخت در سال 
 ساعت(کيلووات به )گرم دي اکسيد کربن   

 كل گاز نفت سنگزغال نام كشور

 896.5 896.5 - - ترکمنستان

 446.0 356.6 584.3 1022.5 ترکیه

 491.3 250.0 449.3 804.5 جمهوری چک

 214.2 232.1 437.7 484.0 دانمارک

 327.2 327.9 431.0 566.6 روسیه

 279.6 288.5 372.2 523.8 روسیه سفید

 421.5 291.0 420.5 901.3 رومانی 

 33.7 214.2 331.3 591.3 سوئد 

 39.3 242.6 328.4 - سوئیس 

 77.9 357.9 498.7 986.5 فرانسه 

 163.9 229.0 333.5 503.9 فنالند 

 410.2 574.0 301.5 416.5 قزاقستان

 612.2 283.6 388.1 700.7 لهستان 

 170.0 263.4 427.3 490.1 لیتوانی

 300.3 292.7 703.3 989.0 مجارستان 

 15.1 331.1 360.7 957.3 نروژ

 384.0 273.7 442.5 886.7 هلند

 682.1 387.6 737.0 1014.0 يونان

     خاورمیانه 

 635.6 499.4 670.2 - اردن 

 597.3 588.9 1195.7 - امارات متحده عربی

 754.7 754.7 - - بحرين

 582.4 543.0 801.8 - سوريه

 907.3 330.8 1945.6 - عراق

 738.2 636.6 820.3 - عربستان سعودی 

 602.1 598.0 766.2 - عمان

 493.0 493.0 - - قطر

 745.0 573.9 842.1 - کويت

 805.6 - 864.4 - لبنان 

 650.5 551.5 700.9 - يمن



      

 
   1159ترازنامه انرژي سال  995

 

 ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در كشورهای مختلف جهان به تفكیک2-82جدول )

 ... ادامه2202نوع سوخت در سال 
 ساعت(کيلووات به)گرم دي اکسيد کربن   

 كل گاز نفت سنگزغال نام كشور

     آفريقا 

 913.5 - 762.4 972.9 آفريقای جنوبی 

 549.2 528.5 935.4 - الجزاير

 568.6 383.4 858.2 - لیبی

 696.6 376.7 723.6 986.8 مراکش

 443.8 418.3 835.0 - مصر

 403.2 502.2 - - نیجريه

     آسیا و اقیانوسیه 

 798.9 522.2 679.2 993.8 استرالیا 

 809.2 529.7 869.3 1111.7 اندونزی

 417.6 580.0 702.8 2334.3 پاکستان 

 500.4 409.8 687.8 1011.4  تايلند

 734.1 517.9 751.9 948.6 چین

 583.2 384.4 908.3 878.7 چین تايپه

 172.1 411.5 1040.7 1128.0 زالندنو 

 548.3 435.3 613.7 908.6 ژاپن 

 502.4 358.5 726.2 936.8 فیلیپین 

 514.6 386.9 522.8 905.0 جنوبی کره 

 671.4 494.8 720.3 983.7 مالزی

 351.2 403.9 1083.3 987.6 ويتنام 

 926.1 440.0 1098.3 1219.0 هندوستان 

 757.8 431.7 755.6 886.9 هنگ کنگ 

 498.9 391.9 707.7 884.5 كل جهان 

 OECD  887.4 618.8 381.1 414.4 کشورهای

 OECD 883.0 752.5 400.6 564.1کشورهای غیر 

 332.1 316.9 569.9 823.8 کشور اتحاديه اروپا  82

 I  845.3 551.9 353.2 387.2کشورهای عضو ضمیمه 

 I  908.0 794.4 479.2 624.2کشورهای غیر عضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
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 2202های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال : برخی شاخص (2-83جدول )

 نام كشور

 به عرضه 2COانتشار 

  انرژی اولیه 

 )تن دی اكسید كربن / تراژول(

  (0)به تولید ناخالص داخلی 2COانتشار 
سرانه انتشار 

2CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 ريد قدرت خ

     آمريكای شمالی

 16.15 0.36 0.36 56.62 اياالت متحده آمريكا

 15.30 0.41 0.41 50.76 کانادا 

 3.72 0.28 0.42 55.25 مكزيک

 12.96 0.35 0.37 55.95 كل آمريكای شمالی

     آمريكای مركزی و جنوبی

 4.59 0.29 0.65 56.12 آرژانتین

 20.85 1.97 1.77 55.24 آنتیل هلند 

 2.14 0.24 0.60 54.82 اکوادور 

 2.22 0.17 0.39 37.32 برزيل

 1.53 0.15 0.36 50.42 پرو

 27.74 1.07 1.96 46.08 ترينیداد و توباگو 

 4.47 0.28 0.47 49.92 شیلی

 1.41 0.14 0.33 50.92 کلمبیا 

 5.95 0.38 0.93 55.75 ونزوئال

 2.53 0.22 0.48 45.14 كل آمريكای مركزی و جنوبی

     اروپا و اورآسیا 

 3.15 0.22 1.01 51.07 آذربايجان

 9.22 0.26 0.25 57.72 آلمان

 7.68 0.21 0.19 46.69 اتريش

 3.73 0.89 4.41 54.97 ازبكستان

 5.77 0.22 0.23 50.95 اسپانیا 

 5.90 0.28 0.51 45.74 اسلواکی 

 7.18 0.22 0.19 56.84 انگلستان

 6.16 0.83 2.94 54.73 اوکراين

 6.15 0.23 0.22 56.37 ايتالیا

 7.74 0.21 0.17 64.10 ايرلند

 5.73 0.17 0.11 7.71 ايسلند

 9.46 0.29 0.26 44.63 بلژيک 

 6.06 0.50 1.31 57.67 بلغارستان 

 4.34 0.21 0.24 51.24 پرتغال 

 12.34 1.11 3.77 59.62 ترکمنستان
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 ... ادامه  2202ای اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ه( : برخی شاخص2-83جدول )

 نام كشور

 به عرضه 2COانتشار 

  انرژی اولیه 

 )تن دی اكسید كربن / تراژول(

  (0)به تولید ناخالص داخلی 2COانتشار 
سرانه انتشار 

2CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

  قدرت خريد

 4.04 0.30 0.48 61.78 ترکیه

 10.25 0.43 0.72 60.36 جمهوری چک

 6.64 0.21 0.14 51.14 دانمارک

 11.56 0.76 1.69 52.37 روسیه

 7.51 0.50 1.55 55.70 روسیه سفید

 3.93 0.33 0.67 54.02 رومانی 

 4.25 0.12 0.10 19.24 سوئد 

 5.20 0.13 0.09 38.47 سوئیس 

 5.10 0.17 0.15 31.60 فرانسه 

 9.13 0.29 0.24 35.44 فنالند 

 13.45 0.70 2.59 72.04 قزاقستان

 7.62 0.42 0.72 71.70 لهستان 

 4.46 0.24 0.44 43.15 لیتوانی

 4.39 0.26 0.40 44.32 مجارستان 

 7.21 0.15 0.11 29.60 نروژ 

 10.37 0.28 0.26 52.82 هلند 

 6.99 0.33 0.37 69.72 يونان 

 7.18 0.33 0.37 52.40 كل اروپا و اورآسیا 

     خاورمیانه

 3.43 0.34 1.21 67.98 اردن 

 18.57 0.37 0.77 60.52 امارات متحده عربی 

 21.86 0.60 1.30 54.60 بحرين 

 1.79 0.53 1.40 63.66 سوريه 

 3.65 0.28 1.48 63.09 عراق 

 16.22 0.36 0.92 54.72 عربستان سعودی 

 20.41 0.51 1.47 61.38 ان عم

 36.95 0.31 0.61 47.73 قطر

 28.08 0.37 0.94 62.98 کويت 

 4.75 0.32 0.67 69.99 لبنان 

 0.84 0.24 1.08 68.90 يمن 

 7.77 0.39 1.06 58.30 خاورمیانه كل 
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 ... ادامه  2202ن در سال های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جها( : برخی شاخص2-83جدول )

 نام كشور

 به عرضه 2COانتشار 

  انرژی اولیه 

 )تن دی اكسید كربن / تراژول( 

  (0)به تولید ناخالص داخلی 2COانتشار 
سرانه انتشار 

2CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 قدرت خريد 

     آفريقا

 7.20 0.67 1.22 64.17 آفريقای جنوبی 

 2.97 0.26 0.93 58.96 لجزاير ا

 7.18 0.65 1.20 61.58 لیبی 

 1.59 0.26 0.62 65.87 مراکش 

 2.44 0.26 1.56 60.11 مصر

 0.38 0.08 0.36 11.53 نیجريه 

 0.95 0.25 0.78 33.65 كل آفريقا 

     آسیا و اقیانوسیه 

 16.70 0.44 0.42 71.92 استرالیا 

 1.76 0.22 1.02 48.70 اندونزی 

 0.77 0.20 0.99 38.28 پاکستان 

 3.84 0.32 1.15 48.44 تايلند

 6.08 0.63 1.81 67.72 چین 

 10.95 0.32 0.53 58.55 چین تايپه 

 7.23 0.28 0.26 40.49 زالندنو 

 9.59 0.31 0.26 64.60 ژاپن 

 0.82 0.15 0.55 44.60 فیلیپین 

 11.86 0.42 0.55 53.76 کره جنوبی 

 6.70 0.34 0.99 57.60 ی مالز

 1.61 0.37 1.63 52.61 ويتنام 

 1.58 0.35 1.41 59.22 هندوستان 

 6.29 0.14 0.19 73.43  هنگ کنگ 

 3.65 0.44 0.94 62.56 آسیا و اقیانوسیه كل 

 4.51 0.38 0.58 56.69 كل جهان 

 OECD  55.26 0.31 0.31 9.68 کشورهای

 OECD 56.88 1.23 0.42 3.20کشورهای غیر 

 6.91 0.25 0.24 50.93 کشور اتحاديه اروپا 82

 I  54.87 0.34 0.34 10.13کشورهای عضو ضمیمه 

 I  57.29 1.08 0.40 3.05کشورهای غیر عضو ضمیمه 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:

  . 2555هاي سال به دالر آمريكا برحسب قيمت 2COكيلوگرم ( 4
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نمودار ) 29-2( : انتشار دی اكسید كربن به عرضه انرژی اولیه در 

مناطق مختلف جهان در سال 2012
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كل جهان خاورمیانه آسیا و

اقیانوسیه

( تن / تراژول )

 
  

  OECD( : مالیات بر نشر گوگرد در سه كشور اروپايی عضو 2-84جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 دانمارک 
 8102در سال  111 کرون دانمارک بر تن  پائینگوگرد با درجه نفت کوره 

 تا کنون 8118از سال  96 گوگرد کرون دانمارک بر کیلوگرم  های صنعت و خانگی  سنگ حرارتی در بخش زغال

 نروژ  

 توا  15/1)بوا درجوه گووگرد پوائین     نفت کووره  

 (  گوگرد درصد 85/1
 87 هزار لیتر کرون نروژ بر 

 8102از سال 

 تاکنون

 5/1بویش از  )ا درجه گووگرد بواال   بنفت کوره 

 درصد گوگرد(
  0821سال  در  6 کرون نروژ بر تن

  85/1توا   15/1)بوا درجوه گووگرد بواال     نفت کوره 

 درصد گوگرد(
  0880سال  در  71 کرون نروژ بر تن

 سوئد 

 تا کنون 0880از سال   28 کرون سوئد بر تن پائین گوگرد با درجه نفت کوره 

 01)به ازای هر  21 سوئد بر تن کرون سنگ زغال

 درصد وزن گوگرد(

  0880از سال  

 تا کنون

 01)به ازای هر  21 کرون سوئد بر تن سنگ حرارتی برای تولید برق  زغال

 درصد وزن گوگرد(

  0882از سال  

 تا کنون

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second Quarter, 2014 Edition                              مأخذ:
 

 اكسیدهای ازت در دانمارك ( : مالیات بر نشر 2-85جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 دانمارک 

 تاکنون  8100از سال  29 کرون دانمارک بر تن پائین گوگرد با درجه نفت کوره 

 تاکنون 8101از سال  9 هزار لیتر کرون دانمارک بر  نفت کوره سبک 

 تاکنون 8101از سال  0.009 لیتر کرون دانمارک بر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(

 تاکنون 8100از سال  0.009 دانمارک بر لیتر کرون  بنزين موتور 

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2014 Edition                            مأخذ:
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  OECDكشور اروپايی عضو  چهار( : مالیات بر نشر دی اكسید كربن در 2-86جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 نروژ  

 

  8102در سال  016 کرون نروژ بر هزار لیتر  نفت کوره با درجه گوگرد پائین 

  0881سال  در 402 رون نروژ بر هزار لیترک باال با درجه گوگرد نفت کوره 

  8102در سال  0.91 کرون نروژ بر  لیتر بنزين موتور 

 تاکنون 8112از سال  0.5 کرون نروژ بر کیلوگرم  زغال سنگ

 سوئد

 8102در سال  927.9 کرون سوئد بر هزار لیتر  نفت کوره با درجه گوگرد پائین 

 8102در سال  3.093 تر کرون سوئد بر لی نفت کوره سبک 

 8102در سال  3.093 کرون سوئد بر لیتر نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(
 تاکنون  8102سال  از 2.5 کرون سوئد بر لیتر بنزين بدون سرب

  8118در سال  469 کرون سوئد بر تن زغال سنگ

  8118ر سال د 1564 کرون سوئد بر تن سنگ حرارتی برای تولید برقزغال

 تاکنون  8101از سال  0.35 کرون دانمارک بر مترمكعب گازطبیعی  دانمارک

 فنالند

 تاکنون 8102از سال  189.3 يورو بر تن  نفت کوره با درجه گوگرد پائین 

 تاکنون 8102از سال  159.9 يورو بر هزار لیتر  نفت کوره سبک 
 8102انتهای سال  تا 8108از سال  0.159 ورو بر لیتر ي نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(

 8102انتهای سال  تا 8108از سال  0.6436 يورو بر لیتر بنزين موتور 
 تاکنون 8102از سال  0.1138 يورو بر مترمكعب  گازطبیعی 

 تاکنون 8102از سال  131.53 يورو بر تن سنگ حرارتی مصرفی صنايع  زغال

 .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2014 Edition                            مأخذ:
 

  OECDهای عضو محیطی به تفكیک نوع سوخت در كشورزيستويژه های ( : مالیات2-87جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور عنوان

مالیات 
زيست 

 (0) محیطی

  دانمارک

  8102در سال  026 کرون دانمارک بر تن نفت کوره با درجه گوگرد پائین

 8102در سال  435 کرون دانمارک بر هزار لیتر   نفت کوره سبک

 8102در سال  0.405 کرون دانمارک بر لیتر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(
 8102 در سال 0.393 کرون دانمارک بر لیتر بنزين موتور 

 تاکنون 8101ابتدای سال   از 413.5 کرون دانمارک بر تن  خانگی و صنعتیحرارتی مصرفی در بخش  زغال سنگ
 تاکنون 8101از  ابتدای سال  kwh/ 0.062کرون دانمارک  برق

مالیات 
تخريب 
محیط 

 (8)زيست

 فنالند 

 0882سال در  7.01 يورو بر تن  نفت کوره با درجه گوگرد پائین
 0882سال در  7.01 يورو بر هزار لیتر  نفت کوره سبک

 0.045 يورو بر لیتر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(
تووا  0881از ابتوودای سووال 

 0882پايان سال 
 0882سال در  0.084 يورو بر لیتر  بنزين موتور 

 0882سال در  0.004 يورو بر مترمكعب   گازطبیعی  
 0882سال در  5.61 يورو بر تن  گسن زغال

مالیات 
حفاظت از 

محیط 
 (2)زيست

  0885سال در  11.64 کیلوکالری 017يورو بر  در بخش خانگی  مصرفی  گازطبیعی هلند 

مالیات ويژه 
 (1)تغییر اقلیم

 انگلستان

  8101تا مارچ  8102از آوريل  0.00524   ساعت  کیلوواتپوند بر  برق
 8101تا مارچ  8102از آوريل  0.00182 ر مترمكعبپوند ب گازطبیعی  

 8101تا مارچ  8102از آوريل  14.29 پوند بر تن  سنگ حرارتی مصرفی در صنايع   زغال

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2014 Edition                             مأخذ:
1) Environment Tax                                                   2) Environmental Damge Tax                

3) Environmental Protection Tax                              4) Special Tax (Climate Change Levy) 
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 :  ضرايب تبديل واحدهاي متعارف انرژي  5 پيوست

 

 تن معادل زغالسنگ كيلوكالري كواد بي تي يو ژول 

 1 ژول 1
6-

11×9/949  
11-

11  ×9/949  
6-

11 ×139  
11-

11 ×14/34  

 1 1111 بي تي يو 1
11-

11×1  1114/1  
9-

11 ×11/36  

11 كواد 1
11

 ×  1111  11
11

×1  1 11
11

 ×111  
6-

11 ×11/36  

966/3 4114 الريكيلوك 1  
11-

11 ×3966  1 
9-

11 ×9/141  

11 تن معادل زغال سنگ 1
9

×19/19  11
6

 ×96/19  
9-

11 ×96/19  11
6

 ×9  1 

11 بشكه معادل نفت خام 1
6

×6119  11
6

 ×1/1  
9-

11 ×1/1  11
3

 ×1461  1119/1  

11 تن معادل نفت خام 1
9

×96/44  11
6

 ×43/41  
9-

11 ×43/41  11
6

 ×9/11  111/1  

11 بيعيمترمكعب گازط 1
6

×16/39  11
3

 ×31/31  
11-

11 ×31/31  1911 
6-

11 ×1191  

11 فوت مكعب گازطبيعي 1
3

×1111  1111 
11-

11×1  1/111  
6-

11 ×36  

11 كيلووات در سال 1
9

×14/31  11
6

 ×19/19  
9-

11 ×19/19  11
3

 ×9139  196/1  

 

 
بشكه معادل 

 نفت خام

تن معادل نفت 

 خام

مترمكعب 

 گازطبيعي

فوت مكعب 

 گازطبيعي
 لووات در سالكي

 ژول 1
11-

11 ×4/163  
11-

11 ×34/11  
9-

11 ×14/16  
9-

11 ×941  
11-

11 ×91/31  

 بي تي يو 1
9-

11 ×191  
9-

11 ×19/13  
6-

11 ×31/11  111/1  
9-

11 ×41/33  

11 كواد 1
6

 ×4/191  11
6

 ×19/13  11
9

 ×31/11  11
11

 ×1  11
6

 ×41/33  

 كيلوكالري 1
9-

11 ×1/613  
9-

11 ×49/93  
6-

11 ×3/111  
6-

11 ×3966  
9-

11 ×9/131  

916/4 تن معادل زغال سنگ 1  6143/1  1/916  11
3

 ×96/19  9119/1  

1369/1 1 بشكه معادل نفت خام 1  1/164  1111 194/1  

311/9 تن معادل نفت خام 1  1 1111 11
3

 ×43/41  419/1  

 مترمكعب گازطبيعي 1
3-

11 ×119/6  
6-

11 ×3/131  1 31/31  
6-

11 ×1111  

 بيعيفوت مكعب گازط 1
6-

11 ×4/191  
6-

11 ×19/13  
3-

11 ×31/11  1 
6-

11 ×41/33  

114/1 كيلووات در سال 1  9141/1  4/146  11
3

 ×19/19  1 
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 :  طبقه بندي جغرافيايي مناطق  5پيوست 

 

 گردد. شامل اياالت متحده آمريكا، كانادا و مكزيك مي :آمريكاي شماليمنطقه 

آاژانتان،، وهيناه ، ورليال، شانكي، كك، ناا، كاكاتاايكا، كهواا،  ، اها           شاامل كواهايا    منطقه آمريكاي مركزي وجنوبي:

و ترينناداد  دومنننك، اكهادوا، ايسايهادوا، گهآت،اال، يائنتي، يندوااس،  امائنكا، آنتنل يكناد، ننكاااگهئا ، ناناماا، ناااگهئا ، نارو،      

وس، ونكناز، ورماهدا،  زايار وا ان، انگكساتاا،  زايار كااي،،،        تهواگه، ااوگهئ ، ونزوئال، آنتنگهآ و وااوهدا، آاووا، وايامااس، وااوااد  

دومنننك،،  زاير فايككند، گهياا فرانس ، گرينادا، گهآديهپ، گهياا، مااتنننك، مهنتسارات، نهاتهايكاه، كاني كناتن و ناهين،      

 گردد.   كني يهكنا، كني ننر و منكك،، كني وينسي و گرنادينن،  زاير )كهاينام، تركن و كايكاس( مي

  :منطقه اروپا و اورآسيا

شامل اتريش، وكژيك،  ، ها  چك، دان،ااك، اكتهني، فنالند، فرانسا ، آي،ااا، يهنااا، مسااكاتاا، ايساكند، ايريناد،         -

آي ااني،  ، انگكساتاا  ،ايتاينا، يهكزام هاگ، يكند، نروژ، ي ستاا، نرتغال، اككهاكي، اككهوني، اكپاننا، كاهئد، كاهئنن، تركنا    

گهي،، وكغااكتاا، كروواكي، ق رس، گن رايتاا، ماكدوننا  كاوق، مايتا، اوماني، صروستاا )ماهنتگرو تاا كاال    وهكني و يرل

(، اامنستاا، آذاوايساا، والاوس )اوكن  كفند(، گر ستاا، قزاقساتاا، قرقنزكاتاا، التهياا،    9111و كهلوو تا كال  4002

 گردد. ترك،نستاا، اوكراي، و الوكستاا مي ينتهاني،  ، ها  مهيداو ، فدااكنها اوكن ، تا نكستاا،

شامل كوهايا  وحري،،  ، ها  اكالمي ايراا، عراق، فكسطن، اشغايي، اادا، كهياي، ي نااا، ع،ااا،     :خاورميانهمنطقه 

 گردد.   قطر، عروستاا كعهد ، كهاي ، امااات متحده عروي و ي،، مي

وانگالد،، ورونياي   ، كره  نهوي، لالنادنه، چان،، يناك كنا ،     اكتراينا، ژان،شامل كوهايا   :و اقيانوسيه منطقه آسيا

ش،ايي، مايز ، مغهيساتاا، منان،ااا، نپاال، ناكساتاا، فنكنپان،،       دااايسالم، كام هج، چن، تايپ ، يندوكتاا، اندونز ، كره

رانسا ، كنري ااتي،   كنگانها، كر  النكا، تايكند، ويتنام، افغانستاا، وهتاا،  زاير كهك، تن،ها شرقي، فنساي، نهيننسانا  ف  

 واشد.  الئهس، ماكه، مايديه، كايدوننا  نه، نانهآ گنن  نه، كامهآ،  زاير كاي،ها، تهنگا و ونهاته مي

شامل كوهايا  ايسزيره، آنگهال، ونن،، وهتسهانا، كامروا، كنگه،  ، ها  دمهكراتنك كنگه، كاالل عااج،    منطقه آفريقا:

، ين ي، مراكش، مهلام نك، نامن نا، ننسري ، كنگال، آفريقا   نهوي، كهداا، تانزانناا،  مصر، اايتره، اتنهني، گاو،، غنا، كننا

تهگه، تهنن، لام نا، لي، اوهه، وهاكننافاكه، وهااند ،  زاير كنپ واده، آفريقا  مركز ، چاد، كهماهاوس،  ن اهتي، گننا     

مااالو ، ماايي، مهايتااني، ماهايتنن، ننسار، ايهنناها،        اكهاتهايال، گام نا، گنن ، گنن  ونسائه، يسهته، ين ريا، ماداگاككاا،

 شهد.  آاواندا، كائهتهم و نرينسنپ، كايككن، كنراييها، كهمايي، كهئنزيند و اوگاندا مي

شامل كوهايا  اكتراينا، اتريش، وكژيك، كانادا،  ، ها  چاك،   :(OECD)اي  هاي اقتصادي و توسعه سازمان همكاري

آي،اا، يهناا، مسااكتاا، ايسكند، ايريند، ايتاينا، ژان،، كره  نهوي، يهكزام هاگ، مكزياك، يكناد،    دان،ااك، فنالند، فرانس ،

، لالندنه، شنكي، فكسطن، اشغايي، نروژ، ي ستاا، نرتغال،  ، ها  اكاكهاكي، اكاپاننا، كاهئد، كاهئنن، تركنا ، انگكساتاا      

 گردد.   مي ، اكتهني و اككهونياياالت متحده آمريكا
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 گنرد. اياالت متحده آمريكا، كانادا، شنكي و مكزيك اا داورمي :آمريكايي OECDكشورهاي 

اتريش، وكژيك،  ، ها  چك، دان،اااك، اكاتهني، فنالناد، فرانسا ، آي،ااا، يهنااا، مسااكاتاا،         :اروپايي OECDكشورهاي 

 ي، اكپاننا، كهئد، كهئنن، تركن  و انگكستاا.  ايسكند، ايريند، ايتاينا، يهكزام هاگ، يكند، نروژ، ي ستاا، نرتغال، اككهاكي، اككهون

 گنرد.   كوهايا  اكتراينا، فكسطن، اشغايي، ژان،، كره  نهوي و لالندنه اا داورمي :آسيايي OECDكشورهاي 

شامل كوهايا  اتريش، وكژيك، وكغااكتاا، ق رس،  ، ها  چك، دان،اااك، اكاتهني، فنالناد،     :كشور اتحاديه اروپا 52

ا، يهناا، مسااكتاا، ايريند، ايتايناا، التهياا، ينتاهاني، يهكزام اهاگ، مايتاا، يكناد، ي ساتاا، نرتغاال، اومااني،          فرانس ، آي،ا

 واشد.  ، ها  اككهاكي، اككهوني، اكپاننا، كهئد و انگكستاا مي

، ين اي،  شامل كوهايا  ايسزيره، آنگهال، اكاهادوا، اياراا، عاراق، كهياي     :(OPEC)سازمان كشورهاي صادر كننده نفت 

 گردد.   ننسري ، قطر، عروستاا كعهد ، امااات متحده عروي و ونزوئال مي
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 OECDسنگ در كشورهاي  هاي عمده نفتي، گازطبيعي و زغال : ضريب تبديل و ارزش حرارتي فرآورده 3پيوست 

 
  (1)نفت كوره سنگينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 نام كشور
  چگالي
(t/kl) 

 حرارتي ويژه  ارزش
(kcal/kg) 

  ضريب تبديل
(107kcal/ kl) 

 0.9120 9600 0.95 استراليا 

 0.9600 9611 1.00 اتريش 

 0.9068 9750 0.93 بلژيك 

 0.9120 9600 0.95 كانادا 

 - 9600 - شيلي

 0.9437 9532 0.99 جمهوري چك 

 0.9409 9650 0.975 دانمارك

 - 9600 - استوني

 - 9600 - فنالند 

 - 9750 - فرانسه 

 0.9702 9800 0.99 آلمان 

 - 9600 - يونان 

 - 9500 - مجارستان )صنعت(

 - 9700 - مجارستان )نيروگاه(

 0.9196 9480 0.97 ايرلند

 - 9600 - فلسطين اشغالي 

 0.9312 - 0.9024 9600 0.97 -0.94 ايتاليا

 0.9120 9600 0.95 ژاپن

 0.8688 9203 0.944 كره

 0.9168 9650 0.95 لوكزامبورگ

 0.9956 10139 0.982 مكزيك 

 0.9174 9760 0.94 هلند 

 0.9572 10129 0.945 زالندنو 

 0.8578 - 0.8179 9974 0.86 -0.82 نروژ

 0.9383 9723 0.965 لهستان 

 0.9363 9554 0.98 پرتغال

 0.9602 9699 0.99 جمهوري اسلواكي 

 - 9600 - اسلووني 

 - 9400 - اسپانيا 

 0.9264 9600 0.965 سوئد 

 - 9600 - سوئيس 

 0.9312 9600 0.97 تركيه

 0.9673 9870 0.98 انگلستان 

 0.9429 9988 0.944 اياالت متحده آمريكا 

 واشد.   شامل نفي كهاه دااا  گهگرد ونش ال يك داصد مي( 9    



      

 
  5315ترازنامه انرژي سال  135

 

  ره سبكنفت كوچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 نام كشور
  چگالي

(t/kl) 

 ارزش حرارتي ويژه 

(kcal/kg) 

  ضريب تبديل

(107kcal/ kl) 

 0.8694 10350 0.84 اتريش 

 0.8610 10250 0.84 بلژيك 

 0.8591 10350 0.83 كانادا 

 0.8826 10263 0.86 جمهوري چك 

 0.8744 10175 0.859 دانمارك

 0.8694 10350 0.84 فنالند 

 0.8535 10100 0.845  فرانسه

 0.8874 10200 0.87 آلمان 

 0.8591 10350 0.83 يونان 

 0.8522 10170 0.838 ايرلند

 0.8474 10210 0.84 -0.82 ايتاليا

 0.8280 10350 0.8 ژاپن

 0.7062 8117 0.87 كره جنوبي

 0.8610 10250 0.84 لوكزامبورگ 

 0.9243 10849 0.852 مكزيك 

 0.8484 10100 0.84 هلند 

 0.8542 10366 0.824 زالندنو 

 0.8798 10350 0.85 نروژ )صنعت(

 0.8591 10350 0.83 نروژ )خانگي (

 0.8273 9791 0.845 لهستان 

 0.9192 10101 0.91 اسلواكي

 0.8849 10350 0.855 اسپانيا 

 0.8746 10350 0.845 سوئد 

 0.8746 10350 0.845 سوئيس 

 0.8360 10450 0.8 تركيه 

 0.8690 10260 0.847 انگلستان 

 0.8931 10760 0.83 اياالت متحده آمريكا

 0.8591 10350 0.83 ساير كشورها 
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 نفت گاز مورد استفاده در بخش حمل و نقل چگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 (107kcal/ kl) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه  (t/kl) چگالي نام كشور

 0.8487 10350 0.82 استراليا 

 0.8694 10350 0.84 اتريش

 0.8579 10177 0.843 جمهوري چك 

 0.8598 10175 0.845 دانمارك

 0.8746 10350 0.845 فرانسه 

 0.8622 10350 0.845 -0.82 آلمان 

 0.8483 10221 0.83 مجارستان 

 0.8591 10350 0.84 -0.82 ايتاليا

 0.8476 10090 0.84 كره جنوبي 

 0.9243 10849 0.852 مكزيك 

 0.8694 10350 0.84 هلند 

 0.8464 10297 0.822 زالندنو 

 0.8622 10203 0.845 لهستان 

 0.8663 10350 0.837 پرتغال 

 0.8746 10474 0.835 اسلواكي

 0.8852 10175 0.87 اسلووني 

 0.8642 10350 0.835 سوئيس

 0.8798 10350 0.85 تركيه 

 0.8746 10350 0.845 انگلستان 

 0.8487 10350 0.82 اياالت متحده آمريكا

 0.8901 10350 0.86 ساير كشورها 

 
 ( 1) بنزينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 (107kcal/ kl) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه (t/kl) چگالي نام كشور
 0.8025 10700 0.75 اتريش 

 0.7918 10700 0.74 بلژيك 

 0.8176 11200 0.73 شيلي

 0.7913 10412 0.76 جمهوري چك 

 0.8079 10700 0.755 فرانسه 

 0.835 10700 0.785 -0.735 آلمان 

 0.7865 10700 0.735 مجارستان 

 0.7918 10700 0.76 -0.72 ايتاليا

 0.7164 9681 0.74 كره جنوبي 

 0.7800 10700 0.729 مكزيك 

 0.7972 10700 0.745 هلند 

 0.7609 10296 0.739 زالندنو 

 0.7808 10342 0.755 لهستان 

 0.8004 10700 0.748 پرتغال

 0.8079 10700 0.747 اسلواكي 

 0.7750 10473 0.74 اسلووني 

 0.7961 10700 0.744 سوئيس 

 0.8293 10700 0.775 تركيه

 0.7897 10700 0.738 انگلستان 

 0.8346 10700 0.78 اياالت متحده آمريكا 

واشد، و  اكتثنا  ونزي، كوهايا  كره  نهوي، لالندنه و مكزيك كا  مرواهط وا      مي 19ت،امي مقادير كوهايا مروهط و  ونزي، كهنر ودوا كرب وا عدد اكتاا ( 9   
 ونزي، مع،هيي ودوا كرب اكي.  
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 ارزش حرارتي ناويژه گازطبيعي   

 kcal/m3 kJ/m3 kWh/m3 نام كشور

 11.055 39800 9506 استراليا 

 11.060 39816 9510 اتريش 

 9.769 35169 8400 بلژيك 

 10.341 37229 8892 كانادا

 10.864 39109 9341 شيلي 

 10.502 37807 9030 جمهوري چك 

 12.222 43999 10509 دانمارك 

 - - - استوني 

 12.184 43861 10476 فنالند 

 9.769 35169 8400 فرانسه 

 9.769 35169 8400 آلمان 

 11.223 40403 9650 يونان 

 9.886 35588 8500 مجارستان 

 10.983 39540 9444 ايرلند 

 - - - فلسطين اشغالي 

 10.583 38100 9100 ايتاليا 

 12.793 46055 11000 ژاپن 

 12.095 43543 10400 كره جنوبي 

 10.118 36425 8700 لوكزامبورگ 

 10.932 39356 9400 مكزيك 

 9.776 35194 8406 هلند 

 10.472 37698 9004 زالندنو 

 11.118 40026 9560 نروژ 

 10.974 39500 9436 لهستان 

 11.879 42764 10214 پرتغال 

 10.434 37564 8972 اسلواكي 

 - - - اسلووني 

 11.867 42722 10204 اسپانيا 

 - - - سوئد 

 11.118 40026 9560 سوئيس 

 10.647 38330 9155 تركيه

 9.769 35169 8400 انگلستان 

 10.629 38263 9139 اياالت متحده آمريكا 



  ها  پيوست 
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10)                                                                                              ارزش حرارتي ويژه زغال سنگ   
7
kcal/ tonne) 

 نام كشور
زغال سنگ حرارتي 

 )صنعت(

زغال سنگ حرارتي 

 )نيروگاه(

زغال سنگ حرارتي 

 )خانگي(

زغال سنگ كك شو 

 )صنعت(

 0.6807 - 0.6600 0.6600 استراليا 

 0.6943 0.6720 0.6609 0.6890 اتريش

 0.7000 0.6158 0.5338 0.5550 بلژيك 

 0.7164 - 0.6094 0.7127 كانادا

 0.7000 - 0.7000 0.7000 شيلي

 0.6500 0.3750 0.2550 0.3750 (1)جمهوري چك 

 - 0.7000 0.5831 0.7000 دانمارك 

 - - - - استوني

 0.6998 - 0.6091 0.6091 فنالند 

 0.7285 0.8800 0.6210 0.6210 فرانسه

 0.6950 0.5995 0.6914 0.7000 آلمان 

 - - 0.1252 0.6120 (2)يونان 

 - 0.4119 0.1994 0.4912 (3)مجارستان 

 - 0.6650 0.6194 0.6650 ايرلند 

 - - 0.5200 - فلسطين اشغالي 

 0.6650 0.6350 0.5900 0.6162 ايتاليا

 0.6928 - 0.5571 0.5571 ژاپن

 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 كره جنوبي

 - 0.6998 - - لوكزامبورگ

 - - 0.4575 - (4)مكزيك 

 0.6800 0.5989 0.7000 0.7000 ( 5)هلند 

 - 0.6836 - 0.6836 زالندنو 

 0.6712 0.6712 - 0.6712 نروژ 

 0.7060 0.6210 0.5126 0.5387 لهستان 

 0.7123 - 0.6105 0.8562 (6)پرتغال 

 0.7018 0.2938 0.2567 0.6110 (7)جمهوري اسلواكي  

 - - - - اسلووني 

 0.7170 - 0.5500 - اسپانيا

 0.6454 0.6544 0.6664 0.6415 سوئد

 0.7200 0.4801 - 0.6000 (8)سوئيس 

 0.6100 0.4250 0.2000 0.4250 ( 9)تركيه 

 - 0.5653 0.5653 0.6275 انگلستان 

 0.7090 - 0.6101 0.6480 اياالت متحده آمريكا

 ا                                                                 (  ، ها  چك : لغال كن  ق هه9
 ا  ك    ي تهيند ورق كااورد دااد.   كن  ق هه ناا: لغال( يه4
 ا  مهاد اكتفاده دا وخش خانگي و ننروگايي .  كن  ق هه ( مسااكتاا: لغال3
 ا  ك    ي تهيند ورق كااورد دااد.   كن  نن،  ونتهمنن  ( مكزيك:  لغال2
 صنعي و ننروگايي.  كن  لرااتي )وا كنفني لغال كخي( مهاد اكتفاده دا وخش  ( يكند: لغال9
 كن  لرااتي )وا كنفني آنتراكني( مهاد اكتفاده دا وخش صنعي.   ( نرتغال: لغال6
 ا  مهاد اكتفاده دا وخش خانگي و ننروگايي. كن  ق هه (  ، ها  اككهاكي: لغال7
 كن  لرااتي )وا كنفني ينگنني( مهاد اكتفاده دا وخش خانگي.   ( كهئنن: لغال8
لرااتي )وا كنفني ينگنني(.   كن  ( تركن : لغال1
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