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 مقدمه
در اقتصاد  پتروشیمی و گاز ،نفت هايفعالیت اهمیت دلیل به

هاي معدن ها در فصلاطالعات آماري مربوط به این فعالیت ،ایران
و صنعت منظور نشده و یک فصل مستقل در این سالنامه به آن 

 اختصاص داده شده است.
، در در مسجد سلیمان نفت چاه گاز از اولین و نفت با استخراج     
 در ایران نفت صنعت فعالیت ،)میالدي 1908( شمسی 1287 سال

 شده ور گردآوريذکم نیز از زمانمربوط به آن  آغاز شد و آمارهاي
 ملی شرکت ،1329در اسفند  نفت شدن صنعت از ملی . پساست
 اولین . دراست منتشرکرده را تريوسیع آمارهاي ایران نفت

 شمسی 1334 سال به مربوط آمارهاي ،کشور آماري سالنامه
 .است شده ) درجمیالدي1955(

و  1344در اسفند  گاز ایران ملی شرکت از تأسیس پس     
نیز  دو شرکت ، این1366 در سال ایران گاز مایع ملی شرکت

  )  و گاز مایعL.N.G( گاز طبیعی در زمینه آمارهایی ترتیببه
)L.P.Gاند.کرده و ارائه ) گردآوري 

ـ  1342در سال      در  شـیمیایی  کـود  کارخانـه  اولـین  احـداث ا ـب
 سـیس أاز تـآغ هـنقط این و تـیاف دـتول یـپتروشیم کشور، صنایع

نـو درکشـور بـه شـمار      یـصنعتـ  یـمعرفـ  بـراي  مستقل سازمانی
 ملی شرکت« عنوان نوپا تحت سازمان این 1343 الـ. از سرودیـم

ود ـوجـ  دلیـل هـــ ب داد. خـود ادامـه   فعالیت به »پتروشیمی صنایع
 نـاال و همچنیـ ـب زودهـاف ارزش گاز و و تـنف راوانـف هـاولی منابع
 عنایـت  و توجه مورد ایران در د مواد پتروشیمیـ، تولیر عواملـسای

 .است قرارگرفته خاصی
معاونت  از ،فصل در این مندرج آمارهاي، حاضر در حال
 شود.می دریافتریزي وزارت نفت برنامه

 ،فصل در ایـن بـر آمـارهـاي مندرج عالوه ،ذکر اسـت شایان   
)  المللبین (آمارهاي 24 صلـو گاز در ف تـنف نهـدر زمی آمارهایی

صـادرکننـده  کشـورهاي سازمان ،آن منبع که استشـده  ارائه
باشد.می OPEC(1( نفت

 مفاهیم تعاریف
 وريـربـدروکـهی ترکیبات از اي پیچیدهآمیزه خام نفت :خام نفت

از نقاط دنیا  ، در بعضیدر زیرزمین نفت طبیعی از مخازن است که
 اتاز ترکیب لـمتشک ،دهـطور عمهـب خام ود. نفتــشمی استخراج

 و بعضاً آروماتیک آلیفاتیک ربورهايـدروکـهی اشباع رـو غی اعـاشب
 دهندهتشکیل اصلی رـدو عنص که نـکرب و باشد. بجز هیدروژنمی
،  ژنـ، اکسیمانند ازت ريـاصر دیگـد، عنـرونشمار می به خام نفت

1 Organization Of The Petroleum Exporting Countries. 

 کم و آهن به مقدار ، وانادیمنیکل، سدیم ونـچ هاییزـو فل گوگرد
هاي یـژگـاز نظر وی امـخ ، نفتجهت همین وجود دارند. به در آن

 .بسیار متغیر است و شیمیایی فیزیکی
 از سـه  و متشـکل  خـام  تـاز نف رشیـد بـسفی نفت       سفیـد:     نفت

 باشـد. ایـن  مـی  و آروماتیکی نفتینی پارافینی، ورـربـدروکـهی وعـن
 بـه  مراکز حرارتی و سوخت ایشیـرمـگ وختـس عنوانهـب وردهافر

.است جت سوخت دهنده تشکیل از مواد اصلی رود و یکیکار می
   در      خـام            تقطیـر نفـت               از بازمانـده        کــوره       نفــت    :      کـــوره       نفـت
      وردها  فـر            آیــد. ایـن     مــی       دســت      بـه                  تقطیـر پاالیشگـاه      هـاي    بـرج
     سـوزد     نمی       آسانی       ، بـه      سنگیـن               هیدروکربورهاي           دارا بودن      سبـب  به

   بـزرگ    ايـ  دهـ ـ     و واح  اـ هـ     کشـتی     دهـ  عمـ     ايـ هـ        از سـوخت        و یکی
     رود.       شمار می    به     برق     هاي       نیروگاه      جملهاز    یـ    صنعت
     سـفید       نفـت      بـرش         بعـد از     کـه      است    اي    وردها      گاز فر     نفت   :   گاز     نفت
         و صنعتی         کشاورزي    التآ     ماشین      سوخت       عنوان          آید و به  می     دست  به

    بـه         حرارتـی        سیسـات أ   و ت       عمومی       نقلیه          از وسایل        تعدادي   ت     و سوخ
    رود.      کار می
                     از هیـدروکربـورهــاي       اســت     اي           موتور آمیزه       بنزین   :     موتور       بنزین

      بـراي     کـه         متفـاوت      هـاي        بـا نسـبت           ایزومره  و       حلقوي          طور عمده  به
       اضـافه     آن    بـه      آلـی             از ترکیبات      برخی     آن،      سوزي    آرام      درجه        افزایش

     شود.  می
عنوان سوخت موتورهاي جت جنگی و مسافري به   :   جـت      سوخت

رود که برحسب میزان امتزاج نفت سفید مرغوب با سایر به کار می
هاي نفتی سبک (نفتـا)، بـه صـورت انـواع مختلـف تولیـد       فراورده

شود و با اضافه کردن مواد افزودنی به منظور کاهش خورنـدگی  می
المللـی  نداردهاي بینگردد و در استاو نقطه انجماد و ...، تکمیل می

معروف است. ATKو  4JPهاي به نام
        را گـاز       گـازي    و      نفتـی        منـابع     از            گاز تولیـدي     ):     طبیعی (     غنی    گاز  

   »      با نفت       همراه «  ،  «    کالهک «      صورت    به          گویند که  می        یا غنی       طبیعی
                      (نظیر ذخایر گاز سرخس   »     مستقل «    ) و        آغاجاري                  (مانند گاز منطقه

      باشد.  می        دسترسی        ) قابل       و سرخون
و  داسازيـج لـراحـم از طـی (طبیعی) پس گاز غنی :گاز سبک

، ازيــداســور از جــود. منظـشمی تبدیل گاز سبک هـ، بپاالیش
.است از گاز غنی گازي و میعانات مایعات جداکردن
 در که نرمال و بوتان از پروپان است مخلوطی گاز مایع :گاز مایع

در مخلوط  دو ماده این حجمی نسبت مصرف، اثر شرایط محیط و
 پوند بر اینچ 110تا  100حدود  فشاري در تحت یابد وتغییر می

آید.می در مایع صورت به ،مربع
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 برداريبهرهکشور و  نفت منظور حفظ مخازن به :گاز تزریق
 مخازن به گاز و یا آب تزریق عمل بـه اقـدام ،هــااز آن بهینـه

 گردد.ور میذکم
 طبق است  که یا حقوقی حقیقی از شخص عبارت :گاز مشترك

مورد نظر و  مدارك از تحویـــل پس ،گـاز متقاضیان پذیرش روش
 در دفتر پذیرشاو  مشخصات، متعلقه هايو هزینه وقـحق پرداخت
 باشد. یافته اختصاص وي به و شماره اشتراك شده ثبت اشتراك
 گاز انـجری کهشود می اطالق نیامشترک : بهگاز کننـدهمصرف

 د.ـاشـب اندازي شدهراه ،پذیرياشتراك مراحل از طی ها پسآن
 ،گاز از خطوط انتقال براي ارسال که خطوطی : بهگاز انشعاب

 نصب مشترك اختصاصی تا ایستگاه و شبکه خطوط تغذیه
 گردد.می گاز اطالق انشعاب ،شودمی

تر از هاي سنگین با کربن بیشپلیمر با تشکیل مولکول :پلیمر
هاي سبک با کربن کمتر در ترکیبات هیدروکربورهاي مولکول

 اع پلیمرها عبارت است از: شود. انوپارافین اشباع نشده ایجاد می
 سی، پلی پروپیلن،ويها، پیاتیلنپلی اساسی شامل -الف
  . ABS و PETاستایرن، کریستال مالمین، پلی استرها پلی
 . کربنات و اپوکسیمهندسی شامل پلی -ب
  ها شامل الستیک استایرن بــوتادین و الستیــکالستیک -ج

 پلی بوتادین.
 :شیمیایی

 پایـــه شامل اتیلن، پروپیلــن، متانول، بوتادین، برش -الف
 1چهارکربنه و بوتن

ها، اسید استیک،   گلیکولمیانی شامل اکسیداتیلن، اتیلن -ب
هگزانول و آمین، دواتیلام، اتانولسیسی، ويديوینیل، ئیاستات
 ها.بوتانل

ن، ـسنگی ک وـدیم سبـات سـکربن لـدنی شامـمواد مع -ج
کلرمایع،  سود  کلریدریک، اسید پرکلرین، آرگون، سدیم،کربناتبی

 سوزآور، آب ژاول و نیترات آمونیم انفجاري.
 : روماتیکآ

هیدروکربورهاي آروماتیک، هیدروکربورهاي حلقوي غیراشباع 
 3کربنه با  6باشد که شامل یک یا چند حلقه بنزنی (حلقه می

 اتصال مضاعف در حلقه) است.
ها، پارازایلین، نیایلزبنزن، تولوئن، مخلوط  ها شاملآروماتیک

 PTAبنزن، منومراستایرن و ارتوزایلین، اتیل
 :سوخت

پنتان، بنزین پیرولیز،  پروپان، بوتان، پنتان پالس، سوخت شامل
 MTBEو    6C،C.F.O رافینیت،  4Cرافینیت 

 :سموم و مواد وابستهو کود 
 ات و ـم فسفـآمونیم، ديـآمونی ودها شامل اوره، نیتراتــک -الف

 سولفات آمونیم.
 سموم شامل آالکلر و بوتاکلر. -ب
آمونیاك، اسید نیتریک، اسید فسفریک،    مواد وابسته شامل -ج

 اسید سولفوریک، گوگرد و کلرواستیل کلراید.
 

 گزیده اطالعات
هزار بشکه بوده،  777714مقدار صادرات نفت خام  1395در سال 
داشـته اسـت.    افـزایش درصـد   6/48ایسه بـا سـال قبـل    که در مق

ش کـاه هاي نفتی بـا  همچنین در این سال میزان صادرات فراورده
میلیـون   23 به طور متوسـط  درصدي نسبت به سال گذشته 9/17

 لیتر در روز بوده است.
هاي نفتی برحسب تولید برخی فراوردهمتوسط  1395در سال    

 هاي کشـور عبارت است از: متـر مکعب در روز در کـل پاالیشگـاه
و  20710، نفـت سفیـد 62177، بنـزین مـوتـور 9068گاز مـایع 
، -5/10که در مقایسه با سال قبل به ترتیب  80339نفت گـاز 

 اند. داشته تغییردرصد -3/8و  2/3، -4/8
هزار مترمکعب در  28131نفت گاز با مصرف  1395در سال    

هاي نفتی را داشته است ترین سهم در بین فراوردهسال بیش
هزار مترمکعب در  25762بنزین موتور با مصرف ساالنه همچنین 

 رتبه دوم قرار داشته است.
درصد افزایش  3/47مقدار واردات بنزین موتور با  1395در سال    

 میلیون لیتر رسیده است.  3067نسبت به سال قبل به 
شهر  25شهر گازرســانی شـده و  1085تعداد  1395در سال    

 .در حال گازرسانی بوده است
مقـدار کـل تـولیـدات شــرکـت ملـی صنـایــع پتـروشیمــی  

درصــد افـزایـش نسبت به سـال قبـل بـه مقـدار  1/9بــا 
. از ایـن میـزان رسیده اسـت 1395هزار تن در سال  50624
میلیـون دالر صـادر  9803هـزار تـن بـه ارزش  20851مقـدار 

مقدار و ارزش آن نسبت به سال گذشته، به ترتیب شـده است که 
 داشته است. افزایشدرصــد  3/4و  7/11معادل 
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 )بشکه میلیون(                                                                                                                              خام نفت تولید ظرفیت -1-7

١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ شرح

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ۰۰۰ ۱۵۶۱ ۱۵۳۳ ۱۴۱۷ .............................................. ظرفیت

 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )بشکه هزار(                                                                                      داخلی هايپاالیشگاه در خامنفت تصفیه ظرفیت -2-7

 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ پاالیشگاه

 ۱۴۲۳۵۰ ۱۴۲۳۵۰ ۱۴۲۳۵۰ ۱۴۲۳۵۰ ۱۲۷۷۵۰ ۱۲۷۷۵۰ ۰۰۰ ۱۴۳۵۶۴ ................................................... آبادان

 ۹۱۲۵۰ ۸۳۹۵۰ ۹۱۲۵۰ ۹۱۲۵۰ ۹۱۲۵۰ ۵۴۷۵۰ ۰۰۰ ۶۳۰۳۵ ..................................................... اراك

 ۱۰۳۶۶۰ ۱۳۱۴۰۰ ۱۳۶۸۷۵ ۱۳۶۸۷۵ ۷۳۰۰۰ ۷۳۰۰۰ ۰۰۰ ۱۳۰۰۱۸ ................................................ اصفهان

 ۱۱۶۸۰۰ ۱۱۶۸۰۰ ۱۱۶۸۰۰ ۱۱۶۸۰۰ ۱۱۶۸۰۰ ۸۴۶۸۰ ۰۰۰ × ........................................... بندرعباس

 ۴۰۱۵۰ ۴۰۱۵۰ ۴۰۱۵۰ ۴۰۱۵۰ ۴۰۱۵۰ ۴۰۱۵۰ ۰۰۰ ۴۱۰۹۸ .....................................................تبريز

 ۹۱۲۵۰ ۹۱۲۵۰ ۹۱۲۵۰ ۹۱۲۵۰ ۸۰۳۰۰ ۸۰۳۰۰ ۰۰۰ ۸۵۰۷۱ ................................................... تهران

 ۲۰۴۴۰ ۲۱۱۷۰ ۲۱۱۷۰ ۲۱۱۷۰ ۱۴۶۰۰ ۱۴۶۰۰ ۰۰۰ ۱۶۲۵۶ ....................................................شيراز

 ۸۰۳۰ ۸۰۳۰ ۸۰۳۰ ۸۰۳۰ ۸۰۳۰ ۹۱۲۵ ۰۰۰ ۸۵۶۴ .............................................. کرمانشاه

 ۱۸۲۵۰ ۱۸۲۵۰ ۱۸۲۵۰ ۱۸۲۵۰ ۱۸۲۵۰ ۷۳۰۰ ۰۰۰ ۱۰۶۹۱ ........................ )تقطير مجتمع(الوان

 ۴۳۸۰۰ × × × × × × × فارس خليج ستاره گازي ميعانات

 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم
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 نفتی هايفراورده و خام نفت مستقیم صادرات -3-7

 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ شرح

 ۷۷۷۷۱۴ ۵۲۳۳۹۲ ۴۹۰۰۸۶ ۵۸۶۰۸۱ ۶۵۸۱۳۲ ۸۸۷۸۸۱ ۷۳۰۰۰۰ ۹۳۰۰۰۶ ................................... )هزاربشكه( خام نفت

 ۲۳ ۲۸ ۱۹ ۱۶ ۱۶ ۴۲ ۴۲ ۲۸ ... )روز در ليتر ميليون( نفتي هايفراورده

 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم

 
 
 
 
 

 
 

  





















    

بشکهمیلیونصادرات مستقیم نفت خام-1-7

7-3: مبنا جدول 
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 )روز در مترمکعب(                                                                                 هاپاالیشگاه نفتی هايفراورده انواع تولید متوسط -4-7

 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ فراورده

 ۹۰۶۸ ۱۰۱۳۵ ۹۴۷۶ ۱۰۳۶۷ ۱۰۳۰۳ ۸۰۱۶ ۸۲۹۸ ۷۳۴۱ ........................................................... مايع گاز

۶۲۱۷۷ ۶۷۸۷۲ ۶۴۸۸۸ ۷۱۲۱۶ ۷۰۱۸۳ )۱(۴۴۶۶۴ )۱(۳۷۱۲۸ ۲۸۳۲۱ .................................................... موتور بنزين

 ۲۰۷۱۰ ۲۰۰۶۱ ۲۱۶۴۰ ۲۳۷۳۹ ۲۳۴۳۷ ۲۱۰۴۸ ۲۷۱۶۰ ۲۵۲۲۱ ....................................................... سفيد نفت

 ۸۰۳۳۹ ۸۷۶۰۶ ۸۳۸۵۷ ۹۱۹۸۲ ۹۱۰۱۲ ۸۰۴۷۳ ۷۰۸۷۹ ۵۷۸۷۰ ........................................................... گاز نفت

۶۹۹۴۲ ۷۲۳۰۲ ۷۳۰۴۵ ۸۰۱۳۶ ۷۹۰۸۷ ۷۶۲۰۵ ۸۰۱۵۲ ۶۸۶۵۰ ........................................................ كوره نفت

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۶۰۰ ۳۰۹۸ ۲۳۲۳ ............................................ جت هايسوخت

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۲۲۱ ۱۰۹۸ ........................... صنعتي و موتور هايروغن

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۸۵۹ ۸۲۸۴ ۷۵۹۳ .................................................................... قير

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۴۱۰۷ ۱۰۳۸۲ ۸۳۳۷ ........................................... )۲(هافراورده ساير

 .است نیامده حساب به جمع سر در سوپرمصرفی بنزین و  MTBE که باشد می...  و مصرفی سوپر بنزین ،MTBE پایه، بنزین شامل موتور، بنزین) 1
 .باشد نمی گوگرد و هیدروژن گاز، نهایی، نیمه هايفراورده شامل ها،فراورده سایر) 2

 . ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت-ماخذ
 

 
  













    

متوسط تولید برخی از فراورده هاي نفتی پاالیشگاه ها-2-7

گاز مایع بنزین موتور نفت سفید نفت گاز نفت کوره

مترمکعب در روزهزار

7-4:مبنا جدول
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 )روز در مترمکعب(                                                                       پاالیشگاه برحسب نفتی هايفراورده انواع تولید متوسط -5-7
 بندرعباس اصفهان اراك آبادان كشور كل فراورده و سال

۱۳۷۵ ..................................................................................................... ۲۰۶۷۵۲ ۶۱۰۰۹ ۲۵۹۷۸ ۵۳۷۸۸ × 
۱۳۸۰ ..................................................................................................... ۲۴۵۸۹۱ ۵۴۴۸۶ ۲۵۱۴۲ ۵۳۹۴۷ ۴۱۶۴۰ 
۱۳۸۵ ..................................................................................................... ۲۵۷۳۱۳ ۵۷۴۸۵ ۲۸۲۳۲ ۵۶۶۴۹ ۴۲۴۸۸ 
۱۳۹۱ ..................................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
۱۳۹۲ ..................................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
۱۳۹۳ ..................................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
۱۳۹۴ ..................................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

     
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .................................................................................................. مايع گاز

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ........................................................................................... موتور بنزين
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .............................................................................................. سفيد نفت
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .................................................................................................. گاز نفت
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ............................................................................................... كوره نفت

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ................................................................................... جت هايسوخت
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .................................................................. صنعتي و موتور هايروغن
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ........................................................................................................... قير
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .................................................................................. )۱(هافراورده ساير

 

  الوان كرمانشاه شيراز تهران تبريز فراورده و سال
)تقطير مجتمع(

۱۳۷۵ ..................................................................................................... ۱۶۹۴۴ ۳۴۵۰۹ ۶۵۱۰ ۳۵۶۳ ۴۴۵۱ 
۱۳۸۰ ..................................................................................................... ۱۶۶۶۸ ۳۷۶۵۹ ۹۱۱۳ ۳۳۵۰ ۳۸۸۵ 
۱۳۸۵ ..................................................................................................... ۱۷۰۳۱ ۳۸۳۸۰ ۸۹۷۵ ۳۶۵۸ ۴۴۱۷ 
۱۳۹۱ ..................................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
۱۳۹۲ ..................................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
۱۳۹۳ ..................................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 
۱۳۹۴ ..................................................................................................... ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ 

     
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .................................................................................................. مايع گاز

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ........................................................................................... موتور بنزين
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .............................................................................................. سفيد نفت
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .................................................................................................. گاز نفت
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ............................................................................................... كوره نفت

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ................................................................................... جت هايسوخت
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .................................................................. صنعتي و موتور هايروغن
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ........................................................................................................... قير
 ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ .................................................................................. )۱(هافراورده ساير

 .باشد نمی گوگرد و هیدروژن گاز، نهایی، نیمه هايفراورده شامل ها،فراورده سایر) 1
 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم
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 )مکعب هزارمتر(                                                                                                                  نفتی هايفراورده انواع مصرف -6-7
 ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ فراورده

 ۲۶۰۱۷ ۲۶۸۸۷ ۱۶۷۲۳ ۱۲۰۵۶ ............................................................................................................................. )1(موتور بنزین
 ۰۰۰ ۹۹ ۱۵۷ ۱۶۵ ..................................................................................................................... جت سبک سوخت
 ۰۰۰ ۱۱۵۵ ۹۴۳ ۷۱۶ .................................................................................................................. جت سنگین سوخت
 ۸۵۳۷ ۷۱۹۹ ۸۹۵۴ ۱۱۱۴۸ .................................................................................................................................... سفید نفت
 ۳۳۰۹۷ ۳۱۴۷۱ ۲۵۲۱۵ ۲۲۸۷۳ ........................................................................................................................................ گاز نفت
 ۲۳۵۱۶ ۱۵۶۴۴ ۱۵۲۴۵ ۱۵۵۸۰ ..................................................................................................................................... کوره نفت
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۹۰ ۳۳۰ ........................................................................................................ صنعتی و موتور هايروغن
 ۰۰۰ )۲(۴۲۰۲ ۲۱۰۰ ۲۷۱۳ ................................................................................................................................................. قیر
 ۳۲۳۳ ۳۹۲۲ ۴۱۶۳ ۳۳۶۶ ........................................................................................................................................ مایع گاز

 ۰۰۰ ۱۶۶۸ ۳۵۱ ۳۹۲ .................................................................................................................................... خام روغن
 ۰۰۰ ۴۲ ۱۲ - ....................................................................................................................... بنزینی هايحالل
 ۰۰۰ ۴۲ ۲ ۱۴۳ ........................................................................................................................... نفتی هايحالل

 

 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ فراورده

 ۲۵۷۶۲ ۲۶۸۵۶ ۲۵۱۳۵ ۲۶۹۹۲  ............................................................................................................................. )1(موتور بنزین
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰  ..................................................................................................................... جت سبک سوخت
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰  .................................................................................................................. جت سنگین سوخت
 ۷۵۵۹ ۷۳۲۲ ۷۸۹۹ ۸۶۶۵  .................................................................................................................................... سفید نفت
 ۲۸۱۳۱ ۳۱۷۹۴ ۳۰۶۸۳ ۳۳۴۲۸  ........................................................................................................................................ گاز نفت
 ۱۹۷۴۷ ۱۸۹۳۹ ۲۱۹۲۰ ۲۴۸۶۲  ..................................................................................................................................... کوره نفت
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰  ........................................................................................................ صنعتی و موتور هايروغن
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰  ................................................................................................................................................. قیر
 ۱۸۳۹ ۱۴۴۷ ۱۸۸۰ ۳۰۸۷  ........................................................................................................................................ مایع گاز

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰  .................................................................................................................................... خام روغن
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰  ....................................................................................................................... بنزینی هايحالل
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰  ........................................................................................................................... نفتی هايحالل

 .است سرب بدون بنزین و سوپر بنزین معمولی، بنزین شامل موتور بنزین) 1
 .باشدمی نیز) VB( قیر اولیه مواد شامل و هزارتن گیرياندازه واحد) 2
 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم
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مصرف برخی از فراورده هاي نفتی-3-7

گاز مایع بنزین موتور نفت سفید نفت گاز نفت کوره

میلیون مترمکعب

7-6جدول : مبنا
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 )مترمکعب(                                                                                  1395:استان برحسب نفتی عمده هايفراورده مصرف -7-7
 مايع گاز كوره نفت گاز نفت سفيد نفت موتور بنزين استان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ..................................کشور کل     

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ..................................... شرقی آذربایجان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ...................................... غربی آذربایجان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ....................................................... اردبیل

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ..................................................... اصفهان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ........................................................... البرز

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ .......................................................... ایالم

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ........................................................ بوشهر

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ........................................................ تهران

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ........................... بختیاري و چهارمحال

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ....................................... جنوبی خراسان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ....................................... رضوي خراسان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ....................................... شمالی خراسان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ .................................................. خوزستان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ........................................................ زنجان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ...................................................... سمنان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ............................. بلوچستان و سیستان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ........................................................ فارس

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ........................................................ قزوین

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ .............................................................. قم

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ .................................................. کردستان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ....................................................... کرمان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ................................................... کرمانشاه

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ............................ بویراحمد و کهگیلویه

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ..................................................... گلستان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ........................................................ گیالن

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ...................................................... لرستان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ................................................... مازندران

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ...................................................... مرکزي

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ................................................... هرمزگان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ...................................................... همدان

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ............................................................. یزد
 . ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -مأخذ
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 )لیتر میلیون(                                                                                           هاي نفتی برحسب نوعمقدار واردات فراورده -8-7

 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ فراورده

 ...................................... جمع      
 ۳۰۶۷ ۲۰۸۲ ۱۴۵۱ ۹۹۸ ۴۰۰ ۱۰۰۳۸ ۲۸۴۰ ۹۸۸ .......................................... موتور بنزین
 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۷۶ ............................................. سفید نفت
 ۰ ۰ ۱۲۲ ۱۸۶ ۰ ۱۸۵۸ ۰ ۱۴۲۷ ................................................. گاز نفت
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ ۰ ۴ ....................................... هواپیما بنزین

 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم
 
 
 
 )کیلومتر تن میلیون(                                                                  وسیله نوع برحسبحمل شده  نفتی هاي فراوردهمیزان  -9-7

 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ وسیله نوع

 ........................................ جمع     
 ۲۲۱۴۵ ۲۱۳۵۹ ۲۲۴۸۵ ۲۴۴۹۶ ۲۳۷۷۳ ۲۵۱۹۴ ۲۱۰۵۶ ۱۵۳۴۷ ........................................... لوله خطوط

 ۲۵۰۵ ۲۰۶۹ ۲۰۸۲ ۲۵۵۷ ۲۲۳۳ ۲۵۴۷ ۱۹۷۷ ۱۸۰۴ .................................................. آهن راه
 ۱۱۹۴۷ )۱(۱۰۷۵۴ ۹۵۶۵ ۷۷۱۷ ۸۸۸۵ ۸۹۹۵ ۷۸۹۳ ۵۶۴۳ .......................... ايجاده حمل وسایل
 ۱۴۲۷ )۱(۲۲۴۷ ۳۰۶۰ ۳۵۸۴ ۳۷۲۷ ۲۴۴۹ ۱۵۰۳ )۲(۱۵ ................................. آبی حمل وسایل

 ) اطالعات توسط دستگاه ذیربط تجدیدنظر شده است.1
 باشد.هاي بزرگ نمیشامل حمل فراورده ها با کشتی )2

 . ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -مأخذ

 

















    

ترمیلیون لیمقدار واردات بنزین موتور-4-7

7-8جدول : مبنا
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 )روز در مکعب متر میلیون(                                                                            تولید منبع برحسب غنی گاز تولیدمتوسط  -10-7
 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ تولید منبع

 ......................................... جمع     
 ۹۷ ۷۷ ۷۸ ۷۶ ۷۷ ۹۶ ۸۸ ۸۳ ...................................... نفت همراه گاز
 ۲۷ ۳۵ ۲۹ ۳۰ ۳۲ ۳۸ ۵۱ ۵۳ ............................................ کالهک گاز
 ۶۵۵ ۶۰۷ ۵۷۵ ۵۲۸ ۵۱۳ ۳۳۰ ۱۷۲ ۹۷ ................... گازي مستقل میادین گاز

 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم

 
 
 
 
 
 
 

 )روز در مکعب متر میلیون(                                                                     تولید منبع برحسب سبک گاز تولیدمتوسط  -11-7
 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ تولید منبع

 ...................................... جمع      
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۱ ۳۷ ۳۲ ..................................... نفت همراه گاز
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۰ ۴۹ ۴۵ ........................................... کالهک گاز
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۹۳ ۱۷۱ ۸۹ .................. گازي مستقل میادین گاز

 . ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم

 
 
 
 
 

 )مکعب متر میلیون(                                                                                                                             طبیعی گاز مصرف -12-7
 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ شرح

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۵۸۵۱ ۰۰۰ ۱۲۷۳۷ ......................... شده سوزانده گازهاي
 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۱۷۲۵۶ ۶۶۰۰۷ ۴۳۲۲۰ .... )1(گاز ملی شرکت به تحویلی گاز

 ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۶۶۶۳ ۲۷۵۲۱ ۲۱۴۰۴ .............................................. گاز تزریق

 )مقدار گاز تحویلی به شرکت ملی گاز ایران شامل استحصال اتان و گاز مایع نیز می شود.1
 . ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -مأخذ
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 سال پایان در گازرسانی درحال شهرهاي و پوشش تحت خانوارهاي شده، گازرسانی )1(شهرهاي -13-7

  حال در شهرهاي  )2(شده رسانی گاز شهرهاي استانسال و 
 خانوار تعداد تعداد  )3(رسانی گاز

۱۳۷۵ .................................................................................................................... ۲۴۳)۴( ۰۰۰ ۶۹ 
۱۳۸۰ .................................................................................................................... ۴۱۴)۴( ۰۰۰ ۷۹ 
۱۳۸۵ .................................................................................................................... ۷۰۵)۴( ۱۱۴۵۷۹۴۹ ۸۲ 
۱۳۹۱ .................................................................................................................... ۱۰۰۲)۴( ۱۶۹۲۶۹۷۹)۴( ۰۰۰ 
۱۳۹۲ .................................................................................................................... ۱۰۲۵)۴( ۱۷۹۲۵۶۱۵)۴( ۰۰۰ 
۱۳۹۳ .................................................................................................................... ۱۰۴۱)۴( ۱۸۸۴۵۳۴۰)۴( ۴۶ 
۱۳۹۴ .................................................................................................................... ۱۰۶۳ ۱۹۶۰۲۰۰۰ ۵۰ 

 ۰ ۱۲۴۴۴۰۲ ۶۲ .................................................................................................. شرقي آذربايجان
 ۲ ۷۵۹۴۱۰ ۳۶ ................................................................................................... غربي آذربايجان

 ۰ ۲۹۰۱۸۸ ۲۶ .................................................................................................................... اردبيل
 ۱ ۱۷۵۰۲۷۴ ۱۰۲ .................................................................................................................. اصفهان

 ۰ ۱۰۳۴۳۰۵ ۱۶ ........................................................................................................................ البرز
 ۰ ۱۰۲۳۹۵ ۲۱ ....................................................................................................................... ايالم

 ۰ ۱۱۰۰۱۸ ۳۳ ..................................................................................................................... بوشهر
 ۲ ۵۱۵۴۹۴۵ ۴۷ ..................................................................................................................... تهران

 ۰ ۲۱۱۸۹۷ ۳۸ ........................................................................................ بختياري و چهارمحال
 ۴ ۱۳۶۷۵۶ ۲۱ .................................................................................................... جنوبي خراسان
 ۲ ۱۶۷۲۶۵۹ ۷۱ .................................................................................................... رضوي خراسان
 ۱ ۱۸۰۷۸۲ ۲۲ .................................................................................................... شمالي خراسان

 ۱ ۹۱۴۶۰۶ ۷۵ ............................................................................................................... خوزستان
 ۰ ۳۰۰۳۶۳ ۲۰ ..................................................................................................................... زنجان
 ۰ ۲۵۴۳۶۱ ۲۰ ................................................................................................................... سمنان

 ۰ ۹۸۳۶ ۱ .......................................................................................... بلوچستان و سيستان
 ۵ ۱۱۲۲۰۹۱ ۸۹ ..................................................................................................................... فارس
 ۱ ۲۸۶۵۲۰ ۲۳ ..................................................................................................................... قزوين

 ۰ ۴۵۶۰۳۱ ۶ ........................................................................................................................... قم
 ۰ ۲۷۵۰۱۱ ۲۸ ............................................................................................................... كردستان
 ۲ ۴۰۵۲۰۶ ۴۵ .................................................................................................................... كرمان

 ۰ ۴۴۵۳۵۸ ۲۵ ................................................................................................................ كرمانشاه
 ۰ ۱۲۲۰۹۵ ۱۵ ......................................................................................... بويراحمد و كهگيلويه
 ۰ ۳۲۸۷۵۰ ۲۹ .................................................................................................................. گلستان
 ۰ ۵۸۸۱۹۱ ۵۱ .................................................................................................................. _گيالن
 ۰ ۳۵۲۲۵۲ ۲۳ ................................................................................................................... لرستان
 ۰ ۸۲۲۶۳۴ ۵۰ ................................................................................................................ مازندران
 ۱ ۳۱۹۶۹۳ ۳۶ ................................................................................................................... مركزي

 ۲ ۶۰۵۱ ۵ ................................................................................................................ هرمزگان
 ۰ ۴۲۲۴۶۸ ۲۹ ................................................................................................................... همدان

 ۱ ۴۱۱۶۸۳ ۲۰ .......................................................................................................................... يزد
 .باشد می نفت وزارت تعاریف اساس بر شهر تعداد) 1
 .باشدمی گاز کنندهمصرف آن از هاییبخش حداقل که است شهرهایی تمامی شامل )2
 .است شده شروع آن در گازرسانی اجرایی عملیات که باشدمی شهرهایی شامل) 3
 ) اطالعات توسط دستگاه ذیربط تجدیدنظر شده است.4

 . ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -ماخذ
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 سال پایان در گازرسانی درحال روستاهاي و پوشش تحت خانوارهاي شده، گازرسانی )1(يروستاها -14-7

 سال و استان
 )2( شده رسانی گاز روستاهاي

 خانوار تعداد تعداد )3(رسانی گاز حال در روستاهاي
۱۳۷۵ ............................................................................................................ ۱۲۶)۴( ۰۰۰ ۰۰۰ 
۱۳۸۰ ............................................................................................................ ۳۹۳)۴( ۰۰۰ ۰۰۰ 
۱۳۸۵ ............................................................................................................ ۴۱۷۷)۴( ۰۰۰ ۲۲۵۰ 
۱۳۹۱ ............................................................................................................ ۱۲۲۰۶)۴( ۲۷۳۵۹۴۱)۴( ۴۷۱۵)۴( 
۱۳۹۲ ............................................................................................................ ۱۴۱۱۵)۴( ۳۱۷۷۲۹۳)۴( ۴۳۳۸)۴( 
۱۳۹۳ ............................................................................................................ ۱۵۸۷۵)۴( ۳۳۲۸۱۴۲)۴( ۵۰۲۴ 
۱۳۹۴ ............................................................................................................ ۲۰۴۰۸ ۴۰۰۰۳۰۸ ۵۵۱۴ 

 ۱۸۴ ۳۴۳۲۴۴ ۱۶۹۶ .......................................................................................... شرقي آذربايجان
 ۴۶۰ ۱۲۵۱۹۹ ۶۱۱ ........................................................................................... غربي آذربايجان

 ۲۴۸ ۹۴۱۰۸ ۸۷۴ ............................................................................................................ اردبيل
 ۰ ۲۵۱۲۸۲ ۱۳۴۲ .......................................................................................................... اصفهان

 ۷ ۷۲۹۵۸ ۱۳۶ ................................................................................................................ البرز
 ۸۳ ۲۷۱۳۴ ۲۶۱ ............................................................................................................... ايالم

 ۷۷ ۲۴۶۵۰ ۳۱۵ ............................................................................................................. بوشهر
 ۲۴ ۲۷۶۷۰۳ ۴۷۹ ............................................................................................................. تهران

 ۳۱ ۸۹۵۲۰ ۴۴۲ ................................................................................ بختياري و چهارمحال
 ۹۶ ۴۰۴۴۳ ۲۰۶ ............................................................................................ جنوبي خراسان
 ۵۵۹ ۳۸۶۵۹۱ ۱۴۴۶ ............................................................................................ رضوي خراسان
 ۱۴۹ ۸۸۱۴۷ ۵۷۸ ............................................................................................ شمالي خراسان

 ۳۲۶ ۱۹۸۲۰۲ ۱۴۷۴ ....................................................................................................... خوزستان
 ۱۶۸ ۶۶۰۳۰ ۳۷۷ ............................................................................................................. زنجان
 ۱۶ ۴۵۳۶۸ ۲۲۱ ........................................................................................................... سمنان

 ۱۹ ۲۹۹ ۳ .................................................................................. بلوچستان و سيستان
 ۲۰۲ ۱۹۵۵۰۵ ۱۳۴۹ ............................................................................................................. فارس
 ۱۵۹ ۷۵۳۱۲ ۳۵۰ ............................................................................................................. قزوين

 ۴ ۲۹۳۹۲ ۱۱۱ ................................................................................................................... قم
 ۹۰ ۹۸۶۷۵ ۱۰۵۹ ....................................................................................................... كردستان
 ۱۰۹ ۱۰۱۱۱۲ ۸۲۹ ............................................................................................................ كرمان

 ۴۹۹ ۷۵۸۵۷ ۷۰۹ ........................................................................................................ كرمانشاه
 ۳۴ ۴۶۰۷۶ ۵۷۲ ................................................................................. بويراحمد و كهگيلويه
 ۳۵ ۱۹۹۶۴۲ ۸۱۶ .......................................................................................................... گلستان
 ۲۲ ۳۶۰۸۵۱ ۱۸۸۰ ............................................................................................................. گيالن
 ۲۳۴ ۱۱۱۸۸۴ ۹۸۹ ........................................................................................................... لرستان
 ۳۳۷ ۵۵۲۴۶۶ ۱۸۲۰ ........................................................................................................ مازندران
 ۳۴ ۱۱۶۱۱۱ ۹۳۷ ........................................................................................................... مركزي

 ۴ ۵۰۲ ۱۵ ........................................................................................................ هرمزگان
 ۲۳ ۱۹۷۳۴۸ ۹۸۸ ........................................................................................................... همدان

 ۷۰ ۴۶۰۵۵ ۳۲۱ .................................................................................................................. يزد
 .باشد می نفت وزارت تعاریف اساس بر روستاها تعداد )1
 .باشد می گاز کنندگان مصرف آن از هایی بخش حداقل که است روستاهایی تمام شامل )2
 .است شده شروع آن در گازرسانی اجرایی عملیات که باشد می روستاهایی شامل)3
 ) اطالعات توسط دستگاه ذیربط تجدیدنظر شده است.4

 .    ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -مأخذ
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   سال پایان در طبیعی گاز مصرف میزان و نوع تفکیک به کنندگان مصرف موجود، )1(گاز انشعاب تعداد -15-7

  انشعاب استانسال و 
 )فقره(

 مصرف میزان )مشترك(طبیعی گاز کنندگان مصرف تعداد
 مترمکعب میلیون(

 صنعتی تجاري خانگی جمع )سال در
۱۳۷۵ .......................................................................... ۲۴۲۰۷۳۸ ۲۹۰۵۶۷۸ ۲۸۱۱۳۳۱ ۹۲۸۶۳ ۱۴۸۴ ۰۰۰ 
۱۳۸۰ .......................................................................... ۳۷۱۹۰۸۶ ۵۰۲۵۶۵۸ ۴۸۲۸۲۸۲ ۱۹۴۰۷۸ ۳۲۹۸ ۶۲۸۷۵)۲( 
۱۳۸۵ .......................................................................... ۶۱۷۰۵۴۸ ۹۲۹۲۱۷۵ ۸۸۳۹۳۴۷ ۴۳۹۲۶۴ ۱۳۵۶۴ ۱۰۰۸۱۶)۲( 
۱۳۹۱ .......................................................................... ۸۹۷۶۹۴۱ ۱۵۵۰۰۲۲۱)۲( ۱۴۵۱۴۲۵۸)۲( ۹۲۲۵۵۵)۲( ۶۳۴۰۸)۲( ۱۴۲۹۴۲)۲( 
۱۳۹۲ .......................................................................... ۹۴۳۱۳۲۴ ۱۷۵۱۱۰۷۶)۲( ۱۶۴۱۲۲۴۹)۲( ۱۰۲۰۶۱۰)۲( ۷۸۲۱۷)۲( ۱۴۷۱۹۱)۲( 
۱۳۹۳ .......................................................................... ۹۸۱۸۲۳۰ ۱۸۷۷۱۸۲۲ ۱۷۵۸۶۳۳۲ ۱۱۱۲۵۹۰ ۷۲۹۰۰ ۱۶۸۰۰۹)۲( 
۱۳۹۴ .......................................................................... ۱۰۲۹۵۲۱۹ ۲۰۰۶۶۷۱۸ ۱۸۷۷۶۸۰۸ ۱۲۰۸۳۱۳ ۸۱۵۹۷ ۱۷۵۸۱۸)۲( 

 ۹/۸۶۶۷ ۷۳۴۰ ۱۵۱۸۳۷ ۱۲۷۶۱۵۰ ۱۴۳۵۳۲۷ ۶۱۷۷۰۹ ........................................................ شرقي آذربايجان
 ۳/۵۴۸۰ ۹۱۵ ۷۵۵۲۸ ۷۴۵۱۳۲ ۸۲۱۵۷۵ ۳۶۹۷۶۷ ......................................................... غربي آذربايجان

 ۶/۲۴۹۳ ۱۲۹۰ ۳۲۷۷۹ ۳۹۰۵۴۲ ۴۲۴۶۱۱ ۲۰۹۵۴۲ .......................................................................... اردبيل
 ۱/۱۷۱۴۲ ۹۹۱۳ ۸۰۸۴۹ ۱۵۹۹۱۳۳ ۱۶۸۹۸۹۵ ۱۰۳۱۸۹۸ ........................................................................ اصفهان

 ۰۰۰ ۳۲۸۸ ۵۱۶۵۱ ۷۰۷۲۳۶ ۷۶۲۱۷۵ ۲۶۴۵۸۴ .............................................................................. البرز
 ۲/۵۲۱ ۳۴۸ ۴۱۰۸ ۱۲۳۱۹۵ ۱۲۷۶۵۱ ۸۶۱۳۸ ............................................................................. ايالم

 ۶/۱۲۲۱۱ ۳۹۳ ۱۸۴۸ ۱۲۸۰۱۰ ۱۳۰۲۵۱ ۱۵۹۳۷۰ ........................................................................... بوشهر
 ۸/۲۸۳۴۴ ۱۰۴۸۲ ۲۲۸۸۷۰ ۲۸۳۱۶۰۴ ۳۰۷۰۹۵۶ ۱۲۳۶۶۵۱ ........................................................................... تهران

 ۳/۱۱۸۳ ۱۱۱۲ ۱۸۳۷۹ ۲۷۲۴۳۱ ۲۹۱۹۲۲ ۱۷۵۴۵۱ .............................................. بختياري و چهارمحال
 ۳/۱۳۴۷ ۳۲۱ ۹۹۷۹ ۱۸۳۸۴۷ ۱۹۴۱۴۷ ۹۹۹۰۱ .......................................................... جنوبي خراسان
 ۳/۱۱۹۹۰ ۱۱۷۲۲ ۱۲۶۶۲۹ ۱۹۰۵۹۴۷ ۲۰۴۴۲۹۸ ۸۴۹۷۴۵ .......................................................... رضوي خراسان
 ۹/۲۶۵۶ ۵۱۷ ۱۸۹۶۱ ۲۴۲۸۶۵ ۲۶۲۳۴۳ ۱۴۶۹۲۳ .......................................................... شمالي خراسان

 ۲/۱۶۴۵۶ ۶۰۴ ۲۰۴۸۳ ۸۹۳۸۱۴ ۹۱۴۹۰۱ ۶۲۴۴۵۱ ..................................................................... خوزستان
 ۶/۲۱۹۶ ۱۰۱۳ ۱۹۹۸۶ ۲۷۵۸۵۹ ۲۹۶۸۵۸ ۱۶۲۱۲۵ ........................................................................... زنجان
 ۲/۲۲۵۰ ۲۰۲۶ ۲۰۴۷۵ ۲۴۵۲۷۴ ۲۶۷۷۷۵ ۱۳۶۴۱۳ ......................................................................... سمنان

 ۰/۷۵۹ ۰ ۱۹۷ ۱۰۰۳۴ ۱۰۲۳۱ ۱۱۱۱۹ ................................................ بلوچستان و سيستان
 ۶/۱۱۰۶۴ ۵۴۴۶ ۵۳۷۲۱ ۱۲۱۲۰۴۱ ۱۲۷۱۲۰۸ ۶۹۹۷۵۸ ........................................................................... فارس
 ۲/۴۸۶۸ ۲۵۰۰ ۲۵۷۰۶ ۳۴۸۵۲۷ ۳۷۶۷۳۳ ۱۸۲۱۹۵ ........................................................................... قزوين

 ۴/۲۵۲۵ ۲۲۹۵ ۱۳۳۲۱ ۳۵۷۰۰۷ ۳۷۲۶۲۳ ۱۶۴۴۹۲ ................................................................................. قم
 ۲/۲۶۴۰ ۱۸۹۸ ۲۵۸۷۴ ۴۳۱۵۹۳ ۴۵۹۳۶۵ ۲۳۳۳۵۶ ..................................................................... كردستان
 ۱/۶۴۴۸ ۵۸۹ ۱۸۰۸۷ ۵۱۷۹۴۸ ۵۳۶۶۲۴ ۳۳۵۹۴۰ .......................................................................... كرمان

 ۰/۳۵۶۴ ۲۰۰۷ ۲۳۸۳۹ ۴۹۰۸۸۹ ۵۱۶۷۳۵ ۲۳۰۳۶۵ ...................................................................... كرمانشاه
 ۶/۵۳۸ ۴۳۹ ۵۰۲۶ ۱۴۷۵۳۱ ۱۵۲۹۹۶ ۱۰۴۲۲۱ ............................................... بويراحمد و كهگيلويه
 ۱/۲۷۰۲ ۱۶۰۳ ۱۹۹۴۶ ۴۹۳۳۲۹ ۵۱۴۸۷۸ ۲۷۰۹۴۷ ........................................................................ گلستان
 ۶/۶۱۳۸ ۳۲۸۴ ۵۹۸۷۲ ۸۹۷۲۵۱ ۹۶۰۴۰۷ ۵۵۴۶۲۱ ........................................................................... گيالن
 ۰/۱۵۷۱ ۷۱۹ ۱۹۹۶۲ ۴۶۴۶۶۱ ۴۸۵۳۴۲ ۲۲۸۵۰۱ ......................................................................... لرستان
 ۸/۷۵۰۲ ۶۳۳۴ ۶۳۰۸۳ ۱۱۶۶۷۰۲ ۱۲۳۶۱۱۹ ۷۱۴۵۸۸ ...................................................................... مازندران
 ۳/۵۹۵۸ ۴۴۲۶ ۳۱۶۳۰ ۴۸۶۸۸۲ ۵۲۲۹۳۸ ۲۸۱۸۶۸ ......................................................................... مركزي

 ۱/۵۴۵۹ ۱۷۳ ۲۳۸ ۷۰۴۳ ۷۴۵۴ ۸۴۴۲ ...................................................................... هرمزگان
 ۷/۳۴۳۲ ۱۰۸۱ ۳۰۷۴۹ ۵۳۲۵۴۶ ۵۶۴۳۷۶ ۳۱۱۵۲۶ ......................................................................... همدان

 ۵/۶۱۷۲ ۱۷۷۷ ۲۱۰۷۳ ۳۷۲۷۶۳ ۳۹۵۶۱۳ ۲۱۸۵۵۴ ................................................................................ يزد
 د.شومی شامل نیز، را است نرسیده برداريبهره مرحله به هنوز که هاییانشعاب) 1
 ) اطالعات توسط دستگاه ذیربط تجدیدنظر شده است.2

 . ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -مأخذ
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 )هزارتن(                                                                                                              توزیع براي پاالیشگاه از مایع گاز تحویل -16-7
 بندرعباس اصفهان اراك آبادان جمع سال

۱۳۷۵ .....................................................................................................................۱۸۲۹ ۳۱۲ ۱۷۳ ۴۹۲ × 
۱۳۸۰ .....................................................................................................................۱۳۹۵ ۳۱۰ ۱۷۵ ۴۴۲ ۲۳۵ 
۱۳۸۵ .....................................................................................................................۱۴۸۹ ۲۹۵ ۱۸۹ ۳۹۲ ۲۰۱ 
۱۳۹۱)۱( .................................................................................................................۱۸۲۸ ۳۶۳ ۲۷۷ ۴۲۷ ۲۵۴ 
۱۳۹۲)۱( .................................................................................................................۱۹۸۸ ۲۷۳ ۵۴۲ ۳۹۹ ۲۷۳ 
۱۳۹۳)۱( .................................................................................................................۲۰۴۲ ۲۹۳ ۵۹۹ ۴۰۳ ۲۸۲ 
۱۳۹۴)۱( .................................................................................................................۲۱۸۲ ۴۲۵ ۵۵۰ ۴۴۹ ۲۵۶ 

 

 مراکز کرمانشاه شیراز تهران تبریز سال
 سازيذخیره

۱۳۷۵ .....................................................................................................................۱۳۰ ۲۵۷ ۴۷ ۲۸ ۳۸۹ 
۱۳۸۰ .....................................................................................................................۱۳۴ ۲۳ ۴۹ ۲۶ ۰ 
۱۳۸۵ .....................................................................................................................۱۰۱ ۲۳۴ ۵۴ ۲۳ ۰ 
۱۳۹۱)۱( .................................................................................................................۱۲۰ ۳۰۲ ۵۳ ۱۷ ۰ 
۱۳۹۲)۱( .................................................................................................................۱۱۶ ۳۰۴ ۵۶ ۱۷ ۰ 
۱۳۹۳)۱( .................................................................................................................۹۴ ۲۹۵ ۵۰ ۲۰ ۰ 
۱۳۹۴)۱( .................................................................................................................۱۱۴ ۲۹۶ ۴۹ ۱۴ ۰ 

 .شود می نیز الوان پاالیشگاه شامل مایع گاز تحویل جمع) 1
 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت-خذأم
 
 
 

)هزارتن(                                                      محصوالت گروه برحسب پتروشیمی صنایع ملی شرکت  )1(تولیدات مقدارکل -17-7
 ١٣٩٥ ١٣٩٤ ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٨٥ ١٣٨٠ ١٣٧٥ محصول گروه

......................................... جمع
 ۶۱۳۳ ۵۷۰۸ ۵۳۲۵ ۴۹۲۳ ۴۶۳۷ ۱۳۹۶ ۷۸۰ ۵۹۴ ................................................. پلیمر

 ۲۱۲۶۶ ۱۵۴۵۸ ۱۴۷۸۲ ۱۳۰۹۷ ۱۲۹۳۳ ۵۱۷۸ ۳۰۷۰ ۲۲۶۲ .......................................... شیمیایی
 ۳۳۴۳ ۲۸۲۵ ۳۰۸۶ ۳۳۹۰ ۳۳۲۳ ۱۲۴۱ ۱۰۳۲ ۴۰۷ ..........................................آروماتیک
 )۳(۱۴۵۶۹ ۱۳۶۸۰ ۱۲۶۲۲ ۱۱۴۷۱ ۱۱۷۳۴ ۵۷۸۷ ۲۹۱۱ ۲۲۹۳ .............................................. سوخت

 ۵۳۱۲ ۸۷۳۷ ۸۶۹۶ ۷۶۹۳ ۸۴۳۶ ۴۳۹۸ ۴۷۵۰ ۴۴۵۱ .......... وابسته مواد و سموم و کود
 .شودمی شامل نیز، را هامجتمع داخلی مصرف) 1
 .باشدمی خارك و اصفهان اراك، شده واگذار مجتمع سه و موجود هايمجتمع شامل)2
 ) شامل خوراك و سوخت می باشد.3
 . ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم
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 )ریال میلیارد - هزارتن(                  محصوالت گروه برحسب پتروشیمی صنایع ملی شرکت داخلی فروش ارزش و مقدار -18-7

 1391 1385 13751380  محصول گروه
 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

))   ......................................جمع     )  (( )    

 ٦٥٦٣٣ ٢٤٢٤ ٩٦٨١ ١٠٦٣ ٣٣٠٠ ٧٤١ ١٠٢٩ ٤٣٤ .................................................. پلیمر

 ٣٨٩٧٨ ٣٦٤٢ ٥٠٣٣ ١٠١٨ ١٠١٦ ٥٨٠ ٣٩٤ ٣٨٩ ........................................... شیمیایی

 ١٩٦٢٦ ١٠٠٣ ٤٥٣٩ ٤٩٧ ٥١٢ ٢٤٨ ١١٤ ٩٥ ...........................................آروماتیک

 ٤٣٣٦٥ ٤٢٧٧ ٦٠٠٣ ١٥٥٤ ٣١٦ ٥٠١ ١٣٦ ٤٢٥ ............................................... سوخت

 ٧١٧٥ ١٩٢٧ ١٢٦٤ ١٩٣٤ ٩٠٩ ٢١١٠ ٤٤٤ ١٧٩٧ ........... وابسته مواد و سموم و کود

 

 محصول گروه
1392 1393 1394 1395 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار
        ........................................ جمع     

 ١١١٧٩٤ ٢٨٨٢ ٨٧٨٣٢ ٢٤٥٠ ١٠٨٩٦٤ ٢٦٥٥ ۹۷۳۳۱ ٢٦١٠...................................................... پلیمر

 ٩٠٧٩٨ ٥٢٠٠ ٦٩٢٧٩ ٤٠٩٠ ٧٩٥٥١ ٤٤٠٠ ٢٢٣٠٨ ٧٠٤............................................... شیمیایی

 ٢٨٢٣٣ ١١٠٤ ١٩٩٧٩ ٩٤٠ ٣٥٥٦٧ ١١٧٦ ٧٢٣٠٧ ٣٦٢٠...............................................آروماتیک

 )2(52411 )2(4814 ٣٨٥٣٩ ٣٨٢٠ ٩٢٨٤٧ ٥٨٣١ ١١١٢١٥ ٥٧٣٥................................................... سوخت

 ١٤٥٩٠ ٢٢٠٤ ١٥٥٤٨ ٢١٢٠ ١٦٥٥٩ ٢٢٧٠ ١٠٦٠٥ ١٨٥٦............... وابسته مواد و سموم و کود

 .باشدمی خارك و اصفهان اراك، شده واگذار مجتمع سه و موجود هايمجتمع شامل)1
 ) شامل خوراك و سوخت می باشد.2
 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم
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 میلیون دالر) -صادرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برحسب گروه محصوالت                            (هزارتن  مقدار و ارزش -19-7

 1391 1385 1380 1375 محصول گروه
 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار

 ......................................... جمع

 ۲۴۹۹ ۱۹۳۷ ۴۲۹ ۳۶۰ ۷۳ ۱۴۲ ۷۰ ۱۲۸ .................................................. پلیمر

 ۲۱۳۸ ۴۳۵۷ ۷۷۴ ۱۶۸۷ ۱۱۸ ۶۵۱ ۹۳ ۳۳۲ ........................................... شیمیایی

 ۳۸۹ ۲۷۰ ۴۵۴ ۴۴۰ ۱۱۷ ۳۸۵ ۴۸ ۱۷۵ ...........................................آروماتیک

 ۵۱۸۴ ۵۴۳۲ ۱۵۴۵ ۳۰۱۰ ۴۴۲ ۲۰۱۰ ۲۳۵ ۱۲۵۵ ............................................... سوخت

 ۱۸۵۱ ۳۷۶۱ ۹۷ ۵۴۷ ۴۵ ۸۲۳ ۶۱ ۷۶۶ ........... کود و سموم و مواد وابسته
 

 محصول گروه
1392 1393 1394 1395 

 ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار ارزش مقدار
 ................................. جمع       

 ۳۴۱۳ ۳۱۲۵ ۳۳۴۰ ۲۵۹۴ ۳۲۹۳ ۲۵۱۱ ۳۵۰۹ ۲۴۸۸ .................................................. پلیمر

 ۲۳۵۷ ۶۸۶۴ ۲۰۵۰ ۵۷۲۴ ۱۹۹۲ ۵۰۰۹ ۲۰۴۶ ۳۷۲۷ ........................................... شیمیایی

 ۷۴۲ ۸۸۴ ۹۱۰ ۱۱۶۴ ۱۱۱۲ ۹۵۲ ۳۴۱ ۲۴۷ ...........................................آروماتیک

 )۲(۲۶۴۲ )۲(۶۷۴۶ ۲۰۲۰ ۵۳۲۴ ۲۶۴۶ ۳۷۸۵ ۲۹۴۲ ۳۱۸۰ ............................................... سوخت

 ۶۵۰ ۳۲۳۱ ۱۰۸۰ ۳۸۵۴ ۱۲۳۰ ۳۶۲۹ ۱۰۳۱ ۳۱۸۵ ........... وابسته مواد و سموم و کود

 .باشدمی خارك و اصفهان اراك، شده واگذار مجتمع سه و موجود هايمجتمع شامل)1
 )شامل خوراك و سوخت می باشد.2
 .ریزيبرنامه معاونت. نفت وزارت -خذأم
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%6/6آروماتیک 

%28/8سوخت 

%42/0شیمیایی 

کود و سموم وابسته 
10/5%

%12/1پلیمر 

1395: مقدار کل تولیدات شرکت ملی صنایع پتروشیمی برحسب گروه محصوالت-5-7

7-17مبنا جدول













    

مقدار فروش داخلی و صادرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی-6-7

فروش داخلی مقدار صادرات 

7-19و 7-18:مبنا جدول

هزار تن




