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 163 1393 : خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در سال 111-1

 164                                      1385-93های : عملكرد شركت پاالیش گاز بید بلند  طي سال 112-1

 164 1393 صه عملكرد شركت پاالیش گاز بید بلند در سال: خال 113-1

 164                           1386-93های : عملكرد شركت پاالیش گاز مسجد سلیمان طي سال 114-1

 165                              1393: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز مسجد سلیمان در سال  115-1

 165                         1385-93های شركت پاالیش گاز سرخون و قشم طي سال: عملكرد  116-1

 165            1393: گاز دریافتي و خروجي شركت پاالیش گاز سرخون و قشم در سال  117-1

 166   1385-93های ( طي سال1:  عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز   118-1

 166 1393( در سال 1رد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز : خالصه عملك 119-1

 166 1385-93های ( طي سال3و  2: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  111-1

 167                1393( در سال 3و  2: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  111-1

 167 1385-93های (  طي سال5و  4ش گاز پارس جنوبي )فازهای : عملكرد شركت پاالی 112-1

 167 1393( در سال 5و  4: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  113-1

 168 1388-93های  (  در سال8و  7، 6: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای 114-1

 168                1393( در سال 8و  7، 6ز پارس جنوبي )فازهای: خالصه عملكرد شركت پاالیش گا 115-1

 168 1388-93های  (  در سال11و  9: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  116-1

 169                1393( در سال 11و  9: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  117-1

 169       1392-93های ( طي سال12ملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز : خالصه ع 118-1

 169                1393( در سال 12: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  119-1

 171 1392-93های ( طي سال16و 15: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  121-1

 171                1393( در سال 16و 15خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  : 121-1

 171 1393( در سال 18و 17: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  122-1

 171                                1385-93های : عملكرد شركت پاالیش گاز پارسیان طي سال 123-1

 171                                       1393: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارسیان  در سال  124-1

 171 1386-93های : عملكرد شركت پاالیش گاز میمك )ایالم( طي سال 125-1

 171                                 1393: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز میمك )ایالم( در سال  126-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1393زدایي داالن و سراجه در سال  : گاز دریافتي كارخانجات گاز و گاز مایع خوزستان و تأسیسات نم 127-1

 

172 

 هایزدایي داالن و سراجه طي سال : عملكرد كارخانجات گاز و گاز مایع خوزستان و تأسیسات نم 128-1

           93-1391 

172 

 172 های پاالیشي در دست اجرا: طرح 129-1

 173                                           1385-93های : احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعي طي سال 131-1

 173                     : عملكرد مخازن ذخیره سازی گازطبیعي                                                           131-1

 173                                                        1385-93های : صادرات و واردات گاز طبیعي طي سال 132-1

 174 های گاز رساني استاني                                     : طول شبكه گذاری انجام شده توسط شركت 133-1

 175 1393های گازرساني تا پایان سال  اد انشعابات نصب شده و تعداد مصرف كنندگان شركت: تعد 134-1

 176   1385-93های های مختلف به تفكیك نوع مصرف طي سال: مصرف گازطبیعي در بخش 135-1

 177 1392-93های  های پتروشیمي به تفكیك سوخت و خوراك طي سال : گازطبیعي مصرفي در مجتمع 136-1

 178 1393های مختلف به تفكیك استان و نوع مصرف در سال  : مصرف نهایي گازطبیعي در بخش 137-1

 179                              1393انرژی به تفكیك استان در سال   : مصرف گازطبیعي در بخش 138-1

 181                                                1385-93های : قیمت متوسط فروش گازطبیعي طي سال 139-1

 

 جداول برق ایران

 

181 

 182 های كشور                                                                                                         : ظرفیت اسمي نیروگاه 141-1

 182 های وزارت نیرو: ظرفیت اسمي نیروگاه 141-1

 183 هابه تفكیك استان 1393های كشور در سال ظرفیت اسمي انواع نیروگاه : 142-1

 185 های كشور                                                                                                        : ظرفیت عملي نیروگاه 143-1

 185 های وزارت نیرو: ظرفیت عملي نیروگاه 144-1

 186 های كشور                                                                          : سهم میانگین ظرفیت عملي انواع نیروگاه 145-1

 186 1393های وزارت نیرو به تفكیك نوع نیروگاه در سال : نسبت ظرفیت عملي به اسمي نیروگاه 146-1

 187                         1393برداری در سال  فیت اسمي واحدهای در دست بهره: افزایش / كاهش ظر 147-1

 187 1394-97های طي سال ای و تجدیدپذیر در دست اجرای كشورهای حرارتي، آبي ، هسته: ظرفیت نیروگاه 148-1

 188 1393های حرارتي تحت پوشش وزارت نیرو در سال : راندمان نیروگاه 149-1

 189                      1393های حرارتي بخش خصوصي و صنایع بزرگ در سال : راندمان نیروگاه 151-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

                                                                     1385-93های : روند تغییرات تولید ناویژه انرژی الكتریكي كشور طي سال 151-1

 

191 

 191                                                         1385-93های : تولید ناویژه انرژی الكتریكي وزارت نیرو طي سال 152-1

 191 ها                            به تفكیك استان 1393ها در سال : تولید ناویژه برق انواع نیروگاه 153-1

 هایهای تحت پوشش وزارت نیرو به تفكیك نوع سوخت طي سالخت مصرفي در نیروگاه: مقدار سو 154-1

            93-1385 

192 

  هایهای بخش خصوصي و صنایع بزرگ به تفكیك نوع سوخت طي سال : مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 155-1

           93-1385 

193 

 194 1393شور به تفكیك نوع سوخت در سال های ك : مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 156-1

 195 1385-93های های برق كشور طي سال : مصارف داخلي و تلفات شبكه 157-1

 195 : روند گسترش خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق كشور                                              158-1

 195 1393ای در پایان سال  های برق منطقه وزیع برق به تفكیك شركت: طول خطوط انتقال، فوق توزیع و ت 159-1

 196   1393: طول خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزیع در پایان سال  161-1

 197 1385-93های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طي سال : تعداد ترانسفورماتورهای شبكه 161-1

 197 1385-93های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طي سالی نصب شده شبكه: ظرفیت ترانسفورماتورها 162-1

 198    1393ای در سال های برق منطقهبرداری شده به تفكیك شركت های انتقال بهره: ظرفیت پست 163-1

 198   1393ای در سال های برق منطقهبرداری شده به تفكیك شركت های فوق توزیع بهره: ظرفیت پست 164-1

 199 1393های در دست اقدام تا پایان سال  های احداث و توسعه پست: پروژه 165-1

 211 1393: مشخصات خطوط مبادله انرژی الكتریكي با سایر كشورها تا پایان سال  166-1

 211                                                             1385-93های : روند واردات و صادرات برق طي سال 167-1

 211 1393: صادرات انرژی برق به خارج از كشور در سال  168-1

 211 1393: واردات و تبادل انرژی برق با خارج از كشور در سال  169-1

 212        1385-93های های مختلف تأمین شده توسط وزارت نیرو طي سال: مصرف برق بخش 171-1

 212 1393های صنایع بزرگ كشور در سال و مصرف داخلي نیروگاه: تولید انرژی  171-1

 213     1385-93های حمل و نقل برقي طي سال  : مصرف برق در زیر بخش 172-1

 213 1393دار شده تا پایان سال های كشاورزی برق: چاه 173-1

 214                                1393: فروش برق وزارت نیرو به تفكیك بخش و استان در سال  174-1

 215                                                                   1393: مشتركین برق به تفكیك بخش و استان در سال  175-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

                                     1385-93های : تعداد مشتركین برق به تفكیك نوع تعرفه طي سال 176-1

 

216 

 216 1365-93های : توزیع فراواني زمان وقوع اوج بار تولیدی طي سال 177-1

 : روند تغییرات حداكثر توان تولیدی همزمان در شبكه سراسری و خارج از شبكه و ضریب بار  178-1

 1385-93های  تولیدی طي سال            

216 

 217 لي اوج بار توان تولید شده همزمان در شبكه سراسری و كل كشور: روند تغییرات فص 179-1

 های برق : حداكثر بار مصرفي صنایع در روز حداكثر نیاز مصرف شبكه سراسری به تفكیك شركت 181-1

                                                1385-93های ای طي سالمنطقه            

218 

 ای و صنایع در روز  های برق منطقهكثر بار مصرفي همزمان كل كشور به تفكیك شركت: حدا 181-1

    1385-93های  حداكثر نیاز مصرف شبكه طي سال            

218 

 219 های مختلف مصرف كننده                                           : متوسط بهای برق در بخش 182-1

 BOO 219های قابل احداث توسط بخش غیردولتي به روش ریزی شده نیروگاه: ظرفیت برنامه 183-1

 

 ایرانسنگ زغالجداول 

 

211 

 212 1393و نوع مالكیت در سال  ها سنگ كشور به تفكیك استان: تعداد معادن زغال 184-1

 212                                                                  1393ر سال شو و حرارتي د سنگ كشور به تفكیك كك: تعداد معادن و میزان ذخایر قطعي زغال 185-1

 213 1393ها در سال  سنگ كشور به تفكیك استان: وضعیت معادن و نوع مالكیت هر یك از معادن زغال 186-1

 218 1385-93های های صادر شده برای اكتشاف، ذخیره و هزینه عملیات طي سال : تعداد گواهینامه 187-1

 219 1393شویي ایران در سال  های كك سازی و زغال سنگ و كارخانههای اكتشافي و تجهیز معادن زغال: طرح 188-1

 های اكتشاف و استخراج و های معدني در بخش: میزان تسهیالت اعطا شده از سوی بیمه فعالیت 189-1

 1393سنگ به بخش خصوصي در سال های معدني در معادن زغالسایر فعالیت            

221 

 سنگ و نوع مالكیت معدن در ها، نوع زغال سنگ به تفكیك استان: میزان استخراج از معادن زغال 191-1

 1393سال             

221 

 221           1393ها در سال   ه تفكیك استانسنگ كشور ب : میزان ذخیره و استخراج واقعي هر یك از معادن زغال 191-1

 226                                                              1385-93های سنگ طي سال: میزان تولید كنسانتره زغال 192-1

 227 1393سنگ در سال : عملكرد ماهانه تولید كنسانتره زغال 193-1

 227 1385-93های سنگ ایران طي سالغال: واردات و صادرات ز 194-1

 سنگ و فرآورده در  سنگ و محصوالت حاصل از آن به تفكیك انواع زغال : واردات و صادرات زغال 195-1

 1393سال             

228 



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

             1385-93های  شو در واحدهای كك سازی طي سال سنگ كك : مقدار مصرف زغال 196-1

 

228 

 229                                                                      1385-93های  : تولید و فروش كك در ایران طي سال 197-1

 231                                            1385-93های : تولید و مصرف گاز كك در كشور طي سال 198-1

 231          1385-93های ید و مصرف گاز كوره بلند در ذوب آهن اصفهان طي سال: تول 199-1

 231                                           1385-93های : میزان قطران تولید و مصرف شده در كشور طي سال 211-1

 232 سنگپاالیش قطران زغال های حاصل از قطران شركت: میزان ظرفیت عملي، ورودی و تولید فرآورده 211-1

 232                              1385-93های سنگ كنسانتره كك شو طي سال : متوسط قیمت فروش زغال 212-1

 

 ایرانهای تجدیدپذیر انرژیجداول 

 

233 

 234 1393آبي كشور تا پایان سال های برق: برآورد ظرفیت طرح 213-1

 234 1393ها تا پایان سال  ها و وضعیت طرحآبي كشور به تفكیك استانهای برقح: برآورد ظرفیت طر 214-1

 235   1393برداری در كشور در سال آبي در حال بهرههای برق: مشخصات عمومي نیروگاه 215-1

 237 1393برداری وزارت نیرو در سال  آبي در حال بهرههای برق: ظرفیت اسمي و تولید نیروگاه 216-1

 239 1393آبي كشور در سال های برقهای در دست اجرا و آماده اجرای نیروگاه: مشخصات عمومي طرح 217-1

 های های در دست اجرا و آماده اجرای نیروگاه: ظرفیت قابل نصب و انرژی متوسط ساالنه طرح 218-1

 1393آبي كشور در سال برق            

241 

 241 1393آبي كشور در سال های برقلعاتي نیروگاههای مطا: مشخصات طرح 219-1

 246 1393آبي در سال های برقیابي نیروگاه  های مطالعاتي در مرحله شناخت و پتانسیل : مشخصات طرح 211-1

 249 1393ها در سال های برق بادی كشور به تفكیك استان: وضعیت پروژه 211-1

 249 1393برداری كشور در سال  بادی در حال بهرههای های توربین: مشخصات سایت 212-1

 251 1373-93های های بادی نصب شده طي سال: توان توربین 213-1

 251 1385-93های های برق بادی طي سال : تولید برق از نیروگاه 214-1

 252 های مطالعاتي و اجرایي مربوط به انرژی باد : مشخصات پروژه 215-1

 253 1385-93های برداری كشور طي سال های خورشیدی در حال بهره   مي نیروگاه: ظرفیت اس 216-1

 254 1385-93های : تولید برق خورشیدی كشور طي سال 217-1

 254 گرمایيهای اجرایي مربوط به انرژی زمین : مشخصات پروژه 218-1

 255 )منابع زیست توده جامد ایران( 1393ها و مراتع كشور براساس میزان تراكم در سال : مساحت جنگل 219-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 هابه تفكیك استان 1393: مساحت و پراكندگي مراتع كشور در سال  221-1

 

256 

 257 ها                                                به تفكیك استان 1393های كشور در سال : پراكندگي جنگل 221-1

 258                                                            1385-93های های جنگلي كشور طي سال تولید فرآورده:  222-1

 258                1386-93های های جنگلي طي سال : ارزش هر واحد از تولیدات فرآورده 223-1

 259                                               1385-93های های غیر مجاز زغال چوب طي سال: میزان برداشت 224-1

 در   ها: برآورد مصرف هیزم، زغال چوب، ، فضوالت دامي و  بوته و خار  در بخش خانگي به تفكیك استان 225-1

 1393سال            

261 

 261                                                                       1391-93های : واردات و صادرات زغال چوب طي سال 226-1

 261 های انرژی وانادیومي، پسماندهای جامد و مایع شهری )بیوماس( و بیوگاز وزارت نیرو : مشخصات پروژه 227-1

 261 های بیوگاز در كشور : تولید برق از نیروگاه 228-1

 262 ه پیل سوختي و هیدروژن وزارت نیروهای در دست اقدام مربوط ب : مشخصات پروژه 229-1

 های نیروگاهي برق تجدیدپذیر غیر دولتي صادره  : خالصه مشخصات مجوزها و ظرفیت تجمعي پروژه 231-1

     1393توسط وزارت نیرو در پایان سال             

262 

 

 ایرانمحيط زیست جداول 

 

263 

 264        1393ای ناشي از تولید و مصرف انرژی كشور در سال  انهو گلخ  : میزان انتشار گازهای آالینده 231-1

 264        1393ای در سال  های مصرف كننده انرژی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه: سهم هریك از بخش 232-1

 كشور در در بخش انرژی   ای ناشي از مصرف انواع سوخت و گلخانه  : میزان انتشار گازهای آالینده 233-1

 1393سال             

265 

 265                    1393ای در سال  و گلخانه  های فسیلي در انتشار گازهای آالینده: سهم سوخت 234-1

 266 1386-93های ای ناشي از تولید و مصرف انرژی كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 235-1

 266                      1386-93های ای طي سال تشار گازهای آالینده و گلخانه: سرانه ان 236-1

 266           1392ای به قیمت سال جویي ناشي از عدم انتشار گازهای آالینده و گلخانه: میزان صرفه 237-1

 های مصرف كننده  ای بخشها و گازهای گلخانهجویي ناشي از عدم انتشار آالینده: میزان صرفه 238-1

 1393انرژی در سال             

266 

 های مصرف كننده انرژی ای بخشجویي ناشي از عدم انتشار گازهای آالینده و گلخانه: میزان صرفه 239-1

 1392-93های طي سال           

267 



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1393بخش خانگي، تجاری و عمومي در سال ای  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 241-1
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 267 1386-93های ای بخش خانگي، تجاری و عمومي طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 241-1

 268                                          1393ای بخش صنعت در سال  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 242-1

 268              1386-93های ای بخش صنعت طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 243-1

 268                      1393حمل و نقل كشور در سال   ای بخش : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 244-1

 269         1386-93های كشور طي سال ای حمل و نقل : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 245-1

 269    1386-93های ای كشور طي سالای حمل و نقل جاده : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 246-1

 269          1386-93های ای حمل و نقل ریلي كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 247-1

 269    1386-93های ای حمل و نقل دریایي كشور طي سال ر گازهای آالینده و گلخانه: میزان انتشا 248-1

 271    1386-93های ای حمل و نقل هوایي كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 249-1

 271                                    1393ای بخش كشاورزی در سال  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 251-1

 271                   1386-93های ای بخش كشاورزی طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 251-1

 271               1393ای بخش پاالیشگاه نفت و گاز در سال  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 252-1

 271 1386-93های ای بخش پاالیشگاه نفت و گاز طي سال گازهای آالینده و گلخانه: میزان انتشار  253-1

 271 1393ای بخش نیروگاهي براساس نوع نیروگاه در سال و گلخانه : میزان انتشار گازهای آالینده 254-1

 272 ع سوختبه تفكیك نو 1393ای بخش نیروگاهي در سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 255-1

 272 1386-93های ای بخش نیروگاهي طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 256-1

 273                       1393ای بخش نیروگاهي كشور در سال  و گلخانه  : شاخص انتشار گازهای آالینده 257-1

 273 1386-93های بخش نیروگاهي كشور طي سال ای: میانگین شاخص انتشار گازهای آالینده و گلخانه 258-1

 

 ایرانبهينه سازی عرضه و تقاضای انرژی جداول 
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 وری انرژی در بخش صنعت و صرفه جویي حاصل از اجرای های مصوب توسط سازمان بهره: پروژه 259-1

 1393و  1392های آن در سال             
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 275 1393سوز كشور تا پایان سال : تعداد خودروهای دوگانه  261-1

 275 1385-93های  احداث و راه اندازی شده طي سال CNGهای : تعداد جایگاه 261-1

 276 1387-93های  در كشور طي سال CNG: میزان فروش  262-1

 276 : میزان صرفه جویي ساالنه حاصل از جایگزین مصرف گازطبیعي به جای مصرف بنزین 263-1



 اولفهرست جد

 صفحه عنوان

 

 وسبك  یاستاندارد مصرف سوخت خودروها یاز اجرا يناش یيجوصرفه زانیم ينیبش: پی264-1

 موتورسكیلت           

 

276 

 277 1389-93های های اجرایي بخش حمل و نقل طي سالجویي حاصل از طرحبیني صرفه: پیش 265-1

 های الحسنه از محل طرح یارانه سود تسهیالت به طرح: میزان تسهیالت پرداختي به صورت قرض 266-1

 وری انرژی ایران()سازمان بهره 1393خاتمه یافته جهت تولید لوازم خانگي در سال            

277 

 جویي حاصل بر و صرفه یانرژ زاتیدر بخش تجه یانرژ یورهای مصوب توسط سازمان بهرهپروژه:  267-1

 1393 در سال از اجرای آن            
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 جویي گازطبیعي  ساختمان و میزان صرفه 19های اجرایي توسط وزارت نفت در زمینه مبحث  : پروژه 268-1

 حاصل از آن            

278 

 جویي ساالنه گازطبیعي حاصل از ارتقاء راندمان لوازم خانگي دارای برچسب انرژی در : میزان صرفه 269-1

 توسط وزارت نفت 1393و  1392های سال            
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 279 1391-93های هي طي سال سازی واحدهای نیروگا : عملكرد اجرای طرح افزایش كارایي و بهینه 271-1

 از محل طرح توسعه استفاده از المپ  1393انجام شده در سال  لوتیپا یهاحاصل از پروژه جینتا:  271-1

 كم مصرف            

279 

 

 ن ارهای بخش انرژی در جهجداول آما

 

321 

 321 های نفتي جهانجداول نفت خام و فرآورده

 322 2114و  2113، 2114های ذخایر تثبیت شده نفت جهان طي سال : 1-2

 325   2112-2114و  2114های : تولید نفت در جهان طي سال 2-2

 327 2114و  2113های جهان در سالها در ها و سایر هیدروكربن: تولید مایعات گازی، افزودني 3-2

 329 2113و  2114های : مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و مصرف نهایي نفت خام در سال 4-2

 332   2112-2114و  2114های های نفت جهان طي سال: ظرفیت پاالیشگاه 5-2

 334 2113و  2112، 2114های های نفت جهان طي سال: ورودی پاالیشگاه 6-2

 337 2113و  2112، 2114های های نفت جهان طي سال: نفت خام خوراك پاالیشگاه 7-2

 341 2112-2114و  2114های های جهان طي سالهای نفتي پاالیشگاه: تولید فرآورده 8-2

 343                                     2114در سال  OECDهای نفتي در كشورهای عضو  : تولید فرآورده 9-2

 344 2113های عمده نفتي جهان در سال  : تولید فرآورده 11-2

 347 2113و  2112، 2114های های نفتي جهان طي سال: مصرف نهایي فرآورده 11-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 2113های عمده نفتي جهان در سال  : مصرف نهایي فرآورده 12-2

 

351 

 353 2113های مصرف كننده در جهان در سال به تفكیك بخشهای نفتي  : مصرف نهایي فرآورده 13-2

 356 2112-2114و  2114های : واردات نفت خام در جهان در سال 14-2

 358 2112-2114و  2114های : صادرات نفت خام در جهان در سال 15-2

 361    2112-2114و  2114های های نفتي در جهان در سال: واردات فرآورده 16-2

 362 2112-2114و  2114های های نفتي در جهان در سال: صادرات فرآورده 17-2

 365 1972-2114های ای تولید )اسپات( طي سال: قیمت فروش تك محموله نفت خام در بازارهای منطقه 18-2

 366       2114در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات بنزین موتور و نفت گاز در كشورهای  19-2

 367 2114در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات نفت كوره سنگین و سبك در كشورهای  21-2

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

 2114و  2113، 2114های سال         
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 369 2114های نفتي در سال  ده: شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي فرآور 22-2

 

 جداول گازطبيعي جهان

 

371 

 372 2114و  2113، 2114های ذخایر تثبیت شده گازطبیعي طي سال : 23-2

 374 2112-2114و  2114های : تولید گازطبیعي در جهان طي سال 24-2

 376 2112-2114و  2114های : واردات گازطبیعي در جهان طي سال 25-2

 378 2112-2114و  2114های صادرات گازطبیعي در جهان طي سال : 26-2

 381                                                                              2114جهان در سال   LNGتجارت  : 27-2

 383 2114در جهان در سال   LNGهای وارداتي  : پایانه 28-2

 384 2114در جهان در سال   LNG های صادراتي : پایانه 29-2

 385 2113و  2114های  : مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و تلفات توزیع گازطبیعي در سال 31-2

 388 2113و  2112، 2114های : مصرف نهایي گازطبیعي طي سال 31-2

 391   2113های مختلف در سال مصرف نهایي گازطبیعي جهان در بخش : 32-2

 395 2114ت ذخیره سازی گازطبیعي در برخي كشورها در پایان سال : ظرفی 33-2

 395                    1991-2114های ، گازطبیعي و نفت خام طي سال LNG: قیمت  34-2

 396 2117-2114های : قیمت وارداتي گازطبیعي به وسیله خط لوله توسط برخي از كشورها طي سال 35-2



 فهرست جداول

 هصفح عنوان

 

 2114در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات گازطبیعي در كشورهای  36-2

 

397 

 398 2114: 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

 2114و  2113، 2114

399 

 411 2117 -2114های وارداتي توسط برخي از كشورها طي سال  LNG: قیمت  39-2

 

 های تجدیدپذیر جهانجداول برق و انرژی

 

411 

 412 2114و  2113، 2114های طي سال OECDهای برق كشورهای كل ظرفیت نصب شده نیروگاه : 41-2

 413 2114و  2113، 2114های طي سال OECDهای های برق جهان در كشور: كل ظرفیت نصب شده نیروگاه 41-2

 416 هابه تفكیك نوع نیروگاه OECDدر كشورهای  2114های برق در سال : كل ظرفیت نصب شده نیروگاه 42-2

 417 به تفكیك نوع سوخت OECDدر كشورهای  2114های حرارتي برق در سال : ظرفیت نصب شده نیروگاه 43-2

 418 به تفكیك نوع نیروگاه  OECDدر كشورهای  2114های حرارتي برق در سال نیروگاه: ظرفیت نصب شده  44-2

 419                                                   2112-2114و  2114های : تولید ناویژه برق در جهان طي سال 45-2

 412 2113: تولید ناویژه برق در جهان به تفكیك منابع مختلف در سال  46-2

 415 2113های قابل احتراق در سال تولید ناویژه برق از سوخت : 47-2

 418      2114در سال  OECD: تركیب تولید ناویژه برق در كشورهای  48-2

 419 2114در سال  OECD: تولید ناویژه برق از منابع تجدیدپذیر و پسماند به تفكیك كشورهای  49-2

 422      2114در سال  OECDكشورهای : تركیب عرضه برق در  51-2

 423 2113: تولید، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژی و مصارف نهایي برق در جهان در سال  51-2

 426                                             2113و  2112، 2114های : مصرف نهایي برق در جهان طي سال 52-2

 429 2113های مختلف مصرف كننده در جهان در سال ایي برق به تفكیك بخش: مصرف نه 53-2

 432 2112-2114و  2114: تولید و مصرف مستقیم از انرژی خورشیدی در سال  54-2

 434 2112-2114و  2114: تولید و مصرف مستقیم از انرژی زمین گرمایي در سال  55-2

 436      2112-2114و  2114های سالهای زیستي در جهان طي  : تولید سوخت 56-2

 437 2114در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات برق در كشورهای  57-2

 438 2114های فتوولتائیك نصب شده در برخي از كشورهای منتخب در سال : قیمت سیستم 58-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 2114در سال   OECDبرق در كشورهای : شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي  59-2

 

439 

 ،2114های  : شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي برق در برخي از كشورهای جهان طي سال 61-2

 2114و  2113         

441 

 

 سنگ جهانجداول زغال

 

441 

 442 2114سنگ جهان در پایان سال ذخایر تثبیت شده زغال : 61-2

 444 2114و  2113، 2114های سنگ در جهان  طي سالرف زغالتولید و مص : 62-2

 446 2112-2114و  2114های سنگ كك شو و حرارتي به تفكیك كشورها در سالتولید زغال : 63-2

 448 2112-2114و  2114های سنگ كك شو و حرارتي به تفكیك كشورها در سالمصرف زغال : 64-2

 451    2112-2114و  2114های سنگ در جهان به تفكیك مناطق طي سالتولید و مصرف انواع زغال : 65-2

 452 2113های حاصل از آن به تفكیك كشورهای مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده: مصرف نهایي زغال 66-2

 454 2114های حاصل از آن به تفكیك كشورهای مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده: مصرف زغال 67-2

 456 2112-2114و  2114های سنگ به تفكیك كشورها در سال: واردات زغال 68-2

 461 2112-2114و  2114های سنگ به تفكیك كشورها در سال: صادرات زغال 69-2

 464            2112-2114و  2114های سنگ در جهان به تفكیك مناطق طي سالواردات و صادرات انواع زغال : 71-2

 467 2113و مصرف كنندگان عمده زغال در جهان در سال  عرضه : 71-2

  2114های سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت در برخي از كشورها طي سالقیمت زغال : 72-2

 2113-2114و           
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  2114های های خانگي و نیروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخش: قیمت زغال 73-2

 2113-2114و          

        2114 -2114های سنگ طي سال: قیمت زغال 74-2
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471 

 472 2114در سال  OECDسنگ در كشورهای : شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي زغال 75-2

 هایسنگ در برخي از كشورهای جهان طي سال: شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال 76-2

 2113-2114و  2114           
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 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 جداول تراز انرژی جهان

 

474 

 475 2113و  2114های های مهم اقتصاد انرژی به تفكیك كشورهای مختلف جهان در سالشاخص : 77-2

 478 2113كشورهای مختلف جهان در سال  عرضه انرژی اولیه : 78-2

 486 2113و  2114های عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال: سرانه عرضه انرژی،  79-2

 489 2113: تراز انرژی جهان در سال  81-2

 491 2113در سال  OECDتراز انرژی كشورهای  : 81-2

 493 2113در سال  OECD: تراز انرژی كشورهای غیر  82-2

 495 2113: تراز انرژی برخي از كشورهای جهان در سال  83-2

 

 ول محيط زیست جهانجدا

 

411 

 511 2111ای كشورهای مختلف در سال : میزان انتشار گازهای گلخانه 84-2

 513 2111ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال : میزان انتشار گازهای گلخانه 85-2

 516 2113در سال  های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان : میزان انتشار دی اكسید كربن از انواع سوخت 86-2

 ها در كشورهای مختلف جهان در : انتشار دی اكسید كربن ناشي از احتراق سوخت به تفكیك بخش 87-2

 2113سال          

519 

 512 2113ها در كشورهای مختلف جهان در سال : سرانه انتشار دی اكسید كربن به تفكیك بخش 88-2

 بخش تولید برق و حرارت در كشورهای مختلف جهان به تفكیك  : میزان انتشار دی اكسید كربن در 89-2

 2113نوع سوخت در سال           

515 

 518 2113های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال : برخي شاخص 91-2

 OECD 521: مالیات بر نشر گوگرد در سه كشور اروپایي عضو  91-2

 521 بر نشر اكسیدهای ازت در دانمارك : مالیات 92-2

 OECD 522: مالیات بر نشر دی اكسید كربن در چهار كشور اروپایي عضو  93-2

 OECD 522محیطي به تفكیك نوع سوخت در كشورهای عضو های ویژه زیستمالیات:  94-2

 



 فهرست نمودارها

 صفحه عنوان

 

 : جمعیت و تولید ناخالص داخلي سرانه 1-1

 

113 

 113 : عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایي انرژی 2-1

 113 1383 – 93های : شدت انرژی طي سال 3-1

 114 : تولید انرژی اولیه به تفكیك منابع 4-1

 114 های انرژی در مصرف نهایي: سهم حامل 5-1

 114 ها: مصرف نهایي به تفكیك بخش 6-1

 129 های اقتصادیبه تفكیك بخش 2113 : سرانه كل مصرف نهایي انرژی در سال 7-1

 131 های انرژیبه تفكیك حامل 2113: سرانه مصرف نهایي انرژی در سال  8-1

 133 1378-93های : شاخص بهره وری انرژی طي سال 9-1

 139 1385-93های : روند تولید فرآورده های نفتي طي سال 11-1

 142 1385-93های ه طي سالهای نفتي توسط خطوط لول: حمل فرآورده 11-1

 145 1385-93های : روند مصرف بنزین موتور طي سال 12-1

 147 1392-93های های مختلف سال: مصرف بنزین موتور در ماه 13-1

 151 1385-93های : روند مصرف نفت گاز طي سال 14-1

 154 1385-93های : روند مصرف نفت كوره طي سال 15-1

 199 1393های انتقال و فوق توزیع برق كشور در سال : ظرفیت پست 16-1

 211  1393جریان منابع و مصارف بخش برق كشور در سال :  17-1

 253 1385-93های های خورشیدی كشور طي سال: ظرفیت نیروگاه 18-1

 255 1393ها و مراتع كشور در سال : پراكندگي جنگل 19-1
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 پيشگفتار 

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

ال س 27مجموعه طی این به دنبال انتشار  9313به نمایش گذاشته است. ترازنامه انرژی سال  9313کشور 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  77قالب 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 9317با ارقام مشابه در سال  9313در سال  رانیا یانرژ یتوضع سهیمقا

بشکه معادل نفت  ونیلیم 4/9711به  9317معادل نفت خام در سال بشکه  ونیلیم 1/9339درصد از  1/3 انهیرشد سال

 مبشکه معادل نفت خا ونیلیم 6/9961به  4/117از درصد  9/3با 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

 4/6کشور  یساالنه صادرات انرژبه طور متوسط  یدوره مورد بررس یسازد. ط یم یضرور یشاز پ شیرا ب یانرژ یو تقاضا

 است.  یافتهکاهش درصد  7/7ساالنه  ،وارداتو درصد 

کنیم: به نیکی یاد 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

وري هاي نو، استاندارد و بهرهدفتر توسعه انرژينو ایران،  هاي انرژي ایران، سازمان انرژي وري تخصصی توانير، سازمان بهره

تنظيم مقررات بازار آب و برق وزارت نيرو، شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور، سرمایه گذاري و ، دفتر برق و انرژي

مراتع و آبخيزداري كشور، شركت توسعه منابع آب و نيروي ایران، شركت مادر تخصصی مدیریت منابع  ها، سازمان جنگل

نفتی ایران، شركت ملی  هاي پخش فرآوردهنفتی ایران، شركت ملی پاالیش و  هاي آب ایران، شركت ملی پخش فرآورده

پتروشيمی آبادان، فارابی، خارك، اراك، برزویه و اصفهان، شركت  هاي شركت ، ایران پتروشيمی شركت ملی گاز ایران،

ملی نفتكش ایران، شركت ملی حفاري ایران، مركز آمار ایران، گمرك جمهوري اسالمی ایران، شركت تهيه و توليد مواد 

شركت  ، قطار شهري مشهد و حومه برداري شهري تهران و حومه، شركت بهره آهن راه برداري ان، شركت بهرهمعدنی ایر

شركت زغال سنگ  سنگ، ذوب آهن اصفهان، شركت پاالیش قطران زغال شركت سهامیواحد اتوبوسرانی تهران و حومه، 

شركت سهامی خاور، مختلف كشور،  هاي ستاناو تجارت معدن  ت،سازمان توسعه برق ایران، سازمان صنع پروده طبس، 

كارخانه كك سازي و پاالیش قطران زرند، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان نظام مهندسی 

شركت توزیع نيروي برق شهرستان  ،معدن ایران، شركت مدیریت شبكه برق ایران، شركت توزیع نيروي برق تهران بزرگ

که به نحوی در تهیه  هایی و سایر سازمانگروه مپنا اي آذربایجان، شركت برق منطقه، تهران اي طقهبرق منشركت ، مشهد

 .اند آمار و اطالعات مورد نیاز همکاری داشته

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 ن، پژوهشگران و مدیران حوزه برنامهاستفاده تمامی کارشناسا

 

 ریزي كالن برق و انرژيبرنامهدفتر                                                                                            
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 1131ترازنامه انرژي سال  2

 

  1131تحوالت بخش انرژي کشور در سال مروري بر  -1-1
 

 بخش منابع و مصارف انرژي 

درصد آن به نفت خام،  1/22میلیون بشکه معادل نفت خام و اختصاص  8/2182تولید انرژي اولیه به میزان  –

ادي، خورشیدي و درصد به انرژي آبی، ب 7/2درصد به گازطبیعی و  6/66مايعات و میعانات گازي و مواد افزودنی، 

 سنگ. درصد به زغال 2/2درصد به منابع تجديدپذير قابل احتراق،  6/2اي، هسته

 درصد افزايش نسبت به سال گذشته.  2/7میلیون بشکه معادل نفت خام با  7/1122کل مصرف نهايی به میزان  –

جاري به ترتیب معادل هاي حمل و نقل، صنعت، کشاورزي و خانگی و عمومی و تافزايش مصرف انرژي در بخش –

 درصد نسبت به سال گذشته.   2/1و  1/1،  8/6، 8/3

درصد توسط  21/16کننده توسط گازطبیعی، هاي مصرفدرصد از انرژي مصرفی بخش 72/22تأمین  –

درصد  21/2درصد توسط منابع تجديدپذير قابل احتراق و  61/2درصد توسط برق،  86/3هاي نفتی،  فرآورده

 سنگ. توسط زغال

 

 بخش انرژي و اقتصاد 

 . OECDبرابر کشورهاي  71/2برابر متوسط سرانه مصرف نهايی جهانی و  61/1سرانه مصرف نهايی انرژي ايران  –

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

 نگ و انرژي هاي تجديدپذير از متوسط جهانی.تر بودن مصرف سرانه برق، زغال سپايین –

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

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

و  83/2رتیب به میزان به ت 1131شدت انرژي ايران بر مبناي عرضه انرژي اولیه و مصرف نهايی انرژي در سال  –

 درصدي نسبت به سال گذشته.  1/2و  8/6بشکه معادل نفت خام به میلیون ريال به ترتیب با افزايش  27/2

 برابر بودن شدت مصرف نهايی انرژي ايران )براساس برابري قدرت خريد( نسبت به متوسط جهانی. 6/1 –

 ال گذشته.درصد نسبت به س 1/2وري مصرف انرژي به میزان کاهش بهره –

 هاي انرژي. درصد از کل هزينه هاي خانوارهاي شهري و روستايی به هزينه 3/6و  2/6اختصاص  –

هاي درصد از کل هزينه 2/1و  6/6هزينه انرژي براي فقیرترين و ثروتمندترين خانوارهاي شهري به ترتیب  –

 خانوارهاي شهري.

هاي درصد از کل هزينه 6/2و  2/3وستايی به ترتیب هزينه انرژي براي فقیرترين و ثروتمندترين خانوارهاي ر –

 خانوارهاي روستايی.

 

 بخش نفت

 میلیارد بشکه. 6/128برآورد ذخاير قابل استحصال هیدروکربوري مايع ايران به میزان  -

سال براي عمر اين ذخاير  122سال به عمر ذخاير هیدروکربوري مايع طی پنج سال گذشته و برآورد  12افزايش  -



  در ايرانژي انرتحوالت بخش  

  

1 

 .1131 در سال

میلیون بشکه مايعات  8/226میلیارد فوت مکعب گاز خشك و  1/6316میلیون بشکه نفت خام،  8/2287کشف   -

 . 1131و میعانات گازي در سال 

درصدي تعداد و افزايش  7/16و کاهش  1131کیلومتر در سال  8/182حلقه چاه با متراژي معادل  122حفاري  -

 ت به سال گذشته.هاي حفاري نسب درصدي متراژ چاه 7/12

ها و  به دلیل تحريم درصدي تولید و مصرف داخلی نفت خام ايران نسبت به سال گذشته 7/1و  6/2کاهش  -

گذاري و واردات کاال و تجهیزات مربوط به صنعت نفت ايران توسط آمريکا و  هاي موجود بر علیه سرمايه محدوديت

بله با کاهش قیمت اين فرآورده از طرف کشورهاي عضو و کاهش تولید نفت در بازارهاي جهانی جهت مقا اروپا

 درصدي صادرات آن در کشور. 3/6و افزايش اوپك 

 1/62هاي پتروشیمی و  درصد به مجتمع 6/66میلیون بشکه مايعات و میعانات گازي و اختصاص  2/263تولید  -

 درصد آن به صادرات.

 هاي نفتی. میلیون لیتر فرآورده 2/282ي و تولید روزانه هزار بشکه نفت خام و میعانات گاز 6/1821پااليش روزانه  -

هاي کشور به تولید نفت گاز، نفت کوره و بنزين به ترتیب با سهمی  درصد از کل تولید پااليشگاه 2/82اختصاص  -

 درصد. 7/21و  1/26، 2/16معادل 

هزار  22تا  یش ظرفیت پااليشافزايهدف  باسازي پااليشگاه الوان  بهره برداري از طرح افزايش ظرفیت و بهینه -

و رعايت  6هاي نفتی با مشخصات استاندارد يورو  بشکه در روز، افزايش تولید بنزين، ارتقاء کیفیت فرآورده

 استانداردهاي زيست محیطی 

درصدي واردات بنزين موتور نسبت به سال قبل به دلیل افزايش اکتان بنزين تولیدي کشور و در  2/26افزايش  -

  هاي پتروشیمی. شدن تولید اين فرآورده در مجتمعپی متوقف 

توسعه شبکه حمل و نقل و نیاز اين درصدي صادرات نفت گاز نسبت به سال قبل به دلیل  2/36کاهش چشمگیر  -

  بخش به نفت گاز. 

 .اين فرآوردهدرصدي صادرات نفت کوره نسبت به سال گذشته عمدتاً به دلیل افزايش تولید  2/22کاهش  -

 روز. 6/12سازي انبارهاي نفت خام پااليشگاهی به طور متوسط براي  رفیت ذخیرهکفايت ظ -

درصد نسبت به سال گذشته و اختصاص  1/2میلیارد لیتر با کاهش  3/87هاي عمده نفتی به میزان  مصرف فرآورده -

 درصد. 2/6يع با درصد و کمترين سهم به گازما 3/28و  6/61بیشترين سهم مصرف به نفت گاز و بنزين به ترتیب با 

درصدي  6/1درصدي نفت کوره و افزايش  2/3درصدي نفت گاز  و  8/8درصدي گاز مايع و  6/7کاهش مصرف  -

 درصدي نفت سفید نسبت به سال قبل. 3/7بنزين موتور و 

نسبت به سال قبل به ترتیب معادل  2216کاهش متوسط قیمت جهانی نفت خام سبك و سنگین ايران در سال  -

 درصد. 22/3و  21/3

 

 بخش گازطبیعی  

 تريلیون متر مکعب.  66/11، به میزان 1131برآورد ذخاير قابل استحصال گازطبیعی در پايان سال –

 3/66درصد و جهش تولید  6/7میلیون مترمکعب در روز با افزايش رشدي معادل  8/681تولید گاز غنی به  –



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  6

 

 ر از افزايش تولید گاز میادين مستقل دريايی به ويژهعمدتاً متأث میلیون متر مکعب در روز نسبت به سال گذشته

برداري از سکوي فازهاي و آغاز بهره 12هاي پارس جنوبی و توسعه برداشت از سکوي فاز با به ثمر رسیدن پروژه

 ماه پايانی سال. 6مخزن پارس جنوبی، در  16و  12

 درصد از آن. 2/82یش از هاي گاز و صادرات ب هزار تن گوگرد در پااليشگاه 3/1222تولید   –

 1/22در مدار تولید قرار گرفتن واحدهاي بازيافت گوگرد شرکت پااليشگاهی گاز ايالم در زمستان گذشته و تولید  –

 .1131هزارتن در سال

هاي صیانتی از درصدي تزريق گازغنی نسبت به دوره مشابه سال قبل علی رغم اتخاذ سیاست 8/3کاهش  –

 درصدي میزان گازهاي قابل جمع آوري نسبت به سال قبل.   1/6میادين نفتی و افزايش 

و   3/11میلیون بشکه آب به میادين نفتی و کاهش  2/232میلیون مترمکعب گازطبیعی و  2/72تزريق روزانه  –

آن نسبت به سال گذشته به دلیل افزايش مصرف گازطبیعی بخش خانگی، پتروشیمی، نیروگاهی،  درصدي 2/16

سرد سال و تعمیر و نوسازي  تأسیسات، تجهیزات و خطوط لوله و همچنین عدم کفايت ظرفیت  به ويژه در فصول

 خطوط لوله تزريق آب.

 میلیون مترمکعب در روز. 2/273ظرفیت اسمی پااليش و نم زدايی گازطبیعی کشور به میزان –

کیلومتر خطوط  8/822هزار کیلومتر و احداث  2/16حدود  1131مجموع خطوط لوله احداث شده تا پايان سال  –

 لوله انتقال گاز طبیعی جديد در اين سال.

میلیون  6/1676سازي گاز کشور )مخازن سراجه و شوريجه( به میزان میزان گاز باقی مانده در مخازن ذخیره –

 برابر نسبت به سال قبل به دلیل پیشرفت در عملیات مخزن شوريجه. 2/6مترمکعب با افزايش 

 درصد. 2/6درصد و  1/62میلیارد مترمکعب به ترتیب با افزايش  7/3و  2/7بیعی به میزان واردات و صادرات گازط –

 .درصدي به نخجوان 2/12درصدي صادرات گازطبیعی به ترکیه و ارمنستان و کاهش 2/6و  1/2افزايش  –

 درصدي از آذربايجان.  7/12درصدي واردات گازطبیعی از ترکمنستان و کاهش  2/62افزايش   –

و  1/66میلیارد مترمکعب و اختصاص  2/172صارف نهايی و مصارف بخش انرژي گازطبیعی به میزان مجموع م –

 درصد از آن به مصارف نهايی و مصارف بخش انرژي. 3/12

 6/16ها،  درصد به نیروگاه 1/23هاي خانگی، تجاري و عمومی،  درصد از مصرف گازطبیعی به بخش 2/12اختصاص   –

هاي نفت، گاز و  االيشگاهدرصد به پ 8/6درصد به مصارف بخش پتروشیمی،  7/12درصد به بخش صنعت، 

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

سوخت  -يکك ساز يواحدها -کوره بلند يواحدها -هاي تقويت فشار هاي گاز و ايستگاهسوخت پااليشگاه

 درصد به بخش کشاورزي.  8/2درصد به بخش حمل و نقل و  1/6و  خط لوله يژنراتورها زليو د هانیتورب

درصدي مصرف گازطبیعی در بخش خانگی و تجاري نسبت به سال قبل به دلیل شدت سرما و روشن  6/1افزايش  –

هاي پلکانی گاز هاي گرمايشی بخش خانگی و تجاري و کنترل مصرف اين بخش با اجراي تعرفه بودن همه سامانه

 ها.هاي پرمصرف هشتم تا دهم و اعمال قانون هدفمندي يارانهبراي دهك

نسبت به سال قبل  به دلیل  1131هاي کشور در سال درصدي مصرف گازطبیعی نیروگاه 3/16  سابقهبی افزايش –

ين روند به منظور اادامه و افزايش تولید گازطبیعی و اعمال سیاست تخصیص حداکثري گاز به بخش نیروگاهی 

 .هاي مايع و کاهش آلودگی هواکاهش مصرف سوخت
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 مترمکعب نسبت به سال قبل. 8/177، با افزايشی معادل 31متر مکعب گازطبیعی در سال  1/2166سرانه  مصرف –

 

 بخش برق 

 1/16ي، هاي بخار درصد آن به نیروگاه 6/21گیگاوات و اختصاص  2/71هاي کشور به میزان  ظرفیت اسمی نیروگاه –

 7/16هاي ديزلی،  درصد به نیروگاه 6/2هاي سیکل ترکیبی،  درصد به نیروگاه 1/22هاي گازي،  درصد به نیروگاه

 و بیوگاز.اي ، هستههاي اتمی، بادي، خورشیدي درصد به نیروگاه 6/1هاي آبی و  درصد به نیروگاه

 نسبت به سال گذشته. هاي برق کشور عملی نیروگاه درصدي ظرفیت اسمی و 6/1و   2/6رشد  –

 6/7رصد به بخش خصوصی، د 2/66به وزارت نیرو،  هاي کشوردرصد از کل ظرفیت اسمی نیروگاه 2/66اختصاص  –

ك يیکوچك فتوولتا يدرصد به واحدها 21/2درصد به سازمان انرژي اتمی ايران و  6/1درصد به صنايع بزرگ، 

 ها.متعلق به ساير سازمان

در  مگاوات 2/12212به  1132 مگاوات در سال 2/28827 از هاي بخش خصوصی گاهافزايش ظرفیت اسمی نیرو –

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

 هاي جديد توسط اين بخش. خصوصی و يا احداث نیروگاه

درصد در سال  1/16به  1132درصد در سال  2/17ی برق کشور از حرارت هايراندمان نیروگاهدرصدي  7/2کاهش  –

  .هاي وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنايع بزرگنیروگاهبه درصد راندمان  6/23و  1/17، 6/12و اختصاص  1131

درصد نسبت به سال گذشته و اختصاص  6/6تراوات ساعت با رشدي معادل  6/276تولید برق کشور به میزان  –

 بهدرصد  6/1و درصد به صنايع بزرگ  1/2درصد به بخش خصوصی،  3/22ن به وزارت نیرو، درصد آ 2/61

 سازمان انرژي اتمی ايران.

 2/2درصد، آبی  7/26درصد، گازي  1/12درصد، سیکل ترکیبی  2/11هاي بخاري  سهم تولید برق در نیروگاه –

 درصد. 21/2درصد و ديزلی نیز  8/1درصد، تجديدپذير و اتمی 

گاز طبیعی، نفت ترتیب به هاي کشور به  از کل سوخت مصرفی نیروگاهدرصد  2/2و  6/12، 8/12، 1/71ص اختصا –

 هاي انرژي.کوره، نفت گاز و ساير حامل

 31/12و  انتقال  درصد به تلفات شبکه 22/1 ،ها درصد از تولید ناويژه برق به مصارف داخلی نیروگاه 2/1اختصاص  –

 کشور. درصد به تلفات شبکه توزيع 

 يدرصد 6/16کاهش و  7/1افزايش  تراوات ساعت با 7/3و  8/1میزان واردات و صادرات برق ايران به ترتیب  –

 نسبت به سال گذشته. 

 درصد صادرات برق ايران به سه کشور عراق، ترکیه و افغانستان. 8/31بیش از اختصاص  –

 6/1 ساعت آن در خود صنايع و فروش تراوات  1/6ساعت برق توسط صنايع بزرگ، مصرف  تراوات 3/2 ويژه تولید –

  ساعت باقیمانده به شبکه سراسري برق. تراوات

درصد از کل فروش برق وزارت نیرو به ترتیب به  7/1و  2/2 ،2/7، 2/3، 2/16، 6/12، 7/11اختصاص سهمی معادل  –

 ساير مصارف.و حمل و نقل هاي صنعت، خانگی، کشاورزي، عمومی، تجاري، بخش

میلیون مشترک با رشد  7/11بیش از تعداد مشترکین برق )بدون احتساب مشترکین روشنايی معابر( به  افزايش –

 نسبت به سال قبل.  يدرصد  6/6
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 .کل کشور تعداد مشترکین برق ي ازدرصد 7/13سهم قرار گرفتن تهران در رتبه نخست با  –

نسبت به  يدرصد 3/26اعت با افزايش گیگاوات س 8/162رسیدن مصرف برق در زير بخش حمل و نقل برقی به  –

 سال گذشته.

 نسبت به سال گذشته.درصد   2/1افزايش درصد با  1/67رسیدن ضريب بار تولیدي برق کشور به  –

 مگاوات. 62627مگاوات و حداکثر بار همزمان کل کشور به  67268رسیدن بار تولیدي شبکه سراسري به  –

 يدرصد 6/22ريال با افزايش  6/222ساعت  ازاي هر کیلووات هاي مختلف مصرف بهمتوسط قیمت برق در بخش –

 نسبت به سال گذشته.

 

 سنگ بخش زغال

معدن به   16 و معدن به بخش خصوصی 122 سنگ کشور به بخش دولتی، معدن زغال 136معدن از  26اختصاص  –

 بخش تعاونی.

 .1131نگ در سال معدن در حال تجهیز زغال س 3معدن غیر فعال و  76معدن فعال،  111وجود  –

هزار تن از آن به ترتیب به  7/68و   81/ 2،  6/1183هزار تن زغال سنگ در کشور و اختصاص  2/1161استخراج  –

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

 درصدي نسبت به سال گذشته. 1/12و کاهش  1131هزار تن زغال سنگ کنستانتره در سال  1/812تولید  –

 هزار تن. 2/222و  2/162ردات و صادرات زغال سنگ کشور به میزان وا –

هزار تن زغال سنگ کك شو مصرفی در واحدهاي  1/1621هزار تن زغال سنگ در کشور شامل  3/1726مصرف  –

 سنگ تفکیك نشده.هزار تن زغال 7/68هزار تن آن زغال سنگ حرارتی و   2/81کك سازي،   

 .1131هزار تن کك در سال  2/1328و مصرف  2/1281تولید  –

 میلیون متر مکعب گاز کك در سال مورد بررسی . 6/228و مصرف  7/136تولید  –

 .1131در سال  میلیون متر مکعب گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان  6/6366و مصرف  8/2361تولید  –

 .1131هزار تن قطران در کشور در سال  1/66و مصرف  1/61تولید  –

 

 ديدپذير هاي تجبخش انرژي

 مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجديدپذير )آبی، بادي، خورشیدي و بیوگاز( جهت تولید برق. 2/12327به کارگیري  –

 گیگاوات در کشور. 7/22برداري، اجرا، مطالعه و شناخت به میزان  آبی در دست بهره هاي برق برآورد ظرفیت طرح –

 گیگاوات ساعت انرژي برق. 6/11862مگاوات و تولید  3/12788نیروگاه آبی با ظرفیت  22برداري از  ادامه بهره –

 گیگاوات ساعت. 1/128مگاوات و تولید  2/121توربین بادي با ظرفیت  226برداري از  بهره –

مگاوات در 2/17مگاوات در منجیل گیالن،  8/13شامل هاي بادي کشور  مگاواتی ظرفیت نیروگاه 1/61افزايش  –

 مگاوات در سراب. 66/2مگاوات در نیر و  66/2مگاوات در خواف،  71/2الود خراسان، مگاوات در بین 6تاکستان قزوين، 

 مگاوات ساعت برق. 2/62کیلووات و تولید  286هاي فتوولتائیك با ظرفیت  برداري از سیستم بهره –

ه شدن برابر به دلیل افزود 2/8هاي فتوولتائیك نسبت به سال قبل و به میزان  افزايش چشمگیر ظرفیت نیروگاه –

 هاي فتوولتائیك کشور. شرکت خصوصی آترين پارسیان به مجموع نیروگاه
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 گیگاوات ساعت در سايت زمین گرمايی مشکین شهر. 62مگاواتی با قابلیت تولید ساالنه انرژي  2اجراي يك واحد  –

گلستان، با افزايش هزار مترمکعب در سه استان گیالن، مازندران و  1/686هاي جنگلی مجاز به میزان  تولید فرآورده –

ها و مراتع کشور، کاهش قطع درختان،  درصدي نسبت به سال گذشته به دلیل کاهش حريق در جنگل 6/2رشد 

هاي حفاظت محیط زيست و منابع طبیعی با  کاهش چشمگیر قاچاق چوب به دلیل همکاري مشترک میان يگان

ان در مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان هاي مداوم محیط بان ها و مراتع با گشت مأمورين سازمان جنگل

 .ها و مراتع کشور هاي انجام شده توسط مأمورين سازمان جنگل ها و کنترل حفاظت محیط زيست و افزايش نظارت

 تن. 2/227و  1/6111مبادله زغال چوب با ساير کشورها با واردات و صادراتی معادل  –

درصدي آن نسبت به سال گذشته به دلیل  7/11و افزايش تن  1/168برداشت غیر مجاز زغال چوب به میزان  –

و واگذاري  1132اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و حذف جرايم مربوط به قاچاق چوب در اواخر سال 

رسیدگی به اين گونه جرايم  به دستگاه اداري تعزيرات حکومتی، عدم صرفه واردات چوب براي تولیدکنندگان به 

هاي فرعی ت و استانداردهاي سختگیرانه، مشکل اشتغال در مناطق جنگلی، مشکل حفاظت از جادهدلیل مقررا

 فراوان اين مناطق و کمبود نیروي انسانی براي اين وسعت و غیره.

، خوزستان، لرستان و مازندران )ساري(،   هاي هاي غیر مجاز زغال چوب به استان درصد از برداشت 2/71اختصاص  –

 ختیاري و کهگیلويه و بويراحمد.چهارمحال و ب

با ظرفیت  و اصفهان 2سوزهاي تهران، تهران  بیوگازسوز شیراز، مشهد، تهران و زباله هاي برداري از نیروگاه بهره –

 ساعت برق. گیگاوات 2/67مگاوات و تولید  6/16اسمی 

 

 اي بخش انرژي هسته

میلیون لیتر معادل نفت خام  1122جويی معادل فهو صر 1131اي در سال ساعت برق هستهگیگاوات 2/6672تولید  –

 میلیون تن انواع آالينده. 6سوخت و جلوگیري از انتشار بیش از 

 بوشهر. همگاوات الکتريکی در ساختگا 1227اي، هر يك به قدرت طراحی، احداث دو واحد راکتور هسته –

مکان سنجی ساخت تجهیزات اصلی يك اتمام مراحل طراحی مفهومی و پايه و اجراي مرحله طراحی تفصیلی و ا –

 نیروگاه متوسط قدرت.

طراحی و ساخت "سنجی برنامه ملی مطالعات امکاناجراي اي نظیر: انجام اقداماتی در خصوص گداخت هسته –

ي کانونی پالسما برداري از چندين دستگاه، طراحی و ساخت و بهره"ايراکتور و نیروگاه آزمايشی گداخت هسته

 ژول ايران، طراحی و ساخت اولین راکتور پیوسته گداخت  122اي لیزري هیالت گداخت هستهو از اولین تس

اي، راکتور پلی ول، ماشین اي آزمايشگاهی، مشعل پالسمايی، مواد ديواره اول راکتور گداخت هستههسته

ه مولدهاي اي از نوع محصور سازي الکترواستاتیك مجهز باي، راکتور پیوسته گداخت هستهگداخت هسته

الکترونی و يونی و همچنین امکان سنجی طراحی و ساخت راکتور آزمايشی تولید برق از طريق زباله سوز 

 . "ساخت توکامك ملی ابررسانا ايران"پالسمايی و طراحی مفهومی طرح کالن 

ادامه عملیات  اي در کل کشور،انجام عملیات اکتشاف در زمینه تهیه اطالعات پايه ژئوفیزيك و ژئوشیمی ناحیه –

هزار کیلومترمربع و ارزيابی و کنترل ساير معادل  767پهنه اکتشافی به مساحت  11اکتشاف سراسري اورانیوم در 

 و کانسارهاي فلزي و غیرفلیزي حاوي مواد پرتوزا.
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 خشومی. گچین بندرعباس و انجام مراحل طراحی معادن ناريگان و ،استخراج از معادن سنگ اورانیوم در منطقه ساغند –

تن اورانیوم در سال و تکمیل عملیات  21برداري از کارخانه تولید کیك زرد بندرعباس با ظرفیت اسمی تولید بهره –

 تن اورانیوم در سال. 22اندازي مجتمع صنعتی تولید کیك زرد اردکان با ظرفیت اسمی ساخت و پیش راه

برداري از مختلف اوانیوم نظیر پهنه سازي و بهره هاي متعدد در خصوص فرآوري و تولید محصوالتانجام فعالیت –

 تأسیسات تولید هگزافلورايد اورانیوم طبیعی، دي اکسید اورانیوم طبیعی، اکسید اورانیوم غنی شده.

 12برداري از تأسیسات تولید مجتمع سوخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک با ظرفیت اسمی راه اندازي و بهره –

برداري از اندازي و بهرهعدد مجتمع سوخت و راه 122رانیوم طبیعی در سال و تولید تن قرص دي اکسید او

 12مجتمع سوخت کنترلی و  12اي راکتور تحقیقاتی تهران با ظرفیت تأسیسات تولید مجتمع سوخت صفحه

 مجتمع سوخت استاندارد در سال.

هزار مترمکعب  162ه سطح، با ظرفیت ادامه عملیات اجرايی احداث تأسیسات نگهداري و پسمانگور نزديك ب –

 پسمان.

 

 بخش انرژي و محیط زيست 

و  8/73،  7/82، 2/37از بخش حمل و نقل به ترتیب به میزان   NOxو  CO  ،6CH ،SPMبیشترين میزان انتشار  –

 درصد از کل انتشار اين گازها در بخش انرژي کشور. 6/63

در   O2N درصد از  7/61درصد ذرات معلق و  1/72بنزين، تولید درصد منواکسیدکربن در اثر احتراق  6/32تولید  –

 درصد دي اکسید کربن در اثر احتراق گازطبیعی.  2/26اثر احتراق نفت گاز و تولید 

 منتشر شده در کشور.  1SOدرصد  1/63 و  2SOدرصد از  8/28نفت کوره به عنوان منبع اصلی انتشار  –

هاي مصرف کننده انرژي برابر اي بخشها و گازهاي گلخانهآالينده جويی ناشی از عدم انتشارمیزان صرفه –

 میلیارد ريال. 116667

 تن در سال به ازاي هر نفر. 26/7برآورد سرانه انتشار دي اکسید کربن به میزان  –

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

 گرم بر کیلووات ساعت. 2/128و  6/211،  2/222، 6/222

 

 سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش بهینه

  ،سیمان اردستان هايهاي جايگزينی الواتور به جاي ايرلیفت در فرايند تولید سیمان در کارخانه اجراي پروژه –

ي اصفهان و مدار بسته نمودن آسیاب القايی پربازده در کارخانه ريخته گر هجايگزينی کور ؛خوزستان و شاهرود

دستگاه الکتروموتور  2تعويض هاي گريت کولر در کارخانه سیمان اردستان، سیمان و استفاده از درايو در فن

وري انرژي ايران با مجموع صرفه توسط سازمان بهرهموجود با راندمان باال در يك شرکت تولید کانی فرآوران 

 .  1131میلیارد ريال در سال  6/13ساعت و ارزش صرفه جويی معادل  گیگاوات 6/16جويی به میزان 

جويی در سامانه  اجراي دو پروژه در راستاي پرداخت يارانه سود تسهیالت در بخش صنعت، يکی با عنوان صرفه –

یلیون م 112ايستگاه پمپاژ با پتانسیل صرفه جويی به میزان  1222هزار حلقه چاه و  16استحصال و پمپاژ آب براي 
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در مگاوات و ديگري پروژه تولید برق از طريق بازيافت حرارت اتالفی  112کیلووات ساعت و کاهش پیك بیش از 

 مگاوات برق ساالنه.   122با پتاسیل تولید صنعت سیمان 

در کشور در  CNGباب جايگاه  81و نصب و راه اندازي  1131هزار دستگاه  خودرو در سال 172 دوگانه سوز نمودن –

 . 1131ال س

 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن. 2/6با  1131در سال  CNGمیلیارد متر مکعب  1/7مصرف  –

میلیارد لیتر بنزين  در اثر اجراي استاندارد مصرف سوخت خودروهاي  6/1جويی ساالنه حدود  صرفهبرآورد  –

 سبك ملی.

 ثر اجراي استاندارد مصرف سوخت موتورسیکلت. میلیارد لیتر بنزين در ا 86/2جويی ساالنه حدود صرفهبرآورد  –

میلیون ريال يارانه سود تسهیالت به دو پروژه حمايت از ارتقاي رتبه يخچال، يخچال فريزر و فريزر  222پرداخت  –

گیگاوات ساعت ناشی از اجراي  6/136جويی خانگی و پروژه حمايت از ارتقاي رتبه کولر آبی با مجموع صرفه

   هاي مذکور. پروژه

 13میلیون مترمکعب گاز طبیعی در راستاي اقدامات مربوط به مبحث  6برآورد صرفه جويی ساالنه به میزان   –

 مقررات ملی ساختمان در وزارت نفت.

میلیارد ريال  يارانه سود تسهیالت توسط شرکت بهینه سازي مصرف سوخت  جهت راه اندازي خط  12پرداخت  –

هزار مترمکعب   1362س نیتريل فوم  در شرکت سانا عايق با صرفه جويی برودتی از جن -تولید عايق حرارتی

 گازطبیعی. 

میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سال در اثر حمايت از ارتقاي راندمان لوازم خانگی  273صرفه جويی به میزان  –

 داراي برچسب انرژي در وزارت نفت.  

نیروگاه  6امات صورت گرفته بر روي سیستم فاگ واحد مگاوات به قدرت نیروگاهی کشور با اقد 2/112افزايش  –

 6و  1نیروگاه  منتظر قائم، واحدهاي  6و  1زاهدان، خنك کاري هواي ورودي کمپرسور سیکل ترکیبی واحدهاي 

سیکل ترکیبی زواره و بازسازي  2و  1سیکل ترکیبی قم، واحدهاي  6و  1سیکل ترکیبی شهید رجايی، واحدهاي 

 . 1131الی  1132 يهاندر عباس طی سالبويلر نیروگاه ب

 1131هاي انجام شده در سال  ساعت، حاصل از پروژه مگاوات 1861جويی در مصرف سالیانه برق به میزان  صرفه –

 از محل طرح توسعه استفاده از المپ کم مصرف.

 مگاوات پیك بار شبکه سراسري کشور. 1312پروژه کاهش پیك بار و کاهش  12انجام  –

هاي توزيع نیروي مشترک صنعتی در شرکت 2628نامه تعطیالت و تعمیرات ساالنه صنايع با همکاري اجراي بر –

مگاوات کاهش نیاز مصرف شبکه سراسري برق کشور در طول سه ماه اجراي  622اي با اثربخشی برق و برق منطقه

 مگاوات در کشور. 1131مگاوات از نیاز مصرف روز پیك شبکه سراسري و کاهش همزمان  821برنامه و کاهش 

هاي نیروي برق با مشارکت اجراي برنامه جلب همکاري مشترکین کشاورزي در ساعات اوج بار تابستان در شرکت –

 مگاوات کاهش نیاز مصرف شبکه سراسري برق. 866هزار مشترک کشاورزي با اثربخشی  22و همکاري بیش از 
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 هاي عمده اقتصاد انرژيروند شاخص -2-1

 نرژي و اقتصادا -1-2-1

بين رشد و توسعه اقتصادي و مصرف انرژي رابطة تنگاتنگي وجود دارد. يكي از پارامترهاي هاي انرژي: روند قیمت

هاي انرژي از اهميت  مؤثر در ميزان تقاضا و مصرف انرژي، قيمت آن است. بنابراين بررسي روند قيمت انواع مختلف حامل

افزايش داشت.  3131نسبت به سال و برق هاي نفتي قيمت اسمي فرآورده 3131باشد. در سال  خاصي برخوردار مي

هاي اسمي و چند نرخي  ها از قيمتبديهي است با توجه به شاخص قيمت کاالها و حذف اثر افزايش سطح عمومي قيمت

نفت کوره نسبت به هاي انرژي به استثناي هاي نفتي در اين سال، حداکثر قيمت واقعي تمامي حاملبودن قيمت فرآورده

افزايش داشته است. الزم به ذکر است که در اين محاسبات قيمت برق به طور متوسط ذکر شده و قيمت اين  3131سال 

 هاي مختلف مصرف خانگي متفاوت است. ها و مناطق مختلف و در پلهدر بخش حامل

 

 هاي کالن اقتصاد انرژي شاخص -2-2-1

ف انرژي در جوامع پيشرفته و توسعه يافته، به دليل درآمد سرانه باال و امكان معموالً سرانه مصر 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، خانگي، ران در بخشچند دهة اخير منجر به تعديل مصرف انرژي شده است. سرانه مصرف نهايي انرژي اي

برابر متوسط جهاني است. مقايسه سرانه مصرف  4/3و  5/3، 8/3، 3/1عمومي و تجاري، حمل و نقل و صنعت به ترتيب  

و  6/5گازطبيعي نهايي دهد که سرانه مصرف هاي انرژي با مقياس جهاني نشان مينهايي انرژي ايران به تفكيک حامل

برداري، وري پايين در بهره باشد. اين امر از بهرهبرابر متوسط مصرف سرانه جهاني مي 6/3هاي نفتي نفت خام و فرآورده

شود. کل مصرف سرانه در کشورهايي نظير بر ناشي ميمصرف باالي انرژي و همچنين استفاده از کاالها و خدمات انرژي

و منطقه  )بدون چين( OECD ريغ ييآسيا ياکشورهترکيه، هند، چين و هنگ کنگ، پاکستان، آفريقا، ونزوئال، 

 ها از متوسط جهاني کمتر است.سرانه مصرف نهايي ساير حاملتر است. خاورميانه از ايران پائين

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

و  31 ،39،33هاي دي کتاب ارائه شده است(، سرانه مصرف نهايي انرژي ايران در سالهاي بعاين اطالعات )که در بخش

، شاخص سرانه مصرف 3131بشكه معادل نفت خام بوده است. در سال  56/34و  14/34، 31/31، 33/34به ترتيب  31

 درصد داشته است. 5/3نهايي انرژي نسبت به سال گذشته روند صعودي به ميزان 

که از تقسيم است دت انرژي شاخصي براي تعيين کارايي انرژي در سطح اقتصاد ملي هر کشور ش شدت انرژي:

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

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

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

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

هاي مورد استفاده ها و تجهيزات، ترکيب سوختسازي ساختمانگذارد. بهينهها تأثير مينتيجه اين امر بر شدت انرژي آن
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هاي حمل و نقل و تكنولوژي بكار رفته در خودروها هاي جغرافيايي، شيوهدر بخش حمل و نقل و حتي مسافت بين مكان

سازي مصرف انرژي، حوادث طبيعي و امات صورت گرفته در امر بهينهو وسايل نقليه، ظرفيت حمل و نقل عمومي، اقد

هاي  باشند. با مقايسه اين شاخص در سالهاي انرژي برخي از عوامل تأثيرگذار در شدت انرژي ميها يا يارانه قيمت

 ا ارزيابي نمود. توان روند استفاده از منابع انرژي در فرآيند توليد ملي کشورها رمختلف و ميان کشورهاي مختلف مي

در محاسبه شدت مصرف نهايي انرژي بر مبناي برابري قدرت خريد، برخي از اشكاالت ناشي از محاسبه نرخ ارز 

وجود ندارد. ايران از لحاظ مصرف انرژي به منظور توليد کاالها و خدمات وضعيت مطلوبي نداشته و جزء کشورهاي با 

اين اساس شدت مصرف نهايي انرژي در کشور نه تنها در مقايسه با کشورهاي شود. بر شدت انرژي بسيار باال محسوب مي

، در سطح جهان به 1931باشد، بلكه از برخي مناطق نظير خاورميانه نيز بيشتر است. در سال نفت خيز  بسيار باالتر مي

رف شده است، در حاليكه تن معادل نفت خام انرژي مص 38طور متوسط براي توليد يک ميليون دالر ارزش افزوده حدود 

 برابر مقدار متوسط جهاني است.  4/3اين رقم در ايران بيش از 

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

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

ادامه داشته  3188ها تا سال اند. سپس روند افزايش اين شاخص به حداقل ميزان خود طي ده سال اخير رسيده 3181

 3131روند صعودي يافته است. در سال  3133روند نزولي و از سال   اين شاخص 3139و  3183هاي است. اما در سال

بشكه معادل نفت خام به ميليون  55/9و  83/9ي اوليه و مصرف نهايي انرژي به ترتيب شدت انرژي بر مبناي عرضه انرژ

 درصد افزايش داشته است. 3/1و  8/4ريال بوده که نسبت به سال گذشته به ترتيب 

و ها هاي داخلي سازمانها و تعرفهالزم به ذکر است که در ايران ثبت آمار توسط نهادهاي متولي انرژي براساس حواله

المللي مطابقت ندارد. لذا محاسبه شاخص شدت انرژي هر ها با استانداردهاي بينگيرد که لزوماً اين تعرفه نهادها صورت مي

هاي مختلف به دقت هاي اقتصادي زير بخشبندي فعاليتکننده انرژي به دليل اختالف در طبقههاي مصرفيک از بخش

المللي بندي بين، آمارهاي بخش انرژي و توليد ناخالص داخلي، براساس طبقهالملليدر سطح بينباشد. امكان پذير نمي

(ISIC)هاي اقتصادي استاندارد صنعتي تمام فعاليت
گردد. اما در ايران آمار بخش انرژي براساس اين طبقه بندي ارائه مي 3 

ها از تعاريف، امكان محاسبه برخي شاخصگردد. بنابر اين بدليل اختالف در هاي مولد انرژي ثبت نميدر هيچيک از ارگان

جمله شدت انرژي و غيره که براساس دو دسته اطالعات بخش انرژي و ارزش افزوده هر بخش است، وجود ندارد. رفع اين 

توان پس از يكسان سازي هاي فراسازماني در ثبت آمار و اطالعات بخش انرژي است که در نهايت ميمشكل مستلزم اقدام

 هاي اقتصادي پرداخت.ها در زيربخشکليه ارگانها، به محاسبه اين شاخص تعاريف در

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

ه دليل استفاده آيد. بضريب انرژي از تقسيم نرخ رشد مصرف نهايي انرژي به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به دست مي

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

 
1) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). 
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شود، در حالي که 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 يک سال معين به کار ميشاخص شدت انرژي معموالً جهت ارزيابي در 

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

داقل ممكن رسانده باشند. در رود که کشورهاي توسعه يافته، مصرف انرژي را با توجه به ميزان توليدات خود به حمي

 رسيده است.  58/9نسبت به دوره قبل افزايش يافته و به عدد در جهان شاخص ضريب انرژي  1991-1931دوره 

به دليل  3158-63هاي شود که ضريب انرژي ايران در سال با استفاده از آمار داخلي در ترازنامه، مالحظه مي

گ تحميلي، روند رشد توليد ناخالص داخلي و همگام با آن رشد مصرف نهايي شرايط ويژه حاکم بر کشور، به خصوص جن

 رسيده است. در دوره  15/3ضريب انرژي به عدد  3151-81انرژي، دستخوش تحوالت زيادي بوده است. در دورۀ 

ر، تقريباً رشد بالغ شده است. به عبارت ديگر در دورۀ مزبو 69/3مجدداً ضريب انرژي افزايش يافته و به عدد  31-3181

 مصرف نهايي انرژي بيش از رشد توليد ناخالص داخلي بوده است.

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

هاي عمومي ان اهداف و سياستتونمايد. با استفاده از اين شاخص ميگيري ميها 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

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

وري انرژي از تقسيم ارزش توليدات به  هاي خروجي اقتصادي صورت پذيرد. شاخص بهرهت فعاليتافزايش مقدار يا کيفي

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

وري انرژي در کشور  اخير شاخص بهره توان توليد ناخالص داخلي را بر مقدار مصرف نهايي انرژي تقسيم نمود. در دهه مي

درصد کاهش،  3/1نسبت به سال گذشته با  3131اي برخوردار نبوده است. اين شاخص در سال از تغييرات قابل مالحظه

 بهاي با مستقيمي رابطه انرژي وريهزار ريال به ازاي هر بشكه معادل نفت خام رسيده است. بهره 5/3559به  5/3585از 

  .يابدمي افزايش نيز انرژي وريبهره انرژي، هايبهاي حامل افزايش با به طوري که دارد، انرژي

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

درصد از  5/4ي حدود هاي انرژدهند که هزينهنشان مي 3131اي در سال هاي مختلف هزينه روستايي، به تفكيک دهک

 است.  هاي خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص دادهدرصد از کل هزينه 3/6هاي خانوارهاي شهري و کل هزينه

اي( دهد که در خانوارهاي شهري و روستايي، هرچه سطح درآمد )دهک هزينهاي نشان ميهاي هزينه بررسي دهک

يابد. به عبارت ديگر سهم هزينه انرژي در کل هاي خانوار افزايش مي ع هزينهتر باشد، سهم هزينه انرژي در مجموپائين

 6/6هاي فقيرتر باالتر است. به عنوان نمونه يک خانواده فقير شهري )دهک اول( حدود هاي خانوار براي خانوادههزينه

هاي مصرفي از کل هزينهدرصد  1/1هاي مصرفي و يک خانواده ثروتمند شهري )دهک دهم( حدود درصد از کل هزينه

 4/5و  1/3نمايند. اين ارقام براي فقيرترين و ثروتمندترين خانوارهاي روستايي به ترتيب خود را صرف تأمين انرژي مي

 باشد.درصد مي
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 نفت -1-1

 خام  میادين و ذخاير نفت -1-1-1

. از آن جا که دنباش مي يايي ايرانپهنه جغرافواقع در ي نفتي ها هضوو ح مخازن مشتمل بر هاي نفتي ايران ميدان

هاي باشد، لذا عمده فعاليت 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

 315ميليارد بشكه بوده است. در سال مزبور عمر ذخاير هيدروکربوري مايع  4/358، 3131در پايان سال گازي کشور 

 سال افزايش يافته است. 19سال برآورد گرديده که طي پنج سال گذشته، 

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

هاي گذشته در  درصد ذخاير نفت جهان را دارد. بايستي خاطر نشان کرد که ايران در سال 1/3جهان 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  9/31با دارا بودن  ين ايرانچهارم تنزل يافته است. همچنمقام 

المللي بايد در  از ونزوئال و عربستان سعودي در رتبه سوم قرار دارد. ايران به منظور حفظ جايگاه خود در بازارهاي بين

ه ذخاير غير متعارف خود در مناطق هاي اکتشافي بر روي ذخاير متعارف، ب 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 315بر اساس ماده 

داده شده  اجازه قانون مزبور به اين وزارتخانه 316 اقدام نمايد. همچنين بر اساس مادهاکتشاف  صدور پروانه به نسبت

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

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

ميادين جديد عقد نمايد. با توجه به شرايط و  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 

 1/6334ميليون بشكه مايعات و ميعانات گازي و  8/114 ميليون بشكه نفت خام، 8/1185 منجر به شناسايي 3131سال 

 ميليارد فوت مكعب گاز خشک )همراه، کالهک و مستقل( شد.

 

 حفاري -1-1-1

ملي  ، شرکت3131نمايند. در سال در زمينه حفاري دو شرکت ملي حفاري ايران و شرکت حفاري شمال فعاليت مي

دستگاه در مناطق دريايي  5دستگاه آن در مناطق خشكي و  65دستگاه حفاري در اختيار داشته که  51حفاري تعداد 

المللي در خشكي و دريا فعاليت  هاي بين دستگاه حفاري ديگر نيز در چارچوب پروژه 15کرده است. همچنين فعاليت مي

طق خشكي در گچساران، اهواز، پازنان، خارک، شادگان، کوپال، رگ هاي حفاري اين شرکت در منااند. دستگاهکردهمي
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سفيد، سراجه، آغاجاري، منصوري، مارون، کرنج، خانگيران، قلعه نار، بي بي حكيمه، کنگان، تابناک، گلخاري، منصورآباد، 

بابا حبيب، آذر، آزادگان شانول، پارسي، داالن، پايدار، پرنج، مسجد سليمان، نرگسي، نفت سفيد آزادگان شمالي، يادمان، 

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

المللي  هاي بين در پروژهملي حفاري ايران دستگاه حفاري شرکت  15اند. شايان ذکر است جنوبي و ابوذر واقع شده

دگان جنوبي، تابناک، دهلران، شانول، پارس جنوبي، کنگان، آذر، ياران جنوبي، داالن، يادمان و آزادگان شمالي، پايدار، آزا

حلقه چاه نفت و  1845کيلومتر در قالب  3/8156سراجه فعاليت دارند. اين شرکت از ابتداي تأسيس خود تاکنون حدود 

انجام شده است.  3131کيلومتر در سال  8/181حلقه چاه با متراژي معادل  355گاز حفاري و تكميل نموده که تعداد 

 هاي نفت و گاز نيز انجام شده است.  عمليات خدمات جنبي روي چاه 3193، تعداد 3131در سال 

باشد. اين شرکت در سال المللي ميفعال خصوصي در عرصه حفاري بينايراني شرکت حفاري شمال، تنها شرکت 

دکل دريايي( در صنعت نفت ايران فعال بوده است. از جمله  1كي و دکل خش 5دستگاه حفاري )شامل  3، با 3131

پارس جنوبي استفاده شده، دستگاه  33باشد و در فاز هاي شرکت پتروپارس ميهاي اين شرکت که در اختيار پروژهدستگاه

هاي اخير ر سالهاي خليج فارس به کار گرفته شده است. در زمينه فعاليت برون مرزي، دفوق سنگيني است که در آب

 اماراتي براي کشور ترکمنستان فعاليت حفاري را دنبال کرده است. -دستگاه حفاري اين شرکت با شرکت انگليسي

 

 ازدياد برداشت نفت  -6-1-1

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 راي صيانت از مخازن است. خصوصيات وزارت نفت ب

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

روش شناخته شده در کشور است. هفت هاي ازدياد برداشت در مخازن نفت و گاز  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

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور، وزارت نفت موظف به افزايش ضريب  319ماده  گردد. بر اساس مي

آورد.  به عمل را الزم اقدامات بوده و بايد بندي اولويت رعايت درصد، با 3بازيافت مخازن کشور در طول برنامه به ميزان 

درصد کاهش  1/34و  3/33بل به ترتيب به ميزان ، تزريق گاز و آب به ميادين نفتي نسبت به سال ق3131در سال 

ميليون مترمكعب در روز گاز به ميادين تزريق شد.  1/51ميليون بشكه آب و  9/398داشته است. در اين سال حدود 

تزريق گاز به ميادين نفتي آغاجاري، مارون، گچساران، کرنج، پارسي، رامشير، بي بي حكيمه، هفتگل، لب سفيد، کوپال، 

، دارخوين و پازنان، و تزريق آب به ميادين نفتي سلمان، سيري سي، سيري دي، سيري اي و بالل صورت نرگسي

به دليل نياز به تأمين گاز مصرفي بخش خانگي به  3131گيرد. کاهش سهم تزريق گاز از کل گاز توليدي در سال  مي

 باشد.ها ميويژه در فصل زمستان و تأمين سوخت نيروگاه
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 خام د، واردات و صادرات نفت تولی -2-1-1

ميليون  4/615ميليون بشكه بوده که از اين ميزان  8/3911، حدود 3131ميزان توليد نفت خام کشور در سال 

ميليون بشكه نيز به طور مستقيم صادر  9/133هاي داخلي به مصرف رسيده و  بشكه به عنوان خوراک در پااليشگاه

هاي بندرعباس، آبادان، کرمانشاه، شيراز،  ق خشكي، ضمن تأمين خوراک پااليشگاهگرديده است. نفت خام توليدي مناط

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

 گردد. ر ميخارک و سيري جهت صادرات و منطقه الوان نيز پس از تأمين خوراک پااليشگاه الوان، صاد

درصد کاهش داشته است که از عمده داليل آن  6/9نسبت به سال قبل حدود  3131توليد نفت خام ايران در سال 

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

باشد  جهت مقابله با کاهش قيمت اين فرآورده از طرف کشورهاي عضو اوپک مي نيز کاهش توليد نفت در بازارهاي جهاني

در کشور اجرا شده بود و صرفه  3156طرح معاوضه نفت خام که از سال که ايران از اين قاعده مستنثني نبوده است. 

 .نداشته است عملكردي 3131و در سال  اقتصادي زيادي براي ايران داشت نيز، 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 

زيافت نفت در آيند. اين مايعات مصارف متفاوتي همچون افزايش با واحدهاي فرآوري گاز از گازطبيعي به دست مي

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

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

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

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  نفتي سبک به همراه گاز تشكيل شده ميعانات گازي ترکيبات هيدروکربوري هستند که از مايعات

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

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

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

درصد به  4/44ميليون بشكه، حدود  9/143از کل توليد مايعات و ميعانات گازي به ميزان  3131در سال 

و  هاي نفت درصد به ساير مصارف از جمله تحويل به پااليشگاه 1/31و  درصد به صادرات 1/41هاي پتروشيمي،  مجتمع

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

 خام انتقال نفت -7-1-1

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

وط لوله از مبادي توليد نفت کشور تحويل گرفته شده و کارکرد خام توسط خط  ميليارد ليتر نفت 6/64، در کل 3131



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  16

 

هاي زير در خصوص انتقال ، طرح3131ميليارد تن کيلومتر بوده است. در سال  4/11خام معادل خطوط لوله نفت

 خام در کشور در حال اجرا بوده است: نفت

ر انتقال نفت خام از سبزآب به طرح احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب/ تنگ فني/ شازند/ ري به منظو –

 391هزار بشكه در روز و طول  459اينچ و به ظرفيت  19پايانه ري از طريق مسير سبزآب به تگ فني به قطر 

 148هزار بشكه در روز و به طول  135اينچ و به ظرفيت  16کيلومتر، مسير تنگ فني به شازند به قطر 

 کيلومتر است.  164هزار بشكه در روز و طول  395چ و به ظرفيت اين 36کيلومتر و مسير شازند به ري به قطر 

طرح انتقال و فرآورش نفت خام کشورهاي حوزه درياي مازندران )پروژه مخازن تعادل ساري / مغانک( به   –

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

باشد. اين طرح به دو بخش اصلي انتقال و فرآورش و سه فاز تقسيم شده در حال اجرا ميقراردادهاي سوآپ 

يابد. در فاز دوم ظرفيت انتقال نفت خام هزار بشكه نفت خام انتفال و فرآورش مي 315است: در فاز اول روزانه 

هزار بشكه در روز  599 هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت. در فاز نهايي نيز ظرفيت انتقال به 155به 

 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.  55/38، اين طرح 3131يابد. تا پايان سال افزايش مي

طرح احداث خط لوله انتقال ميعانات گازي از پااليشگاه فراشبند تا پااليشگاه شيراز که هدف آن انتقال خوراک  –

تحويل موقت شده و تا پايان  3131هريور ماه سال اين طرح در ش .باشدميعانات گازي به پااليشگاه شيراز مي

 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است. 33/33، 3131سال 

درصد نفت خام صادراتي جهان، با در نظر گرفتن طوالني بودن فاصله بين کشورهاي واردکننده و  39بيش از 

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

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

هاي شرکت ملي نفتكش خام از طريق کشتي  ميليون تن نفت 1/331، بالغ بر 3131در 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  1/335ميليون تن فرآورده نيز حمل نموده است. براي انتقال کل  3/5ميليون تن نفت خام،  1/331انتقال 

 1/1هزار تن نفت کوره و  9/656ن حدود ، ناوگان شرکت ملي نفتكش ايرا3131هاي 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  3بخش پااليش نفت ايران توسط 

أمين نيازهاي انرژي داخل کشور، تأمين بخشي از خوراک صنايع و واحدهاي هزار بشكه در روز به منظور ت 3815

، عملكرد واقعي 3131هاي مازاد بر مصرف داخلي فعاليت دارد. در سال  اي از فرآوردهپتروشيمي و صادرات پاره

هاي اراک،  گاههزار بشكه نفت و ميعانات گازي در روز بوده است. در اين سال، پااليش 6/3893هاي کشور  پااليشگاه

 اند. بندرعباس و الوان بيش از ظرفيت اسمي خود فعاليت داشته
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درصد آن به توليد  1/89هزار متر مكعب انواع فرآورده نفتي در کشور توليد شده که  1/189، روزانه 3131در سال 

 3185-31هاي ي طي سالهاي عمده نفتنفت گاز، نفت کوره و بنزين موتور اختصاص داشته است. بررسي توليد فرآورده

هزار متر مكعب در روز متعلق به نفت سفيد و نفت  4/8و  6/39ها با دهد که بيشترين کاهش توليد فرآوردهنشان مي

 هزار متر مكعب در روز متعلق به بنزين موتور و نفت گاز بوده است. 5/35و  3/36کوره سبک و بيشترين افزايش توليد با 

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

سازي پااليشگاه الوان  ، طرح افزايش ظرفيت و بهينه3131سازي انجام داده است. در سال  هاي بنزين ها و طرح پااليشگاه

بشكه در روز، افزايش توليد بنزين، ارتقاء  هزار 59تا  ياين پروژه به منظور افزايش ظرفيت پااليشبرداري رسيد.  به بهره

پايان سال باشد. تا  و رعايت استانداردهاي زيست محيطي مي 4هاي نفتي با مشخصات استاندارد يورو  کيفيت فرآورده

هاي در دست اجرا  ها و پروژه برداري رسيد. اهم طرح ، واحدهاي تصفيه نفتا و تبديل کاتاليستي اين طرح به بهره3131

 باشد: به شرح ذيل مينيز 

طرح احداث پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس )ستاره خليج  3186هاي جديد: از سال احداث پااليشگاه –

هزار بشكه در روز ميعانات گازي پارس جنوبي، توليد محصوالت مطابق با  169فارس( با هدف پااليش 

هاي گازي پارس انات گازي توليدي در پااليشگاهاستانداردهاي کيفي اروپا، ايجاد ارزش افزوده بيشتر بر ميع

زايي بيشتر در کشور تر و اشتغالجنوبي، جلوگيري از صادرات مواد خام و تبديل آن به فرآورده هاي با ارزش

احداث پااليشگاه پارس باشد.  درصد مي 3/81، 3131اجرايي گرديد. پيشرفت فيزيكي اين طرح تا انتهاي سال 

ه عنوان زنجيره پايين دست توسعه فازهاي بهزار بشكه در روز ميعانات گازي  319رفيت فرايند شيراز با ظ

رود و هدف آن افزايش حداکثر ظرفيت توليد بنزين و نفت گاز با رعايت مختلف پارس جنوبي به شمار مي

شد. پيشرفت بامي 5الزامات زيست محيطي و انطباق فرآورده هاي توليدي اين طرح با شرايط استاندارد يورو 

 359طرح ديگر احداث پااليشگاه آناهيتا با ظرفيت  باشد.مي 3131درصد تا پايان سال  8فيزيكي اين طرح 

هاي نفتي استان کرمانشاه و غرب کشور، امكان صدور باشد که هدف آن تأمين فرآوردههزار بشكه در روز مي

راک صنايع پتروشيمي و پايين دست، جايگزين هاي توليدي به کشورهاي همسايه، تأمين خوبخشي از فرآورده

گذاري غير دولتي در برداري از سرمايهبهره و استان کرمانشاهفناوري در نمودن پااليشگاه موجود، توسعه 

هاي کشور است. مطالعات بنيادي اين پروژه به اتمام رسيده و در انتظار تأمين منابع مالي توسعه پااليشگاه

درصد  51/1ها است که به بخش خصوصي واگذار شده و شگاه نفت هرمز از ديگر طرحاحداث پااليباشد.  مي

 .باشد آن مي 3پيشرفت اين پروژه،  مربوط به فاز 

سازي فرآيند و بهبود کيفيت  بهينهتوان به  ها مي هاي کشور: از جمله اين طرحسازي پااليشگاه توسعه و بهينه –

 83/33و با پيشرفت فيزيكي  هزار بشكه در روز 5/51هران با ظرفيت هاي پااليشگاه شهيد تندگويان ت فرآورده

سازي  هزار بشكه در روز و بهينه 159به  359، افزايش ظرفيت اسمي از حدود 3131درصد تا پايان سال 

 اشاره نمود. 3131درصد تا پايان سال  51/33و با پيشرفت فيزيكي  ره( شازندپااليشگاه امام خميني )

سازي اين پااليشگاه به  بهينه طرحتأمين منابع مالي واحدهاي زيست محيطي  اليشگاه اصفهان،همچنين در پا

و توسعه ( DRP)سازي پااليشگاه اصفهان تأييد سهامداران رسيده و اقداماتي در خصوص طرح توسعه و بهينه
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و  18/13طرح به ترتيب اين دو  3131سازي اين پااليشگاه نيز صورت گرفته که تا پايان سال فرآيند و بهينه

طرح توسعه و تثبيت ظرفيت پااليشگاه توان به ها، مياند. از ديگر طرحدرصد پيشرفت فيزيكي داشته 91/36

در روز و جايگزيني با واحدهاي  هزار بشكه 139جديد پااليشي با ظرفيت   (Train)آبادان )احداث يک ترين

. واحدهاي باشد درصد مي 31/1، 3131پايان سال قديمي( اشاره کرد. پيشرفت فيزيكي اين طرح تا 

سازي پااليشگاه الوان به  در طرح افزايش ظرفيت و بهينه 34ايزومريزاسيون و تصفيه نفت گاز تا پايان خرداد 

  .برداري خواهد رسيد بهره

د را در هاي کشور فعاليت خو ، برخي از پااليشگاه3186و  3185 هاي ها: در سال در پااليشگاه سازي بنزين –

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

 شهيد تندگويان تهران، تبريز، اصفهان و بندرعباس اشاره نمود. 

  كه هزار بش 45سازي( با ظرفيت  احداث مجتمع کت کراکر و واحدهاي تابعه پااليشگاه آبادان )بنزينطرح

آغاز شده است.  3185در سال  ميليون ليتر در روز نفت گاز 4/9ميليون ليتر در روز بنزين و  3/1در روز، 

دوم از پروژه نوسازي باشد. مرحله  درصد مي 31/38، 3131پيشرفت فيزيكي اين طرح تا پايان سال 

كالت واحد توليد اسيد در اندازي شده است. واحد الكيالسيون به دليل مش راه 1پااليشگاه آبادان، فاز 

  اند. برداري رسيده سرويس قرار ندارد و واحدهاي الحاقي اين طرح به بهره

 3131پايان سال هزار بشكه در روز. تا  38سازي پااليشگاه اصفهان با ظرفيت  احداث مجتمع بنزين ،

NHTواحدهاي 
CCRو  3

ISOاندازي شده و عمليات نصب و مكانيكال واحد  اين پروژه راه 1
پايان يافته و  1

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

 برداري خواهد رسيد.  تأمين کاتاليست به بهره

  ي هزار بشكه در روز. پيشرفت فيزيك 15توليد بنزين پااليشگاه بندرعباس )بنزين سازي( با ظرفيت افزايش

 به  3135گردد اين طرح در سال بيني ميپيش باشد. درصد مي 16/31، 3131اين طرح تا پايان سال 

 برداري برسد.بهره

ميليون متر مكعب گاز  1/3ميليارد مترمكعب سوخت گاز پااليشگاهي و گازطبيعي و  9/6، حدود 3131در سال 

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

 

 هاي نفتی فرآوردهو واردات صادرات  -3-1-1

هاي عمده نفتي کشور شامل نفت کوره، نفت گاز و نفت سفيد بوده که به طور عمده  ، صادرات فرآورده3131در سال 

ز و نفت کوره هاي صادراتي بندرعباس، بندر ماهشهر و الوان صورت گرفته است. در اين سال، صادرات نفت گا از پايانه

 
 ( واحد تصفيه هيدروژني نفتا3

 م )اکتانايزر(وکاتاليستي با احياي مدا واحد تبديل (1

 ( واحد ايزومريزاسيون1



  در ايرانژي انرتحوالت بخش  

  

13 

هاي نيروگاهي و صنعت، نسبت به سال قبل به  رغم کاهش مصرف اين دو فرآورده در کشور و به خصوص در بخش علي

ها  درصد کاهش داشته است. کاهش توليد نفت گاز و نيز کاهش مصرف اين فرآورده در کليه بخش 9/15و  1/36ميزان 

حمل و نقل و نياز اين بخش به نفت گاز سبب گرديده تا صادرات  به جز بخش حمل و نقل، آنهم به دليل توسعه شبكه

هاي وزارت نفت براي سال توان گفت، براساس برنامه تر، مي به عبارت دقيق اين فرآورده به طور چشمگيري کاهش يابد.

وجه به اين ميليون ليتر در روز صادرات نفت گاز صورت گيرد که با ت 55/1، مقرر گرديده بود که در اين سال 3131

ها مقرر گذاري انجام شده براي صادرات اين فرآورده محقق شده است. در مقابل در برنامه درصد هدف 5/9تنها  ،عملكرد

ميليون  45/38ميليون ليتر باشد که عملكرد عمالً صادرات  3/31يده بود که صادرات نفت کوره در اين سال روزانه دگر

باشد، اما هاي مدون وزارت نفت بيشتر ميرغم آن که صادرات اين فرآورده از برنامهدهد. علي ليتر در روز را نشان مي

کاهش توليد اين فرآورده در سال نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. از جمله داليل کاهش صادرات نفت کوره، 

 بوده است.  3131

روند مصرف بنزين در بررسي ايش داشته است. ها افز هاي عمده نفتي و ساير فرآورده ، واردات فرآورده3131در سال 

دهد که همواره مصرف بنزين در ايران باالتر از ميزان توليد بوده است. در  نشان مي ي گذشتهها کشور طي سال

افزايش مصرف بنزين تا  ،ها بندي بنزين و همچنين قانون هدفمندي يارانه با اجراي طرح سهميه ،3186-39يها سال

مصرف اين  ،به دليل ثابت ماندن قيمت بنزين و افزايش تورم 3131و  3133هاي  سالست. در حدودي مهار شده ا

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

، واردات بنزين با 3131سال ايش يافته است. در افزواردات اين فرآورده کاهش يافته بود، اما مجدداً  3183-33هاي سال

درصد  5/14 ،هاي پتروشيمي هدف افزايش اکتان بنزين توليدي کشور و در پي متوقف شدن توليد بنزين در مجتمع

 افزايش داشته است.نسبت به سال قبل 

 

 هاي نفتی انتقال فرآورده -12-1-1

پيما،  هاي جادهآهن، نفتكش دارهاي راهخطوط لوله، مخزن هاي نفتي در ايران از طريقعمليات انتقال فرآورده

در مجموع  3131گيرد. در سال رسان صورت مي هاي سوخترسان و کشتي پيما، شناورهاي سوخت هاي جاده گازکش

ميليون تن کيلومتر کاهش  3361که نسبت به سال قبل ميليون تن کيلومتر انواع فرآورده نفتي حمل شده  15331

درصد از کل عملكرد  5/69هاي نفتي در اين سال  متعلق به خطوط لوله )با  ت. بيشترين سهم انتقال فرآوردهاسداشته 

ميليون تن کيلومتر نسبت به سال  1933هاي نفتي توسط خطوط لوله به ميزان انتقال( است که حجم انتقال فرآورده

هاي نفتي در  ر دست اجراي در خصوص انتقال فرآوردهبرداري و د هاي در حال بهره است. اهم طرح گذشته کاهش داشته

 باشد:  کشور به شرح ذيل مي

طرح افزايش ظرفيت انتقال سه فرآورده بنزين، گازوئيل و نفت سفيد از مسير تبريز به مياندوآب و مراغه و  –

با احداث باشد. اين کار هزار بشكه در روز مي 65مسير تبريز به خوي و اروميه هر يک به ظرفيت تقريبي 

کيلومتر در دست انجام  363اينچ جديد به طول  34خانه جديد در تبريز و همچنين ايجاد خط لوله تلمبه
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يش ظرفيت انتقال اين سه فرآورده از تبريز به اروميه تا اباشد. هدف از بخش پروژه تبريز / خوي / اروميه افز مي

رهاي شمال درياچه اروميه با احداث تأسيسات و هزار بشكه در روز و سوخت رساني بي وقفه به شه 65سقف 

ها از  و تأمين لولهطراحي خط تبريز به اروميه به اتمام رسيده  3131تا پايان سال  باشد.اينچ مي 34خط لوله 

 باشد.  درصد مي 5/55پيشرفت اين طرح تا پايان اين سال، طريق کارفرما انجام شده است. 

هزار بشكه در روز.  359ري به ميزان  –کاشان  –هاي نفتي مسير نائين  هطرح افزايش ظرفيت انتقال فرآورد –

 باشد. درصد مي 31/45، 3131پيشرفت فيزيكي کل اين طرح تا پايان سال 

هزار  199/ تهران تا حدود هاي نفتي )بنزين، گازوئيل و نفت سفيد( مسير آبادان/ اراک طرح انتقال فرآورده –

با هاي آبادان، اراک و کرمانشاه را جهت مصارف شهرهاي مرکزي ايران شگاهتوليدات پاالياز بشكه در روز 

نمايد. احداث خطوط لوله جديد آبادان به اهواز به طول  کيلومتر منتقل مي 659احداث خط لوله به طول 

کيلومتر، سبزآب به تنگ فني به طول تقريبي  349کيلومتر، اهواز به سبزآب به طول تقريبي  315تقريبي 

کيلومتر در دست انجام است. پيشرفت فيزيكي طرح تا پايان  189کيلومتر و اراک به ري به طول تقريبي  399

 باشد. درصد مي 96/11، 3131سال 

اينچي نفت کوره در  16احداث خط لوله تكميلي از اين طرح، طرح احداث خطوط لوله آبادان/ ماهشهر: هدف  –

واقع در جنوب شهرستان ماهشهر است. با توجه به عدم کارايي الزم  Back Areaحد فاصل پااليشگاه آبادان تا 

اينچ در حد فاصل  16کيلومتر خط لوله  5خط لوله رو زميني و عدم مجوز زيست محيطي مقرر گرديده 

خانه  ماهشهر به صورت دفني اجرا گردد و نهايتاً در محوطه تلمبه (foreshore)تا منطقه  Back Areaمنطقه 

گردد. پيشرفت فيزيكي کل طرح تا پايان سال ب مخازن نفت کوره به يک ترمينال جديد متصل ماهشهر و جن

 باشد. درصد مي 14/83، 3131

رساني به نيروگاه چابهار رساني به نيروگاه چابهار: هدف اين طرح، سوختطرح احداث خط لوله سوخت –

 باشد. د ميدرص 65/18، 3131فيزيكي اين طرح تا پايان سال باشد. پيشرفت  مي

هزار بشكه نفت  199انتقال هدف از اين طرح، اينچ بندرعباس/ سيرجان/ رفسنجان:  16طرح احداث خط لوله  –

هزار بشكه بنزين در روز کاري از مرکز انتقال بندرعباس به مرکز انتقال  169هزار بشكه نفت سفيد و  119گاز، 

سيرجان، انتقال محصوالت پااليشگاه ستاره خليج فارس قطب آباد و مهرآران و تغذيه انبارهاي نفت رفسنجان و 

باشد. پيشرفت فيزيكي اين طرح اينچي مي 8به مرکز کشور و تغذيه انبار نفت شهر سيرجان توسط يک انشعاب 

 باشد. يلي و بازنگري مهندسي پايه ميصدرصد در مرحله طراحي تف 53/1، 3131تا پايان سال 

رسان هاي سوختدرصد، کشتي 5/15پيما هاي جادهسهم نفتكش ،هاي نفتيورده، از کل انتقال فرآ3131در سال 

 درصد بوده است. 1/9هاي نفتي درصد و ساير وسايل انتقال فرآورده 6/5آهن  دارهاي راهدرصد، مخزن 3/8

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

هاي موجود در کشور و ايجاد اشتغال  سهم مناسب از بازار فروش سوخت با ارزش افزوده بيشتر، توسعه بنادر و زيرساخت

 باشد: باشد. بدين منظور طرح زير در دست اجرا ميدر صنعت بانكرينگ ميها  در ارائه خدمات جانبي به کشتي
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ين طرح بازسازي و نوسازي تأسيسات موجود در بندر طرح ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر: هدف از ا –

گيري از هاي جهاني، به منظور بهرهصادراتي ماهشهر در چارچوب ضوابط و استانداردهاي قابل قبول ترمينال

هزار تني در  89هاي اين بندر جهت واردات و صادرات مواد نفتي و پتروشيمي، ايجاد قابليت پهلوگيري کشتي

اسكله موجود و احداث مخازن جديد  6ها )بانكرينگ(، بازسازي گيري کشتيسهيالت سوختبندرگاه، ايجاد ت

پيشرفت فيزيكي کل طرح تا و برداري رسيده  ميليون بشكه بوده است. بخش دريا به بهره 5/1به ظرفيت کل 

 باشد. درصد مي 6/31، 3131پايان سال 
 

 ی هاي نفتخام و فرآورده مخازن نگهداري نفت -11-1-1

ميليون بشكه  5/33سازي نفت و ميعانات گازي در انبارهاي پااليشگاهي برابر با  ، ظرفيت کل ذخيره3131در سال 

هزار بشكه کاهش داشته است. اين امر به دليل کاهش ظرفيت انبارهاي نگهداري  6/513بوده که نسبت به سال گذشته،  

خام  سازي انبارهاي نفت  در اين سال، ظرفيت ذخيرهباشد.  بريز ميو ت پااليشگاه آبادان 1نفت خام و ميعانات گازي در 

هاي کشور نظير  کرده است. اين ظرفيت براي برخي از پااليشگاه روز کفايت مي 4/39پااليشگاهي به طور متوسط براي 

روز  14تا  39بين هاي اراک، تهران، تبريز، کرمانشاه  روز و براي پااليشگاه 39آبادان، اصفهان و بندرعباس کمتر از 

هاي اراک، اصفهان، آبادان، شيراز و  سازي نفت خام به پااليشگاهدرصد ظرفيت ذخيره 59باشد. در سال مزبور، بيش از  مي

هاي وارداتي از طريق خطوط لوله ارتباطي انبار و  ها قابليت دريافت فرآوردهتهران اختصاص داشته است. اين پااليشگاه

به دليل نزديكي به مبادي توليد  سازي نفت خام در مقابل کمترين ميزان ذخيره باشند. نيز دارا مياسكله شهيد رجايي را 

هاي نفتي توليد شده در  سازي فرآورده . براي ذخيرهباشد هاي کرمانشاه، شيراز و الوان مي پااليشگاهمربوط به  نفت،

ها و نقاط استراتژيک کشور  هاي نفتي در جوار پااليشگاه وردهها و انبار فرآ اي در پااليشگاه ها، انبارهاي ذخيره پااليشگاه

ميليون  5/11هاي کشور بالغ بر  هاي نفتي در پااليشگاه سازي فرآورده ، حجم کل ذخيره3131ايجاد شده است. در سال 

 بشكه بوده است.

 

 هاي نفتی   مصرف فرآورده -12-1-1

ميليون ليتر  1/15188درصد افزايش داشته و به  6/3ته، ، مصرف بنزين نسبت به سال گذش3131در سال  بنزين:

باشد. مصرف  کننده بنزين در کشور مي ترين بخش مصرف درصد، عمده 6/33رسيد. بخش حمل و نقل با سهمي حدود 

افزايش  ها و نهايتاً بنزين در اين سال، به دليل افزايش ساالنه توليد خودرو، تأخير در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه

، برخالف اجراي فاز اول کاهش مصرف 3131ها در ارديبهشت ماه سال  نامناسب قيمت بنزين در فاز دوم هدفمندي يارانه

اي( را با درصد بيشتري  ها )بنزين سهميه بنزين را به همراه نداشت. زيرا، در اين فاز، دولت قيمت بنزين براي کم مصرف

ها به تدريج اثر به عبارت ديگر هدفمندي يارانه )بنزين آزاد( افزايش داده بود. ها نسبت به قيمت بنزين براي پرمصرف

توان به متوقف شدن اجراي طرح  از ديگر داليل افزايش مصرف اين فرآورده ميهمچنين خود را از دست داده است. 

ي بين شهري به دليل شروع افزايش حجم سفرها و خودروهاي فرسوده، باال بودن نرخ تبديل ارز، تثبيت قيمتجايگزيني 
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 اشاره کرد.  سفرهاي نوروزي و تابستاني

، 5/5955هاي تهران، اصفهان و خراسان رضوي به ترتيب با  ، بيشترين مصرف بنزين مربوط به استان3131در سال 

سان شمالي هاي ايالم، کهگيلويه و بويراحمد و خرا ميليون ليتر و کمترين مصرف آن مربوط به استان 8/3553و  4/3851

ميليون ليتر بوده است. در سال مزبور، مصرف بنزين موتور نسبت به سال گذشته  4/355و  4/351، 3/369به ترتيب با 

هاي سيستان و بلوچستان، بوشهر و همدان افزايش داشته است. ميزان رشد مصرف  ها به ويژه استان در بيشتر استان

باشد. اين افزايش احتماالً  درصد مي 3/4و  3/5، 3/39سال قبل به ترتيب بنزين موتور در سه استان ذکر شده نسبت به 

  بوده است.در دو استان سيستان و بلوچستان و بوشهر به دليل قاچاق بنزين از نقاط مرزي 

ها به  حاکي از آن است که مصرف اين حامل انرژي در کليه ماه 3131هاي مختلف سال  بررسي مصرف بنزين در ماه

تير، بهمن و اسفندماه نسبت به سال قبل افزايش داشته است. کاهش مصرف اين فرآورده در تيرماه بيشتر به اسثتناي 

از ابتداي دليل کاهش سفرهاي درون شهري و برون شهري همزمان با فرا رسيدن ماه مبارک رمضان رخ داده است. 

 عمالً ،هاي هوشمند سوخت خودروهاه در کارتسازي شد توماني ذخيره 499هاي بنزين با ابطال سهميه نيزبهمن ماه 

بندي، موجب تغيير در الگوي مصرف اين شد که اين تغيير در سهميهها عرضه  دو نرخي در جايگاهصورت اين محصول به 

 حامل انرژي گرديد.

 3/5ميليون ليتر رسيد که در مقايسه با سال گذشته  5/5114به  3131مصرف نفت سفيد در سال  نفت سفید:

پتروشيمي )مصارف عمومي و هاي بخشنفت سفيد در درصد افزايش داشته است. اين امر عمدتاً ناشي از افزايش مصرف 

مصرف اين فرآورده در بخش نيروگاهي و صنايع بزرگ به دليل باشد. ميشده، برابر  3/1غيرانرژي( که نسبت به سال قبل 

درصد نسبت به سال قبل  1/55و  3/33ميزان ه ترتيب به بها از کاهش چشمگيري  افزايش گازرساني به اين بخش

 برخوردار بوده است.

هاي اصفهان، آذربايجان غربي و سيستان و بلوچستان  ، بيشترين مصرف نفت سفيد مربوط به استان3131در سال 

هاي قم،  انميليون ليتر و کمترين مصرف اين فرآورده مربوط به است 5/151و  1/568، 5/3593به ترتيب به ميزان 

ميليون ليتر بوده است. در اين سال، مصرف نفت سفيد در کليه  3/35و  9/35، 5/8هرمزگان و بوشهر به ترتيب به ميزان 

نسبت به سال گذشته کاهش يافته است. الزم به ذکر هاي اصفهان و سيستان و بلوچستان  استان ها به استثناي استان

برابر شده که اين امر تنها ناشي از افزايش خوراک  5/4فهان نسبت به سال قبل است که مصرف اين فرآورده در استان اص

در استان سيستان و بلوچستان نيز به دليل عدم توسعه شبكه باشد.  مصرفي واحدهاي پتروشيمي در اين استان مي

صد افزايش يافته در 5/11گازرساني و يا سرماي شديد زمستان و کمبود گاز، مصرف اين فرآورده نسبت به سال قبل 

درصد  1/46و   5/53، 1/63به ترتيب به ميزان قزوين هاي سمنان، تهران و  است. همچنين، مصرف اين فرآورده در استان

هاي گازرساني در شهرها و  نسبت به سال قبل کاهش داشته است که اين امر عمدتاً به دليل گسترش و توسعه شبكه

ها به استثناي فروردين و آبان  نين در اين سال، مصرف نفت سفيد در تمام ماه. همچباشد روستاهاي اين سه استان مي

 ماه نسبت به سال قبل کاهش داشته است. 

ميليون ليتر رسيد.  8/16418درصد کاهش نسبت به سال گذشته به  8/8، مصرف نفت گاز با 3131در سال  نفت گاز:
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يافته است. نقل کاهش  ها به استثناي بخش حمل و در کليه بخشدر سال مزبور، مصرف اين فرآورده نسبت به سال گذشته 

هاي نيروگاهي و خانگي به ترتيب به  نسبت به سال قبل، مربوط به بخش 3131بيشترين کاهش مصرف نفت گاز در سال 

باشد. کاهش مصرف اين فرآورده در بخش نيروگاهي به دليل افزايش ظرفيت توليد  درصد مي 6/33و  1/15ميزان 

هاي مايع  ها و صنايع و کاهش مصرف سوخت زطبيعي در کشور بوده که اين امر باعث افزايش ميزان گازرساني به نيروگاهگا

همچنين در اين سال، کاهش مصرف نفت گاز در بخش خانگي نسبت به سال گذشته به دليل باشد.  از جمله نفت گاز مي

عي به جاي نفت گاز در بخش خانگي و در نتيجه دسترسي اکثر توسعه شبكه گازرساني در سطح کشور و جايگزيني گازطبي

به دليل اقدامات  ،نيزنسبت به سال قبل ها  خانوارها به گازطبيعي بوده است. در سال مزبور، کاهش مصرف در ساير بخش

فرآورده با قيمت ، باال بودن نرخ تسعير ارز، عرضه اين کنندگان عمده هاي مصرف کنترلي و نظارتي بر مجاري عرضه و سهميه

باشد. بخش حمل و نقل با داشتن سهمي حدود  اي در بخش کشاورزي از طريق اعمال روش تجارت آسان مي نيمه يارانه

اين فرآورده در اين بخش نسبت به سال  ، مصرف3131در سال . ستاکننده نفت گاز کشور  درصد، بزرگترين مصرف 8/56

فزايش به دليل باال بودن نرخ تسعير ارز و در نتيجه افزايش احتمال قاچاق درصد رشد داشته که اين ميزان ا 4/3قبل 

 باشد. ناشي از اختالف زياد بين قيمت داخلي اين فرآورده با قيمت کشورهاي همسايه مي

بيشترين مصرف نفت گاز مربوط به  ي کشور کاهش داشته است.ها ، مصرف نفت گاز در بيشتر استان3131در سال 

و کمترين مصرف اين ليتر ميليون  3/1551و  6/1364، 6/1113صفهان، تهران و خوزستان به ترتيب به ميزان هاي ا استان

و  1/333، 5/349هاي کهگيلويه و بويراحمد، ايالم و چهارمحال و بختياري به ترتيب به ميزان  فرآورده مربوط به استان

هاي  مصرف اين فرآورده نسبت به سال قبل مربوط به استان باشد. در اين سال، بيشترين افزايش ميليتر ميليون  9/146

درصد و کمترين کاهش مصرف  4/5و  1/8، 3/35سيستان و بلوچستان، لرستان و چهارمحال و بختياري به ترتيب به ميزان 

زايش مصرف باشد. اف درصد مي 5/16و  5/18، 9/11هاي کردستان، قم و خراسان شمالي به ترتيب به ميزان  مربوط به استان

ها به ويژه  نفت گاز در استان سيستان و بلوچستان نسبت به سال قبل، به دليل افزايش مصرف اين فرآورده در کليه بخش

در  نفت گازبه دليل افزايش مصرف نسبت به سال قبل،  در استان لرستان ،در بخش صنايع، حمل و نقل و بخش نيروگاهي

 نيز نسبت به سال قبل،در استان چهارمحال و بختياري به ويژه بخش تجاري و  هاي عمومي، کشاورزي، حمل و نقل و بخش

همچنين، شايان باشد.  هاي تجاري، صنعت، حمل و نقل و به ويژه بخش خانگي مي به دليل مصرف اين فرآورده در بخش

بت به سال قبل به ذکر است که افزايش مصرف نفت گاز در دو استان سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختياري نس

نيز اعمال روش تجارت آسان به ساير و رغم کنترل شديد عرضه آن در مناطق مرکزي کشور  دليل قاچاق اين کاال، علي

در سال مزبور، کاهش مصرف نفت گاز در استان کردستان نسبت به سال قبل به دليل کاهش  .دگرد ها نيز مربوط مي بخش

و  هاي خانگي و نيروگاهي در بخش و به ويژه به استثناي بخش صنايع و حمل و نقلها  مصرف اين فرآورده در کليه بخش

به دليل کاهش مصرف نفت گاز در کليه نسبت به سال قبل، ، در استان قم، نيز مبارزه با قاچاق اين فرآورده در اين استان

ان شمالي نيز نسبت به سال قبل ها به استثناي بخش حمل و نقل و به ويژه در بخش نيروگاهي و در استان خراس بخش

 باشد.  هاي خانگي، صنعت و نيروگاهي مي به دليل کاهش مصرف اين فرآورده در بخش

درصد  9/3ميليون ليتر رسيد که نسبت به سال گذشته  3/35356، مصرف نفت کوره به 3131در سال  نفت کوره:
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اندازي فازهاي جديد پارس جنوبي  گازطبيعي و راه کاهش داشته است. اين کاهش عمدتاً ناشي از افزايش ظرفيت توليد

هاي مايع از  ها و صنايع بزرگ و کاهش مصرف سوخت در کشور بوده که منجر به افزايش ميزان گازرساني به نيروگاه

، واحدهاي نيروگاهي بخش خصوصي 3131باشد. در سال  هاي آجرپزي مي و حذف اين فرآورده از کورهجمله نفت کوره 

هاي  سال، بيشترين کاهش مصرف اين فرآورده نسبت به سال قبل مربوط به بخش  اند. در ايننفت کوره داشته نيز مصرف

 باشد.  درصد مي 5/11و  3/83عمومي و نيروگاهي به ترتيب به ميزان 

اند. دهبوها  کننده نفت کوره در بين ديگر بخش درصد بيشترين مصرف 8/53ها با سهمي معادل  ، نيروگاه3131در سال 

رسد، که در اين سال، افزايش چشمگيري نسبت به  ها به مصرف مي نفت کوره در بخش حمل و نقل جهت سوخت کشتي

برابر شده است. مصرف نفت کوره طي ساليان اخير از نوسانات شديدي برخوردار بوده که از هيچ  5/31سال قبل داشته و 

ز اين افزايش عمدتاً ناشي از لحاظ مصرف داخلي نفت کوره در ني 3131روند منطقي برخوردار نبوده است. در سال 

هاي داخلي به ويژه در خوزستان و  هرمزگان بوده است. مصرف نفت کوره در بخش کشاورزي نيز، نسبت به سال  کشتي

مورد  برابر شده است. نفت کوره در اين بخش به عنوان سوخت جايگزين گازطبيعي در شرايط اضطراري 3/6گذشته 

 گيرد.ستفاده قرار ميا

هاي هرمزگان، مازندران و خوزستان به ترتيب به ميزان  در سال مزبور، بيشترين مصرف نفت کوره مربوط به استان

هاي کهگيلويه و بويراحمد و  ميليون ليتر و کمترين مصرف نفت کوره مربوط به استان 4/3831و  3/3314، 1/4435

 باشد. ميليون ليتر مي 9/3و  9/6گلستان به ترتيب به ميزان 

هاي سال  ، حاکي از آن است که مصرف اين فرآورده در اکثر ماه3131بررسي روند مصرف ماهانه نفت کوره در سال 

به استثناي فروردين، تير، شهريور، آبان و آذرماه کاهش داشته است. در فروردين ماه، مصرف اين فرآورده به دليل 

است. در  ريجي مصرف برق و جبران کمبود گاز نسبت به سال قبل، روند افزايش داشتهتعميرات پااليشگاهي و افزايش تد

ها و صنايع جهت جبران کمبود گاز با اين  تير و شهريورماه که با اوج مصرف برق نيز همراه هستند، کل مخازن نيروگاه

فزايش يافته است. در آبان و آذرماه با ها نيز مصرف اين فرآورده ا شوند، لذا در اين ماه فرآورده براي فصل سرما پر مي

 گردد.  شروع فصل سرما، مجدداً جهت کمبود گاز، اين روند افزايشي مي

هزار تن رسيد. اين  1/1953درصد کاهش نسبت به سال قبل، به  5/5با  3131مصرف گاز مايع در سال  گاز مايع:

اين فرآورده افزايش مصرف  باشد.مي ومي و تجاريبخش خانگي، عمميزان کاهش به دليل کاهش مصرف اين فرآورده در 

 باشد.  سفرهاي نوروزي ميبخش حمل و نقل به دليل در 

 

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

درصد نسبت به سال  19/3و  11/3، قيمت جهاني نفت خام سبک و سنگين ايران با کاهشي معادل 1934در سال 

به شدت کاهش يافته است. اين  1934ه ازاي هر بشكه رسيد. قيمت نفت خام در سال دالر ب 3/36و  1/35قبل، به 

کاهش به دليل متوقف شدن سياست آزادسازي اقتصادي اياالت متحده آمريكا در اين سال بوده، که به دنبال آن قيمت 
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ابع نفت و گاز نامتعارف دالر تقويت و قيمت نفت خام جهاني کاهش يافت. اين کاهش قيمت ارتباطي به برداشت از من

ندارد، اما متأثر از عدم قبول کاهش توليد از سوي برخي از کشورها به ويژه کشورهاي عضو اوپک از جمله عربستان 

باشد. در سال مزبور، کاهش قيمت نفت خام جهان بر اقتصاد کشورهاي اروپايي نيز سعودي و امارات متحده عربي مي

که منابع  پيامدهاي کاهش قيمت نفت، تأثير فوري اين کاهش، بيشتر در کشورهايي استتأثيرگذار بوده است. از ديگر 

در هزينه توليد و فروش نفت براي آنها باالتر است  "نقطه سر به سر"مالي و بودجه آنها وابستگي بيشتري به نفت دارد و 

. همچنين بايستي به تأثير ( داشته باشندتوانند بودجه متوازن )بدون کسري و فقط در صورتي که قيمت نفت باال باشد مي

هاي نوين در زمينه  کاهش قيمت نفت بر محيط زيست نيز توجه کرد. بر اثر ارزان شدن نفت، تحقيق و توسعه فناوري

و براي کره زمين و ساکنين آن خطراتي  توليد انرژي تجديدپذير يا سبز در مقياس انبوه و صنعتي دچار وقفه خواهد شد

 خواهد آورد.  را به وجود

در اين سال، هاي نفتي نسبت به سال قبل افزايش داشته است.  ، قيمت اسمي فروش فرآورده3131در سال 

  د.گرد هاي نفتي به بنزين و گاز مايع مربوط ميبيشترين افزايش قيمت اسمي فروش فرآورده

 

 گازطبیعی  -6-1

 میادين و ذخاير گاز طبیعی -1-6-1

ميدان سازندي و گنبدي )مارون خامي،  5ميدان گازي در مناطق خشكي و دريايي شامل:  11، تعداد 3131در سال 

ميدان مستقل گازي در مناطق خشكي )گنبدلي، هما، نار، شانول،  34مسجد سليمان، لب سفيد، پازنان، نفت سفيد(، 

ميدان در مناطق دريايي  4و  الوان، وراوي، سرخون، سراجه، آغار، تنگ بيجار، مزدوران، گورزين، شوريجه، تابناک(

 اند. )داالن، کنگان، سلمان، ميدان پارس جنوبي( فعال بوده

ميدان جديد شامل: ميدان مرزي يادمان )مخزن سروک و گدوان(، ميدان مرزي سهراب در منطقه  4در اين سال 

ه فارس و ميدان دريايي دشت آبادان )مخزن آسماري بخش کربناته و ماسه سنگي(، ميدان غير مرزي باغون در منطق

مشترک سپند در منطقه خليج فارس )مخزن داالن پائيني و فراغون( کشف گرديد که در مجموع حجم ذخاير مورد 

 46/395ميليون بشكه و حجم گاز خشک قابل استحصال  91/389ها انتظار و ممكن هيدروکربور مايع قابل استحصال آن

 ميليارد متر مكعب برآورد گرديد.

 44/11 به ميليارد متر مكعب کاهش نسبت به سال قبل، 439با حدود  ن کل ذخاير قابل استحصال گازطبيعيميزا 

 38، ايران حدود شرکت بريتيش پتروليومبر اساس آخرين آمار منتشره از سوي رسيد.  3131در سال  تريليون مترمكعب

نخست کشورهاي دارنده ذخاير گازي جهان جايگاه  درصد از ذخاير گازطبيعي جهان را در اختيار دارد و همچنان داراي

ميليارد متر  185با  ترين دارنده ذخاير گاز جهان بود،بزرگ متمادي ليانروسيه که براي سا کشور خاير گازطبيعياست. ذ

افزايش مكعب  تريليون متر 6/11 تريليون مترمكعب در سال گذشته به 1/11از مكعب افزايش نسبت به سال گذشته،

 قرار گرفت. پس از ايران دوم جايگاه در و  يافت
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 تولید گاز غنی  -2-6-1

و سازندهاي گازي کالهک گاز گويند که به صورت گاز توليدي از منابع نفت و گاز قبل از انجام فرآورش را گاز غني مي

که  يون مترمكعب بودميل 8/683 ، روزانه3131کل توليد گاز غني در سال  باشد.ستقل قابل دسترسي ميگاز ميادين مو 

ميليون متر مكعب از مناطق دريايي توليد شده است. توليد گاز  5/113ميليون متر مكعب آن از مناطق خشكي و  1/159

به علت افزايش توليد گاز ميادين مستقل دريايي داشته  نسبت به سال گذشتهدرصدي  4/5غني کشور در اين سال، افزايش

افزايش توليد گاز از ميادين مستقل گازي به ويژه ميادين مشترک گازي پارس جنوبي بوده  است. اين امر عمدتاً متأثر از

درصد است که اين سهم ساالنه در حال افزايش  1/84است. سهم توليد ميادين مستقل گازي از کل توليد گازغني کشور، 

هاي فازهاي پارس جنوبي، توليد پروژه است. در چند سال اخير به دليل مشكالت ناشي از تحريم و کند شدن روند اجرائي

و  31هاي پارس جنوبي و توسعه برداشت از سكوي فاز با به ثمر رسيدن پروژه 3131رشد مورد انتظار را نداشت اما در سال 

 يافت. ماه پاياني سال توليد افزايش 4مخزن پارس جنوبي، در  36و  35برداري از سكوي فازهاي آغاز بهره

گاز غني پس از استخراج به کارخانجات گاز و گاز لذا  .دهند ها تشكيل مي ي را آب و ساير ناخالصيبخشي از گاز غن

گاز توليدي جهت تزريق به همچنين مقداري از اين شود.  زدايي تحويل داده مي هاي گاز و واحدهاي نم مايع، پااليشگاه

 3/81، از کل گاز غني مصرفي در کشور، 3131ال در س .گرددارسال ميواحدهاي پتروشيمي  بهمابقي نفتي و ميادين 

مصرف شده است. همچنين  کارخانجات گاز و گاز مايع درصد در 39و  هاي گاز و واحدهاي نم زداييهپااليشگادرصد در 

درصد در  3/9درصد در پتروشيمي و  9/3 ،درصد جهت تزريق 9/3آوري، درصد آن به صورت گازهاي قابل جمع 9/4

گيرد، در اين با توجه به اينكه تزريق گاز عمدتاً با هدف صيانت از ميادين صورت مي به مصرف رسيده است.ها ديگر بخش

مواجه بوده است. اين در حالي است ميليون مترمكعب در روز  8/3کاهش سال ميزان تزريق گاز نسبت به سال گذشته با 

 درصد افزايش يافته است. 1/4ل قبل، که ميزان گازهاي قابل جمع آوري نيز نسبت به دوره مشابه سا

 

 تولید گوگرد -1-6-1

هاي گاز کشور، از کل گوگرد توليدي از پااليشگاه است. هزار تن گوگرد توليد شده 3/3995 بيش از 3131در سال 

وط درصد مرب 9/5پارس جنوبي و  39الي  3درصد متعلق به فازهاي  5/11درصد متعلق به پااليشگاه هاشمي نژاد،  5/63

شرکت پااليش در اين سال بيشترين ميزان افزايش توليد گوگرد متعلق به پااليشگاه ايالم بود.  باشد. به پااليشگاه ايالم مي

شده، واحد شماره يک طي چندين مرحله  هاي انجام ريزي واحد بازيافت گوگرد است که طبق برنامه 1گاز ايالم داراي 

. ميزان توليد هاي مختلف آن از سرويس خارج بود عملياتي و نقص در قسمت ولي به علت ايجاد مشكالت  اندازي راه

 3/59به  3131در سال هزار تن  1/39از  ديده هاي آسيب پس از رفع کليه نواقص و ترميم قسمتگوگرد اين پااليشگاه 

 رسيد.  3131هزار تن در سال 

 و غيره در گوگرد افتيباز يواحدها يطراح يازنگرپروژه ب يو اجرا ياساس راتيعمبا انجام اقداماتي در خصوص ت  

کشور، ميزان توليد گوگرد به بيشترين ميزان خود طي چند سال اخير رسيد. ميزان صادرات گوگرد از اين محل، در سال 

و هاي گاز، صادر پااليشگاهاز توليدي درصد گوگرد  5/89هزار تن بوده است. به عبارتي بيش از  9/839حدود  3131

 شده است. کشور مصرف  يداخل عيدر صنا يقماب
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 تزريق گاز و آب به میادين نفتی  -6-6-1

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  ر انجام ميهم تزريق گاز شيرين و هم تزريق گاز ترش به مخازن نفتي کشو، 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، 

هاي خانگي و تجاري، نسبت به فصول سرد  يابد اما در فصول گرم سال، با کاهش مصرف گاز در بخش کاهش ميي مصرف

 -قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي 319براساس بند  شود. يق گاز به مخازن نفتي فراهم ميامكان بيشتري براي تزر

يک  به ميزان کشور مخازن بازيافت برنامه ضريب طول اجتماعي وزارت نفت موظف است تمهيداتي را فراهم نمايد تا در

ميليون متر  1/51ب و گاز کشور به ترتيب ميزان تزريق روزانه آ 3131درصد افزايش يابد. علي رغم اين سياست، در سال 

درصد کاهش داشته است. کاهش  1/34و  3/33ميليون بشكه بوده که نسبت به سال قبل به ترتيب  5/135مكعب و 

نيروگاهي، به ويژه در فصول سرد سال و در  و خانگي، پتروشيمي هايبخشدر تزريق گاز عمدتاً ناشي از افزايش مصرف 

توان به نياز تأسيسات، باشد. از مهمترين علل کاهش تزريق آب به ميادين ميراي عمليات تزريق مينتيجه کمبود گاز ب

تجهيزات و خطوط لوله به تعمير و نوسازي و همچنين عدم کفايت ظرفيت خطوط لوله تزريق آب اشاره کرد. بر اساس 

ها نفتي موجود با تزريق گاز و آب و ساير روشقانون برنامه پنجم توسعه، برداشت صيانتي از مخازن  113بند الف ماده 

بايد به نحوي باشد که در طول برنامه پنجم، متوسط توليد نفت خام مخازن مذکور، حداقل معادل متوسط برداشت در 

نسبت  3131اي توليد نفت خام در سال ميليون بشكه 3/3باشد. بر اساس اين بند از قانون و کاهش روزانه  3188سال 

 رسد در اين خصوص فاصله معناداري با قانون برنامه پنج ساله کشور وجود دارد. ، به نظر مي3188به 

 

 پااليش گازطبیعی  -2-6-1

خواص گاز استخراجي از  براي خالص کردن گاز و بهينه کردناز 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

شيرين ، بخش واحد تثبيت ميعانات گازي،  واحد دريافت و جداسازي گاز و ميعانات گازيواحدهاي متعددي نظير 

 ايي و غيره وجود دارد.نم زد واحد، واحد تصفيه گاز ترشسازي، 

هاي بوشهر، خوزستان، هرمزگان، خراسان رضوي، فارس، ايالم پااليشگاه گاز و واحد نم زدايي در استان 31در ايران 

مخازن گاز نار و کنگان، مزدوران، شوريجه، گنبدلي، آغار،  از عمدتاً ها و واحدهااين پااليشگاهخوراک و قم وجود دارد که 

تأمين و داالن، سراجه، پارس جنوبي، تنگ بيجار، تابناک، شانول، وراوي و هما  يد، سرخون، گورزينآغاجاري، نفت سف

 38-35و 36-35، 31، 39-3، 8-5-6، 5-4، 1-1، 3، شامل فازهاي 3131گردد. مجتمع گاز پارس جنوبي در سال مي

به هدف  اندتوانسته ارس جنوبيتوليد از مخزن مشترک پدر  جنوبيبوده است. فازهاي جديد مجتمع گازي پارس

  .يابنددست  خوداستراتژيک 

باشد. به تناسب افزايش مصرف ميليون متر مكعب مي 1/553، روزانه 3131هاي گاز کشور در سال ظرفيت پااليشگاه

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
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هاي  رفيت توليد، پااليش و نم زدايي گاز طبيعي در ايران از روند رو به رشد برخوردار بوده و با در نظر گرفتن طرحظ

هاي در دست اجرا، توسعه، تكميل و بهبود پااليشي  ، طرح3131اي اين روند همچنان ادامه خواهد داشت. در سال  توسعه

 کشور به شرح زير بوده است: 

 نيدر ا عيگازما دياحداث واحد تولاز اين طرح، دف ه فجر )کنگان(: گاز ود پااليشگاهتكميل و بهب طرح –

به مدت  88سال  بهشتيارد خياز تار انيگاز پارس شگاهيپاال گازمايع دياست. شروع احداث واحد تول شگاهيپاال

 ديمقرر گردن سال در اي. درصد پيشرفت پروژه داشته است 399، جمعاً 3131پايان سال  تا کهبوده ماه  14

 مناقصه برگزار شود. نگيشيواحد پال ياندازجهت راه

تا بوده  درصد 56/85به  31سال انيتا پاکه کل طرح  شرفتپيپااليشگاه گاز سرخون و قشم:  تكميل و بهبود –

 رسيد.درصد  53/83به 3131سال  انيپا

 35/33به  3131در سال  شگاهيپاال نيا يمگاوات  399 روگاهيپروژه ن شرفتيپ زانيمپااليشگاه گاز پارسيان:  –

 يجنوبمجتمع پارس يتللوويک 311 احداث پست برقتوان به از ديگر عمليات اين طرح مي .ه استديرسدرصد 

به  3131پروژه در سال  شرفتيپ زانيم وآغاز شد  3183اشاره کرد که در ابتداي سال  انيپارس شگاهيپاال

احداث واحد بودار در اين پااليشگاه آغاز شد،  3139ه از اوايل سال عمليات ديگري ک .ديدرصد رس 55/31

به  3131در سالپروژه  شرفتيپ زانيماست که  انيپارس شگاهيپاال يمجتمع پارس جنوب يتن 899کننده 

 ه است.ديرسدرصد  56/53

ت. اين پروژه که از ميليون مترمكعب در روز اس 4/1احداث پااليشگاه گاز ايالم )ميمک(: ظرفيت اين پااليشگاه  –

و در  به علت عدم صدور مجوز ترک تشريفات به حالت تعليق درآمده بود مجدداً فعال شده 16/6/39تاريخ 

 باشد.يمشاور ماز سوي  EPCو اسناد مناقصه  متيق يبه روزآورمرحله 

 

 انتقال گازطبیعی  -6-6-1

باشد که از کيلومتر مي 5/16148، 3131ن سال طول خطوط انتقال گاز )فشار قوي( احداث شده در کشور تا پايا

هاي متعددي به شرح زير در اين سال به برداري رسيده است. پروژه به بهره 3131کيلومتر در سال  8/855اين ميزان، 

 بهره برداري رسيده است: 

 خط اول سراسري )پل کله / کوه نمک( 3تعويض کالس –

 يزد –خط لوله انتقال گاز بافق  –

 وله انتقال گاز دهم سراسري )پتاوه / دوراهان(ادامه خط ل –

 خط لوله جنوب اصفهان –

 خط لوله صنايع فوالد مبارکه اصفهان –

 هاي متعددي به شرح زير در خطوط انتقال سراسري و تأسيسات آنها نيز در دست اجرا بوده است: در اين سال پروژه

 
 گيرد. تغيير کالس عملياتي هستند که به منظور افزايش ضريب ايمني خطوط انتقال گاز انجام مي( 3
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ايستگاه تقويت فشار و ظرفيت  39اينچ با  56 کيلومتر و قطر 3345خط انتقال گاز چهارم سراسري :  به طول  –

 .31درصد پيشرفت تا پايان سال  6/35ميليون متر مكعب در روز با  339

ايستگاه  5اينچ با  41کيلومتر  16اينچ و  56کيلومتر و قطر  594خط انتقال گاز پنجم سراسري: به طول  –

 .31درصد پيشرفت تا پايان سال    53/33ميليون متر مكعب در روز با  35تقويت فشار و ظرفيت 

 1اينچ با  56کيلومتر و قطر  3133دهگالن به طول  –خط انتقال گاز ششم سراسري: حد فاصل عسلويه  –

 .31درصد پيشرفت تا پايان سال  93/54ميليون متر مكعب در روز با  339ستگاه تقويت فشار و ظرفيت يا

 .31درصدپيشرفت فيزيكي تا پايان سال  39زاهدان با  –خط انتقال گاز هفتم سراسري: حد فاصل ايرانشهر  –

ايستگاه تقويت فشار و ظرفيت  39اينچ با  56کيلومتر و قطر  3955خط انتقال گاز هشتم سراسري: به طول  –

 .3131درصد پيشرفت فيزيكي تا پايان سال  31/58ميليون متر مكعب در روز با  69

ايستگاه تقويت  1اينچ با  56-48-41کيلومتر و اقطار  3953 خط انتقال گاز دوم شمال و شمال شرق: به طول –

 .3131درصد پيشرفت فيزيكي تا پايان سال  83/81ميليون متر مكعب در روز با  69فشار و ظرفيت 

اينچ و ايستگاه  56کيلومتر و قطر  355پل کله به طول  –خط انتقال گاز دهم سراسري: حد فاصل پتاوه  –

 .31درصدپيشرفت فيزيكي تا پايان سال  1/31پتاوه با تقويت فشار 

 

 نییذخیره سازي گاز طبیعی در مخازن زيرزم -7-6-1

 يهاسيستمدر  فنعطااو  اريضطرا قعامودر  زگا مين، تأنمستاز رفمصا سائياوج سازي گازطبيعي، هدف از ذخيره

چرا که به طور اخص  است. سال هاي گرماهبسيار بيشتر از مهاي سرد، در ايران در ماهمـصرف گـاز باشد. مي زگا لنتقاا

 باشد. به عبارتي ميزان مصرف گازطبيعي در بخش خانگي و تجاري در فصول سرد سال بيش از سه برابر فصول گرم مي

 دهستفاا زيساهخيرذ به صورت دسر هايهما زنياتأمين  ايبرسال  مگر يهاهمادر  توليد هبالقو ضافيا يهاظرفيتتوان از مي

 . هر چند اين مشكالت عمدتاً در نقاط انتهايي شبكه اتفاق هاي سرد سال استزيرا مشكل اصلي تراز منفي در ماه .دونم

 است. ها و نقاط دورترافتد و بخشي از مشكالت زمستاني، وجود ضعف در شبكه انتقال گاز کشور، به ويژه در سرشاخهمي

هاي کنندگان گاز در قسمتران و اين که بخش قابل توجهي از مصرفبا توجه به تنوع اقليم و شرايط آب و هوايي اي

در حال حاضر شود. تر ميکوهستاني و سردسير ايران قرار دارند، چالش پايداري عرضه گاز در فصول سرد سال عميق

از شده  در مخازن هيدروکربوري تخليهزيرزميني به ويژه سازي  به خصوص بررسي ذخيره ،سازي هاي ذخيره اجراي طرح

آن بر پااليش گاز از سويي و فرهنگ تأثير ها و  با در نظر داشتن کمبودهاي ناشي از تحريم. اهميت خاصي برخوردار است

هاي سرد سال به مسئله بسيار جدي تبديل  کنندگان، سبب شده کمبود گاز در ماهنادرست مصرف گاز در بين مصرف

ها قبل در دستور کار شرکت ملي گاز ايران قرار گرفته است. در ن گاز از مدتگيري از مخازگردد. از اين رو ايجاد و بهره

ها و گنبدهاي نمكي براي ايران در نظر دارد از مخازن هيدروکربوري تخليه شده، آبخوانشرکت ملي گاز حال حاضر 

، 3131گيرد. در سال سازي در دو مخزن سراجه و شوريجه صورت ميذخيره ،ذخيره سازي استفاده نمايد. در حال حاضر

ميليون مترمكعب گرديد که نسبت به سال قبل به دليل  6/3656سازي گاز کشور گاز باقي مانده در مخازن ذخيره
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مخازن گازطبيعي که توسط شرکت ملي گاز در دست اجرا، برابر شده است.  5/4پيشرفت در عمليات مخزن شوريجه 

 باشند، عبارتند از:  بررسي و مطالعه مي

باشد و ورودي گاز آن از طريق خط لوله پنجم تهران صورت از نوع هيدروکربوري مي نمخز ينا زن سراجه قم:مخ

د رميليا 8/3و فاز دوم  5/3ميليارد متر مكعب در سال )فاز اول  1/1اين مخزن  سازي حجم ذخيرهگيرد. حداکثر مي

ميليون  1/31و فاز دوم  8/3)فاز اول ترمكعب در روز ميليون م 11حداکثر قابليت برداشت  باشد.( ميدر سال مترمكعب

ماه در نظر گرفته شده است. با  4و  5مدت زمان تزريق و برداشت از اين مخزن به ترتيب  باشد. ميروز( در  مترمكعب

توجه به قرار گرفتن مخازن سراجه و شوريجه در نزديكي مراکز ثقل مصرف گاز در شمال و شمال شرق کشور، اين دو 

در اوج سايي مصرف در ماه هاي سرد سال ايفا مي کنند. عملكرد مخزن ذخيره سازي سراجه در با اهميتي خزن نقش م

ميليون متر  3/881و  5/13، 4/331، سوخت تأسيسات، گاز تزريقي به مخزن به ترتيب  گاز دريافتي از خط 3131سال 

،  5/1،  5/851ه خط و گاز باقي مانده در مخزن به ترتيب مكعب و گاز برداشتي از مخزن، ميعانات گازي، گاز تحويلي ب

 باشد.  ميليون متر مكعب مي 6/491و  9/851

ورودي گاز به اين مخزن از طريق  باشد واز نوع هيدروکربوري مي نمخز ينا :مخزن شوريجه خراسان رضوي

ميليارد متر  8/4اين مخزن  سازي ذخيره حجمحداکثر  گيرد.پااليشگاه هاشمي نژاد صورت مي 5/1ايستگاه شير، کيلومتر 

ميليون  49حداکثر قابليت برداشت  باشد.( ميدر سال مترمكعبميليارد  4/1مكعب در سال )فاز اول و دوم هر يک 

مدت زمان تزريق و برداشت از اين  باشد. ميروز( در  مترمكعبميليون  19)فاز اول و دوم هر يک مترمكعب در روز 

، عملكرد مخزن ذخيره سازي شوريجه در سال 3131ماه در نظر گرفته شده است. تا پايان سال  4و  8مخزن به ترتيب 

ميليون متر مكعب  1/581و  1/19، 6/691مذکور شامل گاز دريافتي، سوخت تأسيسات و گاز تزريقي به مخزن به ترتيب 

 1/653،  8/34،  5/589نده در مخزن به ترتيب و گاز برداشتي از مخزن، ميعانات گازي، گاز تحويلي به خط و گاز باقي ما

 باشد.  ميليون متر مكعب مي 9/3151و 

اين مخزن از نوع سفره آبي است و ورودي گاز به آن از طريق خط لوله پنجم تهران  طاقديس يورتشاي ورامین:

 149و فاز دوم  119ميليون متر مكعب در سال )فاز اول  559اين مخزن  سازي حجم ذخيرهحداکثر  گيرد.صورت مي

 8/4)فاز اول و دوم هر يک ميليون مترمكعب در روز  6/3حداکثر قابليت برداشت  باشد.( ميدر سال مترمكعبميليون 

ماه در نظر گرفته شده  4و  8مدت زمان تزريق و برداشت از اين مخزن به ترتيب  باشد. ميروز( در  مترمكعبميليون 

 باشد.  مي BOTب پيمانكار به صورت ، در مرحله انتخا3131است. درسال 

آغاز گرديد و  3133اين پروژه مطالعاتي در سال  سازي گازطبیعی در ساختار کوه احمدي:امکان سنجی ذخیره

سنجي امكان  محيطي و پيش آن انجام شده است. مطالعات زيست درصد  35 ، 3131درصد پيشرفت تا پايان سال 

 باشد. ي اخذ مجوز از سازمان محيط زيست مي ام رسيده است و در مرحلهسازي در اين ساختار به اتم ذخيره

 درصد پيشرفت 3/44اين طرح  3131آغاز گرديد و تا پايان سال  3131اين پروژه در نيمه اسفند  مخزن نصرآباد:

تهيه گزارش  داشته است. کليه عمليات اجرايي مرتبط با بخش لرزه نگاري به اتمام رسيده که پس از تفسير مطالعات و

معين گرديده  3، مسير جاده دسترسي چاه شماره 3131نهايي بخش مربوط به عمليات حفاري آغاز خواهد شد. در سال 
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و نقشه برداري از آن انجام شده است. محاسبات مهندسي و تهيه پروفيل و نقشه هاي مربوطه به اتمام رسيده و جهت 

 ه ابالغ مي باشد. تحصيل اراضي توسط کارفرما انجام گرفته است.اجرا به پبمانكار فرعي احداث جاده در مرحل

 

 صادرات و واردات گازطبیعی  -8-6-1

 واردات گازطبيعينمايد. ايران از ترکمنستان و آذربايجان گازطبيعي وارد و به ترکيه، نخجوان و ارمنستان صادر مي

نسبت به سال واردات ميليارد مترمكعب رسيد.  5/3به آن ميليارد مترمكعب و صادرات  5/5حدود به  3131کشور در سال 

  داشته است. افزايشدرصد  5/4صادرات  ودرصد  3/49 قبل

و  لبه دليل وقوع زمستان سرد به ويژه در مناطق شما 3131مشابه سال  3131افزايش واردات گازطبيعي در سال 

 عي وارداتي کشور از ترکمنستان تأمين شد. درصد گاز طبي 3/35است. در اين سال بيش از بوده شمال شرق کشور 

يابد زيرا نوعي تنوع بخشي براي تجارت گاز  حتي با توليد مازاد گاز در کشور تعامل گازي با کشورهاي همسايه ادامه مي

مذاکراتي بين مقامات ايران و  3131و  3131سياست در سال هاي در راستاي اجراي اين شود. ايران محسوب مي

انجام شد. در اين مذاکراتي تغيير در قيمت گاز حاصل نشد و مقامات ترکمنستان متعهد شدند در زمستان در ترکمنستان 

صورت در اختيار داشتن توان و ظرفيت توليد، مقدار گاز بيشتري را به ايران تحويل دهند. بدين ترتيب واردات گازطبيعي 

 1/5به  3131ميليارد متر مكعب در سال  3/4افته است و از درصد افزايش ي 9/45نيز نسبت به سال قبل از ترکمنستان 

درصد کاهش  5/35واردات گازطبيعي از آذربايجان نيز در اين سال  ،رسيد. در مقابل 3131ميليارد متر مكعب در سال 

 است.  رسيده 3131ميليون متر مكعب در سال  4/168به  3131ميليون متر مكعب در سال  1/415داشته و از 

هاي برداري از طرحهاي اخير علي رغم وجود تحريم، باال بودن ميزان مصرف نسبت به توليد، تأخير در بهرهالدر س

توسعه توليد گاز به خصوص فازهاي جديد پارس جنوبي، صادرات گازطبيعي ايران روند صعودي داشته است. در سال 

درصد افزايش داشته است. در اين سال  5/4دود ، ميزان صادرات گازطبيعي ايران نسبت به سال قبل از آن ح3131

با راه اندازي فازهاي پارس جنوبي، بازار  از آنجا که شده است.تحويل ايران به کشور ترکيه صادر شده درصد گاز  9/31

افزايش صادرات گاز به تر گازطبيعي فراهم خواهد شد. بدين منظور شمصرف داخل اشباع مي شود، امكان صادرات بي

در تجارت گاز ايران هايي هستند که براي توسعه گزينهو کشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس  ي اروپايي، عراقکشورها

ميليارد مترمكعب بيشتر از واردات بوده که اين آمار حكايت از  1/1صادرات گاز  3131در سال دست بررسي مي باشند. 

 .مثبت بودن تراز صادرات گاز ايران دارد

 

 نی گاز رسا -3-6-1

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.  ع و ميزان مصرف تأمين ميالتور، برحسب نورگکنندگان پس از تقليل فشار توسط  مصرف

کيلومتر شبكه گاز در سراسر کشور توسط هزار  5/161د ، حدو3131تا پايان سال  گذاري گاز طبیعی:شبکه
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و  خراسان رضوي تهران،، اصفهانهاي ها، شرکت گاز استاندر ميان اين شرکتاجرا شده است.  هاي گاز استاني شرکت

 قرار داشتند. هاي اول تا چهارمکيلومتر شبكه در ردههزار  1/35 و 3/11 ،3/14 ،3/14به ترتيب با  فارس

هاي ن بخشيانشعاب براي مشترکميليون  8/3حدود  ،3131تا پايان سال  انشعابات و مصرف کنندگان گاز طبیعی:

شعاب در سال هزار ان 3/186، يعني  درصد آن 3/1گرديده که از اين ميان حدود مختلف خانگي، تجاري و صنعتي نصب 

 1/335، 4/3465خراسان رضوي به ترتيب با اصفهان و  تهران، هايرساني استان هاي گاز. شرکتنصب شده است 3131

در پايان اين سال اند. انجام داده 3131بيشترين عمليات انشعاب گذاري در کشور را تا پايان سال انشعاب  هزار 1/585و 

به  3131ميليون مصرف کننده، در سال  1/3در کشور وجود داشته که بيش از کننده  ميليون مصرف 8/38در مجموع 

به ازاء هر انشعاب نصب شده گازطبيعي در کشور ، 3131اند. در پايان سال جمع مصرف کنندگان کشور افزوده شده

 ه وجود داشته است.مصرف کنند 3/3حدود 
 
 مصرف گازطبیعی   -12-6-1

 گيرد:يي و مصارف بخش انرژي مورد استفاده قرار ميي در دو بخش مصارف نهاگازطبيع

شود. در مصارف نهايي مصارف نهايي گازطبيعي خود به دو بخش مصارف نهايي انرژي و غير انرژي تقسيم مي –

هاي خانگي، تجاري و عمومي، صنعت، حمل و نقل،  انرژي از گازطبيعي براي تأمين انرژي مورد نياز زير بخش

گردد. مصرف گازطبيعي به عنوان خوراک پتروشيمي از جمله روشيمي استفاده ميکشاورزي و سوخت پت

هايي غير از تبديل مصارف غير انرژي است. به عبارت ديگر توزيع گازطبيعي به مصرف کنندگان براي فعاليت

 گويند.سوخت را مصرف نهايي مي

هاي تقويت فشار، سوخت يستگاههاي نفت و گاز، امصارف بخش انرژي گازطبيعي شامل سوخت پااليشگاه –

ها، مصارف واحدهاي کوره ها و ديزل ژنراتورهاي موجود در مسير خط لوله و گاز مصرفي در نيروگاهتوربين

باشد. در واقع ها و خوراک واحدهاي هيدروژن سازي ميخانه سازي، مصارف تلمبهبلند، واحدهاي کک 

 گردد. مصرف ميگازطبيعي در اين بخش در مراکز تبديل انرژي 

ميليارد متر مكعب بود که نسبت به سال قبل  5/351مصارف نهايي و مصرف بخش انرژي گازطبيعي  3131در سال 

درصد بود. در  3/15و  3/64درصد افزايش داشت. در اين سال سهم مصارف نهايي و مصارف بخش انرژي به ترتيب  8/31

درصد افزايش  5/13صد افزايش و در مقابل مصارف بخش انرژي در 1/5مصارف نهايي نسبت به سال قبل  3131سال 

هاي خانگي، تجاري و عمومي به دليل شدت سرما و روشن بودن درصدي مصرف گازطبيعي بخش 6/3داشت. افزايش 

 هاي پلكاني گاز براي هاي گرمايشي بخش خانگي و تجاري بود. الزم به ذکر است که با اجراي تعرفه همه سامانه

ها در اين سال، تالش شده مصرف گازطبيعي در اين ي پرمصرف هشتم تا دهم و اعمال قانون هدفمندي يارانههادهک

مكعب افزايش و  ميليون متر 136بخش کنترل شود. اما بيشترين رشد مصرف گازطبيعي مربوط به بخش کشاورزي با 

هاي صنعت و سوخت و سال به بخشباشد. بيشترين افزايش حجم مصرف گازطبيعي در اين  درصد رشد مي 1/18

 خوراک پتروشيمي اختصاص داشته است.
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 3131ميليارد متر مكعب در سال  1/59به  3131ميليارد مترمكعب در سال  6/16مصرف گاز در بخش نيروگاهي از 

گاهي رسيد که اين امر عمدتاً ناشي از افزايش توليد گازطبيعي و اعمال سياست تخصيص حداکثري گاز به بخش نيرو

هاي مايع و سابقه است و اين روند به منظور کاهش مصرف سوختتحويل اين مقدار گاز به بخش نيروگاهي بيباشد. مي

متر مكعب  8/355، با 3131سرانه کل مصرف گازطبيعي در کشور در سال  .يابدادامه ميهمچنان کاهش آلودگي هوا 

 مترمكعب رسيد.  1/1364افزايش نسبت به سال قبل به 

 

 قیمت گازطبیعی  -11-6-1

  :شودتقسيم ميصنعتي، عمومي و ساير حمل و نقل، ، بخش خانگيپنج هاي گازطبيعي به تعرفه

 گردد. هاي مسكوني ميبخش خانگي نيز شامل اماکن مسكوني و موتورخانه مرکزي آپارتمان 

 هاي در مالكيت وزارت نفت و گاز ها و تلمبه خانهبخش صنعتي نيز عبارتند از: واحدهاي صنعتي، پااليشگاه

  ،هانيروگاه، فوالد، مصرفي براي خوراک پتروشيمي و سوخت آن

  :هاي سوخت ارائه شده در ايستگاهحمل و نقلCNG  دامپروريو کشاورزي  ،حمل و نقلدر بخش براي مصرف. 

  مصارف تجاري عادي، تجاري عمومي، تجاري ويژه و نانوايي و گرمابهبخش عمومي شامل. 

 :مساجد روستايي و خيريه. ها )ويژه مذهبي(مساجد و حسينيه ،مراکز فرهنگي، آموزشي و ورزشي ساير ، 

هاي جديد گازطبيعي در بخش خانگي، ها، به منظور تعيين نرخيارانهسازي  به دنبال اجرايي شدن قانون هدفمند

، گذاري پله و براساس فرمول جديد قيمت 31کشور از نظر آب و هوايي و همچنين مشترکان بر اساس دامنه مصرف به 

گازطبيعي الگوهاي مصرف  .و پنج ماهه پاياني سال تقسيم بندي شده استابتدا به دو بخش هفت ماهه  از سال ماه  31

اي در محاسبه منطقه –با توجه به اجراي سياست شهرستاني  .در هر يک از اين دو دوره زماني تفاوتهايي با يكديگر دارند

شهر ايران مطابق با چهار اقليم آب و  169بهاي مشترکان بخش خانگي، متوسط مصرف گاز طبيعي در بيش از  گاز

 هوايي تعيين شده که بر اين اساس شهرهاي سردسير مجاز به مصرف گاز بيشتري نسبت به شهرهاي گرمسيري هستند.

 849 سال ماهه دوم  5ريال و در  3449 ،3131سال ماه ابتداي  5بر اساس تعرفه  گاز خانگيهر مترمكعب  تعرفه

 تعيين گرديده است. ريال 

به  به ازاي هر مترمكعبدر کل سال هاي پتروشيمي و توليد کود اوره، فوالد و نيروگاه ، مجتمعصنايع تعرفه گاز

داي سال و ماه ابت 5ي در کشاورزي و دامپرور شد. همچنين تعرفه گازتعيين ريال  899و  3119،  1659، 3999 ترتيب

 شد. تعيين ريال  639و  3359به ترتيب به ازاي هر مترمكعب ماه انتهاي سال  5

 ريال بود. 4599برابر يكسان و  3131ر کل سال دحمل و نقل گاز بخش  تعرفه

هاي سرد و گرم يكسان و در ماه مصارف تجاري عادي، تجاري ويژه و نانوايي و گرمابهگاز بخش عمومي شامل  تعرفه

هاي گرم است نصف ماه ،هاي سردريال بوده اما تعرفه بخش تجاري عمومي در ماه 339و  339، 3199رتيب برابر به ت

 باشد.ريال مي 3199هاي سرد ريال و در ماه 1699هاي گرم يعني در ماه

تعرفه  و رايگان است ،در اصالح الگوي مصرف ايگاز مراکز مذهبي، آموزشي، ورزشي و خيريه تا سطح مشخص شده

  .شودريال دريافت مي 895مصرف مازاد بر اصالح الگوي مصرف در اين اماکن بر اساس هر مترمكعب 
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 برق  -2-1

 هاظرفیت اسمی و عملی نیروگاه -1-2-1

اند. در اين درصد جمعيت روستايي کشور از نعمت برق برخوردار بوده 8/33جمعيت شهري و تمام ، 3131در سال 

 14متشكل از  يع بزرگ و بخش خصوصيرو، صنايهاي وابسته به وزارت ناز کشور توسط نيروگاهيرد نبرق مو يسال، انرژ

، يزليروگاه دين 46، يبيترک كليروگاه سين 33، (CHP-DG)واحد توليد پراکنده  14ي، روگاه گازين 65، يروگاه بخارين

ن يوگاز سوز تأميروگاه بين 6ک، ييواحد فتوولتا 4، ين باديتورب 114(، يني)بزرگ، متوسط، کوچک و م يروگاه آبين 59

گيگاوات،  3/1المللي با نصب واحدهاي جديد نيروگاهي به ظرفيت هاي بينرغم تحريمدر اين سال علي. شده است

درصد افزايش داشت.  1/4گذشته  گيگاوات رسيد که نسبت به سال 1/51هاي برق کشور به ظرفيت اسمي نيروگاه

درصد افزايش يافته  4/1گيگاوات رسيد که اين رقم نسبت به سال قبل آن  3/61هاي برق کشور به گاهظرفيت عملي نيرو

ثابت بوده و تغييري نكرده است و ظرفيت هاي صنايع بزرگ در اين سال نسبت به سال قبل  است. ظرفيت عملي نيروگاه

 درصد افزايش يافته است. 6/33هاي خصوصي نيروگاه

درصد به  6/5درصد به بخش خصوصي،  5/44درصد به وزارت نيرو،  5/46هاي کشور نيروگاهاز کل ظرفيت اسمي 

 درصد به سازمان انرژي اتمي ايران تعلق دارد.  4/3و  صنايع بزرگ

واحد  41 ،واحد نيروگاهي برق آبي 1ترکيبي، واحدهاي نيروگاه سيكل 1واحد نيروگاه گازي،  35، 3131در سال 

واحد در  4 سالهمين اندازي شدند. البته در راهواحد نيروگاه فتوولتائيک  3حد نيروگاه زباله سوز و وا 1، نيروگاه بادي

  مدار خارج گرديد.از  سمنان و گناوه  هاي بوشهر،نيروگاهنيز از مگاوات  5/163 مجموع با ظرفيت

گيري به سوي استفاده  جهتافزايش ظرفيت سيستم توليد برق کشور، در جهت در اين سال، سياست انرژي کشور  

، افزايش ضريب ذخيره توليد  هاي تجديدپذير گيري از انرژي هاي گازي با تكنولوژي جديد و سيكل ترکيبي، بهره از نيروگاه

ها و باالخره رسيدن به  محيطي و مشارکت دادن بخش خصوصي در ساخت نيروگاه ي شبكه، رعايت مسايل زيستيو پايا

  د برق، قرار گرفت. در اين راستا اقداماتي به شرح زير صورت گرفته است:بازدهي باالتر در تولي

  هاي موجود به بخش  را در زمينه واگذاري نيروگاه يمتعدد يها تي، وزارت نيرو فعالبه بعد 3185از سال

د برق يتول يکشور را برا يهاي جديد توسط اين بخش انجام داده و بخش خصوص خصوصي و يا احداث نيروگاه

درصد از کل توليد برق  3/51درصد ظرفيت نصب شده نيروگاهي و  5/44، 3131ب نموده است. در سال يرغت

هاي گازي و در اين دوره ظرفيت اسمي نيروگاه بخش خصوصي اختصاص داشته است. يها کشور به نيروگاه

هاي گازي و سيكل اهبرابر شده است که اين امر به دليل احداث نيروگ 4/1و  8/3ترکيبي 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

 يبي، که داراي فناوري پيشرفته، راندمان و سيكل ترک يهاي گاز کارگيري هرچه بيشتر نيروگاه در راستاي به

 4/63در مجموع به  3131ترکيبي، در سال  و سيكل يهاي گاز باالتر و آاليندگي کمتر هستند، سهم نيروگاه

 برابر گرديده است.  9/1، 3185د که نسبت به سال يدرصد رس
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 6/368به  3185اوات در سال مگ 8/58هاي تجديدپذير )بادي، خورشيدي و بيوگاز( از  ظرفيت اسمي نيروگاه 

هاي بادي، خورشيدي و بيوگاز کشور برابر شده است. سهم نيروگاه 1 رسيد که حدوداً 3131 مگاوات در سال

 باشد. درصد کل ظرفيت نيروگاهي کشور مي 1/9در سال مورد بررسي در مجموع 

 وري سوخت و هدف افزايش بهره برق کشور، افزايش توليد همزمان برق و حرارت بابخش هاي  از جمله سياست

مگاوات با هدف تأمين مصرف محلي و کاهش تلفات شبكه  1999همچنين توسعه توليد پراکنده تا سطح 

تحت پوشش بخش خصوصي  سوزواحد توليد پراکنده گاز 14تعداد  3131توزيع مد نظر بوده است. در سال 

  ات بوده است.مگاو 8/664در کشور فعال بوده که ظرفيت آنها در مجموع  

 

 ها راندمان نیروگاه -2-2-1

نسبت به سال قبل به کاهش درصد  5/9، با 3131هاي حرارتي برق کشور در سال راندمان کل نيروگاهمتوسط 

و  3/15، 6/15هاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ به ترتيب  درصد رسيد. در اين سال راندمان نيروگاه 1/16

 3/18به  3/13درصد کاهش از  9/3اين در حالي است که متوسط راندمان کل نيروگاهها با . سته ادرصد بود 6/13

هاي گازي يكي از داليل پايين بودن متوسط راندمان توليد برق کشور، پايين بودن راندمان نيروگاهدرصد رسيده است. 

گازي به سيكل سيكل ساده واحدهاي  کردن تبديل ،هاي حرارتي کشورافزايش راندمان نيروگاهيكي از راهكارهاي  است.

 مي باشد.ترکيبي 

هاي کشور با هدف تعيين شده در برنامه پنجم توسعه )افزايش يک درصد در  افزايش راندمان کل نيروگاهعملكرد 

گيري صحيح در اقدامات مربوط به افزايش راندمان  دهنده جهت سال( فاصله دارد اما همين ميزان افزايش نيز نشان

هاي حرارتي است.  كي از عوامل مهم و تأثيرگذار بر ميزان توليد برق در کشور، بازدهي نيروگاهيباشد.  ها ميروگاهني

 توان براي افزايش راندمان حرارتي کل شبكه انجام داد، عبارتند از:مهمترين اقداماتي که مي

 روز متناسب با نياز  ساعات مختلف شبانهکند در روزي 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

مجموعه کليه ها وجود دارد. اندازي روزانه نيروگاهامكانات مختلفي بر حسب نوع نيروگاه، جهت توقف و راه

کننده آرايش توليد در سطح شبكه با هدف تأمين کامل نياز  ، از عوامل تعيينهاامكانات با توجه به محدوديت

هاي توزيع اقتصادي بار بين هاي مختلف بازار و روشمصرف و حفظ حداکثر راندمان است که با مكانيزم

 آيد. هاي مختلف به دست مينيروگاه

  رويه مصرف برق، کماکان واحدهاي د بيگويي به رش 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 ه بر افزايش راندمان موجب صرفهتبديل واحدهاي گازي به سيكل ترکيبي عالو

جويي مصرف سوخت به هاي سيكل ترکيبي به طور متوسط موجب صرفه شود. هر واحد بخار در نيروگاه مي
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گناوه و  چرخه ترکيبيدو نيروگاه  3131گردد. در سال ميليون مترمكعب گاز طبيعي در سال مي 199ميزان 

به  3131گازي بوده و در سال  3131که در اين ميان نيروگاه گناوه در سال  رسيدند برداريبه بهرهآبادان 

 سيكل ترکيبي تبديل شده است.

 

 تولید انرژي الکتريکی  -1-2-1

ن و ياز مصرف برق مشترکيد برق بايستي با توجه به نين تولين مختلف است. بنابراياز مصرف مشترک يد برق تابعيتول

هاي کشور در رد. توليد انرژي الكتريكي نيروگاهيصورت گها نيروگاه يع و مصارف داخليانتقال و توز يهازان تلفات شبكهيم

درصد رشد داشته است. از کل برق  6/4ساعت رسيد که نسبت به سال قبل از آن حدود تراوات 4/154به  3131سال 

درصد توسط صنايع بزرگ و  1/1خصوصي، درصد توسط بخش  3/51درصد توسط وزارت نيرو،  1/41کشور حدود  يديتول

از اين  ين شده است. توليد برق توسط بخش خصوصي و واگذاري تعداديدرصد توسط سازمان انرژي اتمي ايران تأم 6/3

 است.  درصد رشد داشته 9/35ها خصوصي سازي، ها به بخش خصوصي در مقايسه با سال گذشته، در پي سياستنيروگاه

درصد،  9/5درصد، آبي  5/16درصد، گازي  1/15درصد، سيكل ترکيبي  1/13هاي بخاري  هسهم توليد در نيروگا

 درصد بوده است. 91/9درصد و ديزلي نيز  8/3تجديدپذير و اتمي 

صورت  يحرارت يهاروگاهيران، توليد برق در کشور عمدتاً توسط نيبا توجه به اقليم و شرايط آب و هوايي در ا 

سيكل گازي، هاي در مقابل توليد نيروگاه و کاهشدرصد  5/4هاي بخاري نسبت به سال قبل  هگيرد. توليد نيروگا مي

هاي  ، توليد نيروگاه3131درصد افزايش داشته است. در سال  3/4و  8/36، 3/33، 3/33 ، ديزلي و آبي به ترتيبترکيبي

اي به  رشد قابل مالحظهکاهش ال قبل، از بادي، خورشيدي، اتمي و بيوگازسوز( نسبت به سآبي، اي )تجديدپذير و هسته

 درصد برخوردار بوده است.   8/4ميزان 

 

 ها سوخت مصرفی نیروگاه -6-2-1

 3/8ميليارد ليتر نفت کوره،  1/39ميليارد مترمكعب گازطبيعي،  1/59در کل صنعت برق کشور  3131در سال 

متر مكعب گاز کک مورد استفاده قرار ميليون  6/39و تنها ميليارد مترمكعب گاز کوره بلند  6/1ميليارد ليتر نفت گاز، 

هاي کشور به خود اختصاص داده ترين سهم را در سوخت مصرفي نيروگاهدرصد عمده 1/53گرفته است. گازطبيعي با 

به  با توجه اند. درصد بوده 5/9و  4/31، 8/35 ها به ترتيب گاز و ساير سوختکوره، نفت است. پس از گازطبيعي، نفت

ها و در پي اقدامات گسترده گازرساني به هاي اخير مبني بر استفاده هر چه بيشتر از گازطبيعي در نيروگاهسياست

هاي تعمير و نگهداري و کاهش اثرات سوء زيست برداري و کاهش هزينهها، به داليل مختلف از جمله سهولت بهرهنيروگاه

 ها استفاده شود.ر سوختمحيطي تالش شده که از اين سوخت بيش از ساي

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 هاي گازي و سيكل ترکيبي و نفت کوره براي نيروگاهنيروگاه

که در فصل سرما،  يد. به طورينماميجاد ياز شبكه برق ا يبردار را در بهره ييهاتيمتأثر و محدودها را روگاهيعملكرد ن
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 يسازرهيت حمل و ذخيباشد. قطع سوخت گاز و محدوديها مروگاهين سوخت نيد برق، تأمين مسئله در توليترياساس

گردد.  مي يت و همچنين در برخي مواقع خاموشزايع، منجر به خروج واحدها از مدار، استهالک واحدها و تجهيسوخت ما

)چابهار(، زاهدان، فرگ  کنارک ،هاي گازي کهنوج هاي بخاري ايرانشهر و زرند و همچنين نيروگاه نيروگاه 3131در سال 

، اسالم آباد غرب، خارک )گازي(، شوباد کهنوج، سرو چادرملو، شمس سرخس و چرخه گازي، کهنوج داراب، چابهار

 اند.  به دليل متصل نبودن به شبكه گاز کشور، فقط سوخت مايع مصرف کرده وهترکيبي گنا

درصد نسبت به   1/15و  5/11هاي حرارتي کشور  سوخت نفت کوره و گازوئيل مصرفي نيروگاه 3131در سال 

کوره  داشته است. الزم به ذکر است که گاز کک و گازافزايش درصد  3/16داشته و مصرف گازطبيعي کاهش سال قبل 

درصد  3/31شود. گاز کوره بلند نسبت به سال گذشته  يبرق ذوب آهن اصفهان مصرف م يبلند نيز تنها در مولدها

سازي ذوب آهن اصفهان، از گاز کک در واحد نيروگاهي آن استفاده هاي ککافزايش داشته و با راه اندازي مجدد باطري

. استفاده برابر افزايش داشته است 5/4اهي نسبت به سال قبل، به طوري که مصرف اين سوخت در واحدهاي نيروگشده 

 مهمي در کاهش آلودگي زيست محيطي دارد. تأثير  (ياز 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 يها به طور متوسط براروگاهيسازي نوي که ظرفيت ذخيرهاست. به نح

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.  زمره برنامهها با توجه به امكان تأمين سوخت مورد نياز آنها را در  نيروگاه

تر در يون ليليم 5385افته و از يش يتر افزايون ليليم 333ها حدود  ، ظرفيت مخازن سوخت نيروگاه3131در سال 

درصد( مربوط به مخازن نفت  5/54تر )يون ليليم 1113زان ين ميده است که از ايميليون ليتر رس 6938به  3131سال 

، بمپور يهاروگاهين يبرا 3131باشد. در سال يدرصد( مربوط به مخازن نفت کوره م 5/45تر )يون ليليم 1555گاز و 

 د.يجاد گرديد ايمخازن جدو ايرانشهر )گازي(  شوباد کهنوج

 

 مصرف داخلی و تلفات -2-2-1

ت همان نيروگاه به مصرف آال 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 رسد. به همين جهت، انرژي تحويل شده به شبكه مي

درصد از کل توليد برق کشور را  1/1هاي کشور  ، مصرف داخلي نيروگاه3131دهند. در سال  گيري مولدها نشان مي اندازه

اند، چنانچه  هاي سيكل ترکيبي، گازي و آبي مصرف داخلي کمتري داشته ن ذکر است که نيروگاهدر بر گرفته است. شايا

ها کاسته شده است.  هاي اخير به تدريج از درصد مصرف داخلي کل نيروگاه ها در سال با توسعه اين دسته از نيروگاه

شود.  توزيع عمدتاً به صورت گرما تلف مي هاي انتقال، فوق توزيع و در شبكه ،همچنين بخشي از انرژي برق توليد شده

درصد از کل انرژي توليد و خريداري شده  31/31به  3131سال در درصد  8/34از ع يکل سهم تلفات شبكه انتقال و توز

 رسيد. 3131در سال ع يدر سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع و توز
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 هاي انتقال و توزيع شبکه -6-2-1

و در شده هاي توزيع منتقل ها از طريق خطوط انتقال و فوق توزيع به مبادي شبكهگاهانرژي توليد شده در نيرو

ترين سطح ولتاژ شوند. در حال حاضر متداولکننده نهايي تحويل داده مي هاي توزيع به مصرفنهايت از طريق شبكه

 61و  66، 311وق توزيع کيلوولت و در سطح ولتاژ خطوط ف 119و  499رساني کشور  خطوط انتقال در سيستم برق

ده و يب رسيلوولت از جنوب به مرکز کشور به تصويک 565خط و پست با ولتاژ  يهاراً پروژهيباشد. البته اخکيلوولت مي

براي نخستين بار اين طرح بين شبكه مرکز تا شمال شرق از طرف شرکت توانير به شرکت برق در مرحله مطالعاتي است. 

 ( صورت DCده است که براساس آن، انتقال توان با ولتاژ باال به صورت جريان مستقيم )اي سمنان ابالغ شمنطقه

 در حال انجام است.آن پذيرد که مطالعات تكميلي مي

و  5/11338، 9/19511، 6/33334کيلوولت به ترتيب  66و  61، 311، 119، 499طول خطوط  3131در سال 

هزار  5/116و  9/138کيلوولت و خطوط فشار ضعيف به ترتيب  11و  19، 33کيلومتر مدار و مجموع خطوط  1/45395

 اند: برداري رسيده در سطح کشور به بهره 3131زير در سال و فوق توزيع هاي خطوط انتقال  کيلومتر بود. پروژه

  سيرجان )تي آف حاجي آباد  -ايجرود، بندر عباس -غايتي آهوان، -قسمتي از خط جاللکيلوولت:  499خطوط

 .فوالد بافق –يزد دو، نخلستان- کنگان، يزد يک  –گنو(، انشعاب دشتي از خط چغادک  –سيرجان به 

  چهلستون، سر کابل شهيد فيروزي -آبشار، مهيار -سپاهان، سپاهان -نقش جهان کيلوولت: 119خطوط- 

خه پاکستان، نيروگاه چر -پست مهديس(، پالن -شهيد فيروزي جديد، خط ورودي پست مهديس )اهواز

نيروگاه  -گناوه 119بيدگل،  -مرودشت -پتروشيمي سنندج )اختصاصي(، انشعاب سورمق -ترکيبي سنندج

پست گهر، پست گل گهر،  -ارتباطي پست هليل، نيروگاه 119گناوه، خط ارتباطي نيروگاه کهنوج، مدار دوم 

 .اردبيل -گيالن آستارا( ، نيروگاه -3آستارا )پونل  -گلگهر، رشت  119خط نيروگاه پست 

  موبيل دوغارون،  -آسباد -فرزان، انشعاب جديد ايباد -قاين -انشعاب جديد حكيم نزاريکيلوولت:  311خطوط

 1 بردخون، جيرفت -کنگان 499 دشتي، سيمان -ي دشت 499شيبان،  - هاشمي شهيد بزرگمهر، خط –قاينات 

 .بافق 311-3کوشكنار، يزد -گنج، پارسيان -آباد حاجي مس ايرانيان، تياف بابک -دآبا خاتون ، خط1 جيرفت -

  قمصر(، پست -119)تي اف علم و صنعت به کاشان  119محتشم -119کاشانکيلوولت:  66و  61خطوط 

 -، انشعابغلطک سازان -سايپا، انشعاب 119 -، محتشم61مهيار  -119، مهيار1 شهرکرد -شهرکرد 499

جاورسيان،  -ارقده، خنداب -اح انرژي به تياف خنداب، محالتمصب -فوالد زاگرس، شازند -فوالدگستر، انشعاب

- 499بكندي،  -مينودر 499ناظريه،  -وردآورد، توس -پرشيا، سايپا برگ زرين -ان، انار1پلدختر -فني تنگه

چابهار،  119 -جكيگور 119شرق،  صنعتي - صبانور، سمنان -دندي119پيوسته سهند،  گريريخته -ايجرود

 -تنوب، فيروزآباد -گناوه 119، 119 سرپل ذهاب -119 آباد راه ايرانشهر، اسالم پليس -نشهرايرا نيروگاه

از خط  1دانيال )تياف تنكابن  -خنج، چابكسر - الر 119نفت سروستان،  -موشكان )دهرم و فيروزآباد(، فسا

 فاز پرديس -يشان، شرقگم -علي آباد، بندر ترکمن -دوسيم گرگان باندل دومداره 61 تنكابن(، خط -نشتارود

 آف تي -پاکنژاد، يزدمهر کابلي آفتي -شمال 119شمال،  119 -يزد 311رستاق،  119 پست 61 ، اتصاالت1
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پارسيان  قصر فيروزه، -سرخط اتحاد -سرخط اتحاد، دوشان تپه -يک، دوشان تپه يزد -پاکنژاد، يزدمهر کابلي

 -توکلي )قسمت دوم(، خليج فارس -زنجان 119ب آسيا، فوالد غر -پارت پاسارگارد از سر خط سيار نيزار

 شمال. 119تي آف  -، پاکنژاد1 و3شهيد عضدي  -3رشت مرکزي  گلستان،

رسند، احداث و توسعه هاي آتي به اتمام ميکه در سال 3131هاي در دست اقدام در پايان سال از جمله پروژه

کيلومتر شبكه  9/3551همچنين طرح احداث و توسعه  .باشدکيلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزيع مي 6/35139

 توان به خطوط در دست اجراي زير اشاره نمود: ها مي باشد. از جمله اين پروژه فيبر نوري در دست اقدام مي

 499نيروگاه خوي، خط -کيلوولت نيروگاه اروميه 499نيروگاه سبالن، خط -کيلوولت آيدوغموش 499خط 

 -کيلوولت کوهسنگي 499شهيد رجايي، خط -)مهر( کيلوولت اميرکبير 499پارک جنگلي، خط -کيلوولت سياه بيشه

 –کيلوولت ارگ بم  499اديمي، خط -کيلوولت سفيدابه 499ارگ بم، خط -کيلوولت نبوت زاهدان 499نيشابور، خط

امير  -کيلوولت گتوند 499سورمق، خط -کيلوولت ياسوج 499پارسيان، خط -کيلوولت عسلويه 499نيروگاه کهنوج، خط

 اي.هاي برق منطقهکيلوولت در شرکت 119ياسوج و تعداد زيادي پست ها و خطوط  -کيلوولت لردگان 499کبير، خط

 

 هاي انتقال و توزيع پست -7-2-1

 پست برق تأسيساتي است که در مسير توليد، انتقال يا توزيع انرژي الكتريكي، ولتاژ را به وسيله ترانسفورماتور به

کننده   دهد. انرژي الكتريكي ممكن است از ميان تعداد زيادي پست بين نيروگاه و مصرفتر تغيير ميمقادير باالتر يا پايين

هزار ترانسفورماتور با ظرفيت  8/691، بالغ بر 3131عبور نمايد و ولتاژ آن در طول مسير بارها تغيير کند. در سال 

هاي انتقال و فوق توزيع کشور ته است. همچنين در اين سال ظرفيت پستمگاولت آمپر در کشور وجود داش 435463

هاي  توان به پستاند، ميبرداري رسيده به بهره 3131هايي که در سال مگاولت آمپر بوده است. از جمله پست 139331

 زير اشاره نمود: 

کيلوولت  119/499هاي م پستکيلوولت فيروزکوه و اتصاالت آن، ترانس دو 61/499هاي برداري از پستبهره

کيلوولت ايجرود و  61/499کيلوولت قيدار و  61/499کيلوولت ورامين در برق تهران، ترانس دوم  61/499پرديس و 

کيلوولت شهيد لشكري  119/499کيلولت المرد در برق فارس و پست  66/499اتصاالت آن در برق زنجان، ترانس دوم 

 119چهلستون در برق اصفهان، خط  -کيلوولت مهيار 119يلوولت سپاهان و خط ک 119/499در برق هرمزگان، پست 

کيلوولت نيروگاه گناوه در برق فارس و اتصاالت 119پاکستان در برق سيستان و بلوچستان، اتصاالت  -کيلوولت پالن

 کيلوولت نيروگاه پره سر در برق گيالن.119

مگاولت آمپر، اشاره  9/56186پروژه با ظرفيت  555توان به  مي، 3131هاي در دست اقدام تا پايان سال پروژهاز 

 هاي در دست اجراي زير اشاره نمود:توان به پستها مياز جمله اين پروژه د.کر

کيلوولت سعادت آباد، پست  61/499کيلوولت خمين، پست  61/499پست  نيروگاه سهند،کيلوولت  119/499 پست

 311/499کيلوولت خورموج، پست  311/499کيلوولت خواف، پست  311/499کيلوولت جاجرم، پست  311/499

 کيلوولت اديمي. 119/499کيلوولت کهنوج، پست  119/499کيلوولت ارگ بم، پست 
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 مبادالت انرژي الکتريکی -8-2-1

 ،يوربهره افزايش مصرف، ديجد مراکز و بازارها به يدسترس: جمله ازي هاتيمز 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 صرفه

 آنها با که هيهمساي کشورهاي تمام با رانيا حاضر حال در.  دارد کشور يبرا 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 پل نقشي فايا در کشور گاهيجاي ارتقا و حفظ رو،ين وزارتي هاتياولو از. گردد متصل اروپا

 که بوده ساعتتراوات 5/3 و 8/1 بيترت به رانيا برق صادرات و واردات زانيم ،3131 سال در .است منطقه در برق

 رانيا ،يبررس مورد سال در. است داشته کاهش درصد 6/36 صادرات وافزايش  درصد 5/3 گذشته سال به نسبت واردات

 واردات و صادرات نيشتريب. است نموده صادر افغانستان و هيترک عراق، کشور سه به را خود صادراتي برق از درصد 8/31

 از واردات نيشتريب و عراق، کشور به صادرات نيرشتيب هاماه نيا در که داده رخخرداد  وارديبهشت ي هاماه در رانيا برق

 .استبوده  ارمنستان و ترکمنستاني کشورها

 

 مصرف برق    -3-2-1

ها، واحدهاي کک سازي  کل فروش برق وزارت نيرو و صنايع بزرگ )با احتساب برق مصرفي پااليشگاه 3131در سال 

درصد  3/8ه نسبت به سال قبل داراي نرخ رشدي معادل ساعت بود ک گيگاوات 6/111355و واحدهاي کوره بلند( حدود 

ساعت بوده، توسط وزارت نيرو   گيگاوات 8/133651 درصد برق مصرفي کشور که معادل 3/38بوده است. در اين سال 

ساعت آن را  گيگاوات  8/4191اند که   ژه برق داشتهيساعت توليد و گيگاوات 8/5889شده است. صنايع بزرگ نيز فروخته 

  اند.  فروخته ساعت باقيمانده را به شبكه سراسري گيگاوات 3/3558اند و  ه مصرف خود رساندهب

هاي صنعت، خانگي، کشاورزي، عمومي، تجاري، ساير مصارف و حمل و نقل به ترتيب در سال مورد بررسي بخش

 اند.نيرو را داشتهدرصد از کل فروش برق وزارت  1/9و  5/3  ،9/5، 9/3، 9/36، 4/11، 5/11سهمي معادل 

 يهاو دستگاه يو استفاده از لوازم خانگ ييعمدتاً شامل روشنا يمصرف برق در بخش خانگ مصرف بخش خانگی:

ساعت بوده کيلووات 8/1564حدود  3131باشد. سرانه مصرف برق به ازاي هر مشترک خانگي در سال يکننده مخنک

تعداد افزايش عالوه دهد که دهد. اين امر نشان مي را نشان مييش افزادرصد  3/5است که نسبت به سال ما قبل آن 

 يافته است.افزايش نيز مشترکين بخش خانگي، مصرف برق و به تبع آن سرانه مصرف هر مشترک خانگي 

ساعت بوده  کيلووات 3/1853در اين سال ميانگين مصرف هر مشترک اين بخش در حدود  مصرف بخش تجاري:

 افزايش داشته است.  3131به سال  درصد نسبت 3/3که 

ساعت بوده که نسبت به سال   کيلووات 5/34193متوسط مصرف هر مشترک اين بخش  مصرف بخش عمومی:

توان به رعايت الگوي مصرف و در اين بخش مينرخ رشد پائين داشته است. از علل عمده افزايش درصد  3/1قبل 
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 اشاره کرد. مديريت مصرف انرژي خصوصاً در ادارات دولتي

، صنايع ريخته گري، صنايع آهن، فوالد، مس، پتروشيمي، سيمان، قند و شكرذوب صنايع  مصرف بخش صنعت:

باشند. مصرف باالي برخي از صنايع بزرگ کشور، و نساجي از جمله صنايع با مصرف باالي انرژي ميتوليدي آلومينيوم 

هاي اختصاصي کنند. نرژي مصرفي خود اقدام به ساخت نيروگاهآنها را بر آن داشته است که براي تأمين بخشي از ا

مگاوات ساعت بوده و نسبت به سال  5/169معادل  3131وزارت نيرو در سال  يمتوسط مصرف برق هر مشترک صنعت

ن بخش حمل و نقل در بخش ير مشترکيداشته است. با توجه به آنكه در آمار شرکت توانکاهش درصد  1/3قبل از آن 

محاسبه سرانه مصرف برق مشترکين بخش صنعت، مصرف بخش صنعت با احتساب  ين برايشوند، بنابرايلحاظ مصنعت 

 گردد.يمصرف بخش حمل و نقل محاسبه م

وري و کارايي و حفاظت از حمل و نقل براي افزايش بهرهبخش به کارگيري برق در  مصرف بخش حمل و نقل:

 يرويتهران و مشهد از برق به عنوان ن يباشد. در حال حاضر در شهرهامحيط زيست جزء اهداف صنعت برق کشور مي

آهن شهري در حال هاي راهشود؛ و در شهرهاي اصفهان، شيراز و تبريز پروژهيمحرکه در بخش حمل و نقل استفاده م

ه در بخش حمل و آهن شهري تهران و حومباشد. در تهران، شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و شرکت راهاجرا مي

ساعت  گيگاوات 5/161در مجموع معادل  3131باشند. کل مصرف برق در بخش حمل و نقل در سال نقل برقي فعال مي

آوري در اين سال مصرف اتوبوس برقي به دليل جمعداشته است. افزايش درصد  3/16بوده که نسبت به سال ما قبل آن 

هر چند که سهم حمل و نقل برقي از کل فروش برق کاهش يافته است. چهار مشترک بزرگ اتوبوس برقي شرکت واحد 

اي برخوردار بوده و مصرف آن  هاي اخير از رشد قابل مالحظه باشد، اما اين بخش در سال درصد مي 1/9وزارت نيرو تنها 

 برابر شده است.  5/1حدود  3185نسبت به سال  3131در سال 

ساعت بوده که نسبت  کيلووات 5/3358ترک در اين بخش معادل متوسط مصرف هر مش مصرف بخش کشاورزي:

هزار حلقه چاه کشاورزي به  3/119حدود  3131درصد کاهش داشته است. تا پايان سال  6/9به سال ما قبل آن 

 کيلووات است.  15اند که متوسط ديماند آنها  هاي برقي مجهز گرديده پمپ

معابر جهت رفاه  ييروشنابوده است. ا شامل روشنايي معابر ساير مصارف تنه 3131در سال  ساير مصارف:

شود. به عبارت ديگر کاهش يد تا زمان طلوع آن برقرار ميشهروندان و همزمان با اوج مصرف شبكه از زمان غروب خورش

ي و هاي روشناي اثر آن بر اوج مصرف از طريق جابه جايي مصرف مقدور نيست و تنها از طريق افزايش بازدهي المپ

جويي کرد. سرانه مصرف هر مشترک توان در مصرف انرژي اين بخش صرفه رعايت استانداردهاي نورپردازي معابر مي

 کيلووات ساعت رسيده است.  1/1639درصد کاهش داشته و به  8/8نسبت به سال پيش از آن 

توان به  که از آن جمله ميجهت کاهش مصرف برق در اين بخش انجام داده است مختلفي را  وزارت نيرو اقدامات

آوري بخشي از  هاي کم مصرف و جمع هاي اضافي معابر، استفاده از المپ اين موارد اشاره کرد: خاموش کردن المپ

پر  يكيل الكتريبه کار انداختن وسا يز برايبرق که اکثر اوقات ن يانشعابات، جلوگيري از استفاده غير مجاز از شبكه

 کند. يز به شبكه وارد مين يجد يهابيآس يشده که عالوه بر سرقت از شبكه برق رسان مصرف مورد استفاده واقع

ت آب و هوا از عوامل تأثيرگذار يهاي صنعتي و اقتصادي و وضعتعداد جمعيت، حجم فعاليت مصرف استانی برق:
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 1/34ساعت برق به تنهايي  گيگاوات 5/13411اي که استان تهران با مصرف باشد. به گونهها ميدر مصرف برق استان

 5/16431درصد از برق مصرفي تأمين شده توسط وزارت نيرو را به مصرف رسانده است. استان خوزستان با مصرف 

استان  يهاي بعدي قرار دارند. در بخش خانگ ساعت در رتبه گيگاوات 5/13141ساعت و استان اصفهان با مصرف  گيگاوات

 5/5155و  3/5154استان تهران به ترتيب با  يو تجار ياعت، در بخش عمومگيگاوات س 5/31491خوزستان با 

 ياستان خراسان رضو يساعت و در بخش کشاورزگيگاوات 5/31449ساعت، در بخش صنعت استان اصفهان با گيگاوات

 اند.زان مصرف برق را به خود اختصاص دادهين ميشتريگيگاوات ساعت ب 5/4556با 

 

 رقمشترکین  ب -12-2-1

هاي خانگي، عمومي، تجاري، صنعتي، کشاورزي و روشنايي مشترکين برق در ايران با توجه به نوع مصرف به بخش

اند. تعداد اند. قابل ذکر است که مشترکين بخش حمل و نقل در بخش صنعت محسوب گرديدهبندي شدهمعابر تقسيم

)بدون احتساب مشترکين روشنايي معابر( به حدود  ميليون مشترک 4/3با افزايش حدود  3131مشترکين برق در سال 

باشد. در اين سال بخش خانگي درصد رشد مي 6/4ميليون مشترک بالغ گرديد که نسبت به سال قبل از آن داراي  5/13

درصد از کل مشترکين را به خود اختصاص داده است. همچنين بخش خانگي با افزايش  1/83ميليون مشترک،  5/15با 

هزار مشترک داراي بيشترين افزايش مشترکين نسبت به سال  6/383ون مشترک و بخش تجاري با افزايش ميلي 9/3

 اند. قبل بوده

درصد مشترکين از لحاظ تعداد مشترکين در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن به ترتيب  5/33استان تهران با 

  گيرند.هاي بعدي قرار ميد از کل مشترکين در رتبهدرص 1/5درصد و اصفهان با  3/5هاي خراسان رضوي با استان

 

 مطالعه بار  -11-2-1

مديريت مصرف برق مفهومي است در مقابل مديريت توليد برق و عبارت است از بهينه سازي و منطقي کردن 

، تقاضاي اي که با صرف هزينه کمتر ، کارايي بيشتر انرژي الكتريكي حاصل گردد. طي شبانه روزمصرف برق به گونه

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 يهاهستند و تقاضاي برق به حداکثر خود مي رسد. کليه فعاليت

 گيرند.  گيرد، در قالب مديريت بار قرار ميميروزانه و يا در روزهاي اوج مصرف ساليانه صورت 

به توان صنعت برق مجموعه اقداماتي را به منظور مديريت مصرف انجام داده است که از آن جمله مي 3131سال 

 موارد ذيل اشاره نمود: 

 ط به اي مربوهاي توزيع و برق منطقهگزارش( از شرکت 33553هاي پانزده روزه )بندي گزارشدريافت و جمع

مگاوات همزمان با پيک  3319پروژه کاهش پيک بار و در نتيجه کاهش پيک بار شبكه سراسري به ميزان  35

 بار شبكه سراسري کشور.

 هاي توزيع نيروي برق و اجراي برنامه تعطيالت و تعميرات ساالنه صنايع با همكاري مشترکين صنعتي و شرکت
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 35مگاوات در دوره زماني  499شبكه سراسري برق به ميزان اي و در نتيجه کاهش نياز مصرف برق منطقه

 شهريور. 35خرداد تا 

  مشترک صنعتي يک و بيش از يک مگاوات  115اجراي طرح ذخيره عملياتي صنايع براي سال اول با همكاري

 مگاوات. 159و در نتيجه کاهش نياز مصرف شبكه سراسري برق در دوره زماني تير و مرداد ماه به ميزان 

 هاي توزيع نيروي برق با مشارکت و جلب همكاري مشترکين کشاورزي در ساعات اوج بار تابستان در شرکت

 مگاوات. 846هزار مشترک و در نتيجه کاهش نياز مصرف شبكه سراسري برق به ميزان  19همكاري بيش از 

 اين گروه از مشترکين و سازي مصرف انرژي مشترکين تجاري با اطالع رساني و آموزش اجراي برنامه بهينه

ف شبكه رشعله المپ پر مصرف به کم مصرف و راندمان باال و در نتيجه کاهش نياز مص 318639تبديل 

 مگاوات. 4سراسري با اثربخشي 

 .تدوين معيار مصرف انرژي در بخش مشترکين خانگي در اقليمها و مناطق مختلف کشور 

 اي در بخش مديريت.هاي برق منطقهبرق و شرکتهاي توزيع نيروي همكاري در اجراي مميزي شرکت 

 ها به صورت پايلوت از جمله: تعويض الكتروپمپ شناور با شافت عالفي در منطقه جنوب اجراي برخي از پروژه

هاي کم مصرف در شرکت مادر هاي کشاورزي، تعويض المپسازي مصرف انرژي در چاهکرمان در زمينه بهينه

 و غيره. LEDي هاتخصصي توانير با المپ

 31  هاي در شرکت 3494پروژه عملياتي نمودن مطالعات طرح جامع مديريت مصرف برق در چشم انداز سال

توزيع نيروي برق استان فارس و مازندران با همكاري دانشگاه تربيت مدرس، اجراي طرح جامع راهبردي 

 فارس. هاي توزيع مازندران وساله در شرکت 19مديريت مصرف در چشم انداز 

 سازي مشترکين در صدا و سيما، هاي آگاهها و سمينارهاي آموزشي، همكاري در برنامهبرگزاري دوره، کارگاه

 ها.ها، تهيه تيزرهاي تبليغاتي و برگزاري نمايشگاهسازي در نشريات، مجالت و روزنامهدرج مطالب آگاه

حداکثر بار توليدي شبكه سراسري  3131در سال  حداکثر بار تولیدي همزمان شبکه سراسري و کل کشور:

ک همزمان کل کشور در يدر پ يديمگاوات بوده است. حداکثر بار تول 45495و حداکثر بار همزمان کل کشور  45168

 برخوردار بوده است.کاهش درصد  6/9از  3131درصد افزايش و در سال  6/5، 3131سال 

 

 قیمت برق  -12-2-1

ک شاخص رفاه يک سو و به عنوان ياز  يمختلف اقتصاد يهااز بخشيمورد ن يانرژ ک منبع تأمينيبرق به عنوان 

گيرد،  هايي که توسط مشترکان برق صورت مي ران، پرداختيبرخوردار است. در ا ياژهيت ويگر از اهميد ياز سو ياجتماع

ن مسائل متعدد اقتصادي، هايي است که در تدوين آ بلكه بر اساس تعرفه ؛باشد براساس هزينه تمام شده برق نمي

تواند به عنوان ابزاري کارآمد براي بهينه سازي مصرف برق مشترکين باشد،  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  3131ريال در سال  6/515به  3131ساعت در سال  ات ريال به ازاي هر کيلوو 5/438متوسط کل قيمت از 
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 هابخشکليه درصد افزايش داشته است. متوسط قيمت برق در سال مورد بررسي نسبت به سال ماقبل آن و در  6/15که 

ال ير 1/393عمومي با  لووات ساعت به بخشيهر ک يبه ازا ياليش ريزان افزاين ميشترياز افزايش برخوردار بوده است. ب

 ريال اختصاص داشته است. 9/399و به بخش صنعت با 

 

 سازي در صنعت برق خصوصی -11-2-1

گذاري مورد نياز صنعت برق عموماً از طريق منابع داخلي صنعت،  در حال حاضر منابع مالي و وجوه سرمايه

در داخل کشور، دريافت وام و هاي مكمل دولتي، استقراض رسمي از سيستم بانكي داخلي، فروش اوراق مشارکت  بودجه

شود. اصالح ساختار اقتصادي و مشارکت بخش خصوصي  المللي تأمين مي 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

هاي توليد و  کشور براي ايجاد فضاي سالم رقابتي، ارتقاي سطح کيفي خدمات، کاهش هزينه تجديد ساختار صنعت برق

 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  

هاي اجرايي انجام داده است. در حال ها و رويهسازي قانوني و حقوقي، تدوين و ابالغ مقررات و آيين نامههمچون بستر

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

 3131در سال بخش خصوصي برداري  واحدهاي در دست بهره ياسم تيظرفمگاوات  1595 شيافزا. 

 نيروگاه بخاري و گازي با مالكيت بخش خصوصي )شامل:  واحد 5به  ياسم تيظرفمگاوات  1153 شيافزا

، 114، گازي شوباد )کهنوج( 354، گازي جهرم 648، گازي زاگرس 114، گازي خرمشهر  699بخاري توس 

 مگاوات(. 315و  گازي توليد پراکنده  59، گازي شمس سرخس 114)چادرملو( گازي سرو 

 هاي چرخه ترکيبي خصوصي )شامل: آبادان و گناوه که در سال نيروگاهبه  ياسم تيظرفمگاوات  119 شيافزا

يير مگاواتي، از نيروگاه گازي به نيروگاه سيكل ترکيبي تغ 369نيروگاه گناوه با راه اندازي يک واحد  3131

 مگاوات به ظرفيت نيروگاه خصوصي چرخه ترکيبي آبادان افزوده شد(. 369وضعيت داد. همچنين در اين سال 

 و خورشيدي تهران  خواف، تاکستان )شامل: بينابود، تجديدپذير هاينيروگاه ياسم تيظرفمگاوات  14 شيافزا

 )آترين پارسيان( و زباله سوزهاي تهران و اصفهان(.

ظرفيتي   35الي  34هاي  طي سال هاي توسعه نیروگاهی:کت بخش غیر دولتی در طرحچشم انداز مشار

 گردد.ميکشور اضافه  حرارتي هايشبكه نيروگاهبه مگاوات  4651معادل

احداث شود که عمده اين ظرفيت  35الي  34هاي  طي سال مگاوات نيروگاه تجديدپذير 1331شود بيني ميپيش

از طريق مگاوات  1319مجموعاً   ،35 الي 34هاي طي سالرود همچنين انتظار مي باشد.ي ميهاي بادمربوط به نيروگاه

   گردد. ظرفيت نيروگاههاي کشور اضافهبه توليد پراکنده و توليد همزمان برق و حرارت مولدهاي 

ه هاي توسع افزايش مشارکت بخش غير دولتي در طرح روي افزايش مشارکت بخش دولتی: هاي پیش چالش
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 توان به موارد زير اشاره کرد: هايي روبرو است که از آن جمله مي نيروگاهي با چالش

 ها توسط شوراي اقتصاد،  تأخير در تصويب طرح 

 هاي فروش برق،  تأخير در پرداخت صورتحساب 

  ،تأخير در اعطاي مجوزهاي زيست محيطي 

  ،تأخير در تصرف يا تملک زمين 

 ني به نيروگاه، رساعدم هماهنگي الزم جهت سوخت 

  ملي،  عدم استفاده بهينه از منابع موجود در صندوق توسعه 

 برق گذاران با انواع قراردادهاي تجاري فروش تضميني عدم آشنايي سرمايه ، 

 ها،  کمبود نقدينگي در طول اجراي پروژه 

 مشكل در گشايش  LC ، 

 دگان مالي و بانكها و پرداخت تسهيالت.اشكاالت موجود در برخي از الزامات قانوني و مشكالت تأمين کنن 

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:

 دهاي خريد تضميني تبديل انرژي انعقاد قراردا(ECA ) ساله 5براي يک دوره 

 تعديل نرخ پايه قرارداد همراه با تورم داخلي و تغييرات نرخ ارز 

  امكان صادرات، فروش در بازار برق، بورس انرژي و انعقاد قراردادهاي دوجانبه با مشترکين مورد نظر پس از

 اتمام دوره قرارداد تضميني

 و اخذ مجوزهاي زيست محيطي ، آبامكان تأمين زمين  

 گذار خارجي توسط وزارت اقتصادارائه گارانتي پرداخت به سرمايه 

 هاي تجديد پذيرساله با نرخ مناسب براي نيروگاه 19 خريد تضميني برق به صورت 

 الماه در هر س 3براي مولدهاي مقياس کوچک به مدت  قرارداد ها در طول دورهتضمين تأمين سوخت نيروگاه 

  تضمين تأمين سوخت مولد توليد همزمان(CHP)( 31، براي کل سال)ماه 

  هاي احداث  هاي صنعتي بصورت بالعوض به پروژه هاي شهرک متر زمين از طريق شرکت 1999امكان اعطاي

 هاي مقياس کوچک. مولد

در اين سال  رق:هاي قانونی و حقوقی و اقدامات نهادي انجام شده براي خصوصی سازي در صنعت ببستر سازي

گذاري در صنعت برق به نحو مناسب استفاده شده هاي قانوني موجود براي توسعه مشارکت و سرمايهاز کليه ظرفيت

 گردد: است. در ذيل به برخي از آنها اشاره مي

 خش پاک با اولويت خريد از بو هاي نو  انعقاد قراردادهاي بلند مدت خريد تضميني برق توليدي از منابع انرژي

 ( قانون برنامه پنجم توسعه.311خصوصي و تعاوني بر اساس ابالغ دستورالعمل بند )ب( ماده )
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 هاي خارج از مديريت وزارت نيرو و خريد برق از آن  ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد برق از نيروگاه

 وسعه.( قانون برنامه پنجم ت311ها 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. 311بند )ز( ماده )

 هاي نو ايران. هاي نو در سازمان انرژي هاي مرتبط با انرژي ايجاد تمرکز براي انجام فعاليت 

 اي جهت صدور موافقتنامه و هاي برق منطقههاي توزيع نيروي برق استاني و شرکتتفويض اختيار به شرکت

 اي.هاي برق منطقهپروانه احداث و اجازه عقد قرارداد خريد تضميني برق به شرکت

 گذاري خارجي در صنعت آب و برق.طراحي و تدوين فرآيند جذب سرمايه 

 کوچک روي مسير  آبي برق هاينيروگاه احداث در يدولت غير بخش گذاريطراحي و تدوين فرآيند سرمايه

 جرياني آب.

 آب. انتقال خطوط روي کوچک آبي برق هاينيروگاه احداث در دولتي غير بخش گذاريسرمايه ابالغ فرآيند 

 خطوط  روي بر کوچک آبي برق نيروگاه احداث جهت آب واگذاري امتياز گذر قرارداد نمونه نويس پيش تهيه

 آب. جرياني يرمس/ آب انتقال

 ( قانون برنامه پنجم توسعه: 59( و )61پيگيري مفاد مواد ) 

  اهداف در وزارت نيرو با توسعه قانون برنامه پنجم (61)تشكيل کارگروه تخصصي در راستاي اعمال مفاد ماده: 

 د. شونهاي زير مجموعه صادر ميتدوين فهرستي از کليه مجوزهاي قانوني که توسط وزارت نيرو و شرکت 

 سازي روند صدور مجوز و کاهش زمان بازبيني و اصالح فرآيندها، حذف مجوزهاي غير ضروري، ساده

 اخذ مجوزها.

 زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي ارائه فرآيند کليه مجوزهاي نهايي شده به دبيرخانه هيأت مقررات

زي و بروزرساني مجوزهاي کسب و کار مستقر در وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي يكپارچه سا

 موجود در صنعت آب و برق.

 .فراهم نمودن مقدمات الزم جهت راه اندازي تارنماي پنجره واحد سرمايه گذاري در صنعت آب و برق 

  معرفي نماينده تام االختيار وزارت نيرو جهت استقرار در محل پنجره واحد يا فضاي مجازي به منظور ايجاد

 .گذاري در صنعت برق تسهيل امر سرمايههماهنگي الزم در راستاي 

 

 سنگ زغال -6-1

 سنگ ايرانذخاير و معادن زغال -1-6-1

سنگ ايران در  سنگ در شرايط خاصي قرار گرفته است. بيشترين ميزان ذخاير زغال کشور ايران از نظر  منابع زغال

اند  هايي که در ايران تشكيل شده سنگدوران ژوراسيک در دوران ميانه زيستي )مزوزوييک( شكل گرفته است. زغال 

اند. اين در حاليست که در کشورهايي که بيشترين منابع زغال سنگ را دارا  اي و نازک هستند و در اعماق قرار گرفته اليه
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 اي است سازد. نوع ذخاير ايران به گونه برداري از آن را فراهم مي هستند، ذخاير زغال سنگ به صورتي است که امكان بهره

سانتي متر است و  359تا  19سنگ ايران بيشتر بين  هاي زغال که امكان استخراج آن به سهولت امكان پذير نيست. اليه

ج را با مشكل رو راهايي واقع شده که داراي پوشش خاک سست است که کار استخ متري زمين 199الي  399در اعماق 

برد. بنابراين، استخراج  ي متان، خطر انفجار در معادن را باال ميمقدار زياد گاز سمسازد. در عين حال وجود   به رو مي

 اي است.   سنگ در ايران کار پر هزينه زغال

 333معدن رسيد که تعداد  334به  3131معدن در سال 385، تعداد معادن زغال سنگ ايران از 3131در سال  

ست. در اين سال معادن فعال کشور نسبت به سال معدن در حال تجهيز بوده ا 3معدن غير فعال و  54معدن آن فعال، 

معدن به معادن  4معدن به معادن غير فعال کشور افزوده شده است. همچنين تعداد  5گذشته دو معدن کاهش يافته و 

در حال تجهيز کشور نيز در پي سياست بازسازي و نوسازي معادن و صنايع معدني، افزوده شده است. همچنين در سال 

 6هاي خصوصي سازي معادن که طي چند سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد،  راستاي اتخاذ سياست و در 3131

 اند. معدن ديگر نيز به مالكيت بخش خصوصي درآمده

ايران داراي منابع قابل توجهي از زغال سنگ از دو نوع کک شو و حرارتي است. زغال سنگ کک شو بيشتر براي 

رود. ذخاير زمين  بلند کاربرد دارد و زغال سنگ حرارتي براي توليد برق و صادرات به کار ميتوليد فوالد در روش کوره 

، ذخاير 3131ميليارد تن تخمين زده شده است. در سال  34تا  33سنگ ايران در مجموع حدود  شناسي )احتمالي( زغال

ميليون تن رسيده است.  1/3359به  ميليون تن 4/3345قطعي زغال کشور با اندکي افزايش نسبت به سال گذشته از 

هاي آذربايجان شرقي، سمنان، کرمان و سنگ عمدتاً متأثر از افزايش ذخاير زغال سنگ استان اين ميزان افزايش زغال

هاي مذکور بوده است. البته در خراسان جنوبي به دليل عمليات اکتشاف جديد و بازنگري مجدد در ميزان ذخاير استان

ميليارد تن ذخيره  35/3هزار تن کاهش يافته است. در اين سال از  38ان ذخاير قطعي استان مازندران اين سال از ميز

ميليون تن آن مربوط به زغال حرارتي  4/151ميليون تن آن مربوط به زغال سنگ کک شو و  3/839قطعي در کشور، 

م شده است. اين بدان معني است که برخي ميليون تن ذخيره تفكيک نشده نيز اعال 3/6باشد. همچنين در اين سال  مي

ميزان ذخاير هر کدام به  ليداراي زغال سنگ حرارتي هستند و از معادن زغال سنگ هم داراي ذخاير کک شو و هم

 صورت تفكيک شده در دسترس نبوده است. 

اير گاز طبيعي از ذخ يشكل ،گاز موجود در بستر معادن زغال سنگ پروژه استحصال گاز متان معدن پروده طبس:

هاي اخير، اين گاز در بسياري از کشورهاي جهان يک منبع  شود. در دهه است که از بسترهاي زغال سنگ استخراج مي

و عمدتاً از متان به همراه مقادير مختلفي از اتان، نيتروژن و دي اکسيدکربن تشكيل شده است. آمده مهم انرژي به شمار 

هاي زيست  گردد که توليد آن همراه با چالش خراج زغال سنگ، گاز متان ايجاد ميهاي معدني و است در روند فعاليت

باشد. با توجه به نياز معادن زغال سنگ به برق، اين  محيطي مخربي مانند تخليه به اتمسفر و افزايش گرمايش جهاني مي

رق توليد نمايند.  مقدار گاز متان هاي بازيافت انرژي، ب معادن ميتوانند گاز متان را بازيافت کرده و به کمک سيستم

اي که در متر مكعب بر تن متغير است. در ايران تنها پروژه 5/38تا بيش از  913/9هاي زغال سنگ از  موجود در اليه

 55در که  سنگ در حال انجام است، مربوط به معدن پروده طبس است خصوص استحصال گاز متان معادن زغال
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رد. بدين منظور در هنگام طراحي آن، تأسيساتي جهت تخليه گاز متان در اين معدن در کيلومتري جنوب طبس قرار دا

بيني  پيش 3134متر مكعب بر ساعت است. سال بهره برداري از اين پروژه سال  1969نظر گرفته شد. ظرفيت اين پروژه 

اقدامات انجام شده در پروژه تا  درصد اعالم شده است و 89، 3131شده است. ميزان پيشرفت کار پروژه تا انتهاي سال 

 به شرح زير انجام گرفته است: 3131پايان سال 

 هاي قدرت و کنترلي براساس طرح کارشناسان شرکت آلكان ،کشيانجام کليه کابل 

 ن شرکت آلكان اجرا و ساخت سايبان کانتينرها طبق نظر کارشناسا،  

   ،پايان فونداسيون سايبان جهت اجراي سايبان 

  هاي استحصال گاز متان داخل تونل تا محل کارگاه استخراج کشيلولهتكميلW2، 

  بازديد کارشناسان مختلف از کشورهاي آلمان، انگليس و لهستان جهت راه اندازي تأسيسات سطح بخش

 زهكشي،  

  ،راه اندازي اوليه تجهيزات زهكشي در سطح 

 ير تعدادي از طراحي هاي اوليه،بازديد کارشناس تهويه و طراح زهكشي از سايت معدني و تغي 

 هاي مخصوص زهكشي. خريداري گازسنج 

توان پس از تصفيه گاز ترش استحصالي از آن به طرق مختلف  در صورت اتمام پروژه استحصال گاز متان، مي

 اده کرد. جهت توليد برق استف ،توان اين گاز را به شبكه سراسري گاز تزريق نمود يا در محل استفاده نمود. از جمله مي

 

 سنگ تولید زغال -2-6-1

هزار تن بوده که نسبت به  1/1143معادل  3131معدن فعال کشور در سال  333سنگ از ميزان استخراج زغال

هزار تن زغال کک  6/1383درصد افزايش داشته است. از اين ميزان،  5/15هزار تن بوده  3/1658که معادل  3131سال 

هزار تن نيز به استخراج معادن تفكيک نشده تعلق داشته است. از کل  5/68و ارتي بوده هزار تن زغال حر 9/81شو و 

درصد بوده است.  4/3و  3/46، 4/51سنگ، سهم استخراج معادن دولتي، خصوصي و تعاوني به ترتيب  استخراج زغال

درصد نسبت به سال  5/1و  5/35و  6/14خصوصي و تعاوني به ترتيب  ،سنگ از معادن دولتي ميزان استخراج زغال

هاي خراسان جنوبي و گذشته افزايش داشته است. در بخش دولتي اين رشد ناشي از افزايش توليد معادن دولتي استان

ها افزايش يافته است. ميزان استخراج بخش خصوصي به جز در استان گلستان، در ساير استان ،در مقابل. گلستان است

سنگ کنستانتره توسط دو بخش  هزار تن رسيد. زغال 1/839نستانتره در کشور به سنگ ک ، توليد زغال3131در سال 

شرکت  6سنگ کنستانتره در کشور، گردد. شرکت هاي فعال در خصوص توليد زغال دولتي و خصوصي در کشور توليد مي

ران، شرکت معادن سنگ گلندرود مربوط به شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايسنگ البرز مرکزي و معدن زغالزغال

سنگ البرز شرقي واگذار شده به شرکت سنگ کرمان واگذار شده به صندوق بازنشستگي فوالد ايران، شرکت زغالزغال

سنگ پروده طبس واگذار شده به صندوق بازنشستگي فوالد ايران و شرکت زغال سنگ ذوب آهن اصفهان، شرکت زغال

توجه به ميزان کم استخراج و  ضر منحل شده است و توليد انبار شده آن باباشد که در حال حا البرز غربي )سنگرود( مي
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. الزم به ذکر است که معدن گردد شويي به شاهرود و ديزآب ارسال مي عدم راه اندازي کارخانه زغال شويي، جهت زغال

معدن به شرکت  اداره اين 3131شد اما در سال توسط بخش خصوصي اداره مي 3181-31از سال  سنگ گلندرودزغال

 تهيه و توليد مواد معدني ايران سپرده شد.

درصد به نسبت سال پيش کاهش يافته است. همچنين  3/31، به ميزان 3131سنگ کنستانتره در سال  توليد زغال

هاي خرداد و ارديبهشت به ترتيب با  دهد که ماه بررسي عملكرد توليد ماهيانه زغال سنگ کنستانتره در کشور نشان مي

اند و شرکت زغال سنگ پروده طبس با توليد  هزار تن بيشترين توليد سال را به خود اختصاص داده 9/33و  5/35توليد 

ها پيشتاز بوده است. مشكالت بسياري در عرصه استخراج و  هزار تن زغالسنگ کنستانتره نسبت به ساير شرکت 3/411

توان به مشكالتي از قبيل بودجه ناکافي، خروج نيروهاي زبده در يسنگ وجود دارد که از آن جمله م توليد کنسانتره زغال

گذاري مكفي و استقبال بخش خصوصي، در اختيار نداشتن تجهيزات مورد نياز،  سنگ، عدم سرمايه عرصه استخراج زغال

ل کنستانتره، هاي پايين زغا سنگ، هزينه باالي حمل و نقل، قيمتهاي مناسب، ايمن نبودن معادن زغالنبود زير ساخت

هاي الزم توسط دولت اشاره کرد. عدم  سنگ وارداتي و همچنين عدم حمايتبراي زغالمناسب عدم وجود تعرفه گمرکي 

سنگ را با خطرات جدي مواجه نموده و موجب تعطيلي برخي از معادن  تواند آينده توليد زغالتوجه به اين مشكالت مي

ها و هاي آينده اعالم شده و طرحتأثير گذارد. از اين رو سياست هايي براي سال سنگ شود و در نتيجه بر روي توليد زغال

هاي مالي و تسهيالت  اي براي معدنكاران فعال، از طرف دولت تدارک ديده شده است که عالوه برحمايتهاي ويژهحمايت

   باشد. که در دست تهيه ميکاران است بانكي و صندوق توسعه ملي، طرح ويژه دولت براي بخش اکتشافات به معدن

 

 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 زغال3188تا سال 

ران به صادرکننده با کاهش نياز اين کارخانه، ميزان واردات و صادرات اين حامل انرژي روند معكوسي به خود گرفت و اي

سازي ذوب آهن اصفهان و هاي کک، علي رغم تعمير و بازسازي باتري3131سنگ تبديل شد به طوري که در سال زغال

سنگ ايران بيش از واردات آن بوده است. در مجموع صادرات برداري از واحد يک و سه، همچنان ميزان صادرات زغالبهره

اي از توليدات به شكل انباشت )دپو(  نمايد و بخشي عمده ادرات غير نفتي ايفا نميسنگ ايران نقش پر رنگي در صزغال

 شود و سهم چنداني در بازار صادرات خارجي نداشته است. نگهداري مي

تواند گزينه خوبي براي  گيرد نمي درصد از ذخاير ايران را در بر مي 11سنگ حرارتي که حدود در حقيقت زغال

سنگ ايران، باال بودن گوگرد و خاکستر زغال ستيابي به قيمت رقابتي مناسب، باال نبودن عيار زغالصادرات باشد. عدم د

برخي از معادن و در نتيجه عدم صرفه اقتصادي صادرات آن، پائين بودن حجم توليد ايران، تمايل نداشتن ايران به 

 باشد.يسنگ ايران مصادرات ماده خام از جمله علل محدوديت در صادرات زغال

هزار تن بوده است. واردات زغال  9/195هزار تن و صادرات آن  9/349سنگ زغال ميزان واردات 3131در سال 

برابر افزايش يافته  1بر اساس آمار گمرک جمهوري اسالمي ايران، نسبت به سال پيش از آن حدود  3131سنگ در سال 

، ترکيه، چين، پاناما، اوکراين، آلمان، ليتواني، لبنان، هند، روسيه، است و عمدتاً از کشورهاي امارات متحده عربي، استوني
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سنگ و محصوالت حاصل از آن را وارد کرده و به کشورهاي ترکيه، ترکمنستان، پاکستان، عراق، هلند و سوئيس زغال

درات داشته است. افغانستان، ارمنستان، آذربايجان، هند، امارات متحده عربي، سوئد، گرجستان، چين و انگلستان صا

 درصد به نسبت سال قبل از آن کاهش داشته است.  3/11،  3131صادرات زغال سنگ ايران در سال 

تن  3184واردات قطران تن  346و هزار تن  3/416ها در اين سال  ها و نيمه کک ميزان واردات و صادرات کک

کاهش  3131درصد نسبت به سال  9/15و  5/59 ها به ترتيبها و نيمه ککبوده است. ميزان واردات و صادرات کک

 داشته است.

 

 سنگ مصرف زغال -6-6-1

هزار  1/3691باشد که هزار تن مي 3/3554سنگ حرارتي و کک شو در کشور ، ميزان مصرف زغال3131در سال 

ه اعالم شده سنگ تفكيک نشدهزار تن زغال 5/68و  3هزار تن آن زغال سنگ حرارتي 9/81تن آن زغال سنگ کک شو، 

 باشد.  که شامل کک شو و حرارتي مي

توليد آن نيز پايين  ،مصرف داخلي زغال سنگ حرارتي در ايران بسيار کم و به همين دليل سنگ حرارتی:زغال

سنگ حرارتي در ايران وجود دارد. از داليل استخراج کم  است. اين در حالي است که ذخاير قابل توجهي از زغال

هاي آتي براي فعال نمودن اين نوع از  ي در ايران، پايين بودن سطح تقاضاي آن است. اما از برنامهسنگ حرارت زغال

هاي توليد، بخشي از مصرف  سنگ در ايران اين است که شرکت ذوب آهن اصفهان تصمبم گرفته براي کاهش هزينه زغال

سنگ هزار تن افزايش يابد. تاکنون از زغال 199ي ال 199سنگ حرارتي تأمين نمايد تا ميزان مصرف آن تا  خود را از زغال

سنگ حرارتي در شده است. البته به دليل وجود ذخاير زغال حرارتي در ايران، تنها به منظور گرمايش محيط استفاده مي

باشد که فاز نخست آن در طبس به  منطقه طبس، استفاده از اين حامل انرژي در بخش نيروگاهي نيز امكان پذير مي

است. با توجه به ذخاير در سال ميليون زغال سنگ حرارتي  1يله وزارت نيرو راه اندازي خواهد شد که نيازمند حدود وس

زغال سنگ حرارتي موجود در ايران،  امكان تأمين نياز نيروگاه حرارتي از منابع داخلي امكان پذير است. زيرا ميزان 

شو قرار  تري نسبت به زغال سنگ کک ت آن در شرايط مناسبذخاير زغال سنگ حرارتي از لحاظ دسترسي و برداش

گرفته است اما به دليل نداشتن مصرف، اقدامي در زمينه استخراج انجام نشده است. به همين دليل طرح احداث نيروگاه 

وخت مگاواتي( در دستور کار وزارت نيرو قرار گرفته که س 115واحد  1مگاوات ) 659سوز طبس با ظرفيت اسمي  زغال

کيلووات ميليارد  5/4شود اين نيروگاه ساالنه قابليت توليد بيني ميگردد. پيش مورد نياز آن از معدن مزبور تأمين مي

براي توليد هر کيلو کالري بر کيلوگرم  5999با ارزش حرارتي برآورد ميزان زغال مصرفي داشته باشد. ساعت برق را 

ميليارد ريال بابت  8/14844در اين ساختگاه گردد تا پايان پروژه، ورد ميبرآباشد.  گرم مي 459کيلووات ساعت برق، 

ميزان پيشرفت فيزيكي گردد. هزينه اصلي ميليون يورو بابت عمليات ساختماني و تجهيزات  699پست و تجهيز معدن و 

 
حرارتـي، ميـزان مصـرف آن معـادل     سـنگ  سنگ حرارتي در کشور وجود ندارد، در محاسبه تراز انـرژي زغـال  ي از ميزان مصرف زغالقاز آنجا که آمار دقي ( 3

هزار تن استخراج تفكيک نشده اعالم شده که شامل کک شـو و   1/68، 3131سال  زغال سنگ ميزان استخراجالبته در شود. ميزان استخراج در نظر گرفته مي

 ور نيست و رقم مصرف تقريبي است.  باشد. به همين دليل محاسبه رقم دقيق مصرف زغال سنگ حرارتي از روي ميزان استخراج آن مقد حرارتي مي
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اي احداث اين اهم اقدامات انجام شده براست. بوده درصد  18 )تأسيسات جانبي و عمليات ساختماني( BOPبخش 

 به شرح زير بوده است : 3131نيروگاه تا سال 

  مبادله قرارداد تأمين تجهيرات اصلي نيروگاه با گروه مپنا، طراحي نيروگاه، پيگيري گشايش اعتبار اسنادي و

 تحقق تأمين تجهيزات، 

  ادامه عمليات اجرايي پيمانكار بخش(B.O.P) نيروگاه  که شامل تأسيسات جانبي و عمليات ساختماني

 درصد، 18گردد، با پيشرفت فيزيكي معادل  مي

 سنگ مورد نياز نيروگاهبراي تأمين زغال انجام عمليات اکتشاف و استخراج. 

هاي انجام يافته جهت اجراي اکتشاف و استخراج سوخت مورد نياز نيروگاه، بخشي از معادن  در راستاي فعاليت

برداري در حال صدور   ن مجري نيروگاه اختصاص يافته است و پروانه بهرهمنطقه به سازمان توسعه برق ايران به عنوا

باشد. وزارت نيرو طي مكاتبات متعدد از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست نمود تا ساير معادن تحت  مي

سنگ، با  ي از معادن زغالبردار هاي متعدد بهره آن وزارتخانه به مجري نيروگاه واگذار شود تا با فعال نمودن جبههمديريت 

يكي از  ،گيري از پيمانكاران خصوصي امكان تأمين موفق سوخت نيروگاه فراهم شود. در حال حاضر تأمين سوختبهره

 هاي اساسي نيروگاه است.      دغدغه

سازي و پااليش قطران سازي سنتي، ذوب آهن اصفهان و واحد ککدر ايران واحدهاي کک سنگ کك شو:زغال

هزار تن  1/3691حدود  3131شوند. در سال  شو محسوب ميککسنگ  کنندگان زغالترين مصرفکرمان، عمده زرند

شوي کشور نسبت به سال سنگ ککدرصدي مصرف زغال 5/38شو در کشور مصرف شده است. افزايش سنگ ککزغال

 1برداري از باتري  و بهره 3زي مجدد باتري ذوب آهن اصفهان به دليل راه اندا گذشته عمدتاً ناشي از افزايش نياز مصرف

 ذوب آهن بوده است.

 

 سنگ تولید و مصرف محصوالت حاصل از زغال -2-6-1

ها، گاز کک، گاز کوره بلند و قطران ها و نيمه ککتوان به ککسنگ در ايران مياز جمله محصوالت حاصل از زغال

 اشاره نمود:

درصدي  3/31هزار تن بوده است. افزايش  9/3983توليد کک کشور ميزان کل  3131در 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  ،  با3131عمدتاً به دليل تعميرات و بازسازي در اين کارخانه بوده است. اما در سال  3131تا سال  3183

هزار تن  1/513هزار تن مقدار  399سازي ذوب آهن اصفهان با ظرفيت کک 1اندازي باتري شماره و شارژ و راه 3شماره 

باشد. البته با اجراي  هزار تن کک ريزه مي 1/35هزار تن کک متالوژي و   9/641کک خشک توليد شده، که شامل 

ک سازي، در حال حاضر ذوب آهن اصفهان توان بيشتري براي توليد کک عمليات نوسازي و بازسازي در واحدهاي ک

بيني شده که با  گردد که مشكالت معادن و ارسال زغال سنگ مرتفع گردد. پيشدارد، اما اين امر در صورتي محقق مي

ثبتي براي ميليون تن کک، گام م 1/3راه اندازي باتري شماره يک و سه ذوب آهن اصفهان و ظرفيت ساليانه توليد 
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شود در مراحل مختلف مقدار زماني که واردات کک انجام ميات کک از خارج از کشور، برداشته شود. چرا که دکاهش وار

 است و هزينه قابل توجهي بر دوش شرکت ذوب آهن اصفهان  سرمايه دادن دست از نوعي  ود که بهرمي هدرزيادي 

در بهترين  البته بايد توجه داشت که گيرد.رفه جويي مناسبي انجام مياما اگر توليد داخلي صورت بگيرد صگذارد، مي

بهترين کيفيت کک با اضافه کردن  ،در اين شرايط واست  شرکتاين درصد نياز  59سنگ داخلي غالزحالت، توان توليد 
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کشور، مجتمع کک سازي و پااليش قطران زرند بوده است که در سال  يكي ديگر از توليدکنندگان عمده کک در

درصد نسبت به سال پيش از آن  5/19، 3131هزار تن کک توليد نموده است. توليد اين واحد در سال  1/151، 3131

در پزي عنوان شده است. کک توليدي  کاهش يافته که علت اين کاهش، کمبود زغال سنگ کک شو براي شارژ کوره کک

کشور عمدتاً در ذوب آهن اصفهان و ساير صنايع فروآلياژ و فروسيليس، کارخانجات قند و شكر و ساير صنايع کشور 

هزار تن رسيد. کمبود توليد اين  1/3385درصد افزايش به  4/11شود. در اين سال، مصرف کک کشور با مصرف مي

 فرآورده در کشور از طريق واردات آن تأمين شده است. 

ميليون متر مكعب گاز کک در کشور توليد و مصرف گرديد.  6/158و  5/134در سال مورد بررسي معادل  :کك گاز

،  1/319هزار متر مكعب آن مربوط به ذوب آهن اصفهان و  6/191و  5/164از مجموع توليد و مصرف گاز کک به ترتيب،

طران زرند است. کاهش توليد و مصرف گاز کک در  هزار متر مكعب آن نيز مربوط به مجتمع کک سازي و پااليش ق 9/56

سازي و پااليش قطران زرند، مربوط به کاهش توليد کک به دليل کمبود زغال سنگ کک شو براي شارژ   در مجتمع کک

باشد. اما ذوب آهن اصفهان که بخشي از  هاي کک سازي و به تبع آن کاهش توليد گاز کک در اين مجموعه مي کوره

درصدي در توليد و  1/83شاهد افزايش  3131کند، در سال  و کک مورد نياز را از طريق واردات فراهم ميزغال کک شو 

هاي کک  درصدي در مصرف گاز کک بوده است. اين فرآورده در واحدهاي مختلف ذوب آهن اصفهان اعم از باتري 5/85

ميليون متر  6/39و  1/8، 8/35، 6/319، 1/45زان ها به ترتيب به مي سازي و نيروگاه سازي، نورد، آگلومراسيون، فوالد

 مكعب استفاده شده است.   

ميليون مترمكعب و مصرف  8/5361توليد گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان معادل  3131در سال گاز کوره بلند:

ماري در ثبت ميليون مترمكعب بود. اين اختالف بين توليد و مصرف عمدتاً ناشي از اختالف آ 4/4346آن معادل 

باشد. گاز کوره بلند در واحدهاي نيروگاهي، نورد، کک سازي و کوره بلند مورد استفاده قرار  هاي اين حامل انرژي مي داده

 3/34توليد و مصرف گاز کوره بلند به ترتيب با  باشند.ترين مصرف کننده آن واحدهاي نيروگاهي ميگيرد و عمده مي

 ل پيش از آن افزايش يافته است.  درصد نسبت به سا 3/35درصد و 

درصد  3/14هزار تن قطران در کشور توليد شده که به نسبت سال پيش از آن  1/41، 3131در سال  قطران:

ترين توليدکننده قطران کشور ذوب آهن اصفهان بود اما در اين سال شرکت  عمده 3185افزايش داشته است. تا سال 

دار شد. اي را در توليد قطران کشور عهدهان فعاليت خود را آغاز نمود و  سهم عمدهکک سازي و پااليش قطران زرند کرم

هزار تن قطران را دارد،  49به بهره برداري رسيد و قابليت توليد  31همچنين شرکت قطران ايرانيان نيز که در اوايل سال 

ر کشور عالوه بر افزوده شدن توليد قطران به چرخه توليد قطران کشور اضافه شد. افزايش توليد قطران د 3131از سال 
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ايرانيان، عمدتاً مربوط به افزايش توليد قطران ذوب آهن اصفهان بوده است که واحد پااليش گاز کک و بازيابي مواد 

هزار تن قطران در سال را دارد.  45اند. اين واحد قابليت توليد  برداري قرار گرفته مورد بهره 3131شيميايي آن در سال 

سنگ نيز در  هزار تن بوده است. پااليشگاه قطران زغال 3/15، 3131توليد قطران کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 

ميزان قطران مورد نياز خود را از ذخاير حوضچه، ذوب آهن اصفهان، کک سازي و پااليش قطران زرند،  3131سال 

است. پااليشگاه قطران اصفهان بر خالف چند سال گذشته که  قطران ايرانيان و مقداري نيز از طريق واردات تأمين نموده

با مشكل کمتري رو به رو بوده است. در سال  3131براي تأمين زغال سنگ مورد نياز خود با مشكل مواجه بوده، در سال 

ودي به ، ميزان قطران ورودي به اين پااليشگاه  با افزايش رو به رو بوده است. قطران ور31نيز مانند سال  3131

هزار تن رسيد. يكي از مشكالتي که در مورد تأمين قطران در  6/16درصد افزايش به  3/16با  3131پااليشگاه در سال 

، به 3131هاي قطران  اطراف ذوب آهن بود. از سال  هاي قبل مطرح بوده است، اتمام بخش اعظم ذخاير حوضچه سال

و ميزان قطران ورودي از از حوضچه بوجود آمد  افتيزبا اتيگرم شدن هوا و نشست خاک، امكان عملدليل 

نيز اين روند استمرار يافته و و ميزان قطران بازيافتي  3131افزايش يافته بود و در سال  33ذخايرحوضچه به نسبت سال 

رد نياز البته همچنان بخشي از قطران مو .برابر نسبت به سال پيش از آن افزايش يافته است 8/1ها در حدود  از حوضچه

درصد  5/19با  3131تأمين شده است که به نسبت سال  3131پااليشگاه قطران اصفهان از طريق واردات در سال 

 کاهش رو به رو بوده است.

 

 سنگ هزينه تمام شده و قیمت فروش زغال -6-6-1

به شرايط با توجه  3131قيمت مصوب فروش زغال سنگ توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن کشور در سال 

درصد  9/19ريال به ازاي هر تن اعالم شده که نسبت به رقم مشابه سال گذشته حدود ميليون  1/1داخلي و بين المللي 

گيرد، البته به دليل کيفيت  فروش زغال سنگ بر اساس قيمت هاي مصوب انجام مي 3131افزايش داشته است. از سال 

، قيمت فروش در سازيها با واحدهاي ککد و مواد فرار و قرارداد شرکتسنگ، ميزان خاکستر، رطوبت، گوگرانواع زغال

سازي اندکي  سنگ تحويلي به واحدهاي ککها با اين نرخ مصوب اختالف خواهد داشت. در صورتي که ميزان زغال شرکت

سنگ ياد باشد، زغالشوند و اگر اين تفاوت خيلي زها جريمه ميبا قرارداد منعقده في مابين تفاوت داشته باشد، شرکت

   شود. برگشت داده مي

 

 هاي تجديدپذير انرژي -7-1

هاي مربوط  هاي تجديدپذير، زمينه مناسبي براي گسترش فعاليت انرژيهاي باالي  در ايران به دليل وجود پتانسيل

يروگاهي متمرکز و هاي تجديدپذير در ايران به دو صورت ن. کاربرد انرژيها در کشور وجود دارد به اين نوع انرژي

تجديدپذير اعم از آبي، بادي، خورشيدي   مگاوات نيروگاه 5/39355، 3131باشد. در سال هاي کوچک پراکنده مي سيستم

 برداري بوده است. و بيوگاز در حال بهره
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 آبی برق -1-7-1

ير مولد برق در جهان آبي به عنوان سومين منبع توليدکننده برق و همچنين مهمترين انرژي تجديدپذ انرژي برق

گردد. از آنجا آبي تأمين ميدرصد برق توليدي جهان از انرژي برق 6/36ها، حدود گردد. براساس آخرين داده محسوب مي

در بين کشورهاي مختلف  13، داراي رتبه آيد که ايران از لحاظ جغرافيايي، کشوري خشک و نيمه خشک به شمار مي

آب ذخيره حجم ، کاهش 3186 سال ها ازوقوع خشكسالي و کاهش شديد بارندگيباشد. يآبي مجهان از لحاظ توليد برق

آبي رقهاي بپشت سدها، ايران را با مشكالت جدي چه از لحاظ تأمين آب شرب و چه از لحاظ توليد انرژي توسط نيروگاه

توسعه فناوري آب، خشكسالي، فرسايش و محيط  ي تحت عنوان ستادستادمواجه نموده است. براي رفع اين معضل، 

بحران آب در کشور و نظير رغم مشكالتي  ، علي3131. در سال هاي مرتبط تشكيل گرديده استارگان با حضورزيست 

بخشي و شارژ انبار  عالجسازي،  هاي بهينه مشكالت نقدينگي جهت انجام پروژهآبي،   هاي برق تأثير آن بر عملكرد نيروگاه

ست گيگاوات در د 5/11هاي متعددي را با ظرفيت هاي يدکي و خريد تجهيزات اصلي، وزارت نيرو طرح قطعه

، با 3131برداري و برخي ديگر به مرحله اجرا رسيدند. در سال اجرا و مطالعه داشته که برخي از آنها به بهرهبرداري،  بهره

هاي مگاواتي نيروگاه تاريک، ظرفيت نيروگاه 5/3مگاواتي سياه بيشه و نيز دو واحد  169برداري کامل از چهار واحد  بهره

 مگاوات رسيد.  3/39558به برداري کشور  آبي در حال بهره

 

 انرژي بادي -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 پروژهرق در سطح جهان مطرح گردد. در ايران نيز، وزارت نيرو طرحب

هاي برق  هاي وزارت نيرو توسعه نيروگاه نظارت و مديريت انرژيهاي نو در دست اجرا دارد. در حال حاضر يكي از سياست

پتانسيل قابل استحصال در ، بادي در ايرانانرژي سنجي  ژه پتانسيلپرو بادي به کمک بخش خصوصي است. بر اساس

مگاوات بوده  5/351برداري کشور هاي در حال بهره، ظرفيت نيروگاه3131در سال  .باشد مي گيگاوات 399حدود کشور 

 8/33اندازي  از راهمگاوات افزايش يافته که اين افزايش ناشي  1/41هاي بادي کشور است. در سال مزبور، ظرفيت نيروگاه

مگاوات در  53/9مگاوات در بينالود خراسان،  4مگاوات توربين بادي در تاکستان قزوين، 5/35مگاوات در منجيل گيالن، 

 باشد.مگاوات در سراب مي 66/9مگاوات در نير و  66/9خواف، 

 

 انرژي خورشیدي -1-7-1

انرژي، پاک، ارزان و عاري از اثرات مخرب ود. اين ش 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  199فن با داشتن 

از انرژي حرارتي خورشيد، جهت مصارف خانگي،  يكي از کشورهاي با پتانسيل باال در زمينه انرژي خورشيدي است. روز،

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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هاي فتولتائيک صنعتي، نيروگاهي و همچنين توليد برق توسط تجهيزاتي نظير کلكتورهاي بشقابي مسطح و سلول

هاي کوچک ها، از اين انرژي، در سيستمشيدي در نيروگاه. در ايران عالوه بر به کارگيري از انرژي خورگردد استفاده مي

رساني روستايي نيز استفاده و برقهاي مخابراتي هاي ترافيک، سيستمها، چراغفتوولتائيک جهت روشنايي معابر و جاده

رابر داشته و ب 5/8افزايش چشمگيري به ميزان ، هاي فتوولتائيک نسبت به سال قبل ، ظرفيت نيروگاه3131شود. در سال مي

کيلووات رسيد. اين افزايش ظرفيت به دليل عملكرد شرکت خصوصي آترين پارسيان بوده که در سال مزبور به  584به 

فتوولتائيک داراي مزايايي نظير سادگي و سهولت در سيستم از آنجا که  هاي فتوولتائيک کشور افزوده گرديد. مجموع نيروگاه

سان، عدم وجود قطعات مكانيكي، ضريب اطمينان باال، همخواني با طبيعت و همچنين عدم اندازي، حمل و نقل آنصب و راه

طبق آمار منتشره از رساني به روستاها استفاده نمايد. براي برقسيستم نياز به سوخت است، وزارت نيرو تالش نموده از اين 

خانوار روستايي  درصد 1/4 خانوار کشور، هنوز 19رساني به روستاهاي باالي عليرغم اتمام عمليات برق، سوي شرکت توانير

تا پايان باشند، از نعمت دسترسي به برق محروم هستند.  خانوار ساکن مي 19 کشور که در روستاهايي با جمعيت کمتر از

 اند.  دار گرديدههاي فتوولتائيک برق از طريق سيستم 143روستا با تعداد خانوار  13، تعداد 3131سال 

 

 گرمايینرژي زمینا -6-7-1

ايران در شمار کشورهايي است که داراي ذخاير قابل توجه براي توليد برق از انرژي زمين گرمايي با استفاده از 

مگاوات  199گرمايي با ظرفيت بيش از باشند و قابليت توليد برق زميناي و باينري )دوگانه( ميهاي تبخير لحظهسيكل

گرمايي ايران  سنجي انرژي زمين لالب طرح پتانسيقپتانسيل جديد و مستعد در  39ايران هاي نو  را دارد. سازمان انرژي

کرده که طرح اکتشافي آنها در دست تهيه است. مطابق با مطالعات انجام شده در ايران، منطقه مشكين شهر از شناسايي 

كين شهر جهت دستيابي به فناوري گرمايي مشپتانسيل خوبي جهت نصب نيروگاه برخوردار است. پروژه نيروگاه زمين

هاي غير فسيلي منابع انرژي،  گرمايي در کشور و بومي نمودن دانش آن، شناسايي پتانسيل برداري از منابع زمين بهره

نوع در سبد انرژي کشور، توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي مناطق محروم و حفاظت از محيط زيست با ايجاد ت

، در حال اجراست. در ابتدا هدف نرژي پاک و تجديدپذير و متناسباً کاهش مصرف منابع فسيليبرداري از منابع ا بهره

فاز بود اما به علت  1مگاوات در  5+  59اصلي پروژه، اکتشاف و توسعه ميدان مربوطه جهت احداث نيروگاهي به ظرفيت 

همچنين در  .حلقه چاه حفر شد 15چاه از حلقه  33ها متوقف شد. در سايت مشكين شهر  عدم تأمين مالي، ادامه حفاري

گيگاوات ساعت در دست اجراست که در صورت  49مگاواتي با قابليت توليد ساالنه انرژي  5، يک واحد پكيج 3131سال 

 برداري خواهد رسيد.به بهره 3136تأمين منابع مالي تا سال 

 

 زيست توده جامد -2-7-1

فسيلي با منشأ بيولوژيكي است که ممكن است به عنوان سوخت براي زيست توده جامد شامل مواد ارگانيک غير 

باشد.  توليد حرارت يا توليد برق استفاده شود و شامل زغال چوب، چوب، ضايعات چوب و ساير پسماندهاي جامد مي

بعد اقتصادي رو عالوه بر جنبه زيست محيطي، از  از اين .هاي سلولزي هستند ها منابع اصلي توليد چوب و فرآورده جنگل
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 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 

 يطبيع منابعشوند.  شود و ساير کاربردهاي غير انرژي آن در محاسبات در نظر گرفته نمي 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 3131سال  گيرد. بر اساس آخرين برآوردها دريكبار صورت مي

 ميليون هكتار برآورد شده است.  8/393زار و درختچه زار 

مراتع کشورمان است.  هشدميليون هكتار برآورد  8/84مراتع کشور  وسعت 3131بر اساس آخرين ارزيابي تا سال 

ارزش مراتع تنها از ندارند، ولي بسيار ارزشمند هستند.  ايکيفيت قابل مالحظهاگرچه در قسمت اعظم خاک کشور، 

هاي دامي و لبني نيست، بلكه اهميت آنها از لحاظ يک پوشش مفيد است که در تثبيت ديدگاه تغذيه دام و توليد فرآورده

 هاي کشاورزي ايران عبارتند از: علت تخريب مراتع و زميننمايد. خاک و جلوگيري از فرسايش عمل مي

 ها. ک، تفكيک، خرد کردن و تغيير کاربري اراضي کشاورزي و منابع طبيعي، مراتع و باغتمل –

 ها، زارهاي کم بازده با هدف تملک آن 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. –

 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 –

 ي غيرقانوني در خارج از مناطق مجاز و تخريب بيش از يک ميليون هكتار از اراضي کشاورزي.ساخت و سازها –

 .ناکارآمدي ساز و کارها برداري از منابع آب و خاک و هاي توليد جمعي در بهره فروپاشي نظام –

ايران  اند.احاطه کردهبسياري از شهرهاي بزرگ کشور از جمله تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و اهواز را نيز ها بيابان

درصد مناطق بياباني جهان را در خود  98/1هاي بياباني فاقد پوشش و درصد پديده 4/1هاي جهان، درصد خشكي 1/3

 5/9سرانه بيابان در کشور  داده به طوري کهدرصد مساحت کشور را اراضي بياباني تشكيل  19جاي داده است. بيش از 

در ايران با توجه به شرايط اقليمي و همچنين عوامل  باشد.هكتار مي 11/9جهاني آن که سرانه  هكتار است، در حالي

هاي  هاي آب زيرزميني، آلودگي آبرويه از سفرهزا از قبيل افزايش جمعيت، چراي مفرط، برداشت بيانساني بيابان

نامناسب مراتع و مديريت غير  هاي صنعتي، شهري و کشاورزي، تغيير کاربري اراضي، مديريتزيرزميني 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 بيابانو آبخيزداري کشور طرح تثبيت شن

هاي جنگلي جهت ايجاد گرمايش و  اشند. در ايران از فرآوردهبها نيز از جمله منابع زيستي تجديدپذير ميجنگل

درصد مساحت کشور را تشكيل  8/8هاي ايران جنگلشود. پخت و پز در برخي مناطق روستايي و عشاير استفاده مي
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ر دست هاي متعددي را تاکنون اجرا کرده و يا دها و برنامهطرح ،ها، مراتع و آبخيزداري کشورسازمان جنگل دهند. مي

زراعت چوب،  .ها نمايدرويه، اقدام به حفاظت و احياء جنگلاجرا دارد تا ضمن کاهش فشار و جلوگيري از برداشت بي

رويه و قاچاق چوب برداشت بياست. قاچاق چوب و جلوگيري از  اشتغالايجاد  ،راهكاري براي جلوگيري از تخريب جنگل

کند و با از بين رفتن پوشش ند خاک را نيز بدون عايق و پوشش ميرسا اين که به پوشش جنگلي آسيب مي عالوه بر

 به عنوان بادشكن عمل  ليهمچنين درختان جنگ. رودو از بين مي هشدها و باران شسته گياهي، خاک بر اثر سيالب

هاي کشور  گلمساحت جن، 3131آيند. در پايان سال ها به شمار ميبرابر طوفاندر کنند و به عنوان سپر محافظتي مي

  .هكتار بوده است ميليون  35زارها(  )با احتساب بيشه

هاي جنگلي سه استان گيالن، مازندران و گلستان، مجاز به توليد فرآوردهدر ايران تنها  هاي جنگلی:تولید فرآورده

 توليد هر سه استانمجموع  هزار مترمكعب بوده که 3/686حدود  3131که ميزان توليد اين سه استان در سال  باشندمي

نسبت به سال قبل  3131توليد محصوالت جنگلي در سال داشته است. افزايش درصد  6/1نسبت به سال گذشته حدود 

هزار مترمكعب افزايش يافته که عمدتاً به واسطه افزايش در استانهاي مازندران و گيالن بوده است. از جمله علل  6/35

ها و مراتع کشور، کاهش قطع درختان، کاهش  ان به کاهش حريق در جنگلتو افزايش توليد محصوالت جنگلي مي

هاي حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي با مأمورين  چشمگير قاچاق چوب به دليل همكاري مشترک ميان يگان

هاي مداوم محيط بانان در مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط  ها و مراتع با گشت سازمان جنگل

 ها و مراتع کشور اشاره کرد. هاي انجام شده توسط مأمورين سازمان جنگل ها و کنترل ست و افزايش نظارتزي

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  3/348چوب  ، ميزان برداشت غير مجاز زغال3131دارد. در سال مخارج زندگي، وا مي

درصد افزايش يافته است. از جمله داليل اين افزايش، اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و حذف جرايم  5/31آن 

هاي  باشد که در آن بر خالف قانون قديم، تهيه و حمل زغال و چوب مي 3131مربوط به قاچاق چوب در اواخر سال 

ا در شمار کاالهاي ممنوعه قرار ندارد، و همچنين صالحيت رسيدگي به اين گونه جرايم را در اختيار دستگاه جنگلي ر

باشد، همچنين عدم صرفه واردات چوب براي توليدکنندگان به دليل مقررات و استانداردهاي اداري تعزيرات حكومتي مي

هاي فرعي فراوان اين مناطق و کمبود نيروي جادهسختگيرانه، مشكل اشتغال در مناطق جنگلي، مشكل حفاظت از 

 توان از جمله علل اين افزايش بر شمرد. انساني براي اين وسعت را مي

تن زغال چوب از کشورهاي امارات متحده عربي، چين، تايلند، سومالي،  1/6333، 3131در سال  واردات و صادرات:

تن زغال چوب نيز به کشورهاي عراق،  5/155در حالي است که وارد کشور شده است. اين  هنگ کنگ، مصر و اندونزي

 انگلستان، بحرين، افغانستان، قطر، نيوزيلند، مالزي، امارات متحده عربي، ترکيه و آلمان، صادر شده است.

از سوخت جنگلي به منظور مصارف شخصي از جمله براي پخت و پز، گرمايش و نيز  مصرف زيست توده جامد:

 19دامي در  فضوالت و هيزم، زغال چوب، بوته و خار مصرف موجود از شود. آمارهايمنازل استفاده ميتأمين آب گرم 

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
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 روند رو نيا . امابود افتهيکاهش  يوانيح فضوالتخار و  و بوته زم،يدرصد از مصرف ه 59حدود  3183تا سال  خانوارها

الزم به ذکر است از آنجا که برآورد دقيقي از ميزان  .دگرگون شد يبكل ارانهيطرح هدفمند کردن  يبا اجرا ،به کاهش

هاي انرژي وجود ندارد، در محاسبات  ها در کشور وجود ندارد و امكان سرشماري ساالنه براي اين حامل مصرف اين حامل

در ل از اجراي اين طرح صبرخي از اقدامات و نتايج حاترازنامه انرژي آخرين برآورد کارشناسي در نظر گرفته شده است. 

 باشد: به شرح زير مي 3131سال 

خريد و توزيع سيلندر  ،تهيه غذا و گرمايش، نفت سوز و گاز سوز جهت پخت نان عدد لوازم 599خريد و توزيع  –

 ليتري ذخيره نفت. 3999و تانكر  ليتري 119بشكه و  گاز

 دستگاه آبگرم کن خورشيدي. 153تهيه  –

 . کپسول( 1999پرداخت يارانه گاز مايع )در قالب  –

 

 هاي تجديدپذيرساير انرژي -6-7-1

توده جامد، هيدروژن، باتري واناديومي، پسماندهاي ر زمينه استفاده از پيل سوختي، زيستعالوه بر موارد فوق، د

باشند. در ادامه اکنون در کشور در حال اجرا مي هايي وجود دارند که همجامد و مايع شهري و بيوديزل نيز پروژه

 شود. مياند، ارائه  مام رسيدهبه ات 3131ها که در سال ها و فعاليت توضيحاتي در مورد بعضي از اين پروژه

با توجه به اهداف و اقدامات کوتاه مدت سند  :وات پیل سوختی اکسید جامد 122طراحی و ساخت استك  –

پيل و توليد نمونه کوچک   تسلط بر فناوري طراحي و ساخت تک"راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي، 

ساله نخست اجراي برنامه مطرح بوده است. به  5ه در از موضوعات مورد توج "سوختي اکسيد جامد توده پيل

وات  399طراحي و ساخت استک "منظور تكميل و توسعه خدمات مشاوره انجام گرفته تاکنون، انجام پروژه 

تعريف و  "بندها دهنده و آب جامد با هدف تدوين دانش فني ساخت استک، صفحات اتصال پيل سوختي اکسيد

هاي نو ايران به پژوهشگاه نيرو واگذار گرديد. ساخت حداقل  توسط سازمان انرژيطي فرآيند رقابتي مناقصه 

سل و در راستاي بومي کردن و دسترسي به دانش فني، امكان  يک نمونه استک، در ادامه پروژه ساخت تک

 هاي بزرگتر و اقتصادي شدن در سل و در نهايت دسترسي به توليد در مقياس تكرارپذيري توليد محصول تک

آينده، از اهداف اصلي پروژه بوده که در اجراي اين پروژه درصد ساخت اجزاي پيل در داخل کشور افزايش 

هاي سوختي اکسيد جامد به ويژه از طريق استفاده از  تر شدن زنجيره ساخت سيستم پيل لاميافته و امكان ک

اهدافي که در انجام اين پروژه به دست  بند، افزايش يافته است. از جمله هاي جانبي مانند ساخت مواد آب پروژه

آمده، عبارتند از: ساخت نمونه استک پيل سوختي اکسيد جامد براي نخستين بار در کشور، به دست آوردن 

بندها مورد استفاده در استک،  دهنده و آب سازي صفحات اتصال دانش فني در زمينه ساخت، طراحي و بهينه

ريان سوخت و اکسيژن و مطالعه بهره سوخت و به دست آوردن کننده ج طراحي و ساخت صفحات توزيع

هاي سوخت و هوا و عملكرد پيل سوختي در استک و  سازي جريان طراحي بهينه براي افزايش آن، شبيه

 و بندها جهت بهينه نمودن طراحي استک دهنده و آب هاي وارده بر صفحات اتصال مدلسازي و تخمين تنش
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 ها در استک پيل سوختي اکسيد جامد. ريزاسيوني و امپدانسي سلبررسي رفتار و عملكرد پوال

در راستاي راهبردهاي سند ملي : وات پیل سوختی غشاي پلیمري بومی 122تدوين دانش فنی ساخت استك  –

 "غشاي پليمري تبادل يوني"سوختي راهبردي توسعه فناوري پيل سوختي کشور، در مورد توسعه فناوري پيل 

تاکنون و با کمک گرفتن از  85اي، از سال  دي آنها از طريق تحقيقات پايه، کاربردي و توسعههاي کلي و فناوري

شده به رصد فناوري پيل سوختي پليمري در ايران پرداخته  (TRL)ابزار علمي تعيين سطح آمادگي فناوري 

نمايش عملكردي  ، يعني دستيابي به مرحله (TRL)6هاي انجام شده، هم اکنون، سطح  است. نظر به فعاليت

تكنولوژي در مورد ساخت استک و سيستم پيل سوختي در ايران به اتمام رسيده است. گام مهم بعدي، توسعه 

 باشد.  ها تا رسيدن به محصول نهايي مي سيستم و زير سيستم

در سند  براي استفاده در پیل سوختی: ATRطراحی و ساخت نمونه سیستم تولید و فراوش سوخت  –

هاي  ، به صراحت به اهميت توجه به طراحي و ساخت مبدل"ي توسعه فناوري پيل سوختي کشورراهبرد مل"

هاي  هاي توليد هيدروژن مورد استفاده در سيستم هاي سوختي اشاره شده است.  يكي از روش سوخت پيل

طبيعي به  باشد. فرآيندهاي موجود براي تبديل گاز هاي سوختي استفاده از مبدل فرآورش گاز طبيعي مي پيل

باشند.  در  مي (ATR)و تبديل خودگرمازا ( POX)، اکسايش جزيي (SR)هيدروژن شامل تبديل با بخار آب 

ترکيب شده و واکنش  POXو گرمازاي  SRباشد، دو روش گرماگير  که مورد نظر در اين پروژه مي ATRروش 

تري  وژن در دماي مناسب پايين)طي واکنش با آب( به هيدر COبعدي يعني شيفت آب / گاز براي تبديل 

)رفرمر  ATRشود. در همين راستا پروژه طراحي و ساخت مبدل سوخت گاز طبيعي به روش  انجام مي

يت توسط دانشگاه صنعتي قخودگرمازا( به ظرفيت يک ليتر بر دقيقه خوراک گازطبيعي تعريف گرديد و با موف

 به اتمام رسيد.  3131در سال سهند تبريز 

نرمال مترمکعب بر ساعت گاز  1اخت ماژول تخلیص هیدروژن براي سیستم الکترولیز آب طراحی و س –

هاي در راستاي راهبردهاي سند ملي توسعه فناوري پيل سوختي کشور در خصوص توسعه فناوري هیدروژن:

اي ، پروژه3133هاي تخليص هيدروژن، در سال سازي فناوري سازي هيدروژن و با هدف بومي مربوط به خالص

در  "سيستم الكتروليز يک نرمال هيدروژن براي غشايي تخليص ماژول ساخت و طراحي"بنيادي با عنوان 

هاي نو ايران تعريف و طي فرايندي رقابتي به دانشگاه صنعتي سهند تبريز محول گرديد و در سازمان انرژي

ي و تست گرديد. تأمين سوخت انداز ، ماژول ساخته شده با موفقيت در سايت طالقان نصب و راه3131سال 

هاي زيرساختي در توسعه زنجيره انرژي  هاي پيل سوختي يكي از اولويت مناسب و با کيفيت براي سامانه

سازي هيدروژن،  هاي توليد و خالص زاي فناوري از اين رو، با توجه به لزوم توسعه درون .باشد هيدروژني مي

هاي تخليص هيدروژن به عنوان يكي از  گيري ماژولدستيابي به دانش فني طراحي، ساخت و به کار

در دستور کار قرار گرفت و اين پروژه به عنوان اولين گام جهت  باشند، هاي که در مرز دانش مي فناوري

 با موفقيت به پايان رسيد. 3131در سال سازهاي غشايي،  يابي به دانش فني خالص سازي و دست بومي
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 ابع تجديدپذيرخريد تضمینی برق از من -7-7-1

اي در  کننده تواند نقش تعيين هاي تجديدپذير مي گذاري در زمينه انرژي گذاران خصوصي به سرمايه تشويق سرمايه

تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت  61ها ايفا نمايد. در برنامه سوم توسعه براساس ماده  توسعه اين نوع نيروگاه

نابع تجديدپذير از بخش خصوصي گرديد که در برنامه چهارم و پنجم توسعه نيز اين نيرو موظف به خريد برق توليدي م

در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و  311قانون تنفيذ گرديده است. همچنين با تصويب بند ب ماده 

يد تضميني برق توليدي از اقتصادي کشور، به وزارت نيرو اجازه داده شد که نسبت به انعقاد قراردادهاي بلندمدت خر

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

بتي شبكه سراسري و  هاي تبديل انرژي در بازار رقا ها با توجه به هزينه در اين زمينه، قيمت خريد برق اين نيروگاه

ها و ساير  بازار برق و با لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتي يا صادراتي سوخت مصرف نشده، بازدهي، عدم انتشار آالينده

 شود.  موارد، بر اساس فرمول مصوب شوراي اقتصاد ، توسط وزارت نيرو محاسبه و اعالم مي

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت در ساعات  61، نرخ خريد تضميني برق براساس ماده 3139تا سال 

ريال بوده است. اما نرخ تضميني خريد  399صبح(  5الي  3ريال و در ساعات کم باري )بين ساعت  3199عادي و اوج 

هاي متصل به شبكه  ريال )براي نيروگاه 1/3861 لقانون برنامه پنجم معاد 311براساس بند ب ماده  3133برق در سال 

هاي متصل به شبكه فوق توزيع و انتقال( ازسوي وزارت نيرو محاسبه و اعالم  ريال )براي نيروگاه 1/3531وزيع( و ت

هاي متصل به  براي نيروگاه 4441، به ميزان 3131تجديدپذير در سال هاي  گرديد. همچنين، نرخ خريد برق از نيروگاه

 شبكه فوق توزيع و انتقال تعيين و ابالغ گرديد.هاي متصل به  ريال براي نيروگاه 4153شبكه توزيع و 

هاي  ريال بر کيلووات ساعت براي نيروگاه 4618هاي تجديدپذير، به ميزان  نرخ خريد برق از نيروگاه، 3131در سال 

هاي متصل به شبكه فوق توزيع و انتقال تعيين و  ريال بر کيلووات ساعت براي نيروگاه 4489متصل به شبكه توزيع و 

 غ گرديد.ابال

گذاران بخش غيردولتي به منظور  هاي انجام شده جهت جذب و حمايت از سرمايه ها و فعاليت ريزي در نتيجه برنامه

ها تا پايان  هاي زيادي صورت گرفته است که نتيجه اين فعاليت هاي اخير فعاليت هاي تجديدپذير، در سال احداث نيروگاه

تجديدپذير توسط بخش غيردولتي بوده است. در اين راستا نيز،   وات نيروگاهمگا 59برداري از حدود  بهره 3131سال 

 هاي بسياري تعريف گرديده و در حال حاضر در دست پيگيري است. پروژه

 

 اي  انرژي هسته -8-1

 اي هاي هسته توسعه نیروگاه -1-8-1

 داده است:هايي به شرح زير انجام اي اقدامايران در زمينه توليد برق از انرژي هسته

، اين 3131پس از تحويل موقت نيروگاه بوشهر در مهر ماه سال : 1بوشهری اتم روگاهین کمي واحد ازي برداربهره

 
 آمار عملكرد نيروگاه بوشهر به تفصيل در بخش برق ارائه شده است.   ( 3
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به منظور سوخت گذاري مجدد و نيز برنامه نگهداري و تعميرات از شبكه سراسري  3131بهمن  19واحد نيروگاهي در 

ه شبكه سراسري برق متصل شد. توليد برق ايمن و پايدار، يكي از اهداف بار ديگر ب 3131برق خارج شد و در اول تير ماه 

شود. براساس درخواست نيروگاه اتمي بوشهر است که اين امر در هماهنگي کامل با مديريت شبكه برق کشور انجام مي

صد رسيد و براساس در 59توان توليدي نيروگاه به  3/6/3131شرکت توانير )شرکت مديريت شبكه برق ايران(، از تاريخ 

وليد ناويژه برق واحد يكم نيروگاه نيز از شبكه برق سراسري خارج شد. در مجموع، ت 33/31/3131اين توافق از تاريخ 

جويي  ساعت بوده است. اين ميزان توليد برق در مجموع باعث صرفه مگاوات  4451954به ميزان  3131بوشهر در سال 

 ها شده است. ميليون تن انواع آالينده 4و جلوگيري از انتشار بيش از سوخت خام  ميليون ليتر معادل نفت 3399حدود 

اين طرح در قالب طراحي و احداث دو واحد نيروگاهي در ساختگاه  :ايهاي جديد هستهطراحی و احداث نیروگاه

طرف رسيده است. موضوع به امضاي دو  19/8/3131بوشهر پس از مذاکره با پيمانكار روسي به صورت قرارداد در تاريخ 

مگاوات الكتريكي است.  3955به قدرت  يک اي، هر اندازي دو واحد راکتور هسته قرارداد شامل طراحي، احداث و راه

 آغاز شده است. 3131مبادله قرارداد مهندسي ساختگاه و عمليات اجرايي آن در پايان سال 

هاي صنعتي کشور با تأکيد بر ارتقاي زيرساخت توسعه و :کشور دري اهستهي هاروگاهین ساختي سازی بوم

اي، در اسناد باالدستي مورد توجه بوده و مورد هاي هستهتقويت و افزايش مشارکت بخش غيردولتي در توسعه نيروگاه

هاي منتخب همراه با ايجاد و سازي فناوريتأکيد مسئوالن نظام نيز قرار گرفته است. بنابراين، انتقال، جذب و بومي

اي کشور و متناسب با ستقرار نظام مديريت کيفيت و ارتقاي کيفي ساخت تجهيزات منطبق بر الزامات نظام ايمني هستها

اي، با هاي هستهالمللي، از اهداف مهم سازمان انرژي اتمي ايران بوده است. اين امر در حوزه توسعه نيروگاه تجربيات بين

 توسعه ساخت داخل تجهيزات "نيروگاه متوسط قدرت و نيز پروژه تعريف و شروع عمليات طراحي و اجرايي يک 

 در حال پيگيري است. "ايهاي هستهنيروگاه

پروژه طراحي و احداث نيروگاه متوسط قدرت پس از اتمام طراحي مفهومي و پايه، در مرحله طراحي تفصيلي قرار 

ن است. همچنين، در راستاي پروژه توسعه ساخت سنجي ساخت تجهيزات اصلي نيروگاه در جريا داشته و همزمان، امكان

 انجام است:حال ي در چارچوب محورهاي زير در تاماي، اقداهاي هستهداخل تجهيزات نيروگاه

 اي،هاي هستهشناسايي و تعيين تجهيزات نيروگاه –

 هاي اتمي در داخل کشور،هاي )قدرت و کنترل( نيروگاهساخت کابل توسعه –

 هاي اتمي در داخل کشور،نيروگاه 4و  1خت شيرآالت صنعتي کالس ايمني سازي توسعه سازمينه –

 هاي پسمان، طراحي، ساخت و تست بشكه –

 اي، هاي هسته هاي تخليه ساختمان طراحي، ساخت و تست پمپ –

 طراحي، ساخت، تست و جايگزيني قطعات معيوب پمپ نيروگاه، –

 خل کشورتوسعه ساخت انواع مقاطع مختلف فوالدهاي زنگ نزن در دا –

مطالعات "پس از اتمام پروژه  ي:اهسته برق مگاوات 22222 احداث يبرا ساختگاه انتخاب وی ابيمکان مطالعات انجام

هايي براي ، اقدام3133در نيمه نخست سال  "مگاوات برق 19999هاي اتمي با ظرفيت توليد  انتخاب ساختگاه نيروگاه

 دستيابي به اهداف تعيين شده، در حال انجام است. هاي منتخب تا سازي ساختگاهتملک و آماده
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 اي گداخت هسته -2-8-1

اي از جمله منابع انرژي حائز اهميتي اي و انرژي گداخت هستههاي جايگزين، انرژي شكافت هستهدر ميان انرژي

دهد. در اين ميان انرژي تواند به نيازهاي انبوه و در حال افزايش مصرف انرژي پاسخ  برداري از آنها ميهستند که بهره

هاي در حال مصرف فسيلي به نياز روز افزون بشر در زمينه انرژي  تواند همراه با انرژي اي براي چند دهه ميشكافت هسته

 پاسخ دهد.

هاي کالن با هاي پيشرفته، تجربه اجرا و مديريت طرحهاي با فناوريسازمان انرژي اتمي ايران با اجراي طرح

فته که در انحصار کشورهاي پيشرفته بوده را بدست آورده است. رئوس برخي از اقدامات علمي و فني تكنولوژي پيشر

 انجام شده و يا در حال انجام عبارتند از:

  "ايطراحي و ساخت راکتور و نيروگاه آزمايشي گداخت هسته"سنجي  اجراي برنامه ملي مطالعات امكان –

 ستگاه پالسماي کانوني برداري از چندين د طراحي، ساخت و بهره –

 اي آزمايشگاهي طراحي و ساخت اولين راکتور پيوسته گداخت هسته –

 طراحي و ساخت مشعل پالسمائي جهت کاربردهاي مختلف صنعتي –

 اي طراحي و ساخت مواد ديواره اول راکتور گداخت هسته –

 ايران ژول  399اي ليزري برداري از اولين تسهيالت گداخت هسته طراحي، ساخت و بهره –

 سنجي طراحي و ساخت راکتور آزمايشي توليد برق از طريق زباله سوز پالسمائي )درحال انجام( امكان –

 )درحال انجام( "ساخت توکامک ملي ابررسانا ايران"طراحي مفهومي طرح کالن  –

 طراحي و ساخت پالسماي کانوني )درحال انجام( –

 ول )درحال انجام( طراحي و ساخت راکتور پلي –

 اي )درحال انجام(ساخت ماشين گداخت هسته طراحي و –

اي از نوع محصورسازي الكترواستاتيک مجهز به مولدهاي راحي و ساخت راکتور پيوسته گداخت هستهط –

 الكتروني و يوني )درحال انجام(

 

 اي ايران چرخه سوخت هسته -1-8-1

 و مطمئن تبديل آن به سوخت ايمن،هايي که جهت تهيه مواد اوليه و  اي به مجموعه فعاليت چرخه سوخت هسته

  گردد. تأمين گيرد، اطالق مي هاي توليد شده صورت مي اي و نهايتاً دفن پسمان اقتصادي مورد نياز راکتورهاي هسته

 اي ممكن و ميسر  اي از طريق بكارگيري تمام و يا بخشي از چرخه سوخت هسته هاي هسته سوخت مورد نياز نيروگاه

اي مورد استفاده، الزم است چرخه سوخت مورد نياز اين نوع راکتور داير  تا برحسب نوع راکتور هستهشود. در اين راسمي

 برداري قرار گيرد. و مورد بهره

آرايي و تهيه کنسانتره اکسيد  ، کانه1، استخراج سنگ معدن1هاي اکتشاف اي در ايران از حلقه چرخه سوخت هسته

 
1) Exploration  
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، 4سازي يابد و پس از غني ادامه مي 3ي شيميايي متعدد تحت عنوان فرآوري اورانيومها شود و با تبديل شروع مي 2اورانيوم

گردد. در پايان محصول نهايي به صورت قرص  اي مي قرار گرفته و تبديل به پودر سوخت هسته 5مواد تحت فرآوري مجدد

 6يرکونيوم، به ميله و مجتمع سوختاکسيد اورانيوم درآمده و با استفاده از غالف و ساير متعلقات، از جنس آلياژهاي ز

 گردد. تبديل مي

( که در راکتورهاي D2O) اي هاي فرآيندي ياد شده، در توليد محصول آب سنگين با خلوص هسته عالوه بر حلقه

 آب سنگين کاربرد دارد، نيز توانمندي کامل براي کشور حاصل شده است.

اتكايي و افزايش توان علمي، فني و توليدي در چرخه سوخت ترين اقدامات انجام شده در راستاي خود در ذيل عمده

 اي به تفكيک آورده شده است. هسته

يابي و  اي، اکتشاف منابع معدني اورانيوم از طبيعت شامل پتانسيل اولين گام و حلقه چرخه سوخت هسته اکتشاف:

هاي  توان به روش نابع معدني اورانيوم ميهاي اکتشاف مباشد. از مهمترين روش اي مي يابي مواد اوليه صنعت هسته مكان

االرضي اشاره نمود.   هاي اکتشافي و مطالعات تحت ژئوشيمي، ژئوفيزيک هوايي، مطالعات ميكروسكپي، حفر ترانشه و چاه

بر اين اساس، عمليات اکتشاف در چهار فاز شناسايي، مقدماتي، اکتشاف نيمه تفصيلي و اکتشاف تفصيلي در حال انجام 

 عبارتند از: 3131که مهمترين اقدامات سازمان تا پايان سال بوده 

 اي در کل کشور  ادامه عمليات تهيه اطالعات پايه ژئوفيزيک و ژئوشيمي ناحيه –

 هزار کيلومترمربع  565پهنه اکتشافي به مساحت  33ادامه عمليات اکتشاف سراسري اورانيوم در  –

 و غيرفلزي حاوي مواد پرتوزا ارزيابي و کنترل ساير معادن و کانسارهاي فلزي –

پس از تكميل گزارشات تفصيلي فاز اکتشاف مبني بر اقتصادي بودن و تخمين  استخراج سنگ معدن اورانیوم:

نمايد. مهمترين  برداري از معدن مي ذخيره قطعي، حوزه استخراج سنگ معدن اورانيوم شروع به عمليات تجهيز و بهره

 عبارتند از: 3131يان سال اقدامات استخراج اورانيوم تا پا

 استخراج کانسنگ اورانيوم از آنومالي يک و آنومالي دو معدن ساغند –

 استخراج کانسنگ اورانيوم از معدن گچين بندرعباس  –

 انجام مراحل طراحي معادن ناريگان و خشومي –

ن ماده اوليه به سنگ معدن اورانيوم به عنوان محصول معدن و به عنوا )کیك زرد(: تولید کنسانتره اورانیوم

گردد. سنگ معدن اورانيوم طي عمليات مختلف تغليظ رسال مي( ا8O1Uآرايي جهت توليد اکسيد اورانيوم ) کارخانه کانه

 3131شود. مهمترين اقدامات مربوط به توليد کنسانتره اورانيوم تا پايان سال  يافته و تبديل به کنسانتره اورانيوم مي

                                                                                                                                                             
1) Mining  

2) Milling  

3) Conversion  

4) Enrichment  

5) Reconversion  

6) Fuel Fabrication  
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 عبارتند از:

 تن اورانيوم در سال. 13از کارخانه توليد کيک زرد بندرعباس با ظرفيت اسمي توليد برداري  بهره –

نژاد( با ظرفيت  اندازي مجتمع صنعتي توليد کيک زرد اردکان )شهيد رضايي راه تكميل عمليات ساخت و پيش –

 تن اورانيوم در سال. 59اسمي 

اي، در کارخانه فرآوري اورانيوم  ه سوخت هستهدر اين بخش از چرخ :فرآوري و تولید محصوالت مختلف اورانیوم

(UCF )سازي(، محصوالت مختلف  از کنسانتره اورانيوم طبيعي و هگزا فلورايد اورانيوم غني شده )محصول کارخانه غني

ل به شرح ذي 3131شود که به برخي از آنها در قالب اقدامات انجام شده تا پايان سال  اي توليد مي مورد نياز صنعت هسته

 شود: اشاره مي

به عنوان مهمترين ترکيب  (N6UF)برداري از تأسيسات توليد هگزافلوريد اورانيوم طبيعي  سازي و بهره بهينه –

 تن در سال، 135اي با ظرفيت اسمي  شيميايي واسطه در توليد سوخت هسته

 تن، 8/35اسمي  با ظرفيت (N1UO)برداري از تأسيسات توليد دي اکسيد اورانيوم طبيعي   تكميل و بهره –

تن در  14با ظرفيت اسمي  (1UO<%5) برداري از تأسيسات توليد دي اکسيد اورانيوم غني شده  تكميل و بهره –

 سال براي استفاده در راکتورهاي آب سبک،

 599با ظرفيت اسمي  (8O1U<%19)برداري از تأسيسات توليد اکسيد اورانيوم غني شده  تكميل و بهره –

 ي استفاده در راکتور تحقيقاتي تهران و ساير امور پژوهشي.کيلوگرم در سال برا

هاي سوخت در درون راکتورهاي قدرت تحت شرايط  مجتمع :تولید ورق، لوله و میلگرد زيرکونیوم و آلیاژهاي آن

ند. لذا گيرند و بايد براي مدت طوالني اين شرايط را تحمل نماي سختي از نظر حرارت، فشار، تابش نوترون و گاما قرار مي

سازند. فلز زيرکونيوم و  غالف سوخت و اسكلت مجتمع سوخت اين نوع راکتورها را از فلز زيرکونيوم و آلياژهاي آن مي

اي خود از جمله برخورداري از سطح مقطع جذب نوتروني پايين، استحكام کافي،  آلياژهاي آن به لحاظ خواص برتر هسته

ضريب انتقال حرارتي مناسب در محيط راکتور به عنوان ورق، لوله و ميلگرد  مقاومت در برابر خوردگي، ضريب خوردگي و

گيرند. با توجه به اين توضيحات، مهمترين اقدامات انجام  هاي سوخت مورد استفاده قرار مي جهت ساخت و تكميل بسته

 ، به شرح زير بوده است:3131شده در اين بخش، تا پايان سال 

 39هاي سوخت با ظرفيت اسمي  هاي ميله رداري از تأسيسات توليد غالف و نگهدارندهب اندازي، تكميل و بهره راه –

 تن تسمه و ميلگرد )به عنوان محصول اصلي(، 1تن لوله زيرکالوي و 

تن در سال )به عنوان  59برداري از تأسيسات توليد اسفنج زيرکونيوم با ظرفيت اسمي توليد  اندازي و بهره راه –

 محصول اصلي(،

تن در سال )به  399درصد به ميزان  33/33برداري از تأسيسات توليد شمش منيزيم با خلوص  و بهرهتكميل  –

 عنوان محصول فرعي(،

 تن در سال )به عنوان محصول فرعي(.  5تا  1برداري از تأسيسات توليد اکسيد هافنيوم به ميزان  تكميل و بهره –

آب  -اي، بسته به نوع راکتور )قدرت/تحقيقاتي ت هستهدر اين بخش از چرخه سوخ اي: تولید مجتمع سوخت هسته
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اي، جهت قرار گرفتن در قلب راکتور به شرح  اي يا صفحه سبک/آب سنگين( و طراحي سوخت آن، مجتمع سوخت ميله

 گردند: ذيل توليد مي

د اورانيوم اي، ابتدا پودر دي اکسي هاي سوخت هسته براي توليد قرص، ميله و مجتمع اي: راکتور با سوخت میله

از کارخانه   (1UO<%5)شده  و يا غني (N1UO)اي به دو صورت طبيعي  هاي هسته بسته به نوع مصرف در انواع نيروگاه

UCFهاي زيرکونيوم از کارخانه  ، و غالفZPP شوند و سپس در کارخانه ديگري به نام کارخانه توليد  دريافت مي

ساخته شده و در مرحله بعد با  1UO هاي ي بسيار دقيق، قرص، تحت عمليات کنترل کيف(FMP)هاي سوخت  بسته

هاي سوخت در درون  گردند؛ در نهايت ميله هاي سوخت توليد مي هاي زيرکالوي، ميله ها در غالف  جاگذاري اين قرص

 شوند. اي توليد مي هاي سوخت ميله اسكلت مجتمع بارگذاري و طي عمليات مونتاژ نهايي و بازرسي دقيق، مجتمع

از  (8O1U<%19)اي ابتدا پودر اکسيد اورانيوم  براي توليد ورق و مجتمع سوخت صفحه :اي راکتور با سوخت صفحه

اي دريافت شده و سپس در کارخانه ديگري به نام تأسيسات صفحات  و صفحات آلومينيومي با گريد هسته UCFکارخانه 

گردد و در انتها اين صفحات سوخت  خت توليد مي، تحت عمليات کنترل کيفي بسيار دقيق، صفحات سو(FPF)سوخت 

هاي سوخت  هاي طراحي شده بارگذاري گرديده و طي عمليات مونتاژ نهايي و بازرسي دقيق مجتمعدر درون قالب

 شوند. اي توليد مي صفحه

پايان سال  اي، تا هاي سوخت هسته  با توجه به اين توضيحات، مهمترين اقدامات انجام شده سازمان در توليد مجتمع

 عبارتند از: 3131

برداري از تأسيسات توليد مجتمع سوخت راکتور تحقيقاتي آب سنگين اراک با ظرفيت اسمي  اندازي و بهره راه –

 عدد مجتمع سوخت، 359در سال و توليد  (N1UO) تن قرص دي اکسيد اورانيوم طبيعي 39

 مع سوخت واقعي راکتور بوشهر،ريزي جهت توليد دانش فني يک عدد مجت گذاري و برنامه سياست –

 39اي راکتور تحقيقاتي تهران با ظرفيت  برداري از تأسيسات توليد مجتمع سوخت صفحه اندازي و بهره راه –

 مجتمع سوخت استاندارد در سال. 19مجتمع سوخت کنترلي و 

زش اقتصادي(، آنها را به لحاظ وجود پرتوزايي در بعضي از مواد غيرقابل استفاده )فاقد ار اي:پسمانداري هسته

شوند و بسته  اي توليد مي هاي راديواکتيو در کليه مراحل چرخه سوخت هسته نامند. پسمان پسمان يا زباله راديواکتيو مي

ترين  هاي متفاوتي براي حفاظت در برابر تشعشع آنها اتخاذ گردد. با آنكه عمده به نوع پرتوهاي موجود بايد روش

باشند ولي مراکز ديگري از  هاي سطح پرتوزايي باال( مياي )با پسمان هاي هسته رتوزا، نيروگاههاي پتوليدکننده پسمان

ها، و ساير تأسيسات چرخه سوخت اي، مراکز پزشكي و صنعتي کشور مانند بيمارستان جمله مراکز تحقيقات هسته

توجهي دارند. در اين مذکور سهم قابلهاي  هاي سطح پرتوزايي کم و متوسط( نيز در توليد پسماناي )با پسمان هسته

 عبارتند از: 3131چارچوب، مهمترين اقدامات انجام شده در حوزه پسمانداري تا پايان سال 

 365999ادامه عمليات اجرايي احداث تأسيسات نگهداري و پسمانگور نزديک به سطح، با ظرفيت دريافت  –

 مترمكعب پسمان،

 پزشكي، اي و هاي بسته حاصل از فعاليتهاي هسته جامد، مايع و چشمه آوري، آمايش و نگهداشت پسمانهاي جمع –
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 ي راکتورهاي فعلي و آتي. شده مصرف موقت سوخت نگهداري تأسيسات يابي مكان و انجام مطالعات –

به  (O1D)اي که سوخت آنها اورانيوم طبيعي است، آب سنگين دوتريم  در راکتورهاي هسته تولید آب سنگین:

به عنوان  O1Dگيرد. دليل اصلي استفاده از  کننده مورد استفاده قرار مي ، به عنوان خنک(O1H) جاي آب معمولي

اي در راکتورهاي سوخت طبيعي، به علت خاصيت جذب  هاي حاصل از شكافت هسته کننده سرعت حرکت نوترون کند

هاي شيميايي و  ن ردياب براي واکنشباشد. از ديگر کاربردهاي دوتريوم استفاده از آن به عنوا نوتروني پايين آن مي

هاي مغناطيسي است. مهمترين اقدامات انجام شده در حوزه توليد آب  بيوشيميايي و براي تصويربرداري از رزونانس

 عبارتند از: 3131سنگين تا پايان سال 

 تن در سال، 36برداري از تأسيسات توليد آب سنگين اراک با ظرفيت اسمي  اندازي و بهره راه –

هاي پايدار و ترکيبات  ، ايزوتوپ38هاي توليد ايزوتوپ اکسيژن  هاي تحقيقاتي مختلف در حوزه نجام پروژها –

 دوتره.

 

 انرژي و محیط زيست  -3-1

بررسي شده  3131هاي عمده مصرف کننده انرژي در سال در اين بخش وضعيت انرژي و محيط زيست در بخش

اي، سري زماني مربوط به ها و گازهاي گلخانهتر روند انتشار آاليندههمچنين در بخش جداول، جهت بررسي بهاست. 

و  4CH، CO، بخش حمل و نقل بيشترين سهم در توليد 3131در سال آورده شده است.  3131لغايت  3186هاي سال

NOx 1نيروگاهي بيشترين ميزان انتشار  و بخشSO  1وCO ژي را به انرو توليد کننده هاي مصرف کننده  در بين بخش

 اند.  خود اختصاص داده

،  NOxاي  ها و گازهاي گلخانه و بنزين بيشترين سهم انتشار آالينده ، نفت گازهاي نفت کوره در اين سال سوخت

1SO  ،CO  ،SPM  ،4CH  وO1N اند.  را به خود اختصاص داده 

دگي را داراست. ينکمترين مقدار آالرود و  گازطبيعي در مقايسه با ساير سوختهاي فسيلي، سوختي پاک به شمار مي

درصد از کل انتشار دي اکسيد کربن مربوط به گازطبيعي است که از نظر  5/56با اين وجود به دليل حجم باالي مصرف، 

 باشد.  مسئله تغييرات اقليم قابل توجه مي

برخوردار کاهشي از روند شته گذاي در اين سال در مقايسه با سال  سرانه انتشار برخي از گازهاي آالينده و گلخانه

از عوامل تأثيرگذار بر هاي مايع و افزايش سهم گازطبيعي در بخش نيروگاهي کاهش قابل توجه سهم سوختبوده است. 

هاي هاي مصرفي، تغيير در ترکيب حاملبهبود کيفيت سوختمديريت مصرف، از طريق بوده است. کاهشي روند اين 

ميزان انتشار اين توان ميانرژي، استقرار سامانه مديريتي و نظارتي مؤثر و مستمر،  انرژي مصرفي، بهينه سازي مصرف

 گازها را تثبيت کرده و يا حتي کاهش داد. 

 

 اي ها و گازهاي گلخانهصرفه جويی ناشی از عدم انتشار آالينده -1-3-1

، دستورالعمل بند 1ماده  3تبصره  با توجه به مطالعات انجام شده در سازمان حفاظت محيط زيست به استناد مفاد
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اي در بخش ها و گازهاي گلخانهقانون برنامه پنجم توسعه، ميزان صرفه جويي ناشي از عدم انتشار آالينده 311ماده  "ب"

توسط اين سازمان مورد تجديدنظر قرار  3131باشد که در سال مي( 3-114( و )3-111)انرژي کشور به شرح جداول 

  3 اند.گرفته

به ازاي هر  1COو  NOx  ،1SO، هزينه اجتماعي مستقيم و غيرمستقيم 1همچنين براساس مطالعه ديگري 

 3189تا  549هاي گازي ريال، نيروگاه 3169تا  519هاي بخاري کشور حدود ساعت برق توليدي در نيروگاه کيلووات

 ريال برآورد شده است.  3119تا  539هاي سيكل ترکيبي ريال و نيروگاه

هاي هاي خارجي توليد برق از فناورياتحاديه اروپا در مورد هزينهکه توسط  1اي براي مقايسه مناسب است به مطالعه

برآورده  1991در 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، هزينه3-115آن در جدول )براساس اين مطالعه که نتايج 

  اند که کمترين هزينه مربوط به فناوري توليد برق بادياي مورد مقايسه قرار گرفتهسوخت فسيلي، تجديدپذير و هسته

 کشور، امكان مقايسه در اين زمينه وجود ندارد. ها در باشد. الزم به ذکر است به دليل عدم دسترسي به ارقام اين هزينهمي

 

 هاي مصرف کننده انرژي  بررسی وضعیت انرژي و محیط زيست در بخش -2-3-1

بخش خانگي، تجاري و عمومي به تنهايي بيشترين مصرف کننده نفت سفيد و گاز بخش خانگی، تجاري و عمومی : 

انرژي اين دو فرآورده در کشور مربوط به نهايي صد از کل مصرف در 3/38و  1/33حدود به ترتيب مايع در کشور بوده و 

هاي فسيلي در بخش خانگي، تجاري و  اي که در اثر احتراق سوختها و گازهاي گلخانه باشد. مقدار آالينده اين بخش مي

ن بخش در بازه اي اي و همچنين روند انتشار گازهاي آالينده و گلخانهشوند به تفكيک نوع سوخت  عمومي وارد هوا مي

 ارائه شده است. قسمت اين جداول در  3131الي  3186هاي  زماني سال

روند انتشار اي به تفكيک نوع سوخت مصرفي و همچنين  مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانهبخش صنعت: 

برآورد شده است. سمت قاين جداول در  3131 الي 3186هاي  اي و آالينده اين بخش در بازه زماني سال گازهاي گلخانه

اي را به خود بيشترين سهم در انتشار گازهاي آالينده و گلخانهگاز و نفت کوره در اين سال مصرف گازطبيعي، نفت 

 اند.اختصاص داده

 161193معادل  3181هاي ثابت سال  که براساس قيمت 3131با توجه به ارزش افزوده بخش صنعت در سال 

، 1/155در اين سال به ترتيب معادل  SPM و 1CO  ،NOx  ،1SOانتشار شدت ه، شاخص ميليارد ريال برآورد گرديد

 شود.  تن بر ميليارد ريال برآورد مي 95/9و  5/9، 5/9

 
 ( با عنوان: 3181ي ايران،  )( گزارش بازنگري زيست محيطي انرژي در جمهوري اسالم3

Environmental Energy Review (EER) – Iran, World Bank Group, “Environment Strategy for the Energy Sector: 

Fuel for thought” 

اسـتانداردهاي فنـي، مهندسـي،     ، دفتـر 3184، « هـا( بخش انرژي کشور )نيروگاه 1COو  NOx  ،1SOهاي 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. 
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بخش حمل و نقل عمدتاً مصرف کننده دو فرآورده بنزين و نفت گاز است. مقدار گازهاي آالينده بخش حمل و نقل: 

اي، ريلي، دريايي و )جادههاي آن  هاي مصرفي در بخش حمل و نقل و زير بخشاي ناشي از احتراق سوخت و گلخانه

برآورد شده است. زير بخش حمل و نقل قسمت در اين  3131الي  3186هاي  و همچنين روند انتشار از سالهوايي( 

هاي حمل و نقل به بخشاي را نسبت به ساير زير اي در اين بخش سهم بيشتري از انتشار گازهاي آالينده و گلخانهجاده

 خود اختصاص داده است. 

اي به تفكيک نوع سوخت و همچنين روند مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانهقسمت در اين بخش کشاورزي : 

در اين بخش، مصرف نفت گاز بيشترين سهم آورده شده است.  3131 ليا 3186هاي  انتشار اين گازها در بازه زماني سال

 اي را به خود اختصاص داده است. گازهاي آالينده و گلخانهدر انتشار 

ميليارد ريال  315331معادل 3181هاي ثابت سال  براساس قيمت، 3131ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 

، 8/33به ترتيب معادل مزبور در سال  SPM و 1CO  ،NOx  ،1SOبرآورد گرديده که بر اين اساس، شاخص شدت انتشار 

 شود.  تن بر ميليارد ريال برآورد مي 1/9و  4/9،  4/9

مقدار انتشار گازهاي آالينده ، ي نفت و گازهابا در نظر گرفتن انواع سوخت مصرفي در پااليشگاهبخش پااليشگاهی: 

قسمت در اين  3131الي  3186هاي  اي در اين بخش به تفكيک نوع سوخت و همچنين روند انتشار طي سالو گلخانه

 ده است. برآورد ش

)بخاري،  حرارتي هاياي براساس نوع نيروگاه ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانهقسمت در اين :  1بخش نیروگاهی

ارائه شده است. همچنين روند انتشار  3131گازي، سيكل ترکيبي و ديزلي( و بر اساس نوع سوخت مصرفي در سال 

 برآورد گرديده است.  3131 ليا 3186هاي  لاي از اين بخش طي سا گازهاي آالينده و گلخانه

ها به ازاي هر کيلووات ساعت برق توليدي با احتساب در انواع نيروگاه ايشاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه

 31اي بخش نيروگاهي در سال  شاخص انتشار برخي از گازهاي آالينده و گلخانهکاهش شود.  سهم در توليد محاسبه مي

 هاي مايع در سبد توليد برق کشور در اين بخش بوده است.فزايش سهم گازطبيعي و کاهش سهم انواع سوختابه دليل 

بخش نيروگاهي در بازه زماني از اي ناشي  روند ميانگين شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانهقسمت همچنين در اين 

  آورده شده است. 3131 ليا 3186هاي  سال

 

 رضه و تقاضاي انرژيسازي ع بهینه -12-1

 بخش صنعت -1-12-1

هاي مصرف کننده  ترين بخشميليون بشكه معادل نفت خام، يكي از پر مصرف 3/111بخش صنعت با مصرف 

برابر شده و از  5/3مصرف نهايي اين بخش  3185-31هاي بوده است. به طوري که طي سال 3131انرژي در سال 

 
که توسط پژوهشگاه نيرو « هادگي نيروگاهتدوين اطلس آلو»در اين بخش، از ضرايب پيشنهادي پروژه  1COو  NOx  ،1SO  ،CO( جهت برآورد ميزان انتشار 3

اند به جهت در دسترس نبودن ضرايب وارد مدار شده 3131هايي که در سال براي شرکت توانير انجام شده، استفاده گرديده است. در مورد نيروگاه 3186در سال 

 هر نوع نيروگاه )گازي، بخاري و سيكل ترکيبي( استفاده شده است. الذکر براي انتشار هر نيروگاه، از ميانگين ضريب انتشار پيشنهادي در مطالعه فوق
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افزايش  3131ميليون بشكه معادل نفت خام در سال  3/111به  3185سال ميليون بشكه معادل نفت خام در  1/334

سازي مصرف انرژي در  اي تحت عنوان مميزي انرژي براي کارخانجات در زمينه بهينه ، پروژه3131يافته است. در سال 

 وصي که در خصاتترين اقدامبخش صنعت انجام نشده است. همچنين استانداردي به ثبت نرسيده است. عمده

 باشد: سازي اين بخش صورت گرفته، به شرح زير ميبهينه

هاي پروژه 3131در سال  : 1131هاي مصوب در بخش صنعت و صرفه جويی حاصل از اجراي آن در سال پروژه

ي خوزستان و شاهرود، جايگزين ،سيمان اردستانهاي جايگزيني الواتور به جاي ايرليفت در فرآيند توليد سيمان در کارخانه

گري اصفهان و مداربسته نمودن آسياب سيمان و استفاده از از کوره القايي موجود با کوره القايي پربازده در کارخانه ريخته

دستگاه الكتروموتور موجود با راندمان باال در يک  5تعويض هاي گريت کولر در کارخانه سيمان اردستان، درايو در فن

جويي وري انرژي ايران به تصويب رسيده و اجرا گرديد که مجموع صرفهان بهرهتوسط سازمشرکت توليد کاني فرآوران 

 باشد. ميليارد ريال مي 6/13الي آن در حدود يجويي رگيگاوات ساعت و ارزش صرفه 6/36ها، حاصل از اين پروژه

متقاضي جهت  در راستاي کاهش شدت انرژي در صنايع انرژي بر، پرداخت تسهيالت به صنايع هاي مالی:حمايت

آن، هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد توجه جدي قرار گرفت و براي اجرايي شدن اصالح خط توليد در برنامه

اعتبارات عمومي در قالب قوانين بودجه ساالنه به اين امر اختصاص يافت. به همين منظور در وزارت نيرو نيز از محل 

وري بيني شد که بر اساس آيين نامه اجرايي آن سازمان بهرهسهيالتي پيشنيز تخانه هاي عمراني وزارتاعتبارات طرح

ي به نمايندگي از طرف وزارت نيرو به عنوان دستگاه اجرايي طرح يارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده براي ژانر

نرژي در فرآيندهاي سازي مصرف ا ي تعيين شده که پس از تصويب و ابالغ اين مصوبه، به منظور بهينهژکاهش شدت انر

هاي پيشنهادي دريافت و پس از بررسي سازي در خصوص نحوه استفاده از تسهيالت، طرح رساني و آگاه صنعتي، با اطالع

هاي انجام شده وري انرژي رسيده است. اهم فعاليت سازمان بهره و و ارزيابي، به تصويب کارگروه مربوطه در وزارت نيرو

 عبارتند از: 3131در سال خصوص در اين 

حلقه چاه  36999هاي استحصال و پمپاژ آب: تأسيسات تأمين آب شرب با حدود جويي انرژي در سامانهصرفه –

تراوات ساعت  1/5بالغ بر  3131مگاوات، در سال  3199ايستگاه پمپاژ و ديماند قراردادي بيش از  1999و 

جويي نصب کنترل دور بر روي آنها، پتانسيل صرفه هاي پربازده واند. با جايگزيني الكتروپمپمصرف برق داشته

جويي درصدي در مصرف انرژي اين بخش وجود دارد. با اجراي راه کارهاي مربوطه، پتانسيل صرفه 39حداقل 

مگاوات  319ميليون کيلووات ساعت در سال و کاهش پيک بيش از  139در مصرف برق به ميزان حداقل 

هاي هاي چاههاي انجام شده در بخشگيريطرح بر مبناي اطالعات و اندازه در اجراي اينشود. بيني ميپيش

ها( و نيز آمار و گيري دبي، فشار و توان الكتروپمپهاي پمپاژ )اندازهاستحصال آب شرب و تأسيسات ايستگاه

و با  اطالعات مصارف انرژي الكتريكي، عملكرد سيستم موجود و راندمان آن بررسي و تجزيه و تحليل شده

شود. عالوه بر آن ضمن ميتوجه به وضعيت سيستم هيدروليكي، الكتروپمپ پر راندمان با سايز مناسب انتخاب 

هاي تعميري )سيم پيچي شده( جلوگيري ها به کنترل دور، از بكارگيري الكتروپمپتجهيز تمامي الكتروپمپ

ميليون  139صرف برق به ميزان حداقل جويي در مکارهاي مربوطه، پتانسيل صرفهشود. با اجراي راهمي
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 مگاوات در دسترس خواهد بود. 319کيلووات ساعت در سال و کاهش پيک بيش از 

توليد برق از طريق بازيافت حرارت اتالفي در صنعت سيمان: در صنايع، اتالف حرارت از منابع مختلف در  –

حرارت در صنايع مربوط به صنعت سيمان است. يكي از منابع مهم اتالف  افتد.دماهاي پايين به کرات اتفاق مي

ترين فرآيندهاي توليد صنعتي از نظر مصرف انرژي است. در کليه خطوط توليد توليد سيمان يكي از پرمصرف

اي انرژي حرارتي از طريق گازهاي گرم سيمان حتي در يک خط بهينه توليد سيمان، مقدار قابل مالحظه

شود. بنابراين بازيافت اين حرارت اتالفي براي توليد برق کلينكر تلف مي هايکنخروجي از پيشگرمكن و خنک

درصد از انرژي مصرف شده در صنعت سيمان از نوع حرارتي است. حدود  55تا  65تواند بسيار کارا باشد. مي

( درجه سانتيگراد 499تا  199گرمكن )درصد از کل انرژي حرارتي به صورت گازهاي گرم خروجي از پيش 49

هاي بازيافت توان در نيروگاهاز اين حرارت اتالفي مي شود.درجه سانتيگراد( تلف مي 199تا  199و کولر )

درصد برق مورد نياز کارخانه سيمان را تأمين نمود. برق توليدي با توجه به شرايط  19حرارت حدود 

کيلووات ساعت به ازاي  49تا  15ترموديناميكي گازهاي خروجي، شرايط عملكردي کارخانه و ... در محدوده 

هاي توليد برق با استفاده از بازيافت حرارت اتالفي در صنعت سيمان، عمالً هر تن کلينكر است. احداث نيروگاه

هاي اجرايي در دنيا، در خطوط براي واحدهاي کوچک از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و اکثر نمونه

اند، در نتيجه براي برآورد اوليه زار تن توليد سيمان در روز نصب شدهه 1توليد سيمان با ظرفيت بيش از 

آوري شده است. خطوط تر هاي کشور، اطالعات خطوط توليد سيمان جمعپتانسيل اجراي اين طرح درکارخانه

هزار تن توليد سيمان در روز واجد شرايط الزم براي اجراي طرح  1توليد سيمان و خطوط با ظرفيت کمتر از 

هزار تن سيمان در روز قابل  359خط توليد با ظرفيت توليد حدود  45ذکور نبوده و اجراي طرح مذکور در م

 ميليون 1999اجراست. در مجموع با استفاده از بازيافت حرارت اتالفي درصنعت سيمان، ساالنه حدود 

 ست. مگاوات برق ا 199شود که معادل حدود ساعت انرژي الكتريكي توليد ميکيلووات

 

 بخش حمل و نقل -2-12-1

قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت، دولت مكلف است در جهت توسعه  3براساس 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  نقل، بهينه سازي تقاضاي حمل و خدمات حمل و نقل، بهينه

هجري شمسي اقدام نمايد. به منظور دستيابي به هر يک از اهداف مقرر، اقداماتي  3131حمايتي، حداکثر از ابتداي سال 

 به شرح زير صورت پذيرفته است:

کشور وجود داشته که از اين ميزان  سوز در ميليون دستگاه خودرو دوگانه 1/1، تعداد 3131تا پايان سال  –

و تبديل ها  دستگاه در کارگاه هزار 5/334اند. از اين تعداد  گازسوز شده 3131درصد، در سال  3/5حدود 

طرح گازسوز  3131اند. در سال  ها توليد شده هزار دستگاه نيز به صورت دوگانه سوز در کارخانه 8/1135

 يخودرويهيچ ت نفت به پايان رسيده است و بنابراين در سال مذکور تبديل کارگاهي در وزاراز طريق کردن 
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اي در اين هزار دستگاه خودرو گازسوز کارخانه 359به سيستم گازسوز مجهز نشده است و فقط ها در کارگاه

 سال توليد گرديد.

 اندازي شده است.  باب جايگاه در کشور نصب و راه 83همچنين در اين سال تعداد  –

در کشور مصرف شده است که به نسبت سال پيش از آن  CNGميليارد مترمكعب  3/5، ميزان 3131در سال  –

 درصد افزايش مواجه بوده است. 9/6با 

جويي حاصل از جايگزيني گازطبيعي به اي را براي برآورد ميزان صرفهسازي مصرف سوخت، پروژهشرکت بهينه –

جويي حاصل از جايگزيني اين شرکت، ميزان صرفهجاي  سوخت بنزين اجرا کرده است. بر اساس اعالم 

ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است که به  3/193، 3131گازطبيعي به جاي  سوخت  بنزين در سال 

 درصد افزايش يافته است. 5/15، 3133نسبت سال 

 4/3سبک جويي ناشي از اجراي استاندارد مصرف سوخت در خودروهاي برآورد ميزان صرفه 3131در سال  –

 ليتر بوده است.  اردميلي

 4/849ها جويي ناشي از اجراي استاندارد مصرف سوخت در موتورسيكلتبرآورد ميزان صرفه 3131در سال  –

 ميليون ليتر بوده است.  

هاي اجرايي بخش حمل و نقل نظير توسعه و نوسازي جويي حاصل از طرحدر مجموع، برآورد ميزان صرفه –

ميليون بشكه معادل نفت  5/5، 3131کمک به نوسازي ناوگان اتوبوسراني تا پايان سال  ناوگان حمل و نقل و

 خام بوده است.   

 

 بر خانگی بخش ساختمان و تجهیزات انرژي -1-12-1

اي برخوردار است. در مصرف انرژي در بخش ساختمان با توجه به مصرف باالي انرژي در اين بخش از اهميت ويژه

هاي انرژي در کشور است. ترين مصرف کننده، بخش ساختمان و مسكن يكي از عمدهاغلب کشورها همچون ايران نيز

ها در ايران از منابع فسيلي )نفت و گاز( و برق جهت سرمايش، گرمايش، پخت و پز و بخش اعظم مصرف انرژي ساختمان

و شايد بتوان گفت به صورت آزمايشي در  هاي تجديدپذير تنها به صورت بسيار محدودگردد و انرژيروشنايي تأمين مي

 شوند. با توجه به تقاضاي باالي انرژي در اين بخش ميتوان با اجراي راه کارهاي مديريت و اين بخش استفاده مي

هاي بخش ساختمان، به جويي انرژي و همچنين اعمال استانداردهاي تدوين شده و با اجراي مصوبه و دستورالعملصرفه

اي مصرف انرژي را کاهش داد. کاهش مصرف انرژي در اين بخش با توجه به تأثير آن در مصرف نهايي حظهطور قابل مال

جويي اي و آلودگي هوا بسيار ضروري است و با توجه به پتانسيل صرفهکاهش ميزان گازهاي گلخانه انرژي کل کشور و

هاي مصرف کننده انرژي ري به نسبت ساير بخشهاي کمتگذاريتر و نيازمند سرمايهموجود در بخش ساختمان، ساده

نيرو و نفت انجام نشده است.  يناي در خصوص مميزي انرژي در ساختمان توسط وزارتپروژه 3131خواهد بود. در سال 

سازي مصرف انرژي در اين بخش ترين اقداماتي که در خصوص بهينهاما اقدامات متعدد ديگري انجام شده است. عمده

 به شرح زير است :    صورت گرفته
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سازي مصرف سوخت کشور در اين خصوص، اقدام به بكارگيري شرکت بهينه مقررات ملی ساختمان: 13مبحث 

هاي تحت پوشش وزارت نفت نموده متر مربع از ساختمان 3199عايق هاي حرارتي و محصوالت نوين ساختماني در 

 شده است. برآورد ب گاز طبيعي در سال هزار متر مكع 1369جويي اين طرح است که مجموع صرفه

 استانداردهاي ساختمان و تجهیزات انرژي بر ساختمان: 

سازي ، استاندارد شير ترموستاتيک رادياتور و سيستم گرمايش از کف، توسط شرکت بهينه3131در سال  –

 مصرف سوخت تدوين گرديد. 

د تصويب قرار گرفته است. سيستم مور  3131در سال  "سيستم مديريت هوشمند ساختمان"استاندارد  –

ها، آسانسورها و  ها و سايبان ، پردهHVAC 3ها، سيستم هوشمندسازي روشنايي شامل مديريت ساختمان

هاي برقي، تجهيزات الكتريكي، تأسيسات ساختماني، سيستم کنترل تردد، سيستم اعالم سرقت،  پله

باشد. در ساختمان هوشمند ردي نظير اين ميهاي نظارتي و سيستم اعالم و اطفاي حريق و موا دوربين

سازي فرآيند کنترل و نظارت بر تأسيسات ساختمان منظور يكپارچه کار رفته هم به هاي بهتجهيزات و سيستم

اي از اطالعات قابل پيگيري را براي شود که در نهايت مجموعهبرده مي و نيز براي افزايش ايمني آنها به کار

جويي قابل مالحظه در مصرف انرژي، صرفه کند. از اهداف اصلي هوشمندسازي ساختمانساختمان فراهم مي

ها و تجهيزات ساختمان و در نتيجه افزايش عمر آنها، کنترل و امنيت بيشتر کاهش استهالک دستگاه

 ها و آسايش و رفاه بيشتر براي ساکنين است.ساختمان

سيستم مديريت هوشمند ساختمان نشان   اخلي فعال در زمينهشرکت د 59نتايج حاصل از بررسي اطالعات حدود 

غيربومي است. وزارت نيرو با هدف  درصد 85صورت بومي و  هاي استفاده شده در ايران بهدرصد  فناوري 31دهد که مي

اران، هاي مديريت هوشمند ساختمان در بين پيمانكهاي مختلف سيستمهاي استفاده شده در اليهسازي پروتكليكسان

هاي آنها با همكاري سازمان ملي استاندارد اقدام به تدوين سازان ساختمان و کمک به گسترش فعاليتسازندگان و انبوه

 هاي مديريت هوشمند ساختمان نموده است.استاندارد ملي سيستم

ت. پيش درصد اس 49حدود از مصرف برق کل کشور هاي مسكوني، عمومي و تجاري در حال حاضر سهم ساختمان

 ها را کاهش دهد. درصد از مصرف انرژي در اين بخش 5شود اجراي اين طرح حدود بيني مي

به منظور بهبود کارايي انرژي در توليد  هاي ساختمانی و تجهیزات انرژي بر خانگی:هاي مالی از طرححمايت

ز تسهيالت از محل يارانه سود تسهيالت و سازي در خصوص نحوه استفاده ارساني و آگاههاي انرژي بر، با اطالعفرآورده

هاي سازنده لوازم و تجهيزات انرژي بر خانگي دريافت و پس از بررسي و هاي پيشنهادي از شرکتوجوه اداره شده، طرح

گيرد. هاي متقاضي قرار ميارزيابي و تصويب در کارگروه، تسهيالت مصوب جهت توليد لوازم پر بازده در اختيار شرکت

 هاي نفت و نيرو به شرح زير است: گيري از يارانه سود تسهيالت در وزارتخانهي مصوب به منظور بهرههاطرح

وري انرژي: در سال بندي انرژي يخچال، يخچال فريزر و فريزر خانگي توسط سازمان بهرهحمايت از ارتقاء رتبه –

جويي اند که موجب صرفه رتبه داده شدههزار يخچال، يخچال فريزر و فريزر خانگي ارتقاء  8/639، تعداد 3131

 
1( Heating Ventilating and Air Conditioning 
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گيگاوات ساعت برق شده است. ميزان يارانه سود تسهيالت پرداختي توسط سازمان  5/311انرژي به ميزان 

 ميليارد ريال بوده است.  345، 3131بهره وري انرژي به اين پروژه در سال 

ر نو: کولر آبي براساس فرآيند سرمايش جايگزيني يک الكتروموتور کولري سيم پيچي شده با يک الكتروموتو –

کند. در کولرهايي با ظرفيت هوادهي تبخيري، سطح آسايش حرارتي و رطوبتي محيط مورد نظر را تأمين مي

ليتر در ساعت است.  31وات و مصرف آب معادل  549مترمكعب در ساعت، مصرف انرژي معادل  4599

ميليون دستگاه کولر آبي در کشور موجود است که ساالنه  35دهد که در حال حاضر حدود ها نشان ميبررسي

تور فرسوده در بخش خانگي وشود. ساالنه تعداد زيادي الكترومهزار دستگاه به اين تعداد افزوده مي 899حدود 

 ميليون دستگاه الكتروموتور کولري ساالنه در کشور معيوب  1شوند. حدود وارد چرخه ميمجدداً تعمير و 

هزار دستگاه  899هزار دستگاه از اين الكتروموتورها با نمونه نو جايگزين شده و حدود  499ه حدود شوند کمي

 33بيش از شوند. ؛ مابقي نيز از چرخه مصرف خارج ميشوندديگر مجدداً توسط تعميرکاران سيم پيچي مي

ها در طول عمر خود به طور سال وجود دارد که الكتروموتورهاي آن 5ميليون کولر آبي با عمر متوسط بيش از 

ميليون دستگاه الكتروموتور آن سيم پيچي شده و مجدداً  5/5ميليون حدود  33اند. از اين طبيعي سوخته

جويي ناشي از جايگزيني يک الكتروموتور سيم پيچي شده اند. متوسط ميزان صرفهبرداري قرار گرفتهمورد بهره

ميليون دستگاه پتانسيل  5/5باشد که براي يلووات ساعت بر سال ميک 113با يک الكتروموتور نو )همان مدل( 

 ميليون کيلووات ساعت خواهد بود. 1499جويي انرژي در الكتروموتورهاي کولري معادل صرفه

به منظور بهبود راندمان و  3131کولر آبي توسط سازمان بهره وري انرژي : در سال  EERحمايت از ارتقاي  –

ميليارد ريال تسهيالت از محل يارانه سود تسهيالت در  55هزار دستگاه کولر آبي، مبلغ  4/388ارتقاي رتبه 

گيگاوات  5/69ت که ميزان صرفه جويي برق حاصل از اين پروژه به ميزان، فهاي سازنده قرار گر اختيار شرکت

 باشد.  ساعت مي

اندازي خط توليد عايق  اهسازي مصرف سوخت، جهت ر پرداخت يارانه سود تسهيالت توسط شرکت بهينه  –

ميليارد  35برودتي از جنس نيتريل فوم در شرکت سانا عايق که ميزان تخصيص يارانه به اين طرح،  -حرارتي

جويي انرژي  ميليون متر مربع عايق توليد نموده و صرفه 1/3برابر  3131ريال مي باشد. اين خط توليد در سال 

 هزار متر مكعب گاز طبيعي بوده است.  1369 به ميزان 3131ناشي از اين طرح در سال 

استاندارد مصرف انرژي بر  3139در ايران تا سال  بر خانگی:جويی ناشی از استاندارد سازي تجهیزات انرژي صرفه

ها براي اغلب محصوالت برقي خانگي تدوين و اين محصوالت بر اساس اين رده  Gتا   Aهاي انرژي از ردهاساس برچسب

اجازه توليد ندارد. برچسب انرژي مقايسه   Gاند و در اغلب استانداردها، تجهيزي با راندمان کمتر از ردهشده بنديطبقه

دهد که مشتري بر اين اساس کاالي خود را انتخاب کند. بنابراين کند و اجازه ميراندمان را با محصوالت مشابه فراهم مي

ف باالي انرژي که مشتريان عام )غير متخصص( آن را مستقيم از بازار براي تدوين استاندارها بر روي تجهيزات با مصر

کنند، تمرکز شده است. همانطور که در چند سال گذشته از نتايج آن مشاهده شده است، استاندارد هرچه خريداري مي

 که بيشترين ميزان دهد ها نشان ميتواند منافع بيشتري را به همراه داشته باشد. بررسيزودتر و بهتر اجرا شود، مي
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جويي، از چهار محصول المپ، يخچال فريزر، کولر اسپليت و کولر آبي به دست آمده است و علت اصلي آن ايجاد  صرفه

باشد. يكي از مشكالت شبكه برق در حال حاضر آزمايشگاه مرجع و حمايت دولت از جايگزيني المپ کم مصرف مي

کيفيت و ايجاد آزمايشگاه مرجع  بسياري براي جلوگيري از ورود محصوالت بيکولرهاي گازي غير استاندارد است و تالش 

در مبادي ورودي انجام گرفته که به علل مختلف تاکنون به نتيجه مناسب نرسيده است. اگر بر اجراي صحيح  

ايش و در نتيجه جويي موجود را افزتوان ميزان صرفهاستانداردهاي تدوين شده ديگر نيز نظارت مناسب به عمل آيد، مي

مصرف برق را کاهش داد. متأسفانه تعدادي از استانداردهاي تدوين شده به درستي و به صورت کامل اجرا نشده و با 

گردد که به شرح  اهداف استانداردها فاصله زيادي دارند. در مجموع براي اجراي بهتر استانداردها سه راهكار پيشنهاد مي

هاي استاندارد مرجع تا بتوان استانداردها را اجباري نمود، تعيين تعرفه مناسب براي تست باشد: ايجاد آزمايشگاه زير مي

هايي جهت توليد هاي مرجع نقش ايفا نمايد، تخصيص مشوقبه نحوي که بخش خصوصي نيز در ايجاد آزمايشگاه

تجهيز گازسوز، آبگرمكن فوري محصوالت با راندمان باالتر. وزارت نفت نيز صرفه جويي حاصل از ارتقاي راندمان دو 

ميليون متر  5/853،  3131را در سال از رده فعلي اين تجهيزات به رده هدف گازسوز و بخاري گازسوز دودکش دار 

 مكعب گاز طبيعي محاسبه نموده است. 

 شده است: انجام  3131وري انرژي ايران در سال  هاي مطالعاتي زير توسط سازمان بهره پروژه هاي مطالعاتی: پروژه

هاي سرمايشي و تهويه مطبوع: بار سرمايشي بيانگر هاي نوين سيستماي در زمينه فناوريمطالعات توسعه –

ميزان حرارتي است که بايد دفع گردد تا ساختمان در شرايط مورد نظر )آسايش( باقي بماند. بخشي از اين 

ي و بخش ديگر بواسطه عوامل داخلي حرارت بواسطه عواملي خارج از ساختمان مانند شرايط آب و هواي

اي از حرارت منتقل شده به داخل گردد. بخش عمدههمچون حرارت توليد شده نفرات و تجهيزات ايجاد مي

ساختمان بعلت اختالف دمايي است که بين محيط بيرون و دماي مورد نظر داخل ساختمان وجود دارد. در 

ارامتري با عنوان روز درجه سرمايش و روز درجه گرمايش بررسي ميزان بارهاي سرمايشي و گرمايشي از پ

تر روز درجه سرمايش باشد. به طور دقيقاي بيانگر اين اختالف دما ميگردد گه در واقع بگونهاستفاده مي

بيانگر اين است که دماي محيط چه مقدار )به درجه( و به چه مدت )به روز( از يک حد معين بيشتر بوده 

شود. در اين مطالعه روز درجات سرمايش ماهيانه و ساليانه با پايه ين، دماي پايه ناميده مياست. اين حد مع

گيري شده است و سپس بر اين اساس اولويت بندي شهر کشور اندازه 19درجه براي  11و  13، 33دمايي 

 هاي سرمايش مختلف در کاربري مسكوني تعيين شده است. اقتصادي سيستم

ها  هاي عمومي و بزرگ، بيمارستان : در بين ساختمانها وري انرژي در بيمارستان يش بهرهکاهش مصرف و افزا –

هاي غير پرسنلي را در  کنندگان بزرگ انرژي هستند. هزينه انرژي، قسمت قابل توجهي از هزينه از مصرف

ه توسط آنها، اثر دهد و به طور مستقيم بر قيمت تمام شده خدمات ارائه شد ها به خود اختصاص مي بيمارستان

هزار تخت  339جويي انرژي دارند. نزديک به  ها پتانسيل بااليي نيز در صرفه گذارد. در عين حال بيمارستان مي

 38999بيمارستان )دولتي و خصوصي( در کشور وجود دارد که به همراه حدود  3999بيمارستاني و نزديک به 

بهداشتي و درماني ديگر )سرپايي و تشخيصي مانند  مرکز بهداشت و هزاران مرکز 1699خانه بهداشت و 
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دهند. در  داروخانه و درمانگاه و دندانپزشكي و راديولوژي( شبكه خدمات بخش سالمت کشور را تشكيل مي

کنار اين مراکز بهداشتي، صدها آمبوالنس نيز در شبكه اورژانس کشور وجود دارند که سوخت مايع )بنزين( 

 39اي که در وزارت بهداشت انجام شده است، نشان داده شد که نزديک به مطالعه کنند. در نتيجه مصرف مي

ها شود و افزايش قيمت اين حاملهاي انرژي ميها صرف خريد حامل درصد از سبد هزينه جاري بيمارستان

 نشان ها و بخش سالمت داشته باشد. مطالعات موردي  هاي بيمارستانتواند تأثير قابل توجهي در هزينهمي

مگاژول بر متر مربع و بعد از  1999سازي هاي فسيلي قبل از بهينهدهد که شاخص مصرف سوختمي

درصدي در کاهش مصرف( و همچنين شاخص مصرف  49مگاژول بر متر مربع )پتانسيل  3899سازي  بهينه

ووات ساعت بر متر کيل 399سازي  کيلووات ساعت بر متر مربع و بعد از بهينه 319سازي  برق قبل از بهينه

 درصدي در کاهش مصرف(. 15مربع گزارش شده است )پتانسيل 

انجام   3153اجرايي زير توسط وزارت نيرو در سال   پروژه هاي اجرايی در بخش تجهیزات انرژي بر خانگی: پروژه

 گردد :در زير ارائه مي 3131شده است که خالصه اي از آن به همراه  نتايج پروژه در سال 

بر  3153اي در ايران به سال ح توسعه استفاده از المپ کم مصرف: سابقه استفاده از المپ کم مصرف يارانهطر  –

گردد. شرکت توانير به عنوان متولي طرح توسعه استفاده از المپ کم مصرف در کشور معرفي گرديده و توسط مي

(، موفق به توزيع حدود 3153-88هاي ساله )سال 39هاي زير مجموعه خود طي يک دوره ها و شرکتسازمان

وري انرژي اي بين مشترکين گرديده است. در اين راستا سازمان بهرهميليون شعله المپ کم مصرف يارانه 398

دار بوده هاي فوق را عهدهميليون شعله از المپ 31مسئوليت توزيع بيش از  88الي  85هاي ايران در طي سال

هاي روشنايي معابر در محدوده فعاليت اصلي طرح بر اجراي پروژه اصالح سيستمتاکنون،  3183است.  از سال 

متمرکز بوده است. نتايج حاصل از  LEDهاي توزيع نيروي برق و همچنين توسعه استفاده از محصوالت شرکت

فاده از از محل طرح توسعه استفاده از المپ کم مصرف از طريق است 3131هاي پايلوت انجام شده در سال پروژه

هاي هاي توزيع نيروي برق استانتوسط شرکت LEDهاي طرح اصالح سيستم روشنايي معابر با استفاده از چراغ

جويي در المپ و چراغ تعويض شده، صرفه 3159گلستان، يزد، خراسان جنوبي و شهرستان اصفهان با تعويض 

جويي صرفه .کيلووات بوده است 315ميزان  مگاوات ساعت و کاهش توان به 591مصرف انرژي ساليانه به ميزان 

هاي اي در ساختمانلوله LEDهاي در مصرف انرژي ساليانه از طريق اصالح سيستم روشنايي با استفاده از المپ

اي استان خوزستان، هرمزگان، يزد، زنجان، سيستان و هاي برق منطقهدولتي در شرکت توانير و شرکت

مگاوات  3143المپ تعويض شده به ميزان  31399ي تهران مجموعاً با تعويض بلوچستان و بيمارستان طالقان

 کيلووات بوده است.  161ساعت و کاهش توان به ميزان 

 

 سازي تأمین و توزيع بخش انرژي بهینه -6-12-1

ي تحقق باشد. در راستا هاي بهينه تأمين و توزيع انرژي مي از جمله اهداف اصلي بخش انرژي کشور، توسعه فناوري

 به انجام رسيده است: 3131اين هدف اقداماتي به شرح زير در سال 
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ميزان اعتبار هزينه شده در قالب سه پروژه افزايش راندمان و  سازي واحدهاي نیروگاهی:طرح افزايش کارايی و بهینه

از ابتداي  ،توليد پراکندههاي نمونه و ظرفيت توليد واحدهاي حرارتي، مطالعه و اجراي سيستم ذخيره سرما در ساختمان

هاي مطالعاتي و امكان سنجي، منجر به افزايش توان باشد که عالوه بر نتايج کيفي پروژهميليارد ريال مي 499حدود طرح 

هاي هاي اجرايي نيروگاهي شده است. بر اساس شاخص عملكرد طرح افزايش کارايي در نيروگاهمگاواتي در پروژه 133

هاي شود که در مقايسه با هزينه الزم براي نيروگاهريال به ازاي هر کيلووات برآورد مي ميليون 15/3بخاري و گازي حدود 

دالر بر هر کيلووات و نيروگاه  559ترکيبي دالر به ازاي هر کيلووات، سيكل 499الي  159جديداالحداث )نيروگاه گازي 

هاي بخاري و گازي طي قه طرح افزايش کارايي توليد در نيروگاهدالر بر هر کيلووات(، بسيار کم است. بررسي ساب 3999بخار

هاي گذشته مبين اين واقعيت است که افزايش توان نيروگاهي محقق شده در مقايسه با جمع اعتبار تخصيصي طرح سال

قدامات بسيار مناسب ارزيابي شده و شاخص آن در مقياس جهاني از مقدار مناسبي برخوردار است. در اين خصوص، با ا

سيكل منتظر قائم، خنک  4و  1واحدهاي  1نيروگاه زاهدان، سيستم فاگ بلوک  6صورت گرفته بر روي سيستم فاگ واحد 

سيكل ترکيبي شهيد  4و  1نيروگاه  منتظر قائم، واحدهاي  4و  1کاري هواي ورودي کمپرسور سيكل ترکيبي واحدهاي 

سيكل ترکيبي زواره، بازسازي بويلر نيروگاه بندر عباس، طي  1و  3 سيكل ترکيبي قم، واحدهاي 4و  1رجايي، واحدهاي 

 است. مگاوات افزايش توان حاصل شده  5/335مجموعاً  3131الي  3133هاي سال

 در اين خصوص اقداماتي به شرح زير صورت گرفته است: سازي شبکه توزيع برق:بهینه

 يک بار شبكه سراسري کشور.مگاوات پ 3319کاهش پيک بار و کاهش   پروژه 35انجام  –

هاي توزيع مشترک صنعتي در شرکت 1418اجراي برنامه تعطيالت و تعميرات ساالنه صنايع با همكاري  –

مگاوات کاهش نياز مصرف شبكه سراسري برق کشور در طول  499اي با اثر بخشي نيروي برق و برق منطقه

 3331روز پيک شبكه سراسري و کاهش همزمان مگاوات از نياز مصرف  813سه ماه اجراي برنامه و کاهش 

 مگاوات در کشور.

مشترک صنعتي يک و بيش از يک  115اجراي طرح ذخيره عملياتي صنايع براي سال اول که با همكاري  –

 159 ميزان مگاوات انجام شده  و در نتيجه نياز مصرف شبكه سراسري برق در دوره زماني تير و مرداد ماه به

 ه است.مگاوات کاهش يافت

هاي توزيع نيروي برق با اجراي برنامه جلب همكاري مشترکين کشاورزي در ساعات اوج بار تابستان در شرکت –

مگاوات کاهش نياز مصرف شبكه  846هزار مشترک کشاورزي با اثربخشي  19مشارکت و همكاري بيش از 

 سراسري برق کشور.

رساني و آموزش اين گروه از مشترکين و با اطالعسازي مصرف انرژي مشترکين تجاري اجراي برنامه بهينه –

مگاوات کاهش نياز مصرف  45مصرف و راندمان باال با اثر بخشي شعله المپ پرمصرف به کم 318639تبديل 

 شبكه سراسري برق کشور.

ORCمطالعات پياده سازي سيستم توليد برق  –
با استفاده از انرژي خورشيد در ساختمان شهيد قاسمي شرکت  3

هاي توانير و به منظور استفاده از انرژي خورشيدي در کاهش بار سرمايشي ساختمان  در تخصصي توانيرما

 
 چرخه رانكينگ با استفاده از بازيافت حرارت طبيعي جهت توليد انرژي. ( 3
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 .هاساير شرکتهاي تابعه و الگوسازي براي شرکت

با هدف الگوسازي بازيافت  ORCشرکت توانير جهت انجام پروژه  4بررسي ميزان مصرف برق ساختمان شماره  –

 ور توليد برق.ها به منظحرارت در ساختمان

 ها و مناطق مختلف کشور. تدوين معيار مصرف انرژي در بخش مشترکين خانگي در اقليم –

 پروژه پايلوت تعويض الكتروپمپ شناور با شافت غالفي در منطقه جنوب کرمان. –

 اي در بخش مديريت مصرف.هاي برق منطقههاي توزيع نيروي برق و شرکتهمكاري در اجراي مميزي شرکت –

هاي توزيع در شرکت 3494اتي نمودن مطالعات طرح جامع مديريت مصرف برق در چشم انداز سال عملي –

 مازندران با همكاري دانشگاه تربيت مدرس.توزيع استان نيروي برق استان فارس و 

اجراي طرح پايلوت طرح جامع راهبردي مديريت مصرف در چشم انداز بيست ساله در شرکت هاي توزيع  –

 ستان فارس.مازندران و ا

يک سيستم يكپارچه شامل سخت افزار، نرم افزار، شبكه  "فهام" گیري و مديريت انرژي: فراسامانه هوشمند اندازه

باشد و اطالعاتي نظير مصرف، ديماند، ولتاژ، جريان و اطالعات ديگر را از سمت مصرف کننده  و بستر مخابراتي مي

قرائت و مديريت مصرف برق براي کليه مشترکان به عهده  ،هوشمند سازي کامل شبكهکند. وظيفه پياده دريافت مي

باشد. هدف از اجراي اين طرح، فراهم شدن بستر اصالح الگوي مصرف، بستر سازي مناسب وري انرژي مي سازمان بهره

يط عادي و بردار شبكه در شراها، امكان اعمال مديريت بار توسط بهرهبراي اجراي کامل قانون هدفمند کردن يارانه

اضطراري، کاهش دخالت و خطاي نيروي انساني در قرائت و صدور قبض و بهبود وصول مطالبات، کاهش تلفات غير فني 

و مشخص سازي و مانيتورينگ تلفات فني شبكه توزيع، افزايش کيفيت خدمات و کاهش زمان قطعي و نظارت بر کيفيت 

اندازي بازار هاي پاک، امكان پيش فروش برق و راهپراکنده و انرژي برق، ايجاد بستر براي گسترش استفاده از توليدات

سازي و توسعه هاي مناسب جهت پيادهبرداري و نگهداري، ايجاد زيرساختهاي بهرهکردن هزينهفروشي برق، بهينهخرده

مقرر گرديده اين  شبكه هوشمند در کشور و فراهم آوردن بستر مناسب جهت قرائت مكانيزه کنتورهاي آب و گاز است.

 طرح در دو مرحله به شرح زير اجرا گردد. 

تدابير کردن در اين مرحله از يک سو با در نظر گرفتن تجارب کشورهاي پيشرو و از سوي ديگر اهميت لحاظ  –

امنيتي مقرر گرديد که طرح فهام در کشور به صورت يكپارچه اجرا نشود و زيرساخت نرم افزاري طرح فهام در 

تهران(. با  -جنوب غرب -جنوب شرق -شمال غرب -سازي گردد )شامل شمال شرق ه در کشور پيادهپنج ناحي

افزاري مستقل  عنايت به اين موضوع کشور به پنج ناحيه تقسيم و مقرر شد که در هر ناحيه يک زير ساخت نرم

د فاز اول طرح براي يک ميليون از اين رو و با توجه به اينكه بر اساس ابالغ وزارت نيرو مقرر شده بو .ايجاد شود

هزار  199هايي شامل  سازي گردد، نواحي پنجگانه فوق به صورت پايلوتمشترک در سراسر کشور پياده

باشند، هاي پايلوت وسيع ميهزارتايي که در واقع پروژه 199ناحيه  5مشترک تعريف شدند. به منظور انتخاب 

توجيهي مربوطه مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به تعداد  شرايط انتخاب مناطق پايلوت ضمن تهيه گزارش

مشترکين مالحظه شد که امكان برآورده شدن تمام اين شرايط در هر يک از اين مناطق به استثناي شرايط 

اند که تا حد امكان در  باشد. لذا با در نظر گرفتن تعداد، نواحي به شكلي انتخاب گرديدهآب و هوايي مهيا مي
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کت توزيع يكپارچه و به عدد مذکور نزديک باشند و نيز تنوع شرايط آب و هوايي را نيز در بر داشته سطح شر

شرق، شهرستان مشهد  غرب، بوشهر از منطقه جنوب هاي توزيع نيروي برق زنجان از منطقه شمالباشد. شرکت

انتخاب شدند. به دليل ماهيت از شمال شرق، اهواز از جنوب غرب و استانهاي تهران و البرز از ناحيه مرکزي 

ها در  تعريف شدند )مدل اجرايي( و از آنجائي که اين پروژه EPCکار، اين پروژه در نواحي مذکور به صورت 

شدند، نياز به مشاور معتبر خارجي به منظور اجراي آن احساس کشور جديد بوده و براي نخستين بار اجرا مي

هاي  نوع يک استفاده شود. الزم به ذکر است که يكي از خروجي EPCر شد و بنابراين مقرر گرديد از پيمانكا

باشد. شروع طرح فهام مصادف با شروع  ها مي مهم فاز اول طرح فهام، نهايي شدن استانداردها و نيازمندي

ي گيري هوشمند در دنيا بود و بسياري از استانداردهاي اين حوزه نهاي هاي اندازه سيستم يها بسياري از پروژه

بود و الزم بود که فاز اول طرح فهام به صورت کامل اجرا شود و پس از آن فازهاي بعدي شروع شوند،   نشده

گيري هوشمند در دنيا تغيير کرده و اين طرح  هاي اندازه هاي سيستم ولي با عنايت به اينكه شرايط اجراي طرح

اري از استانداردهاي در اين حوزه نهايي هاي وسيع در کشورهاي پيشرو در حال اجرا بوده و بسي در مقياس

تواند پس از نهايي شدن مرحله طراحي  اند، لذا فازهاي بعدي طرح فهام با توجه به اين تغيير شرايط مي شده

 تفصيلي فاز اول طرح شروع گردد. 

کشور، در ميليون مشترک کل  11در مرحله دوم طرح فهام مقرر گرديد با توجه به آمارهاي موجود، با توجه به  –

ميليون مشترک تحت پوشش طرح قرار گيرند. با توجه به اينكه بر اساس مصوبه مجلس  3مرحله اول، حدود 

گيري هوشمند براي مشترکين پر مصرف و نقاط اصلي شبكه سازي سيستم اندازهشوراي اسالمي، اولويت پياده

سازي فازهاي نرم افزاري الزم جهت پيادهسازي سيستم بر روي اين نقاط زير ساخت باشد، بنابراين پيادهمي

درصد از  15هاي توزيع را فراهم مينمايد. در مرحله دوم در نظر است با عنايت به اينكه بعدي طرح در شرکت

 درصد از کل مشترکين را تشكيل  1/3کل بار مصرفي شبكه مربوط به به اين دسته از مشترکين ) که 

زم جهت نصب کنتور هوشمند براي اين گروه با هدف پايش و مديريت بار ريزي الباشد، برنامهدهند( ميمي

  درصد بوده است. 4/31حدود ، 3131پيشرفت کل پروژه تا انتهاي سال  انجام گردد. در مجموع درصد

 

 آموزش و آگاهسازي  -2-12-1

 به شرح زير بوده است: 3131اقدامات انجام شده توسط وزارت نيرو در سال 

 وري انرژي:ازمان بهرههاي س پروژه

 34موضوع در  351تعداد  3131هاي انرژي برون سازماني، تا پايان بهمن سال  حمايت از سمينارها و همايش –

 ،موضوع مورد حمايت مادي و معنوي قرار گرفت 51اين ميان از جلسه مورد بحث و بررسي قرار گرفت که 

ترجمه هندبوک مديريت انرژي و تهيه و تدوين  تهيه و حمايت از متون تخصصي مديريت انرژي، از جمله –

  ،کتابچه آمار انرژي

هاي کشور در خصوص ايجاد پارک انرژي پيرامون مفهوم، ماهيت و  ارائه مشاوره فني و آموزشي به شهرداري –

اي براي تهيه هاي انرژي و مطالعه موردي جهت احداث در شهر شيراز و انجام خدمات مشاورهساختار پارک



  در ايرانژي انرتحوالت بخش  

  

73 

 هاي انرژي شيراز،  گذاري در اجرا، تأمين و نگهداري پارکرمايهپكيج س

گردآوري اطالعات و تهيه پيش طرح آموزش مسئولين سراهاي محالت و آموزش مديريت مصرف انرژي از  –

  ،وه مديريت مصرف انرژي در سراي محالترطريق استقرار کارگ

  ،ترسيم نقشه راه و سند جامع آموزش مديران انرژي –

هاي جديد مديريت مصرف انرژي، تفاهم نامه همكاري با انتشارات فني ايران در خصوص توليد مؤلفهانعقاد  –

کتاب در مقاطع  6ويرايش کتب ارسالي از انتشارات توسط کارشناسان سازمان، در دست چاپ قرار گرفتن 

 عناوين ژي با هزار جلد کتاب با مضامين و موضوعات مختلف انر 31سني ب و ج، سفارش و خريد بيش از 

 جويي در مصرف انرژي، ارزش برق، بازيافت، مصرف عاقالنه انرژي و برق براي نوجوانان.صرفه

 :وزارت نیرووري برق و انرژي  هاي نو، استاندارد و ارتقاي بهره هاي دفتر توسعه انرژي پروژه

يع کوچک، بزرگ و هاي آموزش عمومي و تخصصي مديريت انرژي براي مديران انرژي صنابرگزاري دوره –

نفر آموزش گيرنده تا  1539هاي خدمات انرژي در مرکز ملي آموزش مديريت انرژي در صنعت )تعداد شرکت

 ( .3131پايان سال 

آشنايي با راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در تأسيسات گرمايشي و "برگزاري دوره آموزش تخصصي  –

برداران و مسئولين تعمير و نگهداري نفر از بهره 55 ساعت و با حضور 36به مدت  "سرمايشي ساختمان

 هاي تابعه وزارت نيرو.تأسيسات ساختمان از شرکت

المللي ژاپن )جايكا( در خصوص پروژه ارتقاي  هاي بين همكاري مشترک معاونت برق و انرژي با آژانس همكاري –

هاي دولتي. براي اجراي  ختمانهاي نمونه در سا ( و انجام پروژهESCOهاي خدمات انرژي ) ظرفيت شرکت

، چندين 3131و تا پايان سال  3131هاي دولتي، از بهمن سال  هاي نمونه خدمات انرژي در ساختمان پروژه

هاي نمونه خدمات  هيأت از کشور ژاپن براي ارائه خدمات مشاوره و ايجاد بستر مناسب جهت اجراي پروژه

 اند. شده هاي دولتي به ايران اعزام انرژي در ساختمان

 هاي شرکت مادر تخصصی توانیر:  پروژه

 اي و توزيع هاي برق منطقه برگزاري کارگاه آموزشي تشريح روش پياده سازي معيار مصرف انرژي صنايع حوزه شرکت –

 .گر مصرف انرژي در ساختمان برگزاري سمينار آشنايي با نرم افزار تحليل  –

 هاي خدمات انرژي. تبرگزاري سمينار آموزشي توسعه و حمايت از شرک –

 سازي مشترکين در صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران.هاي آگاههمكاري در تهيه برنامه –

 سازي مصرف انرژي.ها جهت درج مطالب بهينهها، مجالت و روزنامههمكاري با نشريه –

 زي مصرف برق براي بانوان.ساهمكاري با دفتر امور زنان شرکت توانير و وزارت نيرو در زمينه برگزاري جلسات بهينه –

 سازي مصرف برق.بررسي کتب کمک آموزشي بهينه –

 همكاري در تهيه تيزرهاي تبليغاتي براي دفتر روابط عمومي. –

 هاي تهران. سازي مصرف انرژي در محل دائم نمايشگاه همكاري در برگزاري نمايشگاه بهينه –



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرژی ترازنامه جداول   -1-11-1

 های عمده اقتصاد انرژیروند شاخص  -2-11-1

 جداول نفت  -3-11-1

 گازطبيعي جداول   -4-11-1
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 های تجدیدپذیرانرژی جداول  -7-11-1

 جداول انرژی و محيط زیست   -8-11-1

 ای انرژیضنه سازی عرضه و تقايل بهجداو -9-11-1

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ایراندر  انرژیبخش آمارهای جداول  -11-1
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 سری زماني عرضه انرژی اوليه و کل مصرف نهایي   -

 هاسری زماني کل مصرف نهایي به تفکيک بخش  -
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 ل كشور ك 1158تراز انرژي سال  : (1-1جدول )
 بشکه معادل نفت خام( )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

 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) صادرات
 -1076.1 -36.1 -0.3 - - - -1.6 -1114.1 

 3.7- - - - - - - 3.7- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 7.4- - - - - - - 7.4- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

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 

 و تلفات مصارف بخش اندژي

 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 3
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEاردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و وينيز م MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت بندي 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  1158تراز انرژي سال  : (1-2جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
نفت خام و 

هاي  وردهفرآ

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 315.9 - * 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 * - - - -0.2 -152.3 

 0.5- - - - - - - 0.5- لمللي ا هاي بين سوخت كشتي

 1.0- - - - - - - 1.0- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري  

3.3 - -0.2 - - - - 3.2 

 182.0 * * 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 * 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 نهايي كل مصرف 

         

 56.1 6.1 - - 1.6 * 36.0 12.4 خانگي، عمومي و تشاري

 26.6 3.9 - - - 0.05 14.3 8.3 صنعت

 36.0 * - - - - 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 مي3
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 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميرات گاز مايع پتروشيمي( شامل صاد1
 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 مينفت، گاز و ايستگاه هاي( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
 ناچيز است.مقدار  *
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 ل كشور ك 1158تراز 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

انرژي 

يدي خورش

 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  سوخت هواپيماهاي بين

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- هانيدوگا 

 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 3
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 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيم1
 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 ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
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 كل كشور  1158تراز انرژي سال  : (1-4جدول )
 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 - * 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 * - - - -0.2 -153.0 

 1.1- - - - - - - 1.1- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.0- - - - - - - 1.0- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري  

5.6 - -0.2 - - - - 5.4 

 195.4 0.1- * 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 * 1.4- - 0.2- 31.8- 11.7- هانيدوگا 

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي 

 0.2- - - - - 0.2- - - حدهاي كور  بلندوا

 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 * 39.5 12.6 خانگي، عمومي و تشاري

 32.3 4.2 - - - * 19.2 8.9 صنعت

 35.8 * - - - - 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 مي3
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEسترسي به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دينيز م MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل بندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
 د.گردهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
  ناچيز است.مقدار  *
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 ل كشور ك 1158تراز 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  

 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  سوخت هواپيماهاي بين

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 

 ژي و تلفاتمصارف بخش اند

 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 حمل و نقل

 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 3
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEواردات  گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد وينيز م MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  ت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيبندي 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 1158( : تراز انرژي سال 1-8جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
نفت خام و 

هاي  آوردهفر

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير 

 (1)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 كل انرژي كل برق

 330.6 - * 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 * - - - -0.3 -145.2 

 1.6- - - - - - - 1.6- لمللي ا هاي بين سوخت كشتي

 1.0- - - - - - - 1.0- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري  

1.9 - -0.4 - - - - 1.5 

 202.6 0.2- * 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 نفتگا پااليش

 32.8- 17.2 * 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 رف نهايي كل مص

         

 56.7 6.8 - - 0.8 * 37.9 11.3 خانگي، عمومي و تشاري

 34.5 4.4 - - - * 00.1 10.0 صنعت

 37.5 * - - - - 1.6 35.8 حمل و نقل

 5.7 1.7 - - - - 0.2 3.8 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - سايد مصارف

 16.4 - - - - 0.4 5.2 10.9 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي3
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 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميدرات گاز مايع پتروشيمي( شامل صا1
 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
 .گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميي نفت، گاز و ايستگاهها( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
  ناچيز است.مقدار  *
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 كل كشور 1155( : تراز 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  

 آبي

انرژي 

يدي خورش

 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  سوخت هواپيماهاي بين

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- * 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 بيوگازمل ( شا3
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 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.درات مايعات و ميعانات گازي نيز ميها و صا( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 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
 . گرددفشار و ديزل ژنراتورها نيز مي هاي تقويتهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
   ناچيز است.مقدار  *
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 كل كشور  1155تراز انرژي سال  : (1-5جدول )
 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

 336.8 - * 0.6 0.8 0.8 118.0 216.7 ليد تو

(2) واردات
10.9 5.0 0.4 - - - 0.2 16.4 

(3) صادرات
-133.6 -5.8 * - - - -0.5 -139.9 

 2.0- - - - - - - 2.0- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.2- - - - - - - 1.2- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 آماري  اختالف 

1.0 - * - - - - 1.0 

 211.1 0.3- * 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 * 0.6- * 0.2- 37.4- 13.1- هانيدوگا 

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي 

 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 * 40.5 10.3 خانگي، عمومي و تشاري

 35.3 4.7 - - - * 21.7 8.8 صنعت

 41.1 * - - - - 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 مي3
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دينيز م MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت مي ها، يابندي 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  *
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  ل كشورك 1159( : 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

 2529.4 - 0.1 5.6 5.7 5.3 906.7 1606.1 توليد 

(2) واردات
 70.9 56.7 5.6 - - - 1.8 135.0 

(3) راتصاد
-1029.3 -53.5 -0.6 - - - -3.9 -1087.3 

 17.1- - - - - - - 17.1- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 9.0- - - - - - - 9.0- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

-11.4 - -2.6 - - - - -14.0 

 1537.0 2.2- 0.1 5.6 5.7 7.7 909.8 0.010 عرضه كل انرژي اوليه 

         

 6.9- - - - - - - 6.9- (4) التانتقا

 22.9- - - - - - - 22.9- هاي نفتپااليشگا 

 250.0- 137.0 0.1- 5.6- 0.1- 1.2- 282.8- 97.2- هانيدوگا 

 1.2- - - - - 1.2- - - واحدهاي كك سازي

 2.0- - - - - 2.0- - - واحدهاي كور  بلند 

 بخش اندژي و تلفاتمصارف 

 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 3
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEتوليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام ينيز م MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت مي ها، يا به دليل تغيير در مشخصاتبندي 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  1159تراز انرژي سال  : (1-11جدول )
 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

 345.8 - * 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 شتيسوخت ك

 1.2- - - - - - - 1.2- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري  

-1.6 - -0.36 - - - - -1.9 

 210.1 0.3- * 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 * 0.8- * 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

 انتقال و توزيع 

-3.4 
(5)

-9.2 -0.2 - - - -3.5 -16.3 

         

 155.1 15.0 - - 0.8 0.2 76.5 60.0 كل مصرف نهايي 

         

 57.7 7.6 - - 0.8 * 40.3 9.0 خانگي، عمومي و تشاري

 38.5 5.1 - - - * 25.6 7.8 صنعت

 38.7 * - - - - 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 ف غيداندژي مصار

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي3
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 1

   مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 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
 . گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاهپااليشگاه ( شامل مصرف گازطبيعي در5
  ناچيز است.مقدار  *
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  كل كشور 1191( : تراز انرژي سال 1-11جدول )
 )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

 2562.9 - 0.6 0.1 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  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

38.0 - -1.2 - - - - - 36.8 

 1593.4 2.9- 0.6 0.1 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 

 253.7- 141.2 0.6- 0.1- 7.1- 0.1- 1.4- 245.1- 140.4- هانيدوگا 

 1.3- - - - - - 1.3- - - واحدهاي كك سازي

 2.4- - - - - - 2.4- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-30.9 
(5)

 -65.3 -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 3
ان هـا، ميـز  پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  ه ديگر صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآوردبندي 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  1191( : تراز انرژي سال 1-12جدول )
 معادل نفت خام( تن)میلیون 

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

ذير قابل تجديدپ

 (1)احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

انرژي 

 اي هسته

كل 

 برق

كل 

 انرژي

 350.3 - 0.1 * 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  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

5.2 - -0.2 - - - - - 5.0 

 217.8 0.4- 0.1 * 1.0 0.8 1.2 131.6 83.5 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 0.4- - - - - - - - 0.4- (4) انتقاالت

 3.3- - - - - - - - 3.3- ي نفتهاپااليشگا 

 34.7- 19.3 0.1- * 1.0- * 0.2- 33.5- 19.2- هانيدوگا 

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي

 0.3- - - - - - 0.3- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 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 * 43.5 7.6 خانگي، عمومي و تشاري

 40.1 5.6 - - - - * 29.3 5.3 صنعت

 39.4 * - - - - - 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 مي3
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 1

 ديده است.   مصرف اين محصول معادل واردات فرض گر
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 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
 . گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاهزطبيعي در پااليشگاه( شامل مصرف گا5
  ناچيز است.مقدار  *
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  كل كشور 1191( : تراز انرژي سال 1-11جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده

 نفتي

 سنگ زغال گازطبيعي

منابع 

تجديدپذير قابل 

 (1)قاحترا

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

انرژي 

 اي هسته

كل 

 برق
 كل انرژي

 2222.5 - 3.3 0.1 7.3 8.4 5.1 988.5 1209.7 توليد 

(2) واردات
 12.6 29.4 4.4 * - - - 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 

 1599.8 4.2- 3.3 0.1 7.3 8.4 7.2 956.2 621.5 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 12.1- - - - - - - - 12.1- (4) انتقاالت

 8.2- - - - - - - - 8.2- هاي نفتپااليشگا 

 266.3- 149.5 3.3- 0.1- 7.3- 0.08- 1.4- 256.4- 147.3- هانيدوگا 

 0.8- - - - - - 0.8- - - واحدهاي كك سازي

 1.7- - - - - - 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 3
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 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  فرآورده ديگر صورت مي ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يکبندي 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  *



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  36

 

 كل كشور 1191( : تراز انرژي سال 1-14جدول )
 معادل نفت خام( تنمیلیون )

 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 * 1.0 1.1 0.7 135.1 165.4 توليد 

(2) واردات
 1.7 4.0 0.6 * - - - 0.3 6.7 

(3) دراتصا
 -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 

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

1.1 -0.4 -0.1 - - - - - 0.0 

 218.7 0.6- 0.4 * 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- * 1.0- * 0.2- 35.0- 20.1- هانيدوگا 

 0.1- - - - - - 0.1- - - واحدهاي كك سازي

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي كور  بلند 

 صارف بخش اندژي و تلفاتم

 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 * 39.7 7.2 خانگي، عمومي و تشاري

 41.5 5.8 - - - - * 30.3 5.4 صنعت

 41.1 * - - - - - 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. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي3
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEواردات  گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد وينيز م MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  ت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيبندي 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. *
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 كل كشور  1192( : تراز انرژي سال 1-18جدول )
 خام( )میلیون بشکه معادل نفت

 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

 2229.9 - 8.1 0.2 8.6 8.3 5.1 992.6 1206.6 توليد 

(2) واردات
19.7 33.8 4.2 * - - - 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  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

66.3 -4.8 1.1 - - - - - 62.7 

 1666.9 4.6- 8.1 0.2 8.6 8.4 9.0 963.2 674.0 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 6.3- - - - - - - - 6.3- (4) انتقاالت

 14.1- - - - - - - - 14.1- هاي نفتپااليشگا 

 276.0- 154.3 8.1- 0.2- 8.6- 0.1- 1.6- 230.9- 180.9- هانيدوگا 

 1.3- - - - - - 1.3- - - 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 -138.7 

          

 1228.6 120.4 - - - 8.3 3.1 662.3 434.4 كل مصرف نهايي 

          

 438.5 56.2 - - - 8.3 0.1 322.3 51.6 خانگي، عمومي و تشاري

 302.3 42.3 - - - - 0.7 223.8 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

 124.9 - - - - - 2.3 67.6 55.0 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 3
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEت که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر اسينيز م MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميدهبندي مجدد فرآوردر نتيجه طبقهانتقاالت ( 4
  گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
 ناچيز است.مقدار  *
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 كل كشور  1192ي سال ( : تراز انرژ1-18جدول )
 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

 304.8 - 1.1 * 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  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

9.1 -0.7 0.2 - - - - - 8.0 

 227.9 0.6- 1.1 * 1.2 1.2 1.4 131.7 92.1 ه عرضه كل انرژي اولي

          

 0.9- - - - - - - - 0.9- (4) انتقاالت

 1.9- - - - - - - - 1.9- هاي نفتپااليشگا 

 37.7- 21.1 1.1- * 1.2- * 0.2- 31.6- 24.7- هانيدوگا 

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-5.2 
(5)

 -9.6 -0.2 - - - - -4.0 -19.0 

          

 168.0 16.5 - - - 1.1 0.4 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 - - - - 0.1 30.6 4.8 صنعت

 42.5 * - - - - - 5.7 36.8 حمل و نقل

 6.8 2.7 - - - - - 0.9 3.2 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - سايد مصارف

 17.1 - - - - - 0.3 9.2 7.5 مصارف غيداندژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي3
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEم دسترسي به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدينيز م MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گيرد.  يل تغيير در مشخصات و ماهيت يک فرآورده و يا به دليل ترکيب آن با يک فرآورده ديگر صورت ميها، يا به دلبندي 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. *
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 شور كل ك 1191( : 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

 2380.8 - 8.0 0.2 8.2 8.5 4.7 1109.9 1241.4 توليد 

(2) واردات
 23.8 47.4 2.6 * - - - 2.2 76.1 

(3) صادرات
 -587.4 -61.1 -1.0 * - - - -5.7 -655.1 

 26.6- - - - - - - - 26.6- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 9.3- - - - - - - - 9.3- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

39.5 -9.5 4.2 - - - - -0.6 33.6 

 1799.4 4.1- 8.0 0.2 8.2 8.5 10.5 1086.7 681.4 ي اوليه عرضه كل انرژ

          

 22.7- - - - - - - - 22.7- (4) انتقاالت

 13.7- - - - - - - - 13.7- هاي نفتپااليشگا 

 299.8- 161.5 8.0- 0.2- 8.2- 0.1- 1.8- 316.1- 126.9- هانيدوگا 

 1.7- - - - - - 1.7- - - واحدهاي كك سازي

 2.6- - - - - - 2.6- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-35.6 
(5)

 -74.0 -1.5 - - - - -27.2 -138.3 

          

 1320.7 130.2 - - - 8.4 3.0 696.7 482.5 كل مصرف نهايي 

          

 443.8 62.5 - - - 8.4 0.1 327.6 45.3 خانگي، عمومي و تشاري

 322.9 44.5 - - - - 0.9 241.9 35.6 صنعت

 341.3 0.2 - - - - - 44.5 296.6 حمل و نقل

 50.3 20.7 - - - - - 8.5 21.1 كشاورزي

 2.3 2.3 - - - - - - - سايد مصارف

 160.1 - - - - - 2.1 74.2 83.9 مصارف غيداندژي 

 گردد. مي بيوماس جامد و بيوگاز( شامل 3
هـا، ميـزان   پتروشـيمي  و هادر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات ينيز م MTBEردات ( شامل وا1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.   
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 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 طبقهنتقاالت ا( 4
  گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه( شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه5
 ناچيز است.ر مقدا *
   باشند. مقادير مذکور مقدماتي مي                                                                     
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 كل كشور  1191( : تراز انرژي سال 1-15جدول )
 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

 325.5 - 1.1 * 1.1 1.2 0.6 151.7 169.7 توليد 

(2) واردات
 3.2 6.5 0.4 * - - - 0.3 10.4 

(3) صادرات
 -80.3 -8.4 -0.1 * - - - -0.8 -89.6 

 3.6- - - - - - - - 3.6- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.3- - - - - - - - 1.3- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

تغييررد در اخررايد ايشرراد  ررد  و   

 اختالف آماري

5.4 -1.3 0.6 - - - - -0.1 4.6 

 246.0 0.6- 1.1 * 1.1 1.2 1.4 148.6 93.1 عرضه كل انرژي اوليه 

          

 3.1- - - - - - - - 3.1- (4) انتقاالت

 1.9- - - - - - - - 1.9- هاي نفتپااليشگا 

 41.0- 22.1 1.1- * 1.1- * 0.2- 43.2- 17.3- هانيدوگا 

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي كك سازي

 0.4- - - - - - 0.4- - - واحدهاي كور  بلند 

 مصارف بخش اندژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-4.9 
(5)

 -10.1 -0.2 - - - - -3.7 -18.9 

          

 180.5 17.8 - - - 1.1 0.4 95.2 66.0 ل مصرف نهايي ك

          

 60.7 8.5 - - - 1.1 * 44.8 6.2 خانگي، عمومي و تشاري

 44.1 6.1 - - - - 0.1 33.1 4.9 صنعت

 46.7 * - - - - - 6.1 40.6 حمل و نقل

 6.9 2.8 - - - - - 1.2 2.9 كشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - سايد مصارف

 21.9 - - - - - 0.3 10.1 11.5 صارف غيداندژي م

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي3
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 1

 ده است.   مصرف اين محصول معادل واردات فرض گردي
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 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 ايستگاهبيعي در پااليشگاه( شامل مصرف گازط5
  مقدار ناچيز است. *
   باشند.                                                                  مقادير مذکور مقدماتي مي 
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  د انرژيهاي عمده اقتصاروند شاخص  ( : اطالعات عمومي ـ1-19جدول )

 1155 1158 1158 1158 شرح

     هاي اقتصاد انرژي: شاخص  -1

 73650.6 72583.6 71532.1 70495.8 )هزار نفد(جمعيت كل كشور 

 1942989.5 1918681.0 1906446.7 1769426.0 )ميليارد ريال((  1) توليد ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه 

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 

 

1331.0 

 

 

1402.5 

 

 

1481.9 

 

 

1544.4 

 211.1 200.0 195.4 180.0 )ميليون تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي انرژي 

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
 

907.4 

 

971.9 

 

986.0 

 

1033.8 

 141.3 134.8 132.9 124.0 )ميليون تن معادل نفت خام(

 (2) كل مصرف نهايي

 ()ميليون بشكه معادل نفت خام
 

990.1 

 

1081.1 

 

1106.3 

 

1158.3 

 158.3 151.2 147.8 135.3 )ميليون تن معادل نفت خام(

 221370.0 214530.4 203986.2 192681.8 ساعت( )ميليون كيلوواتتوليد برق كل كشور 

 
 هاي سرانه:  شاخص  -2

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 

 

25099.74 

 

 

26651.64 

 

 

26434.09 

 

 

26381.19 

 عرضه انرژي اوليه 

 )بشكه معادل نفت خام(
 

18.88 

 

12.28 

 

20.20 

 

20.29 

 2.89 2.92 2.73 2.58 )تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي انرژي  

 )بشكه معادل نفت خام(
 

12.87 

 

13.59 

 

13.58 

 

14.04 

 1.92 1.86 1.86 1.76 )تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي 

 ام()بشكه معادل نفت خ
 

14.04 

 

15.11 

 

15.24 

 

15.73 

 2.15 2.08 2.07 1.92 )تن معادل نفت خام(

 3005.68 2955.63 2851.68 2733.24 )كيلووات ساعت(توليد برق 

 
 : ها به توليد ناخالص داخلي نسبت شاخص  -1

    

 عرضه انرژي اوليه  

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
 

0.95 

 

0.95 

 

0.99 

 

0.92 

 0.11 0.11 0.10 0.10 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي انرژي 

 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(
 

0.51 

 

0.51 

 

0.51 

 

0.53 

 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(
 

0.56 

 

0.57 

 

0.58 

 

0.60 

 0.08 0.08 0.08 0.08 )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  هاي عمده اقتصاد انرژيروند شاخص  ( : اطالعات عمومي ـ1-19جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 شرح
      هاي اقتصاد انرژي: شاخص  -1

 79686.0 76942.0 76038.0 75149.7 74733.2 )هزار نفد(جمعيت كل كشور 

 2031596.0 1972853.0 2011554.0 2157934.1 2068911.9 )ميليارد ريال((  1) توليد ناخالص داخلي

 عرضه انرژي اوليه 
 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 
 

1539.0 

 
 

1523.2 

 
 

1529.8 

 
 

1666.9 1799.4 
 246.0 227.9 218.9 219.8 210.1 تن معادل نفت خام()ميليون 

 كل مصرف نهايي انرژي 
 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

 
1034.3 

 
1060.1 

 
1059.5 

 
1103.7 1160.6 

 158.7 150.9 144.8 144.9 141.4 )ميليون تن معادل نفت خام(

 (2) كل مصرف نهايي

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
 

1134.9 
 

1184.6 
 

1182.1 
 

1228.6 1320.7 
 180.5 168.0 161.6 161.9 155.1 )ميليون تن معادل نفت خام(

 274609.6 262433.2 254275.1 240051.6 232958.9 ساعت( )ميليون كيلوواتتوليد برق كل كشور 

 
 هاي سرانه:  شاخص  -2

 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 
 

27683.97 

 
 

28715.15 

 
 

26454.59 

 
 

25640.78 25495.02 

 عرضه انرژي اوليه 
 )بشكه معادل نفت خام(

 
20.59 

 
21.00 

 
21.02 

 
21.06 22.58 

 3.09 2.20 2.88 2.90 2.81 )تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي انرژي  
 )بشكه معادل نفت خام(

 
13.84 

 
14.11 

 
13.93 

 
14.34 14.56 

 1.99 1.96 1.90 1.93 1.89 )تن معادل نفت خام(

 كل مصرف نهايي 
 )بشكه معادل نفت خام(

 
15.19 

 
15.76 

 
15.55 

 
15.97 16.57 

 2.27 2.18 2.13 2.15 2.08 )تن معادل نفت خام(

 3446.15 3410.79 3344.05 3194.31 3117.21 )كيلووات ساعت(توليد برق 

 
 : ها به توليد ناخالص داخلي نسبت شاخص  -1

     

 عرضه انرژي اوليه  
 شكه معادل نفت خام به ميليون ريال()ب

 
0.92 

 
0.74 

 
0.80 

 
0.84 0.89 

 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي انرژي 
 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 
0.50 

 
0.49 

 
0.53 0.56 0.57 

 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 كل مصرف نهايي 
 )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 
0.55 

 
0.55 0.59 0.62 0.65 

 0.09 0.09 0.08 0.08 0.07 )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 0.14 0.13 0.13 0.11 0.11 )وات ساعت به ريال(توليد برق 

                                                                          باشد.  مي 3181هاي ثابت سال ( به قيمت3
 گردد.( کل مصرف نهايي شامل مصارف نهايي انرژي و مصارف نهايي غير انرژي مي1
    باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور 
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نمودار )1-1( : جمعيت و توليد ناخالص داخلي سرانه
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نمودار )2-1( : عرضه انرژي اوليه ومصرف نهايي انرژي
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0.6

0.7

0.8

0.9

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1389 1391 1392 1393
سال

ل)
يا
 ر
و 
لي
مي
ه 
  ب
ام
 خ
ت
نف
ل 
اد
مع
ه 
شك

(ب

 

 )ميليو  بشكه معادل نفت خام(
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  )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                            ( : عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي 1-21جدول )

 1155 1158 1158 1158 شرح

     توليد 

 1585.2 1606.6 1629.3 1614.9 نفت خام 
 گازطبيعي

 666.3 752.1 795.4 863.1 
 5.6 7.8 8.0 7.5 سنگزغال

0/5 5.6 5.6 11.8 (1) منابع تشديدپذيد قابل احتداق
(0)

 
 4.3 2.9 10.6 10.7 اندژي آبي

 0.13 0.12 0.08 0.07 خور يدي و بادي  اندژي
 - - - - اي  هسته اندژي

 2464.0 2418.5 2405.6 2311.2 كل توليد

     واردات

 79.6 84.3 73.9 76.5 (3)اي نفتي ه فدآورد و  نفت خام
 36.5 44.5 38.9 39.5 گازطبيعي 

 2.9 3.7 4.7 4.5 سنگزغال
 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 1.2 1.0 1.1 1.5 بدق

 120.1 133.5 118.5 121.9 كل واردات

     صادرات 

(4)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 -1076.1 -1082.1 -1029.8 -977.1 

 42.7- 29.7- 35.3- 36.1- گازطبيعي 
 0.1- 0.2- 0.1- 0.3- سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
 3.6- 2.3- 1.5- 1.6- بدق

 1023.6- 1062.0- 1119.0- 1114.1- كل صادرات 
 14.8- 11.3- 7.9- 3.7- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 8.7- 7.6- 7.5- 7.4- المللي  سوخت هواپيماهاي بين
 7.4 10.8 39.7 23.1 تغييد در اخايد ايشاد  د  و اختالف آماري

 1524.2 1481.2 1402.5 1331.0 عرضه كل انرژي اوليه

     بخش تبديالت

 9.9- 10.6- 12.1- 17.6- انتقاالت
 260.9- 255.3- 232.2- 219.1- تبديل: 

 12.2- 12.8- 17.6- 13.7- هاپااليشگا 
 244.7- 239.8- 211.3- 202.2- هاگا نيدو

 1.4- 1.0- 1.6- 1.6- واحدهاي كك سازي 
 2.5- 1.6- 1.8- 1.6- واحدهاي كور  بلند 

 115.4- 109.7- 104.1- 104.2- (5)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 386.1- 375.6- 348.5- 341.0- جمع 

 1158.3 1106.3 1081.1 990.1 كل مصرف نهايي 

 1033.8 986.0 971.9 907.4 كل مصرف نهايي انرژي 

 124.5 120.2 109.2 82.7 كل مصرف نهايي غير انرژي
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  )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                              ... ادامه( : عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي 1-21جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 شرح
      توليد 

 1241.4 1206.6 1209.7 1595.7 1606.1 نفت خام 

 گازطبيعي
 906.7 947.8 988.5 992.6 1109.9 

 4.7 5.1 5.1 5.7 5.3 سنگزغال

9/5  (1)منابع تشديدپذيد قابل احتداق
(0)

 2/5
(0)

 2/8
(0)

 2/8
(0)

 5/8
(0)

 

 8.2 8.6 7.3 7.1 5.6 اندژي آبي

 0.21 0.22 0.10 0.10 0.10 بادي  خور يدي و اندژي

 8.0 8.1 3.3 0.6 - اي  هسته اندژي

 2380.8 2229.6 2222.5 2562.9 2529.4 كل توليد

      واردات

 23.8 19.7 12.6 31.8 70.9 (3)هاي نفتي  فدآورد و  نفت خام

 47.4 33.8 29.4 74.4 56.7 گازطبيعي 

 2.6 4.2 4.4 5.9 5.6 سنگزغال

 * * * - - شديدپذيد قابل احتداق منابع ت

 2.2 2.2 2.3 2.1 1.8 بدق

 76.1 60.0 48.7 114.3 135.0 كل واردات

      صادرات 

(4)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 -1029.3 -1029.5 -586.4 -587.8 -587.4 

 61.1- 58.5- 58.7- 59.7- 53.5- گازطبيعي 

 1.0- 1.5- 1.6- 1.5- 0.6- سنگزغال

 * * * - - نابع تشديدپذيد قابل احتداق م

 5.7- 6.8- 6.5- 5.1- 3.9- بدق

 655.1- 654.6- 653.2- 1095.8- 1087.3- كل صادرات 

 26.6- 22.3- 14.0- 16.4- 17.1- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 9.3- 8.6- 8.3- 8.4- 9.0- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 33.6 62.7 4.1 36.8 14.0- اختالف آماريتغييد در اخايد ايشاد  د  و 

 1799.2 1666.2 1599.8 1523.2 1539.0 عرضه كل انرژي اوليه

      بخش تبديالت

 22.7- 6.3- 12.1- 2.8- 6.9- انتقاالت

 317.7- 293.2- 276.9- 281.4- 276.1- تبديل: 

 13.7- 14.1- 8.2- 24.0- 22.9- هاپااليشگا 

 299.8- 276.0- 266.3- 253.7- 250.0- هانيدوگا 

 1.7- 1.3- 0.8- 1.3- 1.2- واحدهاي كك سازي 

 2.6- 1.8- 1.7- 2.4- 2.0- واحدهاي كور  بلند 

 138.3- 138.7- 128.7- 124.5- 119.1- (5)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 478.7- 438.2- 417.7- 408.7- 402.1- جمع 

 1320.7 1228.6 1182.1 1184.6 1134.9 كل مصرف نهايي 

 1160.6 1103.7 1059.5 1060.1 1034.3 كل مصرف نهايي انرژي 

 160.1 124.9 122.6 124.6 100.6 كل مصرف نهايي غير انرژي

ايـن سـازمان ضـمن     3186اعمال گرديده است. در سـال   3184در سال ها و مراتع در کشور ( اين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل3
اعالم نموده که در ساليان اخير با در نظر گـرفتن عمليـات اجرايـي در رابطـه بـا تـأمين        3184-85هاي بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سال

ژي بـه خصـوص شـرکت ملـي     هاي اجرايي متولي تأمين انرسوخت جايگزين خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگل نشين توسط اين سازمان و ديگر دستگاه
بـا اجـراي طـرح     3139ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل توجهي کاسته شده است. اما از سـال  نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران، 

 گردد.   بيوگاز ميبيوماس جامد و  ( شامل1                      هاي انرژي، اين روند معكوس گرديد. ها و افزايش قيمت حامل هدفمندسازي يارانه
، 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 1

 شود.  ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي ميپتروشيمي شامل صادرات گاز مايع( 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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  معادل نفت خام(تن  )میلیون                                                                ( : عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي 1-21جدول )

 1155 1158 1158 1158 شرح

     توليد 

 216.7 219.6 222.7 220.8 نفت خام 

 گازطبيعي
 91.1 102.8 108.7 118.0 

 0.8 1.1 1.1 1.0 سنگزغال

8/0 0.8 0.8 1.6  (1) منابع تشديدپذيد قابل احتداق
(0)

 

 0.6 0.4 1.4 1.5 اندژي آبي

 * * * * خور يدي و بادي  اندژي

 - - - - اي  هسته اندژي

 336.8 330.6 328.8 315.9 كل توليد

     واردات

 10.9 11.5 10.1 10.5 (3)هاي نفتي  فدآورد و  نفت خام

 5.0 6.1 5.3 5.4 گازطبيعي 

 0.4 0.5 0.6 0.6 سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 0.2 0.1 0.1 0.2 بدق

 16.4 18.2 16.2 16.7 كل واردات

     صادرات 

(4)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 -147.1 -147.9 -140.8 -133.6 

 5.8- 4.1- 4.8- 4.9- گازطبيعي 

 * * * * سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 0.5- 0.3- 0.2- 0.2- بدق

 139.9- 145.2- 153.0- 152.3- كل صادرات 

 2.0- 1.6- 1.1- 0.5- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.2- 1.0- 1.0- 1.0- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 1.0 1.5 5.4 3.2 تغييد در اخايد ايشاد  د  و اختالف آماري

 211.1 200.0 195.4 180.0 عرضه كل انرژي اوليه

     بخش تبديالت

 1.3- 1.4- 1.7- 2.4- انتقاالت

 35.7- 34.9- 31.7- 30.0- تبديل: 

 1.7- 1.7- 2.4- 1.9- هاپااليشگا 

 33.4- 32.8- 28.9- 27.6- هانيدوگا 

 0.2- 0.1- 0.2- 0.2- واحدهاي كك سازي 

 0.3- 0.2- 0.2- 0.2- واحدهاي كور  بلند 

 15.8- 15.0- 14.2- 14.2- (5)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 52.8- 51.3- 47.6- 46.6- جمع 

 158.3 151.2 147.8 135.3 كل مصرف نهايي 

 141.3 134.8 132.9 124.0 كل مصرف نهايي انرژي 

 17.0 16.4 14.9 11.3 كل مصرف نهايي غير انرژي
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  معادل نفت خام(تن )میلیون                                                    ... ادامه( : عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايي 1-21جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 شرح
      توليد 

 169.7 164.9 165.4 218.1 219.6 نفت خام 

 گازطبيعي
 123.9 129.6 135.1 135.7 151.7 

 0.6 0.7 0.7 0.8 0.7 سنگزغال

8/0 (1)منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
(0)

 8/0
(0)

 1/1
(0)

 1/1
(0)

 0/1
(0)

 

 1.1 1.2 1.0 1.0 0.8 اندژي آبي

 * * * * *  خور يدي و بادي اندژي

 1.1 1.1 0.4 0.1 - اي  هسته اندژي

 325.5 304.8 303.8 350.3 345.8 كل توليد

      واردات

 3.2 2.7 1.7 4.4 9.7 (3)هاي نفتي  فدآورد و  نفت خام

 6.5 4.6 4.0 10.2 7.7 گازطبيعي 

 0.4 0.6 0.6 0.8 0.8 سنگزغال

 * * * - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 دقب

 10.4 8.2 6.7 15.6 18.5 كل واردات

      صادرات 

(4)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 -140.7 -140.7 -80.2 -80.3 -80.3 

 8.4- 8.0- 8.0- 8.2- 7.3- گازطبيعي 

 0.1- 0.2- 0.2- 0.2- 0.08- سنگزغال

 * * * - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 0.8- 0.9- 0.9- 0.7- 0.5- بدق

 89.6- 89.5- 89.3- 149.8- 148.6- كل صادرات 

 3.6- 3.1- 1.9- 2.2- 2.3- المللي  هاي بين سوخت كشتي

 1.3- 1.2- 1.1- 1.1- 1.2- المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 4.6 8.6 0.6 5.0 1.9- تغييد در اخايد ايشاد  د  و اختالف آماري

 246.0 227.9 218.7 219.8 210.1 عرضه كل انرژي اوليه

      بخش تبديالت

 3.1- 0.9- 1.7- 0.4- 0.9- انتقاالت

 43.4- 40.1- 37.9- 38.5- 37.7- تبديل: 

 1.9- 1.9- 1.1- 3.3- 3.1- هاپااليشگا 

 41.0- 37.7- 36.4- 34.7- 34.2- هانيدوگا 

 0.2- 0.2- 0.1- 0.2- 0.2- واحدهاي كك سازي 

 0.4- 0.2- 0.2- 0.3- 0.3-   بلند واحدهاي كور

 18.9- 19.0- 17.6- 17.0- 16.3- (5)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 65.4- 59.9- 57.1- 55.9- 55.0- جمع 

 180.5 168.0 161.6 161.9 155.1 كل مصرف نهايي 

 158.7 150.9 144.8 144.9 141.4 كل مصرف نهايي انرژي 

 21.9 17.1 16.8 17.0 13.7 غير انرژيكل مصرف نهايي 

ايـن سـازمان ضـمن     3186اعمال گرديده است. در سـال   3184ها و مراتع در کشور در سال ( اين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل3
نظر گـرفتن عمليـات اجرايـي در رابطـه بـا تـأمين       اعالم نموده که در ساليان اخير با در  3184-85هاي بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سال

هاي اجرايي متولي تأمين انرژي بـه خصـوص شـرکت ملـي     سوخت جايگزين خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگل نشين توسط اين سازمان و ديگر دستگاه
بـا اجـراي طـرح     3139جهي کاسته شده است. اما از سـال  نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل تو

 گردد.   بيوگاز ميبيوماس جامد و ( شامل 1                    هاي انرژي، اين روند معكوس گرديد. ها و افزايش قيمت حامل هدفمندسازي يارانه
، ميـزان  هـا و پتروشـيمي  هـا در پااليشـگاه  MTBEام توليـد و واردات  گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي بـه ارقـ  نيز مي MTBEواردات ( شامل 1

 شود.  ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي ميشامل صادرات گاز مايع پتروشيمي( 4                      مصرف اين محصول معادن واردات فرض گرديده است. 
 گردد.        هاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله ميگاز، ايستگاههاي نفت، مربوط 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 ) 

 1155 1158 1158 1158 شرح

 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
    

 75.5 82.8 92.0 90.5 خانگي، عمومي و تشاري

 64.5 73.0 65.0 60.7 صنعت

 278.6 262.2 255.1 259.7 حمل و نقل

 28.2 27.9 26.1 26.1 كشاورزي

 82.9 79.9 70.7 51.5 مصارف غيداندژي

 529.8 525.9 508.9 488.5 هاي نفتي كل مصرف فرآورده
 

     گازطبيعي 

 296.6 277.1 289.0 263.6 خانگي، عمومي و تشاري

 159.0 147.3 140.3 104.7 صنعت 

 21.7 11.6 6.6 3.3 حمل و نقل

 2.5 1.5 1.1 0.3 كشاورزي 

 39.9 37.7 34.1 27.2 مصارف غيداندژي 

 519.7 475.2 471.0 399.1 كل مصرف گازطبيعي 
 

     سنگ زغال

 0.07 0.07 0.07 0.07 خانگي، عمومي و تشاري

 0.2 0.3 0.3 0.3 صنعت 

 1.7 2.6 4.4 4.0 مصارف غيداندژي 

 2.0 3.0 4.7 4.4 سنگكل مصرف زغال
 

         (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

(2) خانگي، عمومي و تشاري
 11.8 

(2)
 5.6 

(2)
 5.6 

(2)
 5.6 

 5.6 5.6 5.6 11.8 كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 
         برق 

 52.0 49.4 47.3 44.5 خانگي، عمومي و تشاري

 34.3 32.2 30.5 28.6 صنعت 

 0.17 0.14 0.10 0.08 حمل و نقل

 12.6 12.5 10.4 10.4 كشاورزي

 2.2 2.4 2.7 2.7 سايد مصارف 

 101.3 96.6 90.9 86.3 كل مصرف برق

 1158.3 1106.3 1081.1 990.1 كل مصرف نهايي 

 1033.8 986.0 971.9 907.4 كل مصرف نهايي انرژي 

 124.5 120.2 109.2 82.7 غير انرژي  كل مصرف نهايي 
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 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                             ... ادامه هاكل مصرف نهايي به تفكيك بخش : (1-22دول )ج 

 1191 1192 1191 1191 1159 شرح
 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
   

  

 45.3 51.6 52.8 55.5 65.7 مومي و تشاريخانگي، ع
 35.6 35.5 39.3 38.5 57.2 صنعت

 296.6 268.9 257.1 248.7 248.1 حمل و نقل
 21.1 23.5 24.1 24.3 28.3 كشاورزي

 83.9 55.0 49.9 46.1 58.9 مصارف غيداندژي
 482.5 434.4 423.1 413.0 458.2 هاي نفتي كل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

     

 327.6 322.3 290.2 318.1 294.8 خانگي، عمومي و تشاري
 241.9 223.8 221.8 214.3 187.2 صنعت 

 44.5 42.0 43.6 39.3 34.9 حمل و نقل
 8.5 6.6 4.8 3.9 3.0 كشاورزي 

 74.2 67.6 70.8 76.4 40.0 مصارف غيداندژي 
 696.7 662.3 631.3 652.1 559.9 كل مصرف گازطبيعي 

 
 نگ سزغال

   
  

 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 خانگي، عمومي و تشاري
 0.9 0.7 0.1 0.1 0.1 صنعت 

 2.1 2.3 1.9 2.1 1.7 مصارف غيداندژي 
 3.0 3.1 2.1 2.2 1.8 سنگكل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

    
  

(2) خانگي، عمومي و تشاري
 5.6 

(2)
 5.9 

(2)
 8.3 

(2)
 8.3

 (2)
 8.4

 

 8.4 8.3 8.3 5.9 5.6 كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 
 برق 

    
  

 62.5 56.2 54.0 50.7 55.8 خانگي، عمومي و تشاري
 44.5 42.3 42.3 40.7 37.1 صنعت 

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.18 حمل و نقل
 20.7 19.5 18.6 17.7 14.2 كشاورزي

 2.3 2.2 2.1 2.2 2.1 سايد مصارف 
 130.2 120.4 117.2 111.4 109.4 مصرف برق كل

 1320.7 1228.6 1182.1 1184.6 1134.9 كل مصرف نهايي 

 1160.6 1103.7 1059.5 1060.1 1034.3 كل مصرف نهايي انرژي 

 160.1 124.9 122.6 124.6 100.6 كل مصرف نهايي غير انرژي  

 گردد. مي (بوته و خار و فضوالت دامي هيزم، زغال چوب،شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل ( 3
ايـن سـازمان ضـمن     3186اعمال گرديده است. در سال  3184ها و مراتع در کشور در سال اين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل  (1

ر نظر گـرفتن عمليـات اجرايـي در رابطـه بـا تـأمين       اعالم نموده که در ساليان اخير با د 3184-85هاي بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سال
هاي اجرايي متولي تأمين انرژي بـه خصـوص شـرکت ملـي     سوخت جايگزين خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگل نشين توسط اين سازمان و ديگر دستگاه

بـا اجـراي طـرح     3139توجهي کاسته شده است. اما از سـال  نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل 
 هاي انرژي، اين روند معكوس گرديد. ها و افزايش قيمت حامل هدفمندسازي يارانه

   باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور  
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  )میلیون تن معادل نفت خام(                                                                               ها  ( : كل مصرف نهايي به تفكيك بخش1-21جدول )

 1155 1158 1158 1158 شرح

 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
    

 10.3 11.3 12.6 12.4 خانگي، عمومي و تشاري

 8.8 10.0 8.9 8.3 صنعت

 38.1 35.8 34.9 35.5 حمل و نقل

 3.9 3.8 3.6 3.6 كشاورزي

 11.3 10.9 9.7 7.0 مصارف غيداندژي

 72.4 71.9 69.6 66.8 هاي نفتي كل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

    

 40.5 37.9 39.5 36.0 خانگي، عمومي و تشاري

 21.7 20.1 19.2 14.3 صنعت 

 3.0 1.6 0.9 0.4 حمل و نقل

 0.3 0.2 0.2 0.1 كشاورزي 

 5.5 5.2 4.7 3.7 مصارف غيداندژي 

 71.0 65.0 64.4 54.6 كل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

    

 * * * * خانگي، عمومي و تشاري

 * * * 0.05 صنعت 

 0.2 0.4 0.6 0.5 مصارف غيداندژي 

 0.3 0.4 0.6 0.6 سنگكل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

        

(2) خانگي، عمومي و تشاري
1.6 

(2)
0.8 

(2)
0.8 

(2)
0.8 

 0.8 0.8 0.8 1.6 پذير قابل احتراق كل مصرف منابع تجديد

 
 برق 

    

 7.1 6.8 6.5 6.1 خانگي، عمومي و تشاري

 4.7 4.4 4.2 3.9 صنعت 

 * * * * حمل و نقل

 1.7 1.7 1.4 1.4 كشاورزي

 0.3 0.3 0.4 0.4 سايد مصارف 

 13.8 13.2 12.4 11.8 كل مصرف برق

 158.3 151.2 147.8 135.3 كل مصرف نهايي 

 141.3 134.8 132.9 124.0 مصرف نهايي انرژي كل 

 17.0 16.4 14.9 11.3 كل مصرف نهايي غير انرژي  
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  )میلیون تن معادل نفت خام(                                                                 ... ادامهها ( : كل مصرف نهايي به تفكيك بخش1-21جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 شرح
 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
   

  

 6.2 7.1 7.2 7.6 9.0 خانگي، عمومي و تشاري
 4.9 4.8 5.4 5.3 7.8 صنعت

 40.6 36.8 35.1 34.0 33.9 حمل و نقل
 2.9 3.2 3.3 3.3 3.9 كشاورزي

 11.5 7.5 6.8 6.3 8.1 مصارف غيداندژي
 66.0 59.4 57.8 56.5 62.6 هاي نفتي كل مصرف فرآورده

 
    گازطبيعي 

  

 44.8 44.1 39.7 43.5 40.3 خانگي، عمومي و تشاري
 33.1 30.6 30.3 29.3 25.6 صنعت 

 6.1 5.7 6.0 5.4 4.8 حمل و نقل
 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 كشاورزي 

 10.1 9.2 9.7 10.4 5.5 مصارف غيداندژي 
 95.2 90.5 86.3 89.1 76.5 كل مصرف گازطبيعي 

 
    سنگ الزغ

  

 * * * * * خانگي، عمومي و تشاري
 0.1 0.1 * * * صنعت 

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 مصارف غيداندژي 
 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 سنگكل مصرف زغال

 
     (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

  

(2) خانگي، عمومي و تشاري
0.8 

(2)
0.8 

(2)
1.1 

(2)
1.1

 (2)
1.1

 

 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 يدپذير قابل احتراق كل مصرف منابع تجد
 
    برق 

  

 8.5 7.7 7.4 6.9 7.6 خانگي، عمومي و تشاري
 6.1 5.8 5.8 5.6 5.1 صنعت 

 * * * * * حمل و نقل
 2.8 2.7 2.5 2.4 1.9 كشاورزي

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 سايد مصارف 
 17.8 16.5 16.0 15.2 15.0 كل مصرف برق

 180.5 168.0 161.6 161.9 155.1  كل مصرف نهايي

 158.7 150.9 144.8 144.9 141.4 كل مصرف نهايي انرژي 

 21.9 17.1 16.8 17.0 13.7 كل مصرف نهايي غير انرژي  

 گردد. مي (هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت داميشامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل ( 3
ايـن سـازمان ضـمن     3186اعمال گرديده است. در سال  3184ها و مراتع در کشور در سال رح سرشماري سازمان جنگلاين رقم براساس آخرين نتايج ط  (1

اعالم نموده که در ساليان اخير با در نظر گـرفتن عمليـات اجرايـي در رابطـه بـا تـأمين        3184-85هاي بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سال
هاي اجرايي متولي تأمين انرژي بـه خصـوص شـرکت ملـي     ستايي، عشايري و جنگل نشين توسط اين سازمان و ديگر دستگاهسوخت جايگزين خانوارهاي رو

بـا اجـراي طـرح     3139نفت ايران و شرکت ملي گاز ايران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل توجهي کاسته شده است. اما از سـال  
 .  هاي انرژي، اين روند معكوس گرديد ا و افزايش قيمت حامله هدفمندسازي يارانه

   باشند. مقادير مذکور مقدماتي مي  .                                                                           مقدار ناچيز است *
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  )میلیون بشکه معادل نفت خام(                 هاي انرژي         هاي مختلف به تفكيك حامل( : مصرف انرژي بخش1-24جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

          و تجاري  ، عمومي خانگي

 45.3 51.6 50.8 55.5 65.7 75.5 82.8 92.0 90.5 هاي نفتي  فدآورد 

289 263.6 گازطبيعي  0.  277.1 296.6 294.8 318.1 020.0 322.3 327.6 

 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 سنگزغال

 8.4 8.3 8.3 5.9 5.6 5.6 5.6 5.6 11.8 منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 64.8 58.4 50.1 52.9 57.9 54.2 51.8 49.9 47.2 (1) بدق

 446.1 440.9 409.5 432.4 424.1 431.9 417.4 436.5 413.2 كل مصرف انرژي 

 
 صنعت 

         

65 60.7 هاي نفتي  فدآورد  0.  73 0.  64.5 57.2 38.5 32.3 35.5 35.6 

159 147.3 140.3 104.7 گازطبيعي  0.  187.2 214.3 201.8 203.8 241.9 

 0.9 0.7 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.3 سنگ زغال

 44.5 40.3 40.3 40.7 37.1 34.3 32.2 30.5 28.6 بدق

236 194.3 كل مصرف انرژي  0.  252.7 258 0.  281.5 293.6 303.5 300.3 322.9 

 
          حمل و نقل 

 296.6 268.2 257.1 228.9 228.1 298.0 200.0 255.1 252.9 هاي نفتي  فدآورد 

 44.5 22.0 23.0 39.3 34.9 21.7 11.6 6.6 3.3 گازطبيعي 

 0.2 0.2 0.2 0.20 0.18 0.17 0.14 0.10 0.08 بدق

 341.3 311.0 300.2 288.0 083.2 300.5 292.0 261.9 203.0 ي كل مصرف انرژ

 
 كشاورزي 

         

 21.1 23.5 24.1 24.3 28.3 28.2 27.9 26.1 26.1 هاي نفتي  فدآورد 

3 2.5 1.5 1.1 0.3 گازطبيعي  0.  3.9 2.8 6.6 8.5 

 20.7 19.5 18.6 17.7 14.2 12.6 12.5 10.4 10.4 بدق

 50.3 49.0 49.0 45.8 45.5 43.3 41.9 37.6 36.8 كل مصرف انرژي 

 
 مصارف غير انرژي 

         

 83.9 55.0 42.9 40.1 58.9 82.9 79.9 70.7 51.5 هاي نفتي  فدآورد 

40 39.9 37.7 34.1 27.2 گازطبيعي  0.  76.4 70.8 67.6 74.2 

4 سنگ زغال 0.  4.4 2.6 1.7 1.7 2 1.  1.9 2.3 2.1 

 160.1 124.9 120.0 124.0 100.0 124.5 120.2 109.2 82.7 كل مصرف انرژي 

 1320.7 1008.6 1180.1 1182.0 1132.2 1158.3 1100.3 1081.1 990.1 كل مصرف نهايي

 1160.6 1103.9 1059.5 1060.1 1032.3 1033.8 980.0 971.2 909.2 ي انرژي يكل مصرف نها

 160.1 124.2 120.0 124.0 100.0 124.5 120.2 109.2 82.7 كل مصرف نهايي غيرانرژي 

  باشند. مقدماتي مي قادير مذکورم                                                        گردد.                   ( شامل ساير مصارف برق نيز مي3
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 معادل نفت خام( تن )میلیون                               هاي انرژيهاي مختلف به تفكيك حاملمصرف انرژي بخش : (1-28جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

          و تجاري  ، عمومي خانگي

 6.2 7.1 7.2 7.6 9.0 10.3 11.3 12.6 12.4 هاي نفتي  فدآورد 

 44.8 44.1 39.7 43.5 40.3 40.5 37.9 39.5 36.0 گازطبيعي 

 * * * * * * * * * سنگزغال

 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.6 منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 8.9 8.0 7.7 7.2 7.9 7.4 7.1 6.8 6.5 (1) بدق

 61.0 60.2 55.7 59.1 58.0 59.0 57.1 59.7 56.5 كل مصرف انرژي 

 
 صنعت 

         

 4.9 4.8 5.4 5.3 7.8 8.8 10.0 8.9 8.3 هاي نفتي  فدآورد 

 33.1 30.6 30.3 29.3 25.6 21.7 20.1 19.2 14.3 گازطبيعي 

 0.1 0.1 * * * * * * 0.05 سنگ زغال

 6.1 5.8 5.8 5.6 5.1 4.7 4.4 4.2 3.9 بدق

 44.1 41.3 41.5 40.1 38.5 35.3 34.5 32.3 26.6 كل مصرف انرژي 

 
 حمل و نقل 

         

 40.6 36.8 35.1 34.0 33.9 38.1 35.8 34.9 35.5 هاي نفتي  فدآورد 

 6.1 5.7 6.0 5.4 4.8 3.0 1.6 0.9 0.4 گازطبيعي 

 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 بدق

 46.7 42.5 41.1 39.4 38.7 41.1 37.5 35.8 36.0 كل مصرف انرژي 

 
 كشاورزي 

         

 2.9 3.2 3.3 3.3 3.9 3.9 3.8 3.6 3.6 هاي نفتي  فدآورد 

 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.1 گازطبيعي 

 2.8 2.7 2.5 2.4 1.9 1.7 1.7 1.4 1.4 بدق

 6.9 6.8 6.5 6.3 6.2 5.9 5.7 5.1 5.0 كل مصرف انرژي 

 
 مصارف غير انرژي 

         

 11.5 7.5 6.8 6.3 8.1 11.3 10.9 9.7 7.0 هاي نفتي  فدآورد 

 10.1 9.2 9.7 10.4 5.5 5.5 5.2 4.7 3.7 گازطبيعي 

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6 0.5 سنگ زغال

 21.9 17.1 16.8 17.0 13.7 17.0 16.4 14.9 11.3 كل مصرف انرژي 

 180.5 168.0 161.6 161.9 155.1 158.3 151.2 147.8 135.3 كل مصرف نهايي

 158.7 150.9 144.8 144.9 141.4 141.3 134.8 132.9 124.0 ي انرژي يكل مصرف نها

 21.9 17.1 16.8 17.0 13.7 17.0 16.4 14.9 11.3 كل مصرف نهايي غيرانرژي 

 باشند. مقدماتي مي قادير مذکورم                                     .مقدار ناچيز است *                           گردد.      ( شامل ساير مصارف برق نيز مي3
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 )درصد(                                                   هاي انرژي در عرضه انرژي اوليه                          ( : سهم انواع حامل1-28جدول )

 1155 1158 1158 1158 شرح

 عرضه انرژي اوليه   -1

 توليد 
    

 64.34 66.43 67.73 69.87 نفت خام 

 35.03 32.89 31.26 28.83 گازطبيعي 

 0.23 0.32 0.33 0.32 سنگزغال

 0.23 0.23 0.51 منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
(1)

 0.23 

 0.17 0.12 0.44 0.46 اندژي آبي

 * * * * هاي خور يدي و بادي اندژي

 - - - - اي  هسته اندژي

 100.0 100.0 100.0 100.0 كل توليد انرژي اوليه

     نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 0.55 0.56 0.59 0.51 (2)نفت خام 

 4.60 5.13 4.58 5.24 هاي نفتي فدآورد 

 2.36 3.00 2.72 2.96 گازطبيعي 

 0.19 0.25 0.33 0.34 سنگزغال

 - - - - ل احتداقمنابع تشديدپذيد قاب

 0.08 0.07 0.08 0.11 بدق

 7.78 9.01 8.29 9.16 كل واردات

     نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

(3)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 46.56 44.98 42.58 39.66 

 1.73 1.23 1.47 1.56 گازطبيعي 

 * * * * سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 0.15 0.09 0.06 0.07 قبد

 41.54 43.91 46.52 48.20 كل صادرات 

     نسبت بخش تبديالت به عرضه كل انرژي اوليه -2

 0.62 0.71 0.85 1.32 انتقاالت 

 16.82 17.00 16.05 16.20 تبديل:

 0.79 0.80 1.23 1.03 هاپااليشگا 

 15.82 16.18 14.78 15.12 هانيدوگا 

 0.09 0.07 0.11 0.12 واحدهاي كك سازي 

 0.16 0.11 0.12 0.12 واحدهاي كور  بلند 

 7.29 7.21 7.28 7.83 (4)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 25.00 25.35 24.38 25.00 كل مصرف در بخش تبديل و انرژي

 75.00 74.05 75.00 74.38 كل مصرف نهايي 
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 )درصد(                                                                 ... ادامه ژي در عرضه انرژي اوليههاي انر( : سهم انواع حامل1-28جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 شرح

 عرضه انرژي اوليه   -1
 توليد 

     

 52.14 54.12 54.43 62.26 63.50 نفت خام 

 46.62 44.52 44.48 36.98 35.84 گازطبيعي 

 0.20 0.23 0.23 0.22 0.21 سنگزغال

(1) منابع تشديدپذيد قابل احتداق 
 0.22 

(1)
 0.23 

(1)
 0.38 

(1)
 0.38 

(1)
 0.36 

 0.34 0.38 0.33 0.28 0.22 اندژي آبي

 * * * * * هاي خور يدي و بادي اندژي

 0.33 0.36 0.15 * - 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 0.43 0.44 1.13 1.28 (2)نفت خام 

 0.89 0.76 0.35 0.87 3.34 هاي نفتي فدآورد 

 2.63 2.03 1.84 4.67 3.69 گازطبيعي 

 0.15 0.25 0.28 0.37 0.36 سنگزغال

 * * * - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 0.12 0.13 0.14 0.13 0.12 بدق

 4.23 3.60 3.05 7.17 8.78 كل واردات

      نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

(3)هاي نفتي  نفت خام و فدآورد 
 40.70 40.17 26.38 26.36 24.67 

 2.57 2.62 2.64 2.33 2.11 گازطبيعي 

 * 0.07 0.07 0.06 * سنگزغال

 * - * - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 0.24 0.31 0.29 0.20 0.16 بدق

 27.52 29.36 29.39 42.76 42.99 كل صادرات 

      نسبت بخش تبديالت به عرضه كل انرژي اوليه -2

 1.26 0.38 0.76 0.18 0.45 انتقاالت 

 17.66 17.59 17.31 17.00 17.20 تبديل:

 0.76 0.84 0.51 1.51 1.42 هاپااليشگا 

 16.66 16.56 16.05 15.20 16.00 هانيدوگا 

 0.09 0.08 0.05 0.08 0.08 واحدهاي كك سازي 

 0.14 0.11 0.10 0.15 0.13 واحدهاي كور  بلند 

 7.69 8.32 8.02 7.81 7.75 (4)مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع 

 26.60 20.29 20.11 25.05 26.10 كل مصرف در بخش تبديل و انرژي

 73.40 73.71 73.82 72.35 73.82 كل مصرف نهايي 

 باشد.                       مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادير 
 گردد.  ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي3
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمي پااليشگاه در MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات نيز مي MTBE( شامل واردات 1

 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.
 شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي مي( شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي1
 گردد. اي خط لوله نيز ميهاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورههاي نفت، گاز، ايستگاهها مربوط به پااليشگاه( گاز مصرفي پااليشگاه4
 باشند. مقادير مذکور مقدماتي مي                                                                                                      مقدار ناچيز است. *
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  )درصد(                                                              انرژي هاي سهم مصرف كنندگا  نهايي در كل مصرف حامل : (1-28جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

          هاي نفتي   فرآورده

 9.39 11.87 12.48 13.43 14.35 14.25 15.75 18.08 18.53 خانگي، عمومي و تشاري

 7.38 8.16 9.29 9.32 12.48 12.18 13.87 12.77 12.42 صنعت

 61.48 61.89 60.75 60.21 54.15 52.59 49.87 50.12 53.16 حمل و نقل

 4.37 5.42 5.70 5.88 6.17 5.33 5.31 5.13 5.34 كشاورزي

 17.38 12.66 11.78 11.15 12.86 15.65 15.19 13.90 10.55 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 
         

 47.03 48.67 45.98 48.78 52.66 57.07 58.31 61.36 66.04 خانگي، عمومي و تشاري

 34.73 33.79 35.14 32.87 33.44 30.59 31.00 29.78 26.23 صنعت 

 6.39 6.34 6.90 6.03 6.24 4.17 2.44 1.39 0.82 حمل و نقل

 1.22 1.00 0.77 0.60 0.53 0.49 0.31 0.24 0.09 كشاورزي 

 10.65 10.20 11.21 11.72 7.14 7.68 7.94 7.23 6.81 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
         

 2.28 2.19 3.30 3.05 3.76 3.47 2.29 1.44 1.57 خانگي، عمومي و تشاري

 28.35 22.76 3.48 3.29 3.76 12.24 9.99 6.88 7.71 صنعت 

 69.37 75.05 93.22 93.66 92.48 84.29 87.71 91.68 90.72 مصارف غيداندژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 سنگكل مصرف زغال

 

 (1)حتراق منابع تجديدپذير قابل ا
         

 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 
         

 48.03 46.69 46.02 45.49 51.03 51.38 51.18 52.01 51.58 خانگي، عمومي و تشاري

 34.18 35.16 36.10 36.50 33.89 33.90 33.29 33.53 33.16 صنعت 

 0.16 0.14 0.19 0.19 0.16 0.16 0.15 0.11 0.10 حمل و نقل

 15.89 16.18 15.87 15.85 13.00 12.43 12.89 11.43 12.03 كشاورزي

 1.73 1.84 1.82 1.98 1.92 2.13 2.49 2.92 3.14 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 
 د. گردمي (شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت داميشامل بيوگاز و بيوماس جامد )( 3
    باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور    
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  )درصد(                                                                                                             ها در كل مصرف نهايي سهم بخش : (1-25جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

          هاي نفتي   ردهفرآو

 3.43 4.20 4.47 4.68 5.79 6.52 7.49 8.51 9.14 خانگي، عمومي و تشاري

 2.70 2.89 3.33 3.25 5.04 5.57 6.60 6.01 6.13 صنعت

 22.46 21.88 21.75 20.99 21.86 24.05 23.70 23.59 26.23 حمل و نقل

 1.60 1.92 2.04 2.05 2.49 2.44 2.53 2.41 2.64 كشاورزي

 6.35 4.48 4.22 3.89 5.19 7.16 7.22 6.54 5.21 مصارف غيداندژي 

 36.53 35.36 35.80 34.87 40.38 45.74 47.54 47.07 49.34 هاي نفتي  كل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

         

 24.81 26.23 24.55 26.85 25.98 25.60 25.05 26.73 26.62 خانگي، عمومي و تشاري

 18.32 18.22 18.77 18.09 16.50 13.72 13.32 12.98 10.57 صنعت 

 3.37 3.42 3.69 3.32 3.08 1.87 1.05 0.61 0.33 حمل و نقل

 0.64 0.54 0.41 0.33 0.26 0.22 0.13 0.10 * كشاورزي 

 5.62 5.50 5.99 6.45 3.52 3.45 3.41 3.15 2.75 مصارف غيداندژي 

 52.75 53.91 53.40 55.05 49.33 44.87 42.96 43.57 40.31 كل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

         

 * * * * * * * * * خانگي، عمومي و تشاري
 0.06 0.06 * * * * * * * صنعت 

 0.16 0.19 0.16 0.18 0.15 0.14 0.24 0.40 0.40 مصارف غيداندژي 

 0.23 0.25 0.18 0.19 0.16 0.17 0.27 0.44 0.44 سنگكل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق

         

 0.63 0.68 0.71 0.49 0.49 0.48 0.51 0.52 1.19 خانگي، عمومي و تشاري

 0.63 0.68 0.71 0.49 0.49 0.48 0.51 0.52 1.19 كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق  

 
 برق 

         

 4.73 4.57 4.56 4.28 4.92 4.49 4.47 4.37 4.50 خانگي، عمومي و تشاري

 3.37 3.45 3.58 3.43 3.27 2.96 2.91 2.82 2.89 صنعت 

 * * * * * * * * * حمل و نقل

 1.57 1.59 1.57 1.49 1.25 1.09 1.13 0.96 1.05 كشاورزي

 0.17 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19 0.22 0.25 0.27 سايد مصارف 

 9.86 9.80 9.92 9.40 9.64 8.74 8.73 8.41 8.72 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»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادير 
  گردد. مي (شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت داميشامل بيوگاز و بيوماس جامد )( 3
   باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور                                                                                              مقدار ناچيز است. *
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  هاهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشسهم حامل : (1-29جدول )
  )درصد( 

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

          مي  و تجاري خانگي، عمو

 10.15 11.70 12.95 12.83 15.50 17.48 19.84 21.07 21.90 هاي نفتي  فدآورد 

 73.44 73.13 71.22 73.57 69.51 68.66 66.38 66.20 63.79 گازطبيعي 

 * * * * * * * * * سنگزغال

 1.87 1.89 2.05 1.35 1.32 1.29 1.34 1.28 2.85 منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 14.52 13.26 13.76 12.23 13.66 12.54 12.42 11.43 11.43 (1)  بدق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 

 

 صنعت 
         

 11.03 11.73 12.95 13.12 20.31 25.00 28.87 27.52 31.23 هاي نفتي  فدآورد 

 74.93 74.03 73.08 73.01 66.50 61.60 58.29 59.43 53.87 گازطبيعي 

 0.26 0.24 * * * 0.09 0.12 0.14 0.17 سنگ زغال

 13.78 14.00 13.95 13.85 13.17 13.30 12.72 12.91 14.73 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 

         

 86.90 86.44 85.44 86.28 87.61 92.72 95.71 97.46 98.72 هاي نفتي  فدآورد 

 13.03 13.50 14.49 13.65 12.33 7.22 4.24 2.50 1.25 گازطبيعي 

 0.06 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 * * بدق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 

 

 كشاورزي 
         

 41.97 47.42 50.70 53.01 62.16 65.12 66.74 69.41 70.87 هاي نفتي  فدآورد 

 16.87 13.33 10.18 8.48 6.55 5.85 3.52 2.96 0.92 گازطبيعي 

 41.16 39.25 39.12 38.51 31.29 29.03 29.74 27.63 28.21 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 
         

 52.38 44.03 40.68 36.97 58.59 66.60 66.44 64.81 62.31 هاي نفتي  فدآورد 

 46.31 54.09 57.74 61.34 39.73 32.06 31.38 31.20 32.89 گازطبيعي 

 1.30 1.88 1.58 1.69 1.68 1.34 2.18 3.99 4.80 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.  ( شامل ساير مصارف برق نيز مي3
   باشند. مقدماتي ميمقادير مذکور                                                                              مقدار ناچيز است. *
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 هاي عمده اقتصاد انرژي ( : اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخص1-11جدول )
  )درصد(   

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

         هاي اقتصاد انرژي: شاخص -1
 

 جمعيت كل كشور
1.59 1.47 1.47 1.47 1.47 0.56 1.18 1.47 3.57 

 توليد ناخالص داخلي
6.07 7.74 0.64 1.27 6.48 4.30 -6.78 -1.92 2.98 

 عدضه كل اندژي اوليه
9.02 7.20 3.00 4.00 -0.22 3.69 0.40 4.19 7.95 

 كل مصدف نهايي اندژي 
8.83 7.12 1.45 4.84 0.05 2.49 -0.05 4.17 5.15 

 كل مصدف نهايي 
10.43 9.19 2.33 4.70 -2.02 4.38 -0.22 3.94 7.50 

 توليد بدق كل كشور 
8.19 5.87 5.17 3.19 5.24 3.04 5.93 3.21 4.64 

         
 

          

         هاي سرانه :  شاخص -2
 

 توليد ناخالص داخلي 
4.41 6.18 -0.82 -0.20 4.94 3.72 -7.87 -3.08 -0.57 

 عدضه كل اندژي اوليه
7.97 5.84 2.16 2.71 -1.93 3.10 -0.77 2.97 4.23 

 كل مصدف نهايي اندژي 
7.12 5.56 -0.02 3.32 -1.40 1.92 -1.22 2.95 1.53 

 كل مصدف نهايي
8.70 7.61 0.85 3.19 -3.44 3.81 -1.38 2.72 3.79 

 توليد بدق
6.50 4.33 3.65 1.69 3.71 2.47 4.69 2.00 1.04 

         
 

          

ها به توليد  نسبت شاخص -1

 ناخالص داخلي:
        

 

 عدضه كل اندژي اوليه
3.42 -0.32 3.00 2.92 -6.54 -0.61 7.71 6.24 4.83 

 كل مصدف نهايي اندژي
2.60 -0.58 0.81 3.53 -6.04 -1.74 7.22 6.22 2.11 

 كل مصدف نهايي 
4.11 1.34 1.68 3.39 -7.99 0.08 7.05 5.98 4.39 

 دقتوليد ب
2.00 -1.74 4.50 1.90 -1.17 -1.21 13.63 5.23 1.61 

   باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 
  باشند.                                مقادير مذکور  مقدماتي مي 
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 )درصد(                                                     جزاءاك رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكي : (1-11جدول )

 1155 1158 1158 1158 شرح

     توليد 

 1.33- 1.39- 0.89 2.05 نفت خام 

 8.50 5.76 12.88 8.38 گازطبيعي 

 27.58- 2.63- 6.92 1.81- سنگ زغال

 0.39 * 52.56- - (2و  1)منابع تشديدپذيد قابل احتداق 

 44.57 72.18- 1.53- 13.45 اندژي آبي

 14.41 36.93 14.38 76.72 خور يدي و بادي  اندژي

 - - - - اي  اندژي هسته

 1.88 0.54 4.08 3.83 كل توليد

     واردات

 4.05 2.68- 24.15 19.78 (3) نفت خام

 6.62- 16.23 6.15- 29.82 هاي نفتي فدآورد 

 18.05- 14.45 1.46- 21.10 گازطبيعي 

 22.23- 21.14- 4.60 0.35 سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 22.80 8.57- 27.51- 21.95 بدق

 9.98- 12.60 2.81- 24.88 كل واردات

     صادرات 

 5.11- 4.84- 0.56 1.61  (4) هاي نفتي نفت خام و فدآورد 

 43.94 15.86- 2.17- 21.53 گازطبيعي 

 42.05- 119.96 68.87- 54.93 گسنزغال

 - - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 58.76 53.78 9.17- 0.54 بدق

 3.61- 5.10- 0.44 2.16 كل صادرات 

     

 30.31 43.63 110.67 ♦ المللي  هاي بين سوخت كشتي

 14.81 1.28 1.47 16.92 المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 4.22 3.00 7.20 9.02 عرضه كل انرژي اوليه

     بخش تبديالت

 6.93- 12.70- 31.04- 26.01-  انتقاالت 

 2.20 9.91 5.98 6.40 تبديل: 

 4.55- 27.20- 28.33 13.04- هاپااليشگا 

 2.02 13.50 4.49 8.13 هانيدوگا 

 41.30 35.88- 0.90- 8.03 واحدهاي كك سازي 

 57.49 9.23- 9.46 5.18- واحدهاي كور  بلند 

 5.14 5.45 0.15- 19.65  (5) مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع

 2.80 7.79 2.19 7.61 جمع 

 4.70 2.33 9.19 10.43 كل مصرف نهايي  
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 )درصد(                                     ... ادامه  رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء : (1-11جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 شرح
      توليد 

 2.88 * 24.19- 0.65- 1.32 نفت خام 

 11.82 0.69 4.30 4.54 5.05 گازطبيعي 

 8.44- 1.05 10.43- 6.91 5.50- سنگ زغال

 0.66 0.28 41.57 4.80 0.91 (2و  1)منابع تشديدپذيد قابل احتداق  

 4.94- 17.48 3.22 26.58 31.70 اندژي آبي

 4.66- 82.30 4.82- 33.42 27.59- خور يدي و بادي  اندژي

 1.62- 146.75 ♦ - - اي  اندژي هسته

 6.78 0.60 13.28- 1.32 2.66 كل توليد

      واردات

 8.25 2.59 61.35- 8.12- 129.11 (3) نفت خام

 27.39 123.09 58.95- 73.14- 27.75- هاي نفتي فدآورد 

 40.07 15.48 60.50- 31.28 55.42 گازطبيعي 

 37.12- 4.77- 24.89- 5.48 94.52 سنگزغال

 43.45 2.91 - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 1.74 4.62- 6.60 21.25 45.80 بدق

 26.84 23.34 57.34- 15.34- 12.35 كل واردات

      صادرات 

 0.07- 0.51 43.04- 0.01 5.34  (4) هاي نفتي نفت خام و فدآورد 

 4.46 0.07- 1.71- 11.61 25.12 گازطبيعي 

 32.85- 8.63- 8.08 164.88 408.67 سنگزغال

 50.99- 24.98- - - - منابع تشديدپذيد قابل احتداق

 16.62- 5.33 27.24 29.24 9.01 بدق

 0.09 0.48 40.39- 0.78 6.23 كل صادرات 
      

 19.18 59.77 14.64- 4.12- 15.85 المللي  هاي بين سوخت كشتي

 8.37 3.46 0.77- 6.57- 2.85 المللي  سوخت هواپيماهاي بين

 46.48- 4.48 0.20 3.69 0.28- عرضه كل انرژي اوليه

      بخش تبديالت

 259.28 47.90- ♦ 58.63- 30.17-  انتقاالت 

 8.37 6.16 1.59- 1.92 5.84 تبديل: 

 2.62- 73.00 66.06- 4.88 87.56 هاپااليشگا 

 8.61 3.93 4.98 1.47 2.17 هانيدوگا 

 31.13 59.68 38.82- 15.22 20.05- واحدهاي كك سازي 

 41.72 9.66 30.42- 16.85 19.12- واحدهاي كور  بلند 

 0.33- 8.12 3.36 4.52 3.22  (5) مصارف بخش اندژي و تلفات انتقال و توزيع

 9.23 5.19 2.20 1.66 4.14 جمع 

 7.50 4.23 0.22- 4.38 2.02- كل مصرف نهايي  

 باشد.   مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 
ايـن سـازمان ضـمن     3186اعمال گرديده است. در سال  3184ها و مراتع در کشور در سال اين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل  (3

اعالم نموده که در ساليان اخير با در نظر گـرفتن عمليـات اجرايـي در رابطـه بـا تـأمين        3184-85هاي و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سالبازنگري 
هاي اجرايي متولي تأمين انرژي بـه خصـوص شـرکت ملـي     سوخت جايگزين خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگل نشين توسط اين سازمان و ديگر دستگاه

بـا اجـراي طـرح     3139يران و شرکت ملي گاز ايران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل توجهي کاسته شده است. اما از سـال  نفت ا
 . گردد ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي1                  هاي انرژي، اين روند معكوس گرديد. ها و افزايش قيمت حامل هدفمندسازي يارانه

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 1
 مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.

 د. شوها و صادرات مايعات و ميعانات گازي ميشامل صادرات گاز مايع پتروشيمي( 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                            مقدار ناچيز است. *                      درصد رشد داشته است. 199بيش از   ♦
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  )درصد(                                                    هاي مختلفهاي انرژي در بخشرشد ساالنه مصرف نهايي حامل : (1-12جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
         

 12.20- 2.02- 4.84- 15.62- 12.92- 8.86- 9.96- 1.65 0.83- يخانگي، عمومي و تشار
 0.40 9.54- 2.09 32.65- 11.38- 11.58- 12.30 7.06 0.12 صنعت

 10.33 4.87 3.37 0.23 10.95- 6.25 2.81 1.77- 5.98 حمل و نقل

 10.35- 2.16- 0.77- 14.00- 0.11 1.02 7.07 * 8.51 كشاورزي
 52.53 10.61 8.25 21.83- 28.96- 3.81 12.94 37.27 45.64 مصارف غيداندژي 
 11.07 2.95 2.45 9.86- 13.51- 0.75 3.34 4.18 7.04 هاي نفتي  كل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

         

 1.64 11.36 8.76- 7.91 0.60- 7.02 4.11- 9.64 16.88 خانگي، عمومي و تشاري
 8.08 1.18 3.49 14.50 17.76 7.91 5.02 33.99 11.81 صنعت 

 5.96 3.39- 10.76 12.68 60.96 86.92 77.16 99.13 71.51 حمل و نقل

 28.19 36.92 24.64 30.56 17.50 71.95 32.33 - - كشاورزي 
 9.76 4.27- 7.37- 91.23 0.07 5.84 10.78 25.22 18.25 مصارف غيداندژي 

 5.18 5.21 3.19- 16.48 7.73 9.35 0.91 18.01 16.00 كل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

         

 - - - - - - - - - خانگي، عمومي و تشاري

 19.55 ♦ 2.46- 7.86 71.62- 19.03- 8.54- 3.17- 21.70 صنعت 
 11.27- 21.58 8.10- 24.78 1.34 36.51- 39.74- 9.65 10.03- مصارف غيداندژي 

 4.01- 51.02 7.67- 23.21 7.64- 33.92- 37.02- 8.51 8.03- سنگكل مصرف زغال

 
          (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- * * 52.56- - خانگي، عمومي و تشاري
 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- * * 52.56- - كل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 
 برق 

         

 11.24 4.46 6.46 9.22- 7.31 5.24 4.59 6.13 9.76 خانگي، عمومي و تشاري
 5.14 0.27 4.12 9.65 8.04 6.74 5.52 6.45 6.81 صنعت 

 26.86 22.71- 4.89 18.08 6.16 14.75 44.73 17.80 33.06 حمل و نقل

 6.22 4.96 5.42 24.11 13.00 1.07 19.86 * 7.27 كشاورزي
 1.92 3.84 3.11- 5.17 2.91- 10.18- 9.29- 2.12- 7.02 سايد مصارف 
 8.13 2.97 5.25 1.83 8.05 4.83 6.29 5.25 8.39 كل مصرف برق

 7.50 4.22 0.22- 4.38 2.02- 4.70 2.33 9.19 10.43 كل مصرف نهايي 

 5.15 4.46 0.05- 2.49 0.05 4.84 1.45 7.12 8.83 كل مصرف نهايي انرژي 

 28.19 2.19 1.61- 23.88 19.25- 3.57 10.16 31.98 31.69 كل مصرف نهايي غيرانرژي

   باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 
 گردد. مي( شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت داميشامل بيوگاز و بيوماس جامد )( 3

                          باشند مقدماتي ميمقادير مذکور                            درصد رشد داشته است. 199بيش از   ♦                                     مقدار ناچيز است. *
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  )درصد(                                                                                     هاي مختلف  ( : رشد ساالنه مصرف انرژي در بخش1-11جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

          خانگي، عمومي و تجاري 

 12.20- 2.02- 4.84- 15.62- 12.92- 8.86- 9.96- 1.65 0.83- هاي نفتي  فدآورد 

 1.64 11.36 8.76- 7.91 0.60- 7.02 4.11- 9.64 16.88 گازطبيعي 

 - - - - - - - - - سنگزغال

 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- * 0.01 52.56- - قابل احتداق  منابع تشديدپذيد

 10.89 4.44 6.06 8.70- 6.91 4.52 3.85 5.66 9.60 (1)بدق 

 1.21 8.45 5.75- 1.95 1.80- 3.46 4.38- 5.66 11.15 كل مصرف انرژي 

 
 صنعت 

         

 0.40 9.54- 2.09 32.65- 11.38- 11.58- 12.30 7.06 0.12 هاي نفتي  فدآورد 

 8.08 1.18 3.49 14.50 17.76 7.91 5.02 33.99 11.81 گازطبيعي 

 19.55 ♦ 2.46- 7.86 71.62- 19.03- 8.54- 3.17- 21.70 سنگ زغال

 5.14 0.27 4.12 9.65 8.04 6.74 5.52 6.45 6.81 بدق

 6.80 0.12- 3.39 4.28 9.10 2.10 7.07 21.46 7.18 كل مصرف انرژي 

 
 ل حمل و نق

         

 10.33 4.87 3.37 0.23 10.95- 6.25 2.81 1.77- 5.98 هاي نفتي  فدآورد 

 5.96 3.39- 10.76 12.68 60.96 86.92 77.16 99.13 71.51 گازطبيعي 

 26.86 22.71- 4.89 18.08 6.16 14.75 44.73 17.80 33.06 بدق

 9.75 3.65 4.38 1.78 5.75- 9.67 4.69 0.50- 6.49 كل مصرف انرژي 

 
 كشاورزي 

         

 10.35- 2.16- 0.77- 14.00- 0.11 1.02 7.07 0.02 8.51 هاي نفتي  فدآورد 

 28.19 36.92 24.64 30.56 17.50 71.95 32.33 - - گازطبيعي 

 6.22 4.96 5.42 24.11 13.00 1.07 19.86 0.02 7.27 بدق

 1.29 4.61 3.77 0.84 4.87 3.53 11.35 2.12 9.16 كل مصرف انرژي 

 
 مصارف غير انرژي 

         

 52.53 10.61 8.25 21.83- 28.96- 3.81 12.94 37.27 45.64 هاي نفتي  فدآورد 

 9.76 4.27- 7.37- 91.23 0.07 5.84 10.78 25.22 18.25 گازطبيعي 

 11.27- 21.58 8.10- 24.78 1.34 36.51- 39.74- 9.65 10.03- سنگ زغال

 28.19 2.19 1.61- 23.88 19.25- 3.57 10.16 31.98 31.69 رژي كل مصرف ان

 7.50 4.22 0.22- 4.38 2.02- 4.70 2.33 9.19 10.43 كل مصرف نهايي 

 5.15 4.46 0.05- 2.49 0.05 4.84 1.45 7.12 8.83 كل مصرف نهايي انرژي 

 28.19 2.19 1.61- 23.88 19.25- 3.57 10.16 31.98 31.69 كل مصرف نهايي غيرانرژي

   باشد. مي« ميليون بشكه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادير 
 گردد. شامل ساير مصارف برق نيز مي( 3

   باشند تي ميمقدمامقادير مذکور                            درصد رشد داشته است. 199بيش 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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 1181-55هاي هاي انرژي و شاخص قيمت خرده فروشي كاالها و خدمات طي سال( : قيمت اسمي حامل1-14جدول )

 (2)بنزين (1)برق  سال
 نفت 

 (2)سفيد 

 نفت 

 (2)گاز

نفت 

 (2)كوره

 گاز 

 (2)مايع

 گاز

 (1)طبيعي

شاخص قيمت 

 (4) (CPIكننده ) مصرف

(111=1191) 

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 

1333 80.3 350 100 100 50 113 43.2 18.6 

1331 89.4 385 110 110 55 150 45.7 21.0 

1331 98.5 450 120 120 64.2 150 49.1 23.4 

1331 114.1 500 130 130 70 180 54.8 27.1 

1332 131.8 650 160 160 88.2 232 60.6 31.3 

1333 151.1 800 165 165 94.5 257.8 69.6 36.1 

1334 152.1 800 165 165 94.5 257.8 68.7 39.8 

1335 152.8 800 165 165 94.5 257.8 70.8 44.6 

1331 165.0 1000 165 165 94.5 356 98.2 52.7 

1333 174.3 1000 165 165 94.6 467.8 102.9 66.1 

1333 165.0 1000 165 165 94.5 309.1 104.5 73.2 

    ها(خشساعت )متوسط کل ب( ريال / کيلووات3
   باشد(. کيلويي مي 33هاي  مربوط به مصارف بخش خانگي  در کپسول  ( ريال / ليتر )در مورد گاز مايع، قيمت1
 ( مأخذ : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.4                ها و بدون در نظر گرفتن مبلغ آبونمان است(.  ( ريال / مترمكعب )متوسط کل بخش1
 

 1159-91هاي هاي انرژي و شاخص قيمت خرده فروشي كاالها و خدمات طي سال: قيمت اسمي حامل( 1-18جدول )

 سال

1159 

قبل از هدفمندي  1191 1192 1191 1191

 ها يارانه

بعد ازهدفمندي 

 ها يارانه

 525.6 418.5 407.0 409.5 208.9 (1)بدق 

 , 4000 4000* 1000 (2)بنزين معمولي
7000 

4000 , 7000 4000 , 7000 
4000 , 

7000,10000 4000 9000 

 4000,7000 5000* 1500 (2)بنزين سوپد
4000 , 7000 4000 , 7000 

5000,8000,
11000 5200 8000 5000,8000 

 1000,1500 1000 1000 1000 1000*  105 (2)نفت سفيد 

 5000 3500 3500 3500 3500 58.564 نيدوگا   -:  (2)نفت گاز 

 ها سايد بخش  -                           
 165 *1500, 3500  

3500 3500 3500 
2500, 3500 

, 5000 
 1300 2000 2000 2000 2000 30.013 نيدوگا   -:  (2)نفت كور  

 2500 2000 2000 2000 2000 94.5 ها سايد بخش  -                           

 9091 7390 7390 1623.9 1623.9 399.3 (2)گاز مايع  

 ● ● (3)گازطبيعي  
(4)

1200 742.2 729.5 ● 

 ررراخص قيمرررت مصررردف 
 (111=1311)  (CPI)كنند  

82.3 100.0 130.5 175.9 203.2 

 ( مراجعه شود. 3-14جدول ) هاي ( به زير نويس1 و 1، 3

 قيمت سهميه بندي  *                              باشند.مقادير در دسترس نمي  ماهه گرم سال.   5در تعرفه قيمت ( متوسط 4
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 (1)( 1191)سال پايه  CPIهاي انرژي براساس شاخص قيمت خرده فروشي ( : قيمت واقعي حامل1-18جدول )

 1181-55هاي  طي سال

(2)برق سال
(1)نفت سفيد (1)بنزين 

(1)نفت گاز 
(1)نفت كوره 

(1)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 

1333 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 

1331 420.9 1923.1 512.8 512.8 274.4 641.0 209.8 

1331 421.0 1845.0 479.7 479.7 258.3 664.2 202.2 

1332 421.1 2076.7 511.2 511.2 281.8 741.2 193.6 

1333 418.6 2216.1 457.1 457.1 261.8 714.1 192.8 

1334 382.2 2010.1 414.6 414.6 237.4 647.7 172.6 

1335 342.6 1793.7 370.0 370.0 211.9 578.0 158.7 

1331 313.1 1897.5 313.1 313.1 179.3 675.5 186.3 

1333 263.7 1512.9 249.6 249.6 143.1 707.7 155.7 

1333 225.4 1366.1 225.4 225.4 129.1 422.3 142.8 

  ( مراجعه شود.3-14هاي جدول ) ( به زير نويس4و  1، 1             ( مأخذ : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.                            3   
 

 1159-91هاي هاي انرژي و شاخص قيمت خرده فروشي كاالها و خدمات طي سال( : قيمت واقعي حامل1-18جدول )

 سال

1159 

قبل از هدفمندي  1191 1192 1191 1191

 ها يارانه

بعد ازهدفمندي 

 ها يارانه

 258.7 237.9 311.9 409.5 253.6 (1)بدق 

 (2)بنزين معمولي
1215.1 4860.3 

4000 , 
7000 

3065.1 , 
5364.0 

2274.0 , 
3979.5 

1968.5 , 
3444.9 , 
4921.3 

4860.3 8505.5 

 (2)بنزين سوپد
1822.6 6075.3 4000,7000 

3831.4 , 
6130.3 

2842.5 , 
4548.0 

2460.0 , 
3937.0 , 
5413.4 

6561.4 9720.5 5000,8000 

 568.5 766.3 1000 1215.1 200.5 (2)نفت سفيد 
492.1 , 
738.2 

 2460.6 1989.8 2682.0 3500 4252.7 71.2 نيدوگا   -:  (2)نفت گاز 

 200.5 ها سايد بخش  -                           
4252.7 , 
1822.6 

3500 
1149.4 , 
2682.0 

852.8 , 
1989.8 

1230.3 , 
1722.4 , 
2460.6 

 639.8 1137.0 1532.6 2000 2430.1 37.0 نيدوگا   -:  (2)نفت كور  

 1230.3 1137.0 1532.6 2000 2430.1 114.8 ها سايد بخش  -                           

 4473.9 4201.3 5662.8 1623.9 1973.1 485.2 (2)گاز مايع  

 ● (3)گازطبيعي  
(4)

1200 568.7 414.7 ● 

 ( مراجعه شود. 3-14جدول ) هاي ( به زير نويس1 و 1، 3

  باشند.مقادير در دسترس نمي  ماهه گرم سال.   5( متوسط تعرفه قيمت در 4
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 2111غير انرژي در كشورها و مناطق مختلف جها  در سال  ( : سرانه مصرف نهايي، مصرف نهايي انرژي و 1-15جدول )
 (/ نفرنفت خام تن معادل )

 مصرف نهايي غيرانرژي  مصرف نهايي انرژي  كل مصرف گروه كشورها  نام كشور يا

OECD 2.89 2.62 0.27 
 0.32 3.54 3.86 آمديكاي  مالي

 0.38 4.35 4.72 آمديكا 

 0.30 2.15 2.45 ژاپن

 0.87 2.47 3.34 كد  جنوبي 

 0.09 1.04 1.14 تدكيه

 0.46 3.57 4.02 ندوژ 

 OECD  (1) 0.50 0.45 0.05كشورهاي آسيايي غيد 

 0.02 0.48 0.50 آفديقا

 0.26 1.80 2.07 خاورميانه

 0.12 1.31 1.43 چين و هنگ كنگ

 0.03 0.39 0.42 هند

 0.02 0.38 0.40 پاكستان

 0.90 3.72 4.62 سعودي  عدبستان

 0.03 1.46 1.49 ونزوئال

 0.22 1.91 2.14 ايدان

 0.12 1.19 1.31 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ:       
 به استثناي چين.( 3
 

 (/ نفرنفت خام تن معادل )                              2111در سال ها  ف نهايي به تفكيك بخش( : سرانه كل مصر1-19جدول )

گروه   نام كشور يا

 كشورها

خانگي، تجاري و 

 عمومي
 صنعت

حمل و 

 نقل
(1) كشاورزي

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

 غيرانرژي

مصارف 

 نهايي

OECD 0.96 0.63 0.95 0.06 0.02 0.27 2.89 
 3.86 0.32 0.04 0.07 1.53 0.73 1.17 ليآمديكاي  ما

 4.72 0.38 0.05 0.07 1.92 0.82 1.49 آمديكا 

 2.45 0.30 0.01 0.03 0.58 0.64 0.89 ژاپن

 3.34 0.87 0.02 0.06 0.62 0.95 0.81 جنوبي  كد 

 1.14 0.09 * 0.06 0.25 0.32 0.41 تدكيه

 4.02 0.46 0.02 0.15 0.94 1.14 1.31 ندوژ 

هاي آسيايي غيد كشور
OECD (2) 

0.18 0.15 0.10 0.01 0.01 0.05 0.50 

 0.50 0.02 0.01 0.01 0.09 0.08 0.30 آفديقا

 2.07 0.26 0.04 0.04 0.60 0.67 0.47 خاورميانه

 1.43 0.12 0.04 0.03 0.19 0.70 0.35 چين و هنگ كنگ

 0.42 0.03 0.01 0.02 0.06 0.14 0.16 هند

 0.40 0.02 * * 0.07 0.09 0.21 پاكستان

 4.62 0.90 * 0.01 1.45 1.60 0.66 سعودي  عدبستان

 1.49 0.03 * * 0.49 0.73 0.23 ونزوئال

 2.14 0.22 * 0.09 0.55 0.55 0.72 ايدان

 1.31 0.12 0.02 0.03 0.36 0.38 0.40 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ:       
 .استناچيز مقدار  *به استثناي چين.                                ( 1گردد.                           بخش کشاورزي شامل اطالعات شيالت نيز مي( 3
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خانگي، تجاري و عمومي صنعت حمل و نقل ساير بخش ها

نمودار )7-1( : سرانه كل مصرف نهايي انرژي در سال 2013 به تفكيك بخش هاي اقتصادي

 
 به استثناي چين مي باشد. OECDهاي آسيايي غير ( منظور کشور3
 
 

 )تن معادل  نفت خام/ نفر(                         2111ها در سال  ( : سرانه مصرف نهايي انرژي به تفكيك حامل1-41جدول )

گروه   نام كشور يا

 كشورها
 سنگ زغال

نفت و 

 فرآورده
 گازطبيعي

هاي  انرژي

 تجديدپذير
 كل برق و حرارت 

OECD 0.09 1.11 0.57 0.16 0.68 2.62 

 3.54 0.84 0.21 0.80 1.63 0.06 آمديكاي  مالي

 4.35 1.05 0.24 1.01 1.98 0.07 آمديكا 

 2.15 0.65 0.03 0.26 1.01 0.20 ژاپن

 2.47 0.92 0.07 0.48 0.82 0.18 جنوبي  كد 

 1.04 0.24 0.09 0.25 0.32 0.15 تدكيه

 3.57 1.93 0.20 0.09 1.24 0.11 ندوژ 

كشورهاي آسيايي غيد 

OECD (1) 

0.07 0.14 0.03 0.14 0.07 0.45 

 0.48 0.05 0.27 0.02 0.12 0.02 آفديقا

 1.80 0.32 0.01 0.63 0.84 0.01 خاورميانه

 1.31 0.34 0.16 0.06 0.26 0.48 چين و هنگ كنگ

 0.39 0.06 0.14 0.01 0.10 0.08 هند

 0.38 0.04 0.16 0.09 0.07 0.02 پاكستان

 3.72 0.74 * 0.78 2.20 - سعودي  عدبستان

 1.46 0.27 0.02 0.32 0.83 0.01 ونزوئال

 1.91 0.24 0.01 0.98 0.69 * ايدان

 1.19 0.27 0.16 0.17 0.44 0.14 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ:       
  است. ناچيز دار قم *                                                                                به استثناي چين.( 3
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نمودار )8-1(: سرانه مصرف نهايي انرژي در سال 2013 به تفكيك حامل هاي انرژي
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زغال سنگ  نفت و فرآورده هاي آ  گاز طبيعي انرژي هاي تجديد پذير برق و حرارت

 به استثناي چين مي باشد. OECDمنظور کشورهاي آسيايي غير ( 3
 

كشورها و مناطق توليد ناخالص داخلي، جمعيت، عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي در  : (1-41جدول )

 2111 ل مختلف جها  در سا

 نام كشور يا

 گروه كشورها

توليد ناخالص داخلي براساس 

 جمعيت (1))ميليارد دالر(
)ميليو  

 نفر(

عرضه انرژي 

)ميليو  تن  اوليه

 معادل نفت خام(

نهايي  مصرف

)ميليو  تن انرژي 

 معادل نفت خام(

)تن معادل نفت سرانه  

 خام / نفر(

 برابري قدرت خريد نرخ ارز

عرضه 

انرژي 

 اوليه  

مصرف 

نهايي 

 انرژي 

OECD 40615.2 40316.4 1261.0 5299.6 3301.0 4.20 2.62 
 3.54 3.29 1663.6 2632.8 470.0 17373.3 16822.9 آمديكاي  مالي

 4.35 6.92 1376.0 2188.4 316.5 14451.5 14451.5 يكاآمد

 2.15 3.57 273.3 454.7 127.3 4070.5 4784.6 ژاپن

 2.47 5.25 124.0 263.8 50.2 1556.5 1199.0 جنوبي كد 

 1.04 1.54 79.0 116.5 75.8 1058.0 654.1 تدكيه

 3.57 6.44 18.1 32.7 5.1 244.7 337.9 ندوژ 

OECD  (2)يدغكشورهاي آسيايي 
 3753.8 13293.2 2347.6 1655.1 1059.0 0.71 0.45 

 0.48 0.67 535.3 746.6 1111.0 4458.7 1407.9 آفديقا

 1.80 6.14 407.4 713.4 225.8 4535.5 1686.3 خاورميانه

 1.31 2.21 1787.2 3023.4 1367.2 14257.3 5105.0 چين و هنگ كنگ

 0.39 0.62 491.9 775.4 1250.0 5846.1 1489.8 هند

 0.38 0.47 69.5 86.0 182.0 722.3 143.8 پاكستان

 3.72 6.67 107.1 192.2 28.8 1336.4 520.7 عدبستان سعودي

 1.46 2.26 44.3 68.8 30.4 476.8 194.7 ونزوئال

 1.91 2.95 148.3 228.4 77.4 1041.8 242.5 ايدان

 1.19 1.90 8480.3 13541.3 7117.7 86334.2 56519.0 جها 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
 ( به استثناي چين.1                                                         .1995هاي ثابت سال  ( بر حسب قيمت3



  در ايرانژي انرتحوالت بخش  

  

111 

 2111 ل و مناطق مختلف جها  در ساشاخص شدت انرژي در كشورها  : (1-42جدول )

 نام كشور يا

 گروه كشورها

 شدت عرضه انرژي اوليه 

 دالر(هزار )تن معادل نفت خام / 

 شدت مصرف نهايي انرژي 

 دالر(هزار )تن معادل نفت خام / 

 برابري قدرت خريد نرخ ارز برابري قدرت خريد نرخ ارز

OECD 0.13 0.13 0.08 0.08 
 0.10 0.10 0.15 0.16 آمديكاي  مالي

 0.10 0.10 0.15 0.15 آمديكا 

 0.07 0.06 0.11 0.10 ژاپن

 0.08 0.10 0.17 0.22 جنوبي  كد 

 0.07 0.12 0.11 0.18 تدكيه

 0.07 0.05 0.13 0.10 ندوژ 

 OECD  (1) 0.44 0.12 0.28 0.08كشورهاي آسيايي غيد 

 0.12 0.38 0.17 0.53 قاآفدي

 0.09 0.24 0.16 0.42 خاورميانه

 0.13 0.35 0.21 0.59 چين و هنگ كنگ

 0.08 0.33 0.13 0.52 هند

 0.10 0.48 0.12 0.60 پاكستان

 0.08 0.21 0.14 0.37 سعودي  عدبستان

 0.09 0.23 0.14 0.35 ونزوئال

 0.14 0.61 0.22 0.94 ايدان

 0.10 0.15 0.16 0.24 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ:       
 به استثناي چين.( 3
 

 شاخص شدت انرژي كل كشور براساس اطالعات داخلي ترازنامه  : (1-41جدول )

 سال

 توليد  ناخالص داخلي

به قيمت ثابت سال 

 (1))ميليارد ريال( 1151

عرضه كل انرژي 

)ميليو  بشكه اوليه 

 معادل نفت خام( 

مصرف نهايي انرژي 

)ميليو  بشكه معادل 

 نفت خام(

شدت عرضه 

كشور انرژي اوليه 

)بشكه معادل نفت 

  خام به ميليو  ريال(

شدت مصرف نهايي 

)بشكه انرژي كشور 

معادل نفت خام به 

 ال(ميليو  ري
1333 1166376.0 841.0 548.2 0.72 0.47 

1333 1186177.4 871.3 578.1 0.73 0.49 

1331 1253472.4 917.4 613.9 0.73 0.49 

1331 1279193.0 933.1 631.3 0.73 0.49 

1331 1383116.3 991.2 679.1 0.72 0.49 

1332 1499527.9 1049.9 717.7 0.70 0.48 

1333 1569066.2 1132.5 770.6 0.72 0.49 

1334 1668186.1 1213.4 833.8 0.73 0.50 

1335 1769426.0 1331.0 907.4 0.75 0.51 

1331 1906446.7 1429.5 971.9 0.75 0.51 

1333 1918681.0 1481.9 986.0 0.77 0.51 

1333 1942989.5 1544.4 1033.8 0.79 0.53 

1331 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 1666.9 1103.7 0.84 0.56 

1313 2031596.0 1799.4 1160.6 0.89 0.57 

 ( مأخذ : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.3   
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 ضريب انرژي در كشورها و مناطق مختلف جها  : (1-44جدول )

نام كشور يا 

 گروه كشورها

 2111-2111دوره  1991-2111دوره  1951-91دوره 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضريب  )درصد(

 انرژي 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضريب  )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 3.13 1.27 0.41 2.80 1.36 0.49 1.63 -0.05 -0.03 

 0.05 0.10 1.80 0.44 1.45 3.32 0.24 0.79 3.27 آمديكاي  مالي

 0.04- 0.07- 1.70 0.42 1.41 3.38 0.21 0.71 3.44 آمديكا 

 1.00- 0.82- 0.82 0.93 0.86 0.93 0.74 2.96 3.99 ژاپن

 0.35 1.34 3.82 0.65 3.94 6.09 1.00 9.37 9.38 كد  جنوبي

 0.69 3.33 4.85 1.21 3.27 2.71 0.71 3.82 5.35 تدكيه

 0.15 0.23 1.56 0.38 1.21 3.17 0.39 1.14 2.95 ندوژ 

 0.59 3.66 6.20 0.64 3.02 4.71 0.61 3.37 5.51 آسيا )بدون چين( 

 0.62 3.20 5.18 0.76 2.79 3.65 1.38 2.73 1.97 يقاآفد

 0.42- 4.99 5.42 1.17 4.26 3.65 4.95- 4.63 0.93- خاورميانه

 0.75 7.47 10.02 0.25 2.26 9.08 0.29 2.90 10.16 چين و هنگ كنگ 

 0.64 4.93 7.73 0.36 2.22 6.10 0.60 2.88 4.78 هند

 0.59 2.52 4.26 0.93 3.25 3.50 0.88 4.93 5.59 پاكستان

 1.03 6.49 6.31 1.86 4.18 2.24 1.15 2.62 2.27 عدبستان

 0.49 2.78 5.73 2.02- 1.77 0.87- 1.00 3.02 3.02 ونزوئال

 1.18 3.95 3.35 1.35 5.46 4.06 3.26 5.27 1.62 ايدان

 0.58 2.28 3.96 0.42 1.43 3.41 0.57 1.65 2.90 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ:       
  باشد.( توليد ناخالص داخلي براساس برابري قدرت خريد مي3  

 

 هاي مختلف  : ضريب انرژي ايرا  در دوره (1-48جدول )

 دوره
 متوسط نرخ رشد ساالنه توليد

 )درصد( (1)ناخالص داخلي

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف 

 )درصد(نهايي انرژي 
 ضريب انرژي

 11-1351 -1.2 10.56 -8.61 

31-1311 2.1 6.53 3.06 

32-1332 3.6 4.90 1.37 

13-1333 2.6 4.18 1.60 

 باشند. مي 3181( ارقام برحسب سال پايه 3
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 هاي منتخبوري انرژي در سال ( : شاخص بهره1-48جدول )

 سال
 توليد ناخالص داخلي به قيمت 

 (1) )ميليارد ريال( 1151ثابت سال 

 مصرف نهايي انرژي 

 )ميليو  بشكه معادل نفت خام(

)هزار ريال وري انرژي  شاخص بهره

 به ازاي يك بشكه معادل نفت خام(

1333 1166376.0 548.2 2127.5 

1333 1186177.4 578.1 2051.8 

1331 1253472.4 613.9 2041.7 

1331 1279193.0 631.3 2026.3 

1331 1383116.3 679.1 2036.6 

1332 1499527.9 717.7 2089.4 

1333 1569066.2 770.6 2036.1 

1334 1668186.1 833.8 2000.8 

1335 1769426.0 907.4 1950.1 

1331 1906446.7 971.9 1961.5 

1333 1918681.0 986.0 1945.8 

1333 1942989.5 1033.8 1879.5 

1331 2068911.9 1034.3 2000.3 

1311 2157934.1 1060.1 2035.7 

1311 2011554.0 1059.5 1898.6 

1312 1972853.0 1103.7 1787.5 

1313 2031596.0 1160.6 1750.5 

 ( مأخذ : بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران.3   
 

نمودار )9-1(: شاخص بهره وري انرژي طي سال هاي 1378-93
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  )درصد(                                                  1191( : متوسط هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي شهري در سال 1-48)جدول 

 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 

 168.3 10.7 4.7 3.1 2.9 178.9 55.9 234.9 متوسط كل خانوارها

         مبلغ )هزار ريال(    

 71.6 4.5 2.0 1.3 1.2 76.2 23.8 100.0 درصد    

         هاي هزينه :دهك

 54.5 6.6 1.2 3.0 2.4 61.0 39.0 100.0 دهك اول     

 60.8 5.6 1.4 2.4 1.9 66.4 33.6 100.0 دهك دوم     

 62.5 5.6 1.8 2.1 1.7 68.1 31.9 100.0 دهك سوم     

 64.0 5.7 2.0 2.0 1.7 69.7 30.3 100.0 دهك چهارم     

 65.4 5.4 2.2 1.7 1.5 70.8 29.2 100.0 دهك پنشم     

 67.5 5.2 2.2 1.6 1.4 72.7 27.3 100.0 دهك  شم    

 68.7 5.2 2.4 1.5 1.3 73.8 26.2 100.0 دهك هفتم     

 71.4 4.7 2.3 1.2 1.1 76.1 23.9 100.0 دهك هشتم     

 74.8 4.1 2.1 1.0 1.0 78.9 21.1 100.0 دهك نهم    

 81.3 3.2 1.7 0.7 0.8 84.4 15.6 100.0 دهك دهم    

 مرکز آمار ايران. آماري اطالع رساني واحد مأخذ: 
 شود. ه و وصل مجدد را شامل نميهاي مربوط به جريم( هزينه3
 شود. لوله کشي و گاز مايع )در انواع کپسولي معمولي و پيک نيكي( مي( شامل گاز 1
  جامد  يهاو سوخت لياتومب يانواع روغن موتور، گاز مصرف عيما يهاسوخت ريو نفت مشعل و سا اهينفت س ل،يگازوئ د،ينفت سف ن،يشامل انواع بنز( 1

 شود.يخانوار م ي( مصرف رهيو غ يوانيح يهاچوب، خرده چوب، سوخت زم،يال چوب و خاک زغال، ه)زغال سنگ، زغ
 

  )درصد(                                               1191( : متوسط هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي روستايي در سال 1-45جدول )

 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 

 73.1 9.5 4.5 2.8 2.2 82.6 55.9 138.5 متوسط كل خانوارها

         مبلغ )هزار ريال(    

 52.8 6.9 3.2 2.0 1.6 59.6 40.4 100.0 درصد    

         زينه :هاي هدهك

 36.2 9.2 2.2 4.2 2.8 45.4 54.6 100.0 دهك اول     
 41.6 8.2 2.4 3.1 2.7 49.8 50.2 100.0 دهك دوم     
 43.3 8.1 2.7 2.9 2.5 51.4 48.6 100.0 دهك سوم     
 45.4 8.1 3.1 2.8 2.2 53.5 46.5 100.0 دهك چهارم     
 47.4 7.5 3.0 2.5 2.0 55.0 45.0 100.0 دهك پنشم     
 48.9 7.5 3.3 2.3 1.8 56.4 43.6 100.0 دهك  شم    
 50.5 7.5 3.6 2.2 1.7 58.0 42.0 100.0 دهك هفتم     
 53.0 6.9 3.5 1.9 1.5 59.8 40.2 100.0 دهك هشتم     
 55.5 6.7 3.6 1.8 1.4 62.2 37.8 100.0 دهك نهم    
 61.4 5.4 3.1 1.3 1.0 66.8 33.2 100.0 دهك دهم    

 مأخذ: واحد اطالع رساني آماري مرکز آمار ايران. 
 شود. هاي مربوط به جريمه و وصل مجدد را شامل نمي( هزينه3
 شود. ( شامل گاز لوله کشي و گاز مايع )در انواع کپسولي معمولي و پيک نيكي( مي1
  جامد  يهاو سوخت لياتومب يانواع روغن موتور، گاز مصرف عيما يهاسوخت ريو سا و نفت مشعل اهينفت س ل،يگازوئ د،ينفت سف ن،يشامل انواع بنز( 1

 شود.يخانوار م ي( مصرف رهيو غ يوانيح يهاچوب، خرده چوب، سوخت زم،ي)زغال سنگ، زغال چوب و خاک زغال، ه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خامنفت 

 نفتي ینميادذخایر و   -

 خامنفت مصرف، واردات و صادرات  ،توليدموازنه   -

 منابع و مصارف مایعات و ميعانات گازی -

 خطوط لوله نفت خامعملکرد و  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 فرآوردهصادرات و  -

 های نفتيهزینه حمل فرآورده، عملکرد انتقال حمل، -

 هابه تفکيک بخشهای عمده نفتي  مصرف فرآورده -

 ای پتروشيمي به استثنای گازطبيعيهخوراك مصرفي در مجتمع -

 در بازار خليج فارسنفتي های قيمت فوب فرآورده -

 نفتيعمده های اسمي فروش فرآورده قيمت -

 

 

 

 
 جداول نفت  -3-11-1
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  1158-91هاي ( : ذخاير هيدروكربوري مايع قابل استحصال ايرا  در پايا  سال1-49جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

خررام، مايعررات و ميعانررات   نفررت

 گازي )ميليارد بشكه(
138.2 137.6 137.0 151.2 154.6 156.5 

(1)
156.5 157.5 158.4 

 125.0 128.0 127.0 96.0 95.0 94.0 84.0 84.0 85.0 (2)عمد اخايد )سال( 

 باشد.  مي 3133( ذخاير در ابتداي سال 3
 خام و ميعانات گازي کشور بر اساس توليد سال قبل و عدم کشف ذخاير جديد. ( عمر ذخاير يعني زمان اتمام ذخاير قابل استحصال نفت 1

 
  1158-91هاي ( : اكتشاف ميادين نفتي جديد طي سال1-81جدول )

 سال
ضريب جايگزيني  ذخيره در جاي اوليه

 مايعات و ميعانات گازي )ميليو  بشكه( گاز همراه )ميليارد مترمكعب( و  بشكه(خام )ميلينفت  (1)نفت خام

1335 9260.1 174.4 684.0 6.3 

1331 2841.0 27.7 
(2)

202.8 1.9 

1333 9719.5 91.4 181.3 6.6 

1333 1041.2 349.0 144.3 0.7 

1331 1505.5 1070.7 1006.4 1.1 

1311 1682.2 385.0 
(2)

1793.2 1.2 

1311  2123.0 11.4 
(2)

3.453 2.0 

1312 ● 
(3)

 354.6 196.21 ● 

1313 2287.8 
(4)

6914.28 224.78 2.2 

 باشد.  ( ضريب جايگزيني نفت خام: نسبت بين ذخيره در جاي اوليه نفت خام به توليد نفت خام در هر سال مي3

                           ميليارد فوت مكعب گاز خشک )همراه، کالهک و مستقل(.  5/31519معادل ( 1                                          باشد. ( تنها شامل ميعانات گازي مي1

 باشند.مقادير در دسترس نمي                                                ( ميليارد فوت مكعب گاز خشک.4 
 

 1158-91هاي سط شركت ملي حفاري ايرا  طي سالهاي حفاري انجام شده تو ( : فعاليت1-81جدول )

 سال

هاي  تعداد دكل

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 

 اه()حلقه چ

 متراژ 

 )متر(

1335 50 6 21921 78 282508 88 21710 172 326139 

1331 54 6 23207 81 289036 67 33970 154 346213 

1333 56 6 18063 84 338648 83 34918 173 391630 

1333 (2)
 56 7 25318 69 271435 61 37622 137 334375 

1331 (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 

1313 (6)
 72

 
1 11755 80 338727 74 32302 155 382784 

 گردد.              د آنها در روزهاي سال محاسبه ميهاي مورد استفاده برحسب ميزان کارکر( تعداد دکل3
 گردد.  المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 4( شامل 1
 گردد. المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 11( شامل 1
 گردد.  المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 33( شامل 4
 گردد. المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 19( شامل 5
 گردد. المللي نمي هاي بين دستگاه حفاري در چارچوب پروژه 15( شامل 6
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  1158-91هاي خام طي سال( : موازنه توليد، واردات و صادرات نفت 1-82جدول )

 شرح 
 هزار بشكه در روز

1158 1158 1158 1155 1159 1191 1191 1192 1191 

 2802.3 2820.5 2843.1 3903.6 3942.4 3927.4 4016.5 4103.6 4056.9 خام  توليد نفت

 - - 1.038 3.5 13.3 89.8 74.2 105.2 131.4   (1)واردات سوآپ

 - - 11.1- 3.5- 22.4- 88.3- 80.9- 105.0- 127.6-   (1)صادرات سوآپ

 1071.2- 1021.3- 1129.7- 2220.5- 2246.5- 2191.7- 2357.2- 2489.5- 2415.3- صادرات مستقيم  

 15.4 14.1 50.5 36.4 32.7- 58.4- 5.8- 30.9 7.7 (1)تغييد در موجودي 

 0.04- 0.01- 0.03- 0.03- - - 0.3- - - تلفات انتقال و توزيع 
 1746.4- 1813.2- 1763.8- 1719.6- 1663.3- 1677.3- 1653.6- 1645.1- 1649.2- هاخام خوراك پااليشگا نفت 

 
 ... ادامه 1158-91هاي خام طي سال( : موازنه توليد، واردات و صادرات نفت 1-82جدول )

 شرح 
 ميليو  بشكه در سال

1158 1158 1158 1155 1159 1191 1191 1192 1191 
 1022.8 1029.5 1040.6 1424.8 1439.0 1433.5 1470.1 1497.8 1480.8 خام  توليد نفت

 - - 0.4 1.3 4.8 32.8 27.2 38.4 48.0   (1)آپواردات سو

 - - 4.1- 1.3- 8.2- 32.2- 29.6- 38.3- 46.6-   (1)صادرات سوآپ

 391.0- 372.8- 413.5- 810.5- 820.0- 800.0- 862.7- 908.7- 881.6- صادرات مستقيم  

 5.6 5.1 18.5 13.3 11.9- 21.3- 2.1- 11.3 2.8 (1)تغييد در موجودي 

 0.016- 0.003- 0.01- 0.01- - - 0.1- - - تقال و توزيع تلفات ان
 637.4- 661.8- 645.6- 627.7- 607.1- 612.2- 605.2- 600.5- 602.0- هاخام خوراك پااليشگا نفت 

ي اصلي اقتصادي، حداقل بخشي ها المللي انرژي، به منظور سازگاري ميان ارقام مبادالت خارجي انرژي و سوخت، با شاخص ( براساس تعاريف آژانس بين3   
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. سوآپ نفت خام لحاظ نمي شود، نبايد در ارقام صادرات و واردات لحاظ شود. بدين منظور در محاسبات تراز نفت، واردات و صادرات مي
 

  1158-91هاي آهن طي سالدارهاي راهخام از طريق پايانه خزر و مخز ( : واردات نفت 1-81جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 سال

 - - 1038 3452 13260 89800 74240 106275 124389 بشكه در روز 

 - - 380 1260 4480 32777 27172 38791 45402 هزار بشكه در سال  

 
 )هزار بشکه(                                          1158-91( : منابع و مصارف مايعات و ميعانات گازي طي سالهاي 1-84جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح

 248806 201677 196161 199144 195472 177032 164030 150515 154399 توليد

هررراي  تحويرررل بررره مشتمرررع
 پتدو يمي

-53507 60418 73928 79822 82308 78508 75962 78155 110572 

 105386 93946 88321 92451 91538 72635 64559 75004 80567- صادرات 

هاي نفت  تحويل به پااليشگا 
 و  دكت ملي پخش   

-3255 4845 9955 10622 11450 18093 13982 18276 16509 

تزريق، ميرزان برالقو  برداي    
آوري و خطرراي انررداز   جمررع
 گيدي

-4033.3 3172 3272 2792 5537 5504 4432 3124 4231 

مصررارف داخلرري و خرروراك 
 پااليشگا  گاز مايع  

-12983 6845 7939 4403 3219 2456 2584 1927 964 

 11370 6249 10880 2132 1420 6760 4377 232 - تغييد در موجودي اخايد

 249032 201677 196161 199144 195472 177032 164030 150515 53.1- جمع كل تحويل 
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                                                                                       1158 - 91هاي ( : توليد ميعانات گازي طي سال1-88جدول )

 )هزار بشکه(

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 سال 

 177039 158574 149211 123201 139033 103022 105002 23550 85118 ميعانات گازي 

 

                           1158-91هاي خام از مبادي توليد توسط خطوط لوله طي سال ( : حمل نفت1-88جدول )

 )میلیون لیتر(

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 مبادي توليد / سال

 26445 27105 26288 23932 22845 19890 19222 17229 17408 اهواز 

 29338 29433 29675 29514 27619 26693 27314 28051 27660 مارون 

 2398 2985 0852 2740 3185 2919 3089 3002 3081 گچساران 

 405 - - - - - - - - سدوستان

 271 309 306 429 455 391 535 591 533 كو   سدكان / ماله

 321 1001 1005 630 696 540 646 603 584 نفت  هد 

 5459 6349 5201 2624 1928 4353 6911 6189 5582 اميديه 

 نكا 
(1)

7605 
(1)

6166 
(1)

4231 
(1)

5213 1139 202 276 234 - 

 64637 67416 65605 60071 57867 59999 61948 61831 62453 خام از مبادي  جمع دريافتي نفت 

 ( نكا + کومكل 3

 

                                                      1158-91هاي خام طي سالخطوط لوله نفت عملكرد ( : 1-88جدول )

 )میلیون تن کیلومتر(

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 خط لوله / سال 

 13619.2 13842.8 13457.6 12430.9 12188.2 10431.5 10080.6 8796.1 8882.7 اهواز / ري 

 11213.7 11318.6 11263.6 11207.2 10409.6 10027.8 10231.2 10443.1 10145.4 مارون / اصفهان 

 460.1 559.7 620.4 579.2 649.6 594.5 616.5 635.4 628.2 گچساران /  يداز 

 315.1 - - - - - - - - 11"سدوستان/  يداز 

 2711.5 2638.6 2747.5 2741.2 2270.2 1690.5 2014.5 1967.9 1893.2 اصفهان / ري   

 3224.8 3385.1 3362.6 3342.2 3150.1 3313.4 3407.4 3160.7 3286/0 ري / تبديز 

 11.3 - 3.3 51.5 229.4 1371.1 1105.1 1551.2 1898.4 نكا / ساري / ري 

 154.2 127.1 113.5 92.9 86.1 135/0 106.2 101.6 133.5   تنگ فني / كدمانشا 

 60.7 84.3 106.8 123.0 136.8 102.1 115.8 125.8 109.3 نفت  هد / كدمانشا   

 653.9 632.7 553.9 241.1 200.6 397.3 629.6 563.9 538.9 / آبادان   41اميديه مايل 

 32424.5 32588.9 32229.1 30809.2 29320.6 28063.2 28306.8 27345.6 27515.7 جمع  
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 1158-91هاي در شركت ملي نفتكش ايرا  طي سالهاي نفتي و فرآوردهخام  ( : عملكرد حمل نفت 1-85جدول )

 )هزار تن( 

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح / سال

 112201.8 97497.5 80332.4 81308.3 80277.4 99606.2 95858.0 79240.7 81427.0  خام نفت 

 5093.0 6562.0 7446.3 6288.7 8680.8 4886.0 5699.4 5566.6 5832.6 هاي نفتي  فدآورد 

 

  1191در 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   وز()هزار بشكه در ر    1191ظرفيت در سال 

  عملي  اسمي 

 93.8 366.0 390 آبادان

 99.4 372.6 375 اصفهان

 101.2 252.9 250 اراك 

 98.4 246.0 250 تهدان

 100.9 322.9 320 بندرعباس 

 98.2 108.0 110 تبديز 

 94.5 20.8 22 كدمانشا 

 95.3 55.3 58  يداز

 114.2 57.1 50 الوان

 98.7 1801.6 1825 جمع
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( هزار مترمكعب در روز )
نمودار )10- 1( : روند توليد فرآورده هاي نفتي طي سال هاي 1385-93

 



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  162

 

 )مترمکعب در روز(                                1158-91هاي هاي كشور طي سالها در پااليشگاه( : توليد فرآورده1-81جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 فرآورده / سال   –خوراک 

 7191 7428 5894 4617 5078 4859 3777 2110 1418 ميعانات گازي خوراك 

 277649 288267 280413 273387 264430 266658 262898 261535 262201 خام خوراك نفت 

           هاي نفتي: فرآورده

 142 144 125 139 136 129 119 127 133 (1)گاز به پتدو يمي )تن در روز( 
 3 1 1 26 21 33 29 29 29 (1)ي )تن در روز( هيدروژن به پتدو يم

 10120 9833 9079 9251 8748 8362 8071 7983 8284 گاز مايع 
 60772 60546 54243 47327 44730 44694 44468 45080 44664 (2)بنزين معمولي 
 182 121 274 154 - 195 267 105 2111 (Blending Naphtha)نفتاي ممزوج 
 6084 6546 5180 8264 7083 7953 7196 6589 6691 نفتاي سبك 

 4443 6789 6192 4060 3786 2995 1289 901 345 نفتاي سنگين 
 353 83 554 722 466 452 548 552 498 پالتفدميت )به پتدو يمي(

 758 335 173 138 164 213 191 282 223 ها  حالل
 196 148 179 163 279 247 255 335 292 سوخت سبك جت 

 4076 3893 3763 3705 4163 3940 3264 3091 3308 ت سنگين جت سوخ

 10488 12518 14866 14916 15135 18519 21347 21680 21048 نفت سفيد

 325 128 676 102- 288 60 51- 541 207 نفت سفيد صنعتي 

 96016 97689 93595 94677 90951 88702 84957 81549 80473 نفت گاز

 4555 4369 4187 4487 4373 4323 3802 4424 4530 روغن خام 

 - - - - - - - - - روغن پايه
 353 407 417 367 183 219 169 251 311 آيزوريسايكل 

 74 34 66 - - - - - - آيزوفيد 
 - - - هاي موتور و صنعتي روغن

(3)
 

(3)
 

(3)
 

(3)
 

(3)
 

(3)
 

 - - - - - - - - - پارافين
 34 88 105 93 77 60 46 39 65 ي گاز اتان ارسالي به پتدو يم

 - - - گاز مايع ارسالي به پتدو يمي 
(3)

 
(3)

 
(3)

 
(3)

 
(3)

 
(3)

 
 259 155 279 219 209 149 186 197 181 گاز پنتان ارسالي به پتدو يمي

 - - - فوفورال اكستداكت
(3)

 
(3)

 
(3)

 
(3)

 
(3)

 
(3)

 
 - - - اسالك واكس

(3)
 

(3)
 

(3)
 

(3)
 

(3)
 

(3)
 

 15 58 135 مالچ 
(3)

 17 43 4 - - 
 49018 23727 31368 48948 41419 53742 58720 55174 57456 نفت كور  سبك 

 18984 53813 48329 28046 34978 22359 18412 17846 18748 نفت كور  سنگين 
 10528 10879 9229 11361 9710 9330 10402 9991 12268 (VB)وكيوم باتوم 

 213 278 416 237 348 698 616 976 859 انواع قيد
 77 - - - - - - - - كالريفايد اويل

 44 - - - - - - - - بنزن به پتدو يمي 
 649 - - - - - - - - پدوپيلن به پتدو يمي
 52 - - - - - - - - بوتان به پتدو يمي

 29- 685 420 497- 671- 1102- 559- 125- 179- هاي نيمه نهايي  فدآورد 
           جهت افزايش اكتان:  مواد افزودني

 MTBE -1203 -1492 -1452 -1515 -991 -1277 -1229 -1261 -1365مصدفي 
 - 4- - سايد مواد افزودني 

(3)
 -2480 -1912 -2583 -2246 -260 

 386- 161- 603- 3977- 7991- 14822- 7028- 6788 6285 بنزين سوپد مصدفي جهت افزايش اكتان
 701 560 363 365 335 315 285 300 284 (1)ز(گوگدد )تن در رو

 280248 290811 283427 273221 005391 000500 000229 050823 059580 هاجمع فرآورده

 97.800 98.3 99.0 98.3 98.5 98.2 97.9 97.4 97.7  درصد بازيافت

 هاي نيمه نهاييشوند. در خصوص فرآورده، با عالمت منفي نمايش داده ميها از صنايع بيش از مقدار ارسالي آن باشداگر مقدار برگشتي فرآورده مالحظه:
  ممكن است عالمت مثبت يا منفي باشد.  ،نيز، بسته به موجودي انبار پايان دوره  

 باشد. جهت افزايش اکتان ميدني و ساير مواد افزوبنزين سوپر مصرفي  ،هيدروژن اتان ارسالي به پتروشيمي، گازگاز، ها بدون احتساب گوگرد، ( جمع فرآورده3
 باشد. ( به بخش خصوصي واگذار شده لذا در دسترس نمي1گردد.                            و سوپر مصرفي و ... مي MTBE( شامل پايه معمولي، پايه سوپر، 1
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  1158-91هاي  هاي كشور طي سال ( : سوخت مصرفي در پااليشگاه1-81جدول )

 ی: مترمکعب در سال(هاي نفت )فرآورده

 )گازطبیعی و گاز پااليشگاه: هزار مترمکعب در سال(

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح 

 3989652 3721446 3592249 3292560 3348644 3401478 3600840 3380694 3281063 گاز طبيعي 

 2024861 1805936 1662742 1438540 1502978 1490525 1718071 1480157 1446669 گازهاي پااليشگاهي  

 633972 886008 301483 206421 43948 16587 111306 109024 105730 گاز مايع 

 152460 186033 186400 184659 250555 130122 106680 186106 151119 سوخت مايع سبك  

 444638 502993 628992 430712 367715 492538 490162 709942 731540 سوخت مايع سنگين  

 

 )میلیون لیتر در روز(                           1158-91هاي هاي عمده نفتي طي سال( : صادرات و واردات فرآورده1-82جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 فرآورده / سال 

          صادرات 

 18.47 24.6 16.7 29.9 29.3 22.5 25.0 28.0 38.9 نفت كور 

 0.027 0.7 1.8 2.0 0.5 2.5 0.8 0.2 - نفت گاز 

 0.001 - - 0.4 - 0.1 0.5 0.1 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 

 4.6 3.7 1.5 4.9 14.9 21.0 20.6 19.1 27.5 ين موتور بنز

 1.7 0.7 1.2 2.5 3.7 2.7 2.7 3.0 5.0 )هزار ليتد در روز( LL 111بنزين هواپيما 

 348.0 433.0 517.0 661.0 800.0 790.0 758.0 638.0 گاز مايع )تن در روز(
(1) 

 0.8 0.7 0.1 - 4.3 5.0 7.7 7.0 5.1 نفت گاز 

 5.8 5.4 6.4 - 3.2 1.2 2.5 1.1 - نفتي از پتدو يمي  بدش سنگين

 واردات در قالب تهاتر صورت گرفته است. ( 3

 
 1158-91هاي هاي نفتي با انواع وسايل حمل و نقل طي سال ( : عملكرد انتقال فرآورده1-81جدول )

 )میلیون تن کیلومتر(

 خط لوله سال/ نوع وسيله
دار مخز 

 آهنراه

نفتكش 

 ماپيجاده

گازكش 

 پيماجاده

شناورهاي 

 رسا سوخت

هاي كشتي

 رسا سوخت
 جمع

1335 25194 2546 8854 141 59 2389 39183 

1331 25138 2171 8597 129 61 1905 38001 

1333 27492 2282 8195 73 18 3742 41802 

1333 27721 1914 8552 40 29 2670 40926 

1331 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 2557 7706 11 35 3549 38354 

1313 22485 2082 9499 67 39 3021 37192 



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  162

 

 ر تن کیلومتر()ريال ب                1158-91هاي هاي نفتي به تفكيك وسايل طي سال( : هزينه حمل فرآورده1-84جدول )

 خط لوله سال / نوع وسيله
 دارمخز 

 راه آهن

 نفتكش

 پيماجاده

 گازكش

 پيماجاده

شناورهاي 

 رسا سوخت

هاي كشتي

 رسا سوخت

1335 49.1 196.9 214.6 ● ● ● 
1331 60.3 208.0 225.0 205.0 267.8 221.7 
1333 71.0 271.0 270.0 333.0 756.0 168.0 
1333 77.9 345.0 470.0 470.0 817.0 221.0 
1331 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 
1313 185.2 817.6 1141.4 1373.5 1005.8 427.3 

   باشند.نمي مقادير در دسترس 
  
 )میلیون لیتر(                                     1158-91هاي هاي نفتي توسط خطوط لوله طي سال( : حمل فرآورده1-88جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 مبادي حمل / سال

 74 851 189 493 759 1347 1181 1312 1892 ماهشهد )وارداتي( 

 10148 9791 10454 11127 10271 9483 10407 9736 8973 يشگا  آبادان پاال

 8356 8702 8448 8765 8811 9310 8786 7949 9070 پااليشگا  تهدان 

 7400 7033 6132 7387 6361 6154 5986 8081 7108 پااليشگا  اصفهان 

 1242 2135 2497 1211 3297 1092 933 1199 499 پااليشگا  تبديز 

 11225 11611 10394 9507 9711 14384 13785 10887 12118 درعباس )وارداتي و پااليشگا (بن

 2892 1483 599 518 1013 326 691 4597 4492 پااليشگا  اراك 

 19 - - - - - - - - كدمانشا  پااليشگا 

 64 - - - - - - - - دريافتي از نكا

 7 - - - - - - - - دريافتي از پخش رفسنشان

 2555 3176 2644 1948 1495 2230 3483 3778 3628 متفدقه پخش 

 9645 8578 8310 9078 8301 11097 11015 9830 11043 متفدقه پااليشگا  

 53627 53360 49667 50034 50019 55423 56267 57369 58823 دريافتي فرآوردهجمع 
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  1191هاي نفتي به تفكيك خطوط لوله در سال ركرد حمل فرآورده( : خالصه كا1-88جدول )

 ميليو  تن كيلومتر )اينچ(قطر لوله  خطوط لوله فرآورده

 217.26 16 ماهشهد / آبادان / ماهشهد 

 849.70 12-16 آبادان / اهواز 

 762.72 10-14-10 اهواز / ري 

 1327.76 16-20-16 اهواز / ري 

 1858.35 18 اصفهان / ري 

 1101.68 24 اصفهان / ري

 - 10-16 اراك / ري

 213.39 12 اراك / همدان 

 1591.12 26-16-10 پااليشگا  اراك به ري و پخش  ازند 

 100.59 8 میعانات گازی  8" ز اداالن /  يد

 1184.09 14 ري / تبديز 

 353.34 8-10 تبديز / اروميه 

 189.33 12-10 تبديز / اردبيل

 838.71 18-16-14  ت ري / ر

 32.11 10 ري / كدج 

 1974.24 22 ري /  اهدود 

 1844.90 20  اهدود / مشهد 

 89.44 10-8  اهدود / گدگان و گنبد 

 65.62 8 امام تقي / تدبت حيدريه 

 454.83 16-12 ري / ساري 

 1.82 8 نكا / ساري 

 49.04 14 ري / كن 

 38.16 14 ري / قوچك 

 308.02 16 كدمانشا  تنگ فني / 

 - 10 تنگ فني / در   هد

 - 10 كدمانشا  / سنندج 

 6009.33 26-14-16 اصفهان   بندرعباس / كدمان،

 0.75 16 بندر نو هد / چالوس 

 0.45 8 بنزين جت   –انبار نفت ري / فدودگا  مهدآباد 

 5.65 8 نفت جت  –انبار نفت ري / فدودگا  مهدآباد 

 0.04 12 نفت گاز  –/ نيدوگا  ري  انبار نفت ري

 24.07 8 نفت كور   –انبار نفت ري / نيدوگا  منتظد قائم 

 16.32 12 نفت كور   –انبار نفت اصفهان / نيدوگا  اسالم آباد 

 1.32 8 نفت جت   –انبار نفت اصفهان / فدودگا  اصفهان 

 - 8 بنزين جت  –انبار نفت اصفهان / فدودگا  اصفهان 

 6.31 8 نفت كور   –ار نفت تبديز / نيدوگا  تبديز انب

 170.15 12 اجزاي بنزين  –ماهشهد  41آبادان / مايل 

 804.14 26 نفت كور   –آبادان / ماهشهد  

 0.38 8 گازمايع )ميليون كيلوگدم(  –بندر امام / ماهشهد 

 22485.13 - هاجمع كاركرد خطوط لوله فرآورده



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  166

 

 )هزار بشکه(               1191هاي كشور در پايا  سال هاي نفتي در پااليشگاهفرآورده و  خام مخاز  نفت ت( : ظرفي1-88جدول )

 جمع بندرعباس الوا  شيراز كرمانشاه تبريز تهرا  اصفها  اراک آبادا  شرح
 18076.5 2650.0 600.0 485.0 480.0 1123.5 2900.0 3305.0 3446.0 3087.0 خام نفت 
 1463.5 600.0 587.5 137.0 - - - - - 139.0 نات گازيميعا

 655.8 12.0 177.5 4.6 24.5 60.0 55.0 61.0 223.6 37.6 گاز مايع 
 3274.6 435.0 325.8 265.0 76.1 262.2 250.0 273.8 - 1386.7 بنزين موتور 
 170.3 - - - - - - 63.8 80.5 26.0 بنزين سوپد 
 1307.6 - - - - 48.3 - 63.8 801.5 394.0 بنزين يورو 

 LL 30.0 - - - - - - - - 30.0 111بنزين 
 1539.9 260.0 - 100.0 110.6 186.3 150.0 64.0 145.0 524.0 نفت سفيد 

 152.2 - - - 152.2 - - - - - نفت سفيد صنعتي
 5530.5 830.0 631.2 345.0 122.9 425.8 315.0 475.0 - 2385.6 نفت گاز معمولي 

 421.0 - - - - - - 81.0 340.0 - گاز يورو  نفت
 8388.4 800.0 440.5 600.0 102.4 405.5 550.0 588.0 572.0 4330.0 نفت كور  

 218.3 - - 60.0 - - 80.0 38.0 40.3 - سوخت سبك جت
 1143.5 100.0 - 95.0 - - - - 80.5 868.0 پالتفدميت 

 779.8 270.0 - 80.0 - - 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

 161.3 - - 137.0 - 24.3 - - - - انواع قيد
 586.5 70.0 - 261.0 - 11.0 - 220.0 20.0 4.5 حاللها 

 303.7 100.0 - 38.0 - 121.7 16.0 14.2 13.8 - روغن خام 
 3278.0 260.0 1104.5 5.0 25.2 72.5 45.0 67.8 50.0 1648.0 نفتاي سبك 
 3183.4 1400.0 151.0 256.0 39.3 298.4 55.0 118.0 - 865.8 نفتاي سنگين

 BIPC 495.0 - - - - - - - - 495.0نفتاي 
 59.7 - - - - - - - 59.7 - پدوپيلن
 85.7 - - - 85.7 - - - - - سايد 

 32465.0 4797.0 2830.5 2346.6 653.2 2109.3 1746.0 2389.8 2521.3 13071.2 هاجمع كل فرآورده

 

 (1) 1158-91هاي هاي عمده نفتي طي سال ( : مصرف فرآورده1-85جدول )

 جمع نفت كوره نفت گاز نفت سفيد بنزين گاز مايع سال/ شرح

هاي نفتي مصرف فرآورده
 )ميليو  ليتر(



1335 5107.5 26867.0 7241.3 31429.2 15660.8 86305.7 

1331 4647.7 24168.7 7870.7 32690.1 17350.3 86727.4 

1333 4117.6 24496.4 7126.3 33851.5 18648.8 88240.6 

1333 4634.6 23619.4 6811.2 34026.3 20479.2 89570.7 

1331 4476.9 22365.2 5311.5 34711.2 15495.3 82360.1 

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 

1313 3715.9 25388.3 5224.7 36438.8 17176.9 87944.6 

متوسط ر د ساالنه طي 
 3.6 1.2 1.9 4.0- 0.7- 3.9- ور  )درصد(د

هاي نفتي سهم فرآورده
 )درصد(

      

1335 5.9 31.1 8.4 36.4 18.1 100.0 

1331 5.4 27.9 9.1 37.7 20.0 100.0 

1333 4.7 27.8 8.1 38.4 21.1 100.0 

1333 5.2 26.4 7.6 38.0 22.9 100.0 

1331 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 

1313 26.5 22.2 4.6 31.8 15.0 100.0 

 ها. ( به استثناي مصارف پااليشگاه3
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 1158-91هاي هاي مختلف طي سال( : مصرف بنزين در بخش1-89جدول )

 كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي سال / بخش
صنايع و 

 معاد 

 هاينيروگاه حمل و نقل

 وزارت نيرو
 جمع

 ساير كشتيراني

 مصرف :

 )هزار ليتر(
         

1335 - 107550 148 12572 37922 39477 26669302 - 26866971 

1331 - 134615 507 22192 53285 43831 23912593 
(2)

1700 24168723 

1333 - 105039 1875 34171 60686 38065 24256261 
(2)

335 24496432 

1333 - 69077 670 36575 83767 52314 23376949 - 23619352 

1331 - 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 

1313 - 50450 66 1191 46197 93849 25196541 
(2)

20 25388314 

          : )درصد(  سهم

1335 - 0.4 * 0.05 0.14 0.15 99.26 - 100.0 

1331 - 0.56 * 0.09 0.22 0.18 98.94 0.01 100.0 

1333 - 0.43 0.01 0.14 0.25 0.16 99.02 * 100.0 

1333 - 0.29 * 0.15 0.35 0.22 98.97 - 100.0 

1331 - 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 

1313 - 0.20 0.0003 0.005 0.18 0.4 99.24 0.0001 100.0 

 گردد.                                                                                                                                           رتش و ادارات مي( شامل مصارف ا3
ل و نقـل  رساند بلكه به مصـرف حمـ  ها به منظور توليد برق به مصرف نميهاي نفتي را در نيروگاهوزارت نيرو بنزين دريافتي از شرکت ملي پخش فرآورده( 1

  گردد.رساند. لذا اين رقم در تراز انرژي در رديف حمل و نقل لحاظ ميمي

 ناچيز است. دارقم  *
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نمودار )12- 1( : روند مصرف بنزين موتور طي سال هاي 1385-93

 
 



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  166

 

  1191( : مصرف بنزين به تفكيك بخش و استا  در سال 1-81جدول )
 )هزار لیتر(

(1)عمومي خانگي استا  / بخش
 صنعتي كشاورزي تجاري 

 نقلحمل و 
 جمع

 ساير كشتيراني

 942677 941245 - - - - 1432 - آاربايشان  دقي

 769520 767386 - - 5 - 2129 - آاربايشان غدبي

 293873 293585 - 112 - - 176 - اردبيل

 1852387 1846320 - 3107 - - 2960 - اصفهان

 896725 896711 - - - - 14 - البدز

 160069 159665 - - - - 404 - ايالم

 467845 446658 18148 160 - - 2879 - بو هد

 5055710 5021726 - 20620 - - 13364 - تهدان

 236095 236032 - - - - 63 - چهارمحال و بختياري

 236853 236464 - - - - 389 - خداسان جنوبي 

 1759805 1754022 - 4338 - - 1445 - خداسان رضوي 

 177417 177249 - - - - 168 - خداسان  مالي 

 1274339 1250401 19809 607 18 - 3504 - خوزستان 

 305862 305602 - - - - 260 - زنشان

 270080 269132 - 28 - - 920 - سمنان

 886737 868015 15629 - - - 3093 - سيستان و بلوچستان

 1661901 1658324 - 1635 - - 1942 - فارس

 434314 433875 - - - - 439 - قزوين

 439053 438695 - 48 - - 310 - قم

 396589 396130 - - - - 459 - كددستان

 1090022 1085488 - 3649 - - 885 - كدمان

 463414 460682 - 1445 - - 1287 - كدمانشا 

 172429 172221 - - - - 208 - كهگيلويه و بويداحمد

 394205 393315 - - - - 890 - گلستان

 916538 914261 - - 1133 - 1144 - گيالن

 382052 381396 - 42 - - 614 - لدستان

 1332252 1322097 6 9557 33 - 559 - مازندران

 445010 443712 - 333 - - 965 - مدكزي

 748090 709404 31578 516 2 66 6524 - هدمزگان

 460463 451071 8679 - - - 713 - همدان

 465988 465677 - - - - 311 - يزد

 25388314 25196561(2) 93849 46197 1191 66 50450 - كل كشور 

 گردد.( شامل مصارف ارتش و ادارات مي3
رساند بلكه به مصـرف حمـل و نقـل    ها به منظور توليد برق به مصرف نميهاي نفتي را در نيروگاه( وزارت نيرو بنزين دريافتي از شرکت ملي پخش فرآورده1

 در بخش حمل و نقل لحاظ شده است.لرستان هاي هزار ليتر رقم مصرفي بنزين نيروگاه 19لذا رساند. مي
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   1191در سال هاي عمده مصرف بخشهاي مختلف به تفكيك ( : مصرف ماهانه بنزين در ماه1-81جدول )

 )میلیون  لیتر(  

 جمع (1)ساير  صنايع  عمومي  حمل و نقل ماه / بخش 
 2296.5 0.3 1.8 5.6 2288.8 فدوردين 

 2041.1 0.04 3.0 2.5 2035.5 ارديبهشت 
 2129.4 0.02 2.9 2.6 2124.0 خدداد 

 2034.1 0.001 4.8 3.2 2026.2 تيد 
 2279.0 0.01 2.6 3.4 2273.1 مدداد

 2336.9 0.02 3.6 3.7 2329.6  هديور 
 2099.8 0.1 3.2 4.0 2092.5 مهد
 2050.1 0.1 11.3 3.7 2035.0 آبان
 2003.8 0.1 3.3 3.7 1996.8 آار
 1989.3 0.2 3.4 4.3 1981.4 دي

 2021.4 0.2 3.2 5.1 2012.8 بهمن
 2106.9 0.2 3.3 8.6 2094.9 اسفند 

 25388.3 1.3 46.2 50.5 25290.4 جمع

 گردد. هاي کشاورزي و تجاري مي( شامل بخش3
 

 )میلیون لیتر در روز(                             1158-91هاي طي سال هاي مختلف( : متوسط مصرف بنزين در ماه1-82جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 ماه / سال 
 74.1 68.3 63.1 59.8 66.5 66.7 69.3 76.4 71.1 فدوردين 

 65.8 64.4 61.6 57.4 61.6 63.9 66.4 79.3 70.5 ارديبهشت 

 68.7 67.0 62.6 59.1 61.7 63.1 67.1 79.4 71.6 خدداد 
 65.6 69.1 66.2 64.1 67.3 69.4 70.8 59.7 75.1 تيد 

 73.5 68.9 60.8 58.7 63.8 72.4 72.3 61.0 77.6 مدداد
 75.4 74.6 69.0 64.4 61.7 59.5 66.1 60.0 80.4  هديور 

 70.0 69.0 65.4 60.8 62.7 69.2 67.4 56.8 71.3 مهد
 68.3 67.9 63.4 59.6 60.8 65.1 66.4 58.6 74.4 آبان

 66.8 65.5 61.0 58.5 60.2 61.6 63.6 57.5 72.6 آار

 66.3 65.1 60.1 55.9 56.5 59.5 63.3 57.6 70.3 دي
 67.4 69.1 62.6 57.7 52.8 60.2 62.2 59.9 71.4 بهمن

 72.7 73.0 66.6 63.2 59.0 64.1 67.4 66.9 77.1 اسفند 

 69.5 68.5 63.5 59.9 61.3 64.8 66.9 64.5 73.6 متوسط 
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نمودار )13- 1( : مصرف بنزين موتور در ماه هاي مختلف سال هاي 1392-93

 



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  168

 

 1158-91هاي هاي مختلف طي سال( : مصرف نفت سفيد در بخش1-81جدول )

 صنعتي كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي سال / بخش
حمل و 

 نقل

 مصارف

 (2)غير انرژي 

هاي نيروگاه

(1)وزارت نيرو 
 

 جمع

          تر()هزار لي مصرف :

1335 6705494 278686 108347 38804 60546 - 
(4)

48300 
(3)

1113 7241290 

1331 7392104 166016 157872 39448 95980 - 
(4)

19270 - 7870690 

1333 6327969 171253 329499 31014 72558 - 
(5)

193980 - 7126273 

1333 6306689 75583 57326 19257 60339 - 
(6)

291270 
(3)

726 6811190 

1331 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 

1313 3489929 66664 32964 19014 8051 
(7)

7805 
(11)

1598560 1715 5224702 

            :)درصد(  سهم

1335 92.60 3.85 1.50 0.54 0.84 - 0.67 0.02 100.00 

1331 93.92 2.11 2.01 0.50 1.22 - 0.24 - 100.00 

1333 88.80 2.40 4.62 0.44 1.02 - 2.72 - 100.00 

1333 92.59 1.11 0.84 0.28 0.89 - 4.28 0.01 100.00 

1331 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 0.001 12.11 1.63 100.00 

1312 81.92 1.11 0.72 0.66 0.39 0.002 11.35 3.84 100.00 

1313 67.93 1.30 0.64 0.37 0.16 0.15 30.60 0.03 100.00 

 گردد.                                                                          ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي3
 گردد. ها مي( شامل مصرف خوراک نفت سفيد پتروشيمي1 
کنـد، بلكـه بـه منظـور گرمـايش       ها به منظور توليد برق استفاده نمي هاي نفتي را در نيروگاه آورده( وزارت نيرو نفت سفيد دريافتي از شرکت ملي پخش فر1

 گردد.  نمايد. لذا در محاسبه تراز انرژي اين رقم در بخش عمومي )ادارات( لحاظ مي محيطي مصرف مي
هزار تـن   91/1، 3186هزار تن و پتروشيمي اراک در سال  3/31و  11، 45/14به ترتيب معادل  3186و  3185، 3184هاي ( پتروشيمي بيستون در سال4

 اند.                                                                                               مصرف نفت سفيد داشته
 اند.مصرف نفت سفيد داشتههزار ليتر  13و  446، 61(  اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، پتروشيمي اراک، الكيل بنزن خطي )3185( در سال 5
 اند.ميليون ليتر مصرف نفت سفيد داشته 8/85و  5/195(  اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، الكيل بنزن خطي )3188( در سال 6
ژي ايـن رقـم در بخـش    گـردد. لـذا در محاسـبه تـراز انـر     شود، بلكه صرف گرمايش محيط مي( از آنجا که از نفت سفيد در بخش حمل و نقل استفاده نمي5

 گردد. عمومي لحاظ مي
 اند.ميليون ليتر مصرف نفت سفيد داشته 35/45و  64/561(  اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، الكيل بنزن خطي )3133( در سال 8
 هاي وزارت نيرو با نفت گاز ممزوج شده است.  ( رقم مصرفي نفت سفيد در نيروگاه3

 اند.مصرف نفت سفيد داشتههزار تن  3/195 و  مترمكعب در روز 813 (  اصفهان و بيستون به ترتيب معادلLABل بنزن خطي )، الكي3131( در سال 39
 اند.  هزار تن مصرف نفت سفيد داشته 1/336 مترمكعب در روز و  1344 (  اصفهان و بيستون به ترتيب معادلLAB، الكيل بنزن خطي )3131( در سال 33
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                    1191هاي كشور در سال كننده و استا هاي مصرف: مصرف نفت سفيد به تفكيك بخش( 1-84جدول )

 )هزار لیتر(

(1)عمومي خانگي استا  / بخش
 صنعتي كشاورزي تجاري 

حمل و 

 نقل

 مصارف

 غير انرژي

هاي  نيروگاه

 وزارت نيرو
 جمع

 144806 - - - 12 21 39 1367 143367 آاربايشان  دقي

 568161 1715 - 6275 394 268 3337 18246 537926 اربايشان غدبيآ

 83426 - - - 18 126 - 287 82995 اردبيل

 1501502 - 1439560 - 202 439 3424 909 56968 اصفهان

 36243 - - - 42 56 30 312 35803 البدز

 37507 - - - 56 229 - 357 36865 ايالم

 17087 - - - 12 - - 27 17048 بو هد

 34828 - - - 492 1867 2314 1461 28694 تهدان

 22869 - - - 327 1410 176 1452 19504 چهارمحال و بختياري

 105670 - - - 470 119 4288 3455 97338 خداسان جنوبي 

 344562 - - - 146 337 3232 1925 338922 خداسان رضوي 

 82180 - - - - 34 42 1000 81104 خداسان  مالي 

 39953 - - - 278 72 - 589 39014 وزستان خ

 95268 - - - 12 - - 167 95089 زنشان

 20434 - - - 119 28 - 693 19594 سمنان

 373497 - - - 234 5 5296 18648 349314 سيستان و بلوچستان

 215696 - - - 412 53 3 656 214572 فارس

 49460 - - - 6 12 72 180 49190 قزوين

 8476 - - - 12 - 12 212 8240 قم

 152182 - - - 263 8 221 4454 147236 كددستان

 148157 - - - 1022 25 590 2627 143893 كدمان

 364932 - 159000 - 45 286 - 2927 202674 كدمانشا 

 30488 - - - - - - 86 30402 كهگيلويه و بويداحمد

 70754 - - - 180 - - 225 70349 گلستان

 206386 - - - 122 4355 49 1355 200505 گيالن

 130469 - - - - 40 14 333 130082 لدستان

 182793 - - - 1189 9056 267 1352 170929 مازندران

 24396 - - - 68 30 - 484 23814 مدكزي

 14985 - - - 385 - - 170 14430 هدمزگان

 60202 - - 1530 933 138 9524 536 47541 همدان

 57333 - - - 600 - 34 172 56527 يزد

 5224702 1715 1598560 7805(2) 8051 19014 32964 66664 3489929 كل كشور 

 گردد.( شامل مصارف ارتش و ادارات مي3
بخـش  لـذا در محاسـبه تـراز انـرژي ايـن رقـم در        ،گـردد شود، بلكه صرف گرمايش محيط مي( از آنجا که از نفت سفيد در بخش حمل و نقل استفاده نمي1

 گردد.  عمومي لحاظ مي



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  122

 

 (1) 1191هاي عمده مصرف در سال  ( : مصرف ماهانه نفت سفيد به تفكيك ماه و بخش1-88جدول )

 ) هزار لیتر( 

 جمع (2)ساير صنايع خانگي و تجاري ماه / بخش

 172.2 2.7 0.2 169.3 فدوردين 

 138.7 2.3 0.3 136.2 ارديبهشت 

 119.8 3.0 0.8 116.0 خدداد 

 123.3 3.1 0.2 120.0 يد ت

 139.9 5.9 0.3 133.7 مدداد

 234.3 12.6 0.2 221.5  هديور 

 393.5 7.4 0.6 385.5 مهد

 580.6 9.3 1.1 570.2 آبان

 506.4 10.1 1.2 495.1 آار

 470.6 8.2 1.7 460.8 دي

 385.9 7.3 0.8 377.8 بهمن

 360.9 23.4 0.6 336.9 اسفند 

 3626.1 95.2 8.1 3522.9 جمع

 گردد. ها نمي( شامل مصرف پتروشيمي3
 باشد. شامل ادارات، نيروهاي مسلح، کشاورزي، تجاري، نيروگاه، کشتي و حمل و نقل مي( 1
 

      (2و  1) 1158-91هاي هاي مختلف طي سال( : متوسط مصرف نفت سفيد در ماه1-88جدول )
 )میلیون لیتر در روز(

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 ماه / سال

 5.6 4.3 7.4 5.8 7.2 10.6 7.6 15.4 10.7 فدوردين 

 4.5 5.5 6.5 6.7 8.7 11.1 9.7 11.6 9.3 ارديبهشت 

 3.9 5.0 5.3 4.8 8.5 7.4 9.9 8.6 7.5 خدداد 

 4.0 5.9 5.2 4.9 5.0 8.0 11.2 8.7 8.1 تيد 

 4.5 6.0 6.9 6.8 9.7 9.9 12.0 12.8 11.5 مدداد

 7.6 8.9 10.3 11.1 12.7 15.7 18.7 18.8 17.8  هديور 

 13.1 13.6 14.6 17.2 19.5 26.8 22.5 27.4 26.3 مهد

 19.4 19.1 20.4 23.7 24.2 27.2 30.2 30.0 30.2 آبان

 16.9 20.4 20.5 23.8 23.7 30.5 29.4 28.9 34.1 آار

 15.7 22.0 17.9 18.9 17.1 25.9 28.7 30.1 33.6 دي

 12.9 18.7 16.0 20.1 16.4 23.5 25.9 31.4 29.1 بهمن

 12.4 13.1 12.2 20.0 14.8 19.5 16.4 20.1 21.5 اسفند 

 ● ● ● ● ● ● ● 0.1 0.2 خط لوله 

 10.0 11.9 11.9 13.5 13.9 18.0 18.4 20.2 19.8 (3) متوسط 

 گردد. ها نمي( شامل مصرف پتروشيمي3
، 115، 363، 5/169، 5/493هاي خطوط لوله و تأسيسات جانبي آنها به ترتيب خانهمتوسط مصرف نفت سفيد تلمبه 3186ت لغاي 3189هاي ( در سال1

 هزار ليتر در روز بوده است.  35و  135، 135
 باشد.( عمدتاً ناشي از اشتباهات آماري مي3-56( و )3-51( اختالف آماري بين جداول )1

    شند.بامقادير در دسترس نمي 
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 (1) 1158-91هاي هاي مختلف طي سال( : مصرف نفت گاز در بخش1-88جدول )

 صنعتي كشاورزي تجاري (2)عمومي خانگي سال/ بخش

 هاي نيروگاه حمل و نقل
 وزارت نيرو

ساير 

 (1) نيروگاهها
 جمع

 ساير كشتيراني

مصرف : 

 )هزار ليتر(
          

1335 848894 1181896 684578 4150757 2979076 475239 16407472 4361805 339492 31429209 

1331 768934 1328204 719480 4142399 3102573 487378 17583938 4083178 473982 32690066 

1333 673257 1201124 774221 4412787 3322169 631896 18438936 3426579 970555 33851524 

1333 656184 1080527 461219 4491322 3084998 781771 18536209 3802358 1131740 34026328 

1331 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 

1313 94905 625760 185506 3371222 2575000 983066 19731548 2104045 6767797 36438849 

  سهم

 : )درصد(
              

1335 2.70 3.76 2.18 13.21 9.48 1.51 52.20 13.88 1.08 100.00 

1331 2.35 4.06 2.20 12.67 9.49 1.49 53.79 12.49 1.45 100.00 

1333 1.99 3.55 2.29 13.04 9.81 1.87 54.47 10.12 2.87 100.00 

1333 1.93 3.18 1.36 13.20 9.07 2.30 54.48 11.17 3.33 100.00 

1331 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 

1313 0.26 1.72 0.51 9.25 7.07 2.70 54.15 5.77 18.57 100.00 

 گردد.          هاي صنايع بزرگ و بخش خصوصي مي( شامل نيروگاه1گردد.           ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي1ها.         ( به استثناي مصارف پااليشگاه3
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( ميليو  ليتر ) نمودار )14- 1( : روند مصرف نفت گاز طي سال هاي 1385-93

 



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  122

 

           1191هاي كشور در سال ننده و استا كهاي مصرف( : مصرف نفت گاز به تفكيك بخش1-85جدول )
 )هزار لیتر( 

 صنعتي كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي استا  / بخش
 حمل و نقل

 جمع (1)هانيروگاه
 ساير (2)كشتيراني

 1060656 2267 843000 - 71596 121406 3967 18168 252 آاربايشان  دقي

 1165324 391955 477952 79 38460 215783 17219 22719 1157 آاربايشان غدبي

 513421 215571 213252 - 13490 67878 1697 1474 59 اردبيل

 170091 888 16878 431 اصفهان
(4)

129131 - 2380157 523240 3239597 

 612437 232844 244208 - 41609 56968 2777 16577 17454 البدز

 191291 - 138076 - 29045 17129 1213 2251 3577 ايالم

 1216225 398047 335254 170644 262579 24280 2885 21834 702 بو هد

 3164621 1184121 1648686 - 63294 96668 8266 139445 24141 تهدان

 245960 - 206627 - 8156 26601 232 4344 - چهارمحال و بختياري

 497540 101919 300128 14 30306 37656 1876 25454 187 خداسان جنوبي 

 2052809 366440 1331895 - 101644 242448 2662 7588 132 خداسان رضوي 

 304888 101250 165646 - 11935 24568 395 1061 33 خداسان  مالي 

 2772147 480898 1453821 283793 345803 184201 6392 17239 - خوزستان 

 484284 111208 265599 - 44371 60073 - 2145 888 زنشان

 597061 85079 414126 804 34164 57729 13 5040 106 سمنان

 2333495 1223496 655551 138259 73630 159880 34735 45418 2526 سيستان و بلوچستان

 2726240 831998 1286480 - 131217 452956 2357 20869 363 فارس

 1033489 368216 527448 - 42108 76146 12578 6993 - قزوين

 671870 134214 490651 233 13407 24484 78 8791 12 مق

 547805 174816 212160 38 41862 113312 2314 3257 46 كددستان

 2202998 498329 1168361 - 299898 183077 3525 47476 2332 كدمان

 852238 169600 539292 - 29518 82113 3837 27716 162 كدمانشا 

 140472 - 121379 - 4974 11399 - 2620 100 كهگيلويه و بويداحمد

 553835 137241 216620 - 12125 179591 1546 6084 628  گلستان

 967696 533326 325327 9306 25588 60927 6370 6209 643 گيالن

 591419 706 451710 - 37861 81830 11016 8231 65 لدستان

 867835 4057 603578 17133 52472 142249 7134 9539 31673 مازندران

 789443 815 597156 4837 68467 95993 935 18686 2554 مدكزي

 1987955 142063 935758 345861 350801 68279 44296 100856 41 هدمزگان

 597686 - 408445 12065 23540 143129 1651 8026 830 همدان

 1474893 458126 773205 - 141949 92378 2652 2772 3811 يزد

 36438849 8871842 19731548 983066 2575000 3371222 185506 625760 94905 كشور  كل

 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 مي3
 باشد.   مصارف کشتي صرفاً داخلي مي (1
 گردد. هاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ مي( شامل نيروگاه1
 ها لحاظ گرديده است.   هزار ليتر در ستون نيروگاه38583( سوخت مصرفي مولدهاي برق صنايع بزرگ به ميزان 4
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 )میلیون لیتر(               1191ده مصرف كننده در سال هاي عم ( : مصرف ماهانه نفت گاز به تفكيك ماه و بخش1-89جدول )

 جمع (1)ساير (2)ها نيروگاه حمل و نقل (1)صنعت كشاورزي خانگي و تجاري ماه / بخش

 2612.7 108.5 669.6 1424.7 148.7 239.6 21.5 فدوردين 

 2997.5 135.5 520.6 1838.5 198.5 284.3 20.1 ارديبهشت 

 3120.2 124.7 727.6 1753.8 212.8 282.6 18.7 خدداد 

 3284.0 121.3 943.9 1694.7 222.1 282.7 19.4 تيد 

 3131.4 131.0 801.8 1665.7 225.6 285.9 21.4 مدداد

 3606.9 148.1 1187.9 1750.8 239.6 260.5 19.9  هديور 

 3519.2 133.0 1165.9 1695.2 223.2 280.4 21.4 مهد

 3175.3 138.8 794.5 1641.8 234.2 337.2 28.8 آبان

 3070.2 145.1 739.8 1614.7 235.3 306.3 29.0 آار

 3111.3 130.1 919.8 1540.6 215.6 276.5 28.7 دي

 2700.7 138.1 512.3 1536.6 234.8 254.3 24.8 بهمن

 2714.5 154.5 474.5 1574.5 203.3 281.1 26.6 اسفند 

 37044.0 1608.8 9458.2 19731.5 2593.8 3371.2 280.4 جمع

هاي  باشد. در اين جدول، ارقام فروش نفت گاز شرکت ملي پخش فرآورده بين جداول ناشي از ميزان فروش و مصرف اين فرآورده مي  ( اختالف آمار نيروگاه3
، از کل نفت گاز 3131د. در سال نرسان مينفتي به صنايع ارائه گرديده است. صنايع بخشي از نفت گاز دريافتي را در واحدهاي نيروگاهي خود به مصرف 

ها در  اند. بديهي است در محاسبات تراز انرژي بايد ميزان سوخت مصرفي نيروگاه ليتر را در واحدهاي نيروگاهي به مصرف رساندههزار 38583دريافتي، 
 بخش نيروگاهي لحاظ گردد. 

باشد. در اين جدول، ارقام فروش نفت گاز شرکت ملي پخش  ف اين فرآورده ميبين جداول ناشي از ميزان فروش و مصر  ( اختالف آمار نيروگاه1
، کل 3131د. 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
اند. بديهي است در محاسبات تراز انرژي بايد ميزان  نفت گاز مصرف نموده ليترهزار  8853841هاي 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 بخش1
 

 )میلیون لیتر در روز(                      (1)1158-91هاي هاي مختلف طي سال( : متوسط مصرف نفت گاز در ماه1-51جدول )

 1191 (2)1192 (2)1191 (2)1191 (2)1159 1155 1158 1158 1158 ماه / سال

 84.3 76.3 78.6 69.6 76.1 77.1 70.8 70.5 63.2 فدوردين 

 96.7 114.9 95.3 83.5 87.7 88.7 87.7 80.8 77.8 ارديبهشت 

 100.7 103.9 90.8 87.4 93.6 89.7 90.3 82.7 79.3 خدداد 

 105.9 105.4 100.9 98.0 111.9 93.9 91.0 82.7 78.8 تيد 

 101.0 104.1 99.8 100.3 104.4 91.6 88.8 83.2 78.8 مدداد

 116.4 101.9 93.8 94.9 98.2 96.8 90.6 81.9 80.7  هديور 

 117.3 98.4 93.9 89.3 100.0 98.3 90.4 86.2 83.9 مهد

 105.8 99.6 92.0 106.6 105.9 100.3 95.7 91.3 84.4 آبان

 102.3 120.1 106.3 110.1 100.0 117.7 100.1 99.8 104.5 آار

 103.7 127.6 122.2 112.8 96.0 96.0 107.8 98.6 109.2 دي

 90.0 119.7 105.6 109.9 96.9 98.3 103.4 110.6 98.4 بهمن

 936 109.2 98.5 102.1 82.3 100.0 86.0 99.6 98.4 اسفند 

 ● ● ● ● ● ● ● 0.02 0.03 خط لوله 

 101.5 106.8 98.1 96.9 96.1 95.7 91.8 88.8 86.2 متوسط

 هزار ليتر در روز بوده است.  11و  11، 11هاي خطوط لوله و تأسيسات جانبي آنها به ترتيب  خانه متوسط مصرف نفت گاز تلمبه 3186لغايت  3184هاي ( در سال3   
 باشد. در اين جدول، ارقام فروش نفت گاز شرکت ها مي ( ناشي از اختالف بين ميزان فروش و مصرف نفت گاز در نيروگاه3-55جدول ) ( اختالف آماري با1

 شند.با مقادير در دسترس نمي                                                            ها لحاظ گرديده است. هاي نفتي به نيروگاه ملي پخش فرآورده
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 1158-91هاي هاي مختلف طي سال( : مصرف نفت كوره در بخش1-51جدول )

  (2)حمل و نقل صنعتي كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي سال / بخش
هاي نيروگاه

 وزارت نيرو

ساير 

 (1)ها نيروگاه
 جمع

  مصرف : 
 )هزار ليتر(

         

1335 - 376684 1352820 - 5853445 490687 7587135 - 15660771 

1331 - 435013 1254800 - 6263871 961925 8434723 - 17350332 

1333 4049 139953 1413741 21546 7259408 899431 8910631 - 18648759 

1333 - 211219 1025294 - 6274432 3426791 9541490 - 20479226 

1331 - 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 

1313 51 19759 281008 3874 2810879 3788032 8227777 2045484 17176864 

          : )درصد(  سهم

1335 - 2.41 8.64 - 37.38 3.13 48.45 - 100.0 

1331 - 2.51 7.23 - 36.10 5.54 48.61 - 100.0 

1333 0.02 0.75 7.58 0.12 38.93 4.82 47.78 - 100.0 

1333 - 1.03 5.01 - 30.64 16.73 46.59 - 100.0 

1331 - 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 

1313 * 0.12 1.64 0.02 16.36 22.05 47.90 11.91 100.0 

                                          گردد.                                     ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي3
 گردد.                                            ( شامل مصارف کشتي و ساير حمل و نقل مي1
 گردد. هاي بخش خصوصي مي( شامل نيروگاه1

 ناچيز است. دارقم  *
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           1191هاي كشور در سال كننده و استا اي مصرفه( : مصرف نفت كوره به تفكيك بخش1-52جدول )
 )هزار لیتر( 

 جمع (1)هانيروگاه (2)حمل و نقل صنعتي كشاورزي تجاري (1)عمومي خانگي استا  / بخش

 1812674 1692182 - 120492 - - - - آاربايشان  دقي

 252278 - - 251654 286 260 52 26 آاربايشان غدبي

 10967 - - 10941 - 26 - - اردبيل

 246284 17612 - 189610 - 39011 51 - اصفهان

 537714 486302 - 34408 - 16978 26 - البدز

 42732 - - 42732 - - - - ايالم

 38130 - 52 38006 - - 72 - بو هد

 211567 - - 174709 18 32503 4337 - تهدان

 10447 - - 10375 - 54 18 - چهارمحال و بختياري

 60668 - - 50567 - 10076 25 - داسان جنوبي خ

 896885 813079 - 68849 - 12194 2763 - خداسان رضوي 

 35734 - - 35655 - 79 - - خداسان  مالي 

 1893366 1071709 612250 209182 75 - 150 - خوزستان 

 39578 - - 39578 - - - - زنشان

 67977 - 25 67717 - 110 100 25 سمنان

 714442 396178 - 312054 - - 6210 - تان و بلوچستانسيس

 181766 - - 181691 - - 75 - فارس

 1378571 1255201 - 121578 - 1652 140 - قزوين

 87012 - - 16243 - 69705 1064 - قم

 33409 - - 33409 - - - - كددستان

 296255 107214 50 133960 - 52222 2809 - كدمان

 888416 780484 - 103606 - 3042 1284 - كدمانشا 

 5970 - - 5970 - - - - كهگيلويه و بويداحمد

 8962 - - 8962 - - - -  گلستان

 21519 - - 21519 - - - - گيالن

 36908 - - 36883 - 25 - - لدستان

 1924889 1810008 225 113439 - 1217 - - مازندران

 173214 58396 - 102752 - 11573 493 - مدكزي

 4495328 1277710 3169644 44479 3495 - - - هدمزگان

 571568 507186 5786 58454 - 52 90 - همدان

 201634 - - 171405 - 30229 - - يزد

 17176864 10273261 3788032 2810879 3874 281008 19759 51 كل كشور 

 گردد. ( شامل مصارف ارتش و ادارات مي3
 گردد. ساير حمل و نقل مي ( شامل مصارف کشتي و1
 باشد.  ها ميو ساير نيروگاه هاي وزارت نيرو( شامل نيروگاه1
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 )میلیون لیتر(                                (1) 1191در سال هاي مختلف ماهبخش و نفت كوره در ماهانه ( : مصرف 1-51جدول )

 جمع (1)ساير (2)حمل و نقل صنايع نيروگاه بخشماه / 

 1373.4 22.9 335.0 128.8 886.7 وردين فد

 1113.3 22.2 277.6 160.9 652.6 ارديبهشت 

 1234.2 22.8 412.9 163.7 634.7 خدداد 

 1590.9 23.6 385.2 149.6 1032.5 تيد 

 1360.5 25.2 343.2 173.6 818.5 مدداد

 1716.1 27.2 267.4 244.2 1177.3  هديور 

 1472.3 28.3 184.8 254.5 1004.8 مهد

 1596.4 32.7 226.7 285.0 1052.1 آبان

 1779.1 28.8 306.2 441.2 1002.9 آار

 1607.0 20.9 260.8 471.4 853.9 دي

 1561.1 21.1 567.6 207.8 764.6 بهمن

 1088.7 29.1 220.5 130.2 708.9 اسفند 

 17493.1 304.7 3788.0 2810.9 10589.5 جمع 

هـاي  باشد. در اين جدول، ارقام فروش نفت کوره شرکت ملـي پخـش فـرآورده   بين جداول ناشي از ميزان فروش و مصرف اين فرآورده مي ( اختالف آمار نيروگاه3
ژي بايـد  د. بديهي است در محاسبات تـراز انـر  ننمايها مقداري از نفت کوره دريافتي را ذخيره و مابقي را مصرف ميها ارائه گرديده است. نيروگاهنفتي به نيروگاه

 نمود.   ها را در محاسبات مصرف لحاظميزان سوخت نيروگاه
 گردد.( شامل مصارف کشتي و ساير حمل و نقل مي1
 گردد.هاي خانگي، عمومي، تجاري و کشاورزي مي( شامل بخش1
 

 ن لیتر  در روز()میلیو                (1)1158-91هاي هاي مختلف طي سال( : متوسط مصرف نفت كوره در ماه1-54جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 ماه / سال 

 44.3 39.0 36.7 29.8 36.5 46.8 34.7 35.1 27.8 فدوردين 

 35.9 49.9 39.8 24.6 41.5 50.0 36.6 28.5 33.9 ارديبهشت 

 39.8 51.3 44.7 39.0 37.2 71.0 47.5 29.1 28.2 خدداد 

 51.3 49.2 56.9 45.7 42.3 67.7 49.8 30.7 28.5 تيد 

 43.9 53.1 55.0 52.2 48.6 53.5 44.5 41.0 31.5 مدداد

 55.4 54.4 59.6 44.3 42.6 57.4 44.5 38.7 34.3  هديور 

 49.1 51.2 51.9 31.6 48.5 54.7 38.0 42.4 34.0 مهد

 53.2 49.3 48.5 48.9 50.0 58.3 48.8 49.2 38.2 آبان

 59.3 52.5 56.4 48.3 57.7 74.0 60.4 61.6 62.4 آار

 53.6 57.2 60.0 44.1 58.1 67.7 60.0 46.3 64.6 دي

 52.0 57.2 59.2 52.3 56.2 62.3 55.0 55.9 61.9 بهمن

 37.5 45.1 52.3 54.7 47.9 56.9 45.1 58.6 72.3 اسفند 

 47.9 50.8 51.8 42.9 47.2 60.0 47.0 42.9 42.8 متوسط 

هـاي  باشد. در اين جدول، ارقام فروش نفت کوره شرکت ملـي پخـش فـرآورده   روگاه بين جداول ناشي از ميزان فروش و مصرف اين فرآورده مياختالف آمار ني( 3
انـرژي بايـد    نمايد. بديهي است در محاسـبات تـراز  ها مقداري از نفت کوره دريافتي را ذخيره و مابقي را مصرف ميها ارائه گرديده است. نيروگاهنفتي به نيروگاه

 نمود.   ها را در محاسبات مصرف لحاظميزان سوخت نيروگاه



  در ايرانژي انرتحوالت بخش  

  

127 

  1158-91هاي ( : مصرف گاز مايع به تفكيك بخش طي سال1-58) جدول

 جمع هاساير بخش حمل و نقل تجاري/ عمومي  خانگي سال / بخش

      )تن(مصرف : 

1335 2424330 
(1)

 193085 213160 2830575 

1331 2084448 
(1)

 224840 266450 2575738 

1333 1856748 
(1)

 161932 263288 2281967 

1333 1572091 
(1)

 472472 523926 2568488 

1331 (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 

1313 1035529 383658 23368 
(4)

 16715 0052338 

      : )درصد(  سهم

1335 85.65 
(1)

 6.82 7.53 100.00 

1331 80.93 
(1)

 8.73 10.34 100.00 

1333 81.37 
(1)

 7.10 11.54 100.00 

1333 61.21 
(1)

 18.39 20.40 100.00 

1331 (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 

1313 97.47 2.29 0.14 0.10 100.00 

 باشد. ( شامل بخش خانگي و تجاري مي1               ها لحاظ گرديده است.  در ساير بخش 3183هاي قبل از سال   ( رقم بخش تجاري در سال3
 گردد.  ( فقط شامل بخش صنايع مي4                                                       باشد. تن نيز مي 331559امل بخش صنايع به ميزان ( ش1

 

 )تن در روز(                                      1158-91هاي هاي مختلف طي سال( : متوسط مصرف گاز مايع در ماه1-58جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 / سال ماه 

 5082 6055 6129 5825 6027 6599 5666 5987 5858 فدوردين 

 5183 6091 5755 5641 5820 6377 5650 5445 5617 ارديبهشت 

 4870 5844 5805 5759 8081 5997 5386 5038 5354 خدداد 

 5212 5726 5681 5738 6542 6419 5298 5220 5234 تيد 

 5194 5621 5227 5645 6493 6638 5372 5124 5174 مدداد

 5409 5865 5764 5796 6794 7421 5909 5717 5376  هديور 

 5536 5972 6054 6375 6854 7162 5952 6201 6227 مهد

 5894 6597 6240 6505 7204 7327 6565 6484 6180 آبان

 6139 6288 6622 6982 7355 7607 7281 7000 6805 آار

 6219 6376 6646 6615 7209 7988 7213 6854 6976 دي

 5512 6359 6236 6415 6562 7530 6545 7623 7001 بهمن

 5581 6513 6275 6622 6661 7485 6250 7058 6642 اسفند 

 5486 6109 6036 6152 6798 7046 6082 6132 6025 متوسط 
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 )هزار مترمکعب(                                                        1158-91هاي فتي طي سالهاي ن ( : مصرف ساير فرآورده1-58جدول )

 سال
بنزين هواپيما 

111 LL 
 حاللها

سوخت سبك 

 (JP4)جت 

سوخت سنگين 

 (ATK)جت 
(1)روغنها

(2)قير 
 

ساير 

 ها فرآورده
 جمع

1335 1.8 84.0 99.0 1155.0 1669.0 4175.0 
(3) 

166.0 7349 

1331 1.1 98.0 93.0 1178.0 
(4) 

1597.0 4332.0 2151.0 9450 

1333 1.0 70.0 105.4 1182.9 
(4)

1653.7 3629.0 3148.0 9790 

1333 1.0 62.3 94.0 1383.7 
(4)

1309.1 4425.1 2310.0 9585 

1331 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 

1313 0.6 1.9 6.80 1505.5 
(9)
● 

(9)
● 

(10)
4830.7 6407 

 گردد.                        تي ميهاي واردا هاي پايه، خام، صنعتي، موتور و ترانسفورماتور و انواع روغن( شامل روغن3
      گردد.  وکيوم سالپس، مالچ و آيزوريسايكل و آيزوفيد مي ،( شامل انواع قير، وکيوم باتوم1
 باشد.  ( مقدار مصرف نفتا در دسترس نمي1
 باشد.                                    ( فقط شامل روغن خام مي4
 گيرد.  بر مي صرف نفتا و پالتفرميت مصرفي در پتروشيمي را درباشد اما م ( شامل گوگرد نمي5
 گيرد.    بر مي را در 4باشد اما مصرف نفتا و رافينت و بنزين يورو  ( شامل گوگرد نمي6
 گيرد.  باشد اما مصرف نفت سفيد آيزوماکس، نفت گاز آيزوماکس، متانول توربين و پروپان را دربرمي ( شامل گوگرد نمي5
 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 گوگرد نمي ( شامل8
 باشد. به علت خصوصي سازي، اطالعات در دسترس نمي( 3

 گيرد. ، نفتا و مالچ را دربرمي5و  4باشد اما مصرف بنزين استحصالي، بنزين يورو ( شامل گوگرد نمي39

  باشند. مقادير در دسترس نمي 

 
 1158-91هاي  هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي طي سال( : خوراک مصرفي در مجتمع1-55جدول )

 )هزار مترمکعب(
 بنز  گاز مايع هيدروژ  مازوت نفت سفيد پالتفرميت پنتا  نفتا سال
1333 2724.5 75.0 200.6 193.9 8.4 10.6 43.8 - 
1333 2587.9 54.4 165.0 291.3 9.6 12.0 - - 
1331 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 - - 

1313 2154.2 94.5 334.4 1511.2 - 15.6 43.3 16.1 

 
 ... ادامه1158-91هاي  هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي طي سال( : خوراک مصرفي در مجتمع1-55جدول )

 )هزار تن(
 پروپا  اتا  ميعانات گازي مايعات گازي سال

1333 3154.0 4092.0 2968.3 47.9 

1333 3060.3 4881.6 3409.7 47.1 

1331 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 

1313 2435.0 5293.3 7702.2 51.8 

 گردد. هزار تن گازهاي اتان و باالتر نيز مي 8/1534( شامل 3
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 )دالر /  بشکه(                   2111-2114هاي سالخام سبك و سنگين ايرا  طي هاي اسپات نفت ( :  قيمت1-59جدول )

 خام سنگين ايرا نفت  خام سبك ايرا نفت  سال
2111 61.1 59.3 

2113 69.3 67.1 

2113 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 

2114 97.31 96.07 

 104.89 105.33 ژانويه
 104.96 106.47 فوريه
 104.01 105.63 مارس
 104.32 106.03 آوريل
 105.40 107.42 مه

 107.45 110.27 ژوئن
 106.21 105.73 جوالي
 101.42 101.30 اوت

 96.14 96.41 سپتامبد
 84.61 84.90 اكتبد
 74.46 76.88 نوامبد
 58.99 61.32 دسامبد

 . http:www.opec.orgمأخذ : 
 

 لیتر( /  سنت)                1158-91هاي طي سالدر بازار خليج فارس هاي نفتي ( : قيمت فوب فرآورده1-91جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 فرآورده / سال
 60.9 72.1 75.2 75.9 57.2 47.5 56.0 50.3 42.0 بنزين موتور سوپد

 60.9 72.1 75.2 75.9 57.2 46.5 54.9 49.3 41.2 ر معموليبنزين موتو

 61.9 74.7 77.8 79.2 59.9 46.9 66.8 58.4 48.2 نفت سفيد

 61.4 74.8 77.4 78.8 59.2 46.4 65.2 57.4 46.1 نفت گاز

 44.9 56.0 59.5 62.1 45.4 38.6 41.6 38.3 28.5 نفت كور 

 692.8 878.4 897.3 881.9 740.0 572.9 697.2 671.6 520.6 گاز مايع )دالر / تن(

 

 )ريال /  لیتر(                                    1191-91هاي هاي عمده نفتي طي سال ( :  قيمت اسمي فروش فرآورده1-91جدول )

 1191 1192 1191 1191 فرآورده / سال
1000 و 2000 و 9000 بنزين معمولي 2000 و 9000  2000 و 9000  2000 و 9000 و 10000   

1500 و  5000 و 8000 بنزين سوپد 5000 و 8000  5000 و 8000  5000 و 8000 و 11000   

1000 و 1500 1000 1000 1000 نفت سفيد   

     نفت گاز

1500 و 3500 3500 3500 نيدوگا   -       5000 

1500 و 3500 هاسايد بخش  -      1500 و 3500  0500 و 3500 و 5000   

 15564 ● 10000 ● (JP4)ت سبك جت سوخ

 ● (ATK)سوخت سنگين 
 0000 – 19/8/33الي  3/3/33از 
 5000 ● 9000 – 19/31/33الي  3/3/33از 

     نفت كور 

 1300 0000 0000 0000 نيدوگا   -      

 0500 هاسايد بخش  -     

1800 و 2800 و 5200 3000 و 2200 و 5200 گازمايع   5200 0500 

  باشند. مقادير در دسترس نمي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذخایر گازطبيعي برآورد  -

 غنيگازو مصرف  توليد -

 های گاز  کشور تزریق گوگرد در پاالیشگاه -

 تزریق گاز و آب به ميادین  -

 حدهای نم زدایياهای گاز و وظرفيت اسمي پاالیشگاه -

   های گاز ایرانعملکرد پاالیشگاه -

 ال گازطبيعي احداث خطوط لوله انتق -

 صادرات و واردات گازطبيعي -

 های گازرسانيکنندگان شرکتگذاری، انشعابات و مصرفشبکه -

 های مختلف مصرف گازطبيعي در بخش -

 ها  مصرف نهایي گازطبيعي به تفکيک بخش -

 متوسط قيمت فروش گازطبيعي -

 

 

 
 گازطبيعي جداول   -4-11-1
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                                          )تريلیون متر مکعب(               1158-91هاي ( : برآورد ذخاير و توليد انباشتي گازطبيعي كشور طي سال1-92دول )ج

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 شرح / سال 

 33.4 33.9 33.8 33.8 33.6 33.1 29.0 ال ذخاير قابل استحص

 20.3 ● 20.7 20.7 20.8 20.5 19.8 مناطق دريايي 

 13.2 ● 13.1 13.1 12.8 12.6 9.2 مناطق خشكي 

 4.5 4.3 3.8 3.8 3.6 3.2 3.2 كل توليد انباشتي 

 1.0 ● 0.7 0.7 3.0 0.5 0.4 مناطق دريايي 

 3.5 ● 3.1 3.1 0.6 2.9 2.7 مناطق خشكي 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
 

 )میلیون مترمکعب در روز(                                          1158-91هاي توليد گاز غني از منابع مختلف طي سال : (1-91جدول )

 جمع گاز ميادين مستقل گاز كالهك و سازندهاي گازي گاز همراه سال

1335 97.7 33.9 332.8 464.5 

1331 100.2 39.4 366.1 505.7 

1333 100.9 36.0 415.0 551.9 

1333 100.4 28.8 453.6 582.7 

1331 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 

1313 78.3 28.8 574.8 681.8 

 

 )میلیون مترمکعب در روز(                                                                          1158-91هاي ل( : مصرف گاز غني طي سا1-94جدول )

 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 

طاي گازي و خ

 گيري اندازه

 جمع

1335 80.4 328.4 4.4 6.7 5.7 39.0 - 464.5 

1331 90.0 335.2 28.7 7.3 5.0 39.5 - 505.7 

1333 93.6 374.9 26.8 7.6 5.3 40.3 3.5 551.9 

1333 85.9 413.9 26.5 7.1 5.0 41.6 2.8 582.7 

1331 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 59.9
 

519.0
 

16.5 6.9 4.2 26.1 1.9
 

634.8 

1313 68.4 566.5 6.7 7.0 4.5 27.2 1.6 681.8 

گاز غني  سازند مارون خامي تحويلي به واحد تفكيک و گاز غني  و گازمايع ،به کارخانجات گاز ( اين مقدار مشتمل بر گاز غني همراه و گنبدي تحويلي3
 مي باشد. 3699و  199، 199هاي تحويلي از آغار /داالن به کارخانه

جه ، پااليشگاه مسجد سليمان )از زدايي سرا هاي شرکت ملي گاز ايران، شامل واحد نم ( اين مقدار عالوه بر مقادير گاز سبک توليد شده توسط پااليشگاه1
 منشا گازهاي همراه نفت خام ( و پااليشگاه فراشبند ) از منشا ميادين آغار / داالن ( نيز هست. 

 ( اين مقدار مشتمل بر تزريق گاز غني به ميادين هفتگل، بي بي حكيمه و گچساران ، درود و دارخوين مي باشد.1

 هاي پتروشيمي رازي و خارک مي باشد. هاي نفتي به مجتمع لي  از شرکت( اين مقدار مشتمل بر گاز غني تحوي4

 ( 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(                                                1158-91هاي هاي گاز كشور طي سال( : توليد گوگرد در پااليشگاه1-98جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 پااليشگاه / سال 

 618.3 634/8 630.5 594.4 595.5 568.2 581.9 490.9 508.4 ها مي نژاد

 50.2 48/2 41.1 40.3 44.5 42.6 28.7 26.6 31.9 (1پارس جنوبي  )فاز 

 131.4 135.2 129.0 122.7 122.1 134.0 107.1 109.6 99.1 (3و  2پارس جنوبي )فازهاي 

 99.8 96.8 100.6 96.4 79.4 68.2 84.7 70.2 75.8 (5و  4پارس جنوبي )فازهاي 

 56.1 51.7 68.5 51.9 82.5 18.1 - - - (11و  1پارس جنوبي )فازهاي 

 50.1 10.2 - - - - - - - ايالم 

 1005.9 976.9 969.7 905.7 924.0 831.2 802.4 697.4 715.3 جمع  

 

 )میلیون مترمکعب در روز(                                                   1158-91هاي ( : تزريق گاز و آب به ميادين طي سال1-98جدول )

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 ل سا

 72.2 81.9 77.7 86.9 88.4 79.0 77.7 87.7 73.1 گاز )ميليون متدمكعب در روز(  

 108.0 125.9 130.6 403.2 152.6 152.6 420.6 132.9 130.3 آب )ميليون بشكه در سال(  

 
    1158-91هاي هاي گاز كشور طي سالهزدايي پااليشگا( : ظرفيت اسمي پااليش و نم1-98جدول )

 )میلیون مترمکعب در روز( 

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 پااليشگاه / سال 

 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 110 110 110 110 فشد )كنگان(

 58.3 51.0 51.0 51.0 41.5 44.5 44.5 44.5 44.5 خانگيدان )  هيد ها مي نژاد (

 7.4 7.4 7.36 7.4 4.5 4.5 4.5 4.5 نم زدايي گنبدلي 
 - - - - - - - - نم زدايي   وريشه  20.0

 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 1.0 - مسشد سليمان

 16.6 14.6 14.6 14.6 14.4 14.4 14.4 14.4 14.1 سدخون و قشم 

 20.0 20.0 20.0 20 20 20 20 20 20 نم زدايي داالن

 210.0 209.7 209.7 209.7 191 190 190 140 140 (11و  1، 5تا  1پارس جنوبي ) فازهاي 

 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 81 81 81 81 پارسيان 

 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 - ايالم

 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 1.7 گورزين

 9.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 نم زدايي سداجه

 579.2 547.8 547.8 547.8 519.6 502.2 502.2 452.2 443.7 جمع  

 
 )میلیون مترمکعب(                                                 (1)1158-91هاي ( : عملكرد شركت پااليش گاز فجر طي سال1-95جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله افت گاز  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي  سال / شرح

1335 33227.6 272.8 
(2)

553.6 ● 32544.2 

1331 31077.6 249.0 
(2)

519/0 ● 30438.7 

1333 33456.7 239.5 
(2)

559.0 ● 32780.2 

1333 33173.9 243.1 
(2)

551.0 ● 32493.8 

1331 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 

1313 33131.6 265.0 577.0 ● 32437.1 

 باشند.مقادير در دسترس نمي              ات.   ( سوخت مشعل و ضايع1           نمايد.    نيز توليد ميگاز مايع ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي و 3
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 )میلیون مترمکعب(                                                   (1) 1191 ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز فجر در سال1-99جدول )

 ط لولهگاز ارسالي به خطو سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 3040.0 - 54.2 47.2 3104.0 فدوردين

 2462.3 - 43.3 22.9 2516.9 ارديبهشت

 2540.0 - 44.9 - 2590.1 خدداد 

 2445.3 - 43.0 21.6 2498.9 تيد 

 2160.4 - 38.0 20.8 2210.0 مدداد 

 2211.9 - 39.0 21.0 2262.1  هديور 

 1990.5 - 35.2 - 2036.4 مهد

 2916.9 - 52.0 24.4 2976.6 آبان 

 3168.9 - 56.7 26.3 3234.9 آار 

 3282.9 - 59.1 26.9 3349.8 دي 

 3233.4 - 58.1 27.1 3300.6 بهمن 

 2984.7 - 53.3 26.8 3051.4 اسفند

 32437.1 - 577.0 265.0 33131.6 جمع 

   نمايد.نيز توليد ميگاز مايع ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي و 3
 

 )میلیون  مترمکعب(                (1) 1158-91هاي ( : عملكرد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد طي سال1-111)جدول 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1335 14329.9 515.7 1322.4 293.8 12205.2 

1331 14531.8 523.3 1341.7 303.1 12376.4 

1333 15801.9 566.3 1452.0 320.4 13467.6 

1333 16078.0 475.8 1446.1 329.2 13831.4 

1331 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 

1313 14174.1 422.6 1517.2 95.3 13700.7 

گردد که در رقم جمع کل ارسالي لحاظ شده است. همچنين  اينچ تأمين مي 16( سوخت مصرفي پااليشگاه و شرکت ملي نفت ايران از گاز ارسالي به خط 3
 نمايد. اين پااليشگاه ساالنه گوگرد و مايعات گازي نيز توليد مي

 
 )میلیون مترمکعب(                 (1) 1191 الصه عملكرد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد در سال( : خ1-111جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح
 1283.1 9.2 131.6 37.0 1323.7 فدوردين

 956.0 6.8 109.2 32.6 989.8 ارديبهشت

 873.6 6.2 100.2 34.8 909.5 داد خد

 965.0 6.8 110.4 32.6 998.8 تيد 

 909.2 6.3 95.9 34.2 945.5 مدداد 

 1121.6 8.1 124.9 38.0 1161.6  هديور 

 1098.0 7.8 124.4 35.7 1135.2 مهد

 1293.3 8.8 144.0 41.3 1336.8 آبان 

 1328.4 9.1 147.1 41.0 1371.9 آار 

 1308.9 8.9 145.3 42.0 1353.3 دي 

 1313.1 8.7 145.4 14.1 1356.0 بهمن 

 1250.5 8.5 138.8 39.3 1292.0 اسفند

 13700.7 95.3 1517.2 422.6 14174.1 جمع 

  نمايد.  و گوگرد نيز توليد مي ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي3
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                                       1158-91ي ها( : 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 

1335 2422.0 29.9 32.1 38.2 2321.8 

1331 3011.3 28.0 33.6 40.0 2909.7 

1333 3224.4 23.5 46.9 36.6 3115.2 

1333 2660.7 19.3 47.6 30.7 2558.2 

1331 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 

1313 7871.9 93.5 129.0 64.0 7675.4 

 

  1191 گاز بيد بلند در سال( : خالصه عملكرد شركت پااليش 1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 733.2 6.0 12.8 9.0 742.1 فدوردين

 645.4 5.3 9.9 7.8 653.2 ارديبهشت

 575.7 4.7 7.8 7.1 582.8 خدداد 

 734.7 6.1 13.3 8.4 743.1 تيد 

 753.3 6.1 13.2 9.0 762.3 مدداد 

 530.7 4.7 9.3 6.6 537.5  هديور 

 698.1 5.6 11.4 8.4 706.5 مهد

 541.8 5.1 10.0 7.1 549.0 آبان 

 787.5 6.2 13.9 8.3 795.6 آار 

 744.9 6.0 13.0 8.3 753.3 دي 

 516.3 4.9 8.6 7.1 518.7 بهمن 

 413.8 3.4 5.6 6.5 527.8 اسفند

 7675.4 64.0 129.0 93.5 7871.9 جمع 

 
                           1158-91هاي طي سال (1)( : عملكرد شركت پااليش گاز مسجد سليما 1-114جدول )

 )میلیون مترمکعب(  

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1331 48.9 8.3 - - 40.6 

1333 45.9 5.3 0.1 0.1 39.9 

1333 49.5 6.4 0.1 0.1 42.6 

1331 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 

1313 113.7 3.6 0.6 1.5 110.0 

  نمايد.  يد مي( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي نيز تول3
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  )میلیون مترمکعب(                             1191در سال  (1)( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز مسجد سليما 1-118جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 11.5 0.1 0.06 0.3 11.8 فدوردين

 10.9 0.1 0.06 0.3 11.2 هشتارديب

 9.3 0.1 0.05 0.3 9.6 خدداد 

 8.4 0.1 0.05 0.3 8.7 تيد 

 10.5 0.1 0.06 0.3 10.9 مدداد 

 10.2 0.1 0.06 0.3 10.5  هديور 

 9.3 0.1 0.05 0.3 9.6 مهد

 4.8 0.1 0.03 0.3 5.1 آبان 

 11.1 0.1 0.06 0.3 11.4 آار 

 12.3 0.1 0.1 0.3 12.6 دي 

 5.4 0.1 0.0 0.3 5.7 بهمن 

 6.4 0.1 0.0 0.3 6.7 اسفند

 110.0 1.5 0.6 3.6 113.7 جمع 

  نمايد. ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي نيز توليد مي3
 

  )میلیون مترمکعب(                        (1)1158-91هاي ( : عملكرد شركت پااليش گاز سرخو  و قشم طي سال1-118جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1335 5582.6 ● ● ● 5463.9 

1331 5151.1 ● ● ● 5043.4 

1333 5239.6 ● ● ● 5148.2 

1333 5506.1 35.0 ● 21.2 5396.7 

1331 5565.4 28.9 ● 20.0 5455.6 

1311 5792.2 ● 1.4 22.0 5664.5 

1311 5318.4 12.9 0.6 13.1 5229.7 

1312 4827.7 37.9 1.6 11.4 4687.4 

1313 4249.0 33.9 0.2 1.9 4153.8 

 اشند.بمقادير در دسترس نمي  نمايد.                                                               ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي و گاز مايع نيز توليد مي3
 

  )میلیون مترمکعب(           1191در سال  (1)( : گاز دريافتي و خروجي شركت پااليش گاز سرخو  و قشم1-118جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 376.7 0.8 0.1 3.2 385.3 فدوردين

 355.9 0.5 0.05 3.1 364.3 ارديبهشت

 354.3 0.5 0.05 2.8 362.4 خدداد 

 349.4 - - 2.8 357.4 تيد 

 351.2 - - 2.8 359.0 مدداد 

 341.3 - - 2.8 349.4  هديور 

 324.9 - - 2.4 332.1 مهد

 329.1 - - 2.7 336.9 آبان 

 348.9 - - 2.7 356.7 آار 

 346.2 - - 3.0 354.3 دي 

 345.0 - - 2.8 352.8 بهمن 

 330.9 - - 2.6 338.4 اسفند

 4153.8 1.9 0.2 33.9 4249.0 جمع 

 نمايد. ( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي و گاز مايع نيز توليد مي3
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   1158-91هاي طي سال (1) (1(  :  عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز 1-115جدول )

 )میلیون مترمکعب (

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي خت پااليشگاهسو گاز دريافتي سال / شرح 

1335 6633.3 213.4 77.9 88.4 6167.6 

1331 6210.7 173.4 89.9 102.8 5801.7 

1333 6921.9 184.3 103.2 116.9 6683.6 

1333 9078.0 185.8 131.6 156.1 8574.5 

1331 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 

1312 10577.6 212.3 120.6 84.4 9213.4 

 نمايد.  نيز توليد ميو مايعات گازي  ( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد3
 

  1191در سال  (1) (1نوبي )فاز ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس ج1-119جدول )
  )میلیون مترمکعب (

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 861.8 7.3 10.4 17.9 911.4 فدوردين

 766.9 7.0 10.0 18.4 880.4 ارديبهشت

 767.6 6.9 10.2 18.5 893.7 خدداد 

 764.2 7.2 10.2 18.9 898.4 تيد 

 654.7 6.0 8.5 16.3 745.9 مدداد 

 813.8 7.5 10.7 18.0 938.4  هديور 

 768.3 7.1 10.2 19.6 891.9 مهد

 789.6 7.2 10.3 18.1 905.7 آبان 

 794.1 7.4 10.5 17.2 921.6 آار 

 756.3 7.0 10.0 15.8 875.1 دي 

 758.4 7.1 10.1 16.9 882.0 بهمن 

 717.8 6.7 9.5 16.7 833.2 اسفند

 9213.4 84.4 120.6 212.3 10577.6 جمع 

                                    نمايد.  نيز توليد ميو مايعات گازي  ( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد3
 

  (1) 1158-91هاي ( طي سال1و  2( : عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-111جدول )
  ترمکعب()میلیون م

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1335 19441.0 502.1 222.2 269.1 17100.2 

1331 20330.8 532.9 276.7 316.3 17836.7 

1333 20140.8 636.8 298.5 332.1 18543.7 

1333 20670.2 662.9 301.1 337.5 19237.6 

1331 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 

1313 21748.9 575.6 308.8 124.0 19180.2 

 نمايد.و مايعات گازي نيز توليد مي ( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد3
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                1191در سال  (1)( 1و  2( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي  ماه / شرح
 1721.7 11.2 28.01 50.9 1972.8 فدوردين

 1632.8 10.6 26.4 45.4 1862.2 يبهشتارد
 1699.1 10.9 27.2 44.1 1914.3 خدداد 

 1704.4 11.0 27.3 46.1 1922.0 تيد 
 1703.1 11.0 27.4 46.1 1931.3 مدداد 

 756.4 5.0 12.3 29.1 868.9  هديور 
 1639.8 10.6 26.3 45.0 1854.0 مهد

 1666.2 10.7 26.7 46.2 1877.7 آبان 
 1633.8 10.6 26.5 49.1 1863.6 آار 
 1695.3 10.9 27.3 59.3 1920.3 دي 

 1699.2 10.8 27.0 57.1 1903.2 بهمن 
 1628.4 10.6 26.4 57.2 1858.6 اسفند

 19180.2 124.0 308.8 575.6 21748.9 جمع 

 نمايد.و مايعات گازي نيز توليد مي ( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد3
 

 (1) 1158-91هاي (  طي سال8و  4ملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي ( : ع1-112جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال/ شرح

1335 19042.2 597.0 229.9 343.5 17674.5 
1331 19456.1 543.7 281.9 322.2 18037.3 
1333 20676.1 947.3 307.7 344.3 18268.3 
1333 20460.3 951.4 302.2 337.1 17881.4 
1331 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 
1313 20977.6 952.0 245.4 48.2 18396.6 

 نمايد. ( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، مايعات گازي، پروپان، بوتان و اتان  نيز توليد مي3
 

  1191در سال  (1) (8و  4( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  هاي اسيديگاز سوخت پااليشگاه  گاز دريافتي ماه / شرح

 1680.2 4.4 22.3 82.2 1903.1 فدوردين
 1100.5 2.8 14.5 61.8 1238.8 ارديبهشت

 1696.9 4.4 22.2 82.0 1899.7 خدداد 
 1626.9 4.2 21.5 82.2 1834.9 تيد 

 1574.8 4.1 21.1 82.7 1799.2 مدداد 
 1578.5 4.2 21.1 81.3 1805.1  هديور 

 1527.0 4.0 20.5 79.7 1749.6 مهد
 1530.3 4.0 20.5 79.7 1751.1 آبان 
 1529.4 4.1 20.6 81.7 1762.8 آار 
 1530.0 4.1 20.7 83.8 1765.8 دي 

 1539.9 4.1 20.6 79.5 1764.0 بهمن 
 1482.2 3.9 19.9 75.3 1703.5 اسفند

 18396.6 48.2 245.4 952.0 20977.6 جمع 

 نمايد.ين پااليشگاه ساالنه گوگرد، مايعات گازي، پروپان، بوتان و اتان  نيز توليد مي( ا3
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 1155-91هاي  در سال  (2و  1) (5و  8، 8( : عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي1-114جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 ز ارسالي به خطوط لولهگا سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال/ شرح

1333 5927.3 63.5 86.0 93.4 767.2 

1331 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 ● 

1313 11372.8 - - 43.6 ● 

 باشد. مي 3188نوبي از زمستان سال شرکت پااليش گاز پارس ج 8و  5، 6( شروع فعاليت فازهاي 3

 باشند.مقادير در دسترس نمي                                                        نمايد.( اين پااليشگاه ساالنه مايعات گازي، پروپان و بوتان نيز توليد مي1
 

                1191در سال  (1) (5و  8، 8( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي1-118جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 ● 3.8 - - 1841.4 فدوردين

 ● 2.2 - - 985.5 ارديبهشت

 ● 3.9 - - 1242.5 خدداد 

 ● 4.3 - - 1628.4 تيد 

 ● 3.9 - - 1689.2 مدداد 

 ● 3.8 - - 1671.8  هديور 

 ● 3.7 - - 1632.3 مهد

 ● 2.9 - - 222.0 آبان 

 ● 3.8 - - 113.7 آار 

 ● 3.8 - - 99.3 دي 

 ● 3.9 - - 108.3 بهمن 

 ● 3.8 - - 138.3 اسفند

 ● 43.6 - - 11372.8 جمع 

  نمايد.توليد مي( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، مايعات گازي، پروپان و بوتان نيز 3
باشد. همچنين از ماه بيدبلند و فجر جم مي 3،  1،  1،  3،  39شامل گاز ارسالي به فاز  8و  5، 6( از مرداد ماه، مقدار گاز ورودي به پااليشگاه فاز 1

 8و  5، 6مقدار گاز ورودي به پااليشگاه  جهت تزريق به مخازن آغاجاري ارسال گرديده است. اين ميزان در 8و  5، 6شهريور، مقداري گاز از پااليشگاه 

 باشند. مقادير در دسترس نمي                                                                                                                 ور نشده است. ظمن

 

  1155-91هاي  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 گاز دريافتي سال/ شرح

1333 4382.6 182.5 63.9 74.3 767.2 

1331 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 

1313 21449.8 848.7 223.1 75.1 18826.0 

 باشد. مي 3188شرکت پااليش گاز پارس جنوبي از زمستان سال  39و  3( شروع فعاليت فازهاي  3
  نمايد.وتان و اتان نيز توليد مي( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، مايعات گازي، پروپان، ب1
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                1191در سال (  1) (11و  9( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-118جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 1631.8 6.5 19.3 74.0 1851.6 فدوردين

 1642.1 6.4 19.1 75.7 1838.6 ارديبهشت

 1584.4 6.3 18.8 76.0 1803.6 خدداد 

 1024.6 4.1 12.1 51.3 1159.4 تيد 

 1723.3 6.8 20.3 73.6 1955.2 مدداد 

 1697.6 6.8 20.2 73.9 1941.5  هديور 

 1547.1 6.2 18.4 72.5 1767.6 مهد

 1629.0 6.5 19.3 70.5 1857.6 آبان 

 1651.5 6.6 19.7 73.3 1890.9 آار 

 1600.5 6.4 19.1 75.0 1838.1 دي 

 1587.0 6.4 18.9 72.9 1821.3 بهمن 

 1507.1 6.0 17.9 60.0 1724.3 اسفند

 18826.0 75.1 223.1 848.7 21449.8 جمع 

  نمايد.د مينيز توليمايعات گازي پروپان و اتان، ( اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، 3

 

       1192-91هاي طي سال (12( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز 1-115جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي / شرحسال 

1312 57.4 - 0.6 0.5 55.4 

1313 10227.4 209.8 92.7 428.4 9775.2 

 

                1191در سال  (12 ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز1-119جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 343.2 8.1 - 14.0 378.8 فدوردين

 - - - - - ارديبهشت

 166.8 1.0 - 7.1 180.1 خدداد 

 616.6 3.7 - 18.0 656.9 تيد 

 723.5 4.4 - 15.7 765.4 مدداد 

 459.1 2.8 - 12.2 487.9  هديور 

 414.6 2.6 - 19.6 449.4 مهد

 765.9 11.5 - 17.3 809.1 آبان 

 1425.6 52.8 21.0 26.2 1468.5 آار 

 1584.6 70.4 23.4 25.7 1638.0 دي 

 1601.7 141.6 23.7 28.6 1659.9 بهمن 

 1673.6 129.5 24.6 25.5 1733.3 اسفند

 9775.2 428.4 92.7 209.8 10227.4 جمع 
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 1192-91هاي طي سال (18و 18( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-121جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي هسوخت پااليشگا گاز دريافتي / شرح سال

1312 1136.1 65.2 9.9 8.7 854.5 

1313 8078.0 216.2 40.4 4677.9 6812.0 

 
                1191در سال  (18و 18)فازهاي ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي 1-121جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه فتيگاز دريا ماه / شرح

 316.2 61.3 - - 377.6 فدوردين

 283.3 39.7 - 11.7 611.9 ارديبهشت

 417.9 75.4 - 14.8 938.1 خدداد 

 505.0 3.1 - 14.2 546.2 تيد 

 505.9 3.2 - 16.3 562.3 مدداد 

 559.9 3.4 - 14.4 596.1  هديور 

 377.4 2.4 - 12.6 417.9 هدم

 537.3 8.4 - 16.2 577.8 آبان 

 589.8 101.3 - 23.3 625.5 آار 

 871.5 142.4 13.0 30.6 900.9 دي 

 911.4 117.8 13.5 30.3 941.7 بهمن 

 936.4 4119.5 13.9 31.9 981.9 اسفند

 6812.0 4677.9 40.4 216.2 8078.0 جمع 

 
 1191در سال  (15و 18رد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي ( : خالصه عملك1-122جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 213.9 37.6 3.7 13.5 261.9 بهمن 

 256.1 43.5 4.5 14.9 314.4 اسفند

 470.0 81.1 8.2 28.4 576.3 جمع

 
 )میلیون مترمکعب(                               1158-91هاي طي سال (1)( : عملكرد شركت پااليش گاز پارسيا  1-121جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1335 7809.6 9.2 - 107.1 8284.6 

1331 22689.2 47.0 - 321.8 22059.1 

1333 25511.4 58.9 - 285.7 24854.7 

1333 25742.3 67.7 - 167.7 25184.4 

1331 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 

1313 25199.6 82.2 - 71.8 24883.7 

 نمايد. ( اين پااليشگاه مايعات گازي نيز توليد مي3
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  )میلیون مترمکعب(                                      1191در سال  (1) ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارسيا  1-124جدول )

 لهگاز ارسالي به خطوط لو سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 2277.6 5.4 - 8.0 2307.3 فدوردين

 2117.9 5.1 - 7.7 2145.8 ارديبهشت

 2078.2 5.0 - 6.3 2104.3 خدداد 

 2088.5 4.9 - 6.2 2114.8 تيد 

 2143.0 5.3 - 6.2 2169.7 مدداد 

 2091.0 9.4 - 6.0 2116.4  هديور 

 905.1 3.5 - 4.1 917.4 مهد

 2171.7 6.3 - 6.6 2198.7 آبان 

 2261.4 5.8 - 9.6 2289.6 آار 

 2254.8 7.5 - 7.3 2283.9 دي 

 2280.9 7.0 - 7.6 2310.3 بهمن 

 2213.6 6.4 - 6.7 2241.4 اسفند

 24883.7 71.8 - 82.2 25199.6 جمع 

  نمايد.( اين پااليشگاه مايعات گازي نيز توليد مي3
 

  )میلیون مترمکعب(                          (1) 1158-91هاي طي سال ( : عملكرد شركت پااليش گاز ميمك )ايالم(1-128جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1331 160.0 ● ● ● 150.0 

1333 210.0 ● ● ● 200.0 

1333 210.0 ● ● ● 190.0 

1331 988.3 64.6 66.5 ● 820.1 

1311 997.4 72.1 76.1 ● 819.1 

1311 1738.2 82.4 98.3 ● 1521.9 

1312 1501.9 80.6 109.0 22.2 1360.9 

1313 1773.8 63.5 126.8 10.9 1655.9 

 باشند.مقادير در دسترس نمي                                                                         نمايد. ( اين پااليشگاه مايعات گازي نيز توليد مي3
 

  )میلیون مترمکعب(                                1191در سال  (1) ( : خالصه عملكرد شركت پااليش گاز ميمك )ايالم(1-128جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 158.4 1.3 12.5 9.0 173.6 فدوردين

 67.3 0.4 5.1 4.4 74.1 ارديبهشت

 27.3 0.2 2.1 1.2 29.1 خدداد 

 143.8 0.9 11.1 9.1 157.5 تيد 

 156.2 1.0 12.0 8.8 170.2 مدداد 

 154.7 1.0 11.9 8.6 168.3  هديور 

 132.0 0.8 10.0 3.2 141.0 مهد

 151.8 1.0 11.5 4.5 160.8 آبان 

 167.4 1.1 12.6 3.7 176.1 آار 

 167.7 1.1 12.6 3.5 176.4 دي 

 169.8 1.1 12.8 3.8 178.8 بهمن 

 159.5 1.0 12.4 3.7 167.9 اسفند

 1655.9 10.9 126.8 63.5 1773.8 جمع 

 نمايد.  ( اين پااليشگاه مايعات گازي نيز توليد مي3
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  1191زدايي داال  و سراجه در سال  يسات نم( : گاز دريافتي كارخانجات گاز و گاز مايع خوزستا  و تأس1-128جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 ماه / شرح

كارخانجات گاز و گاز 

 مايع خوزستا 

 تأسيسات نم زدايي 

 داال 

تأسيسات نم زدايي 

 سراجه

تأسيسات نم زدايي 

 شوريجه

 گاز دريافتي
گاز ارسالي 

 به خطوط
 گاز دريافتي

گاز ارسالي 

 به خطوط
 گاز دريافتي

سالي گاز ار

 به خطوط
 گاز دريافتي

گاز ارسالي 

 به خطوط

 - - - - 475.2 475.2 648.2 754.5 فدوردين
 - - - - 412.9 412.9 487.0 523.3 ارديبهشت

 - - - - 13.0 13.0 510.3 608.5 خدداد 
 - - - - 374.5 374.5 612.9 731.6 تيد 

 - - - - 377.9 377.9 624.0 744.6 مدداد 
 - - - - 322.1 322.1 604.2 722.6  هديور 

 - - - - 442.4 442.4 559.5 671.1 مهد

 63.0 63.6 38.1 38.1 547.8 547.8 630.6 747.0 آبان 
 219.3 219.3 189.6 190.5 564.3 564.3 740.1 860.7 آار 

 198.9 199.8 205.5 205.5 555.6 555.6 768.0 850.2 دي 
 202.5 203.4 204.6 204.6 555.6 555.6 688.5 772.8 بهمن 

 128.5 129.3 213.4 213.7 503.4 503.4 602.0 705.9 اسفند

 331.0 815.4 418.0 852.4 1059.0 5144.7 2058.5 8692.8 جمع 

 
 زدايي داال  و سراجه  ( : عملكرد كارخانجات گاز و گاز مايع خوزستا  و تأسيسات نم1-125جدول )

 1191-91هاي طي سال

  رمکعب()میلیون مت 

 / شرح سال

كارخانجات گاز و گاز 

 مايع خوزستا 

 تأسيسات نم زدايي 

 داال 

تأسيسات نم زدايي 

 سراجه

تأسيسات نم زدايي 

 شوريجه

 گاز دريافتي
گاز ارسالي 

 به خطوط
 گاز دريافتي

گاز ارسالي 

 به خطوط
 گاز دريافتي

گاز ارسالي 

 به خطوط
 گاز دريافتي

گاز ارسالي 

 به خطوط

1311 9661.7 2277.0 2838.3 1116.3 176.7 176.7 - - 
1312 8704.8 2064.2 4647.9 1091.6 662.4 342.3 - - 

1313 8692.8 2058.5 5144.7 1059.0 852.4 418.0 815.4 331.0 

 
 هاي پااليشي در دست اجرا ( : طرح1-129جدول )

  1191وضعيت تا پايا  سال  نام طرح پروژه

 .  درصد بود 53/83، 3131سال  انيکل طرح تا پا شرفتيپ گا  سدخون و قشمتكميل و بهبود پااليش

 پااليشگا  گاز ايالم )ميمك( فاز دوم
ميليون متر مكعب در روز است. مشاور در حال بـه روزآوري قيمـت و اسـناد     4/1ظرفيت اين پااليشگاه 

 مي باشد. EPCمناقصه 

 احداث پااليشگا  گاز پارسيان 

 رسيد.   3131درصد در سال  35/33مگاواتي اين پااليشگاه ميزان درصد پيشرفت پروژه به  399پروژه نيروگاه 

پيشرفت پروژه در سـال  و ميزان کيلوواتي مجتمع پارس جنوبي  پااليشگاه پارسيان   311احداث پست برق 

 درصد رسيد. 55/31با درصد به  3131

تمع پارس جنوبي پااليشـگاه پارسـيان  کـه ميـزان     تني مج 899آغاز عمليات احداث واحد بودار کننده 

 درصد رسيد. 56/53به  31پيشرفت پروژه در سال 

 تكميل و بهبود پااليشگا  گاز فشد جم  
پااليشـگاه گـاز    LPGهدف احداث واحد توليد گازمايع در اين پااليشگاه است. شروع احداث واحد توليد 

درصـد   399 بـه   3131سـال  تـا پايـان   کـه  بوده ماه  14به مدت  88پارسيان از تاريخ ارديبهشت سال 

 رسيد. مقرر گرديد جهت راه اندازي واحد پاليشينگ مناقصه برگزار شود.پيشرفت پروژه 
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                                           1158-91هاي ( : احداث خطوط لوله انتقال گاز طبيعي طي سال1-111جدول )

 )کیلومتر در سال(

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 ال شرح / س

 855.8 614.5 624.4 1056.8 1042 1902 2416 2821 2911 طول خطوط لوله احداث  د  در هد سال  

 36248.5 35392.7 34778.2 34153.8 33097 32055 30153 27737 24916 مشموع خطوط لوله احداث  د  در پايان هد سال  

 

                                                                               : عملكرد مخاز  ذخيره سازي گازطبيعي ( 1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 سال / مخز 

گاز موجود در 

مخز  در 

 91ابتداي سال 

گاز 

دريافتي از 

 خط

سوخت 

 تأسيسات

گاز 

تزريقي 

 به مخز 

گازبرداشتي 

 از مخز 

ميعانات 

 ازيگ

گاز 

تحويلي به 

 خط

گاز باقيمانده در 

مخز  در انتهاي 

 سال

1311 - 487.7 ● ● ● ● ● ● 

1312          

 373.2 661.9 0.01 662.4 708.9 35.0 743.4 - سداجه 

 3.1 - - - 3.1 - 3.1 -  وريشه

 376.3 661.9 0.01 662.4 712 35.0 746.5 - جمع 

1313          

 403.6 852.0 2.7 852.5 882.9 29.5 912.4 374.3 سداجه 

 1273.0 679.3 14.8 580.7 582.3 20.2 602.6 1511.0  وريشه

 1676.6 1531.3 17.4 1433.2 1465.2 49.7 1515.0 1885.3 جمع 

  باشند. مقادير در دسترس نمي 
 

                                                        1158-91هاي ( : صادرات و واردات گاز طبيعي طي سال1-112جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 سال 
 صادرات  واردات

 جمع به ارمنستا   به نخجوا  به تركيه جمع از آذربايجا  از تركمنستا 

1335 6132.0 131.4 6263.4 5602.8 124.1 - 5726.9 

1331 5960.5 211.7 6172.2 5427.6 175.2 - 5602.8 

1333 6785.6 278.2 7063.8 4472.5 241.6 - 4714.1 

1333 5482.3 306.6 5788.9 6289.0 248.2 248.2 6785.4 

1331 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 4934.7 437.2 5371.9 8569.0 346.9 366.6 9282.5 

1313 7157.4 368.4 7525.8 9018.9 294.8 382.1 9695.8 
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                                    هاي گاز رساني استاني  ( : طول شبكه گذاري انجام شده توسط شركت1-111جدول )

 )کیلومتر( 

 شركت گازرساني استاني
 شبكه گذاري

 1191در سال 

گذاري تا پايا  شبكه

 1191سال 

 1191سهم شبكه گذاري استا  در سال 

 نسبت به كل شبكه گذاري در كشور 

 7.3 16267.3 988.1 آاربايشان  دقي

 3.2 7762.1 434.8 آاربايشان غدبي

 3.8 6178.0 504.9 اردبيل

 6.4 24948.7 856.8 اصفهان

 2.4 2361.1 325.9 ايالم 

 1.6 3698.3 210.8 بو هد 

 3.2 24933.7 431.1 تهدان

 1.6 4847.0 210.0 چهارمحال و بختياري

 2.3 2988.6 313.5 خداسان جنوبي 

 5.1 23116.4 686.1 خداسان رضوي 

 3.8 4488.8 513.2 خداسان  مالي 

 2.7 13221.9 365.7 خوزستان

 2.5 4346.4 333.5 زنشان

 1.4 3922.7 190.3 سمنان

 0.3 782.0 34.2 ان سيستان و بلوچست

 7.9 17338.8 1061.7 فارس

 1.4 5028.4 190.1 قزوين

 0.9 3134.4 119.0 قم

 4.6 7564.9 619.5 كددستان

 4.3 11001.7 582.9 كدمان

 4.4 5818.1 589.9 كدمانشا 

 1.6 3053.3 220.1 كهگيلويه و بويداحمد

 2.0 7488.6 267.3 گلستان

 8.0 15711.4 1070.5 گيالن  

 4.3 5139.8 575.7 لدستان

 2.2 15016.4 295.5 مازندران

 3.4 8392.7 456.1 مدكزي

 0.8 389.2 111.5 هدمزگان 

 2.8 8175.0 371.7 همدان

 3.9 6596.8 521.5 يزد

 100.0 263712.7 13451.9 جمع
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  1191اني تا پايا  سال هاي گازرس ( : تعداد انشعابات نصب شده و تعداد مصرف كنندگا  شركت1-114جدول )   

 شركت گازرساني استاني
 تعداد مصرف كنندگا  تعداد انشعاب

 1191تا پايا  سال  1191در سال  1191تا پايا  سال  1191در سال 

 1321685 89858 578646 21489 آاربايشان  دقي

 720227 49812 328716 12642 آاربايشان غدبي

 377684 29242 189109 11890 اردبيل

 1567086 67441 995154 26163 اصفهان

 101862 14629 72675 8450 ايالم 

 90797 16631 115647 18599 بو هد 

 3383812 266340 1467426 24610 تهدان

 266003 13846 164673 5256 چهارمحال و بختياري

 162415 14585 82002 7891 خداسان جنوبي 

 1888404 112835 787277 28266 خداسان رضوي 

 228722 17587 123691 9053 خداسان  مالي 

 828220 59254 577324 23764 خوزستان

 257870 19764 142608 9044 زنشان

 247279 11410 127233 3287 سمنان

 6403 1206 6977 871 سيستان و بلوچستان

 1113415 73075 622960 19159 فارس

 342552 21882 169065 6830 قزوين

 338494 16489 160637 3801 قم

 408348 27381 224680 12533 كددستان

 479845 43792 297465 21004 كدمان

 454549 33441 207500 7388 كدمانشا 

 133378 9463 93667 5590 كهگيلويه و بويداحمد

 464488 26036 254775 8016 گلستان

 797705 63074 455154 29546 گيالن  

 413668 29869 204475 11483 لدستان

 1037656 61648 621610 24580 مازندران

 472059 22670 255841 8964 مدكزي

 6224 564 5580 1450 هدمزگان 

 519300 29150 297217 8325 همدان

 341672 20661 188446 6962 يزد

 18771822 1263635 9818230 386906 جمع
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   1158-91هاي لف به تفكيك نوع مصرف طي سالهاي مخت( : مصرف گازطبيعي در بخش1-118جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 1155 1158 1158 1158 شرح / سال 

عي
طبي

از
 گ
يي

ها
ف ن

ار
ص

م
 

 41396.2 38629.1 40449.8 36896.0 خانگي  

 5676.6 5356.9 5419.5 4940.4 تشاري و عمومي 

 مصارف نهايي اندژي
 3443.9 1842.4 1040.0 522.2 حمل و نقل 

 402.2 233.9 176.8 54.0 كشاورزي 

 17527.0 16546.5 14846.4 13348.0 صنعت 

 7706.0 6837.5 7419.4 3269.8 (1)سوخت پتدو يمي  

 6337.8 5988.2 5405.7 4317.0 (1)خوراك پتدو يمي  مصارف غيداندژي 

 82489.8 75434.4 74757.5 63347.5 جمع               

ي
دژ

 ان
ش

بخ
ف 

صد
م

 

 3632.0 4001.0 3800.0 3681.0 هاخانههاي نفت و مصارف تلمبهسوخت پااليشگا 

580.0 - - خوراك واحد هيدروژن سازي 
 

654.0 

 5146.0 4431.0 3723.0 3377.1 هاي تقويت فشار هاي گاز و ايستگا سوخت پااليشگا 

 43404 43411.2 36974.7 35238.7 (4)ها نيدوگا 

 211.2 205.8 240.9 228.9 بلند  واحدهاي كور 

 - - - - واحدهاي كك سازي 

 392.8 400.5 419.7 400.0 ها و ديزل ژنداتورهاي خط لولهسوخت توربين

 53440.0 53029.6 45158.3 42925.7 جمع

 6785.4 4714.1 5602.8 5726.9 صادرات 

 - - - - ذخيره سازي گازطبيعي 

 142715.1 133178.1 125518.5 112000.0 جمع كل 

 
 ... ادامه   1158-91هاي هاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سال( : مصرف گازطبيعي در بخش1-118جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 1191 1192 1191 1191 1159 شرح / سال 

عي
طبي

از
 گ
يي

ها
ف ن

ار
ص

م
 

 45363.0 44692.0 40131.0 44055.0 40867.6 خانگي   

 6638.0 6471.0 5937.0 6437.0 5925.0 تشاري و عمومي 

 مصارف نهايي اندژي
 7062.0 6665.0 6918.0 6246.0 5543.3 حمل و نقل 

 1346.0 1050.0 769.0 617.0 472.6 كشاورزي 

 28229.6 26753.5 25792.1 24019.3 19878.4 صنعت 

 10170.6 8871.2 9418.7 10003.7 9836.2 (1)سوخت پتدو يمي  

 11771.6 10728.7 11234.1 12128.1 6342.1 (1)خوراك پتدو يمي  رف غيداندژي مصا

 110580.9 105132.2 100200.0 103506.1 88865.2 جمع               

ي
دژ

 ان
ش

بخ
ف 

صد
م

 

 4198.4 4041.0 3664.0 3710.0 هاخانههاي نفت و مصارف تلمبهسوخت پااليشگا 
(2)

4309.7 

 365.0 790.0 682.0 808.0 712.0 ازيخوراك واحد هيدروژن س

 5439.1 5530.3 5216.0 5475.0 هاي تقويت فشار هاي گاز و ايستگا سوخت پااليشگا 
(3)

6435.2 

 50172.3 36647.6 40691.9 38901.1 44890.0 (4)هانيدوگا 

 138.0 153.1 122.6 182.1 243.9 واحدهاي كور  بلند 

 0.4 8.4 0.1 - - واحدهاي كك سازي 

 460.0 476.9 449.1 441.6 488.0 ها و ديزل ژنداتورهاي خط لولهسوخت توربين

 61880.6 47713.4 51517.0 49212.9 55518.8 جمع

 9695.8 9282.0 9313.7 9475.4 8489.9 صادرات 

 1514.9 746.5 478.7 - - ذخيره سازي گازطبيعي 

 183672.2 162874.0 161509.3 162194.4 152873.9 جمع كل 

 گيرد.  ( سوخت و خوراک پتروشيمي ارقام مناطق دريايي و گازهاي ژوراسيک مسجد سليمان را نيز دربرمي3
 گردد. ميهاي نفت سوخت پااليشگاهميليون مترمكعب  5/1383ها و خانهمصارف تلمبهميليون مترمكعب  9/119( شامل 1
 گردد. ميهاي گاز سوخت پااليشگاهميليون مترمكعب  9/1334هاي تقويت فشار و هايستگاميليون مترمكعب سوخت 1/1443( شامل 1
 گردد. هاي وزارت نيرو ، صنايع بزرگ و بخش خصوصي ميها، شامل نيروگاه( سوخت نيروگاه4
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  1192-91هاي  هاي پتروشيمي به تفكيك سوخت و خوراک طي سال ( : گازطبيعي مصرفي در مجتمع1-118جدول )   
 (لیون مترمکعب)می

 نام استا   نام مجتمع
 1191سال  1192سال 

 جمع خوراک سوخت جمع خوراک سوخت

 370.6 4.4 366.2 364.3 4.9 359.4 مدكزي اراك

 159.1 - 159.1 154.4 - 154.4 آاربايشان  دقي تبديز 

 3.6 - 3.6 3.7 - 3.7 آاربايشان غدبي اروميه  

 41.0 0.4 40.6 - - - ايالم ايالم 

 84.5 - 84.5 26.2 - 26.2 اصفهان  اصفهان

 520.5 251.9 268.6 484.4 235.1 249.3 خداسان  مالي خداسان

 1038.2 403.5 634.7 820.0 344.1 476.0 فارس  يداز

 (1) خارك

 بو هد 

343.7 1185.8 1529.5 508.6 1286.1 1794.7 

 359.3 - 359.3 435.8 - 435.8 كاويان  

 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 مهد  

 2640.8 2449.1 191.7 1818.3 1667.0 151.3 زاگدس

 2791.2 2724.1 67.1 2362.2 2290.9 71.3 پارس

 196.9 - 196.9 151.0 - 151.0 بدزويه )نوري(

 2039.4 - 2039.4 1750.0 - 1750.0 مبين

 1199.0 891.3 307.7 1058.7 799.20 259.5 پدديس

 21.5 - 21.5 26.9 - 26.9 جم

 62.7 - 62.7 59.3 - 59.3 آريا ساسول

 84.3 - 84.3 90.1 - 90.1 مدواريد

 - - - - - - تندگويان

 بيستون

 كدمانشا  

52.7 3.5 56.1 40.6 2.5 43.1 

 512.6 300.3 212.3 466.3 270.4 195.9 كدمانشا 

 19.3 1.8 17.5 34.4 - 34.4 پليميد كدمانشا 

 اروند

  خوزستان

- - - 28.1 - 28.1 

 6.5 - 6.5 - - - كارون

 5.7 - 5.7 - - -  يمي بافت

 5.2 - 5.2 - - - تخت جمشيد

 3.7 - 3.7 - - - رجال

 3.0 - 3.0 - - -  يمي تكس آريا

 - - - - - - بوعلي سينا

 - - - - - - خوزستان

 - - - - - - اميدكبيد

 1702.7 1088.8 613.9 1723.9 1130.1 593.7 رازي

 1208.9 - 1208.9 1005.4 - 1005.4 بندر امام )ماهشهد(

 12.2 - 12.2 11.8 - 11.8 غديد 

 1100.0 777.0 323.0 882.5 623.9 258.6 فن آوران

 1836.6 - 1836.6 1598.5 - 1598.5 فشد

 59.1 - 59.1 64.4 - 64.4 آبادان

 6.6 - 6.6 7.6 - 7.6 فارابي

 1865.5 1590.5 275.0 2461.9 2173.8 288.1 )ماهشهد(مارون 

 116.1 - 116.1 122.9 - 122.9 مارون )اهواز(

 - - - 29.3 - 29.3 سايد مناطق  كدبن ايدان

 21942.3 11771.6 10170.6 19599.9 10728.7 8871.2  جمع 

  باشد.  پتروشيمي پارس مي EB / SM( سوخت گازطبيعي واحدهاي 3
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 1191هاي مختلف به تفكيك استا  و نوع مصرف در سال  ( : مصرف نهايي گازطبيعي در بخش1-118جدول )
 ()میلیون مترمکعب

 استا  / شرح 
مصارف غير  مصارف انرژي 

انرژي )خوراک 

 پتروشيمي(
 جمع 

 (1)خانگي
عمومي 

 (2)تجاري

سوخت 

 پتروشيمي 
 صنعت

حمل و 

 نقل 
 كشاورزي

 5402.1 - 71 567 1242.0 159.1 459 2904 آاربايشان  دقي

 3180.6 - 7 422 559.0 3.6 264 1925 آاربايشان غدبي

 1317.0 - 24 170 184.0 - 123 816 اردبيل

 10871.7 - 137 461 5923.2 84.5 453 3813  اصفهان

 3021.0 - 15 220 568.0 - 228 1990 البدز 

 413.5 0.4 8 33 129.5 40.6 29 173 ايالم 

 11577.9 7350.6 1 59 268.0 3839.3 14 46 بو هد 

 15425.0 - 150 827 2269.0 - 1869 10310 تهدان

 1061.0 - 13 76 247.0 - 84 641 چهارمحال و بختياري

 447.0 - 4 36 130.0 - 43 234 خداسان جنوبي 

 7150.0 - 40 644 1928.0 - 650 3888 خداسان رضوي 

 1561.5 251.9 7 89 397.0 268.6 70 478 خداسان  مالي 

 11588.3 3456.3 10 338 2475.4 4503.6 94 711 خوزستان

 1386.0 - 25 134 442.0 - 115 670 زنشان

 1387.0 - 17 110 720.0 - 86 454 سمنان

 6.0 - - - - - 2 4 سيستان و بلوچستان

 4640.2 403.5 35 460 1012.0 634.7 272 1823 فارس

 2211.0 - 44 198 997.0 - 127 845 قزوين

 1373.0 - 16 167 379.0 - 105 706 قم

 1664.0 - 35 161 123.0 - 150 1195 كددستان

 2124.6 - 11 139 960.6 - 141 873 كدمان

 2367.0 304.6 5 199 447.0 270.4 126 1015 كدمانشا 

 440.0 - 8 75 53.0 - 37 267 كهگيلويه و بويداحمد

 1734.0 - 98 205 289.0 - 104 1038 گلستان

 2918.0 - 113 312 431.0 - 203 1859 گيالن  

 1289.0 - 8 112 222.0 - 106 841 لدستان

 4397.0 - 204 374 665.0 - 271 2883 مازندران

 2844.6 4.4 47 172 1083.0 366.2 136 1036 مدكزي

 1226.0 - - 55 1167.0 - - 4 هدمزگان 

 2237.0 - 18 148 543.0 - 173 1355 همدان

 3320.0 - 175 99 2376.0 - 104 566 يزد

 110580.9 11771.6 1346.0 7062.0 28229.6 10170.6 6638.0 45363.0 جمع

 ميليون مترمكعب مصارف موتورخانه .  131ميليون مترمكعب مصارف خانگي و  45343( شامل 3
ميليون  158ميليون مترمكعب مصارف مذهبي،  351مترمكعب مصارف خيريه،  ميليون 399مصارف مساجد روستايي، ميليون مترمكعب  44( شامل 1

 143ميليون مترمكعب مصارف تجاري بخش آموزشي، 3595ميليون متر مكعب مصارف تجاري ويژه،  3199اي، مترمكعب مصارف نانوايي و غير يارانه
 ميليون مترمكعب در بخش تجاري عمومي. 3185دي و در بخش تجاري عاميليون مترمكعب 3831، ميليون مترمكعب مصارف بخش ورزشي
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 ()میلیون مترمکعب                             1191انرژي به تفكيك استا  در سال   ( : مصرف گازطبيعي در بخش1-115جدول ) 

 استا  / شرح 
پااليشگاه 

 نفت 
پااليشگاه 

 گاز 
 (1)نيروگاه 

واحدهاي 

 كك سازي
واحدهاي 

 كوره بلند
 جمع 

جمع مصرف نهايي و 

 مصرف بخش انرژي 

 6364.9 962.8 - - 614.5 - 348.4 آاربايشان  دقي

 4463.9 1283.3 - - 1283.3 - - آاربايشان غدبي

 1925.6 608.6 - - 608.6 - - اردبيل

 18084.4 7212.7 138.0 0.4 6093.0 - 981.2 اصفهان

 480.5 67.1 - - 3.5 63.5 - ايالم 

 17405.1 5827.2 - - 2532.6 3294.6 - بو هد 

 22870.8 7445.8 - - 6799.2 - 646.6 تهدان و البدز

 1061.0 0.9 - - 0.9 - - چهارمحال و بختياري

 1185.4 738.4 - - 738.4 - - خداسان جنوبي 

 10935.7 3785.7 - - 3363.1 422.6 - خداسان رضوي 

 2502.9 941.4 - - 941.4 - - خداسان  مالي 

 16332.3 4744.0 - - 4221.4 97.1 425.4 زستانخو

 2000.3 614.3 - - 614.3 - - زنشان

 2164.4 777.4 - - 777.4 - - سمنان

 71.5 65.5 - - 65.5 - - سيستان و بلوچستان

 9352.5 4712.3 - - 4451.0 82.2 179.1 فارس

 3455.9 1244.9 - - 1244.9 - - قزوين

 2346.8 973.8 - - 973.8 - - قم

 2669.4 1005.4 - - 1005.4 - - كددستان

 4125.2 2000.6 - 0.0004 2000.6 - - كدمان

 3205.8 838.8 - - 814.8  23.9 كدمانشا 

 440.0 - - - - - - كهگيلويه و بويداحمد

 2513.7 779.7 - - 779.7 - - گلستان

 5591.8 2673.8 - - 2673.8 - - گيالن  

 1350.3 61.3 - - 61.3 - - لدستان

 5673.1 1276.1 - - 1276.1 - - مازندران

 5459.8 2615.3 - - 1843.4 - 771.9 مدكزي

 4447.9 3221.9 - - 2574.9 33.9 613.1 هدمزگان 

 2369.2 132.2 - - 132.2 - - همدان

 5003.1 1683.1 - - 1683.1 - - يزد

 172461.5 61880.6(4) 138.0 0.4 50172.3 6435.2(3) 4674.7(2) جمع

 گردد.  هاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ مي ( شامل سوخت نيروگاه3

ميليون مترمكعب  5/1383ها و خانه ميليون مترمكعب مصارف تلمبه 9/119ميليون مترمكعب خوراک واحدهاي هيدروژن سازي،  165( شامل 1
 گردد. هاي نفت ميپااليشگاهسوخت 

 گردد.هاي گاز ميميليون مترمكعب سوخت پااليشگاه 9/1334هاي تقويت فشار و مترمكعب مصرف سوخت ايستگاه ميليون 1/1443( شامل 1
 گردد. هاي نفتي نيز مي ها و ديزل ژنراتوري خطوط لوله جهت انتقال نفت خام و فرآورده يليون مترمكعب مصرف سوخت توربينم 9/469( شامل 4
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 )ريال بر مترمکعب(                                               1158-91هاي گازطبيعي طي سال( : قيمت متوسط فروش 1-119جدول )

 (2و 1)1155 (2و 1) 1158 (2و 1) 1158 1158 نوع مصرف

 1191تعرفه  1159تعرفه 

ماهه  9

 اول

ماهه  1

آخر  

 (1)سال

ماه اول  8

 سال

 هاي ماه

 سرد سال

 خانگي 
 ) متوسط( 

 700 1200 527 132 82 113 113 80 متوسط(خانگي ) 

 2600 2600 ● ● 80 80 80 60 حمل و نقل حمل و نقل 

 صنعتي 

 700 700 700 189 159 159 159 139 صنعتي 
 700 700 ● ● 160 159 55 35 هاي نفت خانهپااليشگاه و تلمبه
هاي خوراک مجتمع

 پتروشيمي توليد کود اوره
40 60 159 159 ● ● 700 700 

 700 700 ● ● 162 159 110 90 هاي پتروشيمي مجتمع
 ● ● ● ● ● ● ● ● فوالد

 600 1000 ● ● 168 ● 159 ● کشاورزي و دامپروري
 800 800 800 79 49 49 49 29 نيروگاه )ساير صنايع( 

 عمومي 

 1000 2000 871 280 250 250 250 200 تجاري عادي 
 1000 2000 1000 720 690 690 690 200 تجاري عمومي 
 600 700 ● ● ● ● ● ● نانوايي و گرمابه

 1000 1000 600 79 49 49 49 35 تجاري ويژه

 سايد

 600 1000 600 120 90 90 90 70 آموزشي
 600 1000 600 120 90 90 90 70 ورزشي

 600 1000 600 120 90 90 90 35 ويژه مذهبي 
 600 1000 ● ● ● ● ● ● مساجد روستايي

 600 1000 ● ● 90 90 90 70 خيريه

 
 )ريال بر مترمکعب(                                 ... ادامه 1158-91هاي ( : قيمت متوسط فروش گازطبيعي طي سال1-119جدول )

 نوع مصرف
 1191تعرفه  1192 تعرفه 1191تعرفه 

ماه  8

 اول سال

 هاي ماه

 سرد سال

ماه اول  8

 سال

 ي هاماه

 سرد سال

ماه اول  8

 سال

 هاي ماه

 سرد سال

 خانگي 
 ) متوسط( 

 840 1440 800 1300 700 1200 خانگي ) متوسط(

 4500 4500 2700 2700 2600 2600 حمل و نقل حمل و نقل 

 صنعتي

 1000 1000 800 800 700 700 صنعتي 
 800 800 700 700 هاي نفت خانهپااليشگاه و تلمبه

2650 2650 
هاي پتروشيمي خوراک مجتمع
 توليد کود اوره

700 700 800 800 

 800 800 700 700 هاي پتروشيمي مجتمع
 1320 1320 ● ● ● ● فوالد

 690 1150 700 1100 600 1000 کشاورزي و دامپروري
 800 800 800 800 700 700 نيروگاه )ساير صنايع( 

 عمومي 

 1300 1300 1100 2100 1000 2000 تجاري عادي 
 1300 2600 1100 2100 1000 2000 تجاري عمومي 
 910 910 800 800 700 700 نانوايي و گرمابه

 910 910 1100 2100 600 1000 تجاري ويژه

 سايد 

 805 805 700 1100 600 1000 آموزشي
 805 805 700 1100 600 1000 ورزشي

 805 805 700 1100 600 1000 ويژه مذهبي 
 ● ● 700 1100 600 1000 مساجد روستايي

 805 805 700 1100 600 1000 خيريه

  از مساجد روستايي گازبها دريافت نگرديده است.                                           3185و  3186هاي  ( در سال3
 ريال به ازاي هر مترمكعب بوده است. 5/394و  3/391،  1/38 به ترتيب  3188و  3185،  3186هاي فروش گازطبيعي در سالقيمت ( متوسط کل 1
 باشند.مقادير در دسترس نمي                   باشد.هاي ميپس از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه 3183( قيمت فروش گازطبيعي در سال 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برقنيروگاه اسمي و عمليظرفيت   -

 حرارتيهای نيروگاه راندمان  - 

  برقناویژه توليد   -

 های برقسوخت مصرفي نيروگاه  -

 های برقهای برق و تلفات شبکهمصارف داخلي نيروگاه  -

 خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع  -

 های انتقال، فوق توزیع و توزیعشبکهترانسفورماتورهای تعداد پست ها و ظرفيت   -

 صادرات برق و واردات  -

 های مختلفمصرف برق در بخش  -

  فروش و مشترکين برق   -

 حداکثر توان توليدی همزمان، بار توليدی در پيک همزمان، حداکثر بار مصرفي  -

 متوسط بهای برق  -

 

 
 جداول برق  -5-11-1
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 )مگاوات(                                                                                                         هاي كشور( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-141جدول )

 سال

 شرح
1158 1158 1158 1155 1159 1191 1191 1192(1)

 1191 

 34038.1 34827.7 52924.2 51235.3 50318.4 47296.8 46030.6 43917.5 41080.4 وزارت نيدو  

 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 - - - - - سازمان اندژي اتمي  

          صنايع بزرگ 

 588.6 588.6 588.6 588.6 478.6 478.6 373.0 373.0 373.0 بخاري

 4992.0 4992.0 4992.0 4545.0 4545.0 3752.0 2287.0 1969.0 1969.0 گازي  

 5580.6 5580.6 5580.6 5133.6 5023.6 4230.6 2660.0 2342.0 2342.0 جمع

          صوصي  بخش خ

 3399.5 3399.5 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 بخاري

 14224.8 11798.0 8588.5 7536.4 5820.4 4686.4 3991.0 2875.0 1610.0 گازي  

 14218.5 13574.5 484.0 - - - - - - سيكل تدكيبي 

 54.6 28.4 - - - - - - - بادي 

 0.5 - - - - - - - - خور يدي 

 14.6 6.9 6.9 6.9 6.9 1.9 - - - بيوگاز 

 32512.5 28807.2 9369.4 7833.3 6117.3 4978.3 4281.0 3165.0 1900.0 جمع  

 73151.2 70235.5 68894.1 65222.2 61459.3 56505.7 52971.6 49424.5 45322.4 كل كشور  

 باشد.از وزارت نيرو مي وگازسوزيب يهاروگاهيبوشهر و ن ياتم روگاهين کيبه علت تفك 3131و  3133 يهاسال يآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه 3131( در سال 3

 

 اوات()مگ                                                                      (1)هاي وزارت نيرو ( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-141جدول )

(1)جمع خورشيدي بادي آبي ديزلي سيكل تركيبي گازي بخاري سال
 

1335 14914.0 11281.9 7835.5 417.9 6572.2 58.8 0.067 41080.4 

1331 14935.0 
(2)

10589.7 
(2)

10478.5 417.9 7422.3 74.0 0.067 43917.5 

1333 14935.0 11798.7 11116.5 418.0 7672.5 89.8 
 (3)

0.073 46030.6 

1333 14935.0 10478.7 13663.5 424.5 7704.7 
 (4)

90.3 0.097 47296.8 

1331 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 34827.6 

1313 11241.1 7195.2 4274.6 439.4 10788.9 98.9 0.070 34038.1 

 باشد. از وزارت نيرو مي وگازسوزيب يهاروگاهيبوشهر و ن ياتم اهروگين کيبه علت تفك 3131و  3133 يهاسال يآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف ب( 3
هاي گازي کيش، سيكل ترکيبي اروميه، سيكل ترکيبي جهرم، سيكل ترکيبي شيراز و سبالن هاي جديد در نيروگاهبه دليل نصب ظرفيت3186( در سال 1

هاي سيكل ترکيبي کازرون و کرمان با ظرفيت است. همچنين نيروگاهه اضافه شدهاي گازي وزارت نيرو  مگاوات به ظرفيت نيروگاه 5/3486حدود 
 اند.هاي سيكل ترکيبي لحاظ گرديدههاي گازي خارج و در نيروگاهمگاوات از شمار نيروگاه 1364

 باشد.  کيلووات هيبريد )باد و خورشيد( مستقر در ساختمان معاونت امور انرژي در تهران مي 3( شامل 1
  هاي نصب شده لحاظ نگرديده است. باشد. لذا در ظرفيت توربين آوري شده و در کارخانه مي جمع overhaulبه دليل  kami 699( توربين 4
  هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه3131( در سال 5
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 )مگاوات(                           (1)هاك استا به تفكي 1191هاي كشور در سال ( : ظرفيت اسمي انواع نيروگاه1-142جدول )

 آبي ديزلي  سيكل تركيبي گازي  بخاري استا  
بادي، خورشيدي، اتمي  

 و بيوگاز
 جمع

        وزارت نيرو  

 774.7 2.7 22.0 - - 100.0 650.0   آاربايشان  دقي
 66.0 - 6.0 - - 60.0 - آاربايشان غدبي  

 56.7 1.3 13.1 42.3 - - - اردبيل
 1011.2 0.66 58.3 29.6 - 87.6 835.0 اصفهان

 107.8 0.04 107.8 - - - - البدز
 - - - - - - - ايالم  

 260.0 - - 21.0 - 239.0 - بو هد
 1437.0 0.01 207.5 - - 932.0 297.5 تهدان

 1046.7 - 1044.0 2.7 - - - چهار محال و بختياري
 778.1 - - 67.1 - 711.0 - خداسان جنوبي  
 3.1 - 0.1 3.0 - - - خداسان رضوي
 954.0 - - - - 954.0 - خداسان  مالي  

 9898.6 0.7 7994.9 - - - 1903 خوزستان
 648.0 - - - - 648 - زنشان  
 324.0 - - - - 324 - سمنان  

 1072.8 0.7 - 123.5 - 692.7 256 سيستان و بلوچستان  
 350.7 0.7 112.3 37.6 - 200.2 - فارس
 2042.8 - - - 1042.8 - 1000 قزوين  

 - - - - - - - قم  
 15.0 - - 15.0 - - - كددستان  

 2035.4 - 32.4 31.0 1912.0 - 60 كدمان
 723.4 - 8.4 - - 75.0 640 كدمانشا   

 16.9 - 16.9 - - - - كهگيلويه و بويداحمد
 - - - - - - - گلستان  
 543.0 92.3 90.7 - - 120.0 240 گيالن  

 61.6 - 1.6 - - 60.0 - لدستان  
 3269.2 - 1054.6 - 435.0 - 1779.6 مازندران  
 1315.6 - 15.6 - - - 1300 مدكزي  
 3217.8 - - 66.1 - 1871.8 1280   (2)هدمزگان
 1002.8 - 2.8 - - - 1000 همدان  

 1005.3 - - 0.5 884.8 120.0 - يزد

 34038.1 98.9 10788.9 439.4 4274.6 7195.2 11241.1 جمع وزارت نيرو  
                 سازما  انرژي اتمي

 1020 1020.0 - - - - - بو هد

 1020 1020.0 - - - - - جمع سازما  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



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  186

 

 )مگاوات(            ... ادامه (1)هابه تفكيك استا  1191هاي كشور در سال فيت اسمي انواع نيروگاه( : ظر1-142جدول )

 آبي ديزلي  سيكل تركيبي گازي  بخاري استا  
بادي، خورشيدي، اتمي  

 و بيوگاز
 جمع

        بخش خصوصي  

 808.1 - - - - 72.1 736.0   آاربايشان  دقي

 1323.3 - - - 349.3 974.0 - آاربايشان غدبي  

 3428.4 3.0 - - 484.0 1325.4 1616.0 اصفهان  

 960.0 - - - - 960.0 - اردبيل  

 1623.5 - - - 997.5 1.0 625.0 البدز

 1438.0 - - - 484.0 954.0 - بو هد

 4747.3 10.2 - - 2868.0 1869.1 - تهدان  

 6.0 - - - - 6.0 - چهارمحال و بختياري

 3576.3 35.3 - - 1387.2 1421.3 732.5 خداسان رضوي

 8.0 - - - - 8.0 - خداسان جنوبي  

 2.9 - - - - 2.9 - خداسان  مالي  

 2273.6 - - - 813.6 1170.0 290 خوزستان  

 40.0 - - - - 40.0 - زنشان  

 334.0 - - - - 334.0 - سمنان  

 414.0 -  - - - 414.0 - سيستان و بلوچستان

 4366.8 1.2 - - 2407.3 1958.3 - فارس  

 50.2 20 - - - 30.2 - قزوين  

 721.3 - - - 714.0 7.3 - قم  

 399.0 - - - - 399.0 - كدمان  

 655.2 - - - - 655.2 - كدمانشا 

 956.0 - - - 956.0 - - كددستان  

 973.0 - - - - 973.0 - گلستان

 2288.6 - - - 2273.6 15.0 - گيالن  

 5.3 - - - - 5.3 - لدستان

 80.3 - - - - 80.3 - مازندران  

 25.0 - - - - 25.0 - مدكزي

 6.4 - - - - 6.4 - همدان  

 49.6 - - - - 49.6 - هدمزگان  

 952.6 - - - 484.0 468.6 - يزد  

 32512.5 69.7 - - 14218.5 14224.8 3999.5 جمع بخش خصوصي  

 73151.2 1188.6 10788.9 439.4 18493.1 26412.1 15829.2 كل كشور  

 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه 3131در سال ( 3
 شود. مگاوات نيروگاه ديزلي کيش مي 85/31مگاوات نيروگاه گازي کيش و  55/381( شامل 1
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                                                                                                         هاي كشور( : ظرفيت عملي نيروگاه1-141جدول )

 )مگاوات( 

 سال

 شرح
1158 1158 1158 1155 1159 1191 1191 1192(1)

 1191 

 31199.6 31914.4 47207.2 45648.6 45075.7 42253.4 41980.5 40077.3 37540.4 وزارت نيدو  

 915.0 915.0 915.0 915.0 - - - - - سازمان اندژي اتمي  

          صنايع بزرگ 

 490.0 490.0 490.0 500.0 405.7 405.7 328.7 328.7 322.7 بخاري

 4107.6 4107.6 4107.3 3821.5 3672.4 3010.4 1835.4 1585.4 1585.4 گازي  

 4597.6 4597.6 4597.3 4321.5 4078.1 3416.1 2164.1 1914.1 1908.1 جمع

          بخش خصوصي  

 3777.5 3205.5 255.0 255.0 255.0 255.0 290.0 290.0 290.0 بخاري

 11605.1 9741.0 7188.9 6280.5 4861.5 3879.5 3182.3 2312.3 1257.0 گازي  

 11715.8 11350.2 401.5 - - - - - - سيكل تدكيبي 

 54.6 28.4 - - - - - - - بادي 

 0.5 - - - - - - - - خور يدي

 10.6 6.5 6.5 6.5 6.5 1.7 - - - بيوگاز 

 27164.1 24331.5 7851.9 6542.0 5123.0 4136.2 3472.3 2602.3 1547.0 جمع  

 63876.3 61758.5 60571.3 57427.0 54276.8 49805.7 47616.9 44593.7 40995.5 كل كشور  

 از وزارت  وگازسوزيب يهاروگاهيبوشهر و ن ياتم روگاهين کيبه علت تفك 3131 و 3133 يهاسال يآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو مي                

 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه 3131( در سال 3

 
                                                                                        (1) هاي وزارت نيرو( : ظرفيت عملي نيروگاه1-144جدول )

 )مگاوات( 

 جمع خورشيدي بادي آبي ديزلي سيكل تركيبي گازي بخاري سال

1335 14529.0 9422.2 6976.0 285.3 6269.0 58.8 0.067 37540.4 

1331 14565.6 8778.2 9300.3 285.3 7073.8 74.0 0.067 40077.3 

1333 14565.6 9807.0 9908.8 285.4 7323.8 89.8 0.073 41980.5 

1333 14576.1 8447.1 11494.8 288.9 7356.1 90.3 0.097 42253.4 

1331 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 

1313 10983.8 5655.4 3388.9 283.8 10788.9 98.9 0.07 31199.6 

 از وزارت  وگازسوزيب يهاروگاهيبوشهر و ن ياتم گاهروين کيبه علت تفك 3131و  3133 يهاسال يآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو مي                

 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه 3131( در سال 3
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 )درصد(                                                                         كشور هاي ( : سهم ميانگين ظرفيت عملي انواع نيروگاه1-148جدول )

 جمع خورشيدي  بيوگاز بادي آبي ديزلي سيكل تركيبي گازي بخاري سال

           وزارت نيرو

1335 38.7 25.1 18.6 0.8 16.7 0.2 - 0.0002 100.0 

1331 36.3 21.9 23.2 0.7 17.7 0.2 - 0.0002 100.0 

1333 34.7 23.4 23.6 0.7 17.4 0.2 - 0.0002 100.0 

1333 34.5 20.0 27.2 0.7 17.4 0.2 - 0.0002 100.0 

1331 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 (1) 36.4 19.4 10.8 0.9 32.2 0.3 - 0.0002 100.0 

1313 35.2 18.1 10.9 0.9 34.6 0.3 - 0.0002 100.0 

                   صنايع بزرگ

1335 16.9 83.1 - - - - - - 100.0 

1331 17.2 82.8 - - - - - - 100.0 

1333 15.2 84.8 - - - - - - 100.0 

1333 11.9 88.1 - - - - - - 100.0 

1331 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 

1313 10.7 89.3 - - - - - - 100.0 

           بخش خصوصي

1335 18.7 81.3 - - - - - - 100.0 

1331 11.1 88.9 - - - - - - 100.0 

1333 8.4 91.6 - - - - - - 100.0 

1333 6.2 93.8 - - - - 0.04 - 100.0 

1331 5.0 94.9 - - - - 0.13 - 100.0 

1311 3.9 96.0 - - - - 0.10 - 100.0 

1311 3.2 91.6 5.1 - - - 0.08 - 100.0 

1312 13.2 40.0 46.6 - - 0.1 0.03 - 100.0 

1313 13.9 42.7 43.1 - - 0.2 0.04 0.002 100.0 

 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند.تعدادي از نيروگاه،  3131( در سال 3
 

  1191هاي وزارت نيرو به تفكيك نوع نيروگاه در سال ( : نسبت ظرفيت عملي به اسمي نيروگاه1-148جدول )
 )مگاوات( 

 جمع خورشيدي  بادي آبي ديزلي  سيكل تركيبي گازي  بخاري شرح 

 31199.6 0.1 98.9 10788.9 283.8 3388.9 5655.4 10983.8 ظدفيت عملي

 34038.1 0.1 98.9 10788.9 439.4 4274.6 7195.2 11241.1 ظدفيت اسمي

 91.7 100 100 100 64.6 79.3 78.6 97.7 درصد
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 )مگاوات(                        1191برداري در سال  واحدهاي در دست بهرهظرفيت اسمي افزايش / كاهش ( : 1-148جدول )

 مالكيت نيروگاه نام

نوع 

 -نيروگاه 

 واحد

 1191افزايش / كاهش ظرفيت در پايا  سال 
كل ظرفيت نيروگاه 

 1191در پايا  سال 
تعداد 

 واحد

ظرفيت 

 افزوده شده

ظرفيت 

 كاسته شده

خالص 

 افزايش 

 324 162 - 162 1 گازي دولتي بمپور 

 648 648 - 648 4 " " ايسين

 972 324 - 324 2 " خصوصي  خدمشهد 

 324 324 - 324 2 " دولتي  وباد كهنوج

 324 324 - 324 2 " " سدو چادرملو

 75 75 - 75 3 " " اسالم آباد غدب ) يان(

 50 50 - 50 2 " خصوصي   مس سدخس 

 25 25 - 25 1 " دولتي خارك 

 665 126.8 - 126.8 - " خصوصي   CHPو  DGواحدهاي 

 50 25- 25 - 1 " دولتي  بو هد 

 - 12.5- 12.5 - 1 " " سمنان 

 - 324- 324 - 2 " " (1)گناو  

 813.6 160 - 160 1 چرخه ترکيبي  دولتي  آبادان 

 484 484 - 484 1 " خصوصي  (1)گناو  

 1040 520 - 520 2 برق آبي  دولتي سيا  بيشه 

 3 3 - 3 1 " " تاريك

 92.3 19.8 - 19.8 30 تجديدپذير " بادي منشيل 

 2.2 0.7 - 0.7 1 " " بادي خواف

 0.7 0.7 - 0.7 1 " " بادي سداب

 0.7 0.7 - 0.7 1 " " بادي نيد

 20 17.5 - 17.5 7 " " بادي تاكستان 

 32.4 4.0 - 4 2 " خصوصي  بادي آتدين ايدانيان

 3 1.9 - 1.9 1 " " زباله سوز تهدان

 3 3.0 - 3.0 1 " " 2زباله سوز تهدان 

 3 3.0 - 3.0 1 " " اصفهانزباله سوز 

 0.5 0.5 - 0.5 1 " دولتي خور يدي آتدين ايدانيان

 5955.3 2916.1 361.5 3277.6 - - - جمع 

 مگاواتي، از نيروگاه گازي به نيروگاه سيكل ترکيبي تغيير وضعيت داد.  369اندازي يک واحد وضعيت نيروگاه گناوه با راه، 3131( در سال 3
 

 (1)1194-98هاي و تجديدپذير در دست اجراي كشورطي سال اي، هستههاي حرارتي، آبي ظرفيت نيروگاه ( :1-145جدول )

 )مگاوات(

 سال

 بخاري
گازي 

 كوچك 

سيكل 

 تركيبي

توليد پراكنده و توليد 

 همزما  برق و حرارت 
گازسوز و  ساليانه تجديدپذير آبي

 مايع سوز

زغال 

 سوز

1314 - - 25 1132 200 545 230 0130 

1315 - - - 3910 480 644 492 5326 

1311 050 305 - 1282 480 268 690 3695 

1313 050 305 - - 480 1185 1060 3700 

 14853 2472 2642 1640 6124 25 650 1300 جمع

 نياز است.گذار مربوطه و تأمين به موقع ارز و ريال مورد  هاي فوق منوط به فعال شدن سرمايه ( تحقق برنامه3
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  1191هاي حرارتي تحت پوشش وزارت نيرو در سال ( : راندما  نيروگاه1-149جدول )

 نام نيروگاه

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

عملي  قدرت

 )مگاوات(

 (1)راندما 

 )درصد(
 نام نيروگاه 

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

 قدرت 

 عملي 
 )مگاوات (

 (1)راندما 

 )درصد(

 23.9 157 226 ر زاهدان11     هاي بخاريالف( نيروگاه

 21.1 106 143 ر كنارك )چابهار( 12  37.0 650 650 سهند -1

 31.7 264 324 ر بمپور13  35.0 830 835 ر  اسالم آباد )اصفهان( 2

 30.0 61 75 اسالم آباد غدب  -14  37.4 1090 1300 ر  ازند3

 20.0 117 164 ر كنگان15  37.3 1000 1000 ر  هيد مفتح همدان4

 19.5 36 50 ر بو هد 11  29.9 010 028 بعثتر 5

 23.3 137 196 ر  يداز 13  21.0 20 50  هيد فيدوزير  1

 - 3 4 فدگ داراب  -13  37.1 1000 1000 ر  هيد رجائي3

 24.8 97 120 ر  هيد بهشتي لو ان11  35.5 1810 1203 رامين اهواز ر  3

 32.3 871 990 ر خليج فارس )هدمزگان(21  30.1 246 256 نشهد بخاريايدا -1

 24.8 33 50 ر گازي بندرعباس  21  38.7 640 640 ر بيستون11

 30.4 550 648 ايسين -22  25.8 47 60 زرند -11

 23.2 84 120 يزد گازي  -23  33.9 020 020 ر  هيد بهشتي )لو ان(12

 25.8 129 184 كيش )خارج از  بكه( -24  37.2 1715 1780  هيد سليمي )نكا( -13

 39.0 18 25 ر خارك گازي )خارج از  بكه(  25  35.2 1080 1080 بندرعباس ر 14

 28.5 5655 7195 هاي گازيجمع نيروگاه  36.0 10282 11021 هاي بخاريجمع نيروگاه

    هاي سيكل تركيبيج(  نيروگاه     هاي گازي ب( نيروگاه

 45.0 830 1043 ر سيكل تدكيبي  هيدرجائي 1  21.4 90 100 صوفيان  ر1

 43.6 402 435 سيكل تدكيبي  هيد سليمي -2  21.6 21 00 اروميهر 2

 46.1 901 885 سيكل تدكيبي يزد  -3  33.8 03 88 هسا ر 3

 45.0 1251 1912 سيكل تدكيبي كدمان -4  20.4 33 00 درودر 4

 45.1 3389 4275 هاي سيكل تركيبيجمع نيروگاه  22.9 021 230 رير 5

    هاي ديزلي د(  نيروگاه  23.6 50 95 قائنر  1

 34.1 284 439 هاي ديزليجمع نيروگاه  31.4 299 030  هيد كاو ر 3

  31.2 813 252  يدوان ر 3
هاي حرارتي جمع نيروگاه

 وزارت نيرو 
03150 00310 35.6 

 30.6 500 028 سلطانيه ر 1
 

 - 1000 1020 نيروگاه اتمي بوشهر 

 36.3 52008 61174 هاي حرارتي كشور جمع نيروگاه 31.1 059 302 بسطامي ) اهدود( -11

ها کلي و پردازش نشده است که ميزان حقيقي آن وابسته به انجام اصالحات الزم روي ميزان سوخت دريافتي مانند ضريب اصالح اطالعات راندمان نيروگاه( 3
 باشد.    کنتورها و اعمال ضريب اصالح درجه حرارت روي ميزان سوخت مايع مي

ها فعال است.                   ( در حال حاضر بخش گازي اين نيروگاه1



  در ايرانژي انرتحوالت بخش  

  

183 

                      1191هاي حرارتي بخش خصوصي و صنايع بزرگ در سال ( : راندما  نيروگاه1-181جدول )

 نام نيروگاه

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

قدرت عملي 

 )مگاوات(

 راندما 

 )درصد(
 نام نيروگاه 

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

قدرت  

 عملي 
 )مگاوات (

 راندما 

 )درصد(

 44.8 2271.2 2868 دماوند  -4     هاي بخش خصوصي الف( نيروگاه

 42.5 595.4 714 قم  -5  35.5 650 736 تبديز   -1

 44.8 290.5 346.8  ديعتي   -1  34.3 1592 1616   هيد محمد منتظدي  -2

 44.4 864.5 1040.4 نيشابور   -3  35.5 600 600 توس  -3

 44.8 704.4 813.6 آبادان  -3  33.5 548 625 منتظد قائم  -4

 45.6 769 956 سنندج  -1  29.7 132.5 132.5 مشهد  -5

 43.6 793.9 1035.3 فارس  -11  40.1 255 290 زرگان  -1

 44.0 1110.7 1372 كازرون  -11  34.6 3778 4000 هاي بخاريجمع نيروگاه

 29.5 414.8 484 گناو   -12  20.7 50 64 تبديز   -1

 43.4 1186.5 1305.6 گيالن   -13  30.0 772.1 960 اروميه  -2

 36.6 900 968 پد  سد -14  29.3 786 960 سبالن  -3

 45.1 395 484  يدكو   -15  30.2 254.7 324 كا ان  -4

 43.7 11716 14219 هاي سيكل تركيبيجمع نيروگاه  31.2 722.5 954 جنوب اصفهان  -5

 37.1 27098 32443 هاي بخش خصوصيجمع نيروگاه  29.6 735.7 954 پدند  -1

    هاي صنايع بزرگ ب( نيروگاه  34.9 631.1 789 رود ور  -3

 30.6 209 249 اوب آهن )بخاري(  -1  21.8 120 150  ديعتي  -3

 20.7 190 210 فوالد مباركه )بخاري( -2  26.4 167.2 195.6 مشهد  -1

 ● 20 24 پتدو يمي خداسان  -3  29.7 762.6 954 فددوسي )چدخه تدكيبي(  -11

 ● 57 82 پتدو يمي  يداز  -4  31.8 832 972 خدمشهد  -11

 ● 14 24 مس سدچشمه  -5  32.1 258.8 324 )سمنان( قدس  -12

 26.1 490 589  هاي بخاريجمع نيروگاه  25.7 97 128 زرگان  -13

 ● 12 20 تداكتور سازي )گازي( -1  28.5 338 414 چابهار  -14

 ● 77 129 پتدو يمي تبديز )گازي( -2  30.4 520.7 648 زاگدس -15

 ● 13 26 اوب آهن )گازي( -3  30.2 849 954 عسلويه   -11

 31.8 100 108 فوالد مباركه )گازي( -4  30.4 738.2 972 حافظ -13

 34.4 63 75 پااليش گاز ايالم  -5  30.1 720 954 جهدم )چدخه تدكيبي( -13

 ● 100 120 )گازي(ايالم پتدو يمي  -1  22.1 49.1 75 كهنوج -11

 ● 700 861 )گازي(مبين و يمي پتد -3  30.1 255.6 324  وباد كهنوج -21

 34.3 783 954 پارس جنوبي )گازي(  -3  29.2 881 972 گلستان -21

 ● 288 324 )گازي( LNGگاز مايع  -1  21.9 36 47.4 نو هد -22

 ● 261 324 پتدو يمي دماوند -11  25.0 73 97  هيد زنبق يزد -23

 ● 256 328 بندرامامپتدو يمي  -11  30.0 255.3 324 چادرملو )سدو( -24

 ● 60 70 پتدو يمي رازي  -12  ● 34.6 50  مس سدخس -25

 35.5 1284 1483 پتدو يمي فشد  -13  39.3 665 665 مولدهاي توليد پداكند  -21

 25.1 80 130 مس سدچشمه )گازي( -14  31.0 11605 14225 هاي گازي جمع نيروگاه

 ● 30 40 لو )گازي(چادر م -15  43.7 288.2 349.3 خوي  -1

 32.5 4107 4992 هاي گازي نيروگاهجمع   47.2 379.8 484 زوار  -2

 29.6 4597.6 5580.6 هاي صنايع بزرگجمع نيروگاه  43.4 752.1 998.4 منتظد قائم  -3

  باشند. مقادير در دسترس نمي            
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                                                                     1158-91هاي ريكي كشور طي سال( : روند تغييرات توليد ناويژه انرژي الكت1-181جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

 سال

 شرح
1158 1158 1158 1155 1159 1191 1191 1192(1)

 1191(1)
 

 118592.3 125215.3 215128.2 208053.4 204469.2 195632.9 192951.8 190032.2 181685.1 وزارت نيرو 

 4472.1 4545.8 1847.3 327.1 - - - - - سازما  انرژي اتمي 

          صنايع بزرگ  

 2457.9 2558.5 2582.6 2240.5 2234.1 2111.1 2163.1 2069.3 2146.9 بخاري

 3812.5 3990.7 8157.3 7595.1 5345.3 5439.1 3927.4 3584.1 3363.2 گازي  

 6270.4 6549.2 10739.9 9835.6 7579.4 7550.2 6090.5 5653.4 5510.1 جمع

          بخش خصوصي  

 23129.4 21839.8 730.3 1106.6 1490.8 1407.5 1026.2 1259.2 1372.3 بخاري

 47910.1 38576.7 24958.3 20707.0 19409.3 16777.6 14461.8 7041.5 4114.2 گازي  

 73960.2 65620.9 848.6 - - - - - - سيكل تدكيبي 

 55.7 64.8 - - - - - - - بادي 

 0.041 - - - - - - - - خور يدي

 47.0 20.8 22.6 21.9 10.1 1.8 - - - بيوگاز 

 145102.4 126122.9 26559.8 21835.5 20910.2 18186.9 15488.0 8300.7 5486.5 جمع  

 274437.2 262433.2 254275.2 240051.6 232958.8 221370 214530.3 203986.3 192681.7 كل كشور  

توليد سـرانه بـرق   

 )كيلوواتساعت(

2733.2 2858.3 2968.6 3024.3 3141.4 3194.3 3344.1 3410.8 3524.9 

  از وزارت وگازسوزيب يهاروگاهيبوشهر و ن ياتم روگاهين کيبه علت تفك 3131و  3133 يهاسال يآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو مي                

 هاي وزارت نيرو به بخش خصوصي واگذار شدند. ، تعدادي از نيروگاه 3131( در سال 3

 

                                                         1158-91هاي ( : توليد ناويژه انرژي الكتريكي وزارت نيرو طي سال1-182جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

 جمع خورشيدي  بادي  آبي برق ديزلي سيكل تركيبي گازي بخاري سال

1335 88961.7 33758.0 40342.9 231.6 18265.6 125.4 0.0001 181685.1 

1331 90900.1 26979.7 53796.3 225.8 17986.9 143.4 0.0001 190032.2 

1333 94011.6 36521.4 57015.2 203.9 5003.4 196.4 0.0001 192951.8 

1333 92252.6 31656.2 64142.0 124.3 7233.2 224.6 0.0001 195632.8 

1331 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 0.1 125215.3 

1313 60036.5 21617.7 22862.8 83.0 13862.4 130.0 0.04 118592.4 
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 ساعت(  )گیگاوات                           ها به تفكيك استا  1191ها در سال ( : توليد ناويژه برق انواع نيروگاه1-181جدول )

نوع استا  / 

 نيروگاه
 گازي بخاري

سيكل 

 تركيبي
 آبيبرق ديزلي

، بادي، خورشيدي

 اتمي و بيوگازسوز
 جمع

        وزارت نيرو  

 4673.4 1.6 50.4 - - 131.6 4489.9 آاربايشان  دقي

 113.2 - 5.9 - - 107.3 - آاربايشان غدبي

 1.5 0.4 ● 1.1 - - - اردبيل

 2919.4 0.4 125.5 - - 56.0 2737.5 اصفهان

 90.1 - 90.1 - - - - البدز 

 - - - - - - - ايالم 

 803.6 - - 22.3 - 781.3 - بو هد 

 3397.0 0.04 182.1 - - 1758.2 1456.7 تهدان 

 1412.2 - 1412.2 - - - - چهارمحال و بختياري

 2597.0 - - 1.4 - 2595.7 - خداسان جنوبي 

 - ● ● - - - - خداسان رضوي

 3231.4 - - - - 3231.4 - ماليخداسان  

 22830.0 0.4 11135.2 - - - 11694.4 خوزستان

 2165.4 - - - - 2165.4 - زنشان 

 1364.1 - - - - 1364.1 - سمنان 

 3097.1 1.1 - 40.9 - 1777.8 1277.2 سيستان و بلوچستان

 442.7 0.2 108.5 6.9 - 327.0 - فارس

 12019.7 - - - 5622.5 - 6397.2 قزوين 

 - - - - - - - قم 

 5.7 - - 5.7 - - - كددستان 

 10308.0 - 42.2 0.2 9969.1 - 296.4 كدمان

 3760.4 - 10.8 - - 3.3 3746.4 كدمانشا  

 27.9 - 27.9 - - - - كهگيلويه و بويداحمد

 - - - - - - - گلستان

 2225.8 125.8 131.7 - - 336.0 1632.3 گيالن 

 127.9 - 1.9 - - 126.0 - لدستان 

 12604.9 - 533.0 - 2537.2 - 9534.6 مازندران

 7254.2 - ● - - - 7254.2 مدكزي 

 13503.3 - ● 4.5 - 6485.6 7013.2 (1)هدمزگان 

 2511.3 - 4.9 - - - 2506.4 همدان 

 5105.2 - - - 4734.1 371.1 - يزد

 118592.3 130.0 13862.4 83.0 22862.8 21617.7 60036.5 جمع وزارت نيرو 

        سازما  انرژي اتمي 

 4472.1 4472.1 - - - - - بو هد 

 4472.1 4472.1 - - - - - جمع سازما  انرژي اتمي 

        صنايع بزرگ 

 - - - - - - - آاربايشان  دقي

 2969.2 - - - - 598.6 2370.5 اصفهان 

 12.4 - - - - 12.4 - ايالم

 2262.1 - - - - 2262.1 - بو هد 

 - - - - - - - خداسان  مالي 

 450.0 - - - - 450.0 - خوزستان 

 - - - - - - - فارس 

 576.8 - - - - 489.5 87.3 كدمان 

 - - - - - - - يزد

 6270.4 - - - - 3812.5 2457.9 جمع صنايع بزرگ 
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 ساعت(  )گیگاوات     ها ... ادامه      به تفكيك استا  1191ها در سال ( : توليد ناويژه برق انواع نيروگاه1-181جدول )

 گازي بخاري استا  / نوع نيروگاه
سيكل 

 تركيبي
 آبيبرق ديزلي

، بادي، خورشيدي

 اتمي و بيوگازسوز
 جمع

        بخش خصوصي 
 4112.6 - - - - 65.8 4046.8 آاربايشان  دقي 

 5641.1 - - - 2194.8 3446.4 - آاربايشان غدبي 

 17434.8 - - - 3003.2 4595.1 9836.5 اصفهان 

 2445.9 - - - - 2445.9 - اردبيل

 8654.3 - - - 5130.6 - 3523.7 البدز 

 5789.6 - - - 853.3 4936.2 - بو هد

 21304.6 43.0 - - 14066.4 7195.2 - تهدان 

 3.4 - - -  3.4 - چهارمحال و بختياري 

 16903.1 57.9 - - 8238.0 3678.9 4928.3 خداسان رضوي

 - - - - - - - خداسان جنوبي 

 4.9 - - - - 4.9 - خداسان  مالي 

 8751.7 - - - 3881.9 4075.6 794.1 خوزستان 

 120.0 - - - - 120.0 - زنشان 

 1406.7 - - - - 1406.7 - سمنان 

 1686.8 - - - - 1686.8 - سيستان و بلوچستان 

 19809.4 1.8 - - 12885.1 6922.4 - فارس

 195.3 172.5 - - - 22.8 - قزوين 

 4783.7 - - - 4783.7 - - قم 

 5458.3 - - - 5458.3 - - كددستان 

 236.5 - - - - 236.5 - كدمان

 2634.3 - - - - 2634.3 - كدمانشا 

 2721.6 - - - - 2721.6 - گلستان

 11036.0 - - - 11036.0 - - گيالن 

 5.7 - - - - 5.7 - لدستان 

 298.2 - - - - 298.2 - مازندران 

 - - - - - - - مدكزي 

 47.6 - - - - 47.6 - هدمزگان

 18.3 - - - - 18.3 - همدان 

 3770.6 - - - 2428.9 1341.7 - يزد

 145274.8 275.2 - - 73960.2 47910.1 23129.4 جمع بخش خصوصي 

 274609.6 4877.2 13862.4 83.0 96823.0 73340.3 85623.7 كل كشور 

          گردد.ساعت در نيروگاه ديزلي کيش مي گيگاوات 6/3 ساعت در نيروگاه گازي کيش و گيگاوات 1/618( شامل 3
  باشند.مقادير در دسترس نمي

 
هاي تحت پوشش وزارت نيرو به تفكيك نوع سوخت طي ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-184جدول )

 1158-91هاي لسا

 سال
هاي ارزش حرارتي سوخت سوخت مصرفي

 )ميليو  مترمكعب(گازطبيعي  )ميليو  ليتر(نفت كوره  )ميليو  ليتر( نفت گاز  )ميليارد كيلوكالري( مصرف شده 

1335 4361.8 7587.1 32167.2 393246 
1331 4083.2 8434.7 33264.9 407871 

1333 3426.6 8910.6 37865.2 441936 
1333 3802.4 9541.5 36500.4 439203 

1331 4507.6 8858.8 37405.5 446878 
1311 7255.4 12018.9 31390.2 445970 
1311 6020.4 14450.0 31321.3 457161 

1312 3401.9 10816.0 15205.7 260789 
1313 2104.0 8227.8 18287.3 252537 
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هاي بخش خصوصي و صنايع بزرگ به تفكيك نوع سوخت  وگاه( : مقدار سوخت مصرفي در نير1-188دول )ج

 1158-91هاي طي سال

 سال

 شرح

 نفت گاز 

 )ميليو  ليتر(

 نفت كوره 

 )ميليو  ليتر(

 گازطبيعي

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز كك

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز كوره بلند

 )ميليو  مترمكعب(

      بخش خصوصي:

1335 293.9 - 1436.4 - - 

1331 375.6 - 2069.5 - - 

1333 953.6 - 3671.0 - - 

1333 1130.0 - 4420.4 - - 

1331   1410.3 - 5076.9 - - 

1311   2100.3 - 4656.5 - - 

1311   1720.6 - 6430.9 - - 

1312 8759.4 4447.5 19761.3 - - 

1313 6749.0 2045.5 29988.8 - - 

           صنايع بزرگ : 

1335 45.6 - 1635.1 95.5 2184.2 

1331 98.4 - 1640.3 78.9 2344.6 

1333 22.8 - 1875.0 13.0 1861.0 

1333 1.8 - 2483.1 5.8 1834.1 

1331   1.0 - 2407.6 0.0001 1756.6 

1311   50.6 - 2854.4 - 2120.2 

1311   26.6 - 2939.8 - 1994.8 

1312 25.0 - 1680.5 2.3 2272.1 

1313 18.8 - 1896.2 10.6 2570.6 

 

 1191هاي كشور به تفكيك نوع سوخت در سال  ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-188جدول )   

 نوع سوخت 

 استا  

 نفت گاز 

 )ميليو  ليتر(

 نفت كوره 

 )ميليو  ليتر(

 گازطبيعي

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز كك

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز كوره بلند

 )ميليو  مترمكعب(
      وزارت نيرو 

 - - 246.5 954.8 1.5 آاربايشان  دقي
 - - 40.7 - 8.2 آاربايشان غدبي

 - - - - 0.4 اردبيل
 - - 780.6 8.8 - اصفهان

 - - - - - البدز 
 - - - - - ايالم 

 - - 376.3 - 10.6 بو هد 
 - - 1262.1 - 2.3 تهدان 

 - - - - - چهارمحال و بختياري
 - - 738.4 - 101.9 خداسان جنوبي 
 - - - - - خداسان رضوي
 - - 940.2 - 101.3 خداسان  مالي

 - - 2176.7 1071.7 0.5 خوزستان
 - - 584.3 - 111.2 زنشان 
 - - 384.6 - 46.5 سمنان 

 - - 65.5 396.2 631.2 سيستان و بلوچستان
 - - 126.3 - 14.0 فارس
 - - 1239.2 1255.2 368.2 قزوين 

 - - - - - قم 
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 ... ادامه 1191هاي كشور به تفكيك نوع سوخت در سال  ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-188جدول )   

 نوع سوخت 

 استا  

 نفت گاز 

 )ميليو  ليتر(

 نفت كوره 

 )ميليو  ليتر(

 گازطبيعي

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز كك

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز كوره بلند

 )ميليو  مترمكعب(
 - - - - 1.7 كددستان 

 - - 1806.2 107.2 398.3 كدمان
 - - 129.9 780.5 1.1 كدمانشا  

 - - - - - كهگيلويه و بويداحمد
 - - - - - گلستان
 - - 528.4 - 78.0 گيالن 

 - - 59.9 - 0.7 لدستان 
 - - 1184.4 1810.0 - مازندران
 - - 1843.4 58.4 0.8 مدكزي 

 - - 2563.0 1277.7 142.1 (1)هدمزگان 
 - - 127.6 507.2 - همدان 

 - - 1083.1 - 83.5 يزد
 - - 18287.3 8227.8 2104.0 جمع وزارت نيرو 

       صنايع بزرگ 
 - - - - - آاربايشان  دقي

 2570.6 10.6 923.4 - 18.8 اصفهان 
 - - 3.5 - - ايالم

 - - 646.3 - - بو هد 
 - - 128.6 - - خوزستان

 - - 194.4 - - كدمان
 2570.6 10.6 1896.2 - 18.8 جمع صنايع بزرگ 
       (2)بخش خصوصي 
 - - 368.0 737.3 0.8 آاربايشان  دقي 
 - - 1242.6 - 383.7 آاربايشان غدبي 

 - - 608.6 - 215.1 اردبيل 
 - - 4389.0 8.8 504.5 اصفهان

 - - 1451.7 486.3 232.8 البدز 
 - - 1510.0 - 387.4 بو هد

 - - 4085.3 - 1181.8 دان ته
 - - 0.9 - - چهارمحال و بختياري 

 - - 3363.1 813.1 366.4 خداسان رضوي
 - - 1.2 - - خداسان  مالي 

 - - 1916.1 - 480.4 خوزستان 
 - - 30.0 - - زنشان 
 - - 392.8 - 38.5 سمنان 

 - - - - 592.3 سيستان و بلوچستان 
 - - 4324.8 - 818.0 فارس
 - - 5.7 - - قزوين 

 - - 973.8 - 134.2 قم 
 - - 1005.4 - 173.1 كددستان 

 - - - - 100.0 كدمان
 - - 685.0 - 168.5 كدمانشا  

 - - 779.7 - 137.2 گلستان
 - - 2145.4 - 455.4 گيالن 

 - - 1.4 - - لدستان 
 - - 91.7 - 4.1 مازندران 
 - - - - - مدكزي 
 - - 11.9 - - هدمزگان
 - - 4.6 - - همدان 

 - - 600.0 - 374.7 يزد
 - - 29988.8 2045.5 6749.0 جمع بخش خصوصي 

 2570.6 10.6 50172.3 10273.3 8871.8 كل كشور 

 مختلف نصب شده است. هاي  باشد که در استان مي  CHPو  DG( شامل واحدهاي 1                        باشد.             ( شامل آب و برق کيش نيز مي3
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 1158-91هاي هاي برق كشور طي سال ( : مصارف داخلي و تلفات شبكه1-188جدول )

 سال
ها از سهم مصرف داخلي نيروگاه

 كل توليد ناويژه )درصد(
 (1و  2) سهم تلفات شبكه توزيع )درصد( (2و  1)سهم تلفات شبكه انتقال )درصد( 

1335 4.20 4.90 17.50 
1331 3.90 4.90 17.90 
1333 3.89 5.44 15.95 
1333 3.83 3.63 15.87 
1331 3.47 3.59 13.96 
1311 3.52 3.43 15.20 
1311 3.37 3.45 15.2 
1312 3.48 3.35 14.83 
1313 3.24 3.02 12.93 

 ( سهم تلفات شبكه انتقال از کل انرژي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع. 3
 ( سهم تلفات شبكه توزيع از کل انرژي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ شبكه توزيع.1     باشد.   شامل تلفات انرژي الكتريكي صادراتي و وارداتي نيز مي (1
 

 )کیلومترمدار(                                             ( : روند گسترش خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع برق كشور1-185جدول )

 كيلوولت 112 كيلوولت 211 كيلوولت 411 سال
 88و  81

 كيلوولت

 11و  21، 11

 (1)كيلوولت
 (1)فشار ضعيف

طول شبكه 

 (1)فيبر نوري 

1335 12440 25634 18528 37973 317632 258161 4075 
1331 14191 26455 19185 39232 327997 265826 8107 
1333 14823 27082 19986 39732 340143 276706 11060 
1333 17438.4 28487 20702.6 42339.4 351913 287536 13229 
1331 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 22665.0 46240.0 389566.0 325868.0 

(3)
 17852 

1313 19994.6 30732.0 22918.5 47105.2 397997.8 336491.6 
(4)

1821 

      باشد.  ل اصالحات آماري ميبه دلي 3139( کاهش موجودي خطوط انتقال در سال 1                                              ( برحسب کيلومتر.                       3
  برداري بوده است.کيلومتر آن در حال بهره 36358،  3131( تا پايان سال 4   برداري بوده است. کيلومتر آن در حال بهره 36935،  3131( تا پايان سال 1 
 

  1191اي در پايا  سال  هاي برق منطقه ( : طول خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع برق به تفكيك شركت1-189جدول )

 )کیلومترمدار(

 اي  شركت برق منطقه
411  

 كيلوولت

211  

 كيلوولت

112  

 كيلوولت

 88و  81

 كيلوولت

 11و  21، 11

 (1)كيلوولت
 (1)فشار ضعيف

 31654 38248 1725.90 2804.6 2662.0 1240.5 آاربايشان

 29319.7 30492 6031.68 - 1540.5 2159.1 اصفهان

 22495.8 30003.4 6231.99 - 2784.5 1187.7 باختد

 50565.7 30397 4941.20 - 2010.9 2178.7 تهدان

 30961.9 49542.7 566.30 8274.0 2.2 2218.0 خداسان

 20482.4 25715 - 4038.1 2408.2 2155.1 خوزستان

 10321.9 14620 2850.40 - 1323.0 287.4 زنشان

 4201.9 6850 1016.10 - 442.7 752.3 سمنان 

 11369.0 22680 3214.30 35.0 3816.5 396.0 سيستان و بلوچستان 

 14206.1 25494 4271.40 396.6 2829.7 496.98 غدب

 28875.4 40498 6968.30 1829.9 3206.2 2524.6 فارس

 19813.7 29377 795.10 3891.6 2273.98 1503.6 كدمان 

 18528.0 8648 1404.48 87.9 1048.4 263.0 گيالن  

 27368.60 21312 3349.00 - 1284.7 1189.1 مازندران 

 8949.72 14434 2620.72 999.9 2249.2 319.8 هدمزگان

 7378.00 9688 1118.30 560.9 849.3 1122.7 يزد  

 336491.6 397997.8 47105.17 22918 30732.0 19994.6 جمع  

 ( برحسب کيلومتر. 3
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 )کیلومترمدار(                           (1) 1191اقدام انتقال و فوق توزيع در پايا  سال ( : طول خطوط در دست 1-181جدول )

 نوع خط  اي شركت برق منطقه

 فوق توزيع  انتقال 

 جمع  

فيبر نوري در 

دست اقدام 

  )كيلومتر(

411 

 كيلوولت

211 

 كيلوولت

112 

 كيلوولت

 88و  81

 كيلوولت

 آاربايشان

 222 000 100 150 205 هوايي  

 40 - 18 22 - کابل   -

 989 206 140 178 465 جمع  

 اصفهان 
 1091 807 - 090 12 هوايي  

 150.0 144 - 6 - کابل   285.9

 1241 951 - 276 14 جمع  

 - 2714 2364 - 332 18 هوايي   باختد 

 تهدان 
 838 353 - 80 205 هوايي  

 208.1 187.6 - 20.5 - کابل   -

 1046.1 540.6 - 100.5 405 جمع  

 خداسان 
 680 - 336 - 344 هوايي  

 25 - 25 - - کابل   506

 705 - 361 - 344 جمع  

 - 1020 - 892 180 30 هوايي   خوزستان  

 65 800 590 - 66 160 هوايي   زنشان  

 - 180 180 - - - هوايي   سمنان  

 - 1072 138 - 454 480 هوايي   سيستان و بلوچستان  

 - 320 30 - 290 - هوايي   غدب 

 فارس 
 1533 1000 000 119 150 هوايي  

 20 20 - - - کابل   -

 1593 1020 000 119 150 جمع  

 - 200 - 1320 30 230 هوايي   كدمان  

 گيالن  
 353 193 - 100 - هوايي  

 28.9 28.9 - - - کابل   -

 381.9 221.9 - 160 - جمع  

 ن مازندرا
 1480 993 - 477 10 هوايي  

 17.6 17.6 - - - کابل   160

 1497.6 1010.6 - 477 10 جمع  

 هدمزگان  
 75 - - 30 45 هوايي  

 22 8 - 14 - کابل   -

 97 8 - 44 45 جمع  

 يزد 
 225 1 44 124 56 هوايي  

 8 8 - - - کابل   -

 233 9 44 124 56 جمع  

 دان سازمان توسعه بدق اي
 205 - - - 205 هوايي  

 42 - 42 - - کابل   535

 967 - 42 - 205 جمع  

 جمع  
 12902 0829 1990 0998 3330 هوايي  

 582 434.1 85 62.5 - کابل   1550
 15310.6 7281.1 1857.0 2840.5 3332.0 جمع  

 رسند.هاي بعد به اتمام ميها در سال( اين پروژه3
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 1158-91هاي هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سال تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه( : 1-181جدول )

 جمع كيلوولت  11و  21 كيلوولت 88و  81 كيلوولت 112 كيلوولت 211 كيلوولت 411 سال

1335  (1)
 

 انتقال و فوق توزيع
195 
109 

636 
481 

694 
657 

1892 
1834 

364149 
367566 
367230 

1331   (1) 
 ل و فوق توزيعانتقا

222 
116 

663 
501 

732 
693 

1990 
1930 

388011 
391618 
391251 

1333  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

241 
127 

693 
524 

797 
758 

2111 
2048 

417889 
421731 
421346 

1333  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

268 
141 

720 
547 

835 
796 

2170 
2107 

448534 
452527 
452125 

1331  (1) 
 و فوق توزيع انتقال

307 
167 

742 
558 

878 
839 

2279 
2216 

479098 
283302 

282878 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

320 
174 

774 
580 

905 
866 

2335 
2272 

512970 
517304 
516862 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

346 
187 

798 
597 

959 
909 

2384 
2317 

539905 
544392 
543915 

1312  (1) 
 و فوق توزيعانتقال 

365 
203 

812 
607 

991 
940 

2440 
2373 

570489 
575097 
574612 

1313  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

381 
215 

835 
633 

1029 
981 

2509 
2422 

598040 
602794 
602291 

 باشد.  ها نيز مي هاي بالفصل نيروگاه ( شامل پست3

 

  1158-91هاي ي انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سالها( : ظرفيت ترانسفورماتورهاي نصب شده شبكه1-182جدول )

 )مگاولت آمپر(

 جمع  كيلوولت 11و  21 كيلوولت 88و  81 كيلوولت 112 كيلوولت 211 كيلوولت 411 سال

1335 (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 

1331 (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع
53748.0 
31693.0 

84869.7 
56116.0 

21982.4 
19554.0 

49515.0 
47424.0 

71253.0 
281368.1 
226039.0 

1333 (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 

1333 (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع
64170.0 

.039833 
93141.0 
62337.0 

25353.0 
22923.0 

56230.0 
53991.0 

81648.0 
320542.0 
258732.0 

1331 (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

 و فوق توزيع
77245.0 
46708.0 

103576.0 
67412.0 

27781.0 
25352.0 

61998.0 
59759.0 

.021892 
.0300292 
.0021105 

1311  (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع
85665.0 
50968.0 

106227.0 
69843.0 

31651.0 
26844.0 

63650.0 
61334.0 

.025502 
.0380900 
.0302518 

1312  (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع
89800.0 
54303.0 

108749.0 
71605.0 

32709.0 
27838.0 

65586.0 
63270.0 

.0100898 
.0329900 
.0319822 

1313  (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع
95950 
57143 

111489 
75024 

34070 
29269 

68604 
65061 

.0105350 
.0215202 
.0331853 

 ها نيز لحاظ شده است.  هاي بالفصل نيروگاه ظرفيت پست( 3
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    1191اي در سال هاي برق منطقهبرداري شده به تفكيك شركت هاي انتقال بهره( : ظرفيت پست1-181جدول )

 )مگاولت آمپر(

نام شركت برق 

 اي منطقه

 جمع كل ظرفيت  كيلوولت  211 كيلوولت 411

 بالفصل

 نيروگاه
 انتقال

جمع 

 يتظرف

بالفصل 

 نيروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفيت

بالفصل 

 نيروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفيت

 11807.5 7390 4417.5 9462.5 5045 4417.5 2345 2345 - آاربايشان 

 15900 10120 5780 7470 4890 2580 8430 5230 3200 اصفهان

 12100.2 9225 2875.2 8500.2 5625 2875.2 3600 3600 - باختد 

 37131.5 23606 13525.5 18677.5 13506 5171.5 18454 10100 8354 تهدان

 9312.5 4987.5 4325 160 160 - 9152.5 4827.5 4325 خداسان 

 28886 15236 13650 11403 7841 3562 17483 7395 10088 خوزستان 

 5280 4480 800 2680 2680 - 2600 1800 800 زنشان 

 4070 3270 800 2070 1670 400 2000 1600 400 سمنان 

 4292 3082 1210 3662 2452 1210 630 630 - سيستان و بلوچستان 

 8722 5810 2912 6692 4580 2112 2030 1230 800 غدب 

 24008 14501 9507 10893 6346 4547 13115 8155 4960 فارس 

 9080 6280 2800 5010 4610 400 4070 1670 2400 كدمان 

 7385 4125 3260 6385 3125 3260 1000 1000 - گيالن

 11445 7715 3730 6665 5015 1650 4780 2700 2080 مازندران 

 12336 8726 3610 8446 5636 2810 3890 3090 800 هدمزگان 

 5683 3613 2070 3313 1843 1470 2370 1770 600 يزد 

 207438.7 132167 75272 111489 75024 36465 95950 57143 38807 جمع  

 

   1191اي در سال هاي برق منطقهبرداري شده به تفكيك شركت هاي فوق توزيع بهره( : ظرفيت پست1-184دول )ج

 )مگاولت آمپر(

نام شركت برق 

 اي منطقه

 جمع كل ظرفيت  كيلوولت   88و  81 كيلوولت 112

بالفصل 

 نيروگاه

فوق 

 توزيع

جمع 

 ظرفيت

بالفصل 

 نيروگاه

فوق 

 توزيع

جمع 

 ظرفيت

صل بالف

 نيروگاه

فوق 

 توزيع

جمع 

 ظرفيت

 5871.5 5588.5 283.0 1367.5 1367.5 - 4504.0 4221.0 283.0 آاربايشان 

 9045.0 7861.0 1184.0 9045.0 7861.0 1184.0 - - - اصفهان

 6465.0 6405.0 60.0 6465.0 6405 60.0 - - - باختد 

 15762.0 15206.0 556.0 15762.0 15206 556.0 - - - تهدان

 10108.4 8255.4 1853.0 1365.0 982 383.0 8743.4 7273.4 1470.0 خداسان 

 10436.2 10346.2 90.0 - - - 10436.2 10346.2 90.0 خوزستان 

 3729.5 3699.5 30.0 3729.5 3699.5 30.0 - - - زنشان 

 1353.0 1328.0 25.0 1353.0 1328.0 25.0 - - - سمنان 

 2878.5 2462.5 416.0 2848.5 2432.5 416.0 30.0 30.0 - سيستان و بلوچستان 

 3868.8 3868.8 - 3364.8 3364.8 - 504.0 504.0 - غدب 

 13385.3 10130.6 3254.7 8540.3 8013.6 526.7 4845.0 2117.0 2728.0 فارس 

 4072.0 3952.0 120.0 360.0 360.0 - 3712.0 3592.0 120.0 كدمان 

 2620.5 2510.5 110.0 2390.5 2390.5 - 230.0 120.0 110.0 گيالن

 5583.5 5523.5 60.0 5583.5 5523.5 60.0 - - - مازندران 

 5091.0 5035.0 56.0 4371.0 4315.0 56.0 720.0 720.0 - هدمزگان 

 2403.5 2157.5 246.0 2058.5 1812.5 246.0 345.0 345.0 - يزد 

 102673.7 94330.0 8343.7 68604.1 65061.4 3542.7 34069.6 29268.6 4801.0 جمع  
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400 كيلوولت 230 كيلوولت  132كيلوولت  63 و 66  كيلوولت 

( مگاولت آمپر)

بالفصل نيروگاه انتقال

نمودار )16- 1( : ظرفيت پست هاي انتقال و فوق توزيع برق كشور در سال 1393

 

                   (2و  1) 1191هاي در دست اقدام تا پايا  سال  هاي احداث و توسعه پست( : پروژه1-188جدول )

 )ظرفیت: مگاولت آمپر(

 اي نام شركت برق منطقه
 جمع كل ظرفيت كيلوولت  88و   81 كيلوولت  112  كيلوولت  211 كيلوولت 411

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

 4395 45 525 9 590 14 2335 19 945 3 آاربايشان 

 6525 90 3075 70 - - 1850 12 1600 8 اصفهان

 3945 70 1655 54 - - 1890 14 400 2 باختد 

 10912 135 3245 87 - - 4787 38 2880 10 تهدان

 3085 45 - - 885 30 - - 2200 15 خداسان 

 5444 83 - - 1828 50 1271 23 2345 10 خوزستان 

 1890 25 610 19 - - 250 2 1030 4 زنشان 

 495 13 495 13 - - - - - 2 سمنان 

 580 6 80 2 - - 500 4 - - سيستان و بلوچستان 

 1145 21 415 15 - - 730 6 - - غدب 

 4710 78 1940 55 280 8 1460 11 1030 4 فارس 

 2670 24 - - 440 12 320 2 1910 10 كدمان 

 1975 37 975 29 - - 1000 8 - - گيالن

 2030 30 780 21 - - 1250 9 - - مازندران 

 3710 50 920 24 120 4 2270 20 400 2 هدمزگان 

 1105 17 440 12 15 1 250 2 400 2 يزد 

 1670 8 - - - - 320 2 1350 6 سازمان توسعه بدق ايدان

 56286 777 15155 410 4158 119 20483 172 16490 78 جمع  

 رسند. هاي بعد به اتمام ميها در سال( اين پروژه3
 اند.  نشده درصد در جمع لحاظ 35هاي با پيشرفت فيزيكي صفر درصد و باالي  (  پروژه1
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 1191( : مشخصات خطوط مبادله انرژي الكتريكي با ساير كشورها تا پايا  سال 1-188جدول )

 نام خط
 طول خط 

 (1) )كيلومتر(

سطح ولتاژ 

خط 

 )كيلوولت(

 نوع خطوط

 )هوايي 

 زميني(

نام شركت 

برق 

اي  منطقه

 مبدأ 

نام كشور 

 مقصد

انرژي مبادله 

 (2)شده

 ساعت( )گيگاوات

      اي بهره برداري شده :ه پروژه

1.547- 

 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  نيدوگا  اردبيل –ايميشلي 

 هوايي 10.5 1 اردو باد  –جلفا 

 گيالن هوايي (110) 230 19 آستاراي آاربايشان –آستارا 

 هوايي 230 109 آگاراك ) ينوهايد( –اهد 
 هوايي

 -965.1 ارمنستان آذربايجان
 230 87.2 آگاراك ) ينوهايد( –سونگون 

 مازندران هوايي 230 300 بالكان آباد ) نبت داغ(  –گنبد 
 -2552.0 ترکمنستان

 خراسان هوايي 230 126  اتليق  – سدخس

 هوايي  20 1 تفتان  –ميدجاو  
سيستان و 
 بلوچستان

 هوايي  20 1 ما كيل  –جالق  446.1 پاکستان

 هوايي 132 105 مند  –جكيگور 

 هوايي  20 120  1هدات  –تايباد 
 هوايي

 خراسان

 819.1 افغانستان
هدو مدار 210 ) 420  هدات  –تدبت جام   ) 132 

 هوايي 20 - )زرنج( ميلك
سيستان و 
 بلوچستان

 هوايي 400  99.8 باش قلعه  – 3خوي 
 2178.9 ترکيه آذربايجان

 هوايي 154 20 دوبيازيت تدكيه –بازرگان 

 هوايي 400 57 خورالزبيد –نيدوگا  خدمشهد 
 خوزستان 

 6062.8 عراق

 هوايي 400 150 االمار   –كدخه 

 هوايي  132 ( دو مداره 60 ) 120 خانقين –ل اهاب سدپ

 غرب
 هوايي 400 300 دياله  –كدمانشا  

 هوايي  63 38 پنشوين  –مديوان 

 هوايي  20 10 فيدر خسدوي

   آذربايجان هوايي 20 - فيدر پيدانشهد 

       هاي در دست اجرا: 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

   د.     باشن( کليه خطوط تک مداره مي3
 باشد.  ( عالمت منفي نشانگر انرژي ورودي به کشور و عالمت مثبت نشانگر انرژي خروجي از کشور مي1 
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                                                             1158-91هاي ( : روند واردات و صادرات برق طي سال1-188جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 سال

 9659.9 11585.6 11029.1 8668.2 6707.0 6152.4 3875.3 2520 2774.5 صادرات 

 3771.5 3707.0 3897.2 3656.1 3015.4 2068.1 1684.2 1842 2541.1 واردات

 

 1191( : صادرات انرژي برق به خارج از كشور در سال 1-185جدول )
 )مگاوات ساعت(

 جمع عراق افغانستا  پاكستا  تركمنستا  آذربايجا  ارمنستا  تركيه وا نخج ماه

 898963 551039 55996 35891 66 - 6692 243218 6061 فدوردين 

 1103512 834564 53370 34822 2 - 3 172782 7969 ارديبهشت 

 1096276 843885 65274 43597 259 - 4745 132187 6329 خدداد 

 884118 635274 74581 46675 100 - 2184 117688 7616 تيد 

 859371 638960 74601 45005 83 - 2569 89455 8698 مدداد 

 887147 690598 66900 42215 98 - 3199 82653 1484  هديور 

 612757 401993 58119 40400 3 - 24 109966 2252 مهد  

 556470 209974 63564 36236 8 - 759 239879 6050 آبان  

 713543 322329 80916 31746 66 - 10181 263359 4946 آار

 756111 370290 81729 29640 1 - 16078 253071 5302 دي 

 714257 334527 74459 30384 - - 23274 247710 3903 بهمن  

 577327 229412 69575 29511 - - 16226 226964 5639 اسفند 

 9659852 6062845 819084 446122 686 - 85934 2178932 66249 جمع  

 

 1191( : واردات و تبادل انرژي برق با خارج از كشور در سال 1-189جدول )
 )مگاوات ساعت(

 تبادل برق جمع تركمنستا  آذربايجا  ارمنستا  نخجوا  ماه

 543520 355443 244543 90 103745 7065 فدوردين 

 698609 404903 250270 20 147200 7413 ارديبهشت 

 791441 304835 211803 1390 84507 7135 اد خدد

 681453 202665 157526 - 41821 3318 تيد 

 636370 223001 163498 - 55176 4327 مدداد 

 588401 298746 209147 - 81920 7679  هديور 

 203870 408887 242096 1100 160829 4862 مهد  

 194406 362064 225069 120 132882 3993 آبان  

 394276 319267 231926 50 80863 6428 ارآ

 435468 320643 244424 50 72598 3571 دي 

 429801 284456 238765 30 41406 4255 بهمن  

 290710 286617 233593 250 48124 4650 اسفند 

 5888325 3771527 2652660 3100 1051071 64696 جمع  
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        1158-91هاي طي سال (1)ن شده توسط وزارت نيروهاي مختلف تأمي( : مصرف برق بخش1-181جدول )
 ساعت( )گیگاوات

(2)صنعتي تجاري عمومي خانگي سال
 جمع ساير مصارف كشاورزي حمل و نقل 

1335 48085.5 18328.6 9319.5 
(3)

46430.2 144.2 17666.2 4607.5 144581.7 
1331 50776.7 19648.0 9952.6 49601.9 169.8 17670.0 4509.9 152329.0 
1333 52896.1 20428.0 10741.8 51863.9 245.8 21178.7 4090.9 161445.1 
1333 55629.6 21826.6 11015.3 54605.4 282.1 21405.1 3674.3 168438.3 
1331 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 64379.2 17833.4 13377.9 70447.6 285.9 33125.8 3764.7 203214.6 
1313 71162.7 19766.7 15404.4 73931.6 362.7 35187.9 3836.9 219652.8 

 گردد.                  هاي دولتي، خصوصي و برق مازاد مصرف صنايع بزرگ ميگاه( شامل برق توليدي نيرو3
 گردد.   ها نيز مي( شامل برق مصرفي پااليشگاه1
 اب آمار اي يزد است که در کتهاي گذشته برق منطقهساعت برگشتي مالي سالميليون کيلووات 36( مغايرت مزبور با کتاب آمار تفصيلي توانير به دليل وجود 1

 لحاظ شده است.   3185تفصيلي در سال        
 

  1191هاي صنايع بزرگ كشور در سال ( : توليد انرژي و مصرف داخلي نيروگاه1-181جدول )

 نام و نوع نيروگاه
ظرفيت اسمي 

 )مگاوات(

 توليد ناويژه

 )مگاوات ساعت(

 مصرف داخلي

 )مگاوات ساعت(

 توليد ويژه

 )مگاوات ساعت(
     ا  شرقي آذربايج

 ● ● ● 20 گازي  –تداكتور سازي تبديز 

 ● ● ● 129 گازي  –پتدو يمي تبديز 

     اصفها  

 1105228 108090 1023500 249 بخاري  -اوب آهن  اصفهان: 

 ● ● ● 26 گازي  -                            

 988040 88989 1077029 210 بخاري  –فوالد مباركه اصفهان : 

 596796 1830 598626 108 گازي  –                               

     ايالم 

 12360 ● 12360 75 گازي  –پااليش گاز ايالم 

 ● ● ● 120 گازي  –پتدو يمي ايالم 

     بوشهر 

 ● ● ● 861 گازي –پتدو يمي مبين بو هد 

 2093682 168394 0000090 252 گازي  –پارس جنوبي بو هد 

 ● ● ● 302 گازي  –بو هد  (LNG)زمايع گا

 ● ● ● 324 گازي –پتدو يمي دماوند بو هد 

     خراسا  شمالي 

 ● ● ● 24 بخاري  –پتدو يمي خداسان  مالي 

     خوزستا  

 ● ● ● 308 گازي  –بندر امام پتدو يمي 

 ● ● ● 70 گازي –خوزستان رازي پتدو يمي 

 449984 ● 222282 1483 گازي –پتدو يمي فشد خوزستان 

     فارس 

 ● ● ● 81.6 بخاري   –پتدو يمي  يداز 

     كرما  

 86168 1148 87316 24 بخاري   –مس سدچشمه كدمان: 

 488359 1121 489480 130 گازي   –                              

     يزد 

 ● ● ● 40 گازي  –چادرملو يزد 

 5880837 389554 6270391 5580.6 جمع صنايع بزرگ 

  باشند. مقادير در دسترس نمي 



  در ايرانژي انرتحوالت بخش  

  

221 

 ساعت(  مگاوات)                                1158-91هاي حمل و نقل برقي طي سال  ( : مصرف برق در زير بخش1-182جدول )

 جمع مترو اتوبوس برقي سال 

1335 9002.9 135178 144181 
1331 5949.2 163890 169839.2 
1333 12336.1 233476 245812.1 
1333 23286.8 258787 282073.8 
1331 20370.5 279077 299447.5 
1311 7829.5 344920 352749.5 
1311 2513.1 398408 400921.1 
1312 360.5 285519 285879.3 
1313 308.0 362367 362675.1 

مشترک  1همچنين آوري شدند. جمع 31و شش ماهه نخست سال  33هه دوم سال در شش مااتوبوس برقي شرکت واحد چهار مشترک بزرگ مالحظات: 
 آوري شدند. جمع 3131بزرگ ديگر اتوبوس برقي در سال 

 
  1191دار شده تا پايا  سال هاي كشاورزي برق( : چاه1-181جدول ) 

 يلووات()كمتوسط ديماند  )حلقه(دار شده  هاي برقتعداد چاه هاي توزيع نيروي برق شركت

 44 1027  هدستان تبديز  
 33 8380 استان آاربايشان  دقي
 24 12927 استان آاربايشان غدبي

 57 1421 استان اردبيل  
 17 16950 استان اصفهان

 44 8451  هدستان اصفهان
 52 2860 استان چهارمحال و بختياري

 48 5069 استان مدكزي 
 50 6349 استان همدان

 53 4727 استان لدستان
 42 1483 استان البدز 
 71 140 تهدان بزرگ  

 66 2455 نواحي استان تهدان 
 51 1050 استان قم

 72 875  هدستان مشهد
 70 8976 استان خداسان رضوي
 45 1958 استان خداسان جنوبي
 46 1248 استان خداسان  مالي

 45 31  هدستان اهواز  
 46 3720 استان خوزستان

 64 1476 يه و بويداحمداستان كهگيلو
 32 5619 استان زنشان
 59 2675 استان قزوين
 58 2207 استان سمنان

 43 8266 استان سيستان و بلوچستان
 35 5116 استان كدمانشا  
 33 8402 استان كددستان

 71 1472 استان ايالم
 34 13814  هدستان  يداز

 34 20772 استان فارس 
 28 3613 استان بو هد

 49 3299 استان كدماندكت توزيع  مال  
 47 8645 جنوب استان كدمان 

 10 7925 استان گيالن
 9 29740 استان مازندران

 51 4888 غدب استان مازندران
 44 4498 استان گلستان

 33 6264 استان هدمزگان
 41 2115 استان يزد

 35 230903 جمع 
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                                1191تفكيك بخش و استا  در سال  به (1)( : فروش برق وزارت نيرو1-184جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

(2)صنعتي تجاري عمومي خانگي استا 
 جمع روشنايي معابر كشاورزي 

 7249.2 175.0 974.4 2854.1 503.7 574.5 2167.4 آاربايشان  دقي 

 4490.6 135.0 1011.4 1005.5 329.4 343.0 1666.3 آاربايشان غدبي

 1516.1 55.0 241.4 374.3 120.5 138.5 586.4 اردبيل

 21342.5 292.0 2740.1 12440.5 925.1 1194.3 3750.5 اصفهان

 5235.5 115.0 667.3 1566.2 469.8 531.2 1886.0 البدز 

 1038.8 30.0 182.4 101.8 55.3 220.7 448.5 ايالم 

 5286.2 65.0 187.0 608.5 336.6 832.5 3256.7 بو هد 

 31422.7 420.0 2402.7 7144.7 5257.5 5274.1 10923.5 تهدان 

 1611.4 60.0 521.4 443.5 72.0 100.6 413.9 چهارمحال و بختياري

 1438.6 58.0 508.8 303.0 74.6 121.6 372.7 خداسان جنوبي 

 14618.2 290.0 4776.5 3783.2 967.4 939.2 3862.0 خداسان رضوي 

 1444.1 25.0 340.1 532.3 65.6 92.3 388.7 مالي خداسان  

 26413.5 272.0 2005.7 8676.1 1115.8 1940.3 12403.7 خوزستان 

 3232.0 57.0 544.2 1866.3 102.5 143.8 518.2 زنشان 

 2875.6 50.0 664.5 1406.5 105.2 185.3 464.2 سمنان 

 4725.0 170.0 835.2 362.5 269.8 614.7 2472.8 سيستان و بلوچستان

 12445.4 240.0 4141.8 2339.2 910.0 1079.6 3734.8 فارس 

 4538.9 62.0 1044.9 2270.7 178.3 230.4 752.6 قزوين 

 3020.1 54.0 507.1 978.5 244.3 281.3 954.8 قم 

 1984.2 47.0 516.3 260.1 130.7 153.1 877.0 كددستان 

 10114.9 158.0 3658.8 2561.1 361.5 673.5 2701.9 كدمان 

 3081.4 90.0 432.3 823.8 182.8 480.9 1071.6 كدمانشا  

 1208.7 35.0 152.2 287.7 66.1 109.7 558.0 كهگيلويه و بويداحمد

 2942.3 66.0 499.4 508.6 202.7 252.2 1413.5 گلستان 

 4872.3 152.0 458.8 1326.8 418.2 453.5 2062.9 گيالن 

 3269.0 85.0 629.8 1194.6 146.0 296.9 916.8 لدستان 

 7297.9 196.0 834.0 1907.5 600.7 651.3 3108.4 مازندران 

 7559.9 94.0 1171.1 4959.4 172.7 245.5 917.1 مدكزي 

 12641.2 94.9 659.5 5445.2 652.1 1154.1 4635.4 (3)هدمزگان

 3781.1 95.0 1170.9 1111.0 165.1 236.3 1002.7 همدان 

 6955.4 99.0 707.9 4851.0 202.2 221.7 873.6 يزد

 219652.8 3836.9 35187.8 74294.3 15404.4 19766.7 71162.7 جمع 

 باشد. شامل آب و برق کيش نيز مي( 3
 گردد. ( شامل بخش حمل و نقل و پااليشگاه نيز مي1
 .( مصرف جزيره کيش در استان هرمزگان لحاظ گرديده است1
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                                                                   1191( : مشتركين برق به تفكيك بخش و استا  در سال 1-188جدول )

 )مشترک(  

 كشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي استا 
روشنايي 

(1)معابر
 

 جمع

 1621770 6010 17211 14072 236767 62820 1290900 آاربايشان  دقي 

 1102511 5379 17359 5117 148002 26728 905305 ان غدبيآاربايش

 478937 2271 3396 2631 55407 17917 399586 اردبيل

 2318548 14369 38907 27089 323450 77908 1851194 اصفهان

 1158636 4771 4348 5422 130545 68784 949537 البدز

 194250 1608 2492 1041 20347 7159 163211 ايالم 

 388996 1651 3613 2178 51546 11760 319899 و هدب

 6232279 13734 10156 37687 933391 464139 4786906 تهدان 

 314847 2248 5417 2161 31538 9138 266593 چهارمحال و بختياري

 329225 3062 4392 2109 31603 13312 277809 خداسان جنوبي 

 2497573 11107 18577 16352 303155 86483 2073006 خداسان رضوي 

 311370 2221 2918 1376 30810 9980 266286 خداسان  مالي 

 1417199 10108 8854 4021 180310 43746 1180268 خوزستان 

 393103 1995 7253 3054 43527 13054 326215 زنشان 

 339141 1702 4825 4228 43388 18058 268642 سمنان 

 687256 2266 10837 2144 70686 21660 581929 سيستان و بلوچستان

 1769688 9005 37792 12533 195338 52737 1471288 فارس 

 530066 2109 5172 4008 58402 31287 431197 قزوين 

 486571 1395 3082 5486 63874 13775 400354 قم 

 563168 1617 8402 2374 59023 14689 478680 كددستان 

 1017086 10211 13413 4198 98275 27633 873567 كدمان 

 678979 4129 6794 2418 75159 21261 573347 كدمانشا  

 215506 1642 2286 1007 18287 6931 186995 كهگيلويه و بويداحمد

 635063 1 8354 2535 71096 27324 525754 گلستان 

 1254457 9102 15712 4766 182129 57884 993966 گيالن 

 560558 1776 6905 2542 54581 13814 482716 لدستان 

 1672909 11734 48347 11302 186030 72571 1354659 مازندران 

 640668 2318 8878 5660 66919 23177 536034 مدكزي 

 620809 2586 7593 2748 74990 27565 507913 (2)هدمزگان 

 662575 499 11147 4534 75136 24455 547303 همدان 

 577891 - 8196 9295 78015 14375 468010 يزد 

 31671635 142626 352628 206088 3991726 1382124 25739069 جمع

 ها کنتور مربوط به روشنايي معابر به طور کامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است. ( چون در اکثر شرکت3
 گردد. ( شامل منطقه کيش نيز مي1
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                                     1158-91هاي ( : تعداد مشتركين برق به تفكيك نوع تعرفه طي سال1-188جدول )

 )هزار مشترک( 

(1)روشنايي معابر  كشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي سال 
 جمع 

1335 16989 749 2531 152 138 47 20559 

1331 17769 792 2668 166 151 61 21546 

1333 18715 856 2828 165 174 70 22739 

1333 19844 952 3031 
(2)

161  
(2)

202 81 24191 

1331 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 

1313 25739.1 1382.1 3991.7 206.1 352.6 142.6 31671.6 

 ها کنتور مربوط به روشنايي معابر به طور کامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است.( چون در اکثر شرکت3
 باشد. رکين بخش صنعتي به دليل تغيير تعرفه برخي مشترکين صنعتي به کشاورزي ميو در نتيجه کاهش تعداد مشتافزايش بخش کشاورزي  (1

 

 1188-91هاي ( : توزيع فراواني زما  وقوع اوج بار توليدي طي سال1-188جدول )

 تعداد اتفاق  سال  دوره زماني 

 1 65 و 71 تيد  21ر  11

 7 ٫66 ٫67 ٫68 ٫69 ٫76 ٫89 92 تيد  31ر  21

 3 ٫72 ٫87 93 داد مد 11ر  1

82 90٫86٫84٫ مدداد  21 - 11 81 ٫  ٫ 80٫74٫70 7 

 5 ٫73 75 ٫ 79 ٫ 88 ٫ 91 مدداد  31ر  21

 4 ٫77 ٫83٫78 85  هديور 11 -1

 

( : روند تغييرات حداكثر توا  توليدي همزما  در شبكه سراسري و خارج از شبكه و ضريب بار 1-185جدول )

 1158-91هاي  توليدي طي سال

 سال
شبكه سراسري 

 )مگاوات(

خارج از شبكه 

 )مگاوات(

 جمع

 )مگاوات(
 ماه وقوع پيك

ضريب بار كل كشور 

 )درصد(

 65.9 شهريور 32997 86 32912 1335

 67.3 مرداد 34583 103 34480 1331

 71.2 تير 34270 101 34169 1333

 67.0 مرداد 37580 108 37472 1333

 68.4 مرداد 39942 114 39828 1331

 64.9 مرداد 42245 119 42126 1311

 66.9 مرداد 43243 122 43121 1311

 65.6 تير 45659 130 45529 1312

 67.1 مرداد 45407 139 47268 1313
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 تغييرات فصلي اوج بار توا  توليد شده همزما  در شبكه سراسري و كل كشورروند ( : 1-189جدول )

 فصول سال 
اوج بار شبكه سراسري 

 گاوات()م

تاريخ اوج بار شبكه 

 سراسري

 اوج بار همزما 

 )مگاوات(كل كشور 

تاريخ اوج بار كل 

 )همزما (كشور 

     بهار 

 خرداد 31168 خرداد 31090 1335

 خرداد 33245 خرداد 33152 1331

 خرداد 32316 خرداد 32226 1333

 خرداد 33421 خرداد 33320 1333

 خرداد 38409 خرداد 38294 1331

 خرداد 36430 خرداد 36339 1311

 خرداد 40204 خرداد 40097 1311

 خرداد 40412 خرداد 40298 1312

 خرداد 45144 خرداد 45018 1313

     تابستا  

 شهريور 32997 شهريور 32912 1335

 مرداد 34583 مرداد 34480 1331

 تير 34270 تير 34169 1333

 مرداد 37580 مرداد 37472 1333

 مرداد 39942 مرداد 39828 1331

 مرداد 42245 مرداد 42126 1311

 مرداد 43243 مرداد 43121 1311

 تير 45659 تير 45529 1312

 مرداد 47407 مرداد 47268 1313

     پاييز 

 مهر 29594 مهر 29511 1335

 مهر 30204 مهر 30106 1331

 مهر 31245 مهر 31150 1333

 هرم 32414 مهر 32310 1333

 مهر 34364 مهر 34254 1331

 مهر 34063 مهر 33964 1311

 مهر 36469 مهر 36356 1311

 مهر 38664 مهر 38545 1312

 مهر 39429 مهر 39301 1313

     زمستا  

 دي 26806 دي 26766 1335

 دي 28415 دي 28366 1331

 دي 28724 دي 28671 1333

 اسفند 29056 اسفند 28990 1333

 دي 27876 دي 27817 1331

 دي 29513 دي 29470 1311

 اسفند 30656 اسفند 30599 1311

 دي 32635 دي 32582 1312

 دي 32907 دي 32850 1313
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 هاي( : حداكثر بار مصرفي صنايع در روز حداكثر نياز مصرف شبكه سراسري به تفكيك شركت1-151جدول )

 )مگاوات(                                               1158-91هاي اي طي سالبرق منطقه                                                               

 نام شركت
 روز حداكثر پيك سال

 صنايع
4/8/1158 18/8/1158 8/8/1158 11/8/1155 22/4/1159 12/8/1191 24/8/1191 28/4/1192 4/8/1191 

 28 27 2 6 25 23 - - - مس سونگون آاربايشان

 اصفهان 

 155 190 178 185 166 179 160 159 160 ذوب آهن 
 638 612 708 492 207 775 483 555 393 فوالد مبارکه 

 22 149 103 131 94 101 96 89 81 فوالد صبا 

 باختد 

 26 29 34 41 59 56 21 14 32 ازنا 
 264 331 322 316 329 316 269 194 238 ايرالكو

 74 32 7 23 3 3 - - - د ويانفوال
 100 88 94 70 79 78 84 6 80 فوالد  خداسان 

 خوزستان 

 289 332 440 578 135 367 124 352 140 صنايع فوالد
 105 127 166 99 120 161 157 114 109 نورد اهواز 

 NGL 14 7 7 7 7 11 1 5 6 3199گازمايع 
 9 11 10 10 16 6 - - - فوالد اکسين  

 33 31 30 27 32 30 30 - 30 فروسيليس   منان س
 13 - 6 - - - - - - پليمر کرمانشاه   غدب

 فارس 

 NGL 6 14 12 18 12 1 12 24 3 3199گازمايع 
 113 64 57 55 44 - - - - پارس جنوبي

 10 14 - - - - - - - ذوب آهن کوار 

 كدمان 
 137 156 177 133 196 172 185 189 162 سرچشمه 
 68 75 58 50 20 26 26 19 21 گل گهر  

 353 345 329 322 237 221 212 156 226 المهدي  هدمزگان 

 يزد 
 190 125 155 77 157 110 115 84 88 چادر ملو 

 25 65 8 - - - - - - فوالد ارفع 
 2659 2831 2896 2628 1938 2649 1981 1952 1780 جمع صنايع

 

اي و صنايع در روز  هاي برق منطقهر مصرفي همزما  كل كشور به تفكيك شركت( :  حداكثر با1-151جدول )

    1158-91هاي  حداكثر نياز مصرف شبكه طي سال

 )مگاوات(

 نام مناطق
1158 

 )شهريور(

1158 

 )مرداد(

1158 

 )مرداد(

1155 

 )مرداد(

1159 

 )تير(

1191 

 )مرداد(

1191 

 )مرداد(

1192 

 )تير(

1191 

 )مرداد(
 2554 2432 2300 2236 2250 2128 1958 2069 2125  آاربايشان
 3158 3204 2839 2869 2819 2601 2519 2669 2421 اصفهان 

 2393 2234 2031 2136 2114 2077 1992 1977 1904 باختد
 8638 8244 7471 7491 7223 6779 5956 6572 6442 تهدان

 3040 2834 2670 2773 2677 2569 2551 2643 2574 خداسان 
 6665 6446 5950 6181 5739 5471 4890 4650 4879 خوزستان 

 1142 1207 1074 1065 1038 972 903 988 901 زنشان 
 419 421 399 346 370 349 331 340 287 سمنان 

 1090 1022 972 944 882 882 728 715 637 سيستان و بلوچستان 
 1414 1326 1307 1199 1273 1280 1164 1177 1129 غدب 
 4214 4066 3700 3488 3301 3244 2942 2858 2781 فارس

 1711 1627 1474 1418 1362 1323 1189 1190 1190 كدمان 
 127 121 113 107 101 96 91 90 78 كيش
 1197 1221 1221 1215 1117 818 895 890 858 گيالن

 2962 2701 2971 2921 2463 1643 1914 1947 1750 مازندران 
 2131 2049 1941 1788 1623 1588 1385 1295 1196 ن هدمزگا

 692 738 698 676 629 581 660 560 521 يزد
 2659 2831 2896 2628 1938 2649 1981 1952 1780 صنايع 

 46204 44724 42027 41481 38919 37050 34049 34582 33453 كل كشور 
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                                        رف كننده    هاي مختلف مص( : متوسط بهاي برق در بخش1-152جدول )

 ساعت()ريال / کیلووات

(1)كل  ساير مصارف صنعتي كشاورزي عمومي خانگي سال
 

1335 102.9 181.7 21.3 200.4 541.2 152.8 

1331 124.7 159.6 21.0 205.9 508.0 165.0 

1333 119.4 228.0 22.0 204.7 407.1 174.5 

1333 129.0 152.0 21.0 206.0 501.0 165.0 

1331 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 

1313 439.4 617.6 177.9 542.6 1664.0 525.6 

 باشد. متوسط وزني تعرفه برق مي( اين ستون 3

  BOOبه روش  (1)هاي قابل احداث توسط بخش غيردولتيريزي شده نيروگاه( : ظرفيت برنامه1-151جدول )
(مگاوات)  

 نام نيروگاه 
نوع 

 نيروگاه 

برق 

 اي  منطقه

 ريزي شده سال و ميزا  ظرفيت برنامه

 جمع 1198 1198 1198 1194

 BOOوش احداث نيروگاه به ر

 سيكل ترکيبي

      

 484 - 322 162 - خوزستان  جنوب اهواز 

 160 - - - 160 يزد  چادرملو ) وباد(

 484 - 160 324 - هرمزگان پاسارگاد قشم  

 484 - 160 324 - مازندران   2غدب مازندران 

 484 - 160 324 - باختر  خدم آباد 

 484 - - 160 324 يزد  2صدوق يزد 

 484 - 160 324 - کرمانشاه االهو )كدمانشا (  د

 - - - - - خوزستان خدمشهد 

 484 - 160 324 - کرمان  سمنگان )سيدجان(  

 160 - - 160 - کرمان  كهنوج  

 484 - - 160 324 خوزستان  بهبهان

 480 - 160 320 - فارس جهدم 

 2112 960 600 352 200 مناطق مختلف تجديدپذير تشديدپذيد 

 2120 480 480 480 200 مناطق مختلف CHP , DG توليد پداكند  و توليد همزمان بدق و حدارت  

 8904 1440 2362 3414 1208  - جمع

  باشد.گذار مربوطه و تأمين به موقع ارز و ريال مورد نياز ميهاي خصوصي منوط به فعال شدن سرمايه( احداث نيروگاه3
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 به تفکيک نوع زغال و مالکيت معدنسنگ زغال ميادین  -

 سنگ زغالقطعي ذخایر   -

 شده برای اکتشاف، ذخيره و هزینه عملياتهای صادر تعداد گواهينامه  -

 سنگهای در حال اکتشاف و تجهيز معادن زغالطرح  -

 سنگ لزغاتوليد استخراج و   -

 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  -
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 1191و نوع مالكيت در سال  ها سنگ كشور به تفكيك استا تعداد معاد  زغال ( :1-154جدول )

 استا 
 نوع مالكيت تعداد معاد 

 جمع
 تعاوني خصوصي دولتي  در حال تجهيز غيرفعال  فعال 

 13 - 13 - - 8 5 آاربايشان  دقي

 3 - 3 - 2 1 - آاربايشان غدبي 

 2 1 1 - - 2 - البدز

 2 - 2 - - 2 - تهدان

 29 4 18 7 3 10 12 خداسان جنوبي

 3 1 2 - - 1 2 خداسان رضوي 

 1 - 1 - 1 - - خداسان  مالي 

 51 3 44 4 3 11 37 سمنان

 22 - 13 9 - 6 16 كدمان

 16 1 11 4 - 4 12 گلستان

 2 - 1 1 - 2 - گيالن

 50 6 43 1 - 25 25 مازندران

 194 16 152 26 9 74 111 جمع

 

                                                                  1191شو و حرارتي در سال  سنگ كشور به تفكيك كك( : تعداد معاد  و ميزا  ذخاير قطعي زغال1-158جدول )

 استا 
 ميزا  ذخاير قطعي )هزار تن( تعداد معاد 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

 1368.6 367.3 346.0 655.3 13 1 4 8 آاربايشان  دقي

 210.0 - - 210.0 3 - - 3 آاربايشان غدبي 

 63.0 - - 63.0 2 - - 2 البدز

 42.0 - - 42.0 2 - - 2 تهدان

 867262.1 - 250697.0 616565.0 29 - 13 16 خداسان جنوبي 

 520.0 - 58.0 462.0 3 - 1 0 خداسان رضوي

 60.0 - 60.0 - 1 - 1 -  مالي خداسان 

 17043.4 461.3 131.1 16451.0 51 7 6 38 سمنان

 94380.3 - 1095.6 93284.7 22 - 2 18 كدمان

 12364.7 1634.0 - 10730.7 16 2 - 14 گلستان

 1421.0 1126.0 - 295.0 2 1 - 1 گيالن

 155435.1 3319.6 - 152115.5 50 32 - 18 مازندران

 1150170.2 6908.2 252387.7 890874.3 194 43 29 122 جمع

 ( معادني هستند که داراي دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتي هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفكيک نيست. 3
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  1191ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استا نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال و ( : وضعيت معاد 1-158جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  سنگ ع زغالنو

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

          استا  آذربايجا  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 پيد سقا 

 - 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 

          استا  آذربايجا  غربي

 - 1 - - 1 - - - 1 يلكلوي مياندوآب

 - 1 - 1 - - - - 1 قطار مياندوآب

 - 1 - 1 - - - - 1 قوزلوي  اهيندژ

 - 3 - 2 1 - - - 3 جمع 

              استا  البرز 

 1 - - - 1 - - - 1 هيو و اسكنان 

 - 1 - - 1 - - - 1  لمزار 

 1 1 - - 2 - - - 2  جمع 

              استا  تهرا  

 - 1 - - 1 - - - 1 كولك در  

 - 1 - - 1 - - - 1 الر و تيدك 

 - 2 - - 2 - - - 2 جمع 

          استا  خراسا  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 1191ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استا عاد  زغال( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت هر يك از م1-158جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  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 محمودي

 - - 1 1 - - - - 1 پدود   دقي

 - - 1 - 1 - - 1 - حدارتي مزينوي طبس

 - - 1 - 1 - - 1 - كوچكعلي  مالي

 - 1 - - 1 - - 1 - 2كلشانه 

 - 1 - - - 1 - 1 - چا  رخنه

 - 1 - 1 - - - 1 - حدارتي صفار 

 4 18 7 3 12 14 - 13 16 جمع

              استا  خراسا  رضوي 

 - 1 - - - 1 - - 1 آق دربند و ميانكوهي

 - 1 - - 1 - - - 1 كيميا كك  و 

 1 - - - - 1 - 1 - گلبانو 

 1 2 - - 1 0 - 1 2  جمع 

              استا  خراسا  شمالي 

 - 1 - 1 - - - 1 - سنگ اسفداين  زغال

 - 1 - 1 - - - 1 - جمع 

          استا  سمنا  

 - 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 1191ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استا ( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال1-158جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  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 وجمنو 

 - 1 - - - 1 - - 1 حقعلي 

 - 1 - - 1 - - - 1 ابد

 1 - - - - 1 - - 1 دهمالي  دقي

 - 1 - - - 1 1 - - سدآسياب 

 - 1 - - 1 - - 1 - محله  فوالد

 - 1 - - - 1 - 1 - آريا 

 - 1 - - 1 - - 1 - خوريه چا م 

 - 1 - - - 1 - - 1 نمكه

 - 1 - 1 - - - - 1 بشم چشمه

 - 1 - 1 - - - - 1 پديا 

 - 1 - - - 1 - - 1 تاش كو 

 3 44 4 3 11 37 7 6 38  جمع 
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 ...ادامه 1191ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استا ر يك از معاد  زغال( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت ه1-158جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

          استا  كرما  

 - - 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 باب  گون

 - 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

 - 1 - - - 1 - - 1 غدبيهشوني 

 - 13 9 - 6 16 - 4 18 جمع

          استا  گلستا  
 - - 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 رام تحتاني ملچ آ

 - 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 ا  مدز كو  سي

 - 1 - - 1 - - - 1 فارسيان 

 1 11 4 - 4 12 2 - 14  جمع 
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 ...ادامه 1191ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استا ( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال1-158جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

          استا  گيال  

 - - 1 - 1 - - - 1 سنگدود 

 - 1 - - 1 - 1 - - آغوزبن 

 - 1 1 - 2 - 1 - 1  جمع 

              استا  مازندرا  

 - 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  فيلنسوم كددآباد

 - 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 - - اديو

 - 1 - - 1 - - - 1 اروست 

 - 1 - - - 1 - - 1 تاش 

 - 1 - - 1 - 1 - - ازارسي

 - 1 - - 1 - - - 1 سنگ چشمه 
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 ...ادامه 1191ها در سال  سنگ كشور به تفكيك استا ( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال1-158جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  گسن نوع زغال

 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 - - نياليبمدد كسچنگ 

 6 43 1 - 25 25 32 - 18  جمع 

 16 152 26 9 74 111 43 29 122 كل كشور

 اما ميزان ذخيره آن قابل تفكيک نيست. ( معادني هستند که داراي دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتي هستند،3
 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 انه بهرهپروداراي 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 سالاز زغال شود. بنابراين ممكن است مقداري 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  ،يدتول زانيم يگاه هكيداشته است. در حال

 
 1158-91هاي هاي صادر شده براي اكتشاف، ذخيره و هزينه عمليات طي سال ( : تعداد گواهينامه1-158جدول )

 )ميليو  ريال(هزينه عمليات اكتشاف  )هزار تن(تناژ ذخيره كشف شده   هاي صادره تعداد گواهينامه سال

1335 4 56.7 1338.8 

1331 2 312.5 1450.0 

1333 2 17.8 506.3 

1333 5 224.0 1467.0 

1331 3 113.1 12474.0 

1311 7 369556.5 17856.0 

1311 1 10.0 342.0 

1312 1 209600.0 1440.0 

1313 1 104.7 400.0 
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  1191شويي ايرا  در سال  زغال هاي كك سازي و سنگ و كارخانهتجهيز معاد  زغال ي وهاي اكتشاف( : طرح1-155جدول )

 سال شروع  هدف طرح عنوا  طرح
 سال

 برداريبهره  

 (1)عملكرد هزينه 

 )ميليارد ريال(

 پيشرفت

 فيزيكي

 )درصد(

      خاتمه يافته: ياكتشاف هايطرح

 100 35 1392 1391 سنگ حرارتي اکتشاف زغال كوچكعلي جنوبي  1بلوك 

 100 29 1392 1389 رارتيسنگ ح اکتشاف زغال كو  ورامي 

 100 20 1393 1392 سنگ حرارتي اکتشاف زغال سنگ البدز مدكزي )استل كنار(زغال

      در دست اجرا: هاي اكتشافي طرح

 حوز  زغالدار البدز مدكزي 
سنگ حرارتي  اکتشاف زغال

 00 100 1323 1320 و کک شو

 80 ● 1395 1392 سنگ کک شو اکتشاف زغال گددنه سد و سفيد ريز

 80 ● 1395 1392 سنگ کک شو اکتشاف زغال IV+ پدود   111زيد افق 

 70 ● 1395 1393 سنگ حرارتي اکتشاف زغال مزينو 

 70 ● 1395 1393 سنگ حرارتي اکتشاف زغال كوچكعلي جنوبي  2بلوك 

 60 ● 1395 1393 سنگ حرارتي اکتشاف زغال آبدوغي 

در شويي  كارخانجات كك سازي و زغال

 برداري:  حال بهره
    

 

و احداث كارخانه كك سازي 

 (2)پااليشگا  قطدان زرند
هزار تن قطران  33پااليش 

 و محصوالت جانبي
1382 1323 ● 100 

سنگ و احداث طرح تجهيز معاد  زغال

 كارخانجات كك سازي در دست اجرا: 
     

  ويي سواد كو احداث كارخانه زغال

  (2))البدز مدكزي(

هزار  199ليد ساليانه تو

 15متالورژي و تن کک 

 مگاوات برق
1320 1325 30 2 

 (2)  ويي سواد كو احداث كارخانه زغال
هزار  119توليد ساليانه 

 80 22.4 1394 192 شوکک سنگ تن زغال

 (2)تشهيز معدن زغال كوچكعلي  مالي 
سنگ هزار تن زغال 399

 خام حرارتي
1393 1395 - 

(3) 

 (2) سنگ خمدود زرندن زغالتشهيز معد
هزار تن  499توليد ساليانه 

 3 3.6 1395 1392 سنگ کک شوکنسانتره زغال

 (2)سنگ پدود   دقيتشهيز معدن زغال
 359توليد ساالنه حداقل 

سنگ هزار تن کنسانتره زغال

 کک شو
1393 1395 - 

(4)
 

 (2)كدد آباد  تشهيز معدن زغال
سنگ هزار تن زغال 119

 5 8 1395 1393 شو خام کک

-پدوژ  طداح، آماد  سازي و تشهيز زون

معادن يال  مالي، پدود   3و  3، 1هاي 

 پدود  طبس 4مدكزي و بخشي از زون 
● 1393 1395 ● 30 

 باشد.  مي 3131( عملكرد هزينه از ابتداي طرح تا پايان سال 3
 باشد.مي 3134عملكرد تا پايان تير ماه سال ( 1
 قصه تهيه گرديده و جهت انجام مناقصه ارجاع گرديده است.اسناد منا( 1
 ( در مرحله اخذ ضمانتنامه و انعقاد قرارداد است.4

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
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هاي اكتشاف و استخراج هاي معدني در بخشميزا  تسهيالت اعطا شده از سوي بيمه فعاليت( : 1-159جدول )

 1191سنگ به بخش خصوصي در سال د  زغالهاي معدني در معاو ساير فعاليت

 )ميليو  ريال(مبلغ بيمه نامه  نوع فعاليت نام استا 

 925.0 سرمايه گذاري اکتشاف خداسان جنوبي

 4858.5 " قزوين 

 702.5 " قزوين

 3643.0 " گلستان 

 4128.9 " مازندران

 1263.0 " مازندران
(1) " 982.0 

 17352.5 بردارياعتبار بهره سمنان

 19054.0 " سمنان

 12405.4 / استمهاليبرداري اعتبار بهره سمنان

 11481.0 بردارياعتبار بهره سمنان

 8799.0 " سمنان

 8067.3 " كدمان

 5833.2 " مازندران

 6600.0 سرمايه گذاري بهره برداري كدمان

 13893.0 " كدمان

 4933.6 " كدمان

 6567.3 " گلستان

 1760.0 " مازندران

 133249.2 - جمع

 باشد. اين طرح مصوب شده اما استان محل اجرا مشخص نمي( 3
 

  1191 سنگ و نوع مالكيت معد  در سالها، نوع زغال سنگ به تفكيك استا ( : ميزا  استخراج از معاد  زغال1-191جدول )

 )هزار تن(

 نام استا  
 نوع مالكيت  سنگ نوع زغال

 جمع 
 تعاوني خصوصي دولتي  (1) تفكيك نشده حرارتي  كك شو 

 0.5 - 0.5 - - 0.5 - آاربايشان  دقي

 - - - - - - - آاربايشان غدبي 

 - - - - - - - البدز

 - - - - - - - تهدان 

 1748.8 18.8 602.4 1127.6 - 23.8 1725.0 خداسان جنوبي  

 30.0 3.0 27.0 - - 3.0 27.0 خداسان رضوي  

 - - - - - - - خداسان  مالي  

 246.9 0.7 81.8 164.5 6.1 0.1 240.8 سمنان  

 904.0 - 491.5 412.5 - 55.5 848.5 كدمان  

 174.1 1.4 126.0 46.7 10.4 - 163.7 گلستان  

 0.8 - - 0.8 - - 0.8 گيالن  

 236.0 24.0 212.0 - 52.2 - 183.8 مازندران 

 3341.2 47.9 1541.2 1752.1 68.7 83.0 3189.6 جمع  

 ( معادني هستند که داراي دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتي هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفكيک نيست.3
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           1191ها در سال   ا تسنگ كشور به تفكيك اس ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-191جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 زا  استخراج مي ميزا  ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

         استا  آذربايجا  شرقي 

 - - - - 44.0 - - 44.0 مين با ي حصار

 - - - - 367.3 367.3 - -  1خطب 

 - - - - 30.0 - - 30.0 چالي 

 0.5 - 0.5 - 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 - اسكانلو كليبد

 - - - - 139.5 - 139.5 - قوش قيه سي

 - - - - 112.7 - - 112.7 2خطب 

 - - - - 12.3 - - 12.3 اميد مداغه

 - - - - 300.0 - - 300.0 گويدرق

 0.5 - 0.5 - 1368.6 367.3 346.0 655.3 جمع 

                 استا  آذربايجا  غربي

 - - - - 10.0 - - 10.0 يلكلوي مياندوآب 

 - - - - 64.0 - - 64.0 قطار مياندوآب 

 - - - - 136.0 - - 136.0 قوزلوي  اهيندژ

 - - - - 210.0 - - 210.0 جمع 

         استا  البرز 

 - - - - 53.0 - - 53.0 هيو و اسكنان 

 - - - - 10.0 - - 10.0  لمزار 

 - - - - 63.0 - - 63.0 جمع 

                 استا  تهرا  

 - - - - 12.0 - - 12.0 كولك در 

 - - - - 30.0 - - 30.0 الر و تيدك 

 - - - - 42.0 - - 42.0  جمع 

            ا  خراسا  جنوبي است

 1127.6 - - 1127.6 63817.0 - - 63817.0 طبس  1پدود  

 - - - - 80424.0 - - 80424.0 3پدود  

 3.9 - 3.9 - 117.2 - 117.2 - مزينوي  دقي 

 222.2 - - 222.2 8133.3 - - 8133.3 5پدود  

 85.5 - - 85.5 2121.2 - - 2121.2  مالي  2پدود  

 130.3 - - 130.3 1090.0 - - 1090.0  مالي 3 پدود 

 12.8 - 12.8 - 190.1 - 190.1 - مزينوي غدبي طبس

 43.9 - - 43.9 396.0 - - 396.0 تخت زيتون 
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           ... ادامه 1191ها در سال   سنگ كشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-191جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

 - - - - 240.0 - - 240.0  1نايبند 

 - - - - 200.0 - - 200.0  3نايبند 

 - - - - 87.0 - - 87.0 تخت نادر طبس 

 - - - - 230.0 - - 230.0  2نايبند 

 5.0 - 5.0 - 247.0 - 247.0 - كالشور 

 - - - - 250.0 - - 250.0 قديد 

 14.6 - - 14.6 810.9 - - 810.9 راطبي )يال  مالي(

 - - - - 30.0 - 30.0 - جعفدان 

 100.8 - - 100.8 1366.8 - - 1366.8  1پدود  

 - - - - 33.2 - 33.2 - كلشانه 

 - - - - 6.7 - 6.7 - دهنه نمكي 

 2.2 - 2.2 - 156.8 - 156.8 - مزرعه حسام 

 - - - - 28276.0 - - 28276.0  2پدود  

 - - - - 252032.0 - - 252032.0  4پدود  

 - - - - 37.0 - 37.0 - عباس محمودي 

 - - - - 177091.0 - - 177091.0 پدود   دقي

 - - - - 209600.0 - 209600.0 - حدارتي مزينوي طبس 

 - - - - 39500.0 - 39500.0 - مالي كوچكعلي  

 - - - - 37.0 - 37.0 -  2كلشانه 

 - - - - 492.0 - 492.0 - چا  رخنه

 - - - - 250.0 - 250.0 - حدارتي صفار

 1748.8 - 23.8 1725.0 867262.1 - 250697.0 616565.0  جمع

         استا  خراسا  رضوي 

 22.0 - - 22.0 330.0 - - 330.0 آق دربند و ميانكوهي

 5.0 - - 5.0 132.0 - - 132.0 كيميا كك  و 

 3.0 - 3.0 - 58.0 - 58.0 - گلبانو 

 30.0 - 3.0 27.0 520.0 - 58.0 462.0 جمع

         استا  خراسا  شمالي 

 - - - - 60.0 - 60.0 - سنگ اسفداين  زغال

 - - - - 60.0 - 60.0 - جمع 

         استا  سمنا  

 0.04 0.04 - - 23.5 23.5 - - دو س

 2.8 2.8 - - 73.5 73.5 - - سالدر 

 0.1 - - 0.1 50.0 - - 50.0 گانو

 1.8 - - 1.8 100.0 - - 100.0 چهارد  كالته 

 - - - - 5.0 - - 5.0 آبدندان 

 2.0 2.0 - - 320.0 320.0 - - دنبو 

 0.1 - - 0.1 10.0 - - 10.0 سيا  پدسدخد 

 0.4 - - 0.4 100.0 - - 100.0 طالو 
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           ... ادامه 1191ها در سال   سنگ كشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-191جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

 - - - - 16.0 - - 16.0 ريزچال 

 43.8 - - 43.8 2520.0 - - 2520.0 بزرگ طزر 

 - - - - 20.0 - - 20.0 باريكاب 

 0.3 - - 0.3 7.5 - - 7.5 زونشن

 - - - - 10.0 - - 10.0 سيا  در  

 - - - - 16.5 - - 16.5 ارسك 

 1.5 - - 1.5 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  

 - - - - 35.0 - - 35.0 حليم در 

 10.0 - - 10.0 200.0 - - 200.0 مهماندويه  دقي

 15.0 - - 15.0 300.0 - - 300.0 مهماندويه غدبي

 0.8 - - 0.8 3600.0 - - 3600.0 رزمشاي  دقي

 12.6 - - 12.6 2420.0 - - 2420.0 اي مدكزي رزمش

 46.1 - - 46.1 1535.0 - - 1535.0 رزمشاي غدبي 

 10.0 - - 10.0 920.0 - - 920.0 آبنما 

 37.5 - - 37.5 2155.0 - - 2155.0 بدناكي 

 37.0 - - 37.0 663.0 - - 663.0 كالريز  دقي

 8.4 - - 8.4 609.0 - - 609.0 كالريز مدكزي 

 9.8 - - 9.8 506.3 - - 506.3 ريز غدبيكال

 1.4 - - 1.4 100.0 - - 100.0 سفيد كو 

 0.1 - - 0.1 8.3 - - 8.3  ادار 

 0.5 - - 0.5 20.0 - - 20.0 تموزاع 

 0.4 - - 0.4 5.0 - - 5.0 ديباج )حالالن( 

 0.8 0.8 - - 12.5 12.5 - - زرتنگه 

 0.3 0.3 - - 7.8 7.8 - - آبخيزان 

 0.1 - 0.1 - 25.0 - 25.0 - دك بي

 - - - - 25.0 - - 25.0 پديخان 

 - - - - 50.0 - - 50.0 تاش 

 - - - - 45.0 - 45.0 - آبشار ميقان 

 1.9 - - 1.9 220.0 - - 220.0 وجمنو 

 - - - - 50.0 - - 50.0 حقعلي 

 - - - - 12.5 - - 12.5 ابد

 0.7 - - 0.7 32.0 - - 32.0 دهمالي  دقي

 0.2 0.2 - - 10.0 10.0 - - سدآسياب 

 - - - - 35.0 - 35.0 - فوالد محله 

 - - - - 7.5 - 7.5 - آريا 

 - - - - 10.6 - 10.6 - خوريه چا م

 0.8 - - 0.8 16.0 - - 16.0 نمكه

 - - - - 12.0 - - 12.0 بشم چشمه

 - - - - 10.0 - - 10.0 پديا 

 - - - - 17.0 - - 17.0 تاش كو 

 246.9 6.1 0.1 240.8 17043.4 461.3 131.1 16451.0  جمع 
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           ... ادامه 1191ها در سال   سنگ كشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-191جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

            استا  كرما  

 129.0 - - 129.0 6970.4 - - 6970.4 همكار 

 2.5 - - 2.5 2162.9 - - 2162.9 ا كلي

 42.0 - - 42.0 4584.0 - - 4584.0 داربيدخون

 97.5 - - 97.5 720.0 - - 720.0 حتكن 

 15.0 - 15.0 - 80.0 - 80.0 - باب هوتك 

 150.0 - - 150.0 3527.0 - - 3527.0 چشمه پودنه

 72.3 - - 72.3 12140.6 - - 12140.6 هشوني 

 32.9 - - 32.9 817.0 - - 817.0 هشدك

 65.0 - - 65.0 2850.0 - - 2850.0 گلتوك 

 - - - - 4.5 - - 4.5 كمسار 

 12.5 - - 12.5 1071.0 - - 1071.0 باب  گون 

 4.5 - - 4.5 2086.0 - - 2086.0 سداپدد   دقي

 9.5 - - 9.5 54.4 - - 54.4 اسد آباد

 - - - - 1400.0 - - 1400.0 باب نيزو

 142.9 - - 142.9 6081.0 - - 6081.0 پابداناي اصلي 

 13.0 - - 13.0 10000.0 - - 10000.0 پابداناي جنوبي 

 26.0 - 26.0 - 865.6 - 865.6 - آب نيل جنوبي 

 - - - - 38000.0 - - 38000.0 خمدود

 75.0 - - 75.0 116.0 - - 116.0 هشوني جنوبي 

 4.5 - 4.5 - 135.0 - 135.0 - نيزار 

 10.0 - 10.0 - 15.0 - 15.0 - بوج حدارتي

 - - - - 700.0 - - 700.0 غدبي  هشوني

 904.0 - 55.5 848.5 94380.3 - 1095.6 93284.7 جمع

         استا  گلستا  

 2.2 - - 2.2 1100.0 - - 1100.0 ضي ر

 6.4 - - 6.4 120.0 - - 120.0  دق كالت 

 1.4 - - 1.4 75.0 - - 75.0 ندگس چال 

 - - - - 331.0 - - 331.0 جوزچال

 70.8 - - 70.8 1265.0 - - 1265.0 زمستان يورت 

 18.5 - - 18.5 2600.0 - - 2600.0 ملچ آرام تحتاني 

 9.9 - - 9.9 2500.0 - - 2500.0 ملچ آرام فوقاني 

 6.2 - - 6.2 500.0 - - 500.0 2جوزچال 

 2.6 - - 2.6 160.0 - - 160.0 غدب كالت 

 44.5 - - 44.5 1600.0 - - 1600.0 تخت 

 1.3 - - 1.3 424.0 - - 424.0 2وطن 

 - - - - 11.7 - - 11.7 دوآب 

 1.2 1.2 - - 1477.0 1477.0 - - قشالق

 9.2 9.2 - - 157.0 157.0 - - ن چشمه سارا

 0.04 - - 0.04 20.0 - - 20.0 سيا  مدز كو  

 - - - - 24.0 - - 24.0 فارسيان 

 174.1 10.4 - 163.7 12364.7 1634.0 - 10730.7  جمع 
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           ... ادامه 1191ها در سال   سنگ كشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-191جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو  جمع (1)تفكيك نشده حرارتي كك شو

         استا  گيال  

 0.8 - - 0.8 295.0 - - 295.0 سنگدود 

 - - - - 1126.0 1126.0 - - آغوزبن 

 0.8 - - 0.8 1421.0 1126.0 - 295.0  جمع 

                 استا  مازندرا  

 - - - - 13.6 - - 13.6  ديف آباد اندروار آمل 

 - - - - 45.0 45.0 - - آخوانا

 - - - - 65.0 65.0 - - آفنه سد

 1.0 1.0 - - 60.0 60.0 - - 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 

 4.6 - - 4.6 420.0 - - 420.0 پاك )انشيد تنگه(

 28.8 - - 28.8 480.0 - - 480.0 تاريك در  

 72.4 - - 72.4 28000.0 - - 28000.0 كارمزد

 7.0 - - 7.0 42200.0 - - 42200.0 كارسنگ 

 8.3 - - 8.3 57900.0 - - 57900.0 گليدان 

 - - - - 110.0 110.0 - - تنگه زغال غدبي 

 3.7 3.7 - - 72.0 72.0 - - طارم لو 

 - - - - 20.0 - - 20.0 قله نور

 - - - - 1500.0 1500.0 - - گلندرود 

 - - - - 21600.0 - - 21600.0 فيلنسوم كددآباد 

 - - - - 120.0 120.0 - - 2واز پايين 

 - - - - 67.0 67.0 - - تنگه زغال  دقي

 - - - - 46.0 - - 46.0 كليك و ياسل

 13.6 13.6 - - 162.0 162.0 - - ماهان 

 4.2 4.2 - - 45.0 45.0 - - تنگه الويج 

 - - - - 59.1 - - 59.1 اروست  دقي

 44.0 - - 44.0 850.0 - - 850.0 كياسد

 2.4 - - 2.4 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 

 4.2 4.2 - - 79.0 79.0 - -  هدچال 
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           ... ادامه 1191ها در سال   سنگ كشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-191ل )جدو

 )هزار تن( 

 نام معد  

 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 حرارتي كك شو
تفكيك 

 (1)نشده
 حرارتي كك شو  جمع

تفكيك 

 (1)نشده
 جمع

 19.8 19.8 - - 58.0 58.0 - - سنگ درگا  

 - - - - 14.0 14.0 - - بشيد  و كله سد

 - - - - 56.0 56.0 - - اروست غدبي 

 4.5 - - 4.5 65.0 - - 65.0  يد در  سوادكو 

 - - - - 15.0 15.0 - - پشتكو  بدد

 - - - - 25.0 25.0 - - راش نور -1واز پايين 

 - - - - 22.3 22.3 - - چمد در  

 11.9 - - 11.9 80.0 - - 80.0 چل 

 0.5 0.5 - - 116.0 116.0 - - انارستان الويج 

 4.5 4.5 - - 57.8 57.8 - - نهد رودبار كشور 

 - - - - 15.5 15.5 - - خصيل باغ چمستان 

 - - - - 21.6 - - 21.6 يوش بلد 

 - - - - 29.0 29.0 - - جدكو  چمستان 

 - - - - 15.0 15.0 - - كندلو

 - - - - 31.0 31.0 - -  دقي گلندرود

 0.7 0.7 - - 70.0 70.0 - - نياليبمدد كسچنگ 

 236.0 52.2 - 183.8 155435.1 3319.6 - 152115.5  جمع 

 3341.2 68.7 83.0 3189.6 1150170.2 6908.2 252387.7 890874.3 كل كشور

 د، اما ميزان ذخيره  آن قابل تفكيک نيست.( معادني هستند  که داراي دو نوع زغال سنگ  کک شو و حرارتي هستن3
 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
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 ندارند.سنگ توليد زغاللزوماً  برداري هستند، پروانه بهره
امكان  نيلذا ا هاي آتي از معدن خارج گردد.سنگ استخراج شده در هر سال، در سالاري از زغالشود. بنابراين ممكن است مقد 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(                                                             1158-91هاي سنگ طي سال( : ميزا  توليد كنسانتره زغال1-192جدول )

 جمع طبس البرز مركزي البرز غربي البرز شرقي كرما  سال

1335 615.8 320.0 - 88.7 - 1024.5 

1331 613.7 319.7 
(1) 

90.9 15.1 1039.4 

1333 589.9 322.8 
(1) 

98.6 231.0 1242.3 

1333 531.7 297.7 
(1) 

87.9 130.9 1048.2 

1331 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 

1313 226.0 35.0 
(1) 

117.2 432.1 810.3 

سنگ استخراج شده جهت زغـال شـويي بـه شـاهرود و ديـزآب      ( با توجه به ميزان کم استخراج البرز غربي و عدم راه اندازي کارخانه زغال شويي آن، زغال3
 گردد.ن مناطق درج ميگردد و کنسانتره توليد شده در آمار آارسال مي
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                                                                  (1)1191سنگ در سال ( : عملكرد ماهانه توليد كنسانتره زغال1-191جدول )

 )تن(  

 جمع طبس  البرز مركزي  البرز غربي البرز شرقي كرما   ماه

 76848 34285 8023 - 8522 26018 فدوردين 

 91010 45329 12396 - 12973 20312 ارديبهشت

 97732 50097 10906 - 13476 23253 خدداد

 80611 39292 12572 - - 28747 تيد

 69703 32029 10478 - - 27196 مدداد

 61524 21373 8610 - - 31541  هديور

 80385 33447 9312 - - 37626 مهد  

 60800 21775 7680 - - 31345 آبان  

 48033 39036 8997 - - - آار

 33692 24464 9228 - - - دي 

 59071 49144 9927 - - - بهمن

 50907 41870 9037 - - - اسفند 

 810316 432141 117166 - 34971 226038 جمع    

 گردد. شو ميسنگ کک( شامل عملكرد کنسانتره زغال3
 
 

  1158-91هاي سالسنگ ايرا  طي ( : واردات و صادرات زغال1-194جدول )

 سال
 صادرات واردات 

 )ميليو  ريال(ارزش  )تن(مقدار  )ميليو  ريال(ارزش  )تن(مقدار 

1335 558081.8 748391.7 53744.8 63170.2 

1331 389587.3 627262.3 16977.1 14919.4 

1333 142644.1 291624.4 37288.1 19117.9 

1333 10496.9 137338.9 22096.4 7972.3 

1331 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 48319.4 228055.1 305330.3 363291.8 

1313 140032.6 812958.0 205016.2 219408.2 
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سنگ و فرآورده  حاصل از آ  به تفكيك انواع زغالسنگ و محصوالت  ( : واردات و صادرات زغال1-198جدول )

 1191در سال 

 شرح 
 وز  

 )تن(

ارزش ريالي 

 )ميليو  ريال(

ارزش دالري 

 )هزار دالر(

    واردات: 

 1058.2 27650.8 3854.9 پيت ماس  

 196.8 5234.2 2448.3 ها به جز پيت ماس   سايد تورب

 71.4 1883.8 112.9 ها بدون ماد  فدّار سايد آنتداسيت

 29401.3 778189.2 133616.4 هاي بهم فشدد  نشد  كه در جاي ديگدي مذكور نبا د سنگ سايد زغال

 30727.6 812958.0 140032.6 جمع  

 109537.6 2890595.2 436862.0 ها   ها و نيمه كك كك

 772.3 20711.6 1383.5 هاي معدني   سنگ و سايد قطدان قطدان حاصل از انواع زغال

 141037.6 3724264.8 578278.0 مع كل ج

    صادرات :  

 - - - سنگ قيدي بهم فشدد  نشد   زغال

 35.3 978.6 19.8   سنگ تهيه  د  با د هاي جامد همانند كه از زغال سنگ و سوخت زغال قالبي، گلوله زغال

 8304.3 218429.6 204996.4 هاي بهم فشدد  نشد  كه در جاي ديگدي مذكور نبا د سنگ سايد زغال

 8339.6 219408.2 205016.2 جمع  

 78.2 2101.7 146.0 ها   ها و نيمه كك كك

 - - - هاي معدني   سنگ و سايد قطدان قطدان حاصل از انواع زغال

 8417.8 221509.9 205162.2 جمع كل

 
             1158-91هاي  شو در واحدهاي كك سازي طي سال سنگ كك ( : مقدار مصرف زغال1-198جدول )

 )هزار تن( 

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح / سال

          ذوب آهن اصفها 

 202.9 113.7 4.5 34.9 10.3 77.1 203.2 321.8 497.5 مصدف از محل واردات 

 868.6 658.0 160.1 395.9 668.3 942.8 686.3 1096.2 926.6 مصدف از محل توليدات داخلي  

 1071.5 771.7 164.6 430.8 678.6 1020.0 889.5 1418.0 1424.1 جمع  

 18.2 20.2 20.0 21.5 14.2 21.2 20.7 15.7 18.1 واحد كك سازي آق دربند خداسان رضوي  

 123.1 112 130.0 126.1 61.0 48.0 48.0 48.0 40.0 واحدهاي سنتي كك سازي سمنان  

 ● ● 1.6 8.0 7.3 ● ● ● ● دقيواحدهاي سنتي كك سازي آاربايشان  

 390.6 447.1 447.4 477.7 449.0 348.0 154.3 - - واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 1603.3 1351.0 763.6 1064.0 1210.1 1437.1 1112.5 1481.7 1482.2 جمع زغال سنگ مصرفي  

  باشند.مقادير در دسترس نمي
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                                                                      1158-91هاي  ايرا  طي سال ( : توليد و فروش كك در1-198جدول )

 )هزار تن( 

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح / سال

          توليد: 

 739.2 557.1 106.4 251.4 485.4 700.0 592.7 954.1 936.6 اوب آهن اصفهان

 61.5 56.0 65.0 63.0 30.5 24.0 24.0 24.0 20.0 ي سنتي كك سازي سمنانواحدها

 6.9 7.8 8.5 8.8 4.9 9.4 9.2 6.7 9.0 واحدهاي سنتي كك سازي آق دربند خداسان رضوي 

 ● ● 0.8 4.8 5.8 ● ● ● ● واحدهاي سنتي كك سازي آاربايشان  دقي

 273.3 343.9 345.9 362.4 323.2 246.6 155.7 - - (1)واحدهاي كك سازي و پااليش قطدان زرند 

 1081.0 964.7 526.5 690.4 849.9 980.0 781.6 984.8 965.6 جمع توليد

          مصرف :  

          مصدف داخلي اوب آهن اصفهان :

 1494.5 1210.9 1015.9 1302.2 1212.0 1236.8 993.4 1063.8 1015.2 كور  بلند 

 255.0 220.8 186.7 197.4 131.3 127.5 125.9 147.3 150.7 آگلومداسيون

 5.8 3.6 0.4 3.4 4.0 3.3 3.2 3.4 3.4 فوالد سازي  

 1755.3 1435.3 1203.0 1503.0 1347.2 1367.6 1122.4 1214.5 1169.2 جمع

          فدوش اوب آهن اصفهان :  

 - - - - - 0.07 0.6 3.5 0.01 ريخته گدي

 27.1 67.2 111.9 فوالد 

51.3 55.5 86.2 61.9 69.0 120.8 
 21.9 23.8 18.0 فدوآلياژ

 - - - كارخانشات قند

 7.8 2.2 2.2 سايد

 120.8 69.0 61.9 86.2 55.5 51.3 57.5 96.7 132.1 جمع

 61.3 56 65 63 30.5 24 24 24 20 فدوش واحدهاي سنتي كك سازي سمنان

ي آق دربنرد  فدوش واحدهاي سرنتي كرك سراز   

 خداسان رضوي
8.9 6.7 9.4 9.5 4.2 8.0 7.9 7.3 6.9 

 ● ● 0.8 4.8 5.8 ● ● ● ● فدوش واحدهاي سنتي كك سازي آاربايشان  دقي 

          :(  1)واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند 

 321.7 284.3 318.5 290.6 308.1 234.2 107.1 - - (2)فدوش به اوب آهن اصفهان 

 13.9 31.7 29.3 11.0 18.3 6.4 - - - به سايد صنايع  فدوش 

 13.9 31.7 29.3 11.0 18.3 6.4 - - - (2)جمع

 1958.2 1599.3 1367.8 1676.1 1461.5 1458.8 1213.3 1341.9 1330.3 كل مصرف

شود و کک دانه ريز  اصفهان که متقاضي آن است ارسال ميباشد. کک دانه درشت براي ذوب آهن  ( کک توليدي شامل دو نوع دانه درشت و دانه ريز مي3         
 شود.  عمدتاً به ساير صنايع فرو آلياژ و فروسيليس فروخته مي

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 نمي1 
 شود.  ه ميآهن اصفهان فروخت

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
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                                             1158-91هاي ( : توليد و مصرف گاز كك در كشور طي سال1-195جدول )

 )میلیون مترمکعب(  

 توليد سال
 مصرف 

واحدهاي 

 كك سازي
 فوالدسازي

كوره 

 بلند
 جمع هانيروگاه آگلومراسيو  نورد

         ب آهن اصفهان :او

1335 414.0 194.6 14.5 1.5 41.7 33.5 95.0 380.6 

1331 391.9 200.4 12.7 1.5 47.5 32.0 78.9 372.8 

1333 :         

 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

1333 :         

 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

1331  :         

 152.3 - -   - - - 152.3 165.3 اوب آهن اصفهان

 100.8 - - - - - 100.8 125.6 واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 253.1 - - - - - 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 واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 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 پااليش قطدان زرندواحد كك سازي و 

 177.4 2.0 12.3 85.5 - 7.4 70.2 304.9 جمع

1313 :         

 202.6 10.6 15.8 120.6 - 8.3 47.3 264.5 اوب آهن اصفهان

 56.0 - - - - - 56.0 130.2 واحد كك سازي و پااليش قطدان زرند

 258.6 10.6 15.8 120.6 - 8.3 103.3 394.7 جمع
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          1158-91هاي ( : توليد و مصرف گاز كوره بلند در ذوب آهن اصفها  طي سال1-199جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 توليد سال
 مصرف 

 جمع ساير هانيروگاه نورد كوره بلند

1335 4252.5 885.0 135.2 2184.0 ● 3204.1 

1331 4346.2 882.4 109.5 2344.6 ● 3336.5 

1333 4126.0 894.9 142.1 1861.0 ● 2898.0 

1333 4362.6 1022.5 81.9 1834.1 ● 2938.4 

1331 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 2272.1 559.4 4296.1 

1313 5963.8 1709.7 33.0 2570.6 633.0 4946.4 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 

 

                                           1158-91هاي ( : ميزا  قطرا  توليد و مصرف شده در كشور طي سال1-211جدول )

 )هزار تن( 

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 شرح/ سال

          توليد:

 25.9 16.5 2.5 10.7 18.7 28.4 19.9 34.5 36.5 (1)اوب آهن اصفهان 

 11.7 12.2 13.3 13.3 13.4 8.6 2.8 - - (2)كك سازي و پااليش قطدان زرند

 5.8 3.5 - - - - - - - قطدان ايدانيان 

 43.3 32.1 15.8 24.1 32.1 37.0 22.8 34.5 36.5 جمع

          مصرف:  

ي( پااليشگا  قطدان مصدف )ورود

 زغالسنگ از محلِ :
         

 2.2 0.8 0.1 0.7 0.6 1.5 1.8 19.9 28.5 اخايد حوضچه -

 17.9 13.3 2.3 10.0 17.5 27.1 16.5 30.0 31.8 اوب آهن اصفهان -

 9.2 9.3 10.1 9.6 11.1 9.3 1.4 - - (2)كك سازي و پااليش قطدان زرند -

 5.8 3.5 - - - - - - - قطدان ايدانيان  -

 1.5 2.2 3.0 0.5 1.0 0.8 0.6 - - واردات -

 36.6 29.1 15.5 20.8 30.1 38.8 20.4 49.9 60.3 جمع -

فدوش اوب آهن اصفهان به كليه  ردكتها  

 )به استثناي پااليشگا  قطدان(
4.6 4.2 2.2 2.4 1.9 0.7 0.2 1.5 7.5 

 44.1 30.5 15.8 21.5 32.0 41.2 22.6 54.1 64.9 كل مصرف

 قطران ارسالي از ذوب آهن اصفهان به حوضچه و يا به پااليشگاه قطران اصفهان.  ( 3         
 شود. ( مابه التفاوت قطران توليدي و فروخته شده نيز در انبار نگهداري مي1 
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 سنگ ا  زغالهاي حاصل از قطرا  شركت پااليش قطر( : ميزا  ظرفيت عملي، ورودي و توليد فرآورده1-211جدول )

 )تن( 

 (1)ميزا  ورودي  ظرفيت عملي  سال
 هاي قطراني به تفكيك نوع محصول )تن(ميزا  توليد فرآورده

 انواع روغن نفتالين صنعتي انامل انواع پيچ

1335 71861 78531 34272 5075 4005 28253 

1331 88053 92146 28941 5785 4551 48205 

1333 81000 
(2)

86258 17279 6671 3219 54503 

1333 104574 
(2)

108882 20784 7192 4612 70931 

1331 92000 
(2)

95759 14132 8085 3258 66788 

1311 85500 
(2)

89286 14089 6628 2391 62328 

1311 69277 
(2)

68877 8164 6807 1670 51969 

1312 70000 
(2)

7501 14218 4227 3539 53474 

1313 70000 
(2)

70526 15961 3494 4013 45040 

باشد. و واردات از خارج از کشور مي، فوالد زرند ايرانيان هاي پتروشيمي، کارخانه کک سازي زرند( ورودي از محل ذوب آهن اصفهان، ذخاير حوضچه، روغن3
 ،51163،  65133،  64459،  65193 ،61483ميزان ها به هاي ورودي از پتروشيمي( ناشي از روغن3-199بنابراين اختالف اين اعداد با جدول )

 باشد.  به اين پااليشگاه مي 3131و  3131، 3133 ،3139، 3183، 3188، 3185هاي  تن در سال 13896و  44435
ا و ه هاي پتروشيمي و نفتي، به دليل اختالف بين ورودي از محل حوضچه ( عالوه بر لحاظ نمودن ورودي روغن3-199( اختالف اين اعداد با جدول )1

  مصرف آن در پااليشگاه قطران است.

 

                              1158-91هاي سنگ كنسانتره كك شو طي سال ( : متوسط قيمت فروش زغال1-212جدول )

 )ريال / تن( 

 البرز مركزي البرز غربي البرز شرقي كرما  سال
 طبس

 ذوب آهن اصفها  زرند كرما 

1335 1245678 1257417 - 1225000 - - 

1331 1284919 1314273 543000 1317000 - - 

1333 1485198 1832393 220000 1820000 - - 

1333 1518423 1751102 472000 1785000 1000000 1850000 

1331 1688396 1703270 516000 1782000 1900000 1900000 

1311 2185000 

1311 2150000 

1312 2750000 

1313 3300000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برق آبي مشخصات و ظرفيت انواع طرح  -

 های برق آبي به تفکيک انواع نيروگاهتوليد نيروگاه  -

 های بادی نصب شدههای برق بادی و توان توربينمشخصات پروژه  -

 های برق بادیتوليد نيروگاه  -

 شده های نصبهای برق خورشيدی و توان سيستممشخصات پروژه  -

 های برق خورشيدیتوليد نيروگاه  -

 ها و مراتع کشورمساحت و پراکندگي جنگل  -

 های جنگليتوليد و ارزش توليدات فرآورده  -

 های تجدیدپذیر و توليد آنهاهای انرژیمشخصات سایر پروژه  -

 

 

 

 

 

 

  

 
 های تجدیدپذیرجداول انرژی  -7-11-1
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 1191آبي كشور تا پايا  سال هاي برق( : برآورد ظرفيت طرح1-211جدول )

 )مگاوات( ظرفيت  نوع طرح

 10788.9 بدداري در دست بهد 

 3746.2 در دست اجدا 

 6924.0 و آماد  اجدادر دست مطالعه 

 1234.9 در مدحله  ناخت 

 22694.0 جمع 

 

 (1)1191ها تا پايا  سال  ها و وضعيت طرحآبي كشور به تفكيك استا برق هاي( : برآورد ظرفيت طرح1-214جدول )

 نام استا 

هاي در دست طرح

 برداري  بهره

 هاي در طرح

 حال اجرا 

و هاي در دست مطالعه طرح

 آماده اجرا 

هاي  مطالعه در طرح

  (2)مرحله شناخت

 تعداد

 نيروگاه

 توا 

 )مگاوات( 

 تعداد

 نيروگاه

 توا 

 ت()مگاوا 

 تعداد

 نيروگاه

 توا 

 )مگاوات( 

 تعداد

 نيروگاه

 توا 

 )مگاوات( 

 74.7 9 67.0 2 101.0 2 22 1 آاربايشان  دقي

 104.9 7 121.6 18 124.4 2 6 1 آاربايشان غدبي

 0.6 1 737.0 2 - - 13.1 2 اردبيل

 12.7 1 154.0 3 8.5 1 58.3 2 اصفهان 

 ● 2 - - - - 107.8 2 البدز 

 - - 7.0 2 480.0 1 - - ايالم

 - - 40.2 3 - - - - بو هد

 15.0 2 - - - - 207.5 3 تهدان

 4.5 3 2616.7 13 429.9 2 1044 3 چهارمحال و بختياري

 - - 24.0 1 - - 0.09 2 رضويخداسان 

 - - 400.0 1 - - - - خداسان  مالي 

 169.6 7 2293.7 26 131.0 3 7994.9 7 خوزستان

 458.0 3 80.0 2 - - - - زنشان

 - - 2.4 2 - - - - سمنان

 - - - - - - - - سيستان و بلوچستان

 25.0 2 90.4 7 24.0 1 112.3 3 فارس

 - - 2.6 1 - - - - قزوين

 - - - - - - - - قم

 8.0 1 7.0 5 514.5 3 - - كددستان

 - - 5.0 1 - - 32.4 1 كدمان

 - - 6.9 4 210.0 1 8.4 1 كدمانشا 

 294.5 14 42.9 12 192.0 2 16.9 6 ويه و بويداحمدكهگيل

 - - - - 4.0 3 - - گلستان

 3.0 2 29.6 7 30.3 1 90.7 5  گيالن

 2.0 1 19.0 3 1296.0 3 1.6 3 لدستان

 62.4 5 174.5 15 200.6 3 1054.6 5 مازندران

 - - - - - - 15.6 2 مدكزي

 - - 2.6 1 - - - - هدمزگان

 - - - - - - 2.8 1 همدان

 - - - - - - - - يزد

 1234.9 58 6924.0 131 3746.2 28 10788.9 50 (2) جمع

  باشد.هاي مجدد ميهاي قبل به علت بررسي( تفاوت اعداد فوق با سال3
 باشند. مقادير در دسترس نمي                                         اند در جمع لحاظ نگرديده است.  هايي که متوقف شده ها و ظرفيت طرح ( تعداد نيروگاه1
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   1191در سال  برداري در كشورآبي در حال بهرههاي برق( : مشخصات عمومي نيروگاه1-218جدول )

 نام  سد نام  رودخانه  نام  استا  نام  نيروگاه
 سال 

 برداريبهره

حداكثر تراز 

برداري   بهره

 (1) )متر(

حجم كل مخز  

 )ميليو  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 82-81-56 عباسپور کارون خوزستان  هيد عباسپور 

 2719 845 85-84-83 1کارون  کارون خوزستان  3كارون 

-82-81 مسجد سليمان کارون خوزستان  مسشد سليمان

86-87 

372 256 

 2699 352 50-1341 دز دز خوزستان دز 

 5327 220 82-1381 کرخه کرخه خوزستان كدخه

 5082 234 1391 گتوند کارون خوزستان گتوند 

 4.3 2407 93-1392 سياه بيشه چالوس مازندران سيا  بيشه 

       هاي متوسط :نيروگاه

 1374 778.3 1350 ارس ارس ربايجان شرقيآذ 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 انطالق 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  هيد رجايي )تاكام/ تشن(

 278 1171.5 1375 ساوه قره چاي مرکزي وفدقان

       هاي كوچك :نيروگاه

 198 1358.5 1351 مهاباد مهاباد آذربايجان غربي مهاباد 

خروجي پمپاژ   اصفهان الب گ

 زاينده رود

 مخزن ندارد جرياني 1375 سد ندارد

 961 1676.5 1368 درودزن رکُ فارس درودزن 
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 ... ادامه 1191در سال  برداري در كشورآبي در حال بهرههاي برق( : مشخصات عمومي نيروگاه1-218جدول )

 نام  سد نام  رودخانه  نام  استا  نام  نيروگاه
 ل سا

 برداريبهره

حداكثر تراز 

برداري   بهره

 (1) )متر(

حجم كل مخز  

 )ميليو  مترمكعب(

انحراف بخشي از آب  فارس  هيد طالبي )سپيدان( 

 رودخانه ششپير

 0.0003 جرياني 1373 سد ندارد

 0.05 جرياني 1390 سد ندارد پيران کرمانشاه پيدان 

 0.000252 جرياني 1386 بند کخدان کلو پل کهگيلويه و بويراحمد و كخدان  2پل كلو 

 0.03 جرياني 1383 سد ندارد پل کلو احمد 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 

 ( 3 ياسوج

 0.00027 جرياني 1383 سد ندارد پل کلو کهگيلويه و بويراحمد

 0.0001 جرياني 1375 سد ندارد چالكرود مازندران جنت رودبار 

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 تياريچهارمحال و بخ منج

 5 جرياني 1393 سد ندارد سفيد رود گيالن تاريك

       هاي ميني و ميكرو :نيروگاه

 0.000075 جرياني 1381 سد ندارد خروجي آب کشاورزي اردبيل كدنق 

 0.00015 جرياني 1366 سد ندارد سررود خراسان رضوي سدرود 

 0.000025 جرياني 1383 سد ندارد ايستگاه پرورش ماهي پاياب خراسان رضوي گدني 

 0.00015 جرياني 1370 سد ندارد از آب چشمه گيالن ارد  

 0.000025 جرياني 1383 سد ندارد ناورود گيالن ناو 

 ● جرياني 1383 سد ندارد خليان گيالن خليان

هاي بر روي سرشاخه لرستان    2در  تخت 

 رودخانه ماربره

 0.00012 جرياني 1380 سد ندارد

هاي بر روي سرشاخه لرستان  1در  تخت 

 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 

 اهاي آزاد است. ( منظور تراز از سطح دري3
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 1191برداري وزارت نيرو در سال  آبي در حال بهرههاي برق( : ظرفيت اسمي و توليد نيروگاه1-218جدول )

 استا  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

 0.6 87.2 115.5 38.5 3 تهران نيدوگا  آبي كالن 

 5.9 1355.9 1000.0 250 4 چهار محال و بختياري  4كارون 

 11.0 2199.0 2000.0 250 8 خوزستان  هيد عباسپور 

 35.1 1841.2 2000.0 250 8 خوزستان   3كارون 

 250 8 خوزستان مسشد سليمان 
(1)

2000 2532.6 4.2 

 6.9 2017.2 520.0 65 8 خوزستان دز 

 0.8 109.0 399.9 133.3 3 خوزستان كدخه 

 7.6 2194.3 1000.0 250 4 خوزستان گتوند 

 4.3 509.0 1040.0 260 2 مازندران  سيا  بيشه

 76.5 12845.2 10075.4 1746.8 50  - جمع  

        هاي متوسط :اهنيروگ

 2.3 50.4 22.0 11 2 آذربايجان شرقي ارس 

 - - 13.0 6.5 2 اردبيل   وط مغان 

 0.8 125.5 55.5 18.5 3 اصفهان  زايند  رود 

 1.7 81.8 90.0 45 2 البرز اميدكبيد

 0.2 8.2 17.8 8.9 2 البرز طالقان

 0.2 30.4 45.0 22.5 2 تهران لتيان 

 0.001 64.5 47.0 23.5 2 تهران لوارك 

 0.564 56.3 39.0 13 3 چهارمحال و بختياري  كوهدنگ 

 0.9 242.1 75.0 75 1 خوزستان (2)مارون 

 0.9 93.6 100.0 50 2 فارس مالصدرا 

 0.058 42.2 32.4 16.2 2 کرمان جيدفت 

 0.394 131.7 87.5 17.5 5 گيالن سفيدرود

 0.1 24.0 13.5 4.5 3  مازندران  هيد رجايي )تاكام/ تشن(

 - - 10.4 5.2 2 مرکزي وفدقان 

 8.1 950.8 648.1 317.3 33 - جمع  

       هاي كوچك :نيروگاه

 0.032 5.868 6.0 3 2 آذربايجان غربي  مهاباد 

 - - 2.8 2.8 1 اصفهان گالب 

 0.022 10.594 10.0 5 2 فارس درودزن 

 0.001 4.373 2.25 0.75 3 فارس  هيد طالبي )سپيدان(
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 ... ادامه 1191برداري وزارت نيرو در سال   آبي در حال بهرههاي برق( : ظرفيت اسمي و توليد نيروگاه1-218جدول )

 استا  نام نيروگاه

 )مگاوات(ها ظرفيت نيروگاه
 توليد ناويژه 

 ساعت()گيگاوات

 خود مصرفي 

 )فني و غيرفني( 

 ساعت()گيگاوات

تعداد 

 واحدها

فيت هر ظر

 واحد

 كل 

 ظرفيت

 - 10.775 8.4 4.2 2 کرمانشاه  پيدان 

 ● 6.064 4.0 2 2 کهگيلويه و بويراحمد (3) 2پل كلو 

 ● 4.615 4.0 2 2 احمد و بوير کهگيلويه   1پل كلو 

 ● 5.821 3.0 1.5 2 کهگيلويه و بويراحمد 3كديك 

 0.009 5.210 2.5 1.25 2 کهگيلويه و بويراحمد  2كديك 

 ● 6.172 2.5 1.25 2 کهگيلويه و بويراحمد (3ياسوج  -1)كديك  4پل كلو 

 ● - 1.0 0.5 2 مازندران (4)جنت رودبار 

 ● - 5.2 2.6 2 مرکزي آسيابك 

 0.039 4.925 2.8 1.4 2 همدان گاماسياب 

 ● ● 5.0 2.5 2 چهارمحال و بختياري منج

 ● ● 3.0 1.5 2 گيالن تاريك

 0.1 64.4 62.5 32.25 30 - جمع  

       : ( 4)هاي ميني و ميكرو نيروگاه

(5)كدنق
 ● ● 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 کهگيلويه و بويراحمد كخدان
(3) (3) 

 ● ● 0.125 0.125 1 گيالن  (5)ارد 

 ● ● 0.06 0.06 1 گيالن (5)و نا

 ● ● 0.025 0.025 1 گيالن (5)خليان

 0.005 1.9 0.86 0.43 2 لرستان  2در  تخت 

 ● ● 0.70 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 

 0.005 1.9 2.9 2.122 14 - جمع  

 84.8 13862.4 10788.9 - -  جمع كل  

 باشد. يمنابع اب م تيريمالحظات: منبع مورد نظر صرفاً شرکت مد
 گردد. ( شامل ظرفيت طرح مسجد سليمان و توسعه آن مي3
 شود.وارد مدار مي 3134بندي در سال مگاوات ديگر آن طبق برنامه زمان 55برداري و مگاوات از ظرفيت نيروگاه مارون در حال بهره 55( 1
 باشند. يمگاوات م 85/4کل  تيواحد با ظرف 1است که توأماً شامل  يمگاوات 85/9واحد  3و کخدان شامل  يمگاوات 1واحد  1شامل  1پل کلو ( 1
 باشند.( خارج از شبكه مي4
  باشند.       مران در مدار نبوده و در مرحله جابجايي ميهاي کرنق، سر رود، گرني، ارده، ناو، خليان، سيرم، درجان و  ( نيروگاه5
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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  1191آبي كشور در سال هاي برقهاي در دست اجرا و آماده اجراي نيروگاه( : مشخصات عمومي طرح1-218جدول )

 نوع سد نام رودخانه نام استا  نام  نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

 مخز   حجم كل

 )ميليو  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 

 4671 182 با هسته رسي  سنگريزه کارون خوزستان توسعه گتوند عليا 

 300 125 خاکي با هسته رسي شاخه آزادرود کردستان اي آزاد  تلمبه اخيد 

 338 179 با هسته رسي  سنگريزه سيروان کرمانشاه داريان

 330 112 با هسته رسي  سنگريزه زاب کوچک آذربايجان غربي سدد ت

 149 2300 (RCC)بتني غلتكي  زهره کهگيلويه و بويراحمد چمشيد

با هسته رسي   سنگريزه رودبار لرستان نرودبار لدستا
(ECRD) 

156 228 

 4845 275 بتني دو قوسي بختياري لرستان بختياري 

 - - جرياني  چشمه کيله مازندران چشمه كيله )چالوس(

      هاي متوسط: نيروگاه

 910 114 بتني دو قوسي  کشكان لرستان تنگ معشور 

 1612 64 ي با هسته رسيخاک ارس آذربايجان شرقي خدا آفدين 

 15 27 بتني وزني کارون خوزستان تنظيمي گتوند 

 1200 165 سنگريزه با هسته رسي مارون خوزستان توسعه مارون 

 14 23 تنظيمي دز خوزستان نيدوگا  آبي سد تنظيمي دز

 400 138 - شول فهليان فارس پارسيان سد مخزني 

 ● ● تنظيمي زهره بويراحمد کهگيلويه و چمشيد بكه آبياري و زهكشي 

 - 6 جرياني  پل رود  گيالن  اي زنشيد  –پل رود 

اي  هاي زنشيد  نيدوگا 
 (2)نمارستاق 

 - - - نمارستاق مازندران

 - - جرياني  چالكرود مازندران چالكدود

      هاي كوچك:نيروگاه

 - 6 جرياني زرين گل آذربايجان شرقي زرين گل 

سرشاخه  ذربايجان غربيآ (3) سوله دوكل
 باراندوز چاي

- ● - 

بتني با خاکريزي  -تنظيمي  زاينده رود اصفهان نيدوگا  تنظيمي زايند  رود 
 هادر کناره

14 - 

 - ● - ديناران چهارمحال و بختياري (3و  4)بسته اردل 

کوماسي  کردستان آزاد
 شاخه آزادرود

- 125 300 

 554 123 با هسته رسي  سنگريزه گاوه رود کردستان گاو ان

 - 6 جرياني آب آفرينه گلستان پنو

 - 6 جرياني محمد آباد گلستان ريگ چشمه

 - 6 جرياني چلپي گلستان گدو 

 باشد. هاي اجرائي مي( در حال حاضر شامل مطالعات مهندسي و اجراي زيرساخت3
 باشد.  صورت جرياني بوده و داراي بند انحرافي و فوربي مياي نمارستاق شامل دو نيروگاه و به  هاي زنجيره ( پروژه نيروگاه1
 باشد.  ( پروژه به صورت جرياني بوده و داراي بند انحرافي و فوربي مي1
 ( 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 نيروگاهط ساالنه طرح( : ظرفيت قابل نصب و انرژي متوس1-215جدول )

  1191آبي كشور در سال برق

 نام  نيروگاه
ظرفيت قابل 

 مگاوات(نصب 

انرژي متوسط ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 سال

 بهره برداري

 درصد پيشرفت كار و وضعيت طرح 

 1191تا پايا  سال 

     هاي بزرگ :نيروگاه

 92.0 1394 850 480  سيمد  

درصد پيشرفت نيروگاه به صورت تفكيكي  (1) ● 400 اي سيمد   تلمبه اخيد 
 باشدموجود نمي

 ● 1322 1106 410 (2) 3خدسان 

 10.0 1322 4250 640 (3)توسعه گتوند عليا 

 اي آزاد تلمبه اخيد 
درصد پيشرفت نيروگاه به صورت تفكيكي  ● 1095 500

 باشدموجود نمي

 83.0 1320 550 210 داريان

1320-29 421 120 سدد ت   50.0 

1329-28 482 175 (4)چشميد  34.6 

 81.0 1325 986 450 رودبار لدستان

 19.0 ● 2150 750 بختياري 

 ● ● 381 135 چشمه كيله )چالوس(

 - - 8021.0 3230.0 هاي بزرگجمع نيروگاه

     هاي متوسط: نيروگاه

 ● ● 200 96 تنگ معشور  

 EPCبه  BOTتغيير طرح از  1322 275 100 ا آفدينخد

 ● برنامه ششم و هفتم توسعه ● 30 تنظيمي گتوند 

 هاي نهايي و سنكرونآماده تست 1322 150 75 توسعه مارون 

 آماده سرمايه گذاري ● 148 20 نيدوگا  آبي سد تنظيمي دز

 46.9 برنامه ششم و هفتم توسعه 101 24 سد مخزني پارسيان 

 ● ● ● 17  بكه آبياري و زهكشي چمشيد

 ● ● 126.6 30.3 ايزنشيد  –پل رود 

با کمک يک شرکت چيني، آماده اجرا به روش  1328 72 12.6  اي نمارستاق هاي زنشيد  نيدوگا 
EPCF (5)باشد )مقدمات ابالغ قرارداد( مي 

 ● ● 160 53 چالكدود 

 - - 1232.6 463.9 هاي متوسطجمع نيروگاه

     هاي كوچك :  نيروگاه

 ● ● 5.6 1 زرين گل

 13.0 1396 17.5 4.4 سوله دكل 

 ● ● 37.3 8.5 نيدوگا  تنظيمي زايند  رود 

 EPCF (5)آماده اجرا به روش  1398 108 19.9 ( 1)بسته اردل 

درصد پيشرفت نيروگاه به صورت تفكيكي  1394 40 10 آزاد 
 باشد.موجود نمي

 45.0 1395 11 4.5 گاو ان

 ● ● 4.35 1 پنو

 ● ● 5.2 1 ريگ چشمه

 ● ● 6.97 2 گدو

 - - 235.9 52.3 هاي كوچك جمع نيروگاه

 - - 9489/5 3746/2 جمع كل 

 نامشخص است، عمليات اجرايي موقتاً متوقف شده است.( 3
 ، پيشرفتي نداشته است. 3131به دليل متوقف شدن طرح تا پايان سال ( 1     باشد. هاي اجرائي ميدر حال حاضر شامل مطالعات مهندسي و اجراي زيرساخت( 1
 باشد.مگاواتي مي 39مگاواتي است و يک تنظيمي  55طرح شامل سه واحد ( 4
5 )EPCF  دهد و جام ميهاي طرح و اجرا را انپايان پذيرد، شرکت پيمانكار برنده مناقصه، مجموعه فعاليت 3روش طرح و اجراست. زماني که مطالعات فاز

 گيرد.شود. بنابراين بحث تأمين مالي آن را هم به عهده ميو احداث سد و نيروگاه آغاز مي 1مرحله مطالعات فاز 
                              ( بسته اردل شامل سه نيروگاه عزيزآباد، آبسرده و دوپالن است. 6
 باشند. مقادير در دسترس نمي                                       عمليات اجرايي آن شروع نشده است. کارهاي قراردادي و مالي آن انجام شده ولي هنوز ( 5 
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  1191در سال  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-219جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخز  

 مترمكعب(118)

يت ظرف

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

        آذربايجا  شرقي:

 اي آذربايجان شرقيآب منطقه 168.0 27.0 700.0 135.0 قزل اوزن سد مخزني  هديار )استور(

  135.0 40.0 62.0 37.0 ارس قيز قلعه سي 

 سعه منابع آب و نيروي ايرانشرکت تو 172.5 58.5 2.8 - ارس (2) حوضه ارس

       آذربايجا  غربي: 

 آذربايجان غربياي منطقهآب  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 (3) ساروق

  12.0 6.0 364.0 50.0 سيمينه رود (4) سيمينه رود 

  12.0 8.5 - - گدارچاي چپدآباد سد مخزني 

  58.0 22.0 169.0 100.0 نازلو چاي نازلوسد مخزني 

  20.0 9.5 85.0 83.0 زوال چاي سد زوال 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 9.6 2.5 نيروگاه از نوع جرياني است ناري (5و  3) ناري

ي استنيروگاه از نوع جريان برده سور (5و  3)بدد  سور   11.3 46.0  

  18.0 4.5 نيروگاه از نوع جرياني است سوسن آباد (5و  3)سوسن آباد 

  28.0 7.0 نيروگاه از نوع جرياني است چم حاجي ابراهيم (1و  3) كهنه الهيشان

  26.7 5.8 نيروگاه از نوع جرياني است الوين چاي (1و  3)زيوكه 

وع جرياني استنيروگاه از ن آق چاي (3و  3)گدميشك   11.0 47.0  

  21.0 5.0 نيروگاه از نوع جرياني است آجاي (3)آجاي 

  14.0 3.2 نيروگاه از نوع جرياني است قرول (3)قدول 

  8.7 1.9 نيروگاه از نوع جرياني است قره دره )ملحملو( (3و  3)ملحملو 

  4.8 0.6 نيروگاه از نوع جرياني است حصار چاي (3و  3)بدالن 

  6.2 2.0 نيروگاه از نوع جرياني است حصار چاي (3و  3)حصار 

  4.6 1.0 نيروگاه از نوع جرياني است دريک چاي (3و  3) 1دريك 

  3.0 0.6 نيروگاه از نوع جرياني است دريک چاي (3و  3) 2دريك 

 - 7.1 0.1 3.0 دارلو چاي (2)مار ميشو
 

 27.0 13.0 - 3.0 مهاباد چاي (2)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 اي پيد تقي  تلمبه اخيد 

       اصفها :

 اصفهان اي آب منطقه - 100.0 - - - خدوجي تونل بهشت آباد 

  - 50.0 - - - تنگ بهشت آباد 

  18.0 4.0 - - - گلپايگان 
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 ... ادامه  1191در سال  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-219جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخز  

 مترمكعب(118)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

       ايالم:

 ايالم اي منطقهآب  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 (1) )مخزني(سازبن 

  519.0 220.0 1385.0 153.0 سيمره (1)گد ا 

       بوشهر :

 بوشهر اي منطقهآب  73.0 13.9 694.0 115.0 شاپور رئيسعلي دلواريسد مخزني 

  15.5 2.3 - - دشت پلنگ د ت پلنگ

  80.0 24.0 - - دالكي دالكي 

       چهارمحال و بختياري :

 رکت توسعه منابع آب و نيروي ايرانش 21.5 5.0 نيروگاه از نوع جرياني است رفن (3و  11)رفن 

  22.9 4.0 نيروگاه از نوع جرياني است گرداب (3و  11)مال خليفه 

  10.5 3.0 نيروگاه از نوع جرياني است آب ترکي (3و  11)تدكي

  14.7 3.0 نيروگاه از نوع جرياني است مورز (3و  11)موروز 

  10.5 3.0 - - کوله سرخ (3و  11)كوله سدخ 

  8.8 1.2 - - تلخه دادن (3و  11)تلخه دادن 

  5.4 1.5 - - تبارک (3و  11)تبارك 

  13.0 3.0 - - بازفت )الكي( (3و  11)الكي 

  12.2 3.0 - - پروز (3و  11)پدوز 

  1025.0 324.0 671.0 240.0 ليرو 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 (11)بازفت 

  1460.0 1000.0 - - خرسان 1اي خدسان  تلمبه اخيد 

       خراسا  رضوي:

 اي خراسان رضويمنطقهآب  54.0 24.0 1250.0 79.0 هريرود سد مخزني دوستي 

       خراسا  شمالي :

د اي بينالو تلمبه اخيد 
 )ميدآباد( 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 876.0 400.0 52.0 110.0 ميرآباد

       خوزستا  : 

 و برق خوزستان آب  2654.0 720.0 - - دز نيدوگا  دوم سد دز 

  17.5 2.5 177.8 60.3 سرشاخه زهره خيرآباد خيدآباد سد مخزني 

  165.0 78.0 617.0 133.0 چيتي  چيتي سد و نيدوگا  

  492.0 120.0 - - دز جدياني دزسد و نيدوگا  

  163.0 72.0 150.5 78.0 شور اللي گزي سد 

  166.0 72.0 513.1 127.0 شور اللي  2 ور سد و نيدوگا  

  135.0 60.0 159.7 123.0 )شور(جيروک  1 ور سد و نيدوگا  

  295.0 84.0 220.4 109.5 زهره 1زهد  سد 

  279.0 78.0 109.0 100.0 زهره  2د  زهسد 

  85.0 30.0 - 21.5 تالوگ 2تالوگ 

  72.0 30.0 233.6 99.5 تالوگ 1تالوگ 

 صيدون  صيدون )تنگ ناياب(
 )شاهزاده عبدا...(

- - 10.0 24.3 
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 امه ... اد 1191در سال  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-219جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخز  

 مترمكعب(118)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

 و برق خوزستانآب  27.2 5.0 66.0 103.0 اعال )تنگ چويل(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 (سد مخزني 

  59.0 8.0 40.0 34.0 کرخه تنظيمي پاي پل نيدوگا  سد 

  35.0 7.0 - - آب سفيد سادات حسيني 

  18.8 7.0 110.0 79.0 هرکش تداز سد ونيدوگا  

  11.5 2.0 131.0 77.5 باال رود باال رود 

  8.8 1.5 26.0 63.5 مارون رس ابوالفاسد 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 2021.0 648.0 278.0 130.0 کارون (12) 2كارون 

  521.4 225.0 6.0 45.0 دز ( 1تنگ چهار )دز 

  1112.1 440.0 3.8 29.0 دز ( 2تله زنگ )دز 

  512.5 215.0 4.3 46.0 دز (3 هبازان )دز 

  5.7 1.5 نيروگاه از نوع جرياني است زرگه (3) 1صيدون 

  4.4 1.2 نيروگاه از نوع جرياني است زواب (3) 2صيدون 

  16.7 5.0 نيروگاه از نوع جرياني است صيدون (3) 3صيدون 

       زنجا :

 زنجان اي منطقهآب  170.0 72.0 700.0 124.0 قزل اوزن مشمپا 

  32.0 8.0 - - قزل اوزن بند پاو  رود  

       سمنا  :

 سمناناي منطقهآب  8.5 1.1 ● ● حبله رود گدمسار  1 مار  

  10.0 1.3 ● ● حبله رود گدمسار  2 مار  

       فارس :

سد مخزني سلمان فارسي 
 )قيد(

 فارساي منطقهآب  35.0 9.0 - - قره آغاج

  17.1 8.0 226.0 91.0 فيروزآباد  هايقد سد مخزني 

ميدزاي  يدازي  سد مخزني
 )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 شيرين رود ندگسي 

  13.0 1.0 - - - تأسيسات آبدساني  يداز

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 117.6 40.0 537.0 150.3 شش پير پارسيان 

       :  قزوين

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 20.0 2.6 نيروگاه از نوع جرياني است نينه رود  (3و  13)هيد 

       كردستا  :

 کردستان اي منطقهآب  6.0 1.0 72.2 64.5 خورخوره سنته 

  1.0 - - - قمجقاي بابا خان 

  - - - - کوهزن  يخ بشارت 

  7.0 3.0 - - يول کشتي سيد 

  7.0 3.0 - - چم خان  چداغ ويس
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 ... ادامه  1191در سال  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-219جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخز  

 مترمكعب(118)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 اعت(س)گيگاوات

 نام مجري

       كرما  :

 کرماناي منطقهآب  14.8 5.0 168.4 111.0 نساء سد مخزني ندما يد )نساء( 

       كرمانشاه  :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران  3.1 1.0 نيروگاه از نوع جرياني است آب سفيد برگ (3و  14)سفيد بدگ 

نوع جرياني استنيروگاه از  آب خليفه (3و  14) 1نوخان   2.3 8.3  

  6.7 1.9 نيروگاه از نوع جرياني است بزرگوره (3و  14) 2نوخان 

  6.1 1.7 نيروگاه از نوع جرياني است بزرگوره (3و  14) 3نوخان 

       كهگيلويه و بويراحمد  :

مشتدك كهگل و چشمه 

 (3و  15)ميشي

 ه منابع آب و نيروي ايرانشرکت توسع 4.3 1.0 نيروگاه از نوع جرياني است -

  4.9 1.0 نيروگاه از نوع جرياني است کهگل (3و  15) كهگل

  2.8 0.6 نيروگاه از نوع جرياني است - (3و  15)چشمه ميشي

  23.7 6.0 نيروگاه از نوع جرياني است مارون (3و  11)مارون 

  7.8 2.5 نيروگاه از نوع جرياني است سپيدار (3و  11)سپيدار

  9.2 2.5 نيروگاه از نوع جرياني است جوکار  (3و  11) 1جوكار 

  23.6 6.0 نيروگاه از نوع جرياني است جوکار (3و  11) 2جوكار 

  10.3 3.0 نيروگاه از نوع جرياني است لوداب  (3و  11) 1ميانتنگان 

  49.5 9.8 نيروگاه از نوع جرياني است لوداب (3و  11) 3ميانتگان 

  11.8 1.5 نيروگاه از نوع جرياني است ديلگان (3و  11)گان ديل

  21.2 4.0 نيروگاه از نوع جرياني است پيچاب (3و  11)پيچاب 

  25.5 5.0 نيروگاه از نوع جرياني است جوبخاله (3و  11)جوبخال 

       گيال  :

 گيالناي منطقهآب  34.8 7.0 98.0 137.0 شفارود سد مخزني  فارود 

  25.0 6.3 104.6 90.5 شاخه سفيدرودذيلكي   هد بيشار 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 3.1 0.9 نيروگاه از نوع جرياني است امامزاده ابراهيم (3و  13)امامزاد  ابداهيم 

  13.4 2.6 نيروگاه از نوع جرياني است رشته رود (3و  13)ر ته رود 

گاه از نوع جرياني استنيرو لمير (3و  13)درزگدي   0.9 3.1  

  15.5 2.9 نيروگاه از نوع جرياني است ناورود  (3و  13)الكاتشم 

  79.0 9.0 نيروگاه از نوع جرياني است شاندرمن، گورکشن (3و  13)لچور

      لرستا  :

 - 12.0 - - ماربره ماربد 

 - 1.0 120.0 68.0 تيره مدوك

 - 6.0 60.8 85.0 آبسرده سد آبسدد  )بزهل(

 ● ● ● ● کشكان  (11)انتقال آب كوهد ت 

 340.0 180.0 132.0 70.0 کرخه (1) 2كدخه 

انتقال آب سزار به 

 (21)بختياري

 878.0 - 0.8 34.0 سزار
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 ... ادامه  1191در سال  آبي كشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي مطالعاتي ( : مشخصات طرح1-219جدول )

 م رودخانهنا سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 

مخز  

 مترمكعب(118)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

       مازندرا  :

 مازندراناي آب منطقه 156.0 25.0 240.0 150.0 هراز  زادسد ه

 22.0 9.5 150.0 78.0 بابلرود سد مخزني البدز )پا ا كال(
 

 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 
 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 32.5 5.9 نيروگاه از نوع جرياني است سجاد رود (3و  21) 1 يخ موسي 

اني استنيروگاه از نوع جري سجاد رود (3و  21) 2 يخ موسي   5.4 38.5  

  21.5 4.0 نيروگاه از نوع جرياني است سجاد رود (3و  21) 3 يخ موسي 

  2.3 0.9 نيروگاه از نوع جرياني است يالرود (3و  22)يالدود 

  15.0 3.0 نيروگاه از نوع جرياني است پل رود (3و  23) 1ا كور 

استنيروگاه از نوع جرياني  پل رود (3و  23)  2ا كور   9.8 49.5  

  11.8 1.5 نيروگاه از نوع جرياني است دو هزار (3و  23) 1عسل محله 

  11.9 1.5 نيروگاه از نوع جرياني است دو هزار (3و  23) 2عسل محله 

  14.7 2.8 نيروگاه از نوع جرياني است آبگرم (3و  23)آبگدم 

  1000.0 25.0 نيروگاه از نوع جرياني است سه برادران (2) دليد

  - 44.0 نيروگاه از نوع جرياني است هراز (2) پدوژ  2-هداز 

  175.0 38.0 0.1 20.0 دو هزار دو هزار 

       هرمزگا  : 

 شرکت مديريت منابع آب ايران 17.5 2.6 - - رودان سميالن 

 - 17097.7 6924.0 - -  (24)كل كشور 

 هاي پيش وجود دارد که در نتيجه تصحيح مطالعات است و هايي بين اعداد فوق و اعداد ساللعاتي است، لذا تفاوتها مطا( به علت اينكه تعدادي از طرح3
 اند. هاي مطالعاتي حذف شدهامكان تغيير مجدد آنها همچنان وجود دارد. همچنين بعضي از طرح  

 باشد.امكان احداث نيروگاه به داليل فني امكان پذير نمي( 1                                            اين پروژه به دليل عدم تأمين مالي متوقف شده است. ( 1
 اروميه                        اول بسته ( 5                                           به دليل مسايل زيست محيطي سد احداث نخواهد شد. ( 4
 باشد.( طرح در حال بازنگري مطالعات مي5                                                                          ( بسته دوم اروميه                 6
                                                                                         ( بسته سوم اروميه8
 دهي حوضه کرخه متوقف شده است. ( اين پروژه به دليل تغيير سيستم آب3 

 بسته چهارمحال و بختياري( 39
 مان محيط زيست با صدور مجوز محيط زيست. ( عدم موافقت ساز33
 متوقف شده است. و نبود سرمايه گذارمالي ( اين پروژه به دليل عدم تأمين 31
                            کرمانشاه ( بسته  34                                                                 سوم شمال                        ( بسته 31
 ( بسته توسعه ياسوج 36                                                                            ( بسته کهگيلويه و بويراحمد35
 ( بسته ششم شمال                    38                                                                   ( بسته پنجم شمال                    35
 هاي مرتبط متوقف شده است. ها در طرح تنگ معشوره و تغيير تخصيص( اين طرح به دليل تغيير گزينه33
 . ( به دليل تعريف طرح انتقال آب سزار به بختياري فعالً متوقف شده است19
 ( بسته دوم  شمال                            11                                                                  ( بسته اول شمال                      13
                                                 ( بسته چهارم شمال 11

 باشند. مقادير در دسترس نمي                      اند در جمع لحاظ نشده است.  ف شده( مطالعاتي که در حال حاضر متوق14
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 (1) 1191آبي در سال هاي برقيابي نيروگاه  هاي مطالعاتي در مرحله شناخت و پتانسيل ( : مشخصات طرح1-211جدول )

 سد و  نيروگاه
نام 

 رودخانه

ظرفيت قابل نصب 

 )مگاوات(

نه قابليت توليد ساال

 ساعت()گيگاوات
 نام مجري

     آذربايجا  شرقي:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1300.0 800.0 آب آفرينه (2)اي آاربايشاناي منطقهتلمبه اخيد 

(3)سليم آغاجي -عمارت 
  - 13.0 ارس 

(3)گوالن –قد  آغاج 
  11.6 -  

(3) الن -لقالن  دقي 
  7.8 -  

(3)مداكند
  11.0 -  

(3)ارباب كندي -رويندوزق 
  12.0 -  

(3) ا  حيدر
  10.3 - 

 

(3)پيدازميان -سبالن 
  9.0 - 

 

     آذربايجا  غربي :

 غربي آذربايجاناي منطقهآب  16.0 8.2 آق سو بداولي 

  22.0 11.0 غازان چاي غازان

  - - دريک چاي (4)دريك

  13.0 17.0 الوين سيلو 

  - - آواجر چاي (4)د  بينگد

  12.0 6.0 آجرلو چاي آجدلو

  80.0 40.0 - ماكو 

  27.0 13.5 - زرينه رود

  13.0 9.2 قوري چاي باروق

  - - زاب (4)گدژال 

     اردبيل:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1270.0 488.0 قزل اوزن (5)نمهيل 

 اردبيلاي منطقهآب  4.0 0.6 - بدگشتي  A وت كانال 

     اصفها :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران - 12.7 مارون  1ماربد 

     البرز:

 البرزاي منطقهآب  10.0 ● حسنجون سيد آباد 

  15.5 - - مهدان 

     بوشهر:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1323.0 621.0 زهره (1)حوضه زهد  

      تهرا :

 تهراناي منطقهآب  32.0 8.5 جاجرود سد مخزني ماملو )درواز ( 

  16.0 6.5 نمرود سد مخزني نمدود 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1460.0 1000.0 کن گير (2)سمنان -اي منطقه تهدان تلمبه اخيد 

     چهارمحال و بختياري :

 رياي چهارمحال و بختياآب منطقه - - - سورك

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران - 4.5 العباس (3)تنگه كور  

  - - - (3)قلعه تبدك 
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 ... ادامه (1) 1191آبي در سال هاي برقيابي نيروگاه  هاي مطالعاتي در مرحله شناخت و پتانسيل ( : مشخصات طرح1-211جدول )

 نام رودخانه سد و  نيروگاه
ظرفيت قابل نصب 

 )مگاوات(

ابليت توليد ساالنه ق

 ساعت()گيگاوات
 نام مجري

     خوزستا  :

 آب و برق خوزستانسازمان  17.0 2.5 جراحي رامشيد 

  11.0 5.0 پوتر اي پوتد  نيدوگا  زنشيد 

نيدوگا  سد انحدافي دز و 

 نيدوگاهاي  بكه آبياري

  9.72 1.4 دز

  - - رود زرد (4) نيدوگا  رود زرد

  - - رود تلخ (4) سد رود تلخ

  258.0 145.0 کلو رود كلو 

  27.0 3.8 کارون  –شيوند   يوند 

  57.5 10.0 اهلل سد زيد زرد 

  11.7 2.0 مارون  هدا 

  - - زهره (4)نيدوگا  سد انحدافي آسك 

  - - مارون (4)جايزان 

 نابع آب و نيروي ايرانشرکت توسعه م 1400.0 1000.0 کارون (3)اي خوزستان  تلمبه اخيد 

  283.1 100.0 سزار (3) 1سزار 

  95.0 255.9  (3) 2سزار 

  57.0 153.5  (3) 4سزار 

     زنجا :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 905.0 258.0 قزل اوزن (5)پاو  رود 

 شرکت مديريت منابع آب ايران  10.0 3.0 انگوران چاي انگوران 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران - - قزل اوزن سداب سفيد   –دتقي پاياب پي

  455.0 -  حوضه قزل اوزن و  ور 

  1460.0 750.0 طالقان (2)اي منطقه زنشان  تلمبه اخيد 

     فارس:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 31.1 25.0 شاهپور (1)حوضه  اپور دالكي  

  - 5.0 - (3)كد  بس 

  - 20.0 - (3)جد  

     كردستا  :

 اي کردستانآب منطقه 24.0 8.0 قزل اوزن سيازاخ 

     كهگيلويه و بويراحمد:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 320.0 145.0 زهره (1)چم باستان 

  120.0 265.0  (1)حاج قلندر

  381.0 121.2 مارون (2)حوضه مارون جداحي 

  279.0 47.0 بشار (1)بشار ماربد حوضه

  151.0 34.0 مارون سدكو  
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 ... ادامه (1)  1191آبي در سال هاي برقيابي نيروگاه  هاي مطالعاتي در مرحله شناخت و پتانسيل ( : مشخصات طرح1-211جدول )

 نام رودخانه سد و  نيروگاه
ظرفيت قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 

 ساعت(ت)گيگاوا
 نام مجري

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران  72.0 283.0 كالت 

  6.7 30.0  دليتا  –اولون 

  17.0 2.0 لوداب باال تنگ لوداب 

  2.0 10.4  پايين تنگ لوداب

  40.2 12.0 مارون تنگ چين 

  13.5 34.0  ظفد آباد 

  3.3 20.0  عزيزي 

  100.0 219.0  گددنك 

  1.5 -  موجن 

  4.0 13.0  ميدساالر

  - 13.3 -  2بشار 

  - 18.3 -  ب ليز 

  - 11.9 -  ا  بهدام 

     گيال  : 

 اي گيالنآب منطقه 15.8 2.0 گرگانرود كليور 

  8.1 1.0 شيلوشت  يلو ت 

     لرستا :

 ستانلراي منطقهآب  ● 2.0 کرخه تونل انتقال آب كاكا رضا

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1333 466.0 زالكي (1) زالكي

     مازندرا  :

 مازندراناي منطقهآب  17.6 4.4 نكا رود گلورد نكاء

  70.0 56.0 کالک انتقال آب به د ت گلوگا 

  1.0 0.3 چرات آپون )آال ت(

  0.3 1.6  آپون )گد رودبار(

  9.3 1.5 سجاد رود سشاد رود 

     هرمزگا :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران 1460.0 1000.0 رودبار محمدآباد (2) هدمزگان  –اي كدمان  تلمبه اخيد 

 - 1627.4 1234.9 - ( 11)كل كشور 

 باشد.اقتصادي مي  –ها نسبت به سال قبل به علت نداشتن توجيه فني ( حذف بعضي از طرح3
 طرح به اتمام رسيده، اما به دليل عدم تأمين مالي نيز متوقف گرديده است.فاز شناخت اين ( 1
 باشد.طرح در حال بازنگري مطالعات مي( 1
 باشد.( به دليل فني امكان احداث نيروگاه نمي4
 ( اين پروژه مطالعاتش تمام شده، ولي به دليل عدم توجيه، کار آن نيز متوقف شده است. 5
 عدم تأمين مالي متوقف شده است.( اين پروژه به دليل 6
 ( خاتمه مطالعات و توقف کار.5
 ( اين طرح به دليل مطالعه گزينه جايگزين متوقف شده است. 8
 ها حذف شده است.( اين پروژه به دليل عدم جذابيت گزينه3

 اند در جمع لحاظ نشده است.( مطالعاتي که در حال حاضر متوقف شده39

  باشند. مقادير در دسترس نمي 



  در ايرانژي انرتحوالت بخش  

  

263 

 1191ها در سال هاي برق بادي كشور به تفكيك استا ( : وضعيت پروژه1-211جدول )

 استا 

 جمع اجرايي و مطالعاتي  برداري در حال بهره

 تعداد 

 توربين

ظرفيت اسمي 

 )كيلووات(
 ظرفيت  )كيلووات(

 تعداد 

 توربين

ظرفيت اسمي 

 )كيلووات(

 2650 5 - 2650 5 آاربايشان  دقي

 1320 2  1320 2 دبيل ار

 660 1 - 660 1 اصفهان 

 34590 47 - 34590 47 خداسان رضوي 

 660 1 - 660 1 خوزستان

 660 1 - 660 1 سيستان و بلوچستان

 660 1 - 660 1 فارس

 20000 8 - 20000 8 قزوين 

 93900 158 1640 92260 158 گيالن

 155100 224 1640 153460 224 جمع 

 

  1191برداري كشور در سال  هاي بادي در حال بهرههاي توربين( : مشخصات سايت1-212جدول )

 شهرستا  استا  سايت  نيروگاه بادي
 هاي نصب شده  توربين

 ظرفيت )كيلووات( تعداد 

 منشيل

 14520 22 رودبار گيالن پسكوالن 

   4 2150 رودبار

   74 48840 سياهپوش

   31 13250 منجيل  

   27 13500 هرزويل

 32380 25 نيشابور  رضوي  خراسان خراسان / بينالود بينالود

 2210 2 خواف  خواف  خواف  

 سهند
 10 1 تبريز  آذربايجان شرقي دانشگاه سهند تبريز

   3 1980 تبريز عون ابن علي 

 660 1 سراب آذربايجان شرقي سراب سداب

 660 1 زابل  تانسيستان و بلوچس زابل لوتك

 660 1 شيراز فارس بابا کوهي  بابا كوهي  يداز

 660 1 ماهشهر خوزستان ماهشهر ماهشهد خوزستان

 660 1 اردبيل اردبيل سرعين اردبيل سدعين اردبيل

 660 1 نير  نير نيد

 660 1 اصفهان  اصفهان  صفه اصفهان  صفه اصفهان 

 20000 8 قزوين قزوين  کهک قزوين  تاكستان 

 153460 224 - - جمع
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  1181-91هاي هاي بادي نصب شده طي سال( : توا  توربين1-211جدول )

 محل  نصب  )كيلووات(توا  توربين  اندازيزما  نصب و راه شماره توربين

1×  500=  500 51بهمن ماه  1منشيل   

 منجيل

1×  550=  550  56مهر ماه  1منشيل   

1×  300=  300 56مهر ماه  13منشيل   

3×  300=  200 56مرداد ماه    14، 12، 11منشيل   

2×  300=  1000  56مهر ماه  ( 11الي  3منشيل )  

2×  550=  0000 55آبان ماه  (15الي  2منشيل )  

9×  300=  0100  55اسفند ماه  (21الي  15منشيل )  

0×  550=  1100 81فروردين ماه  (23و  22منشيل )  

3×  550=  1050  81بهمن ماه  (23الي  21نشيل )م  

0×  550=  1100  81فروردين ماه   31و  21منشيل   

1×  550=  550  81خرداد ماه  25منشيل   

0×  550=  1100 81بهمن ماه   31و  24منشيل   

3×  000=  1280  81خرداد ماه  (11الي  1پسكوالن )  

11×  000=  9000 84بهمن ماه  3، 3، 5، 14، 4، 3، 1، 2، 13، 15، 12پسكوالن  پسكوالن  

8×  000=  5080 84اسفند ماه  11، 13، 21، 13، 11، 14، 21، 1پسكوالن   

1×  500=  500 51بهمن ماه  2رودبار   
 رودبار

3×  550=  1050  55بهمن ماه  4،  3، 1رودبار   

3×  300=  200 58آبان ماه   11، 1، 3هدزويل   

 ويل هرز

1×  300=  300 81آبان ماه  1هدزويل   

9×  300=  0100  81دي ماه  12، 11، 3، 1، 5، 4، 3هدزويل   

1×  300=  300 81بهمن ماه  2هدزويل   

15×  000=  2200  85آبان ماه  (23الي 13هدزويل )  

 سياهپوش 

19×  000=  11000  85مرداد ماه   

 سياهپوش
2×  000=  5220 85اسفند ماه   

9×  000=  2000  39سال   

11×  000=  9000  33سال   

30×  000=  12800  31سال   

 بينالود
00×  000=  13000  81سال   خراسان 

03×  000=  15180 86سال   بينالود 

0×  0000=  2000 31سال  بادي آتدين ايدانيان )نيبا( سايت بينالود   
1×  1500=  1500 31سال  ارتباط مهدخواف )خداسان رضوي( بهمن   

 خراسان رضوي 
1×  910=  910 31سال  خواف )خداسان رضوي( توان باد   

1×  10=  10  85سال  سهند تبديز   دانشگاه سهند تبريز  

3×  000=  1280  88سال  عون ابي علي تبديز   تبريز 

1×  000=  000 31سال  سداب   سراب 

1×  000=  000 88سال  لوتك   زابل  

1×  000=  000 83سال  باباكوهي  يداز  شيراز 

1×  000=  000 83سال  ماهشهد خوزستان  ماهشهر 

1×  000=  000 33سال  سدعين اردبيل  اردبيل 

1×  000=  000  39سال  صفه اصفهان   اصفهان  

1×  000=  000 31سال  نيد  نير 

 كهك تاكستان 
1×  0500=  0500 31سال   

  قزوين
9×  0500=  19500 31سال   
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 1158-91هاي هاي برق بادي طي سال ( : توليد برق از نيروگاه1-214جدول )

 نوع مالكيت منطقه سال
 كل ظرفيت اسمي 

 )كيلووات(

كل تعداد 

 توربين

 توليد ناويژه برق 

 ساعت()گيگاوات

 125.3 110 58810 دولتي  گيالن، خراسان و تبريز  1335

  93220 133 143.4 ، خراسان و تبريزگيالن 1331

  89830 157 196.3 گيالن، خراسان و تبريز 1333

  90290 156 224.6 گيالن، خراسان، تبريز و زابل 1333

1331 

 109.7 110 60580 دولتي  گيالن، منجيل

  28380 43 50.6 خراسان، بينالود 

 *  10 1 سهند تبريز

  1980 3 1.2 عون ابن علي تبريز 

  660 1 1.1 لوتک زابل 

  660 1 0.1 باباکوهي شيراز

  660 1 0.04 ماهشهر خوزستان

 162.6 160 92930  جمع

1311 

 (1) دولتي  گيالن، منجيل
65200 117 153.9 

  28380 43 58.2 خراسان، بينالود 

 *  10 1 سهند تبريز

  1980 3 3.4 عون ابن علي تبريز 

  660 1 0.7 لوتک زابل 

  660 1 0.5 باباکوهي شيراز

  660 1 0.2 ماهشهر خوزستان

  660 1 0.1 صفه اصفهان 

 217.0 108 28010  جمع

1311 

 (1) دولتي  گيالن، منجيل
72460 128 152.8 

  28380 43 47.0 خراسان، بينالود 

 *  10 1 سهند تبريز

  1980 3 3.1 عون ابن علي تبريز 

  660 1 1.0 لوتک زابل 

  660 1 1.0 باباکوهي شيراز

  660 1 0.3 ماهشهر خوزستان

  660 1 0.6 صفه اصفهان 

  660 1 0.8 سرعين اردبيل 

 206.6 180 100130  جمع

1312 

90200 دولتي گيالن، منجيل
 (1)

 128 126.5 

شرکت توليد  -يخصوص خراسان، بينالود

 وي برق سبز بينالودنير

28380 43 64.8 

 6.4 1 1500 بهين شرکت  -يخصوص خواف 

 *  10 1 سهند تبريز

  1980 3 2.8 عون ابن علي تبريز 

  660 1 0.9 لوتک زابل 

  660 1 0.2 باباکوهي شيراز

  660 1 0.4 ماهشهر خوزستان

  660 1 0.6 سرعين اردبيل

  660 1 0.5 صفه اصفهان 

مپناشرکت  -يخصوص تاکستان قزوين   2500 1 172.5 

 375.6 182 110130  جمع
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 ... ادامه1158-91هاي هاي برق بادي طي سال ( : توليد برق از نيروگاه1-214جدول )

 نوع مالكيت منطقه سال
 كل ظرفيت اسمي 

 )كيلووات(

كل تعداد 

 توربين

 توليد ناويژه برق 

 ساعت()گيگاوات

1313 

 20000 دولتي گيالن، منجيل
(1)

 158 125.8 
شرکت توليد  -يخصوص خراسان، بينالود

 نيروي برق سبز بينالود

28380 43 55.7 

 ● 2 4000 نيباشرکت  -يخصوص
 ● 1 1500 بهين شرکت -يخصوص خواف

 ● 1 710 توان باد شرکت -يخصوص
 * 1 10 دولتي سهند تبريز

  1980 3 1.6 عون ابن علي تبريز

 -  660 1 سراب

  660 1 1.1 لوتک زابل

  660 1 0.2 باباکوهي شيراز

  660 1 0.36 ماهشهر خوزستان

  660 1 0.43 سرعين اردبيل

  660 1 0.42 صفه اصفهان

 -  660 1 نير

 172.5 8 20000 مپنا شرکت -يخصوص تاکستان قزوين

 358.1 224 153460  جمع

 باشد.    درصد توليد ساليانه مي 3تا  5/9ات: خودمصرفي، با توجه به نوع توربين بين مالحظ
 به شرکت توليد نيروي برق سبز بينالود واگذار شده است.  3183مگاوات در دي ماه سال  58/69واحد از اين نيروگاه به ظرفيت  339تعداد ( 3
 باشند. مقادير در دسترس نمي                                                                                            مقدار ناچيز است. *
 

 هاي مطالعاتي و اجرايي مربوط به انرژي باد  ( : مشخصات پروژه1-218جدول )

 نام پروژه
موقعيت 

 جغرافيائي

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

درصد پيشرفت 

كار تا پايا  

 1191سال 

 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

        طرح توسعه نيروگاه بادي 

 مگاوات توربين بادي 5/111احداث 
(3) 1378 1322 97.7 

(2)
100500 20 291 

 1394 1380 خراسان ا  بادي بينالودنيدوگ
(3)

97.76 28380 20 62 

هاي بادي به ظدفيت احداث نيدوگا 
 مگاوات 123

 1394 1393 کل کشور
(4) 

128000 20 
(5)

 

 جيه منظـور تـرو  مقرر گشت بـ  يجمهور استير يو نظارت راهبرد يزيرو دستور معاونت برنامه يو با هماهنگ ريطبق توافقات به عمل آمده با شرکت توان( 3
 نيـ از ا احـد و 39در نقاط مختلف کشور احداث گردد که تـاکنون   يلوواتيک 669 يهانيواحد از تورب 35در کشور تعداد  ريدپذيتجد يها ياستفاده از انرژ

 است. يو در حال بهره بردار دهيمختلف کشور نصب گرد يهاها در استاننيتورب
 راز،يشـ  يکوه يلوتک زابل، باباه ز،يتبر يمگاوات آن )عون ابن عل 6/6الن و يگ ليمگاوات در منطقه منج 169/31 مگاواتي توربين بادي، 5/399از طرح ( 1

 زيـ ن گـر يمگـاوات د  64/3در نقاط مختلف کشور نصب گرديده است و  ني( به صورت تک تورب، نير و سرابصفه اصفهان ،لياردب نيماهشهر خوزستان، سرع
 اشد.  ب يدست اجرا و مطالعه م رد

بـه   34باشد کـه تـا پايـان سـال     درصد باقيمانده به علت عدم نصب پست برق اين پروژه مي14/1هاي نيروگاه مذکور به اتمام رسيده است و ( نصب توربين1
 پايان خواهد رسيد.

هـاي  مگـاوات بـه صـورت تـوربين     396اتي( و کيلـوو  669هـاي  واحد تـوربين  14مگاوات ) 11مگاوات به دو فاز  318( با توجه به اينكه مقرر گرديد پروژه 4
هـاي بـادي مگـاواتي بـا     در حال بررسي و ارزيابي انتخاب نوع، کالس و ظرفيت تـوربين هاي نو ايران انرژيسازمان  ،3131مگاواتي انجام گردد. لذا در سال 

 هاي اجرايي پروژه دچار تأخير گرديد.ان ورود به فعاليتشرايط زيربنايي و پتانسيل باد کشور بوده و با توجه به اهميت موضوع موارد ياد شده، زم
 توان محاسبه کرد.يساالنه را نم ديتول تيها قابلنيتورب ييکارا بيو نداشتن ضر روگاهينساختگاه  نييعدم تع لي( به دل5
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  1158-91هاي برداري كشور طي سال هاي خورشيدي در حال بهره   ( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-218جدول )

 منطقه پروژه )استا ( سال 
نوع 

 مالكيت

كل ظرفيت 

 )كيلووات(

عمر مفيد 

 )سال(

نوع اتصال 

 به شبكه

 - - 67 دولتي  البرز، يزد، سمنان 1335

 - -  67 البرز، يزد، سمنان 1331

 - -  73 البرز، يزد، سمنان، تهران 1333

 - -  97 البرز، يزد، سمنان، تهران، آذربايجان شرقي  1333

 - -  97 البرز، يزد، سمنان، تهران، آذربايجان شرقي 1331

 - -  70 البرز، يزد، سمنان، تهران، آذربايجان شرقي 1311

1311 :   69 - - 

 خارج از شبكه 25 10 دولتي  البرز، طالقان  كيلووات فتوولتائيك   11

 متصل به شبكه  30 25 البرز، طالقان كيلووات فتوولتائيك 31
 متصل به شبكه  5 25 تهران، ساختمان معاونت امور انرژي (1)يستم فتوولتائيك تهدان س

 متصل به شبكه  24 25 آذربايجان شرقي خور يدي تبديز

1312 :   69 - - 

 خارج از شبكه 25 10 دولتي  البرز، طالقان  كيلووات فتوولتائيك   11

 متصل به شبكه  30 25 البرز، طالقان كيلووات فتوولتائيك 31
 متصل به شبكه  5 25 تهران، ساختمان معاونت امور انرژي (1)سيستم فتوولتائيك تهدان 

 متصل به شبكه  24 25 آذربايجان شرقي خور يدي تبديز

1313 :   584 - - 

(2) دولتي  البرز، طالقان  كيلووات فتوولتائيك   41
 خارج از شبكه 25 40

 متصل به شبكه  6 25 تهران، ساختمان معاونت امور انرژي (1)سيستم فتوولتائيك تهدان 
 متصل به شبكه  24 25 آذربايجان شرقي (3)خور يدي تبديز 

 متصل به شبكه 25 514 خصوصي تهران خور يدي آتدين پارسيان

به صورت سيستم متصل به شبكه درآمـده اسـت و ديگـر     تغيير کاربري داده و 3133کيلووات هيبريد )باد و خورشيد( از ابتداي آبان ماه سال  6( سيستم 3
 باشد.   کيلووات خورشيدي مي 5باشد و به صورت سيستم متصل  سيستم هيبريد نمي

 کيلووات تغيير يافته است. 49هاي خورشيدي منفصل از شبكه به صورت متصل به شبكه گشته و ظرفيت نيروگاه به کيلووات از پنل 39( 1
 روگـاه ين نيا تيها، ظرفروگاهين تيشده است. لذا در جمع ظرف ياالحداث جمع آور ديدر ساختمان جد يجهت نصب و راه انداز زيتبر يديخورش روگاهين( 1

 .  لحاظ نشده است

0

100

200

300

400

500

600

1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393
سال

(كيلو وات)
نمودار )18- 1( : ظرفيت نيروگاه هاي خورشيدي كشور طي سال هاي 1385-93
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                                                      (1) 1158-91هاي ( : توليد برق خورشيدي كشور طي سال1-218جدول )

 ساعت()کیلووات 

 سال / شرح

سيستم 

 فتوولتائيك

 (2)تهرا  

كيلووات  11

 فتوولتائيك

نيروگاه  دربيد 

 يزد

نيروگاه سركوير 

 سمنا 

خورشيدي 

 تبريز

خورشيدي 

آترين 

 پارسيا 

 جمع

1335 - 42000 17000 20000 - - 79000 

1331 - 30000 15000 24000 - - 71000 

1333 - 35000 19000 21000 - - 75000 

1333 - 31000 15000 21000 5000 - 72000 

1331 - 30000 17000 18000 27656 - 94656 

1311 - 02000 
(3) (3) 

24010 - 48010 

1311 3500 00502 
(3) (3) 

33779 - 63808 

1312 8500 32000 
(3) (3) 

25302 - 68028 

1313 8499 30010
(4)

 
(6 و 5) (3) (3)

 ● 40509 

به صورت پكيج صورت گرفته و کنتور جهت ثبت ارقام توليد آن نصب طالقان  –البرز کيلووات فتوولتائيک  39رساني از طريق پروژه  ( از آنجا که برق3
 نگرديده، در جمع، توليد اين پروژه لحاظ نگرديده است. 

تغيير کاربري داده و به صورت سيستم متصل به شبكه درآمده و ديگر سيستم ، 3133سال ه کيلووات هيبريد )باد و خورشيد( از ابتداي آبان ما 6( سيستم 1
 کيلووات ساعت توليد داشته است.  1599حدود  33باشد. از آبان ماه تا آخر اسفند  کيلووات خورشيدي مي 5سيستم متصل باشد و به صورت نميهيبريد 

 اند و ديگر توليد ندارند. ها بالاستفاده گشته نيروگاه( به علت رسيدن برق شبكه به اين روستاها اين 1
 کيلووات تغيير يافته است. 49هاي خورشيدي منفصل از شبكه به صورت متصل به شبكه گشته و ظرفيت نيروگاه به کيلووات از پنل 39( 4
 گرديده است. ( پروژه نيروگاه خورشيدي تبريز جهت نصب و راه اندازي در ساختمان جديد االحداث جمع آوري5
هاي اداري کيلووات سامانه خورشيدي از نوع تزريق به شبكه در محوطه ساختمان 39اي آذربايجان نسبت به نصب و راه اندازي شرکت برق منطقه( 6

نده نزديک به بهره برداري درصد در آي 35)شهريار تبريز، امور انتقال اروميه و امور انتقال اردبيل( اقدام نموده که پروژه مذکور با پيشرفت فيزيكي 
 خواهد رسيد.

  باشند. مقادير در دسترس نمي 
 

 گرماييهاي اجرايي مربوط به انرژي زمين ( : مشخصات پروژه1-215جدول )

 استا  نام پروژه
سال 

 شروع 

 سال 

 برداريبهره

درصد پيشرفت 

كار تا پايا  سال 

1191 

ظرفيت 

طرح 

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 

انرژي 

 ساعت(  )گيگاوات

نوع 

اتصال به 

 شبكه

گدمايي مشكين نيدوگا  زمين

هاي  هد )انشام حفاري

 اكتشافي توليدي و تزريقي(

 1384 اردبيل
(1)

1399 
(2)

44 
(3)

20 
(4)

150 - 

 1384 اردبيل مگاواتي   3-5احداث پكيج 
(5)

1396 64.81 5 20
(0)

متصل به  

 شبكه

 باشد.يفعالً متوقف م رياتخاذ شده توسط شرکت توان ماتيبه علت تصم ييگرما نيزم يهاچاه ماندهيحفر باق( 3
 ييگرما نيحلقه چاه زم 33صرفاً مربوط به حفر  شرفتياست. لذا درصد پ دهيحلقه چاه حفر گرد 33متوقف شده است و فقط  ريپروژه به دستور توان نيا( 1

 باشد.يحلقه چاه م 15از 
مگاوات حفاري گردد، اما به دليل عدم تأمين منابع مالي مورد نياز، ادامه  59برداري  حلقه چاه با ظرفيت قابل بهره 15( در ابتداي اين طرح قرار بود 1

 ها متوقف گرديد.  حفاري
 مگاوات محاسبه شده است.  19( ميزان توليد با فرض ظرفيت 4
 خواهد بود. اجرا بل مگاواتي با فرض تأمين منابع مالي قا 1-5برداري از نيروگاه  ( سال بهره5
 مگاوات محاسبه شده است.  5( ميزان توليد با فرض ظرفيت 6
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 )منابع زيست توده جامد ايرا (  1191ها و مراتع كشور براساس ميزا  تراكم در سال ( : مساحت جنگل1-219جدول )
 )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 15تا  5هاي تُنُک درصد و درجنگل 59تا  15هاي نيمه انبوه رصد، در جنگلد 59هاي انبوه بيش از ( تراکم پوششي در جنگل3
 باشد.درصد مي 15تا  5درصد و در مراتع کم تراکم  59تا  15درصد، در مراتع نيمه متراکم  59تع متراکم بيش از اپوششي در مر ( تراکم1
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( هزار هكتار )

جنگل ها مراتع

نمودار )19- 1( : پراكندگي جنگل ها و مراتع  كشور در سال 1393

                                                                                                                                                                             )هزار هكتار(
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 ها به تفكيك استا  1191: مساحت و پراكندگي مراتع كشور در سال ( 1-221جدول )

 استا 
 مساحت
 )هكتار(

 (1) جرمزيست
 )هزار تن(

وز  علوفه خشك قابل 

 )هزار تن(برداشت 

تعديل علوفه قابل برداشت مجاز با 

 )هزار تن(توجه به نوسانات بارندگي 

 598 704 1408 2473441 آاربايشان  دقي

 610 718 1436 2472508 بيآاربايشان غد

 238 280 560 903896 اردبيل

 465 547 1094 6328655 اصفهان

 438169 البدز
(2)

 
(2)

 
(2)

 

 181 213 425.5 1112357 ايالم

 88 104 207 1262995 بو هد

 75 88 176 848298 تهدان

 78 91 183 908152 چهارمحال و بختياري

 6558356 خداسان رضوي 

2011
 (3)

 1005
 (3)

 854
 (3)

 1555206 خداسان  مالي  

 6288092 خداسان جنوبي 

 223 262 525 2477691 خوزستان

 138 162 324 1137060 زنشان

 488 574 1147 3731083 سمنان

 527 621 1241 10648499 سيستان و بلوچستان

 1432 1684 3369 7319987 فارس

 136 160 319 853485 قزوين

 39 46 92 723019 قم

 422 496 993 1294397 كددستان

 399 470 940 6267925 كدمان

 ● ● ● 1918375 كدمان )جيدفت و كهنوج( 

 264 311 622 1188438 كدمانشا 

 438 515 1030 478812 كهگيلويه و بويداحمد

 149 176 351 862825 گلستان

 88 104 207 244986 گيالن

 246 289 578 883505 لدستان

 223 262 525 387559 ازندران )ساري(م

 60 71 142 197152 مازندران )نو هد( 

 226 266 532 1772951 مدكزي

 192 226 452 4093342 هدمزگان

 97 114 229 665767 همدان

 120 141 282 6518007 يزد

 9095 10700 21400 84814991 جمع

 دقيقي صورت نگرفته است. هاي کشور تاکنون مطالعه ( در خصوص زيست جرم جنگل3
 باشد.  ( ارقام استان البرز در تهران مستتر مي1
                                      باشد.  هاي رضوي، شمالي و جنوبي مي ( مجموع خراسان1

  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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                                                ها به تفكيك استا  1191هاي كشور در سال ( : پراكندگي جنگل1-221جدول )

 )هزار هکتار( 

 نام استا 
جنگل 

 انبوه

جنگل نيمه 

 انبوه
 جنگل تُنُك

جنگل دست 

 كاشت

هاي  جنگل

 ماندايي

زار و  بيشه

 درختچه زار

سطح كل 

هاي  جنگل

 استا 

سطح جنگل 

زار  بدو  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 چهارمحال و بختياري

 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 

 712.0 1471.6 759.6 - 120.9 588.1 3.1 - خداسان جنوبي

 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(                                                           1158-91هاي هاي جنگلي كشور طي سال ( : توليد فرآورده1-222جدول )

 حجم كل توليد استا  هاي چوبي ساير فرآورده زغال چوب هيزم سال / استا  

1335 294943 5568 543965 844476 

1331 309579 4884 612599 927062 

1333 310556 5184 621990 937730 

1333 278339 5118 572546 856003 

1331 248914 3318 531585 783817 

1311 221247 2148 516282 739677 

1311 246212 2964 568265 817441 

1312 

 74238 59084 3204 11950 گيالن

 455417 344620 - 110797 مازندران

 138881 64882 - 73999 گلستان

 668536 468586 3204 196746 جمع

1313 

 77718 64900 1566 11252 گيالن

 475877 363477 - 112400 مازندران

 132515 64320 - 68195 گلستان

 686110 492697 1566 191847 جمع

 باشد. د افت و ارّه خور ميدرص 5مالحظات: جمع توليدات بدون احتساب 
 باشد.مترمكعب زغال مي 1مترمكعب هيزم و معادل  6هر تن زغال معادل               

 
                1158-91هاي هاي جنگلي طي سال ( : ارزش هر واحد از توليدات فرآورده1-221جدول )

 سال
هزار ريال بر ) هيزم 

 مترمكعب(

 زغال 

 (هزار ريال بر تن)
 لسا

)هزار ريال بر هيزم  

 مترمكعب(

 زغال 

 )هزار ريال بر تن(

   :1191سال    : 1158سال 

 2750 570 گيالن   1350 200 گيالن  

 2750 570 مازندران )نو هد( 1350 261.5 مازندران )نو هد(

 2750 570 مازندران )ساري( 1350 300 مازندران )ساري(

 2750 570 گلستان   1350 367 گلستان  

   :1191سال    : 1158سال 

 3025 009 گيالن   1750 220 گيالن  

 3025 009 مازندران )نو هد( 1750 430 مازندران )نو هد(

 3025 009 مازندران )ساري( 1750 437 مازندران )ساري(

 3025 009 گلستان   1750 513 گلستان  

   :1192سال    : 1155سال 

 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  

   :1191سال    :1159سال 

 7800 893 گيالن   2350 380 گيالن  

 - 1134 مازندران )نو هد( 2350 331 مازندران )نو هد(

 - 1184 مازندران )ساري( 2350 400 ن )ساري(مازندرا

 - 1368 گلستان   2350 350 گلستان  

 باشد.  مترمكعب زغال مي 1مترمكعب هيزم و معادل  6مالحظات: هر تن زغال معادل 
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                                               1158-91هاي هاي غير مجاز زغال چوب طي سال( : ميزا  برداشت1-224جدول )

                                        )کیلوگرم( 

 1191 1192 1191 1191 1159 1155 1158 1158 1158 استا / سال

 - 350 - - 250 9426 4374 1794 6614 آاربايشان  دقي

 - - - - - - - - - آاربايشان غدبي

 7927 6003 13642 6795 8110 8451 21938 95 6682 اردبيل

 2225 7750 1180 1615 3035 9845 2944 1200 700 فهاناص

 - - - - - - - - - البدز 

 2997 1905 1840 849 2110 923 3885 - 1500 ايالم

 695 50 8760 332 6870 3216 1353 877 1681 بو هد

 - 1255 - 350 - - - - - تهدان

 16411 14255 19269 17630 18399 25649 29845 45401 24455 چهارمحال و بختياري

 - 2000 2000 خداسان
(1)

100 
(1)

3330 
(1)

1200 
(1)

140 - 
(1)

1816 

 39184 32104 19103 29142 16 16008 - - 4530 خوزستان

 - - - - - - - - - زنشان

 958 3050 2392 400 - 1100 - 5802 - سمنان

 - 3072 781 - 232 1460 - 1700 - سيستان و بلوچستان

 8697 1690 1727 5152 2840 10309 21005 20404 14447 فارس

 - - - - - - - - - قزوين

 - - - - - - - - - قم

 1280 4320 3130 2115 900 - 1870 - 300 كددستان

 - 775 - 3944 - - - 150 122 كدمان

 1265 - - - - 360 12900 - - كدمان )جيدفت(

 4960 11500 6443 6959 1429 3790 11580 3965 4964 كدمانشا 

 10707 4498 3918 2709 5377 6570 10186 - - كهگيلويه و بويداحمد

 1162 639 6510 - 240 810 5490 - 3 گلستان

 3240 7437 9679 8645 10019 2420 7780 - - گيالن

 22052 21613 29752 21674 15996 44647 40281 46294 20130 لدستان

 17130 7335 8524 12226 11715 11938 10430 5560 9005 مازندران )ساري(

 5000 - - - - - - 607 200 مازندران )نو هد( 

 - - - - - - - - - مدكزي

 425 601 10 2050 1250 200 - 1156 - هدمزگان

 - - - - - - - - - همدان

 - 100 2780 - 1000 - - - - يزد

 148130 130302 139580 123787 93118 157222 185861 137005 97333 جمع

 باشد.  ميوبي نو جمربوط به استان خراسان رضوي به بعد  88سال  ( ارقام زغال چوب کشف شده3
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 1191ها  در سال ( : برآورد مصرف هيزم، زغال چوب، ، فضوالت دامي و  بوته و خار  در بخش خانگي به تفكيك استا 1-228جدول )

 )تن(بوته و خار  )تن(فضوالت دامي  ()كيلوگرمزغال چوب   )مترمكعب(هيزم  استا 

 1835 182699 - 413637 آاربايشان  دقي

 1278 86806 - 293079 آاربايشان غدبي

 1978 37519 7927 13620 اردبيل

 4363 13342.2 2225 70169 اصفهان

 - - - - البدز 

 8968 128 0229 64384 ايالم

 2024 - 025 12350 بو هد

 - - - - تهدان

 281473 3413 10211 652756 رمحال و بختياري چها

 275223 154685 1810 1593101 خداسان

 6252 14561 32182 44390 خوزستان 

 103626 86239 - 77285 زنشان

 10289 1109.43 258 23520 سمنان

 9465 1426 - 441279 سيستان و بلوچستان

 36058 52228 8697 212955 فارس

 851 25364.2 - 13298 قزوين

 - - - - قم

 - 197215 1080 745602 كددستان

 165377 - - 1682151 كدمان

 - - 1265 - كدمان )جيدفت( 

 53 23432.4 4960 84533 كدمانشا 

 - - 10707 1118739 كهگيلويه و بويداحمد

 27109 375 1162 436138 گلستان

 - - 525240 12991 گيالن

 9357 3267 22052 887443 لدستان

 - 770 22130 184185 مازندران )ساري و نو هد(

 - - - - مدكزي

 1017 - 205 63323 هدمزگان

 - - - - همدان

 1631 - - 26891 يزد 

 948227 884579 670131 9167819 جمع مصرف قبل از اجراي طرح جايگزيني سوخت  

پس از  1191برآورد مصرف در سال 

 هاهدفمندي يارانهاجراي طرح 
8100000 670131 86360 600000 

 1641.1 236.2 3.2 6443.4 خام( مصرف )هزار بشكه معادل نفت

 

 )تن(                                                                      1191-91هاي ( : واردات و صادرات زغال چوب طي سال1-228جدول )

 صادرات  واردات سال

1311 4151.1 702.3 

1312 4260.3 525.4 

1313 6111.3 257.5 
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 هاي انرژي واناديومي، پسماندهاي جامد و مايع شهري )بيوماس( و بيوگاز وزارت نيرو  ( : مشخصات پروژه1-228جدول )

 نام پروژه
 نوع 

 فناوري

 منطقه 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

درصد پيشرفت كار 

 1191تا پايا  سال  

ظرفيت طرح 

 لووات()كي

 عمر مفيد 

 )سال(

سررازي سرراخت سيسررتم اخيررد   
 اندژي واناديومي )تك سل(  

 پيل واناديومي
البرز، 

 > 00 0.01 100 1384 1381 طالقان 

ساخت استك نيمه صرنعتي براتدي   
 اكسايشي كاهشي واناديوم  

 پيل واناديومي
البرز، 
 طالقان

1384 1387 100 1 00 < 

منبررع زيسررت   5پتانسرريل سررنشي  
 در كشور  تود  

 - - 100 1379 1377 کل کشور  سنجيپتانسيل

سرررنشي نصرررب نيدوگرررا   امكررران
 منطقه كشور   2تود  در زيست

 سنجي پتانسيل
 دفنگاه -

 100 1384 1383 فارس، شيراز 
(1)

1060 13 
 100 1384 1382 خراسان، مشهد

(2)
650 13 

 - 1200 100 1388 1388 فارس دفنگاه احداث نيدوگا  زيست تود  در  يداز  

 - 660 100 1388 1388 خراسان دفنگاه احداث نيدوگا  زيست تود  در مشهد

 00 2800 100 1389 1383 تهران فاضالب بيوگاز از لشن فاضالب

انشام مطالعرات بره منظرور احرداث     
 تود نيدوگا  زيست

سنجي پتانسيل
 1385 کل کشور )زائدات جامد شهري( 

(3)
1395 97.23 10000 00 < 

تود  )منبع سنشي منابع زيستپتانسيل
  فاضالب  هدي(  –پسماندهاي مايع 

 1384 کل کشور سنجيپتانسيل
(3)

1395 83.16 - - 

 1386 مرکزي مطالعه  سنشي توليد بيوگاز ساو امكان
(3)

1395 95.14 600 - 

90 100 1389 1388 مرکزي مطالعه، طراحي و ساخت احداث پايلوت توليد بيوديزل 
(4)

 10 

باشد ولي با توجه به  کيلووات مي 3969هاي انجام شده ظرفيت قابل نصب در محل دفن زائدات جامد شهري شيراز برابر  سنجي ( بر مبناي پتانسيل3
 کيلووات است.  459برداري از محل دفن اين شهر  موقعيت و مشخصات دفن زائدات در طول ساليان گذشته، هم اکنون ظرفيت بهره

باشد که  مگاوات ساعت در ماه مي 456واقعي توليد انرژي الكتريكي از محل دفن زائدات جامد شهري مشهد بر مبناي تجهيزات نصب شده حدود ( ميزان 1
 البته در صورت احداث يک دفنگاه مهندسي و نصب تجهيزات کامل، ميزان استحصال انرژي از اين مقدار بسيار فراتر خواهد بود. 

 ( ليتر سوخت در ساعت. 4                   تبارات مورد نياز در برنامه چهارم و تغيير شرح خدمات، زمان اين پروژه افزايش يافته است. ( به علت کمبود اع1
 

 هاي بيوگاز در كشور  ( : توليد برق از نيروگاه1-225جدول )

 منطقه 
كل ظرفيت اسمي 

 )كيلووات(

كل ظرفيت عملي 

 )كيلووات(

توليد ناويژه برق 

 ساعت( )گيگاوات

مصرف داخلي 

 ساعت( )كيلووات

 495 1.8 1665 1860   1155سال 

 ● 10.1 5665 0800   1159سال 
 ● 21.2 5665 6860   1191سال 
 ● 22.0 5665 6660   1191سال 

     :  1192سال 
(1) نيدوگا  بيوگاز سوز  يداز

 1200 1065 0.9 ● 
 ● 2.4 600 660 (2) نيدوگا  بيوگاز سوز مشهد 

 ● 17.5 2000 2800 بيوگاز از لشن فاضالب تهدان
 ● 20.8 5665 6660 جمع  
     :  1191سال 

(1) نيدوگا  بيوگاز سوز  يداز
 1200 1065 1.8 ● 

 ● 2.2 600 660 (2) نيدوگا  بيوگاز سوز مشهد 

 ● 43.0 2000 2800 بيوگاز از لشن فاضالب تهدان

 ● ● 1200 1200 زباله سوزهاي تهدان

 ● ● 3000 3000  2زباله سوزهاي تهدان 

 3000 زباله سوزهاي اصفهان 
(3) (3) (3) 

 ● 47.0 10565 14560 جمع  

              ( مراجعه شود.                             3-115( به زيرنويس جدول )1و  3

 باشند. مقادير در دسترس نمي                                 يق نداشته است. افتتاح شده ولي به شبكه تزر 3131سال بهمن  11سوز اصفهان در ( زباله1



      

 
 1131ترازنامه انرژي سال  262

 

 هاي در دست اقدام مربوط به پيل سوختي و هيدروژ  وزارت نيرو  ( : مشخصات پروژه1-229جدول )

 نام پروژه
 نوع 

 فناوري

 منطقه 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

درصد پيشرفت كار 

 1192تا پايا  سال 

ظرفيت طرح 

 )كيلووات(

 - (3) (2) 1381 کل کشور (1) كميته راهبددي پيل سوختي 
كيلرووات   11طداحي و ساخت پيل سوختي پليمردي  

 پليمدي با امكان توليد همزمان بدق و حدارت  
پيل سوختي 

 پليمري
 10 100 1391 1389 البرز، طالقان

 11طداحرري و سرراخت دسررتگا  تسررت پيررل سرروختي  
 كيلووات

سوختي  پيل
 پليمري

تهران و البرز، 
 طالقان

 کيلووات 39تستر  100 1320 1320

وات پيرل سروختي    111طداحي و ساخت اسرتك  
اكسيد جامد با هردف تردوين دانرش فنري اتصرال      

 ها و آب بندها دهند 

پيل سوختي 
 اکسيدجامد

 1389 تهران
(4)

وات و تدوين  399 90 1323
 دانش فني

وات پيرل سروختي    51تدوين دانش فني ساخت استك 
 اكسيد جامد با قابليت استفاد  از گاز طبيعي

پيل سوختي 
 اکسيد جامد

 1391 تهران
(4)

وات و تدوين دانش  59 80 1322
 فني

وسعه نانو كامپوزيت پلي بنزوايمدازول الكيدهاي 
هاي هيگدوسكوپيك بداي غشاي الكتدوليت پيل

 سوختي پليمدي

 - 100 1391 1390 تهران غشاء

وات پيل  111ن دانش فني ساخت استك تدوي
 سوختي غشاي پليمدي بومي

وات و تدوين  399 100 1393 1391 تهران پيل سوختي
 دانش فني

تشديد نظد در مطالعات امكان سنشي تحليل جذابيت 
 و تدوين استداتژي توسعه پيل سوختي در كشور

 - 100 1392 1390 تهران سياست گذاري

امكان  يصوص بدرسنشام خدمات مشاور  در خا
 د ياخ يبدا وميزيمن ديدريپودر ه ديساخت و تول

 يسوخت يهاليمورد استفاد  در پ دروژنيه يساز

ذخيره سازي 
 هيدروژن

 - 100 1391 1390 تهران

خديد، نصب، را  اندازي و بهد  بدداري يك 
ندمال  5واحد رفورمد گاز طبيعي با ظدفيت 

 متدمكعب بد ساعت گاز هيدروژن

نرمال مترمكعب بر  5 100 1391 1389 البرز، طالقان هيدروژن توليد
 ساعت

هاي توليد هيدروژن )مزايا و بدرسي كامل روش
 معايب فني و اقتصادي(

 - 100 1391 1390 تهران توليد هيدروژن

طداحي و ساخت نمونه سيستم توليد و فداورش 
 بداي استفاد  در پيل سوختي ATRسوخت 

 - 100 1323 1391 ، طالقانالبرز توليد هيدروژن

طداحي و ساخت ماژول تخليص هيدروژن برداي  
ندمررال متدمكعررب بررد   1سيسررتم الكتدوليررز آب 

 ساعت گاز هيدروژن

نرمال  3تخليص  100 1393 1391 طالقان توليد هيدروژن
مترمكعب بر ساعت 

 هيدروژن

آوري هيدروژن در مقايس نيمه پدوژ  پايلوت فن
 صنعتي  

 200 70 1396 1375 لقانالبرز، طا (5)

هاي مرتبط با دبيرخانه و  پيگيري تصويب سند راهبرد ملي توسعه فناوري پيل سوختي و انجام فعاليت 3186و  3185، 3184هاي  ( اين کميته در سال3
 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  35زماني  ( برنامه عملياتي تدوين شده در بازه1
                   باشد. هاي مرتبط با کميته راهبردي پيل سوختي به صورت مستمر مي( فعاليت1
 وليد مايع سازي، ذخيره سازي و عرضه هيدروژن.ت( 5                                                           زمان اتمام پروژه تمديد گشته است.( 4

 
هاي نيروگاهي برق تجديدپذير غير دولتي  : خالصه مشخصات مجوزها و ظرفيت تجمعي پروژه( 1-211جدول )

     1191صادره توسط وزارت نيرو در پايا  سال 

 )مگاوات(

 جمع كوچك برق آبي زيست توده خورشيدي بادي ها مراحل پيشرفت نيروگاه
 50.0 - 10.6 0.5 38.9 بدداري حال بهد  در

 1498.1 3.8 - 15.3 1479.0 قدارداد خديد بدق مبادله  د  

 115.6 - 2.0 0.1 113.5 داراي پدوانه احداث 

 4579.2 12.1 3.5 815.1 3748.5 داراي موافقتنامه اوليه احداث 

 1167.5 - 7.5 201.0 959.0 سنشي  در حال مطالعه امكان

 6272.5 32.1 176.9 920.0 5143.5 باطل  د   مشوزهاي

 13682.8 48.0 200.5 1952.0 11482.4 هاي تشكيل شده  جمع ظرفيت پرونده



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رف انرژی کشورناشي از توليد و مصای 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(       1191اي ناشي از توليد و مصرف انرژي كشور در سال  و گلخانه  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده1-211جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهايي انرژي

 522 4168 137269757 11205 48083 397 37505 115371 خانگي، تشاري و عمومي

 279 2138 100392669 17793 21945 2530 172715 173129 صنعت 

 6291 48488 150173422 329885 9035554 7158 588904 979812 حمل و نقل 

 3672 590 12474815 23604 12234 340 55519 54004 كشاورزي

                 مصرف بخش انرژي

 55 290 02011800 ● ● ● ● ● پااليشگاهي 

 052 2023 199922213 31105 199000 2580 009232 051010 نيدوگاهي 

 11473 60102 602267376 413592 9295476 15011 1482577 1973926 جمع

  باشند.مقادير در دسترس نمي 

 

 )درصد(       1191اي در سال  هاي مصرف كننده انرژي در انتشار گازهاي آالينده و گلخانه( : سهم هريك از بخش1-212جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهايي انرژي

 4.55 6.94 22.79 2.71 0.52 2.64 2.53 5.84 خانگي، تشاري و عمومي

 2.43 3.56 16.67 4.30 0.24 16.85 11.65 8.77 صنعت 

 54.84 80.68 24.93 79.76 97.20 47.68 39.72 49.64 حمل و نقل 

 32.01 0.98 2.07 5.71 0.13 2.27 3.74 2.74 كشاورزي

                 مصرف بخش انرژي

 0.48 0.79 4.02 ● ● ● ● ● پااليشگاهي 

 5.70 7.06 29.51 7.52 1.91 30.55 42.35 33.01 نيدوگاهي

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع

  باشند.مقادير در دسترس نمي 

 
  تن( هزار) 1191از بخش هاي مختلف انرژي در سال   NOxو    CO2 ،SO2( : ميزا  انتشار 1 -21) نمودار

 
CO2 SO2 NOx 

نيروگاه 

177745

پااليشگاه 

24212

كشاورزي 

12475

حمل و نقل 

150173

صنعت  

خانگي و 100393

تجاري

137270

 

كشاورزي 

56

پااليشگاه

628

حمل و 

نقل 589

صنعت  

خانگي و 173

تجاري 38

 

صنعت

173

حمل و 

نقل 980

خانگي و 

تجاري 

115

نيروگاه 

652

كشاورزي

54 
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 1191در بخش انرژي كشور در سال   اي ناشي از مصرف انواع سوخت و گلخانه  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده1-211جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت/ گاز

 15 221 7390279 - 13506 - 29 1382 گاز مايع 

 2770 28559 60401625 33006 8886115 - 38084 342750 بنزين 

 79 394 9438085 - 2827 - 8699 1813 نفت سفيد 

 7303 4889 103634771 310468 164700 7305 538092 801472 نفت گاز 

 346 1732 63888402 17177 91248 7405 871594 156219 نفت كور  

JP4 918 102 - 23800 88 162681 1 5 
ATK 40649 25292 301 10840 19873 3898466 27 109 

 632 22657 340203516 32980 102441 - 685 628723 گازطبيعي 

 6 43 144605 ● ● ● ● ● ضايعات حيواني 

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هيزم 

 0.1 1 2192 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 1 0.4 40801 ● ● ● ● ● سنگ زغال

 0.22 2.6 115405 ● ● ● ● ● گاز كك 

 1 14 3521048 ● ● ● ● ● گاز كور  بلند 

 8 78 4005424 ● ● ● ● ● گاز پااليشگا  

 11473 60102 602267376 413592 9295476 15011 1482577 1973926 جمع 

  باشند.             مقادير در دسترس نمي                        
 

 )درصد(                   1191اي در سال  و گلخانه  هاي فسيلي در انتشار گازهاي آالينده( : سهم سوخت1-214جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت/ گاز

 - 0.1 - 1.2 0.4 0.1◊ 0.1 گاز مايع

 24.1 47.5 10.0 8.0 95.6 - 2.6 17.4 بنزين

 - 1.6 0.7 0.7◊ - 0.6 0.1 ت سفيدنف

 63.7 8.1 17.2 75.1 1.8 48.7 36.3 40.6 نفت گاز 

 3.0 2.9 10.6 4.2 1.0 49.3 58.8 7.9 نفت كور 

JP4 ◊◊- 0.3 ◊◊◊◊

ATK 2.1 1.7 2.0 0.1 4.8 0.6 0.05 1.0 

 5.5 37.7 56.5 8.0 1.1 - 0.05 31.9 گازطبيعي

 0.07 0.05◊ ● ● ● ● ● ضايعات حيواني

 0.35 0.50 0.17 ● ● ● ● ● بوته و خار

 1.37 1.97 0.73 ● ● ● ● ● هيزم

◊◊◊ ● ● ● ● ● زغال چوب

◊◊◊ ● ● ● ● ● زغالسنگ

◊◊◊ ● ● ● ● ● گاز كك  

◊◊ 0.58 ● ● ● ● ● گاز كور  بلند

 0.07 0.13 0.67 ● ● ● ● ● گاز پااليشگا 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع

  باشند.                                               مقادير در دسترس نمي                    باشند. مي 95/9مقادير کمتر از 
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  1158-91هاي اي ناشي از توليد و مصرف انرژي كشور طي سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-218جدول )

 )تن( 

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N ال /  گازس

1331 1378957 1424973 14951 8456502 367239 492264957 43001 11525 

1333 1808553 1598617 15853 8973628 386757 523293617 46214 12101 

1333 1836265 1678078 16953 8651070 393399 538527894 50314 12147 

1331 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 

1313 1973926 1482577 15011 9295476 413592 602267376 60102 11473 

 
 )کیلوگرم به ازاي هر نفر(                     1158-91هاي اي طي سال ( : سرانه انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-218جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1331 18.7 19.3 0.2 114.8 5.0 6683.8 0.6 0.2 

1333 24.9 22.0 0.2 123.6 5.3 7209.5 0.6 0.2 

1333 24.9 22.8 0.2 117.5 5.3 7311.9 0.7 0.2 

1331 24.2 18.1 0.2 109.7 8.8 7123.0 0.7 0.2 

1311 24.5 19.0 0.2 106.9 5.2 7279.0 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 

1313 24.8 18.6 0.2 116.7 5.2 7558.0 0.8 0.1 

 
           1192سال  اي به قيمتانتشار گازهاي آالينده و گلخانهجويي ناشي از عدم ميزا  صرفه( : 1-218جدول )

 (کیلوگرمبر  )ريال 

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N نوع گاز 

 ● 0100 100 23000 1895 ● 18050 0000 (1)مقدار هزينه 

 باشند.  مقادير در دسترس نمي             .     3131و تجديدنظر انجام شده در سال  (  براساس مطالعه بانک جهاني و سازمان حفاظت محيط زيست3

  

ه هاي مصرف كنند بخشاي ها و گازهاي گلخانهجويي ناشي از عدم انتشار آاليندهميزا  صرفه( : 1-215جدول )

 (1) 1191انرژي در سال 

 )میلیارد ريال(

 جمع NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش / گاز 

          مصرف نهايي انرژي

 15684 ● 9 13727 482 90 ● 684 692 خانگي، تشاري و عمومي

 15041 ● 4 10039 765 41 ● 3152 1039 صنعت 

 62872 ● 102 15017 14185 16942 ● 10748 5879 حمل و نقل 

 3624 ● 1 1247 1015 23 ● 1013 324 كشاورزي 

          مصرف بخش انرژي

 2422 ● 1 2421 ● ● ● ● ● پااليشگا  

 34823 ● 9 17774 1338 333 ● 11460 3910  نيدوگا 

 134467 ● 126 60227 17784 17429 ● 27057 11844 جمع

  باشند.مقادير در دسترس نمي            
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هاي مصرف كننده اي بخشجويي ناشي از عدم انتشار گازهاي آالينده و گلخانه( : ميزا  صرفه1-219ل )جدو

 (1) 1192-91هاي انرژي طي سال

 () میلیارد ريال

 جمع NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال / نوع گاز 

1312 11081 02232 ● 19131 19025 58925 102 ● 132810 

1313 11844 27057 ● 17429 17784 60227 126 ● 132209 

  باشند.  مقادير در دسترس نمي  

 

  1191اي بخش خانگي، تجاري و عمومي در سال  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-241جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 1 5 120145 66 17675 - 76 682 بنزين 

 78 391 9367518 - 2806 - 8634 1799 نفت سفيد 

 21 103 2553386 906 181 181 14227 4531 نفت گاز 

 8 38 971650 301 1 216 14123 3009 نفت كور  

 10 98 6190036 - 13484 - 29 1348 گاز مايع 

 200 2005 112459347 9932 13936 - 416 104002 گازطبيعي 

 6 43 144605 ● ● ● ● ● ضايعات حيواني 

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هيزم 

 0.1 1 2192 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 1 0.4 40801 ● ● ● ● ● سنگ زغال

 522 4168 137269757 11205 48083 397 37505 115371 جمع 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 

 

 1158-91هاي اي بخش خانگي، تجاري و عمومي طي سال ي آالينده و گلخانه( : ميزا  انتشار گازها1-241جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1331 130227 144998 1820 79796 13506 142335125 4246 594 

1333 125663 131633 1647 67835 13012 135098420 4062 566 

1333 122915 108508 1325 55047 11491 138430655 4045 551 

1331 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 

1313 115371 37505 397 48083 11205 137269757 4168 522 
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 )تن(                                          1191اي بخش صنعت در سال  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-242جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت
 1 5 109915 60 16170 - 69 624 بنزين 

 0.2 1 21092 - 6 - 19 4 نفت سفيد 
 59 294 7255539 3863 515 515 40428 12875 نفت گاز 

 70 352 9076803 2811 10 2015 131930 28109 نفت كور  
 0.1 1 51306 - 22 - 0.1 34 گاز مايع

 148 1480 83045955 11059 5222 - 269 131483 گازطبيعي 
 0.2 2 107528 ● ● ● ● ● گاز كك 

 0.3 2.8 724531 ● ● ● ● ● گاز كور  بلند 

 279 2138 100392669 17793 21945 2530 172715 173129 جمع 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 

 )تن(                            1158-91هاي اي بخش صنعت طي سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-241جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز
1331 156066 343218 5112 22767 17432 79398458 2071 325 
1333 171331 393220 5868 25550 19107 85929907 2285 362 
1333 166167 343374 5116 33740 18278 84862090 2137 329 
1331 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 
1313 173129 172715 2530 21945 17793 100392669 2138 279 

 تن()                     1191حمل و نقل كشور در سال   خشاي ب ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-244جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 
         : (1)اي حمل و نقل جاده

 2768 28545 59945432 32755 8818785 - 37795 340153 بنزين 
 2859 2859 54320284 254474 138804 3856 323876 520515 نفت گاز 
 3 105 71693 ● ● ● ● ● گاز مايع 

 54 16879 15272551 ● ● ● ● ● گاز طبيعي 
 5685 48388 129609960 287229 8957589 3856 361671 860668 جمع

                 حمل و نقل ريلي :
 493 72 1276964 5982 3263 91 7614 12236 نفت گاز

 493 72 1276964 5982 3263 91 7614 12236 جمع

         قل دريايي : حمل و ن
 ● ● 223278 122 32847 - 141 1267 بنزين

 نفت گاز 
26186 16294 194 6983 12802 2769970 ● ● 

 ● ● 12232104 3788 14 2716 177790 37880 نفت كور 
 ● ● 15225352 16712 39844 2910 194224 65333 جمع

                  حمل و نقل هوايي:
JP4 (2) 918 102 - 23800 88 162681 1 5 

ATK (2) 40649 25292 301 10840 19873 3898466 27 109 
 ● ● ● 0.8 218 - 0.9 8 بنزين 
 114 28 4061147 19962 34858 301 25395 41575 جمع

 6291 48488 150173422 329885 9035554 7158 588904 979812 جمع كل 

اي براساس ميزان مصرف سوخت برآورد شده در اين بخش محاسبه گرديده اسـت.  اي در بخش حمل و نقل جادهلخانهها و گازهاي گ( ميزان انتشار آالينده3
هاي نفتـي و آمـار سـوخت مصـرفي در زيـر      هاي هوايي و دريايي از شرکت ملي پخش فرآوردهآمار سوخت مصرفي در کل بخش حمل و نقل و زيربخش

زيربخش از کل سـوخت مصـرفي در بخـش حمـل و      1اسالمي ايران استخراج گرديده و مابه التفاوت اين  بخش ريلي از سايت شرکت راه آهن جمهوري
                             اي )شهري و برون شهري( منظور گرديده است.نقل به عنوان سوخت مصرفي در زير بخش جاده

المللي، امكان ارائه ميزان انتشار اين دو بخش بـه  حمل و نقل هوايي داخلي و بيني به تفكيک بخش ژ( به علت عدم دسترسي به آمار مصرف اين حامل انر1

 باشند.مقادير در دسترس نمي  صورت مجزا وجود ندارد. 
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         1158-91هاي اي حمل و نقل كشور طي سال هانتشار گازهاي آالينده و گلخانيزا  ( : م1-248جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1331 844749 400724 4495 8331409 285428 115502439 32487 5582 
1333 885245 889075 4695 8685866 299969 122233382 35367 5832 
1333 910778 543911 6597 8382221 307270 133940429 39604 5826 
1331 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 
1313 979812 588904 7158 9035554 329885 150173422 48488 6291 

 
    1158-91هاي اي كشور طي سالاي حمل و نقل جاده ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-248جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1331 780647 325172 3456 8268940 258318 106983905 32416 5159 
1333 816610 340749 3623 8619911 270677 113235805 35293 5389 
1333 807245 340992 3642 8312710 270761 115820357 39526 5364 
1331 801994 346931 3737 7849053 275266 117470093 41575 5254 
1311 798551 347584 3752 7707863 275729 117951801 42390 5212 
1311 828475 356394 3831 8208263 282824 123858601 45595 5430 
1312 849715 357472 3812 8823312 283885 127213375 46938 5607 
1313 860668 361671 3856 8957589 287229 129609960 48388 5685 

 
          1158-91هاي و نقل ريلي كشور طي سالاي حمل  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-248جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1331 8227 5119 61 2199 4022 858504 48 331 
1333 8691 5408 64 2322 4249 906985 51 350 
1333 8809 5481 65 2351 4307 919273 51 355 
1331 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 
1313 12236 7614 91 3263 5982 1276964 72 493 

 
    1158-91هاي ي كشور طي سالاي حمل و نقل درياي ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-245جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز
1331 22745 50468 742 18853 7390 4381950 ● ● 
1333 26569 522886 771 17876 9290 4775338 ● ● 
1333 56082 174049 2613 23952 13814 13392850 ● ● 
1331 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 ● ● 
1313 65333 194224 2910 39844 16712 15225352 ● ● 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
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    1158-91هاي اي حمل و نقل هوايي كشور طي سال ي آالينده و گلخانه( : ميزا  انتشار گازها1-249جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1331 33130 19965 236 41417 15698 3278080 23 92 
1333 33375 20032 237 45757 15753 3315254 23 93 
1333 38642 23389 277 43208 18388 3807949 27 107 
1331 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 
1313 41575 25395 301 34858 19962 4061147 28 114 

 
 )تن(                                   1191اي بخش كشاورزي در سال  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-281جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 0.1 3 2855 2 420 - 2 16 بنزين 

 0.4 2 49475 - 15 - 46 10 نفت سفيد 

 3666 532 9498980 23598 11799 337 55288 53939 نفت گاز 

 0.10 0.5 12594 3.9 0.014 3 183 39 نفت كور 

 5 52 2910911 ● ● ● ● ● گازطبيعي 

 3672 590 12474815 23604 12234 340 55519 54004 جمع 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
 

 )تن(                   1158-91هاي اي بخش كشاورزي طي سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-281جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1331 66599 68065 414 22296 29026 12210019 726 4508 

1333 71297 73505 457 27439 30956 13171237 805 4804 

1333 72365 73758 449 28545 31487 13662214 827 4889 

1331 71174 73105 444 17158 31095 13718063 741 4834 

1311 60871 62639 381 14128 26593 12344301 642 4136 

1311 60900 62542 380 14690 26607 12612274 649 4138 

1312 60110 61659 375 14141 26276 12937229 644 4087 

1313 54004 55519 340 12234 23604 12474815 590 3672 

 
 )تن(              1191در سال  نفت و گاز اي بخش پااليشگاه شار گازهاي آالينده و گلخانه( : ميزا  انت1-282جدول )

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 3 17 430747 ● ● ● ● ● نفت گاز 

 11 56 1435040 ● ● ● ● ● نفت كور  

 31 308 17263345 ● ● ● ● ● گاز طبيعي 

 8 78 4005424 ● ● ● ● ● گاز پااليشگا  

 2 17 1077244 ● ● ● ● ● گاز مايع 

 55 476 24211800 ● ● ● ● ● جمع 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
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 1158-91هاي طي سال نفت و گاز اي بخش پااليشگاه ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-281جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1331 ● ● ● ● ● 21307924 444 55 

1333 ● ● ● ● ● 22833085 452 53 

1333 ● ● ● ● ● 23411735 464 54 

1331 ● ● ● ● ● 24028273 474 55 

1311 ● ● ● ● ● 23522501 464 54 

1311 ● ● ● ● ● 26075335 524 62 

1312 ● ● ● ● ● 27052693 531 62 

1313 ● ● ● ● ● 24211800 476 55 

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
 

 1191اي بخش نيروگاهي براساس نوع نيروگاه در سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-284جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N نوع نيروگاه

         وزارت نيرو 

 237 1337 49524015 10165 151913 1985 465384 138513 بخاري

 51 377 18361387 2677 1960 276 10912 51942 ازيگ

 35 258 10744283 1846 1967 204 6445 66874 سيكل تدكيبي

 1 3 68599 24 0.1 6 382 127 ديزلي

 324 1975 78698285 14712 155839 2471 483123 257456 جمع

         بخش خصوصي 

 68 428 17691697 3118 11745 491 83540 43711 بخاري

 129 874 38254430 6479 3306 870 39492 108717 گازي

 124 880 35787994 6368 3891 747 21600 227612 سيكل تدكيبي

 321 2182 91734122 15965 18943 2109 144633 380041 جمع

 9 86 7312507 428 2878 6 179 14113 صنايع بزرگ 

 654 4243 177744913 31105 177660 4586 627934 651610 جمع كل 

 

 
  تن( هزار) 1191از بخش هاي مختلف انرژي در سال   NOx و   CO2 ،SO2( : ميزا  انتشار 1 -21) نمودار

 
CO2 SO2 NOx 

گازطبيعي

109251 

نفت كوره 

40160

گاز كك و 

كوره بلند 

2804

نفت گاز 

25529

 
 

نفت كوره

548 

نفت گاز 

80 

نفت 

كوره 87

گازطبيعي 

393

نفت گاز 

1413
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 به تفكيك نوع سوخت  1191اي بخش نيروگاهي در سال هاي آالينده و گلخانه( : ميزا  انتشار گاز1-288جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 

         وزارت نيرو 

 48 240 6218151 2096 966 505 18969 33117 نفت گاز 

 70 705 39833415 4389 64161 - - 153251 گاز طبيعي

 206 1030 32646719 8228 90712 1966 464154 71089 نفت كور 

 324 1975 78698285 14712 155839 2471 483123 257456 جمع

                 بخش خصوصي 

 154 770 19276842 6722 2168 1620 61219 137992 نفت گاز 

 116 1156 64943788 7197 16264 - - 225955 گاز طبيعي

 51 256 7513492 2045 511 489 83414 16093 نفت كور  

 321 2182 91734122 15965 18943 2109 144633 380041 جمع 

         صنايع بزرگ 

 0.4 2 33908 25 20 6 179 81 نفت گاز 

 7 73 4474205 403 2858 - - 14032 گاز طبيعي

 0.02 0.18 7877 ● ● ● ● ● (1)گاز كك 

 1 11 2796517 ● ● ● ● ● (1)گاز كور  بلند

 9 86 7312507 428 2878 6 179 14113 جمع 

 654 4243 177744913 31105 177660 4586 627934 651610 جمع كل 

رسند.              ( به عنوان بخشي از سوخت مصرفي در نيروگاه شرکت ذوب آهن اصفهان به مصرف مي3

  باشند.مقادير در دسترس نمي 
 

 1158-91هاي اي بخش نيروگاهي طي سال آالينده و گلخانه( : ميزا  انتشار گازهاي 1-288جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1331 181230 467663 3110 234 21848 120041574 3001 457 

1333 554784 580348 3186 166939 23715 147031875 3299 491 

1333 563998 608395 3465 151517 24873 150328219 3345 510 

1331 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 

1313 651610 627934 4586 177660 31105 177744913 4243 654 
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                       1191اي بخش نيروگاهي كشور در سال  و گلخانه  ( : شاخص انتشار گازهاي آالينده1-288جدول )  
 )گرم بر کیلووات ساعت( 

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N C نوع نيروگاه 

          وزارت نيرو 

 224.972 0.004 0.022 824.899 0.169 2.530 0.033 7.752 2.307 بخاري

 231.646 0.002 0.017 849.370 0.124 0.091 0.013 0.505 2.403 گازي

 128.167 0.002 0.011 469.945 0.081 0.086 0.009 0.282 2.925 سيكل تدكيبي

 225.376 0.012 0.036 826.379 0.292 0.001 0.070 4.605 1.525 ديزلي 

                   ش خصوصي بخ

 208.610 0.003 0.019 764.902 0.135 0.508 0.021 3.612 1.890 بخاري

 217.763 0.003 0.018 798.463 0.135 0.069 0.018 0.824 2.269 گازي

 131.968 0.002 0.012 483.882 0.086 0.053 0.010 0.292 3.077 سيكل تدكيبي

 322.545 0.001 0.014 1182.665 0.069 0.465 0.001 0.029 2.283 صنايع بزرگ 

 189.520 0.003 0.017 694.906 0.122 0.695 0.018 2.455 2.548 ميانگين كل 

0
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بخاري گازي سيكل

تركيبي
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)

CO 2 C

نمودار )23- 1( : شاخص انتشار كربن و دي اكسيد كربن از 

بخش نيروگاهي كشور در سال 1393

وزارت نيرو 0بخش خصوصي
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ر 
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گر

)

 ، SO2 نمودار )22- 1( : ميانگين شاخص انتشار گازهاي

NOx ،CO، SPM  از بخش نيروگاهي كشور در سال 1393

 1158-91هاي شور طي سالاي بخش نيروگاهي ك( : ميانگين شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-285جدول )
 )گرم بر کیلووات ساعت( 

 NOx 2SO 1SO CO SPM 2CO 4CH O2N C سال /  گاز
1331 0.993 2.521 0.017 0.002 0.116 645.885 0.015 0.002 176.15 

1333 2.552 3.058 0.02 0.766 0.127 677.826 0.017 0.003 184.862 

1333 2.631 2.843 0.016 0.707 0.116 691.69 0.016 0.002 188.643 

1331 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 

1313 2.548 2.455 0.018 0.695 0.122 694.906 0.017 0.003 189.520 



 

 

 

 

 

 

 

 

 صنعت 
 های صنعتي صرفه جویي حاصل از اجرای طرح   -

 

 حمل و نقل 

 تعداد خودروهای دوگانه سوز کشور  -

 و فروش آن CNGاحداث و راه اندازی جایگاه های   -

 صرفه جویي حاصل از طرح های اجرایي بخش حمل و نقل  -

 ساختمان و تجهيزات انرژی بر خانگي 
 های بخش ساختمان دریافت کننده حمایت ماليصرفه جویي انرژی در طرح -

  ساختمان و ميزان صرفه جویي حاصل از آن 19های اجرایي در زمينه مبحث وژهپر  -

  استانداردهای مصرف انرژی -

 صرفه جویي حاصل از ارتقا راندمان لوازم خانگي دارای برچسب انرژی -

 

 عرضه و تأمين انرژی  
  نيروگاه هاو بهينه سازی واحدهای افزایش کارایي  -

 

 آموزش و آگاهسازی 

 ای انرژیضجداول بهينه سازی عرضه و تقا -9-11-1
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وري انرژي در بخش صنعت و صرفه جويي حاصل از هاي مصوب توسط سازما  بهره( : پروژه1-289جدول )

  1191و  1192هاي اجراي  آ  در سال

 عنوا  پروژه 

 كامل طرح  صرفه جويي حاصل از اجرايبرآورد 

 انرژي الكتريكي 

 ( ساعتميليو  كيلووات)

 ارزش صرفه جويي 

 )ميليارد ريال( 

    1192سال     

 تبديل سيستم انتقال پنوماتيكي به مكانيكي در فدآيند توليد سيمان كارخانه آرتا اردبيل -
45.5 5.6 

    1191سال     

 6.5 3.5 توليد سيمان در كارخانه سيمان اردستان جايگزيني الواتور به جاي ايدليفت در فدآيند -

 8.6 3.3 جايگزيني الواتوربه جاي ايدليفت در فدآيند توليد سيمان در كارخانه سيمان خوزستان -

 5.5 2.2 جايگزيني كور  القايي موجود با كور  القايي پدبازد  در كارخانه ريخته گدي اصفهان -

 1.3 0.5 جود با راندمان باال در  دكت توليد كاني فدآوراندستگا  الكتدوموتور مو 5تعويض  -

 7.0 2.8 جايگزيني الواتور به جاي ايدليفت در فدآيند توليد سيمان در كارخانه سيمان  اهدود -

 مدار بسته نمودن آسياب سيمان و استفاد  از درايو در فن هاي گديت كولد در -

 كارخانه سيمان اردستان    

4.3 10.7 

 39.6 16.6 جمع

 
 )دستگاه(                                                              1191( : تعداد خودروهاي دوگانه سوز كشور تا پايا  سال 1-281جدول )

 1151-91 1191 1151-92 شرح / سال  

 914496 تبديل كارگاهي      
(1) 

914496 

 2397838 170000 2227838 اي  تبديل كارخانه    

 3312334 170000 3142334 خودروهاي دوگانه سوز   تعداد    

 در وزارت نفت خاتمه يافته است.   3131( پروژه تبديل کارگاهي در سال 3
 

  1158-91هاي  طي سالاندازي شده  احداث و راه CNG هايجايگاهتعداد ( : 1-281جدول )

 سال 
 تك منظوره 

 مجموع دو منظوره 
 صنايع دفاع يخصوص غيرخصوصي

1335 30 4 - 19 53 

1331 59 15 - 149 223 

1333 125 38 77 183 423 

1333 44 15 133 182 374 

1331 52 33 168 197 450 

1311 3 41 128 54 226 

1311 5 26 67 27 125 

1312 13 36 71 49 169 

1313 2 13 45 21 81 

 2124 881 689 221 333 (1158-91هاي جمع )عملكرد سال

 2289 888 700 232 469 ها )از ابتداي اجراي طرح(تعداد كل جايگاه

 125 41 57 24 3 هاي در حال ساختتعداد جايگاه

 2414 929 757 256 472 جمع كل  

 هاي نفتي ايران.  شرکت ملي پخش فرآوردهمأخذ: 
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  1158-91هاي  الدر كشور طي س CNG( : ميزا  فروش 1-282جدول )
 )میلیون مترمکعب(                                                                                                                               

  CNGميزا  مصرف  سال

1333 1841 

1333 3384 

1331 5543 

1311 6246 

1311 0219 

1312 0002 

1313 9005 

 هاي نفتي ايران. شرکت ملي پخش فرآوردهمأخذ:                       

 

 بنزين مصرف گازطبيعي به جاي  ي مصرف( : ميزا  صرفه جويي ساالنه حاصل از جايگزين1-281جدول )
 (بشکه معادل نفت خام)میلیون 

 (1) 1192 1191 1191 1159 عنوا  پروژه

 175.1 138.97 101.35 67.27 سوز  CNGخودروهاي سبك 

 26.04 21.26 16.27 11.77 سوز CNGخودروهاي سنگين 

 خاتمه يافته است. 3131( اين پروژه در سال 3

  

 موتورسيكلت  وسبك  ياستاندارد مصرف سوخت خودروها ياز اجرا يناش ييصرفه جو زا يم ينيب ش: پي (1-284جدول )

 سال

 صرفه جويي ساالنه )ميليو  ليتر(

 رف سوخت خودروهاي سبك استاندارد مص

 (4241-2به شماره ملي )

 استاندارد مصرف سوخت موتورسيكلت

 (8828-2به شماره ملي )

1335 24.29 20.68 

1331 91.24 85.01 

1333 189.02 169.42 

1333 291.89 262.14 

1331 503.9 392.62 

1311 748.41 553.48 

1311 1004.72 679.78 

1312 1196.53 756.94 

1313 1427.67 840.42 
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  (1)1159-91هاي طي سالهاي اجرايي بخش حمل و نقل جويي حاصل از طرحبيني صرفه( : پيش1-288جدول )

 عنوا  پروژه
تعداد اجرا 

 شده

 بشكه معادل نفت خام(هزار )ساالنه مقدار صرفه جويي 

1159 1191 1191 1192 1191 

 38.04 34.59 31.13 27.67 24.21 500 نصب باد كن  

 0.93 0.82 0.70 0.58 0.47 100 نصب پيش گدمكن  

در كرررابين بخررراري درجرررا و را  انررردازي نصرررب 

 خودروهاي سنگين  

1000 - - 3.64 7.28 10.91 

دسررتگا  اتوبرروس گازسرروز برره   2251وارد نمررودن 

   (2)ناوگان حمل و نقل عمومي

2250 3702.39 4629.24 5555.09 6480.94 7406.78 

   .به روز شده است سازي مصرف سوخت بهينهعات جدول مجدداً توسط شرکت ( اطال3
 به ناوگان حمل و نقل عمومي اضافه شده است.  3186اين تعداد اتوبوس از سال ( 1

 

 الحسنه از محل طرح يارانه سود تسهيالت ميزا  تسهيالت پرداختي به صورت قرض( : 1-288جدول )

 (ايرا  وري انرژي)سازما  بهره 1191ليد لوازم خانگي در سال هاي خاتمه يافته جهت توبه طرح

 نوع طرح
 تعداد

 )دستگاه(

ميزا  صرفه 

جويي برق 

 ساعت( )مگاوات

كل كاهش توا  

 )پيك سايي(

  )مگاوات(

تسهيالت پرداختي 

 )ميليارد ريال(

حمايت از ارتقاي رتبه اندژي يخچال، يخچال فديزر و 

 +A، B ،Aفديزر خانگي با رتبه هاي 

690814 133695.4 30.5 145 

 55 42.2 60710.7 188392 كولد آبي EERحمايت از ارتقاي 

 200 72.7 194406.1 879206 جمع

 

 بر و  يانرژ زاتيدر بخش تجه يانرژ يپروژه هاي مصوب توسط سازما  بهره ور( : 1-288جدول )

  1191صرفه جويي حاصل از اجراي آ  در سال

 عنوا  پروژه

 جويي حاصل از اجراي كامل طرح صرفه

 انرژي الكتريكي قابل صرفه جويي 

 ساعت()گيگاوات

 ارزش صرفه جويي 

 )ميليارد ريال(

هزار دستگا  در سال در  121با ظدفيت  R134aجايگزيني گاز مبدد 

 توليد يخچال فديزركارخانشات 

67 167.5 

 6.0 2.4 توليدي واحد در يك واحد 35111توليد روكش كولد آبي به تعداد 

در يك كارخانه اي با المپ پدبازد  جايگزيني خط توليد المپ ر ته

 توليد المپ

1188 0290 

 3143.5 1257.4 جمع
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جويي  ساختما  و ميزا  صرفه 19هاي اجرايي توسط وزارت نفت در زمينه مبحث  ( : پروژه1-285جدول )

 حاصل از آ گازطبيعي 

 نوع طرح سال 
جويي  رفهميزا  ص توليد

 واحد 

 )مترمكعب در سال(

جويي  ميزا  صرفهكل 

 پيش بيني شده 

 واحد ميزا   مترمكعب در سال(ميليو  )

1312 

هـاي شـرکت    نصب پنجره دو جداره در ساختمان

  3ملي نفت ايران گروه 

 0.12 24 مترمربع 5146

هـاي شـرکت    نصب پنجره دو جداره در ساختمان

 1ملي نفت ايران گروه 

 0.06 24 مترمربع 2500

 13.15 9 مترمربع 1461000 هاي حرارتي و محصوالت نوين ساختمانيعايق

(1) مترمربع 1200000 هاي حرارتي و محصوالت نوين ساختمانيعايق 1313
 3/3- 5/09 3.96 

 متفاوت است.  93/5تا  1/1( بسته به جنس محصول از 3   

حاصل از ارتقاء راندما  لوازم خانگي داراي برچسب نه گازطبيعي ساال( : ميزا  صرفه جويي 1-289جدول )

 توسط وزارت نفت 1191و  1192هاي سالانرژي در 

 عنوا  استاندارد
وضعيت مصرف 

 فعلي )مترمكعب(

رده 

 فعلي

وضعيت مصرف 

 هدف )مترمكعب(

رده 

 هدف

توليد 

 ساليانه

 )دستگاه(

ميزا  صرفه جويي 

رده با ارتقاء مصرف 

ه هدف فعلي به رد

 )ميليو  مترمكعب(

1192       

 G 510 A 312500 134.4 940 آبگدمكن فوري گاز سوز   -

 G 845 A 1000000 455 1300 بخاري گازسوز دودكش دار  -

 - G 350 A 250000 - بخاري گازسوز بدون دودكش  -

1191       

 آبگدمكن فوري گاز سوز   -

554 C 

554 C 

60000 

19.48 

610 D 250000 

670 E 27000 

730 F 12000 

790 G 1000 

 بخاري گازسوز دودكش دار  -

1300 D 

1000 C 

120000 

840.0 

1400 E 260000 

1600 F 350000 

1800 G 300000 

 G 250000زيد  2000

 - A 610 - 250000 - بخاري گازسوز بدون دودكش  -
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  1191-91هاي طي سال هينيروگاواحدهاي سازي  ( : عملكرد اجراي طرح افزايش كارايي و بهينه1-281جدول )  

 عنوا  پروژه
ميزا  افزايش 
توا  هر واحد 

 )مگاوات(
 آخرين وضعيت اجرايي پروژه

   1191سال 

با موفقيت  3131ابستان : تست عملكرد مربوطه در ت3133شروع پروژه در سال  5/1 نيدوگا  زاهدان 1واحد  (1)سيستم فاگ 
 انجام و سيستم تحويل موقت گرديد.

 4و  3)واحدهاي  2بلوك  (1)سيستم فاگ 
 سيكل منتظد قائم(

تست عملكرد انجام شده که همراه  3131: در تابستان 3133شروع پروژه در سال   8هر واحد 
 ها بوده است. سيستم تحويل موقت گرديد و بررسي جهت رفع ديفكت  با ديفكت

 مگاوات مندرج در قرارداد در جريان است. 1/8و نيز رسانيدن افزايش توليد به 

   1192سال 

خنك كاري هواي ورودي كمپدسور سيكل 
 نيدوگا  منتظد قائم 4و  3تدكيبي واحدهاي 

هاي مربوطه در برداري آزمايشي انجام و پس از رفع ديفكتبهره 3131در تير ماه   19
 رداري مطمئن انجام گرفته است.ببهره 3131تابستان 

   1191سال 

هر دو واحد انجام شده است. واحد  ييبوده، تست کارا 3131شروع پروژه از سال  3:  1واحد  (4و  3سيكل تدكيبي  هيد رجايي )واحدهاي 
در سال  زين 4موقت خواهد شد و واحد  ليها تحوفكتيپس از رفع د متعاقباً 1

 د.تحويل موقت خواهد ش 3134
 33:  4واحد 

 3134فاز مطالعاتي و تهيه اسناد مناقصه آغاز شده و در سال  3131در سال  33-31 : هر واحد (4و  3)واحدهاي  (2)سيكل تدكيبي قم 
 مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

به  3134آغاز شده است و در تير ماه هاي اجرا سيستم فعاليت 3131در سال  31واحد هر  (2و  1)واحدهاي  (2)سيكل تدكيبي زوار  
 بهره برداري خواهد رسيد.

هاي سوپد هيت( بازسازي بويلد ) لوله
 نبدوگا  بندر عباس

 تحويل دايم شد. 3131شروع و در سال  39اين پروژه در سال  39

 نمايد.ميدوره گارانتي را طي  31شروع و در سال  33در سال  -- نصب سيستم پايش سوخت در نيدوگا  رامين

 هاي تحت پوشش بخش خصوصي.  ( نيروگاه1       باشد.  ( سيستم فاگ، سيستم خنک کن هواي ورودي جهت مواجهه با کاهش توان توليدي در تابستان مي3
 
 از محل طرح توسعه استفاده از المپ كم مصرف 1191انجام شده در سال  لوتيپا يهاحاصل از پروژه جينتا( : 1-281جدول ) 

 وا  و مجري پروژهعن
ها / تعداد المپ
هاي چراغ

 تعويض شده

كاهش توا  
 )كيلووات(

صرفه جويي در 
مصرف انرژي ساليانه 

 ساعت()مگاوات

صرفه جويي 
سوخت )بشكه 
 معادل نفت خام(

اصالح سيستم روشنايي معابر بـا اسـتفاده از   
   LEDهاي چراغ

    

 290 141 35 350  دكت توزيع نيدوي بدق استان گلستان

 290 141 35 350  دكت توزيع نيدوي بدق استان يزد

 167 81 20.2 202  دكت توزيع نيدوي بدق استان خداسان جنوبي

 288 140 34.8 348  دكت توزيع نيدوي بدق  هدستان اصفهان

 1035 503 125 1250 جمع

هاي اصالح سيستم روشنايي با استفاده از المپ
LED اي دولتي هاي در ساختما لوله 

    

 198 96 48 1600  دكت توانيد

 173 84 42 1400 اي استان خوزستان دكت بدق منطقه

 161 78 39 1300 اي استان هدمزگان دكت بدق منطقه

 173 84 42 1400 اي استان يزد دكت بدق منطقه

 210 102 51 1700 اي استان زنشان دكت بدق منطقه

 74 36 18 600 ستان و بلوچستاناي استان سي دكت بدق منطقه

 1775 861 123 4100 بيمارستان طالقاني تهدان

 2764 1341 363 12100 جمع

 3799 1843 488 13350 جمع كل 
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 مروري بر تحوالت بازار جهاني انرژي  -2-1

  نفت: 

  سال.  5/51 میلیارد بشکه با عمري بالغ بر 2/2011به میزان  1122وجود ذخایر تثبیت شده نفت جهان در سال 

  اي ذخایر نفت كشورهاي غیرمیلیون بشکه 3/983كاهش ذخایر نفت جهان متأثر از كاهش OECD  و كاهش

 . OECDذخایر كشورهاياي میلیون بشکه 9/592

  درصد از ذخایر نفتي جهان به سه كشور ونزوئال، عربستان سعودي و كانادا. 2/29اختصاص 

  به  1122میلیون بشکه در سال  5/2851اختصاص بیشترین حجم كاهش ذخایر نفت خام جهان به میزان

 كشور روسیه به دلیل كاهش اكتشافات و افزایش برداشت. 

  ن بشکه ذخایر تثبیت شده در منطقه خاورمیانه نسبت به سال قبل تحت تأثیر افزایش میلیو 9/2320افزایش

 ذخایر كشورهاي عربستان سعودي، قطر و عمان.

  درصد نسبت به سال قبل از آن.   1/1با رشد  1122میلیون تن نفت خام در سال  9/9082تولید 

  درصد به آمریکاي مركزي و جنوبي،  2/21درصد از كل تولید نفت جهان به آمریکاي شمالي،  2/28اختصاص

 . درصد به آسیا و اقیانوسیه 3/3درصد به آفریقا و  0/3درصد به خاورمیانه،  1/92درصد به اروپا و اورآسیا،  0/11

  اختصاص بیشترین حجم افزایش تولید نفت جهان به ایاالت متحده آمریکا در منطقه آمریکاي شمالي به

 در این منطقه. دلیل افزایش تولید نفت شل

  گیري دقیق در سطح تولید. میلیون تن نفت مکزیك نسبت به سال قبل به دلیل پیشرفت در روش اندازه 1/5كاهش 

  اختصاص بیشترین حجم كاهش تولید نفت در میان كشورهاي عضو اوپك به كشور لیبي به دلیل اختالفات و

 ل. بت به سال قبنس در لیبي هاي سیاسي و همچنین عدم حاكمیت مركزي خشونت

  به قبل میلیون تن افزایش نسبت به سال  9/9افزایش حجمي قابل مالحظه تولید نفت خام كشور روسیه با

 ها.  رغم كاهش قیمت علي ،كوچك و متوسطهاي انرژي  دلیل افزایش تولید توسط شركت

  د كاهش به سوریه به درص 3/28بیشترین كاهش تولید نفت خام در منطقه خاورمیانه نسبت به سال قبل با

هاي بزرگ نفت سوریه  هاي موجود در سوریه از جمله در اختیار گرفتن تعداد زیادي از چاه دلیل ناآرامي

هاي غرب و تصمیم  ها بر ضد تأسیسات نفتي، تحریم توسط نظامیان شورشي، افزایش حمالت تروریست

 خارجي براي متوقف كردن تولید. هاي شركت

   میلیون تن نسبت به سال قبل از آن.  5/0با كاهش  1129تن نفت خام در سال  میلیون 3/9085مصرف 

  جهان شامل مصرف بخش تبدیل، خود مصرفي بخش انرژي و مصرف خام درصد مصرف نفت  2/20اختصاص

 .OECDدرصد باقیمانده به كشورهاي غیر  3/51و اختصاص  OECDنهایي به كشورهاي 

 جهان، داراي مقام نخست خام درصدي از كل مصرف نفت  3/23دل ایاالت متحده آمریکا با سهمي معا

 . جهان كننده نفت مصرف
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  و در نتیجه كاهش موجودي انبارهاي نفت جهان. 1129جهان از تولید آن در سال خام پیشي گرفتن مصرف نفت 

  ویژه در ده سال اخیر به كشورهاي منطقه اروپا و اورآسیا به خام اختصاص كمترین میزان مصرف نفت

كنندگان به اروپایي،  به دلیل كند بودن روند رشد اقتصادي اروپا  و همچنین واكنش مصرف  OECDكشورهاي 

 هاي باالي سوخت به ویژه در بخش حمل و نقل.  قیمت

 1/218كننده نفت خام در منطقه خاورمیانه به عربستان سعودي به میزان  اختصاص بیشترین كشور مصرف 

درصد نسبت به سال قبل با توجه به كاهش بهاي نفت از طرف این كشور به  2/3د منفي میلیون تن و با رش

 دالیل سیاسي. 

  درصد و همچنین  8/99در جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه به میزان خام اختصاص بیشترین سهم مصرف نفت

 میلیون تن. 2/2138بیشترین مصرف نفت خام به كشورهاي این منطقه در بخش پاالیشگاهي به میزان 

  متأثر از  ، عمدتاًنسبت به سال قبل از آن 1122هاي نفت جهان در سال  درصدي ظرفیت پاالیشگاه 2/2رشد

به ویژه چین، امارات متحده عربي، روسیه و عربستان  OECDافزایش ظرفیت پاالیشي در كشورهاي غیر 

 مریکا، انگلستان و استرالیا. نظیر  ژاپن، ایاالت متحده آ OECDسعودي و كاهش ظرفیت كشورهاي 

  9میلیون بشکه در روز،  9/3و  2/22، 8/20كشورهاي آمریکا، چین و روسیه هریك با ظرفیت پاالیشگاهي 

 كشور بزرگ پاالیش كننده نفت خام در جهان.

  هزار بشکه  5/291به میزان  1122كاهش ظرفیت پاالیشي كشورهاي اروپایي به خصوص در انگلستان در سال

افزایش  هاي اروپا، عملیات پاالیشي خود را به دلیل روز نسبت به سال قبل از آن. اكثر پاالیشگاهدر 

هاي پاالیشي در پي اجراي برخي از مقررات سخت زیست محیطي به همراه سودهاي اندك پاالیشي،  هزینه

 متوقف كردند.  ،هاي شدید در بازار نفت خام و گاز ارزان و رقابتحجم پائین تقاضا، عدم دسترسي به 

 هاي نفتي در كشورهايتولید فرآورده OECD  5/0، 3/0، 1/91، 1/99میلیون تن و سهم  9/2325به میزان ،

درصدي نفت گاز، بنزین موتور،  نفت جت، نفت كوره سنگین، گازمایع و اتان، نفت سفید و  1/28و  5/2، 1/1

 .1122ها در سال ها از كل تولید فرآوردهسایر فرآورده

 2/9502و  2/9323، به ترتیب به میزان 1129هاي نفتي در جهان در پایان سال  تولید و مصرف نهایي فرآورده 

 میلیون تن. 

  هاي نفتي در كشورهاي  درصدي مصرف ساالنه فرآورده 9/2كاهشOECD  درصدي آن در  0/9و افزایش

 تا كنون.  1112از سال  OECDكشورهاي غیر 

 هاي عمده نفتي جهان به نفت گاز و نفت سفید به  ن سهم از مصارف فرآوردهاختصاص بیشترین و كمتری

 درصد. 8/2و  9/99میزان 

 1129درصد در سال  1/32هاي نفتي جهان به بخش حمل و نقل با  اختصاص باالترین سهم از مصارف انرژي فرآورده. 

  میلیون تن. 3/1111و  0/1131ان ، به ترتیب به میز1129واردات و صادرات نفت خام در جهان در پایان سال 
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 درصد، همچنان  2/3خام نسبت به سال قبل به میزان  ایاالت متحده آمریکا با وجود كاهش رشد واردات نفت

 داراي مقام نخست واردكننده نفت در جهان.

 یزان اختصاص بیشترین و كمترین واردكننده نفت خام به ترتیب به منطقه آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه به م

 .1129در سال  میلیون تن 9/12و  9/338

  میلیون  0/199و  3/905اختصاص رتبه اول و دوم به دو كشور عربستان سعودي و روسیه هریك به میزان

 .1129در سال  تن به عنوان بزرگترین صادركنندگان نفت خام جهان

 ها در ایران  به دلیل وجود تحریم اختصاص بیشترین كاهش به كشورهاي ایران در خاورمیانه و لیبي در آفریقا

 .1129در سال  ها در لیبي ها و تنش و وقوع ناآرامي

  میلیون تن افزایش به دلیل  3/29اختصاص بیشترین افزایش حجم صادرات نفت خام به كشور كانادا با

 .1129در سال  افزایش تولید در این كشور و وجود خریدار مطمئني نظیر ایاالت متحده آمریکا

 9/2112و  2/2250، به ترتیب به میزان 1129در جهان در پایان سال  هاي نفتي دات و صادرات فرآوردهوار 

 میلیون تن.

 هاي نفتي در جهان به كشورهاي سنگاپور، هلند، ایاالت متحده  اختصاص بزرگترین واردكنندگان فرآورده

 درصد. 3/9و  0/2، 3/5، 0/0، 1/3یك با سهمي معادل  آمریکا، چین و ژاپن هر

 5/3، 0/0هاي نفتي نسبت به سال گذشته، به ترتیب با اختصاص بیشترین افزایش حجم واردات فرآورده ،

به دلیل تأمین میلیون تن افزایش مربوط به كشورهاي عربستان سعودي، مالزي، آلمان و بلژیك  1/5و  2/5

مالزي، كه در واحدهاي كراكر  تقاضاي نفتااي در عربستان سعودي،  نیاز بخش صنعت و حمل و نقل جاده

ماه خریداري  21سبب گردیده این كشور جهت جبران نیازهاي خود، نفتا را به صورت تك محموله به مدت 

 در دو كشور آلمان و بلژیك.اي  نماید، همچنین به ویژه در بخش حمل و نقل جاده

  ست آزادسازي اقتصادي ایاالت ، به دلیل متوقف شدن سیا1122كاهش قابل مالحظه قیمت نفت خام در سال

تقویت قیمت دالر و كاهش قیمت نفت خام جهاني و نیز عدم قبول كاهش تولید از سوي  ومتحده آمریکا 

 برخي از كشورها به ویژه كشورهاي عضو اوپك از جمله عربستان سعودي و امارات متحده عربي.

 رهاي اروپایي.تأثیر كاهش قیمت نفت خام جهان بر اقتصاد كشو 

 هاي نوین در زمینه  تأثیر كاهش قیمت نفت بر محیط زیست و به دنبال آن متوقف شدن تحقیق و توسعه فناوري

 و ایجاد خطر براي كره زمین و ساكنین آن.تجدیدپذیر یا سبز در مقیاس انبوه و صنعتي  هاي تولید انرژي

  سبت به سال قبل از آن.ن 1122درصدي قیمت نفت خام سبك و سنگین ایران در سال  1/3و  9/3كاهش 

 

  گازطبیعي: 

 سال. 2/52با عمري معادل  1122تریلیون متر مکعب در سال  2/280برآورد ذخایر گازي جهان به میزان 
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 درصد،  اروپا و اورآسیا  0/21: خاورمیانه 1122سهم مناطق مختلف دنیا از ذخایر گازطبیعي جهان در سال

درصد و آمریکاي مركزي  5/3درصد، آمریکاي شمالي  3/0آفریقا  درصد، 1/8درصد، آسیا و اقیانوسیه  1/92

 درصد. 2/2و جنوبي 

 ( به دلیل  2/985اختصاص بیشترین افزایش حجم ذخایر گازطبیعي به روسیه )میلیارد متر مکعب

 2/251گذاري در مناطق جدید این كشور و اختصاص بیشترین كاهش حجم ذخایر گازطبیعي قطر ) سرمایه

 اي و اكتشافي جدید، در كنار برداشت از این ذخایرهاي توسعه ر مکعب( به دلیل عدم انجام فعالیتمیلیارد مت

  درصد  9/1با افزایش رشدي معادل  1122میلیارد متر مکعب گازطبیعي در جهان در سال  5/9515تولید

 نسبت به سال قبل از آن.

  3/13درصد، آمریکاي شمالي  2/91اورآسیا سهم مناطق مختلف دنیا از تولید گازطبیعي جهان : اروپا و 

درصد و آمریکاي مركزي و جنوبي  3/5درصد، آفریقا  8/22درصد، آسیا و اقیانوسیه  3/25درصد، خاورمیانه 

 درصد. 1/5

  .تولید بیش از یك سوم گازطبیعي جهان توسط دو كشور ایاالت متحده آمریکا و روسیه 

 نسبت به سال قبل، به كشورهاي  1122ید گازطبیعي در سال اختصاص بیشترین افزایش و كاهش حجم تول

 میلیارد متر مکعب كاهش. 3/22میلیارد متر مکعب افزایش و  8/90آمریکا و روسیه به ترتیب با 

  0/9و كاهش رشد  1122در سال میلیارد مترمکعب  0/2115و  1/2113واردات و صادرات گازطبیعي به میزان 

 درصدي صادرات در دوره مشابه.  3/9و  كاهش  قبلنسبت به سال واردات  درصدي

 9/30  درصد به صورت  0/91درصد سهم مبادله گازطبیعي از طریق خط لوله وLNG . 

  تجارت جهاني افزایشLNG  میلیارد مترمکعب در سال  0/918به  1129میلیارد مترمکعب در سال  1/912از

 وط لوله و اتصاالت داخلي برخي از كشورهاي  عدم توسعه شبکه خط متعددي از جمله یلبه دال  1122

 . OECDبه ویژه در كشورهاي غیر  ،LNGكننده وارد

  میلیارد  2/9و افزایش   1/2335به  1121میلیارد مترمکعب در سال  9/2329مصرف نهایي گازطبیعي معادل

 متر مکعب نسبت به سال گذشته آن.

  كاهش مصرف گازطبیعي در كشورهاي غیرOECD هاي برخي از كشورهاي ها، به دلیل سیاستسال پس از

هاي هاي آنان و توسعه ظرفیت نیروگاهآسیایي در كاهش مصرف گازطبیعي در تركیب سوخت مصرفي نیروگاه

 زغال سوز.

  كننده گاز جهاندرصد در جایگاه نخست در میان مناطق مصرف 3/92منطقه اروپا و آسیا با سهم. 

  یي گازطبیعي جهان به دو كشور اسلواكي و ایاالت متحده آمریکا.درصد مصرف نها 3/31اختصاص 

 1 افزایش مصرف گاز طبیعي در چین ناشي از سیاستهاي جدید كاهشCO سنگ و نفت ناشي از مصرف زغال

 .LNG  هاي دریافت ترمینالراه اندازي و به  و جایگزیني گازطبیعي در این كشور
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 جنوبي ناشي از افت تولید برق آبي به دلیل خشکسالي  كزي ومر در آمریکاي ي گازطبیعيافزایش تقاضا

 حاكم بر این منطقه.

 هاي صنعت، خانگي، تجاري و عمومي، حمل و نقل، مصارف غیر انرژي، كشاورزي  و سایر مصارف سهم بخش

و  3/1، 2/22،  3/3، 0/29، 2/91، 2/90به ترتیب به میزان  1129از مجموع مصارف نهایي گازطبیعي در سال 

 درصد. 1/1

  درصد  9/20درصدي و  1/91نوسان در قیمت گازطبیعي در بازارهاي مختلف نسبت به سال گذشته با افزایش

 درصدي در بازار انگلیس و سیف 2/25درصدي و  0/11در بازار كانادا و  ایاالت متحده و كانادا تا كاهش 

 اتحادیه اروپا.

 

 برق: 

  كل ظرفیت نصب شده برق كشورهايOECD  از درصدي نسبت به سال قبل  9/1با رشد  1122در پایان سال

 گیگاوات. 0/1831به  آن

  هاي برق كشورهاي درصدي از كل ظرفیت نصب شده نیروگاه 2/31سهمOECD  هاي حرارتي،   به نیروگاه

ي بادي و هادرصدي به نیروگاه 5/0اي، هاي هستههدرصدي به نیروگا 3/21هاي آبي، درصدي به نیروگاه 3/23

 .1122ها در سالدرصد به سایر نیروگاه 1/5

  هاي برق كشورهاي درصد ظرفیت نیروگاه 2/31اختصاصOECD   به چهار كشورایاالت متحده آمریکا، ژاپن

 آلمان و كانادا .

 برق در كشورهاي تراوات ساعت  0/21001 تولیدOECD  درصد از برق كشورهاي  0/58و تولید  1122در سال

OECD  درصد از سایر  2/3درصد از انرژي آبي و  5/29اي، درصد از انرژي هسته 2/28هاي فسیلي، سوخت از

 هاي تجدید پذیر و پسماندها .انرژي

 درصد و  2/2درصد، زمین گرمایي  3/2هاي زیستي هاي تجدیدپذیر )سوخترشد تولید برق حاصل از انرژي

درصد( و كاهش رشد تولید  8/22هاي تجدیدپذیر ر انرژيرشد حاصل از بکارگیري انرژي باد، خورشید و سای

 .1129درصد نسبت به سال  1/2و  5/1هاي فسیلي و آبي به میزان برق حاصل از سوخت

  از منابع مختلف در كشورهاي  درصد( 8/1) رشد تولید برقنزولي روندOECD   ،به در مقایسه با سال قبل

بخش گاز در تقاضاي گاز این منطقه، در نتیجه كاهش  تقاضاي وقفه كاهش بي اروپا، خش صنعتبركود دلیل 

دار  سنگ یارانه كاهش نسبي جذابیت اقتصادي گاز در مقایسه با منابع انرژي تجدیذپذیر و ذغالنیروگاهي، 

 . 1129در سال هاي كربن منتشره  براي بخش تولید برق و نهایتاً افت شدید قیمت سهمیه

 هاي زیستي و پسماند در تولید برق كشورها به كشور هاي تجدیدپذیر، سوختاختصاص باالترین سهم انرژي

ریزي جهت و برنامهنیروي باد درصدي برق تولیدي این كشور از  1/22تولید  درصد سهم، و 5/58دانمارك با 
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 .تولید برق در سواحل دریاانرژي و  این ازتوسعه روند استفاده هرچه بیشتر 

  نسبت به سال   درصد 3/1 معادل يبا رشد 1129ساعت برق در جهان در سال  اواتتر 0/19215تولید ناویژه

 درصد از كل تولید برق جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه. 3/22قبل از آن و اختصاص 

 و رسیدن  1122پس از حادثه در نیروگاه فوكوشیما در سال   1122اي ژاپن در سال توقف تولید برق هسته

هاي درصد تولیدبرق این كشور با تکیه بر سوخت 9/82به صفر و تولید  1129ي در اكتبر اتولید برق هسته

 اي بر اساس قوانین تازه.فسیلي و همچنین آغاز راه اندازي نیروگاه هسته

 نقطه عطفي مهم در این زمینه و حركت به  پذیر، بیانگرهاي تجدیدجهش قدرتمندانه چین به سوي انرژي

 آب، باد و انرژي خورشیدي و در نتیجه افزایش امنیت انرژي و كاهش انتشار كربن. سوي تولید برق از 

  گذاشتن  سر  درصد تولید برق و پشت 9/19چین بزرگترین كشور تولید كننده برق جهان با در اختیار داشتن

 به بعد. 1122برق دنیا از سال   كننده آمریکا به عنوان بزرگترین تولید

  درصد از مصرف  8/21سنگ در جهان با در اختیار داشتن سهم  تولید برق از زغالجایگاه نخست چین در

درصدي از كل  1/02و  هاي قابل احتراقدرصدي مصرف آن نسبت به سایر سوخت 1/35این سوخت و سهم 

 چین.بر بازار باقي ماندن این سوخت حکمفرما تولید برق این كشور در منطقه و 

 ها، خود مصرفي بخش انرژي و سایر  ت انتقال و توزیع، مصارف داخلي نیروگاهمیزان واردات، صادرات، تلفا

 2/2و  0/892، 8/2112، 3/2311، 2/331 ،1/330 به ترتیب بالغ بر 1129 مصارف برق جهان در سال

 ساعت. تراوات

  آمریکاي  به ترتیب به مناطق 1129اختصاص كمترین سهم تلفات انتقال و توزیع از تولید ناویژه برق در سال

 درصد و بیشترین سهم تلفات انتقال و توزیع از تولید ناویژه برق با 2/0و  0/3با  شمالي و آسیا و اقیانوسیه

 و خاورمیانه. آمریکاي مركزي و جنوبي، آفریقا  به ترتیب به مناطق 2/22و 8/21 ، 3/22

 درصد به بخش صنعت،  9/21با اختصاص  1129 ساعت برق در جهان در سال تراوات 0/23512 مصرف نهایي

 5/2درصد به بخش كشاورزي،  8/1درصد به بخش تجاري و عمومي،  2/11درصد به بخش خانگي،  1/10

 درصد به سایر مصارف.  1/2 درصد به بخش حمل و نقل و

  درصدي به دلیل رشد تولیدات  9/3درصدي و رشد  2/19چین بزرگترین مصرف كننده برق جهان با سهم

 افزایش تولید فوالد خام و تولید خودرو. صنایع سنگین و

  متوسط قیمت برق بخش خانگي و صنعتي در كشورهايOECD  و  3/20، به ترتیب به میزان 1122در سال

 ساعت.  سنت به ازاي هر كیلووات 3/21

 

 سنگ: زغال

  سال. 221با طول عمر 1129 میلیارد تن حجم ذخایر زغال سنگ جهان در سال 5/832برآورد 
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 درصد از ذخایر زغال سنگ جهان به پنج كشور ایاالت متحده آمریکا، روسیه، چین،  01اص بیش از اختص

 استرالیا و هندوستان.

  درصدي آن  1/0كاهش  و 1122 میلیون تن زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن در سال 3/8112تولید

 . 1129نسبت به سال 

  حرارتي، لیگنیت و نارس در جهان و رشد ناچیز آن میلیون تن انواع زغال سنگ كك شو،  2/0832تولید

 هاي مختلف انرژي، پس از نفت خام.نسبت به سال قبل و دارا بودن باالترین سهم تولید در بین حامل

  درصد از كل  9/1درصد و سنگ نفت  2/21، لیگنیت و نارس 5/29، كك شو 8/05سهم زغال سنگ حرارتي

 سنگ.تولید جهاني زغال

  درصد از كل تولید جهاني.  2/38میلیون تن زغال سنگ در منطقه آسیا و اقیانوسیه و دارا بودن  1/5905تولید 

  و اختصاص رتبه اول زغال سنگ 1122میلیون تن زغال سنگ توسط كشور چین در سال 3/9310تولید  ،

 درصد از كل تولید( به این كشور در سال مورد نظر.  0/25جهان )

  درصد نسبت به سال قبل. 0/3تولید زغال سنگ جهان به هندوستان با رشدي معادل اختصاص بیشترین افزایش 

  درصدي  2/0و كاهش   1122میلیون تن زغال سنگ و فرآورده هاي حاصل از آن در سال  1/8132مصرف

 نسبت به سال پیش.

  درصد   9/1 و 1/21و  1/29، 5/03سهم مصرف زغال حرارتي، كك شو، لیگنیت و نارس و سنگ نفت به ترتیب

 از مصرف زغال سنگ جهان.

  میلیون تن انواع زغال سنگ كك شو، حرارتي، لیگنیت و نارس و سنگ نفت در جهان و  2/0352مصرف

 درصدي آن نسبت به سال قبل. 3/1كاهش 

 به نسبت چند سال اخیر به دلیل آرام شدن نرخ رشد  1122كاهش مصرف زغال سنگ جهان در سال

ریزي براي صنایع داراي شدت انرژي باال و مدیریت میزان مصرف انرژي در صنایع  امهاقتصادي در جهان، برن

سنگ با گازطبیعي و پذیري زغالهاي زیست محیطي عدم رقابت ها در خصوص آلودگي مذكور، افزایش نگراني

 هاي باالتر استخراج، تولید، حمل.هاي تجدیدپذیر به دلیل هزینهانرژي

  میلیون تن واردات و صادرات جهاني زغال سنگ.  3/2930و  3/2221حجم 

  1122درصد از واردات و صادرات جهاني زغال سنگ به منطقه آسیا و اقیانوسیه در سال  2/32 و 3/01اختصاص. 

  اختصاص بیشترین  واردات زغال سنگ جهان به كشورهاي چین، هندوستان، ژاپن، كره جنوبي و عمده

 اندونزي، استرالیا، فدراسیون روسیه ایالت متحده آمریکا. صادرات زغال سنگ جهان به سه كشور

  درصدي قیمت اسپات زغال سنگ منطقه آپاالچي مركزي ایاالت متحده  2/21و  5/28، 0/0،  2/9كاهش

 آمریکا، قیمت شاخص پایه شمال غرب اروپا، قیمت سیف وارداتي زغال سنگ كك شو و حرارتي ژاپن. 
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   2نفت -1-1

  فت ذخایر ن -2-1-1

ميليون بشکه كاهش نسبت به سال قبل از  3/809، با 4102مجموع ذخاير تثبيت شده نفت جهان در پايان سال 

به به ترتيب  OECDو غير  OECDميليارد بشکه رسيد. اين امر به دليل كاهش ذخاير نفت در كشورهاي  0/0011آن به 

سه كشور ونزوئال، عربستان سعودي و كانادا در مجموع با ميليون بشکه بوده است. در اين سال،  8/393و  3/130ميزان 

اند. در اين ميان سهم ذخاير كشور  درصد، بيشترين ميزان ذخاير نفت جهان را در اختيار داشته 2/23سهمی معادل 

ه اخير، درصد بوده است. ذخاير نفت دو كشور ونزوئال و كانادا در ده 4/01و كانادا  0/01، عربستان سعودي 1/00ونزوئال 

به علت وجود ذخاير تثبيت شده نفت فوق سنگين و غير متعارف افزايش چشمگيري داشته است. اين امر موجب ارتقاء 

 هاي اول و سوم جهان گرديده است. جايگاه اين دو كشور به رتبه

يك  ، حدود4102درصد بوده است. در سال  3/00سهم ذخاير نفتی كشورهاي عضو اوپك در پايان سال مزبور، 

نيمی از ذخاير كشورهاي عضو اوپك به دو كشور ونزوئال و عربستان سعودي تعلق داشته است.  سوم ذخاير نفت جهان و

توان به عربستان سعودي، ايران، عراق  ذخاير نفتی اوپك عمدتاً در منطقه خاورميانه قرار گرفته است، كه از آن جمله می

 اند.  از ذخاير كل جهان را به خود اختصاص دادهدرصد  9/38و كويت اشاره كرد كه در مجموع 

درصد از  0/20ميليارد بشکه ذخاير معادل  0/901در ميان مناطق مختلف جهان، منطقه خاورميانه با دارا بودن 

كل ذخاير تثبيت شده نفت جهان، مقام اول را به خود اختصاص داده است. مناطق آمريکاي مركزي و جنوبی، آمريکاي 

درصد از ذخاير  1/4و  3/0، 0/8، 0/03، 2/08پا و اورآسيا، آفريقا و آسيا و اقيانوسيه نيز به ترتيب با دارا بودن شمالی، ارو

، در مناطق و 4102هاي بعدي قرار دارند. مهمترين تحوالت بخش ذخاير در سال  تثبيت شده نفت جهان در رتبه

 باشد: كشورهاي مختلف جهان بدين شرح می

اي ذخاير تثبيت شده در منطقه آمريکاي مركزي و جنوبی نسبت به سال قبل ليون بشکهمي 0/234افزايش  –

 كشورهاي كلمبيا و برزيل و كاهش ذخاير كشور اكوادور. در ذخاير  تحت تأثير افزايش اكتشاف

ميليون بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه اروپا و اورآسيا نسبت به سال قبل تحت تأثير  1/4219كاهش  –

كاهش ذخاير كشور روسيه، كاهش ذخاير كشور نروژ به دليل كاهش طبيعی در ذخاير ش برداشت و افزاي

 ميادين نفتی درياي شمال و كاهش ذخاير كشور دانمارك. 

 .ميليون بشکه 1/0914كاهش در ذخاير نفت جهان به كشور روسيه، با اختصاص بيشترين  –

نطقه خاورميانه نسبت به سال قبل عمدتاً تحت تأثير ميليون بشکه ذخاير تثبيت شده در م 3/0820افزايش  –

 افزايش ذخاير كشورهاي عربستان سعودي، قطر و عمان.

ميليون بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه آفريقا نسبت به سال قبل تحت تأثير كاهش ذخاير  1/811كاهش  –

 . نفتی كشور گينه استوايی و مصر

سال برآورد شده است كه با توجه به ميزان برداشت نفت در سال  1/14عمر ذخاير نفت جهان به طور متوسط 

 
 گيرند.   سنگ به دست آمده، در برنمی هاي مايعی را كه از ساير منابع نظير مشتقات زغال شود و سوخت هاي قيردار، مايعات و ميعانات گازي می ( شامل نفت خام، شيل، شن0
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، آمريکاي شمالی 9/24، آفريقا 9/00سال، خاورميانه  011، عمر ميادين نفتی آمريکاي مركزي و جنوبی بيش از 4102

اير نفتی كليه گردد. الزم به ذكر است كه عمر ذخ سال برآورد می 0/02و آسيا و اقيانوسيه  0/42، اروپا و اورآسيا 1/32

   رسد.سال می 21كشورهاي عضو اوپك به استثناي اكوادور، قطر، آنگوال و الجزاير به بيش از 

 

 تولید نفت  -1-1-1

درصد رشد( به  1/4تن افزايش نسبت به سال قبل از آن ) ميليون 1/04، توليد نفت جهان با 4102در سال 

ره نقش كليدي را در توليد نفت جهان به عهده دارند. در اين سال، ميليون تن رسيد. كشورهاي عضو اوپك هموا 3/3090

كاهش داشته است. در سال مورد  درصد 4/1نفت اين كشورها نسبت به سال قبل تغيير چندانی نداشته و تنها توليد 

اند. توليد ، بيشترين كاهش توليد نفت را داشتهدر ميان كشورهاي عضو اوپك كشورهاي آفريقايی به ويژه ليبیبررسی، 

 9/29قبل، هاي سياسی و همچنين عدم حاكميت مركزي نسبت به سال  نفت در اين كشور به دليل اختالفات و خشونت

در مقابل بيشترين افزايش توليد در ميان كشورهاي عضو اوپك عمدتاً متعلق به كشورهاي است. درصد كاهش داشته 

درصد  0/01درصد به آمريکاي شمالی، 2/09از كل توليد نفت جهان  ،4102خاورميانه به ويژه عراق بوده است. در سال 

درصد  8/8درصد به آفريقا و  0/8درصد به خاورميانه،  4/30درصد به اروپا و اورآسيا،  0/41به آمريکاي مركزي و جنوبی، 

ال مورد بررسی به به آسيا و اقيانوسيه تعلق داشته است. اهم تحوالت بخش توليد نفت در كشورهاي مختلف جهان در س

 باشد:  شرح ذيل می

ميليون تن توليد نفت خام در منطقه آمريکاي شمالی نسبت به سال قبل به دليل افزايش توليد  0/31افزايش  –

 نفت شل در اين منطقه.

ميليون تن نسبت به  2/12اختصاص بيشترين افزايش توليد نفت خام جهان به اياالت متحده آمريکا به ميزان  –

  سال قبل.

اختصاص رتبه سوم به اياالت متحده آمريکا به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت جهان بعد از كشورهاي روسيه  –

 و عربستان سعودي.

گيري دقيق و پيشرفته در  ه هاي اندازكارگيري روش  ميليون تن توليد نفت مکزيك به دليل به 1/1كاهش  –

 سطح توليد.

قه آمريکاي مركزي و جنوبی مربوط به دو كشور برزيل و ونزوئال هر بيشترين افزايش و كاهش توليد در منط –

هاي  كاهش توليد نفت ونزوئال به دليل كاهش قيمت .ميليون تن نسبت به سال قبل 4/0و  0/00يك به ميزان 

  .بوده است جهانی نفت خام

نيز به دليل فعال بودن  افزايش توليد نفت برزيل به دليل افزايش توليد در ميادين نفتی پري سلت و لوال و –

 ها در اكتشاف ميادين نفتی بزرگ. شركت

كاهش توليد نفت خام در كشورهاي آذربايجان )به دليل ايجاد مشکالت فنی در بزرگترين ميدان نفتی اين  –

كشور(، انگلستان )به دليل پير شدن ميادين نفتی اين كشور( و قزاقستان )به دليل توقف توليد در بزرگترين 
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هزار تن نسبت به سال قبل در منطقه اروپا  0111و  0080، 0422نفتی اين كشور( به ترتيب به ميزان ميدان 

 و اورآسيا. 

ميليون تن افزايش نسبت به سال قبل به  3/3كشور روسيه با قابل مالحظه توليد نفت خام حجمی افزايش  –

 .ها هش قيمتكا رغم علی ،انرژي كوچك و متوسطهاي  دليل افزايش توليد توسط شركت

درصد توليد نفت خام در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل عمدتاً به دليل افزايش توليد نفت  4/4افزايش  –

 خام در عراق و ايران.

رغم بی ثباتی  افزايش توليد نفت خام در عراق به دليل تقويت اقتصاد جهانی و افزايش تقاضاي جهانی، علی –

 ها در اين كشور. سياسی و خشونت

 المللی. هاي بين رغم وجود تحريم افزايش ظرفيت توليد نفت خام ايران جهت حفظ نمودن سهم خود در اوپك علی –

درصد كاهش به سوريه  8/29بيشترين كاهش توليد نفت خام در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل با  –

اختيار گرفتن تعداد زيادي از از جمله در اين كشور هاي موجود در  به دليل ناآرامیاختصاص داشته است كه 

هاي  تأسيسات نفتی، تحريمبه ها  هاي بزرگ نفت سوريه توسط نظاميان شورشی، افزايش حمالت تروريست چاه

 .بوده است خارجی براي متوقف كردن توليد هاي غرب و تصميم شركت

ر توليد نفت در درصدي توليد نفت در منطقه آفريقا نسبت به سال قبل به دليل كاهش چشمگي 0/0كاهش  –

 .9/29كشور ليبی به ميزان 

ميليون تن به كشور ليبی به دليل  1/43اختصاص بيشترين كاهش حجم توليد نفت خام منطقه آفريقا با  –

 . هاي سياسی و همچنين عدم حاكميت مركزي اختالفات و خشونت

عمدتاً به دليل كاهش توليد  ميليون تنی توليد نفت در منطقه آسيا و اقيانوسيه نسبت به سال قبل 1/4كاهش  –

 استراليا و اندونزي.  هايدر كشور نفت

رصد نسبت به سال قبل به دليل عدم استخراج و اكتشاف ميادين د 4/8به ميزان  استرالياكاهش توليد نفت  –

درصد نسبت به سال قبل به دليل عمر باالي ميادين و  2/2كاهش توليد نفت اندونزي به ميزان و جديد  نفتی

 هاي قديمی. ساخت زير

 

 ت خام مصرف نف -9-1-1

هاي مولد انرژي و مصرف نهايی( در جهان )شامل مصرف در بخش تبديل، خود مصرفی بخشخام كل مصرف نفت 

ميليون تن رسيد. اين ميزان كاهش عمدتاً  8/3091ميليون تن كاهش نسبت به سال قبل به  1/0، با 4103پايان سال 

خام  ميليون تنی مصرف نفت 3/48و كاهش  OECDدر كشورهاي غير خام يليون تنی مصرف نفت م 9/40متأثر از افزايش 

در بين مناطق مختلف جهان، بيشترين مصرف نفت خام به ترتيب مربوط به منطقه آسيا و باشد.  می OECDدر كشورهاي 

اياالت متحده آمريکا  باشد. يليون تن میم 0/991و  1/802، 2/0490اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا و آمريکاي شمالی به ميزان 

در خام كننده نفت  به عنوان بزرگترين مصرفدرصد از كل مصرف  8/08ميليون تن و سهمی معادل  3/011نيز با مصرف 
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درصد، همچنان مقام بزرگترين  9/04سهمی معادل ميليون تن و  1/292 كشور چين با مصرفگردد.  محسوب میجهان 

جهان را بعد از اياالت متحده آمريکا دارا خام و مقام دوم مصرف نفت  OECDدر ميان كشورهاي غير  خام كننده نفت مصرف

را در جهان خام ، بيشترين افزايش حجمی مصرف نفت 4103ميليون تن افزايش در سال  2/08اين كشور با باشد.  می

تر از درصد بوده كه پايين 8/3ن حدود در كشور چيخام داشته است. در ده سال اخير متوسط رشد ساالنه مصرف نفت 

باشد. بعد از دو كشور اياالت متحده آمريکا و چين، درصد( اين كشور می 4/01متوسط نرخ رشد ساالنه اقتصادي )

 دارند.  هاي بعدي قرار كشورهاي برزيل، ايران، تايلند، قزاقستان، مکزيك و هندوستان در رتبه

ز توليد آن پيشی گرفته و اختالف بين توليد و مصرف، موجب كاهش جهان اخام ، مصرف نفت 4103در سال 

موجودي انبارهاي نفت جهان گرديده است. اين در حالی است كه، ميزان افزايش توليد نفت نسبت به سال قبل از آن 

طق ، اكثر كشورهاي منا4103در سال است.  ميليون تن( بوده -1/0ميليون تن( بيشتر از مصرف نفت جهان ) 1/1)

 اند:مختلف جهان با كاهش مصرف نفت خام مواجه بوده

كاهش ، در منطقه آمريکاي مركزي و جنوبی ونزوئال با ميليون تن 0/3اهش آمريکاي شمالی، كانادا با ك در منطقه

جه نسبت به سال قبل موامصرف نفت خام ميليون تن  1/00كاهش ايتاليا با  ،در منطقه اروپا و اورآسيا ،ميليون تن 3/0

هاي  بيشتر به دليل تنش ،درصدي مصرف نفت خام 3/41كشور اوكراين در منطقه اروپا و اورآسيا با كاهش رشد اند. بوده

درصد  4/9و  0/32به ترتيب مواجه شده است. در منطقه خاورميانه، كشورهاي سوريه و عمان  موجود در اين كشور

ها و حمالت تروريستی اين موضوع شور سوريه به دليل ناآرامیالبته در كاند. داشتهكاهش مصرف نسبت به سال قبل 

. در اين كشور نيز داشته است درصد كاهش نسبت به سال قبل 0/00ليبی تشديد شده است. در آفريقا، كشور 

  هاي ناشی از جنگ بيشتر به اين موضوع دامن زده است. ناآرامی

 باشد: مناطق و كشورهاي مختلف جهان بدين شرح می، در 4103در سال نفت خام مهمترين تحوالت بخش مصرف 

مصرف نفت خام جهان )مصرف بخش تبديل، خود مصرفی بخش انرژي و مصرف نهايی( درصد  3/14اختصاص  –

 .OECDدرصد به كشورهاي  2/20و  OECDبه كشورهاي غير 

روپا و اورآسيا، درصد به ا 0/42جهان به منطقه آسيا و اقيانوسيه، خام درصد مصرف نفت  9/33اختصاص  –

درصد به آمريکاي مركزي و جنوبی و  0/3درصد به خاورميانه ،  1/8درصد به منطقه آمريکاي شمالی،  2/43

 درصد به منطقه آفريقا. 8/4

 1/00ميليون تن افزايش و  2/08حجم نفت خام مصرفی جهان به ترتيب با تغييرات اختصاص بيشترين  –

 يتاليا.ميليون تن كاهش به كشورهاي چين و ا

 كننده نفت درصد از كل مصرف جهان، داراي مقام نخست مصرف 8/08اياالت متحده آمريکا با سهمی معادل  –

 .جهان درخام 

  نفت.جهانی هاي  درصدي رشد مصرف نفت خام نسبت به سال قبل در كانادا به دليل افت قيمت 2/9كاهش  –

کاي مركزي و جنوبی مربوط به دو كشور بيشترين افزايش و كاهش حجم مصرف نفت خام در منطقه آمري –

 ميليون تن نسبت به سال قبل. 3/0و  1/0برزيل و ونزوئال به ترتيب به ميزان 
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 نفت و تأثير منفی بر اقتصاد اين كشور. جهانی كاهش رشد مصرف نفت خام در ونزوئال به دليل كاهش قيمت  –

هاي منطقه اروپا و اورآسيا به ويژه در ده سال اخير به كشورخام اختصاص كمترين ميزان مصرف نفت  –

كنندگان به اروپايی، به دليل كند بودن روند رشد اقتصادي اروپا و همچنين واكنش مصرف OECDكشورهاي 

 هاي باالي سوخت به ويژه در بخش حمل و نقل.   قيمت

 طقه اروپا و اورآسيا. ميليون تنی مصرف نفت خام مربوط به دو كشور ايتاليا و انگلستان در من 9/0و  1/00كاهش  –

ميليون تن  1/019كننده نفت خام در منطقه خاورميانه به عربستان سعودي به ميزان  اختصاص بيشترين مصرف –

 نسبت به سال قبل با توجه به كاهش بهاي نفت از طرف اين كشور به داليل سياسی.  يدرصد 0/3و با رشد منفی 

درصد و همچنين  9/33ه منطقه آسيا و اقيانوسيه به ميزان در جهان بخام اختصاص بيشترين سهم مصرف نفت  –

 ميليون تن. 2/0439بيشترين مصرف نفت خام به كشورهاي اين منطقه در بخش پااليشگاهی به ميزان 

ميليون تن( به كشور  2/08در منطقه آسيا و اقيانوسيه )خام اختصاص بيشترين افزايش حجمی مصرف نفت  –

 ري بخش پااليشگاهی اين كشور طی ده سال اخير.براب 4چين به دليل افزايش 

تايلند نسبت به سال قبل، به دليل افزايش تقاضاي نفت خام با وجود خام درصدي مصرف نفت  9/9رشد  –

 هاي مالی جهانی. بحران

 

 هاي نفت    ظرفیت پاالیشگاه -2-1-1

ميليون  1/83به حدود شکه افزايش ميليون ب 3/0با هاي نفت در جهان ، ظرفيت پااليشگاه4102در پايان سال 

درصد رشد داشته است. اين افزايش عمدتاً ناشی از افزايش ظرفيت  2/0بشکه در روز رسيد كه نسبت به سال قبل از آن 

باشد. الزم به ذكر است كه اين افزايش پااليشگاهی چهار كشور چين، امارات متحده عربی، روسيه و عربستان سعودي می

اي در هزار بشکه 0/819و كاهش  OECDهزار بشکه در روز ظرفيت پااليشی در كشورهاي غير  8/4441ش متأثر از افزاي

باشد:  شرح میاين باشد. سهم هر يك از مناطق جهان از ظرفيت پااليشی ياد شده به می OECDكشورهاي ظرفيت 

درصد،  9/8درصد، خاورميانه  3/42يا درصد، اروپا و اورآس 3/3درصد، آمريکاي مركزي و جنوبی  1/44آمريکاي شمالی 

 درصد. 3/33درصد و آسيا و اقيانوسيه  0/3آفريقا 

 3ميليون بشکه در روز،  3/3و  0/02، 9/00، آمريکا، چين و روسيه هريك با ظرفيت پااليشگاهی 4102در سال 

 روند. كشور بزرگ پااليش كننده نفت خام در جهان به شمار می

به منطقه خاورميانه   هزار بشکه 1/020 ، با افزايش4102االيشی جهان در سال بيشترين افزايش ظرفيتی پ

اختصاص داشته است، به خصوص در دو كشور امارات متحده عربی و عربستان سعودي كه ظرفيت پااليشی آنها در اين 

منطقه آسيا و اقيانوسيه هزار بشکه در روز افزايش يافته است. پس از منطقه خاورميانه،  1/311و  1/233 سال به ترتيب

هزار بشکه ظرفيت پااليشی در رتبه دوم جهان قرار گرفته است. افزايش ظرفيت پااليشی در اين منطقه  3/208با افزايش 

در بين هزار بشکه در روز افزايش يافته است.  4/083باشد كه ظرفيت پااليش آن  به خصوص در كشور چين می

جزو كشورهايی هزار بشکه در روز  1/300روسيه نيز با افزايش ظرفيت پااليشگاهی كشورهاي منطقه اروپا و اورآسيا، 
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افت به منظور مقابله با در اين سال، چين، عربستان سعودي  اند. بيشترين افزايش ظرفيت پااليشگاهی را داشتهاست كه 

 خود را افزايش دهند. ، ظرفيت پااليشی وابستگی خود به محصوالت فرآوري شده ديگر كشورها و تقاضاي منطقه

هزار بشکه  3/043و  1/031، 3/033، 2/303در سال مورد بررسی، بيشترين كاهش ظرفيت پااليشی به ترتيب با 

در روز به كشورهاي ژاپن، اياالت متحده آمريکا، انگلستان و استراليا تعلق داشته است. از جمله داليل كاهش ظرفيت 

د سال قبل در اين كشور رخ داده و تأسيسات اين كشور را تخريب كرده است. در پااليشی در ژاپن، سونامی است كه چن

اينکه توليد نفت داخلی در اين كشور از منابع غير متعارف افزايش يافته و در پی آن  رغم مورد اياالت متحده آمريکا، علی

گران به ارمغان آورده است و بدين اي داشته و سود فراوانی را براي پااليش هكاهش قابل مالحظ وست تگزاسقيمت نفت 

جهت، اين كشور را به عنوان بزرگترين پااليش كننده نفت خام جهان معرفی كرده است. با اين وجود، به دليل بحران 

درصد  0/1نسبت به سال قبل  4102در سال مالی آمريکا و كاهش تقاضاي فرآورده در اين كشور، ظرفيت پااليشی آن 

هاي پااليشی در پی اجراي برخی از مقررات سخت زيست محيطی به  اروپا نيز، افزايش هزينهكاهش داشته است. در 

هاي شديد در بازار،  نفت خام و گاز ارزان و رقابتهمراه سودهاي اندك پااليشی، حجم پائين تقاضا، عدم دسترسی به 

ند. با اينکه سوخت ديزل سوخت غالب در هاي اروپا، عمليات پااليشی خود را متوقف كن سبب گرديد تا بيشتر پااليشگاه

ها پيش تا كنون، اقدام به افزايش توليد بنزين  هاي فعال در اين منطقه از سال اين منطقه است، ولی بسياري از پااليشگاه

در منطقه كوئيزلند  (Brisbane) بريزبين در استراليا نيز بسته شدن پااليشگاهاند.  در واحدهاي پااليشی خود كرده

 گرديد.  4102ظرفيت پااليشی اين كشور در سال راليا، باعث كاهش است

 1/3044هاي نفت جهان با رشد ناچيزي نسبت به سال قبل از آن به  ، نفت خام خوراك پااليشگاه4103در سال 

مالی به ها مربوط به دو منطقه آسيا و اقيانوسيه و آمريکاي ش ميليون تن رسيد. بيشترين افزايش حجم خوراك پااليشگاه

باشد و بيشترين كاهش حجم خوراك مصرفی به منطقه اروپا و  ميليون تن مربوط می 3/01و  3/03ترتيب به ميزان 

 ميليون تن تعلق دارد.  9/30اورآسيا به ميزان 

 

 هاي نفتي تولید و مصرف فرآورده -5-1-1

، 4/33تن بود كه سهم نفت گاز  ميليون OECD ،3/0821هاي نفتی در كشورهاي ، توليد فرآورده4102در سال 

 4/09ها و ساير فرآورده 1/0، نفت سفيد 1/4، گاز مايع و اتان 1/0كوره سنگين ، نفت 3/0، نفت جت 1/31بنزين موتور 

 درصد بوده است.

ميليون تن رسيد.  0/3102و  2/3803، به ترتيب به 4103هاي نفتی در دنيا در سال  توليد و مصرف نهايی فرآورده

درصد،  3/42باشد: آمريکاي شمالی  هاي نفتی بدين شرح می فرآوردهين سال، سهم مناطق مختلف جهان از توليد در ا

و آسيا و  درصد 9/4درصد، آفريقا  0/9درصد، خاورميانه  9/42درصد، اروپا و اورآسيا  0/3آمريکاي مركزي و جنوبی 

ميليون تن  1/04ميليون تن و نفت سفيد با  1/0313گاز با  هاي عمده نفتی، نفت درصد. از بين فرآورده 2/34اقيانوسيه 

، 3/33سهم نفت گاز  اند. هاي نفتی را به خود اختصاص داده به ترتيب بيشترين و كمترين مقدار و سهم توليد فرآورده

 0/08ها  ردهو ساير فرآو 9/0، نفت سفيد 9/4، گاز مايع و اتان 3/3، نفت جت 3/04، نفت كوره سنگين 1/43بنزين موتور 
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 ها بوده است. درصد از كل توليد فرآورده

درصد و سهم مصارف غير انرژي  9/93هاي نفتی سهم مصارف انرژي  ، از كل مصرف نهايی فرآورده4103در سال 

درصد،  1/9درصد، بخش صنعت  1/32درصد بوده است. از كل مصارف نهايی، سهم مصرف بخش حمل و نقل  4/03

درصد  1/1درصد و مصارف نامشخص  2/4درصد، بخش تجاري و عمومی  4/3بخش كشاورزي  درصد، 3/1بخش خانگی 

  باشد. هاي نفتی در جهان را دارا می بدين ترتيب، بخش حمل و نقل باالترين سهم از مصرف نهايی فرآورده .باشد می

گردد.  يه مربوط میدر سال مورد بررسی، بيشترين ميزان رشد و حجم مصرف نهايی به منطقه آسيا و اقيانوس

 ميليون تن افزايش يافته 1/21درصد افزايش و حجم مصرف نهايی آن  1/2نسبت به سال قبل مصرف نهايی اين منطقه 

، بيشترين سهم از مصرف 4103ميليون تنی مصرف كشور چين است. در سال  8/44كه اين امر عمدتاً به دليل افزايش 

و  9/43، 1/30و اقيانوسيه، آمريکاي شمالی و اروپا و اورآسيا به ترتيب به ميزان  هاي نفتی به مناطق آسيا نهايی فرآورده

بوده است. درصد مربوط به منطقه آفريقا  1/2و كمترين ميزان آن با سهمی معادل داشته درصد اختصاص  3/09

اند.  اختصاص داده به خوددر اين سال هاي نفتی جهان را  درصد از كل مصرف نهايی فرآورده OECD، 8/21كشورهاي 

، ساالنه حدود OECDهاي نفتی در كشورهاي تاكنون ميزان مصرف فرآورده 4112دهند كه از سال ها نشان میبررسی

 درصد افزايش داشته است. 0/3، حدود OECDكاهش و ميزان مصرف كشورهاي غير عضو  درصد 3/0

 

 هاي نفتي  واردات و صادرات نفت خام و فرآورده -3-1-1

ميليون تن رسيد. در سال  1/0431درصد كاهش به  0/4با  OECDواردات نفت خام كشورهاي  4102ال در س

ميليون تن  0/4184ميليون تن به  1/31درصد يا  1/4، واردات نفت خام جهان نسبت به سال قبل با كاهش 4103

ه جنوبی به ترتيب هريك با سهمی رسيد. در سال مزبور، كشورهاي اياالت متحده آمريکا، چين، هندوستان، ژاپن و كر

اين سال، سهم مناطق اند. در  درصد بزرگترين واردكنندگان نفت خام در جهان بوده 8/1و  1/9، 1/8، 1/03، 4/09معادل 

 8/4درصد، آمريکاي مركزي و جنوبی  8/08باشد: آمريکاي شمالی  مختلف جهان از واردات نفت خام بدين شرح می

 درصد.  3/23درصد و آسيا و اقيانوسيه  1/4يقا درصد، آفر 1/0درصد، خاورميانه  8/40 درصد، اروپا و اورآسيا

 ، در مناطق و كشورهاي مختلف جهان به شرح ذيل است:4103مهمترين تحوالت بخش واردات نفت خام در سال 

د، همچنان درص 2/8اياالت متحده آمريکا با وجود كاهش رشد واردات نفت خام نسبت به سال قبل به ميزان  –

 داراي مقام نخست واردكننده نفت در جهان.

و افزايش نامتعارف نفتی برداري از منابع  كاهش واردات نفت خام اياالت متحده آمريکا به دليل افزايش بهره –

به ساير كشورهاي توليدكننده به خصوص  آمريکاوابستگی توليد داخلی اين كشور و به دنبال آن كاهش 

 كشورهاي خاورميانه.

ميليون تن  1/01با  اختصاص بيشترين كاهش واردات نفت خام بعد از اياالت متحده آمريکا، به كشور ايتاليا –

 كاهش نسبت به سال قبل.

، ژاپن و اختصاص بيشترين ميزان واردات نفت خام جهان به كشورهاي آسيا و اقيانوسيه نظير: چين، هندوستان –
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 ميليون تن.  3/044و  1/039، 4/098، 0/490كره جنوبی به ترتيب به ميزان 

اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از در ميليون تن رسيد.  8/4144، صادرات نفت خام جهان به 4103در سال 

درصد، اروپا و اورآسيا  0/8درصد، آمريکاي مركزي و جنوبی  9/9باشد: آمريکاي شمالی  صادرات نفت خام بدين شرح می

در سال مورد بررسی، دو كشور درصد.  1/3درصد و آسياي و اقيانوسيه  0/03رصد، آفريقا د 0/20درصد، خاورميانه  8/40

اند. بودهنفت خام در جهان  گاندرصد، بزرگترين صادركنند 3/00و  3/09عربستان سعودي و روسيه نيز با سهمی معادل 

درصد بوده  OECD ،2/02درصد و كشورهاي  3/91از صادرات نفت خام جهان  OECDسهم كشورهاي غير همچنين 

 ، در كشورهاي مختلف به شرح ذيل است:4103است. مهمترين تحوالت بخش صادرات نفت خام در سال 

 0/433و  8/301به ترتيب با به دو كشور عربستان سعودي و روسيه ميزان صادرات اختصاص رتبه اول و دوم  –

 ميليون تن.

ها  خاورميانه و ليبی در آفريقا به دليل وجود تحريم به كشورهاي ايران درصادرات اختصاص بيشترين كاهش  –

 ها در ليبی. ها و تنش در ايران و وقوع ناآرامی

ميليون تن افزايش به دليل افزايش  8/03اختصاص بيشترين افزايش حجم صادرات نفت خام به كشور كانادا با  –

 توليد در اين كشور و وجود خريدار مطمئنی نظير اياالت متحده آمريکا.

درصد  0/3ميليون تن بوده كه نسبت به سال قبل  2/0010هاي نفتی جهان  ، واردات كل فرآورده4103در سال 

باشد: آمريکاي  هاي نفتی بدين شرح می در اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از واردات فرآوردهرشد داشته است. 

 9/0درصد، آفريقا  1/0درصد، خاورميانه  1/34سيا درصد، اروپا و اورآ 0/0درصد، آمريکاي مركزي و جنوبی  8/9شمالی 

درصد. در سال مورد بررسی كشورهاي سنگاپور، هلند، اياالت متحده آمريکا، چين و ژاپن  0/33درصد و آسيا و اقيانوسيه 

 هاي نفتی در جهان به شمار درصد بزرگترين واردكنندگان فرآورده 8/3و  0/2، 3/1، 0/0، 1/8سهمی معادل هريك با 

هاي نفتی نسبت به سال گذشته، مربوط به كشورهاي بيشترين افزايش حجم واردات فرآوردهدر سال مزبور، آيند.  می

افزايش واردات باشد.  ميليون تن می 1/1و  2/1، 1/3، 0/0عربستان سعودي، مالزي، آلمان و بلژيك به ترتيب به ميزان 

ر مالزي بيشتر به دليل د ؛اي ن نياز بخش صنعت و حمل و نقل جادههاي نفتی در عربستان سعودي به دليل تأمي فرآورده

باشد كه سبب گرديده اين كشور جهت جبران نيازهاي خود نفتا را به صورت  افزايش تقاضاي نفتا در واحدهاي كراكر می

حمل و نقل  بخشبه دليل افزايش مصرف در آلمان و بلژيك نيز به ويژه  ؛ماه خريداري نمايد 04تك محموله به مدت 

 بوده است.اي  جاده

ميليون تن بوده است كه نسبت به سال قبل  3/0442 هاي نفتی جهان همچنين، در اين سال، صادرات كل فرآورده

باشد.  هاي نفتی بدين شرح می درصد رشد داشته است. در سال مزبور، سهم مناطق مختلف جهان از صادرات فرآورده 4/4

درصد،  1/03درصد، خاورميانه  3/38درصد، اروپا و اورآسيا  8/2مريکاي مركزي و جنوبی درصد، آ 3/02شمالی آمريکاي 

به درصد. در سال مورد بررسی، كشورهاي اياالت متحده آمريکا، روسيه و هلند  2/41درصد و آسيا و اقيانوسيه  8/4آفريقا 

 باشند. هاي نفتی در جهان می ه فرآوردهدرصد، بزرگترين كشورهاي صادركنند 4/9و  3/8، 8/00ترتيب با سهمی معادل 
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 هاي نفتي  قیمت نفت خام و فرآورده -0-1-1

است. اين كاهش به دليل متوقف شدن سياست آزادسازي به شدت كاهش يافته  4102قيمت نفت خام در سال 

م جهانی كاهش اقتصادي اياالت متحده آمريکا در اين سال بوده، كه به دنبال آن قيمت دالر تقويت و قيمت نفت خا

قبول كاهش توليد از  عدممتأثر از برداشت از منابع نفت و گاز نامتعارف ندارد، اما كاهش قيمت ارتباطی به يافت. اين 

در سال باشد. می سوي برخی از كشورها به ويژه كشورهاي عضو اوپك از جمله عربستان سعودي و امارات متحده عربی

  نيز تأثيرگذار بوده است. اقتصاد كشورهاي اروپايی مزبور، كاهش قيمت نفت خام جهان بر

كه منابع مالی و بودجه  ديگر پيامدهاي كاهش قيمت نفت، تأثير فوري اين كاهش، بيشتر در كشورهايی استاز 

در هزينه توليد و فروش نفت براي آنها باالتر است و فقط در  "نقطه سر به سر"آنها وابستگی بيشتري به نفت دارد و 

به تأثير كاهش . همچنين بايستی توانند بودجه متوازن )بدون كسري( داشته باشند ی كه قيمت نفت باال باشد میصورت

هاي نوين در زمينه توليد  قيمت نفت بر محيط زيست نيز توجه كرد. بر اثر ارزان شدن نفت، تحقيق و توسعه فناوري

و براي كره زمين و ساكنين آن خطراتی را به  فه خواهد شدانرژي تجديدپذير يا سبز در مقياس انبوه و صنعتی دچار وق

 وجود خواهد آورد. 

درصد نسبت به سال قبل به  1/8و  3/8معادل  ی، قيمت نفت خام سبك و سنگين ايران با كاهش4102در سال 

 دالر به ازاي هر بشکه رسيد.  4/83و  3/80

دالر بر ليتر  09/0و  10/0در اين سال، به  OECD ميانگين قيمت بنزين معمولی و سوپر بدون سرب در كشورهاي

ترين قيمت بنزين معمولی بدون سرب در سال مزبور در كشورهاي دانمارك و اياالت متحده  رسيد. باالترين و پايين

قيمت بنزين سوپر بدون سرب در اين سال در است. همچنين باالترين بوده دالر بر ليتر  98/1و  01/4آمريکا به ميزان 

در كشورهاي اياالت متحده ترين قيمت اين فرآورده  و پايين 43/4و  40/4، 31/4هلند به ميزان  ، ايتاليا وورهاي نروژكش

در سال مورد بررسی، باالترين نرخ ماليات بر مصرف است. بوده دالر بر ليتر  10/0و  82/1مکزيك به ميزان آمريکا و 

، مربوط به كشورهاي دانمارك، اتريش و كره جنوبی به ميزان OECDبنزين معمولی بدون سرب در ميان كشورهاي 

ترين نرخ ماليات بر مصرف اين فرآورده، به كشورهاي  باشد. اين در حالی است كه پايين درصد می 8/28و  3/13، 4/10

ت بر مصرف ، باالترين نرخ ماليا4102درصد تعلق دارد. در سال  2/01و  9/03مکزيك و اياالت متحده آمريکا به ميزان 

، 2/34، مربوط به كشورهاي هلند، انگلستان، فنالند و ايتاليا به ميزان OECDبنزين سوپر بدون سرب در ميان كشورهاي 

ترين نرخ ماليات بر مصرف اين فرآورده، به كشورهاي مکزيك و اياالت متحده  باشد و پايين درصد می 0/31و  2/30، 0/34

 د تعلق دارد. درص 3/02و  9/03آمريکا به ميزان 

، به ترتيب 4102در انتهاي سال  OECDهاي تجاري و غير تجاري كشورهاي  ميانگين قيمت نفت گاز در بخش

در اين سال كشورهاي تركيه، انگلستان و ايتاليا باالترين قيمت نفت گاز را در بخش باشد.  دالر بر ليتر می 28/0و  30/0

و در بخش غير تجاري باالترين قيمت اين محصول مربوط به  ندار ليتر داشتهدالر ب 01/0و  93/0، 11/4تجاري به ميزان 

ترين قيمت نفت گاز در  پائينباشد.  دالر بر ليتر می 01/4و  02/4، 41/4 به ميزانانگلستان، ايتاليا و سوئد  هايكشور

و در بخش غير تجاري به كشور دالر بر ليتر  90/1و  93/1و زالند نو به ميزان  مربوط به كشورهاي مکزيكبخش تجاري 
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هاي  در سال مزبور، ميانگين قيمت نفت كوره سبك نيز در بخشدالر بر ليتر اختصاص دارد.  88/1مکزيك به ميزان 

هاي  دالر بر ليتر رسيد. بررسی شاخص قيمت فرآورده 00/0و  91/1به ترتيب به  OECDصنعت و خانگی كشورهاي 

هاي خانگی و صنعت به  دهد كه شاخص قيمت اسمی در بخش نشان می OECDدر كشورهاي  4102نفتی در سال 

افزايش داشته است. اين در حالی است كه شاخص قيمت واقعی  4101درصد نسبت به سال پايه  0/42و  9/40ترتيب 

  اند. افزايش داشته 4101درصد نسبت به سال  0/03و  2/04هاي ياد شده به ترتيب  نيز در بخش

 

   گازطبیعي -9-1

 ذخایر تثبیت شده گازطبیعي  -2-9-1

 0/090 بالغ بر 4102جهان در پايان سال ميزان ذخاير تثبيت شده گازطبيعی  انجام شده يها بر اساس ارزيابی

هاي زمانی افزايش و در بازه (درصد 3/1ميليارد متر مکعب ) 3/190قبل از آن نسبت به سال  كهتريليون متر مکعب بود 

درصد داشته است. ميزان ذخاير فعلی گازطبيعی جهان با توجه  1/10و  1/08به ترتيب رشدي معادل ده و بيست ساله 

نمايد. بيشترين افزايش و كاهش در ميزان ذخاير گازطبيعی، به دو سال كفايت می 0/12سرعت كنونی توليد آن، براي  هب

ميليارد متر مکعب  0/011متر مکعب افزايش و  ميليارد 0/391كشور روسيه و قطر اختصاص داشته است كه به ترتيب با 

 اند. كاهش مواجه بوده

در سال مورد بررسی، حدود نيمی از ذخاير گازطبيعی جهان به سه كشور ايران، روسيه و قطر اختصاص داشته است. 

 گازطبيعیخاير ذ هاي به عمل آمده طی چند سال اخير در خصوص ذخاير گازطبيعی كشورهاي شوروي سابق،با بازنگري

تريليون  3/34به  4102تغيير يافت و در سال ترين دارنده ذخاير گاز جهان بود، بزرگ متمادي ليانروسيه كه براي سا كشور

حجم ذخاير گازي ايران نسبت به سال قبل تغييري درصد شد.  2/00رسيد و سهم ذخاير آن از ذخاير جهان مکعب  متر

تريليون متر  1/32است و با حدود ه نخست كشورهاي دارنده ذخاير گازي جهان رتبو جايگاه ايران همچنان در نداشته 

تريليون  1/42قطر با داشته است.  4102درصد از ذخاير گازي جهان را در سال  4/09مکعب ذخاير گازي، سهمی معادل 

ياالت متحده آمريکا و سال، تركمنستان، اهمين درصد در جايگاه سوم جهان قرار گرفته است. در  0/03 مترمکعب معادل

 .دارند مکعب در جايگاه چهارم تا ششم جهان قرار تريليون متر 4/9و  9/8، 1/00عربستان سعودي به ترتيب با 

 1/3شرح بوده است: آمريکاي شمالی اين در سال مورد بررسی، سهم مناطق مختلف از ذخاير گازي جهان به 

درصد و  3/0درصد، آفريقا  0/24درصد، خاورميانه  1/30و اورآسيا  درصد، اروپا 0/2درصد، آمريکاي مركزي و جنوبی 

 درصد 4/1 و 3/1 با مناطق مختلف جهان در ذخاير گازطبيعیكاهش در اين سال بيشترين درصد.  4/9آسيا و اقيانوسيه 

 ه است.اختصاص داشتآفريقا و خاورميانه  منطقهدو نسبت به سال گذشته به  كاهش

 باشد: میزير شرح به ، در مناطق و كشورهاي مختلف جهان 4102در سال گازطبيعی ر مهمترين تحوالت ذخاي

درصد از ذخاير گازي منطقه  2/03گازطبيعی جهان و اختصاص  يدرصد 0/24خاورميانه با دارا بودن ذخاير  –

 . قطر ايران وخاورميانه به دو كشور 

ميليارد متر مکعب( در سال  0/391روسيه )اختصاص بيشترين افزايش حجم ذخاير گازطبيعی جهان به كشور  –
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ها در مناطق جديدي از گذاري شركت گاز پروم و ساير شركت، به دليل سرمايه4103نسبت به سال  4102

 اين كشور.

  .ميالدي 4103در مقايسه با سال  4102ايران تا پايان سال  طبيعیحجم ذخاير گازثابت ماندن  –

ميليارد متر  0/011نسبت به سال قبل از آن ) 4102قطر در سال بيشترين كاهش حجم ذخاير گازطبيعی  –

 اي و اكتشافی جديد، در كنار برداشت از اين ذخاير. هاي توسعه مکعب(، به دليل عدم انجام فعاليت

 

 تولید گازطبیعي  -1-9-1

متر  ميليارد 3/8 )معادلدرصدي  3/1با رشد  4103ميليارد مترمکعب در سال  8/3101توليد گازطبيعی جهان از 

 9/2آمريکاي شمالی ) درتوليد به ترتيب  رشد رسيد. باالترين 4102ميليارد مترمکعب در سال  1/3141به  مکعب(

 ، منطقهميليارد مترمکعب( 3/2 معادلدرصد  1/4)ميليارد مترمکعب(، آمريکاي مركزي و جنوبی  0/24درصد معادل 

ميليارد مترمکعب( رخ  0/0درصد معادل 2/0خاورميانه ) مکعب(، ارد مترميلي 1/03معادل درصد  1/4)آسيا و اقيانوسيه 

ميليارد مترمکعب( و در  1/10معادل )درصد  2/2 داد. در حالی كه توليد گاز طبيعی در منطقه اروپا و اورآسيا با كاهش

ن سال حدود نيمی ميليارد مترمکعب( مواجه بوده است. در اي 1/3درصدي )معادل  4/3منطقه آفريقا نيز با كاهش 

 درصد( از توليد گازطبيعی جهان به اياالت متحده آمريکا، روسيه، قطر و ايران اختصاص داشت.  4/29)

درصد،  0/34عبارتست از: اروپا و اورآسيا  4102سهم مناطق مختلف دنيا از توليد گازطبيعی در جهان در سال 

درصد و آمريکاي مركزي  3/1درصد، آفريقا  9/02و اقيانوسيه  درصد، آسيا 8/01درصد، خاورميانه  3/43آمريکاي شمالی 

 درصد. 1/1و جنوبی 

بوده است چرا كه توليد  OECD، به دليل افزايش توليد در كشورهاي 4102افزايش توليد گازطبيعی در سال 

زايش درصد اف OECD ،1/4كشورهاي  4102نسبت به سال گذشته كاهش يافته است. در سال  OECDكشورهاي غير 

درصد( بوده كه  9/3درصد( و كانادا ) 1/1اند كه اين رشد عمدتاً متعلق به اياالت متحده آمريکا )توليد گازطبيعی داشته

 درصد( را جبران نموده است. 2/2كاهش قابل توجه توليد در كشورهاي اروپايی )

و مقايسه آن با سال  4102ل مهمترين تحوالت بخش توليد گازطبيعی در مناطق و كشورهاي مختلف جهان در سا

 باشد:  گذشته، بدين شرح می

 توليد بيش از يك سوم گازطبيعی جهان توسط دو كشور اياالت متحده آمريکا و روسيه.  –

نسبت به سال قبل، به كشورهاي اياالت  4102اختصاص بيشترين افزايش حجم توليد گازطبيعی در سال  –

 ميليارد متر مکعب. 3/8و  0/01، 9/30 متحده آمريکا ، ايران و چين  به ترتيب با

، متعلق به روسيه و هلند به 4103نسبت به سال  4102بيشترين كاهش حجم توليد گازطبيعی در سال  –

 ميليارد متر مکعب كاهش.3/03و  8/20ترتيب با 

ی از به دليل توليد گازطبيع ميليارد مترمکعب 0/049توليد با  به آمريکا جهان ست توليدخرتبه ن اختصاص –

درصدي توليدي نسبت به سال قبل با هدف تأمين نياز  1/1منابع گازي غير متعارف )شيل گازي( و افزايش 
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و  LNG برداري از منابع غير متعارف گازي و گسترش بازارهاي هاي نوين، بهرهوريادسترسی به فنداخلی و 

 .متحده به منابع انرژي خارجی وابستگی اياالت كاهش

و  4103هاي ماليم در سال زمستان نسبتاً نسبت به سال قبل به دليل روسيهطبيعی در گاز كاهش توليد –

 روسيه. خود رقيب از گاز و نفت توليد زمينه در آشکار آمريکا فاصله گرفتن و 4102

 .توليد و پيشی گرفتن از قطر درتوليد كننده گازطبيعی در جهان كشور بزرگ چهارمين به كانادا ارتقاي رتبه كشور  –

نسبت به سال قبل به درصد(  8/09)معادل ميليارد مترمکعب  3/03به ميزان  گازطبيعی در هلند كاهش توليد –

افزايش  در اين كشور به دليل كاهش ميزان توليد گاز از ميدان گرونينگن، بزرگترين حوزه گازي اروپادليل 

 وسته به وقوع پيدر اين منطقه  4103هايی كه از نيمه دوم سال لرزه زمين

 . 4102در سال  فرانسه توليد گاز طبيعیتوقف  –

 0/90و رسيدن به توليد  4102و  4103هاي درصدي توليد گازطبيعی تركمنستان در سال 01افزايش بيش از  –

 متر مکعب و تبديل شدن به هشتمين كشور بزرگ توليدكننده گازطبيعی در جهان. اردميلي

 4درصدي نسبت به سال قبل و پيشی گرفتن از قطر با  9/3افزايش روند صعودي توليد گازطبيعی در ايران و  –

 .گازطبيعی توليد كاهشدرصد

ميليارد مترمکعب گازطبيعی اضافی به بازار با وارد شدن ميدان تامار فلسطين اشغالی در سال  1اضافه شدن  –

 .تر مکعبميليارد م 1/0به ميزان  4102به خط توليد، و افزايش توليد اين كشور در سال  4103

هاي داراي گاز  به توليد ميدانشيل گازي دليل افزايش توليد نخستين چاه افزايش توليد گازطبيعی در چين به  –

   .4102سال در توليد داخلی گاز اين كشور درصدي  0/0و افزايش متعارف چين، 

 برخی ميادين.دليل افت توليد  درصدي توليد هندوستان به 9/4كاهش  –

هاي گذاريبه دليل كاهش توليد ميادين قديمی و كمبود سرمايه در الجزايرد گازطبيعی توليكاهش تدريجی  –

  د.خارجی براي توليد جدي

 

 تجارت جهاني گازطبیعي  -9-9-1

در . در حال افزايش است (LNG)المللی و حمل و نقل دريايی  از طريق خطوط لوله بين گازطبيعی تجارت جهانی

در  "گاز شيل"نخست رشد سريع : ند در روند بازارهاي گازطبيعی حکمفرما بوده استدو فرآي ،طول چند سال گذشته

 . LNG ی تجارتو دوم گسترش جهانآمريکا اياالت متحده 

كه رسيد ميليارد مترمکعب  0/0141و  4/0113واردات و صادرات گازطبيعی به ترتيب به ميالدي  4102در سال  

درصد كاهش داشته است. واردات گازطبيعی  8/3ادرات در دوره مشابه درصد و ص 0/3نسبت به سال قبل واردات 

 1/319و  4/330ميليارد متر مکعب و صادرات آنها  4/402و  1/034، به ترتيب OECDكشورهاي عضو و غير عضو 

ورميانه درصد صادرات گاز جهان متعلق به دو منطقه اروپا و اورآسيا و خا 0/33، 4102ميليارد متر مکعب بود. در سال 

 معادل واردات و صادرات گازطبيعی منطقه آمريکاي شمالی در سه سال متوالی با كاهش چشمگيري به ترتيب .بوده است
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درصد از كل واردات گازطبيعی جهان از طريق خطوط لوله و  3/30در اين سال، مواجه بوده است. درصد  3/2و  3/3

 صورت گرفته است.  LNGدرصد آن به صورت  0/34

 4102در سال ميليارد متر مکعب  0/349به  4103ميليارد متر مکعب در سال  1/340از  LNGرت جهانی تجا

عدم توسعه شبکه خطوط لوله و اتصاالت  متعددي از جمله يلدال ،LNGجهانی رسيد. اين روند صعودي در تجارت 

ته است. مهمترين تحوالت در داش OECD، به ويژه در كشورهاي غير LNGكننده  داخلی برخی از كشورهاي وارد

و مقايسه آن با سال گذشته، بدين  4102گازطبيعی مناطق و كشورهاي مختلف جهان در سال  LNGخصوص مبادالت 

 باشد:  شرح می

 و آسيا و اقيانوسيه. خاورميانهمنطقه  صادراتی جهان توسط دو LNGدرصد از  2/48و  1/39تأمين  –

، به 4102به طوري كه اين منطقه در سال  باشندخاورميانه می منطقهاز  LNGكنندگان  بيشترين عرضه –

جهان را در اختيار داشته است. قطر به عنوان شريك ايران در ميدان عظيم  LNGدرصد صادرات  1/39تنهايی 

جهان حفظ كرده است. در سال  LNGگازي پارس جنوبی، موقعيت خود را به عنوان بزرگترين عرضه كننده 

 3/41جهان را داشته است. استراليا و مالزي مجموعاً  LNGدرصد صادرات  3/31به تنهايی اين كشور  4102

 درصد صادرات منطقه آسيا و اقيانوسيه را به عهده دارند.  9/38جهان و  LNGدرصد كل صادرات 

 و   LNGدرصد از صادرات گازطبيعی قطر، به عنوان دومين صادركننده گاز دنيا به صادرات 9/93اختصاص  –

 درصد آن از طريق خط لوله. 4/03صادرات تنها 

 و 0/43، 0/33، 1/32 با به ترتيباستراليا، نيجريه و اندونزي كشور مالزي،  چهارقطر  در سال مورد بررسی، بعد از –

با  به ترتيب چين و هندكره جنوبی،  ژاپن، واند؛ بوده بيشترين حجم صادراتداراي ميليارد متر مکعب  3/41

 را به خود اختصاص دادند.  LNGميليارد متر مکعب بيشترين حجم واردات  3/09و  4/41، 0/28 ،3/049

جهان به بازار آسيا و اقيانوسيه به ويژه ژاپن و كره جنوبی به  LNGهاي  درصد از محموله 0/02روانه شدن  –

 و باال بودن قيمت آن در اين منطقه. LNGدليل افزايش بيشتر تجارت 

در جهان پس از فاجعه فوكوشيما و افزايش  LNGسهم در منطقه، بزرگترين واردكننده  درصد 0/14ژاپن با  –

 .LNG تقاضاي 

هاي كاهش تکيه بر سوخت درگذاري دولت كره جنوبی به دليل سياست LNGواردات  درصدي 0/0كاهش  –

 فسيلی جهت توليد برق. 

برق در سنگاپور با  توليد درصد 81حدود به بازار سنگاپور و   LNGميليارد متر مکعب محموله  4/4روانه شدن  –

افزايش نقش مهم  .4102در سال  LNG هاي وارداتیو احداث و تکميل پايانهاستفاده از گاز طبيعی وارداتی 

توليد گاز براي استفاده از از اعالم و تأئيد دولت نسبت به اهميت پس  اين كشوردر سبد انرژي  LNGواردات 

 .و توليد كودبرق 

و مقايسه آن با  4102مهمترين تحوالت در خصوص مبادالت گازطبيعی مناطق و كشورهاي مختلف جهان در سال 

 باشد:  سال گذشته، بدين شرح می
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اختصاص حدود نيمی از واردات گازطبيعی جهان به كشورهاي ژاپن، آلمان، اياالت متحده آمريکا، ايتاليا، چين،  –

 ميليارد مترمکعب واردات. 2/281ا كره جنوبی و تركيه ب

به داليل متعدد همچون زمستان سرد  آمريکادرصدي صادرات گاز  1/3درصدي واردات و كاهش  3/3كاهش  –

و كاهش ديگر منابع انرژي براي توليد برق  در جهت استفاده از هاي دولتو سياستدر اياالت متحده آمريکا 

 .مصرف گازطبيعی

 داليل متعددي نظير:به از اروپا درصدي واردات گ 9/0كاهش  –

 .زمستان گرم غير متعارف و در نتيجه كاهش تقاضا گازطبيعی 

 از سوي مسکو و از سرگيري ارسال گاز به صورت موقت به اوكراين  قطع شش ماهه گاز ارسالی به اوكراين

پرداخت پيشپرداخت و يف هاي كیميالدي بر اساس يك توافقنامه و پرداخت بدهی 4102از اواخر سال 

 .مسکو ازبراي ادامه دريافت گاز 

 روسيه بزرگترين صادركننده انرژي )هاي انرژي اتحاديه اروپايی جايگاه ويژه روسيه و اوكراين در سياست

 (.در بخش گاز به اتحاديه اروپا و اوكراين مهمترين كشور ترانزيت اين انرژي از مسکو خصوصاً

 ماه 2به مدت و قطع صادرات صادرات گاز به اروپا در مورد ، يف و مسکو باالگرفتن منازعه بين كی.  

  اقتصادي منفی تأثيرات و برجاي ماندن در اين مدت زمانیاروپا دريافت نکردن گاز مورد نياز صنايع. 

 1/3و  3/3اختصاص بيشترين افزايش واردات گازطبيعی در سال مورد بررسی به كشورهاي تركيه و چين با  –

، 8/01عب و بيشترين كاهش واردات به كشورهاي آلمان، اوكراين، فرانسه، انگليس و ايتاليا  با ميليارد متر مک

 .ميليارد متر مکعب 4/3و  1/3، 0/3، 4/9

 افزايش واردات گازطبيعی تركيه به دليل افزايش تقاضاي داخلی ناشی از توسعه صنعتی و رشد جمعيت در اين كشور. –

تأمين  و 4102در سال  ی چيندرصدي حجم واردات گاز طبيع 0افزايش و ميليارد متر مکعب  3/13واردات  –

منظور   گازطبيعی بهمصرف زمينه و تدارك از طريق واردات  خود سوم نياز مصرفی گازطبيعی  حدود يك

 . فظت از محيط زيستاحمسنگ و  غالزكاهش وابستگی به 

 2/111وسيه، قطر، نروژ، كانادا و هلند با اختصاص بيش از نيمی از صادرات گازطبيعی جهان به كشورهاي ر –

 ميليارد مترمکعب.

و  3/2اختصاص بيشترين افزايش صادرات گازطبيعی در سال مورد بررسی به كشورهاي ميانمار و تركمنستان با  –

 ميليارد مترمکعب به كشورهاي روسيه و هلند. 1/9و  1/42ميليارد مترمکعب و بيشترين كاهش صادرات با  4/3

 شد صادرات گازطبيعی روسيه به دليل منازعات اين كشور با اروپا خصوصاً اوكراين و همچنين زمستان معتدل.كاهش ر –

كاهش ميزان توليد ميليارد مترمکعبی توليد اين كشور، در پی  3/03كاهش صادرات گازطبيعی هلند در پی كاهش  –

ها نسبت به تبعات حفاري و توليد گاز از نگرانی و، بزرگترين حوزه گازي اروپا (Groningen) گاز از ميدان گرونينگن

  .توليد گاز از اين ميدانو مخالفت شديد نسبت به ميدان و احتمال افزايش زمين لرزه در اين منطقه اين 

ايران تنها كشور صادركننده گاز طبيعی در منطقه خاورميانه از طريق خط لوله، به علت عدم دسترسی به  –
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 ميليارد مترمکعبی توليد اين كشور. 1/0در پی كاهش  ميليارد مترمکعبی صادرات گازطبيعی مصر 2/1كاهش  –

ميليارد مترمکعبی توليد اين  0/3ميليارد مترمکعبی صادرات گازطبيعی نيجريه در پی افزايش  2/4افزايش  –

 ها.هاي تزريق گاز به چاهكشور به دليل اجراي پروژه

 

 عي مصرف نهایي گازطبی -2-9-1

ميليارد  1/0381به  4104ميليارد مترمکعب در سال 3/0323درصد افزايش از  2/3مصرف نهايی گازطبيعی جهان با 

داشته است، به طوري  آفريقا و خاورميانه كاهشگازطبيعی در نهايی مصرف افزايش يافته است.  4103مترمکعب در سال 

 8/1)و اروپا و اورآسيا  ميليارد مترمکعب( 3/3) ، خاورميانهمکعب(ميليارد متر 3/1)در مناطق آفريقا مصرف  اين كاهشكه 

 9/00(، آسيا و اقيانوسيه )ميليارد مترمکعب 3/20در منطقه آمريکاي شمالی )ميليارد مترمکعب( است. در مقابل، مصرف 

  .روبرو بوده استافزايش با ميليارد مترمکعب(  0/1) و آمريکاي مركزي و جنوبی ميليارد مترمکعب(

، مصارف غير انرژي، كشاورزي حمل و نقل و عمومی، خانگی، تجاري، بخش صنعت طبيعی درسهم گازدر اين سال، 

مصرف  درصد بود. سهم 4/1و  3/1، 0/00، 8/3 ،0/03، 2/31 ،0/30 به ترتيبمصرف جهان از كل  و ساير مصارف

 د. باش درصد می 9/23و  4/13 به ترتيب OECDكشورهاي عضو و غير عضو  گازطبيعی جهان در

و مقايسه آن با  4102مهمترين تحوالت در خصوص مصرف گازطبيعی مناطق و كشورهاي مختلف جهان در سال 

 باشد:  میذيل شرح به سال گذشته، 

هاي برخی از كشورهاي ها، به دليل سياستپس از سال OECDكاهش مصرف گازطبيعی در كشورهاي غير  –

هاي هاي آنان و توسعه ظرفيت نيروگاهی در تركيب سوخت مصرفی نيروگاهآسيايی در كاهش مصرف گازطبيع

 زغال سوز.

جنوبی ناشی از افت توليد برق آبی به دليل خشکسالی حاكم  مركزي و در آمريکاي ي گازطبيعیافزايش تقاضا –

 .بر اين منطقه

  .نده گاز جهانكندرصد در جايگاه نخست در ميان مناطق مصرف 8/32منطقه اروپا و آسيا با سهم  –

 به دليل: اورآسيا واروپا منطقه  گازطبيعیتداوم كاهش حجم مصرف  –

  زمستان نه چندان سرد در اروپادر كاهش شديد مصرف گاز،  

  يف و مسکو باالگرفتن منازعه بين كیبه اروپا به دليل روسيه  صادرات گازقطع چهار ماهه، 

  در سال مذكور،تأثيرات منفی اقتصادي  و مدت زمان در ايناروپا دريافت نکردن گاز مورد نياز صنايع 

  اروپاگاز به خطرهاي زياد براي انتقال ن پديد آورد به مسکو وديركرد پيش پرداخت اوكراين، 

 اروپا نيمی از اين ميزان از طريق اوكراين بهارسال روسيه و  از سويمين يك سوم از گاز مورد نياز اروپا أت. 

درصد( و اياالت متحده  1/38هايی گازطبيعی جهان به دو كشور اسلواكی )درصد مصرف ن 8/34اختصاص  –

 درصد(. 8/43آمريکا )
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ميليارد مترمکعب به  1/3و  0/3، 0/03، 0/21اختصاص بيشترين افزايش حجم مصرف نهايی به ترتيب با  –

 9/3و  9/2، 3/3كانادا و آلمان و اختصاص بيشترين كاهش مصرف نهايی به ترتيب با  چين، ،اياالت متحده

 ميليارد مترمکعب به ازبکستان، عربستان سعودي و امارات متحده عربی.

 ميليارد مترمکعبی مصرف نهايی گازطبيعی در كشور آمريکا به دليل وقوع زمستان سرد در اين كشور.  0/21افزايش  –

هاي سياستاعمال  گازطبيعی پس از اياالت متحده آمريکا به چين به دليلمصرف افزايش اختصاص بيشترين  –

اندازي راهو سنگ و نفت و جايگزينی گازطبيعی در اين كشور ناشی از مصرف زغال 4CO جديد كاهش

 LNG . تهاي درياف ترمينال

 چين بزرگترين مصرف كننده گاز در جهان .و ايران پس از اياالت متحده، روسيه  –

 

 قیمت گاز طبیعي و گازطبیعي مایع شده  -5-9-1

 نيز متأثر از منطقهها در هر متيق راتييتغتوان محاسبه كرد.  را معموالً نمیجهانی براي گازطبيعی قيمت متوسط 

قيمت اسمی گازطبيعی ، 4102در سال باشد. هاي زمانی مشخص میدر دوره ات آنهارييو تغ اي ي منطقهعرضه و تقاضا

و  درصد 4/34 با بيشترين افزايش ه طوري كهداراي نوسانات زيادي بود ب در بازارهاي مختلف نسبت به سال گذشته

 0/44سيف اتحاديه اروپا به ترتيب  و و اياالت متحده صورت گرفته است و در بازار انگليس كانادا هايدرصد در بازار 3/00

  درصدكاهش قيمت اتفاق افتاده است. 0/01و

به   4103يو در سال  تی دالر به ميليون بی 83/4و  00/3آمريکا و كانادا به ترتيب از  هايقيمت گازطبيعی در بازار

و انگليس اين در حالی است كه قيمت سيف اتحاديه اروپا رسيد.  4102در سال  بی تی يو  ميليوندالر به  90/3و  31/2

قيمت گازطبيعی در بازار اياالت متحده آمريکا  .بی تی يو رسيد ميليوندالر به  44/9و  00/8به  33/01و  04/01از 

 باً نصف قيمت آن در بازار اروپا است. تقري

هاي متفاوت ، با توجه به منطقه جغرافيايی واكنشOECD، دركشورهاي 4102قيمت وارداتی گاز طبيعی در سال 

قيمت وارداتی گاز طبيعی به طور متوسط از طريق خط لوله در اياالت متحده به دليل زمستان بسيار  نشان داده است.

درصد كاهش داشته است.  4/02در حالی بود كه اين قيمت در اتحاديه اروپا  ش داشته، ايندرصد افزاي 3/38سرد 

ترين  و پائيندالر  30/04متعلق به خط لوله كشور پرتغال با قيمت  باالترين قيمت واردات گازطبيعی به وسيله خط لوله

 ی تی يو بوده است. دالر بر ميليون ب 39/3مکزيك با  ازقيمت متعلق به اياالت متحده آمريکا 

و  1/8به ترتيب ، OECDبخش صنعت و خانگی در كشورهاي  دو ، متوسط قيمت گازطبيعی در4102در سال 

باالترين  بی تی يوميليون بر  دالر 0/2 و 3/40 به ترتيب با كاناداو  سوئيسبود. كشورهاي  بی تی يوميليون بر  دالر 0/09

به ترتيب  بی تی يوميليون بر  دالر 4/01و  0/21با كانادا و د سوئ وصنعت  ترين قيمت گازطبيعی را در بخش و پائين

 اند.  دارا بودهخانگی  در بخشترين قيمت گازطبيعی را  باالترين و پائين

زلزله رسيد.  ميليون بی تی يوبر  دالر 3/03درصد افزايش به  1/0ژاپن با  LNG مورد بررسی، قيمت سيف در سال 

هاي زيست محيطی گرديد  و بروز نگرانی كشور اي آنصنعت هسته یباعث تعطيل ،در ژاپن 4100سال و سونامی ويرانگر 
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را به عنوان اولين سوخت براي توليد  LNGدولت ژاپن  درجهان شود. LNGو موجب شد تا ژاپن بزرگترين واردكننده 

در سال  شورهاي عضو اتحاديه اروپاوارداتی در ك LNGمتوسط قيمت ده است. اي برگزي برق خود به جاي انرژي هسته

متعلق به  LNGكمترين ميزان قيمت صادرات  رسيد.بر ميليون بی تی يو دالر  0/9به شد و   4103سال كمتر از  4102

)مربوط به  LNGدالر بر ميليون بی تی يو است و بيشترين ميزان قيمت صادرات  2/2)معادالت نروژ به آمريکا( با 

 باشد. ميليون بی تی يو می 9/00 صادرات مصر به ژاپن(

دهد كه شاخص قيمت  نشان می OECDدر كل كشورهاي عضو  4102بررسی شاخص قيمت گازطبيعی در سال 

 4101سال پايه  بيشتر ازدرصد  1/02و در بخش صنعت  4101بيشتر از سال پايه درصد  3/00خانگی   اسمی در بخش

 1/2و بيشتر درصد  0/00به ترتيب  نيز هاي ياد شده اقعی در بخشاست. اين در حالی است كه شاخص قيمت وبوده 

  .بوده است 4101سال پايه  بيشتر ازدرصد 

  هاي تجدیدپذیربرق و انرژي -2-1

 ظرفیت نصب شده برق  -2-2-1

بود گيگاوات  0/4931معادل  OECDدر كشورهاي  هاي برق كل ظرفيت نصب شده نيروگاه 4102در پايان سال 

با ظرفيت خاورميانه و آمريکاي شمالی درصد رشد داشته است. در اين سال دو منطقه  3/4ت به سال قبل از آن كه نسب

را به  OECDكشورهاي گيگاوات به ترتيب بيشترين و كمترين ظرفيت نصب شده در  4/03و 1/0491نصب شده معادل 

به دو كشور آمريکا و  OECDدر كشورهاي ق درصد كل ظرفيت نصب شده بر 1/29در اين سال  اند.خود اختصاص داده

 ژاپن اختصاص داشته است.

، 0/31به ترتيب  OECDدر كشورهاي از كل ظرفيت نصب شده بادي  و ايهاي حرارتی، آبی، هسته سهم نيروگاه

و  3/9، 3/04، 3/04كشورها ژاپن و آلمان، كره جنوبی و اياالت متحده آمريکا به ترتيب با بود. درصد  1/0 و3/01 ،3/03

. از سوي اندبه خود اختصاص دادهها، بيشترين افزايش را در ميان ساير كشورها گيگاوات افزايش در ظرفيت نيروگاه 0/9

هاي خود بيشترين كاهش ظرفيت نيروگاهی را در اين سال گيگاوات كاهش ظرفيت در نيروگاه 1/3ديگر ايتاليا نيز با 

 داشته است. 

گيگاوات  3/02با  4102در سال  OECDهاي حرارتی در كشورهاي ظرفيت نصب شده نيروگاه حرارتي:هاي نیروگاه

باشد. گيگاوات افزايش مربوط به كره جنوبی می 3/0درصد اين افزايش با  4/11گيگاوات رسيد. حدود  0/0041افزايش به 

از منابع اصلی در  LNGسنگ و سوخت الها بود. زغسنگ در نيروگاهدليل اين امر روند رو به رشد واردات و مصرف زغال

هاي حرارتی درصد از نيروگاه 0/10، حدود 4102شود. در سال حرارتی كشور كره جنوبی محسوب می هاينيروگاه

 داشته است. به دو كشور اياالت متحده آمريکا و ژاپن تعلق  OECDكشورهاي 

در  4102در سال  ايهاي آبی و تلمبه ذخيرهظرفيت نصب شده نيروگاه اي:آبي و تلمبه ذخیرههاي نیروگاه

درصد اين  0/21گيگاوات افزايش يافته است. حدود  3/3گيگاوات بوده كه نسبت به سال قبل  OECD  1/201كشورهاي

 درصد  13هاي آبی در اين كشور نيروگاهظرفيت نصب شده افزايش ظرفيت متعلق به كشور كانادا بوده است. سهم 
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داراست و به  OECDگيگاوات بيشترين ظرفيت نيروگاه برق آبی را در ميان كشورهاي  4/014آمريکا با باشد. كشور می

، باالترين سهم 4102در سال هاي برق آبی اين كشورها را دارد. تنهايی حدود يك چهارم ظرفيت نصب شده نيروگاه

درصد به كشور نروژ اختصاص  3/84، با  OECD ها در هر يك از كشورهايهاي آبی از كل ظرفيت نيروگاهظرفيت نيروگاه

 داشته است.  

 2/314معادل  4102در پايان سال  OECDدر كشورهاي اي هاي هستهظرفيت نيروگاه اي:هاي هستهنیروگاه

كشورهاي بين در  4102در سال  ايهاي هستهگيگاوات بود. سهم مناطق مختلف از كل ظرفيت نصب شده نيروگاه

OECD باشد.درصد می 1/40آسيا و اقيانوسيه  و درصد 9/21درصد، اروپا  0/30شامل آمريکاي شمالی  به ترتيب 

به سه كشور  OECDاي كشورهاي هاي هستهدرصد ظرفيت نصب شده نيروگاه 0/39در سال مورد بررسی، بيش از 

اي  هستههاي ظرفيت نيروگاهكل از به تنهايی سهم آمريکا اياالت متحده آمريکا، فرانسه و ژاپن اختصاص داشته است. 

 ژاپن درصد و 8/41كشورهاي فرانسه با   درصد بوده است. پس از آمريکا، 3/34بالغ بر  4102در سال  OECDكشورهاي 

 0/33فرانسه اي ظرفيت برق هسته .اند هاي دوم و سوم را از اين نظر به خود اختصاص داده ترتيب رتبه درصد به 3/02با 

همچنين ظرفيت باشد. اي میهاي فرانسه، از نوع هستهدرصد از كل ظرفيت نيروگاه 8/29عبارتی  گيگاوات است. به

 گيگاوات بوده است. 3/22، 4102اي ژاپن در سال هاي هستهنيروگاه

درصد رشد نسبت به  8/4با  OECDكشورهاي در ظرفيت نصب شده انرژي زمين گرمايی هاي زمین گرمایي:نیروگاه

زمين گرمايی در كل ظرفيت نصب شده سهم هر يك از مناطق از رسيد.  4102گاوات در سال گي 0/3به  4103سال 

 4/44درصد و آسيا و اقيانوسيه  4/49درصد، اروپا و اورآسيا  3/28 آمريکاي شمالی به ترتيب عبارتند از: OECDكشورهاي 

هيچگونه نيروگاه زمين گرمايی در حال كشورها  ايندرصد. الزم به ذكر است كه در سال مورد بررسی، منطقه خاورميانه 

 برداري نداشته است.بهره

 OECDكشورهاي در 4102در سال  خورشيدي و جزر و مدهاي ظرفيت نيروگاه :خورشیدي و جزر و مدهاي نیروگاه

اين افزايش درصد از  1/39گيگاوات افزايش يافت كه حدود  1/43كه نسبت به سال قبل  گيگاوات گرديد 0/030بالغ بر 

 3/43و  4/39به ترتيب با آلمان و ژاپن كشور  دو ،4102سال در انگلستان بوده است. و مربوط به سه كشور ژاپن، آمريکا 

در اند. را به خود اختصاص داده خورشيدي و جزر و مدهاي درصد ظرفيت نصب شده نيروگاه 0/22گيگاوات، در مجموع 

هاي خورشيدي و جزر درصد از ظرفيت نصب شده برق در اين دو كشور به نيروگاه 2/0و  3/08به ترتيب سال مورد بررسی، 

 پذير در دنيا حفظ نموده است.در استفاده از انرژي تجديدرا و مد اختصاص داشته است. آلمان همچنان برتري خود 

در كشورهاي  خورشيدي و جزر و مدهاي مناطق مختلف از كل ظرفيت نيروگاههريك از ، سهم 4102در سال 

OECD  درصد  8/40آسيا و اقيانوسيه  ،درصد 9/33اروپا و اور آسيا درصد،  1/03آمريکاي شمالی است: بوده به اين شرح

 درصد.  9/1سايرمناطق و 

كه  گيگاوات بود 9/403معادل  4102در پايان سال  OECDي كشورهاي بادهاي ظرفيت نيروگاه هاي بادي:نیروگاه

درصد از اين افزايش ظرفيت به دو كشور اياالت  4/23گيگاوات افزايش داشته است. حدود  1/08نسبت به سال قبل 

 متحده آمريکا و آلمان اختصاص داشته است. 
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هاي بادي به دليل ارزان بودن  نيروگاه ،هاي تجديدپذيرهاي حمايتی براي استفاده از انرژيدر پی اعمال سياست

به ترتيب  4102سهم مناطق مختلف در سال  اند.خير، توسعه چشمگيري داشتهقيمت برق توليد شده، طی ساليان ا

اياالت باشد. می 3/1آمريکاي مركزي و جنوبی و  0/3آسيا و اقيانوسيه  ،درصد 3/31درصد، اروپا  9/31آمريکاي شمالی 

را در اختيار اي بادي هشده نيروگاهگيگاوات، بيشترين ظرفيت نصب  4/32با OECD در بين كشورهاي  متحده آمريکا

سهم اين سه كشور از مجموع قرار دارند. گيگاوات،  4/34كشور آلمان و اسپانيا در مجموع با دارد. پس از آمريکا، دو 

  باشد.درصد می 0/18معادل  OECDهاي بادي كشورهاي ظرفيت نصب شده نيروگاه

كه نسبت  گيگاوات بود 2/2معادل  OECDكشورهاي  در 4102ها در پايان سال نيروگاهاين ظرفيت  ها:نیروگاهسایر 

ها متعلق به كشورهاي درصد ظرفيت اين نوع نيروگاه 2/21گيگاوات افزايش داشته است. در اين سال  3/1به سال قبل 

 اياالت متحده آمريکا بوده است.

 

 عرضه برق  -1-2-1

كه توليد اين كشورها تنها با اندكی ت نشان دهنده آن اس 4102در سال  OECDبرق در كشورهاي  توليدبررسی 

 OECDدرصد توليد برق كشورهاي  0/19در اين سال ه است. تراوات ساعت رسيد 0/01004افزايش نسبت به سال قبل به 

پذير هاي تجديددرصد از ساير انرژي 2/8درصد از انرژي آبی و  1/03اي، درصد از انرژي هسته 2/09هاي فسيلی، از سوخت

 : باشد بدين شرح می 4102در سال  OECDا بوده است. برخی از تحوالت بخش عرضه برق در كشورهاي و پسمانده

درصد و  0/2درصد، زمين گرمايی  8/0هاي زيستی هاي تجديدپذير )سوخترشد توليد برق حاصل از انرژي –

و كاهش رشد توليد درصد(  9/00هاي تجديد پذير رشد حاصل از بکارگيري انرژي باد، خورشيد و ساير انرژي

 .4103درصد نسبت به سال  4/0و  1/4برق حاصل از سوخت هاي فسيلی و آبی به ميزان 

تقاضاي زيست و ادامه رشد مين نياز انرژي أدرت اندك آنسهم با وجود هاي زيستی  روند رو به رشد سوخت –

آمريکاي شمالی در توليد برق از ل و سهم منطقه اروپا و اورآسيا و هاي گرمايش، برق و حمل و نقتوده در حوزه

 درصد.  2/43و  1/10اين حامل انرژي به ميزان 

به در مقايسه با سال قبل،   OECDاز منابع مختلف در كشورهاي  درصد( 9/1) رشد توليد برقنزولی روند  –

بخش گاز در تقاضاي ، در نتيجه كاهش  گاز اين منطقهوقفه تقاضاي  كاهش بی اروپا، خش صنعتبركود دليل 

 . 4103در سال هاي كربن منتشره  و نهايتاً افت شديد قيمت سهميه نيروگاهی

و رسيدن  4100پس از حادثه در نيروگاه فوكوشيما در سال   4102اي ژاپن در سال توقف توليد برق هسته –

هاي تدرصد توليدبرق اين كشور با تکيه بر سوخ 3/92به صفر و توليد   4103اي در اكتبر برق هسته توليد

 اي بر اساس قوانين تازه.فسيلی و همچنين آغاز راه اندازي نيروگاه هسته

هاي زيستی و پسماند در توليد برق كشورها به كشور هاي تجديدپذير، سوختاختصاص باالترين سهم انرژي –

زي جهت ريو برنامهنيروي باد درصدي برق توليدي اين كشور از  1/20توليد  درصد سهم، و 1/19دانمارك با 

 .توليد برق در سواحل درياانرژي و  اين ازتوسعه روند استفاده هرچه بيشتر 
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درصد از برق توليدي دانمارك، پرتغال، ايرلند، اسپانيا، انگليس و  0/8و  2/8، 9/09، 3/08، 8/44، 1/20تأمين  –

 آلمان از برق بادي.

تجديدپذير، پسماندهاي شهري  گرمايی، بادي، پسماندهاي شهرياختصاص بيشترين توليد برق زمين –

، 1/21به ترتيب به ميزان  OECDدر بين كشورهاي  4102پذير و سوخت زيستی جامد در سال ناتجديد

 درصد به كشور اياالت متحده آمريکا.  4/40و   3/40، 9/43، 9/39

با  رشيديهاي حرارتی خو از نيروگاه  ،4102در سال  OECDاختصاص بيشترين توليد برق در بين كشورهاي  –

 درصد به كشور ژاپن.  3/39با  پسماند صنعتی درصد به كشور اسپانيا و اختصاص بيشترين توليد برق از 0/01

درصد در بين كشورهاي  1/42و  0/23اختصاص بيشترين توليد برق از منابع بيوگاز و فتوولتائيك به ترتيب با  –

OECD به كشور آلمان.  4102در سال 

به   4102 در سال OECDدر بين كشورهاي  درصد 3/08و  درصد 1/43برق آبی با  اختصاص بيشترين توليد –

 ا و اياالت متحده آمريکا.كشور كاناد

 به كشور بلژيك.  OECDدرصد در بين كشورهاي  0/10با هاي زيستی مايع  اختصاص بيشترين توليد برق از سوخت –

به  OECDدر بين كشورهاي  درصد 8/20و  رصدد 4/11اختصاص بيشترين توليد برق از امواج و جزر و مد با  –

 فرانسه و كره جنوبی.  كشور

 درصد، آبی 4/30هاي فسيلی ساعت بوده و سهم سوخت تراوات 0/43211توليد برق جهان معادل ، 4103در سال 

يی درصد و زمين گرما 1/4درصد، سوخت زيستی و پسماند  2/3درصد، خورشيدي و بادي  3/01اي درصد، هسته 1/03

مثبت بوده و منطقه آسيا و اروپا و اوآسيا باشد. رشد توليد برق در كليه مناطق جهان به استثناي منطقه درصد می 3/1

درصد بوده،  2/3حدود درصد از كل توليد برق جهان از باالترين ميزان رشد توليد برق كه  8/20اقيانوسيه با سهم 

 برخوردار است.

ساعت بوده و سهم توليد برق تراوات 1/03099، معادل 4103ابل احتراق در سال هاي ق توليد برق جهان از سوخت

 1/18 هاي زيستی و پسماند به ترتيبگازطبيعی، نفت و سوخت، سنگ و محصوالت گازي حاصل از آن از انواع زغال

ساعت رسيده تتراوا 4/01043به  4103هاي فسيلی در سال باشد. توليد برق از سوختدرصد می 8/4و  3/3، 3/30

توليد شده ساعت برق  تراوات 3/8334سنگ و محصوالت گازي حاصل از آن در مجموع  انواع زغالاز است. در اين سال 

به ترتيب با  سنگ و محصوالت گازي حاصل از آن زغالآمريکاي شمالی و اروپا و اورآسيا در آسيا و اقيانوسيه، است. 

اين مناطق داشته است. در هاي قابل احتراق حاصل از سوختا در توليد برق درصد بيشترين سهم ر 2/23و  3/13، 3/09

، 3/32نيز گاز طبيعی به ترتيب با و آمريکاي شمالی  ، آفريقااروپا و اورآسيا ،آمريکاي مركزي و جنوبی ،خاورميانه مناطق

اين مناطق را به خود  احتراق هاي قابلحاصل از سوخت درصد بيشترين سهم از توليد برق 4/20و  0/22، 3/22 ،9/22

 اختصاص داده است.  

 باشد: بدين شرح می 4103برخی از تحوالت بخش عرضه برق در مناطق و كشورهاي مختلف جهان در سال 

بين كشورهاي توسعه درصد توليد برق، بزرگترين كشور توليد كننده برق جهان در 3/43چين با دارا بودن  –
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 هاي بعدي به ترتيب به آمريکا، هندوستان، روسيه و ژاپن صاص جايگاهو اخت يافته و در حال توسعه

درصد از مصرف اين  9/24سنگ در جهان با در اختيار داشتن سهم  جايگاه نخست چين در توليد برق از زغال –

 1/81و سهم  خود با وجود گسترش سهم استفاده از منابع انرژي تجديدپذير در توليد برق مورد نيازسوخت، 

درصدي از كل توليد برق اين  4/02و  هاي قابل احتراقسنگ نسبت به ساير سوختدي مصرف زغالدرص

 چين.بر بازار باقی ماندن اين سوخت حکمفرما كشور و 

اي با سهم درصد به چين، از انرژي هسته 9/43انرژي برق آبی در جهان با سهم از جايگاه نخست توليد برق  –

درصد و  8/03هاي زيستی و پسماندها با درصد و از سوخت 0/41رمايی با سهم گدرصد و از انرژي زمين 4/33

 درصد به اياالت متحده آمريکا. 8/43هاي تجديدپذير با سهم از مجموع انرژي بادي، خورشيدي و ساير انرژي

تراوات ساعت كاهش به كشور  1/02با  4104اختصاص بيشترين كاهش ميزان توليد برق نسبت به سال  –

هاي تجديدپذير نيا در پی اصالح بازار برق در اين كشور و كاهش دخالت دولت به ويژه در خصوص انرژياسپا

 ها.از طريق كاهش يارانه

 درصد سهم. 1/02اي از كل توليد برق در هر كشور، به كشور فرانسه با اختصاص بيشترين سهم برق هسته –

 به ترتيب شامل آمريکا، فرانسه، روسيه، كره جنوبی، اي در جهانبزرگترين كشورهاي توليد كننده برق هسته –

 اي جهان تنها در دو كشور اياالت متحده آمريکا و فرانسه.و توليد نيمی از برق هسته ، كانادا و آلمانچين

درصد از كل توليد برق آبی  4/13و اختصاص  4104درصدي توليد برق آبی جهان نسبت به سال  4/3افزايش  –

 چين، كانادا، برزيل، اياالت متحده آمريکا و روسيه.جهان به كشورهاي 

درصد  0/84و تأمين  4103درصد برق توليدي منطقه آفريقا به كشور آفريقاي جنوبی در سال  8/32اختصاص  –

 .هاي فسيلیسوختهاي آن از از سوخت مورد نياز نيروگاه

 نسبت به سال قبل. 4103در سال  يهدر كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسدرصدي توليد برق  2/3افزايش رشد  –

نشان دهنده آن است كه اين كشورها در مجموع  4102در سال  OECDبررسی تركيب عرضه برق در كشورهاي 

 OECDاند. بيشترين ميزان واردات برق كشورهاي  ساعت برق صادر كرده تراوات 3/201ساعت برق وارد و تراوات 0/203

 0/01مربوط به كشور اياالت متحده آمريکا و بيشترين ميزان صادرات برق با  ساعت تراوات 3/30در اين سال با 

و  2/23، 4/30 با در اين سال سه كشور فرانسه، كانادا و آلمان به ترتيببوده است.  فرانسهساعت مربوط به كشور  تراوات

 اند. تراوات ساعت، باالترين خالص صادرات برق را داشته 8/33

ساعت بوده و باالترين تراوات 0/334و  1/380ردات و صادرات برق كل جهان به ترتيب حجم وا 4103در سال 

 8/223باشد. واردات برق اين منطقه در سال مورد بررسی حجم تبادل برق مربوط به منطقه اروپا و اورآسيا می

درصد صادرات  9/39ابر ساعت برتراوات 0/211درصد كل واردات جهانی برق و صادرات آن  0/33ساعت معادل  تراوات

 باشد. جهانی برق می

 9/0440و  3/0814ها در دنيا به ترتيب معادل در اين سال، ميزان تلفات انتقال و توزيع و مصارف داخلی نيروگاه

درصد از كل توليد ناويژه برق جهان بود. كمترين سهم تلفات انتقال و توزيع از توليد  4/1و  0/9ساعت برابر با  تراوات
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درصد و بيشترين سهم تلفات انتقال و  2/0و  0/3با  آمريکاي شمالی و آسيا و اقيانوسيهويژه برق به ترتيب به مناطق نا

و  آمريکاي مركزي و جنوبی، آفريقادرصد به ترتيب به مناطق مناطق  2/00و  9/04 ،3/02توزيع از توليد ناويژه برق با 

 اختصاص يافت. خاورميانه 

 

 ي برق مصرف نهای -9-2-1

توسعه اقتصادي قوياً با مصرف برق در ارتباط مستقيم است و ميزان مصرف برق هر منطقه به سطح توسعه و 

هاي  هاي اخير، وضع سياست ساختار اقتصادي و ميزان دسترسی به برق در آن منطقه يا كشور بستگی دارد. البته در سال

ش مصرف برق در برخی از كشورهاي پيشرفته شده است. محيطی و بهينه سازي مصرف انرژي، موجب كاه جديد زيست

. مصرف نهايی ترين رشد مصرف بوده است هاي داراي سريع، برق در بين منابع نهايی انرژي يکی از حامل4103در سال 

درصد رشد  1/3ساعت بالغ گشت كه نسبت به سال قبل آن تراوات 0/08110ميالدي به  4103برق جهان در سال 

، 3/0141آمريکاي مركزي و جنوبی با مصرف ساعت برق،  تراوات 8/2119ين سال آمريکاي شمالی با مصرف داشت. در ا

و آسيا و اقيانوسيه نيز با مصرف  0/181، آفريقا با مصرف 2/931، خاورميانه با مصرف 4/2312اروپا و اورآسيا با مصرف 

درصد از كل مصرف جهانی را به خود  4/24و  1/3، 3/2، 0/44، 3/1، 0/43ساعت برق به ترتيب تراوات 0/9434

كنندگان  ساعت بزرگترين مصرفتراوات 0/2288و  4/3094ف اختصاص دادند. چين و اياالت متحده به ترتيب با مصر

درصد رشد داشت و اين در حالی است كه مصرف  3/8برق در دنيا بودند. مصرف كشور چين نسبت به سال ماقبل آن 

درصد افزايش داشته است. پنج كشور پر مصرف جهان يعنی چين، اياالت  9/0کا طی همين مدت اياالت متحده آمري

چين به تنهايی اند. درصد مصرف نهايی برق در جهان را به خود اختصاص داده 0/11متحده آمريکا، ژاپن، هند و روسيه 

هاي صنعت، خانگی، تجاري و عمومی، بخش 4103گردد. در سال  درصد از مصرف نهايی برق در جهان را شامل می 0/43

درصد از كل مصرف نهايی برق را به خود  1/2و  1/0، 9/4، 2/44، 1/40، 3/24كشاورزي، حمل و نقل و ساير به ترتيب 

بدين  4103اختصاص دادند. برخی از تحوالت بخش مصرف نهايی برق در مناطق و كشورهاي مختلف جهان در سال 

 باشد: شرح می

درصد و سهم كشورهاي  1/14از مصرف نهايی برق در جهان،  OECDكشورهاي غير عضو  در مجموع سهم –

OECD ،1/29 باشد. درصد می 

درصد از مصرف نهايی برق جهان را  0/43چين يکی از كشورهايی در حال توسعه جهان است كه به تنهايی  –

آرام تري گرفته سرعت سال گذشته  دارد. مصرف برق اين كشور از رشد بااليی برخوردار است اما اين روند در

شاهد افزايش تقاضا و رشد مصرف بوده است به نحوي كه مصرف نهايی برق در  4103بود كه مجدداً در سال 

افزايش داشته است. اين امر به دليل رشد توليدات  4104درصد نسبت به سال  3/8در حدود  4103سال 

 ان به افزايش توليد فوالد خام و توليد خودرو اشاره نمود.تو صنايع سنگين در چين بوده كه از آن ميان می

درصد بوده است  2/1در حدود  4112-4103هاي رشد ساالنه مصرف برق در اياالت متحده آمريکا طی سال –

اروپايی و ژاپن نام  OECDتوان يه عنوان يکی از آرام ترين نرخ رشد مصرف برق پس از كشورهاي  كه از آن می
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سازي مصرف انرژي داليل روند  ادي آرام، افزايش محدود نرخ رشد جمعيت و راهکارهاي بهينهبرد. رشد اقتص

 باشند.  ماليم افزايش مصرف برق در اين كشور می

رشد مصرف برق در هاي ترين نرخژاپن نيز به عنوان سومين مصرف كننده برق در جهان، داراي يکی از ماليم –

و افزايش حداقلی نرخ رشد جمعيت مربوط دانست. آرام ان به رشد اقتصادي تو جهان است. داليل اين امر را می

 درصد افزايش يافته است.  3/0نسبت به سال پيش از آن در حدود  4103مصرف نهايی برق در اين كشوردر سال 

 كشور هند نيز به عنوان چهارمين مصرف كننده برق در جهان پس از چين و اياالت متحده آمريکا و ژاپن به –

ترين  هاي گذشته، عمده ساعت برق، همچون سال تراوات 3/302رود. بخش صنعت، با مصرف  شمار می

 3/0هاي گذشته در حدود  كننده برق در اين كشور است. مصرف نهايی برق در اين كشور به نسبت سال مصرف

ايش رشد اقتصادي، درصد افزايش يافته است. افزايش تقاضاي برق در اين كشور متأثر از جمعيت باال، افز

افزايش شهرنشينی و دسترسی قشر بيشتري از مردم اين كشور به برق است. در عين حال تغيير مسير 

چشمگير از مصرف سنتی زيست توده جامد به سمت برق و همچنين افزايش كاربرد تجهيزات سرمايشی در 

 هاي گرم سال نيز داليل افزايش مصرف در اين كشور هستند.  طول ماه

سيه پنجمين كشور مصرف كننده برق در جهان است. مصرف برق در روسيه نيز به نسبت سال پيش از آن رو –

 درصد افزايش داشته است.  9/1

 

 برق  قیمت -2-2-1

سنت به  8/00و در بخش خانگی  3/04در بخش صنعت  OECD، متوسط قيمت برق در كشورهاي 4102در سال 

در بخش صنعت همانند سال گذشته  OECDالترين قيمت برق در ميان كشورهاي ساعت بوده است. باازاي هر كيلووات

 8/23ساعت برق و باالترين سهم ماليات در بخش صنعت با سنت به ازاي هر كيلووات 9/34مربوط به كشور ايتاليا با 

نت بر هر كيلووات س 1/1نروژ با  صنعت نيز مربوط به ترين قيمت بخش  باشد. پاييندرصد مربوط به كشور آلمان می

باشد. در بخش خانگی نيز باالترين درصد می 0/1ترين ماليات در اين بخش مربوط به كشور دانمارك با ساعت و پايين

سنت به ازاي  3/21، همچون سال گذشته مربوط به كشور دانمارك با OECDقيمت و درصد ماليات در ميان كشورهاي 

 1/8ترين قيمت در اين بخش نيز مربوط به كشور مکزيك با گردد. پايينمیدرصد ماليات  9/13ساعت و  هر كيلووات

 باشد. درصد می 9/2ترين ماليات در اين بخش مربوط به كشور انگلستان با سنت بر هر كيلووات ساعت و پايين

ت )نسب 1/029خانگی با  در بخش OECDدر سال مورد بررسی باالترين شاخص قيمت اسمی در ميان كشورهاي 

)نسبت به سال  1/021صنعت با   بخش باالترين شاخص قيمت اسمی در به كشور يونان و( مربوط 4101به سال پايه 

 4/00و  2/01الذكر به ترتيب با  هاي فوق ترين شاخص قيمت اسمی بخش ( مربوط به ژاپن بوده است. پايين4101پايه 

به ترتيب در  3/033و  9/022هاي مذكور با  ت واقعی بخشباشد. همچنين باالترين شاخص قيم مربوط به كشور نروژ می

 مربوط به كشور نروژ بوده است.  4/38و  8/01ترين شاخص قيمت واقعی با  كشورهاي يونان و ژاپن و پايين
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 سنگزغال -5-1

 سنگذخایر زغال -2-5-1

شود. بر اساس  فت میهاي انرژي است كه به طور گسترده در اغلب مناطق جهان يا سنگ از جمله حاملزغال

ميليارد تن اعالم شده است.  1/980سنگ جهان در حدود ، ذخاير تثبيت شده زغال4102برآوردهاي انجام شده در سال 

سال برآورد  001سنگ جهان سنگ، عمر ذخاير زغالاين بدان معناست كه با در نظر گرفتن نرخ رشد توليد فعلی زغال

ر ذخاير تثبيت شده نفت و گازطبيعی با همين آهنگ سرعت توليد فعلی به ترتيب گردد و اين در حالی است كه عم می

نسبت به سال پيش از آن، تغييري نداشته است.  4102سنگ در سال اند. ذخاير زغال سال تخمين زده شده 0/12و  1/14

قيانوسيه، آمريکاي شمالی، آفريقا و اروپا، آسيا و ا  براساس آخرين برآوردها، پراكندگی اين حامل انرژي به ترتيب در مناطق

، سهم اروپا و اورآسيا، آسيا و اقيانوسيه، آمريکاي شمالی، آفريقا و خاورميانه و 4102خاورميانه است. به طوري كه در سال 

درصد بوده  3/0و  0/3، 1/40، 3/34، 9/32سنگ جهان به ترتيب آمريکاي مركزي و جنوبی از ذخاير تثبيت شده زغال

مربوط به كشورهاي اياالت متحده آمريکا، فدراسيون روسيه، چين،  4102سنگ در سال يشترين ذخاير زغالاست. ب

باشد كه با دارا بودن  ميليارد تن می 3/31و  2/03، 1/002، 1/010، 3/430استراليا و هندوستان به ترتيب به ميزان 

 اند. داده درصد ذخاير كل دنيا را به خود اختصاص 2/04درصد، بيش از  9/3و  3/9، 9/04، 3/00، 3/43سهمی معادل 

 

 سنگتولید و مصرف زغال -1-5-1

سنگ در اين سال نسبت به سال ميليون تن رسيد. توليد زغال 0/0980سنگ به ، توليد زغال4102در سال  تولید:

گردد صل از آن میسنگ نيز كه شامل محصوالت حادرصد كاهش داشته است. همچنين توليد كل زغال0/1پيش از آن 

درصد كاهش داشته است. بخشی از كاهش به دليل در دسترس  4/0ميليون تن به نسبت سال پيش  8/9142به ميزان 

 4112بوده است. در طی يك دهه اخير يعنی از سال  OECDسنگ در كشورهاي نبودن آمار محصوالت حاصل از زغال

درصد بوده است. مقايسه رشد توليد زغال سنگ در 1/3حدود  سنگ، متوسط نرخ رشد ساالنه توليد زغال4102الی 

با متوسط نرخ رشد ساالنه ده ساله اخير، بيانگر روند نزولی در رشد توليد اين حامل انرژي است كه متأثر از  4102

 باشد.       می سنگ در جهانكاهش مصرف زغال

شو،  سنگ ككدرصد به زغال 1/03حرارتی، سنگ سنگ جهان به زغالدرصد از توليد زغال 9/01در اين سال 

oil shell))درصد به توليد سنگ نفت  3/1سنگ ليگنيت و نارس و درصد به زغال 2/01
اختصاص داشته است. مقايسه  0

دهد كه در ايران بر خالف جهان، به دليل وجود صنايع آهن و سنگ در ايران و جهان نشان میسهم توليد انواع زغال

 شود.سنگ كك شو توليد میزغالفوالد، بيشتر 

درصد در اروپا و  0/02سنگ جهان در منطقه آسيا و اقيانوسيه، درصد از كل توليد زغال 0/39، 4102در سال 

 
اند. سنگ نفت ممکن است در اثرر حررارت مسرتقيم و يرا طری      هاي رسوبی حاوي مواد آلی هستند كه عمدتاً از كروژن تشکيل شدههاي نفتی، سنگسنگ (0

د. شريل نفتری و   شرون اي براي استحصال شيل نفتی سوزانده شود. سنگ نفتی در واحدهاي مبدل انرژي به عنوان خوراك يا سوخت به كرار گرفتره مری   پروسه

 گردند.ديگر محصوالت حاصل از مايع سازي آن در بخش نفت خام لحاظ می
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درصد  10/1درصد در آمريکاي مركزي و جنوبی و  3/0درصد در آفريقا،  2/3درصد در آمريکاي شمالی،  1/04اورآسيا، 

  در خاورميانه توليد شده است.

و مقايسه آن با سال  4102سنگ در مناطق و كشورهاي 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 استراليا، بزرگترين توليدكنندگان زغال –

 .4102توليد در سال  ميليون تن 3/299و  4/280، 4/812، 3/3310

تا كنون  0891هاي متوالی از  سنگ در جهان براي چين طی سالاختصاص عنوان بزرگترين توليد كننده زغال –

 درصد.  1/4به ميزان  4103و كاهش توليد نسبت به سال 

درصد نسبت به سال  0/8معادل افزايشی سنگ جهان به هندوستان با توليد زغالرشد اختصاص بيشترين  –

سنگ  و سومين مقام توليد كننده زغال OECDكننده كشورهاي غير   و اختصاص مقام دومين توليد 4103

 جهان به منظور تأمين تقاضاي داخلی در اين كشور.

سنگ استراليا به نسبت سال پيش از آن و پيشی گرفتن از اندونزي براي  درصدي توليد زغال 1/0افزايش  –

به دليل تقاضاي باالي ساير كشورهاي  4102سنگ جهان در سال ه زغالدستيابی به مقام چهارمين صادركنند

 سنگ كك شو در اين كشور.  منطقه آسيا و اقيانوسيه براي زغال سنگ استراليا به جهت كيفيت باالي زغال

توليد  1و نزول اين كشور به رتبه  4103درصد نسبت به سال  1/3سنگ اندونزي به ميزان  كاهش توليد زغال –

 سنگ اين كشور از طرف چين. سنگ جهان به دليل كاهش تقاضا براي زغالزغال كننده

سنگ  رغم روند كاهشی توليد زغال سنگ در اياالت متحده آمريکا، علیدرصدي توليد زغال 2/0افزايش رشد  –

با اين سنگ براي رقابت  هاي اخير به دليل كاهش قيمت گازطبيعی براي توليد برق و عدم توانايی زغال سال طی

 ها.  قيمت

درصدي آن به نسبت  3/2ميليون تن و  افزايش  1/88سنگ در آمريکاي مركزي و جنوبی به ميزان  توليد زغال –

 . 4103سال 

سنگ  درصد به دليل عدم توان رقابت زغال 4/2سنگ در منطقه اروپا و اورآسيا با بيشترين كاهش توليد زغال –

 داتی به لحاظ ميزان و كيفيت.  سنگ وار حرارتی و كك شو اروپا با زغال

 عدم تغيير در ميزان توليد زغال سنگ خاورميانه. –

 . 4103سنگ آفريقا به نسبت سال درصدي در توليد زغال 8/1كاهش  –

 درصدي نسبت به سال گذشته.  3/1سنگ در منطقه آسيا و اقيانوسيه و كاهش ميليون تن زغال 4/1301توليد  –

سنگ جهان همچون چين، هند، استراليا و اندونزي در منطقه آسيا و ده زغالكنندگان عمقرار گرفتن توليد –

 اقيانوسيه. 

ميليون تن زغال سنگ حرارتی در جهان در سال  0/1894شو و  ميليون تن زغال سنگ كك 9/0132توليد  –

ی سنگ حرارت درصدي در توليد زغال 8/1شو و كاهش  درصدي در توليد زغال سنگ كك 3/4و افزايش  4102
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 .  4103به نسبت سال 

متوسط  4102الی  4112هاي آيد. طی سال سنگ دومين منبع انرژي در جهان پس از نفت به شمار میزغال مصرف:

درصد كاهش  8/1، مصرف زغال سنگ با 4102در سال   درصد بوده است. 3/3سنگ در جهان در حدود رشد مصرف زغال

توان به مسائلی  تن رسيد. از داليل كاهش مصرف زغال سنگ در جهان میميليون  0/0812نسبت به سال پيش از آن به 

ريزي براي صنايع داراي شدت انرژي باال و  گيري و برنامهتر شدن سرعت رشد اقتصادي در جهان، تصميم همچون آرام

برد. همچنين،  هاي زيست محيطی نام ها در خصوص آلودگی مديريت ميزان مصرف انرژي در صنايع مذكور، افزايش نگرانی

سنگ، هنوز مشکالت زيادي در خصوص امنيت آنها وجود دارد، اقدامات بسياري براي از رده  با وجود بهسازي معادن زغال

هاي تجديدپذير در سبد  ها و صنايع غير بهينه و فرسوده انجام شده و همچنان ادامه دارد. سهم انرژي خارج كردن نيروگاه

هاي اخير  سنگ در جهان در سالايش يافته است و همه اين موارد با هم به كاهش مصرف زغالانرژي بسياري از كشورها افز

ميليون تن، هندوستان  2/3818مصرف  سنگ در جهان شامل چين باكننده زغالمنجر شده است. پنج كشور عمده مصرف

ميليون تن و  0/433ن با مصرف ميليون تن، آلما 2/931اياالت متحده آمريکا با مصرف  ميليون تن، 1/813با مصرف 

درصد  1/03مجموعاً  1/4و  1/3، 1/01، 2/00، 4/28باشند كه به ترتيب با سهم  ميليون تن می 2/410روسيه با مصرف 

هاي حاصل از  دهند. متأسفانه به دليل در دسترس نبودن ميزان مصرف فرآورده سنگ جهان را تشکيل میاز مصرف زغال

 هاي مصرف  هاي مصرف فقط بر روي داده ، بنابراين در تحليلOECDكشورهاي غير عضو  سنگ در بسياري از زغال

 ت( تأكيد شده است. فزغال سنگ )زغال كك شو، زغال حرارتی، زغال نارس و سنگ ن

نشانگر آن است كه پس از بحران  OECDهاي اخير در كشورهاي عضو  سنگ در سال زغال  روند تحليل مصرف –

افزايش يافت.  OECDدر كشورهاي  4101، مجدداً مصرف زغال سنگ در سال 4118سال اقتصادي اروپا در 

مصرف زغال سنگ كاهش يافت و كل عرضه انرژي اوليه در كشورهاي  4104و  4100اما دوباره در سال 

OECD مواجه ساخت. بزرگترين عامل براي اين كاهش مصرف، تغيير در  0892ترين ميزان از سال را با پايين

هاي مذكور در  هاي آمريکا براي توليد برق بود كه مصرف زغال سنگ آمريکا را در سال خت مصرفی نيروگاهسو

 3/4008و  4/4033به ترتيب با مصرف  4102و  4103هاي آمريکا كاهش داد. اين روند همچنين در سال

 يافته است. درصد به نسبت سال پيش از آن كاهش  4/4، 4102ميليون تن ادامه يافت. مصرف سال 

سنگ جهان متعلق به اياالت متحده آمريکا بوده است. پس از آن به دومين بازار بزرگ زغال 4111تا سال  –

 2/931دليل اكتشاف حجم باالي ذخاير گاز متعارف در اين كشور و كاهش مصرف زغال، با مصرفی معادل

سنگ اياالت متحده  صرف زغالميليون تن، به سومين مصرف كننده زغال سنگ جهان تبديل شده است. م

 درصد كاهش يافته است. 1/1به نسبت سال پيش از آن  4102آمريکا در سال 

 3/010ميليون تن بوده است كه از اين رقم،  0/0430به ميزان  4102سنگ در اروپا در سال مصرف زغال –

 OECD غير عضو يميليون تن مربوط به كشورها 0/202اروپايی و  OECDميليون تن مربوط يه كشورهاي 

درصد كاهش داشته است.  0/1به نسبت سال پيش از آن در حدود  4102اروپايی است. مصرف اروپا در سال 

درصد از مصرف  1/8اروپايی است، در مجموع اين كشورها  OECDبخشی از اين كاهش مربوط به كشورهاي 
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ناطقی است كه بيشترين ميزان كاهش اروپا، يکی از م OECDاند.  سنگ جهان را به خود اختصاص دادهزغال

اند. يکی از بزرگترين داليل كاهش مصرف  هاي اخير در روند خود به ثبت رسانده سنگ را طی سال مصرف زغال

هاي  هاي مربوط به توسعه انرژي سنگ، كاهش سهم اين حامل در توليد برق است. پس از وضع سياستزغال

هاي زغال  اهش انتشار دي اكسيد كربن در اروپا، تعدادي از  نيروگاهسازي مصرف انرژي و ك تجديدپذير ، بهينه

 سنگ در اين كشورها با روند نزولی مواجه ساخته است. سوز اروپا از رده خارج شده و بنابراين مصرف زغال

ود. توان به آلمان، روسيه، لهستان و تركيه اشاره نم سنگ در اروپا می ل از كشورهاي عمده مصرف كننده زغا   –

سنگ در جهان و اولين كشور در اروپا در  سنگ آلمان به عنوان چهارمين كشور مصرف كننده زغالمصرف زغال

درصد كاهش يافته است.  0/3ميليون تن بوده است كه به نسبت سال گذشته  0/433در حدود  4102سال 

افزايش سهم برق توليدي از  هاي تجديدپذير در اين كشور و بخشی از اين كاهش به دليل توسعه سريع انرژي

هاي  ها است و بخشی ديگر براي مورد انتقاد قرار گرفتن اين كشور به جهت آاليندگی باالي نيروگاه اين انرژي

هاي  زغال سوز بوده است. آلمان و انگليس در رأس كشورهاي اتحاديه اروپا از نظر  آلودگی حاصل از نيروگاه

س از آلمان بزرگترين كشور مصرف كننده زغال سنگ در اروپا است. رتبه اين اند. روسيه پ سوز قرار گرفته زغال

باشد. بيشترين ميزان مصرف زغال سنگ در  كشور در مصرف زغال سنگ، در اروپا دوم و در جهان پنجم می

 2/410، 4102. مصرف زغال سنگ روسيه در سال استروسيه از نوع حرارتی و براي توليد برق و حرارت 

ميليون تن  9/12ميليون تن مربوط به مصرف زغال حرارتی،  4/00ن بوده است كه از اين ميزان، ميليون ت

ميليون تن مربوط به مصرف ليگنيت و زغال نارس است. مصرف زغال  3/38مربوط به مصرف زغال كك شو و 

تان با ، لهس4102درصد كاهش داشته است. در سال  0/1سنگ روسيه به نسبت سال پيش از آن در حدود 

و اورآسيا  سنگ در ميان كشورهاي اروپا كننده زغال ميليون تن مصرف، پس از روسيه بزرگترين مصرف 1/030

اين كشور بخش اعظم توليد به خود اختصاص داده است. منطقه اروپا و اورآسيا را از درصد  0/00 سهم بوده كه

هاي برق و حرارت است. كشور در نيروگاه سنگ در ايننمايد. بيشترين ميزان مصرف زغالخود را مصرف می

سنگ در ميان كشورهاي اروپا بوده است.  كننده زغال در اين سال، تركيه پس از لهستان بزرگترين مصرف

درصد بوده است. از داليل افزايش مصرف  2/00، 4103سنگ در اين كشور به نسبت سال  افزايش مصرف زغال

در كاهش وابستگی به منابع انرژي وارداتی )نفت و گاز طبيعی( و  توان به تصميم اين كشور سنگ می زغال

سنگ داخلی در اين كشور اشاره  تالش براي تأمين سوخت براي توليد برق از طريق استفاده از منابع زغال

اند، كشور صربستان و  نقش داشته 4102نمود. دو كشور ديگري كه در كاهش مصرف زغال سنگ اروپا در سال 

به طرز قابل توجهی كاهش داشته است.  4102اين هستند كه مصرف زغال در اين كشورها در سال كشور اوكر

، 4102مصرف زغال سنگ صربستان به دليل وقوع سيل و آبگرفتگی معادن زغال سنگ در اين كشور در سال 

بر سر شبه  هاي اخير در اين كشور با روسيه درصد و كشور اوكراين به دليل وجود ناآرامی 8/42در حدود 

 اند. درصد كاهش داشته 8/41جزيره كريمه، 

ميليون تن بوده است. كشور عمده توليد و مصرف كننده  1/081، 4102سنگ در آفريقا در سال  مصرف زغال –



      

 
   2939ترازنامه انرژي سال  923

 

ميليون تن  8/000، 4102سنگ در آفريقا، آفريقاي جنوبی است. ميزان مصرف آفريقاي جنوبی در سال  زغال

سنگ در  درصد كاهش داشته است. اين كشور هفتمين مصرف كننده زغال 4/4، 4103بوده كه به نسبت سال 

توان ناشی از آرام گرفتن رشد اقتصادي،  سنگ در آفريقاي جنوبی را می جهان است. دليل كاهش مصرف زغال

 سنگ در مقايسه سازي زغال هاي باالي مايع هاي فتوولتائيك در بخش برق و هزينه گسترش بکارگيري سيستم

 هاي نفت، دانست. با كاهش قيمت

 4/1باشد كه به نسبت سال پيش از آن  ميليون تن می 0/1119سنگ در منطقه آسيا و اقيانوسيه،  مصرف زغال –

منطقه آسيا و اقيانوسيه شامل استراليا، زوالند نو، ژاپن و كره  OECDكشور عضو   2درصد كاهش يافته است. 

اند.  رو به خود اختصاص داده OECDدرصد از مصرف منطقه  3/80، ميليون تن 0/238جنوبی در مجموع با 

درصد به  0/2اند و تنها كره جنوبی  سنگ مواجه بوده نو و ژاپن با كاهش مصرف زغال سه كشور استراليا، زوالند

منطقه آسيا و اقيانوسه، دو  OECDافزايش مصرف داشته است. در بين كشورهاي غير عضو  4103نسبت سال 

ميليون  1/813و  2/3818مده مصرف كننده در اين منطقه چين و هند هستند كه به ترتيب با مصرف كشور ع

درصد از مصرف منطقه، بخش اعظم مصرف را به خود اختصاص  3/03و  3/01سنگ و دارا بودن سهم  تن زغال

سنگ  از مصرف زغالسنگ در جهان است كه تقريباً در حدود نيمی اند. چين بزرگترين مصرف كننده زغال داده

درصد( را به خود اختصاص داده است. مصرف اين كشور در مقايسه با كشور هندوستان كه  4/28جهان )

هاي اخير سرعت رشد اقتصادي، رشد  برابر است. در سال 3/2دومين مصرف كننده زغال سنگ جهان است، 

در چين باعث شده بود كه مصرف ها  تقاضاي برق، افزايش تقاضا براي شهرنشينی، ساخت و ساز زيرساخت

سنگ به شدت در اين كشور افزايش پيدا كند. اما اين روند در دو سال اخير در حال تغيير بوده است. زغال

رشد توليد ناخالص داخلی در چين آهسته شده است و دولت اين كشور قصد دارد رشد اقتصادي در چين را از 

سنگ در چين به نسبت سال  مصرف زغال 4102دهد. در سال هاي خدماتی سوق  صنايع سنگين به سمت بخش

سال اخير مصرف زغال سنگ در  01درصد كاهش داشته است. اين اولين باري است كه طی  8/4پيش از آن 

سنگ در توليد برق  توان، تقليل سهم زغال چين با كاهش مواجه شده است. يکی ديگر از داليل اين كاهش را می

سال بسيار پرآبی براي كشور چين بوده و بنابراين توليد برق  4102كشور دانست. سال در اين  4102در سال 

هاي تجديدپذير شامل  سنگ شده است. در عين حال سهم  انرژي آبی موجب كاهش سهم زغال حاصل از برق

ست. سنگ براي توليد برق داشته ا اي، خورشيدي و باد نيز سهم به سزايی در كاهش مصرف زغال انرژي هسته

رود. سنگ جهان به شمار می كشور هند نيز دومين كشور منطقه و همچنين دومين كشور مصرف كننده زغال

ميزان  4102افزايش حجم مصرف زغال سنگ در هند بسيار بيشتر از ساير كشورهاست. به طوري كه در سال 

دوم مصرف زغال سنگ در جهان سنگ اين كشور از اياالت متحده آمريکا سبقت گرفته و داراي رتبه مصرف زغال

رسد سرعت رشد درصد افزايش يافته است. به نظر می 9/04، 4103شد. مصرف اين كشور به نسبت سال 

سنگ براي هند كمتر از آن چيزي اقتصادي در هند بيشتر از چين خواهد بود اما برخالف چين، جذابيت زغال

 زغال سنگ در هند در بخش برق است. است كه در گذشته براي چين بود. بيشترين ميزان مصرف
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 هاي حاصل از آنسنگ و فرآوردهتجارت جهاني زغال -9-5-1

نسبت به سال پيش از آن با افزايش روبرو بوده است. مشاهده جريان  4102سنگ در سال تجارت جهانی زغال

المللی  ر ماهيت رقابتی بازارهاي بينها و در مجموع بيانگ اي، متغير بودن قيمت سنگ، نشانگر نوسانات منطقهتجاري زغال

 سنگ است.زغال

ميليون تن بوده است؛  3/0380و  8/0221سنگ به ترتيب بالغ بر در اين سال حجم واردات و صادرات جهانی زغال

و  3/0041ميليون تن و واردات و صادرات زغال حرارتی به  9/340و  1/483سنگ كك شو به  واردات و صادرات زغال

سنگ در  ، منطقه آسيا و اقيانوسيه بزرگترين واردكننده و صادركننده زغال4102ميليون تن بالغ گشت. در سال  9/0113

 0/923و  1/0118سنگ اين منطقه در سال مورد بررسی به ترتيب به دنيا بوده است. ميزان واردات و صادرات زغال

جهان را شامل شده است. بديهی است به علت عدم  درصد از كل واردات و صادرات 0/30و  3/01رسيد كه ميليون تن 

توان به بررسی مبادله ، نمیOECDسنگ كشورهاي غير دسترسی به ميزان واردات و صادرات محصوالت حاصل از زغال

 89دهد كه بيش از هاي گذشته نشان میمحصوالت حاصل از زغال سنگ در اين سال پرداخت. هر چند كه بررسی سال

درصد مابقی مربوط  4سنگ و حداكثر سنگ و محصوالت حاصل از آن متعلق به مبادالت زغال ادالت زغالدرصد از كل مب

 باشد. به تجارت محصوالت حاصل از آن می

، بيشترين ميزان واردات زغال سنگ جهان به كشورهاي چين، هندوستان، ژاپن و كره جنوبی، و 4102در سال 

ورهاي اندونزي، استراليا، فدراسيون روسيه و اياالت متحده آمريکا و كانادا بيشترين صادرات زغال سنگ جهان به كش

 4102ميليون تن بزرگترين صادر كننده زغال سنگ جهان در سال  8/201اختصاص داشته است. اندونزي با صادرات 

نزي استرليا با درصد كاهش داشته است. پس از اندو 1/2بوده است. صادرات اين كشور به نسبت سال گذشته در حدود 

سنگ استراليا از نوع كك شو و داراي  سنگ در جهان است. زغال ميليون تن، دومين صادر كننده زغال 1/301صادرات 

درصد افزايش داشته  9/00سنگ استراليا به نسبت سال پيش از آن در حدود كيفيت بسيار بااليی است. صادرات زغال

به نسبت سال  4102درصد در سال  1/01سيون روسيه، صادراتش را تا است. سومين صادر كننده بزرگ جهان، فدرا

ميليون تن و صادرات  3/99به ميزان  4102گذشته افزايش داده است. صادرات زغال سنگ اياالت متحده آمريکا در سال 

 0/00ميليون تن بوده كه به نسبت سال پيش از آن دچار كاهش عمده  4/98سنگ و محصوالت حاصل از آن زغال

 درصدي شده است. 

سنگ دالر مربوط به كشور فنالند و زغال 4/401سنگ حرارتی بخش صنعت ، باالترين قيمت زغال4102در سال 

 دالر بر تن بوده است.  3/339كك شو مربوط به همين كشور با قيمت 

دالر برتن رسيد   1/38سنگ منطقه آپاالچی مركزي اياالت متحده آمريکا به ، قيمت اسپات زغال4102در سال 

درصد كاهش داشته است. قيمت شاخص پايه شمال غرب اروپا به  2/3كه اين رقم در مقايسه با قيمت سال گذشته 

 2/002درصد كاهش داشته و سيف وارداتی كك شو و حرارتی ژاپن به ترتيب به  0/0دالر برتن رسيد كه در حدود  2/01

 درصد كاهش يافته است.   0/04و  1/09ش دالر بر تن بوده كه به نسبت سال پي 0/80و 
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  (1129تراز انرژي )سال  -3-1

جهان، عرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نهايی جهان به ترتيب نسبت به سال قبل به  4103در تراز انرژي سال 

. در اين ميليون تن معادل نفت خام رسيد 0/8310و  3/03120درصد افزايش داشت و به ترتيب به  1/4و  8/0ميزان 

هاي صنعت، حمل و نقل، خانگی، مصارف غير انرژي، تجاري و عمومی، كشاورزي و مصارف نامشخص از سال سهم بخش

، OECDدرصد بود. در تراز انرژي كشورهاي  2/0و  4/4، 0/9، 9/9، 8/44، 3/40، 1/48كل مصرف نهايی جهان به ترتيب 

درصد بوده است؛ ارقام  9/1و  8/0، 3/03، 1/8، 0/08، 0/34، 9/40هاي مزبور از كل مصرف نهايی به ترتيب  سهم بخش

 درصد بوده است.  8/0و  1/4، 9/2، 1/8، 3/43، 4/08، 1/33نيز به ترتيب  OECDمشابه در تراز انرژي كشورهاي غير 

علق درصد از كل مصرف نهايی جهان مت 1/21دهد كه  هاي انرژي در مصرف نهايی جهان نشان می بررسی سهم حامل

سنگ و  درصد به زغال 1/00درصد به گازطبيعی،  1/01درصد به برق و حرارت،  1/40هاي نفتی، به نفت خام و فرآورده

هاي زيستی و پسماندها اختصاص داشته است. بررسی اين سهم در هاي تجديدپذير و سوختدرصد به انرژي 1/04

هاي نفتی به ترتيب با  از كشورها، نفت خام و فرآورده دهد كه در هر دو گروه نشان می OECDو غير  OECDكشورهاي 

درصد  1/2طی دهه اخير حدود   OECDترين حامل انرژي است. اين سهم در كشورهاي درصد، اصلی 0/30و  1/20سهم 

 OECD ،1/1باشد. اما در كشورهاي غير هاي انرژي میكاهش يافته كه بيانگر جايگزينی اين حامل انرژي با ساير حامل

تجديدپذير و پسماندهاي  و ساير منابع OECDدرصد سهم در كشورهاي  0/44رصد كاهش داشته است. همچنين برق با د

 باشند.  ، دومين حامل انرژي پرمصرف میOECDدرصد سهم در كشورهاي غير  0/09قابل احتراق با 

اوليه را در بين كشورهاي  دو كشور چين و اياالت متحده آمريکا باالترين ميزان عرضه انرژي ،4103در سال 

، انرژي آبی، انرژي زمين گرمايی، سنگاند. در اين سال كشور چين بزرگترين عرضه كننده زغالمختلف جهان داشته

 0/01و  0/44، 1/42، 9/10هاي زيستی و ضايعات جهان، به ترتيب با سهمی معادل ها، سوختخورشيدي و ساير انرژي

الت متحده آمريکا اياجهان بوده است. همچنين در اين سال،  ها در سطحر يك از اين حاملدرصد از عرضه انرژي اوليه ه

جهان به ترتيب با سهمی معادل  اي هاي نفتی، گاز طبيعی و انرژي هستهبزرگترين عرضه كننده نفت خام و فرآورده

 باشد. هان میج ها در سطحدرصد از عرضه انرژي اوليه هر يك از اين حامل 0/33و   1/40، 1/09

درصد آن را از  011الطارق جبلسنگ،  انرژي اوليه خود را از زغالدرصد از عرضه  1/09كره شمالی در اين سال 

، اي درصد آن را از انرژي هسته 3/23درصد آن را از گازطبيعی، فرانسه  0/80هاي نفتی، قطر  نفت خام و فرآورده

اتيوپی دصد آن را از انرژي زمين گرمايی، خورشيدي و ساير و  0/01ايسلند را از انرژي آبی، درصد آن  9/18تاجيکستان 

 اند. هاي زيستی و پسماندها تأمين نمودها از سوختدرصد آن ر 8/84

تن معادل نفت خام به ازاي هزار دالر آمريکا برحسب  42/1برابر با  4103شاخص شدت انرژي در دنيا در سال 

از  03/1ر بين مناطق مختلف جهان آمريکاي شمالی و اروپا و اورآسيا هريك به ميزان بود. د 4111هاي ثابت سال  قيمت

 از بيشترين شدت انرژي برخوردار بودند.  24/1و  13/1كمترين شدت انرژي و آفريقا و خاورميانه به ترتيب با 

هاي مختلف دنيا باالترين تن معادل نفت خام رسيد. در ميان كشور 8/0در اين سال، عرضه سرانه انرژي در دنيا به 

تن معادل نفت خام بود. از لحاظ مصرف سرانه برق، كشور ايسلند  1/09ميزان عرضه سرانه انرژي مربوط به قطر به ميزان 
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تن  3/1اول ايستاد. در سال مورد بررسی، عرضۀ سرانه نفت در دنيا برابر  ساعت در رتبه كيلووات 12018با مصرف سرانه 

تن معادل  3/1و  1/0عرضه سرانه نفت به ترتيب  به  OECDو غير  OECDر نفر بود. در كشورهاي معادل نفت خام ب

  نفت خام رسيد.

 

 انرژي و محیط زیست   -0-1

اي را در اين سال به خود اختصاص هاي گذشته، مصرف انرژي بيشترين سهم انتشار گازهاي گلخانههمچون سال

 ديكشاورزي )دامداري و كشت برنج كه عمدتاً منابع انتشار متان و اكس ر به بخشداده است. سهم كوچکتري از اين انتشا

در اين ميان سهم بخش انرژي ناشی باشند( و سهم ديگري به بخش فرآيندهاي صنعتی اختصاص يافته است. نيتروز می

درصد،  00ش كشاورزي ، سهم بخدرصد 39، حدود 4101اي در سال هاي انسانی در انتشار گازهاي گلخانهاز فعاليت

برآورد گرديده است كه از اين سهم به  درصد  02ها حدود درصد و سهم ساير بخش 0سهم بخش فرآيندهاي صنعتی 

 درصد آن به انتشار دي اكسيد كربن، متان و  اكسيد نيتروز اختصاص يافته است. 0و  8، 81ترتيب 

 بيشترين سهم انتشار اين بخش را به خود اختصاص داده است.در بخش انرژي، انتشار دي اكسيد كربن ناشی از احتراق، 

 1/30) 4104گيگا تن بوده است كه در مقايسه با سال  4/34، ميزان انتشار جهانی دي اكسيد كربن 4103در سال 

 درصد بوده است. 4/4، داراي روند افزايشی ساالنه به ميزان گيگاتن(

 9/08رصد مربوط به نفت، د 3/33ربن ناشی از احتراق زغال سنگ، درصد از انتشار دي اكسيد ك 23در اين سال، 

ها بوده است. به نحوي كه ميزان انتشار دي اكسيد كربن درصد آن مربوط به گازطبيعی و مابقی مربوط به ساير سوخت

 4/1و  2/3، 9/01، 9/02ها به ترتيب برابر از انواع سوخت زغال سنگ، نفت، گازطبيعی و ساير سوخت 4103در سال 

 23به  4114درصد سال  21اين در حالی است كه سهم زغال سنگ در انتشار دي اكسيد كربن از  گيگاتن بوده است.

 41درصد و سهم گاز طبيعی در انتشار دي اكسيد كربن به ميزان  33درصد به  38، سهم نفت از 4103درصد در سال 

 درصد ثابت مانده است.

و حرارت و حمل و نقل به تنهايی توليد كننده نزديك به دو سوم انتشار دي اكسيد در اين سال دو بخش توليد برق 

درصد انتشار  8/44درصد و سهم بخش حمل و نقل حدود  2/24سهم بخش توليد برق و حرارت اند. بودهكربن در جهان 

ي باالي اكه سوختی با محتو بوده سنگبرآورد گرديده است. توليد برق و حرارت در جهان به طور عمده وابسته به زغال

كربن است به طوري كه كشورهايی نظير استراليا، چين، هند، لهستان و آفريقاي جنوبی بيش از دو سوم برق و حرارت 

 نمايند.سنگ تأمين میتوليدي خود را از زغال

 2/1بوده است ) نسبت به سال گذشته برخوردار روند افزايشیاي، ميزان انتشار در كشور چين از با نگرش منطقه

 اند.درصد را در اين سال تجربه نموده 3/0 و 8/0ميزان انتشار در آفريقا و خاورميانه به ترتيب رشد  .درصد(

و  كشور جهان توليد شده كه دو كشور چين 01توسط  در اين سال تقريباً دو سوم انتشار جهانی دي اكسيد كربن

اند. اين دو كشور به تنهايی توليدكننده ين سهم را به خود اختصاص دادهدرصد بيشتر 8/01و  8/40آمريکا  به ترتيب با 

 باشند.گيگاتن دي اكسيد كربن در جهان می 0/02



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي نفتي  نفت خام و فرآوردهجداول   -1-8-2

 گازطبيعي جداول   -2-8-2

 هاي تجدیدپذیرو انرژيبرق جداول   -3-8-2

 سنگ زغالجداول   -4-8-2

 تراز انرژي جداول   -5-8-2

 محيط زیستجداول   -6-8-2
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  خامنفت 

 نفت خام  ذخایر  -

 خامت توليد نف  -

 ها ها و سایر هيدروکربنتوليد مایعات گازي، افزودني  -

 بخش تبدیل، بخش انرژي و نهایي نفت خام مصرف   -

 هاي نفت ظرفيت پاالیشگاه  -

 هاپاالیشگاهورودي   -

 هاخوراك پاالیشگاه  -

 خام واردات و صادرات نفت   -

 هاي فروش نفت خام  قيمت  -

 

 هاي نفتي  فرآورده 

 هاپاالیشگاههاي نفتي  ليد فرآوردهتو  -

 هاي نفتي  مصرف نهایي فرآورده  -

 هاي نفتي  واردات و صادرات فرآورده  -

    OECDدر کشورهاي  ، نفت گاز، نفت کوره سبک و سنگينقيمت بنزین  -

 هاي نفتيشاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي فرآورده  -

 هاي نهایيگان نهایي فرآوردهشاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنند  -

 
 هاي نفتي  نفت خام و فرآوردهجداول  -1-8-2
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 2214و  2213، 2224هاي طي سال (2)جهان (1)ذخاير تثبيت شده نفت ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2224 

 )ميلياردبشكه(

در پايان سال 

2213 

 )ميلياردبشكه(

 2214در پايان سال 

 ميليارد 

 تن

ميليارد 

 بشكه

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد  

       آمريكاي شمالي

 11.4 2.9 48.5 5.9 48.5 29.3 ياالت متحده آمريكاا

 10.2 172.9 27.9 172.9 179.6  (3)كانادا 
(4) 

 10.9 0.7 11.1 1.5 11.1 14.8 مكزيك

 34.0 13.7 232.5 35.3 232.5 223.7 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 10.1 0.1 2.3 0.3 2.3 2.5 آرژانتين

 39.4 0.5 8.0 1.2 8.2 5.1 اكوادور

 18.9 1.0 16.2 2.3 15.6 11.2 برزيل

 40.2 0.1 1.6 0.2 1.6 1.1 پرو

 20.3 ◊ 0.8 0.1 0.8 0.8 ترينيداد و توباگو

 6.8 0.1 2.4 0.4 2.4 1.5 كلمبيا 

 17.5 298.3 46.6 298.3 79.7 (5)ونزوئال 
(4)

 

 9.6 ◊ 0.5 0.1 0.5 1.5 ساير

 (4) 19.4 330.2 51.2 329.8 103.4 نوبيآمريكاي مركزي و ج جمع 

       اروپا و اورآسيا

 22.6 0.4 7.0 1.0 7.0 7.0 آذربايجان

 24.3 ◊ 0.6 0.1 0.6 0.6 ازبكستان

 9.8 0.2 3.0 0.4 3.0 4.0 انگلستان

 14.5 ◊ 0.6 0.1 0.6 0.5 ايتاليا

 6.9 ◊ 0.6 0.1 0.6 0.5 تركمنستان 

 10.0 ◊ 0.6 0.1 0.7 1.3 دانمارك

 26.1 6.1 103.2 14.1 105.0 105.5 روسيه

 19.4 ◊ 0.6 0.1 0.6 0.5 روماني

 48.3 1.8 30.0 3.9 30.0 9.0 قزاقستان 

 9.5 0.4 6.5 0.8 7.0 9.7 نروژ

 14.0 0.1 2.0 0.3 2.0 2.2 ساير 

 24.7 9.1 154.8 20.9 157.2 140.8 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 72.2 5.8 97.8 13.0 97.8 97.8 ده عربي امارات متح

 0.1 2.5 0.3 2.5 3.2 سوريه 
(4) 

 8.8 150.0 20.2 150.0 115.0 عراق
(4) 

 63.6 15.7 267.0 36.7 265.9 264.3 عربستان سعودي

 15.0 0.3 5.2 0.7 5.0 5.6 عمان

 35.5 1.5 25.7 2.7 25.1 26.9 قطر
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 ... ادامه2214و  2213، 2224هاي طي سال (2)جهان (1)ذخاير تثبيت شده نفت ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2224 

 )ميلياردبشكه(

در پايان سال 

2213 

 )ميلياردبشكه(

 2214در پايان سال 

 ميليارد 

 تن

ميليارد 

 بشكه

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد  

 89.0 6.0 101.5 14.0 101.5 101.5 كويت

 56.7 0.2 3.0 0.4 3.0 3.0 يمن 

 9.3 158.0 21.7 158.1 132.9 ساير
(4) 

 77.8 47.7 810.7 109.7 808.7 750.1 جمع خاورميانه

       آفريقا

 20.3 0.7 12.7 1.7 12.7 9.0 آنگوال 

 21.9 0.7 12.2 1.5 12.2 11.8 الجزاير

 2.8 48.4 6.3 48.4 39.1 ليبي 
(4) 

 13.8 0.2 3.6 0.5 3.9 3.6 مصر

 43.0 2.2 37.1 5.0 37.1 35.9 نيجريه

 30.7 0.9 15.3 2.1 15.9 8.2 ساير 

 42.8 7.6 129.2 17.1 130.1 107.6 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه 

 24.3 0.2 4.0 0.4 4.0 3.9 استراليا

 11.9 0.2 3.7 0.5 3.7 4.3 اندونزي

 23.8 0.1 1.1 0.1 1.1 1.1 برونئي

 2.8 ◊ 0.5 0.1 0.5 0.5 تايلند

 11.9 1.1 18.5 2.5 18.5 15.5 چين

 15.4 0.2 3.8 0.5 3.8 5.2 مالزي

 33.0 0.3 4.4 0.6 4.4 3.1 ويتنام

 17.6 0.3 5.7 0.8 5.7 5.6 هندوستان 

 10.9 0.1 1.1 0.1 1.1 1.5 ساير

 14.1 2.5 42.7 5.7 42.7 40.6 جمع آسيا و اقيانوسيه

 52.5 100.0 1700.1 239.8 1701.0 1366.2 كل جهان 

OECD كشورهاي
  244.4 249.1 37.3 248.6 14.6 30.3 

 OECD 1121.8 1451.9 202.6 1451.5 85.4 60.1 غير كشورهاي

 91.1 71.6 1216.5 170.5 1214.9 918.8 كشورهاي عضو اوپك  

 24.5 20.1 341.7 50.0 342.4 324.1 ( 6)كشورهاي غير عضو اوپك 

 28.2 8.3 141.9 19.3 143.8 123.3 شوروي سابق

 - - 167.1 27.2 167.1 174.0 هاي نفتي  كانادا: كل شن

 - - 25.2 4.1 25.2 10.4 در حال توسعه فعال          

 - - 220.5 35.4 220.5 - ونزوئال: كمربند نفتي اورينوكو 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2015 Edition      مأخذ:

 گردد.   مايعات و ميعانات گازي مي( شامل نفت خام، 1
 شند.توانند در آينده قطعاً توجيه اقتصادي و عملياتي داشته با 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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   2212-2214 و 2224هاي ن طي سالتوليد نفت در جها ( :2-2جدول )
 هزار تن() 

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

  )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 11.2 14.8 422569 368133 320925 268014 اياالت متحده آمريكا

 4.0 11.7 149587 133941 124859 102572 كانادا 

 3.3 3.8- 125470 130488 132183 178280 مكزيك

 18.4 10.3 697626 632562 577967 548866 يجمع آمريكاي شمال

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 1.5- 26582 26978 28324 35551 آرژانتين

 0.8 6.1 29150 27473 26358 27491 اكوادور

 3.0 11.4 114607 102879 105094 75003 برزيل

 0.1 9.5 3418 3121 5180 4452 پرو

 0.1 2.4- 4083 4184 4225 6318 ترينيداد و توباگو

 1.3 1.8- 50738 51660 48806 27310 كلمبيا 

 3.8 1.4- 144712 146769 147824 163252 ونزوئال

 0.2 2.0- 7979 8141 7409 7476 ساير

 10.1 2.7 381269 371205 373220 346853 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.0 3.1- 39482 40726 41015 15348 آذربايجان

 0.1 7.7- 2434 2636 2602 3463 آلمان

 0.1 6.7- 2797 2997 3165 7877 ازبكستان

 1.0 3.1- 37265 38456 42052 87516 انگلستان

 0.1 6.4- 2032 2172 2290 3003 اوكراين

 0.2 4.8 5764 5502 5397 5445 ايتاليا 

 0.3 3.8 12139 11691 10942 10051 تركمنستان 

 0.2 6.4- 8130 8683 9980 19262 دانمارك

 13.2 0.7 500798 497483 497425 440086 روسيه

 0.1 2.4- 3944 4043 3860 5462 روماني

 2.1 1.2- 80787 81787 79224 59485 قزاقستان 

 2.0 2.2 76047 74380 78453 136733 نروژ

 0.3 4.0 12638 12150 11488 13466 ساير

 20.7 0.2 784257 782706 787893 807197 اورآسياجمع اروپا و 

       خاورميانه

 3.5 0.1- 134232 134378 127806 112922 امارات متحده عربي 

 0.3 1.6- 9691 9853 8648 9370 بحرين

 ◊ 48.9- 1300 2544 8253 22190 سوريه 

 4.2 8.2 158313 146340 144902 100400 عراق
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   ... ادامه 2212-2214 و 2224هاي فت در جهان طي سال( : توليد ن2-2جدول )

 تن(هزار ) 

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

  )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

 12.9 1.3 486686 480352 487969 444667 عربستان سعودي

 4.0 2.3 151538 148110 151313 116341 كويت 

 1.2 0.2 46274 46176 45058 41006 عمان

 0.9 3.2- 34115 35226 35797 36859 قطر

 0.2 3.9- 7964 8283 7396 19356 يمن 

 3.9 4.8 147958 141118 147610 198992 ساير

 31.2 2.2 1178071 1152380 1164752 1102103 جمع خاورميانه

       آفريقا

 2.2 3.3- 82932 85778 85433 49443 آنگوال 

 1.3 2.4- 48408 49574 51063 60154 الجزاير 

 0.1 5.2- 5450 5750 4111 15050 سودان

 0.3 1.1- 12302 12442 13882 11209 كنگو

 0.3 - 11786 11786 12235 13664 گابن

 0.7 48.8- 24639 48100 70013 78008 ليبي 

 0.9 0.5- 32641 32797 32936 32190 مصر 

 2.7 2.6- 103945 106732 113704 121354 نيجريه

 1.1 7.4 42930 39970 35358 38544 ساير 

 9.7 7.1- 365033 392929 418735 419616 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.4 9.2- 15583 17164 19820 24544 استراليا

 1.0 4.4- 38198 39944 41829 52327 اندونزي 

 0.1 6.6- 5664 6061 7280 9695 برونئي 

 0.3 3.3- 11914 12323 12394 7723 تايلند

 5.6 0.7 211429 209919 207478 175873 چين 

 0.8 4.7 28940 27631 28152 36755 مالزي

 1.0 0.9- 37460 37788 37862 33981 هندوستان 

 0.4 2.2- 16772 17148 17183 20051 ويتنام 

 0.2 0.1- 9130 9135 9324 8235 ساير

 9.9 0.5- 375090 377113 381322 369184 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 2.0 3781346 3708895 3703889 3593819 كل جهان 

 OECD  836372 745530 788911 852885 8.1 22.6 كشورهاي

 OECD 2757447 2958359 2919984 2928461 0.3 77.4كشورهاي غير 

 1.7 2.3- 63429 64890 69056 129265 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از
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  2214و  2213 هايها در جهان در سالساير هيدروكربن و ها( : توليد ماي ا  گازي، افزودني2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1) هاساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2213 2214 2213 2214 2213 2214 

       آمريكاي شمالي

 3960 3824 - - 82741 80538 اياالت متحده آمريكا

 44755 43931 - - 13547 13360 كانادا 

 250 163 396 364 10217 10225 مكزيك

 48965 47918 396 364 106505 104123 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - 379 379 2866 2839 آرژانتين

 - - - - 163 163 اكوادور

 - - - - 5096 4985 برزيل

 - - - - 1580 1565 پرو

 - - - - 1145 1180 ترينيداد و توباگو

 - - - - 293 220 كلمبيا 

 - - - - 6626 7099 ونزوئال

 - - - - 550 574 ساير

 - - 379 379 18319 18625 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا
 - - - - 2781 2781 آذربايجان

 - - 1084 1137 - - آلمان 

 - - - - - - استواني 

 45 - 46 - 2462 2190 انگلستان 

 149 149 - - - - ازبكستان 

 - - 84 84 719 899 رايناوك

 - - 365 411 - - ايتاليا

 - - - - 1013 918 تركمنستان 

 - - - - 27769 24205 روسيه 

 - - - - 88 88 روماني

 - - - - 1287 1321 قزاقستان 

 - - - 1 - - لهستان

 - - - - 244 272 مجارستان 

 - - 205 90 9364 8982 نروژ

 - - 173 624 375 397 هلند 

 - - 459 525 123 149 ساير 

 194 149 2416 2872 46225 42202 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - - - - 22428 20292 امارات متحده عربي 

 - - - - 389 354 بحرين

 - - - - 95 133 سوريه

 - - - - 1406 1341 عراق

 - - - - 55134 55466 عربستان سعودي 
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 ... ادامه 2214و  2213هاي ها در جهان در سالها و ساير هيدروكربنتوليد ماي ا  گازي، افزودني( : 2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1) هاساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2213 2214 2213 2214 2213 2214 

 - - - - 268 268 عمان

 - - - - 39838 39872 قطر

 - - - - 6555 6555 كويت 

 - - - - 708 708 يمن 

 - - - - 18064 17405 ساير 

 - - - - 144885 142394 جمع خاورميانه

       آفريقا 

 - - - - 147 147 آفريقاي جنوبي 

 - - - - 669 669 آنگوال

 - - - - 16835 15656 الجزاير 

 - - - - 567 467 كنگو

 - - - - 2492 3541 ليبي

 - - - - 1384 1475 مصر

 - - - - 7003 6840 نيجريه

 - - - - 390 390 ساير

 - - - - 29487 29185 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 - - - - 2039 1900 استراليا

 - - - - 1385 1447 اندونزي

 - - - - 249 249 بنگالدش

 - - - - 538 583 برونئي 

 - - 11 11 208 208 پاكستان 

 - - - - 6274 6192 تايلند

 - - - - 418 178 چين

 - - - - 216 187 زالندنو

 - - - - 262 288 ژاپن

 - - 582 565 - - كره جنوبي 

 - - - - 1079 1079 مالزي

 - - - - 4301 4301 هندوستان 

 - - - - 341 313 ويتنام 

 - - - - 2494 2494 ساير

 - - 593 576 19804 19419 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 49159 48067 3784 4191 365225 355948 كل جهان 

 OECD  118551 121569 3702 3295 47918 49010 كشورهاي

 OECD 237397 243656 489 489 149 149كشورهاي غير 

 45 - 2112 2683 3256 3060 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
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  2213و  2224هاي ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و مصرف نهايي نفت خام در سال2-4جدول )
 تن( )هزار

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2224 2213 2224 2213 2224 2213 

       آمريكاي شمالي

 - - - - 755271 792531 اياالت متحده آمريكا

 - - - - 63771 80404 كانادا 

 - - - - 66015 72593 مكزيك

 - - - - 885057 945528 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - - 8 26582 28777 آرژانتين

 - - 112 85 8249 8230 اكوادور

 - - - - 103195 87498 برزيل

 - - - - 9244 8352 پرو

 - - - - 6817 6738 ترينيداد و توباگو

 - - - - 9406 10876 شيلي 

 - 186 316 68 14833 15939 كلمبيا 

 - - - - 48706 54748 ونزوئال

 1429 221 - - 7499 4999 كوبا 

 - - - - 18527 31539 ساير

 1429 407 428 161 253058 257696 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 - - - - 6339 6260 آذربايجان

 - - - - 92467 111854 آلمان 

 - - - - 8566 8442 اتريش 

 12 12 - - 58142 59870 اسپانيا 

 - - - - 5791 5713 اسلواكي 

 - - - - 59026 82173 انگلستان 

 50 133 6 16 2908 7645 ازبكستان 

 7 - 2 - 3086 24269 اوكراين

 - - - - 62685 91721 ايتاليا

 - - - - 27634 34402 بلژيك 

 - 4 - - 5622 5283 بلغارستان 

 - - - - 11912 12695 پرتغال 
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 ... ادامه  2213و  2224هاي ( : 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

2224 2213 2224 2213 2224 2213 

 - - - - 8091 7051 تركمنستان 

 - - - - 20954 26198 تركيه

 - - - - 6664 6704 جمهوري چك 

 - - - - 7173 8055 دانمارك 

 106 205 96 1403 257253 181160 روسيه 

 - - - - 21156 18451 روسيه سفيد 

 10 67 - 131 9410 12888 روماني

 - - - - 16530 21190 سوئد 

 - - - - 4846 5088 سوئيس 

 - - - - 55644 86669 فرانسه 

 - - - - 11296 10986 فنالند 

 3263 - 1576 - 14760 9471 قزاقستان 

 - - - 3 24302 18118 لهستان 

 - - - - 9010 8662 ليتواني 

 - - - 1 5969 6371 مجارستان 

 - - - - 14518 13246 نروژ 

 - - - - 47451 52813 هلند 

 - - - - 19891 18642 يونان 

 - - - 11 9749 13933 ساير 

 3438 354 1680 1565 908845 976023 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - - - - 9599 11493 امارات متحده عربي 

 - - - - 13307 12713 بحرين

 - - - - 5457 12587 سوريه

 - - - - 33985 26510 عراق

 4949 1368 10 25 103073 92716 عربستان سعودي 

 - - - - 6971 4152 عمان 

 - - - - 45465 44130 كويت 

 - - 239 334 118726 98782 ساير 

 4949 1368 249 359 336583 303083 خاورميانه

       آفريقا

 - - - - 23370 20495 آفريقاي جنوبي 

 23 4 332 339 21039 18255 الجزاير 

 - - - - 7314 17335 ليبي 



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

113 

  ... ادامه 2213و  2224هاي ر سال( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و مصرف نهايي نفت خام د2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2224 2213 2224 2213 2224 2213 

 - - - - 5548 6211 مراكش 

 - - - - 26047 31228 مصر 

 - - - - 4761 5070 نيجريه

 129 66 15 - 19438 19495 ساير

 152 70 347 339 108335 118089 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 14 3 44 65 27260 30719 استراليا

 3550 1579 - - 40699 49672 اندونزي 

 - - - - 11101 11334 پاكستان 

 - - - - 59594 49592 تايلند

 1593 3633 4823 4990 478105 277556 چين 

 - - - - 44249 52272 چين تايپه 

 - - - - 5216 4704 نو  زالند

 22 29 2 2 169451 200259 ژاپن 

 - - - - 43853 55336 سنگاپور

 - - 226 450 7605 9587 فيليپين 

 - - 3 - 123022 112151 كره جنوبي 

 - - 483 - 25753 24478 مالزي

 - - - - 222497 124597 دوستان نه

 - - - - 6521 - ويتنام

 - - - - 5712 5831 ساير 

 5179 5244 5581 5507 1270638 1008088 جمع آسيا و اقيانوسيه

 15147 7443 8285 7931 3762516 3608507 كل جهان 

 OECD  1997750 1795541 71 49 44 48 كشورهاي

 OECD 1610757 1966975 7860 8236 7399 15099كشورهاي غير 

 12 16 - 135 550991 671613 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 -

 مصارف نامشخص: روسيه و چين -
 صارف غير انرژي: چين، اندونزي، اوكراين، ازبکستان و ويتنامم -

 صنايع نامشخص: چين، كوبا، كلمبيا، قزاقستان، عربستان سعودي، برخي از كشورهاي آفريقايي -
 در زير بخش هاي صنعتي:  -

فلزي: كلمبيا و روسيه، ماشين آالت: كلمبياا، غاذايي و تنبااكو:     آهن و فوالد: كلمبيا، شيميايي و پتروشيميايي: كلمبيا، روسيه، اسپانيا و ژاپن، مواد معدني غير
 كلمبيا، روسيه و استراليا، چوب و صنايع چوبي: كلمبيا، ساختمان: كلمبيا و روسيه، نساجي و چرم: كلمبيا و استراليا
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   2212-2214 و 2224هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )
 (3)ز()هزار بشکه در رو 

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 18.4 0.7- 17791 17925 17824 17125 اياالت متحده آمريكا

 2.0 ◊ 1965 1965 2050 1915 كانادا 

 1.6 5.2- 1522 1606 1606 1463 مكزيك

 22.0 1.0- 21278 21495 21479 20503 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 2.1 622 609 643 617 آرژانتين

 2.3 6.8 2235 2093 2001 1926 برزيل

 1.4 - 1303 1303 1303 1284 ونزوئال

 1.6 1.2 1589 1570 1619 2235 ساير

 6.3 2.9 6069 5895 5886 6382 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       و اورآسيا اروپا

 2.1 ◊ 2060 2061 2097 2320 آلمان

 1.6 0.6 1546 1537 1537 1372 اسپانيا 

 1.4 8.7- 1368 1498 1526 1848 انگلستان

 2.1 3.8- 1984 2062 2200 2497 ايتاليا 

 0.8 - 776 776 753 751 بلژيك 

 0.6 - 613 613 613 693 تركيه 

 6.6 5.2 6338 6027 5785 5328 روسيه 

 0.5 - 436 436 436 436 سوئد 

 1.4 - 1375 1375 1513 1982 فرانسه 

 0.3 - 316 316 316 316 نروژ

 1.3 - 1274 1274 1274 1284 هلند 

 0.5 - 498 498 498 412 يونان 

 5.3 0.9 5140 5096 5108 5527 ساير

 24.6 0.7 23724 23569 23656 24766 جمع اروپا و اورآسيا
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 ... ادامه 2212-2214 و 2224هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5)جدول 

 (3))هزار بشکه در روز(    

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

       خاورميانه

 1.2 61.0 1143 710 710 620 امارات متحده عربي 

 1.1 10.1 1094 994 954 718 عراق 

 2.9 11.9 2822 2522 2122 2079 عربستان سعودي 

 1.0 - 936 936 936 936 كويت 

 3.6 2.6- 3433 3525 3445 2890 ساير

 9.8 8.5 9428 8687 8167 7243 جمع خاورميانه

 3.7 1.3 3553 3509 3350 3058 آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.6 19.1- 536 662 663 763 استراليا

 1.1 2.1 1095 1072 1041 1057 اندونزي 

 1.2 - 1197 1197 1197 1159 تايوان 

 1.3 0.4 1242 1237 1230 1068 تايلند

 14.6 6.0 14098 13304 11933 6603 چين 

 3.9 9.1- 3749 4123 4254 4531 ژاپن 

 1.6 7.1 1514 1414 1422 1406 سنگاپور 

 3.0 - 2887 2887 2887 2598 كره جنوبي 

 4.5 - 4319 4319 4279 2558 هندوستان 

 1.9 0.1- 1824 1826 1700 1408 ساير

 33.6 1.3 32461 32042 30605 23150 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 1.4 96514 95197 93142 85102 كل جهان 

 OECD  45053 44896 44492 43583 -2.0 45.2 كشورهاي

 OECD 40049 48246 50705 52931 4.4 54.8كشورهاي غير 

 14.7 1.4- 14218 14418 14751 15919 كشور اتحاديه اروپا  82

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2015 Edition      مأخذ:
 براساس شرايط جوي يك روز معمولي محاسبه شده است. ( حجم تقطير پااليشگاه 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از 
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  (1)2213و  2212، 2224هاي طي سالهاي نفت جهان ورودي پااليشگاه( : 2-6جدول )
 تن(هزار )

 2213 2212 2224 نام كشور
  2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 20.2 2.6 806482 788372 831963 اياالت متحده آمريكا

 2.3 2.3- 90920 93298 103635 كانادا 

 1.8 6.0 70403 66589 73338 مكزيك

 24.2 2.3 967805 948259 1008936 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.8 0.8- 30904 31223 28777 آرژانتين

 0.2 7.1- 7992 8630 8186 اكوادور

 2.7 7.5 109329 101981 91303 برزيل

 0.2 7.2- 9950 10755 8352 پرو

 0.2 23.9 6817 5517 6738 ترينيداد و توباگو

 0.3 ◊ 10373 10398 10876 شيلي

 0.4 5.2- 14833 15689 15999 كلمبيا 

 1.3 13.2- 50269 58083 56255 ونزوئال

 0.6 5.6- 23967 25448 34899 ساير

 6.6 1.0- 264434 267724 261385 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.2 6.1 6623 6262 7149 آذربايجان

 2.5 2.5- 100062 102874 122256 آلمان 

 0.2 1.5 8978 8868 8860 اتريش

 1.5 1.1- 61037 61892 60060 اسپانيا 

 0.2 11.6 6572 5907 6677 اسلواكي 

 1.6 7.8- 65423 71148 89938 انگلستان 

 0.1 5.0- 3075 3245 7872 ازبكستان 

 0.1 20.3- 4082 5137 25798 اوكراين

 1.8 14.3- 70111 82020 99542 ايتاليا

 0.1 7.0- 2850 3073 3020 ايرلند 

 0.8 7.7- 32361 35155 43576 بلژيك 

 0.2 0.8 6648 6614 5890 بلغارستان

 0.3 19.8 13941 11673 13353 پرتغال 
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            ... ادامه  (1)2213و  2212، 2224هاي هاي نفت جهان طي سال( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 تن(هزار )

 2213 2212 2224 نام كشور
  2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 1.2 8109 8036 7051 تركمنستان

 0.6 4.0 24207 23332 26281 تركيه

 0.2 8.4- 7001 7662 7042 جمهوري چك

 0.2 5.8- 7173 7635 8055 دانمارك

 7.0 1.8 278600 274310 196417 روسيه

 0.5 2.1- 21156 21667 18451 روسيه سفيد

 0.3 3.0 10122 9850 13118 روماني

 0.5 17.7- 18137 22105 21374 سوئد

 0.1 43.2 4933 3454 5229 سوئيس 

 1.5 4.8- 58296 61406 89182 فرانسه

 0.4 3.2 14837 14415 13683 فنالند

 0.4 2.4 14760 14458 9467 قزاقستان

 0.6 3.7- 25707 26767 18902 لهستان 

 0.2 6.1 9584 9059 8707 ليتواني

 0.2 2.0- 7681 7862 7240 مجارستان

 0.4 5.3 16429 15641 14482 نروژ 

 1.4 3.6- 55344 57543 84561 هلند

 0.6 1.7 24251 23917 21083 يونان

 0.2 0.9 7660 7613 11425 ساير

 24.9 2.2- 995750 1020600 1075741 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.6 3.0 22324 21735 17682 امارات متحده عربي 

 0.3 0.2 13307 13315 12713 بحرين 

 0.1 33.7- 5457 8253 12587 سوريه 

 0.7 2.2 29747 29176 22387 عراق 

 2.3 4.0- 93401 97530 96366 عربستان سعودي 

 1.1 4.7- 43767 46028 42388 كويت

 3.5 5.5 141390 134396 107564 ساير 

 8.7 ◊ 349393 350433 311687 جمع خاورميانه
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            ... ادامه  (1)2213و  2212، 2224هاي هاي نفت جهان طي سال( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 )هزار تن(

 2213 2212 2224 نام كشور
  2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.6 8.1 23517 21806 20678 آفريقاي جنوبي 

 0.6 2.2 24154 23710 18255 الجزاير 

 0.2 10.6- 7314 8206 17335 ليبي 

 0.2 5.9- 7238 7715 6211 مراكش 

 0.7 2.0- 26047 26659 31228 مصر 

 0.1 8.2 5307 4919 5148 نيجريه

 0.5 3.0 19445 18925 19353 ساير

 2.8 1.2 113022 111940 118208 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 0.8 4.5- 30250 31758 34386 استراليا

 1.2 1.5 47673 47075 50942 اندونزي 

 0.3 3.6 11112 10758 11344 پاكستان 

 1.5 8.7 59814 55154 49449 تايلند

 12.0 4.4 478729 459826 277373 چين 

 1.1 5.9- 45856 48871 52570 چين تايپه 

 0.1 3.6- 5363 5577 5059 زالند نو 

 4.3 2.0 173477 170470 204631 ژاپن 

 1.3 7.8- 51071 55541 55336 سنگاپور

 0.2 6.8- 7605 8181 9587 يليپين ف

 3.2 3.4- 128952 133852 116983 كره جنوبي 

 0.6 3.2- 25782 26717 24715 مالزي

 5.8 1.8 232407 228976 127416 هندوستان 

 0.3 6.1 12482 11800 6122 ساير 

 32.8 1.5 1310573 1294556 1025913 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.5 4000977 3993512 3801870 كل جهان 

 OECD  2156060 1966528 1955323 -0.3 48.9 كشورهاي

 OECD 1645810 2026984 2045654 1.2 51.1كشورهاي غير 

 15.2 4.7- 609505 641172 751759 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 باشند. مي 15/1مقادير كمتر از                                                   گردد. ها ميها و ساير هيدروكربن، افزودني NGL، ( شامل نفت خام1
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  2213و  2212، 2224هاي ي سالن طهاي نفت جهاپااليشگاهنفت خام خوراک :  (2-7) جدول
 تن( )هزار 

 2213 2212 2224 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2213/ 2212

سهم در كل 

 )درصد( 2213

      آمريكاي شمالي

 20.3 2.0 755271 742577 792531 اياالت متحده آمريكا

 1.7 8.4- 63771 69835 80404 كانادا 

 1.8 6.1 66015 62365 72593 مكزيك

 23.8 1.5 885057 874777 945528 آمريكاي شمالي جمع

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 0.6- 26582 26804 28777 آرژانتين

 0.2 7.1- 7992 8630 8186 اكوادور 

 2.8 8.1 103195 95705 87498 برزيل

 0.2 2.1 9244 9081 8352 پرو 

 0.2 23.9 6817 5517 6738 ترينيداد و توباگو 

 0.3 5.8 9406 8911 10876  شيلي

 0.4 5.2- 14833 15689 15926 كلمبيا 

 1.3 13.2- 48706 56265 54748 ونزوئال

 0.6 5.5- 23470 24901 33726 ساير

 6.7 0.2- 250245 251503 254827 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.2 7.2 6339 5930 6260 آذربايجان 

 2.5 2.3- 92467 94937 111854 آلمان 

 0.2 2.9 8566 8349 8442 اتريش 

 1.6 1.6- 58142 59233 59870 اسپانيا 

 0.2 7.6 5791 5399 5713 اسلواكي 

 1.6 11.4- 59026 66811 82173 انگلستان 

 0.1 5.0- 2908 3071 7645 ازبكستان 

 0.1 20.3- 3086 3883 24269 اوكراين 

 1.7 14.6- 62685 73639 91721 ايتاليا 

 0.1 7.2- 2838 3068 3004 ايرلند 

 0.7 12.5- 27634 31652 34402 بلژيك 

 0.2 4.4- 5622 5894 5283 بلغارستان 

 0.3 8.1 11912 11054 12695 پرتغال 
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 ... ادامه 2213و  2212، 2224هاي هاي نفت جهان طي سال( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 تن(  )هزار

 2213 2212 2224 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2213/ 2212

سهم در كل 

 )درصد( 2213

 0.2 3.5 8091 7842 7051 تركمنستان 

 0.6 5.7 20954 19882 26198 تركيه

 0.2 7.8- 6664 7247 6704 جمهوري چك 

 0.2 5.7- 7173 7628 8055 دانمارك 

 6.9 0.7 256475 255418 180250 روسيه 

 0.6 2.1- 21156 21667 18451 سيه سفيد رو

 0.3 3.7 9410 9101 12888 روماني 

 0.4 20.4- 16530 20816 21190 سوئد 

 0.1 43.1 4846 3396 5088 سوئيس 

 1.5 1.8- 55644 56803 86669 فرانسه 

 0.3 5.3 11296 10759 10986 فنالند 

 0.4 2.4 14760 14458 9467 قزاقستان 

 0.7 3.1- 24302 25153 18118 لهستان 

 0.2 5.9 9010 8533 8662 ليتواني 

 0.2 1.8- 5969 6097 6371 مجارستان 

 0.4 1.5 14518 14338 13246 نروژ 

 1.3 6.0- 47451 50594 52813 هلند 

 0.5 2.6- 19891 20477 18642 يونان 

 0.2 3.1 6911 6722 10929 ساير 

 24.4 3.1- 908067 939851 975109 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 

 0.3 3.0 9599 9346 11493 امارات متحده عربي

 0.4 0.2 13307 13315 12713 بحرين 

 0.1 33.7- 5457 8253 12587 سوريه 

 0.8 2.4 29451 28829 22387 عراق 

 2.3 5.4- 83860 88912 86844 عربستان سعودي 

 1.2 4.7- 43767 46028 42388 كويت

 3.4 5.6 125697 119332 102934 ساير 

 8.4 0.6- 311138 314015 291346 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه2213و  2212، 2224هاي هاي نفت جهان طي سال( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 تن( )هزار 

 2213 2212 2224 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2213/ 2212

سهم در كل 

 ()درصد 2213

      آفريقا 

 0.6 8.4 23370 21609 20495 آفريقاي جنوبي 

 0.6 7.7 21039 19592 18255 الجزاير 

 0.2 10.6- 7314 8206 17335 ليبي 

 0.1 0.5 5548 5538 6211 مراكش 

 0.7 2.0- 26047 26659 31228 مصر

 0.1 5.1 4761 4544 5070 نيجريه 

 0.5 3.0 19328 18818 19332 ساير 

 2.9 2.6 107407 104966 117926 جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه

 0.7 4.7- 27260 28670 30719 استراليا

 1.1 0.5 40699 40595 49672 اندونزي

 0.3 3.6 11101 10746 11334 پاكستان 

 1.6 8.8 59594 54934 49377 تايلند 

 12.8 4.3 477967 459335 277373 چين

 1.2 5.5- 44249 46966 52272 چين تايپه 

 0.1 3.9- 5216 5440 4704 زالند نو 

 4.3 0.7 159553 158925 195086 ژاپن 

 1.2 8.3- 43853 47930 55336 سنگاپور

 0.2 6.8- 7605 8181 9587 فيليپين 

 3.3 3.8- 123022 128245 112151 كره جنوبي 

 0.7 3.0- 25753 26628 24478 مالزي 

 6.0 1.8 222497 219212 124597 هندوستان 

 0.3 6.3 12233 11541 5831 ساير 

 33.9 1.3 1260602 1247348 1002517 آسيا و اقيانوسيه   جمع 

 100.0 ◊ 3722516 3732460 3587253 كل جهان 

 OECD 1992577 1813251 1785643 -1.3 48.0كشورهاي 

 OECD 1594676 1919209 1936873 1.2 52.0كشورهاي غير 

 14.8 5.8- 550991 586302 671613 كشور اتحاديه اروپا 82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از
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  2212-2214 و 2224هاي هاي جهان طي سالاي نفتي پااليشگاهه( : توليد فرآورده2-8جدول )
 )هزار تن( 

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 20.5 2.0 823834 801062 787482 840558 اياالت متحده آمريكا

 2.4 2.0- 92358 92807 94928 105339 كانادا 

 1.8 6.0 66660 69691 65931 71045 مكزيك

 24.6 1.9 982852(1) 963560 948341 1016942 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.8 0.7- ● 30742 31047 28643 آرژانتين

 0.2 7.0- ● 7848 8461 7445 اكوادور

 2.8 6.9 ● 111265 104379 91766 برزيل

 0.2 7.0- ● 9709 10472 8308 پرو

 0.2 22.5 ● 6613 5415 6515 ترينيداد و توباگو

 0.2 4.2 9680 9378 9022 10837 شيلي 

 0.4 4.8- ● 14828 15613 15909 كلمبيا 

 1.3 13.2- ● 49043 56666 55059 ونزوئال

 0.6 5.1- ● 23317 24649 34264 ساير

 6.7 0.9- 9680(1) 262743 265724 258746 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.2 5.6 ● 6325 6005 7018 آذربايجان

 2.5 2.5- 96640 97921 100742 119954 آلمان

 0.2 1.6 8900 8917 8801 8813 اتريش

 1.5 1.1- 60789 60501 61346 59483 اسپانيا

 0.2 11.8 5877 6552 5877 6575 اسلواكي 

 1.7 8.3- 58771 64861 70888 89844 انگلستان

 0.1 4.3- ● 3058 3204 6432 ازبكستان

 0.1 21.3- ● 4060 5176 22030 اوكراين

 1.8 14.4- 66084 69628 81598 98140 ايتاليا 

 0.1 7.4- 2739 2788 3019 2895 ايرلند 

 0.8 7.5- 35221 32145 34828 43481 بلژيك 

 0.2 0.6 ● 6443 6425 5779 بلغارستان 
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 ... ادامه  2212-2214 و 2224هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

 0.4 19.8 12289 13941 11672 13293 پرتغال 

 0.2 0.2 ● 7911 7913 6937 تركمنستان 

 0.6 4.0 21699 23995 23139 26002 تركيه 

 0.2 7.9- 7822 6969 7587 6999 جمهوري چك 

 0.2 5.6- 8491 6989 7427 7955 دانمارك

 6.8 4.7 ● 265029 253725 193680 روسيه

 0.5 2.0- ● 20880 21375 18102 روسيه سفيد 

 0.3 3.0 ● 10122 9850 13077 روماني

 0.4 17.6- 19922 17584 21410 20308 سوئد 

 0.1 43.9 4941 4914 3424 5214 سوئيس 

 1.5 4.7- 57851 57891 60903 88406 فرانسه

 0.4 3.5 14077 14758 14293 13270 فنالند 

 0.4 2.0 ● 13762 13528 8855 قزاقستان 

 0.6 2.4- 24985 25012 25700 18535 لهستان 

 0.2 6.0 ● 9486 8977 8629 ليتواني

 0.2 2.0- 8072 7644 7818 7149 مجارستان 

 0.4 6.9 14518 16018 15023 14347 نروژ

 1.4 2.6- 56466 55236 56877 83486 هلند 

 0.6 1.4 28010 24033 23766 20991 يونان 

 0.2 1.2 ● 7600 7528 10858 ساير

 24.8 1.4- 614164(1) 972973 989844 1056537 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.6 3.0 ● 21886 21309 17335 امارات متحده عربي 

 0.3 0.5- ● 13190 13291 12576 بحرين

 0.1 33.7- ● 5392 8152 11988 سوريه 

 0.7 2.6 ● 29330 28660 21321 عراق

 2.3 4.0- ● 91570 95618 94476 عربستان سعودي

 1.1 9.1- ● 41381 45670 40602 كويت 

 3.5 5.5 14148 135963 129281 106698 ساير

 8.6 0.7- 14148(1) 338712 341981 304996 جمع خاورميانه
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   ... ادامه 2212-2214 و 2224هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 درصد()

 2213سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 0.6 8.5 ● 22254 20569 19349 آفريقاي جنوبي 

 0.6 4.5 ● 23975 23007 18488 الجزاير 

 0.2 10.6- ● 7168 8042 16988 ليبي

 0.2 4.0- ● 7080 7399 6048 مراكش 

 0.7 1.9- ● 25784 26367 30721 مصر 

 0.1 8.3 ● 5047 4673 5210 نيجريه

 0.5 3.0 ● 18762 18266 18393 ساير 

 2.8 1.9 ● 110070 108323 115197 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.8 0.1 28165 29896 29962 34286 استراليا

 1.1 1.1- ● 44161 44753 48923 اندونزي 

 0.3 3.6 ● 10869 10522 11144 پاكستان 

 1.5 6.5 ● 57080 53732 47367 تايلند

 11.8 4.8 ● 460355 440472 265849 چين 

 1.1 5.4- ● 43382 45973 49755 چين تايپه 

 0.1 4.0- 5243 5342 5577 5081 زالندنو 

 4.4 2.0 162086 171380 168465 198843 ژاپن

 1.3 6.3- ● 48960 52401 53605 سنگاپور 

 0.2 6.7- ● 7252 7795 9286 فيليپين 

 3.2 3.4- 128943 126256 131006 115781 كره جنوبي 

 0.6 4.9- ● 24093 25415 22416 مالزي

 5.8 1.8 ● 227580 224180 127116 هندوستان 

 0.3 9.6 ● 11747 10752 5753 ساير

 32.4 1.7 324437(1) 1268353 1251005 995205 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.6 ● 3916411 3905218 3747623 كل جهان 

 OECD  2147631 1950231 1937713 1945281 -0.4 49.5 شورهايك

 OECD 1599992 1954987 1978698 ● 1.5 50.5كشورهاي غير 

 15.4 4.6- ● 602778 633511 742662 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

باشند. مقادير در دسترس نمي                                                       باشد.مي OECDهاي نفتي كشورهاي ( تنها شامل جمع توليد فرآورده1
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 )هزار تن(                                       2214در 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 

 823834 129375 23860 236165 915 71380 349652 12487 اياالت متحده آمريكا 
 92358 20846 6193 30741 544 4086 28653 1295 كانادا 

 66660 11578 14747 19483 - 2436 17590 826 مكزيك 
 982852 161799 44800 286389 1459 77902 395895 14608 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 9680 1489 1197 3178 144 625 2788 259 شيلي
 9680 1489 1197 3178 144 625 2788 259 بي جمع آمريكاي مركزي و جنو

         اروپا و اورآسيا

 96640 21239 7642 41647 - 4850 18772 2490 آلمان
 8900 1749 981 3727 18 582 1775 68 اتريش
 60789 11073 4482 27446 8693 196 7300 1599 اسپانيا

 5877 1094 676 2589 3 79 1262 174 اسلواكي
 58771 8682 4806 21773 2122 4603 14680 2105 نانگلستا

 66084 12357 5651 29182 292 2153 14825 1624 ايتاليا
 2739 76 937 1040 137 - 489 60 ايرلند

 35221 9447 5452 13375 22 1664 4555 706 بلژيك 

 12289 2057 2291 4799 1 936 1997 208 پرتغال
 21699 3068 4174 6245 56 3548 3909 699 تركيه

 7822 2607 125 3268 - 160 1454 208 جمهوري چك
 8491 299 1676 4182 - 139 2077 118 دانمارك

 19922 3512 4097 7327 - 248 4317 421 سوئد
 4941 315 394 2619 - 17 1422 174 سوئيس
 57851 10491 6480 24529 - 3679 11184 1488 فرانسه
 14077 1295 1220 6425 - 538 4311 288 فنالند 

 - ● - - - - - - لوكزامبورگ

 24985 5331 3700 10637 - 1130 3627 560 لهستان
 8072 3085 58 3538 - 197 1082 112 مجارستان

 14518 2186 1742 6298 66 546 3309 371 نروژ
 56466 12081 8499 20571 383 6941 6360 1631 هلند

 28010 4429 6092 9784 1 2252 4715 737 يونان
 614164 116473 71175 251001 11794 34458 113422 15841 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 14148 1379 2431 5460 348 818 3095 617 فلسطين اشغالي 
 14148 1379 2431 5460 348 818 3095 617 جمع خاورميانه

         آسيا و اقيانوسيه

 28165 1896 643 10410 4 3981 10680 551 استراليا 
 5243 473 512 1990 - 968 1300 - زالندنو

 162086 29294 18160 45669 13236 12053 39367 4307 ژاپن
 128943 40509 8134 42482 2330 17050 16340 2098 كره جنوبي

 324437 72172 27449 100551 15570 34052 67687 6956 جمع آسيا و اقيانوسيه

 OECD 38281 582887 147855 29315 646579 147052 353312 1945281كشورهاي 

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

باشند.  مقادير در دسترس نمي                                گردد. ت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنزين ج1



      

 
  3191ترازنامه انرژي سال  133

 

 2213هاي عمده نفتي 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 

         آمريكاي شمالي 

 801062 130183 25344 229252 491 69439 335864 10489 اياالت متحده آمريكا 

 92807 20336 6774 31126 607 3741 28795 1428 كانادا 

 69691 11674 15287 20906 - 2774 18262 788 مكزيك 

 963560 162193 47405 281284 1098 75954 382921 12705 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 30742 9247 4309 9369 21 1371 5533 892 آرژانتين 

 7848 727 3803 1584 5 371 1214 144 اكوادور

 111265 23029 15385 41821 12 4390 22005 4623 برزيل 

 9709 351 1240 3996 46 631 3279 166 پرو 

 6613 649 2897 1269 32 605 1079 82 ترينيداد و توباگو 

 9378 1425 1252 3076 141 608 2619 257 شيلي

 14828 966 4333 4578 236 1005 3158 552 كلمبيا

 49043 11716 13877 10468 67 2545 10119 251 ونزوئال 

 23317 2241 9639 5533 194 1446 3964 300 ساير 

 262743 50351 56735 81694 754 12972 52970 7267 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 6325 1191 285 2495 - 703 1407 244 آذربايجان

 97921 20695 7776 42808 4 4757 19236 2645 آلمان

 8917 1768 1011 3851 18 654 1549 66 اتريش

 3058 455 228 1082 47 123 1105 18 ازبكستان

 60501 10611 5296 26783 8478 149 7471 1713 اسپانيا

 6552 1259 677 2913 1 118 1395 189 اسلواكي

 64861 7984 6483 22936 2705 4527 17900 2326 انگلستان

 4060 726 658 1120 - - 1056 500 اوكراين

 69628 13289 5127 31358 396 2433 15344 1681 ايتاليا

 2788 85 939 1094 106 - 502 62 ايرلند

 32145 9819 4916 11119 26 1497 4192 576 بلژيك

 6443 700 1640 2087 - 166 1757 93 بلغارستان

 13941 2547 2263 5399 1 1132 2338 261 پرتغال
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 ... ادامه 2213 هاي عمده نفتي در 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

 7911 486 1760 2540 140 455 2220 310  تركمنستان

 23995 4666 3013 7668 53 3584 4278 733 تركيه

 6969 2382 148 2896 - 111 1252 180 جمهوري چك

 6989 297 1213 3198 - 145 2033 103 دانمارك

 265029 45544 77993 71599 - 13615 39379 16899 روسيه

 20880 1864 6615 7687 102 361 3683 568 روسيه سفيد

 10122 1861 364 4209 5 297 2863 523 روماني

 17584 3260 4124 6298 - 169 3425 308 سوئد 

 4914 338 365 2592 - 38 1388 193 سوئيس

 57891 10432 6735 24415 - 4255 10564 1490 فرانسه

 14758 1713 1330 6539 - 671 4195 310 فنالند 

 13762 742 3734 5299 168 200 2738 881 قزاقستان 

 25012 5348 3408 11023 1 858 3826 548 لهستان

 9486 691 1833 3086 - 1019 2535 322 ليتواني 

 7644 2779 84 3468 - 181 1067 65 مجارستان 

 16018 2487 1668 6735 196 598 3856 478 نروژ

 55236 12044 8495 20051 407 6422 6310 1507 هلند 

 24033 3255 5447 8084 - 2371 4205 671 يونان 

 7600 1583 1103 2858 - 187 1506 363 ساير

 972973 172901 166731 355290 12854 51796 176575 36826 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 21886 5774 1100 4080 - 6969 3058 905 ده عربي امارات متح

 13190 2851 2504 3783 28 3327 594 103 بحرين

 5392 796 2225 1701 2 163 448 57 سوريه 

 29330 1678 15628 6478 2059 133 3089 265 عراق

 91570 12558 24955 29460 4775 2837 15790 1195 عربستان سعودي 

 41381 9311 10207 10532 6287 2495 2420 129 كويت

 135963 19157 36536 41399 5449 6615 23449 3358 ساير 

 338712 52125 93155 97433 18600 22539 48848 6012 جمع خاورميانه



      

 
  3191ترازنامه انرژي سال  133

 

 ... ادامه 2213 هاي عمده نفتي در جهان در سال ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

زين بن

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آفريقا 

 22254 1816 3355 7834 424 1649 6914 262 آفريقاي جنوبي

 23975 6965 5358 7042 - 1713 2300 597 الجزاير 

 7168 1730 751 2775 173 981 640 118 ليبي 

 7080 1130 2185 2240 - 1060 369 96 مراكش 

 25784 4296 8969 6953 289 1470 3281 526 مصر

 5047 702 1348 1064 570 65 1189 109 نيجريه 

 18762 1763 4043 7007 364 2047 3026 512 ساير 

 110070 18402 26009 34915 1820 8985 17719 2220  جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 29896 2049 888 10816 10 4418 11097 618 استراليا 

 44161 5685 8501 16723 1242 2349 9097 564 اندونزي

 10869 1963 2741 4031 166 192 1564 212 پاكستان

 57080 15621 5557 21955 543 5007 6474 1923 تايلند

 460355 131588 11382 171770 9134 14986 98340 23155 چين 

 43382 10939 5812 14162 - 3866 7274 1329 چين تايپه 

 5342 442 553 2052 - 959 1336 - زالند نو 

 171380 31515 20201 48557 14404 12062 40132 4509 ژاپن 

 48960 10810 5234 12220 307 9972 10118 299 سنگاپور

 7252 535 1562 2860 87 638 1257 313 فيليپين 

 126256 38014 11801 40236 2918 16397 15162 1728 كره 

 24093 3224 1298 10900 375 2666 4479 1151 مالزي

 227580 63297 13405 94165 7338 11210 30275 7890 هندوستان 

 11747 779 1503 4937 388 407 3279 454 ساير 

 1268353 316461 90438 455384 36912 85129 239884 44145 جمع آسيا و اقيانوسيه

 3916411 772433 480473 1306000 72038 257375 918917 109175 كل جهان

 OECD 36513 572555 145970 31384 642164 155004 354123 1937713كشورهاي 

 OECD 72662 346362 111405 40654 663836 325469 418310 1978698كشورهاي غير 

 602778 113174 69823 244857 12148 32041 114887 15848 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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  2213و  2212، 2224هاي طي سالجهان هاي نفتي نهايي فرآورده ( : مصرف2-11جدول )
 )هزار تن(

 2213 2212 2224 نام كشور
  2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 19.3 1.9 691047 680202 804021 اياالت متحده آمريكا

 2.5 1.9- 90390 92349 84540 كانادا 

 1.9 1.6- 68952 70296 63764 مكزيك

 23.8 1.2 850389 842847 952325 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 0.5 25017 24953 21871 آرژانتين

 0.3 7.1 8984 8408 5770 اكوادور

 3.0 2.1 106721 104797 77169 برزيل

 0.2 4.0 8410 8110 6390 پرو

 ◊ 10.1 1314 1197 798 ترينيداد و توباگو

 0.4 7.9 13043 12126 8897 شيلي

 0.3 6.9- 10873 11715 10389 كلمبيا 

 0.7 9.9- 23769 26456 17343 ونزوئال

 0.8 2.0 28353 27885 25066 ساير

 6.3 0.6 226484 225647 173693 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 13.0 3576 3172 2569 آذربايجان

 2.6 2.7 91713 89532 103704 آلمان 

 0.3 2.6 10582 10342 12301 اتريش

 0.1 3.7- 2655 2764 4483 ازبكستان

 1.1 5.2- 39487 41749 57415 اسپانيا 

 0.1 3.0- 2701 2792 2830 اسلواكي 

 1.4 0.8- 50010 50550 61819 انگلستان 

 0.3 4.9- 11489 12115 12795 اوكراين

 1.3 5.9- 45758 48758 63097 ايتاليا

 0.2 ◊ 5619 5632 7152 ايرلند 

 ◊ 10.2 531 483 627 ايسلند 

 0.6 5.1 20380 19438 21206 بلژيك 

 0.1 10.6- 2802 3143 3747 بلغارستان

 0.2 1.2- 7981 8097 12335 پرتغال 



      

 
  3191ترازنامه انرژي سال  133

 

            ... ادامه 2213و  2212، 2224هاي الطي سجهان هاي نفتي ( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2213 2212 2224 نام كشور
  2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 1.8 5940 5853 4781 تركمنستان

 0.9 3.8 30691 29635 25354 تركيه

 0.2 3.0- 7841 8103 8812 جمهوري چك

 0.1 2.6- 5176 5331 6657 دانمارك

 3.3 4.2 116934 112532 89180 روسيه

 0.2 36.1- 5630 8830 5824 روسيه سفيد

 0.2 6.6- 7015 7529 7774 روماني

 0.3 1.8- 9378 9575 13061 سوئد

 0.3 2.1 9938 9765 10940 سوئيس 

 1.9 0.6- 67124 67697 80433 فرانسه

 0.2 0.9- 7262 7347 8411 فنالند

 0.3 6.4 10033 9454 7148 قزاقستان

 0.1 1.8- 2372 2421 2589 لوكزامبورگ 

 0.6 4.4- 20345 21343 18557 لهستان 

 ◊ 1.4 1687 1669 1628 ليتواني

 0.1 2.4- 5166 5306 5488 مجارستان

 0.2 0.4 7918 7908 8179 نروژ 

 0.6 2.0 22077 21712 22392 هلند

 0.2 12.4- 8214 9401 13747 يونان

 0.6 0.4 19849 19820 18830 ساير

 18.6 0.3- 665874 669798 725865 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.1 2.0- 3455 3536 3409 اردن 

 0.4 9.1 12977 11925 8643 امارات متحده عربي 

 0.1 4.6 1823 1748 1226 بحرين 

 0.2 3.5- 5970 6205 7171 سوريه 

 0.5 1.0 19047 18919 16567 عراق 

 2.1 3.2 75868 73698 49882 عربستان سعودي 

 0.2 0.9 5453 5417 2618 عمان 

 0.2 1.2- 6305 6397 2302 قطر

 0.2 11.3- 7763 8774 5061 كويت

 0.1 13.0- 2351 2711 2381 لبنان

 0.1 52.9 5059 3317 4176 يمن 

 1.9 1.8 66737 65744 68899 ساير 

 6.0 2.4 212808 208391 172335 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2213و  2212، 2224هاي طي سالجهان هاي نفتي ( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2213 2212 2224 نام كشور
  2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.7 5.9 25119 23777 17692 آفريقاي جنوبي 

 0.4 5.3 15674 14926 9718 الجزاير 

 0.3 15.5 9038 7847 6008 ليبي 

 0.3 0.9 10480 10413 6854 مراكش 

 0.7 7.1- 26444 28552 21667 مصر 

 0.3 4.1- 10708 11198 11111 نيجريه

 1.2 5.4 44078 41941 26337 ساير

 4.0 2.4 141541 138654 99387 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 1.1 1.1 40075 39729 35079 استراليا

 1.8 0.9 62743 62323 50561 اندونزي 

 0.4 4.5 13026 12496 12151 پاكستان 

 1.3 5.3 47531 45268 38953 تايلند

 12.3 5.8 441302 418416 248910 چين 

 1.0 4.1 35370 34085 34201 چين تايپه 

 0.2 1.9 5728 5635 5720 زالند نو 

 4.5 1.4 159773 158008 195157 ژاپن 

 0.4 24.8 13492 10839 9193 سنگاپور

 0.3 5.8 11975 11346 12527 فيليپين 

 2.3 0.5 81487 81302 77138 كره جنوبي 

 0.7 16.7 26586 22837 20191 مالزي

 4.1 1.2 146851 145487 100788 هندوستان 

 1.1 5.0 40538 38707 25911 ساير 

 31.5 4.0 1126477 1086478 866480 آسيا و اقيانوسيه جمع

 5.4 0.7- 194275 196177 176518 الملليهاي بينسوخت كشتي

 4.4 2.3 156275 153207 126622 الملليسوخت هواپيماهاي بين

 100.0 1.8 3574123 3521199 3293225 كل جهان 

 OECD  1853092 1634676 1640573 0.6 45.9 كشورهاي

 OECD 1136993 1537139 1583000 3.3 44.3كشورهاي غير 

 12.6 1.2- 449152 456067 544517 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 باشند. مي 15/1ر از مقادير كمت



      

 
  3191ترازنامه انرژي سال  133

 

 2213هاي عمده نفتي 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 

         آمريكاي شمالي 

 691047 62120 2572 173316 190 45541 344923 62385 اياالت متحده آمريكا 

 90390 12796 2367 27669 663 5030 32469 9396 كانادا 

 68952 5607 622 18637 31 - 32876 11179 مكزيك 

 850389 80523 5561 219622 884 50571 410268 82960 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 25017 5520 153 9646 348 452 5993 2905 آرژانتين 

 8984 584 410 3939 - - 3018 1033 اكوادور

 106721 23909 3855 44619 13 3470 23455 7400 برزيل 

 8410 328 305 4969 46 - 1261 1501 پرو 

 1314 39 - 546 32 108 510 79 ترينيداد و توباگو 

 13043 608 996 6830 113 319 2909 1268 شيلي

 10873 681 101 6221 236 - 3162 472 كلمبيا

 23769 993 3503 5193 67 - 10190 3823 ونزوئال 

 28353 1535 3053 11686 381 189 8552 2957 ساير 

 226484 34197 12376 93649 1236 4538 59050 21438 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3576 605 26 1293 24 164 1297 167 آذربايجان

 91713 16325 2590 51973 9 652 17227 2937 آلمان

 10582 1463 195 7212 4 29 1580 99 اتريش

 2655 314 135 935 47 123 1083 18 ازبكستان

 39487 5866 797 25228 - 1636 4387 1573 اسپانيا

 2701 607 - 1441 1 - 539 113 اسلواكي

 50010 4184 329 25717 3460 665 12574 3081 انگلستان

 11489 588 43 6033 12 - 3957 856 اوكراين

 45758 6258 1218 25374 256 773 8561 3318 ايتاليا

 5619 459 147 3021 727 6 1114 145 ايرلند

 20380 6748 142 10679 68 34 1149 1560 بلژيك

 2802 387 44 1537 - 11 421 402 بلغارستان

 7981 1483 220 4227 2 137 1093 819 پرتغال
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 ... ادامه2213هاي عمده نفتي 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

 5940 360 970 1980 140 - 1280 1210  تركمنستان

 30691 7514 691 16469 56 354 1873 3734 تركيه

 7841 2162 49 3890 2 17 1487 234 جمهوري چك

 5176 483 78 3220 - 51 1298 46 دانمارك

 116934 36343 2072 23367 - 5913 35689 13550 روسيه

 5630 949 42 3309 5 13 1121 191 روسيه سفيد

 7015 1215 33 4086 - 39 1268 374 روماني

 9378 832 445 4216 - 97 2482 1306 سوئد 

 9938 470 21 6402 2 72 2800 171 سوئيس

 67124 10180 768 44606 179 1291 6311 3789 فرانسه

 7262 1152 314 3903 - 105 1444 344 فنالند 

 10033 723 960 3826 224 54 3822 424 قزاقستان 

 20345 3347 140 11090 2 13 3409 2344 لهستان

 1687 196 10 1100 - 6 198 177 ليتواني 

 5166 1213 13 2482 - - 1112 346 مجارستان 

 7918 933 73 4196 44 423 950 1299 نروژ

 22077 7552 59 7244 104 42 3764 3312 هلند 

 8214 1064 455 3283 4 307 2670 431 يونان 

 22752 2533 599 13519 14 58 4877 1152 ساير

 665874 124508 13678 326858 5386 13085 132837 49522 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 12977 104 1249 4054 - 223 5732 1615 امارات متحده عربي 

 1823 689 - 305 28 45 701 55 بحرين

 5970 303 877 2856 2 42 1273 617 سوريه 

 19047 997 279 8231 1981 - 5734 1825 عراق

 75868 5800 11650 20992 358 716 21587 14765 عربستان سعودي 

 7763 702 - 2142 42 - 2813 2064 كويت

 89360 6869 4909 35182 4568 - 28172 9660 ساير 

 212808 15464 18964 73762 6979 1026 66012 30601 جمع خاورميانه



      

 
  3191ترازنامه انرژي سال  132

 

 ادامه... 2213هاي عمده نفتي 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 

 25119 2671 629 11117 489 1047 8890 276 آفريقاي جنوبي

 15674 1101 41 8605 - 58 3823 2046 الجزاير 

 9038 1265 232 3129 291 - 3800 321 ليبي 

 10480 1791 848 5053 - - 584 2204 مراكش 

 26444 2743 2537 11792 79 602 4447 4244 مصر

 10708 29 413 564 2471 - 7154 77 نيجريه 

 44078 2658 1845 23591 1872 722 10972 2418 ساير 

 141541 12258 6545 63851 5202 2429 39670 11586  جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 40075 3911 747 16397 19 2614 14212 2175 استراليا 

 62743 4859 1018 23601 1031 2534 24093 5607 اندونزي

 13026 1033 885 6937 169 - 3501 501 پاكستان

 47531 13303 965 17922 10 521 5319 9491 تايلند

 441302 125681 12316 167383 1635 13589 93661 27037 چين 

 35370 18366 2536 4585 3 222 7191 2467 چين تايپه 

 5728 363 57 2667 3 231 2261 146 زالند نو 

 159773 42422 5814 39518 14579 3958 40718 12764 ژاپن 

 13492 9968 598 1934 - - 861 131 سنگاپور

 11975 312 847 6235 123 430 2939 1089 فيليپين 

 81487 40594 1763 19424 2485 1100 8606 7515 كره 

 26586 2037 331 9424 30 - 12054 2710 مالزي

 146851 36901 5330 62006 7501 1651 17128 16334 هندوستان 

 40538 2450 885 19773 713 506 13753 2458 ساير 

 1126477 302200 34092 397806 28301 27356 246297 90425 جمع آسيا و اقيانوسيه

 194275 117 172659 21485 5 - 9 - الملليهاي بينخت كشتيسو

 156275 524 - - 123 155628 - - الملليسوخت هواپيماهاي بين

 3574123 569791 263875 1197033 48116 254633 954143 286532 كل جهان

 OECD 138848 560731 65503 23317 577692 24227 250255 1640573كشورهاي 

 OECD 147684 393403 33502 24671 597856 66989 318895 1583000غير كشورهاي 

 449152 74068 8136 252696 4832 5960 76312 27148 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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 2213هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش ( : مصرف نهايي فرآورده2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)ورزيكشا حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكاي شمالي 

 691047 97590 - 16072 528565 21259 9839 17722 اياالت متحده آمريكا 

 90390 19002 - 4475 53467 7641 3687 2118 كانادا 

 68952 4534 - 2834 48311 6434 1458 5381 مكزيك 

 850389 121126 - 23381 630343 35334 14984 25221  جمع آمريكاي شمالي

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 25017 3461 - 3174 12788 4137 246 1211 آرژانتين 

 8984 533 149 115 5691 1543 15 938 اكوادور

 106721 14718 - 5874 65613 13991 646 5879 برزيل 

 8410 327 - 167 5626 1375 184 731 پرو 

 1314 39 - - 1018 156 8 93 ترينيداد و توباگو 

 13043 432 - 206 7722 3331 434 918 شيلي

 10873 366 15 1205 7936 715 217 419 كلمبيا

 23769 993 - - 13512 7835 382 1047 ونزوئال 

 28353 1083 692 1294 17035 5443 471 2335 ساير 

 226484 21952 856 12035 136941 38526 2603 13571 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3576 746 - 340 2358 77 10 45 آذربايجان

 91713 18485 141 - 48569 3075 7634 13809 آلمان

 10582 1388 - 220 7085 649 51 1189 اتريش

 2655 286 131 515 1409 170 - 144 ازبكستان

 39487 4625 148 1695 26148 3002 1245 2624 اسپانيا

 2701 622 - 68 1917 75 11 8 اسلواكي

 50010 5775 225 262 36571 4062 626 2489 انگلستان

 11489 577 - 1372 8403 1012 88 37 اوكراين

 45758 5758 97 2066 31562 3131 568 2576 ايتاليا

 5619 316 - 180 3347 506 310 960 ايرلند

 531 12 - 209 263 44 1 2 ايسلند

 20380 8083 46 399 7721 456 925 2750 بلژيك

 2802 222 - 122 2168 244 24 22 بلغارستان

 7981 1308 29 319 4975 754 123 473 پرتغال

 5940 - 3530 - 1280 990 - 140 تركمنستان

 30691 7545 - 3346 17787 1079 - 934 تركيه
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 ... ادامه2213هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش ي فرآورده( : مصرف نهاي2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

 7841 2173 17 329 5068 239 11 4 جمهوري چك

 5176 289 - 447 3594 471 63 312 دانمارك

 116934 35884 - 3525 57242 11601 2130 6552 روسيه

 5630 949 - 673 3614 193 111 90 روسيه سفيد

 7015 813 135 257 4727 830 75 178 روماني

 9378 1842 - 113 6282 820 279 42 سوئد

 9938 548 167 - 5495 445 963 2320 سوئيس

 67124 12218 706 3398 38527 2781 2548 6946 فرانسه

 7262 1081 194 399 3817 1136 257 378 فنالند

 10033 672 246 440 4440 1795 932 1508 قزاقستان

 2372 40 - 17 2065 7 74 169 لوكزامبورگ

 20345 3087 2 1755 13649 890 412 550 لهستان

 1687 196 6 46 1351 39 4 45 ليتواني

 5166 1355 11 318 3161 276 32 13 مجارستان 

 7918 1814 81 557 4380 770 191 125 نروژ 

 22077 10481 - 549 10254 430 278 85 هلند 

 8214 344 253 57 5270 1138 185 967 يونان 

 19849 1657 763 885 13179 1861 554 950 ساير 

 665874 131191 6928 24878 387678 45048 20715 49436 جمع اروپا و اورآسيا 

          اورميانه خ

 3455 121 80 - 2305 443 91 415 اردن 

 12977 1405 - - 10009 1270 - 293 امارات متحده عربي

 1823 689 - - 1051 - - 83 بحرين 

 5970 303 8 337 2744 1325 234 1019 سوريه

 19047 997 - - 11221 3023 - 3806 عراق

 75868 19508 - - 39522 15423 - 1415 عربستان سعودي 

 5453 670 350 - 3927 371 - 135 عمان 

 6305 1708 - - 3701 781 - 115 قطر 

 7763 2637 - - 4098 857 - 171 كويت

 2351 57 - - 1630 119 - 545 لبنان 

 5059 24 - 300 2648 915 172 1000 يمن

 66737 8709 1979 3322 39068 5998 1955 5706 ساير 

 212808 36828 2417 3959 121924 30525 2452 14703  جمع خاورميانه
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 ... ادامه2213هاي 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 

 ينهاي

           آفريقا 

 25119 2649 716 1245 17797 1971 199 542 آفريقاي جنوبي

 15674 1081 872 27 11415 749 - 1530 الجزاير 

 9038 1261 - - 6933 232 - 612 ليبي 

 10480 588 - 1410 4731 2379 67 1305 مراكش 

 26444 2743 - 2120 13676 3620 - 4285 مصر

 10708 29 2042 4 7707 421 1 504 نيجريه 

 44078 1565 1062 1299 28150 6565 1662 3775 ساير 

 141541 9916 4692 6105 90409 15937 1929 12553 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 40075 4190 - 2006 28534 4382 622 341 استراليا 

 62743 3333 179 2223 42935 6944 868 6261 اندونزي

 13026 308 79 33 10464 1468 344 330 اكستانپ

 47531 18018 - 3879 18298 4927 778 1631 تايلند

 441302 97095 - 16502 230488 58002 15568 23647 چين 

 35370 19536 132 328 11202 2443 804 925 چين تايپه 

 5728 353 - 413 4380 406 110 66 زالند نو 

 159773 36132 - 3561 68351 23269 16944 11516 ژاپن 

 13492 8226 - - 2359 2825 61 21 سنگاپور 

 11975 308 - 189 8266 1279 1106 827 فيليپين 

 81487 42068 1096 1914 28240 3372 1998 2799 كره جنوبي 

 26586 1884 - 1001 18177 3990 857 677 مالزي

 146851 22602 2049 9486 68805 21037 1111 21761 هندوستان 

 40538 2346 775 1971 28194 4535 867 1850 ساير 

 1126477 256399 4310 43506 568693 138879 42038 72652 جمع آسيا و اقيانوسيه

 194275 □ □ □ 194275 □ □ □ الملليهاي بينسوخت كشتي

 156275 □ □ □ 156275 □ □ □ الملليسوخت هواپيماهاي بين

 3574123 577412 19203 113864 2286538 304249 84721 188136 كل جهان

 OECD 81335 52023 96763 1061749 48329 5209 295165 1640573كشورهاي 

 OECD 106801 32698 207486 874239 65535 13994 282247 1583000كشورهاي غير 

 449152 81026 2035 13486 273720 25750 16032 37103 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 ك و ساير مصارف غير انرژي در بخشباشد. خورا ( مربوط به دو بخش شيميايي و پتروشيميايي مي2

 در بخش مذكور كاربرد ندارد.       □
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  2212-2214 و 2224هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213در كل سهم 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 18.2 9.4- 373826 381281 421949 539917 اياالت متحده آمريكا

 1.7 7.3- 32251 35852 38786 45841 كانادا 

 - - - - - - مكزيك

 19.9 9.2- 406077(1) 417133 460735 585758 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - ● - - - اكوادور

 1.0 14.7 ● 20006 17495 22761 برزيل

 0.2 7.1- ● 4214 4550 4163 پرو

 0.4 9.6 9038 9259 8470 10410 شيلي 

 - - ● - - 180 كلمبيا 

 - - ● - - - ونزوئال

 0.3 1.0 ● 5602 5561 1967 كوبا 

 1.0 4.0 ● 21539 20766 32702 ساير

 2.9 6.9 9038 (1) 60620 56842 72183 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 4.3 2.8- 89365 90567 93421 110126 آلمان 

 0.4 4.4 7512 7778 7473 7562 اتريش

 2.8 1.3- 59055 57871 58807 59167 اسپانيا 

 0.3 9.3 5319 5861 5376 5965 اسلواكي 

 2.4 6.2- 46325 50313 53763 55858 انگلستان 

 2.8 15.0- 53847 58357 68826 86867 ايتاليا

 1.3 12.3- 32190 27618 31569 34407 بلژيك 

 0.3 3.9- ● 5641 5885 5289 بلغارستان

 0.6 10.7 10541 12209 11058 12769 پرتغال 

 0.9 4.5- 17480 18556 19488 23918 تركيه 

 0.3 7.1- 7371 6552 7074 6454 جمهوري چك 

 0.2 26.0 3457 4670 3717 3735  دانمارك

 1.0 1.6- ● 21261 21669 17814 روسيه سفيد 

 0.3 3.6 ● 5299 5128 7314 روماني

 0.8 18.7- 18733 16770 20673 20743 سوئد

 0.2 43.2 4901 4850 3397 5078 سوئيس 

 2.7 1.6- 53358 55484 56568 85103 فرانسه

 0.5 3.4 11139 11154 10821 11035 فنالند

 0.4 27.0 ● 7494 5919 3248 قزاقستان

 1.1 5.0- 23713 23347 24633 17316 لهستان 

 0.4 5.6 ● 8962 8512 8728 ليتواني
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 ... ادامه2212-2214 و 2224هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 صد()در

 2213سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 1.1- 6059 5377 5449 5483 مجارستان

 2.3 4.8- 47499 47327 49833 52074 هلند

 0.9 7.0- 20825 19434 20953 20297 يونان

 0.5 2.0 3909 10640 10459 38058 ساير

 27.9 4.2- 522598(1) 583392 610471 704408 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.2 25.8- ● 3455 4667 3343 بحرين

 0.1 12.2- ● 3111 3555 4165 اردن 

 0.6 6.0 12291 11818 11184 13053 ساير

 1.0 10.0 12291(1) 21297 19406 20561 جمع خاورميانه

       آفريقا

 1.1 8.4 ● 23304 21556 19014 آفريقاي جنوبي 

 0.3 2.4 ● 5487 5375 6135 مراكش 

 0.1 2.4 ● 2980 2919 -  مصر

 0.5 0.1 ● 10219 10236 12661 ساير

 2.0 5.0 ● 41990 40086 37810 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 1.1 1.9 22370 23717 23342 17958 استراليا

 0.8 23.6 ● 16078 13039 20175 اندونزي 

 0.4 2.1 ● 7540 7402 8277 پاكستان 

 2.1 0.2 ● 44666 44678 43554 تايلند

 13.5 4.2 ● 281742 271027 122720 چين 

 2.1 5.1- ● 43716 46215 52591 چين تايپه 

 0.2 1.6- 4959 5172 5273 4421 زالند نو 

 8.0 1.1- 158720 168028 170309 200397 ژاپن 

 2.1 7.1- ● 44772 48347 55337 سنگاپور

 0.4 13.4- ● 7435 8607 9995 فيليپين 

 5.9 4.2- 123917 122580 128275 113115 كره جنوبي 

 0.4 8.7- ● 8942 9820 7813 مالزي

 9.0 2.7 ● 189238 184795 95867 هندوستان 

 0.2 2.8 ● 4630 4517 4154 ساير 

 46.3 0.5 309966(1) 968256 965646 756374 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 2.5- ● 2092688 2153186 2177094 كل جهان 

 OECD  1568731 1364738 1286551 1259970 -5.5 61.5 كشورهاي

 OECD 608363 788448 806137 ● 2.5 38.5كشورهاي غير 

 25.1 4.9- ● 525986 554803 623627 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

باشند. مقادير در دسترس نمي                                                          باشد.        مي OECDكشورهاي واردات نفت خام ( تنها شامل جمع 1



      

 
  3191ترازنامه انرژي سال  133

 

  2212-2214 و 2224هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 0.3 98.8 17045 6617 3337 1358 اياالت متحده آمريكا

 5.4 14.9 119759 109327 95440 67130 كانادا 

 3.1 4.7- 60360 62912 66181 105180 مكزيك

 8.8 8.7 197164(1) 178856 164958 173668 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 ◊ 82.8- ● 529 3080 9013 آرژانتين 

 1.0 8.6 ● 20055 18521 18506 اكوادور

 1.0 25.3- ● 20142 27051 11654 برزيل

 2.0 23.6 ● 39679 32184 11271 كلمبيا 

 4.8 7.4 ● 98063 91559 108504 ونزوئال

 0.3 35.2 ● 5704 4232 5286 ساير

 9.1 4.6 ● 184172 176627 164234 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.7 1.1- ● 34260 34728 9048 آذربايجان 

 1.5 6.7 27890 30376 28535 60724 انگلستان 

 ◊ 40.6- 355 522 881 530 ايتاليا

 0.2 16.4 ● 3600 3100 3000  تركمنستان

 0.3 2.0 4800 6165 6059 14940 دانمارك 

 11.6 1.0- ● 233686 236716 257624 روسيه 

 0.1 1.3- ● 1619 1645 1051 روسيه سفيد

 3.4 0.3- ● 69060 69458 50195 قزاقستان 

 3.0 6.7- 63731 60702 65256 124383 نروژ 

 0.1 22.3 ● 1167 957 - آلباني 

 0.1 5.1- 1161 1480 1564 4234 ساير 

 21.9 1.1- 97937(1) 442637 448899 525729 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 6.2 5.6 ● 124779 118460 101429 امارات متحده عربي

 5.8 1.3- ● 117466 119328 73890 عراق

 18.6 1.8 ● 375945 370327 352996 عربستان سعودي 

 5.1 0.1- ● 102646 102985 72211  كويت
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 ... ادامه 2212-2214 و 2224هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

 2.0 8.4 ● 40522 37499 37874 عمان 

 1.6 0.5- ● 31515 31767 33420 قطر

 0.2 15.4- ● 4960 5881 14686 يمن 

 1.7 42.0- ● 33901 58650 136215 ساير

 41.1 1.3- ● 831734 844897 822721 جمع خاورميانه

       آفريقا

 4.1 0.4 ● 83510 83371 47105 آنگوال 

 1.4 11.5- ● 28130 31881 41319 الجزاير

 0.6 9.8- ● 11658 12956 10656 كنگو 

 0.5 4.2- ● 10742 11249 12921 گابن 

 2.0 33.8- ● 40786 61807 60673 ليبي

 0.5 2.4 ● 9730 9530 962 مصر 

 5.0 8.0- ● 101606 110770 117077 نيجريه 

 1.9 16.8 ● 39230 33685 47616 ساير 

 16.1 8.2- ● 325392 355249 338329 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.6 9.8- 11084 11715 13022 12973 يااسترال

 0.8 5.0 ● 15645 14939 23575 اندونزي 

 0.3 15.6- ● 5822 6920 9354 برونئي 

 0.1 37.3- ● 1359 2172 2828 تايلند 

 0.1 33.3- ● 1617 2432 5492 چين 

 0.5 9.8- ● 10429 11592 18594 مالزي

 0.4 8.9- ● 8406 9251 19501 ويتنام 

 0.3 0.4 1703 5068 5064 2954  ساير

 3.0 7.9- 12787(1) 60061 65392 95271 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 1.3- ● 2022852 2056022 2119952 كل جهان 

 OECD  391484 281868 291091 307888 3.6 14.4 كشورهاي

 OECD 1728468 1774154 1731761 ● -2.1 85.6كشورهاي غير 

 1.9 4.3 ● 38481 36997 79931 ه اروپا كشور اتحادي 82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                                باشد.مي OECDكشورهاي صادرات نفت خام ( تنها شامل جمع 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                   باشند. مقادير در دسترس نمي 



      

 
  3191ترازنامه انرژي سال  133

 

 )هزار تن(2212-2214 و 2224هاي هاي نفتي در جهان در سال( : واردا  فرآورده2-16جدول )

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 5.6 3.1- 62332 64335 66572 97493 اياالت متحده آمريكا

 1.0 1.9- 12497 11215 11461 12637 كانادا 

 2.4 11.1- 29454 28019 31619 14376 مكزيك

 8.9 5.3- 104283(1) 103569 109652 124506 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.4 9.5 ● 5185 4747 1215 آرژانتين 

 0.5 13.7 ● 5827 5139 1982 اكوادور

 2.0 3.0- ● 23410 24203 9845 برزيل

 0.6 1.0- 6196 7386 7483 2968 شيلي 

 0.2 13.9 ● 1993 1754 - زوئالون

 3.9 1.8 ● 45186 44524 33243 ساير

 7.7 1.6 6196(1) 88987 87850 49253 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 3.2 17.1 36334 37586 32183 34070 آلمان

 0.5 2.8 5645 5851 5708 7108 اتريش

 1.2 12.9- 16616 14329 16505 25441 اسپانيا 

 2.4 8.8 28700 28184 25975 18543 انگلستان 

 0.6 13.4- ● 7067 8180 1364 اوكراين

 1.0 15.7 11216 11406 9884 14868 ايتاليا

 0.4 2.8- 5037 5049 5211 7247 ايرلند 

 2.2 24.8 22619 25708 20663 19463 بلژيك 

 1.8 4.8 22622 21053 20139 9876 تركيه

 0.6 30.9 7849 7346 5627 4857  دانمارك

 ◊ 99.0- ● 68 6561 1175 روسيه سفيد

 0.6 1.3 6728 6447 6382 6690 سوئد 

 0.6 9.2- 6261 7464 8247 7444 سوئيس 

 3.5 4.3- 42215 41043 43021 32500 فرانسه 

 0.5 27.3 5690 6068 4779 4040 فنالند 

 0.4 8.1- 4607 4368 4767 5318 لهستان 

 0.4 15.2 4243 4962 4320 3957 نروژ

 7.7 1.2- 86102 89091 90429 55524 هلند 

 0.3 27.7- 3622 3760 5218 5800 يونان 

 4.2 1.6- 17972 49151 50064 41457 ساير

 32.5 0.8 334078(1) 376001 373863 306742 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.6 5.9 ● 19064 18058 13680 امارات متحده عربي

 1.0 5.5 ● 12020 11427 4116 عراق

 2.1 46.9 ● 24291 16579 3750 عربستان سعودي 

 0.3 6.8- ● 3351 3607 957 اردن
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 )هزار تن( ... ادامه 2212-2214 و 2224هاي هاي نفتي در جهان در سال( : واردا  فرآورده2-16جدول )

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

 0.6 0.2- ● 6590 6621 4821 لبنان

 0.4 25.4 ● 4529 3622 2625 يمن 

 1.0 14.9 5641 11266 9832 14164 ساير

 7.0 16.6 5641(1) 81111 69746 44113 جمع خاورميانه

       آفريقا

 0.7 7.4 ● 7952 7423 1731 آفريقاي جنوبي 

 0.5 17.3 ● 5253 4490 368 الجزاير

 0.6 37.0 ● 6724 4921 1609 ليبي

 0.7 18.8 ● 8534 7206 3641 مراكش 

 0.8 0.8- ● 9292 9396 2586 مصر

 0.7 4.0 ● 8226 7932 6543 نيجريه

 0.3 0.3- ● 3090 3109 3116 تونس

 0.4 4.2- ● 4603 4818 1030 آنگوال

 0.3 3.9- ● 3307 3451 636 غنا

 0.3 23.3 ● 3946 3210 1314 كنيا 

 2.4 9.7 ● 28270 25848 16614 ساير

 7.8 9.3 ● 89799 82373 39398 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 1.7 10.4 20106 19581 17790 8839 استراليا

 2.6 3.0 ● 29998 29214 19977 اندونزي

 1.0 9.1 ● 11490 10557 5716 پاكستان

 4.7 2.5 ● 54187 53015 46413 چين

 1.3 22.0 ● 15527 12758 8569 چين تايپه

 0.2 17.4 2255 2103 1796 2135 زالندنو

 3.9 9.8- 44330 45489 50571 49136 ژاپن

 9.0 3.3 ● 104170 101135 50555 سنگاپور 

 0.7 13.5 ● 7643 6751 6595 فيليپين 

 3.3 8.7 37845 38702 35701 21754 كره جنوبي

 1.6 53.2 ● 18837 12333 8766 مالزي

 1.4 6.3 ● 16717 15774 8849 هندوستان

 0.3 2.2 ● 3855 3781 2270 بنگالدش

 0.2 23.9- ● 2606 3432 1711 سريالنكا

 0.8 14.8- ● 9801 11530 11635 ويتنام 

 1.6 1.1 ● 17975 17835 16836 هنگ كنگ 

 1.7 9.1 ● 19231 17677 9342 ساير

 36.1 4.3 104536(1) 417912 401650 279098 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 3.1 ● 1157379 1125134 843110 كل جهان 
 OECD  494890 555747 559873 554734 1.0 48.4 كشورهاي

 OECD 348220 569387 597506 ● 5.2 51.6كشورهاي غير 

 27.4 3.2 ● 316569 307514 269609 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

باشند. مقادير در دسترس نمي                باشند. مي 15/1مقادير كمتر از           باشد.مي OECDكشورهاي هاي نفتي واردات فرآورده( تنها شامل 1
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                                    2212-2214 و 2224هاي هاي نفتي در جهان در سالفرآوردهصادرا  ( : 2-17جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 11.9 3.4 153320 145098 140684 54331 اياالت متحده آمريكا

 2.0 7.9 22242 24365 22638 21590 كانادا 

 0.8 23.2 9958 9217 7504 3830 مكزيك

 14.6 4.9 185520(1) 178680 170826 79751 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.2 16.7 ● 2729 2344 7303 آرژانتين 

 0.6 12.2 ● 7363 6580 9982 برزيل

 0.4 15.7 ● 4693 4069 2006 پرو 

 0.5 9.9 ● 5583 5093 5993 ترينيداد و توباگو 

 0.4 1.8 ● 5130 5055 4263 كلمبيا 

 1.7 17.3- ● 20575 24948 34637 ونزوئال

 1.1 12.3- 152 13540 15474 25828 ساير

 4.9 6.0- 152(1) 59613 63563 90012 ي مركزي و جنوبيآمريكا جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.6 8.3 19557 20014 18528 23819 آلمان

 0.2 3.2 2442 2463 2394 1587 اتريش

 1.5 8.6 19337 18547 17125 7970 اسپانيا 

 0.3 18.5 3599 4055 3432 3736 اسلواكي 

 2.1 10.5- 21059 26160 29296 30494 انگلستان 

 1.9 16.7- 19549 22994 27681 24146 ايتاليا

 2.0 4.6 25198 23929 22948 22084 بلژيك

 0.4 7.6 ● 4429 4129 2302 بلغارستان 

 0.5 49.6 4575 5526 3703 1983 پرتغال 

 0.2 7.3 ● 2290 2141 2313 تركمنستان 

 0.6 8.9 8760 7879 7256 5116 تركيه

 0.5 15.0 6888 6619 5772 4030 دانمارك 

 9.6 10.0 ● 117285 106958 72111 روسيه 

 1.1 20.6- ● 13982 17652 11411 روسيه سفيد 

 0.3 14.9 ● 3788 3306 4278 روماني 

 0.8 27.1- 11191 9296 12781 10687 سوئد 

 1.5 5.3- 19287 18822 19928 23858 فرانسه

 0.7 19.5 8337 9051 7597 5507 فنالند 

 0.5 0.7- ● 6328 6387 3091 قزاقستان 

 0.5 14.2 6965 6571 5771 2263 لهستان 

 0.7 8.7 ● 8229 7593 6568 ليتواني 

 0.2 1.7 3182 2854 2813 2616 مجارستان 
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                     ... ادامه               2212-2214 و 2224هاي نفتي در جهان در سال هايفرآورده( : صادرا  2-17جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2212 2224 نام كشور
 2213/ 2212تغييرا  

 )درصد(

 2213سهم در كل 

 )درصد(

 1.1 5.3- 14495 13961 14777 13620 نروژ 

 8.2 0.7- 100186 100772 101788 70587 هلند

 1.1 16.6 15459 14027 12059 4782 يونان 

 0.9 5.6- 5447 11378 12091 18332 ساير

 39.3 1.4 315513(1) 481249 475906 379291 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.3 5.9 ● 15518 14688 18201 امارات متحده عربي

 1.0 0.1 ● 11768 11784 11260 بحرين 

 4.7 3.8- ● 57869 60335 62043 عربستان سعودي 

 2.4 8.2- ● 29790 32552 31855 كويت

 1.7 0.8- ● 20402 20613 5735 طر ق

 1.9 19.1 9392 23450 19737 28850 ساير 

 13.0 0.3- 9392(1) 158797 159709 157944 جمع خاورميانه

       آفريقا

 0.3 30.1 ● 3490 2690 3735 آفريقاي جنوبي 

 1.5 2.1 ● 18181 17864 17034 الجزاير

 0.2 2.0- ● 2044 2091 5530 مصر

 0.9 20.8 ● 11409 9474 17646 ساير 

 2.9 9.9 ● 35395 32284 43956 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.2 2.5- 1877 2091 2150 3561 استراليا

 0.4 4.0 ● 4424 4265 7562 اندونزي

 1.0 3.2 ● 11907 11574 5280 تايلند 

 2.7 15.7 ● 32767 28402 13550 چين 

 1.4 5.6 ● 16952 16103 12975 چين تايپه 

 1.3 30.2 15334 16476 12686 4604 ژاپن

 6.8 1.8 ● 82851 81646 52536 سنگاپور 

 4.5 2.9- 57058 54928 56723 31351 كره جنوبي 

 1.0 13.1- ● 11835 13659 8785 مالزي

 5.7 8.5 ● 69960 64679 20350 هندوستان 

 0.1 21.3- ● 1322 1684 110 ويتنام 

 0.4 0.4 261 5090 5084 5078 يرسا

 25.4 4.3 74530(1) 310603 298655 165742 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 2.2 ● 1224337 1200943 916696 كل جهان 

 OECD  386279 568045 579793 585107 2.3 47.4 كشورهاي

 OECD 530417 632898 644544 ● 2.1 52.6كشورهاي غير 

 25.7 0.1- ● 314622 315830 258052 روپا كشور اتحاديه ا 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
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  1972-2214هاي ي سالاي توليد )اسپا ( ط( : 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

نفت متوسط 

(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 26.9 26.3 
8111 33.6 38.3 38.1 41.5 36.1 34.6 33.1 
8115 49.4 54.5 55.7 56.6 50.6 50.7 48.0 
8116 61.5 65.1 67.1 66.0 61.1 61.1 59.3 
8119 68.2 72.4 74.5 72.2 69.1 69.3 67.1 
8112 94.3 97.3 101.4 100.1 94.5 94.7 91.5 
8117 61.4 61.7 63.3 61.9 61.1 61.3 60.6 
8121 78.1 79.5 81.1 79.4 77.5 78.2 76.7 
8122 106.2 111.3 113.6 95.0 107.5 108.3 106.1 
8128 109.1 111.7 114.2 94.1 109.5 109.8 109.1 
8123 105.5 108.7 111.9 98.0 105.9 107.2 105.7 
8121 97.1 98.9 101.3 93.3 96.3 97.3 96.2 

.www.opec.org, Annual Statistical Bulletin 2015  BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2015 Edition     مأخذ :

 سبك دوبي است.  مربوط به نفت 1756-2114مربوط به نفت سبك عربي و ارقام سالهاي  1792-55( ارقام سالهاي 1
 مربوط به نفت برنت است. 1754-2114مربوط به نفت فورتيز و ارقام سالهاي  1796-53( ارقام سالهاي 2
 هاي اسپات است.مربوط به قيمت 1754-2114هاي فروش و ارقام سالهاي  مربوط به قيمت 1796-53( ارقام سالهاي 3

  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 )دالر / ليتر(        2214در سال  OECDت و درصد ماليا   بنزين موتور و نفت گاز در كشورهاي ( : قيم2-19جدول )

نام كشور

 نفت گاز بنزين موتور

 غيرتجاري تجاري سوپر بدون سرب سرب م مولي بدون 

 قيمت
ماليا  

 )درصد(
 قيمت

 ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(

         لي آمريكاي شما

 14.2 1.011 14.2 1.011 14.6 0.937 15.4 0.889 اياالت متحده آمريكا 

 24.0 1.214 9.0 1.015 28.4 1.295 30.7 1.161 كانادا 

 13.8 0.993 - 0.859 13.8 1.005 13.8 0.948 مكزيك 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 24.3 1.170 ● ● 41.4 1.535 41.4 1.493 شيلي 

         روپا  و اورآسياا

 49.6 1.885 40.0 1.559 58.6 2.038 ▲ ▲ آلمان

 48.2 1.724 43.8 1.240 53.3 1.789 53.3 1.786 اتريش

 45.8 1.733 34.4 1.432 50.9 1.840 ▲ ▲ اسپانيا 

 47.7 1.680 37.3 1.400 50.0 1.684 ● ●   استوني

 43.8 1.801 32.5 1.501 51.3 1.969 ● ● اسلواكي

 52.0 1.793 41.5 1.469 56.9 1.923 ● ● اسلوواني

 60.1 2.197 52.1 1.831 62.1 2.099 ▲ ▲ انگلستان 

 56.5 2.136 46.9 1.751 60.7 2.272 ▲ ▲ ايتاليا 

 51.6 1.929 40.5 1.569 57.2 2.025 ▲ ▲ ايرلند

 47.6 1.878 36.6 1.552 55.8 2.117 ▲ ▲ بلژيك 

 47.0 1.729 41.6 1.567 57.1 2.022 ▲ ▲ پرتغال 

 51.9 1.996 51.9 1.996 59.1 2.205 ▲ ▲ تركيه

 47.5 1.748 36.5 1.445 52.9 1.740 ● ● جمهوري چك

 48.7 1.904 35.9 1.524 57.1 2.152 57.2 2.148 دانمارك 

 52.1 2.098 40.1 1.679 57.8 2.069 ▲ ▲ سوئد 

 50.2 1.986 51.9 1.640 51.0 1.881 ▲ ▲ سوئيس 

 50.9 1.709 41.1 1.424 57.9 1.972 ▲ ▲ فرانسه 

 53.0 1.958 41.8 1.579 61.4 2.123 ▲ ▲ فنالند 

 41.8 1.546 33.0 1.345 49.0 1.704 ● ● لوكزامبورگ 

 46.7 1.650 34.5 1.342 50.4 1.672 ▲ ▲ لهستان 

 48.6 1.787 34.7 1.407 51.6 1.748 ▲ ▲ مجارستان 

 53.9 2.079 42.4 1.663 59.3 2.345 ▲ ▲ نروژ 

 51.9 1.866 41.8 1.542 62.4 2.262 ▲ ▲ هلند 

 43.6 1.760 30.6 1.431 59.8 2.164 ▲ ▲ يونان 

         خاورميانه 

 54.6 2.080 ○ ○ 56.2 2.087 ▲ ▲ فلسطين اشغالي 

         آسيا و اقيانوسيه 

 33.7 1.398 ● ● 33.3 1.421 35.1 1.323 استراليا 

 13.3 1.172 0.4 0.873 41.6 1.844 42.3 1.729 زالندنو 

 29.6 1.341 32.3 1.196 ● ● 41.3 1.539 ژاپن 

 41.4 1.555 ● ● 45.2 2.054 49.9 1.736 كره جنوبي 

 - OECD   1.009 - 1.175 - 1.312 - 1.493 كشورهاي 
 - 1.887 - 1.581 - 2.043 - ● اروپايي   OECDكشورهاي 

  .IEA, International Energy Agency,Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2015 Edition                                     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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 2214در سال  OECD( : قيمت و درصد ماليا   نفت كوره سنگين و سبك در كشورهاي 2-22جدول )

نام كشور

 ليتر( نفت كوره سبك )دالر / هزار 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 1029.9 4.9 724.3 3.9 803.1 4.9 643.4 اياالت متحده آمريكا 

 9.7 1135.4 8.5 861.5 ● ● 8.5 626.8 كانادا 

 ▲ ▲ - 668.0 - 501.6 - 501.2 مكزيك 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 16.2 1236.2 ● ● ● ● ● ● شيلي 

         اروپا و اورآسيا 

 23.9 1020.6 9.9 821.0 ○ ○ ● ● آلمان

 28.9 1183.3 19.0 764.4 3.2 315.9 ● ● اتريش

 27.6 1137.2 12.4 939.8 ● ● ● ● اسپانيا 

 28.4 1252.3 14.1 1043.6 ● ● ● ● استوني

 ● ● - 1048.8 ▲ ▲ ▲ ▲ اسلواكي 

 39.7 1341.2 26.5 1099.4 ● ● ▲ ▲ اسلوواني

 22.6 1025.4 19.1 961.2 24.5 730.3 ▲ ▲ انگلستان 

 47.3 1829.6 35.7 1499.7 ● ○ ● ● ايتاليا 

 21.4 1289.9 6.0 1039.8 ● ● 7.8 1051.6 ايرلند

 19.7 1036.1 2.9 856.2 ▲ ▲ ▲ ▲ بلژيك 

 45.2 1654.0 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ پرتغال 

 41.0 1660.6 ● ● 25.5 994.3 25.5 994.3 تركيه

 27.8 1126.2 3.8 844.7 ○ ○ ○ ○ جمهوري چك

 47.5 1986.7 7.7 1130.7 ● ● ● ● دانمارك 

 ● ● 18.1 943.2 ● ● ▲ ▲ سوئد 

 23.9 1082.0 18.5 964.7 ● ● ▲ ▲ سوئيس 

 23.2 1143.0 8.4 889.7 ● ● ● ● فرانسه 

 35.4 1352.4 19.9 1090.7 ● ● ● ● فنالند 

 12.1 952.3 3.2 864.9 ● ● ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 24.9 1184.9 7.9 930.3 3.3 615.2 3.2 627.8 لهستان 

 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● ● مجارستان 

 34.5 1745.0 18.2 1396.0 ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ 

 64.4 1370.7 56.9 1132.8 ● ● ▲ ▲ هلند 

 44.4 1576.7 31.6 1281.9 ● ● ● ● يونان 

         خاورميانه

 55.4 2039.1 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ فلسطين اشغالي

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ● ● - 710.3 ○ ○ - 644.5 زالندنو 

 9.1 993.8 9.3 915.5 ● ● ● ● ژاپن 

 15.9 1233.6 ▲ ▲ ● ● 11.6 771.6 كره جنوبي 

 ● OECD   ● ● ● ● 846.4 ● 1105.5 كشورهاي 

 ● 1139.0 ● 988.1 ● ● ● ● اروپايي   OECDكشورهاي 

IEA, International Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                         مأخذ: 

  ارائه شده است. 3هاي مربوطه در پيوست  و ارزش حرارتيمالحظات: ضريب تبديل 

  باشند.  مقادير محرمانه مي                             .در كشور مذكور كاربرد ندارد                                       باشند. مقادير در دسترس نمي       
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 هاي نفتي در برخي از كشورهاي جهانشي فرآورده( : شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فرو2-21جدول )

  2214و  2213، 2224هاي  طي سال

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2214 2213 2224 سال پايه 2214 2213 2224 سال پايه

 آمريكاي شمالي 

 292.0 303.6 159.7 100=84-1982 278.3 294.7 119.9 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 189.1 187.8 118.3 100=2002 135.8 134.7 69.0 100=2010 كانادا 

نژوئ مكزيك  135.3 123.3 ● دسامبر 2102=011 106.8 101.4 43.0 100=2012

         اروپا  و  اورآسيا 

 129.1 136.1 89.8 100=2005 ● ● ● 100=1995 آلمان

 136.7 142.7 87.4 100=2005 ● ● ● - اتريش

 147.1 152.1 88.3 100=2005 ● ● ● - ا اسپاني

 155.8 162.0 83.6 100=2005 ● ● ● - استوني

 113.9 117.1 93.7 100=2005 ● ● ● - اسلواكي 

 156.8 160.1 87.2 100=2005 ● ● ● - اسلوواني 

 109.9 115.7 68.6 100=2010 110.8 120.0 61.5 100=2010 انگلستان 

 143.6 146.9 90.1 100=2005 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 242.7 252.9 147.0 100=1995 111.6 115.7 58.6 100=2010 ايرلند

 95.4 100.0 59.0 100=2013 113.1 120.8 57.4 100=2010 بلژيك 

 139.3 145.8 88.2 100=2005 ● ● ● - پرتغال 

 198.1 194.7 78.6 100=2005 478.7 443.8 109.1 100=2003 تركيه

 127.9 127.6 94.2 100=2000 ● ● ● - چك جمهوري

 158.7 164.1 103.9 100=2000 124.3 132.2 51.4 100=2010 دانمارك 

 234.2 237.3 134.4 100=2000 ● ● 113.3 100=2000 سوئد 

 203.4 208.5 141.3 100=1995 278.7 299.6 173.0 100=1995 سوئيس 

 199.6 208.6 130.9 100=1998 120.6 132.2 62.9 100=2010 فرانسه

 484.6 525.0 210.9 100=1990 397.1 415.9 205.3 100=1990 فنالند

 139.8 148.3 84.3 100=2005 ● ● ● - لوكزامبورگ

 166.6 172.2 111.6 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 877.1 969.0 347.6 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 187.7 186.7 121.1 100=1998 205.5 211.0 102.3 100=2000 نروژ 

 155.6 158.4 107.3 100=2000 224.3 241.3 102.0 100=2000 هلند 

 185.3 193.6 79.7 100=2009 121.1 131.9 47.2 100=2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 103.8 102.7 67.6 100=12-2011 ● ● ● - استراليا 

 4Q2010=100 61.8 115.2 108.3 2Q2006=100 69.5 125.7 124.9 زالندنو 

 123.3 116.9 81.1 100=2010 134.9 127.2 71.1 100=2010 ژاپن 

 108.1 113.2 74.3 100=2010 113 125.0 59.9 100=2010 كره جنوبي 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.orgمأخذ:                                                                     
IEA, International Energy Agency,Energy Prices & Taxes, Third Quarter, 2015 Edition. 

  باشند.    مقادير در دسترس نمي 
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  2214هاي نفتي در سال  نهايي فرآوردهكنندگان ( : شاخص قيمت اسمي و واق ي مصرف 2-22جدول )
 ( سال 2333=  333) 

 نام كشور
شاخص واق ي شاخص اسمي

 صن ت و خانگي صن ت خانگي صن ت و خانگي صن ت خانگي

 آمريكاي شمالي 
 112.4 114.8 111.5 123 127.9 121.1 اياالت متحده آمريكا 

 117.8 120.8 116.5 127.9 134.4 125.1 كانادا

 132.0 132.2 132.0 153.2 152.4 153.4 مكزيك

       كاي مركزي و جنوبي آمري

 121.5 ● 121.5 137.9 ● 137.9 شيلي 

       اروپا  و اورآسيا

 106.2 108.3 104.1 112.5 114.0 111.1 آلمان

 104.8 104.8 104.8 112.8 111.5 115.0 اتريش

 109.9 109.2 111.9 118.3 117.7 119.8 اسپانيا 

 105.4 107.5 102.1 115 115.5 114.4 استوني

 113.2 115.8 108.7 119.1 119.4 118.6 اسلواكي 

 112.4 110.3 115.7 119.0 116.2 123.3 اسلوواني

 98.1 100.3 95.2 109.4 109.7 109.1 انگلستان 

 119.7 122.1 115.9 127.6 129.7 124.5 ايتاليا 

 115.3 118.1 111.6 118.2 118.9 117.3 ايرلند

 108.5 109.1 107.5 117.3 118.0 116.1 بلژيك 

 106.6 107.1 105.4 112.3 112.3 112.2 پرتغال 

 101.8 102.8 96.9 141.1 143.0 131.5 تركيه

 106.6 107.1 105.8 115.8 117.3 113.4 جمهوري چك

 109.2 111.2 107.3 116.6 118.9 114.5 دانمارك 

 110.0 114.3 105.2 112.2 115.2 109.0 سوئد 

 108.1 106.8 108.9 106.7 104.2 108.1 سوئيس 

 106.7 106.2 107.9 112.9 112.5 113.9 فرانسه 

 111.8 118.4 104.8 121.7 128.8 114.3 فنالند 

 111.1 113.6 103.7 115.9 116.9 112.7 لوكزامبورگ 

 110.2 112.4 106.5 119.6 121.6 116.1 لهستان 

 111.9 115.0 107.8 124.3 127.4 120.2 مجارستان 

 104.8 101.9 110.2 114.9 113.6 117.2 نروژ 

 105.7 106.9 104.6 115.9 118.5 113.5 هلند 

 112.3 101.9 116.5 116.5 109.2 119.5  يونان

       خاورميانه 

 105.3 ● 105.3 113.1 ● 113.1 فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 108.2 113.2 105.6 118.2 121.4 116.6 استراليا 

 106.3 99.5 109.6 114.4 106.9 117.9 زالندنو 

 124.4 134.4 120.6 127.8 138.0 124.0 ژاپن 

 103.3 106.5 99.2 109.1 109.8 108.2 كره جنوبي

 OECD 121.8 124.1 122.8 112.4 113.7 112.9كل 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 1980-2014
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نمودار )8-2( : قيمت ماهانه سبد نفتي اوپك در سال هاي 2013 و 2014
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 گازطبيعي تثبيت شده ذخایر   -

 توليد گازطبيعي    -

 صادرات گازطبيعي واردات و   -

  LNGهاي صادراتي و وارداتي  تجارت، پایانه  -

  ، خودمصرفي بخش انرژي و تلفات توزیعلمصرف گازطبيعي در بخش تبدی  -

 هاي مختلفدر بخشجهان  مصرف نهایي گازطبيعي کشورهاي  -

 در برخي کشورهاظرفيت ذخيره سازي گازطبيعي   -

 و گازطبيعي  LNGقيمت   -

    OECDقيمت و درصد ماليات گازطبيعي در کشورهاي  -

 توسط برخي از کشورهاقيمت وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله   -

 شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي گازطبيعي   -

 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي   -

 توسط برخي از کشورهاوارداتي  LNGقيمت   -

 

 
 گازطبيعي جداول  -2-8-2
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 3214و  3212، 3224های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 نام كشور
 3224در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3212در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3214در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد

       آمريكای شمالي

 13.4 5.2 9.8 345.0 9.6 5.5 اياالت متحده آمريكا

 12.5 1.1 2.0 71.7 2.0 1.6 كانادا 

 6.0 0.2 0.3 12.3 0.3 0.4 مكزيك

 12.8 6.5 12.1 429.0 12.0 7.5 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 9.3 0.2 0.3 11.6 0.3 0.5 آرژانتين

 23.1 0.2 0.5 16.4 0.5 0.3 برزيل

 13.9 0.2 0.3 10.5 0.3 0.8 بوليوي

 33.0 0.2 0.4 15.0 0.4 0.3 پرو 

 8.2 0.2 0.3 12.2 0.3 0.5 ترينيداد و توباگو

 13.7 0.1 0.2 5.7 0.2 0.1 كلمبيا

 ◊ 3.0 5.6 197.1 5.6 4.3 ونزوئال

 21.8 ◊ 0.1 2.0 0.1 0.1 ساير

 43.8 4.1 7.7 270.6 7.7 7.0 آمريكای مركزی و جنوبي جمع

       اروپا و اورآسيا 

 68.8 0.6 1.2 41.2 0.9 0.9 آذربايجان

 5.6 ◊ ◊ 1.5 0.1 0.2 آلمان

 19.0 0.6 1.1 38.3 1.1 1.2 ازبكستان

 6.6 0.1 0.2 8.5 0.2 0.5 انگلستان

 34.3 0.3 0.6 22.5 0.6 0.7 اوكراين

 7.5 ◊ ◊ 1.7 0.1 0.1 ايتاليا

 ◊ 9.3 17.5 617.3 17.5 2.3 تركمنستان

 7.6 ◊ ◊ 1.24 0.04 0.1 دانمارك

 56.4 17.4 32.6 1152.8 32.3 31.1 روسيه

 9.6 0.1 0.1 3.9 0.1 0.3 روماني

 78.2 0.8 1.5 53.2 1.5 1.3 قزاقستان

 23.6 0.1 0.1 3.5 0.1 0.1 لهستان

 17.7 1.0 1.9 67.9 2.0 2.4 نروژ

 14.3 0.4 0.8 28.2 0.8 1.3 هلند 

 32.7 0.1 0.2 7.7 0.2 0.2 ير سا

 57.9 31.0 58.0 2049.5 57.5 42.7 جمع اروپا و اورآسيا 

       خاورميانه

 3.3 6.1 215.1 6.1 6.1 امارات متحده عربي
(1) 

 10.7 0.1 0.2 6.4 0.2 0.1 بحرين
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 ... ادامه3214و  3212، 3224های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 نام كشور
 3224در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3212در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3214در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد

 65.5 0.2 0.3 10.1 0.3 0.3 سوريه

 1.9 3.6 126.7 3.6 3.2 عراق
(1)

 

 75.4 4.4 8.2 288.4 8.2 6.8 عربستان سعودي 

 24.3 0.4 0.7 24.9 0.7 1.0 عمان

 13.1 24.5 866.2 24.7 25.4 قطر
(1) 

 1.0 1.8 63.0 1.8 1.6  كويت
(1) 

 28.0 0.1 0.3 9.5 0.3 0.3 يمن 

 18.3 34.2 1208.3 34.2 27.5 ساير 
(1) 

 (1) 42.7 79.8 2818.6 80.0 72.2 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 54.1 2.4 4.5 159.1 4.5 4.5 الجزاير

 0.8 1.5 53.2 1.5 1.5 ليبي
(1) 

 37.9 1.0 1.8 65.2 1.8 1.9 مصر

 2.7 5.1 180.1 5.1 5.2 نيجريه
(1) 

 60.3 0.6 1.2 42.2 1.2 1.1 ساير

 69.8 7.6 14.2 499.8 14.2 14.2 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 67.6 2.0 3.7 132.0 3.7 2.3 استراليا 

 39.2 1.5 2.9 101.5 2.9 2.8 اندونزي

 23.3 0.1 0.3 9.7 0.3 0.3 برونئي 

 10.7 0.1 0.3 8.9 0.3 0.4 بنگالدش 

 13.8 0.3 0.6 20.4 0.6 0.8 پاكستان 

 5.7 0.1 0.2 8.4 0.2 0.4 تايلند

 25.7 1.8 3.5 122.2 3.5 1.5 چين 

 16.2 0.6 1.1 38.1 1.1 2.5 مالزي

 16.8 0.2 0.3 10.0 0.3 0.5 نمارميا

 45.0 0.8 1.4 50.4 1.4 0.9 هندوستان 

 31.5 0.6 1.1 37.3 1.1 0.6 ساير 

 28.7 8.2 15.3 539.0 15.2 13.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 54.1 100.0 187.1 6606.4 186.5 156.5 كل جهان 

 OECD  14.8 19.4 688.2 19.5 10.4 15.6 كشورهاي

 OECD 141.7 167.0 5918.3 167.6 89.6 75.8ير كشورهاي غ

 11.3 0.8 1.5 52.7 1.5 2.8 كشور اتحاديه اروپا 82

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2015 Edition                                                                                مأخذ:
 د.نباش مي 10/1كمتر از ادير مق                                 سال است. 111توليد بيش از  نسبت ذخاير به  ( 1
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  3213-3214 و 3224های طي سال ن( : توليد گازطبيعي در جها3-34جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3214 3212 3213 3224 نام كشور
 3214/ 3212تغييرات 

 )درصد(

 3214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 20.7 5.5 728.7 690.9 680.3 528.1 اياالت متحده آمريكا

 4.6 3.8 163.4 157.4 156.9 182.1 كانادا 

 1.3 2.2- 47.0 48.1 47.9 33.3 مكزيك

 26.6 4.8 939.1 896.3 885.2 743.5 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 1.1 0.1- 38.7 38.7 40.8 47.9 آرژانتين

 0.6 7.4 22.8 21.2 19.2 10.6 برزيل

 0.6 5.8 22.0 20.8 18.3 10.0 بوليوي 

 0.4 5.8 13.1 12.4 12.4 1.0 پرو

 1.2 2.1 42.1 41.2 41.0 29.6 ترينيداد و توباگو 

 ◊ 6.0- 0.9 1.0 1.2 1.6 شيلي 

 0.4 0.9- 13.1 13.3 12.6 7.8 كلمبيا 

 0.6 0.5 21.9 21.8 22.6 24.9 ونزوئال

 ◊ 2.8 1.8 1.7 1.6 1.0 ساير

 5.0 2.5 176.3 172.0 169.8 134.5 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.6 12.0 20.5 18.3 17.7 5.0 آذربايجان

 0.3 14.2- 10.4 12.1 13.0 19.8 آلمان 

 1.7 0.7 60.0 59.6 62.9 59.2 ازبكستان

 1.1 0.03 38.4 38.4 41.0 101.4 انگلستان

 0.5 7.2- 19.3 20.8 20.0 22.3 اوكراين

 0.2 7.6- 7.1 7.7 8.6 13.0 ايتاليا

 2.5 10.8 87.1 78.6 69.2 58.7 تركمنستان

 0.1 3.6- 4.6 4.8 5.8 9.5 دانمارك

 18.3 6.1- 643.5 685.4 658.0 619.7 روسيه

 0.3 1.4 11.0 10.8 10.9 13.1 روماني

 1.0 3.3 35.5 34.3 31.9 15.7 قستانقزا

 0.2 2.5- 6.0 6.2 6.3 6.3 لهستان 

 3.2 0.6- 111.7 112.4 118.4 82.1 نروژ

 2.0 18.9- 69.9 86.2 80.2 85.9 هلند

 0.2 12.6- 6.9 7.8 9.3 11.9 ساير 

 32.1 4.4- 1131.9 1183.5 1153.3 1123.6 جمع اروپا و اورآسيا
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 ... ادامه3213-3214 و 3224های ن طي سالگازطبيعي در جها ( : توليد3-34جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3214 3212 3213 3224 نام كشور
 3214/ 3212تغييرات 

 )درصد(

 3214سهم در كل 

 )درصد(

       خاورميانه

 1.6 1.9 55.0 54.0 53.7 47.4 امارات متحده عربي 

 0.4 5.5 15.0 14.2 13.1 9.1 بحرين

 0.1 7.9- 5.2 5.7 6.5 6.3 وريهس

 0.2 2.0- 7.2 7.3 6.0 1.0 عراق

 2.4 2.3 83.8 82.0 81.1 51.2 عربستان سعودي 

 0.9 6.1- 32.7 34.8 32.2 21.1 عمان

 4.5 2.0- 160.0 163.3 144.4 40.7 قطر

 0.4 7.9- 15.0 16.3 15.5 10.9 كويت

 0.3 5.7- 9.6 10.2 7.5 -  يمن

 5.0 7.2 176.3 164.4 159.0 91.5 ساير

 15.9 1.4 559.8 552.1 518.9 279.2 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 2.3 1.6- 79.7 81.0 85.3 82.8 الجزاير

 0.3 8.0- 9.6 10.4 12.2 8.1 ليبي

 1.4 13.5- 47.8 55.2 54.1 31.6 مصر

 1.1 8.4 40.3 37.2 41.2 24.1 نيجريه

 0.6 0.4- 19.7 19.8 18.9 9.0 ساير 

 5.6 3.2- 197.1 203.7 211.7 155.5 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 1.8 1.7 62.7 61.7 54.0 35.3 استراليا

 2.0 0.5- 71.8 72.1 77.1 74.6 اندونزي

 0.3 2.9- 11.5 11.9 12.2 11.9 برونئي 

 0.7 4.1 23.7 22.8 21.1 12.1 بنگالدش

 1.0 1.5- 36.5 37.1 39.1 34.9 پاكستان

 1.0 0.8 36.6 36.3 33.5 22.4 تايلند

 3.7 7.7 130.2 120.9 110.6 41.5 چين

 2.0 0.8 69.5 69.0 61.0 60.5 مالزي

 0.4 18.5 14.6 12.3 12.0 10.2 ميانمار

 1.0 2.8- 33.7 34.7 39.9 30.5 هندوستان

 0.9 2.8 30.5 29.6 28.9 16.7 ساير 

 14.8 2.5 521.3 508.3 489.4 350.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 0.3 3525.5 3515.9 3428.1 2786.9 كل جهان 

 OECD  1115.6 1230.8 1246.4 1271.1 2.0 36.1 كشورهاي

 OECD 1671.3 2197.3 2269.5 2254.4 -0.7 63.9كشورهاي 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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  3213-3214 و 3224های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-32جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3214 3212 3213 3224 نام كشور
 3214/ 3212تغييرات 

 )درصد(

 3214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 7.6 6.6- 76.1 81.5 88.8 121.0 اياالت متحده آمريكا

 2.2 18.0- 22.1 26.9 31.5 10.8 كانادا 

 2.7 5.4 27.2 25.8 22.4 11.5 مكزيك

 12.5 6.6- 125.4 134.2 142.7 143.3 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 1.1 0.9- 11.3 11.5 9.1 1.8 آرژانتين

 1.9 13.9 19.0 16.7 13.0 7.9 برزيل

 - - - - - - بوليوي 

 - - - - - - پرو

 - - - - - - ترينيداد و توباگو 

 0.4 4.4- 3.7 3.9 3.9 6.8 شيلي 

 - - - - - - كلمبيا 

 0.18 1.01 1.8 1.8 1.6 - ونزوئال

 0.2 0.04 1.9 1.9 - 0.9 ساير

 3.8 5.7 37.8 35.7 27.5 17.5 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 - - - - - - آذربايجان

 8.6 11.2- 86.8 97.8 88.4 90.4 آلمان 

 1.0 2.0- 10.2 10.4 14.2 8.8 اتريش

 3.6 2.5 36.4 35.5 35.1 28.3 اسپانيا 

 - - - - - 1.3 ازبكستان

 4.2 13.3- 42.4 48.9 50.2 12.2 انگلستان

 1.9 30.0- 19.2 27.5 32.4 63.4 اوكراين

 5.5 10.0- 55.8 62.0 67.7 67.9 ايتاليا

 1.6 11.6- 16.1 18.2 18.2 17.4 بلژيك 

 - - - - - - تركمنستان

 4.9 8.0 48.9 45.3 45.9 22.0 تركيه 

 0.7 14.6- 7.3 8.5 7.5 8.7 جمهوري چك 

 0.1 53.5- 0.6 1.3 0.9 - دانمارك

 0.9 4.8 8.6 8.2 8.0 6.8 روسيه

 2.0 1.0- 20.1 20.3 20.3 19.6 روسيه سفيد 

 4.2 13.8- 42.0 48.8 48.6 45.8 فرانسه 

 0.5 3.0 5.3 5.2 4.3 11.7 قزاقستان

 1.2 5.4- 11.8 12.5 12.3 10.0 لهستان 

 0.9 9.9 9.0 8.2 8.2 11.3 مجارستان 

 - - - - - - نروژ

 2.9 7.7 29.1 27.0 26.1 18.8 هلند

 4.2 11.7- 42.5 48.1 51.2 53.4 ساير 

 48.9 7.8- 492.2 533.7 539.5 497.8 جمع اروپا و اورآسيا
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 ... ادامه3213-3214 و 3224های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-32جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3214 3212 3213 3224 نام كشور
 3214/ 3212تغييرات 

 )درصد(

 3214سهم در كل 

 )درصد(

       خاورميانه

 0.1 1.0 1.2 1.2 0.8 - اردن 

 2.0 1.1 20.1 19.9 19.2 1.4 امارات متحده عربي 

 0.2 1.0 2.0 2.0 2.0 - عمان

 - - - - - - قطر

 0.3 58.5 3.5 2.2 2.7 - كويت

 - - - - - - يمن

 ◊ 89.7- 0.1 0.6 - - ساير

 3.6 14.4 36.1 31.6 29.3 7.3 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 0.4 2.2 3.8 3.8 3.8 - آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير

 0.4 32.6 3.8 2.9 2.9 1.4 تونس 

 - - - - - - ليبي

 - - - - - - مصر

 - - - - - - موزامبيك 

 - - - - - - نيجريه

 0.1 ◊ 1.4 1.4 - ◊ ساير 

 0.9 12.7 9.1 8.1 6.7 1.4 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.7 6.5 6.9 6.5 5.8 - استراليا

 - - - - - - اندونزي

 - - - - - - برونئي 

 1.3 10.3 13.3 12.1 11.5 8.8 تايلند

 5.3 7.0 53.3 49.8 39.8 - ينچ

 1.0 0.4- 10.1 10.1 9.3 - مالزي

 - - - - - - ميانمار

 12.5 1.5 125.4 123.6 121.6 81.1 ژاپن 

 4.9 7.7- 49.1 53.2 47.8 28.9 كره جنوبي 

 1.8 5.4 18.3 17.4 17.5 - هندوستان

 1.5 ◊ 15.3 15.3 15.2 9.1 چين تايپه 

 1.1 3.9 11.3 10.9 9.7 6.4 سنگاپور 

 0.3 3.9- 2.5 2.6 2.8 2.7 هنگ كنگ 

 - - - - - - ساير 

 30.4 1.4 305.6 301.4 281.0 136.9 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.7- 1006.2 1044.7 1026.7 804.2 كل جهان 

 OECD  631.1 774.5 775.4 732.0 -5.6 72.8 كشورهاي

 OECD 173.1 252.2 269.2 274.2 1.8 27.2كشورهاي 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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  3213-3214 و 3224های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-32جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3214 3212 3213 3224 نام كشور
 3212/ 3214تغييرات 

 )درصد(

 3214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 4.2 3.0- 43.2 44.5 45.9 24.2 اياالت متحده آمريكا

 7.7 5.4- 78.6 83.1 88.8 104.4 كانادا 

 - 38.7 0.2 0.1 0.1 - مكزيك

 11.9 4.6- 122.0 127.8 134.8 128.6 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 ◊ 0.1- 0.1 0.1 0.1 7.4 آرژانتين

 - - - - - - برزيل

 1.7 4.5 17.9 17.1 14.6 7.9 بوليوي 

 0.6 - 6.4 6.3 5.4 - پرو

 1.8 5.7- 18.6 19.8 19.8 14.1 ترينيداد و توباگو 

 - - - - - - شيلي 

 0.2 ◊ 2.0 2.0 1.9 - كلمبيا 

 - - - - - - ونزوئال

 - - - - - - ساير

 4.4 0.8- 44.9 45.3 41.8 29.4 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.9 20.7 8.8 7.3 6.6 - آذربايجان

 1.9 12.5- 19.2 22.0 17.0 14.3 آلمان 

 0.2 39.7- 2.4 3.9 6.4 1.4 اتريش

 0.8 40.9 8.2 5.8 2.8 - اسپانيا 

 1.3 - 13.5 13.5 10.2 9.9 ازبكستان

 1.0 5.7 10.5 10.0 13.1 10.4 انگلستان

 - - - - - 4.4 اوكراين

 ◊ 3.9 0.2 0.2 0.1 0.4 ايتاليا

 0.1 11.1- 0.8 0.9 1.3 - بلژيك 

 5.5 6.0 56.9 53.7 44.9 42.1 تركمنستان

 0.1 7.2- 0.6 0.7 0.6 - تركيه 

 ◊ 83.9- 0.001 0.008 0.007 0.086 جمهوري چك 

 0.2 5.1- 2.1 2.2 3.0 4.1 دانمارك

 18.3 11.3- 187.9 211.9 193.3 197.0 روسيه

 - - - - - - روسيه سفيد 

 0.4 29.5- 3.6 5.1 6.2 1.4 فرانسه 

 1.0 3.0 10.5 10.2 10.7 17.3 قزاقستان

 ◊ 19.6- 0.075 0.094 0.003 0.046 لهستان 

 0.1 49.0- 0.8 1.5 0.8 - مجارستان 

 10 - 105.7 105.6 113.1 77.3 نروژ

 5.8 12.0- 59.2 67.3 60.4 53.5 هلند

 ◊ 8.7 0.4 0.4 0.3 0.4 ساير 

 47.9 5.9- 491.6 522.3 490.9 434.0 ياجمع اروپا و اورآس
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 ... ادامه3213-3214 و 3224های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-32جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3214 3212 3213 3224 نام كشور
 3212/ 3214تغييرات 

 )درصد(

 3214سهم در كل 

 )درصد(

       خاورميانه

 - - - - - - اردن 

 0.8 12.0 8.0 7.1 7.3 7.7 ت متحده عربي امارا

 1.0 10.0- 10.5 11.7 11.1 11.4 عمان

 11.6 0.2- 118.9 119.2 104.1 24.7 قطر

 - - - - - - كويت

 0.9 ◊ 9.2 9.2 6.8 - يمن

 - - - - - - ساير

 15.2 0.5- 156.0 156.8 138.6 47.2 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 - - - - - - آفريقاي جنوبي 

 4.4 5.4- 44.8 47.4 52.3 60.4 الجزاير

 - - - - - - تونس 

 0.5 10.0- 5.1 5.7 6.5 1.2 ليبي

 0.1 85.4- 0.9 6.3 6.2 - مصر

 0.4 4.0 3.6 3.5 3.5 - موزامبيك 

 2.4 10.5 25.1 22.7 25.8 13.1 نيجريه

 ◊ - - - 5 - ساير 

 7.8 6.5- 80.1 85.6 99.0 74.7 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 3.1 2.9- 31.6 32.6 26.2 10.8 استراليا

 3.3 2.7- 33.7 34.6 37.0 42.1 اندونزي

 0.8 10.4- 8.0 9.0 8.6 9.7 برونئي 

 - - - - - - تايلند

 0.3 7.3 2.9 2.7 2.9 2.4 چين

 3.3 1.0- 33.5 33.9 31.9 28.5 مالزي

 1.4 42.0 14.4 10.1 10.1 7.5 ميانمار

 - - - - - - ژاپن 

 - - - - - - كره جنوبي 

 - - - - - - هندوستان

 - - - - - - چين تايپه 

 - - - - - - سنگاپور 

 - - - - - - هنگ كنگ 

 0.7 ◊ 6.9 6.9 6.1 - ساير 

 12.8 1.0 131.1 129.8 122.9 101.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.9- 1025.7 1067.6 1028.0 815.0 كل جهان 

 OECD  302.4 385.8 385.7 367.2 -4.8 35.8 كشورهاي

 OECD 512.6 642.2 681.8 658.5 -3.4 64.2كشورهاي 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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 )ميليارد مترمكعب(                                                                             3214جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-32جدول )  

 وارد كننده / صادر كننده 
اياالت متحده 

 آمريكا
 پرو

ترينيداد 

 و توباگو
 فرانسه بلژيك  ايتاليا اسپانيا

فدراسيون 

 روسيه
 نروژ

          آمريكای شمالي 

 0.2 - - - - - 1.2 - - اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - - - - كانادا

 0.1 - 0.1 - - 0.1 0.4 4.2 - مكزيك 

 0.2 - 0.1 - - 0.1 1.6 4.2 - جمع آمريكای شمالي 

          آمريكای مركزی و جنوبي 

 0.2 - - - - - 2.9 - - آرژانتين

 1.0 - - - - - 1.7 - - برزيل

 - - - - - - - - - پورتوريكو 

 - - - - - - 1.0 - - جمهوري دومينيكن

 0.1 - - - - - 3.4 - 0.1 شيلي

 1.3 - - - - - 9.0 - 0.1 ع آمريكای مركزی و جنوبي جم

          اروپا و اورآسيا

 1.3 - - 0.1 - - 2.1 1.2 - اسپانيا

 - - - - - - 0.4 - - انگلستان 

 - - - - - - 0.1 - - ايتاليا 

 - - - - - - - - - بلژيك 

 0.1 - - - - - 0.2 - - پرتغال 

 0.2 - - - - 0.3 - - - تركيه 

 - - - - - - - - - فرانسه 

 - - - - - - - - - لهستان 

 0.9 - - - - - 0.1 - - هلند 

 - - - - - - - - - يونان 

 2.4 - - 0.1 - 0.3 2.8 1.2 - جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 - - - - - - - - - امارات متحده عربي

 - - - - - - 0.9 - - كويت 

 - - - - - - 0.9 - - نهجمع خاورميا

          آسيا و اقيانوسيه

 - 0.1 - - - - 0.1 - - تايلند 

 0.2 0.2 - - - - 0.2 - - چين 

 - 0.1 - - - - 0.1 - - چين تايپه

 - - - - - - 0.4 - - سنگاپور

 0.3 12.3 - 0.1 - 1.0 0.2 - 0.4 ژاپن 

 0.1 2.5 - 0.4 - 0.9 0.2 - - كره جنوبي 

 - - - - - - - - - يمالز

 - - - - - - 0.1 - -  وستان هند

 0.5 15.1 - 0.5 - 1.8 1.1 - 0.4 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 0.1 ◊ - ◊ - 0.1 1.3 - ◊ ساير 

 4.6 15.2 0.1 0.6 - 2.2 16.7 5.4 0.4 كل صادرات
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 )ميليارد مترمكعب(                                                               ... ادامه  3214جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-32جدول ) 

 وارد كننده / صادر كننده 
امارات 

 متحده عربي
 الجزاير يمن قطر عمان

گينه 

 استوايي
 نيجريه مصر

         آمريكای شمالي 

 - - - - 0.2 - - - اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - - - كانادا

 2.6 - - - - 1.3 - - مكزيك 

 2.6 - - - 0.2 1.3 - - جمع آمريكای شمالي 

         آمريكای مركزی و جنوبي 

 0.9 - - - - 0.9 - - آرژانتين

 1.8 - 0.4 0.1 - 0.6 - - برزيل

 - - - - - - - - پورتوريكو 

 - - - - - 0.1 - - جمهوري دومينيكن

 - - 0.1 - - 0.1 - - شيلي

 2.7 0.0 0.5 0.1 - 1.7 - - نوبي جمع آمريكای مركزی و ج

         اروپا و اورآسيا

 2.8 - - 5.1 - 3.1 0.2 - اسپانيا

 0.0 - - 0.5 - 10.5 - - انگلستان 

 - - - 0.1 - 4.4 - - ايتاليا 

 - - - 0.0 - 1.3 - - بلژيك 

 0.3 - - 0.1 - 0.5 - - پرتغال 

 1.4 - - 4.2 - 0.4 - - تركيه 

 0.9 - - 4.2 - 0.8 - - فرانسه 

 - - - - - - - - لهستان 

 0.1 - - 0.1 - - - - هلند 

 - - - - - - - - يونان 

 5.6 - - 14.3 - 21.1 0.2 - جمع اروپا و اورآسيا

         خاورميانه

 0.2 - - - 0.1 1.2 - - امارات متحده عربي

 0.5 - - - 0.3 1.2 0.1 - كويت 

 0.6 - - - 0.3 2.4 0.1 - جمع خاورميانه

         آسيا و اقيانوسيه

 0.2 - - - 0.1 1.3 0.1 - تايلند 

 0.6 0.2 0.9 0.4 1.2 8.1 0.2 - چين 

 0.1 - 0.1 - 0.2 7.6 0.2 - چين تايپه

 - - 1.6 - - - - - سنگاپور

 7.4 0.1 0.9 0.8 1.4 23.8 4.3 8.2 ژاپن 

 4.3 0.1 0.1 0.5 4.0 17.1 5.0 0.1 كره جنوبي 

 0.3 0.1 - 0.5 0.4 0.1 - - مالزي

 1.6 - 0.1 0.2 0.5 15.3 0.0 0.1  وستان هند

 14.5 0.4 3.6 2.4 7.8 73.2 9.7 8.4 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 0.1 - - 0.4 - - - - ساير

 26.1 0.4 4.1 17.1 8.4 99.7 10.0 8.4 كل صادرات
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  )ميليارد مترمكعب(                                                                          ادامه   ... 3214جهان در سال   LNG: تجارت  (3-32جدول ) 

 كل واردات نامشخص مالزی برونئي اندونزی استراليا وارد كننده / صادر كننده 

       آمريكای شمالي 

 1.7 0.1 - - - - اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - كانادا

 9.1 - - - 0.3 - يك مكز

 10.8 0.1 - - 0.3 - جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي 

 5.9 1.1 - - - - آرژانتين 

 7.2 1.6 - - - - برزيل

 - - - - - - پورتوريكو

 1.1 - - - - - جمهوري دومينيكن

 3.7 - - - - - شيلي

 17.8 2.6 - - - - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

       اروپا و اورآسيا

 16.0 0.1 - - - - اسپانيا

 11.4 - - - - - انگلستان 

 4.6 - - - - - ايتاليا 

 1.3 - - - - - بلژيك 

 1.2 0.1 - - - - پرتغال 

 7.6 1.2 - - - - تركيه 

 6.0 - - - - - فرانسه 

 - - - - - - لهستان 

 1.3 - - - - - هلند 

 - - - - - - يونان 

 49.3 1.3 - - - - جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه 

 1.8 0.1 0.1 - - 0.1 امارات متحده عربي

 3.5 0.3 0.2 - - - كويت 

 5.2 0.5 0.3 - - 0.1 جمع خاورميانه

       آسيا و اقيانوسيه

 1.8 - 0.1 - - - تايلند 

 25.2 1.1 3.5 0.1 3.3 5.3 چين 

 16.7 1.1 3.6 0.8 2.7 0.2 چين تايپه 

 2.2 0.2 - - 0.1 - سنگاپور

 128.3 5.0 22.1 6.4 7.5 26.4 ژاپن 

 49.1 0.2 5.0 0.9 6.8 1.1 كره جنوبي 

 1.9 0.1 - 0.3 - 0.1 مالزي

 18.3 0.4 - 0.1 - - وستانهند

 243.5 8.0 34.2 8.6 20.3 33.0 جمع آسيا و اقيانوسيه

 2.1 ◊ - - - - ساير 

 328.7 12.5 34.5 8.6 20.6 33.1 كل صادرات

  .IEA, International Energy Agency,Natural Gas Information, 2015 Edition                                                       مأخذ:
  باشند. مي 10/1مقادير كمتر از 
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 3214در سال در جهان   LNGهای وارداتي  ( : پايانه3-32جدول )

 كشورنام 

 ذخيره سازی فرآيند تبديل مجدد گاز

 ظرفيت اسمي
تعداد 

 ها تبخيركننده

 ظرفيت

 (LNG)هزار مترمكعب 
ميليون مترمكعب  تعداد مخزن

LNG در سال 

ميليارد مترمكعب گاز 

 در سال

 35 4661 101 188.3 306.2 اياالت متحده آمريكا

 3 160 8 10.6 17.2 كانادا

 6 920 11 24.6 40 مكزيك 

 - 302 12 10.8 17.5 آرژانتين 

 - 439 8 16.7 27.1 برزيل

 1 160 2 3.9 6.3 پورتوريكو

 4 509 6 6 9.7 شيلي 

 1 160 2 2.4 3.9 جمهوري دومينيكن 

 25 3317 43 63.4 103.1 اسپانيا 

 15 2233 35 56.5 91.9  تانانگلس

 8 485 12 16.2 26.4 ايتاليا 

 4 380 12 9.5 15.4 بلژيك 

 3 390 7 8 13 پرتغال 

 5 535 12 12.9 20.9 تركيه

 9 840 27 25.1 40.8 فرانسه

 - 173 4 4.2 6.9 ليتواني

 3 540 8 12.7 20.6 هلند

 2 130 7 5.2 8.5 يونان

 - 126 - 5.2 8.4 امارات متحده عربي )دبي(

 - 138 6 5.1 8.2 فلسطين اشغالي 

 - 150 - 5.5 8.9 كويت

 6 298 9 6.9 11.2 اندونزي

 2 320 4 7.7 12.5 تايلند

 35 4835 13 54.2 88.2 چين 

 9 1170 26 19.8 32.3 چين تايپه 

 184 17213 268 281.2 457.2 ژاپن 

 3 540 5 8.2 13.4 سنگاپور 

 67 9990 112 161.3 262.3 كره جنوبي 

 - 260 3 5.5 8.9 مالزي

 10 1600 36 29.6 48.2  وستانهند

 440 52974 799 1067.2 1735.1 جهانكل 

.IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2015 Edition                                                     مأخذ: 



      

 
  3131ترازنامه انرژي سال  133

 

 3214در سال در جهان   LNGهای صادراتي  ( : پايانه3-32جدول )

 نام كشور

 خيره سازیذ فرآيند مايع سازی گاز

 ظرفيت اسمي
تعداد 

 واحدها

 ظرفيت

ميليون مترمكعب  تعداد مخزن

LNG در سال 

ميليارد مترمكعب گاز 

 در سال
 (LNG)هزار مترمكعب 

 3 108 1 0.5 0.9 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 

 13 1228 16 32.6 53.1 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

 10 1033 8 38.6 62.8 اليااستر

 13 1606 20 46.4 75.4 اندونزي

 3 195 5 9.7 15.7 برونئي 

 2 272 1 5 8.2 گينه استوايي 

 2 320 2 9.4 15.3 پاپوآ گينه نو 

 6 390 9 32.9 53.5 مالزي

 103 11427 109 436 709.3 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2015 Edition                                                     مأخذ:
 

نمودار )10-2( : ظرفيت ذخيره سازی پايانه های صادراتي LNG جهان در سال 2014
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 (1) 3212و  3224های  سال درگازطبيعي ، بخش انرژی و تلفات توزيع بخش تبديل( : مصرف 3-22دول )ج
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع بخش انرژیخود مصرفي  مصرف بخش تبديل

3224 3212 3224 3212 3224 3212 

       آمريكای شمالي 

 - - 84864.4 66034.8 252139.8 178040.8 اياالت متحده آمريكا

 848.3 - 33182.9 17453.8 19578.5 11023.5 كانادا

 - - 18061.1 11337.3 40057.8 20940.5 مكزيك

 848.3 - 136108.4 94825.9 311776.1 210004.8 جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي

 302.8 188.9 6866.8 6200.1 16751.7 13112.4 آرژانتين 

 450.8 364.1 5638.3 3294.2 16522.0 4587.7 برزيل

 16.1 5.6 573.4 384.2 1543.6 655.0 بوليوي 

 643.2 253.6 4122.5 2797.1 3142.1 2465.8 ترينيداد و توباگو

 10.0 - 724.3 551.7 2485.0 3503.1 شيلي

 - - 3123.1 2458.7 2991.3 1986.8 كلمبيا 

 - - 6602.8 6728.8 6101.7 4898.2 ونزوئال

 2.8 8.5 1204.9 370.9 6385.2 2217.4 ساير

 1425.7 820.7 28856.0 22785.7 55922.6 33426.3 آمريكای مركزی و جنوبيجمع 

        آسيااروپا  و اور

 892.0 501.0 448.2 1038.0 5861.3 4441.1 آذربايجان

 - - 1491.5 447.6 19101.3 20911.7 آلمان

 - - 364.7 530.0 2117.7 2801.4  اتريش

 1538.2 1925.7 1639.7 2201.6 17221.6 14982.6 ازبكستان

 178.0 182.4 2141.6 - 10083.1 8869.0 اسپانيا

 - 151.2 175.9 240.2 1247.7 1845.1 اسلواكي

 678.5 745.0 4981.5 8031.2 20475.0 32926.8 انگلستان

 587.8 1995.3 995.0 1583.8 16529.3 35941.0 اوكراين

 503.6 570.1 1367.4 362.8 24642.7 30882.5 ايتاليا

 75.6 62.3 - - 2524.0 2636.8 ايرلند

 0.7 - 354.1 71.5 4201.2 4674.8 بلژيك

 13.0 97.4 32.1 92.9 1178.9 1123.3 غارستانبل
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 ... ادامه (1)3212و  3224های  ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژی و تلفات توزيع گازطبيعي در سال3-22جدول )
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3224 3212 3224 3212 3224 3212 

 5.5 23.1 482.8 19.1 1955.2 2282.2 لپرتغا

 - - 2542.2 3257.5 9535.5 5656.5 تركمنستان

 6.2 22.6 1365.9 121.7 21463.7 12299.3 تركيه

 142.0 95.2 115.0 129.7 1182.8 1699.0 جمهوري چك

 3.1 3.2 626.8 727.4 1306.2 2602.8 دانمارك

 5716.3 6190.6 13569.3 12921.8 310101.6 250966.4 روسيه

 138.0 210.0 266.7 237.2 14342.0 14982.0 روسيه سفيد

 162.7 538.2 790.2 1378.0 3473.8 5464.3 روماني

 - - 17.4 4.5 381.2 313.4 سوئد

 22.7 19.9 3.8 3.3 293.7 432.7 سوئيس

 488.0 745.2 1105.8 61.0 4929.2 5662.6 فرانسه

 - - 336.5 291.7 2294.4 3495.0 فنالند 

 944.5 321.6 18395.5 7045.6 2473.5 1948.6 قزاقستان

 - - - - 335.9 633.6 لوكزامبورگ

 60.8 267.6 1476.8 840.9 2407.3 1935.1 لهستان

 - 26.2 2.2 3.8 1041.8 1590.2 ليتواني

 164.6 423.1 291.5 187.7 2179.9 4141.5 مجارستان

 - - 4175.1 4399.3 437.3 62.9 نروژ

 - - 2565.1 1925.2 13550.9 16988.8 هلند

 - 6.0 20.1 42.7 2351.5 1909.3 يونان 

 270.8 347.7 452.4 302.7 6187.0 7338.3 ساير

 12592.5 15470.5 62592.9 48500.5 527408.2 504440.8 و اورآسيا جمع اروپا  

       خاورميانه 

 - - 711.7 765.3 32245.8 24239.4 امارات متحده عربي 

 - - 1525.4 1001.4 10260.5 6606.2 بحرين

 - - 84.6 206.9 4623.7 3788.2 سوريه 

 - - 3278.2 2048.2 46093.6 31729.5 عربستان سعودي
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 ... ادامه( 1)3212و  3224های  ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژی و تلفات توزيع گازطبيعي در سال3-22جدول )
 ب()ميليون مترمكع 

 نام كشور
 تلفات توزيع  خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3224 3212 3224 3212 3224 3212 

 - 1502.5 3314.1 2782.4 7501.5 4173.4 عمان 

 - - 14529.6 4712.6 22020.4 4129.8 قطر

 - - 7193.3 4685.5 6756.1 2505.9 كويت 

 66.8 186.1 11637.2 8521.0 57437.1 36155.5 ساير

 66.8 1688.7 42274.1 24723.4 186938.6 113327.9 خاورميانه جمع 

 آفريقا
       

 1066.6 392.6 5433.6 5067.8 13563.0 9630.8 الجزاير 

 - - 60.8 2528.0 3711.4 1355.2 ليبي 

 - - 6365.7 3577.0 27871.6 19240.0 مصر

 - - 4905.1 3091.1 6219.7 4254.5 نيجريه 

 93.8 - 983.6 12.7 12111.1 7477.5 رساي

 1160.3 392.6 17748.8 14276.5 63476.9 41958.0 آفريقا جمع 

       آسيا و اقيانوسيه 

 - - 8442.3 6328.4 13433.8 6847.5 استراليا

 3540.2 601.7 1533.1 12785.0 13186.1 5656.7 اندونزي 

 181.4 326.0 - - 13117.3 6169.7 بنگالدش 

 1251.3 593.7 20.0 388.8 9196.9 14092.6 پاكستان

 - - 537.0 5266.0 26840.0 23170.7 دتايلن

 1549.2 776.0 6258.1 6795.4 28439.4 3940.0 چين

 24.2 19.4 140.6 158.3 1888.8 1616.8 زالندنو 

 - - 100.0 1028.2 85739.8 55634.6 ژاپن 

 - - 20.1 624.7 25345.5 11790.2 كره جنوبي

 1937.8 874.0 543.4 9169.7 21055.4 14677.4 مالزي

 - - 289.4 4847.0 16233.7 16482.4 هندوستان 

 212.3 470.0 1219.7 1285.5 38341.2 24617.1 ساير 

 8696.3 3660.7 19103.7 48677.0 292817.9 184695.6 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 24789.9 22033.1 306683.8 253788.9 1438340.3 1087853.4 كل جهان 

 OECD  450595.7 585648.1 121954.8 169968.0 3336.3 3211.7 كشورهاي

 OECD 637257.7 852692.2 131834.1 136715.8 18696.8 21578.2كشورهاي غير 

       IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ: 
                  با اعمال ضريب تبديل تراژول به ميليون مترمكعب محاسبه گرديده است.  ( ارقام كشورها1
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 (1) 3212و  3213، 3224های گازطبيعي طي سالمصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 مترمكعب( ون)ميلي 

 )درصد( 3212سهم در كل  )درصد( 3212/ 3213ات تغيير 3212 3213 3224 نام كشور

      آمريكای شمالي

 23.9 11.4 405709.2 365053.7 391266.6 اياالت متحده آمريكا

 3 7.3 56930.4 53199.0 63433.4 كانادا 

 1 15.8- 14615.4 17403.1 13886.1 مكزيك

 28.2 9.8 477255.1 435655.8 468586.0 جمع آمريكای شمالي

      مريكای مركزی و جنوبيآ

 1.5 4.3 26145.8 25144.1 21580.1 آرژانتين

 1 1.1 15131.1 15000.8 10318.1 برزيل

 0 11.6 1639.0 1472.5 563.8 بوليوي 

 0.8 0.4- 13533.2 13625.2 9984.8 ترينيداد و توباگو 

 0.1 0.2- 1685.1 1692.8 4288.8 شيلي 

 0.3 7.4 5413.3 5055.0 3397.3 كلمبيا 

 0.6 10.6- 10892.7 12219.6 12891.3 ونزوئال

 0.1 6.0- 2042.3 2178.0 399.7 ساير

 4.5 0.4 76482.6 76388.0 63424.0 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
      

 0.2 1.4- 3552.7 3613.3 3722.1 آذربايجان

 4.0 5.8 67387.7 63862.4 68087.8 آلمان 

 0.4 1.3 6056.7 5996.0 6048.0 اتريش 

 1.5 19.6- 25730.4 32078.9 31408.6 ازبكستان

 1.0 2.1 17570.5 17261.7 19361.6 اسپانيا 

 39.0 16.3 4428.9 3818.7 4447.3 اسلواكي 

 3.0 1.7 51123.6 50407.7 61173.5 انگلستان

 1.8 6.1- 31048.5 33139.8 42542.4 اوكراين

 2.6 0.1- 43555.3 43737.6 48793.5 ايتاليا

 0.1 0.3- 1912.1 1922.6 1584.9 ايرلند 

 0.7 6.0 12630.8 11950.8 12933.3 بلژيك
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 ... ادامه (1) 3212و  3213، 3224های گازطبيعي طي سالمصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 مترمكعب( ون)ميلي 

 )درصد( 3212سهم در كل  ()درصد 3212/ 3213تغييرات  3212 3213 3224 نام كشور

 0.1 0.1- 1664.6 1670.7 1740.0 بلغارستان 

 0.1 2.7- 1799.3 1854.7 1470.7 پرتغال 

 0.8 5.4 12807.2 12184.9 7682.1 تركمنستان

 1.4 5.1 23033.1 21985.8 10257.0 تركيه 

 0.4 2.9 7031.9 6854.0 7574.2 جمهوري چك 

 0.1 0.4 1783.1 1781.0 1892.2 دانمارك

 9.1 1.0- 153897.8 155833.5 151754.0 روسيه

 0.3 1.0 5839.3 5797.1 4579.8 روسيه سفيد 

 0.5 6.2- 8130.1 8689.4 10104.4 روماني

 0.0 14.2- 660.6 772.4 581.0 سوئد 

 0.2 6.6 3457.3 3251.2 2855.5 سوئيس 

 2.3 6.3 38260.1 36092.7 39574.7 فرانسه 

 0.1 2.0- 874.3 894.4 1076.1 فنالند 

 0.2 4.5- 2922.7 3068.2 987.9 قزاقستان

 0.0 1.4- 689.4 701.2 738.4 لوكزامبورگ 

 0.8 0.8 14302.2 14229.7 12562.4 لهستان

 0.1 18.5- 1615.6 1987.3 1264.4 ليتواني 

 0.4 5.2 7018.1 6689.6 9506.4 مجارستان 

 0.1 24.8 1076.4 865.2 946.7 نروژ

 1.8 2.0 30260.5 29736.3 32373.1 هلند

 0.1 7.7- 1467.5 1594.7 708.8 يونان 

 0.5 1.6- 8617.5 8781.1 9046.5 ساير 

 34.9 0.1 592205.7 593104.5 609379.4 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 1.9 10.6- 31406.5 35220.4 16098.0 امارات متحده عربي 

 0.1 45.0 2460.1 1700.9 1463.7 بحرين

 0.1 12.2- 943.7 1077.3 2309.7 سوريه

 1.9 12.5- 32582.6 37352.3 17427.9 عربستان سعودي 

 0.7 3.9 12704.7 12261.8 403.1 عمان
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 ... ادامه (1) 3212و  3213، 3224های گازطبيعي طي سالمصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 مترمكعب( ون)ميلي 

 )درصد( 3212سهم در كل  )درصد( 3212/ 3213تغييرات  3212 3213 3224 نام كشور

 0.4 4.5 7547.2 7238.8 5255.2 قطر

 0.3 6.6 4541.6 4272.8 3708.6 كويت

 6.0 0.6 101467.1 101126.8 51702.4 ساير

 11.4 3.0- 193653.4 200251.2 98368.5 جمع خاورميانه 

      آفريقا 

 0.8 - 13555.6 13051.4 7468.9 الجزاير

 0.1 37.7- 927.8 1492.4 2997.8 ليبي

 0.9 2.4 14673.3 14371.4 5142.0 مصر

 0.2 1.5 3841.0 3794.4 3681.2 نيجريه

 0.3 9.7- 5561.0 6176.2 2733.3 ساير 

 2.3 0.6- 38558.7 38885.8 22023.2 جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه 

 1.0 4.9 16160.9 15453.4 15436.8 استراليا

 1.2 0.1- 19791.8 19874.2 15389.2 اندونزي

 0.6 3.4 9456.3 9170.5 5303.4 بنگالدش

 1.6 4.8- 26323.5 27726.5 20391.2 پاكستان

 0.5 17.3 9097.3 7779.5 2741.8 تايلند

 6.6 13.5 112524.3 99379.8 28160.5 چين

 0.2 12.3 2668.1 2381.5 2518.1 زالندنو 

 2.4 2.6- 40159.7 41357.8 31773.2 ژاپن 

 1.6 5.7 26863.4 25487.7 16151.0 كره جنوبي 

 0.8 18.0 14241.0 12097.9 7691.9 مالزي

 1.8 5.8 31292.5 29657.4 12036.6 هندوستان

 0.5 4.2- 8220.5 8601.7 4090.2 ساير 

 18.7 6.3 316799.3 298967.9 161683.8 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.4 1694954.8 1643253.2 1423464.9 كل جهان 

 OECD  884244.3 849157.2 902350.3 6.6 53.2 كشورهاي

 OECD 539220.6 794096.0 792604.5 0.1 46.8كشورهاي 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



  تحوالت بخش انرژي در جهان 

  

133 

              (1) 3212های مختلف در سال مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 )ميليون مترمكعب(

 خان ي نام كشور 
و تجاری 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكای شمالي

 405709.2 17027.6 - 1551 25407.8 130850.7 91262.3 139609.5 اياالت متحده آمريكا

 56930.4 4320.2 - 999 3325.2 17632.8 12880.9 17771.8 كانادا 

 14615.4 656.3 - - 22.5 12773.8 287.4 875.4 مكزيك

 477255.1 22004.1 - 2550.8 28755.5 161257.4 104430.6 158256.7 جمع آمريكای شمالي

         آمريكای مركزی و جنوبي

 26145.8 2021.0 - - 3990.5 8301.6 1343.3 10489.4 آرژانتين

 15131.1 933.8 - - 2709.8 10876.4 252.3 358.8 برزيل

 1639.0 - - - 640.2 862.8 44.5 91.7 ليويبو

 13533.2 11472.7 - - - 1946.8 - 113.7 ترينيداد و توباگو 

 1685.1 222.4 - - 33.5 796.8 150.0 482.4 شيلي

 5413.3 - - - 729.3 2926.8 392.9 1364.4 كلمبيا 

 10892.7 - - - 7.3 9752.0 261.4 872.1 ونزوئال

 2042.3 - 5.3 4.6 519.5 1265.1 102.5 145.3 ساير

 76482.6 14650.0 5 4.6 8630.0 36728.1 2546.8 13917.7 جنوبي آمريكای مركزی و جمع

         اروپا و اورآسيا 

 3552.7 30.1 - 44.5 - 994.0 174.2 2309.5 آذربايجان

 67387.7 2937.5 - - 597.4 23382.7 13036.8 27433.3 آلمان

 6056.7 491.7 - 17.3 330.4 3215.4 480.2 1521.8 اتريش

 25730.4 1537.1 - 147.8 1342.6 6109.1 2765.8 13828.1 ازبكستان

 17570.5 541.9 337.6 745.8 137.7 10405.9 1723.7 3677.9 اسپانيا

 4428.9 474.9 - 40.4 253.8 1018.3 1250.1 1391.5 اسلواكي

 51123.6 508.2 1259.3 99.6 - 8470.5 9512.1 31274.0 انگلستان

 31048.5 4961.3 - 249.1 2869.1 5431.0 706.0 16832.0 اوكراين

 43555.3 549.0 - 156.6 1258.7 10660.6 8863.2 22067.2 ايتاليا

 1912.1 - - - - 726.2 475.9 710.0 ايرلند

 12630.8 1122.0 - 270.5 54.7 4477.8 2269.0 4436.7 بلژيك

 1664.6 253.3 - 25.0 306.7 929.2 95.4 55.0 بلغارستان
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  ... ادامه(1) 3212های 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

 1799.3 - - 8.3 14.2 1244.4 251.4 281.1 پرتغال

 12807.2 - 733.5 - 2391.1 1125.3 8557.4 - تركمنستان

 23033.1 308.3 - 76.5 370.8 9718.7 3029.5 9529.2 تركيه

 7031.9 132.9 74.7 78.1 65.1 2575.5 1629.9 2475.7 جمهوري چك

 1783.1 - 11.4 62.7 - 755.9 232.2 720.8 دانمارك

 153897.8 38658.4 - 718.3 31963.4 41557.0 2835.8 38164.8 روسيه

 5839.3 1578.0 - 130.4 594.0 1592.0 67.8 1877.1 روسيه سفيد

 8130.1 972.7 - 79.0 3.5 3006.4 988.5 3079.9 روماني

 660.6 105.1 - 26.9 59.0 313.8 118.5 37.4 سوئد

 3457.3 - - 28.8 31.7 1134.5 798.9 1463.5 سوئيس

 38260.1 1242.0 251.4 231.7 125.2 13521.6 8281.4 14606.7 فرانسه

 874.3 25.8 - 10.5 11.4 747.9 42.3 36.5 فنالند

 2922.7 173.3 - 22.4 - 1624.1 531.4 571.5 قزاقستان

 689.4 - - - - 264.8 218.3 206.3 لوكزامبورگ

 14302.2 2563.2 - 47.4 486.7 4271.3 2414.5 4519.2 لهستان

 1615.6 1008.4 - 31.5 36.4 310.4 77.7 151.3 ليتواني

 7018.1 482.2 - 129.8 40.8 1559.5 1725.6 3080.2 مجارستان

 1076.4 561.5 3.5 17.9 121.2 344.0 23.9 4.4 نروژ

 30260.5 2730.5 - 2769.5 28.5 6942.2 6737.0 11052.8 هلند

 1467.5 383.9 - - 16.0 641.2 148.8 277.5 يونان

 8617.5 803.1 482.5 74.7 546.6 3101.0 720.8 2888.8  ساير

 592205.7 65136.3 3154.0 6341.2 44057.0 172172.0 80783.6 220561.5 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه

 31406.5 303.2 - - - 31103.3 - - امارات متحده عربي 

 2460.1 1541.4 - - - 918.7 - - بحرين

 943.7 610.7 - - - 333.1 - - سوريه

 32582.6 5135.3 - - - 27447.3 - - عربستان سعودي 

 12704.7 1760.1 224.0 - - 10720.6 - - عمان
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  ... ادامه (1) 3212های مختلف در سال مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 )ميليون مترمكعب(

 خان ي نام كشور 
ری و تجا

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

 7547.2 2722.4 - - - 4824.8 - - قطر 

 4541.6 - - - - 4541.6 - - كويت 

 101467.1 10582.5 - 724.4 7447.1 36452.1 5592.7 40668.2 ساير 

 193653.4 22655.6 224.0 724.4 7447.1 116341.4 5592.7 40668.2 جمع خاورميانه

         آفريقا 

 13555.6 1822.2 833.4 38.2 564.4 3682.5 - 6615.0 الجزاير

 927.8 607.0 - - - 320.8 - - ليبي

 14673.3 5258.6 - - 504.6 7479.9 - 1430.2 مصر

 3841.0 1347.2 - - - 2493.8 - - نيجريه

 5561.0 983.5 - 14.6 201.5 3932.0 199.5 229.9 ساير 

 38558.7 10018.5 833.4 52.8 1270.5 17908.9 199.5 8275.2 جمع آفريقا

          آسيا و اقيانوسيه 

 16160.9 888.1 - 22.6 618.4 9387.5 1255.1 3989.3 استراليا

 19791.8 4472.9 - - 29.2 15046.2 224.2 19.2 اندونزي

 9456.3 1704.3 - 21.9 1097.6 3858.8 248.5 2525.3 بنگالدش

 26323.5 3576.3 - - 3044.8 9598.2 1236.1 8868.1 پاكستان

 9097.3 2844.4 - - 3172.9 3079.0 1.0 - تايلند

 112524.3 13326.4 - 69 15009.5 43096.8 8729.3 32293.0 چين

 2668.1 1053.3 - 39.4 0.8 1220.5 203.7 150.4 زالندنو 

 40159.7 412.6 - - 100 8918.9 20372.8 10355.2 ژاپن

 26863.4 - - 3.8 1340.1 10909.1 4613.3 9997.1 كره جنوبي

 14241.0 8551.8 - - 343.1 5319.3 25.9 1.0 مالزي

 31292.5 16276.8 - 197.1 1762.9 8379.5 898.4 3777.8 هندوستان 

 8220.5 371.9 214 - 249.8 5199.0 949.8 1236.1 ساير 

 316799.3 53478.7 214.0 354.1 26769.1 124013.0 38757.9 73212.5 آسيا و اقيانوسيهجمع 

 1694954.8 187943.2 4430.7 10027.9 116929.2 628420.8 232311.1 514891.8 كل جهان 

 OECD 324034.8 194288.4 299392.4 34851.7 7435.0 1938.0 39741.1 901681.3 كشورهاي

 OECD  190857.0 38022.7 329028.4 82077.5 2593.0 2492.7 148202.1 793273.5كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                            مأخذ:
 . مترمكعب محاسبه گرديده استبه ميليون با اعمال ضريب تبديل تراژول  ( 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 2014 ) درصد (
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نمودار )11-2( : ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي 

جهان طي سال های 1994، 2004 و 2014
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نمودار )14-2( : سهم كشورهای خاورميانه در 
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نمودار )13-2( : سهم مناطق مختلف در توليد 

گازطبيعي جهان ) درصد (
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نمودار)16-2( : سهم كشورهای خاورميانه در 

مصرف نهايي گاز طبيعي منطقه در سال 2013 

)درصد(
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نمودار )15-2( : سهم مناطق مختلف درمصرف 

نهايي گازطبيعي جهان ) درصد (
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 )تريليون متر مكعب(
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 3214در پايان سال در برخي كشورها : ظرفيت ذخيره سازی گازطبيعي  (3-22جدول )

 نام كشور
 ظرفيت كاركرد

 )ميليون مترمكعب(

 حداكثر خروجي

 )ميليون مترمكعب در روز(
 نام كشور

 ظرفيت كاركرد

 ون مترمكعب()ميلي

 حداكثر خروجي

 )ميليون مترمكعب در روز(

 65.0 3436 جمهوري چك ● 543431 اياالت متحده آمريكا

 20.2 1007 دانمارك 335.0 20057 كانادا

 28.0 2936 روماني 640.3 23821  آلمان

 0.9 9 سوئد 91.0 7815 اتريش

 5.0 450 صربستان 31.5 4103 اسپانيا 

 255.0 12894 فرانسه 45.1 3247 اسلواكي

 5.8 553 كرواسي 22.2 4469 استراليا

 30.0 2300 التويا 154.0 4600 انگلستان

 43.9 2225 لهستان 279.8 16310 ايتاليا

 79.8 6330 مجارستان 2.8 230  ايرلند

 339.0 14369 هلند 57.0 1085 بلژيك

 22.2 4469 استراليا 4.0 550  بلغارستان

 1.1 442 زالندنو 58.0 2982 تركيه

 23.2 464 پرتغال

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2015 Edition                                                     مأخذ: 
   باشند. در دسترس نميمقادير 

 
 (3)يو( تي )دالر آمريكا / ميليون بي                   1221-3214 های، گازطبيعي و نفت خام طي سال LNG: قيمت  (3-24جدول )

 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 
1998 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 
1991 3.91 2.64 1.96 2.52 1.36 3.29 
1992 3.05 2.32 1.86 2.08 1.42 2.16 
1999 3.14 1.88 1.58 2.27 2 2.98 
8222 4.72 2.89 2.71 4.23 3.75 4.83 
8221 4.64 3.66 3.17 4.07 3.61 4.08 
8228 4.27 3.23 2.37 3.33 2.57 4.17 
8221 4.77 4.06 3.33 5.63 4.83 4.89 
8221 5.18 4.32 4.46 5.85 5.03 6.27 
8221 6.05 5.88 7.38 8.79 7.25 8.74 
8221 7.14 7.85 7.87 6.76 5.83 10.66 
8221 7.73 8.03 6.01 6.95 6.17 11.95 
8222 12.55 11.56 10.79 8.85 7.99 16.76 
8229 9.06 8.52 4.85 3.89 3.38 10.41 
8212 10.91 8.01 6.56 4.39 3.69 13.47 
8211 14.73 10.49 9.04 4.01 3.47 18.56 
8218 16.75 10.93 9.46 2.76 2.27 18.82 
8211 16.17 10.72 10.63 3.71 2.93 18.25 
8211 16.33 9.11 8.22 4.35 3.87 16.80 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2015 Edition                                                                        مأخذ: 

 اشد. همچنين هر تنب مي بشكه معادل  نفت خام 17/1 و LNG تن 12/1 مترمكعب گازطبيعي، 22معادل  BTU يليونميك ، BP ( براساس اطالعات1

LNG   مترمكعب گازطبيعي است.هزار  82/1معادل   
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  3222-3214های قيمت وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله توسط برخي از كشورها طي سال( : 3-22جدول ) 
 (3)(دالر / ميليون بي تي يو)                                                                         

 كشور 

 وارد كننده

 كشور 

 صادر كننده 
3222 3222 3222 3212 3211 3213 3212 3214 

اياالت متحده 

 آمريكا

 5.11 3.66 2.72 4.01 4.38 4.06 8.41 6.70 كانادا 

 3.38 2.62 1.83 3.42 4.54 3.83 7.47 6.42 مكزيك 

 5.11 3.66 2.72 4.01 4.38 4.06 8.40 6.70 متوسط قيمت 

 9.14 10.73 11.05 10.58 8.05 8.47 11.50 8.07  متوسط قيمت انآلم

 ● ● ● ● ● 8.35 11.91 7.94 متوسط قيمت اتريش 

 اسپانيا

 9.74 10.14 10.10 9.06 7.29 8.20 ● 7.76 نروژ

 10.27 10.66 10.92 9.62 7.52 7.23 9.44 7.14 الجزاير 

 10.20 10.59 10.78 9.54 7.49 7.41 ● 7.25 متوسط قيمت 

 9.46 9.43 11.18 10.80 9.47 ● 11.65 7.84 متوسط قيمت اسلواكي 

 8.57 9.80 8.75 7.67 6.36 6.08 8.19 7.57 متوسط قيمت ايرلند 

 ايتاليا 

 11.90 12.88 12.68 11.39 9.14 8.51 ● ● الجزاير

 10.26 12.09 13.12 12.45 10.32 10.02 ● ● روسيه فدراسيون

 10.49 12.33 12.82 10.72 8.66 9.05 ● ● متوسط قيمت

 6.63 8.36 7.95 7.00 4.70 4.90 9.17 5.18 نروژ انگلستان 

 8.27 10.46 9.44 9.18 6.59 4.99 10.70 6.26 متوسط قيمت  بلژيك 

 12.31 12.38 12.74 11.48 8.60 ● 10.92 7.80 متوسط قيمت  پرتغال 

 9.52 12.15 12.79 12.70 9.25 8.49 12.16 8.08 دانمارك  سوئد 

 8.97 12.10 13.22 11.14 8.74 8.67 11.57 7.89 متوسط قيمت جمهوري چك 

 10.55 11.75 11.57 ● ● ● ● ● متوسط قيمت فرانسه 

 10.19 11.96 12.12 11.12 9.62 9.68 11.97 8.28  متوسط قيمت مجارستان 

 ● ● ● 11.33 ● ● ● ● انگلستان  هلند 

 11.05 13.13 13.66 11.17 9.90 8.31 ● ● ون روسيهفدراسي يونان

 9.54 11.12 10.88 9.94 7.59 7.52 10.52 7.10 متوسط قيمت اتحاديه اروپا

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2015 Edition                                                     مأخذ: 
 باشد. مي BTUون ميلي 2/707مگاژول و هر تراژول معادل  01يك مترمكعب استاندارد گازطبيعي معادل ، IEA ساس اطالعات( برا1
   باشند. در دسترس نميمقادير        
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 3214در سال  OECD: قيمت و درصد ماليات گازطبيعي در كشورهای  (3-22جدول )
 (3))دالر /  ميليون بي تي يو(

 نام كشور 
 های برقنيروگاه خان ي نعتص

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

       آمريكای شمالي 

 ● 5.0 ● 10.6 ● 5.4 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● 4.8 10.2 4.8 4.7 كانادا 

 ● 6.2 13.8 ● ● ● مكزيك 

       مركزی و جنوبي آمريكای 

 ● ● 16.0 30.1 ● ● شيلي 

       اروپا 

 ● ● 23.7 27.8 12.0 13.1 آلمان

 ● ● 25.2 27.1 17.3 13.3 اتريش

 ● ● 20.0 34.8 1.6 13.0 اسپانيا

 ● ● 20.6 18.8 4.0 13.9 استوني

 ● 15.0 16.7 20.7 4.0 13.0 اسلواكي 

 ○ ● 25.6 26.0 12.9 15.2 اسلووني

 ● 9.1 4.8 24.8 2.7 11.8 انگلستان 

 ○ ○ ● ● ● ● ايتاليا

 ○ ○ 16.5 29.5 10.1 14.2 ايرلند 

 ○ ○ 22.5 25.4 3.2 10.5 بلژيك 

 ● 13.8 19.8 38.4 2.4 17.5 پرتغال 

 33.0 11.3 15.3 ● 17.8 ● تركيه 

 ● ● 17.4 22.6 3.4 12.5 جمهوري چك 

 ○ ● 60.6 ● ● ● دانمارك 

 ● ● 45.0 45.1 21.0 16.1 سوئد 

 ● ● 18.2 33.0 16.5 21.6 سوئيس 

 ● ● 18.5 26.2 4.2 14.4 فرانسه

 ● 11.7 ● ● 25.6 15.7 فنالند 

 ○ ○ 7.7 20.3 1.6 13.1 لوكزامبورگ

 ● 7.6 18.7 21.3 0.9 12.8 لهستان 

 ● 13.8 21.3 14.4 2.4 15.0 مجارستان 

 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ

 ● ● 42.7 30.1 17.7 12.7 هلند 

 ○ ○ 16.6 41.0 12.7 16.6 يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ▲ ▲ ○ ○ فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ○ ● ● ● ● ● استراليا

 ○ ● 14.4 32.2 6.5 6.5 زالندنو 

 ● ● 7.4 41.9 7.4 21.2 ژاپن

 ● ● ● 22.2 ● 20.8 كره جنوبي 

 ● ● ● OECD  9.0 ● 18.1جمع كشورهای 

 ● ● ● 25.4 ● 13.1 يياروپا  OECDكشورهای 

  IEA, Internatioanl Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                              مأخذ:
 ( ارقام با اعمال ضريب تبديل دالر / مگاوات ساعت به دالر / ميليون بي تي يو محاسبه گرديده است.1

  ند. باش محرمانه ميمقادير                  .در كشور مذكور كاربرد ندارد                           باشند. در دسترس نميمقادير 
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  3214: شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهايي گازطبيعي در سال   (3-22جدول )
  ( 333=  3333سال ) 

 شاخص واقعي شاخص اسمي

 صنعت و خان ي صنعت يخان  صنعت و خان ي صنعت خان ي

       آمريكای شمالي 

 90.7 92 90.1 99.4 102.5 97.8 اياالت متحده آمريكا 

 101.8 111.9 94.1 111.3 124.5 101.1 كانادا

 100 100 ● 115.3 115.3 ● مكزيك 

       مركزی و جنوبيآمريكای 

 85.8 ● 85.8 97.3 ● 97.3 شيلي 

       اروپا  

 101.3 93.8 105.2 107.6 98.8 112.2 آلمان

 121.5 141.8 103.4 131.1 150.7 113.4 اتريش

 134.3 122.6 150.1 144.3 132.2 160.6 اسپانيا 

 118.4 120.9 111.3 128.5 129.9 124.7 استوني

 100.7 92.9 107.0 107.4 95.9 116.7 اسلواكي

 96.6 94.9 100.3 102.2 100.1 106.8 اسلووني

 122.3 121.5 122.4 139.3 132.9 140.2  انگلستان

 101.5 103 101.2 108.8 109.4 108.7 ايتاليا 

 129.5 130 129.2 134.1 130.9 135.8 ايرلند

 105.2 102 106.9 113.6 110.2 115.4 بلژيك 

 144.4 141.2 151.5 152.2 148.1 161.4 پرتغال 

 114.4 116.1 113.1 157 161.5 153.4 تركيه

 105.2 93.2 114 113.7 102.1 122.2 وري چكجمه

 88.7 ● 88.7 94.6 ● 94.6 دانمارك 

 114.8 116.3 114.0 113.2 113.4 113.2 سوئيس 

 112.9 111.2 113.8 119.3 117.8 120.1 فرانسه 

 135.1 135.1 ● 146.9 146.9 ● فنالند 

 106.7 103.3 109.9 113.1 106.4 119.4 لوكزامبورگ 

 106.5 108.4 104.8 115.7 117.3 114.3  لهستان

 104.5 140.7 88.7 116.2 155.9 98.9 مجارستان 

 110.5 112.9 109.6 120.6 125.2 118.9 هلند 

 128.3 118.3 145.9 135.1 126.8 149.6 يونان 

       آسيا و اقيانوسيه 

 117.8 119.5 116.1 128.1 128.1 128.2 استراليا 

 89.9 86.3 103.1 96.6 92.6 111 زالندنو 

 127.7 155.5 118.1 131.3 159.7 121.4 ژاپن 

 116 119.5 112.5 123.0 123.2 122.7 كره جنوبي 

 OECD 111.3 114.5 113 111.7 104 102.9كل كشورهای 

 IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
   باشند. در دسترس نميمقادير 
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 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي در برخي از كشورهای جهان  ( :3-22جدول )

 3214و  3212، 3224 هایسال طي

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 3214 3212 3224 سال پايه 3214 3212 3224 سال پايه

         آمريكای شمالي 

 186.8 174.5 180.1 100=84-1982 183.1 153.9 245.9 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 124.7 106.8 127.4 100=2002 84.8 70.3 136.4 100=2010 كانادا 

 Jun2012=100 177.5 129.1 161.1 Dec2012=100 ● 109.8 119.5 مكزيك 

         يا اروپا و اورآس

 132.5 132.6 90.6 100=2005 ● ● ● 100=1995 آلمان

 137.1 137.4 94.2 100=2005 ● ● ● - اتريش

 169.1 167.8 92.1 100=2005 ● ● ● - اسپانيا 

 249.7 259.4 94.6 100=2005 ● ● ● - استوني

 135.6 135.9 84.9 100=2005 ● ● ● 100=1995 اسلواكي 

 162.9 161.1 87.2 100=2005 ● ● ● - اسلووني 

 138.1 131.9 48.4 100=2010 132.7 147.8 53.7 100=2010 انگلستان 

 132.9 142.5 93 100=2005 ● ● ● - ايتاليا 

 218.3 213.7 111.1 100=1995 ● ● ● - ايرلند

 94.3 100 59.3 100=2013 110.6 118 67.8 100=2010 بلژيك 

 155.5 153.6 88.2 100=2005 ● ● ● - پرتغال 

 260 248.9 80.6 100=2005 ● ● ● - تركيه

 275.2 282.5 135.9 100=2000 ● ● ● 100=1995 جمهوري چك

 126.5 131.6 104.4 100=2000 ● ● ● - دانمارك 

 228.7 227.6 97.3 100=2005 ● ● ● - سوئد 

 182.6 179 119.3 100=1995 197.2 193.2 121.7 100=1995 سوئيس 

 199 200.1 111.2 100=1998 116.2 126.6 61.2 100=2010 رانسهف

 156.1 175.3 89.3 100=2005 ● ● ● - لوكزامبورگ

 241.6 231.6 124.9 100=2000 ● ● ● - لهستان

 683.9 825.3 297.8 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 233.2 236.2 143.4 100=2000 ● ● ● - هلند 

 177 189 ● 100=2009 125.8 122 63.8 100=2010 يونان

         آسيا و اقيانوسيه 

 125.7 120.4 62.6 100=12-2011 112.9 115.2 65.8 100=12-2011 استراليا

 4Q1997=100 143.7 179.9 169 2Q2006=100 87 136.3 139.3 زالندنو 

 116.3 109.9 88.6 100=2010 152.4 139.1 79.3 100=2010 ژاپن 

 132.5 124.5 67 100=2010 111.8 116.1 65.4 100=2010 كره جنوبي 

 IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
   باشند.    در دسترس نميمقادير 
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 3222 -3214های طي سال توسط برخي از كشورها وارداتي  LNG: قيمت  (3-22جدول ) 
 (3)يو(  تي )دالر/ ميليون بي

 3214 3212 3213 3211 3212 3222 3222 3222 كشور صادر كننده  كشور وارد كننده

 اياالت متحده آمريكا 

 9.52 5.94 4.63 5.13 4.55 5.02 10.03 7.00 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 مصر

 4.38 14.56 2.78 5.85 4.98 4.37 9.30 ▲ نروژ

 ▲ 15.43 ▲ 9.13 4.30 3.49 9.37 6.91 نيجريه 

 5.76 7.08 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ يمن

 8.48 6.64 4.12 5.47 4.79 4.52 9.84 6.95 متوسط قيمت  

 اسپانيا

 10.58 10.90 11.31 9.89 7.88 7.18 9.44 6.98 الجزاير 

 8.89 8.92 9.30 7.91 6.42 6.03 8.52 6.03 توباگود و ترينيدا

 8.23 8.68 ▲ 9.06 8.84 6.06 9.78 5.78 عمان  

 9.89 10.45 10.47 9.36 7.22 6.53 9.47 6.82 قطر 

 ▲ ▲ ▲ 8.06 7.39 7.14 9.31 6.64 ليبي  

 ▲ 10.26 8.97 8.09 6.40 6.94 9.48 7.13 مصر 

 10.54 10.73 10.21 8.83 7.26 7.27 13.33 7.24 نروژ 

 9.43 9.40 9.69 9.14 7.28 6.69 8.85 6.24 نيجريه

 9.87 10.23 10.14 9.08 7.14 6.70 9.22 6.58 متوسط قيمت  

 9.66 12.17 12.98 11.73 8.87 7.86 ▲ ▲ متوسط قيمت ايتاليا

 انگلستان

 8.76 10.25 8.44 8.63 5.11 4.83 9.82 6.69 الجزاير 

 6.55 6.45 ▲ 8.10 5.43 5.27 9.02 6.79 توباگود و ترينيدا

 7.26 9.39 8.40 8.63 5.50 3.99 11.68 5.28 قطر

 8.90 10.25 6.47 8.22 6.92 5.42 ▲ ▲ نروژ 

 7.36 9.43 8.36 8.57 5.55 4.43 9.21 6.37 متوسط قيمت

 11.84 9.02 8.51 8.81 7.12 7.34 6.15 4.93 نيجريه  پرتغال 

 ژاپن 

 15.90 15.09 16.03 15.00 11.82 8.98 11.69 6.96 استراليا  

 17.28 15.79 17.50 ▲ 7.41 ▲ 17.73 10.49 الجزاير 

 16.84 17.05 17.53 13.78 11.71 9.08 11.48 7.21 امارات متحده عربي 

 17.30 17.52 18.36 15.17 9.49 7.59 11.65 8.53 اندونزي 

 15.94 ▲ 16.16 13.21 12.36 8.57 7.79 6.07 اياالت متحده آمريكا 

 17.01 16.83 17.84 15.49 12.21 10.47 13.16 6.38 برونئي

 17.64 16.05 12.88 10.49 10.12 10.14 16.40 10.83 توباگو د و ترينيدا

 11.75 10.30 11.99 9.71 7.12 6.99 12.31 8.09 عمان  

 16.95 16.93 17.53 15.92 12.52 11.11 13.58 8.20 طر ق

 17.24 17.32 18.00 15.68 11.94 9.65 12.97 7.83 مالزي 

 17.83 16.99 17.80 15.98 13.52 17.77 16.36 11.12 مصر

 16.73 16.33 16.33 13.58 8.79 11.73 17.27 11.09 نيجريه 

 16.34 16.02 16.75 14.73 11.02 9.23 12.64 7.80 متوسط قيمت 

 16.50 14.98 14.77 12.67 10.17 10.50 14.15 10.08 متوسط قيمت كره جنوبي

 8.72 10.60 10.26 9.45 6.86 6.24 9.18 6.45 متوسط قيمت اتحاديه اروپا 

  .IEA, International Energy Agency,Natural Gas Information, 2015 Edition                                                         مأخذ:

باشد. همچنين يك مترمكعب استاندارد گازطبيعي معادل مترمكعب استاندارد گازطبيعي مي 510معادل  LNG هر مترمكعب،  IEA ( براساس اطالعات1
  در كشور مذكور كاربرد ندارد.                                                    باشد.مي BTU ميليون 2/707مگاژول و هر تراژول معادل  01



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OECDکشورهاي هاي برق ظرفيت نصب شده نيروگاهکل   -

 OECDهاي حرارتي برق در کشورهاي ظرفيت نصب شده نيروگاه  -

 و به تفکيک منابع مختلفجهان  در برقناویژه توليد   -

 هاي قابل احتراق توليد ناویژه برق از سوخت  -

 OECDتوليد ناویژه برق در کشورهاي ترکيب   -

  OECD رهايدر کل کشوپسماندها هاي تجدیدپذیر و از انرژيتوليد ناویژه برق   -

 OECDترکيب عرضه برق در کشورهاي   -

 بخش انرژي و مصارف نهایي برق يمصرفخودتوليد، واردات، صادرات، تلفات،   -

 مصرف نهایي برق در جهان   -

 توليد و مصرف مستقيم از انرژي خورشيدي   -

 هاي زیستي در جهان توليد سوخت  -

 قيمت و درصد ماليات برق در کشورهاي جهان  -

 هاي فتوولتائيک نصب شده قيمت سيستم  -

 رقشاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي ب  -

 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي برق  -

 

 
 هاي تجدیدپذیرو انرژي برقجداول  -3-8-2
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 2410و  2413، 2440هاي طي سال OECDكشورهاي هاي برق كل ظرفيت نصب شده نيروگاه ( :2-04جدول )
 )گيگاوات(

 2410 2413 2440 نام كشور
 2410/ 2413تغييرات 

 )درصد(

 2410سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 37.5 0.8 1073.4 1065.3 963.3 اياالت متحده آمريكا

 4.9 4.9 140.3 133.8 120.5 كانادا 

 2.3 3.3 66.2 64.1 52.3 مكزيك

 44.7 9.0 1280.0 1263.2 1136.1 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 3.8 19.3 18.6 11.9 شيلي 

 0.7   3.8 19.3 18.6 11.9 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 6.9 6.6 198.4 186.1 126.4 آلمان 

 0.8 1.8 24.0 23.6 18.7 اتريش

 3.7 0.4 106.5 106.0 69.6 اسپانيا 

 0.1 6.4 3.1 2.9 2.7 استوني

 0.3 4.3- 8.1 8.5 8.3 اسلواكي 

 0.1 0.6 3.5 3.4 3.0 اسلووني 

 3.4 2.0 97.0 95.1 80.8 انگلستان 

 4.3 2.4- 121.8 124.8 81.3 ايتاليا 

 0.3 3.2 9.1 8.8 5.8 ايرلند 

 0.1 ◊ 2.8 2.8 1.5 ايسلند 

 0.7 0.3- 20.9 21.0 15.6 بلژيك 

 0.7 1.2 19.1 18.9 12.7 پرتغال

 2.4 8.6 69.5 64.0 36.8 تركيه

 0.8 4.2 22.0 21.1 17.4 جمهوری چك

 0.5 1.1- 13.7 13.8 13.0 دانمارک

 1.4 2.2 38.7 37.9 33.7 سوئد

 0.7 1.2 19.2 18.9 17.4 سوئيس

 4.5 0.5 129.1 128.4 117.0 رانسهف

 0.6 2.5- 16.2 16.7 16.6 فنالند

 0.1 11.5 2.0 1.8 1.7 لوكزامبورگ

 1.3 0.5 36.0 35.8 31.9 لهستان

 0.3 4.6 8.8 8.4 8.6 مجارستان

 1.2 0.5 33.7 33.5 28.5 نروژ

 1.1 4.0 31.8 30.5 21.8 هلند

 0.7 0.2 18.9 18.9 12.4 يونان

 36.8 2.1 1053.7 1031.6 783.2 و اورآسيا  جمع اروپا

      خاورميانه 

 0.6 8.2 16.2 15.0 10.3 فلسطين اشغالي 

 0.6 8.2 16.2 15.0 10.3 جمع خاورميانه 

      آسيا و اقيانوسيه

 2.3 2.9 66.6 64.7 51.2 استراليا

 0.3 2.5 9.7 9.5 8.8 زالندنو

 11.0 4.2 315.3 302.7 275.3 ژاپن

 3.5 9.1 99.8 91.5 64.5 ره جنوبي ك

 17.2 4.9 491.4 468.3 399.8 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 OECD 2341.2 2796.7 2860.7 2.3 100.0جمع كشورهاي 

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:   
  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

101 

 )گيگاوات(        2410و  2413، 2440هاي طي سال OECDكشورهاي هاي برق ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 اروپا آمريكاي مركزي و جنوبي  آمريكاي شمالي

 اتريش آلمان شيلي مكزيك كانادا آمريكا
2440       

 6.5 77.5 6.6 39.3 36.3 755.7 رتي حرا

 11.6 10.3 5.2 10.6 70.9 98.4 بي آ

 - 20.6 - 1.4 12.8 99.6 ای هسته
 ◊ - - 1.0 - 2.2 زمين گرمايي 

 ◊ 1.1 - ◊ ◊ 0.8 خورشيدی و جزر و مد 
 0.6 16.6 ◊ ◊ 0.4 6.5 بادی 
 - 0.4 - - - 0.3 ساير 
 18.7 126.4 11.9 52.3 120.5 963.3 جمع 
2413       

 8.2 91.4 12.1 48.0 35.2 787.3 حرارتي 

 13.1 11.2 6.1 11.6 75.5 101.6 آبي 

 - 12.1 - 1.4 14.0 99.2 ای هسته
 ◊ ◊ - 0.8 - 2.6 زمين گرمايي 

 0.6 36.3 0.1 0.1 1.2 13.0 خورشيدی و جزر و مد 
 1.6 34.7 0.3 2.1 7.8 60.0 بادی 
 - 0.4 - - - 1.5 ساير 
 23.6 186.1 18.6 64.1 133.8 1065.3 جمع 
2410       

 7.9 97.2 12.1 48.9 36.2 787.4 حرارتي 

 13.3 11.2 6.1 12.5 78.5 102.2 آبي 

 - 12.1 - 1.4 14.0 98.6 ای هسته
 ◊ ◊ - 0.8 - 2.5 زمين گرمايي 

 0.8 38.2 0.5 0.1 1.9 16.5 خورشيدی و جزر و مد 
 2.1 39.2 0.6 2.6 9.7 64.2 بادی 
 - 0.5 - - - 2.0 ساير 
 24.0 198.4 19.3 66.2 140.3 1073.4 جمع 

 
 )گيگاوات(    ... ادامه 2410و  2413، 2440هاي طي سال OECDهاي برق كشورهاي ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 اروپا

 ايسلند دايرلن ايتاليا انگلستان اسلووني اسلواكي استوني اسپانيا
2440         

 0.1 4.9 58.8 63.7 1.3 3.1 2.7 35.5 حرارتي 

 1.2 0.5 20.7 4.3 1.0 2.5 ◊ 18.2 آبي 

 - - - 11.9 0.7 2.6 - 7.6 ای هسته
 0.2 - 0.6 - - - - - زمين گرمايي 

 - - ◊ ◊ - - - ◊ خورشيدی و جزر و مد 
 - 0.3 1.1 0.9 - ◊ ◊ 8.3 بادی 
 - - - - - ◊ - - ساير 
 1.5 5.8 81.3 80.8 3.0 8.3 2.7 69.6 جمع 
2413         

 0.1 6.3 74.7 66.7 1.3 3.4 2.7 49.8 حرارتي 

 2.0 0.5 22.0 4.5 1.3 2.5 ◊ 19.2 آبي 

 - - - 9.9 0.7 1.9 - 7.0 ای هسته
 0.7 - 0.7 - - - - - زمين گرمايي 

 - ◊ 18.4 2.9 0.2 0.5 - 7.1 خورشيدی و جزر و مد 
 ◊ 1.9 8.5 11.2 ◊ ◊ 0.2 23.0 بادی 
 - - 0.3 - - ◊ - - ساير 
 2.8 8.8 124.8 95.1 3.4 8.5 2.9 106.0 جمع 
2410         

 0.1 6.3 71.3 64.2 1.2 3.1 2.8 49.8 حرارتي 

 2.0 0.5 22.1 4.5 1.3 2.5 ◊ 19.2 آبي 
 - - - 9.9 0.7 1.9 - 7.4 ای هسته

 0.7 - 0.8 - - - - - زمين گرمايي 
 - ◊ 18.6 5.4 0.2 0.5 - 7.1 خورشيدی و جزر و مد 

 ◊ 2.2 8.7 13.0 ◊ ◊ 0.3 23.0 بادی 
 - - 0.3 - - ◊ - - ساير 

 2.8 9.1 121.8 97.0 3.5 8.1 3.1 106.5 جمع
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 )گيگاوات(    ... ادامه 2410و  2413، 2440هاي طي سال OECDهاي برق كشورهاي ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 اروپا

 سوئيس سوئد دانمارك جمهوري چك تركيه پرتغال بلژيك
2440        

 0.8 7.4 9.8 11.5 24.1 7.3 8.4 حرارتي 

 13.3 16.3 ◊ 2.2 12.6 4.8 1.4 آبي 

 3.2 9.5 - 3.8 - - 5.8 ای هسته
 - - - - ◊ ◊ - زمين گرمايي 

 ◊ ◊ ◊ - - ◊ ◊ خورشيدی و جزر و مد 
 ◊ 0.5 3.1 ◊ ◊ 0.6 0.1 بادی 
 - - - - - - - ساير 
 17.4 33.7 13.0 17.4 36.8 12.7 15.6 جمع 
2413        

 1.0 7.8 8.4 12.2 38.6 8.3 8.9 حرارتي 

 13.8 16.5 ◊ 2.3 22.3 5.7 1.4 آبي 

 3.3 9.4 - 4.3 - - 5.9 ای هسته
 - - - - 0.3 ◊ - زمين گرمايي 

 0.8 ◊ 0.6 2.1 - 0.3 2.9 يدی و جزر و مد خورش
 0.1 4.2 4.8 0.3 2.8 4.6 1.8 بادی 
 - - - - ◊ - ◊ ساير 
 18.9 37.9 13.8 21.1 64.0 18.9 21.0 جمع 
2410        

 1.0 8.1 8.2 13.1 41.8 8.1 8.6 حرارتي 

 13.7 16.0 ◊ 2.3 23.6 5.7 1.4 آبي 

 3.3 9.5 - 4.3 - - 5.9 ای هسته
 - - - - 0.4 ◊ - زمين گرمايي 

 1.1 0.1 0.6 2.1 ◊ 0.4 3.0 خورشيدی و جزر و مد 
 0.1 5.1 4.9 0.3 3.6 4.9 1.9 بادی 
 - - - - 0.1 - ◊ ساير 

 19.2 38.7 13.7 22.0 69.5 19.1 20.9 جمع

 
 )گيگاوات(    ... ادامه 2410و  2413، 2440هاي طي سال OECDهاي برق كشورهاي ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 اروپا

 هلند نروژ مجارستان لهستان لوكزامبورگ فنالند فرانسه
2440        

 20.2 0.3 6.7 29.5 0.5 10.8 27.9 حرارتي 

 ◊ 28.0 ◊ 2.3 1.1 3.0 25.1 آبي 

 0.4 - 1.9 - - 2.7 63.4 ای هسته
 - - - - - - - زمين گرمايي 

 0.1 ◊ - - ◊ ◊ 0.3 ر و مد خورشيدی و جز
 1.1 0.2 ◊ ◊ ◊ 0.1 0.4 بادی 
 0.1 ◊ - ◊ - - - ساير 
 21.8 28.5 8.6 31.9 1.7 16.6 117.0 جمع 
2413        

 26.5 1.6 6.0 30.0 0.5 10.2 25.6 حرارتي 

 ◊ 31.0 0.1 2.4 1.1 3.2 25.4 آبي 

 0.5 - 2.0 - - 2.8 63.1 ای هسته
 - - - - - - ◊ زمين گرمايي 

 0.7 - ◊ ◊ 0.1 ◊ 4.9 خورشيدی و جزر و مد 
 2.7 0.8 0.3 3.4 0.1 0.4 8.2 بادی 
 ◊ ◊ ◊ ◊ - - 1.3 ساير 
 30.5 33.5 8.4 35.8 1.8 16.7 128.4 جمع 
2410        

 27.3 1.6 6.3 29.8 0.5 9.6 24.4 حرارتي 

 ◊ 31.2 0.1 2.4 1.3 3.2 25.3 آبي 

 0.5 - 2.0 - - 2.8 63.1 ای هسته
 - - - - - - ◊ زمين گرمايي 

 1.0 - 0.1 ◊ 0.1 ◊ 5.9 خورشيدی و جزر و مد 
 2.9 0.9 0.3 3.8 0.1 0.6 9.1 بادی 
 ◊ ◊ ◊ ◊ - - 1.3 ساير 

 31.8 33.7 8.8 36.0 2.0 16.2 129.1 جمع



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

104 

 ... ادامه 2410و  2413، 2440هاي طي سال OECDهاي برق كشورهاي ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )
 )گيگاوات(

 شرح

 آسيا و اقيانوسيه خاورميانه اروپا
جمع كشورهاي 

OECD يونان 
فلسطين 

 اشغالي
 كره جنوبي ژاپن زالندنو استراليا

2440        
 1543.9 43.9 179.0 2.9 41.6 10.3 8.9 حرارتي 

 434.0 3.9 46.7 5.3 9.2 ◊ 3.1 آبي 
 311.5 16.7 47.1 - - - - ای هسته

 4.9 - 0.5 0.4 - - - زمين گرمايي 
 3.6 ◊ 1.1 - ◊ - ◊ خورشيدی و جزر و مد 

 42.7 ◊ 0.8 0.2 0.4 ◊ 0.5 بادی 
 0.8 - - ◊ - - - ساير 
 2341.2 64.5 275.3 8.8 51.2 10.3 12.4 جمع 

2413        
 1706.1 61.8 192.8 2.7 50.2 14.5 11.2 حرارتي 

 468.3 6.5 48.9 5.3 8.0 ◊ 3.2 آبي 
 302.5 20.7 44.3 - - - - ای هسته

 6.5 - 0.5 0.8 - - - زمين گرمايي 
 114.7 1.8 13.6 ◊ 3.3 0.5 2.6 خورشيدی و جزر و مد 

 194.8 0.6 2.6 0.6 3.2 ◊ 1.8 بادی 
 3.9 0.1 - ◊ - - - ساير 
 2796.7 91.5 302.7 9.5 64.7 15.0 18.9 جمع 

2410        
 1720.7 69.1 194.9 2.7 50.7 15.5 10.9 حرارتي 

 475.0 6.5 49.6 5.3 8.0 ◊ 3.4 آبي 
 302.4 20.7 44.3 - - - - ای هسته

 6.7 - 0.5 1.0 - - - زمين گرمايي 
 137.7 2.7 23.3 ◊ 4.0 0.7 2.6 خورشيدی و جزر و مد 

 213.8 0.6 2.8 0.7 3.8 ◊ 2.0 بادی 
 4.4 0.2 - ◊ - - - ساير 

 2860.7 99.8 315.3 9.7 66.6 16.2 18.9 جمع

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از 
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آبي  رارتي هسته اي زمين گرمايي، خورشيدي و جزر و مد بادي و ساير

 
 

 2410و  2413، 2440در سال هاي   OECD( : ظرفيت نصب نيروگاه هاي برق كشورهاي2-11نمودار  )

 سال
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 ها به تفكيك نوع نيروگاه OECDدر كشورهاي  2410هاي برق در سال ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-02جدول )
 (گيگاوات)

 ايهسته آبي  رارتي نام كشور
زمين 

 گرمايي

خورشيدي و 

 جزر و مد
 جمع ساير  بادي

          آمريكاي شمالي 
 1073.4 2.0 64.2 16.5 2.514 98.6 102.2 787.4 اياالت متحده آمريكا 

 140.3 - 9.7 1.9 - 14.0 78.5 36.2 كانادا 
 66.2 - 2.6 0.1 0.813 1.4 12.5 48.9 مكزيك 

 1280.0 2.0 76.5 18.5 3.327 114.0 193.2 872.5 جمع آمريكاي شمالي 
                 آمريكاي مركزي و جنوبي

 19.3 - 0.6 0.5 - - 6.1 12.1 شيلي
 19.3 - 0.6 0.5 - - 6.1 12.1 مركزي و جنوبي  جمع آمريكاي 

           اروپا و اورآسيا 
 198.4 0.5 39.2 38.2 ◊ 12.1 11.2 97.2 آلمان 
 24.0 - 2.1 0.8 ◊ - 13.3 7.9 اتريش

 106.5 - 23.0 7.1 - 7.4 19.2 49.8 اسپانيا 
 3.1 - 0.3 - - - ◊ 2.8 استوني

 8.1 ◊ ◊ 0.5 - 1.9 2.5 3.1 اسلواكي 
 3.5 - ◊ 0.2 - 0.7 1.3 1.2 اسلووني 
 97.0 - 13.0 5.4 - 9.9 4.5 64.2 انگلستان 

 121.8 0.3 8.7 18.6 0.8 - 22.1 71.3 ايتاليا 
 9.1 - 2.2 ◊ - - 0.5 6.3 ايرلند 
 2.8 - ◊ - 0.7 - 2.0 0.1 ايسلند 
 20.9 ◊ 1.9 3.0 - 5.9 1.4 8.6 بلژيك 
 19.1 - 4.9 0.4 ◊ - 5.7 8.1 پرتغال
 69.5 0.1 3.6 ◊ 0.4 - 23.6 41.8 تركيه

 22.0 - 0.3 2.1 - 4.3 2.3 13.1 جمهوری چك
 13.7 - 4.9 0.6 - - ◊ 8.2 دانمارک

 38.7 - 5.1 0.1 - 9.5 16.0 8.1 سوئد
 19.2 - 0.1 1.1 - 3.3 13.7 1.0 سوئيس
 129.1 1.3 9.1 5.9 ◊ 63.1 25.3 24.4 فرانسه
 16.2 - 0.6 ◊ - 2.8 3.2 9.6 فنالند

 2.0 - 0.1 0.1 - - 1.3 0.5 لوكزامبورگ
 36.0 ◊ 3.8 ◊ - - 2.4 29.8 لهستان

 8.8 ◊ 0.3 0.1 - 2.0 0.1 6.3 مجارستان
 33.7 ◊ 0.9 - - - 31.2 1.6 نروژ
 31.8 ◊ 2.9 1.0 - 0.5 ◊ 27.3 هلند

 18.9 - 2.0 2.6 - - 3.4 10.9 يونان

 1053.7 2.1 128.8 87.8 1.8 123.4 206.3 503.1 جمع اروپا و اورآسيا 
                 خاورميانه 

 16.2 - ◊ 0.7 - - ◊ 15.5 فلسطين اشغالي 

 16.2 - ◊ 0.7 - - ◊ 15.5 جمع خاورميانه 
           آسيا و اقيانوسيه

 66.6 - 3.8 4.0 - - 8.0 50.7 استراليا

 9.7 ◊ 0.7 ◊ 1.0 - 5.3 2.7 زالندنو
 315.3 - 2.8 23.3 0.5 44.3 49.6 194.9 ژاپن

 99.8 0.2 0.6 2.7 - 20.7 6.5 69.1 كره جنوبي 

 491.4 0.2 7.8 30.1 1.5 65.0 69.4 317.4 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 1720.7 475.0 302.4 6.7 137.7 213.8 4.4 2860.7جمع كشورهاي 

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
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 (1)سوخت به تفكيك نوع  OECDدر كشورهاي  2410برق در سال  رارتي هاي ( : ظرفيت نصب شده نيروگاه2-03جدول )
 )گيگاوات(

 نام كشور
ت زغالسنگ و محصوال

  اصل از آن

 هاي مايع و سوخت

 گاز پااليشگاه
 جمع ساير گازطبيعي 

      آمريكاي شمالي 
 787.4 14.1 432.2 40.9 300.3 اياالت متحده آمريكا 

 36.2 2.0 17.5 6.9 9.8 كانادا 
 48.9 15.6 20.6 10.0 2.7 مكزيك 

 872.5 31.8 470.3 57.7 312.8 جمع آمريكاي شمالي 
      ركزي و جنوبيآمريكاي م

 12.1 7.4 0.5 2.3 1.9 شيلي
 12.1 7.4 0.5 2.3 1.9 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

      اروپا و اورآسيا 
 97.2 ● ● ● ● آلمان 
 7.9 1.1 4.9 0.3 1.6 اتريش

 49.8 ● ● ● ● اسپانيا 
 2.7 2.5 0.2 ● ● استوني

 3.0 1.0 1.0 0.1 0.9 اسلواكي 
 1.2 0.1 0.4 ● 0.8 اسلووني 
 64.2 5.5 33.8 4.0 20.9 انگلستان 

 71.3 30.3 33.3 7.6 ◊ ايتاليا 
 6.3 3.3 1.6 1.1 0.4 ايرلند 
 0.1 ● ● 0.1 ● ايسلند 
 8.6 ● ● ● ● بلژيك 
 8.1 1.1 4.6 0.7 1.8 پرتغال
 41.8 7.6 18.7 0.6 14.8 تركيه

 13.1 13.1 ● ● ● جمهوری چك
 8.2 5.4 1.6 1.1 ● دانمارک

 8.1 3.8 0.9 2.7 0.6 سوئد
 1.0 0.7 0.2 0.1 ● سوئيس
 24.4 ● 10.4 8.9 5.1 فرانسه
 9.6 6.6 1.4 1.6 ◊  فنالند

 0.5 ◊ 0.5 ● ● لوكزامبورگ
 29.8 0.8 1.1 0.4 27.5 لهستان

 6.3 4.7 1.2 0.4 0.1 مجارستان
 1.6 0.1 1.5 ◊ ● نروژ
 27.3 ● ● ● ● هلند

 10.9 0.1 4.1 2.5 4.3 يونان
 502.9 87.6 121.4 32.3 78.8 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 
 15.5 15.5 ● ● ● فلسطين اشغالي 
 15.5 15.5 ● ● ● جمع خاورميانه 
      آسيا و اقيانوسيه

 50.704 2.0 17.8 2.0 29.0 استراليا
 2.741 0.8 1.8 0.2 0.008 زالندنو

 194.857 20.0 46.7 41.2 35.9 ژاپن
 69.122 0.6 31.2 4.8 32.6 كره جنوبي 

 317.4 23.3 97.5 48.1 97.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 490.9 140.4 689.7 165.7 1720.5جمع كشورهاي 

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
 باشند.    مقادير در دسترس نمي                باشند. مي 50/5مقادير كمتر از           باشد.ها ميها به دلیل عدم دسترسي به دادهاختالف در سر جمع( 1
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 (1)نيروگاه به تفكيك نوع  OECDدر كشورهاي  2410هاي  رارتي برق در سال ( : ظرفيت نصب شده نيروگاه2-00جدول )
 )گيگاوات(

 جمع ساير  سيكل تركيبي گازي بخاري نام كشور

      آمريكاي شمالي 
 787.4 10.3 230.2 142.5 404.4 اياالت متحده آمريكا 

 36.2 1.7 - 12.4 22.1 كانادا 

 48.9 1.8 22.7 4.9 19.5 مكزيك 

 872.5 13.8 252.8 159.9 446.0 جمع آمريكاي شمالي 
      آمريكاي مركزي و جنوبي

 12.1 2.8 ● 4.2 5.1 شيلي

 12.1 2.8 ● 4.2 5.1 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  
      اروپا و اورآسيا 

 97.2 ● ● ● ● آلمان 
 7.9 0.3 3.9 0.4 3.2 اتريش

 49.8 ● ● ● ● اسپانيا 
 2.7 ● ● ● 2.7 استوني

 3.0 0.3 0.9 ◊ 1.8 اسلواكي 

 1.2 0.1 ● 0.3 0.8 ي اسلوون
 64.2 5.4 33.8 2.0 23.0 انگلستان 

 71.3 4.0 41.0 2.5 23.7 ايتاليا 
 6.3 0.2 2.1 1.8 2.3 ايرلند 

 0.1 0.1 ● ◊ ● ايسلند 
 8.6 1.0 2.5 2.6 2.5 بلژيك 

 8.1 1.0 4.0 0.6 2.5 پرتغال
 41.8 2.8 22.5 1.3 15.2 تركيه

 13.1 0.8 1.4 ● 10.9 جمهوری چك
 8.2 1.3 1.1 0.6 5.1 دانمارک

 8.1 ● 0.9 1.8 5.4 سوئد
 1.0 0.1 0.2 ◊ 0.6 سوئيس

 24.4 24.4 ● ● ● فرانسه
 9.6 0.1 1.3 1.3 6.9  فنالند

 0.5 0.1 ● 0.4 ◊ لوكزامبورگ

 29.8 0.3 0.9 0.1 28.5 لهستان
 6.3 0.5 2.3 0.9 2.6 مجارستان

 1.6 ● 0.0 1.5 0.1 نروژ
 27.3 3.5 14.1 1.2 8.5 هلند

 10.9 0.9 3.7 0.8 5.5 يونان

 502.9 47.3 136.6 20.2 151.9 جمع اروپا و اورآسيا 
      خاورميانه 

 15.5 0.5 6.0 2.1 6.5 فلسطين اشغالي 

 15.5 0.5 6.0 2.1 6.5 جمع خاورميانه 
      آسيا و اقيانوسيه

 50.704 1.2 5.1 11.8 32.6 استراليا
 2.741 0.1 1.1 0.5 1.0 زالندنو

 194.857 7.0 ● 7.8 180.0 ژاپن
 69.122 0.4 27.9 0.3 40.5 كره جنوبي 

 317.4 8.7 34.1 20.4 254.2 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 863.6 206.8 429.6 73.1 1720.522جمع كشورهاي 

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
 باشند.    مقادير در دسترس نمي                باشند. مي 50/5مقادير كمتر از           باشد.ها ميها به دلیل عدم دسترسي به دادهاختالف در سر جمع( 1
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                                                   2412-2410 و 2440هاي سال برق در جهان طيناويژه ( : توليد 2-04جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2410 2413 2412 2440 نام كشور

     آمريكاي شمالي

 4331.0 4306.2 4290.5 4174.9 اياالت متحده آمريكا

 639.5 651.9 633.2 600.0 كانادا 

 300.4 297.1 293.9 232.6 مكزيك

 5271.0(1) 5255.2 5217.6 5007.5 آمريكاي شمالي جمع

     آمريكاي مركزي و جنوبي

 ● 139.5 135.2 100.3 آرژانتين

 ● 23.3 22.8 12.9 اكوادور

 ● 11.7 10.6 5.9 اوروگوئه

 ● 570.3 552.7 387.5 برزيل

 ● 60.4 60.2 51.9 پاراگوئه

 ● 43.4 39.9 24.3 پرو

 ● 9.5 9.1 6.4 ترينيداد و توباگو

 ● 17.7 16.9 11.4 جمهوری دومينيكن

 76.7 73.1 69.8 51.2 شيلي 

 ● 64.7 62.3 49.7 كلمبيا 

 ● 19.1 18.4 15.6 كوبا

 ● 123.2 121.7 98.6 ونزوئال

 ● 100.5 98.1 84.1 ساير

 76.7(1) 1256.2 1217.8 899.7 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

     اروپا و اورآسيا

 ● 23.4 23.0 21.7 نآذربايجا

 614.6 633.2 629.8 617.5 آلمان 

 65.4 68.3 72.6 64.2 اتريش

 ● 54.2 52.5 50.0 ازبكستان

 277.8 283.6 297.6 280.0 اسپانيا 

 12.4 13.3 12.0 10.3 استوني

 26.8 28.8 28.7 30.6 اسلواكي 

 17.4 16.1 15.7 15.3 اسلووني 

 335.0 359.2 363.4 393.9 انگلستان 

 ● 194.4 198.9 182.2 اوكراين

 277.9 289.8 299.3 303.3 ايتاليا 

 26.3 26.1 27.6 25.6 ايرلند 

 18.1 18.1 17.5 8.6 ايسلند 

 72.5 83.5 83.1 85.6 بلژيك 

 ● 43.8 47.3 41.6 بلغارستان 

 52.9 51.7 46.6 45.1 پرتغال 
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                                 ... ادامه2412-2410 و 2440هاي ال( : توليد ناويژه برق در جهان طي س2-04جدول )
 ت()تراوات ساع 

 2410 2413 2412 2440 نام كشور

 ● 17.1 17.0 16.5 تاجيكستان

 ● 18.9 17.8 11.9 تركمنستان

 250.4 240.2 239.5 150.7 تركيه

 86.2 87.1 87.6 84.3 جمهوری چك 

 31.9 34.7 30.7 40.4 دانمارک 

 ● 1059.1 1070.7 931.9 روسيه

 ● 31.5 30.8 31.2 روسيه سفيد

 ● 58.9 59.0 56.5 روماني 

 154.1 153.2 166.6 151.7 سوئد 

 71.5 70.3 69.9 65.6 سوئيس

 563.0 572.5 565.8 574.1 فرانسه 

 68.0 71.3 70.4 85.8 فنالند 

 ● 14.0 15.2 15.1 قرقيزستان

 ● 95.4 92.8 66.9 قزاقستان

 2.9 2.9 3.8 4.1 لوكزامبورگ 

 159.0 164.6 162.1 154.2 لهستان 

 ● 4.8 5.0 19.3 ليتواني

 29.3 30.3 34.6 33.7 مجارستان 

 142.3 134.2 147.7 110.6 نروژ

 102.5 100.9 102.5 102.4 هلند 

 47.7 57.2 61.0 59.3 يونان 

 ● 129.5 118.1 110.1 ساير 

 3506.0(1) 5335.6 5384.2 5052.0 ياجمع اروپا و اورآس

     خاورميانه

 ● 17.3 16.6 9.0 اردن

 ● 106.2 102.6 52.4 امارات متحده عربي 

 ● 25.9 24.8 16.2 بحرين

 ● 25.9 32.5 32.1 سوريه

 ● 73.6 61.7 32.3 عراق

 ● 284.0 271.7 159.9 عربستان سعودی

 ● 26.2 25.0 11.5 عمان

 ● 34.7 34.8 13.2 قطر

 ● 61.0 62.7 41.3 كويت 

 ● 18.2 14.8 12.3 لبنان 

 ● 8.5 7.1 4.4 يمن 

 57.1 330.3 317.3 214.2 ساير

 57.1(1) 1011.8 971.5 598.7 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه2412-2410 و 2440هاي ( : توليد ناويژه برق در جهان طي سال2-04جدول )

 ت()تراوات ساع

 2410 2413 2412 2440 نام كشور

     آفريقا 

 ● 256.1 257.9 244.6 آفريقای جنوبي 

 ● 59.9 57.4 31.3 الجزاير

 ● 18.4 18.1 11.9 تونس

 ● 8.9 8.2 5.4 كنيا

 ● 30.3 34.0 20.3 ليبي 

 ● 167.8 164.4 101.3 مصر

 ● 28.1 27.5 17.7 مراكش

 ● 14.9 15.2 11.7 موزامبيك

 ● 29.0 28.7 24.3 نيجريه 

 ● 121.4 113.7 74.3 ساير 

 ● 734.7 725.0 542.8  جمع آفريقا 

     آسيا و اقيانوسيه 

 248.2 249.1 250.0 229.8 استراليا

 ● 215.6 193.1 120.2 اندونزی 

 ● 4.4 3.9 3.3 برونئي 

 ● 53.0 48.6 24.7 بنگالدش 

 ● 97.8 96.1 85.6 پاكستان 

 ● 165.7 166.8 125.7 تايلند

 ● 19.5 19.2 22.0 ری دموكراتيك كرهجمهو

 ● 5447.2 4994.0 2204.8 چين 

 ● 252.0 250.3 218.4 چين تايپه

 43.5 43.3 44.3 42.5 زالندنو 

 1025.1 1045.3 1034.3 1077.4 ژاپن 

 ● 12.0 11.9 8.2 سريالنكا

 ● 48.0 47.0 36.8 سنگاپور 

 ● 75.3 72.9 56.0 فيليپين 

 545.1 542.0 534.6 368.2 كره جنوبي 

 ● 138.3 134.4 82.3 مالزی

 ● 1193.5 1123.0 684.0 هندوستان 

 ● 39.2 38.8 37.1 هنگ كنگ

 ● 127.0 119.7 46.2 ويتنام 

 ● 44.1 41.0 28.4 ساير 

 1862.0(1) 9812.3 9224.1 5501.6 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 ● 23405.7 22740.3 17602.3 كل جهان 

 OECD  10320.9 10849.6 10858.5 10772.7 كشورهای

 ● OECD 7281.4 11890.7 12547.2كشورهای غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
 باشند.         مقادير در دسترس نمي                                                                            باشد.مي OECDجمع تولید كشورهای شامل تنها ( 1
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  2413( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيك منابع مختلف در سال 2-04جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 يستيهاي ز سوخت

(3)و پسماند 
 

زمين 

 گرمايي

ي باد ،خورشيدي

(0)و ساير
 

 جمع

        آمريكاي شمالي 

 4306.2 189.7 18.4 78.2 822.0 290.1 2907.7 اياالت متحده آمريكا 

 651.9 12.0 - 5.5 102.8 391.9 139.8 كانادا 

 297.1 4.3 6.1 1.3 11.8 28.0 245.6 مكزيك 

 5255.2 206.0 24.5 84.9 936.6 710.0 3293.2 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 139.5 0.5 - 3.1 6.2 31.4 98.3 آرژانتين 

 23.3 0.1 - 0.3 - 11.0 11.9 اكوادور

 11.7 0.1 - 1.1 - 8.2 2.2 اوروگوئه 

 570.3 6.9 - 40.4 14.6 391.0 117.3 برزيل

 60.4 - - - - 60.4 ◊ پاراگوئه 

 43.4 ◊ - 0.6 - 22.4 20.4 پرو

 9.5 - - - - - 9.5 ترينيداد و توباگو 

 17.7 0.2 - - - 2.3 15.2 جمهوری دومينيكن 

 73.1 0.7 - 5.8 - 19.7 46.8 شيلي

 64.7 0.1 - 2.0 - 44.3 18.3 كلمبيا 

 19.1 0.1 - 0.7 - 0.1 18.3 كوبا

 123.2 - - - - 83.5 39.6 ونزوئال 

 100.5 1.9 4.0 3.9 - 27.9 62.8 ساير  

 1256.2 10.5 4.0 57.9 20.9 702.3 460.7 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا 

 23.4 ◊ - 0.1 - 1.5 21.7 آذربايجان

 633.2 84.5 0.1 53.1 97.3 28.8 369.4 آلمان 

 68.3 3.7 - 5.4 - 45.7 13.4 اتريش

 54.2 - - - - 11.6 42.6 ازبكستان

 283.6 66.6 - 5.9 56.7 41.1 113.3 اسپانيا 

 13.3 0.5 - 0.7 - ◊ 12.0 استوني

 28.8 0.7 - 0.9 15.7 5.2 6.3 اسلواكي 

 16.1 0.2 - 0.3 5.3 4.9 5.4 اسلووني

 359.2 30.5 - 20.8 70.6 7.6 229.7 انگلستان 

 194.4 1.2 - 0.1 83.2 14.5 95.4 اوكراين 

 289.8 37.2 5.7 19.4 - 54.7 172.9 ايتاليا 

 26.1 4.5 - 0.5 - 0.9 20.1 ايرلند 

 18.1 ◊ 5.2 - - 12.9 ◊ ايسلند 

 83.5 6.6 - 6.3 42.6 1.7 26.2 بلژيك 

 43.8 2.8 - 0.1 14.2 4.8 22.0 بلغارستان 

 51.7 12.5 0.2 3.3 - 14.9 20.8 پرتغال 

 17.1 - - - - 17.1 ◊ تاجيكستان

 18.9 - - - - - 18.9 تركمنستان
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 ... ادامه 2413( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيك منابع مختلف در سال 2-04جدول )
 )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

 240.2 7.7 1.4 1.0 - 59.4 170.6 تركيه 

 87.1 2.5 - 4.1 30.7 3.6 46.0 جمهوری چك 

 34.7 11.6 - 5.1 - ◊ 18.0 دانمارک 

 1059.1 ◊ 0.4 2.9 172.5 182.7 700.6 روسيه 

 31.5 ◊ - 0.2 - 0.1 31.2 روسيه سفيد

 58.9 4.9 - 0.3 11.6 15.3 26.8 روماني 

 153.2 9.9 - 12.7 66.5 61.5 2.6 سوئد 

 70.3 0.6 - 2.9 26.0 40.0 0.9 سوئيس 

 572.5 21.8 - 6.9 423.7 75.6 44.5 فرانسه

 71.3 1.1 - 12.3 23.6 12.8 21.4 فنالند 

 14.0 ◊ - - - 13.1 0.9 قرقيزستان

 95.4 ◊ - - - 7.7 87.6 قزاقستان 

 2.9 0.2 - 0.2 - 1.2 1.4 لوكزامبورگ

 164.6 6.1 - 8.7 - 3.0 146.8 لهستان 

 4.8 0.9 - 0.4 - 1.1 2.4 ليتواني

 30.3 0.8 - 1.9 15.4 0.2 12.0 مجارستان

 134.2 2.0 - 0.6 - 129.0 2.6 نروژ 

 100.9 6.3 - 7.7 2.9 0.1 84.0 هلند 

 57.2 7.8 - 0.3 - 6.4 42.7 يونان 

 129.5 1.0 - 0.7 2.4 51.1 74.4 ساير

 5335.6 336.8 13.0 185.7 1160.9 931.7 2707.5  جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 17.3 ◊ - ◊ - 0.1 17.2 اردن

 106.2 - - - - - 106.2 امارات متحده عربي

 25.9 - - - - - 25.9 بحرين

 25.9 - - - - 3.0 22.9 سوريه

 73.6 - - - - 5.8 67.8 عراق 

 284.0 ◊ - - - - 284.0 عربستان سعودی 

 26.2 - - - - - 26.2 عمان

 34.7 - - - - - 34.7 قطر

 61.0 - - - - - 61.0 كويت 

 18.2 - - - - 1.2 17.0 لبنان 

 8.5 - - - - - 8.5 يمن 

 330.3 0.7 - 0.1 5.4 15.3 308.8 ساير 

 1011.8 0.7 - 0.1 5.4 25.3 980.2 جمع خاورميانه 
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 دامه... ا2413( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيك منابع مختلف در سال 2-04جدول )
 )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 

 256.1 0.3 - 0.3 14.1 4.0 237.3 آفريقای جنوبي 

 59.9 - - - - 0.3 59.6 الجزاير 

 18.4 0.6 - - - 0.1 17.7 تونس 

 8.9 - 2.0 0.2 - 3.9 2.7 نيا ك

 30.3 - - - - - 30.3 ليبي

 167.8 1.5 - - - 12.9 153.3 مصر

 28.1 1.5 - - - 3.0 23.7 مراكش 

 14.9 - - - - 14.5 0.3 موزامبيك 

 29.0 - - - - 5.3 23.6 نيجريه 

 121.4 0.5 - 0.8 - 75.2 44.9 ساير 

 734.7 4.4 2.0 1.3 14.1 119.4 593.5 جمع آفريقا
        آسيا و اقيانوسيه 

 249.1 11.1 ◊ 1.9 - 18.3 217.7 استراليا
 215.6 ◊ 9.4 0.3 - 16.9 189.0 اندونزی
 4.4 ◊ - - - - 4.4 برونئي 

 53.0 0.1 - - - 0.9 52.0 بنگالدش 
 97.8 - - - 4.8 31.2 61.9 پاكستان 

 165.7 1.4 ◊ 7.0 - 5.7 151.6 تايلند 
 19.5 - - - - 13.7 5.8 وكراتيك كره جمهوری دم

 5447.2 156.7 0.1 50.6 111.6 920.3 4207.9 چين 

 252.0 1.7 - 3.5 41.6 8.6 196.6 چين تايپه 

 43.3 2.1 6.4 0.6 - 23.0 11.1 زالندنو 

 1045.3 19.5 2.6 40.7 9.3 84.9 888.3 ژاپن 

 12.0 0.3 - - - 6.9 4.8 سريالنكا 

 48.0 ◊ - 1.4 - - 46.6 سنگاپور 

 75.3 0.1 9.6 0.2 - 10.0 55.4 فيليپين 

 542.0 4.0 - 1.8 138.8 8.4 389.1  جنوبيكره 

 138.3 0.1 - 1.1 - 10.6 126.5 مالزی

 1193.5 37.0 - 23.1 34.2 141.6 957.5 هندوستان 

 39.2 ◊ - 0.1 - - 39.1 هنگ كنگ 

 127.0 0.1 - 0.1 - 57.1 69.8 ويتنام 

 44.1 0.4 - - - 27.6 16.1 ر ساي

 9812.3 234.5 28.1 132.4 340.3 1385.8 7691.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 23405.7 792.9 71.6 462.4 2478.2 3874.4 15726.2 جهان 
 OECD  6488.5 1475.6 1961.7 316.8 46.1 569.9 10858.5 كشورهای

 OECD 9237.6 2398.8 516.5 145.6 25.6 223.0 12547.2كشورهای 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 ميولید برق از تلمبه ذخیره( شامل ت2
 گردد.چوب، پسماند چوب، ساير پسماندهای جامد، پسماندهای صنعتي و شهری، بیوگاز و سوخت زيستي مايع مي( شامل 3
  ع دم روی ب ا اس ید   ه ای ش یمیايي نری ر واك نس اكس ید ش دم س نگ م        هس  های حاصل از پرو ها و ساير )حرارت( شامل انرژی جزر و مد، امواج، اقیانوس4

 باشند. مي 50/5مقادير كمتر از                               گردد. هیدروكلريدريك و غیره( مي    
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  2413هاي قابل ا تراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-01جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ الزغ جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

       آمريكاي شمالي

 2985.9 78.2 36.9 1158.5 4.3 1708.1 اياالت متحده آمريكا

 145.3 5.5 7.5 67.2 - 65.2 كانادا 

 246.9 1.3 47.9 165.8 0.3 31.6 مكزيك

 3378.1 84.9 92.3 1391.4 4.7 1804.9 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 101.4 3.1 19.8 75.8 - 2.7 آرژانتين

 12.2 0.3 8.9 3.0 - - اكوادور 

 3.3 1.1 2.2 ◊ - - اوروگوئه

 157.8 40.4 26.6 69.0 6.9 14.8 برزيل

 ◊ - ◊ 0.0 - - پاراگوئه 

 21.0 0.6 2.6 17.1 - 0.6 پرو 

 9.5 - ◊ 9.5 - - ترينيداد و توباگو 

 15.2 ◊ 8.9 4.1 - 2.2 وری دومينيكن جمه

 52.6 5.8 5.5 11.2 - 30.2 شيلي

 20.3 2.0 0.5 11.5 ◊ 6.3 كلمبيا

 19.0 0.7 16.3 2.0 - - كوبا

 39.6 - 18.5 21.1 - - ونزوئال

 66.8 3.9 52.1 8.3 - 2.4 ساير

 518.6 57.9 161.9 232.5 7.0 59.3 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع

       رآسيااروپا و او

 21.9 0.1 ◊ 21.7 - - آذربايجان

 422.5 53.1 7.2 68.7 10.8 282.6 آلمان

 18.8 5.4 0.7 6.7 1.9 4.2 اتريش

 42.6 - 0.3 40.1 - 2.2 ازبكستان

 119.2 5.9 13.8 57.1 1.4 41.0 اسپانيا 

 12.7 0.7 0.1 0.1 0.3 11.5 استوني

 7.3 0.9 0.4 2.4 0.5 3.1 اسلواكي 

 5.7 0.3 ◊ 0.5 - 4.9 ووني اسل

 250.5 20.8 2.1 95.6 1.2 130.8 انگلستان

 95.5 0.1 0.4 14.0 0.9 80.1 اوكراين

 192.2 19.4 15.5 108.9 3.4 45.1 ايتاليا

 20.7 0.5 0.2 12.7 - 7.2 ايرلند

 ◊ - ◊ - - - ايسلند

 32.5 6.3 0.2 20.9 2.2 3.0 بلژيك

 22.1 0.1 0.2 2.3 - 19.4 بلغارستان 

 24.1 3.3 1.7 7.2 - 11.8 پرتغال 
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 ... ادامه 2413هاي قابل ا تراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-01جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

 ◊ - - ◊ - - انتاجيكست

 18.9 - - 18.9 - - تركمنستان

 171.6 1.0 1.7 105.1 1.9 61.9 تركيه

 50.2 4.1 0.0 1.7 2.6 41.7 جمهوری چك

 23.1 5.1 0.4 3.4 - 14.3 دانمارک

 703.5 2.9 8.7 530.0 4.5 157.4 روسيه

 31.4 0.2 0.2 31.0 - ◊ روسيه سفيد

 27.0 0.3 0.6 9.3 - 16.9 روماني

 15.3 12.7 0.4 0.8 0.4 1.0 ئد سو

 3.7 2.9 ◊ 0.8 - - سوئيس 

 51.4 6.9 2.5 17.2 2.9 21.9 فرانسه

 33.7 12.3 0.2 6.8 0.5 13.9 فنالند

 0.9 - 0.1 ◊ - 0.8 قرقيزستان 

 87.6 - 0.6 9.5 - 77.5 قزاقستان

 1.6 0.2 - 1.4 - - لوكزامبورگ

 155.4 8.7 1.8 5.2 2.0 137.7 لهستان

 2.8 0.4 0.2 2.2 - - يتوانيل

 13.9 1.9 0.1 5.5 0.1 6.3 مجارستان

 3.2 0.6 ◊ 2.5 0.1 ◊ نروژ

 91.6 7.7 1.2 55.2 2.9 24.6 هلند

 43.0 0.3 5.4 10.9 - 26.4 يونان 

 75.1 0.7 6.8 14.5 ◊ 53.1 ساير 

 2893.2 185.7 73.8 1290.9 40.3 1302.5 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 17.2 ◊ 12.9 4.3 - - اردن

 106.2 - 1.4 104.8 - - امارات متحده عربي 

 25.9 - ◊ 25.9 - - بحرين 

 22.9 - 6.8 16.1 - - سوريه 

 67.8 - 27.6 40.1 - - عراق 

 284.0 - 134.2 149.8 - - عربستان سعودی 

 26.2 - 0.7 25.6 - - عمان 

 34.7 - - 34.7 - - قطر

 61.0 - 38.5 22.5 - - كويت

 17.0 - 17.0 - - - لبنان

 8.5 - 5.8 2.7 - - يمن 

 308.9 0.1 72.8 203.5 0.4 32.1 ساير

 980.3 0.1 317.6 630.1 0.4 32.1 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2413هاي قابل ا تراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-01جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

       آفريقا 

 237.6 0.3 0.2 - - 237.2 آفريقای جنوبي 

 59.6 - 4.0 55.6 - - الجزاير

 17.7 - 0.1 17.7 - - تونس

 2.9 0.2 2.7 - - - كنيا 

 30.3 - 11.8 18.5 - - ليبي 

 153.3 - 24.4 129.0 - - مصر

 23.7 - 5.8 5.8 - 12.0 مراكش

 0.3 - - 0.3 - - موزامبيك 

 23.6 - - 23.6 - - نيجريه 

 45.7 0.8 24.1 12.1 - 8.7 ساير 

 594.8 1.3 73.0 262.6 - 257.9 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 219.6 1.9 3.4 53.1 0.3 160.9 استراليا

 189.2 0.3 26.8 51.8 - 110.5 اندونزی 

 4.4 - ◊ 4.4 - - برونئي 

 52.0 - 6.7 44.1 - 1.2 بنگالدش 

 61.9 - 36.1 25.7 - 0.1 پاكستان 

 158.6 7.0 1.7 117.0 - 32.9 تايلند

 5.8 - 0.6 - - 5.3 جمهوری دموكراتيك كره

 4258.5 50.6 6.5 90.6 67.3 4043.5 چين 

 200.1 3.5 7.5 66.0 3.3 119.8 چين تايپه 

 11.7 0.6 ◊ 8.7 0.6 1.8 زالندنو 

 929.0 40.7 149.9 401.7 38.5 298.2 ژاپن 

 4.9 ◊ 3.4 - - 1.5 سريالنكا 

 47.9 1.4 2.3 43.9 - 0.4 سنگاپور 

 55.6 0.2 4.5 18.8 - 32.1 فيليپين 

 390.9 1.8 21.4 144.8 17.1 205.7 كره جنوبي 

 127.6 1.1 5.3 67.8 - 53.4 مالزی

 980.6 23.1 23.2 65.1 1.6 867.6 هندوستان 

 39.2 0.1 0.2 9.6 - 29.3 هنگ كنگ

 69.8 0.1 2.3 42.7 - 24.8 ويتنام 

 16.1 ◊ 7.3 3.1 - 5.7 ساير 

 7823.5 132.4 309.0 1258.7 128.9 5994.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 16188.5 462.4 1027.6 5066.2 181.2 9451.1 كل جهان 

 OECD  3428.8 96.1 2633.3 330.4 316.8 6805.3 كشورهای

 OECD 6022.3 85.1 2433.0 697.3 145.6 9383.3كشورهای 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(                                               2410در سال  OECDرهاي توليد ناويژه برق در كشوتركيب ( : 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 
 4331.0 212.4 18.4 78.9 830.4 281.0 2910.0 اياالت متحده آمريكا 

 639.5 11.8 - 5.3 107.0 378.9 136.6 كانادا 
 300.4 6.5 6.0 1.0 9.7 38.9 238.5 مكزيك 

 5271.0 230.6 24.4 85.2 947.1 698.7 3285.0 جمع آمريكاي شمالي 
        آمريكاي مركزي و جنوبي 

 76.7 1.8 - 5.9 - 24.2 44.7 شيلي 
 76.7 1.8 - 5.9 - 24.2 44.7 نوبي جمع آمريكاي مركزي وج

        اروپا و اورآسيا
 614.6 92.7 ◊ 56.6 97.1 25.4 342.6 لمانآ

 65.4 4.6 - 5.1 - 44.8 10.9 اتريش
 277.8 65.9 - 5.5 57.3 42.9 106.1 اسپانيا

 12.4 0.6 - 0.9 - ◊ 11.0 استوني
 26.8 0.7 - 0.8 15.6 4.5 5.2 اسلواكي 
 17.4 0.3 - 0.3 6.4 6.4 4.2 اسلووني
 335.0 35.5 - 25.5 63.7 8.8 201.5 انگلستان 

 277.9 39.5 5.9 18.5 - 58.7 155.4 ايتاليا
 26.3 5.1 - 0.6 - 1.0 19.6 ايرلند 
 18.1 ◊ 5.2 - - 12.9 ◊ ايسلند 
 72.5 8.0 - 5.6 33.6 1.5 23.8 بلژيك 

 52.9 12.7 0.2 3.3 - 16.5 20.2 پرتغال 
 250.4 8.6 2.3 1.1 - 40.4 198.1 يه ترك

 86.2 2.6 - 4.7 30.3 3.0 45.5 جمهوری چك 
 31.9 13.7 - 5.0 - ◊ 13.2 دانمارک 

 154.1 11.5 - 9.4 64.4 64.4 4.5 سوئد 
 71.5 0.7 - 2.7 27.6 39.7 0.8 سوئيس
 563.0 24.1 - 7.3 436.5 66.7 28.5 فرانسه
 68.0 1.4 - 11.7 23.6 13.4 18.0 فنالند

 2.9 0.1 - 0.2 - 1.2 1.4 لوكزامبورگ
 159.0 7.8 - 10.0 - 2.7 138.5 لهستان

 29.3 0.8 - 2.2 15.6 0.3 10.4 مجارستان
 142.3 2.5 - 0.4 - 136.6 2.8 نروژ
 102.5 6.7 - 6.5 4.1 0.1 85.0 هلند 

 47.7 7.4 - 0.3 - 4.6 35.5 يونان
 3506.0 353.6 13.7 184.0 875.8 596.5 1482.3 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 
 57.1 0.8 - 0.1 - ◊ 56.2 فلسطين اشغالي 
 57.1 0.8 - 0.1 - ◊ 56.2 جمع خاورميانه 
        آسيا و اقيانوسيه

 248.2 14.9 ◊ 3.5 - 18.5 211.3 استراليا
 43.5 2.3 7.3 0.6 - 24.3 9.1 زالندنو

 1025.1 29.4 2.6 41.8 - 87.1 864.2 ژاپن
 545.1 4.0 - 1.6 156.4 7.8 375.3 كره جنوبي

 1862.0 50.6 9.8 47.5 156.4 137.8 1460.0 جمع آسيا و اقيانوسيه  
 OECD 6328.2 1457.3 1979.3 322.6 47.9 637.4 10772.7جمع 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.اندهای جامد، پسماندهای صنعتي و شهری، بیوگاز و سوخت زيستي مايع ميچوب، پسماند چوب، ساير پسم( 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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  2410در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيك كشورهاي 2-04جدول ) 
 ساعت()گيگاوات    

 شرح
 آمريكاي شمالي

آمريكاي مركزي 

 وبي و جن
 اروپا

 اتريش آلمان شيلي مكزيك كانادا آمريكا

 44828 25443 24237 38893 378860 280960 آبي 

 3826 5857 - - 111 20055 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - 80 - 6070 - 18422 زمين گرمايي 

 746 34931 170 219 382 22500 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - 5 - - 1557 نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - 16 - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 3846 55970 1439 6234 11400 184137 باد

 306 1360 - 17 - 1776 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 678 12266 - - 224 16400 پسماند شهری : 

 285 6133 - - 146 8374 پسماند شهری تجديد پذير 

 393 6133 - - 78 8026  پسماند شهری تجديد ناپذير

 3485 11876 5873 900 4242 48171 سوخت زيستي جامد 

 616 30801 41 52 860 12485 بيو گاز 

 - - - - - - بيوديزل 

 - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 - 320 - - - 53 های زيستي مايعسوخت ساير

 54505 173047 31765 52385 395984 586461 كل توليد 

 

 ... ادامه2410در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيك كشورهاي 2-04ل )جدو
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 اروپا

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلووني اسلواكي استوني اسپانيا

 12873 988 58715 8775 6366 4497 27 42920 آبي 

 - 279 1690 2846 274 253 - 3836 ای هشامل : تلمبه ذخير

 5245 - 5659 - - - - - زمين گرمايي 

 - - 23694 3931 257 625 - 8925 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - - - 4728 نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - 3 - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 8 5136 15052 31615 4 6 604 52262 باد

 - - 85 1269 7 11 - - پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 - 133 4336 3558 - 27 111 1200 پسماند شهری : 

 - 68 2168 2258 - 18 - 600 پسماند شهری تجديد پذير 

 - 65 2168 1300 - 9 111 600 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 - 262 3617 14807 125 575 711 3552 سوخت زيستي جامد 

 - 164 6732 5859 130 181 28 796 يو گاز ب

 - - - - - - - - بيوديزل 

 - - 7 - 4 - - - سوخت زيستي مايع 

 - - 3687 - - - - - های زيستي مايعسوخت ساير

 18126 6683 121584 69817 6893 5922 1481 114383 كل توليد 
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 ... ادامه2410در سال  OECDماند به تفكيك كشورهاي ( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پس2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 اروپا

 سوئيس سوئد دانمارك جمهوري چك تركيه پرتغال بلژيك

 39701 64399 15 3005 40396 16455 1476 آبي 

 1665 14 - 1052 - 843 1173 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - - - - 1364 197 - زمين گرمايي 

 636 64 596 2122 - 630 3084 خورشيدی )فتوولتائيك( برق

 - - - - - - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 108 11475 13079 477 8385 12103 4568 باد

 182 72 - 6 93 9 466 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 1954 1169 1620 147 - 536 1285 پسماند شهری: 

 977 701 891 88 - 268 572 پسماند شهری تجديد پذير 

 977 468 729 59 - 268 713 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 285 8076 2949 2017 34 2512 3060 سوخت زيستي جامد 

 266 9 408 2556 950 277 652 بيو گاز 

 - - - - - - - بيوديزل 

 - - - - - - 15 سوخت زيستي مايع 

 - 27 - - - - 96 های زيستي مايعسوخت ساير

 43132 85291 18667 10330 51222 32719 14702 كل توليد 

 

 ... ادامه2410در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيك كشورهاي 2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 اروپا

 هلند نروژ مجارستان هستانل لوكزامبورگ فنالند فرانسه

 112 136636 301 2723 1168 13371 66741 آبي 

 - 720 - 551 1061 - 5797 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - - - - - - - زمين گرمايي 

 724 - 56 7 74 6 5861 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - - - 524 س امواج ، جزر و مد ،  اقيانو

 5806 2216 657 7673 73 1113 16979 باد

 - 10 5 38 - 70 166 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 3433 350 239 13 104 720 3846 پسماند شهری : 

 1890 175 137 - 39 430 1923 پسماند شهری تجديد پذير 

 1543 175 102 13 65 290 1923 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 2121 12 1701 9174 25 10724 1681 سوخت زيستي جامد 

 986 14 257 810 70 145 1584 بيو گاز 

 - - - - - - - بيوديزل 

 - - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 - - - - - - - های زيستي مايعسوخت ساير

 13182 139238 3216 20438 1514 26149 97382 كل توليد 
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 ... ادامه2410در سال  OECDناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيك كشورهاي ( : توليد 2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 آسيا و اقيانوسيه خاورميانه اروپا

جمع كشورهاي 
OECD يونان 

 فلسطين
 اشغالي

 كره جنوبي ژاپن زالندنو استراليا

 1457258 7823 87079 24335 18525 33 4582 آبي 

 61067 3859 5150 - 35 - 120 ای شامل : تلمبه ذخيره

 46050 - 2596 6416 1 - - زمين گرمايي 

 145652 1605 24388 17 4854 780 3768 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 6294 - - - 4 - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 1043 500 - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 474503 1165 5008 2210 10068 6 3621 باد

 10179 259 3901 - - - 71 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 60717 332 6036 - - - - پسماند شهری : 

 31292 133 3018 - - - - پسماند شهری تجديد پذير 

 29425 199 3018 - - - - پسماند شهری تجديد ناپذير 

 177127 452 31902 389 1817 - - سوخت زيستي جامد 

 70416 550 - 239 1635 84 179 بيو گاز 

 - - - - - - - بيو ديزل 

 26 - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 4183 - - - - - - های زيستي مايع سوخت ساير

 2453448 12686 160910 33606 36904 903 12221 كل توليد 

  .IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                           مأخذ:
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 2410مناطق جهان در سال  يك به تفك  OECDتركيب عرضه برق در كشورهاي ( : 2-14نمودار  )
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      2410در سال  OECD( : تركيب عرضه برق در كشورهاي 2-44جدول )
 )تراوات ساعت( 

(1)مصر  صادرات واردات توليد نام كشور
 

     آمريكاي شمالي

 4379.1 13.5 61.6 4331.0 متحده آمريكا اياالت 

 593.1 59.4 12.9 639.5 كانادا 

 300.2 2.4 2.1 300.4 مكزيك 
 5272.4 75.3 76.7 5271.0 جمع آمريكاي شمالي 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 76.7 - - 76.7 شيلي 
 76.7 - - 76.7 يمركزي و جنوبجمع آمريكاي 

     اروپا و اورآسيا 

 580.7 74.3 40.4 614.6 مان لآ

 74.7 17.4 26.7 65.4 اتريش 

 274.4 15.7 12.3 277.8 اسپانيا  

 9.7 6.5 3.7 12.4 استوني

 27.8 11.9 12.9 26.8 اسلواكي 

 14.7 9.9 7.3 17.4 اسلووني 

 355.5 2.7 23.2 335.0 انگلستان

 321.6 3.0 46.7 277.9 ايتاليا 

 28.4 0.7 2.9 26.3 ايرلند 

 18.1 - - 18.1 ايسلند 

 90.1 4.2 21.8 72.5 بلژيك 

 53.8 6.3 7.2 52.9 پرتغال 

 255.5 2.7 7.8 250.4 تركيه 

 69.2 28.1 11.2 86.2 جمهوری چك 

 34.8 9.8 12.7 31.9 دانمارک 

 138.5 29.5 13.9 154.1 سوئد 

 66.0 34.0 28.5 71.5 سوئيس 

 495.8 75.1 7.9 563.0 فرانسه 

 86.0 3.7 21.6 68.0 فنالند 

 7.8 2.1 7.0 2.9 لوكزامبورگ 

 161.2 11.3 13.5 159.0 لهستان 

 42.7 5.7 19.1 29.3 مجارستان 

 126.7 21.9 6.3 142.3 نروژ 

 117.2 18.1 32.9 102.5 هلند 

 56.5 0.6 9.5 47.7 يونان 
 3507.5 395.4 397.0 3506.0 و اورآسيا جمع اروپا 
     يانه خاورم

 52.2 4.9 - 57.1 فلسطين اشغالي 
 52.2 4.9 - 57.1 خاورميانه جمع 

     آسيا و اقيانوسيه 

 248.2 - - 248.2 استراليا 

 43.5 - - 43.5 زالندنو 

 1025.1 - - 1025.1 ژاپن 

 545.1 - - 545.1 كره جنوبي 
 1862.0 - - 1862.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 OECD 10772.7 473.7 475.6 10770.8جمع كشورهاي 

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 واردات + تولید = مصرف  –( صادرات 1
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 2413بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال  خودمصرفي( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، 2-41جدول )
 )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
 

         آمريكاي شمالي 

 3782.2 129.5 255.3 - 213.0 11.4 70.4 4306.2 مريكا آاياالت متحده 

 485.2 29.5 56.3 - 19.3 67.1 17.1 651.9 كانادا 

 241.6 5.0 42.5 - 10.0 1.2 1.2 297.1 مكزيك 

 4508.9 164.0 354.2 - 242.3 79.7 88.7 5255.2 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 120.9 0.5 22.3 - 3.8 0.3 14.7 139.5 آرژانتين 

 20.4 - 3.0 - 0.4 ◊ 0.7 23.3 اكوادور 

 9.9 - 1.3 - 0.3 0.2 - 11.7 گوئه واور

 487.4 21.3 93.6 - 7.6 0.5 40.3 570.3 برزيل

 9.0 - 3.5 - 0.5 47.4 - 60.4 پاراگوئه 

 38.1 - 4.6 - 0.6 - - 43.4 پرو 

 8.9 - 0.2 - 0.3 - - 9.5 ترينيداد و توباگو 

 14.9 - 2.1 - 0.7 - - 17.7 نيكن جمهوری دومي

 65.2 0.9 4.9 - 3.3 - - 73.1 شيلي

 52.9 - 7.6 - 1.1 1.4 ◊ 64.7 كلمبيا 

 15.2 - 2.9 - 1.0 - - 19.1 كوبا 

 97.2 1.8 25.6 - 5.7 - 0.7 123.2 ونزوئال

 85.3 - 12.2 - 3.5 1.5 1.7 100.5 ساير 

 1025.3 24.5 183.8 - 28.8 51.2 58.2 1256.2 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

         اروپا و اورآسيا 

 16.0 2.7 3.3 - 1.0 0.5 0.1 23.4 آذربايجان

 518.1 21.9 24.5 - 36.5 71.4 39.2 633.2 آلمان 

 62.9 6.8 3.4 - 2.4 17.7 25.0 68.3 اتريش

 44.9 1.6 4.8 - 3.1 12.8 12.9 54.2 ازبكستان

 232.0 11.0 25.0 - 9.1 16.6 9.9 283.6 اسپانيا 

 6.8 0.5 0.9 - 1.5 6.3 2.7 13.3 استوني

 25.1 1.4 0.8 ◊ 1.7 10.6 10.7 28.8 اسلواكي 

 12.6 0.5 0.8 - 1.0 8.7 7.5 16.1 اسلووني 

 317.3 11.6 26.8 - 17.9 3.1 17.5 359.2 انگلستان 

 137.5 10.9 20.7 - 15.3 9.9 ◊ 194.4 اوكراين

 287.4 12.4 21.2 - 11.0 2.2 44.3 289.8 ايتاليا

 24.2 0.8 2.0 - 1.0 0.4 2.5 26.1 ايرلند 

 16.8 0.2 0.4 0.2 0.3 - - 18.1 ايسلند 

 81.0 3.9 4.0 - 3.3 7.6 17.2 83.5 بلژيك 

 27.5 2.2 3.9 - 4.0 9.5 3.4 43.8 بلغارستان 

 45.3 2.5 5.5 - 1.3 5.3 8.1 51.7 پرتغال 

 13.5 0.1 2.5 - 0.1 1.1 0.1 17.1 تاجيكستان

 10.3 1.9 2.4 - 1.4 2.9 - 18.9 تركمنستان 

 196.2 1.9 37.1 - 11.2 1.2 7.4 240.2 تركيه
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 ... ادامه2413( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال 2-41جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
توليد 

 (1)هناويژ
 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

انتقال و 

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(3)انرژي
 

مصر  

(0)نهايي
 

 56.7 3.2 4.1 ◊ 6.2 27.5 10.6 87.1 جمهوری چك 

 31.5 0.9 1.9 0.2 1.6 10.4 11.5 34.7 دانمارک 

 744.1 130.0 107.0 - 64.3 18.4 4.7 1059.1 روسيه

 29.9 2.4 3.3 - 2.2 3.0 9.4 31.5 وسيه سفيدر

 40.6 4.8 7.0 - 4.8 4.8 2.7 58.9 روماني

 125.0 3.1 10.0 1.5 3.6 22.7 12.7 153.2 سوئد 

 59.3 2.1 4.8 ◊ 1.7 32.3 29.9 70.3 سوئيس 

 440.7 23.5 37.6 ◊ 23.8 60.1 11.7 572.5 فرانسه

 79.9 1.3 2.6 0.2 2.9 1.9 17.6 71.3 فنالند 

 10.3 0.1 2.8 - 0.2 0.4 - 14.0 قرقيزستان 

 66.3 7.6 11.2 - 9.6 3.0 2.1 95.4 قزاقستان 

 6.2 1.5 0.1 - ◊ 1.9 6.9 2.9 لوكزامبورگ

 124.1 11.2 10.2 - 14.5 12.3 7.8 164.6 لهستان 

 9.0 1.6 0.9 ◊ 0.3 1.1 8.1 4.8 ليتواني 

 34.9 1.4 3.7 - 2.2 4.8 16.6 30.3 مجارستان

 109.3 7.6 10.7 1.0 0.6 15.2 10.1 134.2 نروژ 

 106.2 4.4 4.5 - 4.1 15.0 33.3 100.9 هلند 

 48.8 1.8 3.9 - 4.6 3.9 5.8 57.2 يونان 

 106.2 3.8 17.4 ◊ 6.8 29.3 33.8 129.5 ساير

 4304.2 306.8 433.7 3.0 277.0 455.7 443.9 5335.6 جمع اروپا و اورآسيا 

         ه خاورميان

 14.5 0.1 2.4 - 0.6 0.1 0.4 17.3 اردن

 91.5 - 7.6 - 7.1 - - 106.2 امارات متحده عربي

 24.5 - 1.4 - 0.1 0.1 0.1 25.9 بحرين 

 18.8 - 3.6 - 3.0 0.5 - 25.9 سوريه

 60.7 - 22.1 - - - 9.2 73.6 عراق 

 248.2 9.2 20.0 - 6.6 - - 284.0 عربستان سعودی 

 22.8 - 2.9 - 0.6 - - 26.2 عمان

 30.1 - 2.2 - 2.4 - - 34.7 قطر

 39.8 6.4 7.4 - 7.4 - - 61.0 كويت 

 17.2 - 1.8 - - - 0.5 18.2 لبنان 

 5.0 - 2.2 - 1.3 - - 8.5 يمن 

 262.4 2.8 41.5 - 12.2 16.4 4.1 330.3 ساير

 835.4 18.5 115.0 - 41.2 17.1 14.4 1011.8 جمع خاورميانه 

         آفريقا 

 196.1 16.2 21.5 - 14.6 13.9 9.4 256.1 آفريقای جنوبي 

 43.2 0.8 11.0 - 4.9 0.4 0.3 59.9 الجزاير 

 14.7 0.2 2.7 - 0.6 0.2 0.2 18.4 تونس 
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 . ادامه..2413( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال 2-41جدول )
 )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
 

 7.3 - 1.6 - - ◊ 0.1 8.9 كنيا 

 22.5 - 5.8 - 2.1 ◊ 0.1 30.3 ليبي

 143.2 - 18.7 - 5.5 0.5 0.1 167.8 مصر

 28.4 1.4 4.6 - 0.1 0.2 5.6 28.1 مراكش 

 11.3 - 2.6 - 0.2 9.1 8.3 14.9 موزامبيك 

 23.5 0.2 4.4 - 0.8 - - 29.0 نيجريه

 105.1 0.2 21.1 - 3.5 3.9 12.6 121.4 ساير 

 595.1 19.0 94.0 - 32.4 28.2 36.6 734.7 جمع آفريقا

         آسيا و اقيانوسيه 

 206.0 12.1 14.8 - 16.2 - - 249.1 استراليا

 188.4 - 20.7 - 7.9 - 3.0 215.6 اندونزی

 3.2 0.4 0.4 - 0.4 - - 4.4 برونئي 

 42.6 - 7.0 - 3.2 - - 53.0 بنگالدش 

 78.9 - 16.7 - 3.4 - 0.4 97.8 پاكستان 

 164.3 - 10.3 - 6.2 1.3 12.6 165.7 تايلند

 14.6 - 3.1 - 1.9 - - 19.5 جمهوری دموكراتيك كره

 4499.7 231.8 314.1 - 390.3 18.7 7.4 5447.2 چين 

 226.6 7.4 7.3 - 11.1 - - 252.0 چين تايپه 

 37.9 0.9 2.9 - 1.4 - - 43.3 زالندنو 

 950.2 22.6 47.5 1.1 37.9 - - 1045.3 ژاپن 

 10.6 - 1.2 - 0.3 - - 12.0 سريالنكا 

 45.8 - 0.2 - 1.9 - - 48.0 سنگاپور 

 61.6 - 7.7 - 6.0 - - 75.3 فيليپين 

 487.1 16.4 18.3 - 20.5 - - 542.0 كره جنوبي 

 127.4 - 5.6 - 5.6 - 0.2 138.3 مالزی

 890.1 7.2 220.3 - 81.6 - 5.6 1193.5 هندوستان 

 42.6 - 5.6 - - 1.7 10.7 39.2 هنگ كنگ 

 114.1 - 11.4 - 3.1 1.3 2.8 127.0 ويتنام 

 41.0 - 7.0 - 1.2 7.4 12.5 44.1 ساير 

 8232.7 298.8 722.0 1.1 600.1 30.3 55.3 9812.3 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 19501.7 831.7 1902.6 4.1 1221.8 662.1 697.0 23405.7 كل جهان 
 OECD  10858.5 455.2 443.5 488.7 4.1 691.5 354.7 9353.7 كشورهای

 OECD 12547.2 241.8 218.7 733.1 ◊ 1211.1 477.0 10148.0كشورهای غير 

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 باشد.  ای مي های ذخیره و تولید تلمبه و مولدهای اختصاصيبا فعالیت اصلي تولید برق  تولیدكنندگام ناويژه شامل تولیدِ(  تولید 1
 باشد. 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. ارف ميها و ساير مص نیروگاه      
 ها، ساير مصارف، تلفات انتقال و توزيع و خودمصرفي بخس انرژی با مصرف نهايي ناشي ازواردات، صادرات، مصارف داخلي نیروگاه ،اختالف تولید ناويژه( 4

 باشند. مي 50/5مقادير كمتر از                                                                                      باشد. اختالف آماری مي      
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 ساعت(  گيگاوات)                                            2413و  2412، 2440هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-42جدول )

 2413 2412 2440 نام كشور
 2413/ 2412تغييرات 

  )درصد(

 2413سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 19.4 1.8 3782151 3726832 3636065 اياالت متحده آمريكا

 2.5 1.9- 485191 495718 506753 كانادا 

 1.2 5.4 241571 229807 179166 مكزيك

 23.1 1.5 4508913 4452357 4321984 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 1.2 120944 119871 85247 آرژانتين

 0.1 5.6 20426 19393 10005 دوراكوا

 ◊ 2.2 9855 9674 6258 اوروگوئه

 2.5 3.3 487381 472932 346746 برزيل

 ◊ 10.0 9018 8222 4435 پاراگوئه

 0.2 6.2 38088 35969 21533 پرو

 ◊ 4.6 8926 8560 5820 ترينيداد و توباگو

 0.1 0.6- 14931 15056 9721 جمهوری دومينيكن

 0.3 5.0 65176 62219 47056 شيلي 

 0.3 4.3 52895 50865 38567 كلمبيا 

 0.1 4.5 15156 14545 12267 كوبا

 0.5 10.9 97208 87873 69519 ونزوئال

 0.4 3.2 85290 82838 71419 ساير

 5.3 4.1 1025294 988017 728593 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 4.1 15982 15394 16942 آذربايجان

 2.7 1.2- 518089 525834 521268 آلمان 

 0.3 0.3 62940 62951 56777 اتريش

 0.2 3.5 44867 43460 41372 ازبكستان

 1.2 3.2- 232009 240248 230669 اسپانيا 

 ◊ 2.0- 6820 6978 5913 استوني

 0.1 5.1 25084 23937 24027 اسلواكي 

 0.1 0.6 12590 12549 12546 اسلووني 

 1.6 0.1 317301 317832 338946 انگلستان 

 0.7 0.2 137531 137668 120039 اوكراين

 1.5 2.9- 287398 296742 295531 ايتاليا 

 0.1 0.4 24201 24163 23059 ايرلند 

 0.1 3.0 16821 16374 7760 ايسلند 

 0.4 0.1- 80985 81315 80609 بلژيك 

 0.1 0.9- 27532 27845 24906 بلغارستان 

 0.2 1.9- 45257 46241 44668 پرتغال 
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 ساعت(  گيگاوات)                             ... ادامه2413و  2412، 2440هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-42جدول )

 2413 2412 2440 نام كشور
 2413/ 2412تغييرات 

  )درصد(

 2413سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 1.4- 13487 13711 14096  تاجيكستان

 0.1 6.9 10334 9695 6856 تركمنستان

 1.0 2.0 196168 192896 119618 تركيه

 0.3 0.3 56691 56654 53832 جمهوری چك 

 0.2 0.5 31481 31404 32971 دانمارک 

 3.8 0.8 744091 740285 645532 روسيه

 0.2 1.2- 29935 30378 27235 روسيه سفيد

 0.2 3.9- 40628 42386 38775 روماني 

 0.6 1.5- 125016 127286 130361 سوئد 

 0.3 0.9 59313 58959 56164 سوئيس

 2.3 1.8 440710 434093 420160 فرانسه 

 0.4 0.7- 79918 80692 83102 فنالند 

 0.1 7.3 10267 9591 6975 قرقيزستان

 0.3 2.6- 66285 68248 43250 قزاقستان

 ◊ 0.3- 6230 6269 6393 لوكزامبورگ 

 0.6 1.4 124059 122674 104667 لهستان 

 ◊ 0.7 8955 8921 7650 ليتواني

 0.2 6.5 34856 32812 31818 مجارستان 

 0.6 1.0- 109270 110694 107915 نروژ

 0.5 0.0 106172 106476 104715 هلند 

 0.3 5.9- 48791 52017 49738 يونان 

 0.5 0.8 106152 105562 90998 ساير 

 22.1 0.1- 4304216 4321234 4027853 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.1 1.9 14472 14245 8111  اردن

 0.5 4.0 91499 88247 44895 امارات متحده عربي 

 0.1 5.4 24513 23320 15403 بحرين

 0.1 20.1- 18805 23600 21250 سوريه

 0.3 26.1 60735 48309 31636 عراق

 1.3 7.6 248226 231307 127431 عربستان سعودی

 0.1 9.0 22790 20956 8825 عمان

 0.2 0.1- 30066 30184 11130 قطر

 0.2 0.4 39779 39734 26818 كويت 

 0.1 25.0 17174 13776 11003 لبنان 

 ◊ 19.7 4970 4163 2941 يمن 

 1.3 4.7 262419 251206 170191 ساير

 4.3 6.2 835448 789047 479634 نه جمع خاورميا
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 ساعت(  گيگاوات)                             ... ادامه2413و  2412، 2440هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-42جدول )

 2413 2412 2440 نام كشور
 2413/ 2412تغييرات 

  )درصد(

 2413سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا 

 1.0 0.2- 196066 197094 188263 آفريقای جنوبي 

 0.2 6.1 43158 40777 23608 الجزاير

 0.1 2.7 14728 14386 11051 تونس

 ◊ 10.0 7280 6637 4463 كنيا

 0.1 14.9- 22465 26484 15373 ليبي 

 0.7 2.4 143204 140257 85088 مصر

 0.1 3.3 28385 27561 16289 مراكش

 0.1 3.4 11281 10939 8783 موزامبيك

 - 0.3 834 834 401 نيجريه 

 0.7 3.4 127738 123849 80395 ساير 

 3.1 1.4 595139 588818 433714  جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه 

 1.1 1.8- 206024 210397 189317 استراليا

 1.0 7.9 188411 175041 100097 اندونزی 

 ◊ 1.4- 3155 3208 2581 برونئي 

 0.2 6.6 42634 40088 20489 بنگالدش 

 0.4 3.0 78890 76788 61397 پاكستان 

 0.8 1.9 164322 161749 115044 تايلند

 0.1 1.8 14584 14369 16416 جمهوری دموكراتيك كره

 23.1 9.3 4499666 4128095 1719455 چين 

 1.2 2.1 226639 222657 190952 چين تايپه

 0.2 1.4- 37889 38521 37480 زالندنو 

 4.9 1.3 950236 940513 962494 ژاپن 

 0.1 1.7 10554 10408 6070 سريالنكا

 0.2 4.2 45808 44097 30758 سنگاپور 

 0.3 4.3 61567 59211 44076 فيليپين 

 2.5 1.5 487125 481405 337938 كره جنوبي 

 0.7 5.9 127359 120638 77252 مالزی

 4.6 7.3 890055 831823 463150 هندوستان 

 0.2 0.8- 42649 43123 39225 هنگ كنگ

 0.6 8.5 114100 105410 39596 ويتنام 

 0.2 8.9 41023 37788 20125 ساير 

 42.2 6.6 8232690 7745329 4473912 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.5 19501700 18884802 14465690 كل جهان 

 OECD  8880480 9305306 9353678 0.8 48.0 كشورهای

 OECD 5585210 9579496 10148022 6.2 52.0كشورهای غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. مي 50/5مقادير كمتر از
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 2413هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال برق به تفكيك بخش( : مصر  نهايي 2-43جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

        آمريكاي شمالي 

 3782151 169310 29696 7234 846485 1338394 1391032 مريكا آاياالت متحده 

 485191 32915 9958 4705 180504 99776 157333 كانادا 

 241571 17293 10282 1130 137492 23004 52370 مكزيك 

 4508913 219518 49936 13069 1164481 1461174 1600735 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 120944 - 1065 621 48928 30234 40096 آرژانتين 

 20426 1727 - 10 8360 4449 5880 اكوادور

 9855 - 311 - 2630 2954 3960 اوروگوئه 

 487381 - 24129 2596 210084 125676 124896 برزيل

 9018 - - - 1931 3168 3919 پاراگوئه

 38088 - 974 22 20705 7792 8595 پرو

 8926 - - - 5396 973 2557 ترينيداد و توباگو 

 14931 - 1030 46 6494 2532 4829 جمهوری دومينيكن

 65176 108 147 511 42634 10908 10868 شيلي

 52895 217 2510 77 16123 12525 21443 كلمبيا 

 15156 - 323 296 3923 2880 7734 كوبا

 97208 - 485 308 49445 22762 24208 ونزوئال 

 85290 6407 1530 - 31717 16381 29255 ساير  

 1025294 8459 32504 4487 448370 243234 288240 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا 

 15982 - 910 531 2996 4829 6716 آذربايجان

 518089 - - 11985 224269 145835 136000 آلمان 

 62940 - 799 3098 28192 13164 17687 اتريش

 44867 - 14602 1476 17183 3476 8130 ازبكستان

 232009 3885 3867 4302 69981 77461 72513 اسپانيا 

 6820 - 206 63 2156 2530 1865 استوني

 25084 - 253 567 11785 7549 4930 اسلواكي 

 12590 - - 154 5878 3329 3229 اسلووني

 317301 - 3874 4109 98008 97857 113453 انگلستان 

 137531 - 3968 8690 58584 24911 41378 اوكراين

 287398 - 5677 10775 114981 88982 66983 ايتاليا 

 24201 - 558 42 9287 6366 7948 ايرلند 

 16821 - 266 - 14678 1040 837 ايسلند 

 80985 - 270 1679 37230 21999 19807 بلژيك 

 27532 - 253 277 8531 7934 10537 بلغارستان 

 45257 - 942 390 15993 15618 12314 پرتغال 

 13487 - 4103 38 5496 946 2904 تاجيكستان

 10334 879 3286 268 3729 - 2172 تركمنستان
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 ... ادامه 2413هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيك بخش2-43جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 196168 - 4914 826 91384 54072 44972 تركيه 

 56691 2225 783 2003 22999 13965 14716 جمهوری چك 

 31481 - 2081 386 8395 10312 10307 دانمارک 

 744091 - 15112 90559 336692 161757 139971 روسيه

 29935 - 1620 1450 12719 7760 6386 روسيه سفيد

 40628 - 822 1126 18823 7961 11896 روماني 

 125016 - 1244 2750 52014 30805 38203 سوئد 

 59313 - 997 3142 18767 17640 18767 سوئيس 

 440710 1793 8771 12780 111440 138022 167904 فرانسه

 79918 - 1495 733 38694 17481 21515 فنالند 

 10267 721 254 41 1464 2258 5529 قرقيزستان 

 66285 - 801 2960 44838 7014 10672 قزاقستان 

 6230 - 38 129 2501 2685 877 لوكزامبورگ

 124059 - 1539 3156 47828 43094 28442 لهستان 

 8955 - 174 74 2986 3130 2591 ليتواني 

 34856 - 719 1227 14823 7507 10580 مجارستان

 109270 - 2261 731 43474 25751 37053 نروژ 

 106172 - 8173 1747 34915 36205 25132 هلند 

 48791 - 2704 267 11366 17008 17446 يونان 

 106152 4881 1169 1440 28502 22736 47424 ساير

 4304216 14384 99505 175971 1673581 1150989 1189786 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 14472 - 2076 - 3425 2706 6265 اردن

 91499 13132 - - 10237 32923 35207 ده عربيامارات متح

 24513 - 52 - 13180 4855 6426 بحرين 

 18805 1926 - - 6324 1954 8601 سوريه

 60735 30683 - - 10294 3178 16580 عراق 

 248226 672 4290 - 41947 75639 125678 عربستان سعودی 

 22790 - 299 - 3686 8018 10787 عمان

 30066 2540 - - 9944 5145 12437 قطر

 39779 - - - - 14059 25720 كويت 

 17174 3242 - - 4508 2877 6547 لبنان 

 4970 902 - - 203 732 3133 يمن 

 262419 6965 35580 394 88343 50044 81093 ساير

 835448 60062 42297 394 192091 202130 338474 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 196066 3340 5689 3807 116499 28086 38645 ای جنوبي آفريق

 43158 8784 727 796 15670 - 17181 الجزاير 

 14728 - 1011 93 5304 4026 4294 تونس 
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 ... ادامه 2413هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيك بخش2-43جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 7280 - - - 3942 1107 2231 كنيا

 22465 8399 1449 - 1892 5237 5488 ليبي

 143204 - 6361 517 40725 34589 61012 مصر

 28385 - 3369 322 10303 5032 9359 مراكش 

 11281 378 26 - 9295 166 1416 موزامبيك

 23487 - - - 3899 6130 13458 نيجريه

 105085 8496 2496 48 39810 16142 38093 ساير 

 595139 29397 21128 5583 247339 100515 191177 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 206024 - 2224 3915 79107 60369 60409 استراليا

 188411 - 1535 - 64680 46162 76034 اندونزی

 3155 - - - 189 1627 1339 برونئي 

 42634 471 1244 - 23915 2739 14265 بنگالدش 

 78890 - 8036 - 23297 10840 36717 پاكستان 

 164322 983 352 164 68606 56428 37789 تايلند 

 14584 7292 - - 7292 - - جمهوری دموكراتيك كره 

 4499666 355322 102687 56925 3017543 268273 698916 چين 

 226639 18082 2752 1279 132049 28910 43567 چين تايپه 

 37889 242 2376 62 13467 9422 12320 زالند نو 

 950236 13127 908 18335 271223 361463 285180 ژاپن

 10554 - - - 3590 2764 4200 سريالنكا 

 45808 351 - 2370 18641 17680 6766 سنگاپور 

 61567 - 1859 112 20678 18304 20614 فيليپين 

 487125 - 13061 2168 255697 152205 63994 كره جنوبي 

 127359 - 375 242 60123 40313 26306 مالزی

 890055 50264 160331 15447 374278 82498 207237 هندوستان 

 42649 89 - - 3109 28355 11096 هنگ كنگ 

 114100 - 1574 - 63423 10314 38789 ويتنام 

 41023 4440 342 204 15381 6926 13730 ساير 

 8232690 450663 299656 101223 4516288 1205592 1659268 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 19501700 782483 545026 300727 8242150 4363634 5267680 كل جهان 

 OECD  2942845 2969528 2969193 105101 123013 243998 9353678 كشورهای

 OECD 2324835 1394106 5272957 195626 422013 538485 10148022های غير كشور

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
  گردد.( ساير شامل مصارف غیرمشخص مي2                                               گردد. ( بخس كشاورزی شامل اطالعات جنگل داری و شیالت نیز مي1
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  2412-2410و  2440از انرژي خورشيدي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-40جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)نهايي  مصر  توليد

2440 2412 2413 2410 2440 2412 2413 

        مالي آمريكاي ش

 60331 62016 52946 74003 69078 70373 58962 اياالت متحده آمريكا 

 1553 1553 - 1553 1553 1553 ● كانادا 

 7141 6423 3102 7882 7141 6423 3102 مكزيك 

 69025 69992 56048 83438 77772 78349 62064 آمريكاي شمالي جمع 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 23064 20827 3646 ● 23064 20827 3646 برزيل

 303 286 2351 ● 530 501 2351 پرو

 780 772 - 780 788 772 - شيلي 

 24147 21885 5997 780(3) 24382 22100 5997 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اورآسيا 

 498 494 57 ● 498 494 57 آلباني 

 24408 24109 9216 25001 24409 24120 9216 آلمان

 7383 7239 3561 7814 7446 7302 3561 اتريش 

 9979 9224 2224 88170 82243 71295 2228 اسپانيا 

 233 222 - 234 235 224 - اسلواكي 

 404 392 - 404 404 392 - اسلووني

 7935 6377 1028 7935 7935 6377 1028 انگلستان 

 7040 6503 774 7602 7042 6504 774 ايتاليا

 472 427 12 512 472 427 12 ايرلند

 788 641 111 851 788 641 111 بلژيك 

 798 645 - ● 798 645 - بلغارستان 

 3046 2820 876 3218 3046 2820 876 پرتغال 

 33284 32155 15698 33620 33284 32155 15698 تركيه 

 600 561 85 691 600 561 85 جمهوری چك

 552 534 344 996 1026 880 393 دانمارک 

 9 4 - ● 9 4 - روماني 

 468 464 200 468 468 464 200 سوئد

 2042 1853 722 2250 2042 1853 722 سوئيس 

 3631 3320 919 4127 3632 3320 919 فرانسه 

 52 47 18 60 52 47 18 فنالند

 2751 2700 1658 ● 2751 2700 1658 قبرس

 341 298 - ● 341 298 - كرواسي

 12 11 7 ● 12 11 7 كوزوو 



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

111 

 ... ادامه2412-2410و  2440 از انرژي خورشيدي در سال (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-40جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2440 2412 2413 2410 2440 2412 2413 

 47 6 - ● 47 6 - گرجستان

 639 544 4 699 639 544 4 لهستان 

 104 88 7 128 104 88 7 وكزامبورگل

 173 169 17 ● 173 169 17 مالتا

 250 242 75 263 250 247 76 مجارستان 

 1089 1069 718 1108 1089 1069 718 هلند 

 7831 7720 4501 7826 7831 7720 4501 يونان 

 116859 110878 42832 193977(3) 189666 173377 42886 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 6071 5862 2805 ● 6071 5862 2805 اردن

 46070 46070 30322 46070 46070 46070 30322 فلسطين اشغالي

 999 839 284 ● 999 839 284 لبنان

 53140 52771 33411 46070(3) 53140 52771 33411 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 3804 3253 720 ● 3804 3253 720 آفريقای جنوبي

 - - 6 ● - - 6 بوتسوانا

 1650 1480 - ● 1650 1480 - تونس

 72 72 - ● 72 72 - ناميبيا

 5526 4805 726 ● 5526 4805 726 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 12836 12348 2616 13354 12874 12387 2622 استراليا

 784229 539411 89889 ● 784513 539509 89889 چين

 4343 4390 3568 ● 4343 4390 3568 چين تايپه

 364 364 210 364 364 364 210 زالند نو 

 13254 14538 24237 11844 13254 14539 24237 ژاپن 

 1164 1099 1513 1164 1164 1099 1513 كره جنوبي 

 18703 19521 2691 ● 18703 19521 2691 هندوستان

 834893 591671 124724 26726(3) 835215 591809 124730 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1103590 852002 263738 ● 1185701 923211 269814 كل جهان 

 OECD  162115 322630 337323 350991 156039 251734 255723 كشورهای

 OECD 107699 600581 848378 ● 107699 600268 847867كشورهای غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
های خورشیدی و استفاده های انرژی خورشیدی مانند پانلآوری( استفاده مستقیم از خورشید تنها شامل يك مرحله بین جذب اشعه خورشید توسط فن1

 باشد.مي 2513( آخرين آمار مصرف نهايي مربوط به سال 2                                                گردد. رت برق يا حرارت ميمستقیم از آم به صو

 باشند.      در دسترس نميمقادير                                                        گردد.مي OECD( تنها شامل تولید كشورهای 3
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  2412-2410و  2440از انرژي زمين گرمايي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-44ل )جدو
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2440 2412 2413 2410 2440 2412 2413 

        آمريكاي شمالي 

 9285 9285 31441 376984 361720 362965 359861 اياالت متحده آمريكا 

 - - - 216000 139267 209412 236772 مكزيك 

 9285 9285 31441 592984 (3) 500987 572377 596633 آمريكاي شمالي جمع 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 102 102 99 ● 102 102 99 اكوادور

 - - - ● 56160 55260 36396 السالوادور

 - - - ● 48654 48654 39237 كاستاريكا 

 - - - ● 7632 8856 7884 گواتماال 

 - - - ● 24444 18828 9180 نيكاراگوئه 

 102 102 99 ● 136992 131700 92796 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اورآسيا 

 2852 2682 1609 7656 6140 3767 1716 آلمان

 329 346 240 1406 1527 1526 1157 اتريش 

 759 738 225 825 759 738 225 اسپانيا 

 69 55 51 273 273 245 339 اسلواكي 

 1528 1365 - 1566 1606 1449 - اسلووني

 33 33 33 33 33 33 33 انگلستان 

 4987 4950 8916 218484 210020 207551 204658 ايتاليا

 4087 4416 3833 168829 174325 167814 71923 ايسلند 

 - - - 140 140 123 109 بلژيك 

 1400 1400 - ● 1400 1400 - بلغارستان 

 65 65 42 7301 7564 5652 3245 پرتغال 

 61252 61254 33949 62425 110363 93636 37297 تركيه 

 - - - 228 229 288 82 دانمارک 

 - - - ● 18872 17179 14508 روسيه 

 1049 902 518 ● 1090 974 564 روماني

 13630 12184 5507 15248 13630 12184 5507 سوئيس

 187 260 - ● 188 261 - صربستان

 1396 1396 5442 9420 9420 8024 5442 فرانسه 
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 ... ادامه2412-2410و  2440از انرژي زمين گرمايي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-44جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2440 2412 2413 2410 2440 2412 2413 

 62 62 - ● 62 62 - قبرس

 286 291 - ● 286 291 - كرواسي

 520 380 410 ● 600 452 410 گرجستان 

 778 661 318 804 778 661 318 لهستان

 - - - ● 70 158 122 ليتواني

 4104 4071 3333 4947 4720 4490 3600 مجارستان 

 328 396 448 ● 379 454 492 مقدونيه 

 993 495 - 1447 993 495 - هلند 

 812 909 400 798 812 909 400 يونان 

 101506 99311 65274 501830(3) 566279 530816 352147 جمع اروپا و اورآسيا 

 - - - - - - - خاورميانه 

        آفريقا 

 - - - ● 72252 57564 37260 كنيا 

 - - - ● 72864 58140 37260 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 - - - 36 18 18 - اليااستر

 - - - ● 677808 678024 479232 اندونزی 

 - - - ● 36 36 72 تايلند 

 184691 173359 88353 ● 188615 177859 92276 چين

 10757 9963 9286 184949 177688 161914 75293 زالند نو 

 7343 7409 9377 100122 100791 101351 130828 ژاپن 

 - - - ● 345780 369000 370152 فيليپين 

 3642 2733 56 4673 3641 2733 56 كره جنوبي 

 206433 193464 107072 289780(3) 1494377 1490935 1147909 جمع آسيا و اقيانوسيه

 317326 302162 203886 ● 2771499 2783968 2226745 كل جهان 

 OECD  1138861 1347978 1326457 1384594 114058 125010 128701 كشورهای

 OECD 1087884 1435990 1445042 ● 89828 177152 188625كشورهای 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( ميسه از انرژی موجود در پواستفاد ،( استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمايي1

 رود. نواحي دارای پتانسیل انرژی زمین گرمايي به صورت مستقیم برای گرمايس، كشاورزی و ساير موارد از اين دست به كار مي

 شد.بامي 2513( آخرين آمار مصرف نهايي مربوط به سال 2

 باشند.  در دسترس نميمقادير                                                        گردد.مي OECD( تنها شامل تولید كشورهای 3
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  )هزار بشكه در روز(                    2412-2410 و 2440هاي هاي زيستي در جهان طي سال ( : توليد سوخت2-44جدول )

 2410 2413 2412 2440 نام كشور
 2410/ 2413تغييرات 

 )درصد(

 2410سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 42.5 5.6 603.5 571.5 546.1 127.7 اياالت متحده آمريكا

 1.6 10.2 23.0 20.8 20.0 2.3 كانادا 

 0.1 - 1.1 1.1 0.3 - مكزيك

 44.2 5.8 627.5 593.4 566.4 129.9 جمع آمريكاي شمالي

       مريكاي مركزي و جنوبيآ

 3.6 30.9 51.8 39.6 49.4 0.2 آرژانتين

 23.5 5.5 334.5 316.9 271.3 143.3 برزيل

 0.9 3.6 13.2 12.7 12.2 - كلمبيا

 0.6 - 8.2 8.2 8.2 3.0 ساير

 28.7 8.0 407.5 377.3 341.1 146.4 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 3.8 2.0 53.9 52.9 57.8 17.8 آلمان

 0.4 12.7- 6.2 7.1 7.4 1.0 اتريش 

 1.3 32.2 18.8 14.2 11.7 4.2 اسپانيا 

 0.7 - 9.7 9.7 5.7 0.2 انگلستان

 0.6 - 8.7 8.7 5.8 5.5 ايتاليا 

 0.8 4.9 11.0 10.5 10.8 -  بلژيك 

 0.4 18.2 4.9 4.2 6.8 - پرتغال 

 0.4 - 6.1 6.1 6.1 0.9 سوئد 

 3.2 2.2 45.6 44.6 41.5 7.7 فرانسه 

 0.1 - 0.9 0.9 3.5 - فنالند 

 1.0 3.3 14.0 13.5 12.6 0.1 لهستان 

 2.0 - 29.0 29.0 25.0 0.1 هلند 

 1.8 3.1 25.7 24.9 24.5 3.3 ساير

 16.5 3.6 234.6 226.4 219.3 40.8 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - - 0.1 0.1 0.1 - جمع خاورميانه 

       آفريقا 
 - 0.2 0.4 0.4 0.4 0.1 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.2 16.9- 3.1 3.7 3.5 0.1 استراليا 

 3.5 40.5 49.1 34.9 27.8 - اندونزی

 2.0 12.1 28.2 25.1 19.9 0.1 تايلند

 2.9 3.4 41.8 40.5 38.7 9.9 چين

 0.4 1.8- 6.1 6.2 5.4 0.1 كره جنوبي 

 0.5 29.1 6.4 5.0 4.2 2.0 هندوستان 

 1.2 54.3 16.8 10.9 7.9 - ساير

 10.7 19.9 151.4 126.2 107.4 12.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 7.4 1421.5 1323.8 1234.7 329.3 كل جهان 
 OECD  170.6 788.5 822.6 864.1 5.1 60.8كشورهای 

 OECD 158.7 446.2 501.2 557.4 11.2 39.2كشورهای غير 

 16.4 3.7 233.0 224.8 217.1 40.6 اتحاديه اروپا 

BP Amoco Statistical Review of World Energy, Edition  2015.      مأخذ:
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  0241در سال  OECDت برق در كشورهاي ( : قيمت و درصد ماليا2-41جدول )  
 / كيلووات ساعت(سنت)

 نام كشور 
 خانگي صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

     آمريكاي شمالي

 ● 12.5 ● 7.0 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● كانادا 

 13.8 9.0 ● 12.1 مكزيك 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 16.0 15.1 ● 10.4 شيلي 

      اروپا 

 51.7 39.5 46.9 17.9 آلمان 

 34.2 26.7 24.1 13.5 اتريش 

 ● ● ● ● اسپانيا  

 26.3 16.9 13.6 11.8 استوني

 16.7 21.4 - 15.7 اسلواكي 

 29.0 21.3 12.8 11.5 اسلووني 

 4.8 25.6 2.6 15.4 انگلستان

 36.3 30.7 39.8 32.8 ايتاليا 

 11.9 30.5 - 16.6 ايرلند 

 19.3 24.4 17.2 12.8 بلژيك 

 19.2 29.2 0.9 15.6 پرتغال 

 21.5 17.0 18.5 13.1 تركيه 

 18.2 17.4 1.1 12.3 جمهوری چك 

 56.8 40.3 0.7 10.2 دانمارک 

 38.9 21.4 0.9 8.2 سوئد 

 10.5 20.9 5.1 12.9 سوئيس 

 33.1 20.7 20.7 12.6 فرانسه 

 31.9 20.1 8.9 10.5 فنالند 

 18.3 22.0 9.0 9.9 لوكزامبورگ 

 22.0 19.2 6.3 10.0 لهستان 

 21.3 15.8 8.3 12.3 مجارستان 

 35.5 12.7 20.0 5.5 نروژ 

 24.4 25.2 19.2 11.8 هلند 

 31.9 23.6 18.8 14.3 يونان 

     آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● استراليا 

 13.0 23.6 ● ● زالندنو 

 8.0 25.3 8.7 18.8 ژاپن 

 ● 11.0 ● ● كره جنوبي 

 ● OECD 12.6 ● 17.9كل كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                             مأخذ:
   باشند.         در دسترس نميمقادير 
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  2410هاي فتوولتائيك 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
 صنعت تجاري خانگي

هاي سازه

نصب شده بر 

 روي زمين

       آمريكاي شمالي

 1.77 - 3.44 4.61 - - اياالت متحده آمريكا 

 2.37-1.82 2.00 2.64 3.64-2.73 - - كانادا

       اروپا 

 1.33 - 1.65 2.13 - - آلمان

 - - 1.96 2.33 6.67 6.67 اتريش

 1.60 1.60 2.00 2.93 5.07 6.40 اسپانيا 

 1.52-1.23 - - 2.52-1.93 - - ايتاليا 

 1.79-1.43 2.68-1.79 3.58-1.79 3.22-1.79 8.94-4.47 5.36-2.68 دانمارک 

 ● 2.09 3.29-2.20 4.94-2.74 13.17-4.39 16.47-6.59 سوئيس

 - - 1.90 2.83 3.00 3.68 سوئد 

 1.87-1.60 - 3.20-2.80 5.33-4.00 - - فرانسه

 - - 2.56 3.20 24.00-11.20 16.00-9.60 نروژ

       آسيا و اقيانوسيه  

 1.63 1.63 1.61 1.76 9.94-6.78 13.56-8.14 استراليا 

 1.85-1.23 2.31-1.69 2.61-1.53 3.07-1.84 2.61-2.00 2.61-2.00 تايلند 

 2.50 - - 3.47 - - ژاپن 

 1.84 2.30 2.45 2.60 - - مالزی 

  .IEA, International Energy Agency, Trends in Photovoltaic Applications, Report 2015                                       مأخذ:

  باشند.      مقادير در دسترس نمي 
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 2410در سال   OECDكنندگان نهايي برق در كشورهاي  ( : شاخص قيمت اسمي و واقعي مصر 2-44جدول )
   (400= 4040)سال  

 نام كشور
 واقعيقيمت شاخص  اسميقيمت شاخص 

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

       ي شمالي آمريكا

 97.7 92.7 99.4 106.8 103.3 108.0 اياالت متحده آمريكا 

 114.4 122.6 107.1 125.1 136.4 115.1 كانادا

 102.8 106.7 91.0 118.7 123.0 105.8 مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 71.5 ● 71.5 80.1 ● 80.1 شيلي 

       اروپا و اورآسيا 

 119.8 125.1 116.0 127.0 131.7 123.7 آلمان

 90.9 87.2 94.3 98.3 92.7 103.4 اتريش

 112.1 109.6 113.4 120.3 118.1 121.4 اسپانيا 

 118.1 117.6 118.5 129.8 126.4 132.7 استوني

 90.5 89.8 91.9 95.3 92.6 100.3 اسلواكي 

 97.9 89.8 107.5 103.7 94.7 114.5 اسلووني 

 112.4 109.3 114.1 126.7 119.6 130.7 انگلستان 

 115.3 119.4 108.3 122.9 126.8 116.4 ايتاليا 

 122.9 120.2 124.7 127.0 121.0 131.0 ايرلند

 96.1 95.0 97.3 103.9 102.7 105.1 بلژيك 

 124.2 120.5 127.0 131.5 126.4 135.2 پرتغال 

 94.0 91.0 99.1 129.5 126.6 134.5 تركيه

 89.6 84.8 95.5 97.1 92.9 102.3 چكجمهوری 

 101.3 83.2 106.0 108.1 89.0 113.1 دانمارک 

 86.6 80.2 90.4 88.9 80.8 93.7 سوئد 

 103.0 103.30 102.7 101.5 100.7 102.0 سوئيس 

 116.3 111.0 118.5 122.8 117.6 125.1 فرانسه 

 103.2 101.2 105.1 112.3 110.0 114.6 فنالند 

 87.1 82.8 93.8 91.8 85.2 101.9 مبورگ لوكزا

 90.9 80.3 102.9 98.8 86.9 112.2 لهستان 

 82.4 93.9 72.7 91.6 104.0 81.0 مجارستان 

 70.4 69.2 70.9 76.0 77.2 75.4 نروژ 

 99.3 91.6 105.0 108.7 101.5 113.9 هلند 

 135.9 116.8 144.8 141.0 125.1 148.5 يونان 

       خاورميانه 

 109.20 ● 109.20 117.20 ● 117.2 فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 117.6 119.5 116.1 128.1 128.1 128.1 استراليا 

 105.8 99.1 108.7 113.8 106.4 117.0 زالندنو 

 127.5 136.3 121.9 131.0 140.0 125.3 ژاپن 

 102.4 100.0 110.1 107.1 103.1 120.1 كره جنوبي 

 OECD 114.0 114.7 114.3 105.4 105.5 105.4كل  كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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هاي  روشي و خرده فروشي برق در برخي از كشورهاي جهان طي سال( : شاخص قيمت عمده ف2-44جدول )

 2410و  2413، 2440

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2410 2413 2440 سال پايه 2410 2413 2440 سال پايه

         آمريكاي شمالي 

 208.0 200.8 142.1 100=84-1982 218.0 203.7 147.2 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 138.4 132.3 102.0 100=2002 124.2 121.4 94.7 100=2009 كانادا 

         اروپا  و  اورآسيا 

 163.6 160.6 95.9 100=2005 ● ● ● 100=1995 آلمان

 127.5 127.5 97.1 100=2005 ● ● ● - اتريش

 164.7 157.7 98.4 100=2005 ● ● ● - اسپانيا 

 178.4 190.1 90.0 100=2005 ● ● ● - استوني

 110.8 118.2 98.5 100=2005 ● ● ● 100=1995 اسلواكي 

 167.3 169.9 98.6 100=2005 ● ● ● - اسلووني 

 128.5 121.7 58.4 100=2010 120.6 114.2 44.9 100=2010 انگلستان 

 142.7 141.4 96.2 100=2005 ● ● ● - ايتاليا 

 232.5 224.5 136.0 100=1995 107.0 120.0 71.8 100=2010 ايرلند

 89.9 100.0 70.7 100= 2013 107.3 125.4 87.4 100=2010 بلژيك 

 158.1 153.8 97.8 100=2005 ● ● ● - پرتغال 

 238.6 233.1 98.9 100=2005 233.8 243.6 97.3 100= 2003 تركيه

 179.3 199.9 121.9 100=2000 169.1 190.8 112.6 100=2000 جمهوری چك

 154.5 151.1 114.0 100=2000 ● ● ● -  دانمارک

 183.7 190.4 150.8 100=2000 ● ● ● - سوئد 

 103.6 102.4 96.4 100=1995 89.1 88.6 90.9 100=1995 سوئيس 

 128.3 121.4 96.2 100=1998 109.3 111.2 90.4 100=2010 فرانسه 

 238.6 238.4 149.5 100=1990 272.9 288.9 171.1 100=1990 فنالند 

 115.1 115.4 92.0 100=2005 ● ● ● - لوكزامبورگ 

 205.9 213.2 131.1 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 580.1 612.7 346.4 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 198.1 212.7 162.3 100=1998 ● ● ● 100=1995 نروژ 

 139.8 141.4 123.2 100=2000 129.9 138.4 96.0 100=2000 هلند 

 158.0 146.4 80.8 100=2009 130.3 120.7 74.0 100=2010 ن يونا

         آسيا و اقيانوسيه 

 121.6 121.2 54.3 100=12-2011 124.4 126.0 62.3 100=12-2011 استراليا 

 4Q1997=100 114.5 157.9 156.8 2Q2006=100 88.0 139.8 144.9 زالندنو 

 126.0 116.6 101.5 100=2010 135.8 122.9 100.5 100=2010 ژاپن 

 110.5 108.0 98.1 100=2010 127.5 121.4 86.4 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند.    مقادير در دسترس نمي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگ ذخایر زغال  -

 سنگ به تفکيک مناطق و کشورها انواع زغالو مصرف توليد   -

 ها هاي آن به تفکيک بخشسنگ جهان و فرآوردهنهایي زغالمصرف   -

 سنگ به تفکيک مناطق و کشورهاواردات و صادرات انواع زغال  -

 رضه و مصرف نهایي زغال سختع  -

 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  -4-8-2
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 2264سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-16دول )ج
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

ليگنيت و نيمه 

 بيتومينه
 جمع

سهم از كل 

 )درصد(

 نسبت ذخاير

 به توليد

      آمريكاي شمالي

 262 26.6 237295 128794 108501 اياالت متحده آمريكا 

 96 0.7 6582 3108 3474 كانادا 

 87 0.1 1211 351 860 مكزيك

 248 27.5 245088 132253 112835 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 6630 6630 - برزيل
(1) 

 76 0.8 6746 - 6746 كلمبيا 

 189 0.1 479 - 479 ونزوئال 

 234 0.1 786 729 57 ساير 

 142 1.6 14641 7359 7282 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع

      اروپا و اورآسيا

 218 4.5 40548 40500 48 آلمان 

 432 0.2 1900 1853 47 ازبكستان 

 136 0.1 530 330 200 اسپانيا 

 20 ◊ 228 - 228 انگلستان 

 3.8 33873 18522 15351 اوكراين
(1) 

 76 0.3 2366 2364 2 بلغارستان 

 125 1.0 8702 8380 322 تركيه 

 22 0.1 1052 871 181 جمهوري چك 

 441 17.6 157010 107922 49088 روسيه

 12 ◊ 291 281 10 روماني 

 309 3.8 33600 12100 21500 قزاقستان

 40 0.6 5465 1287 4178 لهستان

 174 0.2 1660 1647 13 مجارستان

 61 0.3 3020 3020 - يونان 

 337 2.3 20293 18904 1389 ساير

 268 34.8 310538 217981 92557 سيا آورا اروپا و جمع
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  ... ادامه 2264سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-16جدول )
 )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

 116 3.4 30156 - 30156 آفريقاي جنوبي

 120 0.1 502 - 502 زيمبابوه

 379 0.1 1156 214 942 ساير 

 122 3.7 32936 214 32722 جمع آفريقا و خاورميانه 

      آسيا و اقيانوسيه 

 155 8.6 76400 39300 37100 استراليا 

 61 3.1 28017 28017 - اندونزي 

 0.2 2070 2070 - ن پاكستا
(1) 

 69 0.1 1239 1239 - تايلند 

 30 12.8 114500 52300 62200 چين 

 143 0.1 571 538 33 زالندنو 

 265 ◊ 347 10 337 ژاپن 

 72 ◊ 126 126 - كره جنوبي 

 19 0.1 600 300 300 شمالي كره

 94 6.8 60600 4500 56100 هندوستان 

 4 ◊ 150 - 150 ويتنام 

 97 0.4 3708 2125 1583 ر ساي

 51 32.3 288328 130525 157803  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 110 100.0 891531 488332 403199 كل جهان 

 OECD  155494 229321 384815 43.2 191 كشورهاي

 OECD 247705 259011 506716 56.8 83كشورهاي غير 

 111 6.3 56082 51199 4883 كشور عضو اتحاديه اروپا 82

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2015 Edition                                                                           مأخذ:
   سال است.            055(  نسبت ذخاير به توليد بيش از 1
   د. نباش مي 50/5كمتر از مقادير 
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 (6) 2264و  2263، 2224هاي طي سال سنگ در جهان زغالو مصرف يد تول ( :2-12جدول )
 (هزار تن) 

 نام كشور
 مصرف  توليد

2224 2263 2264 2224 2263 2264 

       آمريكاي شمالي

 835390 839949 1010733 904221 891648 1007981 اياالت متحده آمريكا

 42409 38826 59749 69020 68908 65997 كانادا 

 22111 24873 14087 14698 15330 9882 مكزيك

 899910 903648 1084569 987939 975886 1083860 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1213 1076 937 83 83 51 آرژانتين 

 27651 26100 19830 7933 8594 5406 برزيل

 1268 1268 1065 248 248 22 پرو 

 11918 11327 4604 3750 3028 233 شيلي 

 7323 6965 3635 88578 85496 54184 كلمبيا 

 290 288 - 2298 947 6748 ونزوئال 

 2758 1988 1166 - 13 13 ساير

 52421 49012 31237 102890 98409 66657 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 236109 245235 249411 186515 190956 211210 آلمان 

 3184 3578 5544 - - 236 اتريش 

 4360 4008 3296 4400 4029 2784 ازبكستان

 21923 20610 45804 3899 4368 20487 اسپانيا 

 20829 20787 15860 21196 20774 14272 استوني

 6291 6647 8740 2174 2353 2952 اسلواكي 

 48093 60358 60568 11535 12673 24535 انگلستان 

 56816 71828 65751 40313 64680 60296 اوكراين

 20099 21076 24289 60 73 98 ايتاليا 

 5677 5853 5580 4604 6657 4395 ايرلند 

 116 120 104 - - - ايسلند 

 4523 4997 8382 - - - بلژيك 

 32949 30478 30557 31231 28621 26485 بلغارستان 

 4512 4448 5514 - - - پرتغال 

 550 526 98 550 516 93 اجيكستانت

 93837 84237 64448 64140 60393 46377 تركيه 

 46115 45993 57290 46857 48979 61800 جمهوري چك 

 4421 5344 7327 - - - دانمارك 

 549 2579 2360 - 2269 2008 روسيه سفيد

 24644 25929 35612 23597 24722 31800 روماني 

 3233 3600 4605 450 624 893 سوئد 

 224 212 181 - - - سوئيس 

 201363 212147 218443 334058 327509 260431 فدراسيون روسيه

 13388 18475 20593 - - 160 فرانسه

 10999 11235 16892 6811 6962 3681 فنالند 

 2832 2173 1368 1563 1408 461 قرقيزستان 

 86737 84339 62146 115458 119574 87010 قزاقستان
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 ... ادامه(6) 2264و  2263 ،2224هاي طي سال سنگ در جهان زغالو مصرف توليد  ( :2-12جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف  توليد

2224 2263 2264 2224 2263 2264 

 137010 144717 145090 136390 142315 161715 لهستان 

 85 75 126 - - - لوكزامبورگ 

 10722 11253 13472 9551 9558 11242 مجارستان

 803 724 914 1675 1855 2904 نروژ 

 14566 13010 13597 - - - هلند

 47257 54688 71631 48023 53924 70041 يونان 

 66880 77102 71934 63029 73036 68027 ساير 

 1231696 1298381 1337527 1158079 1208828 1176393 جمع اروپا و اورآسيا

 16359 15632 15287 1100 1100 1663 انه خاورمي

       آفريقا 

 177944 181879 178995 253248 256282 242821 آفريقاي جنوبي 

 - - 1031 - - - الجزاير 

 3873 3935 3253 3873 3873 3241 زيمبابوه 

 785 305 1850 - - 33 مصر 

 5609 4547 4656 - - 24 مراكش 

 14 16 - 6143 5475 17 موزامبيك

 6796 4561 2649 2615 2600 1840 ساير 

 195021 195243 192434 265879 268230 247976 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 115514 121185 136154 491162 458940 350304 استراليا 

 61698 59928 38690 470787 487736 143714 اندونزي 

 8112 7193 7894 3319 3319 4587 پاكستان 

 38889 37634 28020 17980 17591 20060 تايلند 

 3909434 4026194 2014154 3607568 3700071 1995397 چين 

 2790 3093 4012 3985 4626 5155 زالندنو 

 187690 195607 183585 - - - ژاپن 

 19508 18736 9457 9514 7091 2483 فيليپين 

 133149 127922 79954 1746 1815 3191 كره جنوبي 

 19852 19655 30140 35208 36295 31711 كره شمالي 

 26335 24271 8341 2894 2894 389 مالزي 

 906536 803809 439155 661203 602857 405224 هندوستان 

 30687 28068 13114 35777 41035 27349 ويتنام 

 98462 94410 76444 34029 29669 6538 ساير 

 5558656 5567705 3069114 5375172 5393939 2996102 اقيانوسيه جمع آسيا و 

 7954063 (2) 8029621 5730168 7891059 (2) 7946392 5572651 جمع جهان 
 OECD  2084989 2010635 2035570 2357528 2166227 2119595 كشورهاي

 OECD 3487662 5935757 5855489 3372640 5863394 5834468كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
باه   3512ز ساال  نفتي اسنگ د. باش مينفتي سنگ و هاي بيتومينه  زغالآنتراسيت، كك شو، نيمه بيتومينه، ليگنيت، زغال نارس و ساير شامل سنگ ( زغال1

 را به دست آورد. سازي  هاي ككهاي گاز و كك كورهگاز كارخانهتوان از سنگ نفت ميسنگ اضافه شده است. ستون زغال

 گردد. مي OECDكشورهاي سنگ نارس هزار تن توليد و مصرف زغال 15321و  13511( شامل 3



      

 
  4131ترازنامه انرژي سال  444

 

 2262-2264 و 2224هاي سالدر شورها سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كوليد زغالت ( :2-13جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2224 2262 2263 2264 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

         آمريكاي شمالي

 757146 74965 743730 77857 768014 81300 887973 44222 اياالت متحده آمريكا

 29940 30566 25876 34063 25914 31086 28900 25509 كانادا 

 11931 2139 13462 1205 13031 2125 8147 1735 مكزيك

 799017 107670 783068 113125 806959 114511 925020 71466 جمع آمريكاي شمالي
         آمريكاي مركزي و جنوبي

 83 - 83 - 95 - 51 - آرژانتين 

 7933 - 4949 - 3446 - 3200 214 برزيل

 248 - 248 - 211 - 22 - پرو 

 3750 - 3028 - 712 - 233 - شيلي 

 83474 5104 81257 4239 84528 4496 52035 2149 كلمبيا 

 2298 - 947 - 1200 - 6748 - ونزوئال 

 - - - - - - - - ساير

 97786 5104 90512 4239 90192 4496 62289 2363 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 
         اروپا و اورآسيا

 3519 4818 3504 4756 5242 6316 12516 16635 آلمان 

 - - - - - - - - اتريش 

 47 - 56 - 60 - 85 - ازبكستان

 3899 - 4368 - 6181 - 12334 - اسپانيا 

 - - - - - - - - استوني

 - - - - - - - - اسلواكي 

 11310 225 12494 179 15901 386 24183 352 انگلستان 

 27532 12781 44540 19663 44826 20879 32950 26179 ايناوكر

 60 - 73 - 80 - 98 - ايتاليا 

 - - - - - - - - ايرلند 

 - - - - - - - - ايسلند 

 - - - - - - - - بلژيك 

 - - 6 - 15 - 33 - بلغارستان 

 - - - - - - - - پرتغال 

 550 - 516 - 412 - 93 - تاجيكستان

 1809 831 2050 817 2223 1113 2004 664 تركيه 

 4090 4590 4035 4559 6391 5049 5987 7316 جمهوري چك 

 - - - - - - - - دانمارك 

 - - - - - - - - روسيه سفيد 

 47 - 47 - 43 - 53 - روماني 

 - - - - - - - - سوئد 

 - - - - - - - - سوئيس 

 189475 74995 178505 73802 179294 72768 128615 61143 فدراسيون روسيه

 - - - - - - 160 - فرانسه 

 - - - - - - - - فنالند 

 251 - 251 - 153 - 64 - قرقيزستان 

 93494 15318 99916 12968 99823 12956 72047 11018 قزاقستان
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 ... ادامه 2262-2264 و 2224هاي سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها در سالتوليد زغال ( :2-13جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2224 2262 2263 2264 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 60225 12288 64350 12116 67496 11738 83992 16525 لهستان 

 - - - - - - - - لوكزامبورگ 

 - - - - - - - - مجارستان

 1675 - 1855 - 1229 - 2904 - نروژ 

 - - - - - - - - هلند

 - - - - - - - - يونان 

 6477 - 6054 - 6359 - 4761 - ساير 

 404460 125846 422620 128860 435728 131205 382879 139832 جمع اروپا و اورآسيا

 100 1000 98 1002 104 940 410 814  خاورميانه

         آفريقا 

 250629 2619 252905 3377 257009 1566 241574 1247 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - - - الجزاير 

 3873 - 3424 449 3277 430 2622 619 زيمبابوه 

 - - - - - - 33 - مصر 

 - - - - - - 24 - مراكش 

 2378 3765 2198 3277 1686 2844 17 - موزامبيك 

 2352 - 2337 - 1975 - 1598 - ساير 

 259232 6384 260864 7103 263947 4840 245868 1866 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه 

 245674 184827 236601 159494 212457 146944 164563 116190 استراليا 

 468058 2729 484143 3593 441403 3087 142655 1059 اندونزي 

 2110 - 2110 - 2021 - 2587 - پاكستان 

 - - - - - - - - تايلند 

 3039680 567888 3138504 561567 2884978 515695 1761700 233697 چين 

 1908 1760 2184 2152 2526 2075 2448 2468 زالندنو 

 - - - - - - - -  ژاپن 

 9514 - 7091 - 7349 - 2480 - فيليپين 

 1746 - 1815 - 2094 - 3191 - كره جنوبي 

 35208 - 36295 - 30288 - 31711 - كره شمالي 

 2894 - 2894 - 2950 - 389 - مالزي 

 562690 51355 508948 49638 504820 43484 352391 22422 هندوستان 

 35777 - 41035 - 42083 - 27349 - ويتنام 

 16840 10274 15878 6876 14989 8791 860 - ساير 

 4422099 818833 4477498 783320 4147958 720076 2492324 375836 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5982694 1064837 6034660 1037649 5744888 976068 4108790 592177 كل جهان 

 OECD  231616 1239633 288132 1129491 297198 1119425 317009 1138682 كشورهاي

 OECD 360561 2869157 687936 4615397 740451 4915235 747828 4844012كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:



      

 
  4131ترازنامه انرژي سال  444

 

 2262-2264 و 2224هاي سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها در سالزغال مصرف ( :2-14جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2224 2262 2263 2264 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو  ارتيحر كك شو

         آمريكاي شمالي

 746603 18691 750781 19443 729145 19004 913152 21462 اياالت متحده آمريكا

 30558 3410 27519 2421 27505 4743 43931 4591 كانادا 

 18303 3188 20664 3166 15800 1930 11677 2406 مكزيك

 795464 25289 798964 25030 772450 25677 968760 28459 ي شماليجمع آمريكا

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 1200 13 1063 13 1200 417 211 726 آرژانتين 

 16761 10890 12406 10522 9786 10846 7828 10001 برزيل

 1268 - 1268 - 1119 - 1047 18 پرو 

 11221 697 10750 577 10240 632 3898 706 شيلي 

 4153 3170 3896 3069 2788 2941 3110 525 كلمبيا 

 290 - 288 - 289 - - - ونزوئال 

 2509 249 1975 - 1905 - 1153 - ساير

 37402 15019 31646 14181 27327 14836 17247 11976 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 
         اروپا و اورآسيا

 45618 13523 50249 12495 42020 18380 43815 23667 آلمان 

 1417 1767 1779 1786 1766 1798 2489 1904 اتريش 

 47 - 56 - 60 - 85 - ازبكستان

 20142 1781 18502 2108 26439 2335 33733 3902 اسپانيا 

 86 - 61 - 64 - 58 - استوني

 1084 2682 1357 2560 1294 2623 2299 2852 اسلواكي 

 41801 6292 53630 6728 58373 5954 54086 6482 انگلستان 

 36228 20588 47157 24165 46455 26851 32198 32266 اوكراين

 17657 2439 17973 3098 19938 5243 19197 5083 ايتاليا 

 2029 - 2134 - 2438 - 2874 - ايرلند 

 116 - 120 - 105 - 104 - ايسلند 

 2391 2132 2432 2565 2631 2435 4755 3627 بلژيك 

 1742 - 1759 - 2240 - 3091 1174 بلغارستان 

 4512 - 4448 - 4873 - 5514 - پرتغال 

 550 - 526 - 434 - 98 - تاجيكستان

 25269 7068 22457 6488 25777 6551 14314 5312 تركيه 

 3854 3611 3762 3295 4055 3165 5334 4526 جمهوري چك 

 4421 - 5344 - 4238 - 7327 - دانمارك 

 549 - 543 - 358 - 234 - روسيه سفيد

 681 60 827 93 1170 124 469 2954 روماني 

 1216 1456 1433 1399 1296 1480 1539 1790 سوئد 

 93 - 154 - 138 - 177 -  سوئيس 

 77235 54830 84631 52504 92905 56939 95781 49197 فدراسيون روسيه

 8277 4933 13151 5178 12231 4592 13800 6753 فرانسه 

 3852 1239 4559 1277 3463 1139 6718 1364 فنالند 

 1520 - 1024 - 1552 - 958 3 قرقيزستان
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 ... ادامه 2262-2264 و 2224هاي سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها در سالزغال مصرف ( :2-14جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2224 2262 2263 2264 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 67140 15000 67092 12650 67162 12653 47639 10773 قزاقستان

 60769 12413 66145 12638 64444 11626 70231 13684 لهستان 

 85 - 75 - 82 - 126 - لوكزامبورگ 

 237 1294 312 1279 424 1429 808 861 مجارستان

 803 - 724 - 754 - 914 - نروژ 

 10249 4305 8905 4074 8650 4140 8933 4619 هلند

 181 - 302 - 351 - 776 - يونان 

 8623 1306 8692 1249 8638 1037 7017 299 ساير 

 450474 158719 492315 157629 506818 170494 487491 183092 جمع اروپا و اورآسيا

 15659 700 14947 685 18021 643 13573 1275 خاورميانه 

         آفريقا 

 174429 3515 178159 3720 181449 3450 176984 2011 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - - 1031 الجزاير 

 3873 - 3486 449 3336 430 2634 619 زيمبابوه 

 351 434 - 305 - 375 - 1850 مصر 

 5609 - 4547 - 4582 - 4656 - مراكش 

 14 - 16 - 16 - - - موزامبيك 

 6533 - 4305 - 3496 - 2402 - ساير 

 190809 3949 190513 4474 192879 4255 186676 5511 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه 

 51120 3733 54820 3520 57080 3678 62197 4406 استراليا 

 59869 1829 59818 110 57096 78 38593 97 اندونزي 

 6634 269 5708 276 5467 264 4622 1272 پاكستان 

 20909 - 18531 - 17352 - 7472 - تايلند 

 3279904 629530 3399796 626398 3126377 559292 1780860 233294 چين 

 2475 - 2608 191 3180 - 3213 560 زالندنو 

 137001 50689 141755 53852 131648 52210 122701 60884 ژاپن 

 19508 - 18736 - 15103 - 9454 - فيليپين 

 100288 32861 98549 29373 94714 31740 58927 21027 كره جنوبي 

 19852 - 19655 - 19366 - 30140 - كره شمالي 

 26335 - 24271 - 25056 - 8341 - مالزي 

 757324 102054 666742 93165 647361 81817 370955 38172 هندوستان 

 30687 - 28065 - 28258 - 13114 - ويتنام 

 84533 7493 81281 6738 79988 5940 66002 5082 ساير 

 4596439 828458 4620335 813623 4308046 735019 2576591 364794 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 6086247 1032134 6148720 1015622 5825541 950924 4250338 595107 كل جهان 

 OECD  202468 1533087 186827 1369924 179511 1399597 180204 1365143 كشورهاي

 OECD 392639 2717251 764097 4455617 836111 4749123 851930 4721104كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:



      

 
  4131ترازنامه انرژي سال  444

 

 (هزار تن)               2262-2264 و 2224هاي سال طيسنگ در جهان به تفكيك مناطق انواع زغالو مصرف توليد  ( :2-16جدول ) 

 نام كشور
 مصرف توليد

2224 2262 2263 2264 2224 2262 2263 2264 

         آمريكاي شمالي

 25289 25030 25677 28459 107670 113125 114511 71466 زغال كك شو 

 795464 798964 772450 968760 799017 783068 806959 925020 زغال حرارتي 

 79157 79654 81497 87350 81252 79693 81098 87374 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 899910 903648 879624 1084569 987939 975886 1002568 1083860 (8)سنگ جمع زغال

 18654 18670 19288 141328 18112 18746 18798 134784 ( 3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 1218644 1021366 994632 1006051 1225897 898912 922318 918564 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 15019 14181 14836 11976 5104 4239 4496 2363 زغال كك شو 

 37402 31646 27327 17247 97786 90512 90192 62289 ال حرارتي زغ

 - 3185 3000 2014 - 3658 3183 2005 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 52421 49012 45163 31237 102890 98409 97871 66657 (8)سنگ جمع زغال

 13178 13331 10247 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

 515 12494 14376 13857 
(5)

 324 

(4)سنگ كل زغال
 76904 111202 111587 103405 43731 59539 62869 52745 

         اروپا و اورآسيا 

 158719 157629 170494 183092 125846 128860 131205 139832 زغال كك شو 

 450474 492315 506818 487491 404460 422620 435728 382879 زغال حرارتي 

 601874 627951 671730 651441 606778 636837 669345 639689 زغال ليگنيت و نارس 

 20629 20486 17526 15503 20995 20511 18796 13993  (1)سنگ نفتي 

 1231696 1298381 1366568 1337527 1158079 1208828 1255074 1176393 (8)سنگ جمع زغال

 115962 117242 125679 (3)گ سنالمحصوالت حاصل از زغ
(5)

 53640 125472 112771 113577 
(5)

 53783 

(4)سنگ كل زغال
 1302072 1372316 1324790 1211719 1462999 1479339 1411958 1285479 

         خاورميانه 

 700 685 643 1275 1000 1002 940 814 زغال كك شو 

 15659 14947 18021 13573 100 98 104 410 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - 423 439 - - 423 439  (1)سنگ نفتي 

 16359 15632 19087 15287 1100 1100 1467 1663 (8)سنگ جمع زغال

 489 542 1057 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

 1550 1431 1482 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 2720 2009 1589 1100 16837 20518 17114 16359 

         آفريقا 

 3949 4474 4255 5511 6384 7103 4840 1866 زغال كك شو 

 190809 190513 192879 186676 259232 260864 263947 245868 زغال حرارتي 

 263 256 271 247 263 263 271 242 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 195021 195243 197405 192434 265879 268230 269058 247976 (8)سنگ زغال جمع

 2827 2712 4575 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5) 

4124 3188 3205 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 252551 271770 271057 265879 196558 200593 198448 195021 



  تحوالت بخش انرژي در جهان
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  ... ادامه2262-2264 و 2224هاي ر جهان به تفكيك مناطق طي سالسنگ دانواع زغالو مصرف توليد  ( :2-16جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف توليد

2224 2262 2263 2264 2224 2262 2263 2264 

         آسيا و اقيانوسيه 

 828458 813623 735019 364794 818833 783320 720076 375836 زغال كك شو 

 4596439 4620335 4308046 2576591 4422099 4477498 4147958 2492324 زغال حرارتي 

 133759 133747 143101 127729 134240 133121 143864 127942 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 5558656 5567705 5186166 3069114 5375172 5393939 5011898 2996102 (8)سنگ جمع زغال

 553798 521125 297196 (3)گ سنز زغالمحصوالت حاصل ا
(5)

 61594 282561 524693 560533 
(5)

 64402 

(4)سنگ كل زغال
 3293298 5533023 5947737 5436766 3351675 5710859 6128238 5623058 

         كل جهان 

 1032134 1015622 950924 595107 1064837 1037649 976068 592177 زغال كك شو 

 6086247 6148720 5825541 4250338 5982694 6034660 5744888 4108790 رارتي زغال ح

 815053 844793 899599 868781 822533 853572 897761 857252 زغال ليگنيت و نارس 

 20629 20486 17949 15942 20995 20511 19219 14432  (1)سنگ نفتي 

 7954063 8029621 7694013 5730168 7891059 7946392 7637936 5572651 (8)سنگ جمع زغال

 705000 673750 573538 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

 133861 567529 675747 711324 
(5)

 137163 

 8091226 (6) 8740945 8369760 6297697 8024920 (6) 8651392 8311686 6146189 (4)سنگ كل زغال

          OECDكشورهاي

 180204 179511 186827 202468 317009 297198 288132 231616 زغال كك شو 

 1365143 1399597 1369924 1533087 1138682 1119425 1129491 1239633 زغال حرارتي 

 553619 566633 604275 606031 558884 573501 599142 599308 زغال ليگنيت و نارس 

 20629 20486 17949 15942 20995 20511 19219 14432  (1)سنگ نفتي 

 2119595 2166227 2178975 2357528 2035570 2010635 2035984 2084989 (8)سنگ جمع زغال

 137163 135786 133969 266134 133861 135095 135528 254689 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 2339678 2171512 2145730 2169431 2623662 2312944 2302013 2256758 

          OECDكشورهاي غير

 851930 836111 764097 392639 747828 740451 687936 360561 زغال كك شو 

 4721104 4749123 4455617 2717251 4844012 4915235 4615397 2869157 زغال حرارتي 

 261434 278160 295324 262750 263649 280071 298619 257944 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 5834468 5863394 5515038 3372640 5855489 5935757 5601952 3487662 (8)سنگ جمع زغال

 569905 538222 318849 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5) 

301395 541778 575538 
(5) 

(4)سنگ كل زغال
 3806511 6140174 6505662 5855489 3674035 6056816 6438932 5834468 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
در اثر حرارت مستقيم و ياا در یاي    اند. سنگ نفت ممکن استهاي رسوبي حاوي مواد آلي هستند كه عمدتاً از كروژن تشکيل شدههاي 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  . باشدينفت مسنگ و  نهيتوميب يهازغال ريزغال نارس، سا ت،يگنيل نه،يتوميب مهيشو، ن كك ت،يعالسنگ شامل آنتراسز( 3
 هاي كك سازي را بدست آورد. هاي گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهمينفت از سنگ ستون زغال سنگ اضافه شده است. 

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس م کتيقطران 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 OECD( تنها شامل توليد و مصرف كشورهاي عضو 0
و گاردد.  يما  OECDسانگ ناارس كشاورهاي    هازار تان زغاال    13511سنگ و ل از زغالمحصوالت حاصهزار تن  122311كل توليد زغال سنگ شامل ( 1

  گردد.سنگ نارس ميهزار تن زغال 15321سنگ و زغال هزار تن محصوالت حاصل از  121112سنگ نيز شامل مصرف زغال
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  2263تلف در سال هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مخسنگ جهان و فرآوردهمصرف نهايي زغال ( :2-11جدول )
 )هزار تن(

 صنعت نام كشور
حمل و 

 نقل

 ،خانگي

 و عمومي تجاري

كشاورزي 

 و ماهيگيري

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(6)غيرانرژي
 

 جمع

        آمريكاي شمالي
 32489 - - - 1305 - 31184 اياالت متحده آمريكا 

 3175 681 - - 42 - 2452 كانادا 

 9080 152 - - - - 8928 مكزيك

 44744 833 - - 1347 - 42564 جمع آمريكاي شمالي

        مركزي و جنوبي آمريكاي 

 78 - - - - - 78 آرژانتين 

 9970 141 - - - - 9829 برزيل 

 924 - - - - - 924 پرو 

 335 - - 4 - - 331 شيلي

 2532 - - - 111 1 2420 كلمبيا 

 288 - - - - - 288 ونزوئال 

 939 4 2 - 13 - 920 ساير 

 15066 145 2 4 124 1 14790 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

        اروپا و اورآسيا 

 8222 730 - - 1377 - 6115 آلمان

 636 41 - 2 68 - 525 اتريش

 1207 - 898 13 48 - 248 ازبكستان

 1351 - 65 - 150 - 1136 اسپانيا 

 311 81 - - 26 - 204 استوني

 1106 76 - 3 360 - 667 اسلواكي 

 4476 - 7 - 983 14 3472 انگلستان 

 10113 642 - 23 1563 21 7864 اوكراين

 2431 175 - - - - 2256 ايتاليا

 1122 - - - 998 - 124 ايرلند 

 147 - - - - - 147 ايسلند 

 1182 60 - 15 186 - 921 بلژيك 

 762 77 - 13 426 - 246 بلغارستان 

 26 - - - - - 26 پرتغال 

 526 - 526 - - - - تاجيكستان

 20755 - - 32 10154 - 10569 تركيه 

 4146 356 9 27 1869 1 1884 جمهوري چك 

 262 - - 116 1 - 145 دانمارك

 1368 25 - 12 679 21 631 روسيه سفيد

 1238 7 - 38 128 - 1065 روماني 

 968 21 - - - - 947 سوئد 

 231 - - - - - 231 سوئيس 

 8795 322 - 109 5605 - 2759 فدراسيون روسيه

 3113 83 - - 116 - 2914 فرانسه 

 1255 1 - 206 29 - 1019 فنالند 

 1193 - 842 14 51 - 286 قرقيزستان

 32591 - 1409 358 4646 78 26100 قزاقستان
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 ... ادامه2263ه تفكيك كشورهاي مختلف در سال هاي حاصل از آن بسنگ جهان و فرآورده( : مصرف نهايي زغال2-11جدول )
 )هزار تن(

 صنعت نام كشور
حمل و 

 نقل

 خانگي، 

 تجاري و عمومي

كشاورزي 

 و ماهيگيري

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(6)غيرانرژي
 

 جمع

 20570 185 - 1856 12730 - 5799 لهستان 

 80 - - - 1 - 79 لوكزامبورگ 

 609 - - 2 500 - 107 مجارستان 

 791 85 - - - - 706 ژ نرو

 394 115 - - 14 - 265 هلند 

 394 - - 8 7 - 379 يونان 

 4775 73 300 14 1751 - 2637 ساير 

 137146 3155 4056 2861 44466 135 82473 اروپا و اورآسيا جمع 

 3501 348 - - 14 - 3139 خاورميانه 

        آفريقا 

 24704 2154 1176 549 8360 22 12443 آفريقاي جنوبي 

 64 - - - - - 64 الجزاير 

 2058 - - 876 410 29 743 زيمبابوه 

 120 - - - - - 120 مصر

 34 - - - - - 34 مراكش 

 - - - - - - - موزامبيك 

 2275 - 264 5 23 - 1983 ساير 

 29255 2154 1440 1430 8793 51 15387 آفريقا جمع 

        آسيا و اقيانوسيه 

 5241 - - - 42 326 4873 راليا است

 8682 - - - 20 - 8662 اندونزي 

 6890 - - - - - 6890 پاكستان 

 14534 - - - - - 14534 تايلند

 1209596 109916 41226 25198 133304 5849 894103 چين 

 1172 - - 147 91 - 934 زالندنو

 24567 398 - - 825 2 23342 ژاپن 

 3946 - - - - - 3946 فيليپين 

 13079 536 - - 1917 - 10626 كره جنوبي 

 16792 - 4127 - - - 12665 كره شمالي 

 2442 - - - - - 2442 مالزي 

 191454 - 9022 - 16674 - 165758 هندوستان 

 17306 - - 32 2405 - 14869 ويتنام 

 19839 222 930 8 791 12 17876 ساير 

 1535540 111072 55305 25385 156069 6189 1181520  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1765253 117707 60803 29680 210813 6377 1339873  كل جهان

 OECD  123406 343 33791 2418 81 3783 163822 كشورهاي

 OECD 1216467 6033 177022 27262 60722 113924 1601430كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
 هااي   ده( مصارف غيرانرژي )خوراک( شامل مصارف متعددي از جمله جهت ساخت متانول يا آمونياک، در بخش پتروشيمي به عنوان خوراک براي ساير فرآور1

  شود. ها استفاده مي ختماني و يا براي توليد كربن در ساخت آندها و برخي فرآيندهاي شيميايي ديگر از خرده ككپتروشيمي در ساخت مواد سا    
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 2264هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-16جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور

 (6) سنگزغال
محصوالت حاصل 

 (3)سنگاز زغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

 سنگ 

(2)نفتي 
 

 جمع

        آمريكاي شمالي
 848005 12615 835390 - 70096 746603 18691 اياالت متحده آمريكا 

 45561 3152 42409 - 8441 30558 3410 كانادا 
 24998 2887 22111 - 620 18303 3188 مكزيك

 918564 18654 899910 - 79157 795464 25289 جمع آمريكاي شمالي
        آمريكاي مركزي و جنوبي

 1213 ● 1213 ● ● 1200 13 آرژانتين 
 27651 ● 27651 ● ● 16761 10890 برزيل

 1268 ● 1268 ● ● 1268 - پرو 
 12242 324 11918 ● ● 11221 697 شيلي 
 7323 ● 7323 ● ● 4153 3170 كلمبيا 

 290 ● 290 ● ● 290 - ونزوئال
 2758 ● 2758 ● ● 2509 249 ساير 

 52745 324 52421 ● ● 37402 15019 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
        اروپا و اورآسيا

 253322 17213 236109 - 176968 45618 13523 آلمان 
 5792 2608 3184 - - 1417 1767 اتريش 

 4360 ● 4360 ● 4313 47 - ازبكستان
 23660 1737 21923 - - 20142 1781 اسپانيا 
 20843 14 20829 20629 114 86 - استوني

 8051 1760 6291 - 2525 1084 2682 اسلواكي 
 52769 4676 48093 - - 41801 6292 انگلستان 

 56816 ● 56816 ● ● 36228 20588 اوكراين
 23238 3139 20099 - 3 17657 2439 ايتاليا 
 5890 213 5677 - 3648 2029 - ايرلند 
 141 25 116 - - 116 - ايسلند 
 6384 1861 4523 - - 2391 2132 بلژيك 

 32949 ● 32949 ● 31207 1742 - بلغارستان 
 4512 - 4512 - - 4512 - پرتغال 

 550 ● 550 ● ● 550 - تاجيكستان
 98520 4683 93837 - 61500 25269 7068 تركيه 

 48981 2866 46115 - 38650 3854 3611 جمهوري چك 
 4439 18 4421 - - 4421 - دانمارك 

 549 ● 549 ● ● 549 - روسيه سفيد
 24644 ● 24644 ● 23903 681 60 روماني 

 4486 1253 3233 - 561 1216 1456 سوئد 
 241 17 224 - 131 93 - سوئيس 

 201363 ● 201363 ● 69298 77235 54830 فدراسيون روسيه
 17422 4034 13388 - 178 8277 4933 فرانسه
 12249 1250 10999 - 5908 3852 1239 فنالند 

 2832 ● 2832 ● 1312 1520 - قرقيزستان
 86737 ● 86737 ● 4597 67140 15000 قزاقستان
 140348 3338 137010 - 63828 60769 12413 لهستان 

 90 5 85 - - 85 - لوكزامبورگ 
 11238 516 10722 - 9191 237 1294 مجارستان 

 1259 456 803 - - 803 - نروژ 
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 ... ادامه2264هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-16جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور

 (6)سنگزغال
محصوالت حاصل از 

 (3)سنگزغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

سنگ 

 (2)نفتي 
 جمع

 16629 2063 14566 - 12 10249 4305 هلند 

 47257 - 47257 - 47076 181 - يونان 

 66918 38 66880 ● 56951 8623 1306 ساير 

 1285479 53783 1231696 20629 601874 450474 158719 سيا آوراجمع اروپا و 

 16359 ● 16359 ● ● 15659 700 خاورميانه 

        آفريقا 

 177944 ● 177944 ● ● 174429 3515 آفريقاي جنوبي 

 - ● - ● ● - - الجزاير 

 1500 ● 1500 ● ● 1500 - بوتسوانا

 3873 ● 3873 ● ● 3873 - زيمبابوه

 785 ● 785 ● ● 351 434 مصر

 5609 ● 5609 ● ● 5609 - مراكش 

 700 ● 700 ● ● 700 - ريس مو

 4610 ● 4610 ● 263 4347 - ساير 

 195021 ● 195021 ● 263 190809 3949 جمع آفريقا 

        آسيا و اقيانوسيه 

 117797 2283 115514 - 60661 51120 3733 استراليا 

 61698 ● 61698 ● ● 59869 1829 اندونزي 

 8112 ● 8112 ● 1209 6634 269 پاكستان 

 38889 ● 38889 ● 17980 20909 -  تايلند

 3909434 ● 3909434 ● ● 3279904 629530 چين

 3293 503 2790 - 315 2475 - زالندنو

 231402 43712 187690 - - 137001 50689 ژاپن 

 19508 ● 19508 ● ● 19508 - فيليپين 

 151053 17904 133149 - - 100288 32861 كره جنوبي 

 19852 ● 19852 ● ● 19852 - كره شمالي 

 26335 ● 26335 ● ● 26335 - مالزي 

 906536 ● 906536 ● 47158 757324 102054 هندوستان 

 30687 ● 30687 ● ● 30687 - ويتنام 

 98462 ● 98462 ● 6436 84533 7493 ساير 

 5623058 64402 5558656 ● 133759 4596439 828458 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 8091226 (4) 7954063 20629 815053 6086247 1032134 جهان  جمع
 OECD  180204 1365143 553619 20629 2119595 137163 2256758 كشورهاي

 OECD 851930 4721104 261434 ● 5834468 ● 5834468كشورهاي غير 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:  
باه ساتون زغاال      3512نفتاي از ساال   سانگ  . باشاد ينفتاي م سانگ  و  نهيتوميب يهازغال ريزغال نارس، سا ت،يگني،ل نهيتوميب مهيكك شو، ن ت،يزغالسنگ شامل آنتراس( 1

 هاي كك سازي را بدست آورد.  هاي گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهاز سنگ نفت ميسنگ اضافه 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   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

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس مکتي، قطران و بر يكك گاز ،يكك كوره كك ساز ول،يشامل پتنت ف( 2

 باشند.     در دسترس نميمقادير                                گردد.يم OECDهزار تن محصوالت حاصل از  زغال سنگ كشورهاي  121112شامل ( 4
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 2262-2264و  2224هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-16جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2224 2262 

(6)كل واردات  حرارتي  كك شو
(6)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 9337 7161 1015 30985 22648 1987 اياالت متحده آمريكا 

 10157 5424 4382 19488 15793 3429 كانادا 

 7831 6706 731 4624 2764 1328 مكزيك

 27325 19291 6128 55097 41205 6744 جمع آمريكاي شمالي
       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1586 1169 417 886 160 726 آرژانتين 

 18077 5890 10596 16127 4466 9615 برزيل

 651 650 0 1162 891 18 پرو

 10414 9722 637 4433 3639 746 شيلي 

 - - - 3 3 - كلمبيا

 - - - - - - ونزوئال 

 2841 2005 - 1364 1097 - ساير 

 33569 19436 11650 23975 10256 11105 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 52479 39778 9256 44070 32661 6875 آلمان 

 4959 1926 1786 5861 2722 1789 اتريش 

 130 - - 540 - - ازبكستان

 22582 20154 2260 24643 20430 4043 اسپانيا 

 82 82 - 1239 44 - استوني

 5140 1530 2636 6143 2336 2847 اسلواكي 

 45023 39745 5071 37203 29808 6345 انگلستان 

 15288 3110 11654 10556 2554 6825 اوكراين

 24501 19722 4775 25761 19592 5074 ايتاليا 

 2244 2219 - 2996 2955 - ايرلند 

 147 104 - 156 104 - ايسلند 

 5847 2919 2455 10276 6213 3577 بلژيك 

 2506 2440 - 4834 3499 1179 بلغارستان 

 5036 5035 - 5257 5247 - پرتغال 

 24 24 - 5 5 - تاجيكستان

 29573 23741 5454 16817 11643 4784 ه تركي

 2966 898 849 2740 1143 477 جمهوري چك 

 4000 3978 - 7634 7592 - دانمارك 

 505 415 - 335 247 -  روسيه سفيد

 2031 1156 124 4809 492 2970 روماني 

 2736 1265 1016 4073 1384 1802 سوئد 

 215 141 - 201 177 -   سوئيس 

 30844 26699 1903 22633 22259 - روسيه  فدراسيون

 16954 11112 4744 20856 12662 6798 فرانسه 

 4321 2785 1124 8840 6922 1364 فنالند 

 1420 1399 - 951 894 3 قرقيزستان

 1131 206 - 1494 485 - قزاقستان

 10482 8568 1597 2535 1726 602 لهستان

 92 82 - 136 126 - لوكزامبورگ
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 ... ادامه2262-2264و  2224هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-16جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2224 2262 

(6)كل واردات  حرارتي كك شو
(6)كل واردات  حرارتي كك شو 

 

 1800 351 1435 1923 849 872 مجارستان 

 1192 723 - 1223 766 - نروژ  

 24649 20282 4076 23073 17614 4986 هلند 

 413 276 - 818 814 - يونان 

 4814 2639 1058 4244 2633 299 ساير

 326126 245504 63273 304875 218598 63511 سيا آوراجمع اروپا و 

 18486 17593 - 14126 13205 461 خاورميانه 

       آفريقا 

 2591 - 2591 1681 - 1681 آفريقاي جنوبي 

 421 - - 1166 - 1110 الجزاير 

 59 59 - 39 39 - زيمبابوه

 731 - 375 1903 - 1850 مصر

 4677 4677 - 4656 4656 - مراكش

 729 729 - 332 332 - موريس 

 1930 1913 - 898 898 - ساير 

 11138 7378 2966 10675 5925 4641  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 37 - - 15 - - استراليا 

 78 - 78 97 - 97  ندونزي ا

 3710 3446 264 3307 2035 1272 پاكستان 

 18622 18586 - 7536 7472 - تايلند 

 288930 235176 53610 20010 11784 6830 چين 

 161 160 1 876 876 - زالندنو 

 184817 131651 52210 186659 122703 60884 ژاپن 

 11910 11681 - 7274 6974 - فيليپين 

 124635 92723 31545 79652 57155 21808 كره جنوبي 

 1289 1089 - 217 - - كره شمالي 

 22558 22558 - 8642 8642 - مالزي 

 167309 128935 35293 31790 12025 16925 هندوستان 

 1457 1295 - - - - ويتنام 

 80395 74630 5519 72756 67357 5078 ساير 

 905908 721930 178520 418831 297023 112894  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1322552 1031132 262537 827579 586212 199356 كل جهان 

 OECD  142417 424539 594698 139055 475449 629450 كشورهاي

 OECD 56939 161673 232881 123482 555683 693102كشورهاي غير 
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 ... ادامه2262-2264و  2224هاي ها در سالسنگ به تفكيك كشور( : واردات زغال2-16جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2263 2264 

(6)كل واردات  حرارتي  كك شو
(2و6)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 10275 8657 1449 8203 7090 876 اياالت متحده آمريكا 

 8716 3893 3907 8869 5155 3378 كانادا 

 7848 5314 2027 7868 5208 2279 مكزيك

 26839 17864 7383 24940 17453 6533 جمع آمريكاي شمالي
       آمريكاي مركزي و جنوبي

 2053 2040 13 1037 1024 13 رژانتين آ

 20351 9391 10960 19936 7448 10592 برزيل

 526 526 - 711 649 - پرو

 9985 9364 614 10335 9735 566 شيلي 

 - - - - - - كلمبيا

 - - - - - - ونزوئال 

 3704 3455 249 2844 2015 - ساير 

 36619 24776 11836 34863 20871 11171 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 60726 47302 9710 58034 46529 7790 آلمان 

 4505 1418 1824 4601 1498 1753 اتريش 

 - - - 20 - - ازبكستان

 16642 14763 1631 13852 11135 2527 انيا اسپ

 82 82 - 59 59 - استوني

 4495 1104 2680 4500 1246 2593 اسلواكي 

 41584 34301 6344 50236 43156 6246 انگلستان 

 14255 7180 7075 14936 7404 6804 اوكراين

 21147 17566 2362 21066 17250 2882 ايتاليا 

 2002 1974 - 2429 2383 - ايرلند 

 141 116 - 147 120 - ايسلند 

 5733 2980 2159 5777 2881 2403 بلژيك 

 1781 1779 - 1618 1547 - بلغارستان 

 4371 4371 - 4246 4246 - پرتغال 

 - - - 10 10 - تاجيكستان

 30168 23566 6250 27164 20874 5759 تركيه 

 5146 1520 1595 3214 1004 1006 جمهوري چك 

 4538 4519 - 4915 4895 - دانمارك 

 551 551 - 667 586 - روسيه سفيد

 1089 639 60 1859 837 93 روماني 

 2983 1232 1542 2782 1367 1173 سوئد 

 190 39 - 227 144 -  سوئيس 

 25323 22598 1181 29571 26027 1846 فدراسيون روسيه 

 14169 8097 5001 18001 11742 5217 فرانسه 

 4473 3102 929 5479 3854 1213 فنالند 

 1269 1269 - 1275 1271 - قرقيزستان

 171 171 - 1056 228 - قزاقستان

 10709 7899 2404 10941 8265 2250 لهستان

 90 85 - 80 75 - لوكزامبورگ
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 ه... ادام2262-2264و  2224هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-16جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2263 2264 

(6)كل واردات  حرارتي كك شو
(2و6)كل واردات  حرارتي كك شو 

 

 1618 244 1321 1590 291 1284 مجارستان 

 1215 761 - 1057 640 -  نروژ  

 54994 44548 10129 46879 42535 4152 هلند 

 218 192 - 441 344 - يونان 

 4381 2590 1309 5230 2864 1319 ساير

 340759 258558 65506 343959 267307 58310 سيا آوراجمع اروپا و 

 15328 15328 - 16967 15974 - خاورميانه 

       آفريقا 

 1296 - 1296 915 - 915 آفريقاي جنوبي 

 - - - 270 - - الجزاير 

 - - - 62 62 - زيمبابوه

 785 351 434 700 - 305 مصر

 5609 5609 - 4511 4511 - مراكش

 700 700 - 708 708 - موزامبيك 

 3481 3481 - 1943 1943 - ساير 

 11871 10141 1730 9109 7224 1220  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 113 32 - 41 - - استراليا 

 1829 - 1829 110 - 110  اندونزي 

 4793 4524 269 3874 3598 276 پاكستان 

 20909 20909 - 18764 18726 - تايلند 

 291582 229143 62439 327345 251761 75421 چين 

 384 384 - 520 520 - زالندنو 

 191028 137002 50689 197772 141757 53852 ژاپن 

 15224 15224 - 14415 14199 - فيليپين 

 131291 97058 33827 126871 96313 30194 كره جنوبي 

 254 254 - 259 63 - كره شمالي 

 23611 23611 - 22064 22064 - مالزي 

 239377 188678 50699 192965 146883 41911 هندوستان 

 2260 2260 - 1479 1308 - ويتنام 

 86821 79528 7293 83038 76095 6727 ساير 

 1009476 798607 207045 989517 773287 208491  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1440892 (3) 1125274 293500 1419355 1102116 285725 كل جهان 

 OECD  139393 505538 661597 148394 494668 662854 كشورهاي

 OECD 146332 596578 757758 145106 630606 778038شورهاي غير ك

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ: 
         گردد. سنگ ميمحصوالت حاصل از زغالسنگ و زغال( شامل واردات 1
سانگ باراي كشاورهاي غيار     گردد. از آنجاا كاه واردات محصاوالت حاصال از زغاال     مي OECDسنگ كشورهاي ( شامل واردات محصوالت حاصل از زغال3

OECD  ارقام در ستون كل واردات لحاظ نشده است.در دسترس نبوده، اين   
 گردد.يم OECDكشورهاي  سنگ نارسهزار تن زغال 103سنگ و محصوالت حاصل از زغالهزار تن 11572كل واردات زغال سنگ شامل ( 2



      

 
  4131ترازنامه انرژي سال  444

 

 2262-2264و  2224هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-16جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2224 2262 

(6)كل صادرات  حرارتي  كك شو
(6)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 114958 50632 63390 44739 19002 24349 اياالت متحده آمريكا 

 35226 3971 30725 25993 1904 23847 كانادا 

 216 - 216 3 - 1 مكزيك

 150400 54603 94331 70735 20906 48197 جمع آمريكاي شمالي
       آمريكاي مركزي و جنوبي

 131 78 - 164 - - آرژانتين 

 - - - - - - برزيل

 167 127 - - - - پرو

 - - - 37 - - شيلي 

 85079 81740 1555 51157 49278 1624 كلمبيا

 911 911 - 6748 6748 - ونزوئال 

 - - - - - - ساير 

 86288 82856 1555 58106 56026 1624 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 2234 341 6 1046 184 - آلمان 

 3 2 - 74 21 - اتريش 

 39 - - 28 - - ازبكستان

 2337 1861 15 985 - - اسپانيا 

 82 1 - 150 - - استوني

 106 - - 54 - - اسلواكي 

 1040 475 13 802 612 9 انگلستان 

 8741 5925 189 7098 3466 417 اوكراين

 312 58 - 244 - - ايتاليا 

 33 12 - 35 12 - ايرلند 

 - - - - - - ايسلند 

 1293 627 - 1406 1314 - بلژيك 

 135 44 - 52 4 4 بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 

 2 2 - - - - تاجيكستان

 7 1 6 - - - تركيه 

 6748 2104 2946 7787 2306 3272 جمهوري چك 

 11 11 - 159 157 - نمارك دا

 394 1 - 258 - - روسيه سفيد

 25 14 6 46 - - روماني 

 23 1 - 45 8 - سوئد 

 - - - - - -  سوئيس 

 134100 112536 17732 72802 56681 11935 فدراسيون روسيه 

 249 25 152 944 49 45 فرانسه 

 55 - - 29 - - فنالند 

 15 - - 44 - - قرقيزستان

 32688 30019 303 24538 24081 245 قستانقزا

 13975 5483 1587 25368 16648 3036 لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ



  تحوالت بخش انرژي در جهان
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 ... ادامه2262-2264و  2224هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-16جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2224 2262 

(6)كل صادرات  حرارتي كك شو
(6)كل صادرات  تيحرار كك شو 

 

 444 4 - 191 6 - مجارستان 

 1275 1273 - 2741 2741 - نروژ  

 13744 13698 24 9647 8896 395 هلند 

 27 9 - 93 22 - يونان 

 898 451 5 843 289 - ساير

 221035 174978 22984 157509 117497 19358 سيا آوراجمع اروپا و 

 335 36 297 124 116 - خاورميانه 

       آفريقا 

 76009 75302 707 67946 67029 917 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير 

 221 - - 226 27 - زيمبابوه

 110 - - 575 33 - مصر

 - - - - - - مراكش

 - - - - - - ريس مو

 3344 387 2957 486 486 - ساير 

 79684 75689 3664 69233 67575 917  جمع آفريقا 

       و اقيانوسيه  آسيا

 302119 159158 142363 219603 107611 111732 استراليا 

 387394 384307 3087 105121 104062 1059  اندونزي 

 - - - - - -  پاكستان 

 3 3 - - - - تايلند 

 12911 10446 1308 101964 80856 5757 چين 

 2211 - 2211 1908 - 1908 زالندنو 

 1484 3 - 2037 2 - ژاپن 

 3173 3173 - - - - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 12011 12011 - 1571 1571 - كره شمالي 

 370 370 - 135 135 - مالزي 

 3713 2387 56 1529 1134 240 هندوستان 

 15365 15221 - 11636 11636 - ويتنام 

 21568 9737 10892 227 20 - ساير 

 762322 596816 159917 445731 307027 120696  ه جمع آسيا و اقيانوسي

 1300064 984978 282748 801438 569147 190792 كل جهان 

 OECD  168594 161544 346169 243654 239751 500213 كشورهاي

 OECD 22198 407603 455269 39094 745227 799851كشورهاي غير 



      

 
  4131ترازنامه انرژي سال  444

 

 ... ادامه2262-2264و  2224هاي شورها در سالسنگ به تفكيك كزغالصادرات ( : 2-16جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2263 2264 

(6)كل صادرات  حرارتي  كك شو
(2و6)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 89154 31085 57195 107505 47127 59585 اياالت متحده آمريكا 

 34525 3309 31063 39128 3977 35020 كانادا 

 4 3 - 6 5 - مكزيك

 123683 34397 88258 146639 51109 94605 جمع آمريكاي شمالي
       آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - - 82 27 - رژانتين آ

 - - - - - - برزيل

 - - - - - - پرو

 2091 1893 - 1259 1259 - شيلي 

 80263 78816 1447 82257 78982 1170 كلمبيا

 2008 2008 - 659 659 - ونزوئال 

 - - - - - - ساير 

 84362 82717 1447 84257 80927 1170 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 3308 203 5 2193 245 6 آلمان 

 1 - - 2 1 - اتريش 

 40 - - 41 - - ازبكستان

 1414 1259 25 845 677 - اسپانيا 

 88 - - 86 - - استوني

 99 - - 115 - - اسلواكي 

 537 424 1 711 585 9 انگلستان 

 5625 5357 268 10569 7413 1124 اوكراين

 343 2 - 246 - - ايتاليا 

 19 13 - 33 13 - ايرلند 

 - - - - - - ايسلند 

 848 557 - 1043 570 28 بلژيك 

 91 65 - 83 3 - بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 

 - - - - - - تاجيكستان

 68 57 6 13 4 1 تركيه 

 5745 1942 2350 6413 2588 2230 جمهوري چك 

 42 42 - 52 52 - دانمارك 

 2 2 - 166 - - روسيه سفيد

 42 5 - 9 6 - روماني 

 31 1 - 27 1 - سوئد 

 - - - - - -  سوئيس 

 155505 132019 21082 143328 117451 21528 فدراسيون روسيه 

 300 178 68 203 152 39 فرانسه 

 75 - - 72 - -  فنالند 

 - - - 156 144 - قرقيزستان

 28892 26525 318 33834 31444 318 قزاقستان

 16167 6745 2091 18035 8594 2252 لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ



  تحوالت بخش انرژي در جهان
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 ه... ادام2262-2264و  2224هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-16جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2263 2264 

(6)كل صادرات  حرارتي كك شو
(2و6)كل صادرات  حرارتي كك شو 

 

 925 26 - 777 11 -  مجارستان 

 1608 1608 - 2069 2068 - نروژ  

 39123 33096 5632 32180 31886 15 هلند 

 - - - 28 11 - يونان 

 479 400 3 898 379 2 ساير

 261417 210526 31849 254227 204298 27552 يا سآوراجمع اروپا و 

 346 46 300 350 33 317 خاورميانه 

       آفريقا 

 76391 75991 400 74565 73993 572 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير 

 - - - 231 - - زيمبابوه

 - - - 90 - - مصر

 - - - - - - مراكش

 - - - - - - موزامبيك 

 4629 864 3765 3760 633 3127 ساير 

 81020 76855 4165 78646 74626 3699  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 375764 194586 180458 336792 182109 153987 استراليا 

 410918 408189 2729 427918 424325 3593  اندونزي 

 - - - - - - پاكستان 

 - - - 9 9 - تايلند 

 5596 4799 797 10935 8621 1111 چين 

 1741 22 1719 2096 - 2096 زالندنو 

 501 1 - 1216 2 - ژاپن 

 5230 5230 - 3401 3401 - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 15610 15610 - 16703 16703 - كره شمالي 

 170 170 - 518 518 - مالزي 

 1224 1224 - 2344 2180 8 هندوستان 

 9866 9866 - 12954 12802 - ويتنام 

 20138 9585 10074 18924 10500 7744 ساير 

 846758 649282 195777 833810 661170 168539  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1397586 (3) 1053823 321796 1397929 1072163 295882 كل جهان 

 OECD  255268 281944 553152 280613 277053 574522 كشورهاي

 OECD 40614 790219 844777 41183 776770 823064غير كشورهاي 

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ: 
         گردد. سنگ نيز ميمحصوالت حاصل از زغالصادرات ( شامل 1
سانگ باراي   گردد. از آنجا كه صادرات محصوالت حاصل از زغاال مي OECDسنگ كشورهاي محصوالت حاصل از زغالسنگ نارس و زغالدرات ( شامل صا3

   در دسترس نبوده، اين ارقام در ستون كل صادرات لحاظ نشده است. OECDكشورهاي غير 
 گردد.يم OECDكشورهاي سنگ نارس هزار تن زغال 11و سنگ  غال زحاصل از هز ار تن محصوالت  12735زغال سنگ شامل صادرات كل ( 2



      

 
  4131ترازنامه انرژي سال  444

 

 )هزار تن(           2262-2264 و 2224هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-62جدول )

 نام كشور
 صادرات  واردات 

2224 2262 2263 2264 2224 2262 2263 2264 

         آمريكاي شمالي

 88258 94605 94331 48197 7383 6533 6128 6744 زغال كك شو 

 34397 51109 54603 20906 17864 17453 19291 41205 زغال حرارتي 

 110 135 162 304 122 134 146 119 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 122765 145849 149096 69407 25369 24120 25565 48068 (8)سنگ جمع زغال

 918 790 1304 1328 1470 820 1760 7029 ( 3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 55097 27325 24940 26839 70735 150400 146639 123683 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 1447 1170 1555 1624 11836 11171 11650 11105 زغال كك شو 

 82717 80927 82856 56026 24776 20871 19436 10256 ي زغال حرارت

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 84164 82097 84411 57650 36612 32042 31086 21361 (8)سنگ جمع زغال

 2821 2483 2614 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

7 456 1877 2160 
(5)

198 

(4)سنگ كل زغال
 23975 33569 34863 36619 58106 86288 84257 84362 

         اروپا و اورآسيا 

 31849 27552 22984 19358 65506 58310 63273 63511 زغال كك شو 

 210526 204298 174978 117497 258558 267307 245504 218598 زغال حرارتي 

 7398 5987 5965 2297 4903 3985 4589 2818 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 9 - - - 1195  (1)سنگ نفتي 

 249773 237837 203927 139161 328967 329602 313366 286122 (8)سنگ جمع زغال

 14357 12760 18753 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

 11792 18348 17108 16390 
(5)

 11644 

(4)سنگ كل زغال
 304875 326126 343959 340759 157509 221035 254227 261417 

         خاورميانه 

 300 317 297 - - - - 461 زغال كك شو 

 46 33 36 116 15328 15974 17593 13205 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 346 350 333 116 15328 15974 17593 13666 (8)سنگ جمع زغال

 993 893 460 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5) 

8 2 - 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 14126 18486 16967 15328 124 335 350 346 

         آفريقا 

 4165 3699 3664 917 1730 1220 2966 4641 زغال كك شو 

 76855 74626 75689 67575 10141 7224 7378 5925 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 81020 78325 79353 68492 11871 8444 10344 10566 (8)سنگ جمع زغال

 665 794 109 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

 741 331 321 
(5)

 

(4)سنگ كل زغال
 10675 11138 9109 11871 69233 79684 78646 81020 
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 ادامه  ...2262-2264 و 2224هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-62جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات واردات

2224 2262 2263 2264 2224 2262 2263 2264 

         آسيا و اقيانوسيه 

 195777 168539 159917 120696 207045 208491 178520 112894 زغال كك شو 

 649282 661170 596816 307027 798607 773287 721930 297023 زغال حرارتي 

 479 617 846 205 - 33 18 3 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 845538 830326 757579 427928 1005652 981811 900468 409920 (8)سنگ جمع زغال

 1220 3484 4743 17803 3824 7706 5440 8911 (3)گ سنالت حاصل از زغالمحصو

(4)سنگ كل زغال
 418831 905908 989517 1009476 445731 762322 833810 846758 

         كل جهان 

 321796 295882 282748 190792 293500 285725 262537 199356 زغال كك شو 

 1053823 1072163 984978 569147 1125274 1102116 1031132 586212 زغال حرارتي 

 7987 6739 6973 2806 5025 4152 4753 2940 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 9 - - - 1195  (1)سنگ نفتي 

 1383606 1374784 1274699 762754 1423799 1391993 1298422 789703 (8)سنگ جمع زغال
 27362 24130 37876 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(5)
 17093 38684 25365 23145 

(5)
 13980 

 1397586(6) 1397929 1300064 801438 1440892 (6) 1419355 1322552 827579 (4)سنگ كل زغال

          OECDكشورهاي

 280613 255268 243654 168594 148394 139393 139055 142417 زغال كك شو 

 277053 281944 239751 161544 494668 505538 475449 424539 زغال حرارتي 

 2876 1895 1890 1649 2699 1795 2226 1350 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 9 - - - 1195  (1)سنگ نفتي 

 560542 539107 485295 331796 645761 646726 616730 569501 (8)سنگ جمع زغال
 13980 14045 14918 14373 17093 14871 12720 25197 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 594698 629450 661597 662854 346169 500213 553152 574522 

          OECDكشورهاي غير

 41183 40614 39094 22198 145106 146332 123482 56939 زغال كك شو 

 776770 790219 745227 407603 630606 596578 555683 161673 زغال حرارتي 

 5111 4844 5083 1157 2326 2357 2527 1590 زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - -  (1)سنگ نفتي 

 823064 835677 789404 430958 778038 745267 681692 220202 (8)سنگ جمع زغال

 12491 11410 12679 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5) 

24311 10447 9100 
(5) 

(4)سنگ لكل زغا
 232881 693102 757758 778038 455269 799851 844777 823064 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
اند. سنگ نفت ممکن است در اثر حرارت مستقيم و ياا در یاي   تاً از كروژن تشکيل شدههاي رسوبي حاوي مواد آلي هستند كه عمدهاي 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.  لحاظ ميديگر محصوالت حاصل از مايع سازي آن در بخش نفت خام 

باه    3512نفتاي از ساال   سانگ  . باشدينفتي مسنگ و  نهيتوميب يهازغال ريزغال نارس، سا ت،يگنيل نه،يتوميب مهيكك شو، ن ت،يعالسنگ شامل آنتراسز( 3
 هاي كك سازي را بدست آورد. هاي گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهاز سنگ نفت ميستون زغال سنگ اضافه شده است. 

 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 OECD( تنها شامل واردات و صادرات كشورهاي عضو 0
و صادرات  گردد.يم  OECDكشورهاي سنگ نارس هزار تن زغال 103غال سنگ و زمحصوالت حاصل از  هزار تن 11572زغال سنگ شامل واردات ل ك( 1

 باشند. در دسترس نميمقادير           گردد.سنگ نارس ميهزار تن زغال 11سنگ و هزار تن محصوالت حاصل از زغال 12735سنگ نيز شامل زغال
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 به تفكيك مناطق ) ميليارد تن ( 2264سنگ جهان در سال ( : ذخاير زغال2 -66مودار )ن

 

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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 % 2/46آنتراسيت و بيتومينه 

 % 6/64 و ليگنيت بيتومينه نيمه

 2264سنگ مناطق مختلف جهان در سال ( : توليد و مصرف زغال2-22نمودار  )

 )ميليون تن( 2264سنگ مناطق مختلف جهان در سال  ( : واردات و صادرات زغال2-26نمودار  )
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  2263در جهان در سال  (6)ه زغالعرضه و مصرف كنندگان عمد ( :2-66جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

(3)رارتحبرق و 
 

 خانگي
ساير 

(4)صنايع 
 

         OECDكشورهاي 

 21.0 0.1 211.7 12.3 0.4 54.3 191.0 آلمان

 0.3 ◊ 1.3 2.0 ◊ 3.3 - اتريش

 0.8 0.2 17.7 2.4 0.7 13.7 4.4 انيااسپ

 5.0 - 113.4 3.7 336.1 - 458.9 استراليا 

 3.6 0.6 50.7 5.5 0.6 49.4 12.8 انگلستان

 35.8 - 782.4 19.8 106.7 8.1 903.7 اياالت متحده آمريكا

 1.1 - 16.8 3.2 - 20.1 0.1 ايتاليا

 0.8 0.8 4.4 - ◊ 2.4 6.7 ايرلند

 1.2 0.2 1.1 2.6 0.6 5.3 - بلژيك 

 ◊ - 4.4 ◊ - 4.2 - پرتغال 

 15.1 5.3 58.0 5.9 ◊ 26.6 60.4 تركيه

 3.4 1.6 37.9 3.5 5.9 2.3 49.1 جمهوري چك

 0.2 - 5.3 - 0.1 4.9 - دانمارك

 1.2 ◊ 0.8 0.9 2.1 0.5 4.6 زالندنو 

 28.6 - 103.5 57.5 ◊ 195.6 -  ژاپن

 3.8 0.1 8.4 5.1 0.2 17.1 0.3 فرانسه

 1.1 ◊ 9.1 1.2 ◊ 5.1 7.0 فنالند

 1.9 ◊ 37.9 3.6 39.1 8.6 68.9 كانادا

 15.8 - 85.6 25.2 - 126.5 1.8 كره جنوبي 

 8.5 11.3 111.1 12.7 11.1 10.7 142.9 لهستان

 - 0.5 9.4 1.3 0.2 1.6 9.6 مجارستان

 7.4 - 14.3 3.2 ◊ 7.5 15.3 مكزيك

 1.3 ◊ 8.8 2.9 31.9 46.7 - هلند

 0.4 ◊ 54.3 - ◊ 0.4 53.9 يونان

 OECD (5) 32.5 31.7 3.3 4.9 47.8 0.1 8.0ساير كشورهاي عضو 

 OECD 2023.8 646.7 539.1 179.3 1796.3 20.7 166.3كل كشورهاي عضو 

 OECDكشورهاي غيرعضو 
 اروپا و اورآسيا 

       

 2.9 1.1 40.2 27.6 8.6 14.2 69.3 اوكراين 

 11.8 1.9 143.5 52.5 140.8 29.4 327.5 سيه فدراسيون رو

 28.3 3.0 47.1 10.9 33.8 0.2 119.6 قزاقستان

كشورهاي غير عضو   ريسا
OECD اروپا و اورآسيا 

130.7 8.9 0.8 1.9 122.5 1.5 13.0 

اروپا  OECDكشورهاي غيرعضو 

 و اورآسيا

647.1 52.7 184.0 92.9 353.3 7.5 55.9 
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 ... ادامه2263در جهان در سال  (6)و مصرف كنندگان عمده زغال عرضه ( :2-66جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

(3)برق و حرارت
 

 خانگي
ساير 

(4)صنايع 
 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آمريكاي التين 
       

 3.5 - 8.9 13.7 - 18.0 8.6 برزيل

 1.2 0.1 2.3 3.3 80.2 - 85.5 كلمبيا 

 1.2 ◊ 3.1 0.1 0.7 3.7 1.3 ساير آمريكاي التين 

 6.0 0.1 14.3 17.1 80.8 21.7 95.4  جمع آمريكاي التين

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آفريقا و خاورميانه
       

 55.7 5.6 122.4 7.6 74.6 0.9 256.3 آفريقاي جنوبي 

 7.4 ◊ 8.3 1.4 4.1 10.7 13.0 اورميانه  ساير آفريقا و خ

 63.1 5.6 130.7 9.1 78.7 11.6 269.3 جمع آفريقا و خاورميانه 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آسيا 
       

 8.4 - 55.1 0.3 427.9 0.1 487.7 اندونزي

 740.4 93.3 2131.0 710.9 9.7 327.2 3843.6 چين 

 10.5 - 45.5 8.0 - 66.0 - چين تايپه 

 16.8 - 2.9 - 16.7 0.1 36.3 كره شمالي 

 127.1 6.2 574.9 95.6 2.2 188.8 610.0 هندوستان

 2.2 - 10.7 - - 13.0 -  هنگ كنگ 

 48.4 2.7 78.6 1.4 35.6 64.1 101.6 ساير آسيا

 953.8 102.2 2898.9 816.2 492.1 659.2 5079.2 جمع آسيا 

 OECD 6091.0 745.2 835.6 935.3 3397.2 115.4 1078.8عضو  ريكل كشورهاي غ

 1245.1 136.2 5193.4 1114.7 1374.8 1392.0 8114.9 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, 2015 Edition                                                                 مأخذ:
 باشد.   نفت ميسنگ نيمه بيتومينه، ليگنيت، زغال نارس و ساير بيتومينه، كك شو، زغال ت، زغال سنگ شامل آنتراسيكل ( 1
 سازي است.  هاي كك (  مصرف صنايع فوالد شامل مصرف در كوره3
  ي و همچنينبخش عمومي و مولدهاي  اختصاص 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. ميو سوئد سوئيس ، ( شامل كشورهاي شيلي، استوني، ايسلند، فلسطين اشغالي، لوكزامبورگ، نروژ، اسلواكي، اسلووني0
  باشند. مي 50/5ر كمتر از مقادي
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 2263-2264 و 2224هاي سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت در برخي از كشورها طي سالزغالقيمت  ( :2-62جدول )
 )دالر / تن(

 نام كشور
 كك شو سنگ زغال حرارتي سنگزغال

2224 2263 2264 2224 2263 2264 

       آمريكاي شمالي

 199.4 197.7 67.9 80.1 79.4 43.3 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ● كانادا

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 126.7 121.5 66.2 ● ● ● شيلي

       اروپا 

 ○ ○ ○ ● ● ● آلمان 

 ● ● ● 220.5 223.7 168.6 اتريش

 ○ ○ ○ ● ● ● اسپانيا

 ● ● ● ● ● ● استوني

 ● ● ● ● ● ● اسلواكي 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ اسلووني 

 ● ● ● 165.2 158.5 77.8 انگلستان 

 ● ● 77.0 ● ● 63.5 ايتاليا 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ايرلند 

 ● ● ● ● ● ● بلژيك 

 ▲ 470.4 ● 180.8 215.1 ● پرتغال 

 203.2 235.9 103.5 90.7 104.9 40.8 تركيه 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ جمهوري چك 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● سوئد 

 ▲ ▲ ▲ 112.3 123.5 94.4 سوئيس 

 ● ● 74.9 ● ● ● فرانسه 

 338.3 352.4 158.6 270.2 271.1 122.5 فنالند 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 134.1 150.4 96.1 92.6 100.4 52.1 لهستان 

 ○ ○ ○ ● ● ● مجارستان 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ زالندنو 

 132.7 156.2 65.0 114.9 126.2 53.5 ژاپن 

 ● ● 68.5 ● ● 54.6 كره جنوبي

 ● ● ● ● ● ● اروپايي OECDكشورهاي 

 ● ● ● ● ● OECD49.7كل 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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 2263-2264 و 2224هاي هاي خانگي و نيروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخشال( : قيمت زغ2-63جدول )
  )دالر / تن(  

 نام كشور
 هانيروگاه خانگي

2224 2263 2264 2224 2263 2264 

       آمريكاي شمالي

 54.1 53.6 30.9 ● ● ● اياالت متحده آمريكا 

 ● 32.9 20.3 ● ● ● كانادا

 63.1 60.9 37.1 ▲ ▲ ▲ مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 83.1 89.8 51.4 ● ● ● شيلي 

        اروپا

 100.6 108.9 70.0 ▲ ▲ ● آلمان 

 135.0 137.8 81.3 ● ● 485.3 اتريش

 ● ● ● ● ● ● اسپانيا

 ● ● ● ● ● ● استوني 

 ● ● ● 201.4 201.7 88.3 اسلواكي 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ اسلووني 

 93.4 96.2 59.8 570.5 528.7 304.0 انگلستان 

 ● ● 61.1 ● ● ● ايتاليا 

 72.6 81.7 67.2 587.4 537.2 ● ايرلند 

 ● ● 72.5 ● 577.7 397.7 بلژيك 

 72.1 78.2 57.5 ● ● ● پرتغال 

 43.5 45.6 25.9 148.6 169.1 75.0 تركيه 

 ○ ○ ○ 161.7 172.6 67.3 جمهوري چك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ دانمارك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ سوئد 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ سوئيس 

 ● ● 63.6 ● ● ● فرانسه 

 94.1 94.9 67.0 ▲ ▲ ▲ فنالند 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 407.1 لوكزامبورگ 

 75.2 77.7 40.0 262.3 264.4 128.5 لهستان 

 ○ ○ ○ 205.1 209.5 110.1 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲  فلسطين اشغالي

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ زالندنو 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ ژاپن 

 ● ● 47.6 ● ● ● كره جنوبي

 ● ● 56.9 257.6 263.2 129.4 اروپايي OECDكشورهاي 

 ● ● OECD129.4 263.2 257.6 40.3كل كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                 مأخذ:                  
  باشند. مقادير محرمانه مي                             .در كشور مذكور كاربرد ندارد       باشند. نميمقادير در دسترس 
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 )دالر / تن(                                                                                         2224 -2264هاي سنگ طي سال( : قيمت زغال2-64جدول )

 سال
 قيمت شاخص 

 )پايه شمال غرب اروپا(

سنگ منطقه قيمت اسپات زغالشاخص 

 آمريكا آپاالچي مركزي اياالت متحده

شاخص قيمت  قيمت سيف وارداتي ژاپن

 زغال حرارتي  زغال كك شو  آسيا 

8002 72.1 64.9 61.0 51.3 72.4 

8005 60.5 70.1 89.3 62.9 61.8 

8002 64.1 63.0 93.5 63.0 56.5 

8002 88.8 51.2 88.2 69.9 84.6 

8002 147.7 118.8 179.0 122.8 148.1 

8002 70.7 68.1 167.8 110.1 78.8 

8010 92.5 71.6 158.9 105.2 105.4 

8011 121.5 87.4 229.1 136.2 125.7 

8018 92.5 72.1 191.5 133.6 105.5 

8013 81.7 71.4 140.4 111.2 90.9 

8012 75.4 69.0 114.4 97.7 77.9 

  .BP Amoco, Statistical Review of World Energy, 2015 Edition                                                                              مأخذ:
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  2264در سال  OECDدر كشورهاي سنگ واقعي مصرف كنندگان نهايي زغال و ( : شاخص قيمت اسمي2-66جدول ) 
   (444=  4444)سال  

 نام كشور
 واقعي شاخص  اسميشاخص 

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي
       آمريكاي شمالي 

 108.2 108.2 ● 120.5 120.5 ● اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ● كانادا
 ● ● ● ● ● ● مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 
 ● ● ● ● ● ● شيلي 

       اروپا  و اورآسيا
 ● ● ● ● ● ● آلمان

 101.1 100.8 102.9 108.1 107.1 112.9 يشاتر

 ● ● ● ● ● ● اسپانيا 

 ● ● ● ● ● ● استوني

 100.9 ● 100.9 110.1 ● 110.1 اسلواكي 

 ● ● ● ● ● ● اسلووني 

 107.7 120.7 97.8 120.7 132.1 112.0 انگلستان 

 118.3 118.3 ● 125.5 125.5 ● ايتاليا 

 ● ● ● ● ● ● ايرلند

 98.0 97.3 105.4 105.9 105.1 113.9 بلژيك 

 94.3 94.3 ● 98.9 98.9 ● پرتغال 

 96.2 95.3 99.3 133.0 132.5 134.7 تركيه

 100.4 102.8 95.0 109.3 112.6 101.8 جمهوري چك

 99.8 99.8 ● 106.7 106.7 ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● سوئد 

 65.1 65.1 ● 63.4 63.4 ● سوئيس 

 102.2 102.3 100.3 108.3 108.3 105.9 فرانسه 

 109.5 109.5 ● 119.0 119.0 ● فنالند 

 ● ● ● ● ● ● لوكزامبورگ 

 86.6 72.7 101.7 94.1 78.7 110.9 لهستان 

 109.80 ● 109.8 122.50 ● 122.5 مجارستان 
 ● ● ● ● ● ● نروژ 

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ● ● ● ● غالي فلسطين اش

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 
 ● ● ● ● ● ● زالندنو 

 94.4 94.4 ● 97.0 97.0 ● ژاپن 

 100.0 100.0 ● 103.1 103.1 ● كره جنوبي 
 OECD 114.4 106.7 107.3 100.9 98.8 99.0كل 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 زغال2-61جدول )

 2263-2264 و 2224هاي طي سال

 ورنام كش
 خرده فروشي عمده فروشي

 2264 2263 2224 سال پايه 2264 2263 2224 سال پايه

         آمريكاي شمالي 

 ● ● ● - 199.4 208.1 109.2 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● - ● ● 98.0 100=2002 كانادا 

دسامبر 1121=211 121.9 111.0 67.5 100=2012ژوئن مكزيك   ● ● ● 

         ا و اورآسيا اروپ

 129.1 130.8 99.1 100=2005 ● ● ● 100=1995 آلمان

 129.5 124.2 97.2 100=2005 ● ● ● - اتريش

 189.1 192.4 78.1 100=2005 ● ● ● - استوني

 ● ● ● - ● ● ● - اسپانيا

 153.9 152.6 92.9 100=2005 ● ● ● - اسلواكي 

 132.3 133.3 94.9 100=2005 ● ● ● - اسلووني 

 113.3 110.2 56.2 100=2010 72.3 81.2 46.6 100=2010 انگلستان 

 108.0 107.3 ● 100=2005 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 237.0 217.3 134.4 100=1995 ● ● ● - ايرلند

 102.5 100.0 77.2 100=2013 ● 86.5 55.0 100=2010 بلژيك 

 107.5 109.8 95.4 100=2005 ● ● ● - پرتغال 

 231.0 225.1 97.2 100=2005 326.6 315.7 107.6 100=2003 تركيه

 197.0 195.0 112.1 100=2000 ● ● 107.8 100=2000 جمهوري چك

 125.0 126.5 102.2 100=2000 ● ● ● - دانمارك 

 ● ● ● - ● ● 124.0 100=2000 سوئد 

 ● ● ● - 110.8 122.1 148.0 100=1995 سوئيس 

 144.4 140.3 114.1 100=1998 87.7 105.3 61.0 100=2010 فرانسه 

 ● ● ● - 396.5 412.7 170.3 100=1990 فنالند 

 112.4 111.3 97.3 100=2005 ● ● ● - لوكزامبورگ 

 213.5 216.3 119.3 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 281.9 276.7 131.9 100=2000 ● ● ● - مجارستان 

 162.8 158.7 129.9 100=1998 ● ● ● 100=1995 نروژ 

 ● ● ● - ● ● ● - هلند

 106.4 107.6 77.3 100=2009 107.3 102.2 81.7 100= 2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● - ● ● ● 100=1995 استراليا 

 4Q1997=100 127.9 243.6 260.0 2Q2006=100 88.3 117.9 121.4 زالندنو 

 ● ● ● - 73.3 77.1 44.3 100=2010 ژاپن

 100.9 100.7 59.2 100=2010 116.0 115.2 56.9 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                               مأخذ:
   شند.  با در دسترس نميمقادير 
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 2213و  2224هاي هاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالشاخص ( :2-77جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به   
(3)

 

2224 2214 2224 2214 2224 2214 

       آمريكاي شمالي

 0.15 0.18 14451.5 12669.9 316.5 293.3 اياالت متحده آمريكا

 0.19 0.24 1327.4 1128.5 35.2 31.9 كانادا 

 0.18 0.19 1044.0 839.0 118.4 106.0 مكزيك

 0.16 0.19 16823.0 14637.4 470.0 431.2 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.24 0.33 331.3 204.1 41.4 38.3 آرژانتين

 0.26 0.26 58.2 39.4 15.7 13.5 اكوادور

 0.25 0.25 1166.7 855.2 200.0 184.0 برزيل 

 0.17 0.18 124.8 70.5 30.4 27.4 پرو 

 0.23 0.24 172.0 115.9 17.6 16.1 شيلي 

 0.15 0.19 212.3 139.9 48.3 42.5 كلمبيا 

 0.35 0.43 194.7 131.9 30.4 26.3 ونزوئال 

 6.45 6.39 380.1 263.3 105.8 93.7 ساير

 0.25 0.27 2640.1 1820.3 489.7 441.9 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.45 1.22 30.6 10.5 9.4 8.3 آذربايجان

 0.10 0.12 3161.9 2837.5 82.1 82.5 آلمان 

 0.10 0.11 349.5 308.1 8.5 8.2 اتريش

 1.58 3.80 27.2 13.4 30.2 25.9 ازبكستان

 0.10 0.13 1172.5 1115.7 46.6 42.9 ا اسپاني

 0.27 0.40 65.0 45.9 5.4 5.4 اسلواكي 

 0.07 0.09 2577.1 2346.3 64.1 60.0 انگلستان 

 1.19 1.72 97.3 83.9 45.5 47.5 اوكراين

 0.09 0.10 1754.6 1836.0 60.7 57.9 ايتاليا 

 0.06 0.07 217.3 199.1 4.6 4.1 ايرلند 

 0.31 0.19 19.2 15.9 0.3 0.3 ايسلند 

 0.13 0.16 420.5 379.8 11.1 10.4 بلژيك 

 0.48 0.68 34.9 27.7 7.3 7.8 بلغارستان 

 0.12 0.13 188.6 195.8 10.5 10.5 پرتغال 

 1.41 2.57 18.6 7.2 5.2 4.7 تركمنستان 

 0.18 0.18 654.1 445.6 75.8 67.7 تركيه

 0.27 0.36 154.0 127.8 10.5 10.2 جمهوري چك 

 0.07 0.08 265.1 258.3 5.6 5.4 دانمارك 
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 ... ادامه 2213و  2224هاي در سالهاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان شاخص ( :2-77جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به   
(3)

 

2224 2213 2224 2213 2224 2213 

 0.74 0.90 993.5 718.2 143.0 144.0 روسيه

 0.59 0.97 46.5 27.6 9.5 9.7 روسيه سفيد

 0.26 0.41 121.2 95.1 20.0 21.5 روماني 

 0.11 0.14 436.4 378.4 9.6 9.0 سوئد 

 0.06 0.07 477.3 395.5 8.1 7.5 سوئيس 

 0.11 0.12 2352.0 2168.8 65.9 62.7 فرانسه 

 0.16 0.19 212.4 198.9 5.4 5.2 فنالند 

 0.88 0.98 92.4 52.1 17.0 15.0 قزاقستان

 0.09 0.12 43.2 35.6 0.6 0.5 لوكزامبورگ 

 0.24 0.31 415.4 294.0 38.5 38.2 لهستان 

 0.22 0.39 31.2 24.2 3.0 3.4 ليتواني

 0.20 0.24 113.1 107.3 9.9 10.1 مجارستان 

 0.10 0.09 337.9 300.8 5.1 4.6 نروژ

 0.11 0.12 720.8 657.6 16.8 16.3 هلند 

 0.12 0.12 199.8 245.5 11.0 11.1 يونان 

 0.31 0.36 239.5 198.1 54.4 52.7 ساير 

 0.16 0.18 18040.5 16151.6 901.1 870.7  جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.42 0.53 18.4 11.6 6.5 5.3 اردن 

 0.30 0.25 235.0 172.3 9.3 3.7  امارات متحده عربي

 0.59 0.60 23.3 15.0 1.3 0.8 بحرين 

 0.31 0.64 41.2 27.2 22.8 17.7 سوريه 

 0.59 0.61 84.1 47.8 33.4 26.7 عراق 

 0.37 0.39 520.7 306.2 28.8 23.8 عربستان سعودي 

 0.52 0.33 46.4 30.3 3.6 2.5 عمان 

 0.31 0.40 129.9 41.4 2.2 0.7 قطر

 0.36 0.32 98.1 73.4 3.4 2.2 كويت 

 0.22 0.26 32.3 20.7 4.5 3.9 لبنان 

 0.46 0.39 18.1 15.9 24.4 19.6 يمن 

 0.58 0.55 438.7 318.9 85.5 76.2 ساير 

 0.42 0.43 1686.3 1080.7 225.8 183.0 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه 2213و  2224هاي رهاي مختلف جهان در سالهاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشوشاخص ( :2-77جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به   
(3)

 

2224 2213 2224 2213 2224 2213 

       آفريقا 

 0.44 0.52 323.7 244.9 53.2 46.7 آفريقاي جنوبي 

 0.37 0.32 127.2 97.4 39.2 33.5 الجزاير 

 0.45 0.45 38.0 40.0 6.2 5.5 ليبي 

 0.22 0.22 85.0 57.8 33.0 29.9 مراكش 

 0.60 0.61 128.5 85.8 82.1 70.6 مصر

 0.73 0.93 183.3 108.5 174.0 136.0 نيجريه 

 15.26 18.11 522.2 319.1 723.4 566.5 ساير 

 0.53 0.60 1407.9 953.6 1111.0 888.7 جمع آفريقا 

       اقيانوسيه آسيا و

 0.14 0.15 949.1 740.0 23.3 20.0 استراليا

 0.47 0.65 452.3 270.5 250.0 221.0 اندونزي 

 0.30 0.24 10.1 9.5 0.4 0.4 برونئي 

 0.35 0.39 97.3 56.9 157.0 141.0 بنگالدش 

 0.60 0.72 143.8 101.7 182.0 155.0 پاكستان 

 0.58 0.57 230.4 168.6 67.0 65.1 تايلند

 0.62 0.81 4864.0 2027.6 1360.0 1300.0 چين 

 0.23 0.29 481.3 348.5 23.4 22.7 چين تايپه  

 0.15 0.16 129.7 111.3 4.5 4.1 زالندنو 

 0.10 0.12 4784.6 4513.1 127.3 127.7 ژاپن 

 0.24 0.38 41.1 23.0 20.5 19.4 سريالنكا 

 0.13 0.26 199.2 118.5 5.4 4.2 سنگاپور 

 0.29 0.39 155.6 98.4 98.4 84.2 فيليپين 

 0.22 0.24 1199.0 864.2 50.2 48.0 كره جنوبي 

 0.43 0.45 208.0 136.3 29.7 25.4 مالزي

 0.52 0.65 1489.8 763.3 1250.0 1110.0 هندوستان 

 0.30 0.35 486.1 317.5 271.0 242.7 ساير 

 0.35 0.35 15921.2 10668.8 3920.1 3590.9 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 0.24 0.25 56519.0 45312.4 7117.7 6406.3 كل جهان 

 OECD  1187.7 1261.0 36058.8 40615.2 0.15 0.13 كشورهاي

 OECD 5218.6 5856.7 9253.6 15903.8 0.59 0.50 كشورهاي غير

 0.11 0.13 15148.4 14011.0 508.5 494.0 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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 2213كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-77جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازها

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

       آمريكاي شمالي

 23.3 214.2 609.8 109.2- 889.6 432.1 اياالت متحده آمريكا

 33.7 26.8 87.0 14.5- 92.9 17.4 كانادا 

 2.4 3.1 61.5 16.1 82.8 12.5 مكزيك

 59.4 244.1 758.3 107.6- 1065.2 462.0 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 2.7 1.6 41.9 0.6- 29.5 0.7 آرژانتين

 0.9 - 0.6 4.7 8.5 - اكوادور

 33.6 3.8 32.1 11.9 110.0 16.5 برزيل 

 1.9 - 5.8 1.2- 11.0 0.9 پرو 

 1.7 - 4.1 5.9 10.0 6.7 شيلي 

 3.8 - 8.4 3.7- 15.8 3.5 كلمبيا 

 7.2 - 21.2 19.8- 59.2 0.2 ونزوئال 

 8.5 - 23.5 12.4 37.2 1.8 ساير

 60.4 5.4 137.5 9.5 281.2 30.3 وبيآمريكاي مركزي و جن جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 - 9.0 2.3- 6.9 - آذربايجان

 2.0 25.4 73.1 7.6 95.3 81.6 آلمان 

 3.6 - 7.0 2.8 8.8 3.3 اتريش

 1.0 - 37.6 0.2- 3.2 1.4 ازبكستان 

 3.2 14.8 26.2 13.6- 61.4 11.0 اسپانيا 

 0.4 4.1 4.8 2.8- 6.0 3.5 اسلواكي 

 0.4 18.4 65.7 11.1- 68.6 37.3 انگلستان 

 1.2 21.8 39.4 5.9 4.0 41.6 اوكراين

 4.5 - 57.4 15.9- 69.2 13.5 ايتاليا 

 0.1 - 3.9 3.2 2.9 2.0 ايرلند 

 1.1 - - 0.5 - 0.1 ايسلند 

 ◊ 11.1 14.4 6.1- 28.5 3.2 بلژيك 

 0.4 3.7 2.4 3.0- 6.6 5.9 بلغارستان 

 1.2 - 3.8 4.5- 14.2 2.7 ال پرتغ

 - - 20.2 2.8- 9.1 - تركمنستان 
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 ... ادامه 2213كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)رضه انرژي اوليهع ( :2-77جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

      اليآمريكاي شم

 2188.4 - 5.1 97.4 26.1 اياالت متحده آمريكا

 253.2 - 4.3- 13.2 1.1 كانادا 

 191.3 - ◊ 9.1 3.9 مكزيك

 2632.8 - 0.8 119.6 31.1 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 80.6 - 1.2 3.4 ◊ آرژانتين

 15.3 - 0.1 0.6 ◊ اكوادور

 293.7 0.1 3.4 81.2 1.1 برزيل 

 21.7 - - 3.2 ◊ پرو 

 38.7 - - 10.3 0.1 شيلي 

 31.6 - 0.1- 4.0 ◊ كلمبيا 

 68.8 - 0.1 0.7 ◊ ونزوئال 

 107.0 - 4.1- 24.3 3.5 ساير

 657.4 0.1 0.6 127.7 4.7 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 13.9 - ◊ 0.2 - آذربايجان

 317.7 ◊ 2.8- 27.6 7.8 آلمان 

 33.2 ◊ 0.6 6.5 0.5 اتريش

 42.9 - ◊ ◊ - ازبكستان 

 116.7 - 0.6- 7.1 7.3 اسپانيا 

 17.2 - ◊ 1.1 0.1 اسلواكي 

 191.0 - 1.2 7.6 2.8 انگلستان 

 116.1 1.0 0.9- 1.9 0.1 اوكراين

 155.4 - 3.6 14.6 8.3 ايتاليا 

 13.1 - 0.2 0.5 0.4 ايرلند 

 5.9 - - ◊ 4.2 ايسلند 

 56.4 0.2 0.8 3.6 0.6 بلژيك 

 16.9 0.05 0.5- 1.2 0.3 بلغارستان 

 21.8 ◊ 0.2 3.0 1.3 پرتغال 

 26.3 - 0.2- - - تركمنستان
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... ادامه 2213كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-77جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازها

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 5.1 - 37.5 11.1 20.6 32.5 تركيه

 0.2 8.0 6.9 1.4 6.9 16.4 جمهوري چك 

 ◊ - 3.3 1.1- 7.2 3.1 دانمارك 

 15.6 45.3 395.0 125.7- 285.8 108.3 روسيه

 ◊ - 17.1 14.0- 21.3 0.8 روسيه سفيد

 1.3 3.0 9.8 1.7- 9.5 5.7 روماني 

 5.3 17.3 1.0 4.9- 16.6 2.2 سوئد 

 3.3 6.8 3.1 5.6 5.1 0.1 سوئيس 

 6.1 110.4 39.0 14.8 56.2 12.4 فرانسه 

 1.1 6.2 2.9 4.6- 12.0 5.1 فنالند 

 0.7 - 25.4 4.1- 22.1 37.5 قزاقستان

 ◊ - 0.9 2.4 - 0.05 لوكزامبورگ 

 0.2 - 13.7 2.5- 24.7 53.0 لهستان 

 ◊ - 2.2 7.3- 9.8 0.3 ليتواني

 ◊ 4.0 7.6 0.9- 6.5 2.3 مجارستان 

 11.0 - 5.7 10.8- 24.5 0.8 نروژ

 ◊ 0.8 33.0 28.0- 57.8 8.1 هلند 

 0.5 - 3.2 13.1- 23.4 7.0 يونان 

 7.3 2.0 12.4 14.8 7.3 23.7 ساير 

 77.0 303.2 984.6 210.6- 1001.8 526.7  جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 ◊ - 0.9 3.2 3.2 0.2 اردن 

 - - 54.6 17.1- 30.4 1.4 امارات متحده عربي 

 - - 11.6 11.8- 13.9 - بحرين 

 0.3 - 4.6 2.5 5.6 ◊ سوريه 

 0.5 - 6.0 11.8 30.9 - عراق 

 - - 66.9 41.2- 166.4 - عربستان سعودي 

 - - 19.8 1.9- 6.4 - عمان 

 - - 39.2 24.6- 25.6 - قطر

 - - 15.1 32.9- 52.9 - كويت 
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 ... ادامه 2213كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-77جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 116.5 - 0.5 4.9 4.2 تركيه

 42.0 ◊ 1.5- 3.3 0.2 جمهوري چك 

 17.4 ◊ 0.1 3.7 1.0 دانمارك 

 730.9 - 1.2- 7.2 0.5 روسيه

 27.3 - 0.5 1.6 - روسيه سفيد

 31.8 - 0.2- 3.9 0.5 روماني 

 49.3 0.2 0.9- 11.5 0.9 سوئد 

 26.7 ◊ 0.2- 2.5 0.4 سوئيس 

 253.3 - 4.2- 16.4 2.1 فرانسه 

 33.0 0.1 1.4 8.9 0.1 فنالند 

 81.5 - 0.1- 0.1 - اقستانقز

 4.0 - 0.4 0.2 ◊ لوكزامبورگ 

 97.6 - 0.4- 8.2 0.6 لهستان 

 7.0 0.2 0.6 1.1 0.1 ليتواني

 22.6 - 1.0 1.7 0.2 مجارستان 

 32.7 0.1 0.4- 1.6 0.2 نروژ

 77.4 - 1.6 3.5 0.6 هلند 

 23.4 - 0.2 1.2 0.9 يونان 

 74.0 - 0.1- 6.3 0.3 ساير 

 2892.7 1.9 1.0- 162.7 46.4  روپا و اورآسياجمع ا

      خاورميانه

 7.7 - ◊ ◊ 0.1 اردن 

 69.5 - ◊ 0.1 - امارات متحده عربي 

 13.7 - ◊ - - بحرين 

 12.9 - ◊ ◊ - سوريه 

 50.0 - 0.8 ◊ - عراق 

 192.2 - - ◊ - عربستان سعودي 

 24.4 - - - - عمان 

 40.2 - - - - قطر

 35.1 - - - - كويت 
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... ادامه 2213كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-77جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازها

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 0.1 - - 6.6 - 0.1 لبنان 

 - - 0.9 3.0 4.1 0.1 يمن 

 1.3 1.4 135.9 18.8- 123.7 8.2 ساير 

 2.2 1.4 355.7 121.1- 463.1 10.1 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 0.1 3.7 4.1 0.2 22.8 95.4 آفريقاي جنوبي 

 ◊ - 28.6 15.0- 33.7 0.2 الجزاير 

 - - 3.8 4.2 8.8 - ليبي 

 0.2 - 1.0 5.4 7.2 3.0 مراكش 

 1.1 - 39.9 6.4 28.0 0.4 مصر

 0.5 - 11.8 7.2 5.2 ◊ نيجريه 

 8.1 - 10.6 32.1 21.9 5.0 ساير 

 10.0 3.7 99.9 40.5 127.6 104.1  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 1.6 - 29.7 13.6 32.3 45.7 استراليا

 1.5 - 32.7 26.9 49.7 31.5 اندونزي 

 - - 2.5 0.1 0.5 - برونئي 

 0.1 - 19.0 3.3 1.6 1.0 بنگالدش 

 2.7 1.2 25.8 10.5 11.6 3.8 تان پاكس

 0.5 - 37.8 14.3- 67.0 17.2 تايلند

 78.2 29.1 140.5 1.1- 486.9 2024.4 چين 

 0.5 10.9 13.1 3.1- 45.1 40.3 چين تايپه  

 2.0 - 4.0 0.6 5.7 1.6 زالندنو 

 6.7 2.4 106.3 20.2 182.3 121.3 ژاپن 

 0.6 - - 2.4 1.7 0.5 سريالنكا 

 - - 8.9 28.5- 44.7 0.3 ور سنگاپ

 0.9 - 2.9 6.1 7.4 10.9 فيليپين 

 0.4 36.2 47.6 30.3- 126.9 77.9 كره جنوبي 

 0.9 - 38.1 2.3 28.6 15.3 مالزي

 12.2 8.9 44.5 59.8- 235.7 341.4 هندوستان 

 8.5 - 12.7 24.0 12.8 41.0 ساير 

 117.0 88.7 566.0 27.1- 1340.5 2774.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - - - 188.9 - ◊ المللي هاي بين سوخت كشتي

 - - - 163.8 - - المللي بينسوخت هواپيماهاي  

 326.0 646.5 2901.9 63.7- 4279.5 3907.2 كل جهان 

 OECD  1029.3 2052.4 -168.2 1370.9 511.4 121.5 كشورهاي

 OECD 2877.9 2227.2 -248.2 1531.0 135.1 204.4 كشورهاي غير
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 ... ادامه 2213كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-77جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
(2)برق

 جمع كل حرارت 

 7.1 - 0.05 0.1 ◊ لبنان 

 8.3 - - 0.1 - يمن 

 252.3 - 1.1- 0.5 1.2 ساير 

 713.4 - 0.2- 0.9 1.3 جمع خاورميانه 

      آفريقا 

 141.3 - 0.4- 15.3 0.1 آفريقاي جنوبي 

 47.6 - ◊ ◊ - الجزاير 

 17.0 - ◊ 0.2 - ليبي 

 18.9 - 0.5 1.4 0.1 مراكش 

 77.5 - ◊ 1.6 0.1 مصر

 133.6 - - 108.9 - نيجريه 

 310.8 0.1 0.7 230.5 1.9 ساير 

 746.6 0.1 0.7 357.8 2.2  ع آفريقا جم

      آسيا و اقيانوسيه

 129.1 - - 5.1 1.3 استراليا

 213.6 - 0.3 54.9 16.2 اندونزي 

 3.0 - - - - برونئي 

 33.9 - - 9.0 - بنگالدش 

 86.0 - ◊ 30.4 - پاكستان 

 134.1 - 1.0 24.7 0.1 تايلند

 3009.5 - 1.0- 215.8 36.7 چين 

 108.6 - - 1.7 0.2 ايپه  چين ت

 19.5 - - 1.2 4.4 زالندنو 

 454.7 - - 11.1 4.4 ژاپن 

 10.0 - - 4.8 - سريالنكا 

 26.1 - - 0.7 ◊ سنگاپور 

 44.6 - - 8.2 8.3 فيليپين 

 263.8 0.1 - 4.7 0.4 كره جنوبي 

 89.0 - ◊ 3.7 ◊ مالزي

 775.4 - 0.5 188.5 3.6 هندوستان 

 144.6 - 1.4 44.2 ◊ ساير 

 5545.6 0.1 2.2 608.4 75.8 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 188.9 - - ◊ - المللي هاي بين سوخت كشتي

 163.8 - - - - المللي بينسوخت هواپيماهاي  

 13541.3(3) 2.2 3.0 1377.1 161.5 كل جهان 

 OECD  87.7 293.0 1.0 0.8 5299.6 كشورهاي

 OECD 73.9 1084.1 2.0 1.4 7888.9 كشورهاي غير

   .IEA, International Energy Agency,Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 

 د شده. ذخاير ايجاتغيير در  -يا + المللي حامل سوخت هاي بينكشتي -صادرات  -واردات + ( عرضه انرژي اوليه = توليد 1
 دليل منفي شدن عرضه برق در برخي از كشورها، بزرگتر بودن ميزان صادرات برق از واردات برق آن كشور است. ( 2
 د.نباش مي 25/2كمتر از مقادير       گردد.ميليون تن معادل نفت خام نمي 4/354المللي هوايي و دريايي به ميزان ( شامل مصرف بخش حمل و نقل بين3
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نمودار  )23-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم زغال سنگ

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2013
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نمودار  )24-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم نفت خام و فرآورده هاي نفتي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2013
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نمودار  )25-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم گازطبيعي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2013
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نمودار  )26-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي هسته اي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2013
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نمودار  )27-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي آبي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2013
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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 2013
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 2213و  2224هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-77جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2224 2213 2224 2213 2224 2213 

       كشورهاي منتخب آمريكاي شمالي

 12987 13368 2.5 3.2 6.9 7.9 اياالت متحده آمريكا

 15520 17266 2.2 3.0 7.2 8.4 كانادا 

 2150 1857 0.8 0.9 1.6 1.5 مكزيك

       كشورهاي منتخب آمريكاي مركزي و جنوبي

 3175 2304 0.7 0.6 1.9 1.7 آرژانتين 

 1327 828 0.8 0.6 1.0 0.8 اكوادور

 2583 1956 0.6 0.5 1.5 1.1 برزيل 

 1278 799 0.3 0.3 0.7 0.5 پرو 

 6914 4699 1.2 0.8 14.6 10.9 ترينيداد و توباگو 

 3865 3050 0.9 0.7 2.2 1.7 شيلي 

 1153 902 0.3 0.3 0.7 0.6 كلمبيا 

 1438 1173 0.8 0.7 1.0 1.0 كوبا 

 3231 2769 1.3 1.0 2.3 2.2 ونزوئال

       اروپا و اورآسياكشورهاي منتخب 

 2092 2282 0.5 0.5 1.5 1.5 آذربايجان 

 2532 1797 0.4 0.5 0.8 0.7 آلباني 

 7022 7110 1.3 1.4 3.9 4.1 آلمان 

 8515 7811 1.4 1.7 3.9 4.0 اتريش

 1880 1428 0.1 0.1 1.0 0.7 ارمنستان 

 1637 1765 0.1 0.3 1.4 2.0 ازبكستان 

 5404 5901 1.0 1.6 2.5 3.2 اسپانيا 

 5203 5089 0.6 0.6 3.2 3.4 اسلواكي 

 5409 6143 0.9 1.2 3.0 3.7 انگلستان 

 3600 3151 0.2 0.4 2.6 3.0 اوكراين

 5124 5672 0.9 1.4 2.6 3.1 ايتاليا 

 5697 6173 1.3 2.0 2.8 3.6 ايرلند 

 54759 28126 1.6 2.2 18.2 10.5 ايسلند 

 8023 8580 2.0 2.3 5.1 5.7 بلژيك 

 4640 3939 0.5 0.6 2.3 2.4 بلغارستان 

 4685 4534 0.9 1.4 2.1 2.5 پرتغال 

 1662 2160 0.1 0.1 0.3 0.4 تاجيكستان 

 2602 1916 1.2 1.1 5.0 3.9 تركمنستان 

 2761 1872 0.4 0.4 1.5 1.2 تركيه

 6287 6224 0.8 0.9 4.0 4.5 جمهوري چك 
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 ... ادامه2213و  2224هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-77جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)ف سرانه برق مصر 
 

2224 2213 2224 2213 2224 2213 

 6042 6617 1.1 1.4 3.1 3.6 دانمارك 

 6562 5636 1.1 0.9 5.1 4.5 روسيه

 3648 3174 0.8 0.9 2.9 2.8 روسيه سفيد

 2495 2296 0.4 0.5 1.6 1.8 روماني 

 13871 15420 1.2 1.7 5.1 5.8 سوئد 

 7808 8135 1.3 1.5 3.3 3.5 سوئيس 

 7382 7667 1.1 1.4 3.8 4.3 فرانسه 

 15510 16775 1.3 2.0 6.1 7.1 فنالند 

 1887 1418 0.3 0.1 0.7 0.5 قرقيزستان

 4893 3859 1.1 0.8 4.8 3.4 قزاقستان 

 2070 1650 0.2 0.1 0.9 0.6 گرجستان 

 14151 16268 4.4 5.8 7.3 9.4 لوكزامبورگ 

 3890 3416 0.6 0.6 2.5 2.4 لهستان 

 3663 3197 0.8 0.7 2.4 2.8 ليتواني

 3890 3680 0.6 0.6 2.3 2.6 مجارستان 

 23324 24219 2.7 2.1 6.4 5.8 نروژ

 6823 7020 1.8 1.8 4.6 4.9 هلند 

 5000 5153 0.9 1.5 2.1 2.7 يونان 

       خاورميانهكشورهاي منتخب 

 2350 1637 1.0 0.9 1.2 1.2 اردن 

 10547 13298 1.4 2.3 7.4 11.6 عربي امارات متحده 

 18455 19188 1.6 2.0 10.3 11.0 بحرين 

 953 1410 0.4 0.7 0.6 1.0 سوريه 

 1817 1186 1.3 1.1 1.5 1.1 عراق 

 9157 6164 4.3 3.3 6.7 5.0 عربستان سعودي 

 6434 3801 1.2 1.1 6.7 4.1 عمان 

 14988 17107 0.4 3.4 18.5 23.1 قطر

 15905 16720 5.9 6.6 10.4 10.7 كويت 

 3780 2855 1.5 1.3 1.6 1.4 لبنان 

 259 173 0.3 0.3 0.3 0.3 يمن 

       آفريقا كشورهاي منتخب 

 4328 4645 0.4 0.3 2.7 2.8 آفريقاي جنوبي 

 1244 786 0.5 0.3 1.2 0.9 الجزاير 

 1435 1044 0.4 0.4 1.0 0.9 تونس

 209 65 0.1 0.1 0.4 0.4 سودان
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 ... ادامه2213و  2224هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-77جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2224 2213 2224 2213 2224 2213 

 39 ● ◊ ● 0.1 ● سودان جنوبي 

 278 188 0.1 0.1 0.3 0.4 كامرون

 1153 929 0.4 0.3 1.4 1.2 گابن

 3963 3221 2.1 2.2 2.7 3.3 ليبي 

 878 618 0.4 0.3 0.6 0.4 مراكش

 1812 1251 0.4 0.4 0.9 0.8 مصر 

 141 123 0.1 0.1 0.8 0.7 نيجريه 

 50 35 ◊ ◊ 0.2 0.1 نيجر

       آسيا و اقيانوسيهكشورهاي منتخب 

 10067 10609 2.0 1.8 5.6 5.6 استراليا

 792 479 0.3 0.3 0.9 0.8 اندونزي 

 9553 8560 1.4 1.0 7.3 6.4 برونئي 

 293 161 ◊ ◊ 0.2 0.2 بنگالدش 

 448 417 0.1 0.1 0.5 0.5 پاكستان 

 2487 1825 0.8 0.7 2.0 1.5 تايلند

 3766 1582 0.4 0.2 2.2 1.3 چين 

 10458 9232 1.8 2.0 4.6 4.5 چين تايپه  

 9048 9635 1.4 1.5 4.4 4.2 زالندنو 

 7836 8052 1.6 1.9 3.6 4.1 ژاپن 

 528 353 0.2 0.2 0.5 0.5 سريالنكا 

 8840 8314 3.0 6.0 4.8 7.4 سنگاپور 

 686 579 0.1 0.2 0.5 0.5 فيليپين 

 10428 7398 1.9 2.0 5.3 4.3 كره جنوبي 

 4474 2964 1.0 1.0 3.0 2.4 مالزي

 783 460 0.1 0.1 0.6 0.5 هندوستان 

 5933 5782 0.4 0.5 1.9 1.9 هنگ كنگ 

 1306 494 0.2 0.1 0.7 0.5 ويتنام 

 3026 2505 0.6 0.6 1.9 1.8 كل جهان 

 OECD  4.6 4.2 1.8 1.5 8140 8072 كشورهاي

 OECD 1.0 1.4 0.3 0.3 1223 1940 كشورهاي غير

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                         مأخذ: 

    نفر( كيلوواتساعت / 2                                       نفر( تن معادل نفت خام / 1
  باشند.  مي 25/2مقادير كمتر از                                         باشند. ر دسترس نميمقادير د  
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 2213( : تراز انرژي جهان در سال 2-72جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 326.0 646.5 2908.6 - 4215.6 3958.1 توليد 

 - - 873.0 1177.3 2246.1 830.7 واردات

 - - 895.1- 1237.9- 2181.5- 863.3- صادرات

 - - 15.4 3.0- 0.7- 18.3- تغيير در ذخاير ايجاد شده 

 326.0 646.5 2901.9 63.7- 4279.5 3907.2 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 224.4 181.3- 0.6- انتقاالت 

 - - 9.9 7.4- 13.4 4.2- اختالفات آماري 

 326.0- 638.9- 746.7- 211.1- 39.9- 2098.9- هاي متعارف برق  نيروگاه

 - 175.7 ◊ -16.7 -322.4 -7.6- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 98.2- 11.0- 0.8- 135.1- واحدهاي توليد حرارت 

 - - ◊ 0.4- - 223.6- كوره بلند  واحدهاي 

 - - 3.5 3.1- - 7.1- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

اي كك ساازي  بريكات ساازي و    ه كارخانه

 پتنت فيول  

-70.1 - -2.7 - - - 

 - - - 4004.9 4076.2- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 31.5- 31.5 - واحدهاي پتروشيمي 

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخاناه 

 زغالسنگ

-8.5 11.3 - -15.6 - - 

 - - 7.2- 0.6- 5.0 0.4- تبديالت  ساير 

 - - 303.7- 186.7- 11.0- 109.9-  خودمصرفي بخش انرژي

 - - 20.7- 0.8- 8.8- 3.6- تلفات توزيع 

 - - 1400.7 3693.6 22.8 1069.4 كل مصرف نهايي 

 - - 520.7 298.3 12.8 844.0 بخش  نعت

 - - 96.2 2373.7 ◊ 3.2 بخش حمل و نقل

 - - 628.5 430.6 0.2 157.3 ها :ساير بخش

 - - 425.0 205.1 - 75.2 خانگي -    

 - - 191.8 88.7 - 36.2 تجاري و عمومي -    

 - - 8.0 117.0 ◊ 15.4 (1)كشاورزي -    

 - - 3.7 19.7 0.2 30.6  مصارف نامشخص -    

 - - 155.2 591.0 9.8 64.8 انرژي مصارف غير
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... ادامه 2213( : تراز انرژي جهان در سال 2-72جدول )
 ام()ميليون تن معادل نفت خ

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 13594.1 2.2 - 1375.5 161.5 توليد 

 5202.9 ◊ 59.9 15.9 - واردات

 5248.6- ◊ 56.9- 13.8- - صادرات

 7.1- - - 0.5- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 13541.3 2.2 3.0 1377.1 161.5 كل عرضه انرژي اوليه

 42.5 - - - - انتقاالت 

 13.0 0.4- 1.8 0.2- ◊ اختالفات آماري  

 2446.8- - 1825.8 87.2- 124.0- هاي متعارف برق  نيروگاه

 2.5 -55.7 179.7 149.7 -251.2- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 80.3- 177.4 0.2- 11.3- 1.1- واحدهاي توليد حرارت 

 224.1- - - ◊ - كوره بلند  واحدهاي 

 6.8- - - 0.1- - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  

- -0.1 - - -72.9 

 71.3- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.1 - - - - واحدهاي پتروشيمي 

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخانااه

 لسنگزغا

- - - - -12.8 

 82.3- 0.7- - 78.2- - تبديالت  ساير 

 829.2- 34.7- 169.4- 13.8- - خودمصرفي بخش انرژي 

 217.9- 20.3- 163.6- 0.2- ◊ تلفات توزيع 

 9301.1 273.2 1677.1 1130.3 33.9 كل مصرف نهايي 

 2702.4 123.4 708.8 193.6 0.8 بخش  نعت

 2563.5 - 25.9 64.5 - بخش حمل و نقل

 3214.3 149.8 942.5 872.3 33.1 ها :ساير بخش

 2128.2 105.5 453.0 837.7 26.7 خانگي -    

 751.8 33.1 375.3 22.4 4.3 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 1.2 9.5 46.9 5.5 203.5 

 130.9 5.8 67.3 2.7 0.9  مصارف نامشخص -    

 820.8 - - - - 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 جنگلداري و شيالت نيز مي1
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 2213در سال  OECDكشورهاي تراز انرژي  ( :2-71جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 121.5 511.4 1020.4 - 996.2 952.7 توليد 

 - - 648.5 569.1 1417.3 408.7 واردات

 - - 315.4- 579.6- 364.2- 351.6- صادرات

 - - - 72.2- - ◊ المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 - - - 88.0- - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 - - 17.5 2.4 3.1 19.5 ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 121.5 511.4 1370.9 168.2- 2052.4 1029.3 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 103.7 71.5- - انتقاالت 

 - - 4.9 14.9- 8.1 7.8- اختالفات آماري  

 121.5- 504.3- 366.9- 53.9- 10.1- 741.3- هاي متعارف برق  نيروگاه

 - 77.3 - -11.0 -106.1 -7.1- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 8.6- 0.9- - 4.6- واحدهاي توليد حرارت 

 - - ◊ 0.4- - 53.8- كوره بلند  واحدهاي 

 - - 3.4 2.8- - 2.0- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  

-6.3 - -1.2 - - - 

 - - - 1985.5 2003.1- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 27.9- 27.4 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  كارخاناه 

 غالسنگ ز

-1.0 0.6 - - - - 

 - - 4.3- ◊ 3.4 0.2- ساير تبديالت  

 - - 145.1- 100.8- 0.1- 15.1- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 2.7- ◊ - 0.9- تلفات توزيع 

 - - 745.5 1707.1 7.2 119.1 كل مصرف نهايي 

 - - 248.4 95.3 2.2 96.3 بخش  نعت

 - - 28.7 1111.8 - 0.2 بخش حمل و نقل

 - - 435.9 195.6 - 19.8 ها :ساير بخش

 - - 267.9 86.1 - 13.0 خانگي -    

 - - 160.5 54.3 - 5.4 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 1.3 - 49.8 5.9 - - 

 - - 1.7 5.4 - ◊  مصارف نامشخص -    

 - - 32.4 304.5 5.0 2.8 انرژي مصارف غير
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 ... ادامه 2213در سال  OECDكشورهاي ( : تراز انرژي 2-71جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 3977.0 0.8 - 286.4 87.7 توليد 

 3097.1 ◊ 39.1 14.3 - واردات

 1656.4- ◊ 38.1- 7.5- - صادرات

 72.3- - - ◊ - امل سوخت المللي حهاي بينكشتي

 88.0- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 42.2 - - 0.2- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 5299.6 0.8 1.0 293.0 87.7 كل عرضه انرژي اوليه

 32.2 - - - - انتقاالت 

 8.3- 0.5- 1.9 ◊ ◊ اختالفات آماري 

 1081.3- - 836.2 44.6- 74.9- ي متعارف برق  هانيروگاه

 2.5 -45.0 92.2 54.9 -101.9- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 4.3- 17.2 0.3- 6.2- 1.0- واحدهاي توليد حرارت 

 54.3- - - - - واحدهاي كوره بلند  

 1.5- - - 0.1- - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

ي و هااي كاك ساازي  بريكات سااز      كارخانه

 پتنت فيول  

- -0.1 - - -7.6 

 17.6- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.5- - - - - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 

- - - - -0.4 

 2.3- 0.7- - 0.4- - ساير تبديالت  

 337.3- 7.8- 67.2- 1.3- - خودمصرفي بخش انرژي 

 69.0- 5.9- 59.5- ◊ ◊ تلفات توزيع 

 3645.7 58.0 804.4 195.2 9.2 كل مصرف نهايي 

 795.5 22.7 255.4 74.6 0.6 بخش  نعت
 1193.9 - 9.0 44.2 - بخش حمل و نقل

 1311.7 35.3 540.0 76.5 8.6  ها :ساير بخش

 716.8 22.7 253.1 67.2 6.7 خانگي -    

 494.9 11.9 255.4 6.4 1.0 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 0.6 2.8 10.6 0.2 71.2 

 28.7 0.4 21.0 ◊ ◊  مصارف نامشخص -    

 344.7 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 25/2كمتر از مقادير                                                         گردد. ي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي( بخش كشاورز1
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 2213در سال  OECD( : تراز انرژي كشورهاي غير 2-72جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

ي انرژ

 ايهسته
 انرژي آبي

 204.4 135.1 1888.2 - 3219.4 3005.4 توليد 

 - - 224.5 608.1 828.8 422.0 واردات

 - - 579.7- 658.3- 1817.3- 511.7- صادرات

 - - - 116.7- - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 - - - 75.8- - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 - - 2.1- 5.5- 3.8- 37.8- يجاد شده ذخاير اتغيير در 

 204.4 135.1 1531.0 248.2- 2227.2 2877.9 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 120.7 109.9- 0.6- انتقاالت 

 - - 5.0 7.6 5.3 3.6 اختالفات آماري 

 204.4- 134.6- 379.8- 157.2- 29.8- 1357.6- ي متعارف برق  هانيروگاه

 - 98.4 ◊ -5.8 -216.3 -0.5- (CHP)مزمان برق و حرارت هاي توليد هنيروگاه

 - - 89.6- 10.1- 0.8- 130.5- واحدهاي توليد حرارت 

 - - - - - 169.8- واحدهاي كوره بلند  

 - - 0.1 0.3- - 5.2- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  

-63.9 - -1.5 - - - 

 - - - 2019.4 2073.2- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 3.6- 4.1 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  كارخاناه 

 زغالسنگ 

-7.5 10.7 - -15.6 - - 

 - - 3.0- 0.6- 1.6 0.2- ساير تبديالت  

 - - 158.7- 85.9- 10.9- 94.8- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 18.0- 0.8- 8.8- 2.6- تلفات توزيع 

 - - 655.2 1633.7 15.6 950.3 كل مصرف نهايي 

 - - 272.4 203.0 10.6 747.7 بخش  نعت

 - - 67.5 909.1 ◊ 3.1 بخش حمل و نقل

 - - 192.6 235.0 0.2 137.5 ها :ساير بخش

 - - 157.1 119.0 - 62.2 خانگي -    

 - - 31.3 34.4 - 30.8 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 14.1 ◊ 67.2 2.1 - - 

 - - 2.1 14.4 0.2 30.5  مصارف نامشخص -    

 - - 122.8 286.5 4.8 62.0 انرژي مصارف غير
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 ... ادامه 2213در سال  OECD ي غيركشورها( : تراز انرژي 2-72جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 9617.1 1.4 - 1089.2 73.9 توليد 

 2105.8 - 20.8 1.5 - واردات

 3592.1- - 18.8- 6.3- - صادرات

 116.7- - - - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 75.8- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 49.3- - - 0.3- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 7888.9 1.4 2.0 1084.1 73.9 كل عرضه انرژي اوليه

 10.3 - - - - انتقاالت 

 21.3 0.1 0.1- 0.2- - اختالفات آماري 

 1365.5- - 989.6 42.6- 49.0- ي متعارف برق  هانيروگاه

 10.7 87.5 94.9 -149.4- - (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 76.0- 160.2 0.1 5.0- 0.1- وليد حرارت واحدهاي ت

 169.8- - - ◊ - كوره بلند  واحدهاي 

 5.4- - - ◊ - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  

- ◊ - - -65.4 

 53.7- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.6 - - - - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 

- - - - -12.4 

 80.0- - - 77.8- - ساير تبديالت  

 491.9- 26.9- 102.2- 12.5- - خودمصرفي بخش انرژي 

 148.9- 14.4- 104.2- 0.1- ◊ تلفات توزيع 

 5302.6 215.2 872.7 935.1 24.8 كل مصرف نهايي 

 1907.0 100.7 453.5 119.0 0.2  بخش  نعت
 1016.9 - 16.8 20.3 - بخش حمل و نقل

 1902.7 114.6 402.4 795.8 24.5 ها :ساير بخش

 1411.4 82.8 199.9 770.5 19.9 خانگي -    

 256.8 21.1 119.9 16.0 3.3 تجاري و عمومي -    

 132.3 5.3 36.3 6.6 0.6 (1)كشاورزي -    

 102.2 5.4 46.3 2.6 0.7  مصارف نامشخص -    

 476.1 - - - - 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 جنگلداري و شيالت نيز مي1
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  2213( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-73جدول ) 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آمريكاي شمالي آمريكاي مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا
 شرح

 آمريكا كانادا ونزو ال آلمان اس انيا

 توليد  1881.0 435.1 192.1 120.4 34.5

 واردات 582.5 78.1 3.8 254.5 119.4

 صادرات 274.2- 262.7- 124.7- 47.2- 29.5-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 15.3- 0.4- 0.9- 2.3- 7.2-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 21.8- 0.8- 0.6- 8.4- 3.6-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  36.1 3.9 1.0- 0.6 3.1

 كل عرضه انرژي اوليه 2188.4 253.2 68.8 317.7 116.7

 انتقاالت  2.0 21.9 1.0 0.8 0.2

 اختالفات آماري  ◊ 7.2 0.4 1.3- 1.2

 هاي متعارف برق  نيروگاه 493.7- 37.1- 7.7- 58.9- 21.6-

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه 22.8- 0.6- - 7.7- 1.8-

 واحدهاي توليد حرارت  - - - 1.0- -

 كوره بلند  واحدهاي  4.7- 0.9- - 5.4- 0.7-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع 0.8- - - - ◊

◊ -1.1 - -0.3 -2.4 

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  

 هاي نفتپااليشگاه 10.0- 2.6 3.5- 1.6- 1.4-

 واحدهاي پتروشيمي  - - - 0.2- ◊

- - - - - 
هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   - 0.8- ◊ - 0.1-

 خودمصرفي بخش انرژي  137.8- 40.5- 11.4- 12.8- 8.8-

 تلفات توزيع  23.2- 5.5- 2.2- 3.6- 2.4-

 كل مصرف نهايي  1495.1 199.1 45.4 224.9 81.5

 بخش  نعت 261.0 47.8 22.2 55.2 20.1

 بخش حمل و نقل 608.0 61.1 15.0 54.2 28.1

 ها :ساير بخش 507.0 66.2 7.1 93.8 28.2

 خانگي -     266.0 33.9 4.3 59.6 15.0

 تجاري و عمومي -     204.9 23.2 2.7 34.0 9.6

(1) كشاورزي -     21.6 6.3 ◊ - 2.8
 

 مصارف نامشخص  -     14.6 2.9 - 0.1 0.8

 انرژي مصارف غير 119.1 24.0 1.0 21.7 5.0
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 ... ادامه  2213( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-73جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 اروپا و اورآسيا
 شرح

 ايتاليا تركيه تركمنستان فرانسه نروژ

 توليد  36.8 32.3 76.5 136.3 191.6

 واردات 148.7 95.6 ◊ 153.2 8.4

 صادرات 25.5- 8.9- 49.8- 29.2- 166.5-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 2.2- 0.9- - 2.1- 0.4-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 3.0- 1.0- 0.5- 5.6- 0.5-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  0.6 0.6- - 0.8 ◊

 كل عرضه انرژي اوليه 155.4 116.5 26.3 253.3 32.7

 ت انتقاال - ◊ 0.1 0.2 0.6

 اختالفات آماري  0.3- 2.7- - 2.0- 6.3-

 هاي متعارف برق  نيروگاه 16.7- 18.1- - 79.5- 0.2-

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه 7.7- 0.5- 5.9- 1.5- ◊

 واحدهاي توليد حرارت  ◊ - - 0.4- 0.1-

 كوره بلند  واحدهاي  0.9- 1.8- - 2.0- 0.1-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره عگاز جم - - - - -

 هاي كك سازي  بريكت سازي و پتنت فيول   كارخانه 0.1 0.1- - 0.5- -

 هاي نفتپااليشگاه 1.1 0.3 0.1- 0.8 0.1-

 واحدهاي پتروشيمي  0.1- ◊ - ◊ ◊

 هاي مايع سازي گازيبيعي و زغالسنگ  كارخانه - - - - -

 ساير تبديالت   ◊ 0.1- - 0.3- -

 خودمصرفي بخش انرژي  7.5- 4.3- 2.5- 6.8- 5.0-

 تلفات توزيع  2.3- 3.2- 0.2- 3.8- 1.0-

  كل مصرف نهايي 121.2 86.0 17.6 157.6 20.4

 بخش  نعت 26.1 24.5 2.2 28.0 5.8

 بخش حمل و نقل 35.7 19.1 3.3 43.3 4.8

 ها :ساير بخش 53.0 35.4 12.1 72.7 7.5

 خانگي -     34.2 20.9 0.3 43.6 3.9

 تجاري و عمومي -     15.8 10.2 7.0 23.0 2.7

 (1) كشاورزي -     2.8 4.3 0.3 4.6 0.8

   مصارف نامشخص -     0.1 - 4.5 1.5 0.1

 انرژي مصارف غير 6.3 7.0 - 13.5 2.3
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 ... ادامه 2213( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-73جدول )
 دل نفت خام()ميليون تن معا

 خاورميانه آفريقا

 شرح
 ال زاير مصر

آفريقاي 

 جنوبي 

امارات 

 مت ده عربي

عربستان 

 سعودي
 كويت

 توليد  170.5 614.5 201.7 165.7 137.7 82.8

 واردات 1.8 24.8 36.5 35.1 5.8 13.4

 صادرات 135.8- 444.6- 149.6- 54.9- 94.9- 17.4-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.1- 3.3- 14.2- 3.4- 0.3- 1.8-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 0.8- 2.0- 4.8- 0.8- 0.6- 0.9-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  0.5 2.8 - 0.4- 0.1- 1.4

 كل عرضه انرژي اوليه 35.1 192.2 69.5 141.3 47.6 77.5

 انتقاالت  0.8 2.6 0.7 0.2 0.4 0.2

 اختالفات آماري  0.3- 2.1 1.9- 4.0 0.1 0.7

 ي متعارف برق  هانيروگاه 10.1- 51.3- 17.8- 41.4- 7.7- 15.9-

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه - - - - - -

 واحدهاي توليد حرارت  - - - - - -

 واحدهاي كوره بلند   - - - 0.8- 0.1- 0.2-

 اي صنعتي  ه آوري شده از كوره گاز جمع - - - 4.6- - ◊

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه - - - 0.8- - ◊

 پتنت فيول  

 هاي نفتپااليشگاه 1.9- 1.5- 0.4 0.2 0.3- 0.1

 واحدهاي پتروشيمي  - - - - - -

هااي مااايع ساازي گااازيبيعي و    كارخاناه  - - - 3.9- - -

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   - - - 4.0- - -

 خودمصرفي بخش انرژي  7.5- 9.3- 1.4- 14.0- 5.8- 6.6-

 تلفات توزيع  0.6- 1.7- 0.7- 1.8- 2.3- 1.6-

  كل مصرف نهايي 15.5 133.1 48.8 74.3 31.9 54.1

 بخش  نعت 4.6 46.1 29.0 26.4 5.3 13.5

 بخش حمل و نقل 4.3 41.7 10.6 18.8 12.6 15.0

 ها :ساير بخش 3.6 19.3 7.4 25.2 11.4 18.6

 خانگي -     2.4 12.4 3.4 16.7 8.9 12.0

 تجاري و عمومي -     1.2 6.5 2.8 4.4 - 3.0

 (1)كشاورزي -     - 0.4 - 2.1 0.1 2.8

  مصارف نامشخص -     - 0.1 1.2 1.9 2.4 0.8

 انرژي مصارف غير 3.0 25.9 1.9 3.9 2.6 7.0
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 ... ادامه 2213( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-73جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آسيا و اقيانوسيه
 شرح

 هندوستان مالزي جنوبيكره  ژاپن  ين اندونزي استراليا

 توليد  523.3 94.6 43.6 28.0 2565.7 460.0 343.9

 واردات 327.1 51.0 291.0 454.8 551.9 55.5 50.9
 اتصادر 72.4- 51.9- 56.9- 17.8- 48.0- 301.3- 260.6-
 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.2- 0.3- 8.3- 4.1- 7.7- 0.2- 0.7-
 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 4.1- 3.0- 4.3- 6.6- 7.0- 0.8- 3.4-
 ذخاير ايجاد شدهتغيير در  2.8 1.4- 1.3- 0.3 45.4- 0.4 1.0-

 وليهعرضه كل انرژي ا 775.4 89.0 263.8 454.7 3009.5 213.6 129.1

 انتقاالت  0.3 ◊ ◊ 0.1- 0.3 0.2 4.3

 اختالفات آماري  1.9- 0.5- 1.7- 3.8 1.8- 13.9 0.7-

 هاي متعارف برق  نيروگاه 179.3- 20.6- 64.3- 103.9- 622.7- 46.3- 33.4-

هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه - - 4.4- - - - 1.8-
(CHP) 

 اي توليد حرارت واحده - - 0.3- 0.1 36.4- - -

 كوره بلند  واحدهاي  10.9- - 8.6- 19.7- 125.1- - 0.7-

هاااي  آوري شااده از كااوره  گاااز جمااع  ◊ - 0.1- 0.1- 0.7- - -

 صنعتي  
هاي كك سازي  بريكات ساازي    كارخانه 2.8- - 2.0- 0.3 51.4- ◊ ◊

 و پتنت فيول 
 هاي نفتپااليشگاه 3.4- 1.9- 1.4- 0.7 11.2- 3.4- 0.5-

 واحدهاي پتروشيمي  - - 0.3 0.2- - - -

هاي مايع سازي گاازيبيعي و   كارخانه - 0.3- - - 1.0- - -

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   4.3- 1.5- - ◊ - 0.7- -

 خودمصرفي بخش انرژي  25.7- 7.9- 12.0- 20.0- 184.5- 10.5- 14.1-

 تلفات توزيع 18.9- 2.1- 1.6- 4.1- 31.5- 4.9- 1.3-

 كل مصرف نهايي  528.3 54.1 167.8 311.4 1943.5 162.0 80.8

 بخش  نعت 179.1 15.3 47.7 82.0 957.0 36.8 25.2

 بخش حمل و نقل 74.8 19.4 31.4 73.4 258.3 46.2 31.1

 ها :ساير بخش 238.0 10.2 45.0 117.8 563.4 68.0 19.7

 خانگي -     182.9 4.8 20.3 45.9 398.1 60.1 10.5
 تجاري و عمومي -     20.6 4.4 20.4 67.0 72.3 5.3 7.0
 (1)كشاورزي -     23.8 1.1 3.1 3.8 39.2 2.4 2.3
  مصارف نامشخص -     10.8 - 1.1 1.1 53.8 0.2 -

 انرژي مصارف غير 36.4 9.2 43.8 38.1 164.8 11.0 4.7

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 باشند. مي 25/2مقادير كمتر از                                گردد.                            ( بخش كشاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4CH  ،O2N  ،2CO ،HFC  ،PFC  ،6SF)اي ميزان انتشار گازهاي گلخانه  -

 اي در بخش انرژي ميزان انتشار گازهاي گلخانه  -

 در جهان به تفکيک نوع سوخت دي اکسيد کربن انتشار   -

 ها در جهان به تفکيک بخش سوختاحتراق ناشي از دي اکسيد کربن انتشار   -

 در جهان ها دي اکسيد کربن به تفکيک بخشانتشار سرانه   -

 توليد برق و حرارت در جهان به تفکيک نوع سوخت در بخش دي اکسيد کربن  انتشار  -

 دي اکسيد کربن در جهان انتشار هاي اقتصادي مربوط به برخي شاخص  -

 در بخش انرژي هاي زیست محيطي مالياتانواع   -

 
 زیست محيطجداول  -6-8-2
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 (0) 2202ل در ساكشورهای مختلف ای میزان انتشار گازهای گلخانه( : 2-48دول )ج
 (دي اکسيد کربنمعادل )ميليون تن 

2CO (2) 8CH (3) O2N (8) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

        آمريكای شمالی

 6732.4 41.2 6.4 300.9 304.1 524.7 5555.2 اياالت متحده آمريكا 

 721.9 4.1 4.2 21.6 33.0 104.5 554.6 کانادا 

 645.2 0.5 ◊ 8.5 43.1 115.9 477.2 مكزيک 

 8099.6 45.8 10.6 331.0 380.2 745.1 6587.0  جمع آمريكای شمالی

        آمريكای مركزی و جنوبی 

 326.9 0.4 0.1 0.5 52.1 86.7 187.0 آرژانتین 

 60.3 - - 0.1 5.3 15.5 39.4 اکوادور 

 1603.9 1.5 5.8 3.3 207.6 443.3 942.4 برزيل 

 79.1 - - 0.5 8.3 18.9 51.3 پرو 

 53.2 - - - 0.3 14.5 38.4 ترينیداد و توباگو 

 100.9 ◊ - - 8.8 18.0 74.1 شیلی 

 180.7 0.1 - - 25.1 66.7 88.8 کلمبیا 

 310.9 0.3 0.2 1.9 15.8 57.1 235.7 ونزوئال 

 478.5 - - 1.4 55.5 110.7 311.0 ر ساي

 3194.4 2.4 6.0 7.8 378.8 831.4 1968.1 جمع  آمريكای مركزی و جنوبی 

        اروپا و اورآسیا 

 45.9 - 0.2 0.1 2.7 18.4 24.6 آذربايجان

 958.8 5.3 0.9 19.8 42.4 57.2 833.1 آلمان 

 90.4 0.2 0.2 2.8 3.8 8.4 75.0 اتريش 

 166.5 - - 1.0 12.0 46.9 106.7 ازبكستان

 353.0 0.9 1.2 10.0 22.6 36.8 281.4 اسپانیا 

 49.7 - 0.1 1.5 3.4 4.0 40.8 اسلواکی 

 606.5 0.6 0.5 13.3 26.5 61.2 504.5 انگلستان 

 398.2 0.4 0.1 0.4 20.7 68.4 308.1 اوکراين

 492.3 1.0 0.5 14.1 19.6 37.6 419.6 ايتالیا 

 72.5 0.1 ◊ 1.2 7.7 13.9 49.6 ايرلند 

 22.2 - 0.1 0.1 0.4 0.4 21.3 ايسلند

 135.4 0.1 ◊ 2.7 10.1 9.6 112.8 بلژيک 

 65.8 - ◊ 0.7 4.5 12.0 48.7 بلغارستان 

 70.5 0.2 ◊ 1.1 4.3 12.6 52.4 پرتغال 

 93.3 - - 0.1 5.0 26.6 61.7 ترکمنستان

 425.5 2.0 0.6 4.7 34.9 77.3 306.0 ترکیه 

 141.7 ◊ ◊ 3.6 7.3 12.0 118.7 جمهوری چک 

 66.2 ◊ ◊ 1.7 5.4 7.8 51.2 دانمارک 
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 ... ادامه (0) 2202ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-48جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل )ميليون تن 

2CO (2) 8CH (3) O2N (8) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

 2509.1 9.6 20.6 26.9 63.7 533.6 1854.8 روسیه

 140.3 - ◊ 0.5 13.5 16.4 109.9 روسیه سفید

 118.3 - 0.2 0.8 8.8 26.2 82.4 رومانی 

 84.6 0.2 0.4 1.6 5.6 10.8 65.9 سوئد 

 56.1 0.4 0.1 2.3 2.4 5.0 45.9 سوئیس 

 514.2 1.4 0.4 18.9 38.7 83.8 371.0 فرانسه 

 131.2 0.1 ◊ 1.2 5.8 8.9 115.2 فنالند 

 327.7 - - 0.6 17.5 67.5 242.1 قزاقستان

 13.0 - - 0.1 0.5 1.2 11.1 لوکزامبورگ

 446.3 0.3 0.3 2.0 26.8 65.5 351.5 لهستان 

 30.3 - ◊ 1.3 4.6 5.1 19.3 لیتوانی

 65.0 ◊ - 1.8 4.2 7.3 51.7 مجارستان 

 69.2 0.2 1.2 0.5 3.3 17.2 46.9 نروژ 

 221.5 0.2 0.3 4.6 9.2 20.3 187.0 هلند 

 104.0 0.1 0.1 1.2 5.1 8.4 89.0 يونان 

 299.6 - 0.7 11.4 24.1 48.5 214.9 ساير 

 9384.6 23.2 28.9 154.4 466.9 1436.5 7274.9 اروپا و اورآسیا جمع 

        خاورمیانه

 23.5 - - 0.2 0.6 2.1 20.6 اردن 

 197.7 1.0 0.4 - 2.4 25.6 168.3 امارات متحده عربی 

 31.9 - 0.3 - 0.1 3.3 28.2 بحرين 

 79.1 - - - 5.9 12.5 60.7 سوريه 

 157.4 0.1 - - 4.9 23.9 128.5 عراق 

 545.1 2.6 - 0.3 6.3 60.3 475.7 عربستان سعودی 

 97.5 - ◊ 0.3 1.1 16.5 79.5 عمان 

 108.7 - - - 0.3 40.3 68.1 قطر

 100.1 0.5 - 1.0 0.7 12.4 85.5 کويت 

 22.1 - - - 0.5 1.1 20.5 لبنان 

 38.5 - - - 3.6 8.8 26.1 يمن 

 787.9 3.7 0.2 2.0 25.7 118.7 637.7 ساير 

 2189.5 7.9 1.0 3.8 52.0 325.6 1799.3 خاور میانه جمع 

        آفريقا

 543.0 1.9 0.5 0.8 21.9 65.3 452.6 آفريقای جنوبی 

 170.5 0.4 - 0.3 6.3 47.7 115.9 الجزاير 

 80.6 0.4 - - 1.4 18.1 60.7 لیبی 

 1112.3 - - - 66.6 73.9 971.8 جمهوری دموکراتیک کنگو

 283.7 1.5 1.9 0.5 24.6 51.0 204.3 مصر
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 ... ادامه (0)  2202ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-48جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل )ميليون تن 

2CO (2) 8CH (3) O2N (8) نام كشور 
 

 صنعتیفرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

 68.7 - - - 5.9 11.8 51.0 مراکش

 238.5 0.4 ◊ 0.6 35.5 88.0 114.0 نیجريه 

 2233.5 - 0.6 0.4 427.5 619.5 1185.6 ساير 

 4730.9 4.6 3.0 2.6 589.7 975.3 3155.8 آفريقا جمع 

        آسیا و اقیانوسیه 

 599.2 0.5 0.6 8.0 51.5 122.6 416.2 استرالیا 

 1908.2 1.1 0.1 - 91.3 218.9 1596.7 اندونزی 

 333.1 1.0 - - 30.1 155.2 146.8 پاکستان 

 420.3 1.4 - - 30.2 104.4 284.3 تايلند

 10781.2 57.1 8.4 183.9 550.3 1642.3 8339.3 چین 

 293.6 4.3 2.7 0.1 5.0 8.9 272.7 چین تايپه 

 77.4 0.1 0.2 1.2 11.3 28.1 36.5 زالندنو 

 1354.2 3.8 6.7 60.3 25.7 40.3 1217.4 ژاپن 

 154.2 0.5 - - 12.5 56.1 85.2 فیلیپین 

 656.3 6.2 1.9 2.8 14.7 32.0 598.7 کره جنوبی 

 337.2 0.8 0.4 0.1 15.0 33.6 287.4 مالزی 

 2632.5 5.8 1.7 13.4 234.1 621.5 1755.9 هندوستان 

 46.4 0.2 - - 0.5 3.1 42.7  هنگ کنگ 

 1547.4 0.4 0.7 7.0 135.6 431.2 972.6 ساير

 21141.2 83.0 23.4 276.8 1207.8 3498.1 16052.2 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 459.8 - - - - - 459.8 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 667.2 - - - - - 667.2 المللی دريايی حمل و نقل بین

 49867.1 166.8 72.7 776.2 3075.3 7811.8 37964.3 كل جهان 

 OECD  13249.3 1561.6 786.1 516.5 27.1 70.1 16210.6 کشورهای

 OECD 23588.1 6250.2 2289.2 259.7 45.6 96.7 32529.5کشورهای غیر 

 4944.3 10.6 5.4 108.3 273.7 524.8 4021.6 حاديه اروپاکشور ات 82

I  (5)کشورهای عضو ضمیمه 
 14494.3 2063.1 838.2 535.7 46.1 72.7 18050.0 

 I  22343.1 5748.7 2237.1 240.6 26.7 94.1 30690.2کشورهای غیر عضو ضمیمه 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:

 به روز شده است.  0215المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 0212( ارقام سال 1
 .نابع ( شامل انتشار ناشي از احتراق انواع سوخت، انتشار فرار، فرآيندهاي صنعتي و ساير م0
 .( 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 14و  OECD  ،EECكنوانسيون تغيير آب و هوا، مشتمل بر كشورهاي  I: كشورهاي عضو ضميمه  Iضميمه ( 5

 باشند. مي 25/2مقادير كمتر از                                                      . (EITS)داراي اقتصاد در حال گذارازه استقالل يافته شوروي سابق ت



   جهان  تحوالت بخش انرژي در 

  

051 

 (0) 2202در سال كشورهای مختلف بخش انرژی  ایگلخانهمیزان انتشار گازهای ( : 2-48جدول )
  (کربن دي اکسيد معادل  ميليون تن)

   8CH (3 )  O2N (3 ) )سوخت(    2CO (2) نام كشور

    آمريكای شمالی

 63.2 211.1 5355.5 اياالت متحده آمريكا 

 6.6 43.2 515.2 کانادا 

 3.7 40.3 414.0 مكزيک 

 73.6 294.5 6284.7  جمع آمريكای شمالی

    آمريكای مركزی و جنوبی 

 1.8 15.8 173.6 آرژانتین 

 0.2 3.4 33.2 ادور اکو

 7.4 43.3 370.5 برزيل

 0.3 3.9 41.1 پرو 

 ◊ 12.6 22.3 ترينیداد و توباگو 

 0.6 4.3 68.6 شیلی 

 0.7 13.6 60.2 کلمبیا 

 0.8 23.9 171.6 ونزوئال 

 2.1 18.6 149.4 ساير 

 13.9 139.4 1090.5 مركزی و جنوبی جمع آمريكای 

    اروپا و اورآسیا 

 0.1 10.9 23.5 جانآذرباي

 5.6 14.8 759.0 آلمان 

 0.7 2.2 69.7 اتريش 

 0.3 25.6 97.1 ازبكستان

 2.4 3.3 262.0 اسپانیا 

 0.4 1.0 34.6 اسلواکی 

 2.4 13.3 476.6 انگلستان 

 1.2 48.0 266.3 اوکراين

 3.1 7.0 392.0 ايتالیا 

 0.3 2.1 39.3 ايرلند

 ◊ - 2.0 ايسلند 

 0.7 1.5 101.9 بلژيک 

 0.3 1.6 44.4 بلغارستان 

 0.5 1.5 47.6 پرتغال 

 0.1 19.5 57.2 ترکمنستان

 3.1 15.2 265.4 ترکیه 
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  ... ادامه  (0)2202ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-48جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   8CH (3 )  O2N (3 ) )سوخت(   2CO (2) نام كشور

 1.5 5.2 111.4 جمهوری چک 

 0.6 1.2 47.4 دانمارک 

 6.8 426.0 1528.9 روسیه

 0.7 1.1 59.9 روسیه سفید

 0.5 12.3 74.8 رومانی 

 1.2 1.3 46.1 سوئد 

 0.4 1.2 43.1 سوئیس 

 3.5 36.1 340.1 فرانسه 

 2.4 0.9 61.6 فنالند 

 1.4 45.7 221.1 قزاقستان

 0.1 0.1 10.7 لوکزامبورگ

 4.0 41.7 310.4 لهستان 

 0.1 1.8 12.2 لیتوانی

 0.3 2.2 47.5 مجارستان 

 0.3 13.1 37.7 نروژ 

 0.8 5.7 168.3 هلند 

 0.7 1.7 83.4 يونان 

 1.4 18.9 185.9 ساير 

 48.2 783.4 6328.8 اروپا و اورآسیا جمع 

    خاورمیانه 

 0.1 0.8 18.9 اردن 

 0.2 23.8 151.8 امارات متحده عربی 

 ◊ 3.0 25.8 بحرين 

 0.2 6.2 56.0 سوريه 

 0.5 16.6 103.5 عراق 

 1.1 51.7 419.1 عربستان سعودی 

 0.1 15.4 47.9 عمان 

 0.1 39.6 57.1 قطر

 0.2 11.4 77.0 کويت 

 0.1 0.1 18.2 لبنان 

 0.5 2.4 22.4 يمن 

 2.2 80.5 566.9 ساير 

 5.2 251.5 1564.5 خاورمیانه جمع 
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  ... ادامه  (0)2202ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-48جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   8CH (3 )  O2N (3 ) )سوخت(   2CO (2) نام كشور

    آفريقا 

 2.2 29.8 408.9 آفريقای جنوبی 

 0.5 37.5 95.8 جزايرال

 0.2 16.0 48.0 لیبی 

 1.4 6.6 1.8 جمهوری دموکراتیک کنگو

 1.7 29.7 176.4 مصر 

 0.7 1.6 46.0 مراکش

 1.9 36.1 55.8 نیجريه 

 10.5 110.9 166.4 ساير 

 19.0 268.2 999.0 آفريقا جمع 

    آسیا و اقیانوسیه 

 3.7 44.1 385.1 استرالیا 

 4.1 68.2 383.2 اندونزی 

 3.7 40.5 131.4 پاکستان 

 3.2 23.2 223.4 تايلند 

 58.1 819.3 7095.3 چین

 1.4 1.4 256.2 چین تايپه 

 0.3 1.5 30.3 زالندنو 

 7.1 3.3 1126.1 ژاپن 

 0.8 6.1 77.1 فیلیپین 

 3.8 7.3 550.8 کره جنوبی 

 1.0 21.7 188.4 مالزی 

 28.8 116.1 1596.8 هندوستان 

 0.2 0.8 42.0 هنگ کنگ 

 6.8 88.4 357.9 ساير 

 122.7 1241.7 12443.8 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 - - 459.8 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 - - 667.2 المللی دريايی حمل و نقل بین

 282.7 2978.7 29838.2 كل جهان 

 OECD  12305.6 530.4 124.7 کشورهای

 OECD 16405.6 2448.3 158.0کشورهای غیر 

 32.9 164.8 3611.2 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   13226.5 972.3 126.5کشورهای عضو ضمیمه 

 I 15484.8 2006.4 156.2عضو ضمیمه  غیرکشورهای 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                مأخذ:  

 به روز شده است.  0215المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 0212( ارقام سال 1
 باشند. مي 25/2ادير كمتر از مق                             . ( انتشار ناشي از بخش انرژي3                                       .( انتشار ناشي از احتراق سوخت0
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  2203  های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سالاز انواع سوخت (0)دی اكسید كربنانتشار ( : میزان 2-46جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

      آمريكای شمالی

 5119.7 26.5 1398.5 1989.6 1705.1 اياالت متحده آمريكا

 536.3 1.0 197.9 256.4 81.0 کانادا 

 451.8 0.9 140.5 257.3 53.1 مكزيک

 6107.8 28.3 1736.9 2503.4 1839.2 جمع آمريكای شمالی

      آمريكای مركزی و جنوبی

 182.3 - 93.9 83.0 5.4 آرژانتین

 39.5 - 1.4 38.2 - اکوادور 

 452.4 - 70.4 317.1 64.9 برزيل

 45.5 - 13.5 28.7 3.3 پرو

 23.0 - 18.3 4.6 - ترينیداد و توباگو 

 82.0 - 9.2 44.6 28.2 شیلی

 68.3 - 20.1 35.3 12.9 کلمبیا 

 155.6 - 49.8 105.0 0.8 ونزوئال

 161.0 - 13.2 140.5 7.4 ساير

 1209.6 - 289.7 797.0 122.9 آمريكای مركزی و جنوبی  جمع

      اروپا و اورآسیا 

 29.5 0.1 19.4 10.0 - بايجانآذر

 759.6 18.3 163.9 248.2 329.3 آلمان

 65.1 3.3 15.5 30.8 15.5 اتريش

 96.2 - 82.3 7.9 5.9 ازبكستان

 235.7 0.6 59.6 130.6 44.9 اسپانیا 

 32.4 0.7 10.0 8.7 13.0 اسلواکی 

 448.7 3.5 152.3 152.5 140.4 انگلستان

 265.1 - 82.2 35.9 146.9 اوکراين

 338.2 5.0 132.7 146.6 53.9 ايتالیا

 34.4 0.2 8.7 17.0 8.5 ايرلند

 2.0 - - 1.6 0.4 ايسلند 

 89.1 3.4 31.5 41.9 12.3 بلژيک 

 39.3 0.1 5.0 9.6 24.7 بلغارستان 

 44.9 0.8 8.7 24.9 10.5 پرتغال 

 66.0 - 47.5 18.5 - ترکمنستان

 283.8 0.2 87.8 76.0 119.9 ترکیه

 101.1 1.2 15.8 18.3 65.8 جمهوری چک

 38.8 1.6 7.8 16.5 13.0 دانمارک



   جهان  تحوالت بخش انرژي در 

  

055 

 ادامه...   2203های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال از انواع سوخت (0)دی اكسید كربنانتشار ( : میزان 2-46جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

 1543.1 25.2 843.1 315.0 359.8 روسیه 

 58.3 0.2 36.8 18.1 3.2 روسیه سفید

 68.8 0.2 21.1 22.7 24.8 رومانی 

 37.5 2.3 2.0 25.6 7.6 سوئد 

 41.5 3.5 7.2 30.3 0.5 سوئیس 

 315.6 5.1 88.1 180.0 42.5 فرانسه 

 49.2 0.9 6.0 21.6 20.7 فنالند 

 244.9 - 52.4 46.6 145.9 قزاقستان

 9.8 0.2 2.1 7.3 0.2 کزامبورگلو

 292.4 2.5 26.5 57.1 206.4 لهستان 

 10.7 0.1 3.2 6.4 1.1 لیتوانی

 39.5 0.2 17.2 12.9 9.1 مجارستان 

 35.3 0.9 10.2 21.2 2.9 نروژ

 156.2 3.1 73.5 48.1 31.6 هلند

 68.9 0.1 6.8 32.7 29.3 يونان

 184.7 0.9 26.7 64.2 93.0 ساير 

 6126.3 84.3 2153.4 1905.2 1983.5 روپا و اورآسیا جمع ا

      خاورمیانه 

 22.8 - 2.1 19.8 0.9 اردن 

 167.6 - 123.3 38.6 5.7 امارات متحده عربی

 28.3 - 24.4 3.9 - بحرين

 33.5 - 9.6 23.9 - سوريه

 138.0 - 14.0 124.0 - عراق

 472.4 - 147.3 325.0 - عربستان سعودی 

 57.9 - 41.9 16.1 - عمان

 72.4 - 57.7 14.7 - قطر

 84.1 - 35.5 48.6 - کويت

 20.6 - - 20.1 0.5 لبنان 

 23.9 - 2.1 21.4 0.5 يمن 

 594.1 - 298.1 265.5 30.5 ساير 

 1715.6 - 755.9 921.6 38.1 جمع خاورمیانه 

      آفريقا 

 420.4 - 4.0 73.4 343.0 آفريقای جنوبی 

 113.9 - 61.4 52.1 0.4 الجزاير



      

 
   3141ترازنامه انرژي سال  055

 

 ادامه ...  2203های قابل احتراق در كشورهای مختلف  جهان در سال از انواع سوخت (0)ر دی اكسید كربناشتنا( : میزان 2-46جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

 43.2 - 7.9 35.4 - لیبی

 2.6 - ◊ 2.6 - جمهوری دموکراتیک کنگو

 184.3 - 83.7 99.0 1.6 صر م

 50.3 - 2.3 36.2 11.8 مراکش

 61.0 - 26.1 34.8 0.1 نیجريه

 198.9 - 22.8 156.5 19.7 ساير

 1074.7 - 208.2 489.9 376.7 جمع آفريقا 

      آسیا و اقیانوسیه 

 388.7 0.6 72.7 127.7 187.7 استرالیا 

 424.6 ◊ 76.2 213.4 135.0 اندونزی

 134.8 - 52.6 67.1 15.2 ن پاکستا

 247.5 - 83.7 94.8 69.0 تايلند 

 8977.1 31.6 298.8 1139.5 7507.2 چین

 248.7 2.5 32.4 61.0 152.7 چین تايپه

 30.7 - 7.1 17.7 6.0 زالندنو 

 1235.1 10.0 260.2 501.4 463.4 ژاپن 

 89.6 ◊ 6.8 40.2 42.5 فیلیپین 

 572.3 15.7 110.7 156.1 289.8 کره جنوبی 

 207.3 ◊ 66.1 81.5 59.7 مالزی

 1868.6 1.1 71.9 447.3 1348.3 هندوستان 

 46.1 - 5.7 8.7 31.7 هنگ کنگ 

 385.5 1.2 91.6 152.0 140.6 ساير 

 14856.5 62.8 1236.5 3108.3 10448.8 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 490.4 - - 490.4 - المللی هوايی  حمل و نقل بین

 608.8 - - 608.8 - المللی دريايی مل و نقل بینح

 32189.7 175.4 6380.6 10824.6 14809.1 كل جهان 

 OECD  4040.0 4738.1 3146.7 112.8 12037.7 کشورهای

 OECD 10769.1 4987.3 3233.9 62.6 19052.9کشورهای غیر 

 3340.1 54.2 867.5 1290.5 1127.9 کشور اتحاديه اروپا 82

 I  4204.8 4681.5 3871.2 122.2 12879.7ای عضو ضمیمه کشوره

 I 10604.3 5044.0 2509.4 53.2 18210.9عضو ضمیمه غیرکشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
و مصرف محصول،  يصنعت يندهاياحتراق سوخت در فرآ يهاتيفعال هياز كل ياز احتراق سوخت )مشتمل بر انتشار ناش يكربن ناش دياكس ير دكل انتشا( 1

 نيگزياكربن، ج دياكس يانتشار د زاني، جهت گزارش م0215در سال  يانرژ يالمللنيكه توسط آژانس ب  IPCC 0222مندرج در دستورالعمل سال 
 شده است(. IPCC 1992ل سال دستورالعم

  باشند. مي 25/2مقادير كمتر از 



   جهان  تحوالت بخش انرژي در 

  

054 

  2203جهان در سال كشورهای مختلف ها در دی اكسید كربن ناشی از احتراق سوخت به تفكیک بخشر اشتنا( : 2-48جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی و 

 حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 جمع ساير حمل و نقل

       مريكای شمالیآ

 5119.7 586.1 1700.8 422.1 282.5 2128.3 مريكا آاياالت متحده 

 536.3 93.8 173.7 72.6 91.3 104.9 کانادا 

 451.8 31.6 150.6 65.8 53.3 150.5 مكزيک

 6107.8 711.5 2025.1 560.6 427.0 2383.6 جمع آمريكای شمالی

       آمريكای مركزی و جنوبی

 182.3 37.6 47.4 29.9 15.8 51.6 ینآرژانت

 39.5 3.8 18.0 4.9 4.8 8.1 اکوادور 

 452.4 38.7 208.1 100.5 28.5 76.6 برزيل

 45.5 3.5 19.0 8.4 3.7 11.0 پرو

 23.0 0.5 3.2 4.3 8.7 6.2 ترينیداد و توباگو

 82.0 6.1 24.5 13.0 3.3 35.2 شیلی

 68.3 9.1 26.1 13.8 7.5 11.8 کلمبیا 

 155.6 6.8 44.3 47.1 26.9 30.5 ونزوئال

 161.0 15.3 54.9 27.3 5.2 58.5 ساير 

 1209.6 121.4 445.3 249.1 104.4 289.4 آمريكای مركزی و جنوبی جمع 

       اروپا و اورآسیا 

 29.5 6.2 7.3 2.2 2.1 11.7 آذربايجان

 759.6 148.8 152.4 92.7 23.4 342.3 آلمان

 65.1 8.7 22.8 11.5 7.5 14.6 اتريش

 96.2 35.9 6.9 12.6 3.0 37.7 ازبكستان 

 235.7 31.5 82.2 35.5 17.5 69.1 اسپانیا 

 32.4 6.2 6.5 7.0 5.0 7.7 اسلواکی 

 448.7 98.1 114.0 39.2 27.8 169.6 انگلستان

 265.1 41.6 31.4 57.0 5.3 129.9 اوکراين

 338.2 76.1 100.7 38.8 11.4 111.2 ايتالیا

 34.4 8.9 10.4 3.5 0.4 11.2 ايرلند

 2.0 0.7 0.8 0.6 - - ايسلند 

 89.1 27.1 24.3 13.9 5.7 18.1 بلژيک 

 39.3 1.7 7.3 3.3 1.0 26.1 بلغارستان 

 44.9 4.0 15.6 5.4 4.2 15.8 پرتغال 

 66.0 28.9 8.5 5.3 5.2 18.2 ترکمنستان

 283.8 59.3 55.9 47.3 11.7 109.6 ترکیه

 101.1 12.7 15.9 12.9 3.5 56.1 جمهوری چک



      

 
   3141ترازنامه انرژي سال  035

 

 ... ادامه  2203ها در كشورهای مختلف  جهان در سال دی اكسید كربن ناشی از احتراق سوخت به تفكیک بخشانتشار ( : 2-48جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی و 

 حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 جمع ساير حمل و نقل

 38.8 5.1 11.2 3.5 2.1 16.9 مارکدان

 1543.1 130.6 237.9 170.0 61.1 943.5 روسیه

 58.3 7.8 12.5 5.3 3.5 29.2 روسیه سفید

 68.8 9.9 14.8 12.3 3.9 28.0 رومانی 

 37.5 1.8 19.7 6.8 2.0 7.2 سوئد 

 41.5 15.4 17.1 5.4 0.9 2.8 سوئیس 

 315.6 91.0 121.1 50.1 10.4 43.0 فرانسه 

 49.2 4.3 11.9 7.3 3.5 22.2 فنالند 

 244.9 23.3 13.7 69.9 49.0 88.9 قزاقستان

 9.8 1.7 6.5 0.8 - 0.8 لوکزامبورگ

 292.4 55.6 43.2 28.9 7.1 157.6 لهستان 

 10.7 1.3 4.3 1.3 1.5 2.4 لیتوانی

 39.5 11.2 9.9 4.6 1.6 12.1  مجارستان 

 35.3 3.1 13.9 5.9 10.4 2.0 نروژ

 156.2 37.5 31.9 22.7 10.1 54.0 هلند

 68.9 5.4 16.3 5.6 4.3 37.3 يونان 

 184.7 22.9 42.0 19.4 2.9 97.5 ساير 

 6126.3 1024.0 1290.8 808.3 309.2 2694.2 اروپا و اورآسیا  جمع

       خاورمیانه 

 22.8 1.8 7.1 2.3 0.6 11.0 اردن 

 167.6 0.9 31.5 69.5 2.0 63.7 امارات متحده عربی

 28.3 0.3 3.3 1.8 3.3 19.7 بحرين

 33.5 5.0 8.7 4.8 0.6 14.4 سوريه

 138.0 11.7 35.4 10.3 4.5 76.1 عراق

 472.4 4.3 124.5 116.4 20.7 206.5 عربستان سعودی 

 57.9 2.0 12.3 21.8 6.9 15.0 عمان

 72.4 0.3 11.7 12.4 30.7 17.2 قطر

 84.1 0.5 12.9 11.5 14.9 44.4 کويت

 20.6 1.7 5.1 0.9 - 13.0 لبنان 

 23.9 4.6 8.3 3.4 1.3 6.4 يمن 

 594.1 134.0 138.0 90.6 38.6 192.8 ساير 

 1715.6 167.0 398.9 345.7 124.1 680.1  خاورمیانه  جمع



   جهان  تحوالت بخش انرژي در 

  

033 

 ... ادامه  2203ای مختلف  جهان در سال ها در كشورهدی اكسید كربن ناشی از احتراق سوخت به تفكیک بخشانتشار ( : 2-48جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی و 

 حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 جمع ساير حمل و نقل

       آفريقا 

 420.4 34.3 55.3 52.5 43.8 234.6 آفريقای جنوبی 

 113.9 22.6 37.4 10.1 12.8 31.0 الجزاير 

 43.2 1.9 21.9 1.3 0.8 17.4 لیبی 

 2.6 ◊ 2.4 0.2 - ◊ جمهوری دموکراتیک کنگو 

 184.3 22.5 45.2 27.6 15.0 74.0 مصر 

 50.3 8.5 15.1 7.6 1.2 17.9 مراکش

 61.0 8.0 24.0 6.2 10.9 11.9 نیجريه 

 198.9 29.2 87.2 31.2 3.3 48.1 ساير 

 1074.7 127.0 288.5 136.6 87.8 434.9 آفريقا  جمع

       انوسیه آسیا و اقی

 388.7 19.7 90.9 46.6 32.7 198.8 استرالیا 

 424.6 29.8 135.2 71.1 24.4 164.1 اندونزی

 134.8 18.8 38.4 35.4 1.5 40.7 پاکستان 

 247.5 19.7 62.4 56.2 24.7 84.6 تايلند 

 8977.1 664.1 753.7 2805.8 367.4 4386.2 چین

 248.7 9.4 35.2 43.0 15.4 145.7 چین تايپه

 30.7 3.1 13.7 5.8 1.5 6.7 زالندنو 

 1235.1 162.2 213.5 222.8 42.2 594.4 ژاپن 

 89.6 6.4 25.6 13.1 1.2 43.4 فیلیچین 

 572.3 60.7 90.9 74.8 41.4 304.4 کره جنوبی 

 207.3 7.7 56.7 29.1 17.9 95.9 مالزی

 1868.6 165.7 222.3 492.9 43.1 944.6 هندوستان 

 46.1 1.6 6.5 7.3 - 30.6 نگ کنگ ه

 385.5 41.0 92.2 110.8 8.3 133.4 ساير 

 14856.5 1209.7 1837.1 4014.6 621.6 7173.5 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 490.4 - 490.4 - - - المللی هوايی  حمل و نقل بین

 608.8 - 608.8 - - - المللی دريايی حمل و نقل بین

 32189.7 3360.5 7384.9 6114.8 1674.0 13655.6 كل جهان 

 OECD  4866.4 722.4 1377.8 3383.7 1687.3 12037.7 کشورهای

 OECD 8789.1 951.6 4737.0 2902.0 1673.2 19052.9کشورهای غیر 

 3340.1 655.1 861.3 414.0 155.5 1254.2 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   5504.2 698.6 1475.3 3423.3 1778.4 12879.7کشورهای عضو ضمیمه 

 I  8151.4 975.4 4639.5 2862.5 1582.1 18210.9کشورهای غیر عضو ضمیمه 

  ,IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
  باشند. مي 25/2مقادير كمتر از 



      

 
   3141ترازنامه انرژي سال  035

 

 2203جهان در سال كشورهای مختلف ها در اكسید كربن به تفكیک بخشانتشار دی ( : سرانه 2-44جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

صنايع ساير 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 حمل و نقل

حمل و نقل 

 ایجاده
 ساير

كل سرانه 

نشر 

2CO 

        آمريكای شمالی

 16177.8 1851.9 4565.8 5374.3 1333.9 892.6 6725.1 مريكا آاياالت متحده 

 15256.3 2668.5 3978.4 4941.5 2065.8 2596.1 2984.3 کانادا 

 3815.7 267.0 1237.2 1272.2 556.0 449.7 1270.7 مكزيک

 12412.0 1513.6 3683.3 4308.6 1192.7 908.5 5071.4 شمالی آمريكایكل 

        مريكای مركزی و جنوبیآ

 4398.1 906.9 1025.9 1144.0 720.9 380.9 1245.3 آرژانتین

 2509.8 238.1 1094.9 1140.7 310.0 305.0 516.0 اکوادور 

 2261.9 193.7 940.2 1040.3 502.6 142.4 383.0 برزيل

 1498.7 115.5 587.3 624.3 276.2 121.9 360.8 پرو

 17116.3 394.2 2138.5 2395.3 3224.4 6480.5 4621.8 ترينیداد و توباگو

 4649.0 343.6 1256.7 1388.1 737.6 184.1 1995.6 شیلی

 1414.3 189.0 515.6 539.6 286.0 156.0 243.7 کلمبیا 

 5116.6 224.8 1456.4 1456.9 1547.8 884.3 1002.8 ونزوئال

 2470.0 247.9 840.3 909.3 508.7 213.0 591.0 آمريكای مركزی و جنوبی  كل

        اروپا و اورآسیا 

 3127.8 660.0 710.0 773.7 233.4 222.8 1237.8 آذربايجان

 9251.8 1811.8 1798.2 1856.3 1129.0 285.3 4169.4 آلمان

 7683.4 1022.6 2591.2 2691.6 1357.9 889.9 1721.4 اتريش

 3179.5 1187.6 128.3 228.0 416.5 100.6 1246.8 ازبكستان

 5057.9 675.4 1593.1 1763.9 761.3 374.9 1482.3 اسپانیا 

 5981.4 1152.9 1087.7 1195.9 1296.2 922.8 1413.6 اسلواکی 

 6999.4 1530.0 1675.8 1778.4 611.3 433.5 2646.2 انگلستان

 5826.4 913.6 558.0 689.1 1252.1 116.3 2855.4 اوکراين

 5577.0 1255.2 1565.2 1660.4 640.0 188.0 1833.3 ايتالیا

 7466.3 1923.8 2221.8 2268.7 755.0 79.5 2439.2 ايرلند

 6259.5 2049.9 2409.9 2515.3 1684.6 - 9.7 ايسلند

 8024.6 2443.6 2122.4 2191.9 1247.1 509.3 1632.7 بلژيک 

 5412.4 229.1 937.0 1003.7 448.4 135.0 3596.3 بلغارستان 

 4295.7 379.1 1415.7 1490.6 515.2 398.1 1512.7 رتغال پ

 12599.7 5508.3 744.8 1616.1 1006.1 994.8 3474.4 ترکمنستان



   جهان  تحوالت بخش انرژي در 

  

031 

 ... ادامه 2203ها در كشورهای مختلف جهان در سال ر دی اكسید كربن به تفكیک بخشاشتنا( : سرانه 2-44جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 ام كشورن
برق عمومی 

 و حرارت

صنايع ساير 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 حمل و نقل

حمل و نقل 

 ای جاده
 ساير

كل سرانه 

نشر 

2CO 

 3745.9 782.6 683.0 737.9 624.8 154.6 1446.1 ترکیه

 9621.7 1203.6 1475.9 1516.6 1231.4 332.3 5337.7 جمهوری چک

 6913.8 900.6 1828.7 1995.2 623.4 379.4 3015.2 دانمارک

 10791.1 913.2 1007.8 1663.8 1189.0 427.2 6597.9 روسیه

 6153.5 828.0 1115.2 1316.3 555.5 369.8 3083.8 روسیه سفید

 3445.2 493.3 701.3 739.6 616.2 194.6 1401.5 رومانی 

 3906.1 183.5 1994.3 2049.1 711.2 210.4 751.9 سوئد 

 5135.2 1908.5 2074.2 2113.3 662.4 111.6 339.4 سوئیس 

 4788.7 1381.5 1766.8 1836.9 759.8 158.0 652.5 فرانسه 

 9043.7 788.5 2052.3 2190.5 1338.3 647.9 4078.5 فنالند 

 14375.7 1369.7 751.4 806.2 4103.1 2878.6 5218.0 قزاقستان

 17928.7 3099.5 11863.9 11892.8 1545.3 - 1391.2 لوکزامبورگ

 7595.4 1445.1 1088.9 1121.1 749.9 185.4 4093.9 لهستان 

 3627.3 434.7 1360.8 1446.2 427.5 520.7 798.1 لیتوانی

 3992.5 1132.6 978.9 1003.4 467.1 166.2 1223.3  مجارستان 

 6947.1 609.5 2017.6 2742.0 1154.3 2048.8 392.5 نروژ

 9299.6 2230.7 1832.7 1900.7 1350.8 601.6 3215.9 هلند

 6247.0 489.9 1299.6 1478.3 510.5 387.2 3381.1 يونان 

 6799.0 1136.4 1252.4 1432.5 896.9 343.0 2990.0 و اورآسیا  اروپا كل

        خاورمیانه 

 3532.9 273.9 1094.8 1101.0 350.8 98.6 1708.7 اردن 

 17934.2 93.5 3295.2 3371.3 7440.0 210.8 6818.5 امارات متحده عربی

 21243.3 189.3 2368.3 2476.0 1322.9 2473.0 14782.1 بحرين

 1465.2 218.2 373.6 379.5 210.1 27.1 630.2 سوريه

 4129.1 349.5 1059.3 1059.3 309.3 135.0 2276.1 عراق

 16385.7 148.5 4240.3 4319.5 4038.2 716.9 7162.6 عربستان سعودی 

 15947.5 538.6 3394.9 3394.9 6007.3 1888.4 4118.2 عمان

 33378.3 158.2 5412.8 5412.8 5704.6 14165.7 7937.0 قطر

 24961.7 153.5 3815.5 3815.5 3401.5 4425.8 13165.5 کويت

 4619.5 386.5 1134.7 1134.7 200.1 - 2898.2 لبنان 

 980.1 187.1 340.4 340.4 138.0 54.0 260.6 يمن 

 7599.0 739.7 1747.3 1766.3 1530.7 550.1 3012.2  خاورمیانه كل 



      

 
   3141ترازنامه انرژي سال  039

 

 ... ادامه 2203ها در كشورهای مختلف جهان در سال دی اكسید كربن به تفكیک بخشانتشار ( : سرانه 2-44جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

صنايع ساير 

 انرژی

صنايع 

 ولیدیت
 حمل و نقل

حمل و نقل 

 ای جاده
 ساير

كل سرانه 

نشر 

2CO 

        آفريقا 

 7908.7 644.7 966.6 1040.0 986.6 824.7 4412.6 آفريقای جنوبی 

 2904.3 576.3 918.3 953.6 258.4 325.8 790.1 الجزاير 

 6969.7 302.1 3520.3 3522.3 215.6 131.1 2798.6 لیبی 

 39.0 0.5 35.9 35.9 2.3 - 0.3 ک کنگوجمهوری دموکراتی

 2246.3 274.7 516.6 551.0 336.2 182.2 902.2 مصر 

 1525.1 256.1 457.0 457.9 230.7 37.0 543.5 مراکش

 350.6 46.1 137.4 137.8 35.6 62.5 68.6 نیجريه 

 967.3 114.3 248.1 259.7 123.0 79.0 391.4 آفريقا كل 

        آسیا و اقیانوسیه 

 16702.2 846.8 3307.5 3904.4 2003.5 1406.2 8541.3 استرالیا 

 1698.4 119.2 477.3 541.0 284.2 97.7 656.4 اندونزی

 740.8 103.5 196.0 211.2 194.3 8.1 223.6 پاکستان 

 3692.7 293.2 896.2 931.9 837.9 368.0 1261.7 تايلند 

 6600.8 488.3 449.4 554.2 2063.1 270.1 3225.2 چین

 10625.1 402.5 1467.9 1502.5 1838.4 657.5 6224.1 چین تايپه

 6889.8 683.3 2782.3 3069.7 1296.2 331.8 1508.8 زالندنو 

 9699.5 1273.5 1507.2 1676.6 1749.4 331.8 4668.1 ژاپن 

 910.9 64.5 226.4 259.7 133.6 11.8 441.3 فیلیپین 

 11394.8 1208.5 1746.7 1809.1 1489.8 825.2 6062.2 کره جنوبی 

 6974.1 257.8 1902.0 1908.5 979.1 602.0 3226.7 مالزی

 1494.9 132.6 165.1 177.9 394.3 34.5 755.7 هندوستان 

 6406.0 225.0 902.4 905.1 1013.6 - 4262.3 هنگ کنگ 

 3789.8 308.6 409.6 468.6 1024.1 158.6 1829.9 آسیا و اقیانوسیه كل 

 4522.5 472.1 779.3 1037.5 859.1 235.2 1918.6 كل جهان 

 OECD  3859.3 572.9 1092.7 2683.4 2378.4 1338.1 9546.4 کشورهای

 OECD 1500.7 162.5 808.8 495.5 435.0 285.7 3253.2کشورهای غیر 

 6568.9 1288.4 1610.4 1693.8 814.3 305.8 2466.6 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   4226.2 536.4 1132.8 2628.5 2260.9 1365.5 9889.4کشورهای عضو ضمیمه 

 I  1401.7 167.7 797.8 492.2 447.5 272.1 3131.6عضو ضمیمه غیرکشورهای 

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
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 جهان به تفكیکكشورهای مختلف تولید برق و حرارت در در بخش ( : میزان انتشار دی اكسید كربن 2-48جدول )

 2203نوع سوخت در سال 
 ساعت(کيلووات به)گرم دي اکسيد کربن   

 كل گاز نفت سنگزغال نام كشور

     آمريكای شمالی

 482.3 388.9 633.4 924.0 اياالت متحده آمريكا

 159.1 417.5 869.4 1032.6 کانادا 

 506.4 471.0 831.0 993.0 مكزيک

     آمريكای مركزی و جنوبی

 370.9 434.6 737.5 1229.1 آرژانتین

 349.1 429.0 770.6 - اکوادور 

 134.1 447.6 667.6 1284.7 برزيل

 252.7 464.5 874.5 1135.8 پرو

 652.1 652.0 660.2 - ترينیداد و توباگو 

 479.8 437.5 741.6 869.2 شیلی

 182.1 454.3 914.2 960.9 کلمبیا 

 247.6 610.1 951.4 - ونزوئال

     اروپا و اورآسیا 

 468.8 497.3 674.9 - آذربايجان

 448.6 287.8 555.3 845.2 آلمان

 164.0 244.8 416.7 1111.8 اتريش

 465.3 509.1 641.5 1143.8 ازبكستان

 247.3 363.1 651.8 914.7 اسپانیا 

 189.7 257.6 430.0 803.0 اسلواکی 

 454.6 377.8 700.3 915.5 انگلستان

 364.3 235.7 481.1 912.7 اوکراين

 319.5 327.8 488.1 942.7 ايتالیا

 435.5 388.1 658.4 840.8 ايرلند

 0.1 - 630.8 - ايسلند

 196.8 295.3 456.4 1414.0 بلژيک 

 452.1 245.2 441.3 914.9 بلغارستان 

 274.4 283.7 520.3 881.4 پرتغال 



      

 
   3141ترازنامه انرژي سال  035

 

 ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در كشورهای مختلف جهان به تفكیک2-48جدول )

 ... ادامه2203نوع سوخت در سال 
 ساعت(کيلووات به )گرم دي اکسيد کربن   

 كل گاز نفت سنگزغال نام كشور

 850.8 850.8 - - ترکمنستان

 428.7 351.4 599.3 1035.3 ترکیه

 468.2 249.2 439.4 795.4 جمهوری چک

 233.5 230.9 480.7 529.1 دانمارک

 368.4 393.2 392.5 614.6 روسیه

 278.5 290.4 328.0 527.4 روسیه سفید

 341.1 279.5 416.0 839.1 رومانی 

 35.1 218.4 326.5 577.7 سوئد 

 36.8 247.3 348.5 - سوئیس 

 71.4 286.1 571.7 920.7 فرانسه 

 180.7 228.5 352.4 557.4 فنالند 

 432.4 576.8 330.3 443.9 قزاقستان

 634.5 291.4 440.4 718.7 لهستان 

 144.6 252.7 391.8 481.7 لیتوانی

 275.7 263.8 609.6 976.8 مجارستان 

 14.2 337.4 295.5 985.0 نروژ

 395.2 276.4 355.7 931.1 هلند

 647.4 425.8 749.5 1059.2 يونان

     خاورمیانه 

 639.4 490.7 692.8 - اردن 

 599.9 591.9 1207.8 - امارات متحده عربی

 759.8 759.6 1332.7 - بحرين

 555.2 545.7 822.4 - سوريه

 1034.0 332.5 2269.3 - عراق

 727.0 590.1 879.9 - عربستان سعودی 

 570.0 564.8 763.2 - عمان

 496.6 496.6 - - قطر

 727.3 576.9 815.1 - کويت

 713.2 - 763.7 - لبنان 

 748.2 641.7 798.3 - يمن



   جهان  تحوالت بخش انرژي در 

  

035 

 ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در كشورهای مختلف جهان به تفكیک2-48جدول )

 ... ادامه2203 نوع سوخت در سال
 ساعت(کيلووات به)گرم دي اکسيد کربن   

 كل گاز نفت سنگزغال نام كشور

     آفريقا 

 926.4 - 761.5 988.4 آفريقای جنوبی 

 517.3 487.2 981.0 - الجزاير

 573.2 385.4 866.9 - لیبی

 642.4 383.9 691.4 971.5 مراکش

 441.1 414.5 843.4 - مصر

 411.9 504.8 - - نیجريه

     آسیا و اقیانوسیه 

 798.4 494.2 848.2 1052.3 استرالیا 

 761.2 522.0 766.8 1055.1 اندونزی

 416.2 582.9 708.3 2378.3 پاکستان 

 510.2 421.4 705.6 1034.6 تايلند 

 680.1 434.5 395.7 849.7 چین

 585.4 384.8 972.9 897.5 چین تايپه

 154.7 412.5 1051.3 1309.4 زالندنو 

 568.8 437.0 641.7 937.0 ژاپن 

 577.0 341.7 769.1 1044.7 فیلیپین 

 512.8 322.1 586.4 963.6 جنوبی کره 

 693.1 575.9 613.1 1003.9 مالزی

 353.0 405.9 1108.2 1007.4 ويتنام 

 791.5 498.1 1081.5 1019.3 هندوستان 

 782.5 446.4 911.6 894.4 هنگ کنگ 

 502.8 409.8 744.8 877.7 كل جهان 

 OECD  911.4 650.7 379.5 417.8 کشورهای

 OECD 860.9 787.7 434.3 566.6کشورهای غیر 

 320.7 309.9 544.5 835.9 کشور اتحاديه اروپا  82

 I  873.3 565.2 375.0 397.7کشورهای عضو ضمیمه 

 I  880.2 832.8 477.5 612.0کشورهای غیر عضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:



      

 
   3141ترازنامه انرژي سال  035

 

 2203های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ( : برخی شاخص2-82جدول )

 نام كشور

 ضهبه عر 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 

     آمريكای شمالی

 16.18 0.35 0.35 55.88 اياالت متحده آمريكا

 15.26 0.40 0.40 50.59 کانادا 

 3.82 0.28 0.43 56.41 مكزيک

 12.41 0.35 0.37 55.27 كل آمريكای شمالی

     آمريكای مركزی و جنوبی

 4.40 0.27 0.55 54.02 آرژانتین

 2.51 0.27 0.68 61.48 اکوادور 

 2.26 0.17 0.39 36.79 برزيل

 1.50 0.15 0.36 50.22 پرو

 17.12 0.65 1.19 27.97 ترينیداد و توباگو 

 4.65 0.28 0.48 50.63 شیلی

 1.41 0.13 0.32 51.58 کلمبیا 

 5.12 0.33 0.80 54.04 ونزوئال

 2.47 0.21 0.46 43.95 كل آمريكای مركزی و جنوبی

     اروپا و اورآسیا 

 3.13 0.21 0.96 50.68 آذربايجان

 9.25 0.26 0.24 57.11 آلمان

 7.68 0.21 0.19 46.83 اتريش

 3.18 0.71 3.54 53.50 ازبكستان

 5.06 0.19 0.20 48.22 اسپانیا 

 5.98 0.27 0.50 44.95 اسلواکی 

 7.00 0.20 0.17 56.12 انگلستان

 5.83 0.77 2.72 54.51 اوکراين

 5.58 0.21 0.19 51.99 ايتالیا

 7.47 0.20 0.16 62.84 ايرلند

 6.26 0.17 0.11 8.23 ايسلند

 8.02 0.24 0.21 37.77 بلژيک 

 5.41 0.43 1.13 55.54  بلغارستان

 4.30 0.20 0.24 49.26 پرتغال 

 12.60 1.04 3.54 60.05 ترکمنستان
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 ... ادامه  2203های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ( : برخی شاخص2-82جدول )

 نام كشور

 به عرضه 2COانتشار 

  انرژی اولیه 

 راژول()تن دی اكسید كربن / ت

  (0)به تولید ناخالص داخلی 2COانتشار 
سرانه انتشار 

2CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 قدرت خريد 

 3.75 0.27 0.43 58.20 ترکیه

 9.62 0.39 0.66 57.58 جمهوری چک

 6.91 0.21 0.15 53.13 دانمارک

 10.79 0.70 1.55 50.43 روسیه

 6.15 0.41 1.25 51.01 روسیه سفید

 3.45 0.28 0.57 51.68 رومانی 

 3.91 0.11 0.09 18.18 سوئد 

 5.14 0.12 0.09 37.12 سوئیس 

 4.79 0.15 0.13 29.75 فرانسه 

 9.04 0.28 0.23 35.56 فنالند 

 14.38 0.72 2.65 71.73 قزاقستان

 7.60 0.41 0.70 71.57 لهستان 

 3.63 0.18 0.34 36.77 لیتوانی

 3.99 0.23 0.35 41.82 ستان مجار

 6.95 0.14 0.10 25.77 نروژ 

 9.30 0.24 0.22 48.22 هلند 

 6.25 0.31 0.34 70.32 يونان 

 6.80 0.31 0.34 50.58 كل اروپا و اورآسیا 

     خاورمیانه

 3.53 0.35 1.24 70.54 اردن 

 17.93 0.35 0.71 57.58 امارات متحده عربی 

 21.24 0.56 1.21 49.24 بحرين 

 1.47 0.31 0.81 61.93 سوريه 

 4.13 0.32 1.64 65.88 عراق 

 16.39 0.35 0.91 58.71 عربستان سعودی 

 15.95 0.44 1.25 56.81 عمان 

 33.38 0.28 0.56 43.04 قطر

 24.96 0.35 0.86 57.28 کويت 

 4.62 0.31 0.64 69.72 لبنان 

 0.98 0.29 1.32 69.12 يمن 

 7.60 0.38 1.02 57.44 رمیانه خاوكل 



      

 
   3141ترازنامه انرژي سال  055

 

 ... ادامه  2203های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ( : برخی شاخص2-82جدول )

 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

 7.91 0.71 1.30 71.08 آفريقای جنوبی 

 2.90 0.25 0.90 57.16 الجزاير 

 6.97 0.58 1.14 60.77 لیبی 

 1.53 0.24 0.59 63.68 مراکش 

 2.25 0.24 1.43 56.78 مصر

 0.35 0.07 0.33 10.91 نیجريه 

 0.97 0.24 0.76 34.38 آفريقا  كل

     آسیا و اقیانوسیه 

 16.70 0.43 0.41 71.89 استرالیا 

 1.70 0.21 0.94 47.47 اندونزی 

 0.74 0.19 0.94 37.43 پاکستان 

 3.69 0.30 1.07 44.08 تايلند

 6.60 0.64 1.85 71.25 چین 

 10.63 0.31 0.52 54.68 چین تايپه 

 6.89 0.26 0.24 37.62 زالندنو 

 9.70 0.30 0.26 64.88 ژاپن 

 0.91 0.16 0.58 48.00 فیلیپین 

 11.39 0.37 0.48 51.81 کره جنوبی 

 6.97 0.35 1.00 55.63 مالزی 

 1.45 0.32 1.41 51.83 ويتنام 

 1.49 0.32 1.25 57.56 هندوستان 

 6.41 0.14 0.19 78.94  هنگ کنگ 

 3.79 0.43 0.93 63.99 آسیا و اقیانوسیه كل 

 4.52 0.37 0.57 56.78 كل جهان 

 OECD  54.25 0.30 0.30 9.55 کشورهای

 OECD 57.68 1.20 0.41 3.25کشورهای غیر 

 6.57 0.23 0.22 49.07 اتحاديه اروپا کشور 82

 I  53.72 0.33 0.32 9.89کشورهای عضو ضمیمه 

 I  58.29 1.06 0.39 3.13کشورهای غیر عضو ضمیمه 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:

 .  0225هاي سال به دالر آمريكا برحسب قيمت 0COكيلوگرم ( 1
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نمودار ) 29-2( : سرانه انتشار دی اكسید كربن در مناطق مختلف جهان در سال 2013
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آمريكای شمالی خاورمیانه اروپا و اورآسیا آسیا و اقیانوسیه آمريكای مركزی و

جنوبی

آفريقا كل جهان

( تن / نفر )

 
  

  OECDر گوگرد در سه كشور اروپايی عضو ( : مالیات بر نش2-80جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 دانمارک 

 تاکنون 8105از سال  111 کرون دانمارک بر تن پائین گوگرد با درجه نفت کوره 

 تا کنون 8118از سال  96 کرون دانمارک بر کیلوگرم  گوگرد های صنعت و خانگی  سنگ حرارتی در بخش زغال

 تا کنون 8111از سال  - ساعتکیلووات کرون دانمارک بر برق

 نروژ  

 توا  15/1)بوا درجوه گووگرد پوائین     نفت کووره  

 (  گوگرد درصد 85/1
 11 هزار لیتر کرون نروژ بر 

 8105از سال 

 تاکنون

 5/1بویش از  )با درجه گووگرد بواال   نفت کوره 

 درصد گوگرد(
  0821سال  در  6 کرون نروژ بر تن

  85/1توا   15/1)بوا درجوه گووگرد بواال     ره نفت کو

 درصد گوگرد(
  0880ل سا 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  01 کرون سوئد بر تن سنگ زغال

 درصد وزن گوگرد(

  0880از سال  

 تا کنون

 01)به ازای هر  01 کرون سوئد بر تن رتی برای تولید برق سنگ حرا زغال

 درصد وزن گوگرد(

  0880از سال  

 تا کنون

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2015 Edition                              مأخذ:
 

 در دانمارك  اكسیدهای ازت( : مالیات بر نشر 2-82جدول )

 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, Third  Quarter, 2015 Edition                            مأخذ:



      

 
   3141ترازنامه انرژي سال  055

 

  OECDكشور اروپايی عضو  ارچه( : مالیات بر نشر دی اكسید كربن در 2-83جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 نروژ  

 

 تاکنون 8105از سال  999 کرون نروژ بر هزار لیتر  نفت کوره با درجه گوگرد پائین 

 0881سال  در 402 کرون نروژ بر هزار لیتر باال با درجه گوگرد نفت کوره 

 تاکنون 8105از سال  0.95 کرون نروژ بر  لیتر بنزين موتور 

 تاکنون 8110از سال  0.5 کرون نروژ بر کیلوگرم  زغال سنگ

 سوئد

 تاکنون 8105از سال  1930.8 کرون سوئد بر هزار لیتر  نفت کوره با درجه گوگرد پائین 

 تاکنون 8105از سال  3.218 کرون سوئد بر لیتر نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(
 تاکنون 8105از سال  3.25 کرون سوئد بر لیتر سرب بنزين بدون

 8118در سال  469 کرون سوئد بر تن زغال سنگ

 8118در سال  1564 کرون سوئد بر تن سنگ حرارتی برای تولید برقزغال

 تاکنون 8105از سال  0.384 کرون دانمارک بر مترمكعب گازطبیعی  دانمارک

 فنالند

 تاکنون 8100از سال  189.3 يورو بر تن  ائین نفت کوره با درجه گوگرد پ
 تاکنون 8100از سال  159.9 يورو بر هزار لیتر  نفت کوره سبک 

 تاکنون 8101از سال  0.1861 يورو بر لیتر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(
 تاکنون 8101از سال  0.6661 يورو بر لیتر بنزين موتور 

 تاکنون 8105از سال  0.1536 مترمكعب  يورو بر گازطبیعی 

 تاکنون 8105از سال  153.24 يورو بر تن سنگ حرارتی مصرفی صنايع  زغال

 .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2015 Edition                            مأخذ:
 

  OECDهای عضو محیطی به تفكیک نوع سوخت در كشوريستزويژه های ( : مالیات2-88جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور عنوان

مالیات 
زيست 

 (0) محیطی

 دانمارک 

 تاکنون 8105از  ابتدای سال  139 کرون دانمارک بر تن نفت کوره با درجه گوگرد پائین

 تاکنون 8105ای سال از  ابتد 451 کرون دانمارک بر هزار لیتر   نفت کوره سبک

 تاکنون 8105از  ابتدای سال  0.420 کرون دانمارک بر لیتر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(

(2) کرون دانمارک بر لیتر بنزين موتور   8101سال از مارچ  
 تاکنون 8101سال ابتدای   از 413.5 کرون دانمارک بر تن  خانگی و صنعتیحرارتی مصرفی در بخش  زغال سنگ

 تاکنون 8101از  ابتدای سال  0 ساعت بر مگاواتکرون دانمارک  برق

مالیات 
تخريب 
محیط 

 (0)زيست

 فنالند 

 0880سال در  7.01 يورو بر تن  نفت کوره با درجه گوگرد پائین
 0880سال در  7.01 تنيورو بر  نفت کوره سبک

 0.045 يورو بر لیتر  ل(نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديز
تا  0881از ابتدای سال 
 0880پايان سال 

 0880سال در  0.084 يورو بر لیتر  بنزين موتور 
 0880سال در  0.004 يورو بر مترمكعب   گازطبیعی  

 0880سال در  5.61 يورو بر تن  سنگ زغال
مالیات 

حفاظت از 
محیط 

 (1)زيست

 0885سال در  11.64 کیلوکالری 017يورو بر  انگی  در بخش خمصرفی  گازطبیعی هلند 

مالیات ويژه 
 (5)تغییر اقلیم

 انگلستان

 تاکنون 8105سال از آوريل  0.00524   ساعت  کیلوواتپوند بر  برق
 تاکنون 8105سال از آوريل  0.00193 پوند بر مترمكعب گازطبیعی  

 تاکنون 8105سال از آوريل  15.12 پوند بر تن  سنگ حرارتی مصرفی در صنايع   زغال

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2015 Edition                             مأخذ:
1) Environment Tax                                                    

 شود. ( ديگر مصرف نمي0
3) Environmental Damge Tax                                                   4) Environmental Protection Tax                               

5) Special Tax (Climate Change Levy) 
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 :  ضرايب تبديل واحدهاي متعارف انرژي  1 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 لريكيلوكا 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 يعيمترمكعب گازطب 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
 ووات در سالكيل

 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  

 يعيفوت مكعب گازطب 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  2پيوست 

 

 است. شامل اياالت متحده آمريكا، كانادا و مكزيك  منطقه آمريكاي شمالي:

كوراكااوو،  انتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبياا، كاساتاريكا، كوباا،    شامل كشورهاي آرژ منطقه آمريكاي مركزي وجنوبي:

، اكوادور، السالوادور، گوآتماال، هاويتي، هندوراس، جاماويكا، نيكاراگووه، پاناما، پاراگووه، پرو، ترينيداد و نجمهوري دومينيك

جزاير ورجين انگلساتا،، جزايار   بونايير، يليز، برمودا، توباگو، اروگووه، ونزووال، آنتيگوآ و باربودا، آروبا، باهاماس، باربادوس، ب

سيبا، سانت  كايمن، دومينيكن، جزاير فالكلند، گويا، فرانسه، گرينادا، گوآدلوپ، گويا،، مارتينيك، مونتسرات، پورتوريكو، 

 جزايار سانت ماارتن،   ت و گرناادينس،  نسنت كيتس و نويس، سنت لوسيا، سنت پير و ميكلن، سانت وينسا  يوستيشس، 

 است.)سورينام، تركس و كايكاس( 

  منطقه اروپا و اورآسيا:

شامل اتريش، بلژيك، جمهوري چك، دانمارك، استوني، فنالند، فرانساه، آلماا،، يوناا،، مسارساتا،، ايسالند، ايرلناد،         -

آلبااني،  ، انگلساتا،  ،ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، نروژ، لهستا،، پرتغال، اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، ساوود، ساوويس، تركياه   

 ،، ماسادونياي سااب ، مالتاا، رومااني، ماونتگرو     )جبل الطارق(  بوسني و هرزگوين، بلغارستا،، كروواسي، قبرس، گيبرالتار

كوزوو، ارمنستا،، آذربايسا،، باالروس )روسايه سا(يد(، گرجساتا،، قزاقساتا،، قرقيزساتا،، التوياا، ليتاواني، جمهاوري          

 است.تاجيكستا،، تركمنستا،، اوكراين و ازبكستا، ربستا،، صمولداوي، فدراسيو، روسيه، 

شامل كشورهاي بحرين، جمهوري اسالمي ايرا،، عراق، فلسطين اشغالي، ارد،، كويات، لبناا،، عماا،،     منطقه خاورميانه:

 است.قطر، عربستا، سعودي، سوريه، امارات متحده عربي و يمن 

ليا، ژاپن، كره جنوبي، زالنادنو، چاين، هناك كنان، بانگالدو، برون اي       شامل كشورهاي استرا منطقه آسيا و اقيانوسيه:

دارالسالم، كامبوج، چين تايپه، هندوستا،، اندونزي، كره شمالي، مالزي، مغولساتا،، ميانماار، نپاال، پاكساتا،، فيليپاين،      

لينساياي فرانساه، كيريبااتي،    سنگاپور، سري النكا، تايلند، ويتنام، افغانستا،، بوتا،، جزاير كوك، تيمور شرقي، فيساي، پو 

 است.الووس، ماكو، مالديو، كالدونياي نو، پاپوآ گينه نو، ساموآ، جزاير سالمو،، تونگا و ونواتو 

شامل كشورهاي السزيره، آنگوال، بنين، بوتسوانا، كامرو،، كنگاو، جمهاوري دموكراتياك كنگاو، سااجل عااج،        منطقه آفريقا:

ساودا،  كنيا، ليبي، مراكش، موزامبيك، ناميبيا، نيسريه، سانگال، آفرياااي جناوبي، ساودا،،     مصر، اريتره، اتيوپي، گابن، غنا، 

بوركينافاساو، بورانادي، جزايار كياد ورده، آفرياااي مركازي، چااد،        بوتساوانا،  تانزانيا، توگو، تونس، زامبيا، زيمبابوه، جنوبي، 

وتو، ليبريا، ماداگاسكار، ماالوي، مالي، موريتاني، ماوريتيس،  ، گامبيا، گينه، گينه بيساوو، لساستواييكوموروس، جيبوتي، گينه 

 است. و صحراي غربياوگاندا  ،نيسر، ريونيو،، آرواندا، ساووتوم و پرينسيد، سايكلس، سيرال و،، سومالي، سوويزلند

وري چاك،  شامل كشورهاي استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، جمها  :(OECD)اي  هاي اقتصادي و توسعه سازمان همكاري
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دانمارك، فنالند، فرانسه، آلما،، يونا،، مسارستا،، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، لوكزامبورگ، مكزياك، هلناد،   

، زالندنو، شيلي، فلسطين اشغالي، نروژ، لهستا،، پرتغال، جمهوري اسالواكي، اساپانيا، ساوود، ساوويس، تركياه، انگلساتا،      

 است. ني و اسلووني، استواياالت متحده آمريكا

 گيرد. اياالت متحده آمريكا، كانادا، شيلي و مكزيك را دربرمي :آمريكايي OECDكشورهاي 

اتريش، بلژيك، جمهوري چاك، دانماارك، اساتوني، فنالناد، فرانساه، آلماا،، يوناا،، مسارساتا،،          :اروپايي OECDكشورهاي 

 ا،، پرتغال، اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، سوود، سوويس، تركيه و انگلستا،.  ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، نروژ، لهست

 گيرد.   كشورهاي استراليا، فلسطين اشغالي، ژاپن، كره جنوبي و زالندنو را دربرمي :آسيايي OECDكشورهاي 

نمارك، اساتوني،  بلغارستا،، قبرس، جمهوري چك، داكرواسي، شامل كشورهاي اتريش، بلژيك،  كشور اتحاديه اروپا: 28

فنالند، فرانسه، آلما،، يونا،، مسارستا،، ايرلند، ايتاليا، التويا، ليتواني، لوكزامبورگ، مالتا، هلند، لهستا،، پرتغال، رومااني،  

 است.جمهوري اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، سوود و انگلستا، 

وال، اكاوادور، ايارا،، عاراق، كويات، ليباي،      شامل كشورهاي السزيره، آنگ :(OPEC)سازمان كشورهاي صادر كننده نفت 

 است.نيسريه، قطر، عربستا، سعودي، امارات متحده عربي و ونزووال 
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 OECDسنگ در كشورهاي  هاي عمده نفتي، گازطبيعي و زغال : ضريب تبديل و ارزش حرارتي فرآورده 5پيوست 

 
  (1)نفت كوره سنگينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 ام كشورن
  چگالي
(t/kJ) 

 ارزش حرارتي ويژه 
(kcal/kg) 

  ضريب تبديل
(107kcal/ kJ) 

 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 ● نياستو

 ● 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 

 باشند. ماادير در دسترس نمي                                                                باشد.  شامل ن(ت كوره داراي گوگرد بيش از يك درصد مي( 1    
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  نفت كوره سبكچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 نام كشور
  چگالي

(t/kJ) 

 ارزش حرارتي ويژه 

(kcal/kg) 

  ضريب تبديل

(107kcal/ kJ) 

 0.8694 10350 0.84 اتريش 

 0.8610 10250 0.84 بلژيك 

 0.8591 10350 0.83 دا كانا

 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 يب تبديل چگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضر  

 (107kcal/ kJ) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه  (t/kJ) 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) بنزينب تبديل چگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضري  

 (107kcal/ kJ) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه (t/kJ) 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 ساير كشورها

ه جنوبي، زالندنو و مكزيك كاه مرباوط باه    باشد، به استثناي بنزين كشورهاي كر مي 59تمامي ماادير كشورها مربوط به بنزين سوپر بدو، سرب با عدد اكتا، ( 1   
 بنزين معمولي بدو، سرب است.  
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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 

 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 

 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 

 11.867 42722 10204 اسپانيا 

 11.118 40026 9560 سوئيس 

 10.647 38330 9155 تركيه

 9.769 35169 8400 انگلستان 

 10.629 38263 9139 اياالت متحده آمريكا 
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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 

 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)ن مجارستا

 ● 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  

 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

 اي                                                                ( جمهوري چك : زغال سنن قهوه1
 اي كه جهت توليد برق كاربرد دارد.   قهوه سنن ( يونا،: زغال2
 اي مورد است(اده در بخش خانگي و نيروگاهي .  سنن قهوه ( مسارستا،: زغال3
 اي كه جهت توليد برق كاربرد دارد.   سنن نيمه بيتومينه ( مكزيك:  زغال4
 هي.  سنن جرارتي )با كي(يت زغال سخت( مورد است(اده در بخش صنعت و نيروگا ( هلند: زغال9
 سنن جرارتي )با كي(يت آنتراسيت( مورد است(اده در بخش صنعت.   ( پرتغال: زغال6
 اي مورد است(اده در بخش خانگي و نيروگاهي. سنن قهوه ( جمهوري اسلواكي: زغال7
 سنن جرارتي )با كي(يت ليگنيت( مورد است(اده در بخش خانگي.   ( سوويس: زغال8
                                                                            ي(يت ليگنيت(.  سنن جرارتي )با ك ( تركيه: زغال5

   باشند. ماادير در دسترس نمي  


