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 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1381-91های : عملكرد شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد طي سال 122-1

 

113 

 111 1391 : خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد در سال 121-1

 111 1381-91های : عملكرد شركت پاالیش گاز بید بلند  طي سال 122-1

 111 1391 : خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز بید بلند در سال 123-1

 111                           1381-91های : عملكرد شركت پاالیش گاز مسجد سلیمان طي سال 121-1

 111                              1391: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز مسجد سلیمان در سال  121-1

 111 1381-91های : عملكرد شركت پاالیش گاز سرخون و قشم طي سال 121-1

 111            1391: گاز دریافتي و خروجي شركت پاالیش گاز سرخون و قشم در سال  121-1

 111 1381-91های ( طي سال1:  عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز   128-1

 111 1391( در سال 1: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  129-1

 111 1381-91های ( طي سال3و  2: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  112-1

 111                1391( در سال 3و  2ركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای : خالصه عملكرد ش 111-1

 111 1381-91های (  طي سال1و  1: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  112-1

 118 1391( در سال 1و  1: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  113-1

 118 1391 (  در سال8و  1، 1یش گاز پارس جنوبي )فازهایعملكرد شركت پاالخالصه :  111-1

 119 1388-91های ( در سال8و  1، 1: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای 111-1

 119 1388-91های  (  در سال12و  9: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  111-1

 119                1391( در سال 12و  9ي )فازهای : خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوب 111-1

 182       1392-91های ( طي سال12: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  118-1

 182                1391( در سال 12: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  119-1

 182 1392-91های ( طي سال11و 11رس جنوبي )فازهای : خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پا 122-1

 182                1391( در سال 11و 11: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  121-1

 181 1393-91 های( در سال18و 11: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  122-1

 181  1391سال ( در 18و 11ارس جنوبي )فازهای : عملكرد شركت پاالیش گاز پ 123-1

 181                                1381-91های : عملكرد شركت پاالیش گاز پارسیان طي سال 121-1

 182                                       1391در سال ( 2و  1): خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارسیان  121-1

 182  1391در سال د شركت پاالیش گاز میمك )ایالم( عملكرخالصه :  121-1

 183 1381-91: عملكرد شركت پاالیش گاز میمك )ایالم( در سال  121-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1391-91های طي سالزدایي داالن و سراجه  كارخانجات گاز و گاز مایع خوزستان و تأسیسات نمعملكرد :  128-1
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 183 1391در سال زدایي داالن و سراجه  ارخانجات گاز و گاز مایع خوزستان و تأسیسات نمكگاز دریافتي :  129-1

 181 های پاالیشي در دست اجرا: طرح 132-1

 181  1381-91های : احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعي طي سال 131-1

 181                                           : عملكرد مخازن ذخیره سازی گازطبیعي                                     132-1

 181                                              1381-91های : صادرات و واردات گاز طبیعي طي سال 133-1

 181 های گاز رساني استاني                                     : طول شبكه گذاری انجام شده توسط شركت 131-1

 181 1391های گازرساني تا پایان سال  تعداد انشعابات نصب شده و تعداد مصرف كنندگان شركت:  131-1

 188 1381-91های های مختلف به تفكیك نوع مصرف طي سال: مصرف گازطبیعي در بخش 131-1

 189 1393-91های  های پتروشیمي به تفكیك سوخت و خوراك طي سال : گازطبیعي مصرفي در مجتمع 131-1

 192 1391های مختلف به تفكیك استان و نوع مصرف در سال  مصرف نهایي گازطبیعي در بخش:  138-1

 192                              1391انرژی به تفكیك استان در سال   : مصرف گازطبیعي در بخش 139-1

 193 1381-91های : قیمت متوسط فروش گازطبیعي طي سال 112-1

 

 جداول برق ایران
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 191 های كشور                                                                                                         ت اسمي نیروگاه: ظرفی 111-1

 191 های وزارت نیرو: ظرفیت اسمي نیروگاه 112-1

 191 هابه تفكیك استان 1391های كشور در سال : ظرفیت اسمي انواع نیروگاه 113-1

 198 های كشور                                                                                                        ظرفیت عملي نیروگاه : 111-1

 198 های وزارت نیرو: ظرفیت عملي نیروگاه 111-1

 199                                                   های كشور                        : سهم میانگین ظرفیت عملي انواع نیروگاه 111-1

 199 1391های وزارت نیرو به تفكیك نوع نیروگاه در سال : نسبت ظرفیت عملي به اسمي نیروگاه 111-1

 222                         1391برداری در سال  : افزایش / كاهش ظرفیت اسمي واحدهای در دست بهره 118-1

 طي  ای و تجدیدپذیر در دست اجرای كشور، هستههای حرارتي، آبيیروگاهظرفیت نافزایش :  119-1

 1391-98های سال             
222 

 221 1391های حرارتي تحت پوشش وزارت نیرو در سال : راندمان نیروگاه 112-1

 222                      1391های حرارتي بخش خصوصي و صنایع بزرگ در سال : راندمان نیروگاه 111-1



 ولفهرست جدا

 صفحه عنوان

 

 1381-91های : روند تغییرات تولید ناویژه انرژی الكتریكي كشور طي سال 112-1

 

223 

 223                                               1381-91های : تولید ناویژه انرژی الكتریكي وزارت نیرو طي سال 113-1

 221 ها                            به تفكیك استان 1391ها در سال : تولید ناویژه برق انواع نیروگاه 111-1

 هایهای تحت پوشش وزارت نیرو به تفكیك نوع سوخت طي سال: مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 111-1

            91-1381 

221 

  هایهای بخش خصوصي و صنایع بزرگ به تفكیك نوع سوخت طي سال : مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 111-1

           91-1381 

221 

 221 1391های كشور به تفكیك نوع سوخت در سال  : مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 111-1

 228 1381-91های های برق كشور طي سال : مصارف داخلي و تلفات شبكه 118-1

 228            : روند گسترش خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق كشور                                   119-1

 228 1391ای در پایان سال  های برق منطقه : طول خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق به تفكیك شركت 112-1

 229   1391: طول خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزیع در پایان سال  111-1

 212 1381-91های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طي سال : تعداد ترانسفورماتورهای شبكه 112-1

 212 1381-91های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طي سال: ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شده شبكه 113-1

 211    1391ای در سال های برق منطقهبرداری شده به تفكیك شركت های انتقال بهره: ظرفیت پست 111-1

 211   1391ای در سال های برق منطقهیك شركتبرداری شده به تفك های فوق توزیع بهره: ظرفیت پست 111-1

 212 1391های در دست اقدام تا پایان سال  های احداث و توسعه پست: پروژه 111-1

 213 1391: مشخصات خطوط مبادله انرژی الكتریكي با سایر كشورها تا پایان سال  111-1

 211 1381-91های : روند واردات و صادرات برق طي سال 118-1

 211 1391رات انرژی برق به خارج از كشور در سال : صاد 119-1

 211 1391: واردات و تبادل انرژی برق با خارج از كشور در سال  112-1

 211 1381-91های های مختلف تأمین شده توسط وزارت نیرو طي سال: مصرف برق بخش 111-1

 211 1391های صنایع بزرگ كشور در سال : تولید انرژی و مصرف داخلي نیروگاه 112-1

 211    1381-91های حمل و نقل برقي طي سال  : مصرف برق در زیر بخش 113-1

 211 1391دار شده تا پایان سال های كشاورزی برق: چاه 111-1

 211                                1391: فروش برق وزارت نیرو به تفكیك بخش و استان در سال  111-1

 218                                                                   1391استان در سال  : مشتركین برق به تفكیك بخش و 111-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1381-91های : تعداد مشتركین برق به تفكیك نوع تعرفه طي سال 111-1

 

219 

 219 1381-91های : توزیع فراواني زمان وقوع اوج بار تولیدی طي سال 118-1

 وند تغییرات حداكثر توان تولیدی همزمان در شبكه سراسری و خارج از شبكه و ضریب بار : ر 119-1

 1381-91های  تولیدی طي سال            

219 

 222 : روند تغییرات فصلي اوج بار توان تولید شده همزمان در شبكه سراسری و كل كشور 182-1

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

 1381-91های ای طي سالمنطقه            

221 

 ای و صنایع در روز  های برق منطقه: حداكثر بار مصرفي همزمان كل كشور به تفكیك شركت 182-1

 1381-91های  حداكثر نیاز مصرف شبكه طي سال            

221 

 222 ختلف مصرف كننده                                           های م: متوسط بهای برق در بخش 183-1

 BOO 222های قابل احداث توسط بخش غیردولتي به روش ریزی شده نیروگاه: ظرفیت برنامه 181-1

 

 ایرانسنگ زغالجداول 

 

224 

 221 1391و نوع مالكیت در سال  ها سنگ كشور به تفكیك استان: تعداد معادن زغال 181-1

 221                                                                  1391شو و حرارتي در سال  سنگ كشور به تفكیك ككتعداد معادن و میزان ذخایر قطعي زغال : 181-1

 221 1391ها در سال  سنگ كشور به تفكیك استان: وضعیت معادن و نوع مالكیت هر یك از معادن زغال 181-1

 231 1381-91های های صادر شده برای اكتشاف، ذخیره و هزینه عملیات طي سال د گواهینامه: تعدا 188-1

 232 1391شویي ایران در سال  های كك سازی و زغال سنگ و كارخانههای اكتشافي و تجهیز معادن زغال: طرح 189-1

 وع مالكیت معدن در سنگ و نها، نوع زغال سنگ به تفكیك استان: میزان استخراج از معادن زغال 192-1

 1391سال             

233 

 231           1391ها در سال   سنگ كشور به تفكیك استان : میزان ذخیره و استخراج واقعي هر یك از معادن زغال 191-1

 239                     1381-91های سنگ طي سال: میزان تولید كنسانتره زغال 192-1

 212 1391سنگ در سال : عملكرد ماهانه تولید كنسانتره زغال 193-1

 212 1381-91های سنگ ایران طي سال: واردات و صادرات زغال 191-1

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

 1391سال             
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 211 1381-91های  شو در واحدهای كك سازی طي سال سنگ كك ال: مقدار مصرف زغ 191-1

 212                                   1381-91های  : تولید و فروش كك در ایران طي سال 191-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1381-91های : تولید و مصرف گاز كك در كشور طي سال 198-1
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 211 1381-91های ند در ذوب آهن اصفهان طي سال: تولید و مصرف گاز كوره بل 199-1

 211                                  1381-91های : میزان قطران تولید و مصرف شده در كشور طي سال 222-1

 211 سنگهای حاصل از قطران شركت پاالیش قطران زغال: میزان ظرفیت عملي، ورودی و تولید فرآورده 221-1

 211 1381-91های سنگ كنسانتره كك شو طي سال روش زغال: متوسط قیمت ف 222-1

 

 ایرانهای تجدیدپذیر انرژیجداول 
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 211 1391آبي كشور تا پایان سال های برق: برآورد ظرفیت طرح 223-1

 211 1391ها تا پایان سال  ها و وضعیت طرحآبي كشور به تفكیك استانهای برق: برآورد ظرفیت طرح 221-1

 219   1391برداری در كشور در سال آبي در حال بهرههای برقعمومي نیروگاه: مشخصات  221-1

 212 1391برداری وزارت نیرو در سال  آبي در حال بهرههای برق: ظرفیت اسمي و تولید نیروگاه 221-1

 212 1391آبي كشور در سال های برقهای در دست اجرا و آماده اجرای نیروگاه: مشخصات عمومي طرح 221-1

 های های در دست اجرا و آماده اجرای نیروگاه: ظرفیت قابل نصب و انرژی متوسط ساالنه طرح 228-1

 1391آبي كشور در سال برق            
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 211 1391آبي كشور در سال های برقهای مطالعاتي نیروگاه: مشخصات طرح 229-1

 219 1391آبي در سال های برقیابي نیروگاه  های مطالعاتي در مرحله شناخت و پتانسیل : مشخصات طرح 212-1

 211 1391ها در سال های برق بادی كشور به تفكیك استان: وضعیت پروژه 211-1

 211 1391برداری كشور در سال  های بادی در حال بهرههای توربین: مشخصات سایت 212-1

 212 1313-91های های بادی نصب شده طي سال: توان توربین 213-1

 213 1381-91های های برق بادی طي سال لید برق از نیروگاه: تو 211-1

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

 211 1381-91های برداری كشور طي سال های خورشیدی در حال بهره   : ظرفیت اسمي نیروگاه 211-1

 211 1381-91های : تولید برق خورشیدی كشور طي سال 211-1

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

 211 )منابع زیست توده جامد ایران( 1391ها و مراتع كشور براساس میزان تراكم در سال : مساحت جنگل 219-1

 218 هابه تفكیك استان 1391مراتع كشور در سال ها و جنگل: مساحت  222-1

 219                                                        1381-91های كشور طي سالهای جنگلي  : تولید فرآورده 221-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

                1381-91های های جنگلي طي سال : ارزش هر واحد از تولیدات فرآورده 222-1

 

219 

 212     1381-91های های غیر مجاز زغال چوب طي سال: میزان برداشت 223-1

 در  ها: برآورد مصرف هیزم، زغال چوب، فضوالت دامي و  بوته و خار در بخش خانگي به تفكیك استان 221-1

 1391سال            
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 211                                                                       1391-91های : واردات و صادرات زغال چوب طي سال 221-1

 212 های انرژی وانادیومي، پسماندهای جامد و مایع شهری )بیوماس( و بیوگاز وزارت نیرو مشخصات پروژه:  221-1

 213 های بیوگاز در كشور : تولید برق از نیروگاه 221-1

 211 های در دست اقدام مربوط به پیل سوختي و هیدروژن وزارت نیرو : مشخصات پروژه 228-1

 های نیروگاهي برق تجدیدپذیر غیر دولتي صادره  ت تجمعي پروژه: خالصه مشخصات مجوزها و ظرفی 229-1

     1391توسط وزارت نیرو در پایان سال             

211 

به تفكیك منابع  1391های تجدیدپذیر غیردولتي تولید برق در سال : نرخ خرید برق از نیروگاه 232-1

 انرژی تجدیدپذیر و پاك 

211 

 

 ایرانمحيط زیست جداول 
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 211        1391ای ناشي از تولید و مصرف انرژی كشور در سال  و گلخانه  : میزان انتشار گازهای آالینده 231-1

 211        1391ای در سال  های مصرف كننده انرژی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه: سهم هریك از بخش 232-1

 در بخش انرژی كشور در   ز مصرف انواع سوختای ناشي ا و گلخانه  : میزان انتشار گازهای آالینده 233-1

 1391سال             

218 

 218                    1391ای در سال  و گلخانه  های فسیلي در انتشار گازهای آالینده: سهم سوخت 231-1

 219 1381-91های ای ناشي از تولید و مصرف انرژی كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 231-1

 219                      1381-91های ای طي سال : سرانه انتشار گازهای آالینده و گلخانه 231-1

 219 های اجتماعي بخش برق در سایر مطالعات : هزینه 231-1

 282 1391ای بخش خانگي، تجاری و عمومي در سال  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 238-1

 282 1381-91های ای بخش خانگي، تجاری و عمومي طي سال ر گازهای آالینده و گلخانه: میزان انتشا 239-1

 282                                          1391ای بخش صنعت در سال  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 212-1

 281              1381-91های ای بخش صنعت طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 211-1

 281                      1391حمل و نقل كشور در سال   ای بخش : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 212-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

         1381-91های ای حمل و نقل كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 213-1

 

282 

 282    1381-91های ای كشور طي سالای حمل و نقل جاده انتشار گازهای آالینده و گلخانه : میزان 211-1

 282          1381-91های ای حمل و نقل ریلي كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 211-1

 283    1381-91های ای حمل و نقل دریایي كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 211-1

 283    1381-91های ای حمل و نقل هوایي كشور طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 211-1

 283                                    1391ای بخش كشاورزی در سال  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 218-1

 281                   1381-91های ای بخش كشاورزی طي سال و گلخانه: میزان انتشار گازهای آالینده  219-1

 281               1391ای بخش پاالیشگاه نفت و گاز در سال  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 212-1

 281 1381-91های ای بخش پاالیشگاه نفت و گاز طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 211-1

 281 1391ای بخش نیروگاهي براساس نوع نیروگاه در سال و گلخانه : میزان انتشار گازهای آالینده 212-1

 281 به تفكیك نوع سوخت 1391ای بخش نیروگاهي در سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 213-1

 281 1381-91ای های بخش نیروگاهي طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 211-1

 281                       1391ای بخش نیروگاهي كشور در سال  و گلخانه  : شاخص انتشار گازهای آالینده 211-1

 281 1381-91های ای بخش نیروگاهي كشور طي سال: میانگین شاخص انتشار گازهای آالینده و گلخانه 211-1

 

 ایرانبهينه سازی عرضه و تقاضای انرژی جداول 

 

227 

 وری انرژی در بخش صنعت و صرفه جویي حاصل از اجرای های مصوب توسط سازمان بهره: پروژه 211-1

 1392و  1391های آن در سال             

288 

و اثربخشي حاصل  1391و  1393های : استانداردهای مصوب و به روز شده و معیار مصرف در سال 218-1

 از اجرای استانداردها 

288 

قانون اصالح الگوی مصرف در سال  21ای تولیدی و بازرسي شده آئین نامه اجرایي ماده : واحده 219-1

 وزارت نیرو 1393

289 

 1393قانون اصالح الگوی مصرف در سال  21: میزان جرایم مربوط به آئین نامه اجرایي ماده  212-1

 )وزارت نیرو(

289 

 289 1391: تعداد خودروهای دوگانه سوز كشور تا پایان سال  211-1

 292 1381-91های  احداث و راه اندازی شده طي سال CNGهای : تعداد جایگاه 212-1

 292 1381-91های  در كشور طي سال CNG: میزان فروش  213-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

  برآورد میزان صرفه جویي ناشي از اجرای استاندارد مصرف سوخت در بخش حمل و نقل  : 211-1

 

292 

ها براساس استاندارد خودروهای سبك )بنزیني، ی انتشار دی اكسید كربن موتورسیكلتبازه بند : 211-1

 مصرف سوخت و تعیین معیار انتشار دی اكسید كربن  –دیزلي و دوگانه سوز( 

291 

ای و خارج از بازه بندی برچسب انرژی موتورهای دیزلي خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده : 211-1

 مصرف سوخت –ت راهسازی، ساختماني، معدني و كشاورزی آالای و ماشینجاده

291 

مصرف  –ها براساس استاندارد موتورسیكلت : بازه بندی انتشار دی اكسید كربن موتورسیكلت 211-1

 سوخت و تعیین معیار انتشار دی اكسید كربن 

291 

مجاز به انشعاب مجاز در برآورد صرفه جویي ساالنه ناشي از جمع آوری و تبدیل استفاده كننده غیر : 218-1

  1391سال 

292 

 292  1391و  1393های های توزیع برق در سالكاهش تلفات در شبكه : 219-1

 

 جداول آمارهای بخش انرژی در جهان 

 

342 

 343 های نفتي جهانجداول نفت خام و فرآورده

 311 2211و  2211، 2221های ذخایر تثبیت شده نفت جهان طي سال : 1-2

 311   2213-2211و  2221های در جهان طي سال: تولید نفت  2-2

 319 2211و  2211های ها در جهان در سالها و سایر هیدروكربن: تولید مایعات گازی، افزودني 3-2

 311   2213-2211و  2221های : مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و مصرف نهایي نفت خام در سال 1-2

 311   2213-2211و  2221های های نفت جهان طي سال: ظرفیت پاالیشگاه 1-2

 311 2211و  2213، 2221های های نفت جهان طي سال: ورودی پاالیشگاه 1-2

 312 2211و  2213، 2221های های نفت جهان طي سال: نفت خام خوراك پاالیشگاه 1-2

 313 2213-2211و  2221های های جهان طي سالهای نفتي پاالیشگاه: تولید فرآورده 8-2

 311                                     2211در سال  OECDهای نفتي در كشورهای عضو  رآورده: تولید ف 9-2

 311 2211های عمده نفتي جهان در سال  : تولید فرآورده 12-2

 312 2211و  2213، 2221های های نفتي جهان طي سال: مصرف نهایي فرآورده 11-2

 313 2211در سال های عمده نفتي جهان  : مصرف نهایي فرآورده 12-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

  

 311 2211های مصرف كننده در جهان در سال های نفتي به تفكیك بخش : مصرف نهایي فرآورده 13-2

 319 2213-2211و  2221های : واردات نفت خام در جهان در سال 11-2

 381 2213-2211و  2221های : صادرات نفت خام در جهان در سال 11-2

 383    2213-2211و  2221های های نفتي در جهان در سالردات فرآورده: وا 11-2

 381    2213-2211و  2221های های نفتي در جهان در سال: صادرات فرآورده 11-2

 388 1912-2211های ای تولید )اسپات( طي سال: قیمت فروش تك محموله نفت خام در بازارهای منطقه 18-2

 389       2211در سال  OECDزین موتور و نفت گاز در كشورهای : قیمت و درصد مالیات بن 19-2

 392 2211در سال برخي از كشورهای جهان : قیمت و درصد مالیات نفت كوره سنگین و سبك در  22-2

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

 2211و  2211، 2221های سال         

391 

 392 2211های نفتي در سال : شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي فرآورده 22-2

 

 جداول گازطبيعي جهان

 

314 

 391 2211و  2211، 2221های ذخایر تثبیت شده گازطبیعي طي سال : 23-2

 391 2213-2211و  2221های : تولید گازطبیعي در جهان طي سال 21-2

 399 2213-2211و  2221های در جهان طي سال: واردات گازطبیعي  21-2

 121 2213-2211و  2221های : صادرات گازطبیعي در جهان طي سال 21-2

 123                                                                              2211جهان در سال   LNGتجارت  : 21-2

 121 2211ال در جهان در س  LNGهای وارداتي  : پایانه 28-2

 121 2211در جهان در سال   LNGهای صادراتي  : پایانه 29-2

 128 2211و  2221های  : مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و تلفات توزیع گازطبیعي در سال 32-2

 111 2211و  2213، 2221های : مصرف نهایي گازطبیعي طي سال 31-2

 111   2211ال های مختلف در سمصرف نهایي گازطبیعي جهان در بخش : 32-2

 118 2211: ظرفیت ذخیره سازی گازطبیعي در برخي كشورها در پایان سال  33-2

 118                    1991-2211های ، گازطبیعي و نفت خام طي سال LNG: قیمت  31-2

 119 2228-2211های : قیمت وارداتي گازطبیعي به وسیله خط لوله توسط برخي از كشورها طي سال 31-2



 داولفهرست ج

 صفحه عنوان

 

 122 2211در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات گازطبیعي در كشورهای  31-2

 121 2211: شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي گازطبیعي در سال   31-2

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

 2211و  2211، 2221

122 

 123 2228 -2211های وارداتي توسط برخي از كشورها طي سال  LNG: قیمت  39-2
 

 424 های تجدیدپذیر جهانجداول برق و انرژی

 121 2211و  2213، 2221های طي سال OECDهای برق كشورهای كل ظرفیت نصب شده نیروگاه : 12-2

 ، 2221های سالها طي نوع نیروگاه به تفكیك OECDهای برق كشورهای : ظرفیت نصب شده نیروگاه 11-2

 2211و  2213           

121 

 129 هابه تفكیك نوع نیروگاه OECDدر كشورهای  2211های برق در سال : كل ظرفیت نصب شده نیروگاه 12-2

 132 به تفكیك نوع سوخت OECDدر كشورهای  2211های حرارتي برق در سال : ظرفیت نصب شده نیروگاه 13-2

 131 به تفكیك نوع نیروگاه  OECDدر كشورهای  2211های حرارتي برق در سال ت نصب شده نیروگاه: ظرفی 11-2

 132                                                   2213-2211و  2221های : تولید ناویژه برق در جهان طي سال 11-2

 131 2211 : تولید ناویژه برق در جهان به تفكیك منابع مختلف در سال 11-2

 138 2211های قابل احتراق در سال تولید ناویژه برق از سوخت : 11-2

 111      2211در سال  OECD: تركیب تولید ناویژه برق در كشورهای  18-2

 112 2211در سال  OECD: تولید ناویژه برق از منابع تجدیدپذیر و پسماند به تفكیك كشورهای  19-2

 111      2211در سال  OECD: تركیب عرضه برق در كشورهای  12-2

 111 2211: تولید، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژی و مصارف نهایي برق در جهان در سال  11-2

 119                                             2211و  2213، 2221های : مصرف نهایي برق در جهان طي سال 12-2

 112 2211های مختلف مصرف كننده در جهان در سال بخش: مصرف نهایي برق به تفكیك  13-2

 111 2213-2211و  2221: تولید و مصرف مستقیم از انرژی خورشیدی در سال  11-2

 111 2213-2211و  2221: تولید و مصرف مستقیم از انرژی زمین گرمایي در سال  11-2

 119      2211-2211و  2221های های زیستي در جهان طي سال : تولید سوخت 11-2

 112 2211در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات برق در كشورهای  11-2

 111 2211های فتوولتائیك نصب شده در برخي از كشورهای منتخب در سال : قیمت سیستم 18-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 112 2211در سال   OECD: شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي برق در كشورهای  19-2

 ،2221های  : شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي برق در برخي از كشورهای جهان طي سال 12-2

 2211و  2211         
113 

 

 434 جداول اورانيوم جهان

 111 2211كل ذخایر شناخته شده  قابل استحصال اورانیوم جهان در ابتدای سال  : 11-2

 111 2211و  2213های بین سال تغییرات ذخایر شناخته شده اورانیوم كشورها : 12-2

 112 2211ذخایر شناخته شده قطعي و احتمالي اورانیوم جهان در ابتدای سال  : 13-2

 112 2211ذخایر ممكن و فرضي اورانیوم جهان در انتهای سال  : 11-2

 111 های مختلفتولید اورانیوم جهان طي سال : 11-2

 111 های مختلفل: تولید و مصرف اورانیوم بازفرآوری شده  طي سا 11-2
 

 477 سنگ جهانجداول زغال

 118 2211سنگ جهان در پایان سال ذخایر تثبیت شده زغال : 11-2

 182 2211و  2211، 2221های سنگ در جهان  طي سالتولید و مصرف زغال : 18-2

 182 2213-2211و  2221های سنگ كك شو و حرارتي به تفكیك كشورها در سالتولید زغال : 19-2

 181 2213-2211و  2221های سنگ كك شو و حرارتي به تفكیك كشورها در سالف زغالمصر : 12-2

 181    2213-2211و  2221های سنگ در جهان به تفكیك مناطق طي سالتولید و مصرف انواع زغال : 11-2

 189 2211های حاصل از آن به تفكیك كشورهای مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده: مصرف نهایي زغال 12-2

 191 2211های حاصل از آن به تفكیك كشورهای مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده: مصرف زغال 13-2

 193 2213-2211و  2221های سنگ به تفكیك كشورها در سال: واردات زغال 11-2

 191 2213-2211و  2221های سنگ به تفكیك كشورها در سال: صادرات زغال 11-2

 121            2213-2211و  2221های سنگ در جهان به تفكیك مناطق طي سالزغالواردات و صادرات انواع  : 11-2

 121 2211عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال در جهان در سال  : 11-2

  2221های سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت در برخي از كشورها طي سالقیمت زغال : 18-2

 2211-2211و           
121 



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

  2221های های خانگي و نیروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخش: قیمت زغال 19-2

 2211-2211و          
128 

 129        2221 -2211های سنگ طي سال: قیمت زغال 82-2

 112 2211در سال  OECDسنگ در كشورهای : شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي زغال 81-2

 هایسنگ در برخي از كشورهای جهان طي سال: شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال 82-2

 2211-2211و  2221           
111 

 

 512 جداول تراز انرژی جهان

 113 2211و  2221های های مهم اقتصاد انرژی به تفكیك كشورهای مختلف جهان در سالشاخص : 83-2

 111 2211ورهای مختلف جهان در سال عرضه انرژی اولیه كش : 81-2

 121 2211و  2221های : سرانه عرضه انرژی، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال 81-2

 121 2211: تراز انرژی جهان در سال  81-2

 129 2211در سال  OECDتراز انرژی كشورهای  : 81-2

 131 2211در سال  OECD: تراز انرژی كشورهای غیر  88-2

 133 2211ی برخي از كشورهای جهان در سال : تراز انرژ 89-2
 

 537 جداول محيط زیست جهان

 138 2212ای كشورهای مختلف در سال : میزان انتشار گازهای گلخانه 92-2

 111 2212ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال : میزان انتشار گازهای گلخانه 91-2

 111 2211ل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال  های قاب: میزان انتشار دی اكسید كربن از انواع سوخت 92-2

 ها در كشورهای مختلف جهان در : انتشار دی اكسید كربن ناشي از احتراق سوخت به تفكیك بخش 93-2

 2211سال          

111 

 112 2211ها در كشورهای مختلف جهان در سال : سرانه انتشار دی اكسید كربن به تفكیك بخش 91-2

 نتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در كشورهای مختلف جهان به تفكیك : میزان ا 91-2

 2211نوع سوخت در سال           

113 

 111 2211های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال : برخي شاخص 91-2

 OECD 119: مالیات بر نشر گوگرد در سه كشور اروپایي عضو  91-2

 119 : مالیات بر نشر اكسیدهای ازت در دانمارك 98-2

 OECD 112: مالیات بر نشر دی اكسید كربن در چهار كشور اروپایي عضو  99-2

 OECD 111محیطي به تفكیك نوع سوخت در كشورهای عضو های ویژه زیست: مالیات 122-2



 فهرست نمودارها

 صفحه عنوان

 

 113 : جمعیت و تولید ناخالص داخلي سرانه 1-1

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

 113 1381-91های : شدت انرژی طي سال 3-1

 121 : تولید انرژی اولیه به تفكیك منابع 1-1

 121 های انرژی در مصرف نهایي: سهم حامل 1-1

 121 ها: مصرف نهایي به تفكیك بخش 1-1

 139 ای اقتصادیهبه تفكیك بخش 2211: سرانه مصرف نهایي انرژی در سال  1-1

 112 های انرژیبه تفكیك حامل 2211: سرانه مصرف نهایي انرژی در سال  8-1

 113 1318-91های : شاخص بهره وری انرژی طي سال 9-1

 119 1381-91های : روند تولید فرآورده های نفتي طي سال 12-1

 112 1381-91های های نفتي توسط خطوط لوله طي سال: حمل فرآورده 11-1

 111 1381-91های ند مصرف بنزین موتور طي سال: رو 12-1

 111 1393-91های های مختلف سال: مصرف بنزین موتور در ماه 13-1

 111 1381-91های : روند مصرف نفت گاز طي سال 11-1

 111 1381-91های : روند مصرف نفت كوره طي سال 11-1

 181  1381-91های : روند واردات و صادرات گازطبیعي طي سال 11-1
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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 28مجموعه طی این به دنبال انتشار  9314به نمایش گذاشته است. ترازنامه انرژی سال  9314کشور را در سال 

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

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

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

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

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

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

(Eurostat) گردد می تهیه . 

با  هیاول یکه جمع عرضه انرژ دهدیم نشان 9386با ارقام مشابه در سال  9314در سال  رانیا یانرژ یتوضع سهیمقا

بشکه معادل نفت  ونیلیم 1/9517به  9386معادل نفت خام در سال بشکه  ونیلیم 7/9421درصد از  6/2 انهیرشد سال

بشکه معادل نفت  ونیلیم 4/9978به  1/159 از درصد  2/2با رشد سالیانه  یانرژ یینها مصرفکل  واست  یدهخام رس

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

 یساالنه صادرات انرژبه طور متوسط  یدوره مورد بررس یسازد. ط یم یضرور یشاز پ شیرا ب یانرژ یعرضه و تقاضا

 است.  یافتهکاهش درصد  4/3ساالنه  ،وارداتو درصد  5/7کشور 

به نیکی یاد کنیم: دان 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

تنظيم مقررات بازار سرمایه گذاري و دفتر ، برق )ساتبا(انرژي  وري بهرههاي تجدیدپذیر و انرژيتخصصی توانير، سازمان 

شركت مادر مراتع و آبخيزداري كشور،  ها، آب و برق وزارت نيرو، شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور، سازمان جنگل

 هاي الیش و پخش فرآوردهنفتی ایران، شركت ملی پا هاي تخصصی مدیریت منابع آب ایران، شركت ملی پخش فرآورده

پتروشيمی آبادان، فارابی، خارك، اراك،  هاي شركت ،ایران پتروشيمی شركت ملی نفتی ایران، شركت ملی گاز ایران،

برزویه و اصفهان، شركت ملی نفتكش ایران، شركت ملی حفاري ایران، مركز آمار ایران، گمرك جمهوري اسالمی ایران، 

قطار شهري  برداري شهري تهران و حومه، شركت بهره آهن راه برداري دنی ایران، شركت بهرهشركت تهيه و توليد مواد مع

ذوب آهن اصفهان، شركت پاالیش قطران  شركت سهامیشركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ، مشهد و حومه

 هاي استانتجارت و معدن  ت،سازمان توسعه برق ایران، سازمان صنع شركت زغال سنگ پروده طبس، سنگ، زغال

كارخانه كك سازي و پاالیش قطران زرند، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع شركت سهامی خاور، مختلف كشور، 

سنگ البرز شرقی، شركت زغالمعدنی ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، شركت مدیریت شبكه برق ایران، 

شركت ، تهران اي طقهشركت برق من، شركت توزیع نيروي برق شهرستان مشهد ،شركت توزیع نيروي برق تهران بزرگ

 .اند که به نحوی در تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز همکاری داشته هایی و سایر سازمانگروه مپنا اي آذربایجان، برق منطقه

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 ارشناسان، پژوهشگران و مدیران حوزه برنامهاستفاده تمامی ک

 

 كالن برق و انرژيو اقتصاد ریزي برنامهدفتر                                                                                    
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  1149تحوالت بخش انرژي کشور در سال مروري بر  -1-1
 

 بخش منابع و مصارف انرژي 

درصد آن به نفت خام،  5/55میلیون بشکه معادل نفت خام و اختصاص  1/2919تولید انرژي اولیه به میزان  –

بی، بادي، خورشیدي و درصد به انرژي آ 6/5درصد به گازطبیعی و  9/94مايعات و میعانات گازي و مواد افزودنی، 

 سنگ. درصد به زغال 2/5درصد به منابع تجديدپذير قابل احتراق،  1/5اي، هسته

درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به  2/5میلیون بشکه معادل نفت خام با  9/1114کل مصرف نهايی به میزان  –

 دلیل کاهش مصرف فرآورده هاي نفتی. 

و درصد  2/2و  4/2و عمومی و تجاري و کشاورزي به ترتیب معادل  هاي خانگیافزايش مصرف انرژي در بخش –

 درصد نسبت به سال گذشته.  1/1و  4/1کاهش مصرف در بخش هاي صنعت و حمل و نقل به ترتیب به میزان 

هاي  درصد توسط فرآورده 11/15کننده توسط گازطبیعی، هاي مصرفدرصد از انرژي مصرفی بخش 61/51تأمین  –

 سنگ. درصد توسط زغال 25/5درصد توسط منابع تجديدپذير قابل احتراق و  61/5درصد توسط برق،  14/15نفتی، 

 

 بخش انرژي و اقتصاد 

 . OECDبرابر کشورهاي  14/5برابر متوسط سرانه مصرف نهايی جهانی و  11/1سرانه مصرف نهايی انرژي ايران  –

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

 هاي تجديدپذير از متوسط جهانی.تر بودن مصرف سرانه برق، زغال سنگ و انرژيپايین –

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

 جهانی.برابر متوسط   5/1و  1/1، 4/1، 1/1ترتیب 

و  15/5به ترتیب به میزان  1149شدت انرژي ايران بر مبناي عرضه انرژي اولیه و مصرف نهايی انرژي در سال  –

 درصدي نسبت به سال گذشته.  9/1و  1/1بشکه معادل نفت خام به میلیون ريال به ترتیب با افزايش  14/5

 قدرت خريد( نسبت به متوسط جهانی.برابر بودن شدت مصرف نهايی انرژي ايران )براساس برابري  5/1 –

 درصد نسبت به سال گذشته. 9/1وري مصرف انرژي به میزان کاهش بهره –

 هاي انرژي. درصد از کل هزينه هاي خانوارهاي شهري و روستايی به هزينه 5/1و  4/9اختصاص  –

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

 خانوارهاي شهري.

هاي درصد از کل هزينه 4/5و  5/4هزينه انرژي براي فقیرترين و ثروتمندترين خانوارهاي روستايی به ترتیب  –

 خانوارهاي روستايی.

 

 بخش نفت

 میلیارد بشکه. 2/151برآورد ذخاير قابل استحصال هیدروکربوري مايع ايران به میزان  -



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

1 

سال براي عمر اين ذخاير  125ر ذخاير هیدروکربوري مايع طی پنج سال گذشته و برآورد سال به عم 24افزايش  -

 .1149در سال 

 . 1149مکعب گاز همراه در سال مترمیلیارد  5/925میلیون بشکه نفت خام  و  5/111کشف   -

د و کاهش  درصدي تعدا 1/21و افزايش  1149کیلومتر در سال  1/156حلقه چاه با متراژي معادل  144حفاري  -

 هاي حفاري نسبت به سال گذشته. درصدي متراژ چاه 4/6

درصدي صادرات نفت خام ايران نسبت به سال گذشته و مشاهده  1/5درصدي تولید و افزايش  2/5کاهش ناچیز  -

ها و بازپس گرفتن سهم ايران از  کاهش روند نزولی تولید و افزايش روند صادرات نفت خام ايران با رفع تحريم

 ار جهانی نفت،باز

و حضور مشتريان جديد جهت خريد  1149ها در ديماه سال  دستور افزايش صادرات نفت ايران پس از رفع تحريم -

 ، لوک اويل روسیه، سپسا اسپانیا و هلنیک پترولیوم يونان.توتال فرانسه ،نفت ايران از جمله

هاي پتروشیمی،  میلیون بشکه به مجتمع 4/116میلیون بشکه مايعات و میعانات گازي و اختصاص  1/291تولید  -

 .هاي نفت و شرکت ملی پخش میلیون بشکه به پااليشگاه 4/16میلیون بشکه به صادارت و  4/44

برداري از طرح احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب/ تنگ فنی/ شازند/ ري به منظور انتقال نفت خام از  بهره -

 سبزآب به پايانه ري.

 هاي نفتی. میلیون لیتر فرآورده 4/211هزار بشکه نفت خام و میعانات گازي و تولید روزانه  9/1115پااليش روزانه  -

هاي کشور به تولید نفت گاز، نفت کوره و بنزين به ترتیب با سهمی  درصد از کل تولید پااليشگاه 4/14اختصاص  -

 درصد. 1/22و  4/22، 4/11معادل 

کاتالیستی و واحدهاي سرويس جانبی طرح بهبود فرآيند و طرح واحدهاي تصفیه هیدروژنی نفتا و تبديل  -

هاي پااليشگاه تهران و طرح  سازي فرآيند و بهبود کیفیت فرآورده سازي پااليشگاه الوان، طرح بهینه بهینه

عی و تسويه هاي پااليشگاه امام خمینی )ره( شازند در مرحله تحويل قط افزايش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده

برداري از کلیه واحدهاي طرح احداث مجتمع کت کراکر و واحدهاي تابعه پااليشگاه آبادان  مچنین بهرهحساب و ه

اينچ خوراک و آبگیر پااليشگاه  16هاي خط لوله  برداري از طرح ، بهرهواحد الکیالسیوناز )بنزين سازي( به غیر 

 .میعانات گازي ستاره خلیج فارس

درصد رشد نسبت به سال گذشته به دلیل افزايش  1/94صادرات نفت کوره با  میلیون لیتر در روز 51/21افزايش  -

برابري  96و   259و همچنین افزايش  ها تولید و توسعه شبکه گازرسانی در کشور و اختصاص گاز بیشتر به نیروگاه

يجاد زمینه صادرات نفت گاز و نفت سفید نسبت به سال قبل به سبب گازرسانی به شهرهاي کوچک و روستاها، و ا

 صادرات آن.

برداري از طرح افزايش ظرفیت و بهبود  درصدي واردات بنزين موتور نسبت به سال قبل به دلیل بهره 1/12افزايش  -

ها و  ها در پااليشگاه امام خمینی )ره( شازند، تأخیر در زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه کیفیت فرآورده

ها  هدفمندي و ديدگاه منفی مسئولین دولت يازدهم به تولید بنزين پتروشیمیاجراي نامطلوب اين فاز و فاز سوم 
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 و در نهايت توقف کامل تولید آن.

و طرح  / بندر صادراتی ماهشهر Back Areaاينچ نفت کوره  26برداري از دو طرح احداث خط لوله تکمیلی  بهره -

 155ربخش به بندر صادراتی ماهشهر با ظرفیت اينچ فرآورده از انبار نفت جديد نو 29احداث دو رشته خط لوله 

 6هاي بنزين و نفت گاز بین انبار نوربخش و اسکله شماره هزار بشکه در روز و با هدف انتقال دو طرفه فرآورده

 . بندر صادراتی ماهشهر

 روز. 1/11سازي انبارهاي نفت خام پااليشگاهی به طور متوسط براي  کفايت ظرفیت ذخیره -

درصد نسبت به سال گذشته و  4/11میلیارد لیتر با کاهش  9/11هاي عمده نفتی به میزان  مصرف فرآورده -

درصد و کمترين سهم به نفت  5/11و  1/14اختصاص بیشترين سهم مصرف به نفت گاز و بنزين به ترتیب با 

 درصد. 1/5و  5/9سفید و گازمايع با 

درصدي  2/5درصدي نفت گاز و افزايش  1/15و  درصدي نفت کوره 5/22 درصدي نفت سفید، 5/19کاهش مصرف  -

 درصدي بنزين نسبت به سال قبل. 1/2گاز مايع و 

نسبت به سال قبل به ترتیب معادل  2515کاهش متوسط قیمت جهانی نفت خام سبک و سنگین ايران در سال  -

 درصد. 1/94و  1/91

 

 بخش گازطبیعی  

 تريلیون متر مکعب. 1/11 میزان به ،1149 لسا پايان در گازطبیعی استحصال قابل ذخاير برآورد –

 گذشته سال به درصد نسبت 9/5معادل  رشدي میلیون متر مکعب در روز با  4/114 به غنی گاز تولید افزايش –

 توسعه و جنوبی پارس هايپروژه رسیدن ثمر به ويژه با به مستقل میادين گاز تولید افزايش از متأثر عمدتاً

 جنوبی. پارس مخزن 14و  11،  16 ، 15،  12فازهاي  سکوي از برداريبهره آغاز و 12 فاز سکوي از برداشت

 درصد از آن. 2/15 از بیش صادرات و گاز هايپااليشگاه در گوگرد تن هزار 6/1515 تولید –

 ايفازه هزار تن و 9/11با تولید   12فاز   پااليشگاهی شرکت گوگرد بازيافت واحدهاي گرفتن قرار تولید مدار در –

 هزار تن. 9/25با تولید  16و  15

درصدي میزان  4/4تزريق گاز غنی نسبت به دوره مشابه سال قبل و کاهش   یمیلیون مترمکعب 1/11افزايش  –

 .گازهاي قابل جمع آوري نسبت به سال قبل

 6/41  درصدي نسبت به سال گذشته و تزريق 1/14میلیون متر مکعب گازطبیعی با افزايش   9/46 روزانه تزريق –

نوسازي  و تعمیر دلیل به گذشته سال به نسبت درصدي آن 6/22میلیون بشکه آب به میادين نفتی با کاهش 

 آب. تزريق لوله ظرفیت خطوط کفايت عدم همچنین و لوله خطوط و تجهیزات تأسیسات،

 میلیون متر مکعب. 9/111ظرفیت اسمی پااليش و نم زدايی گاز طبیعی کشور به میزان   –

کیلومتر خطوط  2/991هزار کیلومتر و احداث  1/16حدود  1149خطوط لوله احداث شده تا پايان سال  مجموع –

 لوله انتقال گاز طبیعی جديد در اين سال .



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

5 

با ه( شوريج و سراجهر )مخازن کشو گاز سازيذخیره مخازن در مانده باقی میلیون متر مکعب گاز 1/661میزان   –

 سال قبل. درصدي در مقايسه با 6/65کاهش 

و کاهش  يدرصد 5/25میلیارد متر مکعب به ترتیب با افزايش  6/4و  1/4واردات و صادرات گاز طبیعی به میزان   –

 . يدرصد 6/11

 درصدي از آذربايجان. 9/21درصدي واردات گاز طبیعی از ترکمنستان و کاهش  4/22افزايش   –

و  5/61میلیارد متر مکعب و اختصاص  5/119زان مجموع مصارف نهايی و مصارف بخش انرژي گاز طبیعی به می  –

 درصد از آن به مصارف نهايی و مصارف بخش انرژي.  5/14

ها، نیروگاه به درصد 1/11عمومی،  و تجاري خانگی، هاي بخش به گازطبیعی مصرف از درصد 1/24اختصاص   –

گاز  نفت، هايااليشگاهپ درصد به 1/1پتروشیمی،  بخش مصارف به درصد 5/12صنعت،  بخش به درصد 9/19

 کوره واحدهايي، سازهیدروژن واحد خوراکه، لول خط ژنراتورهاي ديزل و هاتوربین، فشارتقويت  هايايستگاه

 درصد به بخش کشاورزي.  4/5و  نقل و حمل بخش به درصد5/9و ي ساز کک واحدهاي د وبلن

 و سرما شدت دلیل به قبل سال به نسبت تجاري و خانگی بخش در گازطبیعی مصرف درصدي 4/2افزايش   –

 تجاري. و خانگی بخش گرمايشی هايسامانه همه روشن بودن

دلیل  به قبل سال به نسبت 1149سال  در کشور نیروگاههاي گازطبیعی درصدي مصرف 9/16افزايش بی سابقه   –

منظور  به روند اين مهادا و نیروگاهی بخش به گاز حداکثري تخصیص سیاست اعمال و گازطبیعی تولید افزايش

 هوا. آلودگی کاهش و مايع سوختهاي مصرف کاهش

 متر مکعب نسبت به سال قبل.  6/114، با افزايشی معادل 49متر مکعب گاز طبیعی در سال  2/2111مصرف سرانه   –

 

 بخش برق 

بخاري،  هاينیروگاه به آن درصد 1/21اختصاص  و گیگاوات 2/19  میزان به کشور هاينیروگاه اسمی ظرفیت –

 ديزلی، هاينیروگاه به درصد 6/5ترکیبی،  سیکل هاينیروگاه به درصد 4/29گازي،  هاينیروگاه به درصد 2/16

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

 گذشته. سال به نسبت کشور برق هاينیروگاه عملی و اسمی ظرفیت درصدي 1/1و  9/1رشد   –

درصد به بخش خصوصی،  1/95 نیرو، وزارت به کشور هاينیروگاه اسمی ظرفیت کل از درصد 4/95اختصاص   –

 درصد به سازمان انرژي اتمی ايران. 9/1درصد به صنايع بزرگ،  5/1

به  1141سال  مگاوات در 5/12554از  خصوصی بخش هاينیروگاه اسمی مگاوات ظرفیت 1/1544افزايش   –

هاي هاي متعدد وزارت نیرو در زمینه واگذاري نیروگاهمگاوات در سال مورد بررسی به دلیل انجام فعالیت 4/11544

 هاي جديد توسط اين بخش.موجود به بخش خصوصی و يا احداث نیروگاه

 1149درصد در سال  9/11به  1141درصد در سال  1/16هاي حرارتی برق کشور از درصدي راندمان نیروگاه 1/1 افزايش  –

 هاي حرارتی وزارت نیرو،بخش خصوصی و صنايع بزرگ.درصد راندمان به نیروگاه 1/24و  6/14، 9/16و اختصاص 
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درصد نسبت به سال گذشته و اختصاص  1/2تراوات ساعت با رشدي معادل  6/245تولید برق کشور به میزان  –

درصد به  5/1درصد به صنايع بزرگ و  1/2بخش خصوصی،  درصد به 4/51درصد آن به وزارت نیرو،  4/92

 سازمان انرژي اتمی ايران.

 5/5درصد، آبی  4/26درصد، گازي  5/16درصد، سیکل ترکیبی  5/11سهم تولید برق در نیروگاه هاي بخاري  –

 درصد. 52/5درصد و ديزلی نیز  1/1درصد، تجديدپذير و اتمی 

از کل سوخت مصرفی نیروگاه هاي کشور به ترتیب به گاز طبیعی، نفت درصد  9/5و  1/4، 9/15، 4/45اختصاص  –

 کوره، نفت گاز و ساير حامل هاي انرژي.

  .هادرصد از تولید ناويژه برق به مصارف داخلی نیروگاه 4/2اختصاص  –

 درصد تلفات شبکه توزيع کشور. 4/11درصد تلفات شبکه انتقال و  4/2وجود  –

درصدي نسبت به  1/2و  5/15تراوات ساعت با افزايش  4/4و  1/9ايران به ترتیب میزان واردات و صادرات برق   –

 سال گذشته.

 درصد صادرات برق ايران به سه کشور عراق، ترکیه و افغانستان. 9/49اختصاص بیش از   –

ب درصد از کل فروش برق وزارت نیرو به ترتی 4/1و  2/5، 1/1، 4/4،  4/15، 5/11، 5/11اختصاص سهمی معادل  –

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

 6/99با افزايش  1141گیگاوات ساعت در سال  6/114رسیدن مصرف برق در زير بخش حمل و نقل برقی از  –

 .1149در سال  ساعتگیگاوات 1/594درصدي به 

میلیون مشترک با رشد  4/12ايی معابر( به بیش از افزايش تعداد مشترکین برق) بدون احتساب مشترکین روشن –

 درصدي نسبت به سال قبل 1/1

 درصدي از تعداد مشترکین برق کل کشور 5/14قرار گرفتن تهران در رتبه نخست با سهم   –

 درصد نسبت به سال گذشته 4/1درصد با  کاهش  2/65رسیدن ضريب بار تولیدي برق کشور به  –

همزمان کل کشور به توان تولید مگاوات و حداکثر  94515بکه سراسري به شهمزمان تولیدي  توانرسیدن  –

 مگاوات. 94215

درصدي  5/11ريال با افزايش  1/619متوسط قیمت برق در بخش هاي مختلف مصرف به ازاي هر کیلوات ساعت   –

 نسبت به سال گذشته.

 

 سنگ بخش زغال

معدن به   14 معدن به بخش خصوصی و 155 لتی،سنگ کشور به بخش دو معدن زغال 146 معدن از 21اختصاص  –

 بخش تعاونی.

 .1149معدن در حال تجهیز در سال 5معدن غیر فعال و  44معدن فعال،  152وجود  –

هزار تن از آن به ترتیب  9/11و   5/224،  1/2529هزار تن زغال سنگ در کشور و اختصاص  4/2164استخراج  –
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 ه کک شو و حرارتی.شو، حرارتی و تفکیک نشدبه زغال سنگ کک

 .1149هزار تن زغال سنگ کنستانتره در سال  5/465تولید  –

 هزار تن. 5/142 و 2/112واردات و صادرات زغال سنگ  کشور و محصوالت حاصل از آن، به میزان  –

هزار تن زغال سنگ کک شو مصرفی در واحدهاي  2/1611 هزار تن زغال سنگ در کشور شامل 1/1461مصرف  –

 سنگ تفکیک نشده.هزار تن زغال 9/11هزار تن آن زغال سنگ حرارتی و  5/224، کک سازي

 .1149هزار تن کک در سال  1/1651و مصرف  1/1115تولید  –

 میلیون متر مکعب گاز کک در سال مورد بررسی . 1/114و مصرف  4/144تولید  –

 فهان.میلیون متر مکعب گاز کوره بلند در ذوب آهن اص  9449/ 5و مصرف 4/5521تولید  –

 .1149هزار تن قطران در کشور در سال  9/91و مصرف  5/91تولید  –

 

 هاي تجديدپذير بخش انرژي

 مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجديدپذير )آبی، بادي، خورشیدي و بیوگاز( جهت تولید برق. 5/11511به کارگیري  –

 گیگاوات در کشور. 4/21به میزان برداري، اجرا، مطالعه و شناخت  آبی در دست بهره هاي برق برآورد ظرفیت طرح –

 گیگاوات ساعت انرژي برق. 1/19545مگاوات و تولید  4/11151نیروگاه آبی با ظرفیت  52برداري از  ادامه بهره –

 گیگاوات ساعت. 5/221مگاوات و تولید  5/154توربین بادي با ظرفیت  226برداري از  بهره –

 در تاکستان قزوين. هاي بادي کشور مگاواتی ظرفیت نیروگاه 5افزايش  –

 مگاوات ساعت برق. 6/456کیلووات و تولید  2/4169هاي فتوولتائیک با ظرفیت  برداري از سیستم بهره –

عملکرد باالي برابر به دلیل  1/16هاي فتوولتائیک نسبت به سال قبل و به میزان  افزايش چشمگیر ظرفیت نیروگاه –

ها و همچنین ورود نیروگاه  تائیک در سطح تمامی استانهاي فتوول سامانه نیروگاه خورشیدي تبريز، ورود

 هاي فتوولتائیک کشور. به مجموع نیروگاهخورشیدي زنجان 

 گیگاوات ساعت در سايت زمین گرمايی مشکین شهر. 11مگاواتی با قابلیت تولید ساالنه انرژي  5اجراي يک واحد  –

عب در سه استان گیالن، مازندران و گلستان، با هزار مترمک 9/551هاي جنگلی مجاز به میزان  تولید فرآورده –

ها، چراي دام،  برداري بیش از حد از جنگل درصدي نسبت به سال گذشته به دلیل بهره 4/14افزايش رشد 

 ها و مراتع کشور. هاي عمرانی، قاچاق چوب و افزايش حريق در جنگل معدنکاوي، اجراي طرح

 تن. 1/245و  1/6945ت و صادراتی معادل مبادله زغال چوب با ساير کشورها با واردا –

درصدي آن نسبت به سال گذشته به دلیل اصالح  4/12تن و افزايش  4/146برداشت غیر مجاز زغال چوب به میزان  –

و واگذاري رسیدگی به اين  1142قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و حذف جرايم مربوط به قاچاق چوب در اواخر سال 

دستگاه اداري تعزيرات حکومتی، عدم صرفه واردات چوب براي تولیدکنندگان به دلیل مقررات و گونه جرايم  به 

هاي فرعی فراوان اين مناطق، استانداردهاي سختگیرانه، مشکل اشتغال در مناطق جنگلی، مشکل حفاظت از جاده

و روستايی و همچنین تأمین  کمبود نیروي انسانی براي اين وسعت و تأمین نیازهاي روزمره ساکنان مناطق جنگلی
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  هاي روستايی و محلی. سوخت به صورت هیزم يا تهیه زغال و يا استفاده از چوب در ساختمان

فارس، لرستان، خوزستان، چهارمحال و  هاي هاي غیر مجاز زغال چوب به استان درصد از برداشت 1/42اختصاص  –

 بختیاري، اصفهان، کرمانشاه و اردبیل. 

 6/11با ظرفیت اسمی  2تهران و  سوزهاي تهران بیوگازسوز شیراز، مشهد، تهران و زباله هاي نیروگاه برداري از بهره –

 ساعت برق. گیگاوات 9/19مگاوات و تولید 

 

 اي بخش انرژي هسته

میلیون لیتر معادل نفت خام  111جويی معادل و صرفه 1149اي در سال ساعت برق هستهگیگاوات 4/2411تولید  –

 میلیون تن انواع آالينده. 5/2لوگیري از انتشار بیش از سوخت و ج

گذاري مجدد و انجام نگهداري و به دلیل سوخت 1149خارج شدن نیروگاه بوشهر از شبکه سراسري برق در سال  –

 تعمیرات اساسی.

 مگاوات الکتريکی در ساختگاه بوشهر. 1551اي، هر يک به قدرت طراحی، احداث دو واحد راکتور هسته –

طراحی و ساخت "سنجی اي نظیر: اجراي برنامه ملی مطالعات امکانجام اقداماتی در خصوص گداخت هستهان –

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

اولین راکتور پیوسته گداخت   ژول ايران، طراحی و ساخت 155اي لیزري و از اولین تسهیالت گداخت هسته

اي آزمايشگاهی، طراحی و ساخت مشعل پالسمايی جهت کاربردهاي مختلف صنعتی، طراحی و ساخت مواد هسته

اي از اي، راکتور پیوسته گداخت هستهاي، راکتور پلی ول، ماشین گداخت هستهديواره اول راکتور گداخت هسته

مولدهاي الکترونی و يونی و همچنین امکان سنجی طراحی و ساخت  نوع محصور سازي الکترواستاتیک مجهز به

ساخت توکامک ملی "راکتور آزمايشی تولید برق از طريق زباله سوز پالسمايی و طراحی مفهومی طرح کالن 

رآکتور آزمايشی گرما هسته اي بین "، اقدام در خصوص عضويت و مشارکت ايران در طرح"ابررسانا ايران

 ارتقاي همکاري بین المللی براساس مفاد برجام.و   ITERالمللی

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

هزار کیلومترمربع و ارزيابی و کنترل ساير معادل  161پهنه اکتشافی به مساحت  11اکتشاف سراسري اورانیوم در 

 فلزي و غیرفلیزي حاوي مواد پرتوزا. و کانسارهاي

 استخراج کانسنگ اورانیوم  از معادن موجود و ادامه مراحل طراحی معادن جديد. –

و ادامه فعالیت هاي تولیدي در کارخانه  ADUبرداري از کارخانه تولید کیک زرد اردکان تا مرحله تولید شروع بهره –

 تولید کیک زرد بندرعباس.

هاي تحقیقاتی ات تولید مجتمع سوخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین اراک و انجام پروژهبرداري از تأسیسبهره –

 هاي پايدار و ترکیبات دوتره.هاي تولید ايزوتوپمختلف در حوزه

هزار مترمکعب  165ادامه عملیات اجرايی احداث تأسیسات نگهداري و پسمانگور نزديک به سطح، با ظرفیت  –
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آوري، ( و جمع1149هاي نیروگاهی در سال ح فاز اول نگهداري در انبار موقت پسمانپسمان حد کم و متوسط )افتتا

 هاي هسته اي و پزشکی.هاي بسته حاصل از فعالیتهاي جامد، مايع و چشمهآمايش و نگهداشت پسمان

 

 بخش انرژي و محیط زيست 

،  6/41، 5/41ه ترتیب به میزان از بخش حمل و نقل ب  NOxو   CO  ،9CH ،SPM  ،2SOبیشترين میزان انتشار  –

 درصد از کل انتشار اين گازها در بخش انرژي کشور. 1/94و  1/94، 1/14

در   O2N درصد از  5/62درصد ذرات معلق و  1/12درصد منواکسیدکربن در اثر احتراق بنزين، تولید  1/46تولید  –

 ق گازطبیعی. درصد دي اکسید کربن در اثر احترا 61اثر احتراق نفت گاز و تولید 

 منتشر شده در کشور.  1SOرصد د 6/15 و  2SOدرصد از  9/55نفت کوره به عنوان منبع اصلی انتشار  –

 تن در سال به ازاي هر نفر. 9/1برآورد سرانه انتشار دي اکسید کربن به میزان  –

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

 گرم بر کیلووات ساعت. 9/121و  1/229،  4/251، 4/224

 

 سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش بهینه

هاي جذبی آمونیاکی در تأمین سرمايش سنجی استفاده از سیستمهاي مطالعاتی و اجرايی امکاناجراي پروژه –

هاي تراکمی نسبت به جذبی، مطالعات از سیستم درصد کاهش پیک بار با استفاده 25ها با اثربخشی سردخانه

جويی در برخی از صنايع مانند درصد امکان صرفه 15 بینیتولید و ساخت الکتروموتورهاي يکپارچه با پیش

سازي مصرف انرژي در صنعت تاير و تیوب با برآورد کاهش مصرف انرژي به میزان صنايع غذايی، نقشه راه بهینه

جويی انرژي قابل سازي مصرف انرژي در صنعت مس با پتانسیل صرفهساعت، نقشه راه بهینهمیلیون کیلووات  125

 وري انرژي ايران.میلیون کیلووات ساعت در میان مدت، توسط سازمان بهره 155  دستیابی

ازي سوري انرژي ايران: طرح بهینهمند از  تسهیالت مالی در بخش صنعت توسط سازمان بهرهطرح بهره  1خاتمه  –

هاي پمپاژ آب اصفهان، طرح اصالح الگوي مصرف انرژي در کارخانه سیمان، ها و ايستگاهمصرف انرژي در چاه

آزمايشگاه لوازم خانگی، طرح ارتقاي  5دستگاه کولر آبی، طرح توسعه و تجهیز  15555طرح ارتقاي رتبه انرژي 

 251466مرسان، طرح ارتقاي رتبه انرژي دستگاه يخچال و يخچال فريزر توسط شرکت ا 166222رتبه انرژي 

در  a119Rبه جاي  a655R دستگاه يخچال و يخچال فريزر توسط شرکت الکترواستیل، طرح جايگزينی مبرد

سیکل تبريد يخچال و يخچال فريز توسط شرکت امرسان، نیکسان صنعت ساوه و شرکت الکترواستیل، در 

 ي ساالنه.جويی انرژگیگاوات ساعت صرفه 9/145مجموع با 

هاي کشاورزي ديزلی و طرح کاهش مصرف سوخت در واحدهاي مرغ گوشتی کشور در دار کردن چاهطرح برق –

در طرح اجرايی  4سازي مصرف سوخت و همچنین انتظار تصويب شوراي اقتصاد مطرح شده توسط شرکت بهینه

ب سازمان برنامه و بودجه کشور در انتظار تصويوري انرژي در صنايع مختلف خصوص راهکارهاي افزايش بهره

قانون رفع موانع  12در راستاي اجراي ماده  1149وري انرژي ايران )سابا( در سال مطرح شده توسط سازمان بهره
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 تولید در بخش صنعت.

ها به جويی ناشی از اجراي استاندارد مصرف سوخت در خودروهاي سبک و موتورسیکلتبرآورد میزان صرفه –

 . 1149میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  1/2و  6/5 به میزانترتیب  

 . 1149در کشور در سال  CNGباب جايگاه   54دستگاه خودرو دوگانه سوز و نصب و راه اندازي میلیون  5/1وجود  –

 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن. 5/5با  1149در سال  CNGمیلیارد متر مکعب  9/1مصرف  –

سال، جايگزينی  15از بیش تن داراي سن  15ار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده باالي هز 65اقدام به نوسازي  –

هزار اتوبوس فرسوده ديزلی درون شهري با اتوبوس هاي تمام گازسوز، توسعه حمل و نقل ريلی در راستاي  11

 قانون رفع موانع تولید در بخش حمل و نقل. 12ماده 

هاي نمونه و وري انرژي ايران در راستاي پروژهسازمان بهره 2شماره سازي انرژي ساختمان اجراي طرح بهینه –

، تعويض (EMS)و کنترل هوشمند گرمايش ( LMS)پايلوت ساختمانی با نصب سیستم کنترل هوشمند روشنايی 

، نصب شیرهاي کنترل ترموستاتیک Low Eو اليه  UPVCهاي معمولی با نوع دوجداره استاندارد با قاب پنجره

 296تور و نصب دو دستگاه آبگرمکن خورشیدي و پیش بینی کاهش متوسط مصرف برق در هر روز کاري از راديا

 کیلووات ساعت در بعد از اجراي طرح. 145کیلووات ساعت در قبل از اجراي طرح به 

 6/12سازي مصرف سوخت و برآورد هاي دو جداره توسط شرکت بهینهتدوين استاندارد برچسب انرژي پنجره –

 جويی انرژي ناشی از اجراي اين استاندارد.یلیون بشکه معادل نفت خام در سال پتانسیل صرفهم

میلیارد ريال  2گذاري با سرمايه 1149در سال هاي مسکونی، اداري و تجاري اجراي طرح ارتقاي کارايی موتورخانه –

 .کت بهینه سازي مصرف سوختتوسط شر قانون رفع موانع تولید در بخش ساختمان 12در راستاي اجراي ماده 

انجام اقدامات متعدد در راستاي طرح افزايش کارايی و بهینه سازي واحدهاي نیروگاهی: خنک کاري هواي  –

(، نصب سیستم پايش سوخت 6و  5واحد توربین گازي نیروگاه سیکل ترکیبی شهید رجايی )واحدهاي  2ورودي 

اه شازند با هدف کاهش مصرف داخلی، امکان سنجی موجود در نیروگ FD Fanدر نیروگاه رامین، تعويض 

هاي حرارتی، ساخت سیستم کوپل ترموآکوسیتیکی )عامل محرکه و بکارگیري فناوري هیت پايپ در نیروگاه

سردساز( در مقیاس آزمايشگاه، انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب شهر همدان به نیروگاه شهید مفتح، تبديل 

نیروگاه شهید مفتح، خنک کاري سیستم هواي ورودي  1کن خشک در واحد  برج خنک کن تر به برج خنک

برداري از واحدهاي بخاري نیروگاه منتظر قائم ، بهره(+IGV)واحدهاي گازي، تنظیم پره هواي ورودي به کمپرسور 

کن خشک با سوخت گاز کامل، انتقال پساب به نیروگاه اسالم آباد اصفهان، تبديل برج خنک کن تر به برج خنک 

در نیروگاه اسالم آباد اصفهان، انتقال پساب تصفیه خانه شهر زواره به نیروگاه سیکل ترکیبی زواره، انتقال پساب 

 شهر کرمانشاه به نیروگاه بیستون، انتقال پساب به نیروگاه بعثت و سهند.

تراوات ساعت و همچنین  1556جويی بالغ بر به مجاز و صرفهبرق غیرمجاز  هايآوري و تبديل استفاده کنندهجمع –

سازي هاي توزيع برق در سال مورد بررسی در زمینه اقدامات بهینهساعت از تلفات شبکهتراوات 5/25کاهش 

 شبکه توزيع برق.
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 هاي عمده اقتصاد انرژيروند شاخص -2-1

 انرژي و اقتصاد -1-2-1

 های حامل از کارآمد  استفاده سطح و مقدار به زیادی حد تا اقتصادی  توسعه و صنعتی رشدهاي انرژي: روند قیمت

یع قاوهای انرژی، از جمله قيمت حامل یعوامل متعدداز انرژی  فمصرو  دیقتصاا شدر نميا طتباار. دارد ارتباط انرژی

از جمله  باشد.میمتأثر و ...  نفتی یهاكشو دی،قتصاا یتحریمها ،(تحميلی جنگ و بنقالا نظير)اجتماعی مختلف 

مختلف های  ترهای مؤثر در ميزان تقاضا و مصرف انرژی، قيمت آن است. بنابراین بررسی روند قيمت انواع حاملپارام

قيمت اسمی برق، بنزین سوپر، نفت کوره )بجز بخش  4931باشد. در سال  انرژی از اهميت خاصی برخوردار می

است که در این سال قيمت نفت کوره نيروگاهی، افزایش داشت. این در حالی  4939نيروگاهی( و گازمایع نسبت به سال 

نفت سفيد و بنزین معمولی ثابت مانده و قيمت نفت گاز تقریباً کاهش یافته است. این کاهش در بخش نيروگاهی بيشتر 

اند، کاهش قيمت چند نرخی بوده 4939های انرژی در سال چشمگير بوده است. البته با توجه به این که اغلب حامل

 رخ داده است.  4939نسبت به حداکثر قيمت اسمی سال  4931سال  اسمی در

های اسمی در این  ها از قيمتبدیهی است با توجه به شاخص قيمت کاالها و حذف اثر افزایش سطح عمومی قيمت

های انرژی به استثنای قيمت برق و نفت کوره )بجز بخش نيروگاهی( نسبت به سال سال، قيمت واقعی تمامی حامل

ها در اند و قيمتهای انرژی چند نرخی بودهاغلب حامل 4939کاهش یافته است. الزم به ذکر است که در سال  4939

کاهش داشته است. همچنين الزم به ذکر است که در سال  4939نسبت به حداکثر قيمت واقعی سال  4931سال 

های مختلف  ها و مناطق مختلف و در پلهبخشدر  ، قيمت واقعی برق به طور متوسط ذکر شده و قيمت این حامل4931

 مصرف خانگی متفاوت است.

 

 هاي کالن اقتصاد انرژي شاخص -2-2-1

معموالً سرانه مصرف انرژی در جوامع پيشرفته و توسعه یافته، به دليل درآمد سرانه باال و امکان  مصرف سرانه:

های اخير به دليل انجام اقداماتی که منجر به باشد. اما در دهتر میبر، بيش تر انرژی ها و تجهيزات متنوع برخورداری از دستگاه

افزایش بهره وری در این کشورها شده، مصرف سرانه این کشورها تعدیل یافته است. سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در 

برابر متوسط جهانی  5/4و  7/4، 3/4، 9/9های کشاورزی، خانگی، عمومی و تجاری، حمل و نقل و صنعت به ترتيب  بخش

دهد که سرانه مصرف های انرژی با مقياس جهانی نشان میاست. مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکيک حامل

وری  باشد. این امر از بهرهبرابر متوسط مصرف سرانه جهانی می 6/4های نفتی و نفت خام و فرآورده 2/6نهایی گازطبيعی 

شود. سرانه مصرف نهایی بر ناشی میمصرف باالی انرژی و همچنين استفاده از کاالها و خدمات انرژی برداری،پایين در بهره

کل مصرف سرانه در کشورهایی نظير ترکيه، هند، چين و هنگ کنگ، پاکستان،  ها از متوسط جهانی کمتر است.سایر حامل

 تر است. خاورميانه از ایران پائين و منطقه )بدون چين( OECD ريغ ییآسيا یکشورهاآفریقا، ونزوئال، 

توان از اطالعات داخلی موجود در ترازنامه انرژی استفاده نمود. براساس جهت بررسی روند رشد مصرف سرانه، می

به  31الی  39های های بعدی کتاب ارائه شده است(، سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در سالاین اطالعات )که در بخش
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، شاخص سرانه مصرف 4931بشکه معادل نفت خام بوده است. در سال 67/41و  93/41، 99/41، 39/49، 44/41ترتيب 

 درصد داشته است. 1/4نهایی انرژی نسبت به سال گذشته روند نزولی به ميزان 

شدت انرژی شاخصی برای تعيين کارایی انرژی در سطح اقتصاد ملی هر کشور است که از تقسيم  شدت انرژي:

دهد که برای توليد مقدار گردد و نشان میی انرژی )و یا عرضه انرژی اوليه( بر توليد ناخالص داخلی محاسبه میمصرف نهای

معينی از کاالها و خدمات )برحسب واحد پول( چه مقدار انرژی به کار رفته است. عوامل بسياری در تعيين شدت انرژی یک 

ز سطح استانداردهای زندگی، عوامل آب و هوایی یا ساختار اقتصادی و تواند متأثر اباشد. شدت انرژی میکشور مؤثر می

صنعتی یک کشور باشد. کشورهایی که دارای سطح باالتری از استاندارد زندگی هستند مصرف انرژی بيشتری داشته و در 

های مورد استفاده در وختها و تجهيزات، ترکيب سسازی ساختمانگذارد. بهينهها تأثير مینتيجه این امر بر شدت انرژی آن

های حمل و نقل و تکنولوژی بکار رفته در خودروها و های جغرافيایی، شيوهبخش حمل و نقل و حتی مسافت بين مکان

سازی مصرف انرژی، حوادث طبيعی و وسایل نقليه، ظرفيت حمل و نقل عمومی، اقدامات صورت گرفته در امر بهينه

های مختلف و  باشند. با مقایسه این شاخص در سالخی از عوامل تأثيرگذار در شدت انرژی میهای انرژی برها یا یارانه قيمت

 توان روند استفاده از منابع انرژی در فرآیند توليد ملی کشورها را ارزیابی نمود. ميان کشورهای مختلف می

ناشی از محاسبه نرخ ارز  در محاسبه شدت مصرف نهایی انرژی بر مبنای برابری قدرت خرید، برخی از اشکاالت

وجود ندارد. ایران از لحاظ مصرف انرژی به منظور توليد کاالها و خدمات وضعيت مطلوبی نداشته و جزء کشورهای با 

شود. بر این اساس شدت مصرف نهایی انرژی در کشور نه تنها در مقایسه با کشورهای شدت انرژی بسيار باال محسوب می

، شاخص شدت 2941باشد، بلکه از برخی مناطق نظير خاورميانه نيز بيشتر است. در سال ینفت خيز  بسيار باالتر م

تن  41/9و  43/9عرضه انرژی اوليه جهان براساس توليد ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتيب 

برابر مقدار  1/4و  7/2ایران بيش از  معادل نفت خام به ازای هزار دالر بوده است. این در حالی است که این رقم در

متوسط جهانی است. همچنين شاخص شدت مصرف نهایی انرژی جهان براساس توليد ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز و 

تن معادل نفت خام به ازای هزار دالر بوده است. این در حالی است که این  99/9و  49/9برابری قدرت خرید به ترتيب 

 برابر مقدار متوسط جهانی است.  5/4و  3/2از  رقم در ایران بيش

شدت انرژی ایران بر مبنای عرضه انرژی اوليه و مصرف نهایی انرژی، براساس اطالعات داخلی مندرج در ترازنامه 

ها در طول یک دهه گذشته با نوساناتی همراه بوده است. الزم به ذکر است که به دهد که این شاخصانرژی نشان می

ير سال پایه کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ارقام این شاخص مورد بازنگری قرار گرفته دليل تغي

کمترین ميزان خود بوده است و پس از آن روند صعودی یافته است.  4991در سال  صاخشاست. طی ده سال اخير، این 

بشکه معادل نفت  43/9و  99/9انرژی به ترتيب  شدت انرژی بر مبنای عرضه انرژی اوليه و مصرف نهایی 4931در سال 

 درصد افزایش داشته است. 1/4و  9/4خام به ميليون ریال بوده که نسبت به سال گذشته به ترتيب 

ها های داخلی سازمانها و تعرفهالزم به ذکر است که در ایران ثبت آمار توسط نهادهای متولی انرژی براساس حواله

المللی مطابقت ندارد. لذا محاسبه شاخص شدت انرژی ها با استانداردهای بيند که لزوماً این تعرفهگير و نهادها صورت می

های مختلف به های اقتصادی زیر بخشبندی فعاليتکننده انرژی به دليل اختالف در طبقههای مصرفهر یک از بخش
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المللی بندی بينو توليد ناخالص داخلی، براساس طبقهالمللی، آمارهای بخش انرژی باشد. در سطح بيندقت امکان پذیر نمی

(ISIC)های اقتصادی استاندارد صنعتی تمام فعاليت
گردد. اما در ایران آمار بخش انرژی براساس این طبقه بندی ارائه می 4

ها از برخی شاخصگردد. بنابر این بدليل اختالف در تعاریف، امکان محاسبه های مولد انرژی ثبت نمیدر هيچيک از ارگان

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

توان پس از یکسان سازی های فراسازمانی در ثبت آمار و اطالعات بخش انرژی است که در نهایت میمشکل مستلزم اقدام

 های اقتصادی پرداخت.ها در زیربخشسبه این شاخصتعاریف در کليه ارگانها، به محا

توان از شاخص ضریب انرژی نيز استفاده نمود. برای بررسی رابطه بين مصرف انرژی و توليد، می ضريب انرژي:

آید. به دليل استفاده ضریب انرژی از تقسيم نرخ رشد مصرف نهایی انرژی به نرخ رشد توليد ناخالص داخلی به دست می

رشد در ضریب انرژی، مشکالت تبدیل به واحد یکسان جهت مقایسه )مانند نرخ ارز در مقایسه شدت انرژی( در  از نرخ

شود، در حالی که این شاخص وجود ندارد. خصوصيت دیگر ضریب انرژی این است که برای یک دورۀ زمانی محاسبه می

رود. معموالً در ارزیابی ضریب انرژی آن را با عدد شاخص شدت انرژی معموالً جهت ارزیابی در یک سال معين به کار می

ای برخوردار است. در دوره  نمایند. رشد مصرف انرژی در روند توسعه اقتصادی اغلب از نرخ کاهندهیک مقایسه می

 رسيده است.  59/9شاخص ضریب انرژی در جهان نسبت به دوره قبل اندك افزایش یافته و به عدد  2941-2991

به دليل  4954-64های شود که ضریب انرژی ایران در سال از آمار داخلی در ترازنامه، مالحظه می با استفاده

شرایط ویژه حاکم بر کشور، به خصوص جنگ تحميلی، روند رشد توليد ناخالص داخلی و همگام با آن رشد مصرف نهایی 

 و در دورۀ 41/1ه عدد ضریب انرژی ب 4962-72انرژی، دستخوش تحوالت زیادی بوده است. در دورۀ 

بالغ شده است. به  17/2مجدداً ضریب انرژی افزایش یافته و به عدد 4991-31رسيده است. در دوره  49/4به  99-4979

 های مزبور، تقریباً رشد مصرف نهایی انرژی بيش از رشد توليد ناخالص داخلی بوده است.عبارت دیگر در تمامی دوره

وری نيروی کار و سرمایه، ميزان خروجی کاالها و خدمات  وری انرژی نيز مانند بهرهشاخص بهره وري انرژي: بهره

های عمومی توان اهداف و سياستنماید. با استفاده از این شاخص میگيری میها اندازهتوليدی را در مقایسه با ورودی

وری بهره تحليل نمود. بهبود شاخص وری انرژی و همچنين رابطه بين تقاضای انرژی و رشد اقتصادی راتقاضا و بهره

های انرژی مورد نياز جهت توليد مقدار مشخصی از خدمات انرژی و یا از طریق تواند از طریق کاهش ورودی انرژی می

وری انرژی از تقسيم ارزش توليدات به  های خروجی اقتصادی صورت پذیرد. شاخص بهرهافزایش مقدار یا کيفيت فعاليت

وری انرژی در سطح ملی  آید )عکس شدت مصرف نهایی انرژی(. برای محاسبه بهره رفی به دست میمقدار انرژی مص

وری انرژی در کشور  توان توليد ناخالص داخلی را بر مقدار مصرف نهایی انرژی تقسيم نمود. در دهه اخير شاخص بهره می

درصد کاهش،  1/4نسبت به سال گذشته با  4931ای برخوردار نبوده است. این شاخص در سال از تغييرات قابل مالحظه

 بهای با مستقيمی رابطه انرژی وریهزار ریال به ازای هر بشکه معادل نفت خام رسيده است. بهره 7/5499به  9/5295از 

الزم به ذکر است که  .یابدمی افزایش نيز انرژی وریبهره انرژی، هایبهای حامل افزایش با دارد، به طوری که انرژی

اخص توليد ناخالص داخلی کشور به قيمت ثابت به دليل تغيير سال پایه کشور از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ش

 ایران، مورد بازنگری قرار گرفته است.

 
1) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). 
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متوسط هزینه ساالنه انرژی مصرفی خانوارهای شهری و بررسی  هاي خانوار:سهم هزينه انرژي در کل هزينه

درصد از  9/1های انرژی حدود دهند که هزینهنشان می 4931ای در سال مختلف هزینه های روستایی، به تفکيک دهک

 است.  های خانوارهای روستایی را به خود اختصاص دادهدرصد از کل هزینه 5/7های خانوارهای شهری و کل هزینه

ای( رآمد )دهک هزینهدهد که در خانوارهای شهری و روستایی، هرچه سطح دای نشان میهای هزینه بررسی دهک

 یابد. به عبارت دیگر سهم هزینه انرژی در کل های خانوار افزایش می تر باشد، سهم هزینه انرژی در مجموع هزینهپائين

درصد از  7/6های فقيرتر باالتر است. به عنوان نمونه یک خانواده فقير شهری )دهک اول( حدود های خانوار برای خانوادههزینه

های مصرفی خود را صرف درصد از کل هزینه 9/9ای مصرفی و یک خانواده ثروتمند شهری )دهک دهم( حدود هکل هزینه

 باشد.درصد می 3/5و  9/3نمایند. این ارقام برای فقيرترین و ثروتمندترین خانوارهای روستایی به ترتيب تأمين انرژی می

 

 نفت -1-1

 خام  میادين و ذخاير نفت -1-1-1

بيشتر ميادین . دنباش می پهنه جغرافيایی ایرانواقع در ی نفتی ها هضوو ح مخازن مشتمل بر نفتی ایرانهای  ميدان

اند. در حال حاضر برخی از این ميادین واقع شدهجنوب غربی ایران( ) خليج فارس و زاگرس در حوضهایران کشف شده 

باشند. غالب مخازن ایران از نوع آهکی یا کربناته است و تخلخل کمی دارند که این مشخصات فعال و بعضی غير فعال می

کند. در سند ملی راهبرد انرژی کشور عمدتاً دو چالش  ی و پيچيدگی کار در مخازن کشور را دو چندان میمخزن، سخت

باال بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت توليد طبيعی آنها و پایين بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی پيش روی 

 ميادین نفت خام اشاره شده است.

های باشد، لذا عمده فعاليت می عراق، کویت، عربستان، قطر، امارات و عمانکشورهای ایران دارای ميادین مشترکی با 

قانون برنامه ششم توسعه  19ماده  2 اجرایی خود را بر روی این ميادین و توسعه آنها متمرکز نموده است. بر اساس بند ج

ر جهانی نفت و گاز با تأکيد بر حفظ و توسعه منظور اثرگذاری در بازا  وزارت نفت موظف است ذخایر راهبردی نفت و گاز به

مجموع ذخایر  .ویژه در ميادین مشترك را تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه افزایش دهد های توليد نفت و گاز به ظرفيت

ر عمر ميليارد بشکه بوده است. در سال مزبو 2/457، 4931خام و ميعانات گازی کشور در پایان سال   قابل استحصال نفت

 سال افزایش یافته است. 94حدود سال برآورد گردیده که طی پنج سال گذشته،  425ذخایر هيدروکربوری مایع 

ایران با این ميزان ذخيره نفت خام و ميعانات گازی متعارف، پس از ونزوئال، عربستان سعودی و کانادا در رتبه چهارم 

های گذشته در  هان را دارد. بایستی خاطر نشان کرد که ایران در سالدرصد ذخایر نفت ج 9/3جهان قرار گرفته و بالغ بر 

به  ،کانادا ته که با کشف ذخایر نفتی جدید و لحاظ نمودن ذخایر غير متعارف در کشورهای ونزوئال ومقام دوم قرار داش

ميان کشورهای عضو پس درصد از ذخایر نفت اوپک، در  9/49با دارا بودن  چهارم تنزل یافته است. همچنين ایرانمقام 

المللی باید در  از ونزوئال و عربستان سعودی در رتبه سوم قرار دارد. ایران به منظور حفظ جایگاه خود در بازارهای بين

های اکتشافی بر روی ذخایر متعارف، به ذخایر غير متعارف خود در مناطق  های آتی ضمن توجه بيشتر به فعاليت سال

 و زردکوه استان لرستان و دشت مغان آذربایجان نيز توجه نماید.البرز مرکزی، قالی کوه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
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 اکتشاف  -2-1-1

مجاز است با ایجاد فضا و  نفت قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور وزارت 425بر اساس ماده 

قانون مزبور به  426 س مادهشرایطی رقابتی، نسبت به صدور پروانه، اکتشاف، توسعه و توليد اقدام نماید. همچنين بر اسا

و  کهگيلویه بوشهر و خوزستان، هایاستان استثنای به کشور مناطق کليه داده شده است تا در اجازه این وزارتخانه

قرارداد  مربوط به ریسک طرف اکتشافی که عمليات همسایگانی با مشترك خشکی و دریایی مناطق بر تأکيد با بویراحمد

ميادین  توسعه و اکتشاف برای توأم متقابل بيع قراردادهای شده، تجاری توليد قابل شف ميدانک به منجر و انجام آنها

جدید عقد نماید. با توجه به شرایط و امکاناتی که جهت اکتشاف ميادین نفتی و گازی در کشور برای وزارت نفت مهيا 

ميليارد  9/129ميليون بشکه نفت خام و  9/477منجر به شناسایی  4931گردید، عمليات اکتشاف ميادین نفتی در سال 

 بوده است.های سپهر جنوب غربی و ميدان سفيد دنگ  مکعب گاز همراه شد. کشف نفت در ميدانمتر

 

 حفاري -1-1-1

دستگاه آن در مناطق خشکی  69دستگاه حفاری در اختيار داشته که  71، شرکت ملی حفاری تعداد 4931در سال 

های  دستگاه حفاری دیگر نيز در چارچوب پروژه 25کرده است. همچنين یی فعاليت میدستگاه در مناطق دریا 6و 

های حفاری این شرکت در مناطق خشکی در گچساران، اهواز، اند. دستگاهکردهالمللی در خشکی و دریا فعاليت می بين

نگيران، قلعه نار، بی بی حکيمه، پازنان، خارك، شادگان، کوپال، اللی، رگ سفيد، آغاجاری، منصوری، مارون، کرنج، خا

های حفاری مناطق دریایی این شرکت اند. همچنين دستگاهتابناك، منصورآباد، بينک، شانول، پارسی و دهلران قرار داشته

دستگاه حفاری شرکت ملی  25اند. شایان ذکر است در ميادین خارك، پارس جنوبی، ابوذر، درود و سپند واقع شده

المللی آزادگان شمالی، پایدار، آزادگان جنوبی، پارس جنوبی، آذر، یاران و کيش فعاليت  های بين روژهحفاری ایران در پ

حلقه چاه نفت و گاز حفاری و  1995کيلومتر در قالب  2/9699دارند. این شرکت از ابتدای تأسيس خود تاکنون حدود 

، 4931انجام شده است. در سال  4931ومتر در سال کيل 9/956حلقه چاه با متراژی معادل  499تکميل نموده که تعداد 

 های نفت و گاز نيز انجام شده است. عمليات خدمات جنبی روی چاه 9649تعداد 

 

 ازدياد برداشت نفت  -9-1-1

ساله است که در  49داشت از مخازن نفت و گاز یک طرح بلندمدت رطرح ازدیاد برداشت یا فرآیند افزایش ضریب ب

در امتداد یکدیگر در حال انجام است. فرآیند ازدیاد برداشت از ميادین نفت و گاز در سه بخش چاه، بخش مجزا اما  9

ترین فرآیند برای افزایش ازدیاد برداشت از ميادین  تأسيسات سطح زمين و تکنولوژی مخزن تعریف شده است. کوتاه

تأسيسات کشد. فرآیند  سال طول می 9یک تا زمان الزم برای اجرای این فرآیند، . مدت 1نفت، موضوع چاه محورهاست

سال زمان نياز  5تا  9شود،  های جدید انجام می سازی تأسيسات و استفاده از تکنولوژی االرضی که با هدف بهينه سطح

 
ها از نظر مدت زمان اجرا شوند که این روشهای مخزن محور، تأسيسات محور و چاه محور تقسيم بندی میهای بهبود به سه دسته کلی شامل روشروش (4

 و هزینه اجرا و پارامترهای فنی / اقتصادی هر مخزن با یکدیگر اختالف دارند. 
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باشد که در صورت شروع به  ترین و زمان برترین فرآیند در این سيستم مربوط به تکنولوژی مخزن می دارد. اما طوالنی

سال اجرایی شوند و به نتایج مشهود برسند،  5تا  4موازی با دو بخش دیگر و چنانچه این دو بخش در فاصله صورت 

از جمله تنگناهای بخش انرژی در سند ملی راهبردی انرژی کشور، پائين سال زمان نياز دارد.  49تا  7قسمت مخزن بين 

ازدیاد برداشت از جمله تحقق نيافتن کامل اهداف  هایبودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرح

های اخير به دليل کمبود گاز و افزایش مصرف بوده است. بر اساس ماده های تزریق گاز به مخازن نفتی در سال برنامه

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت نفت موظف به افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در  499

های  ، بر روش4931ازدیاد برداشت در سال است. بوده  ی مخازنبند اولویت رعایت درصد، با 4طول برنامه به ميزان 

های چاه  داشته است. در این سال، در پردیس باالدستی صنعت نفت، تمرکز بيشتر بر روشتمرکز مدت و ميان مدت  کوتاه

در االرضی در دستور کار قرار دارد.  بومی سازی تأسيسات سطح و در پردیس پائين دستی صنعت نفت نيز،باشد  میمحور 

درصد کاهش و تزریق گاز به ميادین نفتی نسبت به  6/22، تزریق آب به ميادین نفتی نسبت به سال قبل 4931سال 

ب ميليون مترمکع 1/96ميليون بشکه آب و  6/99حدود روزانه درصد افزایش داشته است. در این سال  7/43سال قبل 

 گاز به ميادین تزریق شد.

 

 خام تولید، واردات و صادرات نفت  -5-1-1

ميليون  9/697ميليون بشکه بوده که از این ميزان  7/4929، حدود 4931ميزان توليد نفت خام کشور در سال 

م صادر ميليون بشکه نيز به طور مستقي 7/144های داخلی به مصرف رسيده و  بشکه به عنوان خوراك در پاالیشگاه

های بندرعباس، آبادان، کرمانشاه، شيراز،  گردیده است. نفت خام توليدی مناطق خشکی، ضمن تأمين خوراك پاالیشگاه

خام توليدی مناطق دریایی بهرگان،   شود. همچنين نفت اصفهان، اراك، تهران و تبریز، جهت صادرات نيز استفاده می

 گردد. پس از تأمين خوراك پاالیشگاه الوان، صادر میخارك و سيری جهت صادرات و منطقه الوان نيز 

 9/5درصد کاهش و  2/9نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان  4931توليد و صادرات نفت خام ایران در سال 

درصد افزایش داشته است. در این سال، با باز پس گرفتن سهم ایران از بازار جهانی نفت، روند نزولی توليد کاهش و روند 

و ترکيه خریداران نفت  کره جنوبی، هندژاپن، ها، تنها پنج کشور چين،  زایشی صادرات نفت آغاز گردید. در زمان تحریماف

، دستور افزایش صادرات نفت ایران صادر شد و مشتریان 4931ها در دی ماه سال  خام ایران بودند، اما پس از رفع تحریم

یل روسيه، سپسا اسپانيا و هلنيک پتروليوم یونان نيز برای خرید نفت جدیدی از جمله، شرکت توتال فرانسه، لوك او

در کشور اجرا شده بود و صرفه اقتصادی زیادی برای  4976طرح معاوضه نفت خام که از سال  کردند. اعالم آمادگیایران 

دو سال گذشته، مانند ، همچنان متوقف بوده و 4931متوقف گردید. این طرح در سال  4932ایران داشته، از سال 

عملکردی نداشته است. شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفتی نيکو را به عنوان متولی اصلی امضای قراردادهای سوآپ نفت 

الزم به ذکر ترین زمان ممکن فراهم نماید.  ایران موظف کرده است تا مقدمات از سرگيری سوآپ نفت خام را در کوتاه

جيهان )بی تی سی( و  –يس لتف –وقف عمليات سوآپ با ایجاد خط لوله باکو است که کشورهای حوزه خزر در زمان ت

 دیگر مسيرها توانستند جایگزین ایران شوند.
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 تولید، صادرات و مصارف مايعات و میعانات گازي  -6-1-1

ای هستند که در تجهيزات جداسازی یا  های مایع یا مایع شده ، هيدروکربن(NGL)مایعات گازی تحت عنوان 

آیند. این مایعات مصارف متفاوتی همچون افزایش بازیافت نفت در  حدهای فرآوری گاز از گازطبيعی به دست میوا

های پتروشيمی و غيره دارند. مایعات گازطبيعی معموالً از گازهای  های نفت، فراهم ساختن مواد خام برای مجتمع چاه

های گاز و گاز مایع ناحيه  آیند. مایعات گازی توليد کارخانه یهمراه تحویل شده به کارخانجات گاز و گاز مایع به دست م

باشند در مجتمع پتروشيمی بندر امام  مارون، اهواز، کرنج، پارسی، گچساران و بی بی حکيمه که عمدتاً شيرین می

ری نيز به های گاز و گاز مایع ناحيه آغاجا مایعات گازی توليدی کارخانهرسند.  خمينی به عنوان خوراك به مصرف می

 گردند. نفت خام تزریق می

اند که به وسيله  ميعانات گازی ترکيبات هيدروکربوری هستند که از مایعات نفتی سبک به همراه گاز تشکيل شده

آیند.  گردند، به دست می آوری در ميادین گازی نصب می ها و یا مراکز جمع ای که بر سر چاه کننده های تفکيک دستگاه

گردد تا به عنوان خوراك در پروسه پاالیشی وارد شود و بخش دیگر آن  های نفت می تحویل پاالیشگاهسپس بخشی از آن 

 شود.  صادر و مقداری نيز به نفت خام صادراتی تزریق می

ميليون بشکه به  3/446ميليون بشکه، حدود  9/291از کل توليد مایعات و ميعانات گازی به ميزان  4931در سال 

های نفت و  ميليون بشکه به پاالیشگاه 3/46و ت اختصاص یافته ميليون بشکه به صادرا 3/99 و شيمیهای پترو مجتمع

 در مورد سایر مصارف، رقمی در دسترس نبوده است. .ه استگردیدتحویل شرکت ملی پخش 

  

 خام انتقال نفت -1-1-1

در سال یگر دارند، خطوط انتقال گویند. ای به نقطه د را از نقطه نفت خامهایی که وظيفه رساندن  به مجموع لوله

خام توسط خطوط لوله از مبادی توليد نفت کشور تحویل گرفته شده و کارکرد   ميليارد ليتر نفت 2/69، در کل 4931

، از دو طرح زیر در خصوص انتقال 4931ميليارد تن کيلومتر بوده است. در سال  5/94خام معادل خطوط لوله نفت

 باشد:  در حال اجرا میبرداری رسيده و دیگری  یکی به بهرهخام در کشور  نفت

طرح انتقال و فرآورش نفت خام کشورهای حوزه دریای مازندران )پروژه مخازن تعادل ساری / مغانک( به  –

منظور انتقال نفت خام کشورهای حوزه دریای خزر و تحویل نفت خام معادل در بنادر جنوبی از طریق 

باشد. این طرح به دو بخش اصلی انتقال و فرآورش و سه فاز تقسيم شده ال اجرا میقراردادهای سوآپ در ح

یابد. در فاز دوم ظرفيت انتقال نفت خام هزار بشکه نفت خام انتفال و فرآورش می 425است: در فاز اول روزانه 

هزار بشکه در روز  599هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. در فاز نهایی نيز ظرفيت انتقال به  975به 

 برداری رسيده است.  درصد بوده و به بهره 499، 4931یابد. پيشرفت فيزیکی این طرح تا پایان سال افزایش می

طرح احداث خط لوله نفت خام ترش سبزآب/ تنگ فنی/ شازند/ ری به منظور انتقال نفت خام از سبزآب به  –

هزار بشکه در روز و طول  159اینچ و به ظرفيت  99 گ فنی به قطرتنپایانه ری از طریق مسير سبزآب به 

 219هزار بشکه در روز و به طول  235اینچ و به ظرفيت  26کيلومتر، مسير تنگ فنی به شازند به قطر  499
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کيلومتر است.  261هزار بشکه در روز و طول  495اینچ و به ظرفيت  46کيلومتر و مسير شازند به ری به قطر 

، به دليل مسایل مربوط به مجوزهای زیست 4931تا پایان سال  EPCطرح در مرحله  پيشرفت فيزیکی این

های سبزآب، تنگ فنی، آسار و کندی در تأمين  خانه محيطی و طوالنی بودن فرآیند اخذ مجوز زمين تلمبه

 باشد. درصد می 37/1نقدینگی، 

دن فاصله بين کشورهای واردکننده و درصد نفت خام صادراتی جهان، با در نظر گرفتن طوالنی بو 39بيش از 

های  گردد. بيشترین موارد حمل و نقل کاال در ایران، به انتقال نفت و فرآورده صادرکننده نفت، توسط کشتی حمل می

گيرد و ترمينال جزیره خارك در این مورد، نقش  گردد که از طریق دریا و توسط کشتی انجام می نفتی مربوط می

های شرکت ملی نفتکش خام از طریق کشتی  ميليون تن نفت 9/495، بالغ بر 4931در سال  نماید. ای را ایفا می عمده

های داخلی و بازارهای جهانی حمل گشته است. در این سال، شرکت ملی نفتکش ایران، عالوه بر  ایران به پاالیشگاه

ميليون تن  2/493است. برای انتقال کل ميليون تن فرآورده نيز حمل نموده  2/1ميليون تن نفت خام،  9/495انتقال 

 6/3هزار تن نفت کوره و  7/653، ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران حدود 4931های نفتی در سال خام و فرآورده نفت

 هزار تن گازوئيل، به عنوان سوخت مصرف نموده است.

 

 هاي نفتی پااليش نفت و تولید فرآورده -4-1-1

پاالیشگاه داخلی با ظرفيت اسمی پاالیش نفت خام و ميعانات گازی به ميزان  3بخش پاالیش نفت ایران توسط 

هزار بشکه در روز به منظور تأمين نيازهای انرژی داخل کشور، تأمين بخشی از خوراك صنایع و واحدهای  4742

عملکرد واقعی ، 4931های مازاد بر مصرف داخلی فعاليت دارد. در سال  ای از فرآوردهپتروشيمی و صادرات پاره

اصفهان، های  هزار بشکه نفت و ميعانات گازی در روز بوده است. در این سال، پاالیشگاه 1/4799های کشور  پاالیشگاه

 اند. شيراز و الوان بيش از ظرفيت اسمی خود فعاليت داشتهاراك، 

درصد آن به توليد  9/79که  هزار متر مکعب انواع فرآورده نفتی در کشور توليد شده 9/279، روزانه 4931در سال 

 4996-31های های عمده نفتی طی سالنفت گاز، نفت کوره و بنزین موتور اختصاص داشته است. بررسی توليد فرآورده

هزار متر مکعب در روز متعلق به نفت کوره سنگين و  6/41و  9/47ها با دهد که بيشترین کاهش توليد فرآوردهنشان می

 هزار متر مکعب در روز متعلق به بنزین موتور و نفت گاز بوده است. 9/44و  1/45فزایش توليد با نفت سفيد و بيشترین ا

ها  سازی پاالیشگاه های جدید، توسعه و بهينه طی ساليان اخير، وزارت نفت اقدامات متعددی را در زمينه احداث پاالیشگاه

 اند:  هبرداری رسيد به بهره ی فوقها در زمينه زیر یها ، طرح4931سازی انجام داده است. در سال  های بنزین و طرح

 های موجود:  سازی پاالیشگاه توسعه و بهينه –

 به اتمام رسيد 4931در سال  های پاالیشگاه تهران سازی فرآیند و بهبود کيفيت فرآورده طرح بهينه .

سرویس جانبی طرح  واحدهای تصفيه هيدروژنی نفتا و تبدیل کاتاليستی و واحدهایهمچنين در این سال، 

سازی پاالیشگاه الوان به بهره برداری کامل رسيد. این طرح به منظور افزایش ظرفيت  بهبود فرآیند و بهينه

های نفتی با مشخصات  هزار بشکه در روز، افزایش توليد بنزین، ارتقاء کيفيت فرآورده 59پاالیشی تا 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

14 

با اجرای این طرح امکان افزایش توليد  باشد. میطی و رعایت استانداردهای زیست محي 1استاندارد یورو 

ميليون  9/9و  94/9، 94/9، 9/4، 3/4بنزین، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع به ترتيب به ميزان 

 ليتر در روز فراهم گردید.

 ( شازند. های پاالیشگاه امام خمينی )ره برداری رسيدن طرح افزایش ظرفيت و بهبود کيفيت فرآورده به بهره

هزار بشکه در روز، تغيير خوراك  259به  479این طرح به منظور افزایش ظرفيت اسمی از حدود 

پاالیشگاه، افزایش توليد بنزین در ازای کاهش توليد نفت کوره، گوگردزدائی از محصوالت، کاهش 

مرحله تحویل قطعی و باشد که در  می 5های محيط زیست و توليد فرآورده براساس استاندارد یورو  آالینده

 تسویه حساب قرار دارد.

برداری رسيدن طرح احداث مجتمع کت کراکر و  : به بهرهسازی های بنزین سازی و احداث مجتمع بهينه –

سازی(. این طرح به منظور جایگزینی واحدهای جدید به جای واحدهای  واحدهای تابعه پاالیشگاه آبادان )بنزین

، با توجه به امکان تأمين خوراك این واحد در 1ليدی طرح با مشخصات یورو قدیمی و حداکثرسازی بنزین تو

مرحله دوم از پروژه نوسازی باشد.  داخل پاالیشگاه، کاهش نفت کوره توليدی و همچنين ایجاد ارزش افزوده می

در سرویس  اندازی شده است. واحد الکيالسيون به دليل مشکالت واحد توليد اسيدراه 9پاالیشگاه آبادان فاز 

 قرار ندارد.

 باشد: در دست اجرا بوده که به شرح ذیل میهای مزبور  هایی نيز در زمينه ها و پروژه همچنين در این سال، طرح

های در دست اجرا، طرح احداث پاالیشگاه ميعانات گازی ستاره های جدید: از جمله طرحاحداث پاالیشگاه –

در روز ميعانات گازی پارس جنوبی، توليد محصوالت مطابق با هزار بشکه  969با هدف پاالیش خليج فارس 

های گازی پارس  فی اروپا، ایجاد ارزش افزوده بيشتر بر ميعانات گازی توليدی در پاالیشگاهياستانداردهای ک

اشتغالزایی بيشتر در کشور  و تر هایی با ارزش جنوبی، جلوگيری از صادرات مواد خام و تبدیل آن به فرآورده

درصد است. با اجرای این طرح، توليد بنزین، نفت  96/97، 4931فيزیکی آن، تا پایان سال پيشرفت  باشد. می

ميليون ليتر در روز افزایش خواهد یافت.  5/1و  9/49، 9/9، 6/95سفيد، نفت گاز و گازمایع به ترتيب 

پاالیشگاه ميعانات گازی اینچ خوراك و طرح آبگير  96طرح خط لوله همچنين دو بخش از این طرح شامل: 

  در سال مزبور به اتمام رسيده است. ستاره خليج فارس

های باشد که هدف آن تأمين فرآوردههزار بشکه در روز می 459طرح دیگر احداث پاالیشگاه آناهيتا با ظرفيت  –

ایه، تأمين های توليدی به کشورهای همسنفتی استان کرمانشاه و غرب کشور، امکان صدور بخشی از فرآورده

خوراك صنایع پتروشيمی و پایين دست، جایگزین نمودن پاالیشگاه موجود، توسعه فناوری در استان کرمانشاه، 

های نفتی )بنزین، نفت  های کشور، توليد فرآوردهگذاری غير دولتی در توسعه پاالیشگاهبرداری از سرمایهبهره

اروپا با احداث  5های نفتی یورو  مطابق با استاندارد فرآوردهسفيد، گاز مایع، نفت گاز ، قير و سوخت هواپيما( 

واحدهای فرآیندی مورد نياز و توليد نفت کوره مطابق استاندارد جاری کشور به منظور رفع نياز منطقه و 

ها با سهامداران شرکت پاالیش نفت جهت اصالح  رعایت استانداردها و مالحظات زیست محيطی است. رایزنی
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 ها در دست اقدام است.  ندی انجام و پيگيریالگوی فرآی

سازی  توان به طرح توسعه فرآیند و بهينه ها می های کشور: از جمله این طرحسازی پاالیشگاه توسعه و بهينه –

سازی پاالیشگاه اصفهان پاالیشگاه اصفهان اشاره کرد. اقدامات انجام شده در خصوص طرح توسعه و بهينه

(DRP) ،99/46 توان به طرح توسعه و تثبيت ظرفيت ها، میفت فيزیکی داشته است. از دیگر طرحدرصد پيشر

هزار بشکه در روز و جایگزینی با  249جدید پاالیشی با ظرفيت   (Train)پاالیشگاه آبادان )احداث یک ترین

مچنين . هباشد درصد می 46/1، 4931واحدهای قدیمی( اشاره کرد. پيشرفت فيزیکی این طرح تا پایان سال 

این پروژه به منظور  اشاره کرد. سازی پاالیشگاه الوان در این سال می توان به طرح افزایش ظرفيت و بهينه

های نفتی با  هزار بشکه در روز، افزایش توليد بنزین، ارتقاء کيفيت فرآورده 59تا  یافزایش ظرفيت پاالیش

 باشد.  ی میو رعایت استانداردهای زیست محيط 1مشخصات استاندارد یورو 

های کشور فعاليت خود را در  ، برخی از پاالیشگاه4996و  4995 های ها: در سال در پاالیشگاه سازی بنزین –

های آبادان )احداث مجتمع جدید کت کراکر(،  توان به پاالیشگاه اند که می سازی آغاز نموده خصوص طرح بنزین

 ره نمود. شهيد تندگویان تهران، تبریز، اصفهان و بندرعباس اشا

 تمامی 4932پایان سال هزار بشکه در روز. تا  49سازی پاالیشگاه اصفهان با ظرفيت  حداث مجتمع بنزینا ،

پایان یافته  ISOاندازی شده و عمليات نصب و مکانيکال واحد  راه CCRو  NHTواحدهای این طرح اعم از: 

باشد، لذا پس از  ست این واحد بر عهده پاالیشگاه میبرداری شده است و از آنجا که تأمين کاتالي و تحویل بهره

 برداری خواهد رسيد.  تأمين کاتاليست به بهره

  هزار بشکه در روز. پيشرفت فيزیکی  25توليد بنزین پاالیشگاه بندرعباس )بنزین سازی( با ظرفيت افزایش

 به  4935رح در سال گردد این طبينی میپيش باشد. درصد می 45/35، 4931این طرح تا پایان سال 

 برداری برسد.بهره

ميليون متر مکعب گاز  9/9ميليارد مترمکعب سوخت گاز پاالیشگاهی و گازطبيعی و  2/6، حدود 4931در سال 

 های مایع سبک و سنگين در سيستم پاالیشی کشور به مصرف رسيده است. مایع و سوخت

 

 هاي نفتی فرآوردهو واردات صادرات  -4-1-1

های عمده نفتی کشور شامل نفت کوره، نفت گاز و نفت سفيد بوده که به طور عمده  ، صادرات فرآورده4931در سال 

ترین محصول صادراتی ایران، نفت کوره های صادراتی بندرعباس، بندر ماهشهر و الوان صورت گرفته است. عمده از پایانه

ن ليتر در روز رسيده است. ميزان صادرات نفت گاز و ميليو 57/27درصد رشد نسبت با سال گذشته به  9/13است که با 

ميليون ليتر در روز رسيد.  95/9و  5/5برابر شد و به  16و  291نفت سفيد در این سال نسبت به سال قبل به ترتيب 

 
 ( واحد تصفيه هيدروژنی نفتا4

 م )اکتانایزر(وواحد تبدیل کاتاليستی با احيای مدا (2

 ( واحد ایزومریزاسيون9
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. پيش باشد میها  علت اصلی این افزایش، افزایش توليد و توسعه شبکه گازرسانی در کشور و اختصاص گاز بيشتر به نيروگاه

همچنين در سال مزبور، شده است.  تأمين میهای مایع مانند نفت گاز و نفت کوره  ها از سوخت از این، سوخت اصلی نيروگاه

مصرف نفت سفيد نيز به سبب گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها، کاهش یافته و زمينه صادرات آن فراهم گردیده 

شبکه گازرسانی، کشور به جایی خواهد رسيد که فقط از توسط ه نقاط است. به زودی با تحت پوشش قرار گرفتن هم

های توليدی، صنعتی و خانگی  در واقع زمانی که بخش خواهد شد.های نفتی در ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده  فرآورده

زیست محيطی ی هاامکان کاهش آلودگی ،های نفتی کشور تحت پوشش گاز باشند، ضمن امکان افزایش صادرات فرآورده

های نفتی در کشور، ایران به تدریج وارد بازار صادرات  نيز وجود خواهد داشت. با صعودی شدن ميزان صادرات فرآورده

براساس . گردد این عرصه میالمللی  های نفتی خواهد شد و به دنبال مستحکم کردن جایگاه خود در ميان فعاالن بين فرآورده

ميليون ليتر در روز صادرات نفت گاز  93/49، مقرر گردیده بود که در این سال 4931سال های وزارت نفت برای برنامه

گذاری انجام شده برای صادرات این فرآورده محقق شده  درصد هدف 65/51صورت گيرد که با توجه به این عملکرد، تنها 

ميليون ليتر باشد که عملکرد  97/49روزانه  ها مقرر گردیده بود که صادرات نفت کوره در این سالاست. همچنين، در برنامه

 دهد. گذاری انجام شده برای صادرات این فرآورده را نشان می درصد هدف 57/452ميليون ليتر در روز و  57/27

 6/449به استثنای بنزین که نسبت به سال قبل افزایشی به ميزان های عمده نفتی  ، واردات فرآورده4931در سال 

دهد که همواره  نشان می ی گذشتهها روند مصرف بنزین در کشور طی سالبررسی هش داشته است. درصد داشته، کا

بندی بنزین و  با اجرای طرح سهميه ،4996-99ی ها مصرف بنزین در ایران باالتر از ميزان توليد بوده است. در سال

، همزمان با 4993-34های  در سال ست.افزایش مصرف بنزین تا حدودی مهار شده ا ،ها همچنين قانون هدفمندی یارانه

تصویب و اجرای تحریم واردات بنزین به ایران و به دنبال آن توليد بنزین )ریفرميت( پتروشيمی در برخی واحدهای 

اما با ميزان واردات این فرآورده نفتی به شدت کاهش یافت.  ،پتروشيمی آروماتيک کشور، به جهت مدیریت این موضوع

ها در پاالیشگاه امام خمينی )ره( شازند، واردات بنزین در  ی طرح افزایش ظرفيت و بهبود کيفيت فرآوردهبردار وجود بهره

ميليون ليتر در روز رسيد. از دیگر  33/3به  31به طوری که در سال ، بار دیگر روند صعودی گرفت، 4932-31های  سال

ها و اجرای نامطلوب این فاز و فاز سوم هدفمندی و  ی یارانهدالیل افزایش واردات، تأخير در زمان اجرای فاز دوم هدفمند

موجب توقف کامل توليد  ،ًکه نهایتا بود دیدگاه منفی مسئولين وزارت نفت دولت یازدهم درباره توليد بنزین پتروشيمی

 شد. 4939آن در اواخر بهار سال 

 

 هاي نفتی انتقال فرآورده -15-1-1

پيما،  های جادهآهن، نفتکش دارهای راهدر ایران از طریق خطوط لوله، مخزن های نفتیعمليات انتقال فرآورده

در مجموع  4931گيرد. در سال رسان صورت می های سوخترسان و کشتی پيما، شناورهای سوخت های جاده گازکش

تر کاهش داشته ميليون تن کيلوم 769ميليون تن کيلومتر انواع فرآورده نفتی حمل شده که نسبت به سال قبل  96123

درصد از کل عملکرد انتقال(  6/59های نفتی در این سال متعلق به خطوط لوله )با  است. بيشترین سهم انتقال فرآورده
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ميليون تن کيلومتر نسبت به سال گذشته  4426های نفتی توسط خطوط لوله به ميزان است که حجم انتقال فرآورده

های نفتی در کشور به  برداری و در دست اجرا در خصوص انتقال فرآورده بهرههای در حال  است. اهم طرح کاهش داشته

 باشد:  شرح ذیل می

طرح افزایش ظرفيت انتقال سه فرآورده بنزین، گازوئيل و نفت سفيد از مسير تبریز به مياندوآب و مراغه و  –

باشد. این کار با احداث هزار بشکه در روز می 65مسير تبریز به خوی و اروميه هر یک به ظرفيت تقریبی 

کيلومتر در دست انجام  463اینچ جدید به طول  41خانه جدید در تبریز و همچنين ایجاد خط لوله تلمبه

باشد. هدف از بخش پروژه تبریز / خوی / اروميه افزایش ظرفيت انتقال این سه فرآورده از تبریز به اروميه تا  می

بی وقفه به شهرهای شمال دریاچه اروميه با احداث تأسيسات و  هزار بشکه در روز و سوخت رسانی 65سقف 

ها در خط تبریز / اروميه از طریق کارفرما انجام شده  تأمين لوله 4931تا پایان سال  باشد.اینچ می 41خط لوله 

و پيشرفت فيزیکی کل این طرح تا پایان این سال، به دليل مشکالت موردی در تحصيل اراضی و عدم تحویل 

 باشد.  درصد می 97/66 خانه، موقع زمين تلمبه به

هزار بشکه در روز.  459ری به ميزان  –کاشان  –های نفتی مسير نائين  طرح افزایش ظرفيت انتقال فرآورده –

، به دليل ادامه مشکالت و تأخيرات ناشی از عدم تأمين 4931پيشرفت فيزیکی کل این طرح تا پایان سال 

 باشد. درصد می 92/55شکالت انتقال و تأمين ارز، مالی به موقع و کافی و م

هزار بشکه  999/ تهران تا حدود های نفتی )بنزین، گازوئيل و نفت سفيد( مسير آبادان/ اراك طرح انتقال فرآورده –

های آبادان، اراك و کرمانشاه را جهت مصارف شهرهای مرکزی ایران با احداث خط در روز از توليدات پاالیشگاه

 495نماید. احداث خطوط لوله جدید آبادان به اهواز به طول تقریبی  کيلومتر منتقل می 659طول  لوله به

کيلومتر و  499کيلومتر، سبزآب به تنگ فنی به طول تقریبی  419کيلومتر، اهواز به سبزآب به طول تقریبی 

، به 4931تا پایان سال  کيلومتر در دست انجام است. پيشرفت فيزیکی طرح 299اراك به ری به طول تقریبی 

 باشد. درصد می 94/29 ریزی، هماهنگی و اجرای مناسب عمليات اجرایی، دليل ضعف پيمانکار در برنامه

اینچی نفت کوره در  26طرح احداث خطوط لوله آبادان/ ماهشهر: هدف از این طرح، احداث خط لوله تکميلی  –

وب شهرستان ماهشهر است. با توجه به عدم کارایی الزم واقع در جن Back Areaحد فاصل پاالیشگاه آبادان تا 

اینچ در حد فاصل  26کيلومتر خط لوله  7خط لوله رو زمينی و عدم مجوز زیست محيطی مقرر گردیده 

خانه  ماهشهر به صورت دفنی اجرا گردد و نهایتاً در محوطه تلمبه foreshoreتا منطقه  Back Areaمنطقه 

، در حال رفع 4931گردد. این طرح در سال کوره به یک ترمينال جدید متصل ماهشهر و جنب مخازن نفت 

های  باشد و در حال انجام پيگيری می Back Areaاینچ نفت کوره  26نواقص و آغاز به کار عمليات خط لوله 

 باشد. میبردار  الزم برای تحویل موقت به بهره

رسانی به نيروگاه چابهار دف این طرح، سوخترسانی به نيروگاه چابهار: هطرح احداث خط لوله سوخت –

 باشد. درصد می 62/69، 4931فيزیکی این طرح تا پایان سال باشد. پيشرفت  می

هزار بشکه نفت  999اینچ بندرعباس/ سيرجان/ رفسنجان: هدف از این طرح، انتقال  26طرح احداث خط لوله  –
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ر روز کاری از مرکز انتقال بندرعباس به مرکز انتقال هزار بشکه بنزین د 969هزار بشکه نفت سفيد و  999گاز، 

قطب آباد و مهرآران و تغذیه انبارهای نفت رفسنجان و سيرجان، انتقال محصوالت پاالیشگاه ستاره خليج فارس 

باشد. پيشرفت فيزیکی این طرح اینچی می 9به مرکز کشور و تغذیه انبار نفت شهر سيرجان توسط یک انشعاب 

 باشد. درصد در مرحله طراحی تفصيلی و بازنگری مهندسی پایه می 99/6، 4931ل تا پایان سا

طرح با هدف احداث و نوسازی های جدید آبادان/ ماهشهر: این  ها و پایانه خانه طرح احداث مجموعه تلمبه –

پاالیشگاه های اداری و عملياتی ناحيه آبادان، گوشه شمال شرقی  ها، ساختمان ها، پایانه خانه مجموعه تلمبه

ای از امکانات و تأسيسات با فناوری جدید،  هکتاری تعریف گردید تا مجموعه 25آبادان در زمينی حدوداً 

 باشد. درصد می 9/1، 4931فيزیکی این طرح تا پایان سال جایگزین گردد. پيشرفت 

راتی ماهشهر: این اینچ فرآورده از انبار نفت جدید نوربخش به بندر صاد 21طرح احداث دو رشته خط لوله  –

های بنزین و نفت گاز بين انبار  اینچ جهت انتقال دو طرفه فرآورده 21طرح با هدف احداث دو رشته خط لوله 

هزار بشکه در روز  999کيلومتر و با ظرفيت  3بندر صادراتی ماهشهر به طول  6نفت نوربخش و اسکله شماره 

 49در صادراتی ماهشهر با احداث دو رشته خطوط فرعی و اتصال به مخازن فرآورده در مجموعه تأسيسات بن

درصد و در مرحله تحویل موقت خط به  2/33، 4931پيشرفت فيزیکی این طرح تا پایان سال باشد.  میاینچ 

 باشد. بردار می بهره

ان رسهای سوختدرصد، کشتی 9/23پيما های جادههای نفتی، سهم نفتکش، از کل انتقال فرآورده4931در سال 

 درصد بوده است. 9/9های نفتی درصد و سایر وسایل انتقال فرآورده 7/5آهن  دارهای راهدرصد، مخزن 4/6

ها به بنادر ایران، کسب  های وزارت نفت در بخش نقل و انتقاالت دریایی، جذب هرچه بيشتر کشتیاز دیگر برنامه

های موجود در کشور و ایجاد اشتغال  بنادر و زیرساخت سهم مناسب از بازار فروش سوخت با ارزش افزوده بيشتر، توسعه

 باشد: باشد. بدین منظور طرح زیر در دست اجرا میدر صنعت بانکرینگ میها  در ارائه خدمات جانبی به کشتی

طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر: هدف از این طرح بازسازی و نوسازی تأسيسات موجود در بندر  –

گيری از های جهانی، به منظور بهرهرچوب ضوابط و استانداردهای قابل قبول ترمينالصادراتی ماهشهر در چا

هزار تنی در  99های این بندر جهت واردات و صادرات مواد نفتی و پتروشيمی، ایجاد قابليت پهلوگيری کشتی

مخازن جدید  اسکله موجود و احداث 6ها )بانکرینگ(، بازسازی گيری کشتیبندرگاه، ایجاد تسهيالت سوخت

و پيشرفت فيزیکی کل طرح تا برداری رسيده  ميليون بشکه بوده است. بخش دریا به بهره 7/9به ظرفيت کل 

 باشد. درصد می 97/39، 4931پایان سال 

ریال بر تن کيلومتر هزینه  1/5954های نفتی، ميليارد تن کيلومتر انواع فرآورده 1/96، برای انتقال 4931در سال 

ریال بر تن کيلومتر افزایش یافته است.  6/399 ،نسبت به سال قبلهای نفتی های فرآوردههزینهسال، این در شده است. 

ریال بر تن کيلومتر و کمترین هزینه حمل مربوط  1/4597پيما به ميزان بيشترین هزینه حمل مربوط به گازکش جاده

  ریال بر تن کيلومتر بوده است. 7/291به خط لوله به ميزان 
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 هاي نفتی خام و فرآورده مخازن نگهداري نفت -11-1-1

ميليون بشکه  9/24سازی نفت و ميعانات گازی در انبارهای پاالیشگاهی برابر با  ، ظرفيت کل ذخيره4931در سال 

هزار بشکه افزایش داشته است. این امر به دليل افزایش ظرفيت انبارهای  9/2246بوده که نسبت به سال گذشته،  

سازی  در این سال، ظرفيت ذخيرهباشد.  پاالیشگاه بندرعباس و اصفهان می 2نگهداری نفت خام و ميعانات گازی در 

کرده است. این ظرفيت برای برخی از  روز کفایت می 4/44خام پاالیشگاهی به طور متوسط برای  انبارهای نفت 

های اراك، تهران، کرمانشاه،  روز و برای پاالیشگاه 49تر از های کشور نظير آبادان، اصفهان، تبریز و شيراز کم پاالیشگاه

سازی نفت خام به درصد ظرفيت ذخيره 3/96باشد. در سال مزبور،  روز می 21تا  42الوان و بندرعباس بين 

ها قابليت دریافت های بندرعباس، اراك، اصفهان، تهران و آبادان اختصاص داشته است. این پاالیشگاه پاالیشگاه

در مقابل کمترین  باشند. های وارداتی از طریق خطوط لوله ارتباطی انبار و اسکله شهيد رجایی را نيز دارا می آوردهفر

های کرمانشاه، شيراز، الوان و  پاالیشگاهمربوط به  به دليل نزدیکی به مبادی توليد نفت، سازی نفت خام ميزان ذخيره

ها و انبار  ای در پاالیشگاه ها، انبارهای ذخيره ی نفتی توليد شده در پاالیشگاهها سازی فرآورده . برای ذخيرهباشد تبریز می

سازی  ، حجم کل ذخيره4931ها و نقاط استراتژیک کشور ایجاد شده است. در سال  های نفتی در جوار پاالیشگاه فرآورده

 ميليون بشکه بوده است. 9/95های کشور بالغ بر  های نفتی در پاالیشگاه فرآورده

 

 هاي نفتی   مصرف فرآورده -12-1-1

ميليون ليتر  9/25346درصد افزایش داشته و به  4/2، مصرف بنزین نسبت به سال گذشته، 4931در سال  بنزين:

باشد. مصرف  کننده بنزین در کشور می ترین بخش مصرف درصد، عمده 7/33رسيد. بخش حمل و نقل با سهمی حدود 

، افزایش یافت، چرا که تومانی و تک نرخی شدن قيمت بنزین 799ای  سهميهبنزین  رغم حذف بنزین در این سال، علی

ای بودند، تمایل بيشتری به  با اتمام فرصت ارائه شده تا پایان آبان ماه، آن دسته از کسانی که هنوز دارای بنزین سهميه

افزایش ساالنه توليد خودرو توان به   ده میهای خود نشان دادند. از دیگر دالیل افزایش مصرف این فرآور استفاده از کارت

، تابستانی و افزایش حجم سفرهای بين شهری به دليل شروع سفرهای نوروزی های عرضه سوخت، و افزایش جایگاه

 روزهای پایانی ماه صفر و تعطيالت عيد سعيد فطر اشاره کرد.  های مذهبی تاسوعا و عاشورای حسينی، تعطيالت مناسبت

های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتيب با  بيشترین حجم مصرف بنزین مربوط به استان ،4931در سال 

های ایالم، خراسان شمالی و  ميليون ليتر و کمترین حجم مصرف آن مربوط به استان 4/4772و  4/4931، 4/5465

در سال مزبور، مصرف بنزین موتور ميليون ليتر بوده است.  9/499و  9/473، 9/465کهگيلویه و بویراحمد به ترتيب با 

های تهران، البرز، مازندران و فارس افزایش داشته است. ميزان  ها به ویژه استان نسبت به سال گذشته در بيشتر استان

ميليون  6/51و  9/51،  3/69، 1/493افزایش مصرف بنزین موتور در چهار استان ذکر شده نسبت به سال قبل به ترتيب 

گرمای زود هنگام هوا، به جهت حفظ محيط زیست،  1این افزایش به دليل افزایش مصرف بنزین یورو  باشد. ليتر می

 ا در این سال بوده است.هافزایش تعداد حضور مسافران و افزایش مصرف سوخت نيروگاه

های  هحاکی از آن است که مصرف این حامل انرژی در اکثر ما 4931های مختلف سال  بررسی مصرف بنزین در ماه
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 سال )به استثنای فرودین، آبان و دی( نسبت به سال قبل افزایش داشته است. 

 9/91ميليون ليتر رسيد که در مقایسه با سال گذشته  7/9159به  4931مصرف نفت سفيد در سال  نفت سفید:

ارف غير های پتروشيمی )مصدرصد کاهش داشته است. این امر عمدتاً ناشی از کاهش مصرف نفت سفيد در بخش

ميليون ليتر کاهش  9/557و  5/927، 9/4141بوده که نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان ها  انرژی(، خانگی و نيروگاه

توان به گسترش شبکه گازرسانی در سرتاسر کشور و اجرای  از جمله دالیل کاهش مصرف نفت سفيد می .داشته است

مطلوب آب و هوایی فصل زمستان، نظارت بر عرضه این فرآورده و طرح پایش مصرف واقعی )راستی آزمایی(، شرایط 

مدیریت مصرف بهينه سوخت، اجرای طرح بازنگری کاالبرگ نفت سفيد، ثبت نام خانوارها در سایت تجارت آسان، 

 ای شدن سهميه نفت سفيد و مصرف کم این فرآورده به اقتضای فصول نيمه نخست سال اشاره کرد. منطقه

، کرمانشاه و سيستان و بلوچستان ،های آذربایجان غربی بيشترین مصرف نفت سفيد مربوط به استان ،4931در سال 

ميليون ليتر و کمترین مصرف این فرآورده مربوط  6/999و  9/999، 1/115، 9/519به ترتيب به ميزان  خراسان رضوی

ميليون ليتر بوده است. در این  6/43و  9/47، 3/41، 4/7های قم، هرمزگان، بوشهر و سمنان به ترتيب به ميزان  به استان

، خوزستان و سيستان و بلوچستانمرکزی، کرمانشاه، های  استان ها به استثنای سال، مصرف نفت سفيد در کليه استان

های مرکزی و  نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. الزم به ذکر است که مصرف این فرآورده در استان بوشهر

که این امر تنها ناشی از افزایش خوراك مصرفی واحدهای  برابر شده 2/4و  9/4ت به سال قبل به ترتيب کرمانشاه نسب

در استان سيستان و بلوچستان نيز به دليل سرمای شدید زمستان و کمبود گاز، باشد.  می ها پتروشيمی در این استان

ت. در استان خوزستان، افزایش مصرف این فرآورده درصد افزایش یافته اس 2/43مصرف این فرآورده نسبت به سال قبل، 

در استان بوشهر، باشد.  بوده که عمدتاً به دليل افزایش مصرف نفت سفيد در بخش عمومی می 4/49نسبت به سال قبل 

فقط در مناطقی که دسترسی به سوخت گاز ندارند از  ،این استانصورت گرفته در بسياری از نقاط با توجه به گازرسانی 

 9/4این استان نسبت به سال قبل افزایش ناچيزی به ميزان نفت سفيد در مصرف نمایند. لذا  ن فرآورده استفاده میای

به ترتيب به اصفهان، یزد و آذربایجان شرقی های  درصد داشته است. همچنين، مصرف این فرآورده به ویژه در استان

م عدعمدتاً به دليل در اصفهان، داشته است که این امر درصد نسبت به سال قبل کاهش  9/23و  6/92، 7/36ميزان 

استان یزد به دليل مدیریت مصرف توسط باشد. در  خوراك مصرفی واحدهای پتروشيمی در این استان می مصرف برای

کنندگان، کنترل و نظارت مستمر و ادامه گازرسانی به صنایع، شهرها و روستاهای این منطقه و در آذربایجان  مصرف

باشد.  ی به دليل بازنگری فرآیند توزیع کاالبرگ نفت سفيد خانوارها و همچنين نظارت بر عرضه این فرآورده میشرق

 ها به استثنای آذر و دی ماه نسبت به سال قبل کاهش داشته است.  همچنين در این سال، مصرف نفت سفيد در تمام ماه

ميليون ليتر  9/99794هش نسبت به سال گذشته به درصد کا 7/45، مصرف نفت گاز با 4931در سال  نفت گاز:

یافته کاهش عمومی ها به استثنای بخش  رسيد. در سال مزبور، مصرف این فرآورده نسبت به سال گذشته در کليه بخش

و حمل و نقل  های نيروگاهی نسبت به سال قبل، مربوط به بخش 4931است. بيشترین کاهش مصرف نفت گاز در سال 

باشد. کاهش مصرف این فرآورده در بخش نيروگاهی به دليل  میميليون ليتر  9/2563 و 6/2799 ميزانبه ترتيب به 

ها و صنایع و کاهش  افزایش ظرفيت توليد گازطبيعی در کشور بوده که این امر باعث افزایش ميزان گازرسانی به نيروگاه
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مصرف ای در کاهش آالیندگی هوا داشته است.  الحظه، که تأثير قابل مباشد های مایع از جمله نفت گاز می مصرف سوخت

این فرآورده در بخش حمل و نقل به دليل کامل شدن طرح پيمایش و تجهيز ناوگان حمل و نقل به سامانه موقعيت یاب 

استفاده شهروندان از وسایل نقليه و همچنين های کنترلی مبارزه با قاچاق سوخت  )جی پی اس( و نيز نظارت و پایش

گين جهت آرامش ترافيکی در ایام نوروز و غيره کاهش نقل وسایط سنو در ایام سال نو، محدودیت در حمل  شخصی

مدیریت مصرف توسط به دليل  ،نيزنسبت به سال قبل ها  یافته است. در سال مزبور، کاهش مصرف در سایر بخش

اجرای جدول روستاهای فاقد گاز مایع، و رها گازرسانی به صنایع، شهروند کنندگان، کنترل و نظارت مستمر ادامه  مصرف

ها بر اساس این جدول، اجرای طرح راستی آزمایی و تبدیل سوخت  ای در برخی از شهرها و کاهش سهميه منطقه

بخش حمل و نقل با داشتن باشد.  می های آب کشاورزی واحدهای صنعتی مرغداری به گاز طبيعی و برقی کردن چاه

 . ستاکننده نفت گاز کشور  بزرگترین مصرفدرصد،  4/53سهمی حدود 

بيشترین مصرف نفت گاز مربوط به  ی کشور کاهش داشته است.ها ، مصرف نفت گاز در اکثر استان4931در سال 

و کمترین مصرف ليتر ميليون  3/2243و  2/2515، 1/2516های اصفهان، تهران و خوزستان به ترتيب به ميزان  استان

 6/299، 9/414های کهگيلویه و بویراحمد، ایالم و چهارمحال و بختياری به ترتيب به ميزان  استان این فرآورده مربوط به

باشد. در این سال، بيشترین افزایش مصرف این فرآورده نسبت به سال قبل مربوط به  ميليون ليتر می 3/296و 

ميليون ليتر و بيشترین کاهش مصرف  9/3و  6/99، 7/99های آذربایجان غربی، گيالن و ایالم به ترتيب به ميزان  استان

باشد. افزایش  میميليون ليتر  9/692و  2/639، 1/993به ترتيب به ميزانفارس، اصفهان و کرمان های  مربوط به استان

مصرف نفت گاز در استان ایالم نسبت به سال قبل، به دليل شروع ماه محرم و آغاز حرکت مشتاقان زیارت حرم 

در  نفت گازبه دليل افزایش مصرف گيالن،  در استانمت کربال از نقاط مرزی مهران، شلمچه و چذابه، سيدالشهدا به س

افزایش تردد خودروهای عبوری سنگين به دليل آذربایجان غربی نيز در استان و ها  های عمومی، صنایع و نيروگاه بخش

افزایش برداشت مجری ساخت سد و نيروگاه سردشت های مرزی تمرچين و کيله،  جهت واردات و صادرات کاال از بازارچه

ها بر این اساس و افزایش نظارت مبارزه با  ای و کاهش سهميه و افزایش اداوات کشاورزی، اجرای جدول جدید منطقه

 باشد.  های عمرانی می و کاهش فعاليتقاچاق سوخت 

ه دليل کاهش مصرف نفت گاز در کليه بنسبت به سال قبل،  فارس در استاندر سال مزبور، کاهش مصرف نفت گاز 

ها به استثنای بخش عمومی، در استان اصفهان ناشی از کاهش مصرف بخش نيروگاهی و حمل نقل و در استان  بخش

روزی مجاری عرضه،  کنندگان عمده و جزء، کنترل شبانه کرمان نيز به دليل بازدیدهای ميدانی و منظم از مصرف

  باشد. ، می1بندی شماره  و اجرایی کردن جدول سهميه 2شماره  برداری از جایگاه شرکتی بهره

درصد  9/22ميليون ليتر رسيد که نسبت به سال گذشته  4/49932، مصرف نفت کوره به 4931در سال  نفت کوره:

 افزایش ميزانو به دنبال آن،  کاهش داشته است. این کاهش عمدتاً ناشی از گسترش شبکه گازرسانی در سرتاسر کشور

های کنترلی بر  ، تشدید نظارتهای مایع از جمله نفت کوره ها و صنایع بزرگ و کاهش مصرف سوخت گازرسانی به نيروگاه

های قند و  های آجرپزی به دليل کاهش تقاضای بازار، اتصال کارخانه شبکه توزیع، راستی آزمایی، کاهش فعاليت کوره

، واحدهای نيروگاهی بخش 4931باشد. در سال  الگوی مصرف میسيمان به شبکه گاز، مدیریت مصرف و منطقی کردن 
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 و ها به استثنای بخش حمل مصرف این فرآورده در کليه بخشسال،   اند. در اینخصوصی نيز مصرف نفت کوره داشته

 ای داشته است.  قابل مالحظهنقل کاهش 

اند. بودهها  ه نفت کوره در بين دیگر بخشکنند درصد بيشترین مصرف 3/54ها با سهمی معادل  ، نيروگاه4931در سال 

درصد  9/26رسد، که در این سال نسبت به سال قبل،  ها به مصرف می نفت کوره در بخش حمل و نقل جهت سوخت کشتی

های داخلی به ویژه در خوزستان و   افزایش داشته است. این افزایش عمدتاً ناشی از مصرف داخلی نفت کوره در کشتی

 است.  هرمزگان بوده

مازندران به ترتيب به ميزان خوزستان و های هرمزگان،  در سال مزبور، بيشترین مصرف نفت کوره مربوط به استان

های اردبيل و کهگيلویه و  ميليون ليتر و کمترین مصرف نفت کوره مربوط به استان 5/4541و  3/4695، 2/5495

های گلستان، گيالن و لرستان به  ین دو استان، مربوط به استانميليون ليتر و پس از ا 7/9بویراحمد هرکدام به ميزان 

 باشد.  ميليون ليتر می 2/5و  5/1، 4/1ترتيب به ميزان 

های چهارمحال و بختياری،  به استثنای استانکاهش داشته، ها  ، مصرف نفت کوره در تمامی استان4931در سال 

داشته است. این افزایش  درصد افزایش 6/49و  9/24، 1/61يزان نسبت به سال قبل به ترتيب به مکه همدان و هرمزگان 

در استان چهارمحال و بختياری به دليل فعاليت مجدد کارخانه سيمان و تأمين سوخت مورد نياز این کارخانه با توجه به 

تان هرمزگان ، در استان همدان به دليل افزایش مصرف در بخش نيروگاهی و در اسمزبورقطعی گاز آن در زمستان سال 

 باشد.  های عمومی و حمل و نقل می به دليل افزایش مصرف در بخش

های سال  ، حاکی از آن است که مصرف این فرآورده در اکثر ماه4931بررسی روند مصرف ماهانه نفت کوره در سال 

 کاهش داشته است. اردیبهشت و اسفند به استثنای 

هزار تن رسيد. این  4/2467درصد افزایش نسبت به سال قبل، به  2/5با  4931مصرف گاز مایع در سال  گاز مايع:

نسبت به بنزین و افزایش  CNGميزان افزایش بيشتر به دليل تک نرخی شدن قيمت بنزین و پائين آمدن قيمت گاز 

 باشد.  های عرضه این سوخت پاك می سفرهای درون شهری و برون شهری و نيز افزایش شمار جایگاه

 

 هاي نفتی خام و فرآوردهمت نفت قی -11-1-1

درصد نسبت به سال  9/13و  4/17، قيمت جهانی نفت خام سبک و سنگين ایران با کاهشی معادل 2945در سال 

به شدت کاهش یافته است. این کاهش  2945دالر به ازای هر بشکه رسيد. قيمت نفت خام در سال  9/19و  5/54قبل، به 

های چين، رشد توليد نفت اوپک، به توافق نرسيدن اعضای اوپک بر سر کاهش توليد،  خانههای کار به دليل کاهش فعاليت

باشد. از سوی دیگر، افزایش توليد نفت آمریکا از منابع غير متعارف افزایش ارزش دالر به دنبال افزایش نرخ بهره آمریکا می

گيرد و به  به بازار نفت خام بيش از حد صورت می تعادل عرضه در بازار نفت جهان را تغيير داده و در حال حاضر، عرضه

جمله دالیل دیگر در کاهش قيمت نفت خام در سال مورد همين دليل قيمت نفت به شدت افت کرده و روند نزولی دارد. از 

ا کشور عربی دیگر حاشيه خليج فارس ب 5بررسی، تنش ميان ایران و عربستان سعودی و قطع رابطه دیپلماتيک عربستان و 

 ایران بوده که نوسان شدید قيمت نفت را در خاورميانه به عنوان منبع اصلی تأمين نفت به وجود آورده است. 
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از جمله: بنزین سوپر، سوخت سبک و سنگين جت و های نفتی  ، قيمت اسمی فروش برخی از فرآورده4931در سال 

 ها نسبت به سال قبل افزایش داشته است. نفت کوره در سایر بخش

 

 گازطبیعی  -9-1

 میادين و ذخاير گاز طبیعی -1-9-1

ميدان سازندی و گنبدی )مارون خامی،  5ميدان گازی در مناطق خشکی و دریایی شامل:  21، تعداد 4931در سال 

ميدان مستقل گازی در مناطق خشکی )گنبدلی، هما، نار، شانول،  41مسجد سليمان، لب سفيد، پازنان، نفت سفيد(، 

ميدان در مناطق دریایی  1وی، سرخون، سراجه، آغار، تنگ بيجار، مزدوران، گورزین، شوریجه، تابناك( و الوان، ورا

. در این سال گازطبيعی در ميادین پازن، دوستکو و سفيد دنگ اند)داالن، کنگان، سلمان، ميدان پارس جنوبی( فعال بوده

  ميليارد متر مکعب برآورد گردید. 129کشف گردید که در مجموع حجم گاز قابل استحصال اکتشافی 

 7/99 به ميليارد متر مکعب افزایش نسبت به سال قبل، 299با حدود  ذخایر قابل استحصال گازطبيعیميزان کل 

، شرکت بریتيش پتروليوممنتشره از سوی  2945سال بر اساس آخرین آمار رسيد.  4931در سال  تریليون مترمکعب

نخست کشورهای دارنده ر گازطبيعی جهان را در اختيار دارد و همچنان دارای جایگاه درصد از ذخای 49ایران حدود 

 ترین دارنده ذخایر گاز جهان بود،بزرگ متمادی ليانروسيه که برای سا کشور خایر گازطبيعیاست. ذذخایر گازی جهان 

 تریليون متر 9/92 ال گذشته بهتریليون مترمکعب در س 1/92 از ،2941ميليارد متر مکعب کاهش نسبت به سال  95با 

 و در جایگاه دوم پس از ایران قرار گرفت.  یافتکاهش مکعب 

 

 تولید گاز غنی  -2-9-1

و سازندهای کالهک گاز گویند که به صورت گاز توليدی از منابع نفت و گاز قبل از انجام فرآورش را گاز غنی می

ميليون مترمکعب  9/749 ، روزانه4931توليد گاز غنی در سال  کل باشد.ستقل قابل دسترسی میگاز ميادین مو گازی 

ميليون متر مکعب از گاز همراه  9/77ميليون متر مکعب آن از گاز ميادین مستقل خشکی و دریایی،  3/642که  بود

 ی توليد شده است. گاز یگاز کالهک و سازندهاميليون متر مکعب از ميادین  7/29ميادین خشکی و دریایی و 

به علت افزایش توليد گاز ميادین  نسبت به سال گذشته توليد گاز غنی کشور در این سالدرصدی  1/5ایش افز

مستقل به ویژه ميادین مشترك گازی پارس جنوبی بوده است. سهم توليد ميادین مستقل گازی از کل توليد گازغنی 

سال اخير به دليل مشکالت ناشی از تحریم و  درصد است که این سهم ساالنه در حال افزایش است. در چند 9/95کشور، 

با به ثمر  4939های فازهای پارس جنوبی، توليد رشد مورد انتظار را نداشت اما از سال کند شدن روند اجرائی پروژه

ماه   متوسط توليد گاز غنی کشور در آبانآن  49 و47، 46، 45، 42اندازی فازهای  راههای پارس جنوبی و رسيدن پروژه

. در این سال مصرف گاز غنی واحدهای پاالیشی و نم زدایی نسبت به ميليون مترمکعب در روز رسيد 9/749به  31ل سا

 ميليون متر مکعب در روز افزایش داشته است.  6/9سال قبل 

از گاز غنی پس از استخراج به کارخانجات گاز و گلذا  .دهند ها تشکيل می بخشی از گاز غنی را آب و سایر ناخالصی
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به گاز توليدی جهت تزریق همچنين مقداری از این شود.  زدایی تحویل داده می های گاز و واحدهای نم مایع، پاالیشگاه

 9/99، از کل گاز غنی مصرفی در کشور، 4931در سال  .گرددارسال میواحدهای پتروشيمی  بهمابقی نفتی و ميادین 

مصرف شده است. همچنين  کارخانجات گاز و گاز مایع درصد در 3/49و  های گاز و واحدهای نم زداییهپاالیشگادرصد در 

درصد در دیگر  1/4درصد در پتروشيمی و  3/9درصد جهت تزریق،  9/9آوری، درصد آن به صورت گازهای قابل جمع 1/9

يرد، در این سال گبا توجه به اینکه تزریق گاز عمدتاً با هدف صيانت از ميادین صورت می ها به مصرف رسيده است.بخش

در روز مواجه بوده است. این در حالی است که  یميليون مترمکعب 4/47ميزان تزریق گاز نسبت به سال گذشته با افزایش 

 درصد کاهش یافته است. 9/9ميزان گازهای قابل جمع آوری نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل، 

 

 تولید گوگرد -1-9-1

های گاز کشور، از کل گوگرد توليدی از پاالیشگاه است. ر تن گوگرد توليد شدههزا 6/4975 بيش از 4931در سال 

درصد  2/21با )پارس جنوبی  46الی  4درصد متعلق به فازهای  9/93درصد متعلق به پاالیشگاه هاشمی نژاد،  9/59

ليد گوگرد پارس جنوبی به افزایش تو باشد. درصد مربوط به پاالیشگاه ایالم می 9/2و  (افزایش در مقایسه با سال قبل

اندازی واحدهای گوگردسازی پاالیشگاه فازهای اهميت راهاست.  46و  45، 42برداری از فازهای اندازی و بهرهدليل راه

 باشد. پارس جنوبی در راستای کاهش آالیندگی گاز خروجی و کمک به حفظ محيط زیست می 46و  45

رسيد.  4931هزار تن کاهش در سال  7/23به  4939هزار تن در سال  4/59ميزان توليد گوگرد پاالیشگاه ایالم از 

درصد  2/75هزار تن بوده است. به عبارتی بيش از  1/993حدود  4931ميزان صادرات گوگرد از این محل، در سال 

 شده است. کشور مصرف  یداخل عیدر صنا یو مابقهای گاز، صادر پاالیشگاهاز توليدی گوگرد 
 

 زريق گاز و آب به میادين نفتی ت -9-9-1

ترین عوامل در صيانت از ذخایر نفتی و یکی از راهبردهای توليد به مخازن نفتی یکی از ضروری و آب تزریق گاز

عمده گاز گيرد اما  هم تزریق گاز شيرین و هم تزریق گاز ترش به مخازن نفتی کشور انجام می، در طول سال. پایدار است

تأمين گاز  نياز کشور به تزریق گاز به مخازن نفتی هر ساله در فصول سرد سال به دليلاست. ترش  گازتزریقی ایران، 

 یابد  کاهش میی مصرف

های خانگی و تجاری، نسبت به فصول سرد امکان بيشتری  اما در فصول گرم سال، با کاهش مصرف گاز در بخش

وزارت نفت موظف است کشور قانون برنامه پنجم توسعه  499 براساس بند شود. برای تزریق گاز به مخازن نفتی فراهم می

یک درصد افزایش یابد. علی رغم این  به ميزان کشور مخازن بازیافت برنامه ضریب طول تمهيداتی را فراهم نماید تا در

ليون بشکه مي 6/99ميليون متر مکعب گاز و  1/96ميزان تزریق روزانه گاز و آب کشور به ترتيب  4931سياست، در سال 

 درصد کاهش داشته است. 6/22افزایش و  7/43آب بوده که نسبت به سال قبل به ترتيب 

توان به نياز تأسيسات، تجهيزات و خطوط لوله به تعمير و نوسازی و از مهمترین علل کاهش تزریق آب به ميادین می

ميليارد مترمکعب  2/5حدود  4931ال سدر در مجموع همچنين عدم کفایت ظرفيت خطوط لوله تزریق آب اشاره کرد. 

 .رود ک رکورد جدید به شمار مییتزریق شد که ادین به ميبيشتر گاز 
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 پااليش گازطبیعی  -5-9-1

هينه کردن خواص گاز استخراجی از برای خالص کردن گاز و باز آن واحدی پردازشی است که  ،گاز االیشگاهپ

های گاز در پاالیشگاه .گردد تا گاز به صورت قابل مصرف در مصارف عمومی تبدیل شود های گاز استفاده می چاه

، بخش شيرین سازی، واحد تثبيت ميعانات گازی، واحد دریافت و جداسازی گاز و ميعانات گازیواحدهای متعددی نظير 

 نم زدایی و غيره وجود دارد. حدوا، واحد تصفيه گاز ترش

های بوشهر، خوزستان، هرمزگان، خراسان رضوی، فارس، ایالم پاالیشگاه گاز و واحد نم زدایی در استان 42در ایران 

مخازن گاز نار و کنگان، مزدوران، شوریجه، گنبدلی، آغار،  از عمدتاً ها و واحدهااین پاالیشگاهخوراك و قم وجود دارد که 

تأمين و داالن، سراجه، پارس جنوبی، تنگ بيجار، تابناك، شانول، وراوی و هما  ، نفت سفيد، سرخون، گورزینآغاجاری

 49-47و 46-45، 42، 49-3، 9-7-6، 5-1، 9-2، 4، شامل فازهای 4931گردد. مجتمع گاز پارس جنوبی در سال می

به هدف  اندتوانسته مشترك پارس جنوبی توليد از مخزندر  جنوبیبوده است. فازهای جدید مجتمع گازی پارس

  .یابنددست  خوداستراتژیک 

به تناسب افزایش بوده است. ميليون متر مکعب  1/777، روزانه 4931های گاز کشور در سال ظرفيت پاالیشگاه

انی گاز مصرف در داخل کشور و همچنين متناسب با افق ترسيمی در سند چشم انداز توسعه به منظور حضور در بازار جه

های  برخوردار بوده و با در نظر گرفتن طرح یظرفيت توليد، پاالیش و نم زدایی گاز طبيعی در ایران از روند رو به رشد

 ای این روند همچنان ادامه خواهد داشت.  توسعه

 های در دست اجرا، توسعه، تکميل و بهبود پاالیشی کشور به شرح زیر بوده است:  ، طرح4931در سال 

است. شروع احداث  شگاهیپاال نیدر ا عیگازما دياحداث واحد تولاز این طرح، دف ه فجر )کنگان(: گاز شگاهپاالی –

پایان سال  تا کهبوده ماه  21به مدت  99سال  بهشتیارد خیاز تارفجر جم گاز  شگاهیپاال گازمایع ديواحد تول

 نگيشيواحد پال یاندازجهت راه دیر گردمقردر این سال . درصد پيشرفت پروژه داشته است 499، جمعاً 4931

 مناقصه برگزار شود.

 ده است.رسي درصد 54/93به  31سال انیتا پا تکميل و بهبودکل طرح  شرفتپيپاالیشگاه گاز سرخون و قشم:  –

 47/33به  4931در سال  شگاهیپاال نیا یمگاوات  499 روگاهيپروژه ن شرفتيپ زانيمپاالیشگاه گاز پارسيان:  –

 یجنوبمجتمع پارس یتللوويک 492 احداث پست برقتوان به از دیگر عمليات این طرح می .ه استديرسدرصد 

به  4931پروژه در سال  شرفتيپ زانيم آغاز شد و 4993اشاره کرد که در ابتدای سال برای اجرای این طرح 

احداث واحد بودار شد، در این پاالیشگاه آغاز  4939عمليات دیگری که از اوایل سال  .ديدرصد رس 75/32

در پروژه  شرفتيپ زانيماست که  انيپارس شگاهیپاالکه مجری طرح آن  یمجتمع پارس جنوب یتن 999کننده 

 ه است.ديرسدرصد  76/73به  4931سال

 99 ميليون مترمکعب در روز است. این پروژه 1/9احداث پاالیشگاه گاز ایالم )ميمک(: ظرفيت این پاالیشگاه  –

 نتخاب مشاور به طول خواهد انجاميد و مشاور در حال به روزآوری قيمت و اسناد مناقصه می باشد.ماه پس از ا

روزانه  ديبا هدف تول جنوبی:پارس 21و  29و  22، 24و  29، 43، 49و  47، 46و  45، 41، 49 هایاحداث فاز –

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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 95/4ساالنه  ديتول نيمچنتن گوگرد و ه 199و یگاز عاناتيهزار بشکه م 75 ،یعيمترمکعب گازطب 6/56

درصد پيشرفت فيزیکی برای هریک از آغاز شد.  4993تن اتان، در سال  ونيليم کیو  عیازماگتن  ونيليم

 به ترتيب بدین شرح می باشد: ،4931سال  یتا انتهافازها 

درصد،  14/39، 49و  47های درصد ، فاز 19/39، 46و 45درصد، فاز  73/64، 41درصد، فاز  32/75، 49فاز   –

 درصد پيشرفت فيزیکی. 43/99، 21و 29، 22درصد و فازهای  65/95، 24و 29درصد، فاز  91/32، 43فاز 

 

 انتقال گازطبیعی  -6-9-1

. در این باشدکيلومتر می 7/96634، 4931طول خطوط انتقال گاز )فشار قوی( احداث شده در کشور تا پایان سال 

 به شرح زیر به بهره برداری رسيده است:  آن کيلومتر  9/979ال احداث شده که از این ميزان خط انتقکيلومتر  2/119سال 

 شهر نفت /چارمله  حد فاصل عراق صادرات لوله خط –

 سراسری ششم گاز انتقال خط روی بر دهلران - دزفول انشعاب –

 سراسری ششم گاز انتقال خط روی بر آبدانان -دهلران انشعاب –

 دشتخرم گاز انتقال خط –

 کرمان استان در کهنوج نيروگاه به گازرسانی –

 بندرعباس گاز انتقال خط اول بخش –

 فارس خليج ستاره نفت پاالیشگاه به گازرسانی –

 159  تا 119 کيلومتر حدفاصل سراسری دوم گاز انتقال خط از بخشی مسير تغيير –

 

 نییذخیره سازي گاز طبیعی در مخازن زيرزم -1-9-1

 توزیع و مساله انتقال تا گردیده سبب ایمن و پاك سوختی عنوان به کشور در طبيعی گاز مصرف روند گسترش

سازی هدف از ذخيره .آید شمار به صنعت این روی فرا هایچالش اصلی ترین از یکی کشور شبکه گاز در آن پایدار

باشد. می زگا لنتقاا یهاسيستمدر  فنعطااو  اریضطرا قعامودر  زگا مين، تأنمستاز رفمصا سائیاوج گازطبيعی، 

چرا که به طور اخص ميزان مصرف  است. سال های گرمبسيار بيشتر از ماههای سرد، در ایران در ماهمـصرف گـاز 

توان از باشد. به عبارتی میگازطبيعی در بخش خانگی و تجاری در فصول سرد سال بيش از سه برابر فصول گرم می

 .دنمو دهستفاا زیساهخيرذ به صورت دسر هایهما زنياتأمين  ایبرسال  مگر یهاهمادر  توليد هبالقو ضافیا یهاظرفيت

افتد های سرد سال است. هر چند این مشکالت عمدتاً در نقاط انتهایی شبکه اتفاق میزیرا مشکل اصلی تراز منفی در ماه

 ها و نقاط دورتر است.سرشاخه و بخشی از مشکالت زمستانی، وجود ضعف در شبکه انتقال گاز کشور، به ویژه در

های کنندگان گاز در قسمتبا توجه به تنوع اقليم و شرایط آب و هوایی ایران و این که بخش قابل توجهی از مصرف

 شود. تر میکوهستانی و سردسير ایران قرار دارند، چالش پایداری عرضه گاز در فصول سرد سال عميق

 در مخازنزیرزمينی به ویژه سازی  به خصوص بررسی ذخيره ،ازیس های ذخيره در حال حاضر اجرای طرح
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ها و تأثير آن بر پاالیش گاز از  کمبودهای ناشی از تحریم. از اهميت خاصی برخوردار استهيدروکربوری تخليه شده 

بسيار های سرد سال به مسئله  کنندگان، سبب شده کمبود گاز در ماهسویی و فرهنگ نادرست مصرف گاز در بين مصرف

ها قبل در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار گيری از مخازن گاز از مدتجدی تبدیل گردد. از این رو ایجاد و بهره

ها و گنبدهای نمکی برای ایران در نظر دارد از مخازن هيدروکربوری تخليه شده، آبخوانشرکت ملی گاز گرفته است. 

 قرار به توجه گيرد. باسازی در دو مخزن سراجه و شوریجه صورت میذخيره ذخيره سازی استفاده نماید. در حال حاضر،

 اوج در رنگی پر نقش کشور، شرق شمال و شمال در گاز مصرف ثقل مراکز نزدیکی در شوریجه و سراجه مخازن گرفتن

 کند. می ایفا سال سرد ماه های در سایی مصرف

 بوده مکعب متر ميليارد 2/2 با برابر شوریجه و سراجه سازیِ ذخيره مخازن به شده تزریق گاز حجم 4931 سال در

 در نيز مخازن این از شده برداشت گاز مقدار دیگر سوی از است. برخوردار قبل سال به نسبت یدرصد 17 افزایش از که

 را مکعب متر ميليارد 3/4 مقدار قبل سال به نسبت درصدی 2/92 رشدی با های سرد سالماه و مصرف اوج دوره خالل

  .دهدمی نشان

که نسبت به سال بوده ميليون مترمکعب  4/664سازی گاز کشور ، گاز باقی مانده در مخازن ذخيره4931در سال 

مخازن گازطبيعی که توسط شرکت ملی گاز در دست اجرا، بررسی و مطالعه درصد کاهش یافته است.  6/69قبل 

 باشند، عبارتند از:  می

باشد و ورودی گاز آن از طریق خط لوله پنجم تهران صورت از نوع هيدروکربوری می نمخز ینا مخزن سراجه قم:

 باشد.می در سال مترمکعبميليارد  (9/4و فاز دوم  5/4)فاز اول  9/9این مخزن  سازی حجم ذخيرهگيرد. حداکثر می

مدت زمان تزریق و  باشد. می روزدر  مترمکعبميليون ( 2/42و فاز دوم  9/3)فاز اول  22 مقطعی حداکثر قابليت برداشت

ماه در نظر گرفته شده است. با توجه به قرار گرفتن مخازن سراجه و شوریجه در  1و  7برداشت از این مخزن به ترتيب 

نزدیکی مراکز ثقل مصرف گاز در شمال و شمال شرق کشور، این دو مخزن نقش با اهميتی در اوج سایی مصرف در ماه 

 ا می کنند. های سرد سال ایف

، سوخت تأسيسات، گاز تزریقی به  گاز دریافتی از خطشامل  4931عملکرد مخزن ذخيره سازی سراجه در سال 

ميليون متر مکعب و گاز برداشتی از مخزن، ميعانات گازی، گاز تحویلی به  7/4999و  4/95، 9/4999مخزن به ترتيب 

 باشد.  ميليون متر مکعب می 3/971و  3/4925، 1/45، 7/4999خط و گاز باقی مانده در مخزن به ترتيب 

ورودی گاز به این مخزن از طریق ایستگاه  باشد واز نوع هيدروکربوری می نمخز ینا :مخزن شوريجه خراسان رضوي

)فاز اول و دوم هر یک  9/1این مخزن  سازی حجم ذخيرهحداکثر  گيرد.پاالیشگاه هاشمی نژاد صورت می 5/2شير، کيلومتر 

 مترمکعبميليون  (29)فاز اول و دوم هر یک  19 مقطعی حداکثر قابليت برداشت باشد.می در سال مترمکعبميليارد  (1/2

 ماه در نظر گرفته شده است. 1و  9مدت زمان تزریق و برداشت از این مخزن به ترتيب  باشد. میروز در 

مذکور شامل گاز دریافتی، سوخت تأسيسات و  ، عملکرد مخزن ذخيره سازی شوریجه در سال4931تا پایان سال  

ميليون متر مکعب و گاز برداشتی از مخزن، گاز تحویلی به  6/4459و  7/99، 9/4492گاز تزریقی به مخزن به ترتيب 

 باشد.  ميليون متر مکعب می 2/296و  3/919، 1/961خط و گاز باقی مانده در مخزن به ترتيب 
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خزن از نوع سفره آبی است و ورودی گاز به آن از طریق خط لوله پنجم تهران صورت این م طاقديس يورتشاي ورامین:

 باشد.می در سال مترمکعبميليون  (919و فاز دوم  299)فاز اول  579این مخزن  سازی حجم ذخيرهحداکثر  گيرد.می

مدت زمان تزریق و  باشد. میروز در  مترمکعبميليون  (9/1)فاز اول و دوم هر یک  6/3 مقطعی حداکثر قابليت برداشت

، مدل مالی و موارد حقوقی به منظور 4931ماه در نظر گرفته شده است. درسال  1و  9برداشت از این مخزن به ترتيب 

 باشد. انجام مناقصه توسط کميته های مربوطه در دست اقدام می

آغاز شد و تنها  4931ه در اواخر سال این پروژ حسن:سازي گاز طبیعی در میادين بابا قیر، بانکول و امامذخیره

 برخی جلسات هماهنگی آن برگزار گردیده است. 

درصد  64 ،4931که تا پایان سال بوده ماه  12آغاز گردید و مدت پروژه  4934سال این پروژه در  مخزن نصرآباد:

حمل دکل انجام و مراحل  4931پيشرفت داشته است. با توجه به انجام و تکميل کليه مراحل پيش از حفاری، در اسفند 

 عمليات حفاری در این پروژه آغاز گردید. 

های دسترسی شروع به کار عمليات ساخت راه 4931در بهمن  سازي گاز در ساختار قزل تپه:امکان سنجی ذخیره

 و جایگاه تأسيسات چاه ارزیابی به پيمانکار ابالغ گردید و تجهيز کارگاه آغاز شد. سلر

 

 ات و واردات گازطبیعی صادر -4-9-1

 واردات گازطبيعینماید. ایران از ترکمنستان و آذربایجان گازطبيعی وارد و به ترکيه، نخجوان و ارمنستان صادر می

نسبت به واردات ميليارد مترمکعب رسيد.  6/9به آن ميليارد مترمکعب و صادرات  4/3حدود به  4931کشور در سال 

  داشته است. کاهشدرصد  6/44صادرات  ودرصد افزایش  5/29 سال قبل

فصل سرما، مصرف گاز طبيعی افزایش محسوسی داشته زود هنگام به دليل شروع  4939مشابه سال  4931در سال 

لذا با توجه به افزایش مصرف گاز طبيعی، واردات از صادرات پيشی گرفته و این موضوع با توجه به تعهدات کشور در 

گاز در کشور، تعامل گازی با کشورهای با وجود مازاد توليد مری اجتناب ناپذیر بوده است. خصوص صادرات گاز طبيعی ا

یابد. با توجه به اینکه ایران  شود، ادامه میهمسایه به دليل اینکه نوعی تنوع بخشی برای تجارت گاز ایران محسوب می

سازی و همزمانی توليد با مصرف، جود ذخيرهچهارمين مصرف کننده گاز طبيعی در جهان است و با توجه به امکانات مو

رسد. علی رغم افزایش واردات گاز طبيعی تعدد و تنوع در زنجيره تأمين گاز طبيعی از جمله واردات، ضروری به نظر می

باشد، به این معنا که بيشتر نياز مصرف گاز طبيعی کشور از درصد می 5/9، نسبت واردات به توليد 4931طی سال 

 گردد. بع داخلی تأمين میطریق منا

واردات گازطبيعی از این کشور  4939و  4932پس از انجام مذاکرات بين مقامات ایرانی و ترکمنستانی در سالهای 

درصد افزایش یافته  3/22نسبت به سال قبل از ترکمنستان واردات گازطبيعی  4931افزایش یافت به طوری که در سال 

رسيد. در مقابل، واردات  4931ميليارد متر مکعب در سال  9/9به  4939عب در سال ميليارد متر مک 2/7است و از 

 
یا حوضچه حفاری که در زیر دکل و روی زمين  توسط سيمان درست شده و حالت یک گودال مکعبی شکل را دارد و حفاری از انتهای  (Cellar)سلر ( 4

 شود. آن شروع می
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به  4939ميليون متر مکعب در سال  1/969درصد کاهش داشته و از  1/27گازطبيعی از آذربایجان نيز در این سال 

 رسيده است.  4931ميليون متر مکعب در سال  5/267

درصد کاهش داشته است. در  6/44یران نسبت به سال قبل از آن حدود ، ميزان صادرات گازطبيعی ا4931در سال 

با راه اندازی فازهای پارس  از آنجا که درصد گاز صادر شده ایران به کشور ترکيه تحویل شده است. 7/32این سال 

افزایش جنوبی، بازار مصرف داخل اشباع می شود، امکان صادرات بيشتر گازطبيعی فراهم خواهد شد. بدین منظور 

هایی هستند که برای توسعه گزینهو کشورهای حاشيه جنوبی خليج فارس  صادرات گاز به کشورهای اروپایی، عراق

 در دست بررسی می باشند.تجارت گاز ایران 

از واردات بوده که این آمار حکایت از مثبت بودن تراز  کمترميليارد مترمکعب  5/9صادرات گاز  4931در سال  

گردد . علت کاهش صادرات گاز علی رغم افزایش توليد آن به عدم برداشت گاز از سوی ترکيه باز میایران داردصادرات گاز 

که ناشی از ترجيح این کشور به خرید گاز از روسيه و آذربایجان در فصول گرم سال و استفاده از گاز ایران در فصول سرد 

 باشد.سال می

 

 گاز رسانی  -4-9-1

های اصلی  از طریق خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی، پس از چندین بار کاهش فشار گاز در ایستگاهگاز پاالیش شده 

شود. سپس از طریق انشعابات موجود، گاز  های تقليل فشار وارد خطوط شبکه توزیع می گاز شهرها و ایستگاه

 گردد.  ن میالتور، برحسب نوع و ميزان مصرف تأميرگکنندگان پس از تقليل فشار توسط  مصرف

گاز در سراسر کشور توسط  کيلومتر شبکههزار  9/297د ، حدو4931تا پایان سال گذاري گاز طبیعی:شبکه

 وتهران ، رضوی، اصفهانخراسانهای ها، شرکت گاز استاندر ميان این شرکتاجرا شده است.  استانی گاز های شرکت

 قرار داشتند. های اول تا چهارمکيلومتر شبکه در ردهزار ه 2/43 و 9/43 ،3/21 ،4/25به ترتيب با  فارس

های ن بخشيانشعاب برای مشترکميليون  9/49حدود  ،4931تا پایان سال  انشعابات و مصرف کنندگان گاز طبیعی:

سال  هزار انشعاب در 4/121، یعنی  درصد آن 4/1گردیده که از این ميان حدود مختلف خانگی، تجاری و صنعتی نصب 

 9/4946، 3/4221خراسان رضوی به ترتيب با اصفهان و  تهران، هایرسانی استان های گاز. شرکتنصب شده است 4931

 اند. انجام داده 4931بيشترین عمليات انشعاب گذاری در کشور را تا پایان سال انشعاب  هزار 5/995و 

ميليون مصرف  2/4حدود د داشته که کننده در کشور وجو ميليون مصرف 4/29در پایان این سال در مجموع 

به ازاء هر انشعاب نصب شده ، 4931اند. در پایان سال شدهاضافه به جمع مصرف کنندگان کشور  4931کننده، در سال 

 ه وجود داشته است.مصرف کنند 3/4گازطبيعی در کشور حدود 

 

 مصرف گازطبیعی   -15-9-1

 گيرد:انرژی مورد استفاده قرار می ی در دو بخش مصارف نهایی و مصارف بخشگازطبيع

شود. در مصارف نهایی مصارف نهایی گازطبيعی خود به دو بخش مصارف نهایی انرژی و غير انرژی تقسيم می –
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های خانگی، تجاری و عمومی، صنعت، حمل و نقل،  انرژی از گازطبيعی برای تأمين انرژی مورد نياز زیر بخش

گردد. مصرف گازطبيعی به عنوان خوراك پتروشيمی از جمله می کشاورزی و سوخت پتروشيمی استفاده

هایی غير از تبدیل مصارف غير انرژی است. به عبارت دیگر توزیع گازطبيعی به مصرف کنندگان برای فعاليت

 گویند.سوخت را مصرف نهایی می

یت فشار، سوخت های تقوهای نفت و گاز، ایستگاهمصارف بخش انرژی گازطبيعی شامل سوخت پاالیشگاه –

ها، مصارف واحدهای کوره ها و دیزل ژنراتورهای موجود در مسير خط لوله و گاز مصرفی در نيروگاهتوربين

باشد. در واقع ها و خوراك واحدهای هيدروژن سازی میخانه سازی، مصارف تلمبهبلند، واحدهای کک 

 گردد. گازطبيعی در این بخش در مراکز تبدیل انرژی مصرف می

ميليارد متر مکعب بود که نسبت به سال قبل  9/491مصارف نهایی و مصرف بخش انرژی گازطبيعی  4931در سال 

درصد بود. در  9/93و  9/64درصد افزایش داشت. در این سال سهم مصارف نهایی و مصارف بخش انرژی به ترتيب  7/6

. بزرگترین اندتهدرصد افزایش داش 4/46انرژی مصارف بخش و درصد  5/4مصارف نهایی نسبت به سال قبل  4931سال 

صنعت و واحدهای  ،های خانگیدرصد، بخش 6/29و  6/29 ،5/14مصرف کنندگان نهایی گازطبيعی به ترتيب با 

باشند. در این سال بيشترین افزایش حجم مصرف گازطبيعی به سوخت واحدهای پتروشيمی و بخش پتروشيمی می

درصدی مصرف گازطبيعی  3/2ميليون مترمکعب اختصاص داشته است. افزایش  9/4244و  9/4262خانگی به ترتيب با 

های گرمایشی بخش خانگی و تجاری  های خانگی، تجاری و عمومی به دليل شدت سرما و روشن بودن همه سامانهبخش

هم و اعمال قانون های پر مصرف هشتم تا دهای پلکانی گاز برای دهکبود. الزم به ذکر است که با اجرای تعرفه

ها در این سال، تالش شده مصرف گازطبيعی در این بخش کنترل شود. بخش حمل و نقل نيز نسبت به هدفمندی یارانه

ميليون متر مکعب افزایش مصرف داشته است. پس از آن، بيشترین ميزان رشد مصرف گازطبيعی مربوط  959سال قبل 

 باشد.  درصد رشد( می 9/24فزایش )مکعب ا ميليون متر 231به بخش کشاورزی با 

ميليارد مترمکعب کاهش یافت که  5/26ميليارد متر مکعب در سال گذشته به  2/29مصرف گاز در بخش صنعت از 

های عمرانی از یک سو و وضعيت بحرانی این کاهش ناشی از رکود در بازار مسکن و صنایع وابسته به آن و کاهش طرح

 درات سيمان و فوالد و به تبع آن کاهش مصرف گاز طبيعی در بخش صنعت می باشد. منطقه به ویزه عراق جهت صا

 4931ميليارد متر مکعب در سال  1/59به  4939ميليارد مترمکعب در سال  2/59مصرف گاز در بخش نيروگاهی از 

به بخش نيروگاهی رسيد که این امر عمدتاً ناشی از افزایش توليد گازطبيعی و اعمال سياست تخصيص حداکثری گاز 

سابقه است و این روند به منظور کاهش مصرف بیدر دهه اخير تحویل این مقدار گاز به بخش نيروگاهی باشد. می

، با 4931سرانه کل مصرف گازطبيعی در کشور در سال  .یابدادامه میهمچنان های مایع و کاهش آلودگی هوا سوخت

 مترمکعب رسيد.  2/2994ه متر مکعب افزایش نسبت به سال قبل ب 6/443

 

 قیمت گازطبیعی  -11-9-1

  :شودتقسيم می، حمل و نقل، صنعتی، عمومی و سایر بخش خانگیپنج های گازطبيعی به تعرفه

 گردد. های مسکونی میبخش خانگی شامل اماکن مسکونی و موتورخانه مرکزی آپارتمان 
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 های در مالکيت وزارت نفت و گاز مصرفی ها و تلمبه خانهبخش صنعتی عبارتند از: واحدهای صنعتی، پاالیشگاه

  ،هانيروگاه، فوالد، برای خوراك پتروشيمی و سوخت آن

  :های سوخت ارائه شده در ایستگاهحمل و نقلCNG  دامپروریو کشاورزی  ،حمل و نقلدر بخش برای مصرف. 

  انوایی و گرمابه.مصارف تجاری عادی، تجاری عمومی، تجاری ویژه و نبخش عمومی شامل 

 :مساجد روستایی و خيریه. ها )ویژه مذهبی(مساجد و حسينيه ،مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی سایر ، 

های جدید گازطبيعی در بخش خانگی، ها، به منظور تعيين نرخیارانهسازی  به دنبال اجرایی شدن قانون هدفمند

، گذاری پله و براساس فرمول جدید قيمت 42دامنه مصرف به  کشور از نظر آب و هوایی و همچنين مشترکان بر اساس

گازطبيعی الگوهای مصرف  .و پنج ماهه پایانی سال تقسيم بندی شده استابتدا به دو بخش هفت ماهه  از سال ماه  42

ی در محاسبه امنطقه –با توجه به اجرای سياست شهرستانی  .در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند

شهر ایران مطابق با چهار اقليم آب و  969بهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبيعی در بيش از  گاز

 هوایی تعيين شده که بر این اساس شهرهای سردسير مجاز به مصرف گاز بيشتری نسبت به شهرهای گرمسيری هستند.

 366 سال ماهه دوم  5ریال و در  4656 ،4931سال ابتدای ماه  7بر اساس تعرفه  گاز خانگیهر مترمکعب  تعرفه

 تعيين گردیده است. ریال 

 به ترتيب به ازای هر مترمکعبهای پتروشيمی و توليد کود اوره و فوالد در کل سال ، مجتمعصنایع تعرفه گاز

ماه انتهای سال  5ال و ماه ابتدای س 7ی در کشاورزی و دامپرور شد. همچنين تعرفه گازتعيين  4929و  9115، 4999

 شد. تعيين ریال  639و  4459به ترتيب به ازای هر مترمکعب 

های سرد و گرم یکسان و به ترتيب مصارف تجاری عادی و نانوایی و گرمابه در ماهگاز بخش عمومی شامل  تعرفه

های گرم است یعنی در اههای سرد، نصف مریال بوده اما تعرفه بخش تجاری عمومی در ماه 4916و  349، 4135برابر 

 باشد.ریال می 4599های سرد ریال و در ماه 9999های گرم ماه

تعرفه  و رایگان است ،در اصالح الگوی مصرف ایگاز مراکز مذهبی، آموزشی، ورزشی و خيریه تا سطح مشخص شده

 .شودت میریال دریاف 326مصرف مازاد بر اصالح الگوی مصرف در این اماکن بر اساس هر مترمکعب 

 

 برق  -5-1

 هاظرفیت اسمی و عملی نیروگاه -1-5-1

اند. در این سال، درصد جمعيت روستایی کشور از نعمت برق برخوردار بوده 3/33جمعيت شهری و تمام ، 4931در سال 

روگاه ين 25متشکل از  یع بزرگ و بخش خصوصیرو، صنايهای وابسته به وزارت ناز کشور توسط نيروگاهيبرق مورد ن یانرژ

 یروگاه آبين 52، یزلیروگاه دين 16، یبيترک کليروگاه سين 43، (CHP-DG)واحد توليد پراکنده  25ی، روگاه گازين 66، یبخار

 .ن شده استيوگاز سوز تأميروگاه بين 5ک، یيواحد فتوولتا 9، ین باديتورب 226(، یني)بزرگ، متوسط، کوچک و م

های برق کشور به گيگاوات، ظرفيت اسمی نيروگاه 9/4نيروگاهی به ظرفيت در این سال با نصب واحدهای جدید 

  درصد افزایش داشت. 1/4گذشته  گيگاوات رسيد که نسبت به سال 2/71
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گيگاوات رسيد که این  7/61به  مگاوات افزایش نسبت به سال قبل 999با  کشورهای برقظرفيت عملی نيروگاه 

و سازمان انرژی اتمی های صنایع بزرگ  صد افزایش یافته است. ظرفيت عملی نيروگاهدر 9/4رقم نسبت به سال قبل آن 

های خصوصی ثابت بوده و تغييری نکرده است. این در حالی است که ظرفيت نيروگاهدر این سال نسبت به سال قبل 

 هش داشته است.مگاوات کا 14های تحت پوشش وزارت نيرو درصد( افزایش و ظرفيت نيروگاه 4/9مگاوات ) 913

درصد به  5/7درصد به بخش خصوصی،  9/15درصد به وزارت نيرو،  9/15های کشور از کل ظرفيت اسمی نيروگاه

 درصد به سازمان انرژی اتمی ایران تعلق دارد.  1/4و  صنایع بزرگ

اندازی شدند. البته راه واحد نيروگاه فتوولتائيک 4و  آبیواحد نيروگاهی برق 7گازی، واحد نيروگاه 1، 4931در سال 

از بخش دولتی به بخش  های سلطانيهنيروگاهنيز از مگاوات  9/619 واحد در مجموع با ظرفيت 1 سالهمين در 

 خصوصی واگذار شده است.

گيری به سوی استفاده از  افزایش ظرفيت سيستم توليد برق کشور، جهتدر جهت در این سال، سياست انرژی کشور  

 و محيطی  ، رعایت مسایل زیست های تجدیدپذیر گيری از انرژی زی با تکنولوژی جدید و سيکل ترکيبی، بهرههای گا نيروگاه

همچنين در بوده است. ها و باالخره رسيدن به بازدهی باالتر در توليد برق،  مشارکت دادن بخش خصوصی در ساخت نيروگاه

-ليد همزمان برق و حرارت و همچنين توسعه نيروگاهجهت تو CHPهای ، بخش خصوصی برای احداث نيروگا4931سال 

با هدف تأمين مصرف محلی و کاهش تلفات شبکه توزیع و رسيدن به بازدهی باالتر در توليد برق ( DG)های توليد پراکنده 

   در این راستا اقداماتی به شرح زیر صورت گرفته است:مورد حمایت و تشویق قرار گرفته است. 

 ،های موجود به بخش خصوصی و یا  را در زمينه واگذاری نيروگاه یمتعدد یها تيرت نيرو فعالوزا در دهه اخير

ب نموده يد برق ترغيتول یکشور را برا یهای جدید توسط این بخش انجام داده و بخش خصوص احداث نيروگاه

شور به درصد از کل توليد برق ک 9/59درصد ظرفيت نصب شده نيروگاهی و  9/15، 4931است. در سال 

  بخش خصوصی اختصاص داشته است. یها نيروگاه

 امکان افزایش راندمان )با تبدیل آنها به چرخه ترکيبی(  ،های گازی به دليل قيمت پایيندر این سال به نيروگاه

کارگيری  در راستای بهو امکان ساخت تجهيزات اصلی و جانبی بيشتر در داخل کشور توجه خاصی شده است. 

و سيکل ترکيبی، که دارای فناوری پيشرفته، راندمان باالتر و آالیندگی کمتر  یهای گاز يروگاههرچه بيشتر ن

د که نسبت يدرصد رس 4/64در مجموع به  4931ترکيبی، در سال  و سيکل یهای گاز هستند، سهم نيروگاه

 است. درصد رشد داشته  9/75، 4996به سال 

 2/473به  4996مگاوات در سال  4/71خورشيدی و بيوگاز( از  های تجدیدپذیر )بادی، ظرفيت اسمی نيروگاه 

های بادی، خورشيدی و بيوگاز کشور برابر شده است. سهم نيروگاه 1/2 رسيد که حدوداً 4931 مگاوات در سال

 باشد. درصد کل ظرفيت نيروگاهی کشور می 2/9در سال مورد بررسی در مجموع 

 وری سوخت و ایش توليد همزمان برق و حرارت با هدف افزایش بهرهبرق کشور، افزبخش های  از جمله سياست

مگاوات با هدف تأمين مصرف محلی و کاهش تلفات شبکه  9999همچنين توسعه توليد پراکنده تا سطح 

تحت پوشش بخش خصوصی  سوزواحد توليد پراکنده گاز 25تعداد  4931توزیع مد نظر بوده است. در سال 
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  مگاوات بوده است. 9/765ظرفيت آنها در مجموع در کشور فعال بوده که 

  ها، های برق آبی نيز به دليل استحصال برق از طریق احداث سدها، کنترل سيالب، نيروگاه4931در سال

برداری مورد تأمين آب کشاورزی و شرب، کاهش مصرف سوخت، عدم آلودگی زیست محيطی و سهولت بهره

 مگاوات افزایش یافته است. 9/565بت به سال قبل از آن توجه قرار داشتند و ظرفيت آنها نس

 

 ها راندمان نیروگاه -2-5-1

درصد رسيده است. این در حالی است که  9/93به  3/99درصد افزایش از  3/9ها با متوسط راندمان کل نيروگاه

 1/97بت به سال قبل به نسافزایش درصد  4/4، با 4931های حرارتی برق کشور در سال راندمان کل نيروگاهمتوسط 

 4/23و  6/99، 1/96های وزارت نيرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ به ترتيب  درصد رسيد. در این سال راندمان نيروگاه

های کشور با هدف تعيين شده در برنامه  افزایش راندمان کل نيروگاه، تقریباً عملکرد 4931در سال . ه استدرصد بود

گيری صحيح در اقدامات مربوط به  دهنده جهت نشانکه این امر  حقق گردیده استم)افزایش یک درصد در سال( 

های  کی از عوامل مهم و تأثيرگذار بر ميزان توليد برق در کشور، بازدهی نيروگاهیباشد.  ها میافزایش راندمان نيروگاه

 انجام داد، عبارتند از: توان برای افزایش راندمان حرارتی کل شبکهمهمترین اقداماتی که میحرارتی است. 

 روز متناسب با نياز  کند در ساعات مختلف شبانهروزی نياز مصرف ایجاب می آرایش بهينه توليد: تغييرات شبانه

های مختلف توليد )با بار کامل، غير کامل و توقف( قرار گيرند. مصرف، واحدهای مختلف شبکه در حالت

مجموعه کليه ها وجود دارد. اندازی روزانه نيروگاهتوقف و راهامکانات مختلفی بر حسب نوع نيروگاه، جهت 

کننده آرایش توليد در سطح شبکه با هدف تأمين کامل نياز  ها، از عوامل تعيينامکانات با توجه به محدودیت

های توزیع اقتصادی بار بين های مختلف بازار و روشمصرف و حفظ حداکثر راندمان است که با مکانيزم

 آید. های مختلف به دست میهنيروگا

 شود تا های آتی این امکان فراهم میخارج کردن واحدهای قدیمی کم راندمان: با کنترل رشد مصرف برق در سال

 ها اقدام نمود.نسبت به توقف این واحدها و یا کاهش بيشتر ساعات کارکرد آن

 جویی در مصرف سوخت نيز وجب صرفهتبدیل واحدهای گازی به سيکل ترکيبی عالوه بر افزایش راندمان م

جویی مصرف سوخت به های سيکل ترکيبی به طور متوسط موجب صرفه شود. هر واحد بخار در نيروگاه می

 گردد.ميليون مترمکعب گاز طبيعی در سال می 299ميزان 

 

 تولید انرژي الکتريکی  -1-5-1

ن ياز مصرف برق مشترکيد برق بایستی با توجه به نين تولین مختلف است. بنابراياز مصرف مشترک ید برق تابعيتول

های کشور رد. توليد انرژی الکتریکی نيروگاهيصورت گها نيروگاه یع و مصارف داخلیانتقال و توز یهازان تلفات شبکهيو م

برق  درصد رشد داشته است. از کل 9/2ساعت رسيد که نسبت به سال قبل از آن حدود تراوات 6/299به  4931در سال 

درصد توسط صنایع بزرگ  9/2درصد توسط بخش خصوصی،  9/59درصد توسط وزارت نيرو،  3/12کشور حدود  یديتول



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

14 

 ن شده است. يدرصد توسط سازمان انرژی اتمی ایران تأم 9/4و 

 است.  درصد رشد داشته 4/1توليد برق توسط بخش خصوصی در مقایسه با سال گذشته، 

درصد،  9/5درصد، آبی  3/26درصد، گازی  9/96درصد، سيکل ترکيبی  9/94خاری های ب سهم توليد در نيروگاه

 .درصد بوده است 92/9درصد و دیزلی نيز  4/4تجدیدپذیر و اتمی 

صورت  یحرارت یهاروگاهيران، توليد برق در کشور عمدتاً توسط نیبا توجه به اقليم و شرایط آب و هوایی در ا

 درصد افزایش 2/1و  9/2، 6/4 نسبت به سال قبل به ترتيب سيکل ترکيبیگازی،  ،اریهای بخ گيرد. توليد نيروگاه می

بادی، خورشيدی، اتمی و بيوگازسوز( نسبت آبی، ای )های تجدیدپذیر و هسته ، توليد نيروگاه4931داشته است. در سال 

که این کاهش رشد  بوده است درصد برخوردار 9/99ای به ميزان  رشد قابل مالحظهکاهش از  در مجموع به سال قبل،

های بادی به باشد. البته در این سال توليد نيروگاهای میهای هستهنيروگاه درصدی توليد 9/91ناشی از کاهش تاً عمد

های درصد رشد داشته است. همچنين ظرفيت نيروگاه 9/43مگاوات توربين بادی در تاکستان قزوین،  5اندازی  دليل راه

ها و  های فتوولتائيک در سطح تمامی استان ه دليل عملکرد باالی نيروگاه خورشيدی تبریز، ورود سامانهفتوولتائيک نيز ب

درصد  6/4قبل نسبت به سال های برق آبی نيز برابر شده است. توليد نيروگاه 6/49ورود نيروگاه خورشيدی زنجان، 

 افزایش  داشت.

 

 ها سوخت مصرفی نیروگاه -9-5-1

ميليارد ليتر نفت  3/6ميليارد مترمکعب گازطبيعی،  1/59صنعت برق کشور های نيروگاهکل  در 4931در سال 

متر مکعب گاز کک مورد ميليون  9/5ميليارد مترمکعب گاز کوره بلند و تنها  9/2ميليارد ليتر نفت گاز،  4/6کوره، 

های کشور به خود ت مصرفی نيروگاهترین سهم را در سوخدرصد عمده 3/99استفاده قرار گرفته است. گازطبيعی با 

درصد  1/9و  9/9، 1/49 ها به ترتيب گاز و سایر سوختکوره، نفت نفتسهم اختصاص داده است. پس از گازطبيعی، 

ها و در پی اقدامات گسترده های اخير مبنی بر استفاده هر چه بيشتر از گازطبيعی در نيروگاهبا توجه به سياست اند. بوده

های تعمير و نگهداری و کاهش برداری و کاهش هزینهها، به دالیل مختلف از جمله سهولت بهرهه نيروگاهگازرسانی ب

 ها استفاده شود.اثرات سوء زیست محيطی تالش شده که از این سوخت بيش از سایر سوخت

نفت گاز برای  یعنین یگزیجا یهاها به ناچار از سوختروگاهيسرد سال، ن یهادر ماه یعيدر شرایط کمبود گازطب 

ند. لذا نحوه تأمين گازطبيعی، ینمایهای بخاری استفاده م های گازی و سيکل ترکيبی و نفت کوره برای نيروگاهنيروگاه

که در فصل سرما،  ید. به طورینمامیجاد یاز شبکه برق ا یبردار را در بهره ییهاتیها را متأثر و محدودروگاهيعملکرد ن

 یسازرهيت حمل و ذخیباشد. قطع سوخت گاز و محدودیها مروگاهين سوخت نيد برق، تأميه در تولن مسئلیتریاساس

گردد.  می یزات و همچنين در برخی مواقع خاموشيع، منجر به خروج واحدها از مدار، استهالك واحدها و تجهیسوخت ما

خارك،  و )چابهار( کنارك زاهدان، هسا، ی گازیها های بخاری ایرانشهر و زرند و همچنين نيروگاه نيروگاه 4931در سال 

 اند.  به دليل متصل نبودن به شبکه گاز کشور، فقط سوخت مایع مصرف کرده

درصد نسبت به   1/94و  1/92های حرارتی کشور  سوخت نفت کوره و گازوئيل مصرفی نيروگاه 4931در سال 

شته است. الزم به ذکر است که گاز کک و گاز کوره داافزایش درصد  1/46داشته و مصرف گازطبيعی کاهش سال قبل 
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درصد  3/44شود. گاز کوره بلند نسبت به سال گذشته  یبرق ذوب آهن اصفهان مصرف م یبلند نيز تنها در مولدها

درصد کاهش نسبت به سال قبل، از  7/52گاز کک مصرفی واحدهای نيروگاهی ذوب آهن اصفهان نيز با و داشته کاهش 

 . ميليون متر مکعب رسيده است 5متر مکعب به  ميليون 6/49

 

 مصرف داخلی و تلفات -5-5-1

آالت همان نيروگاه به مصرف  بخشی از انرژی برق توليد شده در هر نيروگاه برای استفاده در تجهيزات و ماشين

قداری است که وسایل ها، کمتر از مهای انتقال در خروجی نيروگاه رسد. به همين جهت، انرژی تحویل شده به شبکه می

درصد از کل توليد برق کشور را  9/2های کشور  ، مصرف داخلی نيروگاه4931دهند. در سال  گيری مولدها نشان می اندازه

 در بر گرفته است. 

اند، چنانچه با توسعه این  های سيکل ترکيبی، گازی و آبی مصرف داخلی کمتری داشته شایان ذکر است که نيروگاه

ها کاسته شده است. همچنين بخشی از  های اخير به تدریج از درصد مصرف داخلی کل نيروگاه ها در سال وگاهدسته از نير

شود. کل سهم تلفات شبکه  های انتقال، فوق توزیع و توزیع عمدتاً به صورت گرما تلف می در شبکه ،انرژی برق توليد شده

درصد و سهم  3/44به  3/42سهم تلفات شبکه توزیع از  و 31درصد در سال  9/42به  39در سال  4/49برق کشور از 

 رسيد.  31در سال  3/2به  39در سال  9/9تلفات انتقال و فوق توزیع از 

 

 هاي انتقال و توزيع شبکه -6-5-1

و در شده های توزیع منتقل ها از طریق خطوط انتقال و فوق توزیع به مبادی شبکهانرژی توليد شده در نيروگاه

ترین سطح ولتاژ شوند. در حال حاضر متداولکننده نهایی تحویل داده می های توزیع به مصرفز طریق شبکهنهایت ا

 69و  66، 492کيلوولت و در سطح ولتاژ خطوط فوق توزیع  299و  199رسانی کشور  خطوط انتقال در سيستم برق

ده و يب رسیلوولت از جنوب به مرکز کشور به تصويک 765خط و پست با ولتاژ  یهاراً پروژهيباشد. البته اخکيلوولت می

 در مرحله مطالعاتی است. 

و 5/29915، 6/99969، 1/29295کيلوولت به ترتيب  66و  69، 492، 299، 199طول خطوط  4931در سال 

 هزار 911 /9و  9/197کيلوولت و خطوط فشار ضعيف به ترتيب  99و  29، 44کيلومتر مدار و مجموع خطوط  2/17596

   .ه استکيلومتر بود

رسند، احداث و توسعه های آتی به اتمام میکه در سال 4931های در دست اقدام در پایان سال از جمله پروژه

کيلومتر شبکه فيبر  9/746همچنين طرح احداث و توسعه  .باشدکيلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزیع می 45522

 باشد.  نوری در دست اقدام می

 

 هاي انتقال و توزيع پست -1-5-1

پست برق تأسيساتی است که در مسير توليد، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتاژ را به وسيله ترانسفورماتور به 

کننده   دهد. انرژی الکتریکی ممکن است از ميان تعداد زیادی پست بين نيروگاه و مصرفتر تغيير میمقادیر باالتر یا پایين
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هزار ترانسفورماتور با ظرفيت  7/699، بالغ بر 4931ولتاژ آن در طول مسير بارها تغيير کند. در سال  عبور نماید و

های انتقال و فوق توزیع کشور مگاولت آمپر در کشور وجود داشته است. همچنين در این سال ظرفيت پست 127354

های  توان به پستاند، میبرداری رسيده بهره به 4931هایی که در سال مگاولت آمپر بوده است. از جمله پست 947135

 زیر اشاره نمود: 

کيلوولت  492/199های کيلوولت پست فيروزکوه در برق تهران، فاز اول پست 199اتصاالتاز کامل برداری بهره

وگاه کيلوولت گرین در برق باختر، بهره برداری از پست نير 69/299جاجرم و خواف در برق خراسان، احداث پست های 

کيلوولت تل سياه در برق سيستان و بلوچستان، فاز اول پست خورموج  69/299برداری از پست در برق زنجان، بهره

کيلوولت نخلستان و پست  299/199کيلوولت سرو و ترانس  299/199)دشتی( در برق فارس، بهره برداری از پست 

کيلوولت نيروگاه ماهشهر و اتصاالت آن در برق  299 کيلولت نيروگاه تابان و اتصاالت آن در برق یزد، پست 199

 -کيلوولت سياه بيشه 199آیدوغموش در برق آذربایجان، اتمام خط  -کيلوولت نيروگاه سبالن 199خوزستان، اتمام خط 

 کيلوولت نيروگاه پره سر در برق گيالن می باشد.  299پارك جنگلی در برق تهران و تکميل اتصاالت 

مگاولت آمپر، اشاره  9/59996پروژه با ظرفيت  772توان به  ، می4931ر دست اقدام تا پایان سال های دپروژهاز 

 های در دست اجرای زیر اشاره نمود: توان به پستها میاز جمله این پروژه د.کر

کيلوولت مرکزی  299/199کيلوولت نيروگاه سمنگان، پست  299کيلوولت نيروگاه بهبهان، پست 199پست 

 199کيلوولت تربت جام برای صادرات برق به کشور افغانستان، پست  299/199ندران و اتصاالت آن، توسعه پست ماز

 کيلوولت نيروگاه جهرم و اتصاالت آن.

 

 مبادالت انرژي الکتريکی -4-5-1

. داردی کیرالکت ارتباط است، مشتركی خاک مرز دارای آنها با که هیهمسای کشورهای تمام با رانیا حاضر حال در  

 نيز نيستند ایران همسایگی در که کشورهایی به ایران برق انتقال برای را زمينه تواند می برق ای منطقه همکاری طرح

 و حفظ رو،ين وزارتی هاتیاولو از. گردد متصل اروپا برق شبکه به ایران برق تا است ای زمينه پيش امر این. کند فراهم

 و واردات زانيم ،4931 سال دراست.  منطقه در برق هاب به شدن لیتبد وی انرژ پل نقشی فایا در کشور گاهیجای ارتقا

 وافزایش  درصد 9/49 گذشته سال به نسبت واردات که بوده ساعتتراوات 3/3 و 4/1 بيترت به رانیا برق صادرات

 کشور سه به را خود دراتیصا برق از درصد 1/31 رانیا ،یبررس مورد سال در. است داشتهافزایش  درصد 9/2 صادرات

 در که داده رختير  وشهریور ی هاماه در رانیا برق واردات و صادرات نیشتريب. است نموده صادر افغانستان و هيترک عراق،

 .استبوده  ارمنستان و ترکمنستانی کشورها از واردات نیشتريب و عراق، کشور به صادرات نیشتريب هاماه نیا

 

 مصرف برق    -4-5-1

ها، واحدهای کک  کل فروش برق وزارت نيرو و صنایع بزرگ )با احتساب برق مصرفی پاالیشگاه 4931ر سال د

 4/5ساعت بود که نسبت به سال قبل دارای نرخ رشدی معادل   گيگاوات 1/295192سازی و واحدهای کوره بلند( حدود 
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ساعت بوده، توسط وزارت   گيگاوات 5/227944 درصد برق مصرفی کشور که معادل 5/36درصد بوده است. در این سال 

و با احتساب ميزان برق اند  ژه برق داشتهیساعت توليد و گيگاوات 2/6242شده است. صنایع بزرگ نيز فروخته نيرو 

  کرده است. مصرفبرق ساعت  گيگاوات  3/9479 دریافتی از شبکه سراسری،

مومی، تجاری، سایر مصارف و حمل و نقل به ترتيب صنعت، کشاورزی، ع ،های خانگیدر سال مورد بررسی بخش

 اند.درصد از کل فروش برق وزارت نيرو را داشته 2/9و  9/4 ،9/7، 9/3، 3/45،  5/94 ،5/99 سهمی معادل

 یهاو دستگاه یو استفاده از لوازم خانگ ییعمدتاً شامل روشنا یمصرف برق در بخش خانگ مصرف بخش خانگی:

ساعت بوده کيلووات 3/2959حدود  4931سرانه مصرف برق به ازای هر مشترك خانگی در سال باشد. یکننده مخنک

تعداد افزایش عالوه دهد که دهد. این امر نشان می را نشان میافزایش درصد  1/9است که نسبت به سال ما قبل آن 

 یافته است.ایش نيز افزمشترکين بخش خانگی، مصرف برق و به تبع آن سرانه مصرف هر مشترك خانگی 

ساعت بوده  کيلووات 6/1947در این سال ميانگين مصرف هر مشترك این بخش در حدود  مصرف بخش تجاري:

 افزایش داشته است.  4939درصد نسبت به سال  4/1که 

ساعت بوده که نسبت به سال   کيلووات 4/45419متوسط مصرف هر مشترك این بخش  مصرف بخش عمومی:

رعایت الگوی مصرف و مدیریت مصرف باال بودن این شاخص، عدم داشته است. از علل عمده ایش افزدرصد  3/5قبل 

 انرژی خصوصاً در ادارات دولتی اشاره کرد.

آنها را بر آن داشته است این امر باشند. مصرف باالی انرژی میکشور دارای  صنایع برخی از مصرف بخش صنعت:

های اختصاصی کنند. متوسط مصرف برق هر ود اقدام به ساخت نيروگاهکه برای تأمين بخشی از انرژی مصرفی خ

درصد  7/7مگاوات ساعت بوده و نسبت به سال قبل از آن  6/999معادل  4931وزارت نيرو در سال  یمشترك صنعت

، شوندین بخش حمل و نقل در بخش صنعت لحاظ مير مشترکيداشته است. با توجه به آنکه در آمار شرکت توانکاهش 

محاسبه سرانه مصرف برق مشترکين بخش صنعت، مصرف بخش صنعت با احتساب مصرف بخش حمل و  ین برایبنابرا

 گردد.ینقل محاسبه م

وری و کارایی و حفاظت از حمل و نقل برای افزایش بهرهبخش به کارگيری برق در  مصرف بخش حمل و نقل:

 یرويتهران و مشهد از برق به عنوان ن یل حاضر در شهرهاباشد. در حامحيط زیست جزء اهداف صنعت برق کشور می

آهن شهری در حال های راهشود؛ و در شهرهای اصفهان، شيراز و تبریز پروژهیمحرکه در بخش حمل و نقل استفاده م

و  آهن شهری تهران و حومه در بخش حملباشد. در تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و شرکت راهاجرا می

ساعت  گيگاوات 4/513در مجموع معادل  4931باشند. کل مصرف برق در بخش حمل و نقل در سال نقل برقی فعال می

داشته است. هر چند که سهم حمل و نقل برقی از کل فروش برق افزایش درصد  6/11بوده که نسبت به سال ما قبل آن 

ای برخوردار بوده و مصرف آن  های اخير از رشد قابل مالحظه لباشد، اما این بخش در سا درصد می 2/9وزارت نيرو تنها 

 برابر شده است.  2/9حدود  4996نسبت به سال  4931در سال 

ساعت بوده که نسبت  کيلووات 1/35195متوسط مصرف هر مشترك در این بخش معادل  مصرف بخش کشاورزي:

هزار حلقه چاه کشاورزی به  9/215حدود  4931درصد کاهش داشته است. تا پایان سال  1/1به سال ما قبل آن 
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 کيلووات است.  95اند که متوسط دیماند آنها  های برقی مجهز گردیده پمپ

معابر جهت رفاه  ییروشنابوده است. سایر مصارف تنها شامل روشنایی معابر  4931در سال  ساير مصارف:

شود. سرانه مصرف هر مشترك نسبت به سال پيش از آن ید تا زمان طلوع آن برقرار ميشهروندان و از زمان غروب خورش

جهت کاهش مختلفی را  کيلووات ساعت رسيده است. وزارت نيرو اقدامات 4/21797درصد کاهش داشته و به  3/7

های  توان به این موارد اشاره کرد: خاموش کردن المپ مصرف برق در این بخش انجام داده است که از آن جمله می

 یآوری بخشی از انشعابات، جلوگيری از استفاده غير مجاز از شبکه های کم مصرف و جمع استفاده از المپ اضافی معابر،

پر مصرف مورد استفاده واقع شده که عالوه بر سرقت از  یکیل الکتریبه کار انداختن وسا یز برايبرق که اکثر اوقات ن

 کند. یز به شبکه وارد مين یجد یهابيآس یشبکه برق رسان

ت آب و هوا از عوامل تأثيرگذار يهای صنعتی و اقتصادی و وضعتعداد جمعيت، حجم فعاليت مصرف استانی برق:

 2/41ساعت برق به تنهایی   گيگاوات 9/92229ای که استان تهران با مصرف باشد. به گونهها میدر مصرف برق استان

 5/29971ف رسانده است. استان خوزستان با مصرف درصد از برق مصرفی تأمين شده توسط وزارت نيرو را به مصر

استان  یهای بعدی قرار دارند. در بخش خانگ ساعت در رتبه گيگاوات 1/29129ساعت و استان اصفهان با مصرف  گيگاوات

 9/5196و  5/5791استان تهران به ترتيب با  یو تجار یگيگاوات ساعت، در بخش عموم 7/49699خوزستان با 

 یاستان خراسان رضو یساعت و در بخش کشاورز گيگاوات 6/44926ت، در بخش صنعت استان اصفهان با ساعگيگاوات

  اند.زان مصرف برق را به خود اختصاص دادهين میشتريگيگاوات ساعت ب 9/1724با 

 

 مشترکین  برق -15-5-1

صنعتی، کشاورزی و روشنایی  های خانگی، عمومی، تجاری،مشترکين برق در ایران با توجه به نوع مصرف به بخش

اند. تعداد اند. قابل ذکر است که مشترکين بخش حمل و نقل در بخش صنعت محسوب گردیدهبندی شدهمعابر تقسيم

ميليون مشترك )بدون احتساب مشترکين روشنایی معابر( به حدود  2/4با افزایش حدود  4931مشترکين برق در سال 

باشد. در این سال بخش خانگی درصد رشد می 7/9ه نسبت به سال قبل از آن دارای ميليون مشترك بالغ گردید ک 9/92

درصد از کل مشترکين را به خود اختصاص داده است. همچنين بخش خانگی با افزایش  4/94ميليون مشترك،  6/26با 

ن نسبت به سال هزار مشترك دارای بيشترین افزایش مشترکي 3/453و بخش تجاری با افزایش هزار مشترك  5/999

 اند. قبل بوده

درصد مشترکين از لحاظ تعداد مشترکين در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن به ترتيب  5/43استان تهران با 

  گيرند.های بعدی قرار میدرصد از کل مشترکين در رتبه 9/7درصد و اصفهان با  3/7های خراسان رضوی با استان

 

 مطالعه بار  -11-5-1

ت مصرف برق مفهومی است در مقابل مدیریت توليد برق و عبارت است از بهينه سازی و منطقی کردن مدیری

ای که با صرف هزینه کمتر، کارایی بيشتر انرژی الکتریکی حاصل گردد. طی شبانه روز، تقاضای مصرف برق به گونه
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ساعات اوج مصرف روزانه و یا در روزهای  ی که در جهت کاهش تقاضا )بار( دریهاکليه فعاليت .مصرف برق متفاوت است

 گيرند.  گيرد، در قالب مدیریت بار قرار میاوج مصرف ساليانه صورت می

انجام داده  4931صنعت برق مجموعه اقداماتی را به منظور مدیریت مصرف و بار خصوصاً در فصل تابستان سال 

توان به ن اقدامات بوده است. از جمله این اقدامات میاست که پایداری شبکه در زمان اوج بار از مهمترین نتایج ای

اقداماتی نظير جلب همکاری مشترکين صنعتی، کشاورزی، تجاری و عمومی و اداری، جلب همکاری مشترکان دارای 

سازی سازی مدیریت مصرف برای بانوان شاغل در ادارات و بانوان خانه دار، فرهنگرسانی و فرهنگمولد اضطراری، اطالع

سازی مصرف برق ویژه دانش آموزان، آموزش سرویس و تعميرکاران لوازم برقی و آموزش مبانی و راهکارهای بهينه

سازی مصرف انرژی و غيره اشاره نمود. خانگی، اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی در سطح جامعه به منظور آموزش بهينه

که سبب کاهش انرژی  شوند. اقداماتیدسته تقسيم میگردد اقدامات صورت گرفته به دو همانظور که مالحظه می

 . شوندکه سبب کاهش پيک مصرف می و اقداماتی گردندمصرفی می

توان شرکت برق منطقه ای به اجرا درآمده است. از آن جمله می 46شرکت توزیع و  93برخی از اقدامات که در سطح 

 به موارد ذیل اشاره نمود: 

 مشترك صنعتی در   9997عميرات ساالنه صنایع با جلب همکاری مشترکين  بيش از اجرای برنامه تعطيالت و ت

 مگاوات. 697ای و در نتيجه کاهش نياز مصرف شبکه سراسری برق به ميزان های توزیع و برق منطقهشرکت

  ی مشترك صنعتی در شرکت های توزیع نيرو 735اجرای برنامه طرح ذخيره عملياتی صنایع با همکاری بيش از

 مگاوات.  173برق و برق منطقه ای و در نتيجه کاهش نياز مصرف شبکه سراسری برق در روز پيک به ميزان 

  25759اجرای برنامه پاسخگویی بار مشترکين کشاورزی به منظور کاهش پيک بار تابستان با مشارکت 

 مگاوات ساعت انرژی.هزار  295کاهش و مگاوات 4257مشترك کشاورزی و در نتيجه کاهش بار غير همزمان 

  ( انرژی و دیماند مصرفی کليه مشترکين عادی 31و نيمه اول  39ماهه )نيمه دوم  42مشترکين تجاری: پایش

و دیماندی تجاری سی و نه شرکت توزیع نيروی برق، جمع آوری اطالعات مربوط به تعداد و توان المپ های 

اشتراك مشترکين هر استان و در نتيجه کاهش مصرفی جمع آوری شده و جایگزین شده به تفکيک شماره 

 مگاوات. 59نياز مصرف شبکه سراسری در روز پيک به ميزان بيش از 

  ( انرژی مصرفی کليه مشترکين اداری دیماندی 31و نيمه اول  39ماهه )نيمه دوم  42مشترکين اداری: پایش

ی برق در روز پيک بار به ميزان نياز مصرف شبکه سراسرکاهش شرکت توزیع برق و در نتيجه  93و عادی 

 مگاوات. 429تقریباً 

حداکثر بار توليدی شبکه سراسری  4931در سال  حداکثر بار تولیدي همزمان شبکه سراسري و کل کشور:

در ک همزمان کل کشور يدر پ یديمگاوات بوده است. حداکثر بار تول 13299و حداکثر بار همزمان کل کشور  13975

  برخوردار بوده است.افزایش درصد  9/9 سال گذشته از نسبت به 4931سال 

 

 قیمت برق  -12-5-1

جویی انرژی و به تبع آن پایين گذاری صحيح انرژی عالوه بر تأثير مستقيم بر مصرف بهينه آن موجب صرفهقيمت
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گيرد، براساس  یهایی که توسط مشترکان برق صورت م ران، پرداختیدر اهای زیست محيطی خواهد گردید. آمدن هزینه

هایی است که در تدوین آن مسائل متعدد اقتصادی، اجتماعی و  بلکه بر اساس تعرفه ؛باشد هزینه تمام شده برق نمی

سازی مصرف برق مشترکين باشد، اما عدم تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای بهينه سياسی مؤثر بوده است. تعرفه می

. به طور کلی تعرفه های برق بر اساس گردد رویه برق می تمام شده موجب مصرف بیاصالح آن متناسب با افزایش هزینه 

 شود. نوع فعاليت به پنج گروه عمده خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعت و معدن و سایر مصارف طبقه بتدی می

رسيده  4931ریال در سال  7/641به  4939ساعت در سال  ریال به ازای هر کيلووات  6/525متوسط کل قيمت از 

 هابخشکليه درصد افزایش داشته است. متوسط قيمت برق در سال مورد بررسی نسبت به سال ماقبل آن و در  9/47که 

ال یر 9/499عمومی با  لووات ساعت به بخشيهر ک یبه ازا یالیش ریزان افزاين میشترياز افزایش برخوردار بوده است. ب

 اختصاص داشته است.

 

 در صنعت برق  سازيخصوصی -11-5-1

وزارت نيرو، به منظور ایجاد فضای مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت برق اقدامات متعددی 

های اجرایی انجام داده است. در حال ها و رویههمچون بسترسازی قانونی و حقوقی، تدوین و ابالغ مقررات و آیين نامه

ها به بخش خصوصی و یا اقدام بخش خصوصی در ساخت گاهحاضر مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری نيرو

 : گرددپذیرد که در ذیل به آنها اشاره مینيروگاه صورت می

 4931 در سالبخش خصوصی برداری  واحدهای در دست بهره یاسم تيظرفمگاوات  9/4993 شیافزا. 

 ت بخش خصوصی )شامل: واحد نيروگاه بخاری و گازی با مالکي 2ی به اسم تيظرفمگاوات  4994 شیافزا

 مگاوات(.  494و توليد پراکنده  9، سرو چادرملو 921، تابان یزد صدوق 619سلطانيه 

 یهاسامانه، زنجان یديمولد خورشتجدیدپذیر )شامل:  هاینيروگاه یاسم تيظرفمگاوات  9/9 شیافزا 

 (. نیتاکستان قزوو  برق نيمشترک کيفتوولتائ یهاسامانهی، حکومت یمساجد و مدارس و نهادها  کيفتوولتائ

  39الی  35های  شود طی سالبينی میپيش هاي توسعه نیروگاهی:چشم انداز مشارکت بخش غیر دولتی در طرح

شبکه به مگاوات  49257مگاوات نيروگاه توسط بخش غير دولتی احداث گردد که از این ميان  41563در مجموع 

طی این دوره زمانی  مگاوات نيروگاه تجدیدپذیر 2972شود بينی میپيش گردد.میکشور اضافه  حرارتی هاینيروگاه

 ،39 الی 35های طی سالرود می همچنين انتظار باشد.های بادی میاحداث شود که عمده این ظرفيت مربوط به نيروگاه

های کشور يت نيروگاهظرفبه توليد پراکنده و توليد همزمان برق و حرارت از طریق مولدهای مگاوات  4119مجموعاً  

 .گردد اضافه

قانون اساسی، چشم انداز مثبتی از  11های کلی اصل ابالغ سياست بسترهاي قانونی خصوصی سازي صنعت برق:

بينی کرده و نقطه پایانی بر تفکر دولت محوری و نقطه آغازی بر اقتصاد رقابتی و اقتصاد آزاد برای بخش خصوصی پيش

ریزی صحيح برای افزایش سهم بخش خصوصی در باشد. در صورت برنامهو کارآفرینی میگذاری بخش خصوصی سرمایه

-شود. سياستهای بخش خصوصی در بازارهای برق کشورهای همسایه نيز فراهم میاین بخش، زمينه حضور فعال بنگاه
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 بند کلی به شرح زیر از سوی وزارت نيرو ابالغ شده: 5در  11های کلی اصل 

  گذاری بخش بند به توسعه بخش غير دولتی و عدم گسترش تشکيالت دولتی، بحث سرمایهبند الف: این

 خصوصی و فراهم کردن ساز و کار الزم برای توسعه بخش خصوصی از سوی مجموعه وزارت نيرو توجه دارد.

 اليت درصدی بخش تعاونی در اقتصاد و نحوه فع 25ها و مشارکت بند ب: این بند به تشکيل و گسترش تعاونی

ها تواند توسعه بخش خصوصی را از طریق توسعه تعاونیآنها اشاره دارد. با توجه به این بند وزارت نيرو می

انجام دهد که با توجه به شرایط بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما عامل مهمی در 

 نماید.گذاری بخش خصوصی را فراهم میشيوه جلب سرمایه

 ها و های دولتی و معرفی طرحها و بنگاهین بند به توسعه بخش غير دولتی از طریق واگذاری فعاليتبند ج: ا

های دولتی به ترتيب اولویت سوددهی با رعایت ارزیابی اقتصادی این دارایی ها برای واگذاری به بخش نيروگاه

 خصوصی توسط وزارت نيرو، اشاره دارد.

 های ها( دولتی به یکی از روشهای قابل واگذاری )نيروگاهواگذاری دارایی بند د: این بند شرایط و الزامات

های مطرح دیگر به بخش خصوصی عرضه سهام در بورس اوراق بهادار، سهام عدالت، سهام ترجيحی و یا روش

 کند.را مطرح می

 ولتی اشاره دارد.  بر : این بند به نقش حاکميتی و مدیریتی دولت پس از واگذاری بخش دولتی به غير دابند ه

اساس این بند دولت ضمن واگذاری دارایی های خود به بخش خصوصی، همچنان نقش حاکميتی خود را به 

 نماید. دليل جلوگيری از انحصارات خصوصی حفظ می

 

 سنگ زغال -6-1

 سنگ ايرانذخاير و معادن زغال -1-6-1

سنگ ایران در  رار گرفته است. بيشترین ميزان ذخایر زغالسنگ در شرایط خاصی ق کشور ایران از نظر  منابع زغال

دوران ژوراسيک در دوران ميانه زیستی )مزوزویيک( شکل گرفته است. اکثر ذخایر زغال سنگ ایران در سازندهای 

های زغالی ایران بيشتر در دو واحد زمين ساختی  شمشک نای بند )طبس( و آق دربند )سرخس( قرار دارند. حوزه

ای و نازك هستند و  اند الیه هایی که در ایران تشکيل شده يک( رسوبی البرز و ایران مرکزی قرار دارند. زغال سنگ)تکتون

اند. این در حاليست که در کشورهایی که بيشترین منابع زغال سنگ را دارا هستند، ذخایر زغال  در اعماق قرار گرفته

ای است که امکان استخراج  سازد. نوع ذخایر ایران به گونه ا فراهم میبرداری از آن ر سنگ به صورتی است که امکان بهره

الی  499سانتی متر است و در اعماق  459تا  99سنگ ایران بيشتر بين  های زغال آن به سهولت امکان پذیر نيست. الیه

سازد. در  رو می هایی واقع شده که دارای پوشش خاك سست است که کار استخراج را با مشکل رو به متری زمين 999

سنگ در ایران  برد. بنابراین، استخراج زغال عين حال وجود  مقدار زیاد گاز سمی متان، خطر انفجار در معادن را باال می

 ای است.   کار پر هزینه

 492معدن رسيد که تعداد  436به  4939معدن در سال 431، تعداد معادن زغال سنگ ایران از 4931در سال  
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معدن در حال تجهيز بوده است. در این سال معادن فعال کشور نسبت به سال  5معدن غير فعال و  93، معدن آن فعال

معدن از معادن  1معدن به معادن غير فعال کشور افزوده شده است. همچنين تعداد  45معدن کاهش یافته و  3گذشته 

و در  4931باشد. همچنين در سال  ن میدر حال تجهيز کشور کاسته شده که نشان دهنده تکميل و تجهيز این معاد

معدن دیگر نيز  9های خصوصی سازی معادن که طی چند سال گذشته آغاز و همچنان ادامه دارد،  راستای اتخاذ سياست

 اند. به مالکيت بخش خصوصی درآمده

شکيل و های آنها بستگی به شرایط محيطی، زمان ت و تفاوتاست زغال سنگ در طبيعت دارای انواع متفاوتی 

توان به  شو و حرارتی را نمی نيروهای زمين ساختی اعمال شده در طی زمان دارد. تفاوت و مرز بين زغال سنگ کک

های غير کک شو با کک  دسته زغال سنگ های ایران با توجه به درجه بلوغشان به دو صورت دقيق تعيين کرد. زغال

گردند. ایران  متالورژی با ویژگی کک شوندگی باال تقسيم می های شوندگی ضعيف مانند زغال سنگ حرارتی و زغال سنگ

دارای منابع قابل توجهی از زغال سنگ از دو نوع کک شو و حرارتی است. زغال سنگ کک شو بيشتر برای توليد فوالد 

شناسی رود. ذخایر زمين  در روش کوره بلند کاربرد دارد و زغال سنگ حرارتی برای توليد برق و صادرات به کار می

، ذخایر قطعی 4931ميليارد تن تخمين زده شده است. در سال  41تا  44سنگ ایران در مجموع حدود  )احتمالی( زغال

ميليارد تن  4/4ميليون تن بوده است. در این سال، از  9/4993زغال کشور نسبت به سال گذشته تغييری نداشته و 

ميليون تن آن مربوط به زغال  9/256زغال سنگ کک شو و  ميليون تن آن مربوط به 7/929ذخيره قطعی در کشور، 

ميليون تن ذخيره تفکيک نشده نيز اعالم شده است. این بدان معنی است که  6/9باشد. همچنين در این سال  حرارتی می

ز دارای زغال سنگ حرارتی هستند و ميزان ذخایر هر کدام ا برخی از معادن زغال سنگ هم دارای ذخایر کک شو و هم

روز شدن ه پذیر نبوده و یا در دسترس نبوده است. در سال جاری با توجه به ب این انواع یا به صورت تفکيک شده امکان

اطالعات توسط ادارات صنعت و معدن هر استان، تعداد معادن تفکيک نشده کاهش یافته و این معادن به کک شو و 

 اند.  حرارتی تفکيک شده

سنگ  ای که در خصوص استحصال گاز متان معادن زغالتنها پروژه دن پروده طبس:پروژه استحصال گاز متان مع

مترمکعب بر ساعت است. سال  9969در حال انجام است، مربوط به معدن پروده طبس است. ظرفيت این پروژه 

درصد اعالم  95، 4931بينی شده است. ميزان پيشرفت کار پروژه تا انتهای سال  پيش 4936برداری از پروژه سال  بهره

 به شرح زیر انجام گرفته است: 4931اقدامات انجام شده در پروژه تا پایان سال  .شده است

 های استحصال گاز متان داخل تونل تا محل کارگاه استخراج کشیتکميل لولهW2، 

 استفاده  راه اندازی اوليه تجهيزات زهکشی در سطح و انجام تعميرات اساسی تعدادی از تجهيزات به دليل عدم

 در طوالنی مدت،

 های مخصوص زهکشی از شرکت  خریداری گازسنجMSA .و دارگر 

توان پس از تصفيه گاز ترش استحصالی از آن به طرق مختلف  در صورت اتمام پروژه استحصال گاز متان، می

وليد برق استفاده کرد. توان این گاز را به شبکه سراسری گاز تزریق نمود یا در محل جهت ت استفاده نمود. از جمله می

 البته در حال حاضر برنامه خاصی جهت استفاده از این گاز طراحی نشده است. 
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 سنگ تولید زغال -2-6-1

هزار تن بوده که نسبت به  3/2763معادل  4931معدن فعال کشور در سال  492سنگ از ميزان استخراج زغال

 4/2521درصد( کاهش داشته است. از این ميزان،  5/9ر تن )هزا 4/257 ،هزار تن بود 9/9927که معادل  4939سال 

هزار تن نيز به استخراج معادن تفکيک نشده تعلق داشته  1/47هزار تن زغال حرارتی و  5/229هزار تن زغال کک شو و 

د درص 7/9و  2/19، 9/19سنگ، سهم استخراج معادن دولتی، خصوصی و تعاونی به ترتيب  است. از کل استخراج زغال

درصد نسبت به سال گذشته  9/12و  9/45سنگ از معادن دولتی و تعاونی به ترتيب  بوده است. ميزان استخراج زغال

درصد افزایش یافته است. در بخش دولتی این کاهش ناشی از کاهش توليد معادن  2/1کاهش و بخش خصوصی نيز 

و کرمان است. در بخش تعاونی نيز کاهش محسوس در سمنان  ،های خراسان جنوبی ها به ویژه استاندولتی کليه استان

 4931توليد معادن خراسان جنوبی موجب کاهش در این بخش گردیده است. در مقابل در بخش خصوصی توليد در سال 

هزار تن نسبت به سال پيش از آن افزایش یافته که این افزایش بيشتر به دليل افزایش در استخراج  9/51به ميزان 

های اخير ميزان توليد در معادن دولتی کاهش پيدا خراسان جنوبی بوده است.  یکی از دالیلی که در سال  نمعادن استا

های شبه دولتی است که متأسفانه به دليل عدم  کرده است، واگذاری برخی از معادن در ازای بدهی دولت به بخش

درصد مواجه بوده است. در بخش تعاونی نيز  95الی  99مدیریت صحيح، توليد این معادن پس از واگذاری با کاهش 

 های مالی متعدد در این بخش و تضعيف بنيه مالی آنها موجب رکود در معادن زغال سنگ گردیده است.  چالش

سنگ کنستانتره توسط دو  هزار تن رسيد. زغال 9/369سنگ کنستانتره در کشور به  ، توليد زغال4931در سال 

 6سنگ کنستانتره در کشور، های فعال در خصوص توليد زغالگردد. شرکت توليد می بخش دولتی و خصوصی در کشور

سنگ گلندرود مربوط به شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ایران، شرکت سنگ البرز مرکزی و معدن زغالشرکت زغال

ز شرقی واگذار شده به سنگ البرسنگ کرمان واگذار شده به صندوق بازنشستگی فوالد ایران، شرکت زغالمعادن زغال

سنگ پروده طبس واگذار شده به صندوق بازنشستگی فوالد ایران و شرکت زغال شرکت ذوب آهن اصفهان، شرکت زغال

توجه به ميزان کم  باشد که در حال حاضر منحل شده است و توليد انبار شده آن با سنگ البرز غربی )سنگرود( می

.  الزم به ذکر است گردد شویی به شاهرود و دیزآب ارسال می ال شویی، جهت زغالاستخراج و عدم راه اندازی کارخانه زغ

اداره این  4939شد اما در سال توسط بخش خصوصی اداره می 4999-39 هایسالدر سنگ گلندرود که معدن زغال

 معدن به شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ایران سپرده شد.

درصد( نسبت به سال پيش از آن  1هزار تن )حدود   5/96، به ميزان 4931سنگ کنستانتره در سال  توليد زغال

افزایش یافته است. دليل افزایش توليد در زغال سنگ کنستانتره عمدتاً متأثر از افزایش توليد کرمان و طبس است. هر 

هش یافته است. از های البرز شرقی و مرکزی نسبت به سال گذشته کاچند که ميزان توليد زغال سنگ کنسانتره شرکت

های آبان و دی به ترتيب  دهد که ماه سوی دیگر بررسی عملکرد توليد ماهيانه زغال سنگ کنستانتره در کشور نشان می

اند و مانند سال گذشته شرکت زغال سنگ  هزار تن بيشترین توليد سال را به خود اختصاص داده 4/97و  5/39با توليد 

هزار تن زغالسنگ کنستانتره نسبت به سایر  9/929و  9/195ان به ترتيب با توليد پروده طبس و شرکت زغال سنگ کرم

سنگ ناحيه حوزه زغال طبس و بزرگترین حوضه زغال 1اند. قابل ذکر است که ناحيه پروده، یکی از  ها پيشتاز بوده شرکت
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سنگ البرز مرکزی با  ر شرکت زغالکک شو ایران است. پس از این دو شرکت، رتبه سوم توليد زغال کنستانتره در اختيا

 6/49هزار تن ) 1/42هزار تن بوده است. این شرکت به نسبت سال قبل دارای کاهش توليد به ميزان  9/491توليد 

هزار تن در  7/19کاهش چشمگيری حدود  39به نسبت سال  نيزدرصد( بوده است. شرکت زغال سنگ البرز شرقی 

که به دليل نيمه تعطيل بودن برخی از معادن بزرگ این شرکت مانند معدن طرزه توليد زغال کنستانتره داشته است 

های توليد کننده زغال  دامغان و رکود اقتصادی در دو سال اخير بوده است. در مجموع در تحليل عملکرد شرکت

دولت از صنعت  های حمایتی به دليل اتخاذ سياست 99توان گفت که در اواسط دهه  های اخير می کنستانتره طی سال

سنگ و ممنوعيت واردات زغال خام از طرف ذوب آهن اصفهان و نيز افزایش قيمت جهانی زغال سنگ به مرور این  زغال

به دليل عدم پذیرش زغال سنگ کنستانتره از طرف ذوب آهن، توليد  4939صنعت از رکود خارج شد اما از اواخر سال 

مبادی توليد دپو گردید. علت این امر خرابی واحدهای کک سازی ذوب آهن  های توليد کننده زغال کنستانتره در شرکت

با وجود تقاضا برای خرید زغال سنگ به علت عدم پرداخت مطالبات صنعت، رکود خاصی  39و  32 هایبود. در سال

در عرصه تر نمود. در مجموع مشکالت بسياری  ، عدم وجود نقدینگی رکود صنعت را عميق31وجود داشت که در سال 

های پایين زغال  توان به بودجه ناکافی، قيمتسنگ وجود دارد که از آن جمله می استخراج و توليد کنسانتره زغال

های الزم توسط دولت اشاره کرد.  سنگ وارداتی و همچنين عدم حمایتکنستانتره، عدم وجود تعرفه گمرکی برای زغال

سنگ را با خطرات جدی مواجه نموده و موجب تعطيلی برخی از  د زغالتواند آینده توليعدم توجه به این مشکالت می

 سنگ تأثير گذارد.  معادن شود و در نتيجه بر روی توليد زغال

 

 سنگ واردات و صادرات زغال -1-6-1

های اخير به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر زغال سنگ در  منطقه خاورميانه  با اینکه ایران در سال

های ته شده اما صادرات این منبع انرژی با مشکالتی مواجه بوده است. از دالیلی که زغال سنگ را در رده انرژیشناخ

توان دالیلی همچون عدم دستيابی به قيمت رقابتی مناسب، باال  دهد می یفسيلی محبوب برای صادرات در کشور قرار نم

تر زغال برخی از معادن و در نتيجه عدم صرفه اقتصادی صادرات سنگ ایران، باال بودن گوگرد و خاکس نبودن عيار زغال

 آن، پائين بودن حجم توليد، تمایل نداشتن ایران به صادرات ماده خام را برشمرد.

هزار تن بوده است. واردات  5/492هزار تن و صادرات آن  2/742ميزان واردات زغال سنگ به ایران  4931در سال 

برابر افزایش  5اساس آمار گمرك جمهوری اسالمی ایران، نسبت به سال پيش از آن حدود بر  4931زغال سنگ در سال 

یافته و عمدتاً از کشورهای امارات متحده عربی، استونی، ترکيه، چين، پاناما، اوکراین، آلمان، ليتوانی، لبنان، هند، روسيه، 

به کشور وارد شده است. ادا، سریالنکا، روسيه، ایرلند و استراليا هلند و ایتاليا، تایوان، ارمنستان، لتونی، ليتوانی، فنالند، کان

سال قبل از آن کاهش داشته به نسبت درصد(  44)حدود هزار تن  5/22،  4931صادرات زغال سنگ ایران در سال 

یست های اخير و کاهش استخراج معادن داخلی زنگ خطر برابر شدن واردات کشور و روند افزایشی آن در سال 5است. 

ها و دپوی زغال سنگ بخشی از نتایج آن  به تعویق افتادن بدهی شود و تعطيلی معادن، که برای معادن نواخته می

دامپينگ تواند باشد. وزارت صنایع به عنوان راه حلی کوتاه مدت و به منظور حمایت از توليدکننده داخلی و مبارزه با  می
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ع زغال سنگ را قطع کرده است. البته از آنجا که ایران یک توليدکننده عمده ، ارز مبادالتی برای واردات انواجهانی چين

ساز کشور که با تواند مشکالتی را برای برخی از واحدهای ککای میشود، قطع ارز مبادلهزغال سنگ محسوب نمی

 کمبود ماده اوليه مواجه هستند، بوجود آورد.

هزار تن است که واردات کک  9/45و  9/945این سال به ترتيب  ها در ها و نيمه کک ميزان واردات و صادرات کک

برابر  499درصد کاهش یافته و در مقابل صادرات این محصول بيش از  3/27ها به نسبت سال گذشته ها و نيمه کک

 هزار تن بوده است.  4/9، 4931افزایش داشته است. واردات قطران نيز در سال 

 

 سنگ مصرف زغال -9-6-1

هزار تن آن زغال سنگ کک  2/4647که بوده هزار تن  4/4969سنگ در کشور ، ميزان مصرف زغال4931 در سال

سنگ تفکيک نشده اعالم شده که شامل کک شو و هزار تن زغال 1/47و  4هزار تن آن زغال سنگ حرارتی 5/229شو، 

 باشد.  حرارتی می

و تنها  درصد از زغال توليدی جهان است 75حدود  سنگ، زغال حرارتیدر ميان انواع زغال سنگ حرارتی:زغال

سنگ باشد. اما روند توليد و مصرف زغال سنگ حرارتی در ایران کامال متفاوت است زیرا زغال درصد آن کک شو می 41

حرارتی در ایران کاربرد چندانی ندارد. مصرف داخلی زغال سنگ حرارتی در ایران بسيار کم و به همين دليل توليد آن 

سنگ حرارتی در ایران وجود دارد. زغال سنگ حرارتی  يز پایين است. این در حالی است که ذخایر قابل توجهی از زغالن

های مختلف گردد و جهت سوزاندن و توليد حرارت در بخشدر ایران عمدتاً از معادن بخش خصوصی کشور تأمين می

سنگ حرارتی در منطقه طبس، استفاده از این حامل ذخایر زغالگيرد. البته به دليل وجود  صنعتی مورد استفاده قرار می

باشد. فاز نخست این طرح در طبس به وسيله وزارت نيرو راه اندازی خواهد  انرژی در بخش نيروگاهی نيز امکان پذیر می

ایران،  زغال سنگ حرارتی است. با توجه به ذخایر زغال سنگ حرارتی موجود در تن ميليون  2شد و نيازمند حدود 

تأمين نياز نيروگاه حرارتی از منابع داخلی امکان پذیر است. زیرا ذخایر زغال سنگ حرارتی از لحاظ دسترسی و برداشت 

سوز  شو قرار گرفته است. به همين دليل طرح احداث نيروگاه زغال تری نسبت به زغال سنگ کک آن در شرایط مناسب

مگاواتی( در دستور کار وزارت نيرو قرار گرفته که سوخت مورد نياز  925واحد  2مگاوات ) 659طبس با ظرفيت اسمی 

ميليون کيلووات ساعت  2/1555شود این نيروگاه ساالنه قابليت توليد بينی میگردد. پيش آن از معدن مزبور تأمين می

این نيروگاه تا پایان سال باشد. هزینه  گرم می 159زغال مصرفی برای توليد هر کيلووات ساعت برق، داشته باشد؛ برق را 

 699ميليارد ریال بابت پست و تجهيز معدن و  9/21911گردد به ميليارد ریال بوده است. برآورد می 9/2999، 4931

)تأسيسات جانبی و  BOPميليون یورو بابت عمليات ساختمانی و تجهيزات نياز باشد. ميزان پيشرفت فيزیکی بخش 

برداری برسد. اهم اقدامات  به بهره 4936گردد این نيروگاه در سال بينی می و پيش درصد بوده 15عمليات ساختمانی( 

 
سـنگ حرارتـی، ميـزان مصـرف آن معـادل      سنگ حرارتی در کشور وجود ندارد، در محاسبه تراز انـرژی زغـال  ی از ميزان مصرف زغالقا که آمار دقياز آنج ( 4

و  هزار تن استخراج تفکيک نشده اعالم شده که شامل کک شـو  1/47، 4931 سال زغال سنگ ميزان استخراجالبته در شود. ميزان استخراج در نظر گرفته می

 باشد. به همين دليل محاسبه رقم دقيق مصرف زغال سنگ حرارتی از روی ميزان استخراج آن مقدور نيست و رقم مصرف تقریبی است.   حرارتی می
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 به شرح زیر بوده است : 4931انجام شده برای احداث این نيروگاه تا سال 

  ،بررسی ئيدروکلماتولوژی در حوزه مطالعات طبس و دق تل حميد 

 ،بررسی زمين شناسی در حوزه مطالعاتی طبس و دق تل حميد 

 خط  99سونداژ ژئوالکتریک در  4299ماه با تعداد  42سی ژئوالکتریک در منطقه با دو اکيپ به مدت برر

برداشت در دشت و حاشيه ارتفاعات آهکی محدوده مطالعاتی طبس توسط شرکت تهيه و توليد مواد معدنی 

 ایران )واحد طبس(،

 های کارستی و آبرفت توسط شرکت نههای اکتشافی و پمپاژ برای تعيين مشخصات هيدرولوژی در پهحفاری

 د معدنی ایران،اتهيه و توليد مو

  متر چاه اکتشافی در آبرفت در محدوده مطالعاتی طبس، 699حدود 

  متر گمانه در آهک تریاس )سازند شتری( در محدوده مطالعاتی طبس، 1699حدود 

  حميد،متر چاه اکتشافی در آهک یرمين  در محدوده مطالعاتی دق تل  9999حدود 

  ساعت پمپاژ با احتساب برگشت آب(، 2299حلقه چاه اکتشافی برای شناخت توان آبدهی در آهک ) 45پمپاژ 

  آزمایش شيميایی آب بر روی نمونه آب توسط آزمایشگاه شرکت ملی فوالد ایران واحد طبس، شرکت مهندسی

 مشاور مهاب قدس و مرکز تحقيقات آب وزارت نيرو،

  ميليون  5أمين آب نيروگاه بر اساس مطالعات انجام گرفته و با مجوز برداشت ساالنه حلقه چاه جهت ت 9حفر

 ها. متر مکعب و نصب کليه تجهيزات الزم بر روی این چاه

سازی و پاالیش سازی سنتی، ذوب آهن اصفهان و واحد ککدر ایران عالوه بر واحدهای کک سنگ کک شو:زغال

حدود  4931شوند. در سال  شو در کشور محسوب میککسنگ  کنندگان زغالترین مصرفقطران زرند کرمان، عمده

هزار تن افزایش  3/49شو در کشور مصرف شده است که به نسبت سال پيش از آن سنگ ککهزار تن زغال 2/4647

ماره سه یافته است. افزایش مصرف زغال سنگ کک شو در ذوب آهن در دو سال اخير به دليل تعمير و بازسازی باتری ش

رخ داده است. با راه اندازی باتری شماره یک ذوب آهن اصفهان  39این کارخانه در سال  4و بهره برداری از باتری شماره 

تواند گام مثبتی در راستای کاهش واردات این شود که این ميزان توليد میهزار تن کک توليد می 159ساالنه حدود 

 باشد.فرآورده از خارج از کشور 

 

 سنگ تولید و مصرف محصوالت حاصل از زغال -5-6-1

ها، گاز کک، گاز کوره بلند و قطران ها و نيمه ککتوان به ککسنگ در ایران میاز جمله محصوالت حاصل از زغال

 اشاره نمود:

هزار تن بوده است که به نسبت سال پيش از  7/4495ميزان کل توليد کک کشور  4931در سال  کک و نیمه کک:

درصدی توليد کک به علت افزایش توليد کک در ذوب آهن  4/5هزار تن افزایش یافته است. افزایش  7/51حدود  آن

درصد به نسبت سال پيش از آن بوده است. کاهش توليد در کارخانه ذوب آهن اصفهان از سال  2/49اصفهان به ميزان 
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 ، با شارژ و 4932کارخانه بوده است. اما در سال عمدتاً به دليل تعميرات و بازسازی در این  4932تا سال  4993

، توليد کک مجدداً افزایش پيدا کرد. از 4939و بازسازی باتری شماره یک در اواخر سال  9اندازی باتری شماره راه

هزار  1/412هزار تن به کک متالوژی و  2/631، 31کک توليدی در ذوب آهن اصفهان در سال هزار تن  6/996مجموع 

هایی برای تخریب و بازسازی باطری شماره دو کک  کک ریزه اختصاص داشته است. الزم به ذکر است که برنامه تن به

سازی ذوب آهن اصفهان نيز در دست انجام است که با اتمام آن و انجام عمليات نوسازی و بازسازی در سایر واحدهای 

یافت. دست اندرکاران بخش معدن نيز اميدوارند تا با  کک سازی، ذوب آهن اصفهان توان بيشتری برای توليد کک خواهد

ترین مصرف کننده زغال کک شو  سازی ذوب آهن اصفهان، نياز مصرف این کارخانه که عمده رونق مجدد واحدهای کک

سازی کارخانه، از عرضه داخل کشور  های کک باشد بيشتر گردد و برای تهيه زغال کک شو خوراك باتری در کشور می

های کشور  ی ساز حال حاضر اغلب کک ه شود شاید به این ترتيب وضعيت بحرانی معادن نيز تا حدی بهبود یابد. دراستفاد

از ای عالوه بر ایجاد بحران برای این واحدها  قطع ارز مبادله با کنند و به دليل کمبود ماده اوليه با حداقل ظرفيت کار می

زده دامن ر در کشور است، به مشکالت فوالدسازی بيشت شوغال ککز کنندگان عمده یکی از مصرفکه ذوب آهن  جمله

   .کک است ،ذوب آهنمحصوالت درصد قيمت تمام شده  19بيش از چرا که  شودمی

ميليون تن  9/4بينی شده که با راه اندازی باتری شماره یک و سه ذوب آهن اصفهان و ظرفيت ساليانه توليد  پيش

در بهترین حالت،  اردات کک از خارج از کشور، برداشته شود. البته باید توجه داشت کهکک، گام مثبتی برای کاهش و

 99بهترین کيفيت کک با اضافه کردن ، در این شرایط واست  شرکتاین درصد نياز  79سنگ داخلی غالزتوان توليد 

 . شودشرکت توليد میاین غال وارداتی در داخل ز درصد

، 4931مده کک در کشور، مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند بوده که در سال یکی دیگر از توليدکنندگان ع

نيز مانند سال پيش از آن با کاهش رو به رو بوده که   31هزار تن کک توليد نموده است. توليد این واحد در سال 9/213

ليدی در کشور عمدتاً در پزی عنوان شده است. کک تو علت این کاهش، کمبود زغال سنگ کک شو برای شارژ کوره کک

شود. در ذوب آهن اصفهان و سایر صنایع فروآلياژ و فروسيليس، کارخانجات قند و شکر و سایر صنایع کشور مصرف می

هزار تن رسيد. کاهش مصرف کک  7/4694به  39هزار تن به نسبت سال  5/956این سال، مصرف کک کشور با کاهش 

ن اصفهان و واحد کک سازی و پاالیش قطران زرند روی داده است. ذوب آهن در دو مصرف کننده عمده کشور، ذوب آه

هزار تن  1/239، 39هزار تن کک مصرف نموده که در مقایسه با ميزان مصرف سال  3/4164، 4931اصفهان در سال 

رغوبتر که ، دسترسی به کک م31از سال  ماه 9های بلند در  درصد( کاهش داشت. تغيير رژیم مصرف کک درکوره 7/46)

سه  و تمرکز توليد بر روی دو کوره دو و 31در سه ماه آخر سال  4گردد و توقف کوره بلند  موجب کاهش مصرف می

 موجب کاهش مصرف کک در ذوب آهن اصفهان بود.  

ميليون متر مکعب گاز کک در کشور توليد و مصرف گردید.  4/943و  3/999در سال مورد بررسی معادل  گاز کک:

ميليون متر مکعب آن مربوط به ذوب آهن اصفهان و  9/266و  9/267وع توليد و مصرف گاز کک به ترتيب، از مجم

ميليون متر مکعب آن نيز مربوط به مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند است. کاهش توليد و  9/52و  6/424

ربوط به کاهش توليد کک به دليل سازی و پاالیش قطران زرند همچون سال گذشته، م مصرف گاز کک در مجتمع کک
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باشد.  های کک سازی و به تبع آن کاهش توليد گاز کک در این مجموعه می کمبود زغال سنگ کک شو برای شارژ  کوره

شاهد  4931کند، در سال  اما ذوب آهن اصفهان که بخشی از زغال کک شو و کک مورد نياز را از طریق واردات فراهم می

درصدی در مصرف گاز کک بوده است. این فرآورده در واحدهای  3/9درصد در توليد و  9/4 افزایش اندك در حدود

ها به ها و سایر بخش سازی، نيروگاه های کک سازی، نورد، آگلومراسيون، فوالد مختلف ذوب آهن اصفهان اعم از باتری

 ده شده است.   ميليون متر مکعب استفا 9/29و  9/5، 9/6، 9/45، 5/429، 1/34ترتيب به ميزان 

ميليون مترمکعب و مصرف  9/5927توليد گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان معادل  4931در سال گاز کوره بلند:

های  ميليون مترمکعب بود. این اختالف بين توليد و مصرف عمدتاً ناشی از اختالف آماری در ثبت داده 9/1331آن معادل 

گيرد و  لند در واحدهای نيروگاهی، نورد، کک سازی و کوره بلند مورد استفاده قرار میباشد. گاز کوره ب این حامل انرژی می

ميليون  9/396باشند. توليد و مصرف گاز کوره بلند به ترتيب به ميزان ترین مصرف کننده آن واحدهای نيروگاهی میعمده

پيش از آن کاهش یافته است. دليل  درصد( نسبت به سال 9/45ميليون متر مکعب ) 4/399درصد( و  7/45متر مکعب )

 است.    در ذوب آهن اصفهان بوده 31در سه ماه آخر از سال  4کاهش توليد گاز کوره بلند توقف کوره شماره 

هزار تن قطران در کشور توليد شد که در مقایسه با سال پيش از آن تفاوت چندانی  9/19، 4931در سال  قطران:

سازی ترین توليد کننده قطران کشور ذوب آهن اصفهان بود اما در این سال شرکت کک هعمد 4997نداشته است. تا سال 

دار شد. همچنين ای را در توليد قطران کشور عهدهو پاالیش قطران زرند کرمان فعاليت خود را آغاز نمود و سهم عمده

به چرخه توليد قطران کشور اضافه  4932 هزار تن قطران را دارد، از سال 19شرکت قطران ایرانيان نيز که قابليت توليد 

هزار تن بوده است که به نسبت سال پيش از آن  1/26، 4931شد. توليد قطران کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال 

توان به واحد پاالیش گاز کک و بازیابی مواد  از دالیل افزایش توليد قطران ذوب آهن اصفهان می اندکی افزایش یافت.

هزار تن  15برداری قرار گرفت اشاره نمود. این واحد قابليت توليد  مورد بهره 4939ارخانه که در سال شيميایی این ک

ميزان قطران مورد نياز خود را از ذخایر حوضچه،  4931سنگ نيز در سال  قطران در سال را دارد. پاالیشگاه قطران زغال

انيان و مقداری نيز از طریق واردات به ترتيب به ميزان ذوب آهن اصفهان، کک سازی و پاالیش قطران زرند، قطران ایر

هزار تن، دومين  99هزار تن، تأمين نموده است. پاالیشگاه قطران زرند با ظرفيت توليد  4/9و  9/5، 2/6، 2/29، 5/5

گ، پاالیشگاه قطران در کشور است. محصوالت حاصل از پاالیش قطران و موارد مصرف آن شامل قير با پایه زغال سن

نفتالين، فنل خام، واش اویل، روغن آنترانست و متيل نفتالين صنعتی می گردد که هرکدام کاربرد خاص خود را دارا 

هزار تن رسيد. یکی از مشکالتی که در مورد تأمين قطران  9/19به  4931هستند. قطران ورودی به پاالیشگاه در سال 

، به 4932های قطران  اطراف ذوب آهن بود. از سال  ذخایر حوضچههای قبل مطرح بوده است، اتمام بخش اعظم  در سال

و ميزان قطران ورودی از از حوضچه بوجود آمد  افتیباز اتيگرم شدن هوا و نشست خاك، امکان عملدليل 

 5/5ها به  ميزان قطران بازیافتی از حوضچه 4931افزایش یافت. در سال  34های پيش از ذخایرحوضچه به نسبت سال

تن رسيد. در این سال ميزان قطران وارداتی مورد استفاده در شرکت پاالیش قطران زغال سنگ به دليل افزایش  هزار

 های حمل کاهش یافته است. های جهانی قطران و باال رفتن هزینهقيمت
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 سنگ هزينه تمام شده و قیمت فروش زغال -6-6-1

با توجه به شرایط  4931زی معادن کشور در سال قيمت مصوب فروش زغال سنگ توسط سازمان توسعه و نوسا

هزار ریال به ازای هر تن اعالم شد. البته به دليل  9/9999داخلی و بين المللی تغييری نيافت و به قيمت سال گذشته  

سازی، قيمت ها با واحدهای ککسنگ، ميزان خاکستر، رطوبت، گوگرد و مواد فرار و قرارداد شرکتکيفيت انواع زغال

قيمت فروش زغال کنستانتره سه شرکت  31ها با این نرخ مصوب اختالف خواهد داشت. در سال  روش در شرکتف

 اعالم شده است. بر تن هزار ریال  9/9569و  9/9999،  3/9522کرمان، البرز شرقی و البرز مرکزی به ترتيب 

 

 هاي تجديدپذير انرژي -1-1

های مربوط  های تجدیدپذیر، زمينه مناسبی برای گسترش فعاليت انرژیی های باال در ایران به دليل وجود پتانسيل

های تجدیدپذیر در ایران به دو صورت نيروگاهی متمرکز و . کاربرد انرژیها در کشور وجود دارد به این نوع انرژی

ی، بادی، خورشيدی تجدیدپذیر اعم از آب  مگاوات نيروگاه 9/44599، 4931باشد. در سال های کوچک پراکنده می سيستم

 برداری بوده است. و بيوگاز در حال بهره

 

 آبی برق -1-1-1

آبی به عنوان سومين منبع توليدکننده برق و همچنين مهمترین انرژی تجدیدپذیر مولد برق در جهان  انرژی برق

گردد. ایران تأمين می آبیدرصد برق توليدی جهان از انرژی برق 7/46ها، حدود گردد. براساس آخرین داده محسوب می

وقوع خشکسالی و کاهش در دهه اخير با باشد. آبی میدر بين کشورهای مختلف جهان از لحاظ توليد برق 95دارای رتبه 

ایران را با مشکالت جدی چه از لحاظ تأمين آب شرب و کاهش یافته و  پشت سدهاآب ذخيره حجم ها، شدید بارندگی

بحران نظير رغم مشکالتی  ، علی4931آبی مواجه نموده است. در سال های برقنيروگاه چه از لحاظ توليد انرژی توسط

بخشی و شارژ انبار  عالجوزارت نيرو توانست با سازی،  های بهينه آب در کشور و مشکالت نقدینگی جهت انجام پروژه

اجرا و برداری،  در دست بهره گيگاوات 9/29های متعددی را با ظرفيت های یدکی و خرید تجهيزات اصلی، طرح قطعه

برداری  ، با بهره4931برداری و برخی دیگر به مرحله اجرا رسيدند. در سال که برخی از آنها به بهرهباشد مطالعه داشته 

های آبی در حال مگاواتی نيروگاه آزاد، ظرفيت نيروگاه 9/9مگاواتی سيمره و نيز سه واحد  469کامل از سه واحد 

 مگاوات رسيد.  3/44959ور به برداری کش بهره

 

 انرژي بادي -2-1-1

زایی، کاهش اتکاء به منابع انرژی وارداتی،  ، اشتغالهای توليد برق به دليل کاهش هزینهانرژی باد کارگيری از ه ب

ع تقویت ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی و مقابله با تغييرات جهانی آب و هوا توانسته به عنوان یک منب

جدید تأمين برق در سطح جهان مطرح گردد. در ایران نيز، انرژی بادی دومين منبع توليد برق از منابع انرژی تجدیدپذیر 

ریزی، نظارت و  هایی را به منظور توسعه، ترویج و برنامه ها و پروژهاین خصوص، وزارت نيرو طرحشود. در  محسوب می
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در دست اجرا دارد. بر های برق بادی توسط بخش خصوصی  وسعه نيروگاهبا تأکيد بر سياست تهای نو مدیریت انرژی

در  .باشد می گيگاوات 499حدود پتانسيل قابل استحصال در کشور ، بادی در ایرانانرژی سنجی  پروژه پتانسيل اساس

مگاوات افزایش  5مگاوات بوده که نسبت به سال قبل  5/459برداری کشور های در حال بهره، ظرفيت نيروگاه4931سال 

 باشد.مگاوات توربين بادی در تاکستان قزوین می 5اندازی  یافته که این افزایش ناشی از راه

 

 انرژي خورشیدي -1-1-1

باشد. در ایران، روزانه به طور متوسط  های تجدیدپذیر و از مهمترین آنها می انرژی خورشيدی یکی از منابع انرژی

روز  999در بيش از دو سوم مساحت آن تابد و  بر هر مترمربع از سطح زمين می کيلووات ساعت انرژی خورشيدی 5/5

از انرژی حرارتی خورشيد، جهت مصارف خانگی، صنعتی، نيروگاهی و همچنين توليد برق توسط  آفتابی وجود دارد.

وه بر به کارگيری انرژی . در ایران عالگردد های فتولتائيک استفاده میتجهيزاتی نظير کلکتورهای بشقابی مسطح و سلول

های ها، چراغهای کوچک فتوولتائيک جهت روشنایی معابر و جادهها، از این انرژی، در سيستمخورشيدی در نيروگاه

 ها و های مخابراتی، پمپ آب خورشيدی برای مصارف کشاورزی، تجهيز مناطق مرزی، روشنایی تونلترافيک، سيستم

افزایش ، های فتوولتائيک نسبت به سال قبل ، ظرفيت نيروگاه4931شود. در سال می رسانی روستایی نيز استفادهبرق

کيلووات رسيد. این افزایش ظرفيت به دليل عملکرد باالی نيروگاه  2/3461برابر داشته و به  9/46چشمگيری به ميزان 

گاه خورشيدی زنجان بوده که در سال ها و ورود نيرو های فتوولتائيک در سطح تمامی استان خورشيدی تبریز، ورود سامانه

از آنجا که سيستم فتوولتائيک دارای مزایایی نظير سادگی و  های فتوولتائيک کشور افزوده گردید. مزبور به مجموع نيروگاه

اندازی، حمل و نقل آسان، عدم وجود قطعات مکانيکی، ضریب اطمينان باال، همخوانی با طبيعت و سهولت در نصب و راه

طبق رسانی به روستاها استفاده نماید. عدم نياز به سوخت است، وزارت نيرو تالش نموده از این سيستم برای برق همچنين

 درصد 7/9  خانوار کشور، هنوز 29رسانی به روستاهای باالی عليرغم اتمام عمليات برق، آمار منتشره از سوی شرکت توانير

باشند، از نعمت دسترسی به برق محروم  خانوار ساکن می 29يت کمتر از خانوار روستایی کشور که در روستاهایی با جمع

 اند. دار گردیدههای فتوولتائيک برق خانوار  از طریق سيستم 294روستا با تعداد  49، تعداد 4931تا پایان سال هستند. 

 

 گرمايیانرژي زمین -9-1-1

اوری استخراج در صورت توسعه فن و شود ایت میگرمایی به صورت حرارت از اعماق زمين به سطح هد انرژی زمين

آن، به تنهایی قادر خواهد بود کليه نيازهای انرژی امروز و آینده بشر را تأمين نماید. این انرژی پاك، قابل اطمينان، 

وسعه تجدیدپذیر و دائمی، کم هزینه بوده و به فضای کمتری برای احداث نيروگاه نياز دارد و به رشد کشورهای در حال ت

های تبخير برای توليد برق از انرژی زمين گرمایی با استفاده از سيکل یایران دارای ذخایر قابل توجه نماید. کمک می

در مطالعات مگاوات را دارد.  299گرمایی با ظرفيت بيش از و قابليت توليد برق زمين باشدای و باینری )دوگانه( میلحظه

بيابانک،  -هشترود، خور –فردوس، تکاب  –بزمان، نایلند، بيرجند  –ل )تفتان شاممنطقه  49انجام شده ایران به 

تقسيم شده که منطقه مشکين شهر از بستک(  –کازرون و دار  –ميناب، بوشهر  –محالت، رامسر، بندرعباس  -اصفهان
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مشکين شهر در حال گرمایی پروژه نيروگاه زمينپتانسيل مناسبی جهت نصب نيروگاه برخوردار است. در حال حاضر، 

مگاوات  5+  59اجراست. در ابتدا هدف اصلی پروژه، اکتشاف و توسعه ميدان مربوطه جهت احداث نيروگاهی به ظرفيت 

حلقه  25حلقه چاه از  44ها متوقف شد. در سایت مشکين شهر  فاز بود اما به علت عدم تأمين مالی، ادامه حفاری 2در 

گيگاوات ساعت در دست  97مگاواتی با قابليت توليد ساالنه انرژی  5، یک واحد 4931چاه حفر شد. همچنين در سال 

 برداری خواهد رسيد.به بهره 4936اجراست که در صورت تأمين منابع مالی تا سال 

 

 زيست توده جامد -5-1-1

باشد.  های تجدیدپذیر شامل زغال چوب، چوب، ضایعات چوب و سایر پسماندهای جامد می این دسته از انرژی

هستند عمدتاً سوخت جنگلی که زیست توده جامد از  .های سلولزی هستند ها منابع اصلی توليد چوب و فرآورده جنگل

عرضه جهانی سه چهارم درصد از کل عرضه انرژی اوليه دنيا یا  49بيش از شود. یا توليد برق استفاده میبرای پخت و پز 

 ارد. داختصاص این منبع انرژی تجدیدپذیرها به 

در محاسبات تراز انرژی ایران، تنها آن بخش اندکی از زیست توده جامد توليدی که به عنوان سوخت مورد استفاده 

 طبيعی منابعشوند.  شود و سایر کاربردهای غير انرژی آن در محاسبات در نظر گرفته نمی گيرد لحاظ می قرار می

مورد بيابان و  مرتعجنگل،  بخش سه در ایران در مدیریتی هایمنظا برداری وبهره هایسيستم به لحاظ، تجدیدشونده

به دليل وسعت اراضی کشور و مشکالت متعدد، برآورد مساحت منابع طبيعی کشور هر چند سال  .گيرندمی قرار ارزیابی

، بيشه ، مجموع منابع طبيعی کشور شامل جنگل، مرتع4931گيرد. بر اساس آخرین برآوردها در سال یکبار صورت می

 ميليون هکتار برآورد شده است.  9/494زار و درختچه زار 

است. مراتع کشورمان  هشدميليون هکتار برآورد  9/91مراتع کشور  وسعت 4931بر اساس آخرین ارزیابی تا سال 

. ، دارای اهميت استنمایددر تثبيت خاك و جلوگيری از فرسایش عمل می ویک پوشش مفيد است که لحاظ آن از 

 های کشاورزی ایران عبارتند از: الیل تخریب مراتع و زميند

 ها و مراتع و آزاد شدن دامداران عشایری و روستایی. ملی شدن جنگل –

 نداشتن نظارت و کنترل بر مراتع. –

 ها و مراتع. های ناسالم بين روستائيان و عشایر بعد از ملی شدن جنگل رقابت –

 داران.مرتعها ميان  ها و تجربه نبود تبادل اندیشه –

 رویه دیم کاری و شخم زدن مراتع.توسعه بی –

 ظرفيت واقع و توقف بيش از حد دام در مراتع. برچرای مفرط ناشی از وارد نمودن مازاد  –

 بوته کنی جهت سوخت و سایر مصارف روستائيان،  –

 .قطع درختان جهت ساخت و ساز و مواردی چون گياهان خوراکی –

 ورود آن به مراتع، قدرت خرید تراکتور و افزایش  –

 های اعتباری. افزایش جمعيت دام در اثر کمک –
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 ها. پی در پی در جنگلهای  برداشتن موارد کنترلی از مراتع به عنوان توسعه دامداری و زراعت و آتش سوزی –

و های جنگلی جهت ایجاد گرمایش  باشند. در ایران از فرآوردهها نيز از جمله منابع زیستی تجدیدپذیر میجنگل

درصد مساحت کشور را تشکيل  9/9های ایران جنگلشود. پخت و پز در برخی مناطق روستایی و عشایر استفاده می

های متعددی را تاکنون اجرا کرده و یا در دست ها و برنامهطرح ،ها، مراتع و آبخيزداری کشورسازمان جنگل دهند. می

زراعت چوب،  .ها نمایدرویه، اقدام به حفاظت و احياء جنگلبیاجرا دارد تا ضمن کاهش فشار و جلوگيری از برداشت 

رویه و قاچاق چوب برداشت بیاست. قاچاق چوب و جلوگيری از  اشتغالایجاد  ،راهکاری برای جلوگيری از تخریب جنگل

ن پوشش کند و با از بين رفترساند خاك را نيز بدون عایق و پوشش می این که به پوشش جنگلی آسيب می عالوه بر

 به عنوان بادشکن عمل  لیهمچنين درختان جنگ. رودو از بين می هشدها و باران شسته گياهی، خاك بر اثر سيالب

های کشور  مساحت جنگل، 4931آیند. در پایان سال ها به شمار میبرابر طوفاندر کنند و به عنوان سپر محافظتی می

  .ار بوده استهکتميليون  47حدود زارها(  اب بيشهس)با احت

های جنگلی سه استان گيالن، مازندران و گلستان، مجاز به توليد فرآوردهدر ایران تنها  هاي جنگلی:تولید فرآورده

مجموع توليد هر سه  هزار مترمکعب بوده که 1/557حدود  4931که ميزان توليد این سه استان در سال  باشندمی

به واسطه کاهش در هر سه هزار مترمکعب کاهش یافته که  7/429یا د درص 9/49نسبت به سال گذشته حدود  استان

برداری بيش از  توان به بهره استان مازندران، گيالن و گلستان بوده است. از جمله علل کاهش توليد محصوالت جنگلی می

ها و مراتع کشور  لهای عمرانی، قاچاق چوب و افزایش حریق در جنگ ها، چرای دام، معدنکاوی، اجرای طرح لحد از جنگ

 اشاره کرد. 

مشکالت شغلی تأمين نيازهای روزمره ساکنان قيمت باالی چوب و زغال چوب، به دليل ها  جنگلتخریب کنندگان 

اقدام به برداشت ، روستایی و محلی یها تأمين سوخت و یا استفاده از چوب در ساختمان ،مناطق جنگلی و روستایی

تن بوده که نسبت به سال قبل از  9/436، ميزان برداشت غير مجاز زغال چوب 4931ل در سانمایند. غيرمجاز چوب می

درصد افزایش یافته است. از جمله دالیل این افزایش، اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و حذف جرایم  3/92آن 

های  تهيه و حمل زغال و چوب باشد که در آن بر خالف قانون قدیم، می 4932مربوط به قاچاق چوب در اواخر سال 

جنگلی در شمار کاالهای ممنوعه قرار ندارد و صالحيت رسيدگی به این گونه جرایم در اختيار دستگاه اداری تعزیرات 

همچنين عدم صرفه واردات چوب برای توليدکنندگان به دليل مقررات و استانداردهای سختگيرانه،  .باشدحکومتی می

های فرعی فراوان این مناطق و کمبود نيروی انسانی برای این نگلی، مشکل حفاظت از جادهمشکل اشتغال در مناطق ج

 توان از جمله علل این افزایش بر شمرد.وسعت را می

تن زغال چوب از کشورهای چين، امارات متحده عربی، اندونزی، مصر  4/6199، 4931در سال  واردات و صادرات:

 تن زغال چوب نيز صادر شده است. 4/235ین در حالی است که و پاکستان وارد کشور شده است. ا

از سوخت جنگلی به منظور مصارف شخصی از جمله برای پخت و پز، گرمایش و نيز  مصرف زيست توده جامد:

 99دامی در  فضوالت و هيزم، زغال چوب، بوته و خار مصرف موجود از شود. آمارهایتأمين آب گرم منازل استفاده می

توسط  مناسب هایسوخت جایگزینی با طرح چارچوب در کشور هایاستان های سنتیسوخت مطالعه شور، ازک استان
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 یانرژ نيتأمدر خصوص طرح این  یاجرا بااست.  آمده به دست های اخيرسال در کشور مراتع و هاجنگل سازمان

 روند رو نیا . امابود افتهیکاهش  یوانيح فضوالتخار و  و بوته زم،يدرصد از مصرف ه 59حدود  4993تا سال  خانوارها

الزم به ذکر است از آنجا که برآورد دقيقی از ميزان  .دگرگون شد یبکل ارانهیطرح هدفمند کردن  یبا اجرا ،به کاهش

های انرژی وجود ندارد، در محاسبات  ها در کشور وجود ندارد و امکان سرشماری ساالنه برای این حامل مصرف این حامل

در ل از اجرای این طرح صبرخی از اقدامات و نتایج حاامه انرژی آخرین برآورد کارشناسی در نظر گرفته شده است. ترازن

 باشد: به شرح زیر می 4931سال 

خرید و توزیع  ،تهيه غذا و گرمایش، عدد لوازم نفت سوز و گاز سوز جهت پخت نان 1999خرید و توزیع  –

 ليتری ذخيره نفت. 4999ر و تانک ليتری 229بشکه ، سيلندر گاز

 دستگاه آبگرم کن خورشيدی. 973تهيه  –

 کپسول(.  463115پرداخت یارانه گاز مایع )در قالب  –

 

 هاي تجديدپذيرساير انرژي -6-1-1

توده جامد، هيدروژن، های گازطبيعی به هيدروژن، زیست عالوه بر موارد فوق، در زمينه استفاده از پيل سوختی، مبدل

باشند. اکنون در کشور در حال اجرا می هایی وجود دارند که همامد و مایع شهری، بيوگاز و بيودیزل نيز پروژهپسماندهای ج

 شود.اند، ارائه می به اتمام رسيده 4931ها که در سال ها و فعاليت در ادامه توضيحاتی در مورد بعضی از این پروژه

ها و آب با هدف تدوين دانش فنی اتصال دهنده مدپیل سوختی اکسید جا یوات 155 استک طراحی و ساخت  –

عنوان  های سوختی اکسيد جامد به، پيل"سند راهبرد ملی توسعه فناوری پيل سوختی کشور"بر اساس  :بندها

های اند. این نوع از پيل گذاری شدهیکی از دو نوع پيل سوختی راهبردی کشورمان انتخاب و برای توسعه هدف

متعددی، به ویژه برای کشور هستند که از آن جمله قابليت استفاده از گاز طبيعی،  سوختی دارای مزایای

طراحی و ساخت "باشد. در طرح  امکان استفاده از برق و حرارت همزمان و همچنين راندمان بسيار باال می

دهنده و  وات پيل سوختی اکسيدجامد با هدف تدوین دانش فنی ساخت استک، صفحات اتصال 499استک 

سل و در نهایت دسترسی به  ساخت حداقل یک نمونه استک، امکان تکرارپذیری توليد محصولِ تک "بندها آب

. در اجرای این طرح درصد باشد های بزرگتر و اقتصادی شدن در آینده، از اهداف اصلی می توليد در مقياس

های  ساخت سيستم پيلشدن زنجيره تر کاملساخت اجزای پيل در داخل کشور افزایش یافته و امکان 

 از. یابد بند افزایش می های جانبی مانند ساخت مواد آب سوختی اکسيدجامد به ویژه از طریق استفاده از پروژه

برای نخستين بار در  جامد دياکسسوختی  نتایج حاصله از انجام این طرح، ساخت نمونه استک پيل جمله

 مورداستفادهبندها  و آب دهنده اتصالسازی صفحات  هينهه ساخت، طراحی و بنيزم درکشور، تدوین دانش فنی 

 به دستکننده جریان سوخت و اکسيژن و مطالعه بهره سوخت و  در استک، طراحی و ساخت صفحات توزیع

سوختی در استک و  های سوخت و هوا و عملکرد پيل سازی جریان آوردن طراحی بهينه برای افزایش آن، شبيه

بندها جهت بهينه نمودن طراحی استک و  و آب دهنده اتصالی وارده بر صفحات ها و تخمين تنش سازی مدل
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 .باشد مد میجا يداکسسوختی  ها در استک پيل بررسی رفتار و عملکرد پوالریزاسيونی و امپدانسی سل

با توجه  :وات پیل سوختی اکسید جامد با قابلیت استفاده از گاز طبیعی 55تدوين دانش فنی ساخت استک  –

های سوختی و همچنين عدم وجود  کار با هيدروژن در پيله نيزم شکالت و خطرات موجود دربه م

منظور توليد و انتقال هيدروژن در کشور و ذخایر عظيم گازطبيعی در ایران و وجود   های الزم به زیرساخت

، سوختی ناوری پيلراهبرد ملی توسعه فتوليد و توزیع آن و همراستا با اهداف سند برای  های مناسب زیرساخت

عنوان سوخت استفاده   و خصوصاً گازطبيعی به یدروژنيه ريهای غ های سوختی که از سوخت استفاده از پيل

جامد امکان استفاده از  ديهای سوختی اکس که دمای باالی کاری پيل آنجا است. از اهميت ویژه دارای ،کنند یم

ی ريگ بهره یجامد دارای شرایط مناسبی برا ديسوختی اکس های لذا پيل، آورد های مختلفی را فراهم می سوخت

استفاده   قابل یدروژنيهريهای غ بررسی سوختنتایج حاصله از انجام این طرح،  جمله از .هستند یعياز گازطب

های مناسب با توجه به منابع موجود در  انتخاب سوختگازطبيعی،  ژهیو به، جامد ديهای سوختی اکس در پيل

 دياکسسوختی  های ریفرمينگ گازطبيعی در پيل ی، بررسی روشطيمح ستیين مالحظات زکشور و همچن

 سوختی با پيلطراحی تعيين ساختار الکترود آند،  منظور  بههای الکتروشيميایی  واکنش سازی مدل، جامد

وات،  59با توان  جامد ديسوختی اکس پيل و استک ساخت تک سلگازطبيعی،  استفاده از سوخت تيقابل

 سوختی ساخته بهبود کارایی پيلگازطبيعی و  و آزمایش آن با سوخت تبيين دانش فنی طراحی و ساخت آن

 باشد. می شده 

 با ظرفیت يک نرمال مترمکعب بر سااعت:  SMR طراحی و ساخت سیستم نمونه رفورمر گازطبیعی –

خت هيدروژن و یـا مخلـوط   های سوختی به طور معمول برای تأمين سو های مولد نيرو مجهز به پيلدر سيستم

شود. این خوراك بـدون خـالص سـازی حـاوی هيـدروژن، دی      گازی غنی از هيدروژن از یک مبدل استفاده می

اکسيد کربن، بخارآب، سوخت تبدیل نشده و منوکسيد کربن بوده و این ترکيب گازی به همين شـکل قابليـت   

ل اخـتالل در کـارکرد پيـل سـوختی، تـرجيح داده      های سوختی پليمری را دارا نيست و به دلي استفاده در پيل

شود تا خوراك دارای حداقل مقدار منوکسيد کربن باشد. این کاهش با در نظر گرفتن واحـدهای تکميلـی و    می

سازی نهـایی   رسانده و با خالص ppm 49 از آن جمله واکنش جابجایی آب/ گاز غلظت منوکسيد کربن را به زیر

پيل سوختی پليمری را فراهم نمود. فرآینـدهای موجـود بـرای تبـدیل سـوخت      توان خوراك مناسب جهت  می

بـا  SR  هسـتند. مبـدل  ( ATR)و تبـدیل خودگرمـازا   ( POX)، اکسـایش جزیـی   (SR)شامل تبدیل با بخار آب 

دهی به پيل سوختی کوتاه است. این  اندازی و شروع خوراك خوراك گاز طبيعی بسيار کم حجم بوده و زمان راه

سـازی در   رای کاربردهای ساکن و یا متحرك نيز مناسب است. همچنـين بـا افـزودن مراحـل خـالص     سيستم ب

هـای فنـی و فناورانـه کمتـر      ، به علـت پيچيـدگی  SRهای سوختی نيز  قابليت کاربرد خواهد داشت. روش  پيل

بـرداری از یـک مبـدل    . لذا ساخت و بهـره  باشد ها می ترین و متداولترین روش از رایج ها،  نسبت به سایر فناوری

 های سوختی برای اولين بار در کشور پيشنهاد گردید.   سوخت به روش تبدیل با بخار آب برای پيل

های مختلفی برای توليد هيدروژن وجود دارند، که هر یک از این  روش :PEMطراحی و ساخت الکترولیز  –
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اس بزرگ، تبدیل بخار گازطبيعی به ها دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. در حال حاضر، در مقي روش

های تبدیل بخار  هر چند سيستم .شود ترین مسير برای توليد هيدروژن در نظر گرفته می عنوان مقرون به صرفه

فشرده با استفاده از گازطبيعی و متانول در حال توسعه هستند، اما آنها هنوز دارای مسایل بسياری زیادی، 

پاسخ گذرا ضعيف هستند که باید برطرف گردد.  و اندازی دت زمان طوالنی راهمانند حذف مونو اکسيد کربن، م

توان  الکتروليز بهترین گزینه برای توليد هيدروژن با سرعت و با راحتی مناسب است. از الکتروليز آب می

د هيدروژن ترین فناوری برای تولي هيدروژن با خلوص بسيار باال توليد نمود. این روش به عنوان اميدوار کننده

های قليایی جهت  یک جایگزین مناسب برای الکتروليت PEMباشد. الکتروالیزر در مقياس کوچک مطرح می

توليد هيدروژن از منابع انرژی تجدیدپذیر است. این روش دارای مزایای قابل توجهی در مقایسه با روش 

ای است که  دهنده  ب خالص تنها واکنشآ و معمول است، چرا که اوالً به هيچ الکتروليت در گردش نياز نيست

شوند  ثانياً گازهای حاصل از واکنش هيدروژن و اکسيژن در پشت ميدان شارش توليد می .یابد در آند جریان می

نماید. در نتيجه، مصرف انرژی پایين،  که این امر امکان کاهش افت اهمی و افزایش چگالی جریان را فراهم می

درصد( و همچنين امکان توليد گاز فشرده درست در  33/33)بيش از ص باالی هيدروژن وری باال، درجه خلو بهره

تر است،  محل کار و سطح ایمنی باال از مزایای این روش هستند. اگر چه این تکنولوژی از الکتروليز قليایی گران

کاتاليزور و اجزای سل  های مربوطه قابل انتظار است که شامل بسياری از مواد، کاهش قابل توجه در هزینهاما 

است. سه نوع روش الکتروليز قليایی، اکسيد جامد و پليمری )غشاء مبادله کننده پروتون( وجود دارند. در حال 

، باشد ترین سطح تکنولوژیکی را دارد، با این حال دارای نقاط ضعفی هم می حاضر فناوری الکتروليز قليایی بالغ

وری  ای، چگالی جریان کاری نسبتاً کم، بهره الکترود، تعمير و نگهداری دورهمانند: آلودگی الکتروليت، خوردگی 

رود در آینده نزدیک به مرحله  پایين و فشار پایين است. الکتروليز اکسيد جامد در حال توسعه بوده و انتظار می

وری باال و  مانند بهرهدارای مزایای بسياری نسبت به دیگر انواع الکتروليزگرها،  PEMتجاری برسد. الکتروالیزر 

کم کار کرده، به  DCدر ولتاژ  PEM الکتروليزگرهای است.برداری آسان و فشردگی  جریان کاری و فشار باال، بهره

هدف از این پروژه، طراحی مفهومی، مهندسی و  .پذیر است امکان PVاین ترتيب اتصال مستقيم آنها به پانل 

ی برای توليد هيدروژن و اکسيژن با خلوص باال از تجزیه آب است. دو ساخت نمونه الکتروالیزر با غشای پليمر

و l/h  15و اکسيژن  l/h 39سل با ظرفيت توليد هيدروژن  9نمونه طراحی و ساخته خواهد شد، یکی استک 

 .l/h  279و اکسيژن  l/h 519سل با  ظرفيت توليد هيدروژن  49دیگری استک 

های  ها و تحقيقات انجام گرفته در کشورهای صاحب فناوری پيل در بررسی: SOE طراحی و ساخت استک  –

های پيل سوختی اکسيد جامد  سوختی اکسيد جامد نظير امریکا و کشورهای اتحادیه اروپا و ... تمامی سيستم

اند تا  عالوه بر تأمين خوراك این گونه  های تأمين خوراك الکتروليز اکسيد جامد متصل شدهدما باال به سيستم

وری و  های توليد تا مصرف هيدروژن را نيز در بر داشته و بهره های سوختی )اکسيد جامد(، کاهش هزینه لپي

ها نيز به طرز چشمگيری باال رود. از طرف دیگر نزدیک بودن فناوری پيل سوختی  راندمان این گونه سيستم

در تحقيقات و دستيابی به فناوری  های اضافی گردد تا هزینه اکسيد جامد به الکتروليز اکسيد جامد باعث می
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ها نيز کاهش چشمگيری یابد و باعث تحریک تقاضا و عرضه در بازار انرژی کشور به منظور  این گونه سيستم

های توليد انرژی پاك گردد. از آنجایی که پتانسيل و ظرفيت مناسبی در کشور از طریق  دستيابی به فناوری

لياتی در زمينه پيل سوختی اکسيد جامد که دارای اشتراکات فناورانه با واگذاری چندین پروژه تحقيقاتی و عم

شابهت زیاد متوان با صرف هزینه کمتر ) مده است می سيستم الکتروليز اکسيد جامد دما باال بوده، به وجود آ

 ا باالهای اکسيد جامد دما باال( به تکنولوژی ساخت الکتروليز اکسيد جامد دم فناوری توليد و مصرف سيستم

سازی این فناوری در جهت  باشند دست یافته و قدمی بلند در جهت توانمندسازی و بومی که در مرز دانش می

نيل به اهداف بلند خودکفایی در کشور برداشت. از این رو به منظور تکميل واحدهای تأمين خوراك و 

( جهت اتصال به واحدهای ساخته شده های توليد هيدروژن )الکتروليز اکسيد جامد دماباال دستيابی به فناوری

های انرژیدر سازمان در دفتر هيدروژن و پيل سوختی  32در کشور، پيشنهاد دانشگاه تهران در سال 

به شورای عالی علوم، تحقيقات و در نهایت سی قرار گرفت و رمورد بر (ساتباوری انرژی برق )تجدیدپذیر و بهره

درصد پيشرفت فيزیکی  69عقد قرارداد گردید و در حال حاضر این پروژه با و نهایتاً  دشفناوری )عتف( ارجاع 

 باشد. توسط دانشگاه تهران در حال انجام می

با  یعیگاز طب فورمريبا ر یلوواتیک 2/2 يمریپل یسوخت لیمجتمع فشرده پ کيو ساخت  یطراح –

ينه تکنولوژی پيل سوختی در زم: با شبکه نگیچیاتصال و سوئ تیو کنترل از راه دور و قابل تيريمد

گيری به سمت هدف یا کاربرد خاص برای عملياتی  کشور در مرحله انجام تحقيقات با جهت ،پليمری در ایران

ها قرار دارد و مرحله پيش رو که بایستی برای آن خيز برداشته شود مرحله توسعه یا همان حلقه  کردن ایده

کيلووات پليمری توليد  49و  5های در کشورمان با ساخت نمونه هاست. ارتباطی تحقيقات و کاربرد تجاری ایده

ای ایجاد  هایی برای ساخت رفورمر گاز طبيعی، پتانسيل بالقوه همزمان برق و حرارت و فعال نمودن پتانسيل

شده است. وضعيت کنونی فناوری پيل سوختی پليمری در کشور مرحله توسعه سيستم و رسيدن به محصول 

این مقدمه طرح کالن مقدماتی برای اجرایی شدن این مهم در سه فاز پيشنهاد شد. فاز یک،  نهایی است. با

نمونه پيل سوختی به  42طرح توسعه فناوری پيل سوختی خانگی با سوخت گازطبيعی، طراحی و ساخت 

 کيلووات، که به مدت دو سال در مراکز اداری عضو کميته راهبری پيل سوختی 2/2ظرفيت محاسبه شده 

ای کل کشور  منطقه  برقهای  نمونه برای استفاده در شرکت 59فاز دوم، طراحی و ساخت گردند.  استفاده می

باشد. در چهار سال دوم ضمن تقویت عرضه و تقاضا به تجاری شدن محصول نزدیک  در مدت زمان دو سال می

ی اجرای طرح کالن در سه فاز، در تر خواهند شد. پيش زمينه اصل شده و تعداد توليد فراتر و کاربران واقعی

متصل به شبکه مجهز به  CHPکيلووات  2/2طراحی و ساخت پيل سوختی پليمری  "ابتدا اجرای پروژه

است که در آن یک نمونه پيل سوختی توليد همزمان برق و  "دستگاه ریفرمر توليد گاز هيدروژن از گاز طبيعی

برای توان مصرفی متوسط در هر ساعت برای یک خانوار حرارت با کاربرد خانگی با ظرفيت محاسبه شده 

ایرانی، ساخته و با یک رفورمر گاز طبيعی یکپارچه شود. با توجه به منابع غنی گازطبيعی در ایران، تحقيق و 

باشد.  توسعه در خصوص یک سيستم مجتمع پيل سوختی پليمری با ریفورمر گازطبيعی در کشور مناسب می
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ای فشرده مجتمع پيل سوختی پليمری به همراه ریفورمر گازطبيعی عالوه بر توليد برق ه هدف از تهيه سيستم

 39باشد که به صورت ترکيبی راندمانی معادل  استفاده از توان حرارتی پيل سوختی جهت کاربری گرمایی می

ز درصد خواهند داشت. در این پروژه هدف ساخت یک سيستم فشرده مجتمع پيل سوختی با ریفورمر گا

باشد. در مرحله اول این  کيلووات با قابليت مدیریت، می 4/9کيلووات و حرارتی  2/2طبيعی با ظرفيت توانی 

شود که با پيل سوختی فشرده های تجاری استفاده می پروژه ریفورمر گازطبيعی آن از محصوالت و ماژول

گردد.  و شارژر باطری آماده می DC ,ACساخته شده توسط مجری یکپارچه شده و برای توليد توان به صورت 

مدیریت و هدایت از راه دور با استفاده از سيستم و همچنين سيستم قابليت کنترل و قابليت اتصال به شبکه 

GPS  .را دارا خواهد بود 

 

 خريد تضمینی برق از منابع تجديدپذير -1-1-1

بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نيرو  قانون تنظيم 62رای نخستين بار در برنامه سوم توسعه براساس ماده ب

چهارم و  هایهای تشویقی گردید و در برنامه موظف به خرید برق توليدی منابع تجدیدپذیر از بخش خصوصی با نرخ

پنجم توسعه نيز خرید تضمينی برق بر اساس این قوانين و مصوبات بعدی با جدیت بيشتر  ادامه یافت. با تصویب بند ب 

قانون اصالح الگوی مصرف، به وزارت نيرو  64قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور و ماده  در 499ماده 

های تجدیدپذیر و  اجازه داده شد که نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمينی برق توليدی از منابع انرژی

های اجتناب شده ا نرخ محاسبه شده بر اساس هزینههای خصوصی و تعاونی ب های پاك با اولویت خرید از بخش انرژی

های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه  ها با توجه به هزینه اقدام شود. در این زمينه، قيمت خرید برق این نيروگاه

سراسری و بازار برق و لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده و هزینه زیست محيطی ناشی 

شود. با  ها و سایر موارد بر اساس فرمول مصوب شورای اقتصاد، توسط وزارت نيرو محاسبه و اعالم می از انتشار آالینده

های مجدانه وزارت نيرو در توسعه مشارکت  قانون اصالح الگوی مصرف و سياست 64تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 

پاك و افزایش سهم برق تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، اميد به های تجدیدپذیر و بخش غيردولتی در احداث نيروگاه

های گذاران بخش غيردولتی به این عرصه دو چندان شده است. نرخ خرید برق از نيروگاه ورود تأثيرگذار سرمایه

 1199های متصل به شبکه توزیع و  ریال بر کيلووات ساعت برای نيروگاه 1629، به ميزان 4939تجدیدپذیر در سال 

های متصل به شبکه فوق توزیع و انتقال تعيين و ابالغ گردید. نرخ خرید برق از  ریال بر کيلووات ساعت برای نيروگاه

، برای اولين بار به تفکيک منابع انرژی تجدیدپذیر و پاك از سوی وزارت نيرو 4931های تجدیدپذیر در سال نيروگاه

 ( اعالم گردید. 4-299مطابق جدول )

گذاران بخش غيردولتی به منظور  های انجام شده جهت جذب و حمایت از سرمایه ها و فعاليت ریزی برنامه در نتيجه

های زیادی صورت  های اخير فعاليت های نمونه دولتی، در سال های تجدیدپذیر و همچنين اجرای پروژه احداث نيروگاه

تجدیدپذیر توسط بخش غير   مگاوات نيروگاه 74ی از حدود بردار ، بهره4931ها تا پایان سال  گرفته که نتيجه این فعاليت

 دولتی بوده است.
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 اي  انرژي هسته -4-1

 اي هاي هسته توسعه نیروگاه -1-4-1

های فسيلی، رشد فزاینده مصرف انرژی و اهميت تأمين انرژی به ویژه برق در رشد و توسعه  محدودیت ذخایر سوخت

ای برای توليد برق را بيش از  محيطی، استفاده از انرژی هسته های زیست آالینده اقتصادی و اجتماعی کشورها و نيز کاهش

هایی به شرح ای اقداماست. ایران نيز از این قاعده مستثنی نبوده و در زمينه توليد برق از انرژی هستهضروری ساخته پيش 

 زیر انجام داده است:

های دوره راه اندازی در مهرماه  واحد پس از موفقيت در تستاین : بوشهری اتم روگاهین کمي واحد ازي برداربهره

برداری نيروگاه اتمی بوشهر تحویل موقت شد. پيش از این تاریخ نيز نيروگاه اتمی بوشهر در مرحله  به شرکت بهره 4932

يروگاه اتمی بوشهر های مختلف فنی همراه بود. در مجموع، توليد برق ن راه اندازی قرار داشت که توليد برق همراه با تست

ميليون ليتر معادل  2996مگاوات ساعت بوده که باعث صرفه جویی حدود  4422492999به ميزان  4939تا پایان سال 

ها شده است. باتوجه به سپری  ميليون تن انواع آالینده 49و جلوگيری از انتشار بيش از های فسيلی سوختنفت خام 

به  4931اساسی این واحد نيروگاهی، توليد برق نيروگاه اتمی بوشهر در سال  نخستين نگهداری و تعميرات دوره نشد

ميليون ليتر معادل نفت خام و جلوگيری از  794مگاوات ساعت بوده که باعث صرفه جویی حدود  223492939ميزان 

 ميليون تن انواع آالینده شده است.  5/2انتشار بيش از 

از شبکه  ،سوخت گذاری مجدد و نيز نگهداری و تعميرات اساسیانجام  باتوجه به 4931در سال نيروگاه مزبور 

 توان به صورت زیر برشمرد:ترین وقایع کليدی در این دوره را می سراسری برق خارج شد که مهم

 های پيش از تعميرات به منظور تشخيص عملکرد درست تجهيزاتتست –

 خت مصرف شده از قلب راکتورعمليات دمونتاژ راکتور به منظور خارج کردن یک سوم سو –

 های مصرف شدهجابه جایی سوخت مصرف شده از قلب راکتور به استخر سوخت –

 مجتمع سوخت تازه 51بارگذاری  –

 مولّدهای بخارو  های مدار اولبازبينی تعميرات اساسی پمپ –

های کانال؛ نسورکننده کندا های آب خنک پمپ؛ ژنراتور؛ های فشار قوی و ضعيف انجام تعميرات اساسی توربين –

 کيلوولت نيروگاه 299ترانسفورماتورهای ؛ و های حرارتی و دیزل ژنراتور اضطراری ها، مبدل ایمنی شامل پمپ

 بار 449مدار دوم با فشار و  بار 259انجام تست هيدروليک مدار اول با فشار  –

 های درون راکتور یابی سوخت انجام تست نشت –

این طرح در قالب طراحی و احداث دو واحد نيروگاهی در ساختگاه  :ايهستههاي جديد طراحی و احداث نیروگاه

به امضای دو طرف رسيده است. موضوع  29/9/4939بوشهر پس از مذاکره با پيمانکار روسی به صورت قرارداد در تاریخ 

اوات الکتریکی است. در مگ 4957ای ، هریک  به قدرت  اندازی دو واحد راکتور هسته قرارداد شامل طراحی، احداث و راه

های ترین اقدامهایی از قرارداد که برروی قيمت اثرگذار نيستند، در دستور کار قرار داشت. مهم تکميل پيوست 4931سال 

 کليدی در این سال به صورت زیر درحال انجام بوده است:
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زم برای تکميل طراحی پایه های محيطی به منظور فراهم نمودن بستر ال آوری داده انجام پروژه مطالعاتی جمع –

 شرکت و سازمان داخل کشور انجام شده است: 42واحدهای جدید شامل موارد زیر که توسط 

  نقطه مشاهداتی 414مطالعات ژئودتيک اجرای شبکه با 

  متر 3436ژئوتکنيک و ژئوفيزیک حفاری به ميزان 

 تحليل خطر زلزله 

 هواشناسی 

 اقيانوس شناسی آبهای سطحی و زیرزمينی 

 طراحی تجهيز کارگاه برای دوره احداث –

 نفر و شروع فاز یک 49999طراحی کمپ مسکونی برای  –

 تهيه پيش نویس قرارداد برای حجم کار طرف ایرانی –

 ارائه فهرست تأمين کنندگان و سازندگان ایرانی به پيمانکار روس –

 مطالعه فاز اول توليد آب شيرین  –

های صنعتی کشور با تأکيد بر تقویت و توسعه و ارتقای زیرساخت :کشور دري اهستهي هاروگاهین ساختي سازی بوم

ای، در اسناد باالدستی مورد توجه بوده و مورد تأکيد های هستهافزایش مشارکت بخش غيردولتی در توسعه نيروگاه

با ایجاد و استقرار نظام های منتخب همراه سازی فناوریمسئوالن نظام نيز قرار گرفته است. بنابراین انتقال، جذب و بومی

ای کشور و متناسب با تجربيات مدیریت کيفيت و ارتقای کيفی ساخت تجهيزات منطبق بر الزامات نظام ایمنی هسته

ای، با تعریف و شروع های هستهالمللی، از اهداف مهم سازمان انرژی اتمی ایران بوده است. این امر در حوزه توسعه نيروگاه بين

در  "ایهای هستهتوسعه ساخت داخل تجهيزات نيروگاه"و اجرایی یک نيروگاه متوسط قدرت و نيز پروژه عمليات طراحی 

 حال پيگيری است.

پروژه طراحی و احداث نيروگاه متوسط قدرت پس از اتمام طراحی مفهومی و پایه، در مرحله طراحی تفصيلی قرار 

گاه در جریان است. همچنين، در راستای پروژه توسعه ساخت سنجی ساخت تجهيزات اصلی نيرو داشته و همزمان، امکان

 انجام است:حال در چارچوب محورهای زیر در  یهایای، اقدامهای هستهداخل تجهيزات نيروگاه

 ایهای هستهشناسایی و تعيين تجهيزات نيروگاه –

 های اتمی در داخل کشورهای )قدرت و کنترل( نيروگاهساخت کابل توسعه –

 های اتمی در داخل کشورنيروگاه 1و  9زی توسعه ساخت شيرآالت صنعتی کالس ایمنی سازمينه –

 نيروگاه اتمی بوشهر دهای پسمان طراحی، ساخت و تست بشکه –

 TZای  های هسته های تخليه ساختمان طراحی، ساخت و تست پمپ –

 نيروگاه اتمی بوشهر  RG32D001طراحی، ساخت، تست و جایگزینی قطعات معيوب پمپ –

 راحی، ساخت و تست شيرهای فشار قویط –

 کننده نيروگاه های خنک های تميزکننده سيستم طراحی، ساخت و تست توپک –
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 (UFو  VS)طراحی، ساخت و تست قطعات یدکی چيلرهای خنک کننده نيروگاه  –

 کيلوولت نيروگاه اتمی بوشهر 27سازی شده ترانسفورماتورهای ولتاژ  طراحی، ساخت و تست نمونه بهينه –

 های با درجه حرارت باالمگاپاسکال( برای محيط 29 -خطوط ایمپالس )شير فشار باال شيرراحی، ساخت ط –

 طراحی، ساخت و تست دیسک اسپری دیراتور –

در راستای وظایف سازمان ي: اهسته برق مگاوات 25555 احداث يبرا ساختگاه انتخاب وی ابيمکان مطالعات انجام

ای با عنوان ای، پروژههای هستهمين بخشی از برق مورد نياز کشور از طریق احداث نيروگاهانرژی اتمی ایران در مورد تأ

آغاز شد. در این  4997از سال  "مگاوات برق 29999های اتمی با ظرفيت توليد  مطالعات انتخاب ساختگاه نيروگاه"

های مهندسين اختگاه توسط شرکتخصوص، پس از برگزاری مناقصه برای انتخاب مهندسين مشاور، مطالعات انتخاب س

ای در  های هستههای مناسب توسعه نيروگاهصالح در چهار مرحله انجام پذیرفت و سرانجام، نواحی و ساختگاهمشاور ذی

های  سازی ساختگاههای ارزیابی زیست محيطی برای تملک و آماده کشور پيشنهاد گردید. در حال حاضر، تهيه گزارش

 ب اهداف تعيين شده، در حال انجام است. پيشنهادی، در چارچو

 

 اي گداخت هسته -2-4-1

ای از جمله منابع انرژی حائز اهميتی ای و انرژی گداخت هستههای جایگزین، انرژی شکافت هستهدر ميان انرژی

این ميان انرژی تواند به نيازهای انبوه و در حال افزایش مصرف انرژی پاسخ دهد. در  برداری از آنها می هستند که بهره

های در حال مصرف فسيلی به نياز روز افزون بشر در زمينه انرژی  تواند همراه با انرژی ای برای چند دهه میشکافت هسته

 پاسخ دهد.

های کالن با های پيشرفته، تجربه اجرا و مدیریت طرحهای با فناوریسازمان انرژی اتمی ایران با اجرای طرح

ر انحصار کشورهای پيشرفته بوده را بدست آورده است. رئوس برخی از اقدامات علمی و فنی تکنولوژی پيشرفته که د

 ای، عبارتند از: انجام شده و یا در حال انجام در خصوص گداخت هسته

  "ایطراحی و ساخت راکتور و نيروگاه آزمایشی گداخت هسته"سنجی  اجرای برنامه ملی مطالعات امکان –

 داری از چندین دستگاه پالسمای کانونی بر طراحی، ساخت و بهره –

 ای آزمایشگاهی طراحی و ساخت اولين راکتور پيوسته گداخت هسته –

 طراحی و ساخت مشعل پالسمائی جهت کاربردهای مختلف صنعتی –

 درحال انجام -سنجی طراحی و ساخت راکتور آزمایشی توليد برق از طریق زباله سوز پالسمائی امکان –

 درحال انجام -"ساخت توکامک ملی ابررسانا ایران"الن طراحی مفهومی طرح ک –

 ای طراحی و ساخت مواد دیواره اول راکتور گداخت هسته –

 ژول ایران  499ای ليزری برداری از اولين تسهيالت گداخت هسته طراحی، ساخت و بهره –

 درحال انجام -"طراحی و ساخت پالسمای کانونی " –

 ال انجامدرح -"ول طراحی و ساخت راکتور پلی" –
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 درحال انجام -"ایطراحی و ساخت ماشين گداخت هسته" –

ای از نوع محصورسازی الکترواستاتيک مجهز به مولدهای طراحی و ساخت راکتور پيوسته گداخت هسته" –

 در حال انجام -"الکترونی و یونی

ای ا هستهراکتور آزمایشی گرم"اقدام در خصوص عضویت و مشارکت ایران در طرح عظيم طراحی و ساخت  –

 المللی  براساس مفاد برنامه جامع اقدام مشترك )برجام( های بين و ارتقاء همکاری  " ITER 4بين المللی 

 

 اي ايران چرخه سوخت هسته -1-4-1

های فسيلی و از طرفی محدودیت این دسته از منابع تجدیدناپذیر، امروزه با توجه به رشد روزافزون مصرف سوخت

های دیگری که مبتنی بر منابع فسيلی نباشد روی یافته و در حال توسعه به جایگزینی روشی توسعهبسياری از کشورها

ای در سبد توليد انرژی کشورها نقش های تجدیدپذیر و انرژی هستهبرداری از انرژیهای اخير بهرهاند. در سالآورده

ای، بسياری از کشورها به دنبال دستيابی به نرژی هستهنمایند. در این ميان با توجه به بازده توليد ابسزایی ایفا می

 97گرم اورانيوم با غنای پایين معادل  4باشند؛ به طوریکه ای جهت توليد انرژی مورد نياز خود میتکنولوژی هسته

نرژی، نماید. عالوه بر توليد با صرفه امترمکعب گاز طبيعی انرژی توليد می 75ليتر نفت یا  62سنگ، کيلوگرم زغال

ای گردیده کاربردهای وسيع آن در صنایع پزشکی و دارویی، کشاورزی و غيره موجب توجه روزافزون به صنعت هسته

های های کالن در حوزه تکنولوژی و بخشگذاریای نيازمند سرمایهاست. اما در کنار مزایای فوق، دستيابی به انرژی هسته

های  سوخت مورد نياز نيروگاه  ظور و در بسياری از کشورها، تأمينای است. به همين منمختلف چرخه سوخت هسته

 شود؛ در این راستا برحسب نوعای ممکن و ميسر می ای از طریق بکارگيری تمام و یا بخشی از چرخه سوخت هسته هسته

 رداری قرار گيرد.ب ای مورد استفاده، الزم است چرخه سوخت مورد نياز این نوع راکتور دایر و مورد بهره راکتور هسته

آرایی و تهيه کنسانتره اکسيد  ، کانه3، استخراج سنگ معدن2های اکتشاف ای در ایران از حلقه چرخه سوخت هسته

، 6سازی یابد و پس از غنی ادامه می 5های شيميایی متعدد تحت عنوان فرآوری اورانيوم شود و با تبدیل شروع می 4اورانيوم

گردد. در  ای می قرار گرفته و تبدیل به پودر سوخت هسته 7مواد تحت فرآوری مجدد، محصوالت تبدیل اوليه اورانيوم

پایان محصول نهایی به صورت قرص اکسيد اورانيوم درآمده و با استفاده از غالف و سایر متعلقات، از جنس آلياژهای 

 گردد. تبدیل می 8زیرکونيوم، به ميله و مجتمع سوخت

های مختلف حلقهجام شده در راستای خوداتکایی و افزایش توان علمی، فنی و توليدی ترین اقدامات ان در ذیل عمده

 ای به تفکيک آورده شده است. چرخه سوخت هسته

 
1) International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) 

2) Exploration  

3) Mining  

4) Milling  

5) Conversion  

6) Enrichment  

7) Reconversion  

8) Fuel Fabrication  
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ای، اکتشاف منابع معدنی اورانيوم از طبيعت شامل  اولين گام در چرخه سوخت هسته :ف و ذخاير اورانیوماکتشا

های اکتشاف منابع معدنی اورانيوم باشد. از مهمترین روش ای می ت هستهیابی مواد اوليه صنع یابی و مکان پتانسيل

های اکتشافی و مطالعات  های ژئوشيمی، ژئوفيزیک هوایی، مطالعات ميکروسکپی، حفر ترانشه و چاه توان به روش می

يمه تفصيلی و اکتشاف االرضی اشاره نمود. بر این اساس، عمليات اکتشاف در چهار فاز شناسایی، مقدماتی، اکتشاف ن تحت

 عبارتند از: 4931تفصيلی در حال انجام بوده که مهمترین اقدامات اکتشافی تا پایان سال 

 ای در دو سوم باقيمانده از وسعت کل کشور ادامه عمليات تهيه اطالعات پایه ژئوفيزیک هوایی و ژئوشيمی ناحيه –

 هزار کيلومترمربع  767ی به مساحت پهنه اکتشاف 44ادامه عمليات اکتشاف سراسری اورانيوم در  –

 ارزیابی و کنترل سایر معادن و کانسارهای فلزی و غيرفلزی حاوی مواد پرتوزا –

شده در این حوزه مجموع ذخایر قطعی در جای اورانيوم کشور تا پایان سال ها و اکتشافات انجامبا توجه به فعاليت

 دهد. درصد افزایش را نشان می 96مان مشابه سال قبل، باشد که نسبت به زتن اورانيوم می 4939، رقم 4931

پس از تکميل گزارشات تفصيلی فاز اکتشاف مبنی بر اقتصادی بودن و تخمين  استخراج سنگ معدن اورانیوم:

نماید. مهمترین  برداری از معدن می ذخيره قطعی، حوزه استخراج سنگ معدن اورانيوم شروع به عمليات تجهيز و بهره

 عبارتند از: 4931اورانيوم تا پایان سال کانسنگ استخراج  اقدامات

 معادن موجود استخراج کانسنگ اورانيوم از  –

 جدید مراحل طراحی معادن دامه ا –

آرایی  سنگ معدن اورانيوم به عنوان محصول معدن و به عنوان ماده اوليه به کارخانه کانه تولید کنسانتره اورانیوم:

گردد. سنگ معدن اورانيوم طی عمليات مختلف تغليظ یافته و تبدیل به رسال میا (9O9U)کيک زرد جهت توليد 

 عبارتند از: 4931شود. مهمترین اقدامات مربوط به توليد کنسانتره اورانيوم تا پایان سال  کنسانتره اورانيوم می

 ADUبرداری از کارخانه توليد کيک زرد اردکان تا مرحله توليد شروع بهره –

 زرد بندرعباسهای توليدی در کارخانه توليد کيکيتادامه فعال –

در ابتدا کيک زرد توليد شده ای،  در این بخش از چرخه سوخت هسته :فرآوري و تولید محصوالت مختلف اورانیوم

( UCF) اصفهان فرآوری اورانيومهای توليد کيک زرد به منظور توليد هگزا فلوراید اورانيوم طبيعی وارد کارخانه کارخانه

)هگزا  (E6UF)ارسال شده تا به  سازی کارخانه غنیتوليد شده به  (N6UF)گردد. سپس تبدیل می (N6UF)و به شده 

به منظور  (UCF)به کارخانه  اًتبدیل شود. در مرحله بعد هگزا فلوراید اورانيوم غنی شده مجدد (فلوراید اورانيوم غنی شده

ای به شرح گردد. در این بخش محصوالت مورد نياز صنعت هستهارسال می)دی اکسيد اورانيوم غنی شده(  (2UO)توليد 

 گردد: ذیل توليد می

 ای  به عنوان مهمترین ترکيب شيميایی واسطه در توليد سوخت هسته (N6UF)فلورید اورانيوم طبيعی  توليد هگزا –

)آب سنگين( و قدرت اتی راکتور تحقيقرای استفاده در ب (2UO<%67/9)اکسيد اورانيوم غنی شده دی توليد  –

 )آب سبک(. 

های سوخت در درون راکتورهای قدرت تحت شرایط  مجتمع تولید ورق، لوله و میلگرد زيرکونیوم و آلیاژهاي آن:
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گيرند و باید برای مدت طوالنی این شرایط را تحمل نمایند. لذا  سختی از نظر حرارت، فشار، تابش نوترون و گاما قرار می

سازند. فلز زیرکونيوم و  کلت مجتمع سوخت این نوع راکتورها را از فلز زیرکونيوم و آلياژهای آن میغالف سوخت و اس

ای خود از جمله برخورداری از سطح مقطع جذب نوترونی پایين، استحکام کافی،  آلياژهای آن به لحاظ خواص برتر هسته

اسب در محيط راکتور به عنوان لوله و ميلگرد مقاومت در برابر خوردگی، ضریب خوردگی و ضریب انتقال حرارتی من

ای  گيرند. در این بخش محصوالت مورد نياز صنعت هسته های سوخت مورد استفاده قرار می جهت ساخت و تکميل بسته

 گردد: به شرح ذیل توليد می

 توليد اسفنج زیرکونيوم –

 های سوخت  های ميله توليد آلياژ زیرکونيوم، غالف و نگهدارنده –

 درصد  33/33منيزیم با خلوص توليد  –

گيرد. در این انجام می (FMP)توليد مجتمع سوخت در کارخانه ساخت سوخت  اي: تولید مجتمع سوخت هسته

ای یا  آب سبک/آب سنگين( و طراحی سوخت آن، مجتمع سوخت ميله -بخش، بسته به نوع راکتور )قدرت/تحقيقاتی

 گردند: شرح ذیل توليد میای، جهت قرار گرفتن در قلب راکتور به  صفحه

ای ابتدا پودر دی  های سوخت هسته ای: برای توليد قرص، ميله و مجتمع سوخت ميلههای ساخت مجتمع –

 از کارخانه شده ای به دو صورت طبيعی و یا غنی های هسته اکسيد اورانيوم بسته به نوع مصرف در انواع نيروگاه

و سپس در کارخانه دیگری به نام کارخانه توليد شده دریافت  ZPPزیرکونيوم از کارخانه فرآوری مجدد و غالف 

و در شوند میساخته  2UO های (، تحت عمليات کنترل کيفی بسيار دقيق، قرصFMPهای سوخت ) بسته

در نهایت  .گردند های سوخت توليد می های زیرکالوی، ميله در غالف ی اورانيومها  با جاگذاری قرص ،مرحله بعد

های  خت در درون اسکلت مجتمع بارگذاری و طی عمليات مونتاژ نهایی و بازرسی دقيق مجتمعهای سو ميله

 شوند. ای توليد می سوخت ميله

ابتدا پودر اکسيد اورانيوم  ،ای ای: برای توليد ورق و مجتمع سوخت صفحه سوخت صفحههای ساخت مجتمع –

(29%>9O9U) ای دریافت شده و سپس در  گرید هسته و صفحات آلومينيومی با فرآوری مجدد از کارخانه

(، تحت عمليات کنترل کيفی بسيار دقيق، صفحات FPFکارخانه دیگری به نام تأسيسات صفحات سوخت )

های طراحی شده بارگذاری گردیده و طی گردد و در انتها این صفحات سوخت در درون قالب سوخت توليد می

 شوند. ای توليد می ی سوخت صفحهها عمليات مونتاژ نهایی و بازرسی دقيق مجتمع

گيرد. به آوری، نگهداری، آمایش و تثبيت پسمانهای پرتوزا صورت میدر این بخش جمع اي:پسمانداري هسته

نامند.  لحاظ وجود پرتوزایی در بعضی از مواد غيرقابل استفاده )فاقد ارزش اقتصادی(، آنها را پسمان یا زباله رادیواکتيو می

شوند و بسته به نوع پرتوهای موجود، بایستی  ای توليد می واکتيو در کليه مراحل چرخه سوخت هستههای رادیپسمان

های پرتوزا، ترین توليدکننده پسمان های متفاوتی برای حفاظت در برابر تشعشع آنها اتخاذ گردد. با آنکه عمدهروش

باشند، ولی مراکز دیگری از جمله مراکز  می های سطح پرتوزایی پایين و متوسط(ای )با پسمان های هسته نيروگاه

ای و سایر تأسيسات  ها، راکتورهای تحقيقاتی هستهای، مراکز پزشکی و صنعتی کشور مانند بيمارستان تحقيقات هسته
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توجهی کم و کم( نيز در توليد پسمانهای مذکور سهم قابلهای سطح پرتوزایی خيلیای )با پسمان چرخه سوخت هسته

 عبارتند از: 4931مترین اقدامات انجام شده در حوزه پسمانداری تا پایان سال دارند. مه

  465999ادامه عمليات اجرایی احداث تأسيسات نگهداری و پسمانگور نزدیک به سطح، با ظرفيت دریافت 

 (4931های نيروگاهی در سال مترمکعب پسمان حد کم و متوسط )افتتاح فاز اول نگهداری در انبار موقت پسمان

 ای و پزشکی های بسته حاصل از فعاليتهای هسته آوری، آمایش و نگهداشت پسمانهای جامد، مایع و چشمه جمع 

 ی راکتورهای فعلی و آتی شده مصرف موقت سوخت نگهداری تأسيسات طراحی و انجام مطالعات 

 مورد استفاده قرار  کننده و کندکننده در راکتورهای آب سنگينآب سنگين به عنوان خنک تولید آب سنگین:

های . در این راکتورها که ميزان واکنش(O2D) گرددگيرد که در ترکيب آن، دوتریوم به جای هيدروژن جایگزین میمی

نوترونی آن پایين است، آب سنگين به علت خاصيت جذب نوترون پایين در مقایسه با آب معمولی، مورد استفاده قرار 

های شيميایی و بيوشيميایی و برای وتریوم استفاده از آن به عنوان ردیاب برای واکنشگيرد. از دیگر کاربردهای دمی

سنگين اراك آب شده در حوزه توليد باشد. مهمترین اقدامات انجاممی (NMR)های مغناطيسی تصویربرداری از رزونانس

 عبارتند از: 4931تا پایان سال 

 برداری از تأسيسات توليد آب سنگين اراكبهره 

 های پایدار و ترکيبات دوترههای توليد ایزوتوپهای تحقيقاتی مختلف در حوزهانجام پروژه 

با توجه به نقش نيروگاه بوشهر در  مگاواتی: 1555اي مورد نیاز جهت تولید سوخت يک راکتور محاسبه مواد هسته

ای جهت دار مورد نياز از هر ماده هستهای توليدی(، در جدول زیر مقسبد انرژی توليدی کشور )از منظر سهم برق هسته

  قابل مشاهده است.( VVER)مگاواتی بوشهر  4999های مختلف راکتور سالتوليد سوخت بارگذاری 

 

 مگاواتی 0111ای یک راکتور ای مورد نیاز برای تولید سوخت هستهمیزان بارگذاری مواد هسته

 (VVER-1000) های متعدددر سال 

 سال ششم به بعد سال پنجم سال چهارم سال سوم ل دومسا سال اول فرآیند

 437.580 437.580 445.944 437.580 475.623 867.693 تن  – ( ppm055 سنگ معدن اورانیوم )عیار 

 3/412 3/412 5/443 3/412 4/432 6/444 تن –خالص  (9O9Uکیک زرد )

 6UF   2/423 2/423 2/422 2/423 5/422 3/554 تن  –طبیعی 

 6UF  31 31 2/31 31 35 2/105 تن –شده غنی 

 2/43 2/43 4/44 2/43 2/46 6/20 تن –شده غنی 2UOقرص 

 42 42 42 42 54 163 تن –بسته سوخت 

 تن 99شود ميزان سوخت مورد نياز برای این راکتور در بارگذاری اوليه رقمی نزدیک به همانطور که مالحظه می

2UO باشد و از سال پنجم به بعد تن مورد نياز می  26الی  29اليانه بعدی، رقمی بين شده و در بارگذاری سغنی

 غنی 2UO رسيده و سوخت آن دچار تغيير در تعداد و وزن قرص 1)بارگذاری پنجم به بعد(، راکتور به حالت پایدار

در  VVERتور ریزی در چرخه سوخت برای ساخت بخشی از سوخت مورد نياز راکشده نخواهد شد، لذا برنامه

 
1) Steady State   
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 باشد.های آتی در حال انجام میسال

بر اساس اطالعات آماری مرتبط با قيمت کيک زرد و دیگر  اي:قیمت کیک زرد و محصوالت چرخه سوخت هسته

ها روندی نزولی را طی ، قيمت2945الی  2941های شود که در طی سالای، مالحظه میمحصوالت چرخه سوخت هسته

کاهش پيدا  2945دالر در سال  94به رقم  2941دالر در سال  97از  9O9Uقيمت هر کيلوگرم  که کرده است؛ بطوری

 492نيز از رقمی معادل با  6UF درصدی را تجربه کرده است. همچنين، قيمت  -3/6کرده است. به بيان دیگر، نرخ رشد 

 شود.ند در بقيه محصوالت نيز دیده میکاهش یافته و این رو 2945دالر در سال  99به رقمی حدود  2941دالر در سال 

های   گذاری برای نيروگاهای تابعی از تقاضای سرمایهگذاری و تقاضا برای سوخت هستهبا توجه به اینکه سرمایه –

شود، بنابراین ای است و این صنعت جایگزین و جانشينی برای بازارهای سوخت فسيلی در نظر گرفته میهسته

ه با کاهش قيمت نفت خام در بازارهای جهانی در طی دوره مورد بررسی، تمایل توان نتيجه گرفت کمی

گذاری در های با سوخت فسيلی افزایش یافته و لذا تقاضا برای سرمایهگذاری در نيروگاهکشورها به سرمایه

با نيروگاه  ای به طور معنا داری کاهش یافته است. از سوی دیگر، با توجه به حوادث مرتبطهای هستهنيروگاه

ای را در سبد انرژی خود فوکوشيما در ژاپن، برخی از کشورها، راهبرد کاهش توليد انرژی از سوخت هسته

 اند. تعریف کرده

ای در دست مطالعه و در دست ساخت در جهان و نيز بر اساس الزم به ذکر است، با توجه به راکتورهای هسته –

های فسيلی و به ویژه نفت خام ها برای سوختخام، احتمال رشد قيمت المللی از بازار نفتهای بينبينیپيش

ای های هستهگذاری در نيروگاهرسد و لذا گرایش نسبی به سرمایههای آینده محتمل به نظر میدر طی سال

گذاری در این صنعت، قيمت اورانيوم و محصوالت مرتبط با چرخه بيشتر شده و با رشد تقاضا برای سرمایه

 ای نيز روندی افزایشی به خود خواهد گرفت.ت هستهسوخ

 

 انرژي و محیط زيست  -4-1

بررسی شده  4931های عمده مصرف کننده انرژی در سال در این بخش وضعيت انرژی و محيط زیست در بخش

نيروگاهی  و بخش NOxو  1CH، CO ،SPM ،2SO، بخش حمل و نقل بيشترین سهم در توليد 4931در سال است. 

 اند.  انرژی را به خود اختصاص دادهو توليد کننده های مصرف کننده  در بين بخش 2COانتشار سهم در يشترین ب

،  NOxای  ها و گازهای گلخانه و بنزین بيشترین سهم انتشار آالینده ، نفت گازهای نفت کوره در این سال سوخت

2SO  ،CO  ،SPM  ،1CH  وO2N زطبيعی در مقایسه با سایر سوختهای فسيلی، سوختی اند. گا را به خود اختصاص داده

درصد از کل  64دگی را داراست. با این وجود به دليل حجم باالی مصرف، ینرود و کمترین مقدار آال پاك به شمار می

 باشد.  انتشار دی اکسيد کربن مربوط به گازطبيعی است که از نظر مسئله تغييرات اقليم قابل توجه می

برخوردار کاهشی از روند گذشته ای در این سال در مقایسه با سال  برخی از گازهای آالینده و گلخانهسرانه انتشار 

از عوامل تأثيرگذار بر های مایع و افزایش سهم گازطبيعی در بخش نيروگاهی کاهش قابل توجه سهم سوختبوده است. 

های های مصرفی، تغيير در ترکيب حاملتبهبود کيفيت سوخمدیریت مصرف، از طریق بوده است. کاهشی روند این 
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ميزان انتشار این توان میانرژی مصرفی، بهينه سازی مصرف انرژی، استقرار سامانه مدیریتی و نظارتی مؤثر و مستمر، 

 گازها را تثبيت کرده و یا حتی کاهش داد. 

 

 اي ها و گازهاي گلخانهصرفه جويی ناشی از عدم انتشار آالينده -1-4-1

، دستورالعمل بند 9ماده  4وجه به مطالعات انجام شده در سازمان حفاظت محيط زیست به استناد مفاد تبصره با ت

ای در بخش ها و گازهای گلخانهقانون برنامه پنجم توسعه، ميزان صرفه جویی ناشی از عدم انتشار آالینده 499ماده  "ب"

ساعت برق توليدی اعالم شده است. به ریال به ازای هر کيلووات 4599به پيشنهاد این سازمان به ميزان  برق کشور بنا

، ميزان 31ای، در سال دليل عدم دسترسی به ارقام به روز شده مبلغ صرفه جویی به تفکيک نوع آالینده و گاز گلخانه

 باشد. کشور قابل محاسبه نمیانرژی در بخش ای ها و گازهای گلخانهصرفه جویی ناشی از عدم انتشار آالینده

 

 هاي مصرف کننده انرژي  بررسی وضعیت انرژي و محیط زيست در بخش -2-4-1

بخش خانگی، تجاری و عمومی به تنهایی بيشترین مصرف نفت سفيد و گاز مایع بخش خانگی، تجاري و عمومی : 

کشور مربوط به این  انرژی این دو فرآورده درنهایی درصد از کل مصرف  39و  33حدود به ترتيب و را داشته در کشور 

های فسيلی در بخش خانگی، تجاری و  ای که در اثر احتراق سوختها و گازهای گلخانه باشد. مقدار آالینده بخش می

ای این بخش در بازه  و همچنين روند انتشار گازهای آالینده و گلخانهشوند به تفکيک نوع سوخت  عمومی وارد هوا می

 ارائه شده است. قسمت این جداول ر د 4931الی  4996های  زمانی سال

بيشترین سهم در انتشار گازهای آالینده و گاز و نفت کوره در این سال مصرف گازطبيعی، نفت بخش صنعت: 

 اند.ای را به خود اختصاص دادهگلخانه

 5/799329معادل  49394های ثابت سال  که براساس قيمت 4931با توجه به ارزش افزوده بخش صنعت در سال 

، 2/423در این سال به ترتيب معادل  SPM و 2CO  ،NOx  ،2SOانتشار شدت ميليارد ریال برآورد گردیده، شاخص 

 شود.  تن بر ميليارد ریال برآورد می 92/9و  45/9، 22/9

ای بخش حمل و نقل عمدتاً مصرف کننده دو فرآورده بنزین و نفت گاز است. حمل و نقل جادهبخش حمل و نقل: 

های حمل و نقل به خود ای را نسبت به سایر زیر بخشبخش سهم بيشتری از انتشار گازهای آالینده و گلخانه در این

ای بيشترین ميزان انتشار گازهای دو سوخت بنزین و نفت گاز در زیربخش حمل و نقل جادهاختصاص داده است. 

در زیربخش حمل و نقل هوایی بيشترین  ATKآالینده، سوخت نفت کوره در زیربخش حمل و نقل دریایی و سوخت 

 اند.  ای را در این سال به خود اختصاص دادهميزان انتشار گازهای گلخانه

ای را به خود در این بخش، مصرف نفت گاز بيشترین سهم در انتشار گازهای آالینده و گلخانهبخش کشاورزي : 

 اختصاص داده است. 

ميليارد ریال  2/121479معادل  4939های ثابت سال  براساس قيمت ،4931ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 

 
تعيين شده است.   4939توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سال  4931( سال پایه محاسبه توليد ناخالص داخلی کشور در سال 
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به ترتيب معادل مزبور در سال  SPM و 2CO  ،NOx  ،2SOبرآورد گردیده که بر این اساس، شاخص شدت انتشار 

 شود.  تن بر ميليارد ریال برآورد می 95/9و  42/9،  42/9، 52/23

ای این بخش را به خود اختصاص م در انتشار گازهای گلخانهگازطبيعی بيشترین سهسوخت بخش پااليشگاهی: 

 داده است. 

ها به ازای هر کيلووات ساعت برق در انواع نيروگاه ایشاخص انتشار گازهای آالینده و گلخانه:  1بخش نیروگاهی

ای بخش  لخانهشاخص انتشار برخی از گازهای آالینده و گکاهش شود.  توليدی با احتساب سهم در توليد محاسبه می

های مایع در سبد توليد برق کشور در افزایش سهم گازطبيعی و کاهش سهم انواع سوختبه دليل  31نيروگاهی در سال 

بخش از ای ناشی  روند ميانگين شاخص انتشار گازهای آالینده و گلخانهقسمت همچنين در این  این بخش بوده است.

 آورده شده است.  4931 لیا 4996های  نيروگاهی در بازه زمانی سال

 

 سازي عرضه و تقاضاي انرژي بهینه -15-1

 بخش صنعت -1-15-1

 بوده است. در این سال،  4931های مصرف کننده انرژی در سال  ترین بخشبخش صنعت یکی از پر مصرف

 باشد: سازی این بخش صورت گرفته، به شرح زیر میترین اقداماتی که در خصوص بهينهعمده

، اقداماتی به شرح 4931وری انرژی ایران )سابا( در سال سازمان بهره ي اجرايی و مطالعاتی بخش صنعت :هاپروژه

 زیر را انجام داده است:

های ها: تقریباً تمام سردخانههای جذبی آمونياکی در تأمين سرمایش سردخانهسنجی استفاده از سيستمامکان –

های جذبی، نياز است مطالعه ند و با توجه به مصرف برق کمتر چرخهکنی تراکمی کار میمتعارف ایران با چرخه

محيطی مترتب ای بين این دو سيستم از دیدگاه مصارف انرژی )برق و حرارت(، آب و مالحظات زیستو مقایسه

 بر مصرف برق تکميل گردد. چرا که عالوهو اندازی راه ،های اصلیها صورت گيرد و با تخمينی از هزینهبر آن

های جذبی و کمتر بودن هزینۀ ساخت و ... بررسی امکان بکارگيری آنها برای کاهش پيک بسيار کم چرخه

تواند حائز اهميت باشد. از دیدگاه کالن مصرف انرژی، در نسبت ضرایب عملکرد جذبی به تراکمی باالتر از می

ی در هر حالت بيش از تراکمی ، مصرف انرژی معادل جذبی کمتر از تراکمی خواهد شد. مصرف آب جذب92/9

شود به خصوص اگر از های زیر صفر، مصرف انرژی سيستم جذبی قابل رقابت با تراکمی میاست. در سردخانه

تر است و با توجه به مصرف برق بسيار های جذبی پایينسيال مبرد واسط استفاده شود. هزینۀ ساخت سيستم

تواند قابل تأمل باشد. ميزان درصد کاهش پيک پيک سایی می تراکمی برای -کمتر، استفاده از ترکيب جذبی

 درصد خواهد بود.  25های تراکمی نسبت به جذبی معادل بار با استفاده از سيستم

درایوهای یکپارچه، با ارائه یک محصول واحد  -مطالعات توليد و ساخت الکتروموتورهای یکپارچه: فناوری موتور –

 
که توسط پژوهشگاه نيرو « هاتدوین اطلس آلودگی نيروگاه»ه در این بخش، از ضرایب پيشنهادی پروژ 2COو  NOx  ،2SO  ،CO( جهت برآورد ميزان انتشار 4

اند به جهت در دسترس نبودن ضرایب وارد مدار شده 4931هایی که در سال برای شرکت توانير انجام شده، استفاده گردیده است. در مورد نيروگاه 4996در سال 

 الذکر برای هر نوع نيروگاه )گازی، بخاری و سيکل ترکيبی( استفاده شده است. ه فوقانتشار هر نيروگاه، از ميانگين ضریب انتشار پيشنهادی در مطالع
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ل الکترونيکی آن، با هدف کاهش مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی که متشکل از موتور و سيستم کنتر

ها، به علت  این نوع سيستم هستند، معرفی شده است. کننده انرژی در صنایع ترین و بزرگترین مصرف مهم

ا هایی در ظرفيت توليدی دارند. این موتوره نزدیک بودن موتور و درایو الکترونيکی آنها به یکدیگر، محدودیتی

درایوهای یکپارچه، به علت یکپارچه بودن، قابليت  -موتور شوند. کيلووات ارائه می 5/7معموالً تا توان 

کنند را دارند و نسبت به موتور و درایو  جایگزینی با موتورهای معمولی صنایع که در فضاهای کوچک کار می

 29ها نسبت به موتورهای معمولی، تا کنند. این موتور مجزا، هزینه کمتری دارند و فضای کمتری اشغال می

 درصد بازدهی بيشتری دارند.

کاهش فضای مورد ، بر کشی زیاد و هزینه عدم نياز به کابلهای توليد یکپارچه موتور و درایو، از جمله ضرورت

د جویی در مصرف انرژی )نسبت به موتور استاندار صرفه، هزینه نهایی کمتر، نياز برای درایو و کابين کنترل

عدم نياز به نيروی کار  ،شده های کنترلی پيشرفته مانند کنترل توزیع امکان استفاده از ساختار، بدون درایو(

عدم نياز به تنظيم و هماهنگی موتور و درایو و  کاهش ولتاژهای گذرای بازگشتی، اندازی زیاد برای نصب و راه

 باشد.می در محل

های ساخت موتور و سيستم درایو بررسی  ژی قابل دستيابی، ریز هزینهجویی انربه منظور برآورد پتانسيل صرفه

ها شامل هزینه مواد اوليه، تجهيزات، ابزار آالت، تأسيسات، نيروی کار، تعمير و نگهداری، هزینه سرمایه شد. هزینه

رین هزینه را به ها نشان داد که تأمين مواد اوليه، بيشتباشد. بررسی ، باالسری نيروی کار و انرژی میگردشدر 

 42ها  باشد. هزینه تجهيزات و دستگاه درصد هزینه تمام شده موتور می 59خود اختصاص داده است که معادل 

درصد  42گردد. هزینه نيروی کار نيز حدود  درصد از هزینه کل موتور را شامل می 1و هزینه ابزارآالت  درصد

درصد در  99جویی تا توليد الکتروموتور یکپارچه، امکان صرفهگردد با شده موتور است. پيش بينی می هزینه تمام

 برخی از صنایع مانند صنایع غذایی وجود خواهد داشت. 

تایر و تيوب و معرفی فرآیندهای توليد  سازی مصرف انرژی در صنعت تایر و تيوب: پس ازنقشه راه بهينه –

در  زنجيره ارزش صنعت تایر و تيوب و نقش انرژی بندی کارخانجات تایر و تيوب کشور از نظر تنوع توليد،دسته

مشخص گردیده و از دیدگاه مصرف جایگاه ایران در توليد تایر و تيوب در جهان آن ارائه شده است. در ادامه 

های نوین توليد در کشورهای مختلف  تکنولوژی های مصرف، دستاوردها و آخرین شاخصانرژی در این صنعت نيز 

های مصرف انرژی صنعت تایر و تيوب ای بين شاخص است. با انجام مطالعات محک زنی، مقایسه ارائه گردیدهدنيا 

های پيش روی صنعت فوق با های جهانی صورت گرفته است. پس از شناسایی تهدیدها و فرصتکشور با شاخص

ها دها به فرصتمحوریت انرژی به بررسی راهکارهای بهينه سازی انرژی در این صنعت در راستای تبدیل تهدی

بندی و ارائه گردید و در نهایت  بندی از نظر هزینه و زمان اجرا دسته پرداخته شد و راهکارها در دو نوع دسته

اهداف خرد و کالن با ارائه اولویت اجرای  سازی انرژی صنعت تایر و تيوب کشور جهت رسيدن بهنقشه راه بهينه

درصدی مصرف انرژی در ميان مدت  46هدف این طرح، کاهش  راهکارهای بهينه سازی انرژی تدوین گردید.

 429گردد مصرف انرژی با اجرای این طرح، درصدی در بازه زمانی بلند مدت است. برآورد می 26ساله( و  5)

 ميليون کيلووات ساعت کاهش یابد. 
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و  ج و توليد مسمعرفی فرآیندهای مختلف استخرا سازی مصرف انرژی در صنعت مس: پس ازنقشه راه بهينه –

در آن ارائه شده  زنجيره ارزش صنعت مس و نقش انرژیبندی کارخانجات مس کشور از نظر تنوع توليد، دسته

مشخص و سهم ایران در ذخایر معدنی مربوطه در دنيا  جایگاه ایران در توليد مس در جهاناست. در ادامه 

های نوین  تکنولوژی های مصرف، دستاوردها و شاخصآخرین گردیده و از دیدگاه مصرف انرژی در این صنعت نيز 

های ای بين شاخص ارائه گردیده است. با انجام مطالعات محک زنی، مقایسهتوليد در کشورهای مختلف دنيا 

فرصتهای  های جهانی صورت گرفته است. پس از شناسایی تهدیدها ومصرف انرژی صنعت مس کشور با شاخص

وریت انرژی به بررسی راهکارهای بهينه سازی انرژی در این صنعت در پيش روی صنعت مس کشور با مح

بندی از نظر هزینه و زمان اجرا  راستای تبدیل تهدیدها به فرصتها پرداخته شد و راهکارها در دو نوع دسته

سازی انرژی صنعت مس کشور جهت رسيدن به اهداف بندی و ارائه گردید و در نهایت نقشه راه بهينه دسته

جویی انرژی قابل سازی انرژی تدوین گردید. پتانسيل صرفهو کالن با ارائه اولویت اجرای راهکارهای بهينه خرد

گيگاژول بر تن از طریق اجرای راهکارهای بهينه سازی مصرف  27ميليون کيلووات ساعت و یا   999دستيابی، 

 باشد. انرژی در ميان مدت می

ت انرژی در صنایع انرژی بر، پرداخت تسهيالت به صنایع متقاضی جهت در راستای کاهش شد هاي مالی:حمايت

های سوم، چهارم و پنجم توسعه مورد توجه جدی قرار گرفت و برای اجرایی شدن آن، اصالح خط توليد در برنامه

نيز از محل اعتبارات عمومی در قالب قوانين بودجه ساالنه به این امر اختصاص یافت. به همين منظور در وزارت نيرو 

وری بينی شد که بر اساس آیين نامه اجرایی آن سازمان بهرههای عمرانی وزارتخانه نيز تسهيالتی پيشاعتبارات طرح

انرژی به نمایندگی از طرف وزارت نيرو به عنوان دستگاه اجرایی طرح یارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده برای 

سازی مصرف انرژی در فرآیندهای  صویب و ابالغ این مصوبه، به منظور بهينهکاهش شدت انرژی تعيين شده که پس از ت

های پيشنهادی دریافت و پس از بررسی سازی در خصوص نحوه استفاده از تسهيالت، طرح رسانی و آگاه صنعتی، با اطالع

های صنعتی خاتمه اهم طرح وری انرژی رسيده است. و ارزیابی، به تصویب کارگروه مربوطه در وزارت نيرو و سازمان بهره

 عبارتند از: 4931مند از تسهيالت مالی در سال یافته بهره

های پمپاژ آب توسط شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با ها و ایستگاهسازی مصرف انرژی در چاهطرح بهينه –

 جویی انرژی ساالنه.مگاوات ساعت صرفه 47299

مگاوات ساعت  2996با سيمان کردستان سيمان توسط شرکت  طرح اصالح الگوی مصرف انرژی در کارخانه –

 جویی انرژی ساالنه.صرفه

مگاوات  47245دستگاه کولر آبی توسط شرکت گرمای جنوب کردستان با  95999طرح ارتقای رتبه انرژی   –

 جویی انرژی ساالنه.ساعت صرفه

 .ق کوشاآزمایشگاه لوازم خانگی توسط شرکت آزمون دقي 5طرح توسعه و تجهيز   –

مگاوات  19775دستگاه یخچال و یخچال فریزر توسط شرکت امرسان با  466222طرح ارتقای رتبه انرژی  –

 جویی انرژی ساالنه.ساعت صرفه

 95719دستگاه یخچال و یخچال فریزر توسط شرکت الکترواستيل با  297966طرح ارتقای رتبه انرژی  –
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 جویی انرژی ساالنه.مگاوات ساعت صرفه

در سيکل تبرید یخچال و یخچال فریز توسط شرکت امرسان،  a491Rبه جای  a699Rگزینی مبرد طرح جای –

 جویی انرژی ساالنه.گيگاوات ساعت صرفه 29و  45، 21نيکسان صنعت ساوه و شرکت الکترواستيل به ترتيب با 

ارگروه یارانه سود سازی مصرف انرژی به تصویب کهای بهينهبرخی طرح 4931های فوق در سال عالوه بر طرح

فرسوده با لوازم راندمان باال توسط  یخانگ زریو فر زریفر خچالی خچال،ی ینیگزیاج"های تسهيالت رسيده است. پروژه

 یکان ديرکت تولشدستگاه الکتروموتور موجود با راندمان باال در  5 ضیتعو"، "ليامرسان و الکترواست رآسا،یسه شرکت حا

اصفهان با کوره  یگرختهیموجود در کارخانه ر ییکوره القا ینیگزیجا"، "تروموتور راندمان باالدستگاه الک 5فرآوران با 

 ديتول تيدر شرکت افروغ )با ظرف یالمانيف LEDبا المپ  یاالمپ رشته ديخط تول کی ینیگزیجا"، "پربازده ییالقا

وری توسط سازمان بهره "اردستان مانيانه سدر کارخ مانيس ابيمدار بسته نمودن آس"، "شعله المپ( ونيليم 3ساالنه 

ميليارد ریال بوده که  6/469ها، انرژی ایران به تصویب رسيده و اجرا گردید. کل ميزان تسهيالت مصوب این طرح

ميليارد  3/9296جویی ریالی آن حدود گيگاوات ساعت و ارزش صرفه 9/4292ها، جویی حاصل از این پروژهمجموع صرفه

 شد. باریال می

هایی را دو وزارتخانه نفت و نيرو در خصوص استانداردهای این بخش فعاليت استانداردهاي مصوب بخش صنعت:

 اند:به شرح زیر انجام داده

پروژه بازنگری در استاندارد مصرف انرژی در "وری انرژی ایران )سابا(، ، سازمان بهره4931در سال  –

انجام داده است. الکتروموتورها به عنوان را  "BLDCاستاندارد موتورهای  الکتروموتورهای تکفاز و سه فاز و تدوین

اند. برآوردها های مختلف مصرف، سهم بزرگی را از انرژی مصرفی کشور به خود اختصاص دادهمحرك اصلی بخش

ز شود. هدف اهای مختلف توسط الکتروموتورها مصرف میاز مصرف انرژی بخشدرصد  69دهد بيش از نشان می

تدوین استاندارد  ،بازنگری استانداردهای الکتروموتورهای سه فاز و تک فازعالوه بر اجرای پروژه مذکور، 

فرمت اوليه استانداردهای الکتروموتورهای سه فاز و   است. در حال حاضربوده الکتروموتورهای بدون جاروبک نيز 

جویی حاصل از استفاده از تاندارد، ميزان صرفهرود در صورت اجرای این استک فاز تهيه شده است. انتظار می

 د. باشمگاوات ساعت  341الکتروموتورهای پر بازده 

های ، استانداردهای مصرف انرژی در واحدهای یوتيليتی مرکزی، مجتمع4931و  4939های در سال –

احدهای نمک زدایی و و همچنين استاندارد و معيار مصرف انرژی در وز های نفت و گاپتروشيمی و یا پاالیشگاه

سازی های کشور توسط شرکت بهينهو استاندارد مصرف سوخت در مرغداری( NGL)واحدهای گاز مایع 

باشند. همچنين در این سال استاندارد مصرف سوخت تدوین گردیده و در مرحله تعيين تاریخ اعالم اجباری می

دو در فته بود، ابالغ گردید. انجام مميزی انرژی که مورد بازنگری قرار گر مصرف انرژی در صنایع چوب و کاغذ

روغن تصفيه، ارائه راهکارها، بازنگری و تدوین استاندارد روغن صنعتی روغن موتور و دو واحد صنعتی واحد 

گردد با باشد. برآورد میموتور و روغن تصفيه از دیگر اقدامات انجام شده این شرکت در سال مورد بررسی می

 جویی وجود داشته باشد.ميليون بشکه معادل نفت خام پتانسيل صرفه 6/7دهای فوق، ساالنه اجرای استاندار

واحدهای صنعتی در صورت عدم رعایت معيارها و "کند که این ماده بيان میقانون اصالح الگوي مصرف:  26ماده 
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یع و معادن از سال شروع اصالح های نفت، نيرو و صنامشخصات فنی و استانداردهای مصرف انرژی با تشخيص وزارتخانه

های انرژی جریمه خواهند شد و الگوی مصرف براساس شرایط اقليمی و فنی به صورت درصدی از قيمت فروش حامل

سازی بخش وجوه اخذ شذه به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شده و در اجرای راهکارهای بهينه

 . "واهد شدصنعت موضوع این قانون هزینه خ

های توزیع اطالعاتی از سازمان ملی استاندارد ایران و شرکت 4939در راستای اجرای این ماده، وزارت نيرو در سال 

ای دریافت و تجميع نمود. با توجه به عدم ارسال اطالعات مربوط به کد تعرفه بيشتر واحدهای صنعتی برق منطقه

کارخانه به صورت پلکانی و  441های مازاد بر مصرف معيار برای ی، تعرفهاهای توزیع و برق منطقهمشمول توسط شرکت

قانون اصالح الگوی مصرف و گزارش ملی استاندارد محاسبه گردید. در این سال   26با استناد به آیين نامه اجرایی ماده 

ک، کمپوت، اوراق فشرده صنایع مختلف آجر ماشينی، سيمان، آبميوه، کاشی و سراميبه واحد توليدی مربوط  4675از 

 441واحد بازرسی شدند که برای   699چوبی، تایر و تيوب، روغن نباتی، شکر، گچ، فوالد، لبنی و سرب و روی، تعداد 

واحد صنعتی آجر ماشينی  69ميليارد ریال جریمه شدند. بيشترین جریمه مربوط به  9/19واحد جریمه تعيين گردید که 

 اند.ميليارد ریال جریمه شده 3/29و  5/9که به ترتيب  واحد صنعتی سيمان است 25و 

 اقداماتی به شرح زیر در این خصوص انجام داده است: 4931سازی مصرف سوخت نيز در سال شرکت بهينه

 برگزاری جسات کارگروه داخلی و کارگروه اصلی –

 روه اصلیو تأیيد آن در کارگ 26تهيه و تدوین دستورالعمل اجرای جرائم آئين نامه ماده  –

 قانون اصالح الگوی مصرف 26تهيه سامانه ماده  –

و توجه به اهداف اجرای این ماده قانونی از طریق مکاتبات و مذاکرات متعدد با  26تبيين و ترویج موضوع ماده  –

های ذینفع و صنایع مشمول به خصوص در صنعت نفت و لزوم همکاری با سازمان ملی استاندارد جهت سازمان

 های مربوطهیيات اجرایی آن و انجام بازرسپيشبرد عمل

محاسبه جرائم واحدهای صنعتی توليد تایر و تيوب، گچ، کاشی و سراميک و اوراق فشرده چوبی براساس  –

ریال، بررسی  اردميلي 91/45به مبلغ  جمعاً 4939گزارشات بازرسی دریافتی از سازمان ملی استاندارد در سال 

رگروه اصلی مشتمل بر نمایندگان وزارت نفت، شرکت ملی گاز ایران، شرکت و تأیيد محاسبات مذکور در کا

سازی مصرف سوخت و ارسال نامه اعمال جرائم به های نفتی ایران و شرکت بهينهملی پاالیش و پخش فرآورده

 شرکت ملی گاز ایران.

هایی این ماده قانونی، فعاليت دو وزارتخانه نفت و نيرو در خصوص قانون رفع موانع تولید در بخش صنعت: 12ماده 

 اند:را به شرح زیر انجام داده

های کشاورزی دیزلی، با دار کردن چاهاقداماتی در زمينه برق 4931سازی مصرف سوخت در سال شرکت بهينه –

باشد. از جمله اقدامات انجام سال می 3طول عمر این طرح انجام داده است. ميليون دالر  4659گذاری سرمایه

جویی، گذاران عامل صرفهسازی با سرمایهتوان به تهيه پيش نویس قرارداد شرکت بهينهفته در این زمينه مییا

های جویی با مشتری، تهيه تفاهم نامه فی مابين نمایندگان وزارتخانهگذاران عامل صرفهنامه سرمایهتهيه موافقت

مربوط  هایگذاری و همچنين تدوین فرآیندها و فرمگيری و صحهنفت، نيرو و جهاد کشاورزی، تهيه طرح اندازه
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 به زیر سامانه اشاره کرد. 

همچنين در این سال طرح کاهش مصرف سوخت در واحدهای مرغ گوشتی کشور در انتظار تصویب شورای  –

 باشد.اقتصاد می

قانون رفع موانع  42وری انرژی ایران )سابا( پس از تصویب آئين نامه اجرایی ماده ، سازمان بهره4931در سال  –

وری راهکارهای افزایش بهره"، "وری انرژی در صنعت سيمانراهکارهای افزایش بهره"طرح اجرایی  3توليد، 

وری انرژی در راهکارهای افزایش بهره"، "گری و شيشه و بلورانرژی در صنایع کاشی و سراميک و ریخته

سازی بهينه"، "های اداری و تجاریانرژی در ساختمان وریراهکارهای افزایش بهره"، "های دولتیبيمارستان

سازی مصرف انرژی در سيستم روشنایی معابر بهينه"، "های پمپاژ آب و فاضالبمصرف انرژی در ایستگاه

جایگزینی لوازم خانگی فرسوده )یخچال و کولر آبی( با انواع راندمان "، " LEDهایمحلی با استفاده از چراغ

، "های سرمایشی مشترکين کوچک و متوسط در مناطق جنوبی کشورسيستمو نوسازی ی جایگزین"، "باال

را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعالم و پس از  "های سرمایش مرکزیسازی سيستمجایگزینی و بهينه"

 شد. خواهد انجام  4935های مطالعاتی، اقدامات بعدی در سال تأکيد این سازمان مبنی بر لزوم تهيه طرح

پس از برگزاری جلسات متعدد در کميسيون امور زیربنایی و محيط زیست دولت و هاي خدمات انرژي: شرکت

قانون اصالح الگوی مصرف انرژی با موضوع نحوه فعاليت و حمایت  47های متعدد، آئين نامه اجرایی ماده پيگيری

ها های متعدد برای احراز صالحيت این شرکتهای خدمات انرژی در کشور ابالغ گردید که علی رغم پيگيریشرکت

ها، اجرای آئين نامه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و نيز عدم دریافت تخصيص الزم برای کمک به این شرکت

 ميسر نگردید. 4931اجرایی مذکور در سال 

 

 بخش حمل و نقل -2-15-1

شهری کشور و مدیریت بر  شهری و برون  رون از جمله وظایف دولت در بخش حمل و نقل توسعه حمل و نقل د

سازی  سازی تقاضای حمل و نقل، بهينه سازی توليد خودرو، عرضه خدمات حمل و نقل، بهينه بهينه مصرف سوخت،

 است: هباشد. بدین منظور اقداماتی به شرح زیر صورت گرفتمصرف انرژی و خروج بنزین و گازوئيل از سبد حمایتی می

سوز در کشور وجود داشته که از این ميزان  ميليون دستگاه خودرو دوگانه 5/9، تعداد 4931تا پایان سال  –

ها تبدیل و  هزار دستگاه در کارگاه 5/341اند. از این تعداد  گازسوز شده 4931درصد، در سال  4/1حدود 

طرح گازسوز کردن  4939اند. از سال  ها توليد شده هزار دستگاه نيز به صورت دوگانه سوز در کارخانه 9/2519

از طریق تبدیل کارگاهی در وزارت نفت به پایان رسيده است و بنابراین در دو سال اخير هيچ خودرویی در 

هزار دستگاه خودرو گازسوز  419فقط  4931ها به سيستم گازسوز مجهز نشده است و در سال کارگاه

 ای در این سال توليد گردید.کارخانه

 اندازی شده است.  باب جایگاه در کشور نصب و راه 53اد همچنين در این سال تعد –

 9/5در کشور مصرف شده که به نسبت سال پيش از آن با  CNGميليارد مترمکعب  1/7، ميزان 4931در سال  –

 درصد افزایش مواجه بوده است.
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و  جویی ناشی از اجرای استاندارد مصرف سوخت در خودروهای سبکبرآورد ميزان صرفه 4931در سال  –

 ميليون بشکه معادل نفت خام بوده است.  7/2و  6/5ها به ترتيب  موتورسيکلت

ها و ، سه استاندارد در خصوص خودروهای سبک، موتورسيکلت4931در سال استانداردهاي بخش حمل و نقل: 

ختمانی، معدنی ای و ماشين آالت راهسازی، ساای و خارج جادهموتورهای دیزلی خودروهای سنگين و نيمه سنگين جاده

 و کشاورزی مورد تجدید نظر قرار گرفت. 

مورد تجدید نظر قرار گرفت.  4931ابالغ گردیده بود که در سال  4999خودروهای سبک ابتدا در سال استاندارد 

ميليون بشکه معادل نفت خام است.  42، 4199جویی ساالنه ناشی از اجرای این استاندارد در سال پتانسيل صرفه

که در  "مصرف سوخت، تعيين معيار انتشار دی اکسيد کربن و دستور العمل برچسب انرژی -هاموتورسيکلت"ارد استاند

ميليون بشکه معادل نفت خام ناشی از اجرای این استاندارد  4جویی ساالنه ابالغ گردید، دارای پتانسيل صرفه 4992سال 

ای و ماشين ای و خارج جادهوهای سنگين و نيمه سنگين جادهباشد. استاندارد موتورهای دیزلی خودرمی 4199در سال 

ابالغ گردید. البته به دليل عدم وجود تجهيزات  4991آالت راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی نيز ابتدا در سال 

جود نرم افزاری و سخت افزاری تست مصرف سوخت خودروهای سنگين، امکان پتانسيل سنجی برای این نوع خودروها و

 ندارد. در این سال کار تدوین استاندارد مصرف سوخت اتوبوس گازسوز نيز به پایان رسيده است.

، اقدامات متعددی به شرح زیر در راستای ماده 4931در سال قانون رفع موانع تولید در بخش حمل و نقل:  12ماده 

 قانون رفع موانع توليد این بخش صورت گرفته است: 42

مدت اجرای این سال:  95از بيش تن دارای سن  49دستگاه کاميون و کشنده فرسوده باالی هزار  65نوسازی  –

برای انجام آن اقداماتی چون باشد. ميليون دالر می 2762سال و سرمایه گذاری الزم برای اجرای آن  49طرح 

ی جهت محاسبه تحقق گذارگيری و صحهتهيه و تدوین قراردادهای فی مابين ذینفعان طرح، ایجاد نظام اندازه

گذاران و برگزاری جلسات با سازمان کنندگان و سرمایهها و شناسایی تأمينها، برگزاری فراخوانجوییصرفه

 "به سما"کنندگان در سامانه راهداری، شروع به کار زیر سامانه بر روی وب، ثبت نام تمامی خودروسازان و تأمين

 صورت گرفته است.

سال  49مدت اجرای این طرح های تمام گازسوز: بوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوسهزار اتو 47جایگزینی  –

برای انجام آن اقداماتی چون تهيه و تدوین باشد. ميليون دالر می 4735گذاری الزم برای اجرای آن و سرمایه

ها، جوییه تحقق صرفهجهت محاسب گذاریو صحه گيریقراردادهای فی مابين ذینفعان طرح، ایجاد نظام اندازه

های مالی طرح و گذاران و برگزاری جلسات، بررسی روشکنندگان و سرمایهها و شناسایی تأمينفراخوان برگزاری

 ها جهت تشریح طرح و چگونگی روند اجرایی شدن آن انجام شده است.برگزاری جلسه با بانک

سال و  49مدت اجرای این طرح ا پيمایش باال: هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز ب 419جایگزینی  –

برای انجام آن اقداماتی چون تهيه و تدوین باشد. ميليون دالر می 695گذاری الزم برای اجرای آن سرمایه

ها جوییگذاری جهت محاسبه تحقق صرفهگيری و صحهقراردادهای فی مابين ذینفعان طرح و  ایجاد نظام اندازه

 صورت گرفته است.
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گذاری سال و سرمایه 99مدت اجرای این طرح سعه حمل و نقل ریلی )راه آهن جمهوری اسالمی ایران(: تو –

توان به تهيه از جمله اقدامات انجام شده برای این طرح میباشد. ميليون دالر می 3/7594الزم برای اجرای آن 

 ها اشاره کرد.هم نامهفلوچارت فرآیند اجرایی طرح براساس مصوبه و تهيه پيش نویس اوليه تفا

هزار دستگاه موتور سيکلت  199سازی مصرف سوخت، سه طرح: جایگزینی های فوق شرکت بهينهعالوه بر طرح

سی سی فرسوده شهر تهران با همان تعداد موتورسيکلت برقی با توان و کاربری مشابه، توسعه مترو تهران و  425بنزینی 

 تصویب شورای اقتصاد دارد. توسعه مترو کالن شهرها را در انتظار

 

 بر خانگی بخش ساختمان و تجهیزات انرژي -1-15-1

های انرژی در کشور ترین مصرف کنندهدر ایران نيز همچون اغلب کشورها، بخش ساختمان و مسکن یکی از عمده

ین بخش باید اقداماتی هم در ا ای و آالیندهباشد. به منظور کاهش مصرف انرژی و کاهش ميزان انتشار گازهای گلخانهمی

در بخش ساختمان و هم در بخش تجهيزات انرژی بر خانگی انجام داد. این بخش عمدتاً از منابع نفت، گاز، برق و در 

های کند. فعاليتهای تجدیدپذیر برای سرمایش، گرمایش، پخت و پز و روشنایی استفاده میسطح محدود از انرژی

های مرتبط با پوسته و معماری ساختمان، تأسيسات گرمایش و برگيرنده فعاليت سازی در بخش ساختمان دربهينه

بر خانگی نظير کولر آبی ، کولر گازی، های کنترل هوشمند و تجهيزات انرژیهای روشنایی و سيستمسرمایش، سيستم

مال استانداردهای تدوین شده، جویی انرژی، اعکارهای مدیریت و صرفهباشند. اجرای راهانواع یخچال و فریزر و غيره می

سازی مصرف انرژی در توان در خصوص بهينهها و آموزش از جمله اقداماتی هستند که میها و دستورالعملاجرای مصوبه

سازی مصرف انرژی در این ترین اقدامات وزارت نيرو و نفت در خصوص بهينه، عمده4931این بخش انجام داد. در سال 

 ه است:   بخش به شرح زیر بود

  هاي اجرايی و مطالعاتی در بخش ساختمان: پروژه

های جویی مصرف انرژی در کشور، اجرای پروژهسازی و صرفهوری انرژی ایران به عنوان متولی امر بهينهسازمان بهره –

نظر سازی شده توسط این سازمان در مهای بهينهالگو و نمونه قراردادن ساختمان"نمونه و پایلوت را با هدف 

بررسی و ارزیابی کمّی و کيفی تأثيرات اجرای هر یک از راهکارها در کاهش "و  "مراجعين و سایر مسئولين کشور

سازی انرژی ساختمان ، طرح بهينه4931دنظر قرار داده است. بدین منظور در سال م "هامصرف انرژی ساختمان

با  .شداجراء گذاشته مورد رهای کاهش مصرف انرژی را به سابا را در دستور کار خود قرار داده و کليه راهکا 2شماره 

سازی و کاهش مصرف های انجام گرفته، اجرای راهکارهای مفيدی در راستای دستيابی به بهينهتوجه به بررسی

هزار  63مصرف برق در قبل از اجرای این طرح . ریزی شده استبينی و برنامهها پيشانرژی در این ساختمان

هزار کيلووات ساعت کاهش یابد. به عبارتی  2/59شود با اجرای آن به بينی میعت بوده که پيشکيلووات سا

کيلووات ساعت در  439طرح به کيلووات ساعت در قبل از اجرای  216متوسط مصرف برق در هر روز کاری از 

کيلووات  34/6ساالنه یابد. مصرف ویژه انرژی الکتریکی در قبل از اجرای طرح بعد از اجرای طرح تقليل می

 کيلووات ساعت بر متر مربع خواهد رسيد.  79/6ساعت بر متر مربع بوده که با اجرای این طرح به 
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دسيکنت توانایی کنترل  های تبرید: سيستموری سيکلهای دسيکنت در افزایش بهرهتوسعه و کاربرد سيستم –

تواند های پاك، میوری از انرژیی و امکان بهرهدما و رطوبت را به طور مجزا داشته و ضمن کاهش مصرف انرژ

با توجه به شرایط آب و هوایی . ها را بپوشاندهای تهویه مطبوع به کار رود تا نواقص آندر کنار سایر سيستم

از این رو . های تبرید ضروری استوری سيکلهای دسيکنت در افزایش بهرهکشور، توسعه و کاربرد سيستم

وری انرژی ایران )سابا( انجام شده، در مرحله اول انجام مطالعات که توسط سازمان بهره هدف از این پروژه

های مختلف کشور جهت استفاده از این تجهيز، طراحی تفصيلی تجهيز و در اقتصادی در اقليم /کامل فنی

شده است. با توجه به اینکه پروژه در سطح تحقيقاتی و دانشگاهی انجام . باشدنهایت ساخت تجهيز می

 پتانسيل آن قابل تخمين نيست. 

در  UPVCهای سازی مصرف سوخت در این سال اقدام به خرید، تعویض و نصب درب و پنجرهشرکت بهينه –

ورزشی محمود آباد، مرکز آموزش نفت محمود آباد، مجتمع  -های مجتمع آموزشیبرخی از ساختمان

متر مربع نمود.  2342، به متراژ 91د آباد و ساختمان ورزشی آبعلی، دانشکده علوم دریایی محمو -آموزشی

بشکه معادل نفت خام  599ميليون ریال بود که با این اقدام، ساالنه  9942گذاری این طرح هزینه سرمایه

 جویی خواهد شد.صرفه

 استانداردهاي بخش ساختمان و تجهیزات انرژي بر ساختمان: 

سيستم وری انرژی ایران )سابا(: توسط سازمان بهره( BMS)اختمان تدوین استاندارد سيستم مدیریت هوشمند س –

نزدیک به هم  عباراتیمگی ه 9و سيستم کنترل ساختمان 2، سيستم اتوماسيون ساختمان4نساختما مدیریت

 هوشمندسازی ساختمان شامل. روندمی کار ههوشمندسازی ساختمان برای بيان مفهوم ب اغلب که هستند

ها، آسانسورها و  ها و سایبان ، پرده(HVAC) م گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع، سيستهاییهوشمندسازی روشنا

های  ، سيستم کنترل تردد، سيستم اعالم سرقت، دوربينساختمانی سيساتأت ،های برقی، تجهيزات الکتریکی پله

های مختلف سيستم الیه در این پروژه در .باشدو مواردی نظير این می نظارتی و سيستم اعالم و اطفای حریق

های استاندارد مقررات ملی ساختمان، پروتکل 43ها در مبحث بندی ساختمانبر اساس دسته BMSسازی پياده

 های دیگر را داراست. جهانی پيشنهاد شده که قابليت توسعه و برقراری ارتباط با سایر پروتکل

های هوشمند انجام ویی در مصرف انرژی در ساختمانجنتيجه مطالعاتی که در سطح جهان در زمينه ميزان صرفه

جویی صرفه درصد 75های تجاری و مسکونی در قسمت تأمين روشنایی دهد که در ساختمانشده، نشان می

در قسمت سرمایش و گرمایش نيز به طور . درصد از انرژی مصرفی را دارد 5شده است که سهمی حدود 

همچنين آمار و ارقام کشورهای . درصد از کل انرژی است 7معادل جویی شده که درصد صرفه 49ميانگين 

 
1( Building Management System 

2( Building Automation System 

3( Building Control System 

4( Heating Ventilating and Air Conditioning 
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درصد در  25دهند که در یک ساختمان هوشمند با تمامی امکانات و بهترین بازدهی، حدود اروپایی نشان می

 . جویی شده که ميزان قابل توجهی استهای جاری آن صرفهمصرف انرژی و هزینه

سازی مصرف سوخت تدوین های دو جداره توسط شرکت بهينهژی پنجره، استاندارد برچسب انر4931در سال  –

ميليون  6/92جویی انرژی ناشی از اجرای این استاندارد ساالنه گردد ميزان پتانسيل صرفهگردید. برآورد می

 بشکه معادل نفت خام باشد.

، طرح ارتقای 4931ر سال سازی مصرف سوخت دشرکت بهينهقانون رفع موانع تولید در بخش ساختمان:  12ماده 

ميليارد ریال اجرا کرد. اقدامات انجام شده در این  2گذاری های مسکونی، اداری و تجاری را با سرمایهکارایی موتورخانه

 خصوص به شرح زیر بوده است: 

 های مالی طرحسازی نمونه قراردادها و دستورالعملتهيه و نهایی –

 گذاریگيری و صحهتهيه طرح اندازه –

گذاران و ناظران، ثبت نام متقاضی، انتخاب کنندگان، سرمایهدوین فرآیندهای مرتبط )ارزیابی تأمينت –

 ای و موردی، صدور صورتحساب(ساختمان، اجرای راهکارها، بازدید دوره

 کشوربرنامه و بودجه های شرکت گاز، هواشناسی، سازمان اخذ وب سرویس از سامانه –

 www.behsama.irطرح  اندازی زیر سامانه پایشراه –

 های آموزشی و تبليغ و ترویج ایجاد زیرساخت –

 گذاران و برگزاری جلسات و گردهمایی با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری.شناسایی و معرفی منابع مالی به سرمایه –

گذاری ، دوره تخصصی نظارت، بازرسی و صحهICMVPهای ههای آموزشی مرتبط از جمله برگزاری دوربرگزاری دوره –

 گذار و مؤسسات مالی و تأمين کنندگان تجهيزات مرتبط با طرح.طرح موتورخانه، برای شرکت سرمایه

 های تبليغ و ترویج و اطالع رسانی در خصوص طرح.اجرای برنامه –

اجرایی و مطالعاتی زیر توسط وزارت نيرو در   پروژه تجهیزات انرژي بر خانگی: هاي اجرايی و مطالعاتی در بخش پروژه

 انجام شده است:  4931سال 

در سيکل تبرید کارخانجات الکترواستيل، امرسان و نيکسان صنعت  a491Rجای بهa699 R مبرد جایگزینی –

 و( از سهم مصرف بخش خانگی درصد 29)در یخچال و فریزر  توجهقابل  ساوه: با توجه به ميزان مصرف برق

جویی صرفه جهتارائه راه کاری  (ميليون دستگاه 95حدود )همچنين تعداد باالی توليد این محصول در کشور 

تصویب نامه هيأت  5همچنين در راستای اجرای بند  .انرژی در این وسایل از اهميت باالیی برخوردار است

نيرو، صنایع و معادن و مؤسسه های وزارتخانه 2/5/4999هـ مورخ 12199ت/31925محترم وزیران به شماره 

استاندارد و تحقيقات صنعتی ایران موظفند با هماهنگی الزم تدابيری را اتخاذ و اجرا نمایند تا رتبه انرژی لوازم 

یکی از راهکارهای بسيار مؤثر، . تجهيزات ساخت داخل طی دو سال حداقل به ميزان دو رتبه ارتقاء یابد و

  .باشدها میدر سيکل تبرید یخچال a491Rای به ج a699 Rاستفاده از مبرد 

 ميليون مشترك سهمی بيش از یک سوم از مصرف کل برق را دارا  26بخش خانگی با داشتن بيش از 

http://www.behsama.ir/


      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  42

 

است، هر مشترك  درصد 29از آنجا که سهم مصرف یخچال فریزرها از کل مصرف این بخش حدود . باشدمی

د اکند که با توجه به تعدمصرف می اتسال برای این تجهيزکيلووات ساعت انرژی در  929طور متوسط به 

های انجام شده با بررسی. یخچال فریزرها در برخی از خانوارها این مقدار حتی بيشتر از مقدار متوسط است

تواند ميزان مصرف انرژی را به میa491 Rبه جای  a699 Rروی نتایج، مشخص گردید که استفاده از مبرد 

 .اهش دهد و در کاهش پيک بار سراسری شبکه مؤثر باشدصورت مطلوبی ک

کارخانه بزرگ  49ميليون دستگاه در سال انجام گرفته که معادل توليد ساليانه  1/5 ازای توليدمحاسبات به 

 494199برابر  (هاجویی یخچالصرفه بر اساس ميانگين)جویی در مصرف برق ميزان کل صرفه .باشدکشور می

تجهيز سرویس  و اقدامات ایمنی، های شارژ خط توليد هزینه تعویض دستگاه ر سال است.دمگاوات ساعت 

 معادلساالنه  جویی شده در مصرف برقکل ميزان صرفه ميليون ریال است. 29و  69، 429کاران به ترتيب 

زمان و  یالميليون ر 299، گذاری توسط توليدکنندهکل هزینه سرمایهباشد. همچنين می ميليون ریال 157/7

 است. ماه 45 بازگشت سرمایه

سازی: بررسی مقدار تأثير پارامترهای دما، فشار و مقدار مبرد بر راندمان سيکل تبرید تراکمی از طریق شبيه –

. های مصرف کننده انرژی، توليد سرمایش برای اماکن مسکونی، تجاری و اداری استیکی از مهمترین بخش

 . باشدها استفاده از سيستم تبرید تراکمی میاین بخشروش متداول توليد سرمایش در 

 ها شناخت شرایط ترمودیناميکی بهينهسازی مصرف در این سيستمیکی از مهمترین پارامترها جهت بهينه

این مسأله به دليل . باشدهای مختلف سيکل به همراه تعيين ميزان بهينه مبرد موجود در سيکل میبخش

لذا هدف اصلی در این پروژه . مرحله ساخت و تعميرات از اهميت زیادی برخوردار است امکان اعمال در هر دو

با توجه به اینکه پروژه در سطح . سازی مصرف در کولرهای گازی استتعيين ميزان مورد نياز مبرد جهت بهينه

 تحقيقاتی و دانشگاهی انجام شده است. پتانسيل آن قابل تخمين نيست. 

فریزر با انواع راندمان باال: با پيشرفت فناوری، کارایی  نی محصوالت فرسوده یخچالطرح پایلوت جایگزی –

توان به محصول و خدمات مورد نظر دستيابی پيدا  کند و با مصرف کمتر انرژی می تجهيزات بهبود پيدا می

تجهيزات بدليل توان گفت عموماً تجهيزات قدیمی، مصرف انرژی بيشتری دارند. کارایی  کرد. به این ترتيب می

ها عالوه بر دالیل  فریزر یابد. این موضوع در مورد یخچال استهالك ناشی از کارکرد، به مرور زمان کاهش می

بندی،  های عایق باشد. نفوذ آب به فوم ها نيز می بندی فرسودگی اجزاء متحرك، مربوط به مستهلک شدن عایق

فریزرهای فرسوده به  از عوامل مؤثر در این امر است. یخچالها  بند، فرسودگی لوال های درز کاهش قابليت نوار

دليل قدیمی بودن فناوری زمان توليد آنها و همچنين بدليل فرسوده شدن، مصرف انرژی باالیی دارند. شرایط 

 های اساسی زیر تصویب شد: طرح آزمایشی با محور

 فریزر فرسوده از متقاضی. گيری یخچال تحویل 

  و خارج نمودن کامل آن از گردونۀ استفادۀ مجدد.اسقاط محصول فرسوده 

 ( با بازگشت سه ساله حداکثر به مبلغ یخچال فریزر پربازده مورد نظر و تا  1اعطای وام کم بهره )درصد
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 سقف سی ميليون ریال.

  استفادۀ انحصاری از محصوالت توليد داخل با رتبۀ انرژیA .و باالتر 

ميليارد ریال توسط سابا، این طرح توسط سه کارخانۀ حایرآسا، امرسان و با تأمين بودجۀ بالغ بر چهل و پنج 

 فریزر خواهد بود.  الکترواستيل به اجرا درآمد. حداقل تعداد جایگزین شده هزار و پانصد دستگاه یخچال

ط اقدامات دیگری به شرح زیر توسسازي مصرف انرژي در بخش ساختمان: هاي مرتبط با بخش بهینهساير فعالیت

 انجام شده است: 4931وزارت نيرو در سال 

وری انرژی ایران در  ای در تدوین استانداردهای شغلی و شایستگی: سازمان بهرههمکاری با سازمان فنی و حرفه –

همکاری و تعامل در ای موضوعاتی نظير: نامه مشترك خود با سازمان فنی و حرفه نظر دارد با اجرای تفاهم

ویژه به های جدید مورد تفاهم طرفين آموزش مربيان در حرفه، المللی موزشی با کد بينتدوین استانداردهای آ

 .محقق نماید های آموزشی اجرای طرحو های آموزشی  برگزاری کارگاهدر زمينه دفاتر خدمات انرژی، 

غلی مميز ، استاندارد آموزش شاستاندارد آموزش شغلی مميز انرژی الکتریکیاستانداردهای تدوین شده شامل: 

 در انرژی مصرف سازی آموزشی بهينه انرژی حرارتی در ساختمان و تأسيسات سرمایش و گرمایش و دوره

 باشد.می  سرمایشی مطبوع تهویه تأسيسات

 های آموزشی مخصوص تعميرکاران و همکاری با انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در برگزاری دوره –

بر، بدون شک یکی از  اندرکاران نصب و تعمير لوازم خانگی انرژی ی دستکاران لوازم خانگی: آموزش فنسرویس

سازی مصرف انرژی به  اهداف و نيازهای اساسی فرآیند ارتقاء فرهنگ صحيح مصرف و گام اساسی در بهينه

انگی با همکاری انجمن صنایع لوازم خ( سابا)وری انرژی ایران  با توجه به این نياز، سازمان بهره .رود شمار می 

نامه همکاری دوجانبه، با محوریت اصول عملکرد، نصب، تعمير و راه اندازی کولر گازی  ایران در چارچوب تفاهم

و دیگر لوازم خانگی a699 Rویژه   و کولر آبی و همچنين یخچال فریزر و روش تخليه و شارژ گاز مبرد به

کارگاه  44ریزی و تشکيل  ی، اقدام به برنامهسازی مصرف انرژی الکتریکبرودتی از دیدگاه بهينه -الکتریکی 

استان کشور نموده و به  44برودتی در  -بازآموزی نصابان و سرویسکاران لوازم خانگی الکتریکیساعته  9فنی 

 است. آموزش داده ساعت 99نفر در مجموع  4739

کنندگان عمومی و مصرف  های اداری:دستورالعمل طرح مشارکت بسيج ادارات در مدیریت انرژی ساختمان –

جویی انرژی صرفه کنندگان انرژی بوده و دارای پتانسيل قابل توجهی در زمينهترین مصرفاداری یکی از عمده

ی اداری و دولتی به لحاظ ها ساختمانباشند. با توجه به اینکه های تجدیدپذیر میو همچنين استفاده از انرژی

های نو تأثير زیادی بر ایجاد کارگيری انرژیلگوی مصرف و بهتعلق به دولت و الگو بودن در صورت اصالح ا

قرار نيرو زارت وهای اداری در اولویت کاری ها خواهند داشت، مدیریت انرژی در ساختمانانگيزه در سایر بخش

ات های تابعه ملزم به انجام اقدامو شرکتخانه این وزارتهای متعلق به گرفته و جهت شروع کار، تمام ساختمان

نيروهای متعهد  ند. با توجه به تجربۀ تاریخی کشور در استفاده ازباشیهای نو مو انرژیمرتبط با مدیریت انرژی 

گردد تا با بسيجی، مقرر گردید اجرای این مهم به نيروهای بسيجی وزارت نيرو و واحدهای تابعه واگذار 
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س این دستورالعمل نسبت به این مهم اقدام هماهنگی مدیران و کارشناسان واحدهای تخصصی مسئول، بر اسا

درصد کاهش  49ها حدود شود با اجرای کامل طرح و در صورت همکاری کليه سازمانمی بينیشود. پيش

  شود.محقق های تابعه وزارت نيرو مصرف در بخش ساختمان

 

 سازي تأمین و توزيع بخش انرژي بهینه -9-15-1

باشد. در راستای تحقق  های بهينه تأمين و توزیع انرژی می شور، توسعه فناوریاز جمله اهداف اصلی بخش انرژی ک

 به انجام رسيده است: 4931این هدف اقداماتی به شرح زیر در سال 

های بخاری و گازی طرح افزایش کارایی توليد در نيروگاه سازي واحدهاي نیروگاهی:طرح افزايش کارايی و بهینه

وری انرژی به سازمان بهره 4997سال که مسئوليت اجرای آن با توانير بود، در سال  7س از آغاز شد و پ 4973در سال 

و افزایش ظرفيت  اجرا، امکان سنجیخاتمه یافت. هدف کمّی طرح در طول  4931)سابا( انتقال یافت. این پروژه در سال 

ن اعتبار هزینه شده در قالب سه پروژه افزایش مگاوات بوده است. از ابتدای طرح ميزا 699ها به ميزان توليد نيروگاه

راندمان و ظرفيت توليد واحدهای حرارتی، مطالعه و اجرای سيستم ذخيره سرما در ساختمان های نمونه و توليد پراکنده 

های مطالعاتی و امکان سنجی، منجر به افزایش توان باشد که عالوه بر نتایج کيفی پروژهميليارد ریال می 129حدود 

های های اجرایی نيروگاهی شده است. بر اساس شاخص عملکرد طرح افزایش کارایی در نيروگاهمگاواتی در پروژه 999

های شود که در مقایسه با هزینه الزم برای نيروگاهریال به ازای هر کيلووات برآورد می ميليون97/4بخاری و گازی حدود 

دالر بر هر کيلووات و نيروگاه بخار  759ترکيبیهر کيلووات، سيکل دالر بر 959-199جدیداالحداث )نيروگاه گازی 

های بخاری و گازی طی دالر بر هر کيلووات( بسيار کم است. بررسی سابقه طرح افزایش کارایی توليد در نيروگاه 4999

ار تخصيصی طرح های گذشته مبين این واقعيت است که افزایش توان نيروگاهی محقق شده در مقایسه با جمع اعتبسال

 بسيار مناسب ارزیابی شده و شاخص آن در مقياس جهانی از مقدار مناسبی برخوردار است.

 به شرح زیر بوده است: 4931وری انرژی در این خصوص در سال های اجرایی سازمان بهرهپروژه

(: این 1و  9واحد توربين گازی نيروگاه سيکل ترکيبی شهيد رجایی )واحدهای  2خنک کاری هوای ورودی  –

مگاوات افزایش  5/29آمدن کل سيستم حدوداً به ميزان  مداراست. با در  هخاتمه یافت 4931پروژه در سال 

 توان حاصل شده است.

(: این 6و  5واحد توربين گازی نيروگاه سيکل ترکيبی شهيد رجایی )واحدهای  2خنک کاری هوای ورودی  –

مگاوات  6/29مان تست عملکرد، حدوداً افزایش توانی به ميزان است. در ز هخاتمه یافت 4931پروژه در سال 

 حاصل گردید.

گيری همزمان های اندازهنصب سيستم پایش سوخت در نيروگاه رامين: با اتمام این پروژه، نيروگاه به سيستم –

 جریان و ارزش حرارتی سوخت مجهز گردید و نوسانات ارزش حرارتی سوخت نيروگاه ارزیابی شد و امکان

 پایش در روند تغييرات راندمان واحدها فراهم گردید.

های های مدیریت انرژی در نيروگاهتدوین معيار راندمان و مصرف انرژی و آب و ارزیابی عملکرد سيستم –
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 باشد:حرارتی: اهداف این پروژه که مراحل اوليه آن انجام شده، به شرح زیر می

 (49975ها )استاندارد ملی شماره روگاهبازنگری استاندارد معيار بازده خالص در ني 

 (گازی ترکيبی،سيکل   حرارتی )بخار، هاینيروگاه راندمان در ثرؤم پارامترهای تعيين 

 های حرارتینيروگاه سامانه پایش عملکردی سازیمفهومی و پياده طراحی 

 و آب انرژی مصرف معيار تدوین 

 حرارتی هاینيروگاه دگیآالین ميزان و داخلی مصرف کارایی، معيارهای تعيين 

 بر هاروگاهينو پایش  یحرارت یهاروگاهيدر ن یطيمح ستیو ز یمصرف انرژ یارهايشناسنامه مع نیتدو 

 مذکور یارهايمع اساس

 های حرارتی کشور در نيروگاه تیریمد ستميمعيارهای مصرف انرژی و استقرار س یدستورالعمل ارتقا نیتدو. 

اه شازند با هدف کاهش مصرف داخلی: اهداف این پروژه که مراحل اوليه آن موجود در نيروگ FD Fanتعویض  –

 FDFانجام شده، امکان سنجی کاهش مصرف داخلی یک واحد نيروگاه بخاری شازند با اجرای پروژه تعویض 

 باشد.بویلر و افزایش راندمان واحد می

ها در سال در خصوص طرح افزایش کارایی نيروگاه وری انرژی دو پروژههای اجرایی فوق، سازمان بهرهعالوه بر پروژه

 داشته است: 4931

وری انرژی در های حرارتی: این پروژه با هدف بهرهامکان سنجی بکارگيری فناوری هيت پایپ در نيروگاه –

های تعمير، ساخت و نگهداری ها و کاهش هزینهنيروگاه به واسطه افزایش انتقال ميزان حرارت در مبدل

 باشد.محل در نيروگاه جهت استفاده از فناوری هيت پایپ می 1ته است. آخرین اقدام آن شناسایی صورت گرف

ساخت سيستم کوپل ترموآکوسيتيکی )عامل محرکه و سردساز( در مقياس آزمایشگاه: هدف از این پروژه،  –

ی است. آخرین اقدام این های حرارتنوآوری در زمينه تبدیل انرژی و زمينه استفاده از این فناوری در نيروگاه

 باشد.پروژه، ساخت دستگاه سيستم کوپل ترموآکوستيکی، منتظر رسيدن سنسورها و تست دستگاه می

سازی واحدهای نيروگاهی به شرح اقداماتی در خصوص اجرای طرح افزایش کارایی و بهينه 4931همچنين در سال 

 جام شده است: زیر توسط شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی ان

انتقال پساب تصفيه خانه فاضالب شهر همدان به نيروگاه شهيد مفتح: توليد این نيروگاه به دليل کمبود آب،  –

 4931اء گردید. در سال يمگاوات از ظرفيت عملی نيروگاه اح 599محدود شده بود که با اجرای این طرح 

 شود.برداری میصد ظرفيت بهرهدر 69برداری از این طرح آغاز شده است و فعالً با بهره

برداری بهره 4931نيروگاه شهيد مفتح: در سال  4تبدیل برج خنک کن تر به برج خنک کن خشک در واحد  –

درصد کاهش  99نيروگاه حدود  4از این طرح آغاز شده است. با انجام این پروژه ميزان مصرف آب در واحد 

 یافته است. 

مگاوات  45های گازی: به طور متوسط ظرفيت هر واحد به ميزان خنک کاری سيستم هوای ورودی واحد –

واحد  1واحد نيروگاه شيروان،  1واحد گازی کرمان،  6واحد )شامل:  49شود و با اجرای طرح در اضافه می
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 19واحد نيروگاه سيکل ترکيبی شهيد رجایی( از  2واحد نيروگاه بسطامی )شاهرود(،  2نيروگاه شهيد کاوه، 

گردد تمامی واحدها در تابستان سال مگاوات به ظرفيت اضافه خواهد شد. پيش بينی می 269مجموع نيروگاه، 

 باشند. در مدار  4935

مگاوات به  1: با اجرای این طرح به طور متوسط در هر واحد (+IGV)تنظيم پره هوای ورودی به کمپرسور  –

مگاوات به ظرفيت اضافه شده است.  999جموع واحد اجرا شده و در م 97شود. این طرح در ظرفيت اضافه می

 قرار گيرند. در مدار  4935گردد تمامی واحدها در تابستان سال پيش بينی می

مصرف مازوت برای هدف آن است که گاز: کامل برداری از واحدهای بخاری نيروگاه منتظر قائم با سوخت بهره –

امکان توليد بلر این نيروگاه هر چهار واحد بخاری  4931در انتهای سال توليد بار کامل واحدها حذف شود. 

 اند. شتهگاز را دا یدرصد 499کامل با سوخت 

انتقال پساب به نيروگاه اسالم آباد اصفهان: توليد این نيروگاه به دليل کمبود آب، محدود شده بود که با اجرای  –

صوص مطالعات الزم جهت تعيين منبع اء گردید. در این خيمگاوات از ظرفيت عملی نيروگاه اح 225این طرح 

آوری پساب انتقالی به نيروگاه اصفهان انجام شده و مقرر گردیده فاضالب شهرهای درچه و فالورجان جمع

 گردد و در مجاورت نيروگاه تصفيه شود. 

تبدیل برج خنک کن تر به برج خنک کن خشک در نيروگاه اسالم آباد اصفهان: با انجام این پروژه ميزان  –

درصد کاهش خواهد یافت و محدودیت توليد به دليل کمبود آب مرتفع  99مصرف آب در نيروگاه حدود 

 خواهد شد. در خصوص این پروژه مطالعات الزم انجام شده و مراحل اجرایی طرح آغاز شده است.

تأمين آب نيروگاه  انتقال پساب تصفيه خانه شهر زواره به نيروگاه سيکل ترکيبی زواره: با انجام این پروژه محل –

 از طریق پساب خواهد بود. در این خصوص مطالعات الزم انجام شده و اجرای این طرح آغاز شده است.

انتقال پساب شهر کرمانشاه به نيروگاه بيستون: با انجام این پروژه محل تأمين آب نيروگاه از طریق پساب  –

 شهری در نيروگاه در حال انجام است. خواهد بود. مطالعات استفاده از پساب تصفيه خانه فاضالب

انتقال پساب به نيروگاه بعثت: با انجام این پروژه محل تأمين آب نيروگاه از طریق پساب خواهد بود. مطالعات  –

 استفاده از پساب تصفيه خانه فاضالب شهری در نيروگاه در حال انجام است.

تأمين آب نيروگاه از طریق پساب خواهد بود. مطالعات انتقال پساب به نيروگاه سهند: با انجام این پروژه محل  –

 استفاده از پساب تصفيه خانه فاضالب شهری در نيروگاه در حال انجام است.

طراحی ساز و کار توزیع و فروش حرارت بازیافتی از "عالوه بر پروژه های فوق، وزارت نيرو پروژه مطالعاتی در خصوص 

های فنی )عمرانی، در دست مطالعه داشته که در آن ضمن بررسی ایجاد زیرساخت "های برق و بویلرهای مرکزینيروگاه

های توليد و های اجرایی پرداخته است. همچنين در این بررسی به روشتأسيساتی و غيره(، به ایجاد بسترهای قانونی و رویه

های توزیع رت و ساز و کار شرکتگذاری و تعرفه خرید و فروش برق و حراهای آن، نحوه قيمتتوزیع حرارت و هزینه

 حرارت و برودت پرداخته شده است. 

 
1) Inlet Guide Vanes 
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آوری و های توزیع برق کشور اقداماتی در خصوص جمعشرکت 4931در سال  سازي شبکه توزيع برق:بهینه

 اند:غيرمجاز به مجاز و همچنين کاهش تلفات شبکه توزیع به شرح زیر انجام داده هایتبدیل استفاده کننده

 جویی صورت گرفت.صرفه تراوات ساعت 9996غيرمجاز به مجاز بالغ بر  هایآوری و تبدیل استفاده کنندهعبا جم –

های توزیع نيروی برق: مهمترین هدف این کار شناسایی عوامل ایجاد کننده تلفات، تعيين کاهش تلفات شبکه –

غير فنی(، کاهش افت ولتاژ، های شبکه توزیع، کاهش تلفات شبکه )فنی و یک از بخش رسهم تلفات در ه

برداری شبکه و افزایش رضایتمندی مشترکين است. برای دستيابی افزایش قابليت اطمينان شبکه، سهولت بهره

راهکارهای متعددی از جمله حذف و یا کاهش طول شبکه فشار ضعيف، توسعه شبکه توان میبه این اهداف 

ها، افزایش سطح مقطع بار، کاهش شعاع تغذیه پستهای جدید در مرکز ثقل فشار متوسط، احداث پست

 ها را انجام داد. سازی شبکهدار و بهينههای روکشها، استفاده از هادیهادی

های کاهش تلفات محورهای مصوب کميته ملی کاهش تلفات در بخش ، در راستای اجرای پروژه4931در سال 

در هر شرکت براساس پتانسيل موجود پروژه تهيه و اجرا شده که در  تلفات فنی و غير فنی به شرح مد نظر قرار گرفته و

 شده است:کاهش تلفات حاصل تراوات ساعت  5/25اثر اجرای این اقدامات 

 ،حذف و کاهش شعاع تغذیه و تغيير نقطه تحویل برق 

  ،مهندسی مجدد شبکه توزیع 

  ،ارتقاء و بهبود لوازم اندازه گيری و مقابله با دستکاری کنتور 

 ،ارتقاء سنجش پذیری انرژی الکتریکی در شبکه 

 .ارتقاء کيفيت تجهيزات شبکه توزیع 

در خصوص اصالح  4999براساس مصوبه هيأت وزیران در سال  گیري و مديريت انرژي: فراسامانه هوشمند اندازه

سازی وظيفه پيادهها، الگوی مصرف، حفظ و صيانت از منابع ارزشمند انرژی کشور و امکان کنترل و کاهش خاموشی

ت نيرو محول شد. با توجه به رسال به وزا 5کامل شبکه هوشمند قرائت و مدیریت مصرف برق برای کليه مشترکان طی 

گيری و مدیریت  سازی فراسامانه هوشمند اندازههای شرکت توانير در زمينه کاهش تلفات، طرح پيادهاین مصوبه و برنامه

باشد و  یک سيستم یکپارچه شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه و بستر مخابراتی می "فهام"انرژی )فهام( انجام شد. 

سازی کند. وظيفه پياده اطالعاتی نظير مصرف، دیماند، ولتاژ، جریان و اطالعات دیگر را از سمت مصرف کننده دریافت می

باشد. وزارت وری انرژی می زمان بهرهکامل شبکه هوشمند، قرائت و مدیریت مصرف برق برای کليه مشترکان به عهده سا

قانون اصالح الگوی مصرف موظف شده است برای همه متقاضيان جدید اشتراك، صرفاً کنتورهای  17نيرو بر اساس ماده 

 5هوشمند مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و امکانات فناوری اطالعاتی روزآمد را نصب نماید و حداکثر طی 

های توزیع و انتقال را با ی هوشمند مشترکين موجود با اولویت مشترکين پر مصرف و همچنين شبکهسال کنتورها

کنتورها، زیرساخت و تجهيزات مجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و فناوری اطالعاتی روزآمد جایگزین نمایند. 

 مقرر گردیده این طرح در دو مرحله به شرح زیر اجرا گردد. 

مقرر گردید که طرح فهام در کشور به صورت یکپارچه اجرا نشود و زیرساخت نرم افزاری طرح اول حله در مر –
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سازی  تهران( پياده -جنوب غرب -جنوب شرق -شمال غرب -فهام در پنج ناحيه در کشور )شامل شمال شرق

جه به اینکه بر اساس ابالغ افزاری مستقل ایجاد شود. از این رو و با تو گردد و در هر ناحيه یک زیر ساخت نرم

سازی گردد، نواحی وزارت نيرو مقرر شده بود فاز اول طرح برای یک ميليون مشترك در سراسر کشور پياده

های توزیع نيروی برق هزار مشترك تعریف شدند. شرکت 299هایی شامل  پنجگانه فوق به صورت پایلوت

ق، شهرستان مشهد از شمال شرق، اهواز از جنوب غرب شر غرب، بوشهر از منطقه جنوب زنجان از منطقه شمال

در نواحی مذکور به  هاو استانهای تهران و البرز از ناحيه مرکزی انتخاب شدند. به دليل ماهيت کار، این پروژه

ها در کشور جدید بوده و برای نخستين بار  تعریف شدند )مدل اجرایی( و از آنجائی که این پروژه EPCصورت 

دند، نياز به مشاور معتبر خارجی به منظور اجرای آن احساس شد و بنابراین مقرر گردید از پيمانکار شاجرا می

EPC  .نوع یک استفاده شود 

ميليون مشترك کل کشور، در  92در مرحله دوم طرح فهام مقرر گردید با توجه به آمارهای موجود، با توجه به  –

رح قرار گيرند. با توجه به اینکه در فاز اول طرح فهام ميليون مشترك تحت پوشش ط 4مرحله اول، حدود 

کننده داده و ارتباط کنتور با مرکز کنترل  شامل ارتباط کنتور با جمع[های ارتباطی طرح فهام  مشخصات واسط

های سازی طرح فهام برای مشترکين دیماندی )صنعتی و تجاری بزرگ و کشاورزی(، شریان شود، پياده نهایی می

تواند  های نرم افزاری و مخابراتی می و همچنين ایجاد زیرساخت ] )کنتورهای زیر ترانس( ژی الکتریکیاصلی انر

های توزیع نيروی برق، مدیریت و کنترل مشترکين پر مصرف شبکه و توسعه  پایش کل انرژی مصرفی در شرکت

 ازهای بعدی طرح فراهم نماید.سازی طرح فهام برای ف به منظور ایجاد زیرساخت الزم جهت پيادهرا  WANشبکه 

 باشد: به شرح زیر می 4931اهم اقدامات انجام شده تا انتهای سال 

 و تدوین اسناد فنی، عملکردی و مخابراتی و امنيتی فهامتهيه  –

 های پایلوتانجام پروژه –

 نج ناحيه از کشوردر پمشترك برای اجرای مرحله اول طرح برای حدود یک ميليون  EPCعقد قرارداد با سه پيمانکار  –

 شرکت توليد کننده داخلی  6طراحی و ساخت کنتورهای هوشمند توسط  –

 های داخلیافزارهای بومی مورد نياز توسط شرکتتهيه نرم –

نامه تکميلی  پرداخت، آیيننامه پيشهای مرتبط با طرح از قبيل آیين ها و دستورالعملنامهتدوین آیين –

 ی و مدیریت بارهای پاسخگویهای برق، روش تعرفه

 گذاری برای اجرای طرح تدوین مدل سرمایه –

 گانه طرح های عملکردی و امنيتی کنتورهای هوشمند در مناطق پنج انجام آزمون –

 گانه طرح های ارزیابی کارایی سيستم پيمانکاران در مناطق پنج انجام آزمون –

 AHEو  GPRSتباط بين کنتورهای تهيه اسناد قابليت همکاری طرح فهام در الیه پایين دست برای ار –

 های کاربردی در طرح  و سامانه AHEو  MDMها در راستای تحقق قابليت همکاری بين  تهيه سند ساختار پيام –

 (NSO)تدوین طرح ملی اپراتور هوشمند  –
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 آموزش و آگاهسازي  -5-15-1

 به شرح زیر بوده است: 4931اقدامات انجام شده توسط وزارت نيرو در سال 

 وري انرژي:هاي سازمان بهره ژهپرو

وری انرژی در کاهش مصرف و هزینه های آموزشی با موضوع نقش بهرهساعت دوره –نفر  45969برگزاری  –

، متخصصين وننفر از مخاطبين )شامل: فرماندهان بسيج ادارات دولتی و وزارت نيرو، روحاني 2245برای 

جویی ساالنه ر( توسط دفتر آموزش تهران، با پتانسيل صرفهبرودتی درکشو -کاران لوازم برقیصنایع و سرویس

 . برق مگاوات ساعت 937

وری انرژی در کاهش با موضوع نقش بهرهدوره  17 البقدر های آموزشی ساعت دوره –نفر  15929 برگزاری –

و کارشناسان نظام مهندسی، ادارات دولتی، صنایع  نفر از مخاطبين مختلف )شامل: 7999هزینه برای 

های مختلف کشور در قالب طرح بهسامان( توسط دفتر نمایندگی کارخانجات و دانش آموزان و معلمين استان

 سابا در اصفهان و جنوب کشور.

های آموزشی ویژه کارشناسان صنایع، ادارات دولتی و شرکت ایهای یک هفتهنظارت و فراخوانی در برگزاری دوره –

 ساعت. -نفر 24599نفر،  539تبریز، تعداد نفرات  اسکو در مرکز آموزش مدیریت انرژی

نفر توسط دفتر آموزش تهران، نمایندگی اصفهان و  49449 برایساعت برنامه آموزشی  -نفر  92699برگزاری  –

 .4931وری انرژی در سال مرکز آموزش تبریز سازمان بهره

رژی )منطبق با اهداف سازمان(، از تعداد وری انخارج از سازمان بهره دوره و گردهمایی 13حمایت از برگزاری  –

 درخواست.  441

 مجلد(. 4499های انرژی در کشور )تدوین محتوا و چاپ کتاب و کتابچه آمار و شاخص –

 تدوین استراتژی و تهيه نقشه راه آموزش برای مدیران انرژی در صنایع کشور.  –

 اندازی سيستم آموزش مجازی. بسترسازی ساختاری برای راه –

 ندازی سامانه نمایشگاه مجازی لوازم خانگی. راه ا –

 .تهيه و تنظيم مطالعات تفصيلی طرح پارك انرژی در قالب بروشور –

عنوان کتاب کودك و نوجوان از شرکت انتشارات فنی ایران در راستای تفاهم نامه فی  3پایش و ویرایش  –

 ریت مصرف انرژی در کشور.مابين، به منظور حمایت از خلق آثار فنی و ادبی در زمينه مباحث مدی

 وري برق و انرژي وزارت نیرو: هاي نو، استاندارد و ارتقاي بهره هاي دفتر توسعه انرژي پروژه

های آموزش عمومی و تخصصی مدیریت انرژی برای مدیران انرژی صنایع کوچک، بزرگ و برگزاری دوره –

نفر آموزش گيرنده تا  1447ت )تعداد های خدمات انرژی در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعشرکت

 (. 4931پایان سال 

سازی المللی ژاپن )جایکا( در خصوص بهينه های بين همکاری مشترك معاونت برق و انرژی با آژانس همکاری –
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و انجام ( ESCO)های خدمات انرژی  های تجدیدپذیر در قالب پروژه ارتقای ظرفيت شرکتانرژی و انرژی

های دولتی، از  های نمونه خدمات انرژی در ساختمان اجرای پروژه .های دولتی ساختمان های نمونه در پروژه

، چندین هيأت از کشور ژاپن برای ارائه 4931آغاز شده است. در این راستا تا پایان سال  4932بهمن سال 

ای دولتی به ه های نمونه خدمات انرژی در ساختمان خدمات مشاوره و ایجاد بستر مناسب جهت اجرای پروژه

 باشد:اند که مهمترین دستاوردهای حاصله در این زمينه به شرح زیر می ایران اعزام شده

 اجرای در مرتبط عوامل سایر و عملکرد بر مبتنی قراردادهای از هماهنگ ساختار طراحی و سازییکسان 

 ، ... و ضمانت بيمه، شامل هااین قبيل پروژه

 صنفی انجمن استفاده جهت انرژی خدمات هایپروژه و هافعاليت امانج راهنمای و دستورالعمل تهيه 

 انجمن، در عضو هایشرکت سایر و انرژی خدمات هایشرکت کارفرمایی

 مشارکت در جهت ساختمان بخش در فعال انرژی خدمات هایشرکت بندیرتبه و هاتوانمندی بررسی 

 سازی انرژی،بهينه هایپروژه

 و انتخاب دو  دولتی -عمومی ساختمان 499 در انرژی مصرف اطالعات آوریجمع و انرژی سریع مميزی

 نمونه مدیریت انرژی، پروژه اجرای ساختمان جهت

  منتخب و تهيه  هایساختمان در انرژی جوییصرفه هایشناسایی پتانسيل اقداماتی در خصوصانجام

 با تيم مطالعاتی جایکا، گزارش امکان سنجی همراه

 پروژه هماهنگی و هبریرا کميته تشکيل (JCC ) 

 انرژی خدمات شرکتهای کار و کسب فضای توسعه" عنوان با مشترك سمينار برگزاری" 

 و کسب فضای توسعه" و "انرژی خدمات هایشرکت معرفی"عنوان با بهسامان هاینامه ویژه توزیع و چاپ 

 ."انرژی خدمات هایشرکت کار

 انرژی مصرف سازیبهينه در مؤثر های منتخب، اقداماتتفصيلی ساختماندر این پروژه پس از انجام مميزی انرژی 

های خدمات شوند. همچنين ساختار اجرایی پروژهانرژی طراحی، تأمين سرمایه و اجرا می خدمات هایشرکت توسط

 گردد.المللی ژاپن، طراحی و تدوین میهای بينانرژی در ایران با نظارت آژانس همکاری

 تدوین" پروژه خصوص در( جایکا) ژاپن المللی بين هایهمکاری آژانس با انرژی و برق معاونت مشترك همکاری

: این طرح در "ایران برق صنعت در زیست محيط با سازگار های فناوری سازی بومی و کارگيری به شناسایی، جامع طرح

 فی همکاری چهارچوب در باالدستی و راستای تهيه نقشه راه جهت دستيابی به اهداف زیست محيطی مندرج در قوانين

، در سه حوزه توليد، توزیع و انتقال تدوین شده (جایکا) ژاپن المللی بين هایهمکاری آژانس و انرژی و برق معاونت مابين

های سازگار با محيط زیست در بخش برق، طرح جامع توسعه است. در این مطالعه، ضمن بررسی وضعيت موجود فناوری

گردد. سند همکاری مشترك معاونت برق و انرژی با موجود و نيز تجهيزات نوین در صنعت برق، تدوین میهای فناوری

 آغاز خواهد شد. 4935نهایی گردیده و اقدامات اجرایی آن پس از امضاء تفاهم نامه مذکور در سال  زمينه این جایکا در
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 کل کشور  0831( : تراز انرژی سال 0-0جدول )
 میلیون بشکه معادل نفت خام()

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر 

 (0)قابل احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

 کل انرژی کل برق

 2405.6 - 0.08 10.6 5.6 8.0 752.1 1629.3 تولید 

(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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 7.5- - - - - - - 7.5- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده 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 کل انرژی اولیه 

         

 12.1- - - - - - - 12.1- (4) انتقاالت

 17.6- - - - - - - 17.6- هاي نفتپااليشگاه

 211.3- 119.9 0.08- 10.6- - 1.8- 232.9- 85.8- هانیروگاه

 1.6- - - - - 1.6- - - واحدهاي کک سازي 

 1.8- - - - - 1.8- - - واحدهاي کوره بلند 

 نرژي و تلفاتمصارف بخش ا

 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 کل مصرف نهایی 

         

 433.9 47.3 - - 5.6 0.07 289.0 92.0 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 2.7 2.7 - - - - - - ساير مصارف

 109.2 - - - - 4.4 34.1 70.7 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEو واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  يت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
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 کل کشور  0831( : تراز انرژی سال 0-2جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر 

 (0)قابل احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

 کل انرژی کل برق

 328.8 - * 1.4 0.8 1.1 102.8 222.7 تولید 

(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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 1.0- - - - - - - 1.0- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري  

5.6 - -0.2 - - - - 5.4 

 195.4 0.1- * 1.4 0.8 1.5 103.3 88.4 عرضه کل انرژی اولیه 

         

 1.7- - - - - - - 1.7- (4)انتقاالت 

 2.4- - - - - - - 2.4- هاي نفتيشگاهپاال

 28.9- 16.4 * 1.4- - 0.2- 31.8- 11.7- هانیروگاه

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي کک سازي 

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي کوره بلند

 مصارف بخش انرژي 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 مصرف نهایی کل 

         

 59.3 6.5 - - 0.8 * 39.5 12.6 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 0.4 0.4 - - - - - - ساير مصارف

 14.9 - - - - 0.6 4.7 9.7 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز میدرات گاز مایع پتروشيمی( شامل صا9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 د.گردهای تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میی نفت، گاز و ایستگاهها( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
 مقدار ناچيز است.  *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

45 

 کل کشور  0831( : تراز انرژی سال 0-8جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر 

 (0)قابل احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

شیدی خور

 و بادی

 کل انرژی کل برق

 2418.5 - 0.12 2.9 5.6 7.8 795.4 1606.6 تولید 

(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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 7.6- - - - - - - 7.6- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده 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 کل انرژی اولیه 

         

 10.6- - - - - - - 10.6- (4) انتقاالت

 12.8- - - - - - - 12.8- هاي نفتپااليشگاه

 239.8- 126.1 0.12- 2.9- - 1.3- 273.5- 88.1- هانیروگاه

 1.0- - - - - 1.0- - - واحدهاي کک سازي 

 1.6- - - - - 1.6- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-18.8 (5)
-61.5 -1.1 - - - -28.3 -109.7 

         

 1106.3 96.6 - - 5.6 3.0 475.2 525.9 کل مصرف نهایی 

         

 415.0 49.4 - - 5.6 0.1 277.1 82.8 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 2.4 2.4 - - - - - - ساير مصارف

 120.3 - - - - 2.6 37.7 79.9 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد.ای تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میههای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  46

 

 کل کشور  0831( : تراز انرژی سال 0-4جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر 

 (0)قابل احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

 کل انرژی کل برق

 330.6 - * 0.4 0.8 1.1 108.7 219.6 تولید 

(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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 1.0- - - - - - - 1.0- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري  

1.9 - -0.4 - - - - 1.5 

 202.6 0.2- * 0.4 0.8 1.1 110.8 89.7 عرضه کل انرژی اولیه 

         

 1.4- - - - - - - 1.4- (4)انتقاالت 

 1.7- - - - - - - 1.7- هاي نفتپااليشگاه

 32.8- 17.2 * 0.4- - 0.2- 37.4- 12.0- هانیروگاه

 0.1- - - - - 0.1- - - واحدهاي کک سازي 

 0.2- - - - - 0.2- - - هاي کوره بلندواحد

 مصارف بخش انرژي 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 کل مصرف نهایی 

         

 56.7 6.8 - - 0.8 * 37.9 11.3 خانگی، عمومی و تشاري

 34.5 4.4 - - - * 40.1 10.0 صنعت

 37.5 * - - - - 1.6 35.8 حمل و نقل

 5.7 1.7 - - - - 0.2 3.8 کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - ساير مصارف

 16.4 - - - - 0.4 5.2 10.9 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEسترسی به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دنيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل بندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 .گرددهای تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
 مقدار ناچيز است.  *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

41 

 کل کشور 0833( : تراز انرژی سال 0-5جدول )
 میلیون بشکه معادل نفت خام()

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر 

 (0)قابل احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

 کل انرژی کل برق

 2464.0 - 0.13 4.3 5.6 5.6 863.1 1585.2 تولید 

(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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 8.7- - - - - - - 8.7- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده 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 کل انرژی اولیه 

         

 9.9- - - - - - - 9.9- (4) انتقاالت

 12.2- - - - - - - 12.2- هاي نفتپااليشگاه

 244.7- 130.2 0.13- 4.3- * 1.3- 273.4- 95.7- هانیروگاه

 1.4- - - - - 1.4- - - واحدهاي کک سازي

 2.5- - - - - 2.5- - - واحدهاي کوره بلند 

 اتمصارف بخش انرژي و تلف

 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 کل مصرف نهایی 

         

 429.7 52.0 - - 5.6 0.1 296.6 75.5 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 2.2 2.2 - - - - - - ساير مصارف

 124.5 - - - - 1.7 39.9 82.9 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 . گرددهای تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
   مقدار ناچيز است. *



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  44

 

 کل کشور  0833( : تراز انرژی سال 0-1جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر 

 (0)قابل احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

 کل انرژی کل برق

 336.8 - * 0.6 0.8 0.8 118.0 216.7 تولید 

(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- المللی  هاي بین شتیسوخت ک

 1.2- - - - - - - 1.2- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري  

1.0 - * - - - - 1.0 

 211.1 0.3- * 0.6 0.8 1.2 117.1 91.8 عرضه کل انرژی اولیه 

         

 1.3- - - - - - - 1.3- (4)انتقاالت 

 1.7- - - - - - - 1.7- هاي نفتپااليشگاه

 33.4- 17.8 * 0.6- * 0.2- 37.4- 13.1- هانیروگاه

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي کک سازي 

 0.3- - - - - 0.3- - - واحدهاي کوره بلند

 مصارف بخش انرژي 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 کل مصرف نهایی 

         

 58.7 7.1 - - 0.8 * 40.5 10.3 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - ساير مصارف

 17.0 - - - - 0.2 5.5 11.3 انرژي مصارف غیر

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاهیشگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاال5
 مقدار ناچيز است. *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

44 

 کل کشور  0831( : تراز انرژی سال 0-1جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر 

 (0)قابل احتراق

انرژی  

 آبی

نرژی ا

خورشیدی 

 و بادی

 کل انرژی کل برق

 2529.4 - 0.1 5.6 5.7 5.3 906.7 1606.1 تولید 

(2) واردات
 70.9 56.7 5.6 - - - 1.8 135.0 

(3) صادرات
-1029.3 -53.5 -0.6 - - - -3.9 -1087.3 

 17.1- - - - - - - 17.1- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 9.0- - - - - - - 9.0- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري

-11.4 - -2.6 - - - - -14.0 

 1537.0 2.2- 0.1 5.6 5.7 7.7 909.8 4.610 عرضه کل انرژی اولیه 

         

 6.9- - - - - - - 6.9- (4) انتقاالت

 22.9- - - - - - - 22.9- هاي نفتپااليشگاه

 250.0- 137.0 0.1- 5.6- 0.1- 1.2- 282.8- 97.2- هانیروگاه

 1.2- - - - - 1.2- - - واحدهاي کک سازي

 2.0- - - - - 2.0- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-25.0 (5)
-67.2 -1.5 - - - -25.4 -119.1 

         

 1134.9 109.4 - - 5.6 1.8 559.9 458.2 کل مصرف نهایی 

         

 422.0 55.8 - - 5.6 0.1 294.8 65.7 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 2.1 2.1 - - - - - - ساير مصارف

 100.6 - - - - 1.7 40.0 58.9 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز میتروشيمی( شامل صادرات گاز مایع پ9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد. های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میستگاههای نفت، گاز و ای( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  155

 

 کل کشور  0831( : تراز انرژی سال 0-3جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر 

 (0)قابل احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

 کل انرژی کل برق

 345.8 - * 0.8 0.8 0.7 123.9 219.6 تولید 

(2) واردات
 9.7 7.7 0.8 - - - 0.2 18.5 

(3) صادرات
-140.7 -7.3 -0.1 - - - -0.5 -148.6 

 2.3- - - - - - - 2.3- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 1.2- - - - - - - 1.2- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اري  اختالف آم

-1.6 - -0.4 - - - - -1.9 

 210.1 0.3- * 0.8 0.8 1.1 124.4 83.4 عرضه کل انرژی اولیه 

         

 0.9- - - - - - - 0.9- (4)انتقاالت 

 3.1- - - - - - - 3.1- هاي نفتپااليشگاه

 34.2- 18.7 * 0.8- * 0.2- 38.7- 13.3- هانیروگاه

 0.2- - - - - 0.2- - - واحدهاي کک سازي 

 0.3- - - - - 0.3- - - واحدهاي کوره بلند

 مصارف بخش انرژي 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 64.6 کل مصرف نهایی 

         

 57.7 7.6 - - 0.8 * 40.3 9.0 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - ساير مصارف

 13.8 - - - - 0.2 5.5 8.1 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEدليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 . گرددهای تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
 مقدار ناچيز است.  *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

151 

 کل کشور  0811( : تراز انرژی سال 0-1جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر قابل 

 (0)احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق
 کل انرژی

 2562.9 - 0.6 0.1 7.1 5.9 5.7 947.8 1595.7 تولید 

(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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 8.4- - - - - - - - 8.4- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري

38.0 - -1.1 - - - - - 36.8 

 1593.4 2.9- 0.6 0.1 7.1 5.9 8.9 962.5 611.2 رژی اولیه عرضه کل ان

          

 2.8- - - - - - - - 2.8- (4) انتقاالت

 24.0- - - - - - - - 24.0- هاي نفتپااليشگاه

 253.7- 141.2 0.6- 0.1- 7.1- 0.1- 1.4- 245.1- 140.4- هانیروگاه

 1.3- - - - - - 1.3- - - واحدهاي کک سازي

 2.4- - - - - - 2.4- - - احدهاي کوره بلند و

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-30.9 
(5)

 -65.3 -1.4 - - - - -26.8 -124.5 

          

 1184.7 111.4 - - - 5.9 2.3 652.1 413.0 کل مصرف نهایی 

          

 430.2 50.7 - - - 5.9 0.07 318.1 55.5 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 2.2 2.2 - - - - - - - ساير مصارف

 124.6 - - - - - 2.1 76.4 46.1 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBEردات ( شامل وا2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآوردهنتقاالت در نتيجه طبقه( ا1
 گردد. های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  152

 

 کل کشور  0811( : تراز انرژی سال 0-01جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر قابل 

 (0)احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق

کل 

 انرژی

 350.3 - 0.1 * 1.0 0.8 0.8 129.6 218.1 تولید 

(2) اتوارد
 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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 1.1- - - - - - - - 1.1- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده 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 کل انرژی اولیه 

          

 0.4- - - - - - - - 0.4- (4) انتقاالت

 3.3- - - - - - - - 3.3- هاي نفتپااليشگاه

 34.7- 19.3 0.1- * 1.0- * 0.2- 33.5- 19.2- هانیروگاه

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي کک سازي

 0.3- - - - - - 0.3- - - ي کوره بلند واحدها

 مصارف بخش انرژي 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 کل مصرف نهایی 

          

 58.8 6.9 - - - 0.8 * 43.5 7.6 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - ساير مصارف

 17.0 - - - - - 0.3 10.4 6.3 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEت که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر اسنيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میدهبندی مجدد فرآور( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 . گرددهای تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
 مقدار ناچيز است.  *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

151 

 کل کشور  0810ژی سال ( : تراز انر0-00جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر قابل 

 (0)احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق
 کل انرژی

 2222.5 - 3.3 0.1 7.3 8.4 5.1 988.5 1209.7 تولید 

(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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 8.3- - - - - - - - 8.3- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري

7.8 -3.0 -0.3 - - - - - 4.5 

 1600.2 4.2- 3.3 0.1 7.3 8.4 7.6 956.2 621.5 ضه کل انرژی اولیه عر

          

 12.1- - - - - - - - 12.1- (4) انتقاالت

 8.2- - - - - - - - 8.2- هاي نفتپااليشگاه

 266.3- 149.5 3.3- 0.1- 7.3- 0.08- 1.4- 256.4- 147.3- هانیروگاه

 0.8- - - - - - 0.8- - - واحدهاي کک سازي

 1.7- - - - - - 1.7- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-30.7 
(5)

 -68.6 -1.2 - - - - -28.1 -128.7 

          

 1182.5 117.2 - - - 8.3 2.5 631.3 423.1 کل مصرف نهایی 

          

 405.4 54.0 - - - 8.3 0.1 290.2 52.8 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 2.1 2.1 - - - - - - - ساير مصارف

 123.0 - - - - - 2.4 70.8 49.9 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBEشامل واردات ( 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 د.شوها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد. های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
                                                              مقدار ناچيز است. *



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  159

 

 کل کشور 0810( : تراز انرژی سال 0-02جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر قابل 

 (0)احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 بادیو 

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق

کل 

 انرژی

 303.8 - 0.4 * 1.0 1.1 0.7 135.1 165.4 تولید 

(2) واردات
 1.7 4.0 0.6 * - - - 0.3 6.7 

(3) صادرات
 -80.2 -8.0 -0.2 * - - - -0.9 -89.3 

 1.9- - - - - - - - 1.9- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 1.1- - - - - - - - 1.1- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري

1.1 -0.4 * - - - - - 0.6 

 218.8 0.6- 0.4 * 1.0 1.1 1.0 130.7 85.0 عرضه کل انرژی اولیه 

          

 1.7- - - - - - - - 1.7- (4) انتقاالت

 1.1- - - - - - - - 1.1- هاي نفتپااليشگاه

 36.4- 20.4 0.4- * 1.0- * 0.2- 35.0- 20.1- هانیروگاه

 0.1- - - - - - 0.1- - - واحدهاي کک سازي

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-4.2 
(5)

 -9.4 -0.2 - - - - -3.8 -17.6 

          

 161.6 16.0 - - - 1.1 0.3 86.3 57.8 کل مصرف نهایی 

          

 55.4 7.4 - - - 1.1 * 39.7 7.2 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - ساير مصارف

 16.8 - - - - - 0.3 9.7 6.8 مصارف غیرانرژي 

 گردد. امل بيوماس جامد و بيوگاز می( ش4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ادرات مایعات و ميعانات گازی نيز میها و ص( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد.ت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای تقویهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
مقدار ناچيز است. *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

155 

 کل کشور  0812( : تراز انرژی سال 0-08جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر قابل 

 (0)احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق
 کل انرژی

 2229.6 - 8.1 0.2 8.6 8.4 5.1 992.6 1206.6 تولید 

(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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 8.6- - - - - - - - 8.6- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري

66.3 -4.7 1.1 - - - - - 62.8 

 1666.9 4.6- 8.1 0.2 8.6 8.4 9.0 963.3 674.0 عرضه کل انرژی اولیه 

          

(4) انتقاالت
 -6.3 - - - - - - - -6.3 

 14.1- - - - - - - - 14.1- هاي نفتپااليشگاه

 276.0- 154.3 8.1- 0.2- 8.6- 0.1- 1.6- 230.9- 180.9- هانیروگاه

 1.3- - - - - - 1.3- - - واحدهاي کک سازي

 1.8- - - - - - 1.8- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-38.3 
(5)

 -70.0 -1.2 - - - - -29.3 -138.8 

          

 1228.7 120.4 - - - 8.3 3.2 662.3 434.4 کل مصرف نهایی 

          

 438.5 56.2 - - - 8.3 0.1 322.3 51.6 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 2.2 2.2 - - - - - - - ساير مصارف

 124.9 - - - - - 2.4 67.6 55.0 رژي مصارف غیران

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد. های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاهاالیشگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پ5
 مقدار ناچيز است. *



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  156

 

 کل کشور  0812( : تراز انرژی سال 0-04جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر قابل 

 (0)احتراق

انرژی  

 یآب

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق

کل 

 انرژی

 304.8 - 1.1 * 1.2 1.1 0.7 135.7 164.9 تولید 

(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- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 1.2- - - - - - - - 1.2- المللی  نسوخت هواپیماهاي بی

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري

9.1 -0.7 0.2 - - - - - 8.6 

 227.9 0.6- 1.1 * 1.2 1.2 1.4 131.7 92.1 عرضه کل انرژی اولیه 

          

 0.9- - - - - - - - 0.9- (4) انتقاالت

 1.9- - - - - - - - 1.9- هاي نفتپااليشگاه

 37.7- 21.1 1.1- * 1.2- * 0.2- 31.6- 24.7- هانیروگاه

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي کک سازي

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي 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 کل مصرف نهایی 

          

 59.9 7.7 - - - 1.1 0.01 44.1 7.1 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - ساير مصارف

 17.1 - - - - - 0.3 9.2 7.5 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز میگاز مایع پتروشيمی ( شامل صادرات9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میت، گاز و ایستگاههای نف( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
 مقدار ناچيز است.  *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

151 

 کل کشور  0818( : تراز انرژی سال 0-05جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر قابل 

 (0)احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

دی خورشی

 و بادی

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق
 کل انرژی

 2384.6 - 8.0 0.2 8.2 8.5 5.3 1113.2 1241.4 تولید 

(2) واردات
 23.8 47.4 2.6 * - - - 2.2 76.1 

(3) صادرات
 -586.3 -61.1 -1.0 * - - - -5.7 -654.1 

 26.6- - - - - - - - 26.6- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 9.3- - - - - - - - 9.3- المللی  نسوخت هواپیماهاي بی

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري

36.8 -9.5 3.9 - - - - -0.5 30.6 

 1801.2 4.0- 8.0 0.2 8.2 8.5 10.8 1090.0 679.7 عرضه کل انرژی اولیه 

          

(4) انتقاالت
 -22.7 - - - - - - - -22.7 

 13.7- - - - - - - - 13.7- هاي نفتپااليشگاه

 298.1- 161.5 8.0- 0.2- 8.2- 0.1- 1.8- 316.1- 125.2- هانیروگاه

 1.7- - - - - - 1.7- - - واحدهاي کک سازي

 2.6- - - - - - 2.6- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-35.6 
(5)

 -77.2 -1.5 - - - - -27.2 -141.5 

          

 1321.0 130.3 - - - 8.4 3.2 696.7 482.5 کل مصرف نهایی 

          

 443.8 62.5 - - - 8.4 0.1 327.6 45.3 خانگی، عمومی و تشاري

 323.1 44.6 - - - - 1.0 241.9 35.6 صنعت

 341.3 0.2 - - - - - 44.5 296.6 حمل و نقل

 50.3 20.7 - - - - - 8.5 21.1 کشاورزي

 2.3 2.3 - - - - - - - فساير مصار

 160.2 - - - - - 2.1 74.2 83.9 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 محصول معادل واردات فرض گردیده است.   مصرف این 
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  میها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت بندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد. های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
 مقدار ناچيز است. *



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  154

 

 کل کشور 0818( : تراز انرژی سال 0-01جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

 منابع

تجدیدپذیر قابل 

 (0)احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق

کل 

 انرژی

 326.0 - 1.1 * 1.1 1.2 0.7 152.2 169.7 تولید 

(2) واردات
 3.2 6.5 0.4 * - - - 0.3 10.4 

(3) صادرات
 -80.3 -8.4 -0.1 * - - - -0.8 -89.4 

 3.6- - - - - - - - 3.6- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 1.3- - - - - - - - 1.3- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري

5.0 -1.3 0.6 - - - - -0.1 4.2 

 246.2 0.6- 1.1 * 1.1 1.2 1.4 149.0 92.9 عرضه کل انرژی اولیه 

          

 3.1- - - - - - - - 3.1- (4) انتقاالت

 1.9- - - - - - - - 1.9- هاي نفتيشگاهپاال

 40.7- 22.1 1.1- * 1.1- * 0.2- 43.2- 17.1- هانیروگاه

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي کک سازي

 0.4- - - - - - 0.4- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-4.9 
(5)

 -10.1 -0.2 - - - - -3.7 -19.3 

          

 180.6 17.8 - - - 1.1 0.4 95.2 66.0 کل مصرف نهایی 

          

 60.7 8.5 - - - 1.1 * 44.8 6.2 خانگی، عمومی 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 کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - ساير مصارف

 21.9 - - - - - 0.3 10.1 11.5 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 واردات فرض گردیده است.   مصرف این محصول معادل 
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاهشامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه (5
 مقدار ناچيز است.  *



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

154 

 کل کشور  0814( : تراز انرژی سال 0-01جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

یر قابل تجدیدپذ

 (0)احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق
 کل انرژی

 2434.1 - 0.1 5.2 8.3 8.5 5.9 1177.0 1229.1 تولید 

(2) واردات
 29.8 54.0 3.3 * - - - 2.4 89.6 

(3) صادرات
 -638.4 -57.1 -1.0 * - - - -4.0 -700.5 

 34.9- - - - - - - - 34.9- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 9.7- - - - - - - - 9.7- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري
29.8 -14.0 1.7 - - - - -0.2 17.3 

 1795.9 1.7- 0.1 5.2 8.3 8.5 10.0 1159.8 605.7 عرضه کل انرژی اولیه 

          

(4) انتقاالت
 -13.1 - - - - - - - -13.1 

 12.3- - - - - - - - 12.3- هاي نفتپااليشگاه

 303.5- 165.0 0.1- 5.2- 8.3- 0.1- 1.6- 368.1- 85.2- هانیروگاه

 1.5- - - - - - 1.5- - - واحدهاي کک سازي

 2.0- - - - - - 2.0- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 
-32.2 

(5)
 -85.0 -1.5 - - - - -26.4 -145.0 

          

 1318.4 136.9 - - - 8.4 3.3 706.8 463.0 کل مصرف نهایی 

          

 456.3 67.6 - - - 8.4 0.1 337.1 43.1 خانگی، عمومی و تشاري

 310.7 45.4 - - - - 0.8 239.1 25.3 صنعت

 337.7 0.3 - - - - - 46.7 290.7 حمل و نقل

 51.4 21.2 - - - - - 10.3 19.8 کشاورزي

 2.4 2.4 - - - - - - - ساير مصارف

 160.0 - - - - - 2.4 73.5 84.1 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی الیشگاهدر پا MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا بندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه1
 گردد. های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
 مقدار ناچيز است. *
   باشند.                                                                 مقادیر مذکور مقدماتی می                     



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  115

 

 کل کشور  0814( : تراز انرژی سال 0-03جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
نفت خام و 

های  فرآورده

 نفتی

 سنگ زغال گازطبیعی

منابع 

تجدیدپذیر قابل 

 (0)احتراق

انرژی  

 آبی

انرژی 

خورشیدی 

 و بادی

انرژی 

 ای هسته

کل 

 برق

کل 

 انرژی

 332.7 - 0.7 * 1.1 1.2 0.8 160.9 168.0 تولید 

(2) واردات
 4.1 7.4 0.5 * - - - 0.3 12.3 

(3) صادرات
 -87.3 -7.8 -0.1 * - - - -0.5 -95.8 

 4.8- - - - - - - - 4.8- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 1.3- - - - - - - - 1.3- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

تغییررر در اخرراير ايشرراد شررده و   

 اختالف آماري

4.1 -1.9 0.2 * - - - - 2.4 

 245.5 0.2- 0.7 * 1.1 1.2 1.4 158.5 82.8 عرضه کل انرژی اولیه 

          

 1.8- - - - - - - - 1.8- (4) انتقاالت

 1.7- - - - - - - - 1.7- هاي نفتپااليشگاه

 41.5- 22.6 0.7- * 1.1- * 0.2- 50.3- 11.6- هانیروگاه

 0.2- - - - - - 0.2- - - واحدهاي کک سازي

 0.3- - - - - - 0.3- - - واحدهاي کوره بلند 

 مصارف بخش انرژي و تلفات

 انتقال و توزيع 

-4.4 
(5)

 -11.6 -0.2 - - - - -3.6 -19.8 

          

 180.2 18.7 - - - 1.1 0.5 96.6 63.3 کل مصرف نهایی 

          

 62.4 9.2 - - - 1.1 0.01 46.1 5.9 خانگی، عمومی و تشاري

 42.5 6.2 - - - - 0.1 32.7 3.5 صنعت

 46.2 * - - - - - 6.4 39.7 حمل و نقل

 7.0 2.9 - - - - - 1.4 2.7 کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - ساير مصارف

 21.9 - - - - - 0.3 10.0 11.5 مصارف غیرانرژي 

 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBEات ( شامل وارد2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآوردهقاالت در نتيجه طبقه( انت1
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه5
 اچيز است. مقدار ن *
   باشند.                                                                  مقادیر مذکور مقدماتی می 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

111 

 های عمده اقتصاد انرژی روند شاخص  ( : اطالعات عمومی ـ0-01جدول )

 0831 0833 0831 0831 شرح

     های اقتصاد انرژی: شاخص  -0

 74180.0 73223.0 72279.0 71346.0 ()هزار نفرجمعیت کل کشور 

 6175274.2 5840800.4 5840480.5 5844885.2 )میلیارد ريال((  1) تولید ناخالص داخلی

 عرضه انرژی اولیه 

 )میلیون بشكه معادل نفت خام(

 

 

1429.5 

 

 

1481.9 

 

 

1544.4 

 

 

1537.0 

 210.1 211.1 202.6 195.4 )میلیون تن معادل نفت خام(

 نهایی انرژی  کل مصرف

 )میلیون بشكه معادل نفت خام(
 

971.9 

 

986.0 

 

1033.8 
 

1034.3 

 141.4 141.3 134.8 132.9 )میلیون تن معادل نفت خام(

 (2) کل مصرف نهایی

 )میلیون بشكه معادل نفت خام(
 

1081.1 

 

1106.3 

 

1158.3 
 

1134.9 

 155.1 158.3 151.2 147.8 )میلیون تن معادل نفت خام(

 232958.9 221370.0 214530.4 203986.2 ساعت( )میلیون کیلوواتلید برق کل کشور تو

 
 های سرانه:  شاخص  -2

 )هزار ريال(تولید ناخالص داخلی 

 

 

81923.10 

 

 

80804.67 

 

 

79767.29 

 
 

83247.16 

 عرضه انرژی اولیه 

 )بشكه معادل نفت خام(
 

20.04 

 

20.50 

 

21.02 
 

20.24 

 2.83 2.82 2.20 2.74 ام()تن معادل نفت خ

 کل مصرف نهایی انرژی  

 )بشكه معادل نفت خام(
 

13.62 

 

13.64 

 

14.12 
 

13.94 

 1.91 1.93 1.86 1.86 )تن معادل نفت خام(

 کل مصرف نهایی 

 )بشكه معادل نفت خام(
 

15.15 

 

15.31 

 

15.82 
 

15.30 

 2.09 2.16 2.09 2.07 )تن معادل نفت خام(

 3140.45 3023.23 2968.09 2859.11 ووات ساعت()کیلتولید برق 

 
 : ها به تولید ناخالص داخلی نسبت شاخص  -8

    

 عرضه انرژی اولیه  

 )بشكه معادل نفت خام به میلیون ريال(
 

0.44 

 

0.45 

 

0.46 
 

0.45 

 0.03 0.04 0.03 0.03 )تن معادل نفت خام به میلیون ريال(

 کل مصرف نهایی انرژی 

 دل نفت خام به میلیون ريال()بشكه معا
 

0.12 

 

0.17 

 

0.18 
 

0.17 

 0.02 0.02 0.02 0.02 )تن معادل نفت خام به میلیون ريال(

 کل مصرف نهایی 

 )بشكه معادل نفت خام به میلیون ريال(
 

0.18 

 

0.19 

 

0.20 
 

0.18 

 0.03 0.03 0.03 0.03 )تن معادل نفت خام به میلیون ريال(

 0.04 0.04 0.04 0.03 ت به ريال()وات ساعتولید برق 



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  112

 

 های عمده اقتصاد انرژی  ... ادامهروند شاخص  ( : اطالعات عمومی ـ0-01جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 شرح
      های اقتصاد انرژی: شاخص  -0

 78947.0 77980.0 77025.0 76082.0 75149.7 )هزار نفر(جمعیت کل کشور 

 5946680.4 6042535.0 5854329.0 5873423.5 6364368.6 )میلیارد ريال((  1) تولید ناخالص داخلی

 عرضه انرژی اولیه 
 )میلیون بشكه معادل نفت خام(

 
 

1523.4 

 
 

1600.4 

 
 

1666.9 1801.2 1795.9 
 245.5 246.2 227.9 212.8 212.2 )میلیون تن معادل نفت خام(

 کل مصرف نهایی انرژی 
 نفت خام()میلیون بشكه معادل 

 
1060.1 

 
1059.5 

 
1103.7 1160.9 1158.4 

 158.3 158.7 150.9 144.8 144.9 )میلیون تن معادل نفت خام(

 (2) کل مصرف نهایی

 )میلیون بشكه معادل نفت خام(
 

1184.7 
 

1182.5 
 

1228.7 1321.0 1318.4 
 180.2 180.6 168.0 161.6 161.9 )میلیون تن معادل نفت خام(

 280633.6 274609.6 262433.2 254275.1 240051.6 ساعت( )میلیون کیلوواتکل کشور  تولید برق

 
 های سرانه:  شاخص  -2

 )هزار ريال(تولید ناخالص داخلی 

 
 

84689.24 

 
 

77198.59 

 
 

76005.57 77488.27 75324.97 

 عرضه انرژی اولیه 
 )بشكه معادل نفت خام(

 
21.40 

 
21.03 

 
21.64 23.10 22.75 

 3.11 3.16 2.26 2.82 2.90 تن معادل نفت خام()

 کل مصرف نهایی انرژی  
 )بشكه معادل نفت خام(

 
14.11 

 
13.93 

 
14.33 14.89 14.67 

 2.01 2.03 1.96 1.90 1.93 )تن معادل نفت خام(

 کل مصرف نهایی 
 )بشكه معادل نفت خام(

 
15.76 

 
15.54 

 
15.95 16.94 16.70 

 2.28 2.32 2.18 2.12 2.15 )تن معادل نفت خام(

 3554.71 3521.54 3407.12 3342.12 3194.31 )کیلووات ساعت(تولید برق 

 
 : ها به تولید ناخالص داخلی نسبت شاخص  -8

     

 عرضه انرژی اولیه  
 )بشكه معادل نفت خام به میلیون ريال(

 
0.25 

 
0.42 

 
0.28 0.30 0.30 

 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 )تن معادل نفت خام به میلیون ريال(

 کل مصرف نهایی انرژی 
 )بشكه معادل نفت خام به میلیون ريال(

 
0.17 

 
0.18 0.19 0.19 0.19 

 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 )تن معادل نفت خام به میلیون ريال(

 کل مصرف نهایی 
 )بشكه معادل نفت خام به میلیون ريال(

 
0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 ادل نفت خام به میلیون ريال()تن مع

 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 )وات ساعت به ريال(تولید برق 

 باشد.                                                                                                   می 4939های ثابت سال ( به قيمت4
 گردد.رژی و مصارف نهایی غير انرژی می( کل مصرف نهایی شامل مصارف نهایی ان2
   باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می 
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نمودار )1-1( : جمعیت و تولید ناخالص داخلی سرانه
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نمودار )2-1( : عرضه انرژی اولیه ومصرف نهایی انرژی

0

400

800

1200

1600

2000

1386 1387 1388 1389 1389 1391 1392 1393 1394
سال

عرضه انرژی اولیه مصرف نهایی انرژی

نمودار )3-1( : شدت انرژی طی سال های 94 - 1386

0.20

0.25

0.30

0.35

1386 1387 1388 1389 1389 1391 1392 1393 1394
سال

ل)
ریا

ن 
یو

یل
 م

به
م  

خا
ت 

نف
ل 

اد
مع

ه 
شك

(ب

 

 ه معادل نفت خام()میلیون بشك



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  119

 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                             ( : عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهایی 0-21جدول )

 0831 0833 0831 0831 شرح

     تولید 

 1606.1 1585.2 1606.6 1629.3 نفت خام 

 906.7 863.1 795.4 752.1  گازطبیعی

 5.3 5.6 7.8 8.0 سنگزغال

2/5 6/5 5.6 5.6 (1) منابع تشديدپذير قابل احتراق
(4)

 

 5.6 4.3 2.9 10.6 انرژي آبی

 0.10 0.13 0.12 0.08 خورشیدي و بادي  انرژي

 - - - - اي  هسته انرژي

 2529.4 2464.0 2418.5 2405.6 کل تولید

     واردات

 70.9 79.6 84.3 73.9 (3)هاي نفتی  نفت خام و فرآورده

 56.7 36.5 44.5 38.9 گازطبیعی 

 5.6 2.9 3.7 4.7 سنگزغال

 - - - - پذير قابل احتراق منابع تشديد

 1.8 1.2 1.0 1.1 برق

 135.0 120.1 133.5 118.5 کل واردات

     صادرات 

(4)هاي نفتی  نفت خام و فرآورده
 -1082.1 -1029.8 -977.1 -1029.3 

 53.5- 42.7- 29.7- 35.3- گازطبیعی 

 0.6- 0.1- 0.2- 0.1- سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 3.9- 3.6- 2.3- 1.5- برق

 1087.3- 1023.6- 1062.0- 1119.0- کل صادرات 

 17.1- 14.8- 11.3- 7.9- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 9.0- 8.7- 7.6- 7.5- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

 14.0- 7.4 10.8 39.7 تغییر در اخاير ايشاد شده و اختالف آماري

 1532.0 1544.4 1481.2 1442.5 عرضه کل انرژی اولیه

     بخش تبدیالت

 6.9- 9.9- 10.6- 12.1- انتقاالت

 276.1- 260.9- 255.3- 232.2- تبديل: 

 22.9- 12.2- 12.8- 17.6- هاپااليشگاه

 250.0- 244.7- 239.8- 211.3- هانیروگاه

 1.2- 1.4- 1.0- 1.6- واحدهاي کک سازي 

 2.0- 2.5- 1.6- 1.8- واحدهاي کوره بلند 

 119.1- 115.4- 109.7- 104.1- (0)مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع 

 402.1- 386.1- 375.6- 348.5- جمع 

 1134.9 1158.3 1106.3 1081.1 کل مصرف نهایی 

 1034.3 1033.8 986.0 971.9 کل مصرف نهایی انرژی 

 100.6 124.5 120.2 109.2 کل مصرف نهایی غیر انرژی
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 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                               ... ادامه( : عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهایی 0-21جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 شرح
      تولید 

 1229.1 1241.4 1206.6 1209.7 1595.7 نفت خام 

 گازطبیعی
 947.8 988.5 992.6 1113.2 1177.0 

 5.9 5.3 5.1 5.1 5.7 سنگزغال

2/5  (1)منابع تشديدپذير قابل احتراق
(4)

 4/2
(4)

 4/2
(4)

 5/2
(4)

 5/2
(4)

 

 8.3 8.2 8.6 7.3 7.1 انرژي آبی

 0.13 0.21 0.22 0.10 0.10 خورشیدي و بادي  انرژي

 5.2 8.0 8.1 3.3 0.6 اي  هسته انرژي

 2434.1 2384.6 2229.6 2222.5 2562.9 کل تولید

      واردات

 29.8 23.8 19.7 12.6 31.8 (3)هاي نفتی  نفت خام و فرآورده

 54.0 47.4 33.8 29.4 74.4 گازطبیعی 

 3.3 2.6 4.2 4.4 5.9 سنگزغال

 * * * * - منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 2.4 2.2 2.2 2.3 2.1 برق

 89.6 76.1 60.0 48.7 114.3 کل واردات

      صادرات 

(4)هاي نفتی  نفت خام و فرآورده
 -1029.5 -586.4 -587.8 -586.3 -638.4 

 57.1- 61.1- 58.5- 58.7- 59.7- گازطبیعی 

 1.0- 1.0- 1.5- 1.6- 1.5- سنگزغال

 * * * * - منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 4.0- 5.7- 6.8- 6.5- 5.1- برق

 700.5- 655.1- 654.6- 653.2- 1095.8- کل صادرات 

 34.9- 26.6- 22.3- 14.0- 16.4- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 9.7- 9.3- 8.6- 8.3- 8.4- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

 17.3 30.6 62.8 4.5 36.8 تغییر در اخاير ايشاد شده و اختالف آماري

 1795.2 1801.4 1666.2 1600.4 1523.4 عرضه کل انرژی اولیه

      تبدیالت بخش

 13.1- 22.7- 6.3- 12.1- 2.8- انتقاالت

 319.4- 316.0- 293.2- 276.9- 281.4- تبديل: 

 12.3- 13.7- 14.1- 8.2- 24.0- هاپااليشگاه

 303.5- 298.1- 276.0- 266.3- 253.7- هانیروگاه

 1.5- 1.7- 1.3- 0.8- 1.3- واحدهاي کک سازي 

 2.0- 2.6- 1.8- 1.7- 2.4- واحدهاي کوره بلند 

 145.0- 141.5- 138.8- 128.7- 124.5- (0)مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع 

 477.5- 480.2- 438.3- 417.7- 408.7- جمع 

 1318.4 1321.0 1228.7 1182.5 1184.7 کل مصرف نهایی 

 1158.4 1160.9 1103.7 1059.5 1060.1 کل مصرف نهایی انرژی 

 160.0 160.2 124.9 123.0 124.6 هایی غیر انرژیکل مصرف ن

ایـن سـازمان ضـمن     4996اعمال گردیده است. در سـال   4991در سال ها و مراتع در کشور ( این رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماری سازمان جنگل4
خير با در نظر گـرفتن عمليـات اجرایـی در رابطـه بـا تـأمين       اعالم نموده که در ساليان ا 4991-95های بازنگری و اصالح واحد مصرف زغال چوب طی سال

های اجرایی متولی تأمين انرژی بـه خصـوص شـرکت ملـی     سوخت جایگزین خانوارهای روستایی، عشایری و جنگل نشين توسط این سازمان و دیگر دستگاه
بـا اجـرای طـرح     4939ان قابل توجهی کاسته شده است. اما از سـال  ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزنفت ایران و شرکت ملی گاز ایران، 

 گردد.   بيوگاز میبيوماس جامد و ( شامل 2                      های انرژی، این روند معکوس گردید. ها و افزایش قيمت حامل هدفمندسازی یارانه
هـا، ميـزان   و پتروشـيمی  هـا در پاالیشـگاه  MTBEسترسی بـه ارقـام توليـد و واردات    گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دنيز می MTBE( شامل واردات 9

 شود.  ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی1                    مصرف این محصول معادن واردات فرض گردیده است. 
 گردد.        های تقویت فشار و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله میهای نفت، گاز، ایستگاهها مربوط به پاالیشگاه( گاز مصرفی پاالیشگاه5
                                                                   باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می  مقدار ناچيز است.                                                                 *
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 )میلیون تن معادل نفت خام(                                                                 ( : عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهایی 0-20جدول )

 0831 0833 0831 0831 شرح

     تولید 

 219.6 216.7 219.6 222.7 نفت خام 

 گازطبیعی
 102.8 108.7 118.0 123.9 

 0.7 0.8 1.1 1.1 سنگزغال

2/0 0.8 0.8  (1)منابع تشديدپذير قابل احتراق 
(4)

 2/0
(4)

 

 0.8 0.6 0.4 1.4 انرژي آبی

 * * * * خورشیدي و بادي  انرژي

 - - - - اي  هسته انرژي

 345.8 336.8 330.6 328.8 کل تولید

     واردات

 9.7 10.9 11.5 10.1 (3)هاي نفتی  نفت خام و فرآورده

 7.7 5.0 6.1 5.3 گازطبیعی 

 0.8 0.4 0.5 0.6 سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 0.2 0.2 0.1 0.1 برق

 18.5 16.4 18.2 16.2 کل واردات

     صادرات 

(4)هاي نفتی  نفت خام و فرآورده
 -147.9 -140.8 -133.6 -140.7 

 7.3- 5.8- 4.1- 4.8- گازطبیعی 

 0.08- * * * سنگالزغ

 - - - - منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 0.5- 0.5- 0.3- 0.2- برق

 148.6- 139.9- 145.2- 153.0- کل صادرات 

 2.3- 2.0- 1.6- 1.1- المللی  هاي بین سوخت کشتی

 1.2- 1.2- 1.0- 1.0- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

 1.9- 1.0 1.5 5.4 ريتغییر در اخاير ايشاد شده و اختالف آما

 210.1 211.1 204.6 195.4 عرضه کل انرژی اولیه

     بخش تبدیالت

 0.9- 1.3- 1.4- 1.7- انتقاالت

 37.7- 35.7- 34.9- 31.7- تبديل: 

 3.1- 1.7- 1.7- 2.4- هاپااليشگاه

 34.2- 33.4- 32.8- 28.9- هانیروگاه

 0.2- 0.2- 0.1- 0.2- واحدهاي کک سازي 

 0.3- 0.3- 0.2- 0.2- حدهاي کوره بلند وا

 16.3- 15.8- 15.0- 14.2- (0)مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع 

 55.0- 52.8- 51.3- 47.6- جمع 

 155.1 158.3 151.2 147.8 کل مصرف نهایی 

 141.4 141.3 134.8 132.9 کل مصرف نهایی انرژی 

 13.8 17.0 16.4 14.9 کل مصرف نهایی غیر انرژی
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 )میلیون تن معادل نفت خام(                                                    ... ادامه( : عرضه کل انرژی اولیه و کل مصرف نهایی 0-20جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 شرح
      تولید 

 168.0 169.7 164.9 165.4 218.1 نفت خام 
 گازطبیعی

 129.6 135.1 135.7 152.2 160.9 
 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 سنگزغال

2/0 (1)منابع تشديدپذير قابل احتراق 
(4)

 1/1
(4)

 1/1
(4)

 4/1
(4)

 4/1
(4)

 

 1.1 1.1 1.2 1.0 1.0 انرژي آبی
 * * * * * خورشیدي و بادي  انرژي
 0.7 1.1 1.1 0.4 0.1 اي  هسته انرژي

 332.7 326.0 304.8 303.8 350.3 کل تولید

      واردات

 4.1 3.2 2.7 1.7 4.4 (3)هاي نفتی  نفت خام و فرآورده

 7.4 6.5 4.6 4.0 10.2 گازطبیعی 
 0.5 0.4 0.6 0.6 0.8 سنگزغال

 * * * * - منابع تشديدپذير قابل احتراق 
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 برق

 12.3 10.4 8.2 6.7 15.6 کل واردات

      صادرات 

(4)هاي نفتی  دهنفت خام و فرآور
 -140.7 -80.2 -80.3 -80.2 -87.3 

 7.8- 8.4- 8.0- 8.0- 8.2- گازطبیعی 
 0.1- 0.1- 0.2- 0.2- 0.2- سنگزغال

 * * * * - منابع تشديدپذير قابل احتراق 
 0.5- 0.8- 0.9- 0.9- 0.7- برق

 95.8- 89.4- 89.5- 89.3- 149.8- کل صادرات 
 4.8- 3.6- 3.1- 1.9- 2.2-  المللی هاي بین سوخت کشتی

 1.3- 1.3- 1.2- 1.1- 1.1- المللی  سوخت هواپیماهاي بین
 2.4 4.2 8.6 0.6 5.0 تغییر در اخاير ايشاد شده و اختالف آماري

 245.5 246.2 227.9 212.8 212.2 عرضه کل انرژی اولیه

      بخش تبدیالت

 1.8- 3.1- 0.9- 1.7- 0.4- انتقاالت
 43.7- 43.2- 40.1- 37.9- 38.5- تبديل: 

 1.7- 1.9- 1.9- 1.1- 3.3- هاپااليشگاه
 41.5- 40.7- 37.7- 36.4- 34.7- هانیروگاه

 0.2- 0.2- 0.2- 0.1- 0.2- واحدهاي کک سازي 
 0.3- 0.4- 0.2- 0.2- 0.3- واحدهاي کوره بلند 

 19.8- 19.3- 19.0- 17.6- 17.0- (0)مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع 

 65.3- 65.6- 59.9- 57.1- 55.9- جمع 

 180.2 180.6 168.0 161.6 161.9 کل مصرف نهایی 
 158.3 158.7 150.9 144.8 144.9 کل مصرف نهایی انرژی 

 21.9 21.9 17.1 16.8 17.0 کل مصرف نهایی غیر انرژی

ایـن سـازمان ضـمن     4996اعمال گردیده است. در سـال   4991ا و مراتع در کشور در سال ه( این رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماری سازمان جنگل4
اعالم نموده که در ساليان اخير با در نظر گـرفتن عمليـات اجرایـی در رابطـه بـا تـأمين        4991-95های بازنگری و اصالح واحد مصرف زغال چوب طی سال

های اجرایی متولی تأمين انرژی بـه خصـوص شـرکت ملـی     ن توسط این سازمان و دیگر دستگاهسوخت جایگزین خانوارهای روستایی، عشایری و جنگل نشي
بـا اجـرای طـرح     4939نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل توجهی کاسته شده است. اما از سـال  

 گردد.   بيوگاز میبيوماس جامد و ( شامل 2                    انرژی، این روند معکوس گردید. های ها و افزایش قيمت حامل هدفمندسازی یارانه
هـا، ميـزان   و پتروشـيمی  هـا در پاالیشـگاه  MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی بـه ارقـام توليـد و واردات    نيز می MTBE( شامل واردات 9

 شود.  ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی1                      گردیده است.  مصرف این محصول معادن واردات فرض
 گردد.        های تقویت فشار و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله میهای نفت، گاز، ایستگاهها مربوط به پاالیشگاه( گاز مصرفی پاالیشگاه5
                                                                              باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می                                                                      مقدار ناچيز است. *
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 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                                           ها  ( : کل مصرف نهایی به تفكیک بخش0-22جدول ) 

 0831 0833 0831 0831 شرح

 مصرف نهایی 

 های نفتی   فرآورده
    

 65.7 75.5 82.8 92.0 خانگی، عمومی و تشاري

 57.2 64.5 73.0 65.0 صنعت

 248.1 278.6 262.2 255.1 حمل و نقل

 28.3 28.2 27.9 26.1 کشاورزي

 58.9 82.9 79.9 70.7 مصارف غیرانرژي

 458.2 529.8 525.9 508.9 های نفتی کل مصرف فرآورده

 
     گازطبیعی 

 294.8 296.6 277.1 289.0 خانگی، عمومی و تشاري

 187.2 159.0 147.3 140.3 صنعت 

 34.9 21.7 11.6 6.6 حمل و نقل

 3.0 2.5 1.5 1.1 کشاورزي 

 40.0 39.9 37.7 34.1 ي مصارف غیرانرژ

 559.9 519.7 475.2 471.0 کل مصرف گازطبیعی 

 
     سنگ زغال

 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی، عمومی و تشاري

 0.1 0.2 0.3 0.3 صنعت 

 1.7 1.7 2.6 4.4 مصارف غیرانرژي 

 1.9 2.0 3.0 4.7 سنگکل مصرف زغال

 
     (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

(2) عمومی و تشاريخانگی، 
 5.6 

(2)
 5.6 

(2)
 5.6 

(2)
 5.6 

 5.6 5.6 5.6 5.6 کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

 
     برق 

 55.8 52.0 49.4 47.3 خانگی، عمومی و تشاري

 37.1 34.3 32.2 30.5 صنعت 

 0.2 0.2 0.1 0.1 حمل و نقل

 14.2 12.6 12.5 10.4 کشاورزي

 2.1 2.2 2.4 2.7 ساير مصارف 

 109.4 101.3 96.6 90.9 کل مصرف برق

 1134.9 1158.3 1106.3 1081.1 کل مصرف نهایی 

 1034.3 1033.8 986.0 971.9 کل مصرف نهایی انرژی 

 100.6 124.5 120.2 109.2 کل مصرف نهایی غیر انرژی  
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 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                             ها ... ادامه( : کل مصرف نهایی به تفكیک بخش0-22جدول ) 

 0814 0818 0812 0810 0811 شرح
 مصرف نهایی 

 های نفتی   فرآورده
  

   

 43.1 45.3 51.6 52.8 55.5 خانگی، عمومی و تشاري

 25.3 35.6 35.5 39.3 38.5 صنعت

 290.7 296.6 268.9 257.1 248.7 حمل و نقل

 19.8 21.1 23.5 24.1 24.3 کشاورزي

 84.1 83.9 55.0 49.9 46.1 مصارف غیرانرژي

 463.0 482.5 434.4 423.1 413.0 های نفتی کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

     

 337.1 327.6 322.3 290.2 318.1 خانگی، عمومی و تشاري

 239.1 241.9 223.8 221.8 214.3 صنعت 

 46.7 44.5 42.0 43.6 39.3 حمل و نقل

 10.3 8.5 6.6 4.8 3.9 کشاورزي 

 73.5 74.2 67.6 70.8 76.4 مصارف غیرانرژي 

 706.8 696.7 662.3 631.3 652.1 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سنگ زغال

     

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی، عمومی و تشاري

 0.8 1.0 0.7 0.1 0.1 صنعت 

 2.4 2.1 2.4 2.4 2.2 مصارف غیرانرژي 

 3.3 3.2 3.2 2.5 2.3 سنگکل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

     

(2) خانگی، عمومی و تشاري
 5.9 

(2)
 8.3 

(2)
 8.3

 (2)
 8.4

 (2)
 8.4

 

 8.4 8.4 8.3 8.3 5.9 کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

 
 برق 

     

 67.6 62.5 56.2 54.0 50.7 خانگی، عمومی و تشاري

 45.4 44.6 42.3 42.3 40.7 صنعت 

 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 حمل و نقل

 21.2 20.7 19.5 18.6 17.7 کشاورزي

 2.4 2.3 2.2 2.1 2.2 ساير مصارف 

 136.9 130.3 120.4 117.2 111.4 کل مصرف برق

 1318.4 1321.0 1228.7 1182.5 1184.7 کل مصرف نهایی 

 1158.4 1160.9 1103.7 1059.5 1060.1  کل مصرف نهایی انرژی

 160.0 160.2 124.9 123.0 124.6 کل مصرف نهایی غیر انرژی  

 گردد. ( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی( می4
ایـن سـازمان ضـمن     4996اعمال گردیده است. در سال  4991در سال ها و مراتع در کشور این رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماری سازمان جنگل  (2

اعالم نموده که در ساليان اخير با در نظر گـرفتن عمليـات اجرایـی در رابطـه بـا تـأمين        4991-95های بازنگری و اصالح واحد مصرف زغال چوب طی سال
های اجرایی متولی تأمين انرژی بـه خصـوص شـرکت ملـی     و دیگر دستگاهسوخت جایگزین خانوارهای روستایی، عشایری و جنگل نشين توسط این سازمان 

بـا اجـرای طـرح     4939نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل توجهی کاسته شده است. اما از سـال  
 عکوس گردید.های انرژی، این روند م ها و افزایش قيمت حامل هدفمندسازی یارانه

  باشند.  مقادیر مذکور مقدماتی می 
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 )میلیون تن معادل نفت خام(                                                                                ها  ( : کل مصرف نهایی به تفكیک بخش0-28جدول )

 0831 0833 0831 0831 شرح

 مصرف نهایی 

 های نفتی   فرآورده
    

 9.0 10.3 11.3 12.6 خانگی، عمومی و تشاري

 7.8 8.8 10.0 8.9 صنعت

 33.9 38.1 35.8 34.9 حمل و نقل

 3.9 3.9 3.8 3.6 کشاورزي

 8.1 11.3 10.9 9.7 مصارف غیرانرژي

 62.6 72.4 71.9 69.6 های نفتی کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

    

 40.3 40.5 37.9 39.5 خانگی، عمومی و تشاري

 25.6 21.7 20.1 19.2 صنعت 

 4.8 3.0 1.6 0.9 حمل و نقل

 0.4 0.3 0.2 0.2 کشاورزي 

 5.5 5.5 5.2 4.7 مصارف غیرانرژي 

 76.5 71.0 65.0 64.4 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سنگ زغال

    

 * * * * خانگی، عمومی و تشاري

 * * * * صنعت 

 0.2 0.2 0.4 0.6 مصارف غیرانرژي 

 0.3 0.3 0.4 0.6 سنگصرف زغالکل م

 
 (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

    

(2) خانگی، عمومی و تشاري
0.8 

(2)
0.8 

(2)
0.8 

(2)
0.8 

 0.8 0.8 0.8 0.8 کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

 
 برق 

    

 7.6 7.1 6.8 6.5 خانگی، عمومی و تشاري

 5.1 4.7 4.4 4.2 صنعت 

 * * * * حمل و نقل

 1.9 1.7 1.7 1.4 کشاورزي

 0.3 0.3 0.3 0.4 ساير مصارف 

 15.0 13.8 13.2 12.4 کل مصرف برق

 155.1 158.3 151.2 147.8 کل مصرف نهایی 

 141.4 141.3 134.8 132.9 کل مصرف نهایی انرژی 

 13.8 17.0 16.4 14.9 کل مصرف نهایی غیر انرژی  
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 )میلیون تن معادل نفت خام(                                                                  ها ... ادامهبه تفكیک بخش( : کل مصرف نهایی 0-28جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 شرح
 مصرف نهایی 

 های نفتی   فرآورده
  

   

 5.9 6.2 7.1 7.2 7.6 خانگی، عمومی و تشاري

 3.5 4.9 4.8 5.4 5.3 صنعت

 39.7 40.6 36.8 35.1 34.0 و نقل حمل

 2.7 2.9 3.2 3.3 3.3 کشاورزي

 11.5 11.5 7.5 6.8 6.3 مصارف غیرانرژي

 63.3 66.0 59.4 57.8 56.5 های نفتی کل مصرف فرآورده
 

      گازطبیعی 

 46.1 44.8 44.1 39.7 43.5 خانگی، عمومی و تشاري

 32.7 33.1 30.6 30.3 29.3 صنعت 

 6.4 6.1 5.7 6.0 5.4 حمل و نقل

 1.4 1.2 0.9 0.7 0.5 کشاورزي 

 10.0 10.1 9.2 9.7 10.4 مصارف غیرانرژي 

 96.6 95.2 90.5 86.3 89.1 کل مصرف گازطبیعی 
 

      سنگ زغال

 * * * * * خانگی، عمومی و تشاري

 0.1 0.1 0.1 * * صنعت 

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 مصارف غیرانرژي 

 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 سنگلکل مصرف زغا
 

      (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

(2) خانگی، عمومی و تشاري
0.8 

(2)
1.1 

(2)
1.1

 (2)
1.1

 (2)
1.1

 

 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 
 
      برق 

 9.2 8.5 7.7 7.4 6.9 خانگی، عمومی و تشاري

 6.2 6.1 5.8 5.8 5.6 صنعت 

 * * * * * حمل و نقل

 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 کشاورزي

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 ساير مصارف 

 18.7 17.8 16.5 16.0 15.2 کل مصرف برق

 180.2 180.6 168.0 161.6 161.9 کل مصرف نهایی 

 158.3 158.7 150.9 144.8 144.9 کل مصرف نهایی انرژی 

 21.9 21.9 17.1 16.8 17.0 کل مصرف نهایی غیر انرژی  

 گردد. ( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی( می4
ایـن سـازمان ضـمن     4996اعمال گردیده است. در سال  4991ها و مراتع در کشور در سال این رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماری سازمان جنگل  (2

اعالم نموده که در ساليان اخير با در نظر گـرفتن عمليـات اجرایـی در رابطـه بـا تـأمين        4991-95های احد مصرف زغال چوب طی سالبازنگری و اصالح و
های اجرایی متولی تأمين انرژی بـه خصـوص شـرکت ملـی     سوخت جایگزین خانوارهای روستایی، عشایری و جنگل نشين توسط این سازمان و دیگر دستگاه

بـا اجـرای طـرح     4939کت ملی گاز ایران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل توجهی کاسته شده است. اما از سـال  نفت ایران و شر
 .  های انرژی، این روند معکوس گردید ها و افزایش قيمت حامل هدفمندسازی یارانه

   باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می                                  مقدار ناچيز است.                                            *
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 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                  های انرژی         های مختلف به تفكیک حامل( : مصرف انرژی بخش0-24جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

           خانگی، عمومی  و تجاری

 43.1 45.3 51.6 54.2 55.5 65.7 75.5 82.8 92.0 هاي نفتی  فرآورده

289 گازطبیعی  0.  277.1 296.6 294.8 318.1 420.4 322.3 327.6 337.1 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 سنگزغال

 8.4 8.4 2.3 2.3 5.9 5.6 5.6 5.6 5.6 منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 70.0 64.8 52.4 56.1 52.9 57.9 54.2 51.8 49.9 (1) برق

 458.6 446.1 440.2 402.5 432.4 424.1 431.9 417.4 436.5 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

         

65 هاي نفتی  فرآورده 0.  73 0.  64.5 57.2 38.5 32.3 35.5 35.6 25.3 

159 147.3 140.3 گازطبیعی  0.  187.2 214.3 241.2 243.2 241.9 239.1 

 0.8 1.0 0.7 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 سنگ زغال

 45.4 44.6 44.3 44.3 40.7 37.1 34.3 32.2 30.5 برق

236 کل مصرف انرژی  0.  252.7 258 0.  281.5 293.6 303.5 304.3 323.1 310.7 

 
          حمل و نقل 

 290.7 296.6 268.2 257.1 242.2 242.1 222.6 264.4 255.1 هاي نفتی  فرآورده

 46.7 44.5 42.0 43.6 39.3 34.9 21.7 11.6 6.6 گازطبیعی 

 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 برق

 337.7 341.3 311.0 300.2 222.4 423.2 300.5 224.0 261.2 کل مصرف انرژی 

 
 کشاورزی 

         

 19.8 21.1 23.5 24.1 24.3 28.3 28.2 27.9 26.1 هاي نفتی  فرآورده

3 2.5 1.5 1.1 گازطبیعی  0.  3.9 4.2 6.6 8.5 10.3 

 21.2 20.7 19.5 18.6 17.7 14.2 12.6 12.5 10.4 برق

 51.4 50.3 49.6 42.6 45.8 45.5 43.3 41.9 37.6 کل مصرف انرژی 

 
 مصارف غیر انرژی 

         

 84.1 83.9 55.0 42.9 46.1 58.9 82.9 79.9 70.7 هاي نفتی  فرآورده

40 39.9 37.7 34.1 گازطبیعی  0.  76.4 70.2 67.6 74.2 73.5 

 2.4 2.1 2.4 2.4 2.2 1.7 1.7 2.6 4.4 سنگ زغال

 160.0 160.2 124.9 123.0 124.6 100.6 124.5 120.3 109.2 کل مصرف انرژی 

 1318.4 1321.0 1448.7 1124.5 1124.2 1134.2 1152.3 1106.3 1081.1 کل مصرف نهایی

 1158.4 1160.9 1103.2 1059.5 1060.1 1034.3 1033.2 926.0 971.2 کل مصرف نهایی انرژی 

 160.0 160.2 124.2 123.0 124.6 100.6 124.5 120.3 109.2 کل مصرف نهایی غیرانرژی 

  باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می                                                        گردد.                   ( شامل سایر مصارف برق نيز می4
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 )میلیون تن معادل نفت خام(                      های انرژی         های مختلف به تفكیک حامل( : مصرف انرژی بخش0-25جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

          خانگی، عمومی  و تجاری 

 5.9 6.2 7.1 7.2 7.6 9.0 10.3 11.3 12.6 هاي نفتی  آوردهفر

 46.1 44.8 44.1 39.7 43.5 40.3 40.5 37.9 39.5 گازطبیعی 

 * * * * * * * * * سنگزغال

 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 9.6 8.9 8.0 7.7 7.2 7.9 7.4 7.1 6.8 (1)برق 

 62.7 61.0 60.2 55.7 59.1 58.0 59.0 57.1 59.7 رف انرژی کل مص

 
 صنعت 

         

 3.5 4.9 4.8 5.4 5.3 7.8 8.8 10.0 8.9 هاي نفتی  فرآورده

 32.7 33.1 30.6 30.3 29.3 25.6 21.7 20.1 19.2 گازطبیعی 

 0.1 0.1 0.1 * * * * * * سنگ زغال

 6.2 6.1 5.8 5.8 5.6 5.1 4.7 4.4 4.2 برق

 42.5 44.1 41.3 41.5 40.1 38.5 35.3 34.5 32.3 کل مصرف انرژی 

 
 حمل و نقل 

         

 39.7 40.6 36.8 35.1 34.0 33.9 38.1 35.8 34.9 هاي نفتی  فرآورده

 6.4 6.1 5.7 6.0 5.4 4.8 3.0 1.6 0.9 گازطبیعی 

 * * * * * * * * * برق

 46.2 46.7 42.5 41.1 39.4 38.7 41.1 37.5 35.8 کل مصرف انرژی 

 
 کشاورزی 

         

 2.7 2.9 3.2 3.3 3.3 3.9 3.9 3.8 3.6 هاي نفتی  فرآورده

 1.4 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 گازطبیعی 

 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 1.9 1.7 1.7 1.4 برق

 7.0 6.9 6.8 6.5 6.3 6.2 5.9 5.7 5.1 کل مصرف انرژی 

 
 ژی مصارف غیر انر

         

 11.5 11.5 7.5 6.8 6.3 8.1 11.3 10.9 9.7 هاي نفتی  فرآورده

 10.0 10.1 9.2 9.7 10.4 5.5 5.5 5.2 4.7 گازطبیعی 

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.4 0.6 سنگ زغال

 21.9 21.9 17.1 16.8 17.0 13.8 17.0 16.4 14.9 کل مصرف انرژی 

 180.2 180.6 168.0 161.6 161.9 155.1 158.3 151.2 147.8 کل مصرف نهایی

 158.3 158.7 150.9 144.8 144.9 141.4 141.3 134.8 132.9 کل مصرف نهایی انرژی 

 21.9 21.9 17.1 16.8 17.0 13.8 17.0 16.4 14.9 کل مصرف نهایی غیرانرژی 

 باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می                                     مقدار ناچيز است. *                           گردد.      ( شامل سایر مصارف برق نيز می4
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 )درصد(                                                                     های انرژی در عرضه انرژی اولیه        ( : سهم انواع حامل0-21جدول )

 0831 0833 0831 0831 شرح  

 عرضه انرژی اولیه   -0

 تولید 
    

 63.50 64.34 66.43 67.73 نفت خام 

 35.84 35.03 32.89 31.26 گازطبیعی 

 0.21 0.23 0.32 0.33 سنگزغال

 0.23 0.23 احتراق  منابع تشديدپذير قابل
(1)

 0.23 
(1)

 0.22 

 0.22 0.17 0.12 0.44 انرژي آبی

 * * * * هاي خورشیدي و بادي انرژي

 - - - - اي  انرژي هسته

 100.0 100.0 100.0 100.0 کل تولید انرژی اولیه

     نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه

 1.28 0.55 0.56 0.59 (2)نفت خام 

 3.34 4.60 5.13 4.58 اي نفتیه فرآورده

 3.69 2.36 3.00 2.72 گازطبیعی 

 0.36 0.19 0.25 0.33 سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذير قابل احتراق

 0.12 0.08 0.07 0.08 برق

 8.78 7.78 9.01 8.29 کل واردات

     نسبت صادرات به تولید انرژی اولیه

(3)هاي نفتی  نفت خام و فرآورده
 44.98 42.58 39.66 40.70 

 2.11 1.73 1.23 1.47 گازطبیعی 

 * * * * سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذير قابل احتراق

 0.16 0.15 0.09 0.06 برق

 42.99 41.54 43.91 46.52 کل صادرات 

     نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل انرژی اولیه -2

 0.45 0.64 0.71 0.85 انتقاالت 

 17.26 16.22 17.44 16.45 تبديل:

 1.42 0.79 0.86 1.23 هاپااليشگاه

 16.46 15.24 16.12 14.72 هانیروگاه

 0.02 0.09 0.07 0.11 واحدهاي کک سازي 

 0.13 0.16 0.11 0.12 واحدهاي کوره بلند 

 7.75 7.42 7.41 7.22 (4)مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع 

 26.16 25.00 25.35 24.32 و انرژیکل مصرف در بخش تبدیل 

 73.24 75.00 74.65 75.64 کل مصرف نهایی 
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 )درصد(                                                                 ... ادامه های انرژی در عرضه انرژی اولیه( : سهم انواع حامل0-21جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 شرح

 ژی اولیه عرضه انر  -0
 تولید 

     

 50.50 52.06 54.12 54.43 62.26 نفت خام 

 48.35 46.68 44.52 44.48 36.98 گازطبیعی 

 0.24 0.22 0.23 0.23 0.22 سنگزغال

(1) منابع تشديدپذير قابل احتراق 
 0.23 

(1)
 0.38 

(1)
 0.38 

(1)
 0.36 

(1)
 0.35 

 0.34 0.34 0.38 0.33 0.28 انرژي آبی

 * * * * * هاي خورشیدي و بادي انرژي

 0.21 0.33 0.36 0.15 * اي  انرژي هسته

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 کل تولید انرژی اولیه

      نسبت واردات به عرضه کل انرژی اولیه

 0.45 0.43 0.43 0.44 1.13 (2)نفت خام 

 1.21 0.89 0.76 0.35 0.87 هاي نفتی فرآورده

 3.01 2.63 2.03 1.84 4.67 گازطبیعی 

 0.19 0.15 0.25 0.28 0.37 سنگزغال

 * * * * - منابع تشديدپذير قابل احتراق

 0.14 0.12 0.13 0.14 0.13 برق

 4.99 4.23 3.60 3.05 7.17 کل واردات

      نسبت صادرات به تولید انرژی اولیه

(3)هاي نفتی  نفت خام و فرآورده
 40.17 26.38 26.36 24.59 26.23 

 2.35 2.57 2.62 2.64 2.33 گازطبیعی 

 * * 0.07 0.07 0.06 سنگزغال

 * * - * - منابع تشديدپذير قابل احتراق

 0.16 0.24 0.31 0.29 0.20 برق

 28.78 27.43 29.36 29.39 42.76 کل صادرات 

      نسبت بخش تبدیالت به عرضه کل انرژی اولیه -2

 0.73 1.26 0.38 0.76 0.18 انتقاالت 

 17.79 17.55 17.59 17.31 17.66 تبديل:

 0.69 0.76 0.84 0.51 1.51 هاپااليشگاه

 16.90 16.55 16.56 16.64 15.24 هانیروگاه

 0.09 0.09 0.08 0.05 0.08 واحدهاي کک سازي 

 0.11 0.14 0.11 0.10 0.15 واحدهاي کوره بلند 

 8.07 7.86 2.33 2.04 7.21 (4)يع مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توز

 26.59 26.66 26.29 26.10 25.65 کل مصرف در بخش تبدیل و انرژی

 73.41 73.34 73.71 73.20 74.35 کل مصرف نهایی 

 باشد.                       می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادیر 
 گردد.  می( شامل بيوماس جامد و بيوگاز 4
هـا، ميـزان   ها و پتروشـيمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 2

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.
 شود.ی میها و صادرات مایعات و ميعانات گاز( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گردد. های تقویت فشار و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله نيز میهای نفت، گاز، ایستگاهها مربوط به پاالیشگاه( گاز مصرفی پاالیشگاه1
 باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می  مقدار ناچيز است.                                                                                                     *
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  )درصد(                                                       های انرژی        ( : سهم مصرف کنندگان نهایی در کل مصرف حامل0-21جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

          های نفتی   فرآورده

 9.31 9.39 11.87 12.48 13.43 14.35 14.25 15.75 18.08 می و تشاريخانگی، عمو

 5.47 7.38 8.16 9.29 9.32 12.48 12.18 13.87 12.77 صنعت

 62.78 61.48 61.89 60.75 60.21 54.15 52.59 49.87 50.12 حمل و نقل

 4.28 4.37 5.42 5.70 5.88 6.17 5.33 5.31 5.13 کشاورزي

 18.16 17.38 12.66 11.78 11.15 12.86 15.65 15.19 13.90 مصارف غیرانرژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 

 گازطبیعی 
         

 47.70 47.03 48.67 45.98 48.78 52.66 57.07 58.31 61.36 خانگی، عمومی و تشاري

 33.83 34.73 33.79 35.14 32.87 33.44 30.59 31.00 29.78 صنعت 

 6.61 6.39 6.34 6.90 6.03 6.24 4.17 2.44 1.39 حمل و نقل

 1.46 1.22 1.00 0.77 0.60 0.53 0.49 0.31 0.24 کشاورزي 

 10.39 10.65 10.20 11.21 11.72 7.14 7.68 7.94 7.23 مصارف غیرانرژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف گازطبیعی 

 

 سنگ زغال
         

 2.05 2.12 2.17 2.72 2.96 3.67 3.44 2.28 1.44 خانگی، عمومی و تشاري

 24.88 31.61 22.55 2.86 3.19 3.68 12.15 9.94 6.85 صنعت 

 73.07 66.27 75.28 94.42 93.85 92.65 84.41 87.78 91.71 مصارف غیرانرژي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 سنگکل مصرف زغال

 

 (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 
         

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 خانگی، عمومی و تشاري

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

 

 برق 
         

 49.39 47.99 46.69 46.02 45.49 51.03 51.38 51.18 52.01 خانگی، عمومی و تشاري

 33.15 34.23 35.16 36.10 36.50 33.89 33.90 33.29 33.53 صنعت 

 0.24 0.17 0.14 0.19 0.19 0.16 0.16 0.15 0.11 حمل و نقل

 15.50 15.88 16.18 15.87 15.85 13.00 12.43 12.89 11.43 کشاورزي

 1.73 1.73 1.84 1.82 1.98 1.92 2.13 2.49 2.92 ساير مصارف 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف برق

 باشد.   می« شکه معادل نفت خامميليون ب»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادیر 
 گردد. ( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی( می4
  باشند.    مقادیر مذکور  مقدماتی می 
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  )درصد(                                                                                          ها در کل مصرف نهایی                    ( : سهم بخش0-23جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

          های نفتی   فرآورده

 3.27 3.43 4.20 4.47 4.68 5.79 6.52 7.49 8.51 خانگی، عمومی و تشاري

 1.92 2.70 2.89 3.33 3.25 5.04 5.57 6.60 6.01 صنعت

 22.05 22.45 21.88 21.74 20.99 21.86 24.05 23.70 23.59 مل و نقلح

 1.50 1.60 1.92 2.04 2.05 2.49 2.44 2.53 2.41 کشاورزي

 6.38 6.35 4.48 4.22 3.89 5.19 7.16 7.22 6.54 مصارف غیرانرژي 

 35.12 36.53 35.36 35.78 34.86 40.37 45.74 47.53 47.07 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

         

 25.57 24.80 26.23 24.54 26.85 25.97 25.60 25.05 26.73 خانگی، عمومی و تشاري

 18.14 18.31 18.22 18.76 18.09 16.49 13.72 13.32 12.98 صنعت 

 3.55 3.37 3.42 3.69 3.32 3.08 1.87 1.05 0.61 حمل و نقل

 0.78 0.64 0.54 0.41 0.33 0.26 0.22 0.13 0.10 کشاورزي 

 5.57 5.61 5.50 5.99 6.45 3.52 3.45 3.41 3.15 مصارف غیرانرژي 

 53.61 52.74 53.91 53.38 55.04 49.33 44.87 42.96 43.57 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سنگ زغال

         

 * * * * * * * * * خانگی، عمومی و تشاري

 0.06 0.08 0.06 * * * * * * صنعت 

 0.19 0.16 0.19 0.20 0.18 0.15 0.15 0.24 0.40 رانرژي مصارف غی

 0.25 0.24 0.26 0.21 0.20 0.16 0.17 0.27 0.44 سنگکل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق

         

 0.63 0.63 0.68 0.71 0.49 0.49 0.48 0.51 0.52 خانگی، عمومی و تشاري

 0.63 0.63 0.68 0.71 0.49 0.49 0.48 0.51 0.52 حتراق  کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل ا

 
 برق 

         

 5.13 4.73 4.57 4.56 4.28 4.92 4.49 4.47 4.37 خانگی، عمومی و تشاري

 3.44 3.38 3.45 3.58 3.43 3.27 2.96 2.91 2.82 صنعت 

 * * * * * * * * * حمل و نقل

 1.61 1.57 1.59 1.57 1.49 1.25 1.09 1.13 0.96 کشاورزي

 0.18 0.17 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19 0.22 0.25 ساير مصارف 

 10.38 9.86 9.80 9.92 9.40 9.64 8.74 8.73 8.41 کل مصرف برق

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع

 باشد.   یم« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادیر 
 گردد.  ( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی( می4
 باشند.   مقادیر مذکور  مقدماتی می    مقدار ناچيز است.                                                                                         *
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 ها های مختلف انرژی در تأمین انرژی بخشسهم حامل ( :0-21جدول )
  )درصد( 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

          خانگی، عمومی  و تجاری 

 9.40 10.15 11.70 12.95 12.83 15.50 17.48 19.84 21.07 هاي نفتی  فرآورده

 73.51 73.44 73.13 71.22 73.57 69.51 68.66 66.38 66.20 گازطبیعی 

 * * * * * * * * * سنگزغال

 1.82 1.87 1.89 2.05 1.35 1.32 1.29 1.34 1.28 منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 15.26 14.52 13.26 13.76 12.23 13.66 12.54 12.42 11.43 (1)برق  

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی 

 

 صنعت 
         

 8.15 11.02 11.73 12.95 13.12 20.31 25.00 28.87 27.52 هاي نفتی  فرآورده

 76.98 74.87 74.03 73.08 73.01 66.50 61.60 58.29 59.43 گازطبیعی 

 0.27 0.32 0.24 * * * 0.09 0.12 0.14 سنگ زغال

 14.61 13.80 14.00 13.95 13.85 13.17 13.30 12.72 12.91 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی 

 
 حمل و نقل 

         

 86.06 86.90 86.44 85.44 86.28 87.61 92.72 95.71 97.46 هاي نفتی  فرآورده

 13.84 13.03 13.50 14.49 13.65 12.33 7.22 4.24 2.50 گازطبیعی 

 0.10 0.06 0.05 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 * برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی 

 

 کشاورزی 
         

 38.56 41.97 47.42 50.70 53.01 62.16 65.12 66.74 69.41 هاي نفتی  فرآورده

 20.12 16.87 13.33 10.18 8.48 6.55 5.85 3.52 2.96 گازطبیعی 

 41.32 41.16 39.25 39.12 38.51 31.29 29.03 29.74 27.63 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی 

 

 مصارف غیر انرژی 
         

 52.56 52.37 44.02 40.53 36.95 58.56 66.59 66.43 64.80 هاي نفتی  فرآورده

 45.91 46.30 54.08 57.73 61.30 39.72 32.06 31.37 31.20 گازطبیعی 

 1.53 1.34 1.90 1.94 1.75 1.72 1.35 2.19 4.01 سنگ زغال

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژی

 باشد.   می« نفت خامميليون بشکه معادل »مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادیر 
 گردد.  ( شامل سایر مصارف برق نيز می4
 باشند.   مقادیر مذکور  مقدماتی می  مقدار ناچيز است.                                                                           *
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 های عمده اقتصاد انرژی ( : اطالعات عمومی ـ رشد ساالنه شاخص0-81جدول )
  )درصد(   

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

         های اقتصاد انرژی: شاخص -0
 

 1.24 1.24 1.52 1.24 1.31 1.31 1.31 1.31 1.21 جمعیت کل کشور

 1.59- 3.21 0.33- 7.71- 3.06 5.73 0.01 0.08- 6.73 تولید ناخالص داخلی

 0.30- 8.06 4.17 0.43 3.67 0.48- 4.22 3.66 7.40 عرضه کل انرژي اولیه

 0.21- 5.18 4.17 0.05- 2.49 0.05 4.84 1.45 7.12 کل مصرف نهايی انرژي 

 0.20- 7.52 3.90 0.18- 4.39 2.02- 4.70 2.33 9.19 کل مصرف نهايی 

 2.19 4.64 3.21 5.93 3.04 5.24 3.19 5.17 5.87 تولید برق کل کشور 

         
 

          

         های سرانه :  شاخص -2
 

 2.79- 1.95 1.55- 8.84- 1.73 4.36 1.28- 1.37- 5.46 تولید ناخالص داخلی 

 1.52- 6.73 2.89 0.80- 2.33 1.76- 2.88 2.32 6.12 عرضه کل انرژي اولیه

 1.44- 3.89 2.90 1.28- 1.17 1.24- 3.49 0.14 5.84 کل مصرف نهايی انرژي 

 1.43- 6.20 2.63 1.41- 3.04 3.29- 3.35 1.01 7.89 کل مصرف نهايی

 0.94 3.36 1.94 4.63 1.72 3.88 1.86 3.81 4.61 تولید برق

         
 

          

ها به تولید  نسبت شاخص -8

 ناخالص داخلی:
        

 

 1.31 4.69 4.51 8.82 0.59 5.87- 4.21 3.74 0.63 عرضه کل انرژي اولیه

 1.39 1.90 4.51 8.30 0.56- 5.37- 4.83 1.53 0.36 ی انرژيکل مصرف نهاي

 1.41 4.17 4.24 8.16 1.28 7.33- 4.70 2.41 2.31 کل مصرف نهايی 

 3.84 1.38 3.55 14.78 0.02- 0.46- 3.18 5.25 0.81- تولید برق

 باشد.   می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادیر 
  باشند.                                ادیر مذکور  مقدماتی میمق 
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 )درصد(                                                     جزاءا( : رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تبدیالت به تفكیک 0-80جدول )

 0831 0833 0831 0831 شرح

     تولید 

 1.32 1.33- 1.39- 0.89 نفت خام 

 5.05 8.50 5.76 12.88 گازطبیعی 

 5.50- 27.58- 2.63- 6.92 سنگ زغال

 0.91 0.39 * 52.56- (2و  1)منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 31.70 44.57 72.18- 1.53- انرژي آبی

 27.59- 14.41 36.93 14.38 خورشیدي و بادي  انرژي

 - - - - اي  انرژي هسته

 2.66 1.88 0.54 4.08 کل تولید

     واردات

 129.11 4.05 2.68- 24.15 (3) نفت خام

 27.75- 6.62- 16.23 6.15- هاي نفتی فرآورده

 55.42 18.05- 14.45 1.46- گازطبیعی 

 94.52 22.23- 21.14- 4.60 سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذير قابل احتراق

 45.80 22.80 8.57- 27.51- برق

 12.35 9.98- 12.60 2.81- کل واردات

     صادرات 

 5.34 5.11- 4.84- 0.56  (4) هاي نفتی نفت خام و فرآورده

 25.12 43.94 15.86- 2.17- گازطبیعی 

 ♦ 42.05- 119.96 68.87- سنگزغال

 - - - - منابع تشديدپذير قابل احتراق

 9.01 58.76 53.78 9.17- برق

 6.23 3.61- 5.10- 0.44 کل صادرات 

     

 15.85 30.31 43.63 110.67 المللی  هاي بین سوخت کشتی

 2.85 14.81 1.28 1.47 المللی  سوخت هواپیماهاي بین

 0.42- 4.22 3.66 7.40 عرضه کل انرژی اولیه

     بخش تبدیالت

 30.17- 6.93- 12.70- 31.04-  انتقاالت 

 5.84 2.20 9.91 5.98 تبديل: 

 87.56 4.55- 27.20- 28.33 هاپااليشگاه

 2.17 2.02 13.50 4.49 هانیروگاه

 20.05- 41.30 35.88- 0.90- واحدهاي کک سازي 

 19.12- 57.49 9.23- 9.46 واحدهاي کوره بلند 

 3.22 5.14 5.45 0.15-  (0) مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع

 4.14 2.80 7.79 2.19 جمع 

 2.02- 4.70 2.33 9.19 کل مصرف نهایی  
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 )درصد(                                     ... ادامه  ( : رشد ساالنه عرضه انرژی اولیه و بخش تبدیالت به تفكیک اجزاء0-80جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 شرح
      تولید 

 0.99- 2.88 * 24.19- 0.65- نفت خام 
 5.73 12.15 0.69 4.30 4.54 گازطبیعی 

 12.16 8.44- 1.05 10.43- 6.91 سنگ زغال

 * 0.66 0.28 41.57 4.80 (2و  1)منابع تشديدپذير قابل احتراق  

 1.64 4.94- 17.48 3.22 26.58 انرژي آبی
 38.05- 4.66- 82.30 4.82- 33.42 خورشیدي و بادي  انرژي

 34.84- 1.62- 146.75 ♦ - اي  انرژي هسته
 2.08 6.95 0.60 13.28- 1.32 کل تولید
      واردات

 4.91 8.25 2.59 61.35- 8.12- (3) نفت خام

 35.60 27.39 123.09 58.95- 73.14- هاي نفتی فرآورده
 13.84 40.07 15.48 60.50- 31.28 گازطبیعی 

 26.92 37.12- 4.77- 24.89- 5.48 سنگزغال
 - 43.45 2.91 - - منابع تشديدپذير قابل احتراق

 9.99 1.74 4.62- 6.60 21.25 برق
 17.85 26.84 23.34 57.34- 15.34- کل واردات
      صادرات 

 8.89 0.25- 0.51 43.04- 0.01  (4) هاي نفتی نفت خام و فرآورده

 6.49- 4.46 0.07- 1.71- 11.61 گازطبیعی 
 4.39- 32.85- 8.63- 8.08 164.88 سنگزغال

 - 50.99- 24.98- - - منابع تشديدپذير قابل احتراق
 29.37- 16.62- 5.33 27.24 29.24 برق

 7.10 0.07- 0.48 40.39- 0.78 کل صادرات 
      

 31.11 19.18 59.77 14.64- 4.12- المللی  هاي بین سوخت کشتی
 4.30 8.37 3.46 0.77- 6.57- المللی  سوخت هواپیماهاي بین

 43.47- 51.29- 4.45 0.43 3.62 عرضه کل انرژی اولیه
      بخش تبدیالت

 42.15- 259.28 47.90- ♦ 58.63-  انتقاالت 
 1.08 7.79 6.16 1.59- 1.92 تبديل: 

 10.11- 2.62- 73.00 66.06- 4.88 هاپااليشگاه
 1.84 7.99 3.93 4.98 1.47 هانیروگاه

 9.23- 31.13 59.68 38.82- 15.22 واحدهاي کک سازي 
 20.26- 41.72 9.66 30.42- 16.85 واحدهاي کوره بلند 

 2.44 1.96 8.16 3.36 4.52  (0) مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع

 0.56- 9.56 5.21 2.20 1.66 جمع 

 0.20- 7.52 4.19 0.18- 4.38 کل مصرف نهایی  

 باشد.   می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادیر 
ایـن سـازمان ضـمن     4996اعمال گردیده است. در سال  4991ها و مراتع در کشور در سال ین رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماری سازمان جنگلا  (4

ن اعالم نموده که در ساليان اخير با در نظر گـرفتن عمليـات اجرایـی در رابطـه بـا تـأمي       4991-95های بازنگری و اصالح واحد مصرف زغال چوب طی سال
های اجرایی متولی تأمين انرژی بـه خصـوص شـرکت ملـی     سوخت جایگزین خانوارهای روستایی، عشایری و جنگل نشين توسط این سازمان و دیگر دستگاه

رای طـرح  بـا اجـ   4939نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته و خار به ميزان قابل توجهی کاسته شده است. اما از سـال  
 گردد.  ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می2                  های انرژی، این روند معکوس گردید. ها و افزایش قيمت حامل هدفمندسازی یارانه

هـا، ميـزان   تروشـيمی ها و پدر پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9
 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.

 شود. ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی میشامل صادرات گاز مایع پتروشيمی( 1
 گردد.یهای تقویت فشار و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله نيز مهای نفت، گاز، ایستگاهها مربوط به پاالیشگاه( گاز مصرفی پاالیشگاه5

           باشند. مقادیر مذکور مقدماتی می                            مقدار ناچيز است. *   درصد رشد داشته است.                    999بيش از   ♦
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  )درصد(                                                های مختلف    های انرژی در بخش( : رشد ساالنه مصرف نهایی حامل0-82جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

 مصرف نهایی 

 های نفتی   فرآورده
         

 4.82- 12.20- 2.02- 4.84- 15.62- 12.92- 8.86- 9.96- 1.65 خانگی، عمومی و تشاري
 28.93- 0.40 9.54- 2.09 32.65- 11.38- 11.58- 12.30 7.06 صنعت

 2.02- 10.33 4.87 3.37 0.23 10.95- 6.25 2.81 1.77- حمل و نقل

 6.14- 10.35- 2.16- 0.77- 14.00- 0.11 1.02 7.07 * کشاورزي
 0.24 52.53 10.61 8.25 21.83- 28.96- 3.81 12.94 37.27 مصارف غیرانرژي 
 4.05- 11.07 2.95 2.45 9.86- 13.51- 0.75 3.34 4.18 های نفتی  کل مصرف فرآورده

 
 گازطبیعی 

         

 2.91 1.64 11.36 8.76- 7.91 0.60- 7.02 4.11- 9.64 خانگی، عمومی و تشاري
 1.15- 8.08 1.18 3.49 14.50 17.76 7.91 5.02 33.99 صنعت 

 5.07 5.96 3.39- 10.76 12.68 60.96 86.92 77.16 99.13 حمل و نقل

 21.84 28.19 36.92 24.64 30.56 17.50 71.95 32.33 - کشاورزي 
 0.96- 9.76 4.27- 7.37- 91.23 0.07 5.84 10.78 25.22 مصارف غیرانرژي 

 1.46 5.18 5.21 3.19- 16.48 7.73 9.35 0.91 18.01 کل مصرف گازطبیعی 

 
 سنگ زغال

         

 - - - - - - - - - خانگی، عمومی و تشاري

 18.33- 43.32 ♦ 2.46- 7.86 71.62- 19.03- 8.54- 3.17- صنعت 
 14.39 9.98- 0.01- 9.48 25.82 2.85 36.27- 39.64- 9.53 مصارف غیرانرژي 

 3.74 2.26 25.42 8.82 24.21 6.29- 33.73- 36.94- 8.40 سنگکل مصرف زغال

 
          (1)منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

 0.03 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- * * 52.56- خانگی، عمومی و تشاري
 0.03 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- * * 52.56- کل مصرف منابع تجدیدپذیر قابل احتراق 

 
 برق 

         

 8.13 11.24 4.46 6.46 9.22- 7.31 5.24 4.59 6.13 خانگی، عمومی و تشاري
 1.78 5.34 0.27 4.12 9.65 8.04 6.74 5.52 6.45 صنعت 

 44.65 32.80 22.71- 4.89 18.08 6.16 14.75 44.73 17.80 حمل و نقل

 2.56 6.22 4.96 5.42 24.11 13.00 1.07 19.86 * کشاورزي
 4.70 1.92 3.84 3.11- 5.17 2.91- 10.18- 9.29- 2.12- ساير مصارف 
 5.08 8.21 2.97 5.25 1.83 8.05 4.83 6.29 5.25 کل مصرف برق

 0.20- 7.52 4.19 0.18- 4.39 2.02- 4.70 2.33 9.19 کل مصرف نهایی 

 0.21- 5.18 4.46 0.05- 2.49 0.05 4.84 1.45 7.12 کل مصرف نهایی انرژی 

 0.12- 28.21 1.84 1.30- 23.89 19.23- 3.57 10.16 31.98 کل مصرف نهایی غیرانرژی

 باشد.   می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادیر 
 گردد. گاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی( می( شامل بيو4

                          .باشند مقادیر مذکور مقدماتی می  درصد رشد داشته است.                          999بيش از   ♦مقدار ناچيز است.                                      *
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 )درصد(                                                                                      های مختلف  ( : رشد ساالنه مصرف انرژی در بخش0-88جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

          خانگی، عمومی و تجاری 

 4.82- 12.20- 2.02- 4.84- 15.62- 12.92- 8.86- 9.96- 1.65 هاي نفتی  فرآورده

 2.91 1.64 11.36 8.76- 7.91 0.60- 7.02 4.11- 9.64 گازطبیعی 

 - - - - - - - - - سنگزغال

 0.03 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- * 0.01 52.56- منابع تشديدپذير قابل احتراق 

 8.01 10.89 4.44 6.06 8.70- 6.91 4.52 3.85 5.66 (1)برق 

 2.81 1.21 8.45 5.75- 1.95 1.80- 3.46 4.38- 5.66 کل مصرف انرژی 

 
 صنعت 

         

 28.93- 0.40 9.54- 2.09 32.65- 11.38- 11.58- 12.30 7.06 هاي نفتی  فرآورده

 1.15- 8.08 1.18 3.49 14.50 17.76 7.91 5.02 33.99 گازطبیعی 

 18.33- 43.32 ♦ 2.46- 7.86 71.62- 19.03- 8.54- 3.17- سنگ زغال

 1.78 5.34 0.27 4.12 9.65 8.04 6.74 5.52 6.45 برق

 3.86- 6.88 0.12- 3.39 4.28 9.10 2.10 7.07 21.46 کل مصرف انرژی 

 
 حمل و نقل 

         

 2.02- 10.33 4.87 3.37 0.23 10.95- 6.25 2.81 1.77- هاي نفتی  فرآورده

 5.07 5.96 3.39- 10.76 12.68 60.96 86.92 77.16 99.13 گازطبیعی 

 44.65 32.80 22.71- 4.89 18.08 6.16 14.75 44.73 17.80 برق

 1.06- 9.75 3.65 4.38 1.78 5.75- 9.67 4.69 0.50- کل مصرف انرژی 

 
 کشاورزی 

         

 6.14- 10.35- 2.16- 0.77- 14.00- 0.11 1.02 7.07 0.02 هاي نفتی  فرآورده

 21.84 28.19 36.92 24.64 30.56 17.50 71.95 32.33 - یعی گازطب

 2.56 6.22 4.96 5.42 24.11 13.00 1.07 19.86 0.02 برق

 2.16 1.29 4.61 3.77 0.84 4.87 3.53 11.35 2.12 کل مصرف انرژی 

 
 مصارف غیر انرژی 

         

 0.24 52.53 10.61 8.25 21.83- 28.96- 3.81 12.94 37.27 هاي نفتی  فرآورده

 0.96- 9.76 4.27- 7.37- 91.23 0.07 5.84 10.78 25.22 گازطبیعی 

 14.39 9.98- 0.01- 9.48 25.82 2.85 36.27- 39.64- 9.53 سنگ زغال

 0.12- 28.21 1.84 1.30- 23.89 19.23- 3.57 10.16 31.97 کل مصرف انرژی 

 0.20- 7.52 4.19 0.18- 4.39 2.02- 4.70 2.33 9.19 کل مصرف نهایی 

 0.21- 5.18 4.46 0.05- 2.49 0.05 4.84 1.45 7.12 کل مصرف نهایی انرژی 

 0.12- 28.21 1.84 1.30- 23.89 19.23- 3.57 10.16 31.97 کل مصرف نهایی غیرانرژی

 باشد.   می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادیر 
 گردد. برق نيز می( شامل سایر مصارف 4

   .باشند مقادیر مذکور مقدماتی می  درصد رشد داشته است.                          999بيش 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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 0811-33های لهای انرژی و شاخص قیمت خرده فروشی کاالها و خدمات طی سا( : قیمت اسمی حامل0-84جدول )

 (2)بنزین (0)برق  سال
 نفت 

 (2)سفید 

 نفت 

 (2)گاز

نفت 

 (2)کوره

 گاز 

 (2)مایع

 گاز

 (8)طبیعی

شاخص قیمت 

 (4) (CPIکننده ) مصرف

(011=0811) 

1335 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 
1330 46.6 130 30 30 15 60 17.9 11.2 
1336 55.9 160 40 40 20 85 30 13.1 
1333 67.1 200 60 60 40 85 36 15.5 
1331 80.3 350 100 100 50 113 43.2 18.6 
1331 89.4 385 110 110 55 150 45.7 21.0 
1315 98.5 450 120 120 64.2 150 49.1 23.4 
1311 114.1 500 130 130 70 180 54.8 27.1 
1312 131.8 650 160 160 88.2 232 60.6 31.3 
1313 151.1 800 165 165 94.5 257.8 69.6 36.1 
1314 152.1 800 165 165 94.5 257.8 68.7 39.8 
1310 152.8 800 165 165 94.5 257.8 70.8 44.6 
1316 165.0 1000 165 165 94.5 356 98.2 52.7 
1313 174.3 1000 165 165 94.6 467.8 102.9 66.1 

1311 165.0 1000 165 165 94.5 309.1 104.5 73.2 

    ها(ساعت )متوسط کل بخش( ریال / کيلووات4
   باشد(. می کيلویی 44های  مربوط به مصارف بخش خانگی  در کپسول  ( ریال / ليتر )در مورد گاز مایع، قيمت2
 ( مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.1                ها و بدون در نظر گرفتن مبلغ آبونمان است(.  ( ریال / مترمکعب )متوسط کل بخش9
 

 0831-14های های انرژی و شاخص قیمت خرده فروشی کاالها و خدمات طی سال( : قیمت اسمی حامل0-85جدول )

 سال

0831 

0811 0810 0812 0818 0814 
قبل از 

هدفمندی 

 ها یارانه

بعد 

ازهدفمندی 

 ها یارانه

 614.7 525.6 418.5 407.0 409.5 208.2 (1)برق 

 4000* 1000 (2)بنزين معمولی
4000 , 7000 

4000 , 
7000 

4000 , 
7000 

4000 , 
7000,10000 

10000 
4000 2000 

 , 4000 4000,7000 5000* 1500 (2)بنزين سوپر
7000 

4000 , 
7000 

5000,8000,
11000 

12000 
5400 2000 5000,8000 

 1500 1000,1500 1000 1000 1000 1000*  165 (2)نفت سفید 

 2100 5000 3500 3500 3500 3500 58.564 نیروگاه  -( : 2)نفت گاز 

 ها ساير بخش  -                           
 165 

*1500, 
3500  

3500 3500 3500 
2500, 3500, 

5000 
3000 

 1300 1300 2000 2000 2000 2000 30.613 نیروگاه  -( : 2)نفت کوره 

 3000 2500 2000 2000 2000 2000 94.5 ها ساير بخش  -                           

 9578 9091 7390 7390 1623.9 1623.9 399.3 (2)گاز مايع  

 ● ● (3)گازطبیعی  
(4)

1200 742.2 729.5 ● ● 

شررراخص قیمرررت مصررررف 
 (155=1315)  (CPI)کننده 

82.3 100.0 130.5 175.9 203.2 227.5 

 ( مراجعه شود. 4-91های جدول ) ( به زیر نویس9و  2، 4

 قيمت سهميه بندی  *باشند.                              مقادیر در دسترس نمی  ماهه گرم سال.   7در تعرفه قيمت ( متوسط 1
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 (0)( 0811)سال پایه  CPIهای انرژی براساس شاخص قیمت خرده فروشی ( : قیمت واقعی حامل0-81جدول )

 0811-33های  طی سال

(2)برق سال
(8)نفت سفید (8)بنزین 

(8)نفت گاز 
(8)نفت کوره 

(8)گاز مایع 
(4)گازطبیعی 

 

1335 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 

1330 416.1 1160.7 267.9 267.9 133.9 535.7 159.8 

1336 426.7 1221.4 305.3 305.3 152.7 648.9 229.0 

1333 432.9 1290.3 387.1 387.1 258.1 548.4 232.3 

1331 431.7 1881.7 537.6 537.6 268.8 607.5 232.3 

1331 425.7 1833.3 523.8 523.8 261.9 714.3 217.6 

1315 420.9 1923.1 512.8 512.8 274.4 641.0 209.8 

1311 421.0 1845.0 479.7 479.7 258.3 664.2 202.2 

1312 421.1 2076.7 511.2 511.2 281.8 741.2 193.6 

1313 418.6 2216.1 457.1 457.1 261.8 714.1 192.8 

1314 382.2 2010.1 414.6 414.6 237.4 647.7 172.6 

1310 342.6 1793.7 370.0 370.0 211.9 578.0 158.7 

1316 313.1 1897.5 313.1 313.1 179.3 675.5 186.3 

1313 263.7 1512.9 249.6 249.6 143.1 707.7 155.7 

1311 225.4 1366.1 225.4 225.4 129.1 422.3 142.8 

 ( مراجعه شود. 4-91های جدول ) ( به زیر نویس1و  9، 2             ( مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.                            4   
 

 0831-14های های انرژی و شاخص قیمت خرده فروشی کاالها و خدمات طی سالی حامل( : قیمت واقع0-81جدول )

 سال

0831 

0811 0810 0812 0818 0814 
قبل از 

هدفمندی 

 ها یارانه

بعد 

ازهدفمندی 

 ها یارانه

 270.2 258.7 237.9 311.9 409.5 253.6 (1)برق 

 (2)بنزين معمولی
1215.1 4860.3 

4000 , 7000 
3065.1 , 
5364.0 

2274.0 , 
3979.5 

1968.5 , 
3444.9 , 
4921.3 

4395.6 
4860.3 8505.5 

 (2)بنزين سوپر
1822.6 6075.3 4000,7000 

3831.4 , 
6130.3 

2842.5 , 
4548.0 

2460.0 , 
3937.0 , 
5413.4 

5274.7 

6561.4 9720.5 5000,8000 659.3 

 568.5 766.3 1000 1215.1 200.5 (2)نفت سفید 
492.1 , 
738.2 

659.3 

 923.1 2460.6 1989.8 2682.0 3500 4252.7 71.2 نیروگاه  -( : 2)نفت گاز 

 200.5 ها ساير بخش  -                           
4252.7 , 
1822.6 

3500 
1149.4 , 
2682.0 

852.8 , 
1989.8 

1230.3 , 
1722.4 , 
2460.6 

1218.7 

 571.4 639.8 1137.0 1532.6 2000 2430.1 37.4 نیروگاه  -( : 2)نفت کوره 

 1318.7 1230.3 1137.0 1532.6 2000 2430.1 114.8 ها ساير بخش  -                           

 4210.1 4473.9 4201.3 5662.8 1623.9 1973.1 485.2 (2)گاز مايع  

 ● (3)گازطبیعی  
(4)

1200 568.7 414.7 ● ● 

 اجعه شود. ( مر4-91های جدول ) ( به زیر نویس9و  2، 4

 باشند. مقادیر در دسترس نمی  ماهه گرم سال.   7( متوسط تعرفه قيمت در 1
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 2104( : سرانه مصرف نهایی، مصرف نهایی انرژی و غیر انرژی در کشورها و مناطق مختلف جهان در سال  0-83جدول )
 )تن معادل  نفت خام/ نفر(

 مصرف نهایی غیرانرژی  مصرف نهایی انرژی  کل مصرف یا  گروه کشورهانام کشور 

OECD 2.86 2.59 0.27 
 0.31 3.60 3.91 آمريكاي شمالی

 0.37 4.44 4.82 آمريكا 

 0.28 2.04 2.32 ژاپن

 0.91 2.46 3.38 کره جنوبی 

 0.07 1.05 1.12 ترکیه

 0.46 3.45 3.91 نروژ 

 OECD  (1) 0.50 0.46 0.05کشورهاي آسیايی غیر 

 0.02 0.47 0.48 آفريقا

 0.29 1.82 2.11 خاورمیانه

 0.12 1.34 1.46 چین و هنگ کنگ

 0.03 0.40 0.43 هند

 0.02 0.39 0.40 پاکستان

 0.92 3.67 4.59 عربستان سعودي 

 0.03 1.40 1.43 ونزوئال

 0.28 2.03 2.32 ايران

 0.11 1.19 1.30 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                        مأخذ:          
 ( به استثنای چين.4
 

 فر()تن معادل  نفت خام/ ن                              2104ها در سال  ( : سرانه کل مصرف نهایی به تفكیک بخش0-81جدول )

نام کشور یا  گروه 

 کشورها

خانگی، تجاری و 

 عمومی
 صنعت

حمل و 

 نقل
(0) کشاورزی

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

 غیرانرژی

مصارف 

 نهایی

OECD 0.92 0.64 0.96 0.05 0.02 0.27 2.86 
 3.91 0.31 0.04 0.06 1.55 0.74 1.21 آمريكاي شمالی

 4.82 0.37 0.04 0.06 1.95 0.84 1.54 آمريكا 

 2.32 0.28 0.01 0.01 0.56 0.69 0.76 نژاپ

 3.38 0.91 0.02 0.05 0.63 0.98 0.78 کره جنوبی 

 1.12 0.07 * 0.06 0.27 0.33 0.39 ترکیه

 3.91 0.46 0.02 0.14 0.94 1.13 1.23 نروژ 

کشورهاي آسیايی غیر 
OECD (2) 0.18 0.15 0.10 0.01 0.01 0.05 0.50 

 0.48 0.02 0.01 0.01 0.08 0.07 0.29 آفريقا

 2.11 0.29 0.02 0.04 0.61 0.67 0.48 خاورمیانه

 1.46 0.12 0.04 0.03 0.20 0.72 0.35 چین و هنگ کنگ

 0.43 0.03 0.01 0.02 0.06 0.15 0.16 هند

 0.40 0.02 * * 0.07 0.09 0.22 پاکستان

 4.59 0.92 * 0.01 1.42 1.58 0.66 عربستان سعودي 

 1.43 0.03 * * 0.55 0.63 0.22 ونزوئال

 2.32 0.28 * 0.09 0.61 0.56 0.77 ايران

 1.30 0.11 0.02 0.03 0.36 0.38 0.40 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:           
 .استناچيز مقدار  *( به استثنای چين.                                2گردد.                           امل اطالعات شيالت نيز می( بخش کشاورزی ش4
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خانگی، تجاری و عمومی صنعت حمل و نقل سایر بخش ها

نمودار )7-1( : سرانه مصرف نهایی انرژی در سال 2014 به تفكیک بخش های اقتصادی

 
 به استثنای چين می باشد. OECD( منظور کشورهای آسيایی غير 4
 

 
 

 )تن معادل  نفت خام/ نفر(                        2104ها در سال  ه تفكیک حامل( : سرانه مصرف نهایی انرژی ب0-41جدول )

 گازطبیعی های آننفت و فرآورده زغال سنگ نام کشور یا  گروه کشورها
های انرژی

 تجدیدپذیر
 کل برق و حرارت

OECD 0.09 1.11 0.56 0.17 0.68 2.59 

 3.60 0.83 0.22 0.84 1.64 0.06 آمريكاي شمالی

 4.44 1.04 0.26 1.07 2.00 0.07 آمريكا 

 2.04 0.65 0.03 0.23 0.95 0.18 ژاپن

 2.46 0.92 0.08 0.44 0.81 0.20 کره جنوبی 

 1.05 0.26 0.07 0.25 0.33 0.14 ترکیه

 3.45 1.89 0.17 0.08 1.19 0.11 نروژ 

 OECD (1) 0.07 0.14 0.03 0.14 0.08 0.46کشورهاي آسیايی غیر 

 0.47 0.04 0.26 0.02 0.12 0.02 اآفريق

 1.82 0.32 0.01 0.66 0.83 0.01 خاورمیانه

 1.34 0.36 0.16 0.07 0.26 0.49 چین و هنگ کنگ

 0.40 0.06 0.14 0.01 0.10 0.09 هند

 0.39 0.04 0.17 0.08 0.08 0.02 پاکستان

 3.67 0.76 * 0.76 2.15 _ عربستان سعودي 

 1.40 0.22 0.02 0.28 0.88 0.01 ونزوئال

 2.03 0.24 0.01 1.07 0.71 * ايران

 1.19 0.27 0.16 0.17 0.43 0.14 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:           
 مقدار ناچيز است. *                                                                        ( به استثنای چين.             4
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نمودار )8-1(: سرانه مصرف نهایی انرژی در سال 2014 به تفكیک حامل های انرژی

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
O

E
C

D
 

لی
ما

ش
ي 

كا
ري

آم

كا
رب

آم

پن
ژا

بی
نو

 ج
ره

ک

یه
رک

ت

وژ
نر

)1
ی )

یاي
س

ي آ
ها

ور
ش

ک

يقا
فر

آ

نه
میا

ور
خا

گ
کن

گ 
هن

و 
ن 

چی ند
ه

ان
ست

اک
پ

ي
ود

سع
ن 

ستا
رب

ع

ئال
زو

ون

ان
ير

ا

ان
جه

ر)
نف

 / 
ام

 خ
ت

نف
ل 

اد
مع

ن 
(ت

زغال سنگ  نفت و فرآورده های آن گاز طبیعی انرژی های تجدید پذیر برق و حرارت

 به استثنای چين می باشد. OECD( منظور کشورهای آسيایی غير 4
 

کشورها و مناطق ژی در تولید ناخالص داخلی، جمعیت، عرضه انرژی اولیه و مصرف نهایی انر( : 0-40جدول )

 2104مختلف جهان در سال  

 نام کشور یا

 گروه کشورها

تولید ناخالص داخلی براساس 

 جمعیت (0))میلیارد دالر(
)میلیون 

 نفر(

عرضه انرژی 

)میلیون تن  اولیه

 معادل نفت خام(

مصرف نهایی 

)میلیون تن انرژی 

 معادل نفت خام(

)تن معادل نفت سرانه  

 (0) خام / نفر(

 برابری قدرت خرید نرخ ارز

عرضه 

انرژی 

 اولیه  

مصرف 

نهایی 

 انرژی 

OECD 47107.4 46238.5 1266.9 5273.3 3285.8 4.16 2.59 
 3.60 5.66 1708.4 2684.1 474.4 19593.4 19106.8 آمريكاي شمالی

 4.44 6.94 1418.2 2216.2 319.2 16156.6 16156.6 آمريكا

 2.04 3.47 259.6 441.7 127.1 4437.1 5642.9 ژاپن

 2.46 5.32 124.2 268.4 50.4 1697.1 1234.0 کره جنوبی

 1.05 1.59 80.3 121.5 76.6 1392.4 870.9 ترکیه

 3.45 5.59 17.7 28.8 5.1 308.0 459.0 نروژ 

OECD  (2)کشورهاي آسیايی غیر
 5685.3 15871.3 2407.6 1741.1 1099.3 0.72 0.46 

 0.47 0.67 539.0 772.1 1155.7 5131.2 2222.7 آفريقا

 1.82 3.20 422.7 743.6 232.2 5198.2 2458.4 خاورمیانه

 1.34 2.24 1837.2 3065.8 1371.5 17213.9 8487.6 چین و هنگ کنگ

 0.40 0.64 514.7 824.7 1295.3 6902.1 2195.7 هند

 0.39 0.49 71.4 89.9 185.0 832.2 206.3 پاکستان

 3.67 6.91 113.4 213.5 30.9 1501.6 649.6 وديعربستان سع

 1.40 2.20 43.0 67.5 30.7 503.8 421.6 ونزوئال

 2.03 3.03 158.9 237.1 78.1 1263.8 463.9 ايران

 1.19 1.89 8597.2 13699.1 7248.7 101389.9 72874.1 جهان

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                مأخذ: 
( به استثنای چين. 2                                                         .2949های ثابت سال  ( بر حسب قيمت4
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 (0) 2104( : شاخص شدت انرژی در کشورها و مناطق مختلف جهان در سال  0-42جدول )

 نام کشور یا

 گروه کشورها

  شدت عرضه انرژی اولیه 

 دالر(هزار )تن معادل نفت خام / 

  شدت مصرف نهایی انرژی 

 دالر(هزار )تن معادل نفت خام / 

 برابری قدرت خرید نرخ ارز برابری قدرت خرید نرخ ارز

OECD 0.11 0.11 0.07 0.07 
 0.09 0.09 0.14 0.14 آمريكاي شمالی

 0.09 0.09 0.14 0.14 ا آمريك

 0.06 0.05 0.10 0.08 ژاپن

 0.07 0.10 0.16 0.22 کره جنوبی 

 0.06 0.09 0.09 0.14 ترکیه

 0.06 0.04 0.09 0.06 نروژ 

 OECD  (2) 0.31 0.11 0.19 0.07کشورهاي آسیايی غیر 

 0.11 0.24 0.15 0.35 آفريقا

 0.08 0.17 0.14 0.30 خاورمیانه

 0.11 0.22 0.18 0.36 نگچین و هنگ ک

 0.07 0.23 0.12 0.38 هند

 0.09 0.35 0.11 0.44 پاکستان

 0.08 0.17 0.14 0.33 عربستان سعودي 

 0.09 0.10 0.13 0.16 ونزوئال

 0.13 0.34 0.19 0.51 ايران

 0.08 0.13 0.14 0.19 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:           
 ( به استثنای چين.2.                                                         2949های ثابت سال  ( بر حسب قيمت4
 

 ( : شاخص شدت انرژی کل کشور براساس اطالعات داخلی ترازنامه 0-48جدول )

 سال

تولید  ناخالص داخلی 

به قیمت ثابت سال 

 (0))میلیارد ریال( 0811

عرضه کل انرژی 

)میلیون بشكه اولیه 

 معادل نفت خام( 

مصرف نهایی انرژی 

)میلیون بشكه معادل 

 نفت خام(

شدت عرضه 

کشور انرژی اولیه 

)بشكه معادل نفت 

  خام به میلیون ریال(

شدت مصرف نهایی 

)بشكه انرژی کشور 

ادل نفت خام به مع

 میلیون ریال(

1331 3738583.9 871.3 578.1 0.23 0.15 

1331 3950683.8 917.4 613.9 0.23 0.16 
1315 4031749.6 933.1 631.3 0.23 0.16 

1311 4359294.2 991.2 679.1 0.23 0.16 
1312 4726199.2 1049.9 717.7 0.22 0.15 

1313 4945369.5 1133.0 770.6 0.23 0.16 
1314 5199769.4 1213.7 833.8 0.23 0.16 

1310 5476337.4 1331.1 907.4 0.24 0.17 

1316 5844885.2 1429.5 971.9 0.24 0.17 
1313 5840480.5 1481.9 986.0 0.25 0.17 

1311 5840800.4 1544.4 1033.8 0.26 0.18 
1311 6175274.2 1537.0 1034.3 0.25 0.17 

1315 6364368.6 1593.4 1060.1 0.25 0.17 
1311 5873423.5 1600.2 1059.5 0.27 0.18 

1312 5854329.0 1666.9 1103.7 0.28 0.19 
1313 6042535.0 1801.2 1160.9 0.30 0.19 

1314 5946680.4 1795.9 1158.4 0.30 0.19 

 ( مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.4   
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 کشورها و مناطق مختلف جهان( : ضریب انرژی در 0-44جدول )

نام کشور یا 

 گروه کشورها

 2114-2104دوره  0114-2114دوره  0134-14دوره 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضریب  )درصد(

 انرژی 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضریب  )درصد(

 انرژی 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضریب  )درصد(

تولید ناخالص  انرژی 

 (0)داخلی

 مصرف 

 ی نهایی  انرژ

تولید ناخالص 

 (0)داخلی

 مصرف

 نهایی انرژی  

تولید ناخالص 

 (0)داخلی

 مصرف

 نهایی انرژی   

OECD 2.96 0.98 0.33 2.82 1.36 0.48 1.46 -0.21 -0.14 

 0.11 0.42 0.18 0.18 1.38 0.54 1.60 3.28 3.00 آمريكاي شمالی

 0.06 0.09 1.49 0.41 1.36 3.35 0.11 0.35 3.12 آمريكا 

 1.73- 0.97- 0.56 0.58 0.63 1.08 0.63 2.29 3.63 ژاپن

 0.34 1.26 3.67 0.56 3.18 5.67 1.01 9.33 9.26 کره جنوبی

 0.75 3.17 4.21 0.95 4.01 4.22 0.79 3.23 4.09 ترکیه

 0.15- 0.22- 1.42 0.39 1.18 3.06 0.30 0.87 2.85 نروژ 

 0.59 3.59 6.09 0.65 3.07 4.72 0.60 3.43 5.72 آسیا )بدون چین( 

 0.65 2.94 4.54 0.72 3.02 4.20 1.40 2.51 1.79 آفريقا

 1.10 0.86 2.37 4.86 3.75 5.62 4.44 4.36 2.37 خاورمیانه

 0.61 5.99 9.79 0.45 3.93 8.83 0.25 2.49 10.04 چین و هنگ کنگ 

 0.65 4.97 7.67 0.37 2.27 6.23 0.52 2.77 5.29 هند

 0.54 2.15 4.00 0.93 3.58 3.86 0.87 4.75 5.47 پاکستان

 1.19 6.55 5.52 1.23 3.73 3.02 2.36 6.00 2.54 عربستان

 0.49 1.74 3.54 2.39 2.50 1.05 1.04 2.74 2.64 ونزوئال

 1.42 3.90 2.75 1.07 4.64 4.32 3.83 6.10 1.60 ايران

 0.53 1.97 3.74 0.52 1.88 3.61 0.44 1.30 2.94 جهان

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       ذ:           مأخ
باشد. ( توليد ناخالص داخلی براساس برابری قدرت خرید می4    

 

 های مختلف  ( : ضریب انرژی ایران در دوره0-45جدول )

 دوره
نرخ رشد ساالنه تولید متوسط 

 )درصد( (0)ناخالص داخلی

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف 

 )درصد(نهایی انرژی 
 ضریب انرژی

61-1301 -0.6 10.57 -18.47 

32-1362 1.3 5.51 4.14 

13-1333 4.1 4.90 1.18 

14-1314 1.4 3.34 2.47 

 باشند. می 4939( ارقام برحسب سال پایه 4
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 های منتخبوری انرژی در سال هره( : شاخص ب0-41جدول )

 سال
 تولید ناخالص داخلی به قیمت 

(0) )میلیارد ریال( 0811ثابت سال 
 

 مصرف نهایی انرژی 

 )میلیون بشكه معادل نفت خام(

)هزار ریال وری انرژی  شاخص بهره

 به ازای یک بشكه معادل نفت خام(

1331 3738583.9 578.1 6466.9 

1331 3950683.8 613.9 6435.1 

1315 4031749.6 631.3 6386.5 

1311 4359294.2 679.1 6419.0 

1312 4726199.2 717.7 6585.3 

1313 4945369.5 770.6 6417.5 

1314 5199769.4 833.8 6236.4 

1310 5476337.4 907.4 6035.5 

1316 5844885.2 971.9 6013.8 

1313 5840480.5 986.0 5923.1 

1311 5840800.4 1033.8 5650.0 

1311 6175274.2 1034.3 5970.4 

1315 6364368.6 1060.1 6003.8 

1311 5873423.5 1059.5 5543.6 

1312 5854329.0 1103.7 5304.2 

1313 6042535.0 1160.9 5205.3 

1314 5946680.4 1158.4 5133.7 

( مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.4   

 

نمودار )9-1(: شاخص بهره وری انرژی طی سال های 1378-94
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  )درصد(                                                  0814( : متوسط هزینه ساالنه انرژی خانوارهای شهری در سال 0-41جدول )

 هاکل هزینه شرح
های کل هزینه

 خوراکی

 خوراکی غیر های  هزینه

های کل هزینه

 غیرخوراکی

های  سایر هزینه هزینه انرژی

راکیغیرخو (0)برق 
(2و  0) گاز 

(8)سایر 
 جمع 

 189.64 12.6 5.7 3.6 3.3 202.28 60.12 262.40 متوسط کل خانوارها

         ريال(میلیون مبلغ )    

 72.3 4.8 2.2 1.4 1.3 77.1 22.9 100.0 درصد    

         های هزینه :دهک

 56.89 6.7 1.1 3.23 2.42 63.62 36.38 100.0 دهک اول     

 61.06 6.2 1.6 2.56 2.02 67.21 32.79 100.0 دهک دوم     
 63.59 5.9 1.8 2.20 1.90 69.46 30.54 100.0 دهک سوم     

 64.87 5.9 2.1 1.98 1.81 70.75 29.25 100.0 دهک چهارم     

 65.90 5.9 2.4 1.88 1.55 71.76 28.24 100.0 دهک پنشم     
 67.99 5.4 2.4 1.55 1.44 73.35 26.65 100.0 دهک ششم    
 69.32 5.7 2.7 1.58 1.41 75.02 24.98 100.0 دهک هفتم     

 71.75 5.1 2.6 1.25 1.20 76.80 23.20 100.0 دهک هشتم     
 75.19 4.4 2.2 1.08 1.07 79.58 20.42 100.0 دهک نهم    

 81.72 3.3 1.8 0.71 0.77 85.04 14.96 100.0 دهک دهم    

 مرکز آمار ایران. آماری اطالع رسانی واحد مأخذ: 
 شود. های مربوط به جریمه و وصل مجدد را شامل نمی( هزینه4
 شود. لوله کشی و گاز مایع )در انواع کپسولی معمولی و پيک نيکی( می( شامل گاز 2
  جامد  یهاو سوخت لياتومب یانواع روغن موتور، گاز مصرف عیما یهاسوخت ریو نفت مشعل و سا اهينفت س ل،يگازوئ د،ينفت سف ن،یشامل انواع بنز( 9

 شود.یخانوار م ی( مصرف رهيو غ یوانيح یهاچوب، خرده چوب، سوخت زم،ي)زغال سنگ، زغال چوب و خاك زغال، ه
 

  )درصد(                                               0814( : متوسط هزینه ساالنه انرژی خانوارهای روستایی در سال 0-43جدول )

 هاکل هزینه شرح
های کل هزینه

 خوراکی

 خوراکی غیر های  هزینه

های کل هزینه

 غیرخوراکی

های  سایر هزینه هزینه انرژی

(0)برق غیرخوراکی
(2و  0) گاز 

(8)سایر 
 جمع 

 79.4 11.0 5.2 3.2 2.6 90.36 56.63 146.98 متوسط کل خانوارها

         ريال(میلیون بلغ )م    

 54.0 7.5 3.5 2.1 1.8 61.5 38.5 100.0 درصد    

         های هزینه :دهک

 40.3 9.0 2.0 3.95 3.08 49.32 50.68 100.0 دهک اول     
 43.5 8.3 2.4 3.16 2.71 51.75 48.25 100.0 دهک دوم     

 43.7 8.7 2.9 3.13 2.62 52.39 47.61 100.0 دهک سوم     

 47.2 8.1 2.8 2.84 2.49 55.36 44.64 100.0 دهک چهارم     
 48.4 8.2 3.3 2.64 2.23 56.55 43.45 100.0 دهک پنشم     
 50.7 8.0 3.4 2.61 1.99 58.70 41.30 100.0 دهک ششم    

 52.3 8.2 3.9 2.44 1.91 60.48 39.52 100.0 دهک هفتم     
 53.0 7.9 4.1 2.03 1.78 60.90 39.10 100.0 دهک هشتم     
 56.1 7.4 4.0 1.80 1.57 63.49 36.51 100.0 دهک نهم    

 63.3 5.9 3.4 1.34 1.08 69.12 30.88 100.0 دهک دهم    

 مأخذ: واحد اطالع رسانی آماری مرکز آمار ایران. 
 شود. های مربوط به جریمه و وصل مجدد را شامل نمی( هزینه4
 شود. وله کشی و گاز مایع )در انواع کپسولی معمولی و پيک نيکی( می( شامل گاز ل2
  جامد  یهاو سوخت لياتومب یانواع روغن موتور، گاز مصرف عیما یهاسوخت ریو نفت مشعل و سا اهينفت س ل،يگازوئ د،ينفت سف ن،یشامل انواع بنز( 9

 شود.یخانوار م ی( مصرف رهيو غ یوانيح یهاچوب، خرده چوب، سوخت زم،ي)زغال سنگ، زغال چوب و خاك 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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  0831-14های ( : ذخایر هیدروکربوری مایع قابل استحصال ایران در پایان سال0-41جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

خررام، مايعررات و میعانررات   نفررت
 گازي )میلیارد بشكه(

137.6 137.0 151.2 154.6 156.5 
(1)

156.5 157.5 158.4 157.2 

 125.3 124.6 127.9 126.6 96.4 94.6 93.9 83.8 83.5 (2)عمر اخاير )سال( 

 باشد.  می 4934( ذخایر در ابتدای سال 4
 د. خام و ميعانات گازی کشور بر اساس توليد سال قبل و عدم کشف ذخایر جدی( عمر ذخایر یعنی زمان اتمام ذخایر قابل استحصال نفت 2

 
  0831-14های ( : اکتشاف میادین نفتی جدید طی سال0-51جدول )

 سال
ضریب جایگزینی  ذخیره در جای اولیه

 مایعات و میعانات گازی )میلیون بشكه( گاز همراه )میلیارد مترمكعب( خام )میلیون بشكه(نفت  (0)نفت خام

1316 2841.0 27.7 
(2)

202.8 1.9 

1313 9719.5 91.4 181.3 6.6 

1311 1041.2 349.0 144.3 0.7 

1311 1505.5 1070.7 1006.4 1.1 

1315 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 

1314 177.0 420.0 ● ● 

 باشد.  ر جای اوليه نفت خام به توليد نفت خام در هر سال می( ضریب جایگزینی نفت خام: نسبت بين ذخيره د4

                                           باشد. ميعانات گازی می( تنها شامل 2
 ( ميليارد فوت مکعب گاز خشک.1                        ميليارد فوت مکعب گاز خشک )همراه، کالهک و مستقل(.  5/42529معادل ( 9

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
 

 0831-14های های حفاری انجام شده توسط شرکت ملی حفاری ایران طی سال ( : فعالیت0-50جدول )

 سال

های  تعداد دکل

مورد استفاده 

(0))دکل/سال(
 

 های حفاری شدهچاه

 جمع تكمیلی -تعمیراتی  ای  توسعه اکتشافی

تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

 اد تعد

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

 تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

1316 54 6 23207 81 289036 67 33970 154 346213 

1313 56 6 18063 84 338648 83 34918 173 391630 

1311 (2)
 56 7 25318 69 271435 61 37622 137 334375 

1311 (2)
 64 5 15570 94 306170 87 35012 186 356752 

1315 (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 

1314 (6)
 74

 
3 9430 97 318618 88 28242 188 356290 

 گردد.              های مورد استفاده برحسب ميزان کارکرد آنها در روزهای سال محاسبه می( تعداد دکل4
        گردد.  المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 1( شامل 2
 گردد. المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 29( شامل 9
      گردد.  المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 43( شامل 1
  گردد. المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 29( شامل 5
 گردد. المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 25( شامل 6



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

191 

  0831-14 های خام طی سال ( : موازنه تولید، واردات و صادرات نفت0-52جدول )

 شرح 
 هزار بشكه در روز

0831 0831 0833 0831 0811 0810 0812 0818 0814 

 2796.4 2802.3 2820.5 2843.1 3903.6 3942.4 3927.4 4016.5 4103.6 خام  تولید نفت

 - - - 1.038 3.5 13.3 89.8 74.2 105.2   (1)واردات سوآپ

 - - - 11.1- 3.5- 22.4- 88.3- 80.9- 105.0-   (1)صادرات سوآپ

 1127.9- 1071.2- 1021.3- 1129.7- 2220.5- 2246.5- 2191.7- 2357.2- 2489.5- صادرات مستقیم  

 3.2 15.4 14.1 50.5 36.4 32.7- 58.4- 5.8- 30.9 (1)تغییر در موجودي 

 0.008- 0.04- 0.01- 0.03- 0.03- - - 0.3- - تلفات انتقال و توزيع 
 1665.3- 1746.4- 1813.2- 1763.8- 1719.6- 1663.3- 1677.3- 1653.6- 1645.1- هاخام خوراك پااليشگاه نفت

 
 ... ادامه 0831-14های خام طی سال( : موازنه تولید، واردات و صادرات نفت 0-52جدول )

 شرح 
 میلیون بشكه در سال

0831 0831 0833 0831 0811 0810 0812 0818 0814 
 1020.7 1022.8 1029.5 1040.6 1424.8 1439.0 1433.5 1470.1 1497.8 خام  د نفتتولی

 - - - 0.4 1.3 4.8 32.8 27.2 38.4   (1)واردات سوآپ

 - - - 4.1- 1.3- 8.2- 32.2- 29.6- 38.3-   (1)صادرات سوآپ

 411.7- 391.0- 372.8- 413.5- 810.5- 820.0- 800.0- 862.7- 908.7- صادرات مستقیم  

 1.2 5.6 5.1 18.5 13.3 11.9- 21.3- 2.1- 11.3 (1)تغییر در موجودي 

 0.003- 0.016- 0.003- 0.01- 0.01- - - 0.1- - تلفات انتقال و توزيع 
 607.8- 637.4- 661.8- 645.6- 627.7- 607.1- 612.2- 605.2- 600.5- هاخام خوراك پااليشگاهنفت 

های اصلی اقتصادی، حداقل بخشی  المللی انرژی، به منظور سازگاری ميان ارقام مبادالت خارجی انرژی و سوخت، با شاخص ين( براساس تعاریف آژانس ب4   
ور وارد از خریدها باید برای مصرف داخلی صورت گيرد. این امر مستلزم آن است که آن مقدار از انرژی که به صورت ترانزیت از کشور صادر یا به کش

 شود. در ارقام صادرات و واردات لحاظ شود. بدین منظور در محاسبات تراز نفت، واردات و صادرات سوآپ نفت خام لحاظ نمی شود، نباید می
 

  0831-14های آهن طی سالدارهای راهخام از طریق پایانه خزر و مخزن( : واردات نفت 0-58جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 سال

 - - - 1038 3452 13260 89800 74240 106275 ه در روز بشك

 - - - 380 1260 4480 32777 27172 38791 هزار بشكه در سال  

 
 )هزار بشکه(                                          0831-14( : منابع و مصارف مایعات و میعانات گازی طی سالهای 0-54جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح

 234330 248806 201677 196161 199144 195472 177032 164030 150515 تولید

هررراي  تحويرررل بررره مشتمرررع
 پتروشیمی

60418 73928 79822 82308 78508 75962 78155 110572 116883 

 88901 105386 93946 88321 92451 91538 72635 64559 75004 صادرات 

هاي نفت  يشگاهتحويل به پاال
 و شرکت ملی پخش   

4845 9955 10622 11450 18093 13982 18276 16509 16928 

تزريق، میرزان برالقوه برراي    
آوري و خطرراي انرردازه  جمررع
 گیري

3172 3272 2792 5537 5504 4432 3124 4230 ● 

مصررارف داخلرری و خرروراك 
 پااليشگاه گاز مايع  

6845 7939 4403 3219 2456 2584 1927 964 ● 

 ● 11370 6249 10880 2132 1420 6760 4377 232 تغییر در موجودي اخاير

 ● 249032 201677 196161 199144 195472 177032 164030 150515 جمع کل تحویل 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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                                                                                       0831 - 14های ( : تولید میعانات گازی طی سال0-55جدول )

 )هزار بشکه(

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 سال 

 194180 177039 158574 149211 143201 132433 143644 105664 23550 میعانات گازي 

 

                           0831-14های ه طی سالخام از مبادی تولید توسط خطوط لول ( : حمل نفت0-51جدول )

 )میلیون لیتر(

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 مبادی تولید / سال

 26234 26445 27105 26288 23932 22845 19890 19222 17229 اهواز 

 29006 29338 29433 29675 29514 27619 26693 27314 28051 مارون 

 2723 2398 2985 2854 2740 3185 2919 3089 3002  گچساران

 384 405 - - - - - - - سروستان

 407 - - - - - - - - آغار و داالن )میعانات گازي( 

 256 271 309 306 429 455 391 535 591 سرکان / ماله کوه 

 287 321 1001 1005 630 696 540 646 603 نفت شهر 

 3854 5459 6349 5201 2624 1928 4353 6911 6189 امیديه 

(1) نكا 
6166 

(1)
4231 

(1)
5213 1139 202 276 234 - 85 

 63236 64637 67416 65605 60071 57867 59999 61948 61831 خام از مبادی  جمع دریافتی نفت 

 ( نکا + کومکل 4

 

                                                      0831-14های خام طی سالخطوط لوله نفت عملكرد ( : 0-51جدول )

 )میلیون تن کیلومتر(

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 خط لوله / سال 

 13418.0 13619.2 13842.8 13457.6 12430.9 12188.2 10431.5 10080.6 8796.1 اهواز / ري 

 10956.0 11213.7 11318.6 11263.6 11207.2 10409.6 10027.8 10231.2 10443.1 مارون / اصفهان  

 138.0 - - - - - - - - (1) داالن / شیراز

 498.0 460.1 559.7 620.4 579.2 649.6 594.5 616.5 635.4 گچساران / شیراز 

 59.0 315.1 - - - - - - - 15"سروستان/ شیراز 

 2512.0 2711.5 2638.6 2747.5 2741.2 2270.2 1690.5 2014.5 1967.9 اصفهان / ري   

 3119.4 3224.8 3385.1 3362.6 3342.2 3150.1 3313.4 3407.4 3160.7 ري / تبريز 

 - 11.3 - 3.3 51.5 229.4 1371.1 1105.1 1551.2 نكا / ساري / ري 

 147.4 154.2 127.1 113.5 92.9 86.1 135 106.2 101.6 تنگ فنی / کرمانشاه  

 53.2 60.7 84.3 106.8 123.0 136.8 102.1 115.8 125.8 نفت شهر / کرمانشاه  

 564.0 653.9 632.7 553.9 241.1 200.6 397.3 629.6 563.9 / آبادان   45امیديه مايل 

 31465.0 32424.5 32588.9 32229.1 30809.2 29320.6 28063.2 28306.8 27345.6 جمع  

( این خط جهت انتقال نفت خام استفاده شده است. 4
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 0831-14های در شرکت ملی نفتكش ایران طی سالهای نفتی و فرآوردهخام  ( : عملكرد حمل نفت 0-53جدول )

 )هزار تن( 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح / سال

 134957.9 112201.8 97497.5 80332.4 81308.3 80277.4 99606.2 95858.0 79240.7  خام نفت 

 4193.7 5093.0 6562.0 7446.3 6288.7 8680.8 4886.0 5699.4 5566.6 نفتی  هاي فرآورده

 

  0814در سال های کشور خام در پاالیشگاه( : ظرفیت اسمی و نسبت ظرفیت عملی به اسمی پاالیش نفت 0-51جدول )

 پاالیشگاه
 )درصد(نسبت ظرفیت عملی به اسمی   )هزار بشكه در روز(    0814ظرفیت در سال 

  عملی  اسمی 

 86.6 337.6 390 آبادان

 130.8 371.4 284 اصفهان

 105.6 242.9 230 اراك 

 94.8 237.1 250 تهران

 93.5 299.2 320 بندرعباس 

 99.4 109.4 110 تبريز 

 92.8 20.4 22 کرمانشاه

 104.5 58.5 56 شیراز

 107.7 53.8 50 الوان

 101.1 1730.4 1712 جمع

 
 

273.8
280.2

290.8

260.9256.9

283.4

273.2

265.4266.5

200

220

240

260

280

300

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

( هزار مترمكعب در روز ) نمودار )10- 1( : روند تولید فرآورده های نفتی طی سال های 1386-94
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 )مترمکعب در روز(                 0831-14های های کشور طی سالدر پاالیشگاه ی نفتیها( : تولید فرآورده0-11جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 فرآورده / سال   –خوراک 

 10358 7191 7428 5894 4617 5078 4859 3777 2110 خوراك میعانات گازي 

 264751 277649 288267 280413 273387 264430 266658 262898 261535 خام خوراك نفت 

          های نفتی: فرآورده
 163 142 144 125 139 136 129 119 127 (1)گاز به پتروشیمی )تن در روز( 

 8 3 1 1 26 21 33 29 29 (1)هیدروژن به پتروشیمی )تن در روز( 
 9435 10120 9833 9079 9251 8748 8362 8071 7983 ز مايع گا

 60475 60772 60546 54243 47327 44730 44694 44468 45080 (2)بنزين معمولی 
 5439 - - - - - - - - مخلوط نفتا به پتروشیمی 

 121 274 154 - 195 267 105 2111 294 (Blending Naphtha)نفتاي ممزوج 
 6084 6546 5180 8264 7083 7953 7196 6589 نفتاي سبک 

 4443 6789 6192 4060 3786 2995 1289 901 نفتاي سنگین  3687
 1183 353 83 554 722 466 452 548 552 پالتفرمیت )به پتروشیمی(

 453 758 335 173 138 164 213 191 282 ها  حالل
 182 196 148 179 163 279 247 255 335 سوخت سبک جت 

 5720 4076 3893 3763 3705 4163 3940 3264 3091 سنگین جت  سوخت
 7065 10488 12518 14866 14916 15135 18519 21347 21680 نفت سفید

 883 325 128 676 102- 288 60 51- 541 نفت سفید صنعتی 
 92509 96016 97689 93595 94677 90951 88702 84957 81549 نفت گاز

 5229 4555 4369 4187 4487 4373 4323 3802 4424 روغن خام 

 353 407 417 367 183 219 169 251 آيزوريسايكل 
 74 34 66 - - - - - آيزوفید  444

 - - هاي موتور و صنعتی روغن
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

 - 34 88 105 93 77 60 46 39 گاز اتان ارسالی به پتروشیمی 
 - - ی گاز مايع ارسالی به پتروشیم

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

 289 259 155 279 219 209 149 186 197 گاز پنتان ارسالی به پتروشیمی
 - - فوفورال اکستراکت

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

 - - اسالك واکس
(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) 

 15 58 مالچ 
(3) 

17 43 4 - - - 
 49018 23727 31368 48948 41419 53742 58720 55174 نفت کوره سبک 

 18984 53813 48329 28046 34978 22359 18412 17846 نفت کوره سنگین  62740
 12810 12268 9991 10402 9330 9710 11361 9229 10879 / وکیوم سپالس(VB)وکیوم باتوم 

 - 213 278 416 237 348 698 616 976 انواع قیر
 43 77 - - - - - - - کالريفايد اويل

 97 44 - - - - - - - بنزن به پتروشیمی 
 714 649 - - - - - - - پروپیلن به پتروشیمی

 831 52 - - - - - - - بوتان به پتروشیمی
 - 29- 685 420 497- 671- 1102- 559- 125- هاي نیمه نهايی  فرآورده

           مواد افزودنی جهت افزايش اکتان: 
MTBE  1432- 1365- 1261- 1229- 1277- 991- 1515- 1452- 1492- (1)مصرفی 

 - 4- ساير مواد افزودنی 
(3) 

-2480 -1912 -2583 -2246 -260 - 
 405- 386- 161- 603- 3977- 7991- 14822- 7028- 6788 بنزين سوپر مصرفی 

 - - - - - - - - - (1)پالتفرمیت دريافتی 
 668 701 560 363 365 335 315 285 300 (1)گوگرد )تن در روز(

 3244 - - - - - - - - سوخت مايع مصرفی
 12350 - - - - - - - - (1)سوخت گاز مصرفی )تن در روز(

 273767 280248 290811 283427 273221 265371 266526 260947 256893 هاجمع فرآورده

 98.1 97.8 98.3 99.0 98.3 98.5 98.2 97.9 97.4  درصد بازیافت

 های نيمه نهاییشوند. در خصوص فرآوردهها از صنایع بيش از مقدار ارسالی آن باشد، با عالمت منفی نمایش داده میاگر مقدار برگشتی فرآورده مالحظه:
  ممکن است عالمت مثبت یا منفی باشد.  ،نيز، بسته به موجودی انبار پایان دوره  

 باشد. میمصرفی  MTBEو   سوخت گاز مصرفی، گوگرد، پالتفرميت دریافتی ،ژنهيدروگاز، ها بدون احتساب ( جمع فرآورده4
 باشد. ( به بخش خصوصی واگذار شده لذا در دسترس نمی9گردد.                            و سوپر مصرفی و ... می MTBE( شامل پایه معمولی، پایه سوپر، 2
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  0831-14های  ر طی سالهای کشو ( : سوخت مصرفی در پاالیشگاه0-10جدول )

 هاي نفتی: مترمکعب در سال( )فرآورده

 )گازطبیعی و گاز پااليشگاه: هزار مترمکعب در سال(

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح 

 4289547 3989652 3721446 3592249 3292560 3348644 3401478 3600840 3380694 گاز طبیعی 

 1898275 2024861 1805936 1662742 1438540 1502978 1490525 1718071 1480157 ی  گازهاي پااليشگاه

 389350 633972 886008 301483 206421 43948 16587 111306 109024 گاز مايع 

 145508 152460 186033 186400 184659 250555 130122 106680 186106 سوخت مايع سبک  

 293333 444638 502993 628992 430712 367715 492538 490162 709942 سوخت مايع سنگین  

 
 )میلیون لیتر در روز(                           0831-14های های عمده نفتی طی سال( : صادرات و واردات فرآورده0-12جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 فرآورده / سال 

          صادرات 

 27.6 18.5 24.6 16.7 29.9 29.3 22.5 25.0 28.0 رهنفت کو

 5.5 0.027 0.7 1.8 2.0 0.5 2.5 0.8 0.2 نفت گاز 

 0.05 0.001 - - 0.4 - 0.1 0.5 0.1 نفت سفید 

 - - - - - 23.0 - - 0.2 سوخت جت )هزار لیتر در روز(

 - - - - 2.8 - - - - بنزين موتور 

 - - - - 5.2 - - - - برش سنگین نفتی از پتروشیمی 

          واردات 

 10.0 4.6 3.7 1.5 4.9 14.9 21.0 20.6 19.1 بنزين موتور 

 1.6 1.7 0.7 1.2 2.5 3.7 2.7 2.7 3.0 )هزار لیتر در روز( LL 155بنزين هواپیما 

 348.0 433.0 517.0 661.0 800.0 790.0 758.0 گاز مايع )تن در روز(
(1) 

-
 

 - 0.8 0.7 0.1 - 4.3 5.0 7.7 7.0 نفت گاز 

 0.2 5.8 5.4 6.4 - 3.2 1.2 2.5 1.1 برش سنگین نفتی از پتروشیمی 

 ( واردات در قالب تهاتر صورت گرفته است. 4
 

 0831-14های های نفتی با انواع وسایل حمل و نقل طی سال ( : عملكرد انتقال فرآورده0-18جدول )
 )میلیون تن کیلومتر(

 لوله خط سال/ نوع وسیله
دار مخزن

 آهنراه

نفتكش 

 پیماجاده

گازکش 

 پیماجاده

شناورهای 

 رسانسوخت

های کشتی

 رسانسوخت
 جمع

1316 25138 2171 8597 129 61 1905 38001 

1313 27492 2282 8195 73 18 3742 41802 

1311 27721 1914 8552 40 29 2670 40926 

1311 24011 1482 7241 52 19 3485 36290 

1315 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 

1314 21359 2069 10677 77 37 2210 36429 
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 )ريال بر تن کیلومتر(                0831-14های لهای نفتی به تفكیک وسایل طی سا( : هزینه حمل فرآورده0-14جدول )

 خط لوله سال / نوع وسیله
 دارمخزن

 راه آهن

 نفتكش

 پیماجاده

 گازکش

 پیماجاده

شناورهای 

 رسانسوخت

های کشتی

 رسانسوخت

1316 60.3 208.0 225.0 205.0 267.8 221.7 

1313 71.0 271.0 270.0 333.0 756.0 168.0 

1311 77.9 345.0 470.0 470.0 817.0 221.0 

1311 83.0 350.0 378.0 485.0 1272.0 163.0 

1315 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 

1314 234.7 1102.9 1343.4 1507.4 915.7 747.3 

  

 )میلیون لیتر(                                     0831-14های های نفتی توسط خطوط لوله طی سال( : حمل فرآورده0-15جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 مبادی حمل / سال

 296 74 851 189 493 759 1347 1181 1312 ماهشهر )وارداتی( 

 9662 10148 9791 10454 11127 10271 9483 10407 9736 پااليشگاه آبادان 

 7859 8356 8702 8448 8765 8811 9310 8786 7949 پااليشگاه تهران 

 7244 7400 7033 6132 7387 6361 6154 5986 8081 دريافتی از پخش اصفهان 

 1425 1242 2135 2497 1211 3297 1092 933 1199 دريافتی از پخش تبريز 

 10747 11225 11611 10394 9507 9711 14384 13785 10887 بندرعباس )وارداتی و پااليشگاه(

 3841 2892 1483 599 518 1013 326 691 4597 پااليشگاه اراك 

 1154 - - - - - - - - دريافتی از پخش اراك

 18.0 19.1 - - - - - - - پااليشگاه کرمانشاه

 51.5 64 - - - - - - - دريافتی از نكا

 7.2 7.0 - - - - - - - دريافتی از پخش رفسنشان

 1326 2555 3176 2644 1948 1495 2230 3483 3778 متفرقه پخش 

 9222 9645 8578 8310 9078 8301 11097 11015 9830 متفرقه پااليشگاه 

 52853 53627 53360 49667 50034 50019 55423 56267 57369 جمع دریافتی فرآورده
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  0814های نفتی به تفكیک خطوط لوله در سال ( : خالصه کارکرد حمل فرآورده0-11جدول )

 میلیون تن کیلومتر )اینچ(قطر لوله  خطوط لوله فرآورده

 314.73 16 ماهشهر / آبادان / ماهشهر 

 759.46 12-16 آبادان / اهواز 

 836.25 10-14-10 اهواز / ري 

 855.08 16-20-16 اهواز / ري 

 1947.14 18 اصفهان / ري 

 1159.31 24 اصفهان / ري

 1326.43 10-16 اراك / ري

 244.65 12 اراك / همدان 

 8 میعانات گازی  8"داالن / شیراز  
(1)

 

 1098.24 14 ري / تبريز 

 325.63 8-10 تبريز / ارومیه 

 148.81 12-10 تبريز / اردبیل

 822.76 18-16-14 ري / رشت 

 34.27 10 ري / کرج 

 1882.71 22 ري / شاهرود 

 1535.66 20 شاهرود / مشهد 

 90.45 10-8 شاهرود / گرگان و گنبد 

 79.87 8 امام تقی / تربت حیدريه 

 448.99 16-12 ري / ساري 

 2.04 8 نكا / ساري 

 54.07 12 ري / کن 

 39.61 12 ري / قوچک 

 154.72 16 تنگ فنی / کرمانشاه 

 - 10 تنگ فنی / دره شهر

 26.75 10 کرمانشاه / سنندج 

 6167.71 26-14-16 (2)بندرعباس / کرمان،  اصفهان 

 0.02 16 بندر نوشهر / چالوس 

 0.72 8 بنزين جت   –انبار نفت ري / فرودگاه مهرآباد 

 5.06 8 نفت جت  –گاه مهرآباد انبار نفت ري / فرود

 - 12 نفت گاز  –انبار نفت ري / نیروگاه ري 

 3.12 8 نفت کوره  –انبار نفت ري / نیروگاه منتظر قائم 

 15.22 12 نفت کوره  –انبار نفت اصفهان / نیروگاه اسالم آباد 

 1.39 8 نفت جت   –انبار نفت اصفهان / فرودگاه اصفهان 

 - 8 بنزين جت  –/ فرودگاه اصفهان  انبار نفت اصفهان

 1.61 8 نفت کوره  –انبار نفت تبريز / نیروگاه تبريز 

 182.87 12 اجزاي بنزين  –ماهشهر  45آبادان / مايل 

 793.74 26 نفت کوره  –آبادان / ماهشهر  

 - 8 گازمايع )میلیون کیلوگرم(  –بندر امام / ماهشهر 

 21359.09 (3)  - هاهجمع کارکرد خطوط لوله فرآورد

 ( لحاظ گردیده است. 4-57( کارکرد این خط در سرجمع جدول نفت خام )4
  بوده است. لومتريتن ک ونيليم 5/9724، 4931در سال  26"کارکرد خط بندرعباس / رفسنجان ( 2
 کار گرفته شده است.ه انتقال نفت خام ب یباشد که برایم رازيکارکرد داالن / ش لومتريتن ک ونيليم 499شامل ( 9
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 )هزار بشکه(               0814های کشور در پایان سال های نفتی در پاالیشگاهفرآورده و  خام مخازن نفت ( : ظرفیت0-11جدول )

 جمع بندرعباس الوان شیراز کرمانشاه تبریز تهران اصفهان اراک آبادان شرح
 18570.3 3650.0 600.0 485.0 480.0 870.0 2900.0 3276.5 3500.0 2808.8 خام نفت 

 3186.0 1100.0 587.5 237.0 - 253.5 - 590.0 - 418.0 میعانات گازي
 666.7 75.5 78.0 4.6 24.5 60.0 55.0 61.0 270.5 37.6 گاز مايع 

 3061.5 535.0 290.5 210.0 63.0 262.2 250.0 63.8 - 1387.0 بنزين موتور 
 136.5 - - 30.0 - - - - 80.5 26.0 بنزين سوپر 
 1779.4 - - - - 48.3 - 337.6 801.5 592.0 بنزين يورو 

 LL 30.0 - - - - - - - - 30.0 155بنزين 
 1598.5 360.0 - 100.0 69.2 186.3 150.0 64.0 145.0 524.0 نفت سفید 

 218.7 - - - 151.0 - - 67.7 - - نفت سفید صنعتی
 5809.8 830.0 585.5 345.0 119.5 425.8 - 475.0 - 3029.0 نفت گاز معمولی 

 986.0 - - - - - 315.0 81.0 340.0 250.0 نفت گاز يورو 
 10441.5 800.0 418.0 600.0 101.0 405.5 550.0 588.0 572.0 6407.0 نفت کوره 

 178.0 - - 60.0 - - 80.0 38.0 - - سوخت سبک جت
 889.3 - - 40.0 11.3 - 80.0 - - 758.0 پالتفرمیت 

 779.8 270.0 - 80.0 - - 160.0 99.4 94.4 76.0 سوخت سنگین جت
 593.4 230.0 - 100.0 - 193.4 70.0 - - - وکیوم باتوم

 161.3 - - 137.0 - 24.3 - - - - انواع قیر
 515.5 20.0 17.5 185.0 46.5 11.0 11.0 220.0 - 4.5 حاللها 

 245.1 100.0 - - - 122.0 16.0 7.1 - - روغن خام 
 3597.5 235.0 1159.0 506.0 25.2 72.5 45.0 67.8 50.0 1437.0 نفتاي سبک 

 2991.7 1480.0 - 256.0 36.5 298.4 55.0 - - 865.8 نفتاي سنگین
 BIPC 495.0 - - - - - - - - 495.0نفتاي 

 60.0 - - - - - - - 60.0 - پروپیلن
 105.5 30.0 - - 75.5 - - - - - ساير 

 35340.7 4965.5 2548.5 2653.6 723.2 2109.7 1837.0 2170.4 2413.9 15918.9 هاکل فرآوردهجمع 

 

 (0) 0831-14های های عمده نفتی طی سال ( : مصرف فرآورده0-13جدول )

 جمع نفت کوره نفت گاز نفت سفید بنزین گاز مایع سال/ شرح

های نفتی مصرف فرآورده
 )میلیون لیتر(



1316 4647.7 24168.7 7870.7 32690.1 17350.3 86727.4 

1313 4117.6 24496.4 7126.3 33851.5 18648.8 88240.6 

1311 4634.6 23619.4 6811.2 34026.3 20479.2 89570.7 

1311 4476.9 22365.2 5311.5 34711.2 15495.3 82360.1 

1315 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 36252.2 17176.9 87757.9 

1314 3910.3 25916.0 3450.7 30701.0 13392.1 77370.1 

متوسط رشد ساالنه طی 
 1.4- 3.2- 0.8- 9.8- 0.9 2.1- دوره )درصد(

های نفتی سهم فرآورده
 )درصد(

      

1316 5.4 27.9 9.1 37.7 20.0 100.0 

1313 4.7 27.8 8.1 38.4 21.1 100.0 

1311 5.2 26.4 7.6 38.0 22.9 100.0 

1311 5.4 27.2 6.4 42.1 18.8 100.0 

1315 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 4.2 28.9 6.0 41.3 19.6 100.0 

1314 5.1 33.5 4.5 39.7 17.3 100.0 

 ها. ( به استثنای مصارف پاالیشگاه4
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 0831-14های های مختلف طی سال( : مصرف بنزین در بخش0-11جدول )

 کشاورزی تجاری (0)عمومی خانگی سال / بخش
صنایع و 

 معادن

 هاینیروگاه ل و نقلحم

 وزارت نیرو
 جمع

 سایر کشتیرانی

 مصرف :

 )هزار لیتر(
         

1316 - 134615 507 22192 53285 43831 23912593 
(2)

1700 24168723 

1313 - 105039 1875 34171 60686 38065 24256261 
(2)

335 24496432 

1311 - 69077 670 36575 83767 52314 23376949 - 23619352 

1311 - 128742 629 4371 78646 111190 22041544 
(2)

61 22365183 

1315 - 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 

1314 - 47570 164 489 31374 39361 25797037 - 25915995 

          : )درصد(  سهم

1316 - 0.56 * 0.09 0.22 0.18 98.94 0.01 100.0 

1313 - 0.43 0.01 0.14 0.25 0.16 99.02 * 100.0 

1311 - 0.29 * 0.15 0.35 0.22 98.97 - 100.0 

1311 - 0.58 * 0.02 0.35 0.5 98.55 * 100.0 

1315 - 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 * * 0.18 0.4 99.24 * 100.0 

1314 - 0.18 * * 0.12 0.2 99.54 - 100.0 

 گردد.                                                                                                                                           ( شامل مصارف ارتش و ادارات می4
ساند بلکه به مصـرف حمـل و نقـل    رها به منظور توليد برق به مصرف نمیهای نفتی را در نيروگاه( وزارت نيرو بنزین دریافتی از شرکت ملی پخش فرآورده2

پخـش   یشـرکت ملـ   نیفـروش بنـز   زانيـ م 4931الـی   4996هـای   در سـال  گردد.رساند. لذا این رقم در تراز انرژی در ردیف حمل و نقل لحاظ میمی
  است.   بوده تريصفر هزار ل  و 29، 6، صفر، 499،  64،  صفر، 995 ،4799به ترتيب  رويبه وزارت ن رانیا ینفت یهافرآورده

 ناچيز است. دارقم  *
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  0814( : مصرف بنزین به تفكیک بخش و استان در سال 0-11جدول )
 )هزار لیتر(

(0)عمومی خانگی استان / بخش
 صنعتی کشاورزی تجاری 

 حمل و نقل
 جمع

 سایر کشتیرانی

 949688 948279 - 6 - - 1403 - آاربايشان شرقی

 766254 764908 - - 16 16 1314 - آاربايشان غربی

 299894 299688 - 112 - - 94 - اردبیل

 1894061 1889348 - 1820 - - 2893 - اصفهان

 957616 957583 - 19 - - 14 - البرز

 165751 165453 - - - - 298 - ايالم

 489101 478990 6838 281 - - 2992 - بوشهر

 5165078 5136114 - 15740 - - 13224 - تهران

 247317 247306 - - - - 11 - چهارمحال و بختیاري

 239825 239437 - - - - 388 - خراسان جنوبی 

 1772099 1767143 - 3612 - - 1344 - خراسان رضوي 

 179756 179658 - - 32 - 66 - خراسان شمالی 

 1321217 1307050 8857 483 26 - 4801 - خوزستان 

 307396 307208 - - - - 188 - زنشان

 281242 280511 - 56 - - 675 - سمنان

 878952 862325 10897 2679 - - 3051 - سیستان و بلوچستان

 1716506 1713989 - 859 - - 1658 - فارس

 447494 447147 - - - - 347 - قزوين

 455286 454950 - 48 - - 288 - قم

 392162 391343 - - - - 819 - کردستان

 1125013 1120613 - 3600 - - 800 - کرمان

 446740 445020 - - - - 1720 - کرمانشاه

 183795 183699 - - - - 96 - کهگیلويه و بويراحمد

 396143 395181 - - - - 962 - گلستان

 941259 940252 - 36 344 46 581 - گیالن

 389055 388597 - 18 - - 440 - لرستان

 1387065 1385374 - 1094 71 - 526 - زندرانما

 460409 459394 - 366 - - 649 - مرکزي

 730721 712225 12769 545 - 102 5080 - هرمزگان

 445700 445170 - - - - 530 - همدان

 483400 483082 - - - - 318 - يزد

 25915995 25797037 39361 31374 489 164 47570 - کل کشور 

 گردد.مصارف ارتش و ادارات می ( شامل4
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   0814در سال های عمده مصرف بخشهای مختلف به تفكیک ( : مصرف ماهانه بنزین در ماه0-10جدول )

 )میلیون  لیتر(  

 ماه / بخش 
 بنزین موتور 

 جمع
 بنزین معمولی  بنزین سوپر

 2235.2 2103.7 131.5 فروردين 
 2197.9 2077.7 120.2 ارديبهشت 

 2218.8 2131.3 87.5 رداد خ
 2139.7 2059.8 79.9 تیر 

 2358.6 2268.9 89.8 مرداد
 2372.9 2288.2 84.7 شهريور 

 2173.3 2090.1 83.2 مهر
 2030.7 1951.4 79.3 آبان
 2027.7 1917.9 109.8 آار
 1969.4 1885.3 84.0 دي

 2047.0 1962.4 84.5 بهمن
 2144.8 2048.9 95.9 اسفند 

 25916.0 24785.6 1130.4 عجم

 
 )میلیون لیتر در روز(                             0831-14های های مختلف طی سال( : متوسط مصرف بنزین در ماه0-12جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 ماه / سال 
 72.1 74.1 68.3 63.1 59.8 66.5 66.7 69.3 76.4 فروردين 

 70.9 65.8 64.4 61.6 57.4 61.6 63.9 66.4 79.3 رديبهشت ا

 71.6 68.7 67.0 62.6 59.1 61.7 63.1 67.1 79.4 خرداد 

 69.0 65.6 69.1 66.2 64.1 67.3 69.4 70.8 59.7 تیر 

 76.1 73.5 68.9 60.8 58.7 63.8 72.4 72.3 61.0 مرداد

 76.5 75.4 74.6 69.0 64.4 61.7 59.5 66.1 60.0 شهريور 

 72.4 70.0 69.0 65.4 60.8 62.7 69.2 67.4 56.8 مهر

 67.7 68.3 67.9 63.4 59.6 60.8 65.1 66.4 58.6 آبان

 67.6 66.8 65.5 61.0 58.5 60.2 61.6 63.6 57.5 آار

 65.6 66.3 65.1 60.1 55.9 56.5 59.5 63.3 57.6 دي

69.1 62.6 57.7 52.8 60.2 62.2 59.9 بهمن
 

67.4 68.2 

 74.0 72.7 73.0 66.6 63.2 59.0 64.1 67.4 66.9 اسفند 

 71.0 69.5 68.5 63.5 59.9 61.3 64.8 66.9 64.5 متوسط 
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(میلیون لیتر در روز)

1393 1394

نمودار )13- 1( : مصرف بنزین موتور در ماه های مختلف سال های 1393-94

 



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  154

 

 0831-14های های مختلف طی سال( : مصرف نفت سفید در بخش0-18جدول )

 صنعتی کشاورزی تجاری (0)عمومی خانگی سال / بخش
و  حمل

 نقل

 مصارف

 (2)غیر انرژی 

های نیروگاه

(8)وزارت نیرو 
 

 جمع

          )هزار لیتر( مصرف :

1316 7392104 166016 157872 39448 95980 - 
(4)

19270 - 7870690 

1313 6327969 171253 329499 31014 72558 - 
(5)

193980 - 7126273 

1311 6306689 75583 57326 19257 60339 - 
(6)

291270 
(3)

 726 6811190 

1311 4817320 66658 45862 107330 20306 - 254040 - 5311516 

1315 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 

1314 3162395 45269 25002 23016 9296 - 
(12)

184594.5 1158 3450731 

                   :)درصد(  سهم

1316 93.92 2.11 2.01 0.50 1.22 - 0.24 - 100.00 

1313 88.80 2.40 4.62 0.44 1.02 - 2.72 - 100.00 

1311 92.59 1.11 0.84 0.28 0.89 - 4.28 0.01 100.00 

1311 90.70 1.25 0.86 2.02 0.38 - 4.78 - 100.00 

1315 90.31 1.31 1.25 2.22 0.51 - 4.41 - 100.00 

1311 82.49 1.05 0.85 1.53 0.34 * 12.11 1.63 100.00 

1312 81.92 1.11 0.72 0.66 0.39 * 11.35 3.84 100.00 

1313 66.80 1.28 0.63 0.36 0.15 0.15 30.60 0.03 100.00 

1314 91.64 1.31 0.72 0.67 0.27 - 5.35 0.03 100.00 

 گردد.                                                                          ( شامل مصارف ارتش و ادارات می4
 گردد. ها میفيد پتروشيمی( شامل مصرف خوراك نفت س2 
کنـد، بلکـه بـه منظـور گرمـایش       ها به منظور توليد برق استفاده نمی های نفتی را در نيروگاه ( وزارت نيرو نفت سفيد دریافتی از شرکت ملی پخش فرآورده9

 گردد.  نماید. لذا در محاسبه تراز انرژی این رقم در بخش عمومی )ادارات( لحاظ می محيطی مصرف می
 اند.                                                                                               هزار تن مصرف نفت سفيد داشته 92/2هزار تن و پتروشيمی اراك  3/42ميزان به  4996 ( پتروشيمی بيستون در سال1
 اند.هزار ليتر مصرف نفت سفيد داشته 24و  116، 69ادل (  اصفهان و بيستون به ترتيب معLAB، پتروشيمی اراك، الکيل بنزن خطی )4997( در سال 5
 اند.ميليون ليتر مصرف نفت سفيد داشته 95/9و  295/5(  اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، الکيل بنزن خطی )4999( در سال 6
ردد. لـذا در محاسـبه تـراز انـرژی ایـن رقـم در بخـش        گـ شود، بلکه صرف گرمایش محيط می( از آنجا که از نفت سفيد در بخش حمل و نقل استفاده نمی7

 گردد. عمومی لحاظ می
 اند.ميليون ليتر مصرف نفت سفيد داشته 35/17و  61/569(  اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، الکيل بنزن خطی )4934( در سال 9
 است.  های وزارت نيرو با نفت گاز ممزوج شده ( رقم مصرفی نفت سفيد در نيروگاه3

 اند.مصرف نفت سفيد داشتههزار تن  4/995 مترمکعب در روز و  923 (  اصفهان و بيستون به ترتيب معادلLAB، الکيل بنزن خطی )4932( در سال 49
   اند.د داشتههزار تن مصرف نفت سفي 2/436 مترمکعب در روز و  9311 (  اصفهان و بيستون به ترتيب معادلLAB، الکيل بنزن خطی )4939( در سال 44
 اند.هزار تن مصرف نفت سفيد داشته 392/47و  9/293، بيستون و شازند اراك به ترتيب به ميزان 4931( در سال 42
 مقدار ناچيز است. *
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                    0814های کشور در سال کننده و استانهای مصرف( : مصرف نفت سفید به تفكیک بخش0-14جدول )

 )هزار لیتر(

(0)عمومی خانگی ان / بخشاست
 صنعتی کشاورزی تجاری 

حمل و 

 نقل

 مصارف

 غیر انرژی

های  نیروگاه

 وزارت نیرو
 جمع

 101600 - - - 36 2 42 1214 22224 آاربايشان شرقی

 543340 253 - - 327 411 5099 10469 526781 آاربايشان غربی

 69249 - - - 62 6 - 76 69105 اردبیل

 49332 - - - 231 305 1693 846 46257 اصفهان

 34080 - - - 24 38 6 268 33744 البرز

 36489 - - - - 253 - 161 36075 ايالم

 17266 - - - 10 - - 10 17246 بوشهر

 29183 - - - 1359 1080 1082 1405 24257 تهران

 21581 - - - 433 672 127 1250 19099 چهارمحال و بختیاري

 93740 - - - 313 99 1836 2679 88813 خراسان جنوبی 

 308612 - - - 268 34 2828 910 304572 خراسان رضوي 

 69346 - - - 20 62 - 91 69173 خراسان شمالی 

 45206 - - - 303 146 - 310 44447 خوزستان 

 81031 - - - 6 - - 149 80876 زنشان

 19613 - - - 178 339 - 754 18342 سمنان

 445394 - - - 400 - 1496 7181 436317 سیستان و بلوچستان

 170842 - - - 411 1285 515 799 167832 فارس

 42215 - - - 6 6 96 167 41940 قزوين

 7149 - - - 18 6 18 166 6941 قم

 136251 - - - 3 18 21 5156 131053 کردستان

 126916 - - - 1081 - 732 2177 122926 کرمان

 338297 - 170022 - 81 43 14 2934 165203 کرمانشاه

 23890 - - - - 317 - 44 23529 کهگیلويه و بويراحمد

 63958 - - - 156 - - 256 63546 گلستان

 176116 - - - 576 4414 56 1649 169421 گیالن

 108902 - - - 14 - 67 267 108554 لرستان

 153083 905 - - 218 13240 154 1748 136818 مازندران

 32432 - 14573 - 18 30 824 547 16440 مرکزي

 14903 - - - 1080 - - 168 13655 هرمزگان

 52093 - - - 1212 191 8271 661 41758 همدان

 38622 - - - 452 12 18 257 37883 يزد

 3450730 1158 184595 - 9296 23016 25002 45269 3164325 کل کشور 

 گردد.( شامل مصارف ارتش و ادارات می4



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  165

 

 (0) 0814های عمده مصرف در سال  ( : مصرف ماهانه نفت سفید به تفكیک ماه و بخش0-15جدول )

 ) هزار لیتر( 

 جمع (2)سایر صنایع خانگی و تجاری ماه / بخش

 144.6 1.2 0.2 143.2 فروردين 

 115.7 5.0 0.2 110.6 ارديبهشت 

 96.3 4.4 0.3 91.6 خرداد 

 102.2 5.6 0.2 96.4 تیر 

 123.0 3.8 0.4 118.9 دادمر

 199.2 4.7 0.4 194.1 شهريور 

 334.2 5.2 0.7 328.3 مهر

 550.8 10.0 1.6 539.2 آبان

 514.0 9.4 1.7 502.9 آار

 475.2 8.8 1.2 465.2 دي

 374.8 7.3 1.7 365.7 بهمن

 236.1 4.1 0.8 231.3 اسفند 

 3266.1 69.4 9.3 3187.4 جمع

 گردد. ها نمیمی( شامل مصرف پتروشي4
 باشد. ( شامل ادارات، نيروهای مسلح، کشاورزی، تجاری، نيروگاه، کشتی و حمل و نقل می2

 

      (2و  0) 0831-14های های مختلف طی سال( : متوسط مصرف نفت سفید در ماه0-11جدول )
 )میلیون لیتر در روز(

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 ماه / سال

 4.7 5.6 4.3 7.4 5.8 7.2 10.6 7.6 15.4 فروردين 

 3.7 4.5 5.5 6.5 6.7 8.7 11.1 9.7 11.6 ارديبهشت 

 3.1 3.9 5.0 5.3 4.8 8.5 7.4 9.9 8.6 خرداد 

 3.3 4.0 5.9 5.2 4.9 5.0 8.0 11.2 8.7 تیر 

 4.0 4.5 6.0 6.9 6.8 9.7 9.9 12.0 12.8 مرداد

 6.4 7.6 8.9 10.3 11.1 12.7 15.7 18.7 18.8 شهريور 

 11.1 13.1 13.6 14.6 17.2 19.5 26.8 22.5 27.4 مهر

 18.4 19.4 19.1 20.4 23.7 24.2 27.2 30.2 30.0 آبان

 17.1 16.9 20.4 20.5 23.8 23.7 30.5 29.4 28.9 آار

 15.8 15.7 22.0 17.9 18.9 17.1 25.9 28.7 30.1 دي

 12.5 12.9 18.7 16.0 20.1 16.4 23.5 25.9 31.4 بهمن

 8.1 12.4 13.1 12.2 20.0 14.8 19.5 16.4 20.1 اسفند 

 ● ● ● ● ● ● ● ● 0.1 خط لوله 

 9.0 10.0 11.9 11.9 13.5 13.9 18.0 18.4 20.2 (3) متوسط 

 گردد. ها نمی( شامل مصرف پتروشيمی4
 هزار ليتر در روز بوده است.  35ه و تأسيسات جانبی آنها های خطوط لولخانهمتوسط مصرف نفت سفيد تلمبه 4996 ( در سال2
 باشد.( عمدتاً ناشی از اشتباهات آماری می4-76( و )4-79( اختالف آماری بين جداول )9

    باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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 (0) 0831-14های های مختلف طی سال( : مصرف نفت گاز در بخش0-11جدول )

 صنعتی کشاورزی تجاری (2)عمومی خانگی سال/ بخش

 های نیروگاه حمل و نقل
 وزارت نیرو

سایر 

 (8) نیروگاهها
 جمع

 سایر کشتیرانی

مصرف : 

 )هزار لیتر(
          

1316 768934 1328204 719480 4142399 3102573 487378 17583938 4083178 473982 32690066 

1313 673257 1201124 774221 4412787 3322169 631896 18438936 3426579 970555 33851524 

1311 656184 1080527 461219 4491322 3084998 781771 18536209 3802358 1131740 34026328 

1311 382547 952513 356850 4441262 2922853 711039 19025171 4507601 1411369 34711205 

1315 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 

1314 78581 679663 174764 3163353 2375744 715963 17429678 1303083 4780151 30700980 

  سهم

 : )درصد(
              

1316 2.35 4.06 2.20 12.67 9.49 1.49 53.79 12.49 1.45 100.00 

1313 1.99 3.55 2.29 13.04 9.81 1.87 54.47 10.12 2.87 100.00 

1311 1.93 3.18 1.36 13.20 9.07 2.30 54.48 11.17 3.33 100.00 

1311 1.10 2.74 1.03 12.79 8.42 2.05 54.81 12.99 4.07 100.00 

1315 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 

1314 0.26 2.21 0.57 10.30 7.74 2.33 56.77 4.24 15.57 100.00 

 گردد.          های صنایع بزرگ و بخش خصوصی می( شامل نيروگاه9گردد.           ( شامل مصارف ارتش و ادارات می2ها.         ( به استثنای مصارف پاالیشگاه4
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( میلیون لیتر ) نمودار )14- 1( : روند مصرف نفت گاز طی سال های 1386-94

 



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  162

 

           0814های کشور در سال کننده و استانهای مصرف( : مصرف نفت گاز به تفكیک بخش0-13جدول )
 )هزار لیتر( 

 صنعتی زیکشاور تجاری (0)عمومی خانگی استان / بخش
 حمل و نقل

 جمع (8)هانیروگاه
 سایر (2)کشتیرانی

 220522 616 220424 - 62326 116265 3226 12124 122 آاربايشان شرقی

 1204067 493068 415063 - 37653 211389 16496 28431 1967 آاربايشان غربی

 482238 175128 215670 - 17858 70567 1405 1520 90 اردبیل

 153406 1050 21876 530 فهاناص
(4)
 109282 - 2132450 237065 2546377 

 575706 238070 223165 - 36082 43883 3405 14863 16238 البرز

 200587 - 136694 - 41570 13634 598 4136 3955 ايالم

 997720 326193 275773 130300 227077 20422 2329 15452 174 بوشهر

 2545191 826394 1404998 - 56301 82935 2684 151492 20387 تهران

 236874 - 193047 - 9941 27856 1654 4376 - چهارمحال و بختیاري

 441646 71589 274107 - 30287 36827 1793 26940 103 خراسان جنوبی 

 1724877 164057 1213463 - 80621 253532 2689 10075 440 خراسان رضوي 

 282570 86479 153496 - 15553 24567 213 2146 116 خراسان شمالی 

 2219912 169823 1320760 145910 336961 214484 6821 20116 5037 خوزستان 

 464921 109012 255974 - 37980 58484 - 2793 678 زنشان

 547928 82764 379411 - 24827 54379 36 6511 - سمنان

 1970467 853089 691412 83363 95309 171961 27223 45824 2286 سیستان و بلوچستان

 1916847 292399 1132646 - 97835 368169 401 25105 292 فارس

 838872 239303 450276 - 35285 93867 11638 8275 228 قزوين

 665651 153165 472584 - 10783 17977 249 10893 - قم

 514720 163941 197886 - 39875 106445 1753 4759 61 کردستان

 1570745 205193 883093 - 263538 163942 4117 50186 676 کرمان

 801636 183539 469752 - 26124 81031 1918 38894 378 کرمانشاه

 141773 - 123455 - 4071 12572 376 981 318 کهگیلويه و بويراحمد

 472590 91460 198486 - 13993 161124 1098 5795 634  گلستان

 1001313 576779 314211 8651 26784 59283 5777 9189 639 گیالن

 548562 169 400685 - 35157 72592 31315 7486 1158 لرستان

 795610 12192 558631 13343 54777 122393 6969 10553 16752 مازندران

 712648 1709 533030 - 60107 96629 126 18868 2179 مرکزي

 1646841 213520 593102 334396 326213 42765 33572 103171 102 هرمزگان

 547351 - 384247 - 21287 134876 1150 5349 442 همدان

 984869 116518 651827 - 133227 74397 1933 4434 2533 يزد

 30700980 6083234 17429678 715963 2375744 3163353 174764 679663 78581 کل کشور 

 باشد.  های مرتبط با مصرف کشتيرانی می ها به استانهای نفتی استانکشتيرانی مربوط به فروش ادارات پخش فرآورده مالحظه: آمار فروش نفت گاز در بخش
 گردد. ( شامل مصارف ارتش و ادارات می4
 باشد.   ( مصارف کشتی صرفاً داخلی می2
 گردد. های وزارت نيرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ می( شامل نيروگاه9
 ها لحاظ گردیده است.   هزار ليتر در ستون نيروگاه42597رفی مولدهای برق صنایع بزرگ به ميزان ( سوخت مص1
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 )میلیون لیتر(               0814های عمده مصرف کننده در سال  ( : مصرف ماهانه نفت گاز به تفكیک ماه و بخش0-11جدول )

 جمع (8)سایر (2)ها اهنیروگ حمل و نقل (0)صنعت کشاورزی خانگی و تجاری ماه / بخش

 2244.0 108.0 548.2 1233.3 133.8 207.5 13.2 فروردين 

 2524.6 133.6 238.8 1644.9 192.3 297.9 17.2 ارديبهشت 

 2519.4 110.9 309.1 1592.5 209.5 278.4 19.0 خرداد 

 2598.8 101.7 546.0 1476.8 203.6 251.0 19.7 تیر 

 2661.1 108.8 540.1 1512.5 221.6 258.1 20.0 مرداد

 3016.5 111.7 845.1 1559.6 216.2 264.3 19.6 شهريور 

 2657.6 112.4 563.5 1487.1 205.6 266.6 22.5 مهر

 2546.1 117.4 470.9 1406.1 206.5 322.7 22.6 آبان

 2341.2 114.0 309.6 1388.3 206.3 299.8 23.2 آار

 2415.0 129.0 488.0 1343.0 195.4 235.5 24.1 دي

 2446.2 119.9 524.8 1344.7 193.3 239.7 23.8 بهمن

 2280.9 128.2 236.9 1441.1 204.3 241.8 28.5 اسفند 

 30251.4 1395.6 5621.0 17429.7 2388.3 3163.4 253.3 جمع

های  ول، ارقام فروش نفت گاز شرکت ملی پخش فرآوردهباشد. در این جد بين جداول ناشی از ميزان فروش و مصرف این فرآورده می  ( اختالف آمار نيروگاه4
، از کل نفت گاز 4931د. در سال نرسان نفتی به صنایع ارائه گردیده است. صنایع بخشی از نفت گاز دریافتی را در واحدهای نيروگاهی خود به مصرف می

ها در  است در محاسبات تراز انرژی باید ميزان سوخت مصرفی نيروگاهاند. بدیهی  ليتر را در واحدهای نيروگاهی به مصرف رساندههزار 42597 دریافتی،
 بخش نيروگاهی لحاظ گردد. 

باشد. در این جدول، ارقام فروش نفت گاز شرکت ملی پخش  بين جداول ناشی از ميزان فروش و مصرف این فرآورده می  ( اختالف آمار نيروگاه2
، کل 4931د. در سال ننمای ها مقداری از نفت گاز دریافتی را ذخيره و مابقی را مصرف می است. نيروگاه ها ارائه گردیده های نفتی به نيروگاه فرآورده
اند. بدیهی است در محاسبات تراز انرژی باید ميزان  نفت گاز مصرف نموده ليترهزار  6999291های وزارت نيرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ  نيروگاه

 حاسبات مصرف لحاظ نمود. ها را در م سوخت مصرفی نيروگاه
  گردد. های عمومی و کشتيرانی می ( شامل بخش9
 

 )میلیون لیتر در روز(                      (0)0831-14های های مختلف طی سال( : متوسط مصرف نفت گاز در ماه0-31جدول )

 0814 0818 (2)0812 (2)0810 (2)0811 (2)0831 0833 0831 0831 ماه / سال

 72.4 72.4 76.3 78.6 69.6 76.1 77.1 70.8 70.5 ين فرورد

 81.4 81.4 114.9 95.3 83.5 87.7 88.7 87.7 80.8 ارديبهشت 

 81.3 81.3 103.9 90.8 87.4 93.6 89.7 90.3 82.7 خرداد 

 83.8 83.8 105.4 100.9 98.0 111.9 93.9 91.0 82.7 تیر 

 85.8 85.8 104.1 99.8 100.3 104.4 91.6 88.8 83.2 مرداد

 97.3 97.3 101.9 93.8 94.9 98.2 96.8 90.6 81.9 شهريور 

 88.6 88.6 98.4 93.9 89.3 100.0 98.3 90.4 86.2 مهر

 84.9 84.9 99.6 92.0 106.6 105.9 100.3 95.7 91.3 آبان

 78.0 78.0 120.1 106.3 110.1 100.0 117.7 100.1 99.8 آار

 80.5 80.5 127.6 122.2 112.8 96.0 96.0 107.8 98.6 دي

 81.5 81.5 119.7 105.6 109.9 96.9 98.3 103.4 110.6 بهمن

 78.7 78.7 109.2 98.5 102.1 82.3 100.0 86.0 99.6 اسفند 

 ● ● ● ● ● ● ● ● 0.02 خط لوله 

 82.9 82.9 106.8 98.1 96.9 96.1 95.7 91.8 88.8 متوسط

 هزار ليتر در روز بوده است.  29و  92، 92های خطوط لوله و تأسيسات جانبی آنها به ترتيب  خانه متوسط مصرف نفت گاز تلمبه 4996لغایت  4991های ( در سال4   
باشد. در این جدول، ارقام فروش نفت گاز شرکت  ها می ( ناشی از اختالف بين ميزان فروش و مصرف نفت گاز در نيروگاه4-77( اختالف آماری با جدول )2

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                            ها لحاظ گردیده است. های نفتی به نيروگاه ش فرآوردهملی پخ
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 0831-14های های مختلف طی سال( : مصرف نفت کوره در بخش0-30جدول )

  (2)حمل و نقل صنعتی کشاورزی تجاری (0)عمومی خانگی سال / بخش
های نیروگاه

 وزارت نیرو

سایر 

 (8)ها نیروگاه
 جمع

  مصرف : 
 )هزار لیتر(

         

1316 - 435013 1254800 - 6263871 961925 8434723 - 17350332 

1313 4049 139953 1413741 21546 7259408 899431 8910631 - 18648759 

1311 - 211219 1025294 - 6274432 3426791 9541490 - 20479226 

1311 - 202118 1000566 60 5414717 19066 8858794 - 15495321 

1315 - 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 

1314 - 13171 138958 492 1491655 4802023 6194225 751572 13392096 

          : )درصد(  سهم

1316 - 2.51 7.23 - 36.10 5.54 48.61 - 100.0 

1313 0.02 0.75 7.58 0.12 38.93 4.82 47.78 - 100.0 

1311 - 1.03 5.01 - 30.64 16.73 46.59 - 100.0 

1311 - 1.30 6.46 * 34.94 0.12 57.17 - 100.0 

1315 - 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 

1314 - 0.10 1.04 0.004 11.14 35.86 46.25 5.61 100.0 

 گردد.                                                                                           ( شامل مصارف ارتش و ادارات می4
          گردد.                                ( شامل مصارف کشتی و سایر حمل و نقل می2
 گردد. های بخش خصوصی می( شامل نيروگاه9

 ناچيز است. دارقم  *
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           0814های کشور در سال کننده و استانهای مصرف( : مصرف نفت کوره به تفكیک بخش0-32جدول )
 )هزار لیتر( 

 جمع (8)هانیروگاه (2)حمل و نقل تیصنع کشاورزی تجاری (0)عمومی خانگی استان / بخش

 462361 423592 - 38653 - 116 - - آاربايشان شرقی

 92121 - - 91438 260 267 156 - آاربايشان غربی

 3744 - - 3744 - - - - اردبیل

 92082 3443 - 72062 - 16560 17 - اصفهان

 78823 51103 - 19908 - 7734 78 - البرز

 19335 - - 19335 - - - - ايالم

 12689 - - 12689 - - - - بوشهر

 68201 - - 44600 30 23175 396 - تهران

 17178 - - 16908 - - 270 - چهارمحال و بختیاري

 26101 - - 19572 - 6529 - - خراسان جنوبی 

 525115 487658 - 28460 - 7389 1608 - خراسان رضوي 

 9340 - - 9273 - 67 - - خراسان شمالی 

 1685921 843295 720624 121573 202 - 227 - خوزستان 

 25108 - - 25108 - - - - زنشان

 42880 - - 42624 - 114 142 - سمنان

 695606 380815 - 308476 - - 6315 - سیستان و بلوچستان

 102526 - - 102375 - - 151 - فارس

 747031 682539 - 63348 - 1016 128 - قزوين

 44907 - - 1360 - 43322 225 - قم

 22641 - - 22641 - - - - کردستان

 230698 109888 - 99674 - 19561 1575 - کرمان

 850321 798559 - 48402 - 2160 1200 - کرمانشاه

 3723 - - 3723 - - - - کهگیلويه و بويراحمد

 4128 - - 4128 - - - -  گلستان

 4502 - - 4502 - - - - گیالن

 5228 - - 4675 - 527 26 - نلرستا

 1514463 1441886 - 71468 - 1092 17 - مازندران

 107480 91005 - 9758 - 6102 615 - مرکزي

 5105223 981224 4081399 42575 - - 25 - هرمزگان

 693467 650790 - 42677 - - - - همدان

 99153 - - 95926 - 3227 - - يزد

 13392096 6945797 4802023 1491655 492 138958 13171 - کل کشور 

 گردد. ( شامل مصارف ارتش و ادارات می4
 گردد. ( شامل مصارف کشتی و سایر حمل و نقل می2
 باشد.  ها میو سایر نيروگاه های وزارت نيرو( شامل نيروگاه9
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 )میلیون لیتر(                                (0) 0814های مختلف در سال ( : مصرف ماهانه نفت کوره در بخش و ماه0-38جدول )

 جمع (8)سایر (2)حمل و نقل صنایع نیروگاه ماه / بخش

 866.9 9.7 153.8 78.5 624.9 فروردين 

 1135.0 15.3 486.5 116.0 517.2 ارديبهشت 

 993.1 16.4 219.3 112.9 644.5 خرداد 

 1270.9 15.2 371.8 106.4 777.5 تیر 

 1239.8 15.6 418.6 114.6 690.9 مرداد

 1325.1 15.6 520.4 135.0 654.0 شهريور 

 1070.6 16.2 388.4 131.3 534.7 مهر

 1251.2 14.9 587.6 128.5 520.2 آبان

 1040.8 11.0 287.3 205.9 536.6 آار

 1280.1 7.7 413.9 172.2 686.3 دي

 1198.0 6.6 399.5 104.2 687.6 بهمن

 1275.7 8.3 554.8 86.3 626.3 اسفند 

 13947.2 152.6 4802.0 1491.7 7500.9 جمع 

هـای  باشد. در این جدول، ارقام فروش نفت کوره شرکت ملـی پخـش فـرآورده   ( اختالف آمار نيروگاه بين جداول ناشی از ميزان فروش و مصرف این فرآورده می4
نمایند. بدیهی است در محاسبات تـراز انـرژی بایـد    ت کوره دریافتی را ذخيره و مابقی را مصرف میها مقداری از نفها ارائه گردیده است. نيروگاهنفتی به نيروگاه

 ها را در محاسبات مصرف لحاظ نمود.  ميزان سوخت نيروگاه
 گردد.( شامل مصارف کشتی و سایر حمل و نقل می2
 گردد.های خانگی، عمومی، تجاری و کشاورزی می( شامل بخش9
 

 )میلیون لیتر  در روز(                (0)0831-14های های مختلف طی سالمتوسط مصرف نفت کوره در ماه( : 0-34جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 ماه / سال 

 28.0 44.3 39.0 36.7 29.8 36.5 46.8 34.7 35.1 فروردين 

 36.6 35.9 49.9 39.8 24.6 41.5 50.0 36.6 28.5 ارديبهشت 

 32.0 39.8 51.3 44.7 39.0 37.2 71.0 47.5 29.1 خرداد 

 41.0 51.3 49.2 56.9 45.7 42.3 67.7 49.8 30.7 تیر 

 40.0 43.9 53.1 55.0 52.2 48.6 53.5 44.5 41.0 مرداد

 42.7 55.4 54.4 59.6 44.3 42.6 57.4 44.5 38.7 شهريور 

 35.7 49.1 51.2 51.9 31.6 48.5 54.7 38.0 42.4 مهر

 41.7 53.2 49.3 48.5 48.9 50.0 58.3 48.8 49.2 آبان

 34.7 59.3 52.5 56.4 48.3 57.7 74.0 60.4 61.6 آار

 42.7 53.6 57.2 60.0 44.1 58.1 67.7 60.0 46.3 دي

 39.9 52.0 57.2 59.2 52.3 56.2 62.3 55.0 55.9 بهمن

 44.0 37.5 45.1 52.3 54.7 47.9 56.9 45.1 58.6 اسفند 

 38.3 47.9 50.8 51.8 42.9 47.2 60.0 47.0 42.9 متوسط 

هـای  باشد. در این جدول، ارقام فروش نفت کوره شرکت ملـی پخـش فـرآورده   اختالف آمار نيروگاه بين جداول ناشی از ميزان فروش و مصرف این فرآورده می( 4
نماید. بدیهی است در محاسـبات تـراز انـرژی بایـد     از نفت کوره دریافتی را ذخيره و مابقی را مصرف میها مقداری ها ارائه گردیده است. نيروگاهنفتی به نيروگاه

 نمود.   ها را در محاسبات مصرف لحاظميزان سوخت نيروگاه
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  0831-14های ( : مصرف گاز مایع به تفكیک بخش طی سال0-35) جدول

 جمع اهسایر بخش حمل و نقل تجاری/ عمومی  خانگی سال / بخش

      )تن(مصرف : 

1316 2084448 
(1)

 224840 266450 2575738 

1313 1856748 
(1)

 161932 263288 2281967 

1311 1572091 
(1)

 472472 523926 2568488 

1311 (2)
 2093913 130729 

(3)
 256479 2481121 

1315 (2)
 2107970 37469 

(4)
 99924 2245363 

1311 1626138 486780 21593 
(4)

 72834 2207346 

1312 (2)
 2213287 14600 -

 
2227887 

1313 1635522 383658 23368 
(4)

 16715 4052332 

1314 ● ● ● ●
 

2167066 

      : )درصد(  سهم

1316 80.93 
(1)

 8.73 10.34 100.00 

1313 81.37 
(1)

 7.10 11.54 100.00 

1311 61.21 
(1)

 18.39 20.40 100.00 

1311 (2)
 84.39 5.27 10.34 100.00 

1315 (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 79.42 18.63 0.13 0.81 100.00 

1314 ● ● ● ●
 

100.00 

 باشد. ( شامل بخش خانگی و تجاری می2               ها لحاظ گردیده است.  در سایر بخش 4993های قبل از سال   ( رقم بخش تجاری در سال4
 گردد.  ( فقط شامل بخش صنایع می1                                                 باشد. تن نيز میهزار  432779( شامل بخش صنایع به ميزان 9

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
 

 )تن در روز(                                      0831-14های ی مختلف طی سالها( : متوسط مصرف گاز مایع در ماه0-31جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 ماه / سال 

 5397 5082 6055 6129 5825 6027 6599 5666 5987 فروردين 

 5138 5183 6091 5755 5641 5820 6377 5650 5445 ارديبهشت 

 5242 4870 5844 5805 5759 8081 5997 5386 5038 خرداد 

 5146 5212 5726 5681 5738 6542 6419 5298 5220 تیر 

 5305 5194 5621 5227 5645 6493 6638 5372 5124 مرداد

 5807 5409 5865 5764 5796 6794 7421 5909 5717 شهريور 

 6703 5536 5972 6054 6375 6854 7162 5952 6201 مهر

 6615 5894 6597 6240 6505 7204 7327 6565 6484 آبان

 6369 6139 6288 6622 6982 7355 7607 7281 7000 آار

 6716 6219 6376 6646 6615 7209 7988 7213 6854 دي

 6486 5512 6359 6236 6415 6562 7530 6545 7623 بهمن

 6322 5581 6513 6275 6622 6661 7485 6250 7058 اسفند 

 5937 5486 6109 6036 6152 6798 7046 6082 6132 متوسط 
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 )هزار مترمکعب(                                                        0831-14های های نفتی طی سال ( : مصرف سایر فرآورده0-31جدول )

 سال
بنزین هواپیما 

011 LL 
 حاللها

سوخت سبک 

 (JP4)جت 

سوخت سنگین 

 (ATK)جت 
(0)روغنها

(2)قیر 
 

سایر 

 ها فرآورده
 جمع

1316 1.1 98.0 93.0 1178.0 
(3) 

1597.0 4332.0 2151.0 9450 

1313 1.0 70.0 105.4 1182.9 
(3)

1653.7 3629.0 3148.0 9790 

1311 1.0 62.3 94.0 1383.7 
(3)

1309.1 4425.1 2310.0 9585 

1311 1.4 50.8 89.0 1430.4 
(3)

557.0 1219.1 
(4)

2718.1 6066 

1315 1.1 3.5 72.9 1346.0 6.0 776.2 
(5)

1744.5 3950 

1311 0.4 6.3 68.2 1339.5 43.4 669.5 
(6)

2828.2 4956 

1312 0.2 2.2 55.0 1396.6 28.9 45.9 
(7)

0.15 1529 

1313 0.6 1.9 68.0 1505.5 
(8)
● 

(8)
● 

(9)
4830.7 6406.7 

1314 0.6 1.3 52.1 1588.0 
(8)
●

 (10)
29.90

 (11)
5414.45

 
10766.7 

 گردد.                        های وارداتی می های پایه، خام، صنعتی، موتور و ترانسفورماتور و انواع روغن( شامل روغن4
      گردد.  وکيوم سالپس، مالچ و آیزوریسایکل و آیزوفيد می ،( شامل انواع قير، وکيوم باتوم2
 گيرد.  بر می باشد اما مصرف نفتا و پالتفرميت مصرفی در پتروشيمی را در ( شامل گوگرد نمی1              باشد.                  ( فقط شامل روغن خام می9
 گيرد.    بر می را در 1باشد اما مصرف نفتا و رافينت و بنزین یورو  ( شامل گوگرد نمی5
 گيرد.  ل توربين و پروپان را دربرمیباشد اما مصرف نفت سفيد آیزوماکس، نفت گاز آیزوماکس، متانو ( شامل گوگرد نمی6
 گيرد. الزم به ذکر است که نفت سفيد ایزوماکس و نفت گاز آیزوماکس در این سال توزیع نشده است. باشد اما متانول توربين و پروپان را در بر می ( شامل گوگرد نمی7
 باشد. ( به علت خصوصی سازی، اطالعات در دسترس نمی9
 گيرد. ، نفتا و مالچ را دربرمی5و  1اشد اما مصرف بنزین استحصالی، بنزین یورو ب( شامل گوگرد نمی3

    باشد.، بنزین پالتفرميت و پروپيلين )گازمایع( می1( شامل بنزین یورو 44                         گردد.( شامل وکيوم باتوم و مالچ می49

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
 

 0831-14های  های پتروشیمی به استثنای گازطبیعی طی سالراک مصرفی در مجتمع( : خو0-33جدول )
 )هزار مترمکعب(

 بنزن گاز مایع هیدروژن مازوت نفت سفید پالتفرمیت پنتان نفتا سال
1313 2724.5 75.0 200.6 193.9 8.4 10.6 43.8 - 

1311 2587.9 54.4 165.0 291.3 9.6 12.0 - - 

1311 2450.3 76.3 170.1 254.0 8.4 7.7 - - 

1315 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 1598.6 - 15.6 43.3 16.1 

1314 2208.3 119.4 449.7 246.0 - 2.4 - 15.0 

 
 ... ادامه0831-14های  های پتروشیمی به استثنای گازطبیعی طی سالاک مصرفی در مجتمع( : خور0-33جدول )

 )هزار تن(
 پروپان اتان میعانات گازی مایعات گازی سال

1313 3154.0 4092.0 2968.3 47.9 
1311 3060.3 4881.6 3409.7 47.1 
1311 2994.1 5549.2 

(1)
4407.8 49.6 

1315 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 

1314 2588.4 5581.0 3634.3 - 

 گردد. هزار تن گازهای اتان و باالتر نيز می 9/2731( شامل 4
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 )دالر /  بشکه(                   2111-2105های خام سبک و سنگین ایران طی سالهای اسپات نفت ( :  قیمت0-31جدول )

 خام سنگین ایراننفت  خام سبک ایراننفت  سال
2553 69.3 67.1 
2551 94.7 91.5 
2551 61.3 60.6 
2515 78.2 76.7 
2511 108.3 106.1 
2512 109.8 109.1 
2513 107.2 105.7 
2514 97.3 96.2 

2510 51.47 48.82 
 42.84 47.42 ژانويه
 53.26 55.97 فوريه
 51.27 54.79 مارس
 56.26 59.34 آوريل

 61.38 63.97 مه
 59.86 62.28 ژوئن
 54.86 55.76 جوالي
 46.25 45.74 اوت

 44.62 46.16 سپتامبر
 44.55 47.05 اکتبر
 38.92 43.17 نوامبر
 31.73 35.98 دسامبر

 . http:www.opec.orgمأخذ : 
 

 لیتر( /  سنت)                0831-14های طی سالدر بازار خلیج فارس های نفتی وب فرآورده( : قیمت ف0-11جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 فرآورده / سال
 39.4 60.9 72.1 75.2 75.9 57.2 47.5 56.0 50.3 بنزين موتور سوپر

 39.4 60.9 72.1 75.2 75.9 57.2 46.5 54.9 49.3 بنزين موتور معمولی
 35.4 61.9 74.7 77.8 79.2 59.9 46.9 66.8 58.4 نفت سفید

 35.0 61.4 74.8 77.4 78.8 59.2 46.4 65.2 57.4 نفت گاز
 22.8 44.9 56.0 59.5 62.1 45.4 38.6 41.6 38.3 نفت کوره

 795.7 692.8 878.4 897.3 881.9 740.0 572.9 697.2 671.6 گاز مايع )دالر / تن(

 
 )ريال /  لیتر(                                     0811-14های های عمده نفتی طی سال ( :  قیمت اسمی فروش فرآورده0-10جدول )

 0814 0818 0812 0810 0811 فرآورده / سال
1000 و 4000 و 2000 بنزين معمولی 4000 و 2000  4000 و 2000  4000 و 2000 و 10000   10000 

1500 و  5000 و 2000 وپربنزين س 5000 و 2000  5000 و 2000  5000 و 2000 و 11000   12000 

1000 و 1500 1000 1000 1000 نفت سفید   1500 

      نفت گاز

 3500 3500 نیروگاه  -     
1500 و 3500  

5000 2100 

1500 و 3500 هاساير بخش  -      1500 و 3500  4500 و 3500 و 5000   3000 

 15564 ● 10000 12000 ● (JP4)سبک جت سوخت 

 ● (ATK)سوخت سنگین 
 4000 – 99/9/34الی  4/4/34از 

 6000 5000 ● 2000 – 99/42/34الی  4/3/34از 

      نفت کوره

 نیروگاه  -      
4000 4000 4000 

1300 1300 

 3000 4500 هاساير بخش  -     

1200 و 4260 و 5400 3000 و 4400 و 5400 گازمايع   5400 6500 ● 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 -

 خطوط لوله انتقال گازطبيعي احداث  -

 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(               0831-14های ( : برآورد ذخایر و تولید انباشتی گازطبیعی کشور طی سال0-12دول )ج

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 شرح / سال 

 33.7 33.4 33.9 33.8 33.8 33.6 33.1 29.0 ذخایر قابل استحصال 

 20.2 20.3 ● 20.7 20.7 20.8 20.5 19.8 مناطق دريايی 

 13.5 13.2 ● 13.1 13.1 12.8 12.6 9.2 مناطق خشكی 

 4.8 4.5 4.3 3.8 3.8 3.6 3.2 3.2 کل تولید انباشتی 

 1.2 1.0 ● 0.7 0.7 3.0 0.5 0.4 مناطق دريايی 

 3.6 3.5 ● 3.1 3.1 0.6 2.9 2.7 مناطق خشكی 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
 

 )میلیون مترمکعب در روز(                                          0831-14های تولید گاز غنی از منابع مختلف طی سال : (0-18جدول )

 جمع گاز میادین مستقل یگاز کالهک و سازندهای گاز گاز همراه سال

1316 100.2 39.4 366.1 505.7 

1313 100.9 36.0 415.0 551.9 

1311 100.4 28.8 453.6 582.7 

1311 103.2 35.8 478.5 617.4 

1315 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 

1314 77.3 28.7 612.9 718.8 

 

 )میلیون مترمکعب در روز(                                                                          0831-14های ( : مصرف گاز غنی طی سال0-14جدول )

 سال
تحویلی به 

کارخانجات 

 گاز و گاز مایع

های پاالیشگاه

گاز و واحدهای 

 نم زدایی

 خودمصرفی یمیپتروش تزریق

گازهای 

قابل 

 آوری جمع

تبدیل به مایعات 

گازی و خطای 

 گیری اندازه

 جمع

1316 90.0 335.2 28.7 7.3 5.0 39.5 - 505.7 

1313 93.6 374.9 26.8 7.6 5.3 40.3 3.5 551.9 

1311 85.9 413.9 26.5 7.1 5.0 41.6 2.8 582.7 

1311 87.4 453.8 25.6 6.7 5.5 37.2 1.1 617.4 

1315 (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 59.2
 

519.6
 

16.5 6.2 4.4 26.1 1.9
 

634.2 

1313 68.4 566.5 6.7 7.0 4.5 27.2 1.6 681.8 

1314 78.6 575.1 23.8 6.6 4.8 24.8 5.3 718.9 

گاز غنی  سازند مارون خامی تحویلی به واحد تفکيک و گاز غنی  و گازمایع ،( این مقدار مشتمل بر گاز غنی همراه و گنبدی تحویلی به کارخانجات گاز4
 می باشد. 4699و  999، 299های تحویلی از آغار /داالن به کارخانه

زدایی سراجه ، پاالیشگاه مسجد سليمان )از  های شرکت ملی گاز ایران، شامل واحد نم توسط پاالیشگاه( این مقدار عالوه بر مقادیر گاز سبک توليد شده 2
 منشا گازهای همراه نفت خام ( و پاالیشگاه فراشبند ) از منشا ميادین آغار / داالن ( نيز هست. 

 ، درود و دارخوین می باشد. ( این مقدار مشتمل بر تزریق گاز غنی به ميادین هفتگل، بی بی حکيمه و گچساران9

 های پتروشيمی رازی و خارك می باشد. های نفتی به مجتمع ( این مقدار مشتمل بر گاز غنی تحویلی  از شرکت1

 ( این مقدار مشتمل بر گاز غنی ارسالی به پاالیشگاه الوان و نيروگاه کيش می باشد.5

 رکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب است.( این مقدار مشتمل بر گاز غنی تبدیل شده به مایع در ش6
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                                                0831-14های های گاز کشور طی سال( : تولید گوگرد در پاالیشگاه0-15جدول )

 )هزار تن( 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 پاالیشگاه / سال 

 626.7 618.3 634/8 630.5 594.4 595.5 568.2 581.9 490.9 می نژادهاش

 36.8 50.2 48.2 41.1 40.3 44.5 42.6 28.7 26.6 (1پارس جنوبی  )فاز 

 129.0 131.4 135.2 129.0 122.7 122.1 134.0 107.1 109.6 (3و  2پارس جنوبی )فازهاي 

 95.2 99.8 96.8 100.6 96.4 79.4 68.2 84.7 70.2 (0و  4پارس جنوبی )فازهاي 

 60.3 56.1 51.7 68.5 51.9 82.5 18.1 - - (15و  1پارس جنوبی )فازهاي 

 77.4 - - - - - - - - 12فاز 

 20.4 - - - - - - - - 16و  10فازهاي 

 29.7 50.1 10.2 - - - - - - ايالم 

 1075.6 1005.9 976.9 969.7 905.7 924.0 831.2 802.4 697.4 جمع  

 

                                                    0831-14های ( : تزریق گاز و آب به میادین طی سال0-11جدول )

 )میلیون مترمکعب در روز(
 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 سال 

 86.4 72.2 81.9 77.7 86.9 88.4 79.0 77.7 87.7 گاز )میلیون مترمكعب در روز(  

 83.6 108.0 125.9 130.6 403.2 152.6 152.6 420.6 132.9 آب )میلیون بشكه در سال(  

 
    0831-14های های گاز کشور طی سالزدایی پاالیشگاه( : ظرفیت اسمی پاالیش و نم0-11جدول )

 )میلیون مترمکعب در روز( 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 پاالیشگاه / سال 

 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 125.0 110 110 110 فشر )کنگان(

 58.3 58.3 51.0 51.0 51.0 41.5 44.5 44.5 44.5 خانگیران ) شهید هاشمی نژاد (

 7.4 7.4 7.36 7.4 4.5 4.5 4.5 نم زدايی گنبدلی 
20 20 

 - - - - - - - نم زدايی  شوريشه 

 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 بید بلند

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 مسشد سلیمان

 16.6 16.6 14.6 14.6 14.6 14.4 14.4 14.4 14.4 سرخون و قشم 

 20 20 20 20 20 20 20 20 20 نم زدايی داالن

 408.2 294.7 209.7 209.7 209.7 191 190 190 140 (15و  1، 0تا  1پارس جنوبی ) فازهاي 

 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 81 81 81 پارسیان 

 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 ايالم

 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 گورزين
(1)

 2.0 
(1) 

2.0 

 9.8 9.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 نم زدايی سراجه

 777.4 663.9 547.8 547.8 547.8 519.6 502.2 502.2 452.2 جمع  

 به شرکت ملی نفت ایران منتقل شده است.  4939( مالکيت گورزین از سال 4
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 )میلیون مترمکعب(                                                 (1)0831-14های ( : عملكرد شرکت پاالیش گاز فجر طی سال0-13جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله ت مشعلسوخ گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال / شرح 

1316 31077.6 249.0 
(2)

519/0 ● 30438.7 

1313 33456.7 239.5 
 (2)

 559.0 ● 32780.2 

1311 33173.9 243.1 
 (2)

 551.0 ● 32493.8 

1311 33226.8 239.5 561.7 ● 32357.5 

1315 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 

1314 26675.3 243.4 457.5 43.6 26046.1 

 باشند.مقادیر در دسترس نمی              ( سوخت مشعل و ضایعات.   2           نماید.    نيز توليد میگاز مایع ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی و 4

 

 )میلیون مترمکعب(                                                   (0) 0814 ( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز فجر در سال0-11جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 2026.5 2.0 35.3 20.0 2077.1 فروردين

 1979.2 2.4 34.5 16.9 2027.9 ارديبهشت

 1917.6 0.2 33.4 16.9 1965.0 خرداد 

 1846.4 0.5 32.1 15.3 1889.0 تیر 

 1935.1 0.6 34.3 21.6 1985.6 مرداد 

 1877.5 1.5 32.9 19.2 1927.0 شهريور 

 1804.4 26.2 31.3 14.2 1841.7 مهر

 2179.2 7.9 38.5 19.2 2226.9 آبان 

 2870.7 0.4 51.0 26.3 2938.5 آار 

 2797.7 0.5 49.6 26.7 2865.9 دي 

 2755.2 0.7 48.7 25.9 2822.2 بهمن 

 2056.5 0.7 35.9 21.3 2108.5 اسفند

 26046.1 43.6 457.5 243.4 26675.3 جمع 

   نماید.نيز توليد میگاز مایع ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی و 4

 

 )میلیون  مترمکعب(                (0) 0831-14های ( : عملكرد شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد طی سال0-011جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال / شرح 

1316 14531.8 523.3 1341.7 303.1 12376.4 

1313 15801.9 566.3 1452.0 320.4 13467.6 

1311 16078.0 475.8 1446.1 329.2 13831.4 

1311 16280.4 433.7 1485.1 99.7 14035.5 

1315 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 

1314 14716.3 449.4 1518.3 102.0 13198.7 

گردد که در رقم جمع کل ارسالی لحاظ شده است. همچنين  اینچ تأمين می 96( سوخت مصرفی پاالیشگاه و شرکت ملی نفت ایران از گاز ارسالی به خط 4
 نماید. این پاالیشگاه ساالنه گوگرد و مایعات گازی نيز توليد می
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 )میلیون مترمکعب(                 (0) 0814 عملكرد شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد در سال( : خالصه 0-010جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 1216.6 8.6 139.8 40.2 1258.3 فروردين

 940.6 6.7 108.0 33.0 974.8 ارديبهشت

 927.4 6.6 106.7 33.9 962.5 خرداد 

 955.3 6.8 109.9 35.4 991.9 تیر 

 895.8 6.4 102.8 32.3 929.2 مرداد 

 982.2 7.1 112.7 34.3 1053.3 شهريور 

 1157.2 8.1 133.5 39.0 1194.5 مهر

 1229.8 9.5 141.2 41.6 1375.3 آبان 

 1239.5 11.4 142.5 40.2 1580.1 آار 

 1235.7 11.2 142.2 39.7 1561.6 دي 

 1242.2 11.4 143.1 39.7 1586.6 بهمن 

 1176.6 8.3 135.9 40.1 1248.2 اسفند

 13198.7 102.0 1518.3 449.4 14716.3 جمع 

  نماید.  و گوگرد نيز توليد می ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی4
 

 )میلیون مترمکعب(                                         0831-14ی ها( : عملكرد شرکت پاالیش گاز بید بلند  طی سال0-012جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال / شرح 

1316 3011.3 28.0 33.6 40.0 2909.7 

1313 3224.4 23.5 46.9 36.6 3115.2 

1311 2660.7 19.3 47.6 30.7 2558.2 

1311 4811.9 30.5 76.9 43.6 4660.7 

1315 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 

1314 7010.5 90.3 71.2 62.0 6921.5 

 

  )میلیون مترمکعب(                                              0814 گاز بید بلند در سال ( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش0-018جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 679.8 9.5 7.6 6.0 684.5 فروردين

 530.1 3.2 5.6 6.9 537.0 ارديبهشت

 590.2 5.2 5.5 7.2 599.5 خرداد 

 695.6 3.4 6.7 8.4 704.0 تیر 

 555.9 5.0 6.8 6.8 566.1 مرداد 

 109.1 2.2 1.4 2.6 112.2 شهريور 

 558.9 5.0 5.4 7.4 566.3 مهر

 724.6 6.0 6.1 8.6 733.2 آبان 

 726.9 6.0 6.1 8.4 735.3 آار 

 730.4 6.1 7.1 8.2 738.6 دي 

 583.0 5.7 6.5 7.6 590.6 بهمن 

 437.1 4.6 6.5 12.3 443.2 اسفند

 6921.5 62.0 71.2 90.3 7010.5 جمع 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

115 

                           0831-14های طی سال (0)( : عملكرد شرکت پاالیش گاز مسجد سلیمان0-014جدول )

 )میلیون مترمکعب(  

 ارسالی به خطوط لولهگاز  سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال / شرح 

1316 48.9 8.3 - - 40.6 

1313 45.9 5.3 0.1 0.1 39.9 

1311 49.5 6.4 0.1 0.1 42.6 

1311 63.5 5.9 0.2 0.1 56.4 

1315 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 

1314 87.5 3.7 0.5 1.8 83.9 

  نماید.  ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی نيز توليد می4
 

  )میلیون مترمکعب(                             0814در سال  (0)( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز مسجد سلیمان0-015جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله   سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 9.7 0.4 0.1 0.4 10.0 فروردين

 9.2 0.1 0.1 0.3 9.5 ارديبهشت

 9.4 0.1 0.1 0.3 9.7 خرداد 

 2.6 0.1 0.2 0.3 2.9 تیر 

 2.2 0.1 0.01 0.3 2.5 مرداد 

 1.6 0.1 0.01 0.3 1.9 شهريور 

 7.3 0.1 0.04 0.3 7.6 مهر

 9.5 0.1 0.1 0.3 9.8 آبان 

 5.4 0.1 0.03 0.3 5.7 ر آا

 7.0 0.1 0.04 0.3 7.3 دي 

 10.3 0.1 0.1 0.3 10.6 بهمن 

 9.6 0.1 0.1 0.3 9.9 اسفند

 83.9 1.8 0.5 3.7 87.5 جمع 

  نماید. ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی نيز توليد می4
 

  )میلیون مترمکعب(                        (0)0831-14های ( : عملكرد شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم طی سال0-011جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال / شرح 

1316 5151.1 ● ● ● 5043.4 

1313 5239.6 ● ● ● 5148.2 

1311 5506.1 35.0 ● 21.2 5396.7 

1311 5565.4 28.9 ● 20.0 5455.6 

1315 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 

1314 3487.0 26.8 0.1 9.5 3406.4 

 باشند.مقادیر در دسترس نمی                                   نماید.                              ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی و گاز مایع نيز توليد می4
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  )میلیون مترمکعب(           0814در سال  (0)( : گاز دریافتی و خروجی شرکت پاالیش گاز سرخون و قشم0-011جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 339.2 3.2 - - 346.9 فروردين

 291.4 0.5 - 2.1 297.6 ارديبهشت
 328.6 0.7 0.05 2.3 335.6 خرداد 

 321.1 0.6 - 2.3 328.1 تیر 
 275.3 1.0 - 2.3 281.8 مرداد 

 272.5 0.8 - 2.3 278.8 شهريور 
 260.1 0.6 - 2.2 266.2 مهر

 260.7 0.5 - 2.3 267.0 آبان 
 265.6 0.5 - 2.8 272.4 آار 

 270.3 0.4 - 2.9 277.3 دي 
 267.7 0.4 - 2.8 274.6 بهمن 

 254.0 0.4 - 2.6 260.7 اسفند

 3406.4 9.5 0.05 26.8 3487.0 جمع 

 نماید. ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی و گاز مایع نيز توليد می4
 

   0831-14های طی سال (1) (0(  :  عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز 0-013جدول )

 )میلیون مترمکعب (

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال / شرح 

1316 6210.7 173.4 89.9 102.8 5801.7 
1313 6921.9 184.3 103.2 116.9 6683.6 

1311 9078.0 185.8 131.6 156.1 8574.5 
1311 9680.8 186.0 101.0 133.0 8149.1 

1315 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 

1314 9959.2 220.79 113.6 86.0 8580.6 

 نماید.  يز توليد مینو مایعات گازی  ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد4
 

  0814در سال  (0) (0( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز 0-011جدول )
  )میلیون مترمکعب (

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 782.1 7.6 10.4 18.3 911.7 فروردين

 772.6 7.3 10.1 19.0 886.3 ارديبهشت
 400.8 8.3 5.0 16.8 432.9 خرداد 

 675.2 6.7 9.0 17.7 791.1 تیر 
 767.1 7.3 10.2 19.8 898.2 مرداد 

 712.3 6.8 9.5 20.6 830.5 شهريور 
 737.7 6.9 9.6 19.7 840.7 مهر

 753.2 7.1 10.1 18.7 883.7 آبان 
 733.6 6.9 9.8 18.0 858.4 آار 
 741.5 6.9 9.9 17.9 868.6 دي 

 758.0 7.1 10.1 17.5 887.7 بهمن 
 746.4 7.0 9.9 16.9 869.3 اسفند

 8580.6 86.0 113.6 220.8 9959.2 جمع 

                                    نماید.  نيز توليد میو مایعات گازی  ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد4
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  (0) 0831-14های ( طی سال8و  2گاز پارس جنوبی )فازهای  ( : عملكرد شرکت پاالیش0-001جدول )
  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال / شرح 

1316 20330.8 532.9 276.7 316.3 17836.7 

1313 20140.8 636.8 298.5 332.1 18543.7 

1311 20670.2 662.9 301.1 337.5 19237.6 

1311 20225.2 628.8 277.9 301.3 16907.7 

1315 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 

1314 21432.4 667.2 304.3 158.4 18733.0 

 نماید.و مایعات گازی نيز توليد می ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد4

 

                0814در سال  (0)( 8و  2( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 0-000جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 ز ارسالی به خطوط لولهگا سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی  ماه / شرح

 1753.1 13.0 28.3 59.9 1995.1 فروردين

 1703.1 12.0 27.2 55.7 1915.5 ارديبهشت

 1669.8 12.6 26.8 56.0 1888.0 خرداد 

 1614.9 11.8 26.3 56.9 1850.3 تیر 

 1644.9 12.8 26.7 55.9 1881.0 مرداد 

 1578.8 11.1 25.8 58.2 1819.0 شهريور 

 836.7 24.9 14.0 41.4 986.3 مهر

 1598.2 11.7 26.1 55.2 1839.5 آبان 

 1496.6 11.0 24.6 55.7 1734.8 آار 

 1631.6 13.7 26.6 59.0 1870.3 دي 

 1635.9 12.4 26.5 58.4 1863.8 بهمن 

 1569.3 11.3 25.4 54.8 1788.8 اسفند

 18733.0 158.4 304.3 667.2 21432.4 جمع 

 نماید.و مایعات گازی نيز توليد می ساالنه گوگرد ( این پاالیشگاه4
 

 (0) 0831-14های (  طی سال5و  4( : عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 0-002جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال/ شرح

1316 19456.1 543.7 281.9 322.2 18037.3 

1313 20676.1 947.3 307.7 344.3 18268.3 

1311 20460.3 951.4 302.2 337.1 17881.4 

1311 20206.9 1002.1 197.8 173.8 17596.7 

1315 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 

1314 20437.4 925.3 239.1 60.7 17733.7 

 نماید. ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، مایعات گازی، پروپان، بوتان و اتان  نيز توليد می4
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  0814در سال  (0) (5و  4( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 0-008جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه  گاز دریافتی ماه / شرح

 1588.7 4.3 21.3 79.9 1823.8 فروردين

 1589.6 4.3 21.3 80.1 1823.7 ارديبهشت

 1511.5 6.6 20.4 80.5 1744.6 خرداد 

 1475.1 4.6 19.97 79.9 1707.1 تیر 

 1477.7 7.4 19.98 77.1 1708.0 رداد م

 1487.9 4.2 20.01 76.6 1710.4 شهريور 

 1427.1 3.8 19.3 75.9 1648.7 مهر

 1427.53 4.6 19.3 75.4 1646.1 آبان 

 1442.1 4.0 19.5 76.1 1662.4 آار 

 1459.0 7.9 19.7 75.5 1680.9 دي 

 1437.9 4.6 19.4 75.5 1657.5 بهمن 

 1409.5 4.3 19.0 72.8 1624.0 اسفند

 17733.7 60.7 239.1 925.3 20437.4 جمع 

 نماید.( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، مایعات گازی، پروپان، بوتان و اتان  نيز توليد می4

 

                0814در سال  (2و  0) (3و  1، 1( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای0-004جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 ● 4.99 - 39.7 563.8 فروردين

 ● 5.0 - 39.2 597.2 ارديبهشت

 ● 3.8 - 36.1 874.1 خرداد 

 ● 4.5 - 35.1 587.1 تیر 

 ● 7.1 - 28.6 378.0 مرداد 

 ● 5.4 - 24.0 436.2 شهريور 

 ● 4.2 - 37.2 502.8 مهر

 ● 4.3 - 35.1 537.9 آبان 

 ● 4.1 - 35.4 431.6 آار 

 ● 3.7 - 34.2 584.3 دي 

 ● 3.5 - 31.7 651.9 بهمن 

 ● 3.8 - 31.0 516.4 اسفند

 ● 54.3 - 407.5 6661.3 جمع 

  نماید.توليد می( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، مایعات گازی، پروپان و بوتان نيز 4
و  9و  7،  6به خود فاز  14/4999ميليون مترمکعب است که از این مقدار  9/6664معاد  9و  7، 6فاز پارس جنوبی ( مقدار گاز ورودی به پاالیشگاه 2

از مخزن برای توليد ميعانات  9و  7، 6باشد. گاز دریافتی پاالیشگاه فاز ها میجهت ارسال به سایر پاالبشگاه 6ميليون مترمکعب مابقی به فاز  96/5572

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                               گازی و ال پی جی شامل پروپان و بوتان است.                           
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 0833-14های  در سال  (2و  0) (3و  1، 1( : عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای0-005جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال/ شرح

1311 5927.3 63.5 86.0 93.4 767.2 

1311 28345.0 460.1 - 73.9 7823.3 

1315 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 ● 

1314 6661.3 407.5 - 54.3 ● 

 باشد. می 4999شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی از زمستان سال  9و  7، 6( شروع فعاليت فازهای 4

 باشند.مقادیر در دسترس نمی             نماید.                                           ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی، پروپان و بوتان نيز توليد می2
 

  0833-14های  در سال  (2و  0)  (01و  1( : عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 0-001جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال/ شرح

1311 4382.6 182.5 63.9 74.3 767.2 

1311 18162.3 759.2 178.1 156.8 16511.1 

1315 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 

1314 21493.8 724.6 223.5 101.1 18843.3 

 باشد. می 4999شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی از زمستان سال  49و  3( شروع فعاليت فازهای  4
  نماید.( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، مایعات گازی، پروپان، بوتان و اتان نيز توليد می2

 

                0814 در سال(  0) (01و  1( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 0-001جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 1679.3 10.4 20.0 66.1 1921.8 فروردين

 1688.6 6.9 20.1 66.7 1928.3 ارديبهشت

 1691.6 7.4 20.0 63.1 1918.7 خرداد 

 1653.8 7.6 19.5 62.7 1878.0 تیر 

 864.0 17.0 10.3 40.3 988.1 مرداد 

 1597.0 8.5 18.9 61.7 1818.8 شهريور 

 1636.7 7.4 19.4 60.8 1868.8 مهر

 1598.8 8.13 19.0 59.2 1822.7 آبان 

 1646.3 7.4 19.6 61.8 1882.7 آار 

 1647.0 7.6 19.5 62.2 1879.5 دي 

 1584.6 6.7 18.8 60.9 1808.6 بهمن 

 1555.6 6.2 18.5 59.1 1778.0 اسفند

 18843.3 101.1 223.5 724.6 21493.8 جمع 

  نماید.نيز توليد میمایعات گازی پروپان و اتان، ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، 4
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  کعب()میلیون مترم      0812-14های طی سال (02( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز 0-003جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی / شرحسال 

1312 57.4 - 0.6 0.5 55.4 

1313 10227.4 209.8 92.7 428.4 9775.2 

1314 20486.2 358.8 204.9 635.7 19699.7 

 
  )میلیون مترمکعب(                         0814در سال  (02 ( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فاز0-001جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 1510.0 93.3 15.7 22.1 1570.4 فروردين

 1489.0 58.1 15.5 22.0 1550.4 ارديبهشت

 1581.3 56.6 16.4 23.9 1636.5 خرداد 

 1326.3 76.8 13.8 21.3 1377.7 تیر 

 336.8 26.2 3.6 10.4 355.9 مرداد 

 970.4 88.6 10.2 31.6 1025.0 شهريور 

 1757.6 52.6 18.3 35.4 1827.7 مهر

 1628.8 54.0 17.0 33.7 1699.5 آبان 

 2253.0 34.7 23.4 38.7 2339.2 آار 

 2436.3 31.0 25.3 39.4 2526.8 دي 

 2419.8 30.4 25.1 38.1 2507.1 بهمن 

 1990.3 33.3 20.7 42.2 2070.0 اسفند

 19699.7 635.7 204.9 358.8 20486.2 جمع 

 
 0812-14های طی سال (01و 05( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 0-021جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل اسیدیگازهای  سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی / شرح سال

1312 1136.1 65.2 9.9 8.7 854.5 

1313 8078.0 216.2 40.4 4677.9 6812.0 

1314 12806.5 450.1 181.9 1010.4 11941.3 

 
  ()میلیون مترمکعب      0814در سال  (01و 05)فازهای ( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی 0-020جدول )

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 755.6 108.6 11.0 34.0 807.1 فروردين

 383.0 80.0 5.9 21.7 416.8 ارديبهشت

 875.7 115.8 13.3 31.8 934.7 خرداد 

 808.2 93.0 12.3 33.5 867.0 تیر 

 1001.4 116.8 15.2 37.3 1069.8 مرداد 

 1060.9 81.8 16.1 38.8 1133.8 شهريور 

 919.1 79.7 14.0 34.7 983.6 مهر

 1122.5 100.5 17.0 39.8 1200.5 آبان 

 1307.6 72.8 19.9 45.3 1402.7 آار 

 1263.3 65.8 19.3 44.3 1358.4 دي 

 1230.5 72.7 18.8 46.6 1325.5 بهمن 

 1213.6 23.1 18.6 42.2 1306.6 اسفند

 11941.3 1010.4 181.9 450.1 12806.5 جمع 
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 0818-14 هایدر سال (03و  01( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی )فازهای 0-022جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی / شرحسال

1313 576.3 28.4 8.2 81.1 470.0 

1314 5244.1 269.3 52.4 500.1 4554.6 

 

                0814در سال  (03و  01)فازهای ( :  عملكرد شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی 0-028جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 255.7 10.786 2.859 16.52 285.9 ينفرورد

 183.4 26.5 2.2 12.4 224.5 ارديبهشت

 29.3 9.7 0.5 6.5 45.9 خرداد 

 284.8 91.3 4.0 16.8 396.9 تیر 

 394.8 44.3 4.7 22.2 472.5 مرداد 

 209.1 11.0 2.4 17.7 240.2 شهريور 

 364.1 13.9 4.1 24.5 406.6 مهر

 291.5 42.4 3.6 19.6 357.0 آبان 

 367.8 82.7 4.9 28.1 488.5 آار 

 638.4 68.2 6.8 35.1 683.8 دي 

 747.8 52.5 8.0 34.2 798.55 بهمن 

 787.9 46.9 8.4 35.6 843.7 اسفند

 4554.6 500.1 52.4 269.3 5244.1 جمع 

 

                                0831-14های طی سال (0)( : عملكرد شرکت پاالیش گاز پارسیان 0-024جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال / شرح 

1316 22689.2 47.0 - 321.8 22059.1 

1313 25511.4 58.9 - 285.7 24854.7 

1311 25742.3 67.7 - 167.7 25184.4 

1311 26687.3 74.1 - 44.6 26238.5 

1315 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 

1314 26115.7 111.0 - 87.6 25796.1 

 نماید. مایعات گازی نيز توليد میساالنه ( این پاالیشگاه 4
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                       0814در سال  (0)  (2و  0) ه عملكرد شرکت پاالیش گاز پارسیان( : خالص0-025جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 2206.1 6.3 - 9.5 2233.6 فروردين

 2221.1 5.6 - 9.5 2248.7 ارديبهشت

 2200.3 5.4 - 9.3 2227.7 خرداد 

 2163.0 5.3 - 9.3 2189.7 تیر 

 2175.8 5.7 - 9.3 2202.5 مرداد 

 2140.6 12.1 - 9.6 2167.0 شهريور 

 1322.5 12.3 - 6.7 1339.6 مهر

 2125.0 9.4 - 9.1 2151.3 آبان 

 2318.5 7.0 - 10.2 2347.5 آار 

 2328.1 6.6 - 10.1 2357.2 دي 

 2333.0 6.4 - 9.1 2361.1 بهمن 

 2262.2 5.7 - 9.2 2289.8 اسفند

 25796.1 87.6 - 111.0 26115.7 جمع 

  نماید.( این پاالیشگاه مایعات گازی نيز توليد می4

 

                                 0814در سال  (0) ( : خالصه عملكرد شرکت پاالیش گاز میمک )ایالم(0-021جدول )

  ()میلیون مترمکعب

 گاز ارسالی به خطوط لوله سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی ماه / شرح

 137.6 0.9 10.4 3.9 147.8 فروردين

 108.2 0.7 3.95 4.6 116.3 ارديبهشت

 120.5 27.5 9.5 9.1 133.2 خرداد 

 132.6 31.6 10.3 9.0 145.8 تیر 

 120.5 35.1 9.4 9.1 133.1 مرداد 

 50.9 14.0 4.0 5.5 56.5 هريور ش

 65.4 11.6 6.0 5.0 71.6 مهر

 159.3 11.2 13.0 9.3 172.8 آبان 

 164.9 12.8 12.8 9.0 178.5 آار 

 164.8 15.1 5.9 8.7 178.6 دي 

 164.7 12.6 13.0 8.5 178.4 بهمن 

 154.4 12.0 12.1 8.0 167.1 اسفند

 1543.9 185.0 110.5 89.6 1679.7 جمع 

 نماید.  مایعات گازی نيز توليد میساالنه ( این پاالیشگاه 4
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  )میلیون مترمکعب(                          (0) 0831-14های ( : عملكرد شرکت پاالیش گاز میمک )ایالم( طی سال0-021جدول )

 لوله گاز ارسالی به خطوط سوخت مشعل گازهای اسیدی سوخت پاالیشگاه گاز دریافتی سال / شرح 

1316 160.0 ● ● ● 150.0 

1313 210.0 ● ● ● 200.0 

1311 210.0 ● ● ● 190.0 

1311 988.3 64.6 66.5 ● 820.1 

1315 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 

1314 1679.7 89.6 110.5 185.0 1543.9 

 باشند.مقادیر در دسترس نمی  نماید.                                                                      ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی نيز توليد می4
 

 الن و سراجه زدایی دا ( : عملكرد کارخانجات گاز و گاز مایع خوزستان و تأسیسات نم0-023جدول )

 0810-14های طی سال

  )میلیون مترمکعب( 

 سال / شرح

کارخانجات گاز و گاز 

 مایع خوزستان

 تأسیسات نم زدایی 

 داالن

تأسیسات نم زدایی 

 سراجه

تأسیسات نم زدایی 

 شوریجه

 گاز دریافتی
گاز ارسالی 

 به خطوط
 گاز دریافتی

گاز ارسالی 

 به خطوط
 گاز دریافتی

گاز ارسالی 

 طوطبه خ
 گاز دریافتی

گاز ارسالی 

 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 

1314 8239.0 1818.0 1344.1 766.6 756.3 361.4 504.8 261.8 

 
  0814زدایی داالن و سراجه در سال  ( : گاز دریافتی کارخانجات گاز و گاز مایع خوزستان و تأسیسات نم0-021) جدول

  )میلیون مترمکعب( 

 ماه / شرح

کارخانجات گاز و گاز 

 مایع خوزستان

 تأسیسات نم زدایی 

 داالن

تأسیسات نم زدایی 

 سراجه

تأسیسات نم زدایی 

 شوریجه

 گاز دریافتی
الی گاز ارس

 به خطوط
 گاز دریافتی

گاز ارسالی 

 به خطوط
 گاز دریافتی

گاز ارسالی 

 به خطوط
 گاز دریافتی

گاز ارسالی 

 به خطوط

 - - 150.7 150.7 - - 662.5 783.4 فروردين

 - - - - - - 681.4 801.7 ارديبهشت

 - - - - - - - - خرداد 

 - - - - - - 653.8 775.9 تیر 

 - - - - - - 630.2 748.3 مرداد 

 - - - - - - 653.8 760.7 شهريور 

 - - - - - - 636.3 738.0 مهر

 - - - - - - 642.6 760.2 آبان 

 - - - - - - 608.7 728.1 آار 

 243.0 243.0 244.2 244.2 577.5 577.5 558.6 670.8 دي 

 259.2 259.2 211.2 211.2 579.0 579.0 615.9 733.8 بهمن 

 2.6 2.6 150.2 150.2 187.6 187.6 643.5 738.1 اسفند

 261.8 504.8 361.4 756.3 766.6 1344.1 1818.0 8239.0 جمع 
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 های پاالیشی در دست اجرا ( : طرح0-081جدول )

  0814وضعیت تا پایان سال  نام طرح پروژه

 تكمیل و بهبود پااليشگاه سرخون و قشم
 شـرفت يدرصـد پ  54/93، 4931سـال   یاز شده در انتهاماه آغ 23به مدت  4997پروژه که از سال  نیا

 داشته است.

 فاز دوم (1) پااليشگاه گاز ايالم )میمک(
ماه پس از انتخـاب مشـاور بـه     99پروژه  نیمتر مکعب در روز است. ا ونيليم 1/9 شگاهیپاال نیا تيظرف

 د.باشیو اسناد مناقصه م متيق ی. مشاور در حال به روزآورديطول خواهد انجام

 احداث پااليشگاه گاز پارسیان 

مـاه   99آغاز شده به مدت  22/6/99  خیکه از تار شگاهیپاال نیا یمگاوات 499 روگاهيدر نظر است پروژه ن

 .ديرس 4931درصد در سال  47/33پروژه به  شرفتيدرصد پ زانيادامه داشته باشد. م

 49/4/93  خیاز تـار   انيپارس شگاهیپاال  یمجتمع پارس جنوب یلوواتيک 492احداث پست برق  اتيعمل

 .درصد بوده است 75/32، 4931پروژه در سال  شرفتيدرصد پ زانيماه که م 41به مدت 

 خیاز تـار   انيپارسـ  شـگاه یپاال یمجتمـع پـارس جنـوب    یتن 999احداث واحد بودار کننده  اتيآغاز عمل

پـروژه   نی. اديدرصد رس 76/73به  31 پروژه در سال شرفتيدرصد پ زانيماه که م 21به مدت  4/2/39

 باشد.یمواجه م ريبا تأخ یو گمرک یمشکالت مال ليبه دل

 تكمیل و بهبود پااليشگاه گاز فشر جم  
پاالیشـگاه گـاز    LPGهدف احداث واحد توليد گازمایع در این پاالیشگاه است. شروع احداث واحد توليد 

 4931ميزان درصد پيشرفت آن در سـال  که بوده ماه  21به مدت  99پارسيان از تاریخ اردیبهشت سال 

 مقرر گردید جهت راه اندازی واحد پاليشينگ مناقصه برگزار شود.درصد رسيد.  499به 

 پارس جنوبی   13فاز 
تـن   199و  یگـاز  عانـات يهـزار بشـکه م   75 ،یعيمترمکعـب گـازطب   6/56روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

تـن اتـان، در سـال     ونيـ ليم کیـ و  عیتن در سـال گازمـا   ونيليم 95/4 ساالنه ديتول نيگوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 32/75، 4931سال  یطرح تا انتها نیآغاز شد. ا 4993

 پارس جنوبی 14فاز 
تـن   199و  یگـاز  عانـات يهـزار بشـکه م   75 ،یعيمترمکعـب گـازطب   6/56روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

تـن اتـان، در سـال     ونيـ ليم کیـ و  عیتن در سـال گازمـا   ونيليم 95/4ساالنه  ديتول نيگوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 73/64، 4931سال  یطرح تا انتها نیآغاز شد. ا 4993

 پارس جنوبی 16و  10فازهاي 
تـن   199و  یگـاز  عانـات يهـزار بشـکه م   75 ،یعيمترمکعـب گـازطب   6/56روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

تـن اتـان، در سـال     ونيـ ليم کیـ و  عیتن در سـال گازمـا   ونيليم 95/4ساالنه  ديتول نيگوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 19/39، 4931سال  یطرح تا انتها نیآغاز شد. ا 4995

 پارس جنوبی 11و  13فازهاي 
تـن   199و  یگـاز  عانـات يبشـکه م  هـزار  75 ،یعيمترمکعـب گـازطب   6/56روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

 نیـ تن اتان آغـاز شـد. ا   ونيليم کیو  عیتن در سال گازما ونيليم 95/4ساالنه  ديتول نيگوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 14/39، 4931سال  یطرح تا انتها

 پارس جنوبی   11فاز 
تـن   199و  یگـاز  عانـات يار بشـکه م هـز  75 ،یعيمترمکعب گـازطب   6/56روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

تـن اتـان، در سـال     ونيـ ليم کیـ و  عیتن در سـال گازمـا   ونيليم 95/4ساالنه  ديتول نيگوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 91/32، 4931سال  یطرح تا انتها نیآغاز شد. ا 4993

 پارس جنوبی 21و  25فازهاي 
تـن   199و  یگـاز  عانـات يهـزار بشـکه م   75 ،یعيرمکعـب گـازطب  مت 6/56روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

تـن اتـان، در سـال     ونيـ ليم کیـ و  عیتن در سـال گازمـا   ونيليم 95/4ساالنه  ديتول نيگوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 65/95، 4931سال  یطرح تا انتها نیآغاز شد. ا 4993

 پارس جنوبی 24و  23و  22فازهاي 
تـن   199و  یگـاز  عانـات يهـزار بشـکه م   75 ،یعيمترمکعـب گـازطب   6/56روزانه  ديا هدف تولفاز ب نیا

تـن اتـان، در سـال     ونيـ ليم کیـ و  عیتن در سـال گازمـا   ونيليم 95/4ساالنه  ديتول نيگوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 43/99، 4931سال  یطرح تا انتها نیآغاز شد. ا 4993

 

                                           0831-14های : احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعی طی سال( 0-080جدول )

 )کیلومتر در سال(

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح / سال 

 443.2 855.8 614.5 624.4 1056.8 1042 1902 2416 2821 طول خطوط لوله احداث شده در هر سال  

 36691.7 36248.5 35392.7 34778.2 34153.8 33097 32055 30153 27737 مشموع خطوط لوله احداث شده در پايان هر سال  
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  )میلیون مترمکعب(                                                                                 ( : عملكرد مخازن ذخیره سازی گازطبیعی 0-082جدول )

 سال / مخزن

گاز موجود در 

مخزن در 

 14ابتدای سال 

گاز 

دریافتی از 

 خط

سوخت 

 تأسیسات

گاز 

تزریقی 

 به مخزن

گازبرداشتی 

 از مخزن

میعانات 

 گازی

گاز 

تحویلی به 

 خط

گاز باقیمانده در 

مخزن در انتهای 

 14 سال

1311 - 487.7 ● ● ● ● ● ● 

1312          
 373.2 661.9 0.01 662.4 708.9 35.0 743.4 - سراجه 

 3.1 - - - 3.1 - 3.1 - شوريشه
 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 سراجه 
 1273.0 679.3 14.8 580.7 582.3 20.2 602.6 1511.0 شوريشه

 1676.6 1531.3 17.4 1433.2 1465.2 49.70 1515.0 1885.3 جمع 

1314          

 374.9 1025.9 15.4 1030.7 1003.7 35.1 1038.8 401.9 سراجه 
 286.2 848.9 - 864.4 1150.6 33.7 1182.8 - شوريشه

 661.1 1874.9 15.4 1895.1 2154.2 68.8 2221.610 401.9 جمع 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
 

 )میلیون مترمکعب(                                                    0831-14های و واردات گاز طبیعی طی سال ( : صادرات0-088جدول )

 سال 
 صادرات  واردات

 جمع به ارمنستان  به نخجوان به ترکیه جمع از آذربایجان از ترکمنستان

1316 5960.5 211.7 6172.2 5427.6 175.2 - 5602.8 

1313 6785.6 278.2 7063.8 4472.5 241.6 - 4714.1 
1311 5482.3 306.6 5788.9 6289.0 248.2 248.2 6785.4 

1311 8650.5 346.8 8997.3 7902.3 259.2 328.5 8489.9 
1315 11464.7 346.8 11811.4 8597.3 352.9 526.0 9476.2 

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 
1314 8798.8 267.5 9066.3 7943.1 257.6 366.3 8567.0 

 

نمودار )16-1(: روند واردات و صادرات گازطبیعی طی سال های 1386-94
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                                    های گاز رسانی استانی  ( : طول شبكه گذاری انجام شده توسط شرکت0-084جدول )

 )کیلومتر( 

 شرکت گازرسانی استانی
 شبكه گذاری

 0814در سال 

گذاری تا پایان شبكه

 0814سال 

 0814سهم شبكه گذاری استان در سال 

 نسبت به کل شبكه گذاری در کشور 

 6.1 17605.1 1352.2 آاربايشان شرقی

 5.8 8871.6 1285.9 آاربايشان غربی

 4.8 7256.9 1078.9 اردبیل

 1.9 24915.8 413.9 اصفهان

 0.5 5492.1 116.3 البرز

 2.6 2941.2 580.0 ايالم 

 3.1 4384.0 685.7 بوشهر 

 1.2 19833.4 275.4 تهران

 1.0 5059.9 212.9 چهارمحال و بختیاري

 2.1 3460.5 469.2 خراسان جنوبی 

 8.5 25139.2 1892.5 خراسان رضوي 

 3.4 5294.7 750.3 الی خراسان شم

 6.1 14586.8 1362.9 خوزستان

 1.9 4793.7 427.8 زنشان

 1.1 4170.9 243.4 سمنان

 0.2 805.2 34.1 سیستان و بلوچستان 

 8.6 19234.2 1906.1 فارس

 1.1 5271.7 243.4 قزوين

 0.7 3286.4 152.0 قم

 3.1 8247.1 682.1 کردستان

 5.4 12159.8 1200.1 کرمان

 2.4 6462.0 530.9 کرمانشاه

 1.0 3286.2 232.8 کهگیلويه و بويراحمد

 2.0 7942.2 453.6 گلستان

 12.3 18455.9 2744.6 گیالن  

 3.2 5835.0 711.7 لرستان

 2.2 16508.1 492.8 مازندران

 2.2 9549.5 499.3 مرکزي

 0.3 528.1 64.2 هرمزگان 

 2.3 8617.3 504.1 همدان

 3.1 7284.8 686.0 يزد

 100.0 287279.3 22285.1 جمع
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  0814های گازرسانی تا پایان سال  ( : تعداد انشعابات نصب شده و تعداد مصرف کنندگان شرکت0-085جدول )   

 شرکت گازرسانی استانی
 تعداد مصرف کنندگان تعداد انشعاب

 0814تا پایان سال  0814در سال  0814تا پایان سال  0814در سال 

 1390645 70286 599207 21359 ربايشان شرقیآا

 769079 48852 345994 18045 آاربايشان غربی

 404132 26448 201773 12664 اردبیل

 1636647 64097 1016018 21209 اصفهان

 723189 47152 258681 3605 البرز

 113542 11663 80675 8000 ايالم 

 109951 19154 136073 20426 بوشهر 

 2937963 210188 1224949 12599 تهران

 277942 11939 170361 5688 چهارمحال و بختیاري

 176881 14414 89957 7910 خراسان جنوبی 

 1965492 76722 805488 16712 خراسان رضوي 

 245594 15076 134535 9699 خراسان شمالی 

 877697 49477 602840 25516 خوزستان

 278737 20867 155019 12411 زنشان

 256188 9302 129591 2638 سمنان

 8683 2280 9575 2220 سیستان و بلوچستان

 1198100 84685 664161 41201 فارس

 361661 19109 175786 6721 قزوين

 353705 15211 162676 2039 قم

 433682 25328 233882 9202 کردستان

 506833 26988 315815 18350 کرمان

 486727 32165 220489 12957 کرمانشاه

 142022 8644 99270 5603 کهگیلويه و بويراحمد

 491548 24859 262298 7523 گلستان

 863607 65899 501882 46728 گیالن  

 459594 28450 215831 11356 لرستان

 1175742 84890 694997 32539 مازندران

 503920 18444 273574 6094 مرکزي

 6580 356 7319 1513 هرمزگان 

 543267 23967 304049 7568 همدان

 367368 25696 202454 14008 يزد

 20066718 1182608 10295219 424103 جمع
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   0831-14های های مختلف به تفكیک نوع مصرف طی سال( : مصرف گازطبیعی در بخش0-081جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 0831 0833 0831 0831 شرح / سال 

گا
ی 

هاي
ف ن

ار
ص

م
عی

طبی
ز

 

 40867.6 41396.2 38629.1 40449.8 خانگی  

 5925.0 5676.6 5356.9 5419.5 تشاري و عمومی 

 مصارف نهايی انرژي
 5543.3 3443.9 1842.4 1040.0 حمل و نقل 

 472.6 402.2 233.9 176.8 کشاورزي 

 19878.4 17527.0 16546.5 14846.4 صنعت 

 9836.2 7706.0 6837.5 7419.4 (1)سوخت پتروشیمی  

 6342.1 6337.8 5988.2 5405.7 (1)خوراك پتروشیمی  مصارف غیرانرژي 

 88865.2 82489.8 75434.4 74757.5 جمع               

ي
رژ

 ان
ش

بخ
ف 

صر
م

 

 3710.0 3632.0 4001.0 3800.0 هاخانههاي نفت و مصارف تلمبهسوخت پااليشگاه

654.0 580.0 - خوراك واحد هیدروژن سازي 
 

712.0 

 5475.0 5146.0 4431.0 3723.0 هاي تقويت فشار هاي گاز و ايستگاهسوخت پااليشگاه

 44890.0 43404 43411.2 36974.7 (0)ها نیروگاه

 20f3-5-1-5.8 211 243.9 240.9 واحدهاي کوره بلند 

 - - - - واحدهاي کک سازي 

 488.0 392.8 400.5 419.7 ط لولهها و ديزل ژنراتورهاي خسوخت توربین

 55518.8 53440.0 53029.6 45158.3 جمع

 8489.9 6785.4 4714.1 5602.8 صادرات 

 - - - - ذخیره سازی گازطبیعی 

 152873.9 142715.1 133178.1 125518.5 جمع کل 

 
 ... ادامه   0831-14ی هاهای مختلف به تفكیک نوع مصرف طی سال( : مصرف گازطبیعی در بخش0-081جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 0814 0818 0812 0810 0811 شرح / سال 

عی
طبی

از
 گ

يی
ها

ف ن
ار

ص
م

 

 46574.0 45363.0 44692.0 40131.0 44055.0 خانگی   

 6940.0 6638.0 6471.0 5937.0 6437.0 تشاري و عمومی 

 مصارف نهايی انرژي
 7420.0 7062.0 6665.0 6918.0 6246.0 حمل و نقل 

 1640.0 1346.0 1050.0 769.0 617.0 کشاورزي 

 26524.2 28229.6 26753.5 25792.1 24019.3 صنعت 

 11432.9 10170.6 8871.2 9418.7 10003.7 (1)سوخت پتروشیمی  

 11658.9 11771.6 10728.7 11234.1 12128.1 (1)خوراك پتروشیمی  مصارف غیرانرژي 

 112190.0 110580.9 105132.2 100200.0 103506.1 جمع               

ي
رژ

 ان
ش

بخ
ف 

صر
م

 

 4309.7 4198.4 4041.0 3664.0 هاخانههاي نفت و مصارف تلمبهسوخت پااليشگاه
(2)

4869.5 

 580.4 365.0 790.0 682.0 808.0 خوراك واحد هیدروژن سازي

 5439.1 5530.3 5216.0 هاي تقويت فشار هاي گاز و ايستگاهسوخت پااليشگاه
(3)

6431.6 
(4)

7394.8 

 58424.2 50172.3 36647.6 40691.9 38901.1 (0)هانیروگاه

 121.8 138.0 153.1 122.6 182.1 واحدهاي کوره بلند 

 0.004 0.4 8.3 0.1 - واحدهاي کک سازي 

 462.1 460.0 476.9 449.1 441.6 ها و ديزل ژنراتورهاي خط لولهسوخت توربین

 71852.7 61877.0 47713.4 51517.0 49212.9 جمع

 8567.0 9695.8 9282.0 9313.7 9475.4 صادرات 
 2220.0 1514.9 746.5 478.7 - ذخیره سازی گازطبیعی 

 194829.7 183668.6 162874.0 161509.3 162194.4 جمع کل 

 گيرد.  سجد سليمان را نيز دربرمی( سوخت و خوراك پتروشيمی ارقام مناطق دریایی و گازهای ژوراسيک م4
 گردد. میهای نفت سوخت پاالیشگاهميليون مترمکعب  5/1293ها و خانهمصارف تلمبهميليون مترمکعب  9/599( شامل 2
 گردد. های گاز میميليون مترمکعب سوخت پاالیشگاه 1/9339های تقویت فشار و ميليون مترمکعب سوخت ایستگاه2/2114( شامل 9
 گردد. میهای گاز سوخت پاالیشگاهميليون مترمکعب  7/5923های تقویت فشار و ایستگاهميليون مترمکعب سوخت 3/2961امل ( ش1
 گردد. های وزارت نيرو ، صنایع بزرگ و بخش خصوصی میها، شامل نيروگاه( سوخت نيروگاه5
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  0818-14های  سوخت و خوراک طی سالهای پتروشیمی به تفكیک  ( : گازطبیعی مصرفی در مجتمع0-081جدول )   
 ()میلیون مترمکعب

 نام استان  نام مجتمع
 0814سال  0818سال 

 جمع خوراک سوخت جمع خوراک سوخت

 366.7 4.3 362.4 370.6 4.4 366.2 مرکزي اراك
 154.4 - 154.4 159.1 - 159.1 آاربايشان شرقی تبريز 

 1.5 - 1.5 3.6 - 3.6 آاربايشان غربی ارومیه  
 82.9 0.9 82.0 41.0 0.4 40.6 ايالم ايالم 

 80.7 - 80.7 84.5 - 84.5 اصفهان  اصفهان
 511.3 240.9 270.4 520.5 251.9 268.6 خراسان شمالی خراسان

 1161.9 411.6 750.3 1038.2 403.5 634.7 فارس شیراز
 (1) خارك

 بوشهر 

429.2 1286.1 1715.3 405.7 1305.7 1711.4 
 449.1 - 449.1 359.3 - 359.3 ان  کاوي
 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 مهر  

(2)  2و  1زاگرس 
 191.7 2449.1 2640.8 222.5 2686.8 2909.3 

 2899.1 2832.8 66.3 2791.2 2724.1 67.1 پارس
 220.5 - 220.5 196.9 - 196.9 برزويه )نوري(

(3)مبین 
 2039.4 - 2039.4 2034.7 - 2034.7 

(2)  2و  1س پردي
 307.7 891.3 1199.0 999.4 335.4 1334.8 

 54.0 - 54.0 21.5 - 21.5 جم
 81.7 - 81.7 62.7 - 62.7 آريا ساسول

 88.8 - 88.8 84.3 - 84.3 مرواريد
 بیستون

 کرمانشاه 

40.6 2.5 43.1 47.8 3.0 50.8 
 465.5 268.7 196.8 512.6 300.3 212.3 کرمانشاه

 17.9 1.4 16.5 19.3 1.8 17.5 انشاهپلیمیر کرم
 اروند

 خوزستان 

28.1 - 28.1 34.4 - 34.4 
 1.3 - 1.3 6.5 - 6.5 کارون

 5.8 - 5.8 5.7 - 5.7 شیمی بافت
 16.9 - 16.9 5.2 - 5.2 تخت جمشید

 2.9 - 2.9 3.7 - 3.7 رجال
 3.5 - 3.5 3.0 - 3.0 شیمی تكس آريا

 بوعلی سینا

1836.6 - 1836.6 2023.5 - 2023.5 
 خوزستان

 امیرکبیر

 (3)فشر 
 1557.2 917.4 639.8 1702.7 1088.8 613.9 رازي

 1282.8 - 1282.8 1208.9 - 1208.9 بندر امام )ماهشهر(
 19.1 - 19.1 12.2 - 12.2 غدير 

 1151.5 852.1 299.4 1100.0 777.0 323.0 فن آوران
 56.8 - 56.8 59.1 - 59.1 نآبادا

 7.4 - 7.4 7.5 - 7.5 فارابی
 2102.9 1797.8 305.1 1865.5 1590.5 275.0 مارون )ماهشهر(

 116.1 - 116.1 116.1 - 116.1 مارون )اهواز(
ساير مصرف کننرده  
هرراي منطقرره ويررژه  

 ماهشهر
 - - - 6.2 - 6.2 

 26.3 - 26.3 - - - ساير مناطق  کربن ايران

 23091.8 11658.9 11432.9 21863.7 11771.6 10092.1  جمع 

  باشد.  پتروشيمی پارس می EB / SM( سوخت گازطبيعی واحدهای 4
 د. گردهای موجود در منطقه می( شامل خوراك و سوخت مجتمع زاگرس و پردیس به همراه سوخت سایر مجتمع2
  ان و بوعلی سينا های تندگویان، اميرکبير، خوزست( شامل سوخت مجتمع9
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 0814های مختلف به تفكیک استان و نوع مصرف در سال  ( : مصرف نهایی گازطبیعی در بخش0-083جدول )
 ()میلیون مترمکعب

 استان / شرح 
 مصارف انرژی در صنعت

 جمع سایرصنایع فوالد سیمان سوخت پتروشیمی 

 1199.0 978.0 86 135 154.4 آاربايشان شرقی

 550.0 315.0 - 235 1.5 ربیآاربايشان غ

 179.0 110.0 1 68 - اردبیل

 5675.2 1020.2 3971 684 80.7  اصفهان

 509.0 509.0 - - - البرز 

 150.0 4.0 1 145 82.0 ايالم 

 300.0 17.0 - 283 4622.8 بوشهر 

 2070.0 1609.0 5 456 - تهران

 211.0 106.0 17 88 - چهارمحال و بختیاري

 155.0 88.0 - 67 - وبی خراسان جن

 1747.0 1636.0 68 43 - خراسان رضوي 

 323.0 208.0 32 83 270.4 خراسان شمالی 

 2383.8 659.8 1362 362 4821.0 خوزستان

 485.0 327.0 26 132 - زنشان

 611.0 485.0 13 113 - سمنان

 - - - - - سیستان و بلوچستان

 1007.0 733.0 3 271 750.3 فارس

 881.0 812.0 69 - - ينقزو

 357.0 355.0 2 - - قم

 131.0 83.0 - 48 - کردستان

 1081.3 451.3 377 253 - کرمان

 464.0 283.0 5 176 261.1 کرمانشاه

 35.0 32.0 3 - - کهگیلويه و بويراحمد

 242.0 178.0 - 64 - گلستان

 337.0 267.0 29 41 - گیالن  

 186.0 106.0 8 72 - لرستان

 550.0 403.0 3 144 - ازندرانم

 1041.0 803.0 - 238 362.4 مرکزي

 1069.0 625.0 348 96 - هرمزگان 

 513.0 254.0 4 255 - همدان

 2079.0 1426.0 580 73 - يزد

 26524.2 14883 7015 4626 11432.9(1)  جمع

                 باشد. یم رانیمتر مکعب سوخت شرکت کربن ا ونيليم 9/26شامل ( 4
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 ... ادامه0814های مختلف به تفكیک استان و نوع مصرف در سال  ( : مصرف نهایی گازطبیعی در بخش0-083جدول )
 ()میلیون مترمکعب

 استان / شرح 
مصارف غیر انرژی  مصارف انرژی 

 )خوراک پتروشیمی(
 جمع 

 کشاورزی حمل و نقل  (2)عمومی تجاری خانگی

 5717.4 - 85 602 512 3165 آاربايشان شرقی

 3419.5 - 9 442 294 2123 آاربايشان غربی

 1365.0 - 31 187 130 838 اردبیل

 10778.9 - 175 481 479 3888  اصفهان

 2984.0 - 21 232 229 1993 البرز 

 501.9 0.9 13 38 32 186 ايالم 

 12226.5 7160.7 1 64 17 61 بوشهر 

 15455.0 - 197 852 1933 10403 تهران

 1049.0 - 16 78 89 655 چهارمحال و بختیاري

 490.0 - 5 41 47 242 خراسان جنوبی 

 6792.0 - 39 693 631 3682 خراسان رضوي 

 1466.3 240.9 9 91 70 462 خراسان شمالی 

 12049.1 3567.3 13 354 100 810 خوزستان

 1478.0 - 30 137 119 707 زنشان

 1276.0 - 20 112 88 445 سمنان

 10.0 - - 2 3 5 سیستان و بلوچستان

 4867.9 411.6 49 485 277 1888 فارس

 2125.0 - 49 210 132 853 قزوين

 1363.0 - 19 168 111 708 قم

 1775.0 - 43 169 160 1272 کردستان

 2263.3 - 15 149 141 877 کرمان

 2480.2 273.1 8 231 140 1103 کرمانشاه

 456.0 - 8 81 41 291 کهگیلويه و بويراحمد

 1742.0 - 111 209 116 1064 گلستان

 2911.0 - 135 322 204 1913 گیالن  

 1326.0 - 16 123 113 888 لرستان

 4472.0 - 235 375 294 3018 مازندران

 2858.7 4.3 69 181 145 1056 مرکزي

 1131.0 - - 59 - 3 هرمزگان 

 2250.0 - 26 151 181 1379 همدان

 3086.0 - 195 102 114 596 يزد

 112190 11658.870 1640 7420 6940 46574 جمع

 ونيليم 4592 ژه،یو یمتر مکعب مصارف تجار ونيليم 4493 ،یمتر مکعب مصارف مذهب ونيليم 929 ه،یريمتر مکعب مصارف خ ونيليم 34 شامل( 2
و   یعاد یهامتر مکعب مصارف در بخش ونيليم 2954 و یزشمتر مکعب مصارف بخش ور ونيليم 253 ،یبخش آموزش یمتر مکعب مصارف تجار

  .یعمومو  یدر بخش تجار ارفمتر مکعب مص ونيليم4279



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  142

 

 ()میلیون مترمکعب                             0814انرژی به تفكیک استان در سال   ( : مصرف گازطبیعی در بخش0-081جدول ) 

 استان / شرح 
پاالیشگاه 

 نفت 
پاالیشگاه 

 گاز 
 (0)نیروگاه 

واحدهای 

 کک سازی
واحدهای 

 کوره بلند
 جمع 

جمع مصرف نهایی و 

 مصرف بخش انرژی 

 7628.0 1910.6 - - 1588.4 - 322.2 آاربايشان شرقی

 4581.5 1162.0 - - 1162.0 - - آاربايشان غربی

 1956.1 591.1 - - 591.1 - - اردبیل

 19420.7 8641.7 121.8 - 7437.4 - 1082.5 اصفهان

 4779.1 1795.1 - - 1795.1 - - البرز

 614.5 112.6 - - 23.0 89.62 - ايالم 

 19141.4 6914.9 - - 2655.9 4258.9 - بوشهر 

 21942.1 6487.1 - - 5706.8 - 780.3 تهران 

 1049.0 3.0 - - 3.0 - - چهارمحال و بختیاري

 1260.1 770.1 - - 770.1 - - خراسان جنوبی 

 10966.2 4174.2 - - 3724.8 449.4 - سان رضوي خرا

 2604.8 1138.5 - - 1138.5 - - خراسان شمالی 

 17213.6 5164.5 - - 4488.4 94.0 582.0 خوزستان

 1943.4 465.4 - - 465.4 - - زنشان

 1872.4 596.4 - - 596.4 - -  سمنان

 584.5 574.5 - - 574.5 - -  سیستان و بلوچستان

 10446.5 5578.6 - - 5275.5 111.0 192.1 فارس

 4291.4 2166.4 - - 2166.4 - - قزوين

 2262.4 899.4 - - 899.4 - - قم

 2792.7 1017.7 - - 1017.7 - - کردستان

 5033.7 2770.5 - 0.004 2770.5 - - کرمان

 3323.9 843.7 - - 822.7  21.0 کرمانشاه

 456.0 - - - - - - کهگیلويه و بويراحمد

 2303.2 561.2 - - 561.2 - - گلستان

 5800.4 2889.4 - - 2889.4 - - گیالن  

 1359.8 33.8 - - 33.8 - - لرستان

 6125.2 1653.2 - - 1653.2 - - مازندران

 5329.9 2471.1 - - 1747.1 - 724.0 مرکزي

 5054.1 3923.1 - - 3311.0 26.8 585.3 هرمزگان 

 2541.5 291.5 - - 291.5 - - همدان

 5350.1 2264.2 - - 2264.2 - - يزد

 184042.7 71852.7(4) 121.8 0.004 58424.2 6435.2(3) 5449/9(2) جمع

 گردد.  های وزارت نيرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ می ( شامل سوخت نيروگاه4
متر مکعب  ونيلمي 5/1293 و  هامکعب مصارف تلمبه خانه متر ونيليم 9/599 ،یساز دروژنيه یمتر مکعب خوراك واحدها ونيليم 1/599شامل ( 2

 گردد.ینفت م یهاشگاهیسوخت پاال
 گردد.یگاز م یهاشگاهیمتر مکعب سوخت پاال ونيليم 7/5923 فشار و تیتقو یهاستگاهیمتر مکعب سوخت ا ونيليم 3/2961شامل ( 9
 گردد.یم زين ینفت یهاو فرآوردهخام خطوط لوله جهت انتقال نفت  ایژنراتوره زلیها و دنيمترمکعب مصرف سوخت تورب ونيليم 4/162 شامل( 1
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 )ريال بر مترمکعب(                                               0831-14های ( : قیمت متوسط فروش گازطبیعی طی سال0-041جدول )

 (2و 0)0833 (2و 0) 0831 (2و 0) 0831 نوع مصرف
 0811تعرفه  0831تعرفه 

ماهه  1
 اول

ماهه آخر   8
 (8)سال

ماه اول  1
 سال

 های ماه
 سرد سال

 خانگی 
 ) متوسط( 

 700 1200 527 132 82 113 113 خانگی ) متوسط(

 2600 2600 ● ● 80 80 80 حمل و نقل حمل و نقل 

 صنعتی 

 700 700 700 189 159 159 159 صنعتی 
 700 700 ● ● 160 159 55 های نفت خانهپاالیشگاه و تلمبه
های خوراك مجتمع

 پتروشيمی توليد کود اوره
60 159 159 ● ● 700 700 

 700 700 ● ● 162 159 110 های پتروشيمی مجتمع
 ● ● ● ● ● ● ● فوالد

 600 1000 ● ● 168 ● 159 کشاورزی و دامپروری
 800 800 800 79 49 49 49 نيروگاه )سایر صنایع( 

 عمومی 

 1000 2000 871 280 250 250 250 اری عادی تج
 1000 2000 1000 720 690 690 690 تجاری عمومی )دولتی(

 گرمابه سنتی 
 نانوایی سنتی  600 700 ● ● ● ● ●

 1000 1000 600 79 49 49 49 تجاری ویژه

 ساير

 600 1000 600 120 90 90 90 آموزشی
 600 1000 600 120 90 90 90 ورزشی

 600 1000 600 120 90 90 90 ویژه مذهبی 
 600 1000 ● ● ● ● ● مساجد روستایی

 600 1000 ● ● 90 90 90 خيریه

 
 )ريال بر مترمکعب(                                 ... ادامه 0831-14های ( : قیمت متوسط فروش گازطبیعی طی سال0-041جدول )

 نوع مصرف

 0814تعرفه  0818تعرفه  0812 تعرفه 0810تعرفه 
 1تعرفه 

ماه ابتدای 
 سال

تعرفه 
ماههای 
 سرد سال

 1تعرفه 
ماه ابتدای 

 سال

تعرفه 
ماههای 
 سرد سال

 1تعرفه 
ماه ابتدای 

 سال

تعرفه 
ماههای 
 سرد سال

 1تعرفه 
ماه ابتدای 

 سال

تعرفه 
ماههای 
 سرد سال

 خانگی 
 ) متوسط( 

 966 1656 840 1440 800 1300 700 1200 خانگی ) متوسط(

 ● ● 4500 4500 2700 2700 2600 2600 حمل و نقل حمل و نقل 

 صنعتی

 1000 1000 1000 1000 800 800 700 700 صنعتی 
 800 800 700 700 های نفت خانهپاالیشگاه و تلمبه

2650 2650 

● ● 
های پتروشيمی خوراك مجتمع
 3445 800 800 700 700 توليد کود اوره

 1320 800 800 700 700 های پتروشيمی مجتمع
 1320 1320 1320 1320 ● ● ● ● فوالد

 690 1150 690 1150 700 1100 600 1000 کشاورزی و دامپروری
 ● ● 800 800 800 800 700 700 نيروگاه )سایر صنایع( 

 عمومی 

 1495 1495 1300 1300 1100 2100 1000 2000 تجاری عادی 
 1500 3000 1300 2600 1100 2100 1000 2000 عمومی )دولتی(تجاری 

 گرمابه سنتی 
700 700 800 800 910 910 

1046 1046 
 910 910 نانوایی سنتی 

 ● ● 910 910 1100 2100 600 1000 تجاری ویژه

 ساير 

 926 926 805 805 700 1100 600 1000 آموزشی
 926 926 805 805 700 1100 6000 1000 ورزشی

 926 926 805 805 700 1100 600 1000 ویژه مذهبی 
 ● ● ● ● 700 1100 600 1000 مساجد روستایی

 926 926 805 805 700 1100 600 1000 خيریه

  از مساجد روستایی گازبها دریافت نگردیده است.                                           4997و  4996های  ( در سال4
 ریال به ازای هر مترمکعب بوده است. 5/491و  3/492،  2/39به ترتيب   4999و  4997،  4996های فروش گازطبيعی در سالقيمت ( متوسط کل 2
 باشند.مقادیر در دسترس نمی                   باشد.های میپس از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه 4993( قيمت فروش گازطبيعی در سال 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برقنيروگاه اسمي و عمليظرفيت   -

 حرارتيهای نيروگاه اندمانر  - 

  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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                                                                                                          های کشور( : ظرفیت اسمی نیروگاه0-040جدول )

 )مگاوات(

 سال

 شرح
0831 0831 0833 0831 0811 0810 0812(0)

 0818 0814 

 33985.4 34038.1 34827.7 52924.2 51235.3 50318.4 47296.8 46030.6 43917.5 وزارت نیرو  

 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 - - - - سازمان انرژي اتمی  

          صنايع بزرگ 

 588.6 588.6 588.6 588.6 588.6 478.6 478.6 373.0 373.0 بخاري

 4992.0 4992.0 4992.0 4992.0 4545.0 4545.0 3752.0 2287.0 1969.0 گازي  

 5580.6 5580.6 5580.6 5580.6 5133.6 5023.6 4230.6 2660.0 2342.0 جمع

          بخش خصوصی  

 3999.5 3399.5 3399.5 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 290.0 بخاري

 15305.8 14224.8 11798.0 8588.5 7536.4 5820.4 4686.4 3991.0 2875.0 گازي  

 14218.5 14218.5 13574.5 484.0 - - - - - سیكل ترکیبی 

 59.6 54.6 28.4 - - - - - - بادي 

 3.9 0.5 - - - - - - - خورشیدي 

 11.6 11.6 7 7 7 7 2 - - بیوگاز 

 33598.8 32509.5 28807.2 9369.4 7833.3 6117.3 4978.3 4281.0 3165.0 جمع  

 74184.8 73148.2 70235.5 68894.1 65222.2 61459.3 56505.7 52971.6 49424.5 کل کشور  

 باشد.از وزارت نيرو می وگازسوزيب یهاروگاهيبوشهر و ن یاتم روگاهين کيبه علت تفک 4932و  4934 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 شدند. های وزارت نيرو به بخش خصوصی واگذار ، تعدادی از نيروگاه 4932( در سال 4

 

                                                                       (0)های وزارت نیرو ( : ظرفیت اسمی نیروگاه0-042جدول )
 اوات()مگ

 جمع خورشیدی بادی آبی دیزلی سیكل ترکیبی گازی بخاری سال

1316 14935.0 
(2)

10589.7 
(2)

10478.5 417.9 7422.3 74.0 0.067 43917.5 

1313 14935.0 11798.7 11116.5 418.0 7672.5 89.8 
 (3)

 0.073 46030.6 

1311 14935.0 10478.7 13663.5 424.5 7704.7  
(4)

 90.3 0.097 47296.8 

1311 14935.5 12410.2 13983.5 408.4 8487.8 92.9 0.097 50318.4 

1315 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(0) 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 

1314 11241.1 6572.2 4274.6 439.4 11353.9 98.9 5.3 33985.4 

 باشد. از وزارت نيرو می وگازسوزيب یهاروگاهيبوشهر و ن یاتم روگاهين کيبه علت تفک 4932و  4934 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف ب( 4
کل ترکيبی شيراز و سبالن های گازی کيش، سيکل ترکيبی اروميه، سيکل ترکيبی جهرم، سيهای جدید در نيروگاهبه دليل نصب ظرفيت4996( در سال 2

های سيکل ترکيبی کازرون و کرمان با ظرفيت است. همچنين نيروگاهده گردیاضافه های گازی وزارت نيرو  مگاوات به ظرفيت نيروگاه 5/4196حدود 
 اند.های سيکل ترکيبی لحاظ گردیدههای گازی خارج و در نيروگاهمگاوات از شمار نيروگاه 2461

 باشد.  ات هيبرید )باد و خورشيد( مستقر در ساختمان معاونت امور انرژی در تهران میکيلوو 4( شامل 9
  های نصب شده لحاظ نگردیده است. باشد. لذا در ظرفيت توربين آوری شده و در کارخانه می جمع overhaulبه دليل  kami 699( توربين 1
  خصوصی واگذار شدند.  های وزارت نيرو به بخش، تعدادی از نيروگاه4932( در سال 5



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  146

 

 )مگاوات(                           (0)هابه تفكیک استان 0814های کشور در سال ( : ظرفیت اسمی انواع نیروگاه0-048جدول )

 آبی دیزلی  سیكل ترکیبی گازی  بخاری استان 
بادی، خورشیدی، اتمی  

 و بیوگاز
 جمع

        وزارت نیرو  
 774.7 2.7 22.0 - - 100.0 650.0   آاربايشان شرقی
 66.0 - 6.0 - - 60.0 - آاربايشان غربی  

 56.7 1.3 13.1 42.3 - - - اردبیل
 1011.2 0.7 58.3 29.6 - 87.6 835.0 اصفهان

 107.8 0.04 107.8 - - - - البرز
 480.0 - 480.0 - - - - ايالم  

 260.0 - - 21.0 - 239.0 - بوشهر
 1437.0 - 207.5 - - 932.0 297.5 تهران

 1046.7 - 1044.0 2.7 - - - چهار محال و بختیاري
 778.1 - - 67.1 - 711.0 - خراسان جنوبی  
 3.1 - 0.1 3.0 - - - خراسان رضوي
 954.0 - - - - 954.0 - خراسان شمالی  

 9973.6 0.7 8069.9 - - - 1903.0 خوزستان
 0.1 0.1 - - - - - زنشان  
 324.0 - - - - 324.0 - سمنان  

 1072.8 0.7 - 123.5 - 692.7 256.0 سیستان و بلوچستان  
 350.7 0.7 112.3 37.6 - 200.2 - فارس

 2042.8 - - - 1042.8 - 1000.0 قزوين  
 25.0 - 10.0 15.0 - - - کردستان  

 2035.4 - 32.4 31.0 1912.0 - 60.0 کرمان
 748.4 - 8.4 - - 100.0 640.0 کرمانشاه  

 16.9 - 16.9 - - - - هگیلويه و بويراحمدک
 543.0 92.3 90.7 - - 120.0 240.0 گیالن  

 61.6 - 1.6 - - 60.0 - لرستان  
 3269.2 - 1054.6 - 435.0 - 1779.6 مازندران  

 1315.6 - 15.6 - - - 1300.0 مرکزي  
 3217.8 - - 66.1 - 1871.8 1280.0   (2)هرمزگان

 1002.8 - 2.8 - - - 1000.0 همدان  
 1005.3 - - 0.5 884.8 120.0 - يزد

 3.4 3.4 - - - - - هاي فتوولتائیکسامانه
 1.7 1.7 - - - - - هاي فتوولتائیکسامانه

 33985.4 104.2 11353.9 439.4 4274.6 6572.2 11241.1 جمع وزارت نیرو  
          سازمان انرژی اتمی

 1020 1020.0 - - - - - بوشهر

 1020 1020.0 - - - - - سازمان انرژی  جمع 
        صنایع بزرگ  

 149.0 - - - - 149.0 - آاربايشان شرقی
 593.0 - - - - 134.0 459.0 اصفهان  

 195.0 - - - - 195.0 - ايالم
 2463.0 - - - - 2463.0 - بوشهر  

 24.0 - - - - - 24.0 خراسان شمالی
 1881.0 - - - - 1881.0 - خوزستان  

 81.6 - - - - - 81.6 فارس
 154.0 - - - - 130.0 24.0 کرمان  

 40.0 - - - - 40.0 - يزد  

 5580.6 - - - - 4992.0 588.6 جمع صنایع بزرگ
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 )مگاوات(            ... ادامه (0)هابه تفكیک استان 0814های کشور در سال ( : ظرفیت اسمی انواع نیروگاه0-048جدول )

 آبی دیزلی  سیكل ترکیبی گازی  بخاری استان 
بادی، خورشیدی، اتمی  

 و بیوگاز
 جمع

        بخش خصوصی  

 808.1 - - - - 72.1 736.0   آاربايشان شرقی

 1326.3 - - - 349.3 977.0 - آاربايشان غربی  

 3444.5 - - - 484.0 1344.5 1616.0 اصفهان  

 960.0 - - - - 960.0 - اردبیل  

 1624.7 - - - 997.5 2.2 625.0 البرز

 1438.0 - - - 484.0 954.0 - بوشهر

 4778.1 10.2 - - 2868.0 1899.9 - تهران  

 6.0 - - - - 6.0 - چهارمحال و بختیاري

 3576.3 35.3 - - 1387.2 1421.3 732.5 خراسان رضوي

 8.0 - - - - 8.0 - خراسان جنوبی  

 2.9 - - - - 2.9 - خراسان شمالی  

 2273.6 - - - 813.6 1170.0 290.0 ن  خوزستا

 688.0 - - - - 688.0 - زنشان  

 334.0 - - - - 334.0 - سمنان  

 414.0 - - - - 414.0 - سیستان و بلوچستان

 4368.3 1.2 - - 2407.3 1959.8 - فارس  

 74.8 25.0 - - - 49.8 - قزوين  

 721.3 - - - 714.0 7.3 - قم  

 414.6 - - - - 414.6 - کرمان  

 655.2 - - - - 655.2 - کرمانشاه

 956.0 - - - 956.0 - - کردستان  

 973.0 - - - - 973.0 - گلستان

 2288.6 - - - 2273.6 15.0 - گیالن  

 5.3 - - - - 5.3 - لرستان

 90.3 - - - - 90.3 - مازندران  

 25.0 - - - - 25.0 - مرکزي

 6.4 - - - - 6.4 - همدان  

 49.6 - - - - 49.6 - هرمزگان  

 1284.8 - - - 484.0 800.8 - يزد  

 3.3 3.3 - - - - - هاي فتوولتائیکسامانه

 33598.8 75.0 - - 14218.5 15305.8 3999.5 جمع بخش خصوصی  

 74184.8 1199.2 11353.9 439.4 18493.1 26870.1 15829.2 کل کشور  

 ی وزارت نيرو به بخش خصوصی واگذار شدند. ها، تعدادی از نيروگاه های اخيردر سال( 4
 شود. مگاوات نيروگاه دیزلی کيش می 97/49مگاوات نيروگاه گازی کيش و  75/499( شامل 2



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  144

 

                                                                                                         های کشور( : ظرفیت عملی نیروگاه0-044جدول )

 )مگاوات( 

 سال

 شرح
0831 0831 0833 0831 0811 0810 0812(0)

 0818 0814 

 31158.6 31199.6 31914.4 47207.2 45648.6 45075.7 42253.4 41980.5 40077.3 وزارت نیرو  

 915.0 915.0 915.0 915.0 915.0 - - - - سازمان انرژي اتمی  

          صنايع بزرگ 

 490.0 490.0 490.0 490.0 500.0 405.7 405.7 328.7 328.7 بخاري

 4107.6 4107.6 4107.6 4107.3 3821.5 3672.4 3010.4 1835.4 1585.4 گازي  

 4597.6 4597.6 4597.6 4597.3 4321.5 4078.1 3416.1 2164.1 1914.1 جمع

          بخش خصوصی  

 3777.5 3777.5 3205.5 255.0 255.0 255.0 255.0 290.0 290.0 بخاري

 12437.5 11605.1 9741.0 7188.9 6280.5 4861.5 3879.5 3182.3 2312.3 گازي  

 11723.1 11715.8 11350.2 401.5 - - - - - سیكل ترکیبی 

 59.6 54.6 28.4 - - - - - - بادي 

 3.9 0.5 - - - - - - - خورشیدي

 11.6 10.6 6.5 6.5 6.5 6.5 1.7 - - بیوگاز 

 28013.1 27164.1 24331.5 7851.9 6542.0 5123.0 4136.2 3472.3 2602.3 جمع  

 64684.3 63876.3 61758.5 60571.3 57427.0 54276.8 49805.7 47616.9 44593.7 کل کشور  

 از وزارت  وگازسوزيب یهاروگاهيو ن بوشهر یاتم روگاهين کيبه علت تفک 4932و  4934 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو می                

 های وزارت نيرو به بخش خصوصی واگذار شدند. ، تعدادی از نيروگاههای اخير ( در سال4

 
                                                                                        (0) های وزارت نیرو( : ظرفیت عملی نیروگاه0-045جدول )

 )مگاوات( 

 جمع خورشیدی بادی آبی دیزلی سیكل ترکیبی گازی بخاری سال

1316 14565.6 8778.2 9300.3 285.3 7073.8 74.0 0.067 40077.3 

1313 14565.6 9807.0 9908.8 285.4 7323.8 89.8 0.073 41980.5 

1311 14576.1 8447.1 11494.8 288.9 7356.1 90.3 0.097 42253.4 

1311 14559.9 9958.6 11697.8 278.7 8487.8 92.9 0.097 45075.7 

1315 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 

1314 10941.8 5086.2 3388.9 283.8 11353.9 98.9  
(2)

5.3 31158.6 

 از وزارت  وگازسوزيب یهاروگاهيبوشهر و ن یاتم روگاهين کيبه علت تفک 4932و  4934 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو می                

 های وزارت نيرو به بخش خصوصی واگذار شدند. ، تعدادی از نيروگاههای اخير ( در سال4
 های فتوولتائيک مساجد و مدارس و فتوولتائيک نهادی حکومتی. ( سامانه2
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 )درصد(                                                                         ور کشهای ( : سهم میانگین ظرفیت عملی انواع نیروگاه0-041جدول )

 جمع خورشیدی  بیوگاز بادی آبی دیزلی سیكل ترکیبی گازی بخاری سال

           وزارت نیرو

1316 36.3 21.9 23.2 0.7 17.7 0.2 - 0.0002 100 

1313 34.7 23.4 23.6 0.7 17.4 0.2 - 0.0002 100 

1311 34.5 20.0 27.2 0.7 17.4 0.2 - 0.0002 100 

1311 32.3 22.1 26.0 0.6 18.8 0.2 - 0.0002 100 

1315 31.9 21.5 26.7 0.6 19.2 0.2 - 0.0002 100 

1311 30.9 21.0 26.7 0.6 20.6 0.2 - 0.0001 100 

1312 36.4 19.4 10.8 0.9 32.2 0.3 - 0.0002 100 

1313 35.2 18.1 10.9 0.9 34.6 0.3 - 0.0002 100 

1314 35.1 16.3 10.9 0.9 36.4 0.3 - 0.017 100 

                   صنایع بزرگ

1316 17.2 82.8 - - - - - - 100 

1313 15.2 84.8 - - - - - - 100 

1311 11.9 88.1 - - - - - - 100 

1311 9.9 90.1 - - - - - - 100 

1315 11.6 88.4 - - - - - - 100 

1311 10.7 89.3 - - - - - - 100 

1312 10.7 89.3 - - - - - - 100 

1313 10.7 89.3 - - - - - - 100 

1314 10.7 89.3 - - - - - - 100 

           بخش خصوصی

1316 11.1 88.9 - - - - - - 100 

1313 8.4 91.6 - - - - - - 100 

1311 6.2 93.8 - - - - 0.04 - 100 

1311 5.0 94.9 - - - - 0.13 - 100 

1315 3.9 96.0 - - - - 0.10 - 100 

1311 3.2 91.6 5.1 - - - 0.08 - 100 

1312 13.2 40.0 46.6 - - 0.1 0.03 - 100 

1313 13.9 42.7 43.1 - - 0.2 0.04 0.002 100 

1314 13.5 44.4 41.8 - - 0.2 0.01 0.04 100 

 

  0814های وزارت نیرو به تفكیک نوع نیروگاه در سال یت عملی به اسمی نیروگاه( : نسبت ظرف0-041جدول )
 )مگاوات( 

 جمع خورشیدی  بادی آبی دیزلی  سیكل ترکیبی گازی  بخاری شرح 

 31158.6 5.3 98.9 11353.9 283.8 3388.9 5086.2 10941.8 ظرفیت عملی

 33985.4 5.3 98.9 11353.9 439.4 4274.6 6572.2 11241.1 ظرفیت اسمی

 91.7 100.0 100.0 100.0 64.6 79.3 77.4 97.3 درصد



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  255

 

                         0814برداری در سال  واحدهای در دست بهرهظرفیت اسمی افزایش / کاهش ( : 0-043جدول )

 )مگاوات(

 مالكیت نام نیروگاه

نوع 

 -نیروگاه 

 واحد

 0814افزایش / کاهش ظرفیت در پایان سال 
ظرفیت نیروگاه  کل

 0814در پایان سال 
تعداد 

 واحد

ظرفیت 

 افزوده شده

ظرفیت 

 کاسته شده

خالص 

 افزایش 

 160 32 - 32 1 گازی دولتی ري

 256 32- 32 - 1 " " ري

 100 25 - 25 1 " " اسالم آباد غرب

 648 648- 648 - 4 " " سلطانیه

 648 648 - 162 4 " خصوصی سلطانیه

 324 324 - 324 2 " " دوق تابان يزد ص

 332 8 - 8 1 " " سرو چادرملو

 CHP " " - 101 - 101 766و  DGواحدهاي 

 480 480 - 480 3 برق آبی دولتی سیمره

 10 10 - 10 3 " " آزاد کردستان

 150 75 - 75 1 " " مارون 

 0.1 0.1 - 0.1 1 خورشيدی دولتی مولد خورشیدي زنشان

یک مساجد هاي فتوولتائسامانه

 حكومتی و مدارس و نهادهاي

" " - 5.1 - 5.1 5.1 

هاي فتوولتائیک سامانه

 مشترکین برق

 3.3 3.3 - 3.3 - " خصوصی

 5.0 5.0 - 5.0 - بادی " تاکستان قزوين 

 3887.5 1036.5 680 1716.5 22 - - جمع 

 

 تجدیدپذیر در دست اجرای کشورو  ای، هستههای حرارتی، آبی ظرفیت نیروگاهافزایش ( : 0-041جدول )

 (0)0815-13های طی سال

 )مگاوات(

 سال

واحدهای  بخاری

گازی 

 Fکالس 

سیكل 

 ترکیبی

تولید پراکنده و 

تولید همزمان 

 برق و حرارت

 تجدیدپذیر آبی
سرمایه گذاری 

 خارجی
گازسوز و  سالیانه

 مایع سوز

زغال 

 سوز

1310 - - - 2124 480 225 492 - 3321 

1316 - - 301 1550 480 419 690 - 3440 

1313 - - 1210 1600 480 225 1060 - 4575 

1311 - - 1952 3635 480 141 1060 3124 10392 

 21728(2) 3124 3302 1010 1920 8909 3463 - - جمع

 مورد نياز است.گذار مربوطه و تأمين به موقع ارز و ریال  های فوق منوط به فعال شدن سرمایه ( تحقق برنامه4
 مگاوات است.  9421( سرمایه گذاری خارجی 2
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  0814های حرارتی تحت پوشش وزارت نیرو در سال ( : راندمان نیروگاه0-051جدول )

 نام نیروگاه

ظرفیت 

نصب شده 

اسمی 
 )مگاوات(

متوسط 

عملی  قدرت

 )مگاوات(

 (0)راندمان

 )درصد(
 نام نیروگاه 

ظرفیت 

نصب شده 

اسمی 
 )مگاوات(

توسط م

 قدرت 

 عملی 
 )مگاوات (

 (0)راندمان

 )درصد(

 21.0 106 143 ر کنارك چابهار 11     های بخاریالف( نیروگاه

 33.3 246 324 ر بمپور12  36.0 650 650 سهند -1

 35.5 82 100 اسالم آباد غرب  -13  38.1 830 835 ر  اسالم آباد )اصفهان( 2

 20.7 117 164 نر کنگا14  37.1 1415 1300 ر شازند3

 21.5 36 50 ر بوشهر 10  38.1 1000 1000 ر شهید مفتح همدان4

 23.9 137 196 ر شیراز 16  31.2 416 442 ر بعثت0

 - 3 4 فرگ داراب  -13  21.1 40 50 ر شهید فیروزي 6

 25.2 97 120 ر شهید بهشتی لوشان11  36.8 1000 1000 ر شهید رجائی3

 32.3 871 990 ر خلیج فارس )هرمزگان(11  35.4 1243 1203 رامین اهواز ر  1

 24.9 33 50 ر گازي بندرعباس  25  30.4 246 256 ايرانشهر بخاري -1

 31.6 550 648 ايسین -21  37.9 640 640 ر بیستون15

 24.1 84 120 يزد گازي  -22  27.4 47 60 زرند -11

 25.9 129 184 )خارج از شبكه(کیش  -23  34.5 440 440 ر شهید بهشتی )لوشان(12

 13.5 18 25 ر خارك گازي )خارج از شبكه(  24  37.6 1715 1780 شهید سلیمی )نكا( -13

 30.4 5086 6572 های گازیجمع نیروگاه  34.2 1420 1420 ر بندرعباس 14

    های سیكل ترکیبیج(  نیروگاه  36.1 10244 11441 های بخاریجمع نیروگاه

 44.4 236 1043 ر سیكل ترکیبی شهیدرجائی 1     های گازی اهب( نیروگ

 45.9 402 435 سیكل ترکیبی شهید سلیمی -2  23.0 72 100 ر صوفیان 1

 47.3 201 885 سیكل ترکیبی يزد  -3  22.2 41 60 ر ارومیه2

 45.8 1451 1912 سیكل ترکیبی کرمان -4  17.9 65 88 ر هسا 3

 45.8 3389 4275 های سیكل ترکیبیمع نیروگاهج  20.4 33 60 ر درود4

    های دیزلی د(  نیروگاه  24.7 701 932 ر ري0

 33.6 284 439 های دیزلیجمع نیروگاه  24.6 50 75 ر قائن 6

های حرارتی جمع نیروگاه  33.0 477 636 ر شهید کاوه3

 وزارت نیرو 
44542 12201 36.4 

  32.7 723 954 ر شیروان 1

 32.4 260 324 بسطامی )شاهرود( -1
 

 - 1040 1020 نیروگاه اتمی بوشهر 

 37.4 53257 62651 های حرارتی کشور جمع نیروگاه 23.9 157 226 ر زاهدان15

افتی مانند ضریب اصالح ها کلی و پردازش نشده است که ميزان حقيقی آن وابسته به انجام اصالحات الزم روی ميزان سوخت دریاطالعات راندمان نيروگاه( 4
 باشد.    کنتورها و اعمال ضریب اصالح درجه حرارت روی ميزان سوخت مایع می
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                      0814های حرارتی بخش خصوصی و صنایع بزرگ در سال ( : راندمان نیروگاه0-050جدول )

 نام نیروگاه

ظرفیت 

نصب شده 

اسمی 
 )مگاوات(

متوسط 

قدرت عملی 

 )مگاوات(

 راندمان

 )درصد(
 نام نیروگاه 

ظرفیت 

نصب شده 

اسمی 
 )مگاوات(

متوسط 

قدرت  

 عملی 
 )مگاوات (

 راندمان

 )درصد(

 43.5 797 998 منتظر قائم  -3     های بخش خصوصی الف( نیروگاه

 46.9 2234 2868 دماوند  -4  34.8 650 736 تبريز   -1

 43.3 595 714 م ق -0  36.7 1592 1616  شهید محمد منتظري  -2

 47.0 291 347 شريعتی   -6  36.4 600 600 توس  -3

 45.8 865 1040 نیشابور   -3  32.5 548 625 منتظر قائم  -4

 45.9 704 814 آبادان  -1  31.3 133 133 مشهد  -0

 45.4 769 956 سنندج  -1  40.2 255 290 زرگان  -6

 46.3 794 1035 فارس  -15  35.7 3778 4000 های بخاریجمع نیروگاه

 46.3 1111 1372 کازرون  -11  22.5 50 64 تبريز   -1

 44.9 415 484 گناوه  -12  31.2 772 960 ارومیه  -2

 46.9 1186 1306 گیالن   -13  31.0 786 960 سبالن  -3

 46.8 900 968 پره سر -14  31.7 255 324 کاشان  -4

 47.6 395 484 شیرکوه -10  31.8 739 954 جنوب اصفهان  -0

 46.2 11723 14219 های سیكل ترکیبیجمع نیروگاه  31.4 735 954 پرند  -6

 38.6 27938 33524 های بخش خصوصیجمع نیروگاه  36.1 631 789 رودشور  -3

    های صنایع بزرگ ب( نیروگاه  22.3 120 150 شريعتی  -1

 28.7 209 249 خاري( اوب آهن )ب -1  28.0 167 196 مشهد  -1

 27.9 190 210 فوالد مبارکه )بخاري( -2  30.9 763 954 فردوسی )چرخه ترکیبی(  -15

 ● 20 24 پتروشیمی خراسان  -3  31.8 35 50 شمس سرخس -11

 ● 57 82 پتروشیمی شیراز  -4  32.3 832 972 خرمشهر  -12

 29.9 14 24 مس سرچشمه  -0  25.2 82 128 زرگان  -13

 28.4 490 589  های بخاریجمع نیروگاه  29.5 500 648 سلطانیه  -14

 ● 12 20 تراکتور سازي )گازي( -1  33.4 259 324 قدس )سمنان(  -10

 ● 77 129 پتروشیمی تبريز )گازي( -2  28.9 338 414 چابهار  -16

 ● 13 26 اوب آهن )گازي( -3  29.8 521 648 زاگرس -13

 31.0 100 108 فوالد مبارکه )گازي( -4  30.9 849 954 عسلويه   -11

 29.4 63 75 پااليش گاز ايالم  -0  32.6 720 954 جهرم )چرخه ترکیبی( -11

 ● 100 120 پتروشیمی ايالم )گازي( -6  32.1 716 972 حافظ -25

 ● 700 861 پتروشیمی مبین )گازي( -3  22.8 52 75 کهنوج -21

 29.4 783 954 پارس جنوبی )گازي(  -1  31.9 251 324 شوباد کهنوج -22

 ● 261 324 )گازي( LNGگاز مايع  -1  31.1 881 972 گلستان -23

 ● 261 324 پتروشیمی دماوند -15  23.4 36 47 نوشهر -24

 ● 256 328 پتروشیمی بندرامام -11  24.9 73 97 شهید زنبق يزد -20

 ● 60 70 تروشیمی رازي پ -12  30.2 256 332 چادرملو )سرو( -26

 30.4 1285 1483 پتروشیمی فشر  -13  ● 254 324 تابان )صدوق يزد( -23

 24.9 80 130 مس سرچشمه )گازي( -14  39.7 766 766 مولدهاي تولید پراکنده -21

 31.6 12438 15306 های گازی جمع نیروگاه
 34.8 30 40 چادر ملو )گازي( -10 

 29.6 4108 4992 گازی های جمع نیروگاه 

  44.8 288 349 خوي  -1
 29.1 4522 5521 های صنایع بزرگجمع نیروگاه

  50.5 380 484 زواره -2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی            
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                                                                     0831-14های ( : روند تغییرات تولید ناویژه انرژی الكتریكی کشور طی سال0-052جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

 سال

 شرح
0831 0831 0833 0831 0811 0810 0812(0)

 0818(0)
 0814(0)

 

 120244.6 118592.3 125215.3 215128.2 208053.4 204469.2 195632.9 192951.8 190032.2 وزارت نیرو 

 2913.9 4472.1 4545.8 1847.3 327.1 - - - - سازمان انرژی اتمی 

          صنایع بزرگ  

 2385.8 2457.9 2558.5 2582.6 2240.5 2234.1 2111.1 2163.1 2069.3 بخاري

 4054.4 3812.5 3990.7 8157.3 7595.1 5345.3 5439.1 3927.4 3584.1 گازي  

 6440.2 6270.4 6549.2 10739.9 9835.6 7579.4 7550.2 6090.5 5653.4 جمع

          بخش خصوصی  

 22913.4 23129.4 21839.8 730.3 1106.6 1490.8 1407.5 1026.2 1259.2 بخاري

 50029.9 47910.1 38576.7 24958.3 20707.0 19409.3 16777.6 14461.8 7041.5 گازي  

 77974.8 73960.2 65620.9 848.6 - - - - - سیكل ترکیبی 

 101.9 55.7 64.8 - - - - - - بادي 

 0.53 0.041 - - - - - - - خورشیدي

 14.4 47.0 20.8 22.6 21.9 10.1 1.8 - - بیوگاز 

 151035.0 145102.4 126122.9 26559.8 21835.5 20910.2 18186.9 15488.0 8300.7 جمع  

 280633.6 274437.2 262433.2 254275.2 240051.6 232958.8 221370 214530.3 203986.3 کل کشور  

تولید سـرانه بـرق   

 )کیلوواتساعت(

2858.3 2968.6 3024.3 3141.4 3194.3 3344.1 3410.8 3524.9 3562.6 

 از وزارت  وگازسوزيب یهاروگاهيبوشهر و ن یاتم روگاهين کيبه علت تفک 4932و  4934 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.يرو مین                

 های وزارت نيرو به بخش خصوصی واگذار شدند. ، تعدادی از نيروگاه 4932 -31های ( در سال4

 

                                                         0831-14های ( : تولید ناویژه انرژی الكتریكی وزارت نیرو طی سال0-058جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

 جمع خورشیدی  بادی  آبی برق دیزلی سیكل ترکیبی ازیگ بخاری سال

1316 90900.1 26979.7 53796.3 225.8 17986.9 143.4 0.0001 190032.2 

1313 94011.6 36521.4 57015.2 203.9 5003.4 196.4 0.0001 192951.8 

1311 92252.6 
(1)

 31656.2 64142.0 124.3 7233.2 224.6 0.0001 195632.8 

1311 90347.6 33646.8 70658.4 127.7 9526.1 162.6 0.09 204469.3 

1315 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 

1314 61669.0 21339.5 22960.8 65.6 14090.3 119.1 0.33 120244.6 

به روز شده است.  4999( رقم توليد ناویژه نيروگاه گازی کيش، پس از انتشار کتاب توليد آمار تفصيلی صنعت برق ایران سال 4
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 ساعت(  )گیگاوات                           ها به تفكیک استان 0814ها در سال ه برق انواع نیروگاه( : تولید ناویژ0-054جدول )

استان / نوع 

 نیروگاه
 گازی بخاری

سیكل 

 ترکیبی
 آبیبرق دیزلی

، بادی، خورشیدی

 اتمی و بیوگازسوز
 جمع

        وزارت نیرو  

 4260.3 2.9 78.6 - - 80.6 4098.2 آاربايشان شرقی

 114.6 - 8.1 - - 106.5 - آاربايشان غربی

 28.5 0.7 26.5 1.3 - - - اردبیل

 5346.6 0.7 173.2 - - 0.1 5172.6 اصفهان

 122.2 0.01 122.2 - - - - البرز 

 173.6 - 173.6 - - - - ايالم 

 544.2 - - 19.7 - 524.5 - بوشهر 

 2810.3 0.04 227.7 - - 928.9 1653.7 تهران 

 1449.9 - 1449.9 - - - - ارمحال و بختیاريچه

 2618.9 - - 1.3 - 2617.7 - خراسان جنوبی 

 - - ● - - - - خراسان رضوي

 3790.9 - - - - 3790.9 - خراسان شمالی

 22269.1 0.04 11018.2 - - - 11251.0 خوزستان

 0.2 0.2 - - - - - زنشان 

 1116.2 - - - - 1116.2 - سمنان 

 3903.1 0.7 - 28.9 - 2627.1 1246.4 و بلوچستان سیستان

 228.1 0.2 61.1 5.7 - 161.1 - فارس

 12147.2 - - - 5698.0 - 6449.2 قزوين 

 - - - - - - - قم 

 22.6 - 19.4 3.2 - - - کردستان 

 10347.7 - 4.3 0.3 10020.5 - 322.6 کرمان

 4031.2 - 13.9 - - 211.3 3806.0 کرمانشاه 

 31.6 - 31.6 - - - - گیلويه و بويراحمدکه

 - - - - - - - گلستان

 1729.6 113.9 131.1 - - 301.1 1183.6 گیالن 

 64.2 - 2.1 - - 62.1 - لرستان 

 12153.8 - 543.1 - 2143.9 - 9466.7 مازندران

 6973.1 - 0.001 - - - 6973.1 مرکزي 

 14953.3 - ● 5.2 - 8676.9 6271.1 (1)هرمزگان 

 3780.8 - 5.9 - - - 3774.9 همدان 

 5232.8 - - - 5098.4 134.4 - يزد

 120244.6 119.4 14090.3 65.6 22960.8 21339.5 61669.0 جمع وزارت نیرو 
              سازمان انرژی اتمی 

 2913.9 2913.9 - - - - - بوشهر 

 2913.9 2913.9 - - - - - جمع سازمان انرژی اتمی 
           ایع بزرگ صن

 - - - - - - - آاربايشان شرقی

 2850.9 - - - - 540.2 2310.7 اصفهان 

 68.9 - - - - 68.9   ايالم

 2576.8 - - - - 2576.8 - بوشهر 

 - - - - - - - خراسان شمالی 

 426.6 - - - - 426.6 - خوزستان 

 - - - - - - - فارس 

 516.9 - - - - 441.8 75.1 کرمان 

 - - - - - 0.2 - يزد

 6440.2 - - - - 4054.4 2385.8 جمع صنایع بزرگ 
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 ساعت(  )گیگاوات     ها ... ادامه      به تفكیک استان 0814ها در سال ( : تولید ناویژه برق انواع نیروگاه0-054جدول )

استان / نوع 

 نیروگاه
 گازی بخاری

سیكل 

 ترکیبی
 آبیبرق دیزلی

، دیبادی، خورشی

 اتمی و بیوگازسوز
 جمع

        بخش خصوصی 
 2950.8 - - - - 77.7 2873.043 آاربايشان شرقی 
 5476.8 - - - 1934.6 3542.3 - آاربايشان غربی 

 19151.5 - - - 2964.8 5147.4 11039.376 اصفهان 
 2308.3 - - - - 2308.3 - اردبیل
 7992.5 - - - 5031.2 0.8 2960.570 البرز 

 6105.8 - - - 1841.5 4264.3 - بوشهر
 22503.5 12.0 - - 15137.6 7353.9 - تهران 

 12.0 - - - - 12.0 - چهارمحال و بختیاري 
 16385.3 66.9 - - 8582.1 2988.1 4748.198 خراسان رضوي
 - - - - - - - خراسان جنوبی 
 6.1 - - - - 6.1 - خراسان شمالی 

 8175.6 - - - 3126.1 3757.3 1292.189 خوزستان 
 1813.5 - - - - 1813.5 - زنشان 
 1045.6 - - - - 1045.6 - سمنان 

 1441.1 - - - - 1441.1 - سیستان و بلوچستان 
 20843.8 2.0 - - 12937.7 7904.1 - فارس

 71.6 36.0 - - - 35.6 - قزوين 
 4465.4 - - - 4465.4 - - قم 

 5323.3 - - - 5323.3 - - کردستان 
 1736.3 - - - - 1736.3 - کرمان

 2430.8 - - - - 2430.8 - کرمانشاه
 1931.1 - - - - 1931.1 - گلستان
 13399.5 - - - 13399.5 - - گیالن 

 12.2 - - - - 12.2 - لرستان 
 425.1 - - - - 425.1 - مازندران 

 - - - - - - - مرکزي 
 92.0 - - - - 92.0 - هرمزگان

 1.2 - - - - 1.2 - دان هم
 4934.1 - - - 3231.2 1703.0 - يزد

 151035.0 116.9 - - 77974.8 50029.9 22913.4 جمع بخش خصوصی 

 280633.6 3150.2 14090.3 65.6 100935.6 75423.8 86968.1 کل کشور 

          گردد.ه دیزلی کيش میساعت در نيروگا گيگاوات 6/4 ساعت در نيروگاه گازی کيش و گيگاوات 9/699( شامل 4
  باشند.مقادیر در دسترس نمی

 
 های تحت پوشش وزارت نیرو به تفكیک نوع سوخت ( : مقدار سوخت مصرفی در نیروگاه0-055جدول )

 0831-14های طی سال

 سال
های ارزش حرارتی سوخت سوخت مصرفی

 )میلیون مترمكعب(گازطبیعی  )میلیون لیتر(نفت کوره  ()میلیون لیتر نفت گاز  )میلیارد کیلوکالری( مصرف شده 

1316 4083.2 8434.7 33264.9 407871 
1313 3426.6 8910.6 37865.2 441936 

1311 3802.4 9541.5 36500.4 439203 
1311 4507.6 8858.8 37405.5 446878 

1315 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 
1314 1303.1 6194.2 21570.9 250591 
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های بخش خصوصی و صنایع بزرگ به تفكیک نوع سوخت  ( : مقدار سوخت مصرفی در نیروگاه0-051دول )ج

 0831-14های طی سال

 سال

 شرح

 نفت گاز 

 )میلیون لیتر(

 کوره  نفت

 )میلیون لیتر(

 گازطبیعی

 )میلیون مترمكعب(

 گاز کک

 )میلیون مترمكعب(

 گاز کوره بلند

 )میلیون مترمكعب(

      بخش خصوصی:

1316 375.6 - 2069.5 - - 

1313 953.6 - 3671.0 - - 

1311 1130.0 - 4420.4 - - 

1311   1410.3 - 5076.9 - - 

1315   2100.3 - 4656.5 - - 

1311   1720.6 - 6430.9 - - 

1312 8759.4 4447.5 19761.3 - - 

1313 6749.0 2045.5 29988.8 - - 

1314 4767.6 751.6 34800.5 - - 

           صنایع بزرگ : 

1316 98.4 - 1640.3 78.9 2344.6 

1313 22.8 - 1875.0 13.0 1861.0 

1311 1.8 - 2483.1 5.8 1834.1 

1311   1.0 - 2407.6 0.0001 1756.6 

1315   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 

1314 12.6 - 2052.9 5.0 2265.8 

 

 0814های کشور به تفكیک نوع سوخت در سال  ( : مقدار سوخت مصرفی در نیروگاه0-051جدول )   

 سوخت  نوع

 استان 

 نفت گاز 

 )میلیون لیتر(

 نفت کوره 

 )میلیون لیتر(

 گازطبیعی

 )میلیون مترمكعب(

 گاز کک

 )میلیون مترمكعب(

 گاز کوره بلند

 )میلیون مترمكعب(
      وزارت نیرو 

 - - 926.6 214.2 0.1 آاربايشان شرقی
 - - 45.7 - 3.3 آاربايشان غربی

 - - - - 0.5 اردبیل
 - - 1415.6 - 0.1 اصفهان

 - - - - - البرز 
 - - - - - ايالم 

 - - 254.5 - 21.3 بوشهر 
 - - 939.7 - 30.6 تهران 

 - - - - - چهارمحال و بختیاري
 - - 770.1 - 71.6 خراسان جنوبی 
 - - - - - خراسان رضوي
 - - 1137.0 - 86.5 خراسان شمالی

 - - 2304.2 843.3 0.03 خوزستان
 - - - - -  زنشان

 - - 307.6 - 48.5 سمنان 
 - - 574.5 380.8 348.8 سیستان و بلوچستان

 - - 68.5 - 3.5 فارس
 - - 2157.5 682.5 239.3 قزوين 

 - - - - - قم 
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 ... ادامه 0814های کشور به تفكیک نوع سوخت در سال  ( : مقدار سوخت مصرفی در نیروگاه0-051جدول )   

 نوع سوخت 

 ن استا

 نفت گاز 

 )میلیون لیتر(

 نفت کوره 

 )میلیون لیتر(

 گازطبیعی

 )میلیون مترمكعب(

 گاز کک

 )میلیون مترمكعب(

 گاز کوره بلند

 )میلیون مترمكعب(
 - - - - 0.9 کردستان 

 - - 2082.2 109.9 123.4 کرمان
 - - 202.6 798.6 - کرمانشاه 

 - - - - - کهگیلويه و بويراحمد
 - - - - - گلستان
 - - 437.5 - 36.6 گیالن 

 - - 30.7 - 0.2 لرستان 
 - - 1521.2 1441.9 - مازندران
 - - 1747.1 91.0 1.7 مرکزي 

 - - 3288.0 981.2 213.5 (1)هرمزگان 
 - - 291.2 650.8 - همدان 

 - - 1068.9 - 72.8 يزد
 - - 21570.9 6194.2 1303.1 جمع وزارت نیرو 

       صنایع بزرگ 
 - - - - - آاربايشان شرقی

 2265.8 5.0 827.0 - 12.6 اصفهان 
 - - 23.0 - - ايالم

 - - 858.9 - - بوشهر 
 - - 142.2 - - خوزستان

 - - 201.7 - - کرمان
 - - 0.05 - - يزد

 2265.8 5.0 2052.9 - 12.6 جمع صنایع بزرگ 
       (2)بخش خصوصی 
 - - 661.8 209.4 0.5 آاربايشان شرقی 
 - - 1116.3 - 489.8 آاربايشان غربی 

 - - 591.1 - 174.6 اردبیل 
 - - 5194.8 3.4 224.4 اصفهان

 - - 1795.1 51.1 238.1 البرز 
 - - 1542.5 - 304.9 بوشهر
 - - 4767.1 - 795.8 تهران 

 - - 3.0 - - چهارمحال و بختیاري 
 - - 3724.8 487.7 164.1 خراسان رضوي

 - - 1.5 - - راسان شمالی خ
 - - 2042.0 - 169.8 خوزستان 

 - - 465.4 - 109.0 زنشان 
 - - 288.9 - 34.3 سمنان 

 - - - - 504.3 سیستان و بلوچستان 
 - - 5207.0 - 288.9 فارس

 - - 8.9 - - قزوين 
 - - 899.4 - 153.2 قم 

 - - 1017.7 - 163.0 کردستان 
 - - 486.5 - 81.8 کرمان

 - - 620.1 - 183.5 کرمانشاه 
 - - 561.2 - 91.5 گلستان
 - - 2451.9 - 540.2 گیالن 

 - - 3.1 - - لرستان 
 - - 132.0 - 12.2 مازندران 

 - - - - - مرکزي 
 - - 23.0 - - هرمزگان

 - - 0.3 - - همدان 
 - - 1195.2 - 43.7 يزد

 - - 34800.5 751.6 4767.6 جمع بخش خصوصی 
 2265.8 5.0 58424.2 6945.8 6083.2 کل کشور 

 های مختلف نصب شده است.  باشد که در استان می  CHPو  DG( شامل واحدهای 2                        باشد.             ( شامل آب و برق کيش نيز می4
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 0831-14های های برق کشور طی سال ( : مصارف داخلی و تلفات شبكه0-053جدول )

 سال
ها از سهم مصرف داخلی نیروگاه

 کل تولید ناویژه )درصد(
 (8و  2) سهم تلفات شبكه توزیع )درصد( (2و  0)سهم تلفات شبكه انتقال )درصد( 

1316 3.90 4.90 17.90 
1313 3.89 5.44 15.95 
1311 3.83 3.63 15.87 
1311 3.47 3.59 13.96 
1315 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 
1314 2.8 2.9 11.9 

 ( سهم تلفات شبکه انتقال از کل انرژی توليد و خریداری شده در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع. 4
 انرژی توليد و خریداری شده در سطح ولتاژ شبکه توزیع. ( سهم تلفات شبکه توزیع از کل9     باشد.   ( شامل تلفات انرژی الکتریکی صادراتی و وارداتی نيز می2
 

 )کیلومترمدار(                                             ( : روند گسترش خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور0-051جدول )

 کیلوولت 082 کیلوولت 281 کیلوولت 411 سال
 11و  18

 کیلوولت

 88و  21، 00

 (0)کیلوولت
 (0)فشار ضعیف

طول شبكه 

 (0)فیبر نوری 

1316 14191 26455 19185 39232 327997 265826 8107 
1313 14823 27082 19986 39732 340143 276706 11060 
1311 17438.4 28487 20702.6 42339.4 351913 287536 13229 
1311 18761.0 29117 21110.7 44007.0 362347 297107 14517 
1315 (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 18121 
1314 20205.4 30868.6 23045.5 47506.2 406972.8 344810 18834 

      باشد.  به دليل اصالحات آماری می 4939( کاهش موجودی خطوط انتقال در سال 2                                              ( برحسب کيلومتر.                       4
 برداری بوده است. کيلومتر آن در حال بهره 46479،  4939( تا پایان سال 1            رداری بوده است. بکيلومتر آن در حال بهره 46935،  4932( تا پایان سال 9 

 
  0814ای در پایان سال  های برق منطقه ( : طول خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق به تفكیک شرکت0-011جدول )

 )کیلومترمدار(

 ای  شرکت برق منطقه
411  

 کیلوولت

281  

 لوولتکی

082  

 کیلوولت

 11و  18

 کیلوولت

 88و  21، 00

 (0)کیلوولت
 (0)فشار ضعیف

 32434.0 38998.9 1727.4 2822.6 2716.5 1376.9 آاربايشان
 30755.9 31385.5 6104.9 - 1551.3 2159.1 اصفهان

 21424.2 30784.2 6329.9 - 2850.3 1187.7 باختر
 51291.8 31376.4 4925.0 - 2019.2 2183.5 تهران

 32152.7 50195.6 551.1 8387.9 2.2 2225.2 خراسان
 21497.8 26238.8 - 4038.1 2454.2 2211.7 خوزستان

 10546.7 14866.8 2870.0 - 1323.0 287.4 زنشان
 3877.1 6968.0 1033.5 - 442.7 768.3 سمنان 

 11820.2 22976.5 3416.0 35.0 3869.5 396.0 سیستان و بلوچستان 
 14559.3 25836.8 4229.7 394.5 2764.3 497.0 ربغ

 30065.9 41766.6 7116.5 1828.4 3223.2 2529.6 فارس
 20438.3 30011.1 744.0 3882.1 2220.9 1426.3 کرمان 
 18816.0 8808.1 1409.5 87.9 1090.3 263.0 گیالن  

 7168.4 7193.6 - - - - گلستان
 21078.0 14620.0 3306.7 - 1284.7 1189.1 مازندران 
 9165.7 14928.9 2623.7 1008.1 2082.2 381.8 هرمزگان

 7718.0 10017.0 1118.3 560.9 974.1 1122.8 يزد  

 344810.0 406972.8 47506.2 23045.5 30868.6 20205.4 جمع  

 ( برحسب کيلومتر. 4
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 )کیلومترمدار(                           (0) 0814سال  ( : طول خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزیع در پایان0-010جدول )

 نوع خط  ای شرکت برق منطقه

 فوق توزیع  انتقال 

 جمع  

فیبر نوری در 

دست اقدام 

  )کیلومتر(

411 

 کیلوولت

281 

 کیلوولت

082 

 کیلوولت

 11و  18

 کیلوولت

 آاربايشان

 1464 456 144 526 310 هوایی  

 40 - 18 22 - کابل   -

 1304 456 140 522 310 جمع  

 اصفهان 
 1079.8 791.8 - 424 14 هوایی  

 130.0 124 - 6 - کابل   285.9

 1209.8 915.8 - 280 14 جمع  

 - 1226 1552 - 410 18 هوایی   باختر 

 تهران 
 991.2 502.2 - 150 332 هوایی  

 188.5 168 - 20.5 - کابل   -

 1179.7 670.2 - 170.5 339 جمع  

 خراسان 
 621 - 310 - 311 هوایی  

 19 - 19 - - کابل   -

 640 - 329 - 311 جمع  

 - 1410 - 790 30 590 هوایی   خوزستان  

 65 806 580 - 66 160 هوایی   زنشان  

 - 150 150 - - - هوایی   سمنان  

 - 1270 162 - 628 480 هوایی   سیستان و بلوچستان  

 - 622 21 - 601 - هوایی   غرب 

 فارس 
 1221 1014 350 452 150 هوایی  

 30 30 - - - کابل   -

 1801 1044 350 257 150 جمع  

 - 428 - 151 47 230 هوایی   کرمان  

 گیالن  
 320 160 - 160 - هوایی  

 19.5 19.5 - - - کابل   -

 339.5 179.5 - 160 - جمع  

 مازندران 
 1579.2 1102.2 - 477 - هوایی  

 17.6 17.6 - - - کابل   160

 1596.8 1119.8 - 477 - جمع  

 هرمزگان  
 395 - 320 30 45 هوایی  

 17 3 - 14 - کابل   -

 412 3 320 44 45 جمع  

 يزد 
 102.6 0.6 44 - 58 هوایی  

 8 8 - - - کابل   -

 110.6 8.6 44 - 58 جمع  

شرررکت تولیررد نیررروي برررق  

سررازمان توسررعه  حرارترری )

 برق ايران(  

 245 - - - 245 هوایی  

 42 - 42 - - کابل   205

 967 - 42 - 245 جمع  

 جمع  
 15521 6297.8 4022 3506 3630 هوایی  

 512 370.1 79 62.5 - کابل   716
 16032.4 6667.9 2166.0 3568.5 3630.0 جمع  

 رسند.های بعد به اتمام میها در سال( این پروژه4
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 0831-14های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طی سال ( : تعداد ترانسفورماتورهای شبكه0-012جدول )

 جمع کیلوولت  88و  21 کیلوولت 11و  18 کیلوولت 082 کیلوولت 281 کیلوولت 411 سال

1316   (1) 
 انتقال و فوق توزيع

222 
116 

663 
501 

732 
693 

1990 
1930 

322011 
391618 
391251 

1313  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

241 
127 

693 
524 

797 
758 

2111 
2048 

412222 
441231 
441346 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

268 
141 

720 
547 

835 
796 

2170 
2107 

442536 
454542 
454145 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

307 
167 

742 
558 

878 
839 

2279 
2216 

422022 
423304 
424222 

1315  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

320 
174 

774 
580 

905 
866 

2335 
2272 

512970 
512304 
516264 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

346 
187 

798 
597 

959 
909 

2384 
2317 

539905 
544392 
543915 

1312  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

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 

1314  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

390 
224 

848 
641 

1045 
997 

2554 
2467 

628815 
633652 
633144 

 باشد.  ها نيز می های بالفصل نيروگاه ( شامل پست4

 

  0831-14های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طی سالتورهای نصب شده شبكه( : ظرفیت ترانسفورما0-018جدول )

 )مگاولت آمپر(

 جمع  کیلوولت 88و  21 کیلوولت 11و  18 کیلوولت 082 کیلوولت 281 کیلوولت 411 سال

1316 (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 

1313 (1) 

هاي انتقال  پست
 و فوق توزيع

58275.0 
34538.0 

89784.0 
59940.0 

23996.0 
21567.0 

53697.0 
51458.0 

77017.0 
302769.0 
244520.0 

1311 (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع

64170.0 
.032233 

93141.0 
62337.0 

25353.0 
22923.0 

56230.0 
53991.0 

81648.0 
320542.0 
258732.0 

1311 (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع
74130.0 
44893.0 

97506.0 
64502.0 

26832.0 
24403.0 

60168.0 
57929.0 

86817.0 
345453.0 
278544.0 

1315  (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع
77245.0 
46708.0 

103576.0 
67412.0 

27781.0 
25352.0 

61998.0 
59759.0 

.021224 
.0364424 
.0421105 

1311  (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع
85665.0 
50968.0 

106227.0 
69843.0 

31651.0 
26844.0 

63650.0 
61334.0 

.025542 
.0324244 
.0304512 

1312  (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع
89800.0 
54303.0 

108749.0 
71605.0 

32709.0 
27838.0 

65586.0 
63270.0 

.0100222 
.0322244 
.0312224 

1313  (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع

95950 
57143 

111489 
75024 

34070 
29269 

68604 
65061 

.0105356 
.0415462 
.0331253 

1314  (1) 
هاي انتقال  پست

 و فوق توزيع

98080 
59273 

114168 
76532 

34630 
29829 

70615 
67080 

110452 
442251 
343124 

 ها نيز لحاظ شده است.  های بالفصل نيروگاه ( ظرفيت پست4
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    0814ای در سال های برق منطقهبرداری شده به تفكیک شرکت های انتقال بهره( : ظرفیت پست0-014جدول )

 )مگاولت آمپر(

نام شرکت برق 

 ای منطقه

 جمع کل ظرفیت  کیلوولت  281 کیلوولت 411

 بالفصل

 نیروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفیت

بالفصل 

 نیروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفیت

بالفصل 

 نیروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفیت

 12208 7790 4418 9363 4945 4418 2845 2845 - آاربايشان 

 16100 10120 5980 7670 4890 2780 8430 5230 3200 اصفهان

 12475 9600 2875 8875 6000 2875 3600 3600 - باختر 

 37512 23986 13526 18858 13686 5172 18654 10300 8354 تهران

 9712.5 5387.5 4325 160 160 - 9552.5 5228 4325 خراسان 

 29441 15391 14050 11958 7996 3962 17483 7395 10088 خوزستان 

 5595 4795 800 2680 2680 - 2915 2115 800 زنشان 

 4080 3280 800 2080 1680 400 2000 1600 400 سمنان 

 4382 3172 1210 3752 2542 1210 630 630 - و بلوچستان سیستان 

 9682 6200 3482 7652 4970 2682 2030 1230 800 غرب 

 23928 14421 9507 10813 6266 4547 13115 8155 4960 فارس 

 9080 6280 2800 5010 4610 400 4070 1670 2400 کرمان 

 7385 4125 3260 6385 3125 3260 1000 1000 - گیالن

 11445 7715 3730 6665 5015 1650 4780 2700 2080 مازندران 

 12336 8726 3610 8446 5636 2810 3890 3090 800 هرمزگان 

 6886 4816 2070 3801 2331 1470 3085 2485 600 يزد 

 212248 135805 76443 114168 76532 37636 98080 59273 38807 جمع  

 

   0814ای در سال های برق منطقهبرداری شده به تفكیک شرکت ای فوق توزیع بهرهه( : ظرفیت پست0-015جدول )

 )مگاولت آمپر(

نام شرکت برق 

 ای منطقه

 جمع کل ظرفیت  کیلوولت   11و  18 کیلوولت 082

بالفصل 

 نیروگاه

فوق 

 توزیع

جمع 

 ظرفیت

بالفصل 

 نیروگاه

فوق 

 توزیع

جمع 

 ظرفیت

بالفصل 

 نیروگاه

فوق 

 توزیع

جمع 

 ظرفیت

 6057.0 5774.0 283.0 1385.0 1385.0 - 4672.0 4389.0 283.0 آاربايشان 

 9245.0 8061.0 1184.0 9245.0 8061.0 1184.0 - - - اصفهان

 6615.0 6555.0 60.0 6615.0 6555.0 60.0 - - - باختر 

 16337.0 15781.0 556.0 16337.0 15781 556.0 - - - تهران

 10353.0 8500.0 1853.0 1365.0 982 383.0 8988.0 7518.0 1470.0 خراسان 

 10494.0 10404.0 90.0 - - - 10494.0 10404.0 90.0 خوزستان 

 3840.0 3810.0 30.0 3840.0 3810.0 30.0 - - - زنشان 

 1358.0 1358.0 - 1358.0 1358.0 - - - - سمنان 

 2916.0 2500.0 416.0 2886.0 2470.0 416.0 30.0 30.0 - سیستان و بلوچستان 

 4166.0 4149.0 - 3662.0 3645.0 17.0 504.0 504.0 - غرب 

 13592.0 10337.0 3255.0 8687.0 8160.0 527.0 4905.0 2177.0 2728.0 فارس 

 4102.0 3982.0 120.0 360.0 360.0 - 3742.0 3622.0 120.0 کرمان 

 2841.0 2731.0 110.0 2611.0 2611.0 - 230.0 120.0 110.0 گیالن

 5676.0 5616.0 60.0 5676.0 5616.0 60.0 - - - مازندران 

 5161.0 5105.0 56.0 4441.0 4385.0 56.0 720.0 720.0 - هرمزگان 

 2494.0 2248.0 246.0 2149.0 1903.0 246.0 345.0 345.0 - يزد 

 105247.0 96911.0 8319.0 70615.0 67080.0 3535.0 34630.0 29829.0 4801.0 جمع  
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0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

400 کیلوولت 230 کیلوولت  132کیلوولت  63 و 66  کیلوولت 

( مگاولت آمپر)

بالفصل نیروگاه انتقال

نمودار )17- 1( : ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع برق کشور در سال 1394

 

                   (2و  0) 0814های در دست اقدام تا پایان سال  های احداث و توسعه پست( : پروژه0-011جدول )

 )ظرفیت: مگاولت آمپر(

 ای نام شرکت برق منطقه
 جمع کل ظرفیت کیلوولت  11و   18 کیلوولت  082  کیلوولت  281 کیلوولت 411

تعداد 

 ترانس
 ظرفیت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفیت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفیت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفیت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفیت 

 6190 61 605 11 1020 24 2620 21 1945 5 آاربايشان 

 6465 91 2600 68 - - 1865 13 2000 10 اصفهان

 3225 48 1035 34 - - 1390 10 800 4 باختر 

 11782 144 4175 100 - - 4127 34 3480 10 تهران

 2560 48 - - 1160 37 - - 1400 11 خراسان 

 5184 77 - - 1568 44 1271 23 2345 10 خوزستان 

 1780 21 500 15 - - 250 2 1030 4 زنشان 

 495 13 495 13 - - 640 4 400 2 سمنان 

 705 7 80 2 - - 625 5 - - سیستان و بلوچستان 

 850 12 120 6 - - 730 6 - - غرب 

 6180 75 1640 46 220 6 1860 13 2460 10 فارس 

 3150 28 - - 440 12 400 4 2310 12 کرمان 

 1845 35 845 27 - - 1000 8 - - گیالن

 2030 30 780 21 - - 1250 9 630 2 مازندران 

 3650 54 860 22 120 10 2270 20 400 2 هرمزگان 

 1345 15 280 8 15 1 250 2 800 4 يزد 

 950 13 - - - - 320 2 630 11 سازمان توسعه برق ايران

 58386 772 14015 373 4543 134 20868 176 20630 97 جمع  

 رسند. های بعد به اتمام میها در سال( این پروژه4
 اند.  درصد در جمع لحاظ نشده 35باالی  و های با پيشرفت فيزیکی صفر درصد (  پروژه2
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  0814( : مشخصات خطوط مبادله انرژی الكتریكی با سایر کشورها تا پایان سال 0-011ل )جدو

 نام خط
 طول خط 

 (0) )کیلومتر(

سطح ولتاژ 

خط 

 )کیلوولت(

 نوع خطوط

 )هوایی 

 زمینی(

نام شرکت 

برق 

ای  منطقه

 مبدأ 

نام کشور 

 مقصد

انرژی مبادله 

 (2)شده

 ساعت( )گیگاوات

      شده : های بهره برداری پروژه

3.9- 

 هوایی 230 57 مغان )پارس آباد( –ايمیشلی 

جمهوری  آذربایجان
 آذربایجان

 زمينی  10.5 0.01 ارس )آاربايشان(  –ارس 

 هوایی 132 2 ارس )آاربايشان( –ارس 

 هوایی (330)400 190  نیروگاه اردبیل –ايمیشلی 

 هوایی 10.5 1 اردو باد  –جلفا 

 گيالن هوایی (110) 230 19 آستاراي آاربايشان –را آستا

 هوایی 230 109 آگاراك )شینوهاير( –اهر 
 هوایی

 -1298.7 ارمنستان آذربایجان
 230 87.2 آگاراك )شینوهاير( –سونگون 

 مازندران هوایی 230 300 بالكان آباد ) نبت داغ(  –گنبد 
 -2750.2 ترکمنستان

 خراسان هوایی 230 126 شاتلیق  –سرخس 

 هوایی  20 1 تفتان  –میرجاوه 
سيستان و 
 بلوچستان

 هوایی  20 1 ماشكیل  –جالق  456.7 پاکستان

 هوایی 132 105 مند  –جكیگور 

 هوایی  20 120  1هرات  –تايباد 
 هوایی

 خراسان

 782.5 افغانستان
 132 ( دو مداره 210 ) 420  هرات  –تربت جام 

 هوایی 20 - )زرنج( لکمی
سيستان و 
 بلوچستان

 هوایی 400  99.8 باش قلعه  – 3خوي 
 1722.8 ترکيه آذربایجان

 هوایی 154 40 دوبیازيت ترکیه –بازرگان 

 هوایی 400 57 خورالزبیر –نیروگاه خرمشهر 
 خوزستان 

 6822.5 عراق

 هوایی 400 150 االماره  –کرخه 

 هوایی  132 ( دو مداره 60 ) 120 خانقین –سرپل اهاب 

 غرب
 هوایی 400 300 دياله  –کرمانشاه 

 هوایی  63 38 پنشوين  –مريوان 

 هوایی  20 10 فیدر خسروي

   آذربایجان هوایی 20 - فیدر پیرانشهر 

       های در دست اجرا: پروژه

 - ترکمنستان خراسان هوایی 400 170 ماري )مرز ترکمنستان(  –مشهد 

نیروگاه هرازدان   –هريس 

 )ارمنستان(
 هوایی 400 320

 - ارمنستان آذربایجان
نیروگاه هرازدان  –جلفا

 )ارمنستان(
 هوایی 400 335

 هوایی 230 ( دو مداره 150) 300 ردبندر  گوا –پالن 
سيستان و 
 بلوچستان

 - پاکستان

   باشند.     ( کليه خطوط تک مداره می4
 باشد.  عالمت منفی نشانگر انرژی ورودی به کشور و عالمت مثبت نشانگر انرژی خروجی از کشور می( 2 
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                                                             0831-14های ( : روند واردات و صادرات برق طی سال0-013جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 سال

 9879.9 9659.9 11585.6 11029.1 8668.2 6707.0 6152.4 3875.3 2520 صادرات 

 4148.2 3771.5 3707.0 3897.2 3656.1 3015.4 2068.1 1684.2 1842 واردات

 

 0814( : صادرات انرژی برق به خارج از کشور در سال 0-011جدول )
 )مگاوات ساعت(

 جمع عراق افغانستان پاکستان ترکمنستان آذربایجان ستانارمن ترکیه نخجوان ماه

 532543 236692 51435 38588 49 - 11594 189255 4930 فروردين 

 800171 639810 57377 43038 1 - 2 55577 4366 ارديبهشت 

 972084 827444 67332 40072 2 - - 32103 5131 خرداد 

 1008292 809499 75836 40617 335 - 314 75290 6401 تیر 

 1001666 786350 71783 45203 70 - 4496 86064 7700 مرداد 

 1062231 831135 60927 42222 16 - 843 124215 2873 شهريور 

 929391 696207 52915 39930 - - 5076 134008 1255 مهر  

 632097 318855 55036 36353 1 - 814 217070 3968 آبان  

 897963 534080 74798 34467 - - 10062 241877 2679 آار

 886897 565800 79578 32733 - - 5800 199879 3107 دي 

 756560 408088 80380 34011 - - 5459 224960 3662 بهمن  

 399976 168539 55100 29434 1 - 565 142536 3801 اسفند 

 9879869 6822497 782497 456668 475 - 45025 1722834 49873 جمع  

 

 0814( : واردات و تبادل انرژی برق با خارج از کشور در سال 0-011ول )جد
 )مگاوات ساعت(

 (0) تبادل برق جمع ترکمنستان آذربایجان ارمنستان نخجوان ماه

 197934 334609 230432 40 98288 5849 فروردين 

 325933 474237 262987 - 206419 4831 ارديبهشت 

 556631 415453 222822 - 187730 4901 خرداد 

 751764 256528 154069 2674 95886 3899 تیر 

 750820 250846 163652 - 85107 2087 مرداد 

 695016 367215 239762 10 122309 5134 شهريور 

 583022 346369 248961 - 91559 5849 مهر  

 314237 317860 219066 - 95198 3596 آبان  

 571047 326916 244206 - 79220 3490 آار

 527339 359558 256159 - 99762 3637 دي 

 410911 345649 264356 120 77357 3816 بهمن  

 46979 352997 244222 1010 104889 2876 اسفند 

 5731632 4148237 2750694 3854 1343724 49965 جمع  

 باشد. ر صادرات انرژی برق از کشور می( عالمت منفی نمایانگر واردات انرژی برق به کشور و عالمت مثبت نمایانگ4
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        0831-14های طی سال (0)های مختلف تأمین شده توسط وزارت نیرو( : مصرف برق بخش0-010جدول )
 ساعت( )گیگاوات

(2)صنعتی تجاری عمومی خانگی سال
 جمع سایر مصارف کشاورزی حمل و نقل 

1316 50776.7 19648.0 9952.6 49601.9 169.8 17670.0 4509.9 152329.0 
1313 52896.1 20428.0 10741.8 51863.9 245.8 21178.7 4090.9 161445.1 
1311 55629.6 21826.6 11015.3 54605.4 282.1 21405.1 3674.3 168438.3 
1311 60907.7 21308.1 12726.8 61183.4 299.4 24188.8 3567.6 184181.8 
1315 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 74076.2 379.6 35187.9 3836.9 219814.4 
1314 76103.3 22195.7 16679.7 71677.7 549.1 36088.6 4017.3 227311.5 

 گردد.                  های دولتی، خصوصی و برق مازاد مصرف صنایع بزرگ می( شامل برق توليدی نيروگاه4
 گردد.   ها نيز می( شامل برق مصرفی پاالیشگاه2
 

  0814ع بزرگ کشور در سال های صنای( : تولید انرژی و مصرف داخلی نیروگاه0-012جدول )

 نام و نوع نیروگاه
ظرفیت اسمی 

 )مگاوات(

 تولید ناویژه

 )مگاوات ساعت(

 مصرف داخلی

 )مگاوات ساعت(

 تولید ویژه

 )مگاوات ساعت(
     آذربایجان شرقی 

 ● ● ● 20 گازي  –تراکتور سازي تبريز 

 ● ● ● 129 گازي  –پتروشیمی تبريز 

     اصفهان 

 1095864 124697 1220561 249 بخاري  -صفهان: اوب آهن  ا

 ● ● ● 26 گازي  -                            

 988997 101143 1090140 210 بخاري  –فوالد مبارکه اصفهان : 

 538110 2080 540190 108 گازي  –                               

     ایالم 

 68898 ● 68898 75 گازي  –پااليش گاز ايالم 

 ● ● ● 120 گازي  –پتروشیمی ايالم 

     بوشهر 

 58775 ● 58775 861 گازي –پتروشیمی مبین بوشهر 

 2517989 ● 2517989 254 گازي  –پارس جنوبی بوشهر 

 ● ● ● 344 گازي  –بوشهر  (LNG)گازمايع 

 ● ● ● 324 گازي –پتروشیمی دماوند بوشهر 

     خراسان شمالی 

 ● ● ● 24 بخاري  –خراسان شمالی  پتروشیمی

     خوزستان 

 ● ● ● 342 گازي  –پتروشیمی بندر امام 

 ● ● ● 70 گازي –پتروشیمی رازي خوزستان 

 446566 ● 446566 1483 گازي –پتروشیمی فشر خوزستان 

     فارس 

 ● ● ● 24 بخاري   –پتروشیمی شیراز 

     کرمان 

 25023 ● 25023 44 ي بخار  –مس سرچشمه کرمان: 

 441781 ● 441781 130 گازي   –                              

     یزد 

 124 ● 124 40 گازي  –چادرملو يزد 

 6414445 442240 6440165 5521 جمع صنایع بزرگ 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 ساعت(  مگاوات)                                0831-14های الحمل و نقل برقی طی س  ( : مصرف برق در زیر بخش0-018جدول )

 جمع مترو اتوبوس برقی سال 

1316 5949.2 163890 169839.2 
1313 12336.1 233476 245812.1 
1311 23286.8 258787 282073.8 
1311 20370.5 279077 299447.5 
1315 7829.5 344920 352749.5 
1311 2513.1 398408 400921.1 
1312 360.5 285519 285879.3 
1313 308.0 379332 379640.0 
1314 393.7 548738 549131.7 

مشترك بزرگ  2همچنين آوری شدند. جمع 32و شش ماهه نخست سال  34در شش ماهه دوم سال اتوبوس برقی شرکت واحد چهار مشترك بزرگ مالحظات: 
  افزوده شدند. 4931به بخش حمل و نقل در سال  یدوشان تپه و اتوبوس برق یمشترك بزرگ مترو 2 نيهمچن شدند. آوریجمع 4939دیگر اتوبوس برقی در سال 

 
  0814دار شده تا پایان سال های کشاورزی برق( : چاه0-014جدول ) 

 )کیلووات(متوسط دیماند  )حلقه(دار شده  های برقتعداد چاه های توزیع نیروی برق شرکت

 43 1062 تبريز   شهرستان
 33 8715 استان آاربايشان شرقی
 24 13616 استان آاربايشان غربی

 57 1516 استان اردبیل  
 17 17706 استان اصفهان

 45 8639 شهرستان اصفهان
 52 2921 استان چهارمحال و بختیاري

 48 5209 استان مرکزي 
 50 6414 استان همدان

 53 5060 استان لرستان
 43 1434 رز استان الب

 75 142 تهران بزرگ  
 66 2418 نواحی استان تهران 

 49 854 استان قم
 60 876 شهرستان مشهد

 69 9248 استان خراسان رضوي
 44 1976 استان خراسان جنوبی
 46 1277 استان خراسان شمالی

 47 43 شهرستان اهواز  
 88 3894 استان خوزستان

 40 1564 استان کهگیلويه و بويراحمد
 32 5890 استان زنشان
 58 2838 استان قزوين
 57 2286 استان سمنان

 44 8641 استان سیستان و بلوچستان
 35 5372 استان کرمانشاه 
 33 8746 استان کردستان

 70 1569 استان ايالم
 34 14832 شهرستان شیراز

 35 21482 استان فارس 
 27 3670 استان بوشهر

 49 3311 تان کرمانشرکت توزيع شمال اس
 46 9109 جنوب استان کرمان 

 10 8735 استان گیالن
 9 35406 استان مازندران

 56 5528 غرب استان مازندران
 41 4635 استان گلستان

 33 6521 استان هرمزگان
 41 2140 استان يزد

 35 245295 جمع 
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                                0814ن در سال به تفكیک بخش و استا (0)( : فروش برق وزارت نیرو0-015جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

(2)صنعتی تجاری عمومی خانگی استان
 جمع روشنایی معابر کشاورزی 

 7355.1 177.0 1012.0 2724.6 563.9 593.5 2284.1 آاربايشان شرقی 

 4658.9 125.0 1073.4 890.3 364.8 384.0 1821.5 آاربايشان غربی

 1572.5 58.0 244.5 360.4 128.6 157.4 623.6 اردبیل

 20428.4 336.5 2695.1 11326.6 965.9 1289.8 3814.6 اصفهان

 5791.1 117.0 688.4 1836.9 522.9 591.8 2034.0 البرز 

 1327.7 30.0 174.2 255.0 68.1 277.1 523.3 ايالم 

 6144.8 94.0 239.8 667.4 390.4 1124.5 3628.6 بوشهر 

 32223.0 430.0 2269.6 6978.0 5486.0 5734.5 11324.8 ن تهرا

 1654.9 68.0 529.9 432.5 77.0 116.9 430.6 چهارمحال و بختیاري

 1493.8 60.0 494.8 326.7 83.9 132.7 395.8 خراسان جنوبی 

 14892.9 308.0 4721.8 3642.3 1037.3 1035.6 4147.9 خراسان رضوي 

 1395.8 26.0 332.9 453.1 71.0 97.1 415.7 خراسان شمالی 

 28074.5 280.0 2439.7 8215.2 1269.6 2236.3 13633.7 خوزستان 

 3314.7 58.5 563.9 1871.1 113.2 158.9 549.1 زنشان 

 2815.0 55.0 634.1 1330.9 116.9 192.0 486.0 سمنان 

 5245.1 160.0 864.9 379.9 301.1 733.3 2805.8 سیستان و بلوچستان

 13227.1 252.0 4224.4 2487.0 928.5 1216.9 4118.4 فارس 

 3975.8 69.5 965.0 1723.5 180.8 235.8 801.3 قزوين 

 3153.3 57.0 461.4 1004.3 273.8 311.3 1045.4 قم 

 2099.8 46.0 489.4 327.3 143.2 164.2 929.8 کردستان 

 10738.9 175.4 3700.9 2974.7 456.6 759.6 2671.7 کرمان 

 3413.8 89.0 489.8 908.6 209.2 531.5 1185.8 کرمانشاه 

 1471.4 40.7 211.1 315.7 84.0 176.5 643.3 کهگیلويه و بويراحمد

 3034.5 67.0 532.8 503.4 210.6 268.1 1452.7 گلستان 

 5090.1 150.0 484.0 1275.7 561.5 472.8 2146.2 گیالن 

 3353.1 86.0 732.2 1045.2 137.2 369.9 982.4 لرستان 

 7489.8 201.1 910.5 1760.1 655.9 766.2 3196.0 مازندران 

 7587.8 96.0 1257.4 4802.0 189.7 259.3 983.4 مرکزي 

 13337.2 105.7 714.3 5475.0 699.7 1278.6 5063.9 (3)هرمزگان

 3972.7 95.0 1231.5 1141.9 169.3 290.6 1044.4 همدان 

 6978.1 104.0 704.9 4791.3 219.2 239.2 919.5 يزد

 227311.5 4017.3 36088.6 72226.9 16679.7 22195.7 76103.3 جمع 

 باشد. شامل آب و برق کيش نيز می( 4
 گردد. ( شامل بخش حمل و نقل و پاالیشگاه نيز می2
 .( مصرف جزیره کيش در استان هرمزگان لحاظ گردیده است9
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                                                                   0814ن برق به تفكیک بخش و استان در سال ( : مشترکی0-011جدول )

 )مشترک(  

 کشاورزی صنعتی تجاری عمومی خانگی استان
روشنایی 

(0)معابر
 

 جمع

 1679257 6060 17975 14894 246525 67847 1332016 آاربايشان شرقی 

 1141260 5747 18236 5367 154464 28640 934553 آاربايشان غربی

 500613 2386 3614 2794 57972 20025 416208 اردبیل

 2401370 15925 40577 28444 334988 84059 1913302 اصفهان

 1204199 5275 4540 5791 135163 73427 985278 البرز

 200707 1882 2543 1044 21141 7516 168463 ايالم 

 407760 1659 4075 2250 54519 13148 333768 بوشهر

 6416956 14625 10615 39789 966633 483891 4916028 تهران 

 326269 2485 5763 2250 32900 9804 275552 چهارمحال و بختیاري

 338515 3234 4582 2284 32546 13895 285208 خراسان جنوبی 

 2580994 11841 19306 16954 309510 92223 2143001 خراسان رضوي 

 320130 2473 3098 1459 31983 10465 273125 خراسان شمالی 

 1487786 12387 9243 4108 190366 47190 1236879 خوزستان 

 403400 2161 7587 2800 45893 13779 333341 زنشان 

 348151 1912 5049 4385 45592 19183 273942 سمنان 

 717945 2875 11392 2283 74955 22940 606375 سیستان و بلوچستان

 1843651 9497 39886 13117 203674 57136 1529838 فارس 

 549643 2316 5382 4107 61002 33124 446028 قزوين 

 507451 1456 3369 5835 67187 15650 415410 قم 

 582791 1720 8749 2525 62478 16402 492637 کردستان 

 1058738 11645 14083 4554 104583 29359 906159 کرمان 

 705131 4650 6983 2526 78299 22917 594406 کرمانشاه 

 223720 2371 2177 933 18769 6963 194878 کهگیلويه و بويراحمد

 658182 1 8851 2612 73721 29138 543860 گلستان 

 1296860 9899 17180 5445 187489 61198 1025548 گیالن 

 581993 1877 7415 2664 57986 14820 499108 لرستان 

 1749400 15054 58587 11881 194012 76379 1408541 مازندران 

 662208 3135 9172 6003 71473 24432 551128 مرکزي 

 648086 2715 7952 2969 77506 29526 530133 (2)هرمزگان 

 687773 1325 11582 4793 78090 26308 567000 همدان 

 600127 1485 8584 9655 80188 13867 487833 يزد 

 32831066 162073 378147 216515 4151607 1465251 26619546 جمع

 ها کنتور مربوط به روشنایی معابر به طور کامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است. ( چون در اکثر شرکت4
 گردد. ( شامل منطقه کيش نيز می2
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                                     0831-14های عداد مشترکین برق به تفكیک نوع تعرفه طی سال( : ت0-011جدول )

 )هزار مشترک( 

(0)روشنایی معابر  کشاورزی صنعتی تجاری عمومی خانگی سال 
 جمع 

1316 17769 792 2668 166 151 61 21546 

1313 18715 856 2828 165 174 70 22739 

1311 19844 952 3031 
(2)

161  
(2)

202 81 24191 

1311 21048.4 1005.1 3222.5 
(2)

158.5  
(2)

258/1 97.8 25692.7 

1315 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 

1314 26619.5 1465.3 4151.6 216.5 378.1 162.1 32831.1 

 ها کنتور مربوط به روشنایی معابر به طور کامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است.( چون در اکثر شرکت4
 باشد. تيجه کاهش تعداد مشترکين بخش صنعتی به دليل تغيير تعرفه برخی مشترکين صنعتی به کشاورزی میو در نبخش کشاورزی مشترکين افزایش  (2

 

 0815-14های ( : توزیع فراوانی زمان وقوع اوج بار تولیدی طی سال0-013جدول )

 تعداد اتفاق  سال  دوره زمانی 

 1 65 و 71 تیر  25ر  11

 8 ٫66 ٫67 ٫68 ٫69 ٫76 ٫89 ٫92 94 تیر  31ر  21

 3 ٫72 ٫87 93 مرداد  15ر  1

82 90٫86٫84٫ مرداد  25 - 11 21 ٫  ٫ 80٫74٫70 7 

 5 ٫73 75 ٫ 79 ٫ 88 ٫ 91 مرداد  31ر  21

 4 ٫77 ٫23٫78 85 شهريور 15 -1

 

( : روند تغییرات حداکثر توان تولیدی همزمان در شبكه سراسری و خارج از شبكه و ضریب بار 0-011جدول )

 0831-14های  لیدی طی سالتو

 سال
شبكه سراسری 

 )مگاوات(

خارج از شبكه 

 )مگاوات(

 جمع

 )مگاوات(
 ماه وقوع پیک

ضریب بار کل کشور 

 )درصد(

 67.3 مرداد 34583 103 34480 1316

 71.2 تير 34270 101 34169 1313

 67.0 مرداد 37580 108 37472 1311

 68.4 مرداد 39942 114 39828 1311

 64.9 مرداد 42245 119 42126 1315

 66.9 مرداد 43243 122 43121 1311

 65.6 تير 45659 130 45529 1312

 67.1 مرداد 45407 139 47268 1313

 65.2 مرداد 49230 155 49075 1314
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 تغییرات فصلی اوج بار توان تولید شده همزمان در شبكه سراسری و کل کشورروند ( : 0-031جدول )

 فصول سال 
اوج بار شبكه سراسری 

 )مگاوات(

تاریخ اوج بار شبكه 

 سراسری

 اوج بار همزمان

 )مگاوات(کل کشور 

تاریخ اوج بار کل 

 )همزمان(کشور 

     بهار 

 خرداد 33245 خرداد 33152 1316

 خرداد 32316 خرداد 32226 1313

 خرداد 33421 خرداد 33320 1311

 خرداد 38409 خرداد 38294 1311

 خرداد 36430 خرداد 36339 1315

 خرداد 40204 خرداد 40097 1311

 خرداد 40412 خرداد 40298 1312

 خرداد 45144 خرداد 45018 1313

 خرداد 47249 خرداد 47113 1314

     تابستان 

 مرداد 34583 مرداد 34480 1316

 تير 34270 تير 34169 1313

 مرداد 37580 مرداد 37472 1311

 مرداد 39942 مرداد 39828 1311

 مرداد 42245 مرداد 42126 1315

 مرداد 43243 مرداد 43121 1311

 تير 45659 تير 45529 1312

 مرداد 47407 مرداد 47268 1313

 مرداد 49230 مرداد 49075 1314

     پاییز 

 مهر 30204 مهر 30106 1316

 مهر 31245 مهر 31150 1313

 مهر 32414 مهر 32310 1311

 مهر 34364 مهر 34254 1311

 مهر 34063 مهر 33964 1315

 مهر 36469 مهر 36356 1311

 مهر 38664 مهر 38545 1312

 مهر 39429 مهر 39301 1313

 مهر 40178 مهر 40042 1314

     زمستان 

 دی 28415 دی 28366 1316

 دی 28724 دی 28671 1313

 اسفند 29056 اسفند 28990 1311

 دی 27876 دی 27817 1311

 دی 29513 دی 29470 1315

 اسفند 30656 اسفند 30599 1311

 دی 32635 دی 32582 1312

 دی 32907 دی 32850 1313

 بهمن 33651 بهمن 33590 1314
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 های( : حداکثر بار مصرفی صنایع در روز حداکثر نیاز مصرف شبكه سراسری به تفكیک شرکت0-030جدول )

 )مگاوات(                                               0831-14های ای طی سالبرق منطقه                                                               

 نام شرکت
 روز حداکثر پیک سال

 صنایع
01/5/31 1/5/31 80/5/33 22/4/31 02/5/11 24/5/10 21/4/12 4/5/18 21/4/14 

 30 28 27 2 6 25 23 - - مس سونگون آاربايشان

 اصفهان 

 178 155 190 178 185 166 179 160 159 ذوب آهن 
 683 638 612 708 492 207 775 483 555 فوالد مبارکه 

 49 22 149 103 131 94 101 96 89 فوالد صبا 

 باختر 

 18 26 29 34 41 59 56 21 14 ازنا 
 311 264 331 322 316 329 316 269 194 ایرالکو

 51 74 32 7 23 3 3 - - فوالد ویان
 86 100 88 94 70 79 78 84 6 فوالد  خراسان 

 خوزستان 

 518 289 332 440 578 135 367 124 352 صنایع فوالد
 163 105 127 166 99 120 161 157 114 نورد اهواز 

 NGL 7 7 7 7 11 1 5 6 26 4999گازمایع 
 8 9 11 10 10 16 6 - - فوالد اکسين  

 3 - - - - - - - -  زنشان
 32 33 31 30 27 32 30 30 - فروسيليس   سمنان 

 17 13 - 6 - - - - - پليمر کرمانشاه   غرب

 فارس 

 NGL 14 12 18 12 1 12 24 3 1 4299گازمایع 
 141 113 64 57 55 44 - - - پارس جنوبی

 16 10 14 - - - - - - ذوب آهن کوار 

 کرمان 
 139 137 156 177 133 196 172 185 189 ه سرچشم
 103 68 75 58 50 20 26 26 19 گل گهر  

 هرمزگان 
 126 - - - - - - - - فوالد هرمزگان

 366 353 345 329 322 237 221 212 156 المهدی 

 يزد 
 174 190 125 155 77 157 110 115 84 چادر ملو 

 96 25 65 8 - - - - - فوالد ارفع 
 3335 2661 2832 2896 2628 1938 2649 1981 1952 صنایع جمع

 

ای و صنایع در روز  های برق منطقه( :  حداکثر بار مصرفی همزمان کل کشور به تفكیک شرکت0-032جدول )

    0831-14های  حداکثر نیاز مصرف شبكه طی سال

 )مگاوات(

 نام مناطق
0831 

 )مرداد(

0831 

 )مرداد(

0833 

 )مرداد(

0831 

 تیر()

0811 

 )مرداد(

0810 

 )مرداد(

0812 

 )تیر(

0818 

 )مرداد(

0814 

 )تیر(
 2704 2554 2432 2300 2236 2250 2128 1958 2069 آاربايشان 

 3343 3158 3204 2839 2869 2819 2601 2519 2669 اصفهان 
 2177 2393 2234 2031 2136 2114 2077 1992 1977 باختر
 9007 8638 8244 7471 7491 7223 6779 5956 6572 تهران

 3106 3040 2834 2670 2773 2677 2569 2551 2643 خراسان 
 6645 6665 6446 5950 6181 5739 5471 4890 4650 خوزستان 

 1248 1142 1207 1074 1065 1038 972 903 988 زنشان 
 428 419 421 399 346 370 349 331 340 سمنان 

 1184 1090 1022 972 944 882 882 728 715 سیستان و بلوچستان 
 1405 1414 1326 1307 1199 1273 1280 1164 1177 غرب 
 4270 4214 4066 3700 3488 3301 3244 2942 2858 فارس

 1762 1711 1627 1474 1418 1362 1323 1189 1190 کرمان 
 131 127 121 113 107 101 96 91 90 کیش
 1461 1197 1221 1221 1215 1117 818 895 890 گیالن

 3369 2962 2701 2971 2921 2463 1643 1914 1947 مازندران 
 2119 2131 2049 1941 1788 1623 1588 1385 1295 هرمزگان 

 772 692 738 698 676 629 581 660 560 يزد
 3333 2659 2831 2896 2628 1938 2649 1981 1952 صنايع 

 48462 46204 44724 42027 41481 38919 37050 34049 34582 کل کشور 
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 ساعت()ريال / کیلووات                                        های مختلف مصرف کننده    ( : متوسط بهای برق در بخش0-038جدول )

(0)کل  سایر مصارف صنعتی کشاورزی عمومی خانگی سال
 

1316 124.7 159.6 21.0 205.9 508.0 165.0 

1313 119.4 228.0 22.0 204.7 407.1 174.5 

1311 129.0 152.0 21.0 206.0 501.0 165.0 

1311 142.3 226.5 46.8 263.6 599.1 208.7 

1315 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 

1314 504.7 717.6 195.5 633.2 2046.8 614.7 

 باشد. ( این ستون متوسط وزنی تعرفه برق می4

 

  BOOبه روش  (0)های قابل احداث توسط بخش غیردولتیریزی شده نیروگاه( : ظرفیت برنامه0-034جدول )
(مگاوات)  

 ای  برق منطقه نوع نیروگاه  نام نیروگاه 
 ریزی شده سال و میزان ظرفیت برنامه

 جمع 0813 0811 0811 0815

 BOOاحداث نیروگاه به روش 

 سيکل ترکيبی

      

 160 - - - 160 یزد  چادرملو )شوباد(

 324 324 - - - هرمزگان پاسارگاد قشم  

 310 310 - - - مازندران  (  2غرب مازندران )

 484 160 324 - - باختر  خرم آباد 

 160 - - 160 - یزد  (2صدوق )يزد 

 304 304 - - - کرمانشاه داالهو )کرمانشاه(  

 492 - - 160 332 کرمان گل گهر سیرجان

 492 - - 160 332 " سمنگان )سیرجان(  

 160 - - - 160 " شوباد کهنوج

 304 304 - - - هریس هريس

 110 - - 110 - ماکو ماکو  

 324 324 - - - ر سبزوا سبزوار 

 492 - - 160 332 خوزستان بهبهان 

 304 304 - - - اندیمشک و دزفول انديمشک و دزفول 

 317 - 317 - - رودشور رودشور  

 160 160 - - - چابهار  چابهار 

 480 160 320 - - جهرم جهرم

 160 160 - - - کاشان کاشان

 477 - 477 - - اروميه ارومیه

 159 159 - - - سمنان سمنان  

 480 480 - - - اردبيل سبالن  

 480 - - 320 160 تهران پرند

 3124 3124 - - - مناطق مختلف سرمايه گذاري خارجی 

 2872 960 960 600 352 مناطق مختلف تجدیدپذیر تشديدپذير 

 1440 480 480 480 480 مناطق مختلف CHP , DG تولید پراکنده و تولید همزمان برق و حرارت 

 14569 7713 2878 2150 2308  - جمع

  باشد.گذار مربوطه و تأمين به موقع ارز و ریال مورد نياز میهای خصوصی منوط به فعال شدن سرمایه( احداث نيروگاه4
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 به تفکيک نوع زغال و مالکيت معدنسنگ زغال ميادین  -

 سنگ زغالقطعي ذخایر   -

 های صادر شده برای اکتشاف، ذخيره و هزینه عملياتينامهتعداد گواه  -

 سنگهای در حال اکتشاف و تجهيز معادن زغالطرح  -

 سنگ لزغاتوليد استخراج و   -

 و محصوالت حاصل از آنسنگ واردات و صادرات انواع زغال  -

 مصرف زغال سنگ   -

  سنگتوليد و فروش محصوالت حاصل از زغال  -

 سنگمت فروش و قيمت تمام شده زغالمتوسط قي  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سنگزغالجداول   -6-11-1
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 0814و نوع مالكیت در سال  ها سنگ کشور به تفكیک استان( : تعداد معادن زغال0-035جدول )

 استان
 نوع مالكیت تعداد معادن

 جمع
 تعاونی خصوصی دولتی  در حال تجهیز غیرفعال  فعال 

 13 - 13 - - 14 1 آاربايشان شرقی

 3 - 3 - 2 1 - آاربايشان غربی 

 2 1 1 - - 1 1 البرز

 2 - 2 - - 2 - تهران

 29 5 17 7 - 15 14 خراسان جنوبی

 3 1 2 - - 1 2 خراسان رضوي 

 1 - 1 - - - 1 ن شمالی خراسا

 53 3 46 4 4 12 34 سمنان

 22 - 15 2 - 6 16 کرمان

 16 1 14 3 - 4 12 گلستان

 2 - 1 1 - 2 - گیالن

 50 7 42 1 1 42 41 مازندران

 196 18 155 23 5 89 102 جمع

 

                                                                  0814رتی در سال شو و حرا سنگ کشور به تفكیک کک( : تعداد معادن و میزان ذخایر قطعی زغال0-031جدول )

 استان
 میزان ذخایر قطعی )هزار تن( تعداد معادن

 جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

 1283.9 367.3 364.2 552.4 13 1 5 2 آاربايشان شرقی

 210.0 - - 210.0 3 - - 3 آاربايشان غربی 

 63.0 - - 63.0 2 - - 2 البرز

 42.0 - - 42.0 2 - - 2 تهران

 806206.8 - 250697.0 555509.8 29 - 14 15 خراسان جنوبی 

 520.0 - 58.0 462.0 3 - 1 4 خراسان رضوي

 60.0 - 60.0 - 1 - 1 - خراسان شمالی 

 17064.4 461.3 131.1 16472.0 53 7 6 40 سمنان

 85405.8 - 1095.6 84310.2 22 - 4 12 کرمان

 12364.7 1634.0 - 10730.7 16 2 - 14 گلستان

 1421.0 1126.0 - 295.0 2 1 - 1 گیالن

 155687.1 - 3585.2 152101.9 50 - 33 12 مازندران

 1080328.8 3588.6 255991.1 820749.1 126 11 64 141 جمع

 نوع زغال سنگ کک شو و حرارتی هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفکيک نيست.  ( معادنی هستند که دارای دو4
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  0814ها در سال  سنگ کشور به تفكیک استاننوع مالكیت هر یک از معادن زغال و ( : وضعیت معادن0-031جدول )

 نام معدن
 نوع مالكیت  وضعیت معدن سنگ نوع زغال

 تعاونی خصوصی دولتی در حال تجهیز رفعالغی فعال (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

          استان آذربایجان شرقی 

 - 1 - - 1 - - - 1 مین باشی حصار

 - 1 - - 1 - 1 - -  1خطب 

 - 1 - - 1 - - - 1 چالی 

 - 1 - - - 1 - 1 - کاغلو گوزلو

 - 1 - - 1 - - 1 - قره داغلی

 - 1 - - 1 - - - 1 خرما زرد 

 - 1 - - 1 - - - 1 پیر سقا 

 - 1 - - 1 - - 1 - قزل قلعه 

 - 1 - - 1 - - 1 - اسكانلو کلیبر

 - 1 - - 1 - - 1 - قوش قیه سی

 - 1 - - 1 - - - 1 2خطب 

 - 1 - - 1 - - - 1 امیر مراغه

 - 1 - - 1 - - - 1 گويدرق

 - 13 - - 12 1 1 5 7 جمع 

          استان آذربایجان غربی

 - 1 - - 1 - - - 1 ندوآبيلكلوي میا

 - 1 - 1 - - - - 1 قطار میاندوآب

 - 1 - 1 - - - - 1 قوزلوي شاهیندژ

 - 3 - 2 1 - - - 3 جمع 

              استان البرز 

 1 - - - - 1 - - 1 هیو و اسكنان 

 - 1 - - 1 - - - 1 شلمزار 

 1 1 - - 1 1 - - 2  جمع 

              استان تهران 

 - 1 - - 1 - - - 1 ولک دره ک

 - 1 - - 1 - - - 1 الر و تیرك 

 - 2 - - 2 - - - 2 جمع 

          استان خراسان جنوبی 

 - - 1 - - 1 - - 1 طبس  1پروده 

 - - 1 - 1 - - - 1 3پروده 

 1 - - - - 1 - 1 - مزينوي شرقی 

 - 1 - - - 1 - - 1 0پروده 

 - 1 - - - 1 - - 1 شمالی  2پروده 

 - 1 - - - 1 - - 1 شمالی 3پروده 

 1 - - - - 1 - 1 - مزينوي غربی طبس

 - 1 - - - 1 - - 1 تخت زيتون 

 - 1 - - - 1 - - 1  1نايبند 
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 ...ادامه 0814ها در سال  سنگ کشور به تفكیک استان( : وضعیت معادن و نوع مالكیت هر یک از معادن زغال0-031جدول )

 نام معدن
 نوع مالكیت  وضعیت معدن سنگ وع زغالن

 تعاونی خصوصی دولتی در حال تجهیز غیرفعال فعال (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

 - 1 - - 1 - - - 1  3نايبند 

 - 1 - - 1 - - - 1 تخت نادر طبس 

 - 1 - - 1 - - - 1  2نايبند 

 - 1 - - - 1 - 1 - کالشور 

 - 1 - - 1 - - - 1 قدير 

 - 1 - - - 1 - - 1 بی )يال شمالی(راط

 1 - - - 1 - - 1 - جعفران 

 - 1 - - - 1 - - 1  6پروده 

 - 1 - - 1 - - 1 - کلشانه 

 - 1 - - 1 - - 1 - دهنه نمكی 

 1 - - - - 1 - 1 - مزرعه حسام 

 - - 1 - - 1 - - 1  2پروده 

 - - 1 - 1 - - - 1  4پروده 

 - 1 - - 1 - - 1 - عباس محمودي

 - - 1 - 1 - - 1 - پروده شرقی

 - - 1 - 1 - - 1 - حرارتی مزينوي طبس

 - - 1 - 1 - - 1 - کوچكعلی شمالی

 - 1 - - 1 - - 1 - 2کلشانه 

 - 1 - - - 1 - 1 - چاه رخنه

 1 - - - 1 - - 1 - حرارتی صفار 

 5 17 7 - 15 14 - 14 15 جمع

              استان خراسان رضوی 

 - 1 - - - 1 - - 1 آق دربند و میانكوهی

 - 1 - - 1 - - - 1 کیمیا کک شو 

 1 - - - - 1 - 1 - گلبانو 

 1 2 - - 1 4 - 1 2  جمع 

              استان خراسان شمالی 

 - 1 - - - 1 - 1 - سنگ اسفراين  زغال

 - 1 - - - 1 - 1 - جمع 

          استان سمنان 

 - 1 - - 1 - 1 - - سرو 

 - 1 - - - 1 1 - - سالدره 

 - 1 - - - 1 - - 1 گانو

 - 1 - - - 1 - - 1 چهارده کالته 

 - 1 - - - 1 - - 1 آبرندان 

 - 1 - - - 1 1 - - دنبو 

 - 1 - - 1 - - - 1 سیاه پرسرخده

 - 1 - - - 1 - - 1 طالو 

 - 1 - - 1 - - - 1 ريزچال 

 - - 1 - - 1 - - 1 بزرگ طزره
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 ...ادامه 0814ها در سال  سنگ کشور به تفكیک استان( : وضعیت معادن و نوع مالكیت هر یک از معادن زغال0-031جدول )

 نام معدن
 نوع مالكیت  وضعیت معدن سنگ نوع زغال

 تعاونی خصوصی دولتی در حال تجهیز غیرفعال فعال (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

 - 1 - - 1 - - - 1 باريكاب 

 - 1 - - - 1 - - 1 زونشن

 - 1 - - 1 - - - 1 سیاه دره 

 - 1 - - 1 - - - 1 ارسک 

 - 1 - - - 1 - - 1 بادله کوه 

 - 1 - - - 1 - 1 - مهماندوست 

 - 1 - - 1 - 1 - - صبا 

 - 1 - - 1 - - - 1 منصور کوه 

 - 1 - - 1 - - - 1 حلیم دره

 - 1 - - - 1 - - 1 مهماندويه شرقی

 - 1 - - - 1 - - 1 مهماندويه غربی

 - 1 - - - 1 - - 1 رزمشاي شرقی

 - 1 - - - 1 - - 1 رزمشاي مرکزي 

 - - 1 - - 1 - - 1 رزمشاي غربی 

 - 1 - - 1 - - - 1 آبنما 

 - - 1 - - 1 - - 1 برناکی 

 - - 1 - - 1 - - 1 کالريز شرقی

 - 1 - - - 1 - - 1 کالريز مرکزي

 - 1 - - - 1 - - 1 غربی کالريز

 - 1 - - - 1 - - 1 سفید کوه

 - 1 - - 1 - - - 1 شادار 

 - 1 - - - 1 - - 1 تموزاع 

 - 1 - - - 1 - - 1 ديباج )حالالن( 

 - 1 - - - 1 1 - - زرتنگه 

 - 1 - - - 1 1 - - آبخیزان 

 - 1 - - 1 - - 1 - بیدك 

 - 1 - - - 1 - - 1 پريخان 

 1 - - - 1 - - - 1 تاش 

 1 - - - 1 - - 1 - آبشار میقان 

 - 1 - - - 1 - - 1 وجمنو 

 - 1 - - - 1 - - 1 حقعلی 

 - 1 - - 1 - - - 1 ابر

 1 - - - - 1 - - 1 دهمالي شرقی

 - 1 - - - 1 1 - - سرآسیاب 

 - 1 - - 1 - - 1 - فوالد محله 

 - 1 - - - 1 - 1 - آريا 

 - 1 - - 1 - - 1 - خوريه چاشم 

 - 1 - - - 1 - - 1 نمكه

 - 1 - 1 - - - - 1 بشم چشمه

 - 1 - 1 - - - - 1 پريا 

 - 1 - - - 1 - - 1 تاش کوه

 - 1 - - - 1 - - 1 خانه نگهدار

 - 1 - - - 1 - - 1 گلسنگ کوير

 3 46 4 2 17 34 7 6 40  جمع 
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 ...ادامه 0814ها در سال  سنگ کشور به تفكیک استانمعادن زغال( : وضعیت معادن و نوع مالكیت هر یک از 0-031جدول )

 نام معدن
 نوع مالكیت  وضعیت معدن سنگ نوع زغال

 تعاونی خصوصی دولتی در حال تجهیز غیرفعال فعال (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

          استان کرمان 

 - - 1 - - 1 - - 1 همكار

 - 1 - - - 1 - - 1 اشكلی

 - 1 - - 1 - - - 1 بیدخوندار

 - 1 - - 1 - - - 1 حتكن

 - 1 - - - 1 - 1 - باب هوتک

 - 1 - - 1 - - - 1 چشمه پودنه

 - - 1 - - 1 - - 1 هشونی

 - 1 - - 1 - - - 1 هشدك

 - 1 - - - 1 - - 1 گلتوك

 - - 1 - 1 - - - 1 کمسار

 - 1 - - - 1 - - 1 باب شگون

 - 1 - - - 1 - - 1 سراپرده شرقی

 - - 1 - 1 - - - 1 اسد آباد

 - - 1 - - 1 - - 1 باب نیزو

 - - 1 - - 1 - - 1 پابداناي اصلی

 - 1 - - - 1 - - 1 پابداناي جنوبی 

 - - 1 - - 1 - 1 - آب نیل جنوبی

 - 1 - - - 1 - - 1 (2و  1خمرود )

 - 1 - - - 1 - - 1 هشونی جنوبی 

 - 1 - - - 1 - 1 - نیزار

 - 1 - - - 1 - 1 - بوج حرارتی

 - 1 - - - 1 - - 1 هشونی غربی

 - 15 7 - 6 16 - 4 18 جمع

          استان گلستان 

 - - 1 - - 1 - - 1 رضی 

 - 1 - - - 1 - - 1 شرق کالت 

 1 - - - - 1 - - 1 نرگس چال 

 - - 1 - 1 - - - 1 جوزچال

 - 1 - - - 1 - - 1 زمستان يورت 

 - 1 - - - 1 - - 1 رام تحتانی ملچ آ

 - 1 - - - 1 - - 1 ملچ آرام فوقانی 

 - 1 - - - 1 - - 1 2جوزچال 

 - 1 - - - 1 - - 1 غرب کالت 

 - - 1 - - 1 - - 1 تخت 

 - 1 - - - 1 - - 1 2وطن 

 - 1 - - 1 - - - 1 دوآب 

 - 1 - - - 1 1 - - قشالق

 - 1 - - - 1 1 - - چشمه ساران 

 - 1 - - 1 - - - 1 اه مرز کوه سی

 - 1 - - 1 - - - 1 فارسیان 

 1 12 3 - 4 12 2 - 14  جمع 
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 ...ادامه 0814ها در سال  سنگ کشور به تفكیک استان( : وضعیت معادن و نوع مالكیت هر یک از معادن زغال0-031جدول )

 نام معدن
 نوع مالكیت  وضعیت معدن سنگ نوع زغال

 تعاونی خصوصی دولتی در حال تجهیز غیرفعال فعال (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

          استان گیالن 

 - - 1 - 1 - - - 1 سنگرود 

 - 1 - - 1 - 1 - - آغوزبن 

 - 1 1 - 2 - 1 - 1  جمع 

              استان مازندران 

 - 1 - - 1 - - 1 - شريف آباد اندروار آمل 

 - 1 - - 1 - - 1 - آخوانا

 1 - - - 1 - - 1 - آفنه سر

 - 1 - - - 1 - 1 - بیگ سی 

 - 1 - - 1 - - 1 - شاه موزي بن 

 1 - - - 1 - - 1 - شوکا شور 

 1 - - - 1 - - 1 - کرسنگ 

 1 - - - 1 - - 1 - لهاش

 - 1 - - 1 - - 1 - (2سورت اروست کیاسر )

 - 1 - - 1 - - 1 - اسک 

 - 1 - - - 1 - - 1 پاك )انشیر تنگه(

 - 1 - - - 1 - - 1 تاريک دره 

 - 1 - - - 1 - - 1 کارمزد

 - 1 - - - 1 - - 1 کارسنگ 

 - 1 - - 1 - - - 1 گلیران 

 - 1 - - 1 - - 1 - تنگه زغال غربی 

 - 1 - - - 1 - 1 - طارم لو 

 - 1 - - 1 - - - 1 قله نور

 - 1 - 1 - - - 1 - گلندرود 

 - - 1 - - 1 - - 1  فیلنسوم کردآباد

 - 1 - - - 1 - 1 - 2واز پايین 

 - 1 - - 1 - - 1 - تنگه زغال شرقی

 - 1 - - 1 - - - 1 کلیک و ياسل

 - 1 - - - 1 - 1 - ماهان 

 - 1 - - - 1 - 1 - تنگه الويج 

 - 1 - - 1 - - - 1 اروست شرقی

 - 1 - - - 1 - - 1 کیاسر

 - 1 - - - 1 - - 1 سنام 

 - 1 - - 1 - - 1 - وادي

 - 1 - - 1 - - - 1 اروست 

 - 1 - - 1 - - - 1 (1تاش )

 - 1 - - 1 - - 1 - ازارسی

 - 1 - - 1 - - - 1 سنگ چشمه 
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 ...ادامه 0814ها در سال  سنگ کشور به تفكیک استان( : وضعیت معادن و نوع مالكیت هر یک از معادن زغال0-031جدول )

 نام معدن
 نوع مالكیت  وضعیت معدن سنگ نوع زغال

 تعاونی خصوصی دولتی در حال تجهیز غیرفعال فعال (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

 1 - - - - 1 - 1 - شهرچال 

 1 - - - - 1 - 1 - سنگ درگاه 

 - 1 - - 1 - - 1 - بشیره و کله سر

 - 1 - - 1 - - 1 - اروست غربی 

 - 1 - - - 1 - - 1 شیر دره سوادکوه

 - 1 - - - 1 - 1 - پشتكوه برد

 1 - - - 1 - - 1 - راش نور -1واز پايین 

 - 1 - - 1 - - 1 - چمر دره 

 - 1 - - - 1 - - 1 چل 

 - 1 - - - 1 - 1 - انارستان الويج 

 - 1 - - - 1 - 1 - نهر رودبار کشور 

 - 1 - - 1 - - 1 - خصیل باغ چمستان 

 - 1 - - - 1 - - 1 يوش بلده

 - 1 - - - 1 - 1 - جرکوه چمستان 

 - 1 - - 1 - - 1 - کندلو

 - 1 - - 1 - - 1 - گلندرود شرقی

 - 1 - - 1 - - 1 - نیالیبمرد کسچنگ 

 7 42 1 1 28 21 - 33 17  جمع 

 18 155 23 5 89 102 11 64 121 کل کشور

 تند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفکيک نيست.( معادنی هستند که دارای دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتی هس4
 مالحظات: 

گردند. الزم به ذکر است بر اساس تعاریف ارائه شده از سوی بندی میمعادن کشور از لحاظ فعاليت به سه گروه فعال، غير فعال و در حال تجهيز تقسيم
برخی از معادن فعال کشور که دارای با این وجود باشند.  یبردار پروانه بهره دارایکه  گرددی اطالق میمعادن به معادن فعالصنعت، معدن و تجارت، وزارت 

به عنوان زغال سنگ حمل شده از معدن  زانيمهای کشور، همچنين در آمار برخی از استان ندارند.سنگ توليد زغاللزوماً  برداری هستند، پروانه بهره
امکان  نیلذا ا های آتی از معدن خارج گردد.سنگ استخراج شده در هر سال، در سالداری از زغالشود. بنابراین ممکن است مق یاستخراج ساالنه اعالم م

 نيزفعال  ريک معدن غیشود که به نظر برسد که یسبب م یامر گاه نیحمل شود. ا گریو در سال د ديتول یاز زغال سنگ در سال یزانيوجود دارد که م
همچنين برخی از معادن نيز در زمان گزارش گيری  باشد.یزغال حمل شده در آن سال م انگريبدر اصل  ،توليد نزايم یگاه هکيداشته است. در حال ديتول

 گردد.اند که این ميزان استخراج در استخراج ساليانه معدن موردنظر ذکر میهایی از سال استخراج داشتهدر حالت غيرفعال قرار داشته، اما در ماه
 

 0831-14های های صادر شده برای اکتشاف، ذخیره و هزینه عملیات طی سال گواهینامه( : تعداد 0-033جدول )

 )میلیون ریال(هزینه عملیات اکتشاف  )هزار تن(تناژ ذخیره کشف شده   های صادره تعداد گواهینامه سال

1316 2 312.5 1450.0 

1313 2 17.8 506.3 

1311 5 224.0 1467.0 

1311 3 113.1 12474.0 

1315 7 369556.5 17856.0 

1311 1 10.0 342.0 

1312 1 209600.0 1440.0 

1313 1 104.7 400.0 

1314 4 854720.0 8190.0 
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  0814شویی ایران در سال  های کک سازی و زغال سنگ و کارخانهتجهیز معادن زغال ی وهای اکتشاف( : طرح0-031جدول )

 سال شروع  هدف طرح عنوان طرح
 سال

 برداریبهره  

 (0)عملكرد هزینه 

 )میلیارد ریال(

 پیشرفت

 فیزیكی

 )درصد(

      خاتمه یافته: یاکتشاف هایطرح

 100 28.5 1324 1321 سنگ حرارتی اکتشاف زغال کوه ورامی 

 100 ● 1324 1321 سنگ حرارتی اکتشاف زغال آبدوغی 

      در دست اجرا: های اکتشافی طرح

 90 53.2 1396 1392 سنگ حرارتی اکتشاف زغال نه البرز مرکزيسنگ در پهاکتشاف زغال

سنگ حرارتی  اکتشاف زغال حوزه زغالدار البرز مرکزي 
 و کک شو

1324 1395 160 91 

 80 ● 1395 1392 سنگ کک شو اکتشاف زغال (2) گردنه سر و سفید ريز

 25 ● 1395 1392 سنگ کک شو اکتشاف زغال IV+ پروده  655زير افق 

 70 ● 1395 1393 سنگ حرارتی اکتشاف زغال (2) زينوم

 70 ● 1395 1393 سنگ حرارتی اکتشاف زغال (2)کوچكعلی جنوبی  2بلوك 

 90 53.7 1396 1392 سنگ حرارتی اکتشاف زغال ناحیه زغال دار البرز مرکزي

 ● 18.1 ● 1394 ● آبنیل شمالی 

 ● 18.8 ● 1392 ● آبنیل جنوبی 

 ● 17.1 ● 1392 ● درگر شمالی 

 ● 15.2 ● 1392 ● 1گدار شمالی 

 ● 16.3 ● 1392 ● 1چشمه گز 

 ● 18.0 ● 1392 ● 2چشمه گز 

 ● 16.5 ● 1392 ● مدبون

 ● 18.9 ● 1392 ● پابداناي شرقی

 ● 9.6 ● 1392 ● 2گدار شمالی 

 ● 9.3 ● 1392 ● کمسار شرقی

 ● 171.7 ● 1392 ● درگر 

 ● ● ● 1392 ● سراپرده جنوبی 

 ● ● ● 1394 ● سراپرده غربی 

شویی در  کارخانجات کک سازی و زغال

 برداری:  بهرهاجرا و حال 

    
 

 (3)شويی سواد کوه زغالاحداث کارخانه 
هزار تن  959توليد ساليانه 

 شوککسنگ زغال
1324 1324 277.4 25 

سنگ و احداث طرح تجهیز معادن زغال

 ا: کارخانجات کک سازی در دست اجر

     

، آماده سازي و تشهیز یپروژه طراح

يال شمالی، پروده  1و  3، 6هاي زون

 پروده طبس 4مرکزي و بخشی از زون 

 25 ● 1395 1393 سنگاستخراج زغال

پروده  4آماده سازي و تشهیز بلوك 

(3)طبس  4
 

 55 ● 1395 1393 استخراج زغال سنگ

پروژه طراحی و آماده سازي و تشهیز 

(3)پروده شرقی طبس  1بلوك 
 

 459توليد ساالنه حداقل 
هزار تن کنسانتره زغال 

 سنگ کک شو

1394 1396 ● 2 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

211 

 ... ادامه  0814شویی ایران در سال  های کک سازی و زغال سنگ و کارخانههای اکتشافی و تجهیز معادن زغال( : طرح0-031جدول )

 سال شروع  هدف طرح عنوان طرح
 سال

 برداریبهره  

 (0)كرد هزینه عمل

 )میلیارد ریال(

پیشرفت 

 فیزیكی

 )درصد(

 3پروژه طراحی و آماده سازي بلوك 
 طبس 4پروده 

 3 ● 1396 1394 استخراج زغال سنگ

تشهیز و آماده سازي معادن زغال 
( 3)سنگ کردآباد 

 

هزار تن زغال سنگ  299
 خام کک شو

1394 1397 26.8 50 

(2)تشهیز معدن زغال کوچكعلی شمالی 
 

هزار تن زغال سنگ  499
 خام حرارتی

1393 1395 - 
(3) 

(2)تشهیز معدن  زغال سنگ خمرود زرند 
 

هزار تن 199توليد ساليانه 
کنسانتره زغال سنگ کک 

 شو

1392 1395 3.6 3.0 

+ تا 2455طرح تفضیلی افق زير تراز 
آخرين افق اکتشافی قابل کار معادن 

 کرمان

اکتشاف زغال سنگ کک 
 یشو و حرارت

1392 1394 ● ● 

+ تا 2455بازنگري طرح افق زير تراز 
آخرين افق اکتشافی قابل کار معدن 

 هشونی

اکتشاف زغال سنگ کک 
 شو و حرارتی

1391 1394 ● ● 

کارخانه کک سازي سواد کوه )البرز 
(3)مرکزي(  

 

هزار تن 999توليد ساليانه 
 25کک متالورژی و 
 مگاوات برق

1392 1395 451.8 50.0 

 95.0 ● 1395 1383 ● رخانه کک سازي طبسکا

 باشد.  می 4931( عملکرد هزینه از ابتدای طرح تا پایان سال 4
 در اختيار این دفتر قرار نگرفته و به روز نشده است.  4931اطالعات این طرح در سال ( 2

 باشند.مقادیر در دسترس نمی                                                        رقام توسط شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ایران به روز شده است. ا( 9
 

  0814 سنگ و نوع مالكیت معدن در سالها، نوع زغال سنگ به تفكیک استان( : میزان استخراج از معادن زغال0-011جدول )

 )هزار تن(

 نام استان 
 نوع مالكیت  سنگ نوع زغال

 جمع 
 تعاونی خصوصی دولتی  (0) ک نشدهتفكی حرارتی  کک شو 

 0.9 - 0.9 - - 0.9 - آاربايشان شرقی

 - - - - - - - آاربايشان غربی 

 0.8 0.8 - - - - 0.8 البرز

 - - - - - - - تهران 

 1542.2 19.0 707.7 815.6 - 65.8 1476.5 خراسان جنوبی  

 18.2 - 18.2 - - - 18.2 خراسان رضوي  

 0.8 - 0.8 - - 0.8 - خراسان شمالی  

 55.7 0.1 17.8 37.8 3.2 0.2 52.4 سمنان  

 748.6 - 313.8 434.8 - 43.8 704.8 کرمان  

 122.7 - 80.4 42.3 14.2 - 108.5 گلستان  

 - - - - - - - گیالن  

 280.0 83.4 196.6 - - 117.1 162.9 مازندران 

 2769.9 103.3 1336.2 1330.5 17.4 228.5 2524.1 جمع  

 ( معادنی هستند که دارای دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتی هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفکيک نيست.4
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           0814ها در سال   انتسنگ کشور به تفكیک اس ( : میزان ذخیره و استخراج واقعی هر یک از معادن زغال0-010جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 
 راج میزان استخ میزان ذخیره 

 جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو  جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

         استان آذربایجان شرقی 

 - - - - 44.0 - - 44.0 مین باشی حصار

 - - - - 367.3 367.3 - -  1خطب 

 - - - - 30.0 - - 30.0 چالی 

 0.9 - 0.9 - 50.0 - 50.0 - کاغلو گوزلو

 - - - - 70.9 - 70.9 - قره داغلی

 - - - - 87.5 - - 87.5 خرما زرد 

 - - - - 50.6 - - 50.6 پیر سقا 

 - - - - 18.2 - 18.2 - قزل قلعه 

 - - - - 85.6 - 85.6 - اسكانلو کلیبر

 - - - - 139.5 - 139.5 - قوش قیه سی

 - - - - 28.0 - - 28.0 2خطب 

 - - - - 12.3 - - 12.3 امیر مراغه

 - - - - 300.0 - - 300.0 گويدرق

 0.9 - 0.9 - 1283.9 367.3 364.2 552.4 جمع 

                 استان آذربایجان غربی

 - - - - 10.0 - - 10.0 يلكلوي میاندوآب 

 - - - - 64.0 - - 64.0 قطار میاندوآب 

 - - - - 136.0 - - 136.0 قوزلوي شاهیندژ

 - - - - 210.0 - - 210.0 جمع 

         ستان البرز ا

 0.8 - - 0.8 53.0 - - 53.0 هیو و اسكنان 

 - - - - 10.0 - - 10.0 شلمزار 

 0.8 - - 0.8 63.0 - - 63.0 جمع 

                 استان تهران 

 - - - - 12.0 - - 12.0 کولک دره

 - - - - 30.0 - - 30.0 الر و تیرك 

 - - - - 42.0 - - 42.0  جمع 

            خراسان جنوبی  استان

 815.6 - - 815.6 63817.0 - - 63817.0 طبس  1پروده 

 - - - - 20570.0 - - 20570.0 3پروده 

 5.9 - 5.9 - 117.2 - 117.2 - مزينوي شرقی 

 289.1 - - 289.1 6932.0 - - 6932.0 0پروده 

 89.7 - - 89.7 2121.2 - - 2121.2 شمالی  2پروده 

 97.2 - - 97.2 1090.0 - - 1090.0 مالیش 3پروده 

 9.4 - 9.4 - 190.1 - 190.1 - مزينوي غربی طبس

 55.3 - - 55.3 396.0 - - 396.0 تخت زيتون 
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           ... ادامه 0814ها در سال   سنگ کشور به تفكیک استان ( : میزان ذخیره و استخراج واقعی هر یک از معادن زغال0-010جدول )

 ن()هزار ت 

 نام معدن 
 میزان استخراج  میزان ذخیره 

 جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو  جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

 - - - - 240.0 - - 240.0  1نايبند 

 - - - - 200.0 - - 200.0  3نايبند 

 - - - - 87.0 - - 87.0 تخت نادر طبس 

 - - - - 230.0 - - 230.0  2نايبند 

 30.0 - 30.0 - 247.0 - 247.0 - کالشور 

 - - - - 250.0 - - 250.0 قدير 

 24.7 - - 24.7 810.9 - - 810.9 راطبی )يال شمالی(

 - - - - 30.0 - 30.0 - جعفران 

 104.9 - - 104.9 1366.8 - - 1366.8  6پروده 

 - - - - 33.2 - 33.2 - کلشانه 

 - - - - 6.7 - 6.7 - دهنه نمكی 

 3.7 - 3.7 - 156.8 - 156.8 - حسام مزرعه 

 - - - - 28276.0 - - 28276.0  2پروده 

 - - - - 252032.0 - - 252032.0  4پروده 

 - - - - 37.0 - 37.0 - عباس محمودي 

 - - - - 177091.0 - - 177091.0 پروده شرقی

 - - - - 209600.0 - 209600.0 - حرارتی مزينوي طبس 

 - - - - 39500.0 - 39500.0 - کوچكعلی شمالی 

 - - - - 37.0 - 37.0 -  2کلشانه 

 16.8 - 16.8 - 492.0 - 492.0 - چاه رخنه

 0.0 - - - 250.0 - 250.0 - حرارتی صفار

 1542.2 - 65.8 1476.5 806206.8 - 250697.0 555509.8  جمع

         استان خراسان رضوی 

 18.2 - - 18.2 330.0 - - 330.0 آق دربند و میانكوهی

 - - - - 132.0 - - 132.0 کیمیا کک شو 

 - - - - 58.0 - 58.0 - گلبانو 

 18.2 - - 18.2 520.0 - 58.0 462.0 جمع

         استان خراسان شمالی 

 0.8 - 0.8 - 60.0 - 60.0 - سنگ اسفراين  زغال

 0.8 - 0.8 - 60.0 - 60.0 - جمع 

         استان سمنان 

 - - - - 23.5 23.5 - - رو س

 0.8 0.8 - - 73.5 73.5 - - سالدره

 0.2 - - 0.2 50.0 - - 50.0 گانو

 0.3 - - 0.3 100.0 - - 100.0 چهارده کالته 

 0.030 - - 0.030 5.0 - - 5.0 آبرندان 

 1.4 1.4 - - 320.0 320.0 - - دنبو 

 - - - - 10.0 - - 10.0 سیاه پرسرخده

 0.030 - - 0.030 100.0 - - 100.0 طالو 
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           ... ادامه 0814ها در سال   سنگ کشور به تفكیک استان ( : میزان ذخیره و استخراج واقعی هر یک از معادن زغال0-010جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 
 میزان استخراج  میزان ذخیره 

 جمع (0)هتفكیک نشد حرارتی کک شو  جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

 - - - - 16.0 - - 16.0 ريزچال 

 12.0 - - 12.0 2520.0 - - 2520.0 بزرگ طزره

 - - - - 20.0 - - 20.0 باريكاب 

 0.2 - - 0.2 7.5 - - 7.5 زونشن

 - - - - 10.0 - - 10.0 سیاه دره 

 - - - - 16.5 - - 16.5 ارسک 

 0.8 - - 0.8 70.0 - - 70.0 بادله کوه 

 0.2 - 0.2 - 8.0 - 8.0 -  مهماندوست

 - - - - 14.0 14.0 - - صبا 

 - - - - 5.0 - - 5.0 منصور کوه 

 - - - - 35.0 - - 35.0 حلیم دره

 1.5 - - 1.5 200.0 - - 200.0 مهماندويه شرقی

 3.0 - - 3.0 300.0 - - 300.0 مهماندويه غربی

 0.3 - - 0.3 3600.0 - - 3600.0 رزمشاي شرقی

 3.5 - - 3.5 2420.0 - - 2420.0 مرکزي  رزمشاي

 11.0 - - 11.0 1535.0 - - 1535.0 رزمشاي غربی 

 - - - - 920.0 - - 920.0 آبنما 

 5.0 - - 5.0 2155.0 - - 2155.0 برناکی 

 9.8 - - 9.8 663.0 - - 663.0 کالريز شرقی

 1.5 - - 1.5 609.0 - - 609.0 کالريز مرکزي 

 1.5 - - 1.5 506.3 - - 506.3 کالريز غربی

 0.6 - - 0.6 100.0 - - 100.0 سفید کوه

 - - - - 8.3 - - 8.3 شادار 

 0.3 - - 0.3 20.0 - - 20.0 تموزاع 

 0.1 - - 0.1 5.0 - - 5.0 ديباج )حالالن( 

 0.3 0.3 - - 12.5 12.5 - - زرتنگه 

 0.1 0.1 - - 7.8 7.8 - - آبخیزان 

 - - - - 25.0 - 25.0 - بیدك 

 0.2 - - 0.2 25.0 - - 25.0 پريخان 

 - - - - 50.0 - - 50.0 تاش 

 - - - - 45.0 - 45.0 - آبشار میقان 

 - - - - 220.0 - - 220.0 وجمنو 

 - - - - 50.0 - - 50.0 حقعلی 

 - - - - 12.5 - - 12.5 ابر

 0.1 - - 0.1 32.0 - - 32.0 دهمالي شرقی

 0.6 0.6 - - 10.0 10.0 - - سرآسیاب 

 - - - - 35.0 - 35.0 - فوالد محله 

 - - - - 7.5 - 7.5 - آريا 

 - - - - 10.6 - 10.6 - خوريه چاشم

 0.5 - - 0.5 16.0 - - 16.0 نمكه

 - - - - 12.0 - - 12.0 بشم چشمه

 - - - - 10.0 - - 10.0 پريا 

 - - - - 17.0 - - 17.0 تاش کوه

 - - - - 10.0 - - 10.0 خانه نگهدار

 0.1 - - 0.100 11.0 - - 11.0 گلسنگ کوير

 55.7 3.2 0.2 52.4 17064.4 461.3 131.1 16472.0  جمع 
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           ... ادامه 0814ها در سال   سنگ کشور به تفكیک استان ( : میزان ذخیره و استخراج واقعی هر یک از معادن زغال0-010جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 
 میزان استخراج  ن ذخیره میزا

 جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو  جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

            استان کرمان 

 132.0 - - 132.0 6970.4 - - 6970.4 همكار 

 4.8 - - 4.8 2162.9 - - 2162.9 اشكلی

 - - - - 4584.0 - - 4584.0 داربیدخون

 - - - - 720.0 - - 720.0 حتكن 

 5.0 - 5.0 - 80.0 - 80.0 - باب هوتک 

 54.0 - - 54.0 3527.0 - - 3527.0 چشمه پودنه

 144.0 - - 144.0 12140.6 - - 12140.6 هشونی 

 - - - - 817.0 - - 817.0 هشدك

 78.0 - - 78.0 2850.0 - - 2850.0 گلتوك 

 - - - - 30.0 - - 30.0 کمسار 

 28.8 - - 28.8 1071.0 - - 1071.0 باب شگون 

 12.0 - - 12.0 2086.0 - - 2086.0 سراپرده شرقی

 - - - - 54.4 - - 54.4 اسد آباد

 10.0 - - 10.0 1400.0 - - 1400.0 باب نیزو

 120.0 - - 120.0 6081.0 - - 6081.0 پابداناي اصلی 

 28.8 - - 28.8 1000.0 - - 1000.0 پابداناي جنوبی 

 28.8 - 28.8 - 865.6 - 865.6 - آب نیل جنوبی 

 - - - - 38000.0 - - 38000.0 (2و  1خمرود )

 78.0 - - 78.0 116.0 - - 116.0 هشونی جنوبی 

 5.0 - 5.0 - 135.0 - 135.0 - نیزار 

 5.0 - 5.0 - 15.0 - 15.0 - بوج حرارتی

 14.4 - - 14.4 700.0 - - 700.0 هشونی غربی 

 748.6 - 43.8 704.8 85405.8 - 1095.6 84310.2 جمع
         استان گلستان 

 1.4 - - 1.4 1100.0 - - 1100.0 رضی 

 12.1 - - 12.1 120.0 - - 120.0 شرق کالت 

 - - - - 75.0 - - 75.0 نرگس چال 

 - - - - 331.0 - - 331.0 جوزچال

 29.9 - - 29.9 1265.0 - - 1265.0 زمستان يورت 

 5.0 - - 5.0 2600.0 - - 2600.0 ملچ آرام تحتانی 

 4.9 - - 4.9 2500.0 - - 2500.0 ملچ آرام فوقانی 

 6.2 - - 6.2 500.0 - - 500.0 2جوزچال 

 5.5 - - 5.5 160.0 - - 160.0 غرب کالت 

 41.0 - - 41.0 1600.0 - - 1600.0 تخت 

 2.5 - - 2.5 424.0 - - 424.0 2وطن 

 - - - - 11.7 - - 11.7 دوآب 

 2.5 2.5 - - 1477.0 1477.0 - - ققشال

 11.7 11.7 - - 157.0 157.0 - - چشمه ساران 

 - - - - 20.0 - - 20.0 سیاه مرز کوه 

 - - - - 24.0 - - 24.0 فارسیان 

 122.7 14.2 - 108.5 12364.7 1634.0 - 10730.7  جمع 



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  214

 

           ... ادامه 0814ها در سال   سنگ کشور به تفكیک استان غال( : میزان ذخیره و استخراج واقعی هر یک از معادن ز0-010جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 
 میزان استخراج  میزان ذخیره 

 جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو  جمع (0)تفكیک نشده حرارتی کک شو

         استان گیالن 

 - - - - 295.0 - - 295.0 سنگرود 

 - - - - 1126.0 1126.0 - - آغوزبن 

 - - - - 1421.0 1126.0 - 295.0  جمع 

                 استان مازندران 

 - - - - 13.6 - 13.6 - شريف آباد اندروار آمل 

 - - - - 45.0 - 45.0 - آخوانا

 - - - - 65.0 - 65.0 - آفنه سر

 5.1 - 5.1 - 60.0 - 60.0 - بیگ سی 

 - - - - 106.0 - 106.0 - شاه موزي بن 

 - - - - 100.0 - 100.0 - شوکا شور 

 - - - - 50.0 - 50.0 - کرسنگ 

 - - - - 24.0 - 24.0 - لهاش

 - - - - 35.0 - 35.0 - (2)سورت اروست کیاسر

 - - - - 50.0 - 50.0 - اسک 

 5.5 - - 5.5 420.0 - - 420.0 پاك )انشیر تنگه(

 45.8 - - 45.8 480.0 - - 480.0 تاريک دره 

 58.7 - - 58.7 28000.0 - - 28000.0 کارمزد

 10.3 - - 10.3 42200.0 - - 42200.0 کارسنگ 

 - - - - 57900.0 - - 57900.0 گلیران 

 - - - - 110.0 - 110.0 - تنگه زغال غربی 

 1.7 - 1.7 - 72.0 - 72.0 - طارم لو 

 - - - - 20.0 - - 20.0 قله نور

 - - - - 1500.0 - 1500.0 - گلندرود 

 - - - - 21600.0 - - 21600.0 فیلنسوم کردآباد 

 5.2 - 5.2 - 120.0 - 120.0 - 2واز پايین 

 - - - - 67.0 - 67.0 - تنگه زغال شرقی

 - - - - 46.0 - - 46.0 کلیک و ياسل

 12.0 - 12.0 - 162.0 - 162.0 - ماهان 

 5.8 - 5.8 - 45.0 - 45.0 - تنگه الويج 

 - - - - 59.1 - - 59.1 شرقیاروست 

 26.4 - - 26.4 850.0 - - 850.0 کیاسر

 3.6 - - 3.6 55.0 - - 55.0 سنام 

 - - - - 90.0 - 90.0 - ديوا

 - - - - 38.4 - - 38.4 اروست 

 - - - - 66.8 - - 66.8   (1)تاش 

 - - - - 15.0 - 15.0 - ازارسی

 - - - - 200.0 - - 200.0 سنگ چشمه 

 29.0 - 29.0 - 79.0 - 79.0 - رچال شه



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

214 

           ... ادامه 0814ها در سال   سنگ کشور به تفكیک استان ( : میزان ذخیره و استخراج واقعی هر یک از معادن زغال0-010جدول )

 )هزار تن( 

 نام معدن 

 میزان استخراج  میزان ذخیره 

 حرارتی کک شو
تفكیک 

 (0)نشده
 حرارتی کک شو  جمع

كیک تف

 (0)نشده
 جمع

 54.4 - 54.4 - 58.0 - 58.0 - سنگ درگاه 

 - - - - 14.0 - 14.0 - بشیره و کله سر

 - - - - 56.0 - 56.0 - اروست غربی 

 0.9 - - 0.9 65.0 - 0.0 65.0 شیر دره سوادکوه

 2.4 - 2.4 - 267.0 - 267.0 - پشتكوه برد

 - - - - 25.0 - 25.0 - راش نور -1واز پايین 

 - - - - 22.3 - 22.3 - چمر دره 

 10.2 - - 10.2 80.0 - - 80.0 چل 

 1.7 - 1.7 - 116.0 - 116.0 - انارستان الويج 

 - - - - 57.8 - 57.8 - نهر رودبار کشور 

 - - - - 15.5 - 15.5 - خصیل باغ چمستان 

 1.4 - - 1.4 21.6 - - 21.6 يوش بلده

 - - - - 29.0 - 29.0 - جرکوه چمستان 

 - - - - 15.0 - 15.0 - کندلو

 - - - - 31.0 - 31.0 - گلندرود شرقی

 - - - - 70.0 - 70.0 - نیالیبمرد کسچنگ 

 280.0 - 117.1 162.9 155687.1 - 3585.2 152101.9  جمع 

 2769.9 17.4 228.5 2524.1 1080328.8 3588.6 255991.1 820749.1 کل کشور

 ه دارای دو نوع زغال سنگ  کک شو و حرارتی هستند، اما ميزان ذخيره  آن قابل تفکيک نيست.( معادنی هستند  ک4
 ( مراجعه شود.4-497به جدول ) مالحظات: 

 

                                                              0831-14های سنگ طی سال( : میزان تولید کنسانتره زغال0-012جدول )

 ()هزار تن

 جمع طبس البرز مرکزی البرز غربی البرز شرقی کرمان سال

1316 613.7 319.7 
(1) 

90.9 15.1 1039.4 

1313 589.9 322.8 
(1) 

98.6 231.0 1242.3 

1311 531.7 297.7 
(1) 

87.9 130.9 1048.2 

1311 488.6 290.5 
(1) 

85.1 125.9 990.2 

1315 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 226.0 148.1 
(1) 

117.2 432.1 923.5 

1314 320.8 99.4 
(1) 

104.8 435.0 960.0 

جهت زغـال شـویی بـه شـاهرود و دیـزآب      سنگ استخراج شده ( با توجه به ميزان کم استخراج البرز غربی و عدم راه اندازی کارخانه زغال شویی آن، زغال4
 گردد.گردد و کنسانتره توليد شده در آمار آن مناطق درج میارسال می
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( هزار تن)

کرمان البرز شرقی البرز مرکزی طبس 

نمودار )19- 1( : تولید زغال سنگ کنسانتره کشور طی سال های 1386-94

 
 

 )تن(                                                                   (0)0814سنگ در سال ( : عملكرد ماهانه تولید کنسانتره زغال0-018جدول )

 جمع طبس  البرز مرکزی  البرز غربی البرز شرقی کرمان  ماه
 49722 21938 6939 - 10174 20845 فروردين 

 81812 43916 8485 - 16036 29411 ارديبهشت
 43734 7876 8067 - 12842 27791 خرداد

 58745 20298 6673 - 10422 31774 تیر
 68312 27371 10506 - 9552 30435 مرداد

 67295 30108 9866 - 10171 27321 شهريور

 69131 29074 9992 - 4445 30065 مهر  
 93536 60892 9042 - 3425 23602 آبان  

 71905 38088 8875 - 4513 24942 آار
 87068 50535 9210 - 7558 27323 دي 

 84063 50427 9720 - 2981 23916 بهمن
 85234 54490 7409 - 7327 23335 اسفند 

 860557 435013 104784 - 99446 320760 جمع    

 گردد. شو میسنگ کک( شامل عملکرد کنسانتره زغال4
 

  0831-14های سنگ ایران طی سال( : واردات و صادرات زغال0-014جدول )

 سال
 صادرات واردات 

 )میلیون ریال(ارزش  )تن(مقدار  )میلیون ریال(ارزش  )تن(مقدار 

1316 389587.3 627262.3 16977.1 14919.4 
1313 142644.1 291624.4 37288.1 19117.9 

1311 10496.9 137338.9 22096.4 7972.3 
1311 50532.2 135486.3 115081.1 46203.2 

1315 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 

1314 712155.3 3641589.5 182529.8 161768.2 
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سنگ و فرآورده  سنگ و محصوالت حاصل از آن به تفكیک انواع زغال ( : واردات و صادرات زغال0-015جدول )

 0814در سال 

 شرح 
 وزن 

 )تن(

ارزش ریالی 

 )میلیون ریال(

ری ارزش دال

 )هزار دالر(

    واردات: 

 1335.6 39407.8 6020.0 پیت ماس  

 259.5 7661.6 4012.7 ها به جز پیت ماس   ساير تورب

 30.3 892.2 61.4 ها بدون ماده فرّار ساير آنتراسیت

 55514.9 1631856.8 386964.9 هاي بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد سنگ ساير زغال

 57140.3 1679818.4 397058.9 جمع  

 66858.3 1960221.0 315002.7 ها   ها و نیمه کک کک

 53.5 1550.1 93.8 هاي معدنی   سنگ و ساير قطران قطران حاصل از انواع زغال

 124052.2 3641589.5 712155.3 جمع کل 

    صادرات :  

 - - - سنگ قیري بهم فشرده نشده  زغال

 8.7 261.0 182.2 ماده فرار  ها بدون ساير آنتراسیت

 11.6 344.7 14.8   سنگ تهیه شده باشد هاي جامد همانند که از زغال سنگ و سوخت زغال قالبی، گلوله زغال

 5430.5 161137.5 182317.7 هاي بهم فشرده نشده که در جاي ديگري مذکور نباشد سنگ ساير زغال

 5450.7 161743.2 182514.7 جمع  

 0.8 24.9 15.0 ها   ککها و نیمه  کک

 - - - هاي معدنی   سنگ و ساير قطران قطران حاصل از انواع زغال

 5451.5 161768.2 182529.8 جمع کل

 

             0831-14های  شو در واحدهای کک سازی طی سال سنگ کک ( : مقدار مصرف زغال0-011جدول )

 )هزار تن( 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح / سال

          ذوب آهن اصفهان

 455.7 202.9 113.7 4.5 34.9 10.3 77.1 203.2 321.8 مصرف از محل واردات 

 722.4 868.6 658.0 160.1 395.9 668.3 942.8 686.3 1096.2 مصرف از محل تولیدات داخلی  

 1178.0 1071.5 771.7 164.6 430.8 678.6 1020.0 889.5 1418.0 جمع  

 16.4 18.2 20.2 20.0 21.5 14.2 21.2 20.7 15.7 واحد کک سازي آق دربند خراسان رضوي  

 70.0 123.1 112.0 130.0 126.1 61.0 48.0 48.0 48.0 واحدهاي سنتی کک سازي سمنان  

 ● ● ● 1.6 8.0 7.3 ● ● ● واحدهاي سنتی کک سازي آاربايشان شرقی

 352.8 390.6 447.1 447.4 477.7 449.0 348.0 154.3 - واحد کک سازي و پااليش قطران زرند

 1617.2 1603.3 1351.0 763.6 1064.0 1210.1 1437.1 1112.5 1481.7 جمع زغال سنگ مصرفی  

  باشند.مقادیر در دسترس نمی
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                                                                      0831-14های  ( : تولید و فروش کک در ایران طی سال0-011جدول )

 )هزار تن( 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح / سال

          تولید: 

 836.6 739.2 557.1 106.4 251.4 485.4 700.0 592.7 954.1 اوب آهن اصفهان

 42.0 61.5 56.0 65.0 63.0 30.5 24.0 24.0 24.0 واحدهاي سنتی کک سازي سمنان

 8.1 6.9 7.8 8.5 8.8 4.9 9.4 9.2 6.7 واحدهاي سنتی کک سازي آق دربند خراسان رضوي 

 ● ● ● 0.8 4.8 5.8 ● ● ● واحدهاي سنتی کک سازي آاربايشان شرقی

 249.0 273.3 343.9 345.9 362.4 323.2 246.6 155.7 - (1)واحدهاي کک سازي و پااليش قطران زرند 

 1135.7 1081.0 964.7 526.5 690.4 849.9 980.0 781.6 984.8 جمع تولید

          مصرف :  

          مصرف داخلی اوب آهن اصفهان :

 1233.6 1494.5 1210.9 1015.9 1302.2 1212.0 1236.8 993.4 1063.8 کوره بلند 

 223.3 255.0 220.8 186.7 197.4 131.3 127.5 125.9 147.3 آگلومراسیون

 5.0 5.8 3.6 0.4 3.4 4.0 3.3 3.2 3.4 سازي  فوالد 

 1461.9 1755.3 1435.3 1203.0 1503.0 1347.2 1367.6 1122.4 1214.5 جمع

          فروش اوب آهن اصفهان :  

 - - - - - - 0.07 0.6 3.5 ريخته گري

 27.1 67.2 فوالد 

51.3 55.5 86.2 61.9 69.0 120.8 80.1 
 21.9 23.8 فروآلیاژ

 - - کارخانشات قند

 7.8 2.2 ساير

 80.1 120.8 69.0 61.9 86.2 55.5 51.3 57.5 96.7 جمع

 42.0 61.3 56 65 63 30.5 24 24 24 فروش واحدهاي سنتی کک سازي سمنان

فروش واحدهاي سرنتی کرک سرازي آق دربنرد     

 خراسان رضوي
6.7 9.4 9.5 4.2 8.0 7.9 7.3 6.9 8.1 

 ● ● ● 0.8 4.8 5.8 ● ● ● ش واحدهاي سنتی کک سازي آاربايشان شرقی فرو

          :(  1)واحد کک سازي و پااليش قطران زرند 

 240.8 321.7 284.3 318.5 290.6 308.1 234.2 107.1 - (2)فروش به اوب آهن اصفهان 

 9.6 13.9 31.7 29.3 11.0 18.3 6.4 - - فروش به ساير صنايع  

 9.6 13.9 31.7 29.3 11.0 18.3 6.4 - - (2)جمع

 1601.7 1958.2 1599.3 1367.8 1676.1 1461.5 1458.8 1213.3 1341.9 کل مصرف

شود و کک دانه ریز  باشد. کک دانه درشت برای ذوب آهن اصفهان که متقاضی آن است ارسال می ( کک توليدی شامل دو نوع دانه درشت و دانه ریز می4         
 شود.  اً به سایر صنایع فرو آلياژ و فروسيليس فروخته میعمدت

گردد. الزم به ذکر است که کک دانه درشت توليدی واحد کک سازی و پاالیش قطران زرند به ذوب  ( به دليل عدم دوباره سرشماری درجمع لحاظ نمی2 
 شود.  آهن اصفهان فروخته می

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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 )میلیون مترمکعب(                                              0831-14های : تولید و مصرف گاز کک در کشور طی سال( 0-013جدول )

 تولید سال

 مصرف 

واحدهای 

 کک سازی
 جمع سایر هانیروگاه آگلومراسیون نورد کوره بلند فوالدسازی

         اوب آهن اصفهان :

1316 391.9 200.4 12.7 1.5 47.5 32.0 78.9 - 372.8 

1313 :        - 

 229.0 - 13.0 30.9 32.4 1.5 10.4 140.8 252.0 اوب آهن اصفهان

واحد کرک سرازي و   
 پااليش قطران زرند

44.8 44.8 - - - - - - 44.8 

 273.8 - 13.0 30.9 32.4 1.5 10.4 185.6 296.8 جمع

1311 :        - 

 235.5 - 5.8 25.8 29.5 0.9 12.7 160.9 274.2 اوب آهن اصفهان

واحد کرک سرازي و   
 پااليش قطران زرند

94.7 76.5 - - - - - - 76.5 

 312.0 - 5.8 25.8 29.5 0.9 12.7 237.3 368.9 جمع

1311  :        - 

 152.3 - - - - - - 152.3 165.3 اوب آهن اصفهان

واحد کرک سرازي و   
 پااليش قطران زرند

125.6 100.8 - - - - - - 100.8 

 253.1 - - - - - - 253.1 290.9 جمع

1315 :        - 

 99.5 - - - - - - 99.5 102.8 اوب آهن اصفهان

واحد کرک سرازي و   
 پااليش قطران زرند

139.4 102.5 - - - - - - 102.5 

 202.0 - - - - - - 202.0 242.2 جمع

1311 :        - 

 42.0 - - - - - - 42.0 44.5 اوب آهن اصفهان

واحد کرک سرازي و   
 پااليش قطران زرند

133.9 120.8 - - - - - - 120.8 

 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

واحد کرک سرازي و   
 پااليش قطران زرند

159.0 68.2 - - - - - - 68.2 

 177.4 - 2.0 12.3 85.5 - 7.4 70.2 304.9 جمع

1313 :         

 264.5 61.9 10.6 15.8 120.6 - 8.3 47.3 264.5 اوب آهن اصفهان

واحد کرک سرازي و   
 پااليش قطران زرند

130.2 56.0 - - - - - - 56.0 

 320.5 61.9 10.6 15.8 120.6 - 8.3 103.3 394.7 جمع

1314 :         

 266.8 20.0 5.0 15.0 128.5 - 6.840 91.4 267.3 اوب آهن اصفهان

واحد کرک سرازي و   
 پااليش قطران زرند

121.6 52.3 - - - - - - 52.3 

 319.1 20.0 5.0 15.0 128.5 - 6.8 143.7 388.9 جمع
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          0831-14های ( : تولید و مصرف گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان طی سال0-011جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 تولید سال
 مصرف 

 جمع سایر کک سازی هانیروگاه نورد کوره بلند

1316 4346.2 882.4 109.5 2344.6 ● ● 3336.5 

1313 4126.0 894.9 142.1 1861.0 ● ● 2898.0 

1311 4362.6 1022.5 81.9 1834.1 ● ● 2938.4 

1311 4901.4 1163.6 100.4 1756.6 ● ● 3020.7 

1315 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 2570.6 633.0 985.7 5932.1 

1314 5027.8 1534.4 0.7 2265.8 536.4 656.7 4994.0 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 

 

                                           0831-14های ( : میزان قطران تولید و مصرف شده در کشور طی سال0-211جدول )

 )هزار تن( 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح/ سال

          تولید:

 26.4 25.9 16.5 2.5 10.7 18.7 28.4 19.9 34.5 (1)اوب آهن اصفهان 

 11.6 11.7 12.2 13.3 13.3 13.4 8.6 2.8 - (2)زي و پااليش قطران زرندکک سا

 5.0 5.8 3.5 - - - - - - قطران ايرانیان 

 43.0 43.3 32.1 15.8 24.1 32.1 37.0 22.8 34.5 جمع

          مصرف:  

مصرف )ورودي( پااليشگاه قطران 

 زغالسنگ از محلِ :
         

 5.5 6.3 0.8 0.1 0.7 0.6 1.5 1.8 19.9 اخاير حوضچه -

 23.2 17.9 13.3 2.3 10.0 17.5 27.1 16.5 30.0 اوب آهن اصفهان -

 6.2 9.2 9.3 10.1 9.6 11.1 9.3 1.4 - (2)کک سازي و پااليش قطران زرند -

 5.0 5.8 3.5 - - - - - - قطران ايرانیان  -

 0.1 1.5 2.2 3.0 0.5 1.0 0.8 0.6 - واردات -

 40.0 40.7 29.1 15.5 20.8 30.1 38.8 20.4 49.9 جمع -

فروش اوب آهن اصفهان به کلیه شررکتها  

 )به استثناي پااليشگاه قطران(
4.2 2.2 2.4 1.9 0.7 0.2 1.5 7.5 3.4 

 43.4 48.2 30.5 15.8 21.5 32.0 41.2 22.6 54.1 کل مصرف

 ه پاالیشگاه قطران اصفهان.  قطران ارسالی از ذوب آهن اصفهان به حوضچه و یا ب( 4         
 شود. ( مابه التفاوت قطران توليدی و فروخته شده نيز در انبار نگهداری می2 
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 سنگ های حاصل از قطران شرکت پاالیش قطران زغال( : میزان ظرفیت عملی، ورودی و تولید فرآورده0-210جدول )

 )تن( 

 (0)میزان ورودی  ظرفیت عملی  سال
 های قطرانی به تفكیک نوع محصول )تن(وردهمیزان تولید فرآ

 انواع روغن نفتالین صنعتی انامل انواع پیچ

1316 88053 92146 28941 5785 4551 48205 

1313 81000 
(2)

86258 17279 6671 3219 54503 

1311 104574 
(2)

108882 20784 7192 4612 70931 

1311 92000 
(2)

95759 14132 8085 3258 66788 

1315 85500 
(2)

89286 14089 6628 2391 62328 

1311 69277 
(2)

68877 8164 6807 1670 51969 

1312 70000 
(2)

75001 14218 4227 3539 53474 

1313 62200 
(2)

70526 16040 3501 4036 44917 

1314 61825 
(2)

60679
 

19717 5726 4015 33976 

باشد. و واردات از خارج از کشور می، فوالد زرند ایرانيان های پتروشيمی، کارخانه کک سازی زرندچه، روغن( ورودی از محل ذوب آهن اصفهان، ذخایر حوض4
 ،59264،  67243،  61179،  67293، 62193ميزان ها به های ورودی از پتروشيمیناشی از روغن( 4-299) بنابراین اختالف این اعداد با جدول

 باشد.  به این پاالیشگاه می 4931و  4939 ،4932، 4934 ،4939، 4993، 4999، 4997های  تن در سال 29749و  23996 ،11137
ها و  های پتروشيمی و نفتی، به دليل اختالف بين ورودی از محل حوضچه عالوه بر لحاظ نمودن ورودی روغن( 4-299) ( اختالف این اعداد با جدول2

 مصرف آن در پاالیشگاه قطران است. 

 

                              0831-14های سنگ کنسانتره کک شو طی سال ( : متوسط قیمت فروش زغال0-212جدول )

 )ريال / تن( 

 البرز مرکزی البرز غربی البرز شرقی کرمان سال
 طبس

 ذوب آهن اصفهان زرند کرمان

1316 1284919 1314273 543000 1317000 - - 

1313 1485198 1832393 220000 1820000 - - 

1311 1518423 1751102 472000 1785000 1000000 1850000 

1311 1688396 1703270 516000 1782000 1900000 1900000 

1315 2185000 

1311 2150000 

1312 2750000 

1313 3517468 - - 3541000 - - 

1314 3522948 3000000 - 3560000 - - 

 باشند. ات بر ارزش افزوده میمالحظه: ارقام بدون احتساب مالي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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  -

 های نصب شدهبرق خورشيدی و توان سيستم هایمشخصات 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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 0814آبی کشور تا پایان سال های برق( : برآورد ظرفیت طرح0-218جدول )

 )مگاوات( ظرفیت  نوع طرح

 11353.9 برداري در دست بهره

 2855.3 در دست اجرا 

 7730.4 و آماده اجرادر دست مطالعه 

 1885.5 در مرحله شناخت 

 23825.1 جمع 

 

 (0)0814ها تا پایان سال  ها و وضعیت طرحآبی کشور به تفكیک استانهای برق( : برآورد ظرفیت طرح0-214)جدول 

 نام استان

های در دست طرح

 برداری  بهره

 های در طرح

 و آماده اجراحال اجرا 
 های در دست مطالعه طرح

های  مطالعه در طرح

  (2)مرحله شناخت

 تعداد

 نیروگاه

 توان

 ت()مگاوا 

 تعداد

 نیروگاه

 توان

 )مگاوات( 

 تعداد

 نیروگاه

 توان

 )مگاوات( 

 تعداد

 نیروگاه

 توان

 )مگاوات( 

 - - 67.0 2 101.0 2 22 1 آاربايشان شرقی

 96.7 6 124.0 18 160.4 3 6 1 آاربايشان غربی

 0.6 1 980.0 2 - - 13.1 2 اردبیل

 12.7 1 - - 4.0 1 58.3 2 اصفهان 

 - 2 - - - - 107.8 2 البرز 

 - - 7.0 2 400.0 1 420 1 ايالم

 - - 40.2 3 - - - - بوشهر

 10.0 2 - - - - 207.5 3 تهران

 4.5 3 2625.7 13 430.0 2 1044 3 چهارمحال و بختیاري

 - - 24.0 1 - - 0.09 2 رضويخراسان 

 - - 400.0 1 - - - - خراسان شمالی 

 169.6 7 3046.7 28 56.0 2 8069.9 7 خوزستان

 458.0 3 80.0 2 - - - - زنشان

 - - 2.4 2 - - - - سمنان

 - - - - - - - - سیستان و بلوچستان

 - - 50.4 6 22.5 1 112.3 3 فارس

 - - 2.6 1 - - - - قزوين

 - - - - - - - - قم

 11.0 2 - - 514.5 2 10 1 کردستان

 - - 5.0 1 - - 32.4 1 کرمان

 - - 6.9 5 210.0 1 8.4 1 کرمانشاه

 43.5 3 42.9 12 176.0 1 16.9 6 کهگیلويه و بويراحمد

 - - - - 4.0 3 - - گلستان

 14.5 7 29.6 7 30.3 1 90.7 5  گیالن

 1002.0 2 19.0 3 546.0 2 1.6 3 لرستان

 62.4 5 174.5 15 200.6 3 1054.6 5 مازندران

 - - - - - - 15.6 2 مرکزي

 - - 2.6 1 - - - - هرمزگان

 - - - - - - 2.8 1 همدان

 - - - - - - - - يزد

 1885.5 44 7730.4 125 2855.3 25 11353.9 54 (2) جمع

  باشد.های مجدد میهای قبل به علت بررسیا سالب( تفاوت اعداد 4
   اند در جمع لحاظ نگردیده است.  هایی که متوقف شده ها و ظرفيت طرح ( تعداد نيروگاه2
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   0814در سال  برداری در کشورآبی در حال بهرههای برق( : مشخصات عمومی نیروگاه0-215جدول )

 نام  سد نام  رودخانه  نام  استان نام  نیروگاه
 سال 

 برداریبهره

حداکثر تراز 

برداری   بهره

 )متر(

حجم کل مخزن 

 )میلیون مترمكعب(

       های بزرگ :نیروگاه

 3251 731.5 1394 سيمره سيمره ایالم سیمره

 900 2529.5 1367 الر الر تهران نیروگاه آبی کالن 

 2218 1027.5 90-1389 1کارون  کارون چهارمحال و بختياری 4کارون 

 2439 533.1 82-81-56 عباسپور کارون خوزستان شهید عباسپور 

 2719 845 85-84-83 9کارون  کارون خوزستان  3کارون 

-82-81 مسجد سليمان ونکار خوزستان مسشد سلیمان 

86-87 

372 256 

 2699 352 50-1341 دز دز خوزستان دز 

 5327 220 82-1381 کرخه کرخه خوزستان کرخه

 5082 234 1391 گتوند کارون خوزستان گتوند 

 4.3 2407 93-1392 سياه بيشه چالوس مازندران سیاه بیشه 

       های متوسط :نیروگاه

 1374 778.3 1350 ارس ارس آذربایجان شرقی ارس 

 12 جریانی 1381 سد ندارد دامغان رود اردبيل مغان 

 1471 2063 1349 زاینده رود زاینده رود اصفهان زاينده رود 

 183 1765.3 1340 اميرکبير )کرج( کرج البرز امیرکبیر

 83 1612 66-1348 لتيان جاجرود تهران لتیان 

 420 1780 1385 طالقان طالقان البرز طالقان 

 0.018 جریانی 1388 سد ندارد جاجرود تهران لوارك 

 0.08 جریانی 1383 سد ندارد تونل کوهرنگ چهارمحال و بختياری کوهرنگ 

 1274 508.5 94-1383 مارون مارون خوزستان مارون 

 440 2115 1386 مالصدرا رکُ فارس مالصدرا 

 353 1187.7 1376 جيرفت هليل رود کرمان جیرفت 

سفيدرود  سفيدرود گيالن سفیدرود

 )منجيل(

1343 273.8 1189 

 165 489.6 1388 شهيد رجایی تجن مازندران شهید رجايی )تاکام/ تشن(

 278 1171.5 1375 ساوه قره چای مرکزی وفرقان

       های کوچک :نیروگاه

 198 1358.5 1351 مهاباد مهاباد آذربایجان غربی مهاباد 

خروجی پمپاژ   ناصفها گالب 

 زاینده رود

 مخزن ندارد جریانی 1375 سد ندارد

 961 1676.5 1368 درودزن رکُ فارس درودزن 
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 ... ادامه 0814در سال  برداری در کشورآبی در حال بهرههای برق( : مشخصات عمومی نیروگاه0-215جدول )

 نام  سد نام  رودخانه  نام  استان نام  نیروگاه
 سال 

 داریبربهره

حداکثر تراز 

برداری   بهره

 )متر(

حجم کل مخزن 

 )میلیون مترمكعب(

انحراف بخشی از آب  فارس شهید طالبی )سپیدان( 

 رودخانه ششپير

 0.0003 جریانی 1373 سد ندارد

 300 1475 1394 آزاد کماسی )شاخه آزادرود( کردستان آزاد

 0.05 جریانی 1390 سد ندارد پيران کرمانشاه پیران 

 0.000252 جریانی 1386 بند کخدان پل کلو کهگيلویه و بویراحمد و کخدان  2پل کلو 

 0.03 جریانی 1383 سد ندارد پل کلو احمد و بویر کهگيلویه   1پل کلو 

 0.000283 جریانی 1385 سد ندارد کریک کهگيلویه و بویراحمد 3کريک 

انیجری 1385 سد ندارد کریک کهگيلویه و بویراحمد  2کريک   مخزن ندارد 

 - 1)کريک  4پل کلو 

 ( 3ياسوج 

 0.00027 جریانی 1323 سد ندارد پل کلو کهگيلویه و بویراحمد

 0.0001 جریانی 1375 سد ندارد چالکرود مازندران جنت رودبار 

کانال خروجی نيروگاه  مرکزی آسیابک 

 وفرقان

 0.023 جریانی 1376 ساوه

 0.0003 جریانی 1378 ردسد ندا گاماسياب همدان گاماسیاب 

 0.025 جریانی 1388 سد ندارد منج چهارمحال و بختياری منج

 5 جریانی 1393 سد ندارد سفيد رود گيالن تاريک

       های مینی و میكرو :نیروگاه

 0.000075 جریانی 1321 سد ندارد خروجی آب کشاورزی اردبيل کرنق 

 0.00015 جریانی 1366 سد ندارد سررود خراسان رضوی سررود 

 0.000025 جریانی 1383 سد ندارد پایاب ایستگاه پرورش ماهی خراسان رضوی گرنی 

 0.00015 جریانی 1370 سد ندارد از آب چشمه گيالن ارده 

 0.000025 جریانی 1383 سد ندارد ناورود گيالن ناو 

 ● جریانی 1383 سد ندارد خليان گيالن خلیان

های ر روی سرشاخهب لرستان    2دره تخت 

 رودخانه ماربره

 0.00012 جریانی 1380 سد ندارد

های بر روی سرشاخه لرستان  1دره تخت 

 رودخانه ماربره

 0.00012 جریانی 1385 -

 ● جریانی 1383 سد ندارد - لرستان سیرم 

 0.000025 جریانی 1383 سد ندارد - مازندران درجان 

 0.000025 ریانیج 1383 سد ندارد - مازندران مران 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 0814برداری وزارت نیرو در سال  آبی در حال بهرههای برق( : ظرفیت اسمی و تولید نیروگاه0-211جدول )

 استان نام نیروگاه

 )مگاوات(ها ظرفیت نیروگاه
 تولید ناویژه

 ساعت()گیگاوات

 خود مصرفی 

 )فنی و غیرفنی( 

 ساعت()گیگاوات

تعداد 

 واحدها

ظرفیت هر 

 واحد

 کل

 ظرفیت

       های بزرگ :نیروگاه

 0.3 173.6 480.0 160 3 ایالم سیمره

 1.4 101.6 115.5 38.5 3 تهران نیروگاه آبی کالن 

 5.3 1394.8 1000.0 250 4 چهار محال و بختياری  4کارون 

 9.6 2051.9 2000.0 250 8 خوزستان شهید عباسپور 

 35.0 2150.6 2000.0 250 8 خوزستان   3ون کار

 250 8 خوزستان مسشد سلیمان 
(1)

2000 2639.0 3.8 

 6.8 2092.7 520.0 65 8 خوزستان دز 

 1.6 86.2 399.9 133.3 3 خوزستان کرخه 

 1.9 1947.2 1000.0 250 4 خوزستان گتوند 

 0.5 521.9 1040.0 260 4 مازندران  سیاه بیشه

 66.3 13159.4 10555.4 1906.8 53  - جمع  

        های متوسط :نیروگاه

 2.1 78.6 22.0 11 2 آذربایجان شرقی ارس 

 0.1 26.5 13.0 6.5 2 اردبيل  شوط مغان 

 0.8 173.2 55.5 18.5 3 اصفهان  زاينده رود 

 1.7 104.6 90.0 45 2 البرز امیرکبیر

 0.1 17.6 17.8 8.9 2 البرز طالقان

 6.0 53.7 45.0 22.5 2 تهران لتیان 

 0.001 72.3 47.0 23.5 2 تهران لوارك 

 0.539 55.2 39.0 13 3 چهارمحال و بختياری  کوهرنگ 

 1.1 50.6 150.0 75 2 خوزستان مارون 

 1.1 47.4 100.0 50 2 فارس مالصدرا 

 0.005 4.3 32.4 16.2 2 کرمان جیرفت 

 0.002 124.9 87.5 17.5 5 گيالن سفیدرود

 0.2 21.3 13.5 4.5 3 مازندران  شهید رجايی )تاکام/ تشن(

 0.151 - 10.4 5.2 2 مرکزی وفرقان 

 13.8 830.1 723.1 317.3 34 - جمع  

       های کوچک :نیروگاه

 0.021 8.051 6.0 3 2 آذربایجان غربی  مهاباد 

 ● - 2.8 2.8 1 اصفهان گالب 

 0.067 5.920 10.0 5 2 فارس درودزن 

 ● 7.762 2.25 0.75 3 فارس شهید طالبی )سپیدان(
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 ... ادامه 0814برداری وزارت نیرو در سال   آبی در حال بهرههای برق( : ظرفیت اسمی و تولید نیروگاه0-211جدول )

 استان نام نیروگاه

 )مگاوات(ها ظرفیت نیروگاه
 تولید ناویژه 

 ساعت()گیگاوات

 خود مصرفی 

 ی( )فنی و غیرفن

 ساعت()گیگاوات

تعداد 

 واحدها

ظرفیت هر 

 واحد

 کل 

 ظرفیت

 - 19.385 10.0 3.3 3 کردستان آزاد

 0.005 13.887 8.4 4.2 2 کرمانشاه  پیران 

 0.002 7.059 4.0 2 2 کهگيلویه و بویراحمد (2) 2پل کلو 

 ● 5.795 4.0 2 2 احمد و بویر کهگيلویه   1پل کلو 

 ● 7.095 3.0 1.5 2 و بویراحمدکهگيلویه  3کريک 

 ● 5.943 2.5 1.25 2 کهگيلویه و بویراحمد  2کريک 

 ● 5.670 2.5 1.25 2 کهگيلویه و بویراحمد (3ياسوج  -1)کريک  4پل کلو 

 ● ● 1.0 0.5 2 مازندران (3)جنت رودبار 

 0.089 0.001 5.2 2.6 2 مرکزی آسیابک 

 ● 5.886 2.8 1.4 2 همدان گاماسیاب 

 - - 5.0 2.5 2 چهارمحال و بختياری منج

 ● 6.170 3.0 1.5 2 گيالن تاريک

 0.2 98.6 72.5 35.6 33 - جمع  

       : ( 8)های مینی و میكرو نیروگاه

(4)کرنق
 ● ● 0.054 0.054 1 اردبيل 

 ● ● 0.065 0.065 1 خراسان رضوی   (4)سررود

 ● ● 0.025 0.025 1 خراسان رضوی   (4)گرنی

 0.85 0.85 1 کهگيلویه و بویراحمد خدانک
(2) (2) 

 ● ● 0.125 0.125 1 گيالن  (4)ارده

 ● ● 0.06 0.06 1 گيالن (4)ناو 

 ● ● 0.025 0.025 1 گيالن (4)خلیان

 ● 2.1 0.86 0.43 2 لرستان  2دره تخت 

 ● ● 0.70 0.35 2 لرستان  1دره تخت 

 ● ● 0.05 0.05 1 لرستان (4)سیرم 

 ● ● 0.052 0.052 1 مازندران  (4)درجان

 ● ● 0.036 0.036 1 مازندران (4)مران 

 ● 2.1 2.9 2.1 14 - جمع  

 80.3 14090.3 11353.9 2261.8 134  جمع کل  

 باشد. یم آب منابع تیریمالحظات: منبع مورد نظر صرفاً شرکت مد
 گردد. ( شامل ظرفيت طرح مسجد سليمان و توسعه آن می4
 باشند. یمگاوات م 95/1کل  تيواحد با ظرف 9است که توأماً شامل  یمگاوات 95/9واحد  4و کخدان شامل  یمگاوات 2واحد  2شامل  2پل کلو ( 2
 باشند.( خارج از شبکه می9
        باشند. های کرنق، سر رود، گرنی، ارده، ناو، خليان، سيرم، درجان و مران در مدار نبوده و در مرحله جابجایی می ( نيروگاه1
  باشند. مقادیر در دسترس نمی 



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  252

 

  0814آبی کشور در سال های برقهای در دست اجرا و آماده اجرای نیروگاه( : مشخصات عمومی طرح0-211جدول )

 نوع سد نام رودخانه نام استان نام  نیروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پی 

 حجم کل مخزن 

 )میلیون مترمكعب(

      های بزرگ :نیروگاه

 - - - سيمره ایالم اي سیمره  تلمبه اخیره

 1158 195 بتنی دو قوسی نازك خرسان چهارمحال و بختياری (1) 3خرسان 

 4671 182 با هسته رسی  سنگریزه کارون خوزستان توسعه گتوند علیا 

 300 125 خاکی با هسته رسی شاخه آزادرود کردستان اي آزاد  تلمبه اخیره

 338 179 با هسته رسی  سنگریزه سيروان کرمانشاه داريان

 330 112 با هسته رسی  سنگریزه زاب کوچک آذربایجان غربی سردشت

 149 2300 (RCC)بتنی غلتکی  زهره کهگيلویه و بویراحمد چمشیر

با هسته رسی   سنگریزه رودبار لرستان رودبار لرستان
(ECRD) 

156 228 

 2036 275 وسیبتنی دو ق بختياری لرستان (2)بختیاري 

 - - جریانی  چشمه کيله مازندران (3) چشمه کیله )چالوس(

      های متوسط: نیروگاه

 (4) (4) - ارس آذربایجان شرقی ارس )قره چیلر(

 910 114 بتنی دو قوسی  کشکان لرستان تنگ معشوره

 1612 64 خاکی با هسته رسی ارس آذربایجان شرقی خدا آفرين 

 15 27 بتنی وزنی کارون خوزستان تنظیمی گتوند 

 14 23 تنظيمی دز خوزستان نیروگاه آبی سد تنظیمی دز

 439 140 - شول فهليان فارس سد مخزنی پارسیان 

 ● 13.0 تنظيمی زهره کهگيلویه و بویراحمد شبكه آبیاري و زهكشی چمشیر

 - 6 جریانی  پل رود  گيالن  (3)اي زنشیره –پل رود 

اي  نشیرههاي ز نیروگاه
 (0)نمارستاق 

 - - - نمارستاق مازندران

 - - جریانی  چالکرود مازندران (3)چالكرود 

      های کوچک:نیروگاه

 - 6 جریانی زرین گل آذربایجان شرقی (3)زرين گل 

 نيروگاه از نوع جریانی است. - الوین چای آذربایجان غربی زيوکه

 سرشاخه آذربایجان غربی (6) سوله دوکل
 باراندوز چای

- ● - 

بتنی با خاکریزی  -تنظيمی  زاینده رود اصفهان نیروگاه تنظیمی زاينده رود 
 هادر کناره

14 - 

 - ● - دیناران چهارمحال و بختياری (3)بسته اردل 

 554 123 با هسته رسی  سنگریزه گاوه رود کردستان گاوشان

 - 6 جریانی آب آفرینه گلستان (3)پنو 

 - 6 جریانی محمد آباد گلستان (3) ريگ چشمه

 - 6 جریانی چلپی گلستان (3)گرو 

 باشد. های اجرائی می( در حال حاضر شامل مطالعات مهندسی و اجرای زیرساخت4
 ( حجم مخزن نيروگاه بختياری به دليل کوچک شدن ابعاد طرح کاهش یافته است. 2
 باشد.و چنانچه سرمایه گذار باشد، قابل اجرا می( این طرح آماده برای اجرا توسط بخش خصوصی است 9
 شود.( هنوز مشخص نيست که این طرح سد دارد یا به صورت جریانی اجرا می1
 باشد.  ای نمارستاق شامل دو نيروگاه و به صورت جریانی بوده و دارای بند انحرافی و فوربی می های زنجيره ( پروژه نيروگاه5
 باشد.  ده و دارای بند انحرافی می( پروژه به صورت جریانی بو6
 باشند. مقادیر در دسترس نمی                                               ( بسته اردل شامل سه نيروگاه عزیز آباد، آبسرده و دوپالن است. 7



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

251 

های یروگاههای در دست اجرا و آماده اجرای ن( : ظرفیت قابل نصب و انرژی متوسط ساالنه طرح0-213جدول )

  0814آبی کشور در سال برق

 نام  نیروگاه
ظرفیت قابل 

 گاوات(م) نصب

انرژی متوسط ساالنه 

 ساعت()گیگاوات

 سال

 بهره برداری

درصد پیشرفت کار و وضعیت 

 0814طرح تا پایان سال 

     های بزرگ :نیروگاه

 درصد پيشرفت نيروگاه به صورت (1) 584 400 اي سیمره  تلمبه اخیره
 باشدتفکيکی موجود نمی

 6.0 برنامه هفتم 1106 410 (2) 3خرسان 

 10.0 برنامه هفتم 1659 640 (3)توسعه گتوند علیا 

 اي آزاد تلمبه اخیره
درصد پيشرفت نيروگاه به صورت  (1) 1095 510

 باشدتفکيکی موجود نمی

 88.2 1326 500 210 داريان

 66.0 1397 421 150 سردشت 

 47.0 1322 442 126 (4)یرشچم

 87.0 96-1395 986 450 رودبار لرستان

 19.0 برنامه هفتم 2150 750 (0)بختیاري 

 ● ● 381 135 (6)چشمه کیله )چالوس( 

 - - 5502.0 2441.0 های بزرگجمع نیروگاه

     های متوسط: نیروگاه

 - برنامه هفتم 725 100 ارس )قره چیلر(

هفتم برنامه 200 96 تنگ معشوره   - 

 EPCبه  BOTتغيير طرح از  1322 275 100 (0)خدا آفرين  

 ● برنامه هفتم 120 36 تنظیمی گتوند 

 آماده سرمایه گذاری - 148 20 نیروگاه آبی سد تنظیمی دز

 46.9 برنامه ششم و هفتم توسعه 102 22.5 پارسیان 

 9.0 برنامه هفتم 100 17 (0)شبكه آبیاري و زهكشی چمشیر 

 ● ● 126.6 30.3 (6)اي زنشیره –رود  پل

 آماده سرمایه گذاری - 72 12.6 (1و  3) اي نمارستاق هاي زنشیره نیروگاه

 ● ● 160 53  (6)چالكرود 

 - - 1713.6 370.4 های متوسطجمع نیروگاه

     های کوچک :  نیروگاه

 ● ● 5.6 1 (6)زرين گل 

 آماده سرمایه گذاری - 27 6 زيوکه
 37.0 1396 13 4.4 ه دکل سول

 آماده سرمایه گذاری - 15 4 نیروگاه تنظیمی زاينده رود 

 در حال سرمایه گذاری از طریق فاینانس - 108 40 ( 1و  1)بسته اردل 

 50.0 1326 11 4.5 گاوشان

 ● ● 4.35 1 (6)پنو 

 ● ● 5.2 1 (6)ريگ چشمه 

 ● ● 6.97 2 (6)گرو 

 - - 196.1 43.9 های کوچک جمع نیروگاه

 - - 7411/7 2855/3  (01)جمع کل 

 ای توسط شرکت آب و نيرو اجرا خواهد شد. آماده اجراست، در صورت نياز شرکت برق منطقه (4
      باشد. های اجرائی میدر حال حاضر شامل مطالعات مهندسی و اجرای زیرساخت( 2
 سوی شرکت چينی متوقف شده است.  در حال حاضر طرح تا نهایی شدن وضعيت فاینانس از( 9
 باشد.مگاواتی می 44مگاواتی است و یک تنظيمی  55طرح شامل سه واحد ( 1
 متوقف شده است، لذا پيشرفت کار آن نسبت به پارسال تغيير نکرده است. طرح این ( 5
 باشد.ا می( این طرح آماده برای اجرا توسط بخش خصوصی است و چنانچه سرمایه گذار باشد، قابل اجر6
 باشد.مگاوات می 9/3مگاوات و نمارستاق دو به ظرفيت  9/2( شامل دو نيروگاه نمارستاق یک به ظرفيت 7
                                            ( بسته اردل شامل سه نيروگاه عزیزآباد، آبسرده و دوپالن است. 3             باشد. ( سال بهره برداری این نيروگاه به دليل نبود سرمایه گذار، مشخص نمی9

 باشند. مقادیر در دسترس نمی  اند، در جمع لحاظ نشده است.              هایی که در حال حاضر متوقف شده( نيروگاه49
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  0814در سال  آبی کشورهای برقنیروگاه(  0)های مطالعاتی ( : مشخصات طرح0-211جدول )

 نام رودخانه سد و نیروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پی 

حجم کل 

مخزن 

 مترمكعب(011)

ظرفیت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابلیت تولید 

ساالنه 

 ساعت()گیگاوات

 نام مجری

        آذربایجان شرقی:

 ای آذربایجان شرقیآب منطقه 168.0 27.0 700.0 135.0 قزل اوزن سد مخزنی شهريار )استور(

  135.0 40.0 62.0 37.0 ارس قیز قلعه سی 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 172.5 58.5 2.8 - ارس (2) حوضه ارس

       آذربایجان غربی: 

 آذربایجان غربیای منطقهآب  30.0 15.0 179.5 108.0 آق چای آق چاي

  21.0 10.2 71.3 70.0 باراندوز چای باراندوز 

  12.0 8.5 - - گدارچای چپرآباد سد مخزنی 

  58.0 22.0 169.0 100.0 نازلو چای نازلود مخزنی س

  15.3 9.5 85.0 83.0 زوال چای سد زوال 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 9.6 2.5 نيروگاه از نوع جریانی است ناری (4و  3) ناري

  46.0 11.3 نيروگاه از نوع جریانی است برده سور (4و  3)برده سور 

  18.0 4.5 نيروگاه از نوع جریانی است سوسن آباد (4و  3)سوسن آباد 

  28.0 7.0 نيروگاه از نوع جریانی است چم حاجی ابراهيم (0و  4) کهنه الهیشان

  47.0 11.0 نيروگاه از نوع جریانی است آق چای (6و  4)گرمیشک 

  21.0 5.0 نيروگاه از نوع جریانی است آجای (4)آجاي 

وگاه از نوع جریانی استنير قرول (4)قرول   3.2 14.0  

  8.7 1.9 نيروگاه از نوع جریانی است قره دره )ملحملو( (6و  4)ملحملو 

  4.8 0.6 نيروگاه از نوع جریانی است حصار چای (6و  4)بدالن 

  6.2 2.0 نيروگاه از نوع جریانی است حصار چای (6و  4)حصار 

ز نوع جریانی استنيروگاه ا دریک چای (6و  4) 1دريک   1.0 4.6  

  3.0 0.6 نيروگاه از نوع جریانی است دریک چای (6و  4) 2دريک 

 - 7.1 0.1 3.0 دارلو چای (2)مار میشو
 

 27.0 13.0 - 3.0 مهاباد چای (2)مهاباد
 

  19.0 6.2 - 3.0 نازلو چای (2)میرآباد 

 غربیای آذربایجان آب منطقه 16.0 8.2 - - آق سو بداولی

       اردبیل:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 487.0 160.0 320.0 150.0 قزل اوزن پیر تقی

  1143.0 820.0 3.0 30.0 قزل اوزن اي پیر تقی  تلمبه اخیره

       ایالم:

 ای ایالم آب منطقه 26.0 6.0 116.2 118.0 چناره سد مخزنی چناره 

  - 1.0 47.7 101.5 گاوی گاوي 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 572.0 375.0 1608.0 153.0 سيمره (3) سازبن )مخزنی(

  519.0 220.0 1385.0 153.0 سيمره (3)گرشا 
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 ... ادامه  0814در سال  آبی کشورهای برقنیروگاه(  0)های مطالعاتی ( : مشخصات طرح0-211جدول )

 نام رودخانه سد و نیروگاه
ع سد از ارتفا

 )متر(پی 

حجم کل 

مخزن 

 مترمكعب(011)

ظرفیت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابلیت تولید 

ساالنه 

 ساعت()گیگاوات

 نام مجری

       بوشهر :

 بوشهر ای منطقهآب  73.0 13.9 694.0 115.0 شاپور رئیسعلی دلواريسد مخزنی 

  15.5 2.3 - - دشت پلنگ دشت پلنگ

  80.0 24.0 - - دالکی دالكی 

       چهارمحال و بختیاری :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 21.5 5.0 نيروگاه از نوع جریانی است رفن (1و  4)رفن 

  22.9 4.0 نيروگاه از نوع جریانی است گرداب (1و  4)مال خلیفه 

  10.5 3.0 نيروگاه از نوع جریانی است آب ترکی (1و  4) ترکی

  14.7 3.0 نيروگاه از نوع جریانی است ورزم (1و  4)موروز 

  10.5 3.0 - - کوله سرخ (1و  4)کوله سرخ 

  8.8 1.2 - - تلخه دادن (1و  4)تلخه دادن 

  5.4 1.5 - - تبارك (1و  4)تبارك 

  13.0 3.0 - - بازفت )الکی( (1و  15)الكی 

  12.2 3.0 - - پروز (1و  4) پروز 

  1041.0 333.0 671.0 240.0 ليرو لیرو 

  1294.0 584.0 311.0 194.0 خرسان  1خرسان 

  1327.0 682.0 2190.0 240.0 خرسان  2خرسان 

  780.0 336.0 433.0 211.0 بازفت (1)بازفت 

  1460.0 1000.0 0.03 - خرسان 1اي خرسان  تلمبه اخیره

       خراسان رضوی:

 ای خراسان رضویمنطقهآب  54.0 24.0 1250.0 79.0 هریرود سد مخزنی دوستی 

       خراسان شمالی :

اي بینالود  تلمبه اخیره

 )میرآباد( 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 876.0 400.0 52.0 110.0 ميرآباد

       خوزستان : 

 و برق خوزستانآب  2654.0 720.0 - - دز نیروگاه دوم سد دز 

  17.5 2.5 177.8 60.3 سرشاخه زهره يرآبادخ خیرآباد سد مخزنی 

  165.0 78.0 617.0 133.0 چيتی  چیتی سد و نیروگاه 

  492.0 120.0 - - دز جريانی دزسد و نیروگاه 

  163.0 72.0 150.5 78.0 شور اللی گزي سد 

  166.0 72.0 513.1 127.0 شور اللی  2شور سد و نیروگاه 

  135.0 60.0 159.7 123.0 )شور(روك جي 1شور سد و نیروگاه 

  295.0 84.0 220.4 109.5 زهره 1زهره سد 

  279.0 78.0 109.0 100.0 زهره  2زهره سد 

  85.0 30.0 - 21.5 تالوگ 2تالوگ 

  72.0 30.0 233.6 99.5 تالوگ 1تالوگ 

 صيدون  صیدون )تنگ ناياب(

 )شاهزاده عبدا...(

- - 10.0 24.3  
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 ... ادامه  0814در سال  آبی کشورهای برقنیروگاه(  0)های مطالعاتی ( : مشخصات طرح0-211)جدول 

 نام رودخانه سد و نیروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پی 

حجم کل 

مخزن 

 مترمكعب(011)

ظرفیت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابلیت تولید 

ساالنه 

 ساعت()گیگاوات

 نام مجری

 و برق خوزستانآب  27.2 5.0 66.0 103.0 اعال صیدون )تنگ چويل(

نیروگاه سد تنظیمی مارون 

 )آريوبرزن(
  47.0 10.0 7.0 47.5 مارون

  49.8 9.0 260.0 114.0 رود زرد سد مخزنی رامهرمز )جره(

  59.0 8.0 40.0 34.0 کرخه نیروگاه سد تنظیمی پاي پل 

  35.0 7.0 - - آب سفيد سادات حسینی 

 و برق خوزستانآب  18.8 7.0 110.0 79.0 هرکش ز ترانیروگاه  سد و

  11.5 2.0 131.0 77.5 باال رود باال رود 

  8.8 1.5 26.0 63.5 مارون ابوالفارس سد 

  - 200.0 2699.0 203.0 دز بهینه سازي دز 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 2021.0 648.0 278.0 130.0 کارون (15) 2کارون 

  504.0 225.0 6.0 45.0 دز ( 1ار )دز تنگ چه

  1095.0 380.0 3.8 29.0 دز ( 2تله زنگ )دز 

  536.0 180.0 6.0 46.0 دز (3شهبازان )دز 

  5.7 1.5 نيروگاه از نوع جریانی است زرگه (4) 1صیدون 

  4.4 1.2 نيروگاه از نوع جریانی است زواب (4)  2صیدون 

گاه از نوع جریانی استنيرو صيدون (4)  3صیدون   5.0 16.7  

       زنجان:

 زنجان ای منطقهآب  170.0 72.0 700.0 124.0 قزل اوزن مشمپا 

  32.0 8.0 - - قزل اوزن بند پاوه رود  

       سمنان :

 سمنانای منطقهآب  8.5 1.1 ● ● حبله رود گرمسار  1شماره 

  10.0 1.3 ● ● حبله رود گرمسار  2شماره 

       فارس :

سد مخزنی سلمان فارسی 

 )قیر(

 فارسای منطقهآب  35.0 9.0 - - قره آغاج

  17.1 8.0 226.0 91.0 فيروزآباد  هايقر سد مخزنی 

سد مخزنی میرزاي شیرازي 

 )کوار(

  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 شيرین رود نرگسی 

  13.0 1.0 - - - تأسیسات آبرسانی شیراز

       قزوین  :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 20.0 2.6 نيروگاه از نوع جریانی است نينه رود  (11و  4)هیر 

      کرمان  :

 کرمان ایمنطقهآب  5.0 5.0 168.4 111.0 نساء سد مخزنی نرماشیر )نساء( 

       کرمانشاه  :

 ای کرمانشاهمنطقهآب  26.0 - - - کنگير شرفشاه 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران  3.1 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است آب سفيد برگ (12و  4)سفید برگ 
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  ... ادامه 0814در سال  آبی کشورهای برقنیروگاه(  0)های مطالعاتی ( : مشخصات طرح0-211جدول )

 نام رودخانه سد و نیروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پی 

حجم کل 

مخزن 

 مترمكعب(011)

ظرفیت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابلیت تولید 

ساالنه 

 ساعت()گیگاوات

 نام مجری

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 8.3 2.3 نيروگاه از نوع جریانی است آب خليفه (12و  4) 1نوخان 

  6.7 1.9 نيروگاه از نوع جریانی است زرگورهب (12و  4) 2نوخان 

  6.1 1.7 نيروگاه از نوع جریانی است بزرگوره (12و  4) 3نوخان 

       کهگیلویه و بویراحمد  :

مشترك کهگل و چشمه 

 (13و  4) میشی

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 4.3 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است -

  4.9 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است گلکه (13و  4)  کهگل

  2.8 0.6 نيروگاه از نوع جریانی است - (13و  4) چشمه میشی

  23.7 6.0 نيروگاه از نوع جریانی است مارون (14و  4)مارون 

  7.8 2.5 نيروگاه از نوع جریانی است سپيدار (14و  4) سپیدار

جریانی استنيروگاه از نوع  جوکار  (14و  4) 1جوکار   2.5 9.2  

  23.6 6.0 نيروگاه از نوع جریانی است جوکار (14و  4) 2جوکار 

  10.3 3.0 نيروگاه از نوع جریانی است لوداب  (14و  4) 1گان نتنمیا

  49.5 9.8 نيروگاه از نوع جریانی است لوداب (14و  4) 3گان نمیانت

نی استنيروگاه از نوع جریا دیلگان (14و  4)ديلگان   1.5 11.8  

  21.2 4.0 نيروگاه از نوع جریانی است پيچاب (14و  4)پیچاب 

  25.5 5.0 نيروگاه از نوع جریانی است جوبخاله (14و  4)جوبخال 

       گیالن :

 گيالنای منطقهآب  34.8 7.0 98.0 137.0 شفارود سد مخزنی شفارود 

  25.0 6.3 104.6 90.5 شاخه سفيدرودذیلکی  شهر بیشار 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 3.1 0.9 نيروگاه از نوع جریانی است امامزاده ابراهيم (10و  4)امامزاده ابراهیم 

  13.4 2.6 نيروگاه از نوع جریانی است رشته رود (10و  4)رشته رود 

  3.1 0.9 نيروگاه از نوع جریانی است لمير (16و  4)درزگري 

  15.5 2.9 نيروگاه از نوع جریانی است ناورود  (16و  4)م الکاتش

  79.0 9.0 نيروگاه از نوع جریانی است شاندرمن، گورکشن (16و  4) لچور

      لرستان :

 ای لرستانآب منطقه - 12.0 - - ماربره ماربره

  - 1.0 120.0 68.0 تيره مروك

  - 6.0 60.8 85.0 آبسرده سد آبسرده )بزهل(

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران ● ● ● ● کشکان  (13)انتقال آب کوهدشت 

  340.0 180.0 132.0 70.0 کرخه (3) 2کرخه 

انتقال آب سزار به 

 (11)بختیاري

  878.0 - 0.8 34.0 سزار
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 ادامه  ... 0814در سال  آبی کشورهای برقنیروگاه(  0)های مطالعاتی ( : مشخصات طرح0-211جدول )

 نام رودخانه سد و نیروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پی 

حجم کل 

مخزن 

 مترمكعب(011)

ظرفیت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابلیت تولید 

ساالنه 

 ساعت()گیگاوات

 نام مجری

       مازندران :

 مازندرانای آب منطقه 156.0 25.0 240.0 150.0 هراز  زارسد ه

 22.0 9.5 150.0 78.0 رودبابل سد مخزنی البرز )پاشا کال(
 

 55.2 13.0 120.0 127.0 کسيليان کسیلیان
 

 13.0 4.2 - - تجن زارم رود
 

 - 50.0 - 109.0 سه هزار  سه هزار 
 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 32.5 5.9 نيروگاه از نوع جریانی است سجاد رود (11و  4) 1شیخ موسی 

  38.5 5.4 نيروگاه از نوع جریانی است د رودسجا (11و  4)  2شیخ موسی 

  31.5 4.0 نيروگاه از نوع جریانی است سجاد رود (11و  4)  3شیخ موسی 

  2.3 0.9 نيروگاه از نوع جریانی است یالرود (25و  4)يالرود 

  15.0 3.0 نيروگاه از نوع جریانی است پل رود (21و  4) 1اشكور 

  49.5 9.8 نيروگاه از نوع جریانی است ودپل ر (21و  4)  2اشكور 

  11.8 1.5 نيروگاه از نوع جریانی است دو هزار (21و  4) 1عسل محله 

  11.9 1.5 نيروگاه از نوع جریانی است دو هزار (21و  4) 2عسل محله 

  14.7 2.8 نيروگاه از نوع جریانی است آبگرم (21و  4)آبگرم 

گاه از نوع جریانی استنيرو سه برادران (2) دلیر  25.0 1000.0  

  - 44.0 نيروگاه از نوع جریانی است هراز (2) پروژه 2-هراز 

  175.0 38.0 0.1 20.0 دو هزار دو هزار 

       هرمزگان : 

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 17.5 2.6 - - رودان سمیالن 

 - 19097.9 7730.4 - - - (22)کل کشور 

 های پيش وجود دارد که در نتيجه تصحيح مطالعات است و هایی بين اعداد فوق و اعداد سالها مطالعاتی است، لذا تفاوتاینکه تعدادی از طرح( به علت 4
 اند. های مطالعاتی حذف شدهامکان تغيير مجدد آنها همچنان وجود دارد. همچنين بعضی از طرح  

                                            قف شده است. این پروژه به دليل عدم تأمين مالی متو( 2

 اروميه                        اول بسته ( 9
 باشد.( طرح در حال بازنگری مطالعات می1
                                                                    ( بسته دوم اروميه                        5
                                                                                         سوم اروميه( بسته 6
 ( این پروژه به دليل تغيير سيستم آبدهی حوضه کرخه متوقف شده است. 7
 بسته چهارمحال و بختياری( 9
 مان محيط زیست با صدور مجوز محيط زیست. ( عدم موافقت ساز3

 گردیده است.  2این پروژه به اتمام رسيده و وارد مرحله فاز  4ات فاز مطالع( 49
                                                                             ( بسته کهگيلویه و بویراحمد49                            کرمانشاه ( بسته 42                         سوم شمال             ( بسته 44
 ( بسته ششم شمال                    46                         ( بسته پنجم شمال45                                   ( بسته توسعه یاسوج 41
 های مرتبط متوقف شده است. ها در طرح تنگ معشوره و تغيير تخصيص( این طرح به دليل تغيير گزینه47
 ل تعریف طرح انتقال آب سزار به بختياری فعالً متوقف شده است. ( به دلي49
                                                 ( بسته چهارم شمال 24( بسته دوم  شمال                            29                                     ( بسته اول شمال 43
                     اند در جمع لحاظ نشده است.  ر متوقف شده( مطالعاتی که در حال حاض22

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 (0) 0814آبی در سال های برقیابی نیروگاه  های مطالعاتی در مرحله شناخت و پتانسیل ( : مشخصات طرح0-201جدول )

 سد و  نیروگاه
نام 

 رودخانه

ظرفیت قابل نصب 

 )مگاوات(

ید ساالنه قابلیت تول

 ساعت()گیگاوات
 نام مجری

     آذربایجان غربی :

 ای آذربایجان غربی آب منطقه 22.0 11.0 غازان چای غازان

  13.0 17.0 الوین سیلوه

  12.0 6.0 آجرلو چای آجرلو

  80.0 40.0 - ماکو 

  27.0 13.5 - زرينه رود

  13.0 9.2 قوری چای باروق

     اردبیل:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 1270.0 488.0 قزل اوزن (2) نمهیل

 اردبيلای منطقهآب  4.0 0.6 - برگشتی  Aشوت کانال 

     اصفهان:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران - 12.7 مارون  1ماربر 

     البرز:

 البرزای منطقهآب  10.0 - حسنجون سید آباد 

  15.5 - - مهران 

     بوشهر:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 1323.0 621.0 زهره (3)حوضه زهره 

      تهران:

 تهرانای منطقهآب  32.0 5.0 جاجرود سد مخزنی ماملو )دروازه( 

  16.0 5.0 نمرود سد مخزنی نمرود 

منابع آب و نيروی ایرانشرکت توسعه  1460.0 1000.0 کن گير (4)سمنان -اي منطقه تهران تلمبه اخیره  

     چهارمحال و بختیاری :

 ای چهارمحال و بختياریآب منطقه - - - سورك

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران - 4.5 العباس (0)تنگه کوره 

  - - - (0)قلعه تبرك 

     خوزستان :

 آب و برق خوزستانسازمان  17.0 2.5 جراحی رامشیر 

  11.0 5.0 پوتر اي پوتر  نیروگاه زنشیره

نیروگاه سد انحرافی دز و نیروگاهاي 
 شبكه آبیاري

  9.72 1.4 دز

  258.0 145.0 کلو رود کلو 

  27.0 3.8 کارون  –شيوند  شیوند 

  57.5 10.0 اهلل سد زير زرد 

  11.7 2.0 مارون شهدا 

 وی ایرانشرکت توسعه منابع آب و نير 283.1 100.0 سزار (6) 1سزار 

  95.0 255.9  (6) 2سزار 

  57.0 153.5  (6) 4سزار 

     زنجان:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 905.0 258.0 قزل اوزن (2)پاوه رود 

 شرکت مدیریت منابع آب ایران  10.0 3.0 انگوران چای انگوران 

 نابع آب و نيروی ایرانشرکت توسعه م - - قزل اوزن سراب سفید   –پاياب پیرتقی 

  455.0 -  حوضه قزل اوزن و شور 

  1460.0 750.0 طالقان (4)اي منطقه زنشان  تلمبه اخیره
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 ... ادامه (0) 0814آبی در سال های برقیابی نیروگاه  های مطالعاتی در مرحله شناخت و پتانسیل ( : مشخصات طرح0-201جدول )

 نام رودخانه سد و  نیروگاه
یت قابل نصب ظرف

 )مگاوات(

قابلیت تولید ساالنه 

 ساعت()گیگاوات
 نام مجری

     فارس:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 31.1 25.0 شاهپور (4)حوضه شاپور دالكی  

  - 5.0 - (3)کره بس 

  - 20.0 - (3)جره 

     کردستان :

 ای کردستانآب منطقه 24.0 8.0 قزل اوزن سیازاخ 

  7.0 3.0 چم خان راغ ويسچ

     کهگیلویه و بویراحمد:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 320.0 145.0 زهره (3)چم باستان 

  120.0 265.0  (3)حاج قلندر

  381.0 121.0 مارون (4)حوضه مارون جراحی 

  279.0 47.0 بشار (3) حوضه بشار ماربر

  - 13.3 -  2بشار 

  - 18.3 - شب لیز 

  - 11.9 - شاه بهرام 

     گیالن : 

 ای گيالنآب منطقه - 1.0 گرگانرود گرگانرود شاخه فرعی

  16.0 2.0 گرگانرود گرگانرود

  12.0 2.0 قلعه رودخان قلعه رودخان

  14.0 3.0 سياهمزگی سیاهمزگی 

  4.0 3.5 سياهمزگی سفیدرود کوچک 

  15.8 2.0 گرگانرود کلیور 

  8.1 1.0 شيلوشت شیلوشت 

     لرستان:

 ای لرستانآب منطقه ● 2.0 کرخه تونل انتقال آب کاکا رضا

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 1375.0 1000.0 رودبار تلمبه اخیره اي رودبار لرستان

  1333.0 466.0 زالکی (3)زالكی 

     مازندران :

 ای مازندرانآب منطقه 17.6 4.4 نکا رود گلورد نكاء

  70.0 56.0 کالك انتقال آب به دشت گلوگاه

  1.0 0.3 چرات آپون )آالشت(

  0.3 1.6  آپون )گر رودبار(

  9.3 1.5 سجاد رود سشاد رود 

 - 2221.8 1885.5 - ( 3)کل کشور 

 باشد.قتصادی میا  –ها نسبت به سال قبل به علت نداشتن توجيه فنی ( حذف بعضی از طرح4
 ( این پروژه مطالعاتش تمام شده، ولی به دليل عدم توجيه، کار آن نيز متوقف شده است. 2
 ( این پروژه به دليل عدم تأمين مالی متوقف شده است.9
 فاز شناخت این طرح به اتمام رسيده، اما به دليل عدم تأمين مالی نيز متوقف گردیده است.( 1
 باشد.مطالعات می طرح در حال بازنگری( 5
 ( این طرح به دليل مطالعه گزینه جایگزین متوقف شده است. 6
 ها حذف شده است.( این پروژه به دليل عدم جذابيت گزینه7

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                                             اند در جمع لحاظ نشده است.( مطالعاتی که در حال حاضر متوقف شده9
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 0814ها در سال های برق بادی کشور به تفكیک استان( : وضعیت پروژه0-200جدول )

 استان

 جمع اجرایی و مطالعاتی  برداری در حال بهره

 تعداد 

 توربین

ظرفیت اسمی 

 )کیلووات(
 ظرفیت  )کیلووات(

 تعداد 

 توربین

ظرفیت اسمی 

 )کیلووات(

 2650 5 - 2650 5 آاربايشان شرقی

 1320 2  1320 2 دبیل ار

 660 1 - 660 1 اصفهان 

 34590 47 - 34590 47 خراسان رضوي 

 660 1 - 660 1 خوزستان

 660 1 - 660 1 سیستان و بلوچستان

 660 1 - 660 1 فارس

 25000 10 - 25000 10 قزوين 

 93900 158 1640 92260 158 گیالن

 160100 226 1640 158460 226 جمع 

 

  0814برداری کشور در سال  های بادی در حال بهرههای توربین( : مشخصات سایت0-202جدول )

 شهرستان استان سایت  نیروگاه بادی
 های نصب شده  توربین

 ظرفیت )کیلووات( تعداد 

 منشیل

 14520 22 رودبار گيالن پسکوالن 

   4 2150 رودبار

   74 48840 سياهپوش

   31 13250 منجيل  

   27 13500 هرزویل

 32380 45 نيشابور  رضوی  خراسان خراسان / بينالود بینالود

 2210 2 خراسان رضوی   خواف  خواف  

 سهند
 10 1 تبریز  آذربایجان شرقی دانشگاه سهند تبریز

   3 1980 تبریز عون ابن علی 

 660 1 سراب  سراب سراب

 660 1 زابل  سيستان و بلوچستان زابل لوتک

 660 1 شيراز فارس بابا کوهی  بابا کوهی شیراز

 660 1 ماهشهر خوزستان ماهشهر ماهشهر خوزستان

 660 1 اردبيل اردبيل سرعين اردبيل سرعین اردبیل

 660 1 نير  نير نیر

 660 1 اصفهان  اصفهان  صفه اصفهان  صفه اصفهان 

 25000 10 قزوین قزوین  کهک قزوین  (1)تاکستان 

 158460 226 - - جمع

 به شبکه متصل نبود و سنکرون نشده بود.  4931نيروگاه در سال این ( 4



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  262

 

  0818-14های های بادی نصب شده طی سال( : توان توربین0-208جدول )

 محل  نصب  )کیلووات(توان توربین  اندازیزمان نصب و راه شماره توربین

1×  500=  500 79بهمن ماه  1منشیل   

 منجيل

1×  550=  550  76مهر ماه  6منشیل   

1×  300=  300 76مهر ماه  13منشیل   

3×  300=  200 76مرداد ماه    14، 12، 11منشیل   

4×  300=  1400  76مهر ماه  ( 15الی  3منشیل )  

4×  550=  4400 77آبان ماه  (10الی  2منشیل )  

2×  300=  4100  77اسفند ماه  (21الی  10منشیل )  

4×  550=  1100 92فروردین ماه  (23و  22منشیل )  

3×  550=  1650  92بهمن ماه  (21الی  26منشیل )  

4×  550=  1100  99فروردین ماه   35و  21منشیل   

1×  550=  550  99خرداد ماه  20منشیل   

4×  550=  1100 99بهمن ماه   31و  24منشیل   

3×  660=  1220  99خرداد ماه  (11لی ا 1پسكوالن )  

11×  660=  2460 91بهمن ماه  1، 3، 0، 14، 4، 3، 1، 2، 13، 10، 12پسكوالن  پسکوالن  

2×  660=  5420 91اسفند ماه  11، 11، 25، 13، 16، 14، 21، 6پسكوالن   

1×  500=  500 79بهمن ماه  2رودبار   
 رودبار

3×  550=  1650  77بهمن ماه  4،  3، 1رودبار   

3×  300=  200 79آبان ماه   15، 1، 1هرزويل   

 هرزویل 

1×  300=  300 92آبان ماه  1هرزويل   

2×  300=  4100  92دی ماه  12، 11، 3، 6، 0، 4، 3هرزويل   

1×  300=  300 92بهمن ماه  2هرزويل   

15×  660=  2200  97آبان ماه  (23الی 13هرزويل )  

 پوش سیاه

12×  660=  11440  95مرداد ماه   

 سياهپوش
2×  660=  5240 97اسفند ماه   

2×  660=  4640  39سال   

11×  660=  2460  34سال   

30×  660=  12200  39سال   

 )شامل رنتیس( بینالود
40×  660=  13400  99سال   خراسان 
43×  660=  15120 96سال   بينالود 

4×  4000=  4000 39سال  ايرانیان )نیبا( سايت بینالودبادي آترين    
1×  1500=  1500 32سال  ن ارتباط مهریخواف )خراسان رضوي( به  

 خراسان رضوی 
1×  210=  210 39سال  خواف )خراسان رضوي( توان باد   

1×  10=  10  95سال  سهند تبريز   دانشگاه سهند تبریز  

3×  660=  1220  99سال  عون ابی علی تبريز   تبریز 

1×  660=  660 39سال  سراب   سراب 

1×  660=  660 99سال  لوتک   زابل  

1×  660=  660 93سال  باباکوهی شیراز  شيراز 

1×  660=  660 93سال  ماهشهر خوزستان  ماهشهر 

1×  660=  660 34سال  سرعین اردبیل  اردبيل 

1×  660=  660 39سال  نیر  نير 

1×  660=  660  39سال  صفهان صفه ا  اصفهان  

 کهک تاکستان 
1×  4500=  4500 32سال   

2×  4500=  12500 39سال  قزوین   

4×  4500=  5000 31سال   
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 0831-14های های برق بادی طی سال ( : تولید برق از نیروگاه0-204جدول )

 نوع مالكیت منطقه سال
 کل ظرفیت اسمی 

 )کیلووات(

د کل تعدا

 توربین

 تولید ناویژه برق 

 ساعت()گیگاوات

 143.4 133 23220 دولتی گيالن، خراسان و تبریز 1316

  89830 157 196.3 گيالن، خراسان و تبریز 1313

  90290 156 224.6 گيالن، خراسان، تبریز و زابل 1311

1311 
گيالن، خراسان، تبریز، زابل، 

 شيراز و خوزستان
 

92930 160 162.6 

1315 
گيالن، خراسان، تبریز، زابل، 

 شيراز، خوزستان و اصفهان
 

98210 168 217.0 

1311 

 (1) دولتی  گيالن، منجيل
72460 128 152.8 

  28380 43 47.0 خراسان، بينالود 

 *  10 1 سهند تبریز

  1980 3 3.1 عون ابن علی تبریز 

  660 1 1.0 لوتک زابل 

  660 1 1.0 باباکوهی شيراز

  660 1 0.3 ماهشهر خوزستان

  660 1 0.6 صفه اصفهان 

  660 1 0.8 سرعين اردبيل 

 206.6 120 106130  جمع

1312 

24460 دولتی گيالن، منجيل
 (1)

 128 126.5 

شرکت توليد  -یخصوص خراسان، بينالود

 نيروی برق سبز بينالود

28380 43 64.8 

 6.4 1 1500 ن ارتباط مهربهي – یخصوص خواف 

 * 1 10 دولتی سهند تبریز

  1980 3 2.8 عون ابن علی تبریز 

  660 1 0.9 لوتک زابل 

  660 1 0.2 باباکوهی شيراز

  660 1 0.4 ماهشهر خوزستان

  660 1 0.6 سرعين اردبيل

  660 1 0.5 صفه اصفهان 

مپناشرکت  -یخصوص تاکستان قزوین   2500 1 172.5 

 375.6 182 110130  جمع

1313 

 24460 دولتی گيالن، منجيل
(1)

 158 125.8 

 خراسان، بينالود
شرکت توليد  -یخصوص

 نيروی برق سبز بينالود

28380 43 55.7 

 ● 2 4000 نيباشرکت  -یخصوص

 خواف
 ● 1 1500 بهين شرکت -یخصوص

 ● 1 710 توان باد شرکت -یخصوص

 * 1 10 دولتی یزسهند تبر

  1980 3 1.6 عون ابن علی تبریز

 -  660 1 سراب

  660 1 1.1 لوتک زابل

  660 1 0.2 باباکوهی 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 -یخصوص تاکستان قزوین

 358.1 224 153460  جمع
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 ... ادامه0831-14های های برق بادی طی سال ( : تولید برق از نیروگاه0-204جدول )

 نوع مالكیت منطقه سال
 کل ظرفیت اسمی 

 )کیلووات(

کل تعداد 

 توربین

 تولید ناویژه برق 

 ساعت()گیگاوات

1314 

خصوصی  – دولتی گيالن، منجيل  24460 
(1)

 158 113.9 

 خراسان، بينالود
شرکت توليد  -یخصوص

 نيروی برق سبز بينالود

(4)
 28380 43 59.0 

 5.9 2 4000 نيباشرکت  -یخصوص

 خواف
 6 1 1500 بهين شرکت -یخصوص
 ● 1 710 توان باد شرکت -یخصوص

 * 1 10 دولتی سهند تبریز
  1980 3 2.1 عون ابن علی تبریز

  660 1 0.72 سراب
  660 1 0.7 لوتک زابل

  660 1 0.2 باباکوهی شيراز
  660 1 0.04 ماهشهر خوزستان

  660 1 0.11 سرعين اردبيل
  660 1 0.74 صفه اصفهان

  660 1 0.60 نير
 36.0 10 25000 مپنا شرکت -یخصوص تاکستان قزوین

 221.0 226 158460  جمع

 باشد.    درصد توليد ساليانه می 4تا  5/9به نوع توربين بين مالحظات: خودمصرفی، با توجه 
 به شرکت توليد نيروی برق سبز بينالود واگذار شده است.  4993مگاوات در دی ماه سال  59/69واحد از این نيروگاه به ظرفيت  449تعداد ( 4
 واگذار شده است. نالوديق سبز ببر یروين ديبه شرکت تول 4993مگاوات در سال 99/29 تيبه ظرف روگاهين نیا( 2
 باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                                            مقدار ناچيز است. *
 

 های مطالعاتی و اجرایی مربوط به انرژی باد  ( : مشخصات پروژه0-205جدول )

 نام پروژه
موقعیت 

 جغرافیائی

سال 

 شروع

سال 

 برداری بهره

درصد پیشرفت 

کار تا پایان 

 0814سال 

ظرفیت طرح 

 )کیلووات(

عمر 

مفید 

 )سال(

 قابلیت تولید

 ساالنه انرژی  

 ساعت()گیگاوات

        های نو طرح فناوری انرژی
 - - - 100 1388 1382 کل کشور تهیه اطلس باد کشور

        طرح توسعه نیروگاه بادی 

 مگاوات توربین بادي 0/155احداث 
(4) 

1378 
(2) 

1324 99.7 
(3)

100500 20 291 

 1395 1380 خراسان نیروگاه بادي بینالود
(4)

98.5 28380 20 62 

هاي بادي به ظرفیت احداث نیروگاه
 مگاوات 121

 1396 1393 کل کشور
(5)

 2
 

128000 20 
(6)

 

 جیمقرر گشت بـه منظـور تـرو    یجمهور استیر یو نظارت راهبرد یزیرو دستور معاونت برنامه یو با هماهنگ رينطبق توافقات به عمل آمده با شرکت توا( 4
 نیـ از ا احـد و 49در نقاط مختلف کشور احداث گردد کـه تـاکنون    یلوواتيک 669 یهانيواحد از تورب 45در کشور تعداد  ریدپذیتجد یهایاستفاده از انرژ

 است. یو در حال بهره بردار دهیختلف کشور نصب گردم یهاها در استاننيتورب
منصـوبه در سـال    یهـا  نيتـورب  نیشـود امـا آخـر    یمعموالً ارائه نمـ  روگاهياز ن یقيدق یپروژه به صورت فاز به فاز سال بهره بردار یاجرا ندیفرآ ليدله ب( 2

 بوده است. 4939
 راز،يشـ  یکـوه  یلوتـک زابـل، بابـاه    ز،یـ تبر یمگاوات آن )عون ابن علـ  6/6الن و يگ لينطقه منجمگاوات در م 269/32مگاواتی توربين بادی،  5/499از طرح ( 9

 رد زيـ ن گـر یمگـاوات د  61/4در نقاط مختلف کشور نصب گردیـده اسـت و    ني( به صورت تک تورب، نير و سرابصفه اصفهان ،لياردب نيماهشهر خوزستان، سرع
 درصد پيشرفت داشته است.   2ال این طرح به علت عمليات ميکروسایتينگ و نيز پتانسيل سنجی مناطق بادخيز البته در این سباشد.  یدست اجرا و مطالعه م

 به پایان خواهد رسيد. 35باشد که تا پایان سال درصد باقيمانده به علت عدم نصب پست برق این پروژه می 5/4 های نيروگاه مذکور به اتمام رسيده است و( نصب توربين1
هـای  مگـاوات بـه صـورت تـوربين     496کيلـوواتی( و   669هـای  واحد تـوربين  91مگاوات ) 22مگاوات به دو فاز  429وجه به اینکه مقرر گردید پروژه ( با ت5

گـاواتی بـا   هـای بـادی م  کالس و ظرفيت توربيندر حال بررسی و ارزیابی انتخاب نوع، های نو ایران انرژیسازمان  ،4931. لذا در سال ؛دمگاواتی انجام گرد
 های اجرایی پروژه دچار تأخير گردید.شرایط زیربنایی و پتانسيل باد کشور بوده و با توجه به اهميت موضوع موارد یاد شده، زمان ورود به فعاليت

 توان محاسبه کرد.یساالنه را نم ديتول تيها قابلنيتورب ییکارا بیو نداشتن ضر روگاهينجایگاه  نييعدم تع لي( به دل6
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  0831-14های برداری کشور طی سال های خورشیدی در حال بهره   ( : ظرفیت اسمی نیروگاه0-201دول )ج

 منطقه پروژه )استان( سال 
نوع 

 مالكیت

کل ظرفیت 

 )کیلووات(

عمر مفید 

 )سال(

نوع اتصال 

 به شبكه

 - - 67 دولتی البرز، یزد، سمنان 1316

 - -  73 البرز، یزد، سمنان، تهران 1313

 - -  97 البرز، یزد، سمنان، تهران، آذربایجان شرقی  1311

 - -  97 البرز، یزد، سمنان، تهران، آذربایجان شرقی 1311

 - -  70 البرز، یزد، سمنان، تهران، آذربایجان شرقی 1315

1311 :   69 - - 

 خارج از شبکه 25 10 دولتی  البرز، طالقان  کیلووات فتوولتائیک   15

 متصل به شبکه  30 25 البرز، طالقان یلووات فتوولتائیکک 35

 متصل به شبکه  5 25 تهران، ساختمان معاونت امور انرژی (1)سیستم فتوولتائیک تهران 

 متصل به شبکه  24 25 آذربایجان شرقی خورشیدي تبريز

1312 :   69 - - 

 رج از شبکهخا 25 10 دولتی  البرز، طالقان  کیلووات فتوولتائیک   15

 متصل به شبکه  30 25 البرز، طالقان کیلووات فتوولتائیک 35

 متصل به شبکه  5 25 تهران، ساختمان معاونت امور انرژی (1)سیستم فتوولتائیک تهران 

 متصل به شبکه  24 25 آذربایجان شرقی خورشیدي تبريز

1313 :   561.2 - - 

(2) دولتی  ان البرز، طالق کیلووات فتوولتائیک   45
 خارج از شبکه 25 40

 متصل به شبکه  7.2 25 تهران، ساختمان معاونت امور انرژی (1)سیستم فتوولتائیک تهران 

 متصل به شبکه  24 25 آذربایجان شرقی (4و  3)خورشیدي تبريز 

 متصل به شبکه 25 514 خصوصی تهران خورشیدي آترين پارسیان

1314 :   9164.2 - - 
(2) دولتی  البرز، طالقان  یلووات فتوولتائیک  ک 45

 متصل به شبکه 25 40

 متصل به شبکه  7.2 25 تهران، ساختمان معاونت امور انرژی (0)سیستم فتوولتائیک تهران 

 متصل به شبکه  86 25 آذربایجان شرقی خورشیدي تبريز

 متصل به شبکه 25 514 خصوصی تهران خورشیدي آترين پارسیان

هررراي فتوولتائیرررک انهسرررام
 مساجد و مدارس

 متصل به شبکه 25 3377 دولتی  هادر سطح تمامی استان

هررراي فتوولتائیرررک سرررامانه
 نهادي حكومتی

  1694 25 متصل به شبکه 

هررراي فتوولتائیرررک سرررامانه
 متصل به شبکه 25 3346 خصوصی   مشترکین برق

 - - 100 دولتی زنجان خورشیدي زنشان

تغيير کاربری داده و به صورت سيستم متصل به شبکه درآمـده اسـت و دیگـر     4934کيلووات هيبرید )باد و خورشيد( از ابتدای آبان ماه سال  6( سيستم 4
 باشد.   کيلووات خورشيدی می 5باشد و به صورت سيستم متصل  سيستم هيبرید نمی

 کيلووات تغيير یافته است. 19شبکه گشته و ظرفيت نيروگاه به  های خورشيدی منفصل از شبکه به صورت متصل بهکيلووات از پنل 49( 2
 نیـ ا تيـ هـا، ظرف  روگـاه ين تيـ شده اسـت. لـذا در جمـع ظرف    یاالحداث جمع آور دیدر ساختمان جد یجهت نصب و راه انداز زیتبر یديخورش روگاهين (9

 لحاظ نشده است. روگاهين
کيلووات سامانه خورشيدی از نوع تزریـق بـه شـبکه در محوطـه سـاختمان هـای اداری        96اندازی  شرکت برق منطقه ای آذربایجان نسبت به نصب و راه (1

درصـد   35 یکـی ( اقدام نموده که پروژه مذکور با پيشرفت فيزلوواتيک 29و امور انتقال اردبيل  لوواتيک 45امور انتقال اروميه  لووات،يک 54)شهریار تبریز 
 رسيد.به بهره برداری خواهد  4931در سال 

 است. افتهیارتقاء  لوواتيک  2/7به  یديبخش خورش تيظرف شیبا افزا 4931سال  ی( از ابتدادي)باد و خورش دیبريه لوواتيک 6 ستميس( 5
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                                                      (0) 0831-14های ( : تولید برق خورشیدی کشور طی سال0-201جدول )

 (ساعت)کیلووات 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 شرح / سال 

 10080 8499 8500 3500 - - - - - (2)سیستم فتوولتائیک تهران 

 34226 26529 24000 32000 31000 35000 32000 کیلووات فتوولتائیک 35
(3)

32010 
(3)

44344 

 17000 15000 19000 15000 دربید يزد نیروگاه
(4)

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 

 18000 21000 21000 24000 نیروگاه سرکوير سمنان
(4)

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 
(4)

 

 25302 33779 24010 27656 5000 - - خورشیدي تبريز
(5 , 6)

 103825 

 529376 - - - - - - - - خورشیدي آترين پارسیان

 169000 - - - - - - - - خورشیدي زنشان

 856625 40509 68028 63808 48010 94656 72000 75000 71000 جمع 

و  یحکومت یمدارس، مساجد، نهادها کيفتوولتائ یهاسامانه نيطالقان و همچن -البرز  کيفتوولتائ لوواتيک 49پروژه  قیاز طر یاز آنجا که برق رسان( 4
 .تاس دهیها لحاظ نگردپروژه نیا ديدر جمع، تول ده،یآن نصب نگرد ديصورت گرفته و کنتور جهت ثبت ارقام تول جيبرق به صورت پک نيمشترک

، تغيير کاربری داده و به صورت سيستم متصل به شبکه درآمده است و دیگر 4934کيلووات هيبرید )باد و خورشيد( از ابتدای آبان ماه سال  6سيستم ( 2
بخش  تيظرف شیبا افزا 4931ال س یاز ابتدا نيباشد. همچنکيلووات خورشيدی می  5باشد و به صورت سيستم متصل سيستم هيبرید نمی

 است. افتهیارتقاء  لوواتيک 2/7به  یديخورش
 کيلووات تغيير یافته است. 19های خورشيدی منفصل از شبکه به صورت متصل به شبکه گشته و ظرفيت نيروگاه به کيلووات از پنل 49( 9
 اند و دیگر توليد ندارند. شتهها بالاستفاده گ ( به علت رسيدن برق شبکه به این روستاها این نيروگاه1
 ( پروژه نيروگاه خورشيدی تبریز جهت نصب و راه اندازی در ساختمان جدید االحداث جمع آوری گردیده است.5
های اداری کيلووات سامانه خورشيدی از نوع تزریق به شبکه در محوطه ساختمان 96ای آذربایجان نسبت به نصب و راه اندازی شرکت برق منطقه( 6

 35( اقدام نموده که پروژه مذکور با پيشرفت فيزیکی کيلووات 29 و امور انتقال اردبيلکيلووات  45امور انتقال اروميه  کيلووات، 54 )شهریار تبریز
 رسيده است. به بهره برداری  4931در سال درصد 

 

 گرماییهای اجرایی مربوط به انرژی زمین ( : مشخصات پروژه0-203جدول )

 استان نام پروژه
سال 

 شروع 

 سال 

 برداریبهره

درصد پیشرفت 

کار تا پایان سال 

0814 

ظرفیت 

طرح 

 )مگاوات(

قابلیت تولید ساالنه 

انرژی 

 ساعت(  )گیگاوات

نوع 

اتصال به 

 شبكه

گرمايی مشكین نیروگاه زمین

هاي شهر )انشام حفاري

 اکتشافی تولیدي و تزريقی(

 1384 اردبيل
(1)

1399 
(2)

44 
(3)

20 
(4)

150 - 

 1384 اردبيل مگاواتی   3-0احداث پكیج 
(5)

1396 
(6)

70.11 5 32
(2)

متصل به  

 شبکه

 باشد.یفعالً متوقف م رياتخاذ شده توسط شرکت توان ماتيبه علت تصم ییگرما نيزم یهاچاه ماندهيحفر باق( 4
 499با توجه به عدم انجام حفاری جدید این بخش به صورت ت. اس دهیحلقه چاه حفر گرد 44متوقف شده است و فقط  ريپروژه به دستور توان نیا( 2

 گردد. درصد لحاظ می
مگاوات حفاری گردد، اما به دليل عدم تأمين منابع مالی مورد نياز، ادامه  59برداری  حلقه چاه با ظرفيت قابل بهره 25( در ابتدای این طرح قرار بود 9

 ها متوقف گردید.  حفاری
 مگاوات محاسبه شده است.  29فرض ظرفيت ( ميزان توليد با 1
 خواهد بود. اجرا مگاواتی با فرض تأمين منابع مالی قابل  9-5برداری از نيروگاه  ( سال بهره5
 مگاوات محاسبه شده است.  5( ميزان توليد با فرض ظرفيت 6
 ( این مقدار به صورت سرجمع در درصد پيشرفت نيروگاه و حفاری لحاظ گردیده است. 7
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 )منابع زیست توده جامد ایران(  0814ها و مراتع کشور براساس میزان تراکم در سال ( : مساحت جنگل0-201دول )ج
 )هزار هکتار( 

 درصد جمع  سطح شمال  سطح خارج از شمال  نوع سطوح منابع طبیعی کشور 

     جنگل : 
 1.7 1780.3 1024.5 755.8 (1)انبوه 

 3.4 3468.3 661.0 2807.4 (1)نیمه انبوه 

 8.0 8100.8 256.9 7843.9 (1)تُنُک 

 0.03 25.8 - 25.8 ماندايی 

 0.9 943.9 25.0 918.9 دست کاشت

 14.1 14319.1 1967.3 12351.7 جمع 

 2.6 2665.1 123.5 2541.6 زار و درختچه زاربیشه

     مرتع: 

 7.1 7181.2 837.8 6343.4 (2)متراکم 

 21.0 21419.2 738.6 20680.5 (2)نیمه متراکم 

 55.2 56214.6 116.1 56098.5 (2)کم تراکم 

 83.3 84815.0 1692.5 83122.5 جمع

 100.0 101799.1 3783.3 98015.8 جمع کل

 باشد. درصد می 25تا  5های تُنُک درصد و درجنگل 59تا  25های نيمه انبوه درصد، در جنگل 59های انبوه بيش از ( تراکم پوششی در جنگل4
  باشد.درصد می 25تا  5درصد و در مراتع کم تراکم  59تا  25درصد، در مراتع نيمه متراکم  59تع متراکم بيش از اپوششی در مر ( تراکم2
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نمودار )20- 1( : پراکندگی جنگل ها و مراتع  کشور در سال 1394

                                                                                                                                                                             )هزار هكتار(
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                                                ها به تفكیک استان 0814کشور در سال  و مراتع هاجنگلمساحت ( : 0-221جدول )

 نام استان

 مراتع نوع جنگل )هزار هكتار(

 انبوه
نیمه 

 انبوه
 تُنُک

دست 

 کاشت
 ماندایی

زار و  بیشه

 درختچه زار
 جمع

 مساحت
 )هكتار(

 (0)جرم زیست
 )هزار تن(

 1408 2473.4 156.4 12.9 - - 44.1 30.3 69.1 آاربايشان شرقی

 1436 2472.5 101.2 0.2 - - 62.3 21.0 17.7 آاربايشان غربی

 560 903.9 63.2 11.5 - 0.5 45.8 2.2 3.2 اردبیل

 1094 6328.7 411.8 - - 347.0 64.4 0.4 - اصفهان

 438.2 4.2 1.8 - 0.1 2.3 - - البرز
(2)

 

 426 1112.4 641.7 7.2 - 4.0 416.8 211.1 2.6 ايالم

 207 1263.0 224.8 20.5 0.7 13.1 190.5 - - بوشهر

 176 848.3 24.2 0.3 - 9.2 14.7 - - تهران

 183 908.2 336.4 0.8 - 0.1 217.8 105.2 12.6 چهارمحال و بختیاري

 6558.4 994.9 327.5 - 169.0 465.4 29.2 3.8 خراسان رضوي 

2011
 (3)

 1555.2 434.6 9.8 - 3.7 285.2 116.6 19.2 خراسان شمالی  

 6288.1 1471.6 759.6 - 120.9 588.1 3.1 - خراسان جنوبی

 525 2477.7 1020.1 81.7 - 50.7 294.8 299.4 293.3 خوزستان

 324 1137.1 97.6 36.4 - - 57.7 3.3 0.03 زنشان

 1147 3731.1 468.7 128.6 - 43.5 168.6 64.0 64.0 سمنان

 1241 10648.5 1220.2 849.4 5.0 5.1 338.9 21.7 - سیستان و بلوچستان

 3369 7320.0 2229.5 10.6 - 1.4 1617.2 540.7 59.7 فارس

 319 853.5 28.2 1.3 - 0.6 8.8 15.1 2.4 قزوين

 92 723.0 13.3 9.1 - 4.1 - - - قم

 993 1294.4 373.3 1.0 - 2.1 95.6 188.9 85.7 کردستان

 940 6267.9 512.0 81.0 - 28.7 383.2 19.0 0.1 کرمان

 ● 1918.4 160.9 - - - 129.6 27.3 4.0  ج(کرمان )جیرفت و کهنو

 622 1188.4 528.5 - - 0.2 307.1 209.6 11.5 کرمانشاه

 1030 478.8 874.1 78.3 - 1.9 478.8 251.1 63.9 کهگیلويه و بويراحمد

 351 862.8 426.5 11.3 - 10.8 93.9 147.4 163.1 گلستان

 207 245.0 557.1 11.5 - 9.8 65.9 161.1 308.8 گیالن

 578 883.5 1226.4 0.1 - - 575.3 608.2 42.9 لرستان

 525 387.6 794.0 100.7 - 0.8 26.2 215.0 451.3 مازندران )ساري(

 142 197.2 313.2 - - 3.6 70.8 137.5 101.3 مازندران )نوشهر( 

 532 1773.0 13.3 11.8 - 1.5 - - - مرکزي

 452 4093.3 1073.7 19.9 20.1 40.3 964.3 28.9 - هرمزگان

 229 665.8 4.8 3.4 - 1.3 - - 0.1 همدان

 282 6518.0 183.9 76.8 - 69.7 26.4 11.0 - يزد

 21400 84815.0 16984.1 2665.1 25.8 943.9 8100.8 3468.3 1780.3 جمع

 های کشور تاکنون مطالعه دقيقی صورت نگرفته است. ( در خصوص زیست جرم جنگل4
 باشد.  البرز در تهران مستتر می( ارقام استان 2
 باشد.                                       های رضوی، شمالی و جنوبی می ( مجموع خراسان9
  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 )مترمکعب(                                                           0831-14های های جنگلی کشور طی سال ( : تولید فرآورده0-220جدول )

 حجم کل تولید استان های چوبی سایر فرآورده زغال چوب هیزم سال / استان 

1316 309579 4884 612599 927062 

1313 310556 5184 621990 937730 

1311 278339 5118 572546 856003 

1311 248914 3318 531585 783817 

1315 221247 2148 516282 739677 

1311 246212 2964 568265 817441 

1312 

 74238 59084 3204 11950 گیالن

 455417 344620 - 110797 مازندران

 138881 64882 - 73999 گلستان

 668536 468586 3204 196746 جمع

1313 

 77718 64900 1566 11252 گیالن

 475877 363477 - 112400 مازندران

 132515 64320 - 68195 گلستان

 686110 492697 1566 191847 جمع

1314 

 61731 52469 2010 7252 گیالن

 381907 289048 24 92835 مازندران

 113795 51981 - 61814 گلستان

 557433 393498 2034 161901 جمع

 باشد. درصد افت و ارّه خور می 5مالحظات: جمع توليدات بدون احتساب 
 باشد.مترمکعب زغال می 9مترمکعب هيزم و معادل  6ادل هر تن زغال مع              

 
                0831-14های های جنگلی طی سال ( : ارزش هر واحد از تولیدات فرآورده0-222جدول )

 گلستان مازندران )ساری( مازندران )نوشهر( گیالن شرح

     : هیزم )هزار ریال بر مترمكعب(  

 367 300 464 400 1316سال 

 513 437 430 440   1313سال 

 489 413 406 220 1311سال 

 350 400 331 380   1311سال 

 570 570 570 570   1315سال 

 627 627 627 627 1311سال 

 893 893 893 893 1312سال 

 1368 1184 1134 893 1313سال 

 1329 1320 1320 1315 1314سال 

     زغال )هزار ریال بر تن( :  

 1350 1350 1350 1350 1316سال 

 1750 1750 1750 1750   1313سال 

 2000 2000 2000 2000 1311سال 

 2350 2350 2350 2350   1311سال 

 2750 2750 2750 2750   1315سال 

 3025 3025 3025 3025 1311سال 

 6250 6250 6250 6250 1312سال 

 - - - 7800 1313سال 

 - 9300 - 9400 1314سال 

 باشد.  مترمکعب زغال می 9مترمکعب هيزم و معادل  6حظات: هر تن زغال معادل مال



      

 
 1149ترازنامه انرژي سال  215

 

                                               0831-14های های غیر مجاز زغال چوب طی سال( : میزان برداشت0-228جدول )

                                        )کیلوگرم( 

 0814 0818 0812 0810 0811 0831 0833 0831 0831 استان/ سال

 - - 350 - - 250 9426 4374 1794 آاربايشان شرقی

 1000 - - - - - - - - آاربايشان غربی

 11084 7927 6003 13642 6795 8110 8451 21938 95 اردبیل

 12851 2225 7750 1180 1615 3035 9845 2944 1200 اصفهان

 - - - - - - - - - البرز 

 3744 2997 1905 1840 849 2110 923 3885 - ايالم

 1489 695 50 8760 332 6870 3216 1353 877 بوشهر

 - - 1255 - 350 - - - - تهران

 15756 16411 14255 19269 17630 18399 25649 29845 45401 چهارمحال و بختیاري

 - 2000 خراسان
(1)

100 
(1)

3330 
(1)

1200 
(1)

140 - 
(1)

1816 
(1)

335 

 18729 39184 32104 19103 29142 16 16008 - - خوزستان

 - - - - - - - - - زنشان

 - 958 3050 2392 400 - 1100 - 5802 سمنان

 - - 3072 781 - 232 1460 - 1700 سیستان و بلوچستان

 60458 8697 1690 1727 5152 2840 10309 21005 20404 فارس

 - - - - - - - - - قزوين

 - - - - - - - - - قم

 1870 1280 4320 3130 2115 900 - 1870 - کردستان

 130 - 775 - 3944 - - - 150 کرمان

 210 1265 - - - - 360 12900 - کرمان )جیرفت(

 11739 4960 11500 6443 6959 1429 3790 11580 3965 کرمانشاه

 5047 10707 4498 3918 2709 5377 6570 10186 - کهگیلويه و بويراحمد

 1298 1162 639 6510 - 240 810 5490 - گلستان

 7587 3240 7437 9679 8645 10019 2420 7780 - گیالن

 32151 22052 21613 29752 21674 15996 44647 40281 46294 لرستان

 7878 17130 7335 8524 12226 11715 11938 10430 5560 مازندران )ساري(

 - 5000 - - - - - - 607 مازندران )نوشهر( 

 - - - - - - - - - مرکزي

 870 425 601 10 2050 1250 200 - 1156 هرمزگان

 - - - - - - - - - همدان

 2600 - 100 2780 - 1000 - - - يزد

 196825 148130 130302 139580 123787 93118 157222 185861 137005 جمع

 باشد.  میوبی نو جربوط به استان خراسان رضوی مبه بعد  99سال  ( ارقام زغال چوب کشف شده4



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

211 

 0814ها  در سال ( : برآورد مصرف هیزم، زغال چوب، ، فضوالت دامی و  بوته و خار  در بخش خانگی به تفكیک استان0-224جدول )

 )تن(بوته و خار  )تن(فضوالت دامی  )کیلوگرم(زغال چوب   )مترمكعب(هیزم  استان

 1835 182699 - 413637 آاربايشان شرقی

 1278 86806 - 293079 آاربايشان غربی

 1978 37519 11084 13620 اردبیل

 4363 13342.2 12851 70169 اصفهان

 - - - - البرز 

 8968 128 3244 64384 ايالم

 2024 - 1422 12350 بوشهر

 - - - - تهران

 281473 3413 15256 652756 چهارمحال و بختیاري 

 275223 154685 335 1593101 خراسان

 6252 14561 12242 44390 خوزستان 

 103626 86239 - 77285 زنشان

 10289 1109.4 - 23520 سمنان

 9465 1426 - 441279 سیستان و بلوچستان

 36058 52228 60458 212955 فارس

 851 25364.2 - 13298 قزوين

 - - - - قم

 - 197215 1220 745602 کردستان

 165377 - 130 1682151 کرمان

 - - 410 - کرمان )جیرفت( 

 53 23432.4 11232 84533 کرمانشاه

 - - 5042 1118739 کهگیلويه و بويراحمد

 27109 375 1422 436138 گلستان

 - - 622522 12991 گیالن

 9357 3267 34151 887443 لرستان

 - 770 15222 184185 مازندران )ساري و نوشهر(

 - - - - مرکزي

 1017 - 220 63323 هرمزگان

 - - - - همدان

 1631 - 4600 26891 يزد 

 948227 884579 224246 9167819 جمع مصرف قبل از اجرای طرح جایگزینی سوخت  

پس از  0814برآورد مصرف در سال 
 هاهدفمندی یارانهاجرای طرح 

8100000 224246 86360 600000 

 1641.1 236.2 4.2 6443.4 خام( مصرف )هزار بشكه معادل نفت

 

 )تن(                                                                      0810-14های ( : واردات و صادرات زغال چوب طی سال0-225جدول )

 صادرات  واردات سال

1311 4151.1 702.3 

1312 4260.3 525.4 

1313 6111.3 257.5 

1314 6480.1 295.1 
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نمودار )21- 1( : واردات و صادرات زغال چوب کشور طی سال های 1391-94

                                                                                                                                                                              

 
 
 

 های انرژی وانادیومی، پسماندهای جامد و مایع شهری )بیوماس( و بیوگاز وزارت نیرو  ( : مشخصات پروژه0-221جدول )

 نام پروژه
 نوع 

 فناوری

 منطقه 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 برداری بهره

درصد پیشرفت کار 

 0814تا پایان سال  

ظرفیت طرح 

 لووات()کی

 عمر مفید 

 )سال(

سررازي سرراخت سیسررتم اخیررره  

 انرژي واناديومی )تک سل(  
 پيل وانادیومی

البرز، 

 طالقان 
1381 1384 100 0.01 40 < 

ساخت استک نیمه صرنعتی براتري   

 اکسايشی کاهشی واناديوم  
 پيل وانادیومی

البرز، 

 طالقان
1384 1387 100 1 40 < 

منبررع زيسررت   0پتانسرریل سررنشی  

 در کشور  توده 
 - - 100 1379 1377 کل کشور  سنجیپتانسيل

سرررنشی نصرررب نیروگررراه  امكررران

 منطقه کشور   2توده در زيست

 سنجی پتانسيل

 دفنگاه -

 100 1384 1383 فارس، شيراز 
(1)

1060 13 

 100 1384 1382 خراسان، مشهد
(2)

650 13 

 - 1200 100 1388 1322 فارس دفنگاه احداث نیروگاه زيست توده در شیراز  

 - 660 100 1388 1322 خراسان دفنگاه احداث نیروگاه زيست توده در مشهد

 40 4200 100 1389 1323 تهران فاضالب بیوگاز از لشن فاضالب

انشام مطالعرات بره منظرور احرداث     

 تودهنیروگاه زيست

سنجی پتانسيل

 1385 کل کشور )زائدات جامد شهری( 
(3)

1396 97.28 10000 40 < 

توده )منبع سنشی منابع زيستپتانسیل

  فاضالب شهري(  –پسماندهاي مايع 
 1384 کل کشور سنجیپتانسيل

(3)
1396 83.21 - - 

 1386 مرکزی مطالعه  سنشی تولید بیوگاز ساوهامكان
(3)

1396 95.22 600 - 

20 100 1389 1322 مرکزی مطالعه، طراحی و ساخت احداث پايلوت تولید بیوديزل 
(4)

 10 

باشد ولی با توجه به  کيلووات می 4969های انجام شده ظرفيت قابل نصب در محل دفن زائدات جامد شهری شيراز برابر  سنجی ( بر مبنای پتانسيل4
 کيلووات است.  159برداری از محل دفن این شهر  موقعيت و مشخصات دفن زائدات در طول ساليان گذشته، هم اکنون ظرفيت بهره

باشد که  مگاوات ساعت در ماه می 156واقعی توليد انرژی الکتریکی از محل دفن زائدات جامد شهری مشهد بر مبنای تجهيزات نصب شده حدود ( ميزان 2
 البته در صورت احداث یک دفنگاه مهندسی و نصب تجهيزات کامل، ميزان استحصال انرژی از این مقدار بسيار فراتر خواهد بود. 

  زمان این پروژه افزایش یافته است. و انجام برخی آزمایشات، تبارات مورد نياز در برنامه چهارم و تغيير شرح خدمات( به علت کمبود اع9
 ( ليتر سوخت در ساعت. 1
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 های بیوگاز در کشور  ( : تولید برق از نیروگاه0-221جدول )

 منطقه 
کل ظرفیت اسمی 

 )کیلووات(

کل ظرفیت عملی 

 )کیلووات(

برق تولید ناویژه 

 ساعت( )گیگاوات

مصرف داخلی 

 ساعت( )کیلووات

 495 1.8 1665 1860   0833سال 

 ● 10.1 5665 6660   0831سال 

 ● 21.2 5665 6660   0811سال 

 ● 22.6 5665 6660   0810سال 

     :  0812سال 
(1) نیروگاه بیوگاز سوز شیراز

 1200 1065 0.9 ● 
 ● 2.4 600 660 (2) نیروگاه بیوگاز سوز مشهد 

 ● 17.5 4000 4200 بیوگاز از لشن فاضالب تهران
 ● 20.2 5665 6660 جمع  

     :  0818سال 
(1) نیروگاه بیوگاز سوز شیراز

 1200 1065 1.8 ● 

 ● 2.2 600 660 (2) نیروگاه بیوگاز سوز مشهد 

 ● 43.0 4000 4200 بیوگاز از لشن فاضالب تهران

 1200 1200 زباله سوزهاي تهران
(3)  (3)  

 3000 3000  2زباله سوزهاي تهران 
(3)  (3)  

 ● 47.0 10565 11560 جمع  

     :  0814سال 
(1) نیروگاه بیوگاز سوز شیراز

 1200 1065 2.0 ● 

 ● 1.0 600 660 (2) نیروگاه بیوگاز سوز مشهد 

 ● 8.0 4000 4200 بیوگاز از لشن فاضالب تهران

 ● 1.7 1200 1200 زباله سوزهاي تهران

 ● 1.7 3000 3000  2زباله سوزهاي تهران 

 ● 14.4 10565 11560 جمع  

              ( مراجعه شود.                             4-226( به زیرنویس جدول )2و  4

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                            برداری نرسيده است.ها هنوز به مرحله بهرهاین نيروگاه( 9
 
 

نمودار )22-1(: تولید برق بیوگاز کشور طی سال های 1388-94
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(گیگاوات ساعت)
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 های در دست اقدام مربوط به پیل سوختی و هیدروژن وزارت نیرو  ( : مشخصات پروژه0-223جدول )

 نام پروژه
 نوع 

 فناوری

 منطقه 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 برداری بهره

درصد پیشرفت کار 

 0814تا پایان سال 

ظرفیت طرح 

 )کیلووات(

 - (3) (2) 1381 کل کشور (1) کمیته راهبردي پیل سوختی 

کیلرووات   15حی و ساخت پیل سوختی پلیمرري  اطر
 پلیمري با امكان تولید همزمان برق و حرارت  

پيل سوختی 
 پليمری

 10 100 1391 1389 البرز، طالقان

 15طراحرری و سرراخت دسررتگاه تسررت پیررل سرروختی  
 کیلووات

يل سوختی پ
 پليمری

تهران و البرز، 
 طالقان

 کيلووات 49تستر  100 1324 1320

وات پیرل سروختی    155طراحی و ساخت اسرتک  
اکسید جامد با هردف تردوين دانرش فنری اتصرال      

 ها و آب بندها دهنده

پيل سوختی 
 اکسيدجامد

وات و تدوین  499 100 1324 1389 تهران
 دانش فنی

وات پیرل سروختی    05تدوين دانش فنی ساخت استک 
 اکسید جامد با قابلیت استفاده از گاز طبیعی

پيل سوختی 
 اکسيد جامد

وات و تدوین دانش  59 100 1324 1391 تهران
 فنی

وسعه نانو کامپوزيت پلی بنزوايمدازول الكیدهاي ت
هاي هیگروسكوپیک براي غشاي الكترولیت پیل

 سوختی پلیمري

 - 100 1391 1390 تهران غشاء

وات پیل  155دانش فنی ساخت استک  تدوين
 سوختی غشاي پلیمري بومی

وات و تدوین  499 100 1393 1391 تهران پيل سوختی
 دانش فنی

تشديد نظر در مطالعات امكان سنشی تحلیل جذابیت 
 و تدوين استراتژي توسعه پیل سوختی در کشور

 - 100 1392 1390 تهران سياست گذاری

امكان  یوص بررسنشام خدمات مشاوره در خصا
 رهیاخ يبرا وميزیمن ديدریپودر ه دیساخت و تول

 یسوخت يهالیمورد استفاده در پ دروژنیه يساز

ذخيره سازی 
 هيدروژن

 - 100 1391 1390 تهران

خريد، نصب، راه اندازي و بهره برداري يک 
نرمال  0واحد رفورمر گاز طبیعی با ظرفیت 

 مترمكعب بر ساعت گاز هیدروژن

نرمال مترمکعب بر  5 100 1391 1389 البرز، طالقان هيدروژنتوليد 
 ساعت

هاي تولید هیدروژن )مزايا و بررسی کامل روش
 معايب فنی و اقتصادي(

 - 100 1391 1390 تهران توليد هيدروژن

طراحی و ساخت نمونه سیستم تولید و فراورش 
 براي استفاده در پیل سوختی ATRسوخت 

 - 100 1323 1391 طالقان البرز، توليد هيدروژن

طراحی و ساخت ماژول تخلیص هیدروژن برراي  
نرمررال مترمكعررب بررر   1سیسررتم الكترولیررز آب 

 ساعت گاز هیدروژن

نرمال  4تخليص  100 1393 1391 طالقان توليد هيدروژن
مترمکعب بر ساعت 

 هيدروژن

آوري هیدروژن در مقايس نیمه پروژه پايلوت فن
 صنعتی  

 1375 قانالبرز، طال (4)
(5) 

1396 70 200 

فشرده پیل سوختی  مشتمعطراحی و ساخت يک 
کیلوواتی با ريفورمر گاز طبیعری برا    2/2پلیمري 

مديريت و کنتررل از راه دور و قابلیرت اتصرال و    
 سوئیچینگ با شبكه

 کيلووات 2/2 20 1395 1394 البرز، طالقان پيل سوختی

 20 1395 1394 البرز، طالقان ژنتوليد هيدرو PEMطراحی و ساخت الكترولیز 
نرمال مترمکعب  5/9

 بر ساعت هيدروژن

طراحی و سراخت سیسرتم نمونره رفرورمر گراز      
با ظرفیت يک نرمال مترمكعرب برر    SMRطبیعی 
 ساعت

 20 1395 1394 البرز، طالقان توليد هيدروژن
نرمال مترمکعب بر  4

 ساعت هيدروژن

 ساخت نمونه تک سل 20 1396 1394 لبرز، طالقانا توليد هيدروژن SOEطراحی و ساخت استک 

های مرتبط با دبيرخانه و  پيگيری تصویب سند راهبرد ملی توسعه فناوری پيل سوختی و انجام فعاليت 4996و  4995، 4991های  ( این کميته در سال4
 همچنين به روزرسانی وب سایت و چاپ بولتن را در دست اجرا داشته است. 

 ساله( از زمان تصویب سند انجام خواهد شد.  5ساله )سه برنامه 45اتی تدوین شده در بازه زمانی ( برنامه عملي2
                   باشد. های مرتبط با کميته راهبردی پيل سوختی به صورت مستمر می( فعاليت9
                                   ( توليد مایع سازی، ذخيره سازی و عرضه هيدروژن.                                1
                                                            زمان اتمام پروژه تمدید گشته است.( 5
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 های نیروگاهی برق تجدیدپذیر غیر دولتی : خالصه مشخصات مجوزها و ظرفیت تجمعی پروژه( 0-221جدول )

     0814ل صادره توسط وزارت نیرو در پایان سا

 )مگاوات(

 جمع کوچک برق آبی زیست توده خورشیدی بادی ها مراحل پیشرفت نیروگاه

 71.1 0.4 10.6 0.5 59.6 برداري در حال بهره

 733.7 13.5 12.6 79.7 627.9 قرارداد خريد برق مبادله شده 

 804.8 13.9 23.2 80.2 687.5  های تشكیل شده جمع ظرفیت پرونده

  

0

200

400

600

800

بادی  خورشیدی زیست توده برق آبی کوچک

در حال بهره برداری قرارداد خرید برق مبادله شده

نمودار )23- 1( : ظرفیت تجمعی پروژه های نیروگاهی برق تجدید پذیر غیر دولتی صادره   

(مگاوات)توسط وزارت نیرو 

 
 

به تفكیک منابع  0814در سال غیردولتی تولید برق تجدیدپذیر های : نرخ خرید برق از نیروگاه( 0-281جدول )

 انرژی تجدیدپذیر و پاک 

  انواع نیروگاه
خرید تضمینی برق تعرفه 

 ساعت()ریال بر کیلووات

 زيست توده
 4200 يلفلند

 3150 هضم بی هوازی 

 5220 ه سوز زبال

 مزرعه بادي 
 4060 مگاوات  59با ظرفيت بيش از 

 4220 مگاوات و کمتر 59با ظرفيت 

)مختص مشترکین برق و محدود به ظرفیت انشعاب( بادي با ظرفیت يک مگاوات و کمتر  5230 

 مزرعه خورشیدي 
 5600 مگاوات  49با ظرفيت بيش از 

 6250 مگاوات و کمتر 49با ظرفيت 

  (یدي )مختص مشترکین برق و محدود به ظرفیت انشعابخورش
 2230 کيلووات و کمتر 499با ظرفيت 
 9770 کيلووات و کمتر  29با ظرفيت 

 5220 زمین گرمايی )شامل حفاري و تشهیزات(

 1800 توربین هاي انبساطی 

 3050 بازيافت تلفات حرارتی در فرآيندهاي صنعتی

 3700 مگاوات و کمتر( 15برق آبی کوچک )با ظرفیت 

 4873 هاي برق آبیساير انواع تشديدپذير و پاك به جز نیروگاه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناشي از توليد و مصرف انرژی کشورای گلخانه ه و آالیند انتشار گازهای   -

  در بخش انرژی سوخت مصرف انواعناشي از ای انتشار گازهای آالینده و  گلخانه  -

 ایگازهای آالینده و  گلخانهانتشار سرانه   -
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زیست محيطجداول  -8-11-1
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 )تن(       0814ای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور در سال  و گلخانه  ( : میزان انتشار گازهای آالینده0-280جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهایی انرژی

 517 4176 139504993 11368 47936 296 30076 116893 خانگی، تشاري و عمومی

 239 1931 94462067 16029 16663 1545 107646 157225 صنعت 

 6381 49692 148460233 302293 9198114 14230 609897 927285 حمل و نقل 

 3447 566 12522887 22146 11265 316 51959 50638 کشاورزي

         مصرف بخش انرژی

 36 304 15055461 ● ● ● ● ● پااليشگاهی 

 630 4201 174010543 30330 162624 4158 437381 627724 نیروگاهی 

 11251 60869 584015983 382166 9436601 20545 1236959 1879765  جمع

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 

 

 )درصد(       0814ای در سال  های مصرف کننده انرژی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه( : سهم هریک از بخش0-282جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهایی انرژی

 4.60 6.86 23.89 2.97 0.51 1.44 2.43 6.22 خانگی، تشاري و عمومی

 2.13 3.17 16.17 4.19 0.18 7.52 8.70 8.36 صنعت 

 56.72 81.64 25.42 79.10 97.47 69.26 49.31 49.33 حمل و نقل 

 30.64 0.93 2.14 5.79 0.12 1.54 4.20 2.69 کشاورزي

                 مصرف بخش انرژی

 0.32 0.50 2.58 ● ● ● ● ● پااليشگاهی 

 5.60 6.90 29.80 7.94 1.72 20.24 35.36 33.39 نیروگاهی

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 

 

  تن( هزار) 0814از بخش های مختلف انرژی در سال   NOxو    CO2 ،SO2( : میزان انتشار 0 -24) نمودار

 
SO2 CO2 NOx 

 52 437 

 610

 108

 30

 

174011

15055

 12523

148460
  94462

139505

خانگی، تجاری و عمومی صنعت 
حمل و نقل  کشاورزی
پاالیشگاهی  نیروگاهی 

 

51  628

 117
927

157
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 0814در بخش انرژی کشور در سال   ای ناشی از مصرف انواع سوخت و گلخانه  ( : میزان انتشار گازهای آالینده0-288جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت/ گاز

 15 444 2422514 - 14414 - 31 1454 گاز مايع 

 2836 29235 61655725 33691 9070600 - 38875 349866 بنزين 

 71 355 8501959 - 2547 - 7835 1633 نفت سفید 

 7027 4180 87410946 275574 139564 12907 477738 672510 نفت گاز 

 331 1656 48523986 17739 69228 7320 685030 125405 نفت کوره 

JP4 703 78 - 18235 68 124642 1 4 
ATK 42876 26678 318 11434 20962 4112098 29 115 

 641 23574 353832342 34132 110782 - 694 685318 گازطبیعی 

 6 43 144605 ● ● ● ● ● ضايعات حیوانی 

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هیزم 

 0.1 1 2861 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 1 0.4 40801 ● ● ● ● ● سنگ زغال

 0.29 2.9 130341 ● ● ● ● ● ز کک گا

 1 11 3049232 ● ● ● ● ● گاز کوره بلند 

 2 23 3266256 ● ● ● ● ● گاز پااليشگاه 

 11451 60262 524015223 324166 2436601 40545 1436252 1222265 جمع 

  باشند.                                    مقادیر در دسترس نمی 

 

 )درصد(                   0814ای در سال  و گلخانه  های فسیلی در انتشار گازهای آالینده: سهم سوخت( 0-284جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت/ گاز

 0.13 0.37 1.25 - 0.15 - 0.003 0.08 گاز مايع

 25.20 48.03 10.56 8.82 96.12 - 3.14 18.61 بنزين

 0.63 0.58 1.46 - 0.03 - 0.63 0.09 نفت سفید

 62.5 6.9 15.0 72.1 1.5 62.8 38.6 35.8 نفت گاز 

 2.94 2.72 8.31 4.64 0.73 35.63 55.38 6.67 نفت کوره

JP4 0.04 0.01 - 0.19     

ATK 2.28 2.16 1.55 0.12 5.49 0.70 0.05 1.02 

 5.69 38.73 60.59 8.93 1.17 - 0.06 36.46 گازطبیعی

 0.05 0.07 0.02 ● ● ● ● ● نیضايعات حیوا

 0.36 0.49 0.17 ● ● ● ● ● بوته و خار

 1.40 1.94 0.76 ● ● ● ● ● هیزم

    ● ● ● ● ● زغال چوب

    ● ● ● ● ● زغالسنگ

    ● ● ● ● ● گاز کک  

   0.52 ● ● ● ● ● گاز کوره بلند

 0.07 0.12 0.64 ● ● ● ● ● گاز پااليشگاه

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع

  باشند.                                               مقادیر در دسترس نمی                    باشند. می 95/9مقادیر کمتر از 
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  0831-14 هایای ناشی از تولید و مصرف انرژی کشور طی سال ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-285جدول )

 )تن( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 1378957 1424973 14951 8456502 367239 492264957 43001 11525 
1313 1808553 1598617 15853 8973628 386757 523293617 46214 12101 

1311 1836265 1678078 16953 8651070 393399 538527894 50314 12147 
1311 1805823 1355656 13896 8201223 655600 532324843 52236 11967 

1315 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 
1314 1879765 1236959 20545 9436601 382166 584015983 60869 11251 

 
 )کیلوگرم به ازاي هر نفر(                 (0)0831-14های ای طی سال ( : سرانه انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-281جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N گاز  سال /

1316 23.5 20.1 0.2 123.9 5.2 7046.8 0.6 0.2 
1313 25.0 22.1 0.2 124.2 5.4 7228.5 0.6 0.2 
1311 25.1 22.9 0.2 118.1 5.4 7353.9 0.7 0.2 
1311 24.4 18.3 0.2 110.6 8.8 7208.1 0.7 0.2 
1315 24.5 19.0 0.2 106.9 5.2 7281.2 0.7 0.2 
1311 24.5 20.2 0.2 112.0 5.3 7319.3 0.7 0.2 
1312 25.3 20.9 0.2 118.6 5.3 7626.7 0.8 0.2 
1313 25.3 19.0 0.2 119.2 5.3 7723.4 0.8 0.1 
1314 23.8 15.7 0.3 119.5 4.8 7397.6 0.8 0.1 

 ر جمعيت کشور توسط مرکز آمار ایران به روز شده است. ای به دليل بازنگری آما(  ارقام سرانه انتشار گازهای آالینده و گلخانه4
 

 (0) () دالر / پوند                                                         های اجتماعی بخش برق در سایر مطالعات )دالر / پوند( ( : هزینه0-281جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N منبع 

Tellus 3.7-137.29 0.79-39.30 ● 0.45 2.10-25.15 0.012 0.12 2.08 
Pace 0.86 2.13 ● ● 1.25 0.0071 ● ● 

Chernick 1.64 0.96 ● ● ● 0.012 0.38 ● 

  باشند.  مقادیر در دسترس نمی  باشند.                                                                         کيلوگرم می 159/9(  یک پوند برابر 4

 

  تن( هزار) 0814از بخش های مختلف انرژی در سال   NOx و   CO2 ،SO2( : میزان انتشار 0 -25) نمودار

 
CO2 SO2 NOx 

353832

 48524

3180

 87411

نفت گاز گازطبیعی
نفت کوره گاز کک و کوره بلند

 

 685

 478

نفت گاز نفت کوره

 

125

 685

673

نفت گاز گازطبیعی نفت کوره
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 تن(          0814ای بخش خانگی، تجاری و عمومی در سال  ه و گلخانه( : میزان انتشار گازهای آالیند0-283جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 1 5 113424 64 16625 - 24 644 بنزين 

 70 351 8417850 - 2522 - 7758 1616 نفت سفید 

 21 106 2628900 933 187 187 14648 4665 نفت گاز 

 4 19 491153 152 1 109 7139 1521 نفت کوره 

 10 103 6513842 - 14189 - 31 1419 گاز مايع 

 206 2063 115731419 10221 14342 - 428 107028 گازطبیعی 

 6 43 144605 ● ● ● ● ● ضايعات حیوانی 

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هیزم 

 0.1 1 2861 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 1 0.4 40801 ● ● ● ● ● سنگ زغال

 517 4176 139504993 11368 47936 296 30076 116893 جمع 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
 

 0831-14های ای بخش خانگی، تجاری و عمومی طی سال ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-281جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 130227 144998 1820 79796 13506 142335125 4246 594 

1313 125663 131633 1647 67835 13012 135098420 4062 566 

1311 122915 108508 1325 55047 11491 138430655 4045 551 

1311 119724 95442 1200 76435 12000 133357597 3827 507 

1315 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 

1314 116893 30076 296 47936 11368 139504993 4176 517 

    
 )تن(                                          0814ای بخش صنعت در سال  ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-241ول )جد

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 1 3 24204 41 10220 - 42 444 بنزين 

 0.2 1 44412 - 2 - 44 5 نفت سفید 

 54 421 6623224 3564 425 425 32422 11222 نفت گاز 

 32 122 4216215 1424 6 1020 20013 14212 نفت کوره 

 0.1 1 53254 - 43 - 0.1 35 گاز مايع

 1 1463 24022423 10234 5164 - 466 142265 گازطبیعی 

 0.3 3 146646 ● ● ● ● ● گاز کک 

 0.22 2.25 524303 ● ● ● ● ● گاز کوره بلند 

 239 1931 94462067 16029 16663 1545 107646 157225  جمع 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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                             0831-14های ای بخش صنعت طی سال ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-240جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 156066 343218 5112 22767 17432 79398458 2071 325 

1313 171331 393220 5868 25550 19107 85929907 2285 362 

1311 166167 343374 5116 33740 18278 84862090 2137 329 

1311 168212 300397 4467 32295 18143 88554272 2135 316 

1315 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 

1314 157225 107646 1545 16663 16029 94462067 1931 239 

 

 تن()                     0814حمل و نقل کشور در سال   ای بخش نه( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخا0-242جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 

         : (0)ای حمل و نقل جاده

 4234 42445 61324204 33535 2042256 - 342454 32625 بنزين 

 4461 4461 46261112 412064 112422 3312 422206 442021 نفت گاز 

 4 110 25430 ● ● ● ● ● مايع  گاز

 52 12234 16046225 ● ● ● ● ● گاز طبیعی 

 5356 42531 144456044 454522 2142444 3312 312501 226333 جمع

                 حمل و نقل ریلی :

 202 134 4350110 11010 6005 162 14014 44540 نفت گاز

 202 134 4350110 11010 6005 162 14014 44540 جمع

         حمل و نقل دریایی : 

 ● ● 23644 33535 2042256 - 32625 342454  بنزين

 ● ● 4012352 12802 124 6223 46126 16424 نفت گاز 

● ● 15506354 4204 12 3443 445324 42040 نفت کوره

 ● ● 12612356 12655 13222 10446 451642 64245 جمع

                  حمل و نقل هوایی:

JP4 (2) 703 78 - 18235 68 124642 1 4 

ATK (2) 42876 26678 318 11434 20962 4112098 29 115 

 ● ● ● 0.8 208 - 0.9 8 بنزين 

 119 30 4236740 21031 29877 318 26757 43587 جمع

 6381 49692 148460233 302293 9198114 14230 609897 927285 جمع کل 

ای براساس ميزان مصرف سوخت برآورد شده در این بخش محاسبه گردیده اسـت.  ای در بخش حمل و نقل جادهها و گازهای گلخانهار آالینده( ميزان انتش4
های نفتـی و آمـار سـوخت مصـرفی در زیـر      های هوایی و دریایی از شرکت ملی پخش فرآوردهآمار سوخت مصرفی در کل بخش حمل و نقل و زیربخش

زیربخش از کل سـوخت مصـرفی در بخـش حمـل و      9سایت شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران استخراج گردیده و مابه التفاوت این بخش ریلی از 
                             ای )شهری و برون شهری( منظور گردیده است.نقل به عنوان سوخت مصرفی در زیر بخش جاده

المللی، امکان ارائه ميزان انتشار این دو بخش بـه  ی به تفکيک بخش حمل و نقل هوایی داخلی و بينژحامل انر( به علت عدم دسترسی به آمار مصرف این 2
صورت مجزا وجود ندارد.  

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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         0831-14های ای حمل و نقل کشور طی سال ار گازهای آالینده و گلخانهانتشیزان ( : م0-248جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 844749 400724 4495 8331409 285428 115502439 32487 5582 

1313 885245 889075 4695 8685866 299969 122233382 35367 5832 

1311 910778 543911 6597 8382221 307270 133940429 39604 5826 

1311 871972 389358 4247 7937478 568834 124681490 41656 5736 

1315 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 

1314 927285 609897 14230 9198114 302293 148460233 49692 6381 

 

    0831-14های ای کشور طی سالای حمل و نقل جاده ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-244جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 780647 325172 3456 8268940 258318 106983905 32416 5159 

1313 816610 340749 3623 8619911 270677 113235805 35293 5389 

1311 807245 340992 3642 8312710 270761 115820357 39526 5364 

1311 801994 346931 3737 7849053 275266 117470093 41575 5254 

1315 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 

1314 796333 317501 3319 9148244 252597 124256026 49531 5356 

 

          0831-14های ای حمل و نقل ریلی کشور طی سال ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-245جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 8227 5119 61 2199 4022 858504 48 331 

1313 8691 5408 64 2322 4249 906985 51 350 

1311 8809 5481 65 2351 4307 919273 51 355 

1311 9247 5754 68 2467 4521 965015 54 372 

1315 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 

1314 22520 14012 167 6005 11010 2350110 132 907 
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    0831-14های ای حمل و نقل دریایی کشور طی سال ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-241جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 22745 50468 742 18853 7390 4381950 ● ● 

1313 26569 522886 771 17876 9290 4775338 ● ● 

1311 56082 174049 2613 23952 13814 13392850 ● ● 

1311 20890 12507 156 44036 270048 2329585 ● ● 

1315 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 ● ● 

1314 64845 251627 10426 13988 17655 17617356 ● ● 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 

 

    0831-14های ای حمل و نقل هوایی کشور طی سال و گلخانه ( : میزان انتشار گازهای آالینده0-241جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 33130 19965 236 41417 15698 3278080 23 92 

1313 33375 20032 237 45757 15753 3315254 23 93 

1311 38642 23389 277 43208 18388 3807949 27 107 

1311 39841 24166 286 41922 18999 3916797 27 110 

1315 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 

1314 43587 26757 318 29877 21031 4236740 30 119 

 

                                       0814ای بخش کشاورزی در سال  ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-243جدول )

 )تن( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 0.03 1 1120 1 125 - 1 2 بنزين 

 0.5 2 52221 - 12 - 55 14 نفت سفید 

 3440 499 8913465 22144 11072 316 51880 50614 نفت گاز 

 0.01 0.1 1615 0.5 0.002 - 23 5 نفت کوره

 6 63 3546242 ● ● ● ● ● گازطبیعی 

 3442 566 14544222 44146 11465 316 51252 50632 جمع 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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                    0831-14های ای بخش کشاورزی طی سال ده و گلخانه( : میزان انتشار گازهای آالین0-241جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 66599 68065 414 22296 29026 12210019 726 4508 

1313 71297 73505 457 27439 30956 13171237 805 4804 

1311 72365 73758 449 28545 31487 13662214 827 4889 

1311 71174 73105 444 17158 31095 13718063 741 4834 

1315 60871 62639 381 14128 26593 12344301 642 4136 

1311 60900 62542 380 14690 26607 12612274 649 4138 

1312 60110 61659 375 14141 26277 12937229 644 4087 

1313 54004 55519 340 12234 23604 12474815 590 3672 

1314 50638 51959 316 11265 22146 12522887 566 3447 

 

 )تن(              0814در سال  نفت و گاز های بخش پاالیشگا ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-251جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 3 17 402026 ● ● ● ● ● نفت گاز 

 2 32 242441 ● ● ● ● ●  نفت کوره

 17 165 9276722 ● ● ● ● ● گاز طبیعی 

 7 73 3766856 ● ● ● ● ● گاز پااليشگاه 

 1 10 656385 ● ● ● ● ● گاز مايع 

 36 304 15055461 ● ● ● ● ● جمع 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
 

 0831-14های طی سال نفت وگاز هپاالیشگاای بخش  ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-250جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 ● ● ● ● ● 22639486 470 58 

1313 ● ● ● ● ● 19447192 395 47 

1311 ● ● ● ● ● 17247491 356 43 

1311 ● ● ● ● ● 17236036 355 43 

1315 ● ● ● ● ● 14915289 314 39 

1311 ● ● ● ● ● 16573458 354 45 

1312 ● ● ● ● ● 27052693 531 62 

1313 ● ● ● ● ● 24211800 476 55 

1314 ● ● ● ● ● 15055261 302 36 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

245 

 0814ای بخش نیروگاهی براساس نوع نیروگاه در سال ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-252جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N ع نیروگاهنو

         وزارت نیرو 

 288 1562 47007644 12059 136506 2527 341433 143232 بخاري

 43 338 17551116 2341 1522 196 7372 41417 گازي

 28 230 10385483 1554 2284 104 2664 62418 سیكل ترکیبی

 0.4 2 55024 19 0.1 5 307 102 ديزلی

 359 2132 74999268 15973 140313 2832 351775 247168 جمع

         بخش خصوصی 

 44 340 16041132 4164 14204 124 41621 44526 بخاري

 109 812 38869815 5759 2852 591 26921 88617 گازي

 111 847 37053334 5931 3842 550 16841 233477 سیكل ترکیبی

 262 1979 91944288 13852 19499 1323 85442 366680 جمع

 9 90 7066987 505 2813 3 163 13876 صنایع بزرگ 

 630 4401 124010543 30330 164644 4152 432321 642244 جمع کل 

 

 به تفكیک نوع سوخت  0814ای بخش نیروگاهی در سال ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-258جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 

         وزارت نیرو 

 30 142 3200012 1422 636 313 10215 12230 نفت گاز 

 66 664 42433443 4134 20640 - - 125445 گاز طبیعی

 463 1312 43265202 10540 62056 4512 340261 53223 نفت کوره

 352 4134 24222462 15224 140313 4231 351225 442162 جمع

         بخش خصوصی 

 109 544 13804891 4748 1489 1144 43930 100439 نفت گاز 

 134 1342 75344476 8352 17862 - - 259092 گاز طبیعی

 19 94 2794921 752 147 180 41512 7149 نفت کوره 

 262 1980 91944288 13852 19499 1324 85442 366680 جمع 

         صنایع بزرگ 

 0.3 1 33036 13 12 3 163 22  نفت گاز

 8 79 4565306 493 2795 - - 13788 گاز طبیعی

 0.008 0.08 3716 ● ● ● ● ● (1)گاز کک 

 1 9 2464929 ● ● ● ● ● (1)گاز کوره بلند

 9 89 7066987 506 2813 3 163 13876 جمع 

 630 4201 174010543 30330 162624 4158 438381 627724 جمع کل 

رسند.              عنوان بخشی از سوخت مصرفی در نيروگاه شرکت ذوب آهن اصفهان به مصرف می ( به4

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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 0831-14های ای بخش نیروگاهی طی سال ( : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-254جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1316 181230 467663 3110 234 21848 120041574 3001 457 

1313 554784 580348 3186 166939 23715 147031875 3299 491 

1311 563998 608395 3465 151517 24873 150328219 3345 510 

1311 574741 497354 3538 137857 25528 154777386 3522 531 

1315 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 

1314 627724 437381 4158 162624 30330 174010543 4201 630 

 
                       0814ای بخش نیروگاهی کشور در سال  و گلخانه  ( : شاخص انتشار گازهای آالینده0-255جدول )  

 )گرم بر کیلووات ساعت( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N C نوع نیروگاه 

          وزارت نیرو 

 207.888 0.005 0.025 762.258 0.196 2.214 0.041 5.537 2.323 بخاري

 224.311 0.002 0.016 822.472 0.110 0.071 0.009 0.345 1.941 گازي

 123.358 0.001 0.010 452.314 0.068 0.099 0.005 0.116 2.718 سیكل ترکیبی

 228.841 0.006 0.030 839.084 0.290 0.001 0.076 4.675 1.549 ديزلی 

          بخش خصوصی 

 190.692 0.002 0.014 699.205 0.094 0.559 0.008 1.819 1.946 بخاري

 211.890 0.002 0.016 776.931 0.115 0.057 0.012 0.538 1.771 گازي

 129.599 0.001 0.011 475.196 0.076 0.049 0.007 0.216 2.994 سیكل ترکیبی

 299.272 0.001 0.014 1097.330 0.078 0.437 0.0005 0.025 2.155 صنایع بزرگ 

 180.177 0.002 0.016 660.650 0.115 0.617 0.016 1.661 2.383 ن کل میانگی

 0831-14های ای بخش نیروگاهی کشور طی سال( : میانگین شاخص انتشار گازهای آالینده و گلخانه0-251جدول )
 )گرم بر کیلووات ساعت( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N C سال /  گاز

1316 0.993 2.521 0.017 0.002 0.116 645.885 0.015 0.002 176.15 

1313 2.552 3.058 0.02 0.766 0.127 677.826 0.017 0.003 184.862 

1311 2.631 2.843 0.016 0.707 0.116 691.69 0.016 0.002 188.643 

1311 2.662 2.237 0.016 0.609 0.114 678.244 0.016 0.002 184.976 

1315 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 

1314 2.383 1.661 0.016 0.617 0.115 660.650 0.016 0.002 180.177 



 

 

 

 

 

 

 

 صنعت 
 صرفه جویي حاصل از اجرای طرح های صنعتي   -

 صوب و اثربخشي حاصل از اجرای استانداردهااستانداردهای م  -

 قانون اصالح الگوی مصرف 26جرایم مربوط به آئين نامه اجرایي ماده   -

 

 حمل و نقل 

 تعداد خودروهای دوگانه سوز کشور  -

 و فروش آن CNGاحداث و راه اندازی جایگاه های   -

 و نقل بخش حمل استاندارد مصرف سوخت در  صرفه جویي حاصل از اجرای  -

 

 عرضه و تأمين انرژی  
 صرفه جویي حاصل از جمع آوری و تبدیل استفاده کننده غيرمجاز به انشعاب مجاز -

 های توزیع برق کاهش تلفات در شرکت -

 

 ای انرژیضقاجداول بهينه سازی عرضه و ت -9-11-1
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در بخش صنعت و صرفه جویی حاصل از سازمان بهره وری انرژی های مصوب توسط ( : پروژه0-251جدول )

 0812-14های سال طیاجرای  آن 

 عنوان پروژه 

 صرفه جویی حاصل از اجرای کامل طرح برآورد 

 انرژی الكتریكی 

  (ساعتمیلیون کیلووات)

 ارزش صرفه جویی 

 )میلیارد ریال( 

    0812سال     
 5.6 45.5 تبديل سیستم انتقال پنوماتیكی به مكانیكی در فرآيند تولید سیمان کارخانه آرتا اردبیل -

    0818سال     

 6.5 3.5 جايگزينی الواتور به جاي ايرلیفت در فرآيند تولید سیمان در کارخانه سیمان اردستان -

 8.6 3.3 ايگزينی الواتوربه جاي ايرلیفت در فرآيند تولید سیمان در کارخانه سیمان خوزستانج -

 5.5 2.2 جايگزينی کوره القايی موجود با کوره القايی پربازده در کارخانه ريخته گري اصفهان -

 1.3 0.5 دستگاه الكتروموتور موجود با راندمان باال در شرکت تولید کانی فرآوران 0تعويض  -

 7.0 2.8 جايگزينی الواتور به جاي ايرلیفت در فرآيند تولید سیمان در کارخانه سیمان شاهرود -

 هاي گريت کولر درمدار بسته نمودن آسیاب سیمان و استفاده از درايو در فن -
 کارخانه سیمان اردستان    

4.3 10.7 

 39.6 16.6 جمع

   0814سال     

فرسوده با لوازم راندمان باال  یخانگ زريو فر زريفر لخچاي خچال،ي ینيگزيجا -
 لیامرسان و الكترواست رآسا،يتوسط سه شرکت حا

1.3 3.3 

 یکان دیشرکت تول کيدستگاه الكتروموتور موجود با راندمان باال در  0 ضيتعو -
 دستگاه الكتروموتور راندمان باال 0فرآوران با 

4.3 10.8 

 5.5 2.2 پربازده يیاصفهان با کوره القا يگرختهيجود در کارخانه رمو يیکوره القا ینيگزيجا -

در شرکت افروغ )با  یالمانیف LEDبا المپ  ياالمپ رشته دیخط تول کي ینيگزيجا -
 شعله المپ( ونیلیم 1ساالنه  دیتول تیظرف

1260.0 3150.0 

شاهرود،  مانیس يهاکارخانه دیدر خطوط تول فتیرليا يالواتور به جا 3 ینيگزيجا -
 داراب، دشتستان، هرمزگان

12.1 30.3 

 7.0 2.8 اردستان مانیدر کارخانه س مانیس ابیمدار بسته نمودن آس  -

 3206.9 1282.8 جمع

 
و اثربخشی  0814و  0818های ( : استانداردهای مصوب و به روز شده و معیار مصرف در سال0-253جدول )

 (0) حاصل از اجرای استانداردها
 دستگاه()

 شرح
پتانسیل صرفه جویی ساالنه 

 ناشی از اجرای استانداردها

و  یمیپتروش يهامشتمع ،يمرکز یتیلیوتي يدر واحدها يمصرف انرژ يساز نهیاستاندارد و به نيتدو
 نفت و گاز يهاشگاهيپاال

1.3 

 0.3 (NGL) عيگاز ما يدر واحدها يمصرف انرژ اریاستاندارد و مع نيتدو

 0.4 يینمک زدا يدر واحدها يمصرف انرژ اریاندارد و معاست نيتدو

 4.0 کشور يهاياستاندارد مصرف سوخت در مرغدار نيتدو

 0.6 چوب و کاغذ عيدر صنا ياستاندارد مصرف انرژ نيو تدو يبازنگر

 نيو تدو يارائه راهكارها، بازنگر ه،یدو واحد روغن موتور و دو واحد روغن تصف يانرژ يزیمم
 هیارد روغن موتور و روغن تصفاستاند

1.0 

 یدر واحدها یمصرف انرژ ارياستاندارد و مع نیصورت گرفته  و تنها تدو 4939جدول، در سال  نیا یاستانداردها ی/ بازنگر نیتدو یقراردادها ی( اجرا4
 انجام شده است. 4931در سال  یینمکزدا
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قانون اصالح الگوی  21اجرایی ماده ئین نامه واحدهای تولیدی و بازرسی شده براساس آ( : 0-251جدول )

 )وزارت نیرو(  0818مصرف در سال 

 صنعت
تعداد واحدهای 

 تولیدی

تعداد واحدهای 

 بازرسی شده

عدم انطباق 

 الكتریكی

جرایم محاسبه 

 شده

عدم وجود 

 اطالعات

 96 68 164 396 526 آجر ماشینی

 10 25 35 65 69 سیمان 

 2 - 2 7 144 آبمیوه

 - 7 7 41 136 و سرامیک کاشی

 8 1 9 34 368 کمپوت

 1 2 3 8 76 اوراق فشرده چوبی

 - 3 3 10 10 تاير و تیوب

 - - - 3 66 روغن نباتی 

 1 - 1 13 18 شكر 

 5 7 12 28 262 گچ

 2 1 3 3 - فوالد

 36 - 36 - - لبنی

 3 - 3 - - سرب و روي

 164 114 278 608 1675 جمع

 

 0818قانون اصالح الگوی مصرف در سال  21میزان جرایم مربوط به آئین نامه اجرایی ماده ( : 0-211جدول )

 )وزارت نیرو( 

 صنعت
انرژی مصرف ساالنه واحدهای 

 ساعت(تولیدی )میلیون کیلووات

مازاد مصرف انرژی ساالنه 

 ساعت()میلیون کیلووات

 جریمه نهایی 

 )میلیون ریال(

 8555.0 25.4 75.4 آجر ماشینی

 28896.6 370.4 3514.0 سیمان 

 - - - آبمیوه

 2321.6 19.4 98.6 کاشی و سرامیک

 803.5 1.5 1.9 کمپوت

 427.4 3.4 24.7 اوراق فشرده چوبی

 5690.8 25.7 81.0 تاير و تیوب

 - - - روغن نباتی 

 - - - شكر 

 1219.4 4.8 20.5 گچ

 418.5 4.9 27.0 فوالد

 - - - لبنی

 - - - سرب و روي

 48332.8 455.5 3843.1 جمع

 

 )دستگاه(                                                              0814( : تعداد خودروهای دوگانه سوز کشور تا پایان سال 0-210جدول )

 0832-14 0814 0832-18 شرح / سال  

- 914496 تبديل کارگاهی      
 

914496 

 2540838 143000 2397838  اي تبديل کارخانه    

 3455334 143000 3312334 تعداد خودروهاي دوگانه سوز       
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  0835-14های  طی سالاندازی شده  احداث و راه CNG هایجایگاهتعداد ( : 0-212جدول )

 سال 
 تک منظوره 

 جمع دو منظوره 
 صنایع دفاع خصوصی غیرخصوصی

 132 - - 3 135 1310قبل از سال 

1310 30 4 - 19 53 

1316 59 15 - 149 223 

1313 125 38 77 183 423 

1311 44 15 133 182 374 

1311 52 33 168 197 450 

1315 3 41 128 54 226 

1311 5 26 67 27 125 

1312 13 36 71 49 169 

1313 2 13 45 21 81 

1314 4 14 41 44 52 

 4341 203 210 432 420 ها )از ابتدای اجرای طرح(تعداد کل جایگاه

 23 42 45 12 3 های در حال ساختتعداد جایگاه

 4325 230 235 256 424 جمع کل  

 های نفتی ایران.  شرکت ملی پخش فرآوردهمأخذ: 

 (0) 0831-14های  در کشور طی سال CNG( : میزان فروش 0-218جدول )
 )میلیون مترمکعب(                                                                                                                               

  CNG فروشمیزان  سال

1313 1841 

1311 3384 

1311 5545 

1315 6244 

1311 6215 

1312 6665 

1313 2062 

1314 2412 

 های نفتی ایران. کت ملی پخش فرآوردهمأخذ: شر( 4                      
 

 در بخش حمل و نقل استاندارد مصرف سوخت  یاز اجرا یناش ییصرفه جوبرآورد میزان  : (0-214جدول )
 )هزار بشکه معادل نفت خام(      

 موتورسیكلت خودروهای سبک  سال

1310 149.4 113.7 

1316 367.3 375.1 

1313 613.1 647.2 

1311 1138.1 927.6 

1311 1937.0 1307.9 

1315 3005.3 1767.1 

1311 3899.7 2131.3 

1312 4443.9 2365.1 

1313 5098.8 2643.5 

1314 5557.5 2738.6 
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سبک  یها براساس استاندارد خودروها كلتیکربن موتورس دیاکس یانتشار د یبازه بند( : 0-215جدول )

 کربن دیاکس یانتشار د اریمع نییو تعمصرف سوخت  -و دوگانه سوز( یزلید ،ینی)بنز
 

 محدوده  رتبه 

A  انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار  45معيار منهای 

B  درصد معيار 45معيار منهای  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   3معيار منهای 

C  صد معياردر 3معيار منهای  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   9معيار منهای 

D  درصد معيار 9معيار منهای  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   9معيار به عالوه 

E  درصد معيار 9معيار به عالوه  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   3معيار به عالوه 

F  صد معياردر 3معيار به عالوه  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   45معيار به عالوه 

G  درصد معيار 45معيار به عالوه  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   24معيار به عالوه 

 

 

ای و خارج بازه بندی برچسب انرژی موتورهای دیزلی خودروهای سنگین و نیمه سنگین جاده( : 0-211جدول )

 ف سوختمصر –ای و ماشین آالت راهسازی، ساختمانی، معدنی و کشاورزی جاده
 

 محدوده  رتبه 

A  انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   5معيار منهای 

B  درصد معيار 5معيار منهای  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   9معيار منهای 

C  درصد معيار 9معيار منهای  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   4معيار منهای 

D  درصد معيار 4معيار منهای  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   4معيار به عالوه 

E  درصد معيار 4معيار به عالوه  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   9معيار به عالوه 

F  درصد معيار 9معيار به عالوه  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   5معيار به عالوه 

G  درصد معيار 5معيار به عالوه  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤رصد معيار  د 7معيار به عالوه 

 

 

مصرف  –ها براساس استاندارد موتورسیكلتانتشار دی اکسید کربن موتورسیكلت( : بازه بندی 0-211جدول )

                                                                                                        و تعیین معیار انتشاردی اکسید کربن سوخت

 
 محدوده  رتبه 

A  انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   49معيار منهای 

B  درصد معيار 49معيار منهای  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   6معيار منهای 

C  درصد معيار 6يار منهای مع <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   2معيار منهای 

D  درصد معيار 2معيار منهای  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤  درصد معيار2معيار به عالوه 

E  درصد معيار 2معيار به عالوه  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   6معيار به عالوه 

F  درصد معيار 6به عالوه معيار  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   49معيار به عالوه 

G  درصد معيار 49معيار به عالوه  <انتشار دی اکسيد کربن   ≤درصد معيار   41معيار به عالوه 
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  های توزیع( : کاهش تلفات در شرکت0-211( : برآورد صرفه جویی ساالنه ناشی از           جدول )0-213جدول )

 0814و  0818های برق در سال                             انشعاب به جمع آوری و تبدیل استفاده کننده غیرمجاز   

 ساعت()میلیون کیلووات                                                             ساعت()میلیون کیلووات      0814مجاز در سال                     

 0814 0818 نام شرکت توزیع  برآورد صرفه جویی ساالنه نام شرکت توزیع     

 366 296 شهرستان تبريز  12625 شهرستان تبريز

 347 414 آاربايشان شرقی  27070 آاربايشان شرقی

 604 771 آاربايشان غربی  40930 آاربايشان غربی

 240 237 استان اردبیل  46295 استان اردبیل

 395 347 شهرستان اصفهان  145 شهرستان اصفهان

 772 785 استان اصفهان  1380 صفهاناستان ا

 224 226 چهارمحال و بختیاري  1780 چهارمحال و بختیاري

 501 566 استان مرکزي  21310 استان مرکزي

 424 526 استان همدان  38730 استان همدان

 321 395 استان لرستان  100845 استان لرستان

 1391 1466 تهران بزرگ  108065 تهران بزرگ

 2272 2110 استان تهران  103880 تهران استان

 908 1098 استان البرز  49575 استان البرز

 415 435 استان قم  7325 استان قم

 449 531 شهرستان مشهد  - شهرستان مشهد

 891 700 خراسان رضوي  - خراسان رضوي

 125 100 خراسان شمالی  2975 خراسان شمالی

 134 137 یخراسان جنوب  465 خراسان جنوبی

 1464 1813 شهرستان اهواز  735140 شهرستان اهواز

 2673 2746 استان خوزستان  738200 استان خوزستان

 274 393 کهگیلويه و بويراحمد  68165 کهگیلويه و بويراحمد

 271 304 استان زنشان  53845 استان زنشان

 376 309 استان قزوين  9090 استان قزوين

 191 177 استان سمنان  2935 استان سمنان

 748 844 سیستان و بلوچستان  106870 سیستان و بلوچستان

 537 642 استان کرمانشاه  106055 استان کرمانشاه

 232 230 استان کردستان  25660 استان کردستان

 232 312 استان ايالم  5630 استان ايالم

 729 859 شهرستان شیراز  205495 شهرستان شیراز

 612 643 استان فارس  55505 فارس استان

 772 858 استان بوشهر  83820 استان بوشهر

 496 496 شمال استان کرمان  16690 شمال استان کرمان

 804 817 جنوب استان کرمان  110295 جنوب استان کرمان

 629 675 استان گیالن  5580 استان گیالن

 955 1045 استان مازندران  27905 استان مازندران

 429 321 غرب استان مازندران  11490 غرب استان مازندران

 441 410 استان گلستان  6290 استان گلستان

 1466 1380 استان هرمزگان  65020 استان هرمزگان

 389 295 استان يزد  3085 استان يزد

 25499 26709 جمع  3006160 جمع
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 مروري بر تحوالت بازار جهاني انرژي  -1-3

  نفت: 

  سال.  1/21میلیارد بشکه با عمري بالغ بر  6/1691به میزان  3112وجود ذخایر تثبیت شده نفت جهان در سال 

  اي ذخایر نفت میلیون بشکه 1/2193ذخایر نفت جهان متأثر از كاهش  اي میلیون بشکه 2/3291كاهش

 . OECDاي ذخایر كشورهايمیلیون بشکه 8/1211افزایش و  OECDكشورهاي غیر 

  درصد از ذخایر نفتي جهان به سه كشور ونزوئال، عربستان سعودي و كانادا. 6/22اختصاص 

  به  3112میلیون بشکه در سال  2/2182اختصاص بیشترین حجم كاهش ذخایر نفت خام جهان به میزان

، افزایش تولید و كاهش اكتشافات میادین جدید نفتي در كشور برزیل به دلیل قدیمي بودن میادین نفتي

 آبهاي عمیق برزیل. 

  میلیون بشکه ذخایر تثبیت شده در منطقه اروپا و اورآسیا نسبت به سال قبل تحت تأثیر  6/619افزایش

 افزایش ذخایر كشور نروژ و  علي رغم  كاهش ذخایر كشور روسیه.

  درصد نسبت به سال قبل از آن.   1/2با رشد  3112ل میلیون تن نفت خام در سا 1/2882تولید 

  2/31درصد به آمریکاي مركزي و جنوبي،  9/9درصد از كل تولید نفت جهان به آمریکاي شمالي،  1/19اختصاص 

 درصد به آسیا و اقیانوسیه.  9/9درصد به آفریقا و  2/9درصد به خاورمیانه،  2/21درصد به اروپا و اورآسیا، 

 رین حجم افزایش تولید نفت جهان به ایاالت متحده آمریکا در منطقه آمریکاي شمالي به اختصاص بیشت

 دلیل افزایش تولید در ذخایر ساحلي به ویژه نفت شل در این منطقه.

  نفت مکزیك نسبت به سال قبل به دلیل افت فشار مخازن نفتي و قدیمي بودن تولید میلیون تن  2/8كاهش

 سوزي شدید در یکي از مهمترین تأسیسات نفتي این كشور.  آتشمیادین نفتي و نیز وقوع 

 ها و  اختصاص بیشترین حجم كاهش تولید نفت در میان كشورهاي عضو اوپك به كشور لیبي به دلیل ناآرامي

  عدم پیشرفت مذاكرات بازگشایي تأسیسات نفتي تعطیل شده.

  میلیون تن افزایش  2/2و  8/6انگلستان با افزایش حجمي قابل مالحظه تولید نفت خام دو كشور روسیه و

نسبت به سال قبل. افزایش تولید نفت خام در روسیه به دلیل افزایش سهم این كشور در بازار در رقابت با 

ها.  رغم كاهش قیمت علي ،هاي انرژي كوچك و متوسط كشورهاي عضو اوپك و افزایش تولید توسط شركت

ها در میادین جدید نفتي در دریاي شمال و تولید  گذاري فزایش سرمایهافزایش تولید نفت انگلیس به دلیل ا

 در این میادین.

  درصد كاهش در یمن به  1/62بیشترین كاهش تولید نفت خام در منطقه خاورمیانه نسبت به سال قبل با

 هاي میادین نفتي.  این كشور و متوقف شدن فعالیت هاي موجود در دلیل ناآرامي

 ت جهاني در تمامي مناطق به استثناي منطقه آفریقا نسبت به سال قبل.افزایش تولید نف 

  میلیون تن نسبت به سال قبل در منطقه آسیا و اقیانوسیه به دلیل  1/2افزایش تولید نفت چین به میزان

 ها در این كشور توسط شركت پتروچاینا. افزایش قابل مالحظه حفاري
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   میلیون تن نسبت به سال قبل از آن.  9/66با افزایش   3112 میلیون تن نفت خام در سال 9/2823مصرف 

  درصد مصرف نفت خام جهان شامل مصرف بخش تبدیل، خود مصرفي بخش انرژي و مصرف  1/21اختصاص

 .OECDدرصد باقیمانده به كشورهاي غیر  9/23و اختصاص  OECDنهایي به كشورهاي 

  درصدي از كل مصرف نفت خام  2/31سهمي معادل  میلیون تن و 1/181مصرف ایاالت متحده آمریکا با

میلیون تن نسبت به  2/36و با افزایش مصرفي معادل  جهان كننده نفت جهان، داراي مقام نخست مصرف

 به دلیل كاهش قیمت سوخت و افزایش رانندگي در این كشور. قبل سال 

  كننده نفت  ن بزرگترین مصرفدرصد به عنوا 2/12میلیون تن و سهمي معادل  2/212كشور چین با مصرف

 و مقام دوم مصرف نفت خام جهان بعد از ایاالت متحده آمریکا. OECDخام در میان كشورهاي غیر 

  و در نتیجه افزایش موجودي انبارهاي نفت جهان. 3112پیشي گرفتن مصرف نفت خام جهان از تولید آن در سال 

 نسبت به سال قبل. 3112ناي منطقه آفریقا در سال افزایش مصرف نفت خام در تمامي مناطق جهان به استث 

  اختصاص بیشترین كاهش حجمي مصرف نفت خام در جهان مربوط به كشورهاي ژاپن، لیبي و انگلستان به ترتیب

میلیون تن نسبت به سال قبل به دلیل كاهش واردات این محصول در ژاپن ناشي از  1/2و  9/2، 1/11به میزان 

كاهش فصلي، تغییر در ناوگان حمل و نقل ژاپن به ویژه خودرو و بازگشت به انرژي  عوامل ساختاري مانند

 انگلستان.هاي  كاهش مصرف این محصول در پاالیشگاه و در لیبي هاي ناشي از جنگ اي، بروز نآرامي ههست

 دي، بیشترین افزایش حجمي مصرف نفت خام در جهان مربوط به چین، ایاالت متحده آمریکا، عربستان سعو

میلیون تن نسبت به سال  2/2و  1/2، 1/12، 6/19، 2/36، 1/21روسیه، الجزایر و بلژیك به ترتیب به میزان 

و افزایش نفت خام قبل به دلیل افزایش مصرف بخش پاالیشگاهي چین طي ده سال اخیر، كاهش قیمت 

رشد  ،عربستان سعودي هاي رانندگي در ایاالت متحده آمریکا، افزایش مصرف نفت در داخل پاالیشگاه

اقتصادي و افزایش جمعیت و استفاده از این محصول جهت تولید برق در این كشور، افزایش میزان مصرف 

به دلیل افزایش و نیز و ادامه روند مدرنیزه شدن این كشور، هاي تولید مواد نفتي روسیه  نفت خام در كارخانه

 بلژیك.هاي  مصرف آن در پاالیشگاه

 درصد و همچنین  8/22ین سهم مصرف نفت خام در جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه به میزان اختصاص بیشتر

 میلیون تن. 8/1398بیشترین مصرف نفت خام به كشورهاي این منطقه در بخش پاالیشگاهي به میزان 

  أثر از مت ، عمدتاًنسبت به سال قبل از آن 3112هاي نفت جهان در سال  درصدي ظرفیت پاالیشگاه 2/1رشد

به ویژه ایاالت متحده آمریکا، چین، كلمبیا،  OECDو غیر  OECDافزایش ظرفیت پاالیشي در كشورهاي 

 روسیه و اندونزي. 

  2میلیون بشکه در روز،  2/6و  2/12، 2/18كشورهاي آمریکا، چین و روسیه هریك با ظرفیت پاالیشگاهي 

 كشور بزرگ پاالیش كننده نفت خام در جهان.

 هزار بشکه  2/231شترین افزایش ظرفیت پاالیشي جهان به منطقه آمریکاي شمالي با افزایش اختصاص بی

 در روز نسبت به سال قبل به خصوص در كشور ایاالت متحده آمریکا.
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  افزایش ظرفیت پاالیشي نفت خام در ایاالت متحده آمریکا به دلیل افزایش تولید نفت داخلي این كشور از

 و در نتیجه افزایش ، سود خوبي براي پاالیشگرانWTIاهش چشمگیر قیمت نفت  منابع غیر متعارف و ك

 گذاران بخش خصوصي. انگیزه سرمایه

 هاي نفتي در كشورهاي تولید فرآوردهOECD  2/1، 8/1 ،1/21، 2/22میلیون تن و سهم  9/1981به میزان،  

سنگین، گازمایع و اتان، نفت سفید و  درصدي نفت گاز، بنزین موتور،  نفت جت، نفت كوره 3/18و  2/1، 9/1

 .3112ها در سال ها از كل تولید فرآوردهسایر فرآورده

 و  8/2928، به ترتیب به میزان 3112هاي نفتي در جهان در پایان سال  تولید و مصرف نهایي فرآورده

 میلیون تن.  2/2633

  هاي نفتي در كشورهاي  درصدي مصرف ساالنه فرآورده 2/1كاهشOECD  درصدي آن در  6/2و افزایش

 تا كنون.  3112از سال  OECDكشورهاي غیر 

 هاي عمده نفتي جهان به نفت گاز و نفت سفید به  اختصاص بیشترین و كمترین سهم از مصارف فرآورده

 درصد. 2/1و  6/22میزان 

 3112درصد در سال  2/62هاي نفتي جهان به بخش حمل و نقل با  اختصاص باالترین سهم از مصارف انرژي فرآورده. 

 به ترتیب به دو منطقه آسیا و  ،3112در سال  هاي نفتي اختصاص بیشترین حجم مصرف نهایي فرآورده

 میلیون تن افزایش نسبت به سال قبل.  2/11و  6/32 میزان خاورمیانه به و اقیانوسیه 

  میلیون تن. 3/1991و  8/3112، به ترتیب به میزان 3112واردات و صادرات نفت خام در جهان در پایان سال 

  درصدي واردات نفت خام ایاالت متحده آمریکا نسبت به سال قبل به عنوان  نخستین واردكننده  1/2كاهش

و افزایش تولید داخلي این كشور و به نامتعارف نفتي برداري از منابع  نفت در جهان به دلیل افزایش بهره

 ورهاي تولیدكننده به خصوص كشورهاي خاورمیانه.به سایر كش آمریکاوابستگي دنبال آن كاهش 

  میلیون تن كاهش  2/9اختصاص بیشترین كاهش واردات نفت خام بعد از ایاالت متحده آمریکا به كشور ژاپن با

 .وري انرژينسبت به سال قبل به دلیل نتایج حاصل از عوامل ساختاري مانند جایگزیني سوخت و اقدامات بهره

  نفت خام به ترتیب به منطقه آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه به میزان ات كمترین وارداختصاص بیشترین و

 .3112میلیون تن در سال  9/31و  1/982

  میلیون  8/333و  9/222اختصاص رتبه اول و دوم به دو كشور عربستان سعودي و روسیه هریك به میزان

 .3112 تن به عنوان بزرگترین صادركنندگان نفت خام جهان در سال

  به كشورهاي  لیبي در آفریقا و عربستان سعودي 3112اختصاص بیشترین كاهش صادرات نفت خام در سال ،

 میلیون تن نسبت به سال قبل.  1/33و  2/32در خاورمیانه به ترتیب به میزان 

 ان هاي داخلي در این كشور و در عربست ها و جنگ كاهش صادرات نفت خام لیبي به دلیل وقوع ناآرامي

سعودي به دلیل باال رفتن مصرف داخلي نفت خام براي تولید برق و تأمین خوراک براي تقاضاي فزاینده 

 هاي داخلي. پاالیشگاه
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  میلیون تن افزایش به دلیل  3/11اختصاص بیشترین افزایش حجم صادرات نفت خام به كشور كانادا با

  از كانادا به آمریکا. برداري از دو خط لوله بزرگ انتقال نفت خام سنگین بهره

 2/1338و  1/1113، به ترتیب به میزان 3112در جهان در پایان سال  هاي نفتي واردات و صادرات فرآورده 

 میلیون تن.

 هاي نفتي در جهان به كشورهاي سنگاپور، هلند، ایاالت متحده  اختصاص بزرگترین واردكنندگان فرآورده

 درصد. 8/2و  1/2، 2/2، 2/1، 2/9 دلیك با سهمي معا آمریکا، چین و ژاپن هر

 هاي نفتي نسبت به سال گذشته در منطقه آسیا و بیشترین افزایش حجم واردات فرآورده اختصاص

 میلیون تن.  1/2و  1/2اقیانوسیه، به خصوص مربوط به دو كشور سنگاپور و هندوستان به ترتیب به میزان 

  ش واردات نفت گاز و نفتا به ترتیب به میزان یعمدتاً به دلیل افزاهاي نفتي در سنگاپور  افزایش واردات فرآورده

هاي نفتي در هندوستان عمدتاً به دلیل  و افزایش واردات فرآوردهمیلیون تن نسبت به سال قبل  3/1و  1/3

 . میلیون تن نسبت به سال قبل 1/1 و  1/3 گاز مایع در این كشور و به میزان كك نفتي و  افزایش واردات

 هاي چین، رشد تولید  هاي كارخانه ، به دلیل كاهش فعالیت3112هش قابل مالحظه قیمت نفت خام در سال كا

نفت اوپك، به توافق نرسیدن اعضاي اوپك بر سر كاهش تولید، افزایش ارزش دالر به دنبال افزایش نرخ بهره 

ید نفت آمریکا از منابع غیر متعارف، آمریکا، عرضه بیش از حد نفت خام به بازار نفت جهان به دلیل افزایش تول

كشور عربي دیگر حاشیه خلیج  2تنش میان ایران و عربستان سعودي و قطع رابطه دیپلماتیك عربستان و 

 فارس با ایران موجب نوسان شدید قیمت نفت در منطقه خاورمیانه به عنوان منبع اصلي تأمین نفت.

  نسبت به  3112ت خام سبك و سنگین ایران در سال درصدي قیمت نف 2/29و  3/21كاهش قابل مالحظه

 سال قبل از آن.

 

 گازطبیعي: 

  سال. 8/23با عمري معادل  3112تریلیون متر مکعب در سال  9/186برآورد ذخایر گازي جهان به میزان 

  درصد،  اروپا و اورآسیا 8/23: خاورمیانه 3112سهم مناطق مختلف دنیا از ذخایر گازطبیعي جهان در سال 

درصد و آمریکاي مركزي  8/6درصد، آمریکاي شمالي  2/1درصد، آفریقا  2/8درصد، آسیا و اقیانوسیه  2/21

 درصد. 1/2و جنوبي 

 هاي گذارياختصاص بیشترین افزایش در میزان ذخایر گازطبیعي به كشور چین به دلیل انجام سرمایه

ه میادین پیرتر، اكتشاف و توسعه میادین هایي جهت توسعسنگین در بخش باالدست این بخش و اجراي طرح

 سنگ.هاي عمیق، شیل گازي و گاز حاصل از زغالدر آب

 ( هاي و توقف برخي پروژه میلیارد متر مکعب 6/82اختصاص كاهش شدید حجم ذخایر گازطبیعي به روسیه

 هاي غرب علیه این كشور.توسعه میادین گازي در پي اعمال تحریم
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  در مقایسه با سال قبل از آن . 3112ذخایر گازطبیعي ایران و قطر در سال ثابت باقي ماندن حجم 

  درصد  6/1با افزایش رشدي معادل  3112میلیارد متر مکعب گازطبیعي در جهان در سال  6/2291تولید

 نسبت به سال قبل از آن.

  3/31یکاي شمالي درصد، آمر 1/21سهم مناطق مختلف دنیا از تولید گازطبیعي جهان : اروپا و اورآسیا 

درصد و آمریکاي مركزي و جنوبي  8/2درصد، آفریقا  8/12درصد، آسیا و اقیانوسیه  3/16درصد، خاورمیانه 

 درصد. 1/2

  .تولید بیش از یك سوم گازطبیعي جهان توسط دو كشور ایاالت متحده آمریکا و روسیه 

  نسبت به سال قبل، به كشورهاي  3112اختصاص بیشترین افزایش و كاهش حجم تولید گازطبیعي در سال

 میلیارد متر مکعب كاهش. 1/16میلیارد متر مکعب افزایش و  6/26آمریکا و هلند به ترتیب با 

  1/3و افزایش رشد  3112در سال میلیارد مترمکعب  3/1126و  9/1121واردات و صادرات گازطبیعي به میزان 

 دي صادرات در دوره مشابه. درص 1/1و  افزایش  نسبت به سال قبلواردات  درصدي

 8/68  درصد به صورت  3/21درصد سهم مبادله گازطبیعي از طریق خط لوله وLNG . 

  تجارت جهاني كاهشLNG  3112میلیارد مترمکعب در سال  1/233به  3112میلیارد مترمکعب در سال  1/232از. 

 و همچنین  گاز طبیعي در بخش نیروگاهيتقاضاي  اي در ژاپن منجر به كاهش اندازي مجدد راكتورهاي هسته راه

 .حاكم بودن هواي نه چندان سرد زمستاني در منطقه اروپا منجر به كاهش تقاضاي گاز در بخش خانگي

  3112در سال  8/1111به  3112میلیارد مترمکعب در سال  2/1121درصدي مصرف نهایي گازطبیعي  از  1/1كاهش . 

  درصد از مجموع مصرف گاز طبیعي به خود 3/32گاز جهان و اختصاص آمریکا همچنان بزرگترین مصرف كننده 

 .OECDي غیردرصدي  در كشورها 2/1و افزایش  OECDدرصدي مصرف گازطبیعي در كشورهاي   8/1كاهش  و

  كننده گاز جهاندرصد در جایگاه نخست در میان مناطق مصرف 6/23منطقه اروپا و آسیا با سهم. 

  هایي گازطبیعي جهان به دو كشور اسلواكي و ایاالت متحده آمریکا.درصد مصرف ن 3/62اختصاص 

 3 مصرف گاز طبیعي در چین ناشي از سیاستهاي جدید كاهش درصدي 8/13 افزایشCO  ناشي از مصرف

افزایش و  كاهش دما در مناطق شمالي چینكشور به دلیل نفت و جایگزیني گازطبیعي در این  ،سنگزغال

 در نتیجه تبدیل این كشور به بزرگترین مصرف كننده گاز پس از آمریکا. ومصرف گاز بخش خانگي 

 هاي صنعت، خانگي، تجاري و عمومي، مصارف غیر انرژي، حمل و نقل، كشاورزي  و سایر مصارف سهم بخش

و  6/1،   9/6، 2/11، 8/13، 6/39، 2/28به ترتیب به میزان  3112از مجموع مصارف نهایي گازطبیعي در سال 

 درصد. 3/1

  نوسان در قیمت گازطبیعي در بازارهاي مختلف نسبت به سال گذشته با كاهش در بازار كانادا و ایاالت

درصدي در   9/26درصدي و همچنین كاهش  9/31و   2/31، 1/21، 1/28متحده، آلمان و انگلیس به ترتیب 

 بازار سیف ژاپن.
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 برق: 

  كل ظرفیت نصب شده برق كشورهايOECD   2/3با رشد گیگاوات 8/3861به میزان   3112سالدر پایان 

 .آناز درصدي نسبت به سال قبل 

  هاي برق كشورهاي درصدي از كل ظرفیت نصب شده نیروگاه 2/61سهمOECD هاي حرارتي،   به نیروگاه

ي و هاي باددرصدي به نیروگاه 2/1اي، هاي هستههدرصدي به نیروگا 6/11هاي آبي، درصدي به نیروگاه 2/16

 .3112ها در سال درصد به سایر نیروگاه 1/2

  هاي برق كشورهاي درصد ظرفیت نیروگاه 2/61اختصاصOECD   به چهار كشورایاالت متحده آمریکا، ژاپن

 آلمان و كانادا .

 برق در كشورهاي تراوات ساعت  6/11833 تولیدOECD  درصد از برق كشورهاي  9/21و تولید  3112در سال

OECD  درصد از  6/11درصد از انرژي آبي و  2/12اي، درصد از انرژي هسته 3/18هاي فسیلي، تاز سوخ

 هاي تجدید پذیر و پسماندها .سایر انرژي

  از منابع مختلف در كشورهاي  درصد( 3/1) رشد تولید برقنزولي روندOECD   و در مقایسه با  3112در سال

تقاضاي گاز این منطقه، در نتیجه كاهش وقفه تقاضاي  يكاهش ب اروپا، خش صنعتبركود دلیل به سال قبل 

هاي گازسوز آلمان، نیروگاهي و همچنین به دلیل كاهش سهم گاز در تولید برق در نیروگاهبخش گاز در 

هاي گازي جدید به به دلیل بال استفاده ماندن نیروگاه بزرگترین بازار برق اروپا و كاهش سهم گاز در اسپانیا

هاي سنگین بخاطر رعایت نکردن انتشار كربن و همچنین تعطیلي بسیاري از پرداخت جریمه مدت طوالني و

 .3112هاي زغال سوز در انگلستان در سال نیروگاه

 ( به كشور دانمارک به دلیل برنامه 3/29اختصاص باالترین سهم برق بادي از كل برق تولیدي ،)ریزي درصد

 .تولید برق در سواحل دریاانرژي و  این زاجهت توسعه روند استفاده هرچه بیشتر 

  نسبت به سال   درصد 9/1 معادل يبا رشد 3112ساعت برق در جهان در سال  تراوات 6/32912تولید ناویژه

 درصد از كل تولید برق جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه. 1/23قبل از آن و اختصاص 

 اي و رسیدن تولید برق هسته 3111گاه فوكوشیما در سال  اي ژاپن پس از حادثه در نیروتوقف تولید برق هسته

 هاي فسیلي.درصد تولیدبرق این كشور با تکیه بر سوخت 1/81به صفر و تولید  3112در اكتبر 

 عملي كردن تعهدات بین المللي در زمینه تغییرات پذیر در چین با هدف هاي تجدیدافزایش استفاده از انرژي

رقباي صنعتي خود در زمینه تولید  نسبت به سایر این كشور بیشترمایه گذاري یي و همچنین سرآب و هوا

 در جهان. انرژي

  هاي قابل درصد تولید برق از سوخت 8/32چین بزرگترین كشور تولید كننده برق جهان با در اختیار داشتن

 به بعد. 3111ال برق دنیا از س  كننده گذاشتن آمریکا به عنوان بزرگترین تولید سر  احتراق  و پشت

 2/23سنگ و گازهاي حاصل از آن در جهان با در اختیار داشتن سهم  جایگاه نخست چین در تولید برق از زغال 

 2/13و  هاي قابل احتراقدرصدي مصرف آن نسبت به سایر سوخت 8/92درصد از مصرف این سوخت و سهم 



      

 
   1292ترازنامه انرژي سال  211

 

 .3112چین در سال بر بازار ماندن این سوخت باقي حکمفرما درصدي از كل تولید برق این كشور در منطقه و 

 ها، خود مصرفي بخش انرژي و سایر  میزان واردات، صادرات، تلفات انتقال و توزیع، مصارف داخلي نیروگاه

 2/2و  2/828، 1/1328، 2/1968، 1/691 ،8/111 به ترتیب بالغ بر 3112 مصارف برق جهان در سال

 ساعت. تراوات

 به ترتیب به مناطق آمریکاي  3112ات انتقال و توزیع از تولید ناویژه برق در سال اختصاص كمترین سهم تلف

و بیشترین سهم تلفات انتقال و توزیع از درصد  1/8و  2/1 ،1/6با  و اروپا و اورآسیا  آسیا و اقیانوسیه، شمالي

و  جنوبي، آفریقا آمریکاي مركزي ودرصد به ترتیب به مناطق  1/11و  1/12 ،1/12تولید ناویژه برق با 

 خاورمیانه.

  درصد به بخش صنعت،  2/23با اختصاص  3112تراوات ساعت برق در جهان در سال  1/19826مصرف نهایي

 2/1درصد به بخش كشاورزي،  8/3درصد به به بخش تجاري و عمومي،  1/33درصد به بخش خانگي،  1/31

 درصد به سایر مصارف. 1/2درصد به بخش حمل و نقل و 

  درصدي و كند شدن آهنگ رشد  8/2و رشد  يدرصد 8/32بزرگترین مصرف كننده برق جهان با سهم چین

مصرف برق در این كشور به دلیل كند شدن روند رشد اقتصادي، انجام اصالحات ساختاري در اقتصاد این 

بیشتر به بخش  ریزي در چین براي تغییر مسیر به سمت مدل اقتصاد با شدت انرژي كمتر و توجهكشور، برنامه

 خدمات و گسترش آن بیش از بخش صنایع سنگین و در نتیجه انتظار كاهش نیاز انرژي این كشور در بلندمدت.

  متوسط قیمت برق بخش خانگي و صنعتي در كشورهايOECD  9/9و  1/16به ترتیب به میزان  3112در سال 

 سنت به ازاي هر كیلووات ساعت. 

 شورهاي باالترین قیمت برق در میان كOECD  سنت به ازاي هر  3/16در بخش صنعت مربوط به كشور ژاپن با

 درصد.  8/26كیلووات ساعت و باالترین سهم مالیات در این بخش مربوط به كشور آلمان با 

  باالترین قیمت برق در كشورهايOECD سنت بر هر  1/22دانمارک با  در بخش خانگي مربوط به كشور

 درصد.  3/21مالیات مربوط به همین كشور با  نكیلووات ساعت و باالتری

 در میان كشورهاي  باالترین شاخص قیمت اسميOECD  و یونان مربوط به كشور 9/121خانگي با  بخشدر 

 ژاپن.مربوط به  8/121صنعت با   بخشدر باالترین شاخص قیمت اسمي 

 نروژ.مربوط به كشور  1/62و  1/11به ترتیب با  خانگي و صنعت هاي ترین شاخص قیمت اسمي بخش پایین 

 و  یوناندر كشورهاي  1/121و  8/126با  خانگي و صنعت به ترتیبهاي  باالترین شاخص قیمت واقعي بخش

 نروژ.كشور  مربوط به 3/28و  1/66ترین شاخص قیمت واقعي با  و پایین ژاپن

 

 : اورانیوم 

  و  121، 81، 21هاي هزینه كمتر از جه به محدودهبا تو 3112ذخایر شناخته شده اورانیوم جهان در ابتداي سال

 هزار تن اورانیوم6/1621و  2/2118، 1/3132، 9/626دالر بر كیلوگرم اورانیوم به ترتیب معادل  361
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  هزار تن  8/321درصد از كل ذخایر جهان به منطقه آمریکاي شمالي با داشتن ذخایري معادل  9/28اختصاص

 دالر بر كیلوگرم. 21اورانیوم با هزینه كمتر از 

   دالر بر كیلوگرم اورانیوم به كشورهاي كانادا، برزیل، چین  21اختصاص باالترین میزان ذخایر با هزینه كمتر از

 هزار تن اورانیوم. 2/91و  9/98، 1/128، 3/321و قزاقستان با داشتن ذخایر اورانیوم به ترتیب معادل 

  درصدي نسبت به سال قبل از  8/2هزار تن اورانیوم با كاهش  1/26معادل  3112تولید اورانیوم جهان در سال

درصدي تولید استرالیا ناشي از كاهش قیمت اورانیوم و كاهش  39هزار تن(  2/1آن عمدتاً به دلیل كاهش )

 بودجه اكتشاف آن.

  به درصد  1/1درصد از تولید اورانیوم جهان به منطقه آمریکاي شمالي،  1/19، اختصاص 3112در سال

درصد به آفریقا و  1/12درصد به خاورمیانه،  13/1درصد به اروپا و اورآسیا،  1/22آمریکاي مركزي و جنوبي، 

 درصد به آسیا و اقیانوسیه. 2/13

 

 سنگ: زغال

  سال. 112با طول عمر   3112میلیارد تن حجم ذخایر زغال سنگ جهان در سال  2/891برآورد 

  یر زغال سنگ جهان به پنج كشور ایاالت متحده آمریکا، روسیه، چین، درصد از ذخا 2/13اختصاص بیش از

 استرالیا و هندوستان.

  درصدي آن  8/9و كاهش  3112میلیون تن زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن در سال  8/1689تولید

 . 3112نسبت به سال

  درصد كاهش  1/3هان با میلیون تن انواع زغال سنگ كك شو، حرارتي، لیگنیت و نارس در ج8/1222تولید

سنگ در كشورهاي غیر عضو به دلیل عدم دسترسي به آمار محصوالت حاصل از زغال .نسبت به سال قبل

OECDسنگ در بخش انرژي كشورهایي مانند ریزي براي كاهش قابل مالحظه استفاده از زغال ، برنامه

برداري سهمیه تولید براي معادن در حال بهرهدانمارک، فرانسه و انگلیس، قطع تولید مازاد بر تقاضا و تعیین 

در چین و یا كاهش تولید زغال سنگ ایاالت متحده آمریکا در نتیجه كاهش تقاضا براي زغال سنگ این 

 المللي نیز از دالیل دیگر كاهش تولید زغال سنگ در جهان در دو سال اخیر.كشور چه در سطح ملي و بین

  درصد از كل  2/1درصد و سنگ نفت  8/11، لیگنیت و نارس 2/12و ، كك ش2/12سهم زغال سنگ حرارتي

 سنگ.تولید جهاني زغال

  درصد از كل تولید جهاني. 3/68میلیون تن زغال سنگ در منطقه آسیا و اقیانوسیه و دارا بودن  1/2126تولید 

 بزرگترین  ولید جهاندرصد از ت 11با بیش از  چین، ایاالت متحده آمریکا، هندوستان ، استرالیا و اندونزي

میلیون تن تولید  2/269و  1/218، 1/682، 2/811، 3/2261سنگ جهان به ترتیب با  تولیدكنندگان زغال

 . 3112زغال سنگ در سال 

  و اختصاص رتبه اول زغال سنگ 3112میلیون تن زغال سنگ توسط كشور چین در سال  3/2261تولید  ،
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 .3112درصد به نسبت سال  1/2كشور و كاهش تولید به میزان  درصد از كل تولید( به این 2/22جهان )

  توسط ایاالت متحده آمریکا و دارنده عنوان دومین تولید  3112سنگ در سال میلیون تن زغال 2/811تولید

 درصدي به نسبت سال قبل.  2/11كننده زغال سنگ جهان و با كاهش چشمگیر 

 میلیون تن افزایش )رشدي  2/22جهان به هندوستان با  سنگاختصاص بیشترین افزایش حجم تولید زغال

 درصد( نسبت به سال قبل. 1/2معادل 

  درصدي  2/9و كاهش  3112هاي حاصل از آن در سال  سنگ و فرآوردهمیلیون تن زغال 9/1811مصرف

 نسبت به سال پیش.

  درصد   3/1و 6/11و 8/12، 2/12سهم 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  1/1122مصرف

 درصدي آن نسبت به سال قبل. 1/3كاهش 

  به دلیل تغییر ساختار در بخش انرژي جهان، وضعیت بحراني  3112كاهش مصرف زغال سنگ جهان در سال

هاي تجدیدپذیر، كند شدن روند رشد تقاضاي انرژي و رشد  هاي فسیلي، توسعه و افزایش كاربرد انرژي سوخت

 محیطي در جهان.  هاي زیست سازي صنایع انرژي بر و چالش اقتصادي در جهان، مدیریت مصرف انرژي، بهینه

  سنگ.حاصل از زغالو محصوالت  میلیون تن واردات و صادرات جهاني زغال سنگ  1/1232و  3/1221حجم 

  به منطقه   و محصوالت حاصل از آندرصد از واردات و صادرات جهاني زغال سنگ  1/61و 1/68اختصاص

 .3112آسیا و اقیانوسیه در سال 

  ،اختصاص بیشترین  واردات زغال سنگ جهان و محصوالت حاصل از آن  به كشورهاي هندوستان، چین، ژاپن

كشوراسترالیا، اندونزي، فدراسیون روسیه و چهار به مربوط سنگ جهان كره جنوبي و عمده صادرات زغال 

 كلمبیا.

 سنگ دالر مربوط به كشور فنالند و زغال 1/322سنگ حرارتي بخش صنعت با اختصاص باالترین قیمت زغال

 .3112دالر بر تن در سال  1/211كك شو مربوط به همین كشور با قیمت 

  سنگ منطقه آپاالچي مركزي ایاالت متحده صدي قیمت اسپات زغالدر 6/18، 1/18، 9/32، 2/33كاهش

 سنگ كك شو و حرارتي ژاپن.آمریکا، قیمت شاخص پایه شمال غرب اروپا، قیمت سیف وارداتي زغال

 

 : محیط زیستانرژي و 

   ي نسبت به سال قبل.درصد 8/1افزایش  و 3112در سال جهان در  گیگا تن دي اكسید كربن 2/23انتشار 

 19رصد مربوط به نفت، د 22سنگ، درصد از انتشار دي اكسید كربن ناشي از احتراق زغال 26ختصاص ا 

 .هادرصد آن مربوط به گازطبیعي و مابقي مربوط به سایر سوخت

  تن دي اكسید كربن به ازاي هر نفر. 21/2، برابر 3112سرانه انتشار جهاني دي اكسید كربن در سال 
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   1نفت -3-3

  خایر نفت ذ -1-3-3

ميليون بشکه كاهش نسبت به سال قبل از  3/5330، با 5102مجموع ذخاير تثبيت شده نفت جهان در پايان سال 

، كاهش OECDای ذخاير نفت در كشورهای ميليون بشکه 8/0011ميليارد بشکه رسيد. علی رغم افزايش  6/0631آن به 

به ويژه در برزيل، روسيه و  OECDای در كشورهای غير ن بشکهميليو 0/3135ذخاير نفت جهان عمدتاً متأثر از كاهش 

 6/03عربستان سعودی بوده است. در اين سال، سه كشور ونزوئال، عربستان سعودی و كانادا در مجموع با سهمی معادل 

 اند.  درصد، بيشترين ميزان ذخاير نفت جهان را در اختيار داشته

درصد بوده است. ذخاير نفت  0/01و كانادا  1/02، عربستان سعودی 1/01در اين سال، سهم ذخاير كشور ونزوئال 

كشور ونزوئال در دهه اخير، به علت وجود ذخاير تثبيت شده نفت فوق سنگين و غير متعارف افزايش چشمگيری داشته 

ر نفتی كشورهای های اول و سوم جهان گرديده است. سهم ذخاي است. اين امر موجب ارتقاء جايگاه اين دو كشور به رتبه

، بيش از يك سوم ذخاير نفت جهان و نيمی از 5102درصد بوده است. در سال  0/10عضو اوپك در پايان سال مزبور، 

ذخاير كشورهای عضو اوپك به دو كشور ونزوئال و عربستان سعودی تعلق داشته است. ذخاير نفتی اوپك عمدتاً در منطقه 

توان به عربستان سعودی، ايران، عراق، كويت، قطر و امارات متحده عربی  جمله می خاورميانه قرار گرفته است، كه از آن

 اند.  درصد از ذخاير كل جهان را به خود اختصاص داده 8/00اشاره كرد كه در مجموع  

درصد از  3/01ميليارد بشکه ذخاير معادل  2/813در ميان مناطق مختلف جهان، منطقه خاورميانه با دارا بودن 

خاير تثبيت شده نفت جهان، مقام اول را به خود اختصاص داده است. مناطق آمريکای مركزی و جنوبی، آمريکای كل ذ

درصد از ذخاير  2/5و  6/1، 0/3، 1/00، 0/03شمالی، اروپا و اورآسيا، آفريقا و آسيا و اقيانوسيه نيز به ترتيب با دارا بودن 

، در مناطق و 5102دارند. مهمترين تحوالت بخش ذخاير در سال های بعدی قرار  تثبيت شده نفت جهان در رتبه

 باشد: كشورهای مختلف جهان بدين شرح می

ای ذخاير تثبيت شده در منطقه آمريکای مركزی و جنوبی نسبت به سال قبل ميليون بشکه 8/5031كاهش  –

 زايش ذخاير كشور ونزوئال.عليرغم اف ،تحت تأثير كاهش ذخاير كشورهای برزيل، كلمبيا و ترينيداد و توباگو

ميليون بشکه به دليل  3/3080اختصاص بيشترين كاهش در ذخاير نفت جهان مربوط به كشور برزيل با  –

 قديمی بودن ميادين نفتی، افزايش توليد و كاهش اكتشافات ميادين جديد نفتی در آبهای عميق برزيل.

وپا و اورآسيا نسبت به سال قبل تحت تأثير ميليون بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه ار 6/613افزايش  –

 افزايش ذخاير كشور نروژ و عمدتاً كاهش ذخاير كشور روسيه. 

ميليون بشکه، به دليل اكتشافات  8/0062اختصاص بيشترين افزايش در ذخاير نفت جهان به كشور نروژ، با  –

 جديد در شمال دريای نروژ.

منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل عمدتاً تحت تأثير  ميليون بشکه ذخاير تثبيت شده در 5/583كاهش  –

 كاهش ذخاير كشور عربستان سعودی.

 
 گيرند.   سنگ به دست آمده، در برنمی های مايعی را كه از ساير منابع نظير مشتقات زغال شود و سوخت های قيردار، مايعات و ميعانات گازی می ( شامل نفت خام، شيل، شن0
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ميليون بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه آفريقا نسبت به سال قبل تحت تأثير كاهش ذخاير  1/518كاهش  –

 . نفتی كشور مصر

به ميزان برداشت نفت در سال سال برآورد شده است كه با توجه  1/21عمر ذخاير نفت جهان به طور متوسط 

، آمريکای سال 5/05، آفريقا سال 0/13سال، خاورميانه  1/001، عمر ميادين نفتی آمريکای مركزی و جنوبی 5102

گردد. الزم به ذكر است كه عمر  سال برآورد می 1/00و آسيا و اقيانوسيه  سال 0/50، اروپا و اورآسيا سال 0/33شمالی 

 رسد.  سال می 01ای عضو اوپك به استثنای قطر، آنگوال و الجزاير به بيش از ذخاير نفتی كليه كشوره

 

 تولید نفت  -3-3-3

درصد رشد( به  1/3ميليون تن افزايش نسبت به سال قبل از آن ) 6/003، توليد نفت جهان با 5102در سال 

ت جهان به عهده دارند. در اين سال، ميليون تن رسيد. كشورهای عضو اوپك همواره نقش كليدی را در توليد نف 0/3880

درصد افزايش داشته است. در سال مورد بررسی، كشورهای آفريقايی به  8/3توليد نفت اين كشورها نسبت به سال قبل 

ميليون بشکه،  3/5و  0/2ويژه نيجريه و ليبی در ميان كشورهای عضو اوپك، نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان 

ها و حمالت پياپی به تأسيسات نفتی و  اند. توليد نفت در نيجريه به دليل ناآرامید نفت را داشتهبيشترين كاهش تولي

ها و عدم پيشرفت مذاكرات  های جدايی طلب و در ليبی به دليل نآرامی سرقت از خطوط لوله نفت به دست گروه

زايش توليد در ميان كشورهای عضو در مقابل بيشترين افبازگشايی تأسيسات نفتی تعطيل شده، كاهش داشته است. 

 اوپك عمدتاً متعلق به كشورهای خاورميانه به ويژه عراق بوده است. 

درصد به آمريکای مركزی و جنوبی،  3/3درصد به آمريکای شمالی،  1/03، از كل توليد نفت جهان 5102در سال 

درصد به آسيا و اقيانوسيه تعلق  3/3آفريقا و  درصد به 3/3درصد به خاورميانه،  0/30درصد به اروپا و اورآسيا،  2/51

 باشد:  داشته است. اهم تحوالت بخش توليد نفت در كشورهای مختلف جهان در سال مورد بررسی به شرح ذيل می

ميليون تن توليد نفت خام در منطقه آمريکای شمالی نسبت به سال قبل به دليل افزايش توليد  3/35افزايش  –

 يژه ذخاير نفت شل در اين منطقه.در ذخاير ساحلی به و

ميليون تن نسبت به  2/32اختصاص 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 كشورهای  –

 عربستان سعودی و روسيه.

ميليون تن توليد نفت مکزيك نسبت به سال قبل به دليل افت فشار مخازن نفتی و قديمی بودن  2/8 كاهش –

 سوزی شديد در يکی از مهمترين تأسيسات نفتی اين كشور.  ميادين نفتی و نيز وقوع آتش

به ال بيشترين افزايش و كاهش توليد در منطقه آمريکای مركزی و جنوبی مربوط به دو كشور برزيل و ونزوئ –

 ميليون تن نسبت به سال قبل. 0/3و  3/3به ميزان ترتيب 

افزايش توليد نفت برزيل به دليل افزايش توليد نفت از ذخاير فراساحلی سب سلت در جنوب ريودوژانيرو و  –
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 سوء مديريت. گذاری ناكافی و  كاهش توليد نفت ونزوئال به دليل بحران اقتصادی و سرمايه

 000و  236، 0321كشورهای قزاقستان، آذربايجان و دانمارک به ترتيب به ميزان  كاهش توليد نفت خام در –

 هزار تن نسبت به سال قبل در منطقه اروپا و اورآسيا.

كاهش توليد نفت قزاقستان به دليل توقف توليد در ميدان نفتی كاشاگان به دليل بروز مشکالت فنی و در  –

 .BPگونشلی تحت نظارت  –اصلی شيراگ آذربايجان به دليل كاهش توليد در ميادين 

ميليون تن افزايش  0/2و  8/6افزايش حجمی قابل مالحظه توليد نفت خام دو كشور روسيه و انگلستان با  –

 نسبت به سال قبل. 

افزايش توليد نفت خام روسيه به دليل افزايش سهم اين كشور در بازار در رقابت با كشورهای عضو اوپك و  –

 ها.  رغم كاهش قيمت های انرژی كوچك و متوسط، علی ط شركتافزايش توليد توس

ها در ميادين جديد نفتی در دريای شمال و  گذاری توليد نفت خام انگليس به دليل افزايش سرمايهافزايش  –

 توليد در اين ميادين .

يش توليد نفت توليد نفت خام در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل عمدتاً به دليل افزا یدرصد 0/2افزايش  –

 خام در عربستان سعودی و عراق.

های خارجی و  افزايش توليد نفت خام در عربستان سعودی به دليل افزايش غير منتظره تقاضای پااليشگاه –

با توليدكنندگانی مانند در رقابت همچنين افزايش توليد نفت در داخل اين كشور و افزايش سهم خود در بازار 

 روسيه.های نفتی  آمريکا و غول

افزايش توليد نفت خام در عراق به دليل افزايش توليد در ميادين بزرگ نفتی جنوبی در حال توسعه توسط  –

های بزرگ نفتی و نيز، تصميم اين كشور به عنوان يکی از اعضای اصلی اوپك در حفظ سهم خود و  شركت

 ها.  برای باال بردن قيمتنفت نداشتن به كاهش توليد تمايل 

اهش حجم توليد نفت خام در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل به كشورهای يمن، قطر و بيشترين ك –

 ميليون تن كاهش.  5/1و  5/5، 0/0سوريه به ترتيب به ميزان 

 های ميادين نفتی. در اين كشور و متوقف شدن فعاليتهای موجود  كاهش توليد نفت در يمن به دليل نا آرامی –

از جمله در اختيار گرفتن تعداد زيادی از اين كشور های موجود در  دليل نا آرامیتوليد نفت سوريه به كاهش  –

، بزرگ تأسيسات نفتیبه ها  های بزرگ نفت سوريه توسط نظاميان شورشی، افزايش حمالت تروريست چاه

 خارجی برای متوقف كردن توليد. های و تصميم شركت المللی های بين تحريم

 ل ضعف اقتصاد جهانی و قديمی بودن ميادين نفتی.كاهش توليد نفت قطر به دلي –

درصدی توليد  3/0افزايش توليد نفت جهان در تمامی مناطق به استثنای منطقه آفريقا نسبت به سال قبل. كاهش  –

 نفت در منطقه آفريقا نسبت به سال قبل به دليل كاهش بيشتر توليد نفت در كشورهای ليبی، سودان و نيجريه.

ها در داخل كشور و عدم پيشرفت در بازگشايی  ليبی به دليل وجود نا آرامینفت ی توليد درصد 6/05كاهش  –

های بين سودان شمالی  درصدی توليد نفت سودان به دليل اختالف 2/05كاهش  .تأسيسات نفتی تعطيل شده
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در داخل  های موجود و جنوبی در مورد مسيرهای انتقال نفت و كاهش توليد نفت نيجريه به دليل نا آرامی

 های جدايی طلب. كشور و حمالت پياپی به تأسيسات نفتی و سرقت از خطوط لوله نفت توسط گروه

ميليون تنی توليد نفت در منطقه آسيا و اقيانوسيه نسبت به سال قبل، به دليل افزايش توليد نفت  0/6افزايش  –

 در كشورهای چين، مالزی و ويتنام.

 ها توسط شركت پتروچاينا.  زايش قابل مالحظه حفاریافزايش توليد نفت چين به دليل اف –

 

 خاممصرف نفت  -2-3-3

های مولد انرژی و مصرف نهايی( در كل مصرف نفت خام جهان )شامل مصرف در بخش تبديل، خود مصرفی بخش

ين ميزان ميليون تن رسيد. ا 3/3805درصد( افزايش نسبت به سال قبل به  8/0ميليون تن ) 3/66، با 5100پايان سال 

ميليون تنی  0/02و افزايش  OECDميليون تنی مصرف نفت خام در كشورهای غير  8/20افزايش عمدتاً متأثر از افزايش 

 باشد.  می OECDمصرف نفت خام در كشورهای 

در اين سال، در بين مناطق مختلف جهان، بيشترين مصرف نفت خام به ترتيب مربوط به منطقه آسيا و اقيانوسيه، 

اياالت متحده آمريکا نيز با  باشد. ميليون تن می 5/301و  0/350، 8/0538ا و اورآسيا و آمريکای شمالی به ميزان اروپ

در خام كننده نفت  به عنوان بزرگترين مصرفدرصد از كل مصرف  3/51ميليون تن و سهمی معادل  1/180مصرف 

درصد، همچنان مقام بزرگترين  0/03همی معادل سميليون تن و  2/200 كشور چين با مصرفگردد.  محسوب میجهان 

و مقام دوم مصرف نفت خام جهان را بعد از اياالت متحده آمريکا  OECDخام در ميان كشورهای غير  كننده نفت مصرف

، بيشترين افزايش حجمی مصرف نفت خام را در 5100ميليون تن افزايش در سال  1/31اين كشور با باشد.  دارا می

درصد بوده كه  5/6است. در ده سال اخير متوسط رشد ساالنه مصرف نفت خام در كشور چين حدود جهان داشته 

 باشد. درصد( اين كشور می 8/3تر از متوسط نرخ رشد ساالنه اقتصادی )پايين

 در سال مزبور، بعد از دو كشور اياالت متحده آمريکا و چين، كشورهای روسيه، هندوستان، ژاپن، عربستان سعودی،

های بعدی  ميليون تن در رتبه 0/012و  6/050، 6/051، 0/023، 5/553، 2/511كره جنوبی و برزيل به ترتيب به ميزان 

 دارند. قرار مصرف 

 كاهش، مصرف نفت خام جهان از توليد آن پيشی گرفته و اختالف بين توليد و مصرف، موجب 5100در سال 

ميليون تن( كمتر  2/60ن افزايش توليد نفت نسبت به سال قبل از آن )موجودی انبارهای نفت جهان گرديده است. ميزا

، مصرف نفت خام در تمامی مناطق مختلف جهان به 5100ميليون تن( بوده است. در سال  3/66از مصرف نفت جهان )

 استثنای آفريقا نسبت به سال قبل افزايش داشته است.

آمريکای شمالی، آمريکای مركزی و جنوبی، اروپا و اورآسيا، ميزان مصرف نفت خام نسبت به سال قبل، در مناطق 

ميليون تن افزايش و در منطقه آفريقا به  0/08و  1/02، 3/1، 0/3، 1/56خاورميانه و آسيا و اقيانوسيه به ترتيب به ميزان 

 ميليون تن كاهش داشته است.  1/0ميزان 

 باشد: طق و كشورهای مختلف جهان بدين شرح می، در منا5100مهمترين تحوالت بخش مصرف نفت خام در سال 
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درصد مصرف نفت خام جهان )مصرف بخش تبديل، خود مصرفی بخش انرژی و مصرف نهايی(  3/25اختصاص  –

 .OECDدرصد به كشورهای  0/01و  OECDبه كشورهای غير 

ا و اورآسيا، درصد به اروپ 1/50درصد مصرف نفت خام جهان به منطقه آسيا و اقيانوسيه،  8/33اختصاص  –

درصد به آمريکای مركزی و جنوبی و  1/6درصد به خاورميانه ،  0/3درصد به منطقه آمريکای شمالی،  1/53

 درصد به منطقه آفريقا. 1/5

بيشترين كاهش حجمی مصرف نفت خام در جهان مربوط به كشورهای ژاپن، ليبی و انگلستان به ترتيب به  –

 سبت به سال قبل.ميليون تن ن 1/3و  3/2، 0/01ميزان 

كاهش مصرف نفت خام در ژاپن به دليل كاهش واردات اين محصول ناشی از عوامل ساختاری مانند كاهش  –

 ای.  هفصلی، تغيير در ناوگان حمل و نقل ژاپن به ويژه خودرو و بازگشت به انرژی هست

 .های ناشی از جنگ كاهش مصرف نفت خام در ليبی به دليل نآرامی –

  .های اين كشور خام در انگلستان به دليل كاهش مصرف اين محصول در پااليشگاهكاهش مصرف نفت  –

بيشترين افزايش حجمی مصرف نفت خام در جهان مربوط به چين، اياالت متحده آمريکا، عربستان سعودی،  –

 سال قبل.ميليون تن نسبت به  2/0و  1/2، 1/03، 6/03، 0/56، 1/31روسيه، الجزاير و بلژيك به ترتيب به ميزان 

افزايش مصرف نفت خام در چين به دليل افزايش مصرف بخش پااليشگاهی اين كشور طی ده سال اخير و نيز  –

 كاهش قيمت نفت خام.

درصد از  3/51سهمی معادل ميليون تن و  1/180مصرف در منطقه آمريکای شمالی، اياالت متحده آمريکا با  –

 0/56و با افزايش مصرفی معادل  جهان خام در فتكننده ن كل مصرف جهان، دارای مقام نخست مصرف

 به دليل كاهش قيمت سوخت و افزايش رانندگی در اين كشور. قبل ميليون تن نسبت به سال 

ميليون تن و با  6/051نفت خام در منطقه خاورميانه به عربستان سعودی به ميزان   اختصاص بيشترين مصرف –

های اين  به دليل افزايش مصرف اين محصول در پااليشگاه درصدی نسبت به سال قبل 0/08افزايش رشد 

 ، رشد اقتصادی و افزايش جمعيت و استفاده از اين محصول جهت توليد برق.كشور

های توليد مواد نفتی  افزايش مصرف نفت خام در روسيه به دليل افزايش ميزان مصرف نفت خام در كارخانه –

 .و ادامه روند مدرنيزه شدن اين كشورروسيه 

ميليون  2/0بيشترين افزايش حجم مصرف نفت خام در منطقه اروپا و اورآسيا پس از روسيه به كشور بلژيك با  –

 .های اين كشور نسبت به سال قبل به دليل افزايش مصرف آن در پااليشگاهتن افزايش 

ميليون تن  21اختصاص بيشترين افزايش حجم مصرف نفت خام در منطقه آفريقا مربوط به الجزاير به ميزان  –

  های اين كشور.نسبت به سال قبل به دليل افزايش مصرف آن در پااليشگاه

 

 هاي نفت    ظرفیت پاالیشگاه -2-3-3

ميليون  5/31ميليون بشکه افزايش به حدود  2/1های نفت در جهان با ، ظرفيت پااليشگاه5102در پايان سال 
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درصد داشته است. اين افزايش عمدتاً ناشی  2/1شد ناچيزی به ميزان بشکه در روز رسيد كه نسبت به سال قبل از آن ر

باشد. الزم به ذكر از افزايش ظرفيت پااليشگاهی پنج كشور اياالت متحده آمريکا، چين، كلمبيا، روسيه و اندونزی می

و  2/511ميزان به ترتيب به  OECDو غير  OECDاست كه اين افزايش متأثر از افزايش ظرفيت پااليشی در كشورهای 

باشد:  سهم هر يك از مناطق جهان از ظرفيت پااليشی ياد شده به اين شرح می باشد. هزار بشکه در روز می 8/506

درصد،  6/3درصد، خاورميانه  3/50درصد، اروپا و اورآسيا  0/6درصد، آمريکای مركزی و جنوبی  2/55آمريکای شمالی 

 درصد. 2/33درصد و آسيا و اقيانوسيه  1/3آفريقا 

 3ميليون بشکه در روز،  0/6و  3/00، 3/08، آمريکا، چين و روسيه هريك با ظرفيت پااليشگاهی 5102در سال 

 روند. كشور بزرگ پااليش كننده نفت خام در جهان به شمار می

کای در روز به منطقه آمري  هزار بشکه 3/051، با افزايش 5102بيشترين افزايش ظرفيت پااليشی جهان در سال 

هزار  1/056شمالی اختصاص داشته است، به خصوص در كشور اياالت متحده آمريکا كه ظرفيت پااليشی آن در اين سال 

هزار  5/003بشکه در روز افزايش يافته است. پس از منطقه آمريکای شمالی، منطقه آمريکای مركزی و جنوبی با افزايش 

ته است. افزايش ظرفيت پااليشی در اين منطقه به خصوص در كشور بشکه ظرفيت پااليشی در رتبه دوم جهان قرار گرف

در بين كشورهای منطقه اروپا و هزار بشکه در روز افزايش يافته است.  1/82باشد كه ظرفيت پااليش آن  كلمبيا می

افزايش  بيشترينجزو كشورهايی است كه هزار بشکه در روز  1/16اورآسيا، روسيه نيز با افزايش ظرفيت پااليشگاهی 

  اند. ظرفيت پااليشگاهی را داشته

افزايش ظرفيت پااليشی نفت خام در اياالت متحده آمريکا به دليل افزايش توليد نفت داخلی اين كشور از منابع 

بوده كه همين موضوع سود خوبی را برای پااليشگران به دنبال داشته  WTIغير متعارف و كاهش چشمگير قيمت نفت 

گذاران بخش خصوصی شده است. افزايش ظرفيت  ها نيز موجب باال رفتن انگيزه سرمايه ش سود پااليشگاهاست و اين افزاي

باشد. افزايش ظرفيت در كلمبيا به  های جديد و قديمی در اين كشور می پااليشی در چين به دليل به روز شدن پااليشگاه

در روسيه نيز دليل افزايش ظرفيت پااليشی، باشد.  كشور می در اين 5و باران كمبرمجا 0دليل توسعه دو پااليشگاه كارتاگنا

يش باشد. افزا پذيری ميان كشورهای منطقه می سازی و بهبود رقابت گذاری انجام شده، تسريع در خصوصی افزايش سرمايه

الت جاوای های اين كشور از جمله پااليشگاه فيالپك اي سازی پااليشگاه ظرفيت پااليشی نفت اندونزی به دليل بهينه

 باشد.  توسط شركت نفتی آرامکوی عربستان سعودی می

هزار بشکه  2/58و  3/00، 1/15، 0/33، 1/513در سال مورد بررسی، بيشترين كاهش ظرفيت پااليشی به ترتيب با 

دليل  در روز به كشورهای تايوان، استراليا، سوئيس، آلمان و ژاپن تعلق داشته است. كاهش ظرفيت پااليشی تايوان به

های آن و عدم توان رقابت با كشورهای پيشرفته های اين كشور و تعطيلی برخی از پااليشگاهقديمی شدن پااليشگاه

با توجه  ين كشورهای ا باشد. كاهش ظرفيت پااليشی استراليا به دليل افزايش ضرر و زيان پااليشگاهمنطقه نظير چين می

های  اكثر پااليشگاه منطقه آسيا و اقيانوسيه و در نتيجه، متوقف شدن فعاليت به رقابت واحدهای پااليشی بسيار بزرگ در

 
1  ( Cartagena 

2) Barrancambermeja 
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كاهش ظرفيت پااليشی در سوئيس به دليل  باشد. قديمی در اين كشور و يا تبديل شدن آنها به پايانه سوخت می

فيت پااليشی نفت در . كاهش ظرباشد های اصلی اين كشور تحت عنوان تامويل سوئيس می دهی در يکی از پااليشگاه زيان

پس از سونامی كه چند سال قبل در اين كشور رخ داده ها در تأسيسات پااليشی ژاپن  ژاپن به دليل متوقف شدن فعاليت

اقيانوسيه به های آسيا و  باشد. الزم به ذكر است در سال مزبور، پااليشگاه و نيز افت تقاضای داخلی نفت در اين كشور می

درصدی با كاهش ظرفيت پااليشی مواجه بودند كه اين  2/33گان ظرفيت پااليشی دنيا و با سهم عنوان بزرگترين دارند

 باشد.  های جديد افزايش ظرفيت و ناتوانی در تأمين به موقع خوراک مورد نياز می برداری از طرح كاهش به دليل بهره

درصدی نسبت به سال قبل به  8/0های نفت جهان با افزايش رشد  ، نفت خام خوراک پااليشگاه5100در سال 

ها مربوط به دو منطقه آمريکای شمالی و آسيا و  ميليون تن رسيد. بيشترين افزايش حجم خوراک پااليشگاه 1/3180

باشد و بيشترين كاهش حجم خوراک مصرفی به منطقه آفريقا  ميليون تن می 3/51و  5/52اقيانوسيه به ترتيب به ميزان 

 ن تعلق دارد.ميليون ت 8/3به ميزان 

 

 هاي نفتي تولید و مصرف فرآورده -2-3-3

، 0/33ميليون تن بود كه سهم نفت گاز  OECD ،3/0380های نفتی در كشورهای ، توليد فرآورده5102در سال 

 5/08ها و ساير فرآورده 2/0، نفت سفيد 3/0، گاز مايع و اتان 3/1، نفت كوره سنگين 8/1، نفت جت 1/31بنزين موتور 

 صد بوده است.در

ميليون تن رسيد.  3/3655و  8/3328، به ترتيب به 5100های نفتی در دنيا در سال  توليد و مصرف نهايی فرآورده

درصد،  1/50باشد: آمريکای شمالی  های نفتی بدين شرح می در اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از توليد فرآورده

درصد و آسيا و  1/5درصد، آفريقا  1/8درصد، خاورميانه  3/50اورآسيا درصد، اروپا و  1/6آمريکای مركزی و جنوبی 

ميليون تن  6/61ميليون تن و نفت سفيد با  5/0353های عمده نفتی، نفت گاز با  درصد. از بين فرآورده 0/35اقيانوسيه 

، 6/33سهم نفت گاز  اند. ههای نفتی را به خود اختصاص داد توليد فرآوردهاز به ترتيب بيشترين و كمترين مقدار و سهم 

 6/03ها  و ساير فرآورده 2/0، نفت سفيد 8/5، گاز مايع و اتان 3/6، نفت جت 8/00، نفت كوره سنگين 8/53بنزين موتور 

 ها بوده است. درصد از كل توليد فرآورده

غير انرژی درصد و سهم مصارف  3/83های نفتی سهم مصارف انرژی  ، از كل مصرف نهايی فرآورده5100در سال 

درصد،  3/8درصد، بخش صنعت  2/60درصد بوده است. از كل مصارف نهايی، سهم مصرف بخش حمل و نقل  0/06

درصد  2/1درصد و مصارف نامشخص  3/5درصد، بخش تجاری و عمومی  1/3درصد، بخش كشاورزی  5/2بخش خانگی 

  باشد. های نفتی در جهان را دارا می فرآورده بدين ترتيب، بخش حمل و نقل باالترين سهم از مصرف نهايی باشد. می

در سال مورد بررسی، بيشترين ميزان حجم مصرف نهايی به ترتيب به منطقه آسيا و اقيانوسيه و خاورميانه مربوط 

ميليون تن افزايش يافته  3/01و  6/52مصرف نهايی در منطقه آسيا و اقيانوسيه و خاورميانه نسبت به سال قبل گردد.  می

اين امر در منطقه خاورميانه، عمدتاً به دليل افزايش مصرف نهايی در كشورهای ايران، عربستان و امارات متحده عربی به  كه

های نفتی در منطقه آسيا و  ميلين تن نسبت به سال قبل و افزايش حجمی مصرف فرآورده 3/0و  3/0، 2/2ترتيب به ميزان، 
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، 5100در سال  باشد. ميليون تنی مصرف كشورهای چين و هندوستان می 8/6و  6/00عمدتاً به دليل افزايش اقيانوسيه 

های نفتی به مناطق آسيا و اقيانوسيه، آمريکای شمالی و اروپا و اورآسيا به ترتيب به  بيشترين سهم از مصرف نهايی فرآورده

درصد مربوط به منطقه آفريقا  8/3درصد اختصاص داشته و كمترين ميزان آن با سهمی معادل  6/08و  1/53، 3/30ميزان 

های نفتی جهان را در اين سال به خود اختصاص  درصد از كل مصرف نهايی فرآورده OECD ،5/02بوده است. كشورهای 

، ساالنه OECDهای نفتی در كشورهای تاكنون ميزان مصرف فرآورده 5112دهند كه از سال ها نشان میبررسیاند.  داده

 درصد افزايش داشته است. 6/3، حدود OECDو ميزان مصرف كشورهای غير عضو درصد كاهش  3/0حدود 

 

 هاي نفتي  واردات و صادرات نفت خام و فرآورده -6-3-3

ميليون تن رسيد. در سال  0/0313درصد افزايش به  3/0با  OECDواردات نفت خام كشورهای  5102در سال 

ميليون تن  8/5113ميليون تن به  2/01درصد يا  8/1كاهش ، واردات نفت خام جهان نسبت به سال قبل با 5100

رسيد. در سال مزبور، كشورهای اياالت متحده آمريکا، چين، هندوستان، ژاپن و كره جنوبی به ترتيب هريك با سهمی 

مناطق اين سال، سهم اند. در  درصد بزرگترين واردكنندگان نفت خام در جهان بوده 1/6و  1/1، 0/3، 3/00، 2/01معادل 

 1/5درصد، آمريکای مركزی و جنوبی  3/03باشد: آمريکای شمالی  مختلف جهان از واردات نفت خام بدين شرح می

 درصد.  2/01درصد و آسيا و اقيانوسيه  3/0يقا درصد، آفر 0/0درصد، خاورميانه  2/51درصد، اروپا و اورآسيا 

 اطق و كشورهای مختلف جهان به شرح ذيل است:، در من5100مهمترين تحوالت بخش واردات نفت خام در سال 

درصد، همچنان  1/2اياالت متحده آمريکا با وجود كاهش رشد واردات نفت خام نسبت به سال قبل به ميزان  –

 دارای مقام نخست واردكننده نفت خام در جهان.

و افزايش نامتعارف تی نفبرداری از منابع  كاهش واردات نفت خام اياالت متحده آمريکا به دليل افزايش بهره –

به ساير كشورهای توليدكننده به خصوص  آمريکاوابستگی توليد داخلی اين كشور و به دنبال آن كاهش 

 كشورهای خاورميانه.

ميليون تن كاهش  3/3اختصاص بيشترين كاهش واردات نفت خام بعد از اياالت متحده آمريکا، به كشور ژاپن با  –

 .وری انرژیج حاصل از عوامل ساختاری مانند جايگزينی سوخت و اقدامات بهرهنسبت به سال قبل به دليل نتاي

ميليون تن نسبت به سال قبل  6/56اختصاص بيشترين ميزان واردات نفت خام جهان به كشور چين به ميزان  –

 و همچنين كسب مقام دوم واردكننده نفت خام در جهان بعد از اياالت متحده آمريکا. 

 5/0331ميليون تن به  0/00درصدی يا  1/5رات نفت خام جهان نسبت به سال قبل با كاهش ، صاد5100در سال 

باشد: آمريکای شمالی  اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از صادرات نفت خام بدين شرح میدر ميليون تن رسيد. 

 1/02درصد، آفريقا  8/00ه درصد، خاورميان 0/50درصد، اروپا و اورآسيا  3/8درصد، آمريکای مركزی و جنوبی  1/01

در سال مورد بررسی، دو كشور عربستان سعودی و روسيه نيز با سهمی معادل درصد.  3/5درصد و آسيا و اقيانوسيه 

از  OECDسهم كشورهای غير همچنين اند. درصد، بزرگترين صادركنندگان نفت خام در جهان بوده 5/00و  8/01

درصد بوده است. مهمترين تحوالت بخش صادرات نفت  OECD ،6/02ورهای درصد و كش 0/80صادرات نفت خام جهان 

 ، در كشورهای مختلف به شرح ذيل است:5100خام در سال 
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 8/555و  3/323اختصاص رتبه اول و دوم ميزان صادرات به دو كشور عربستان سعودی و روسيه به ترتيب با  –

 ميليون تن.

شورهای ليبی در آفريقا و عربستان سعودی در خاورميانه به اختصاص بيشترين كاهش صادرات نفت خام به ك –

 ميليون تن نسبت به سال قبل. 1/55و  3/52ترتيب به ميزان 

 اين كشور. های داخلی در  ها و جنگ كاهش صادرات نفت خام ليبی به دليل وقوع ناآرامی –

ه علت باال رفتن مصرف ب ،رغم سطح باالی توليد اين كشور كاهش صادرات نفت خام عربستان سعودی علی –

 های داخلی. نفت خام برای توليد برق و تأمين خوراک برای تقاضای فزاينده پااليشگاهداخلی 

ميليون تن افزايش به دليل  5/00اختصاص بيشترين افزايش حجم صادرات نفت خام به كشور كانادا با  –

 به آمريکا. سنگين از كانادا  مبرداری از دو خط لوله بزرگ انتقال نفت خا بهره

درصد  3/1ميليون تن بوده كه نسبت به سال قبل  1/0015های نفتی جهان  ، واردات كل فرآورده5100در سال 

باشد: آمريکای  های نفتی بدين شرح می در اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از واردات فرآوردهرشد داشته است. 

 1/1درصد، آفريقا  1/1درصد، خاورميانه  3/30اروپا و اورآسيا درصد،  1/8درصد، آمريکای مركزی و جنوبی  8/8شمالی 

درصد. در سال مورد بررسی كشورهای سنگاپور، هلند، اياالت متحده آمريکا، چين و ژاپن  6/36درصد و آسيا و اقيانوسيه 

جهان به شمار  های نفتی در درصد بزرگترين واردكنندگان فرآورده 8/3و  1/0، 3/2، 0/1، 0/3هر يك با سهمی معادل 

های نفتی نسبت به سال گذشته در منطقه آسيا و بيشترين افزايش حجم واردات فرآوردهدر سال مزبور، آيند.  می

 باشد. ميليون تن می 1/3و  1/2اقيانوسيه، به خصوص مربوط به دو كشور سنگاپور و هندوستان به ترتيب به ميزان 

 5/0و  1/5ش واردات نفت گاز و نفتا به ترتيب به ميزان ير عمدتاً به دليل افزاهای نفتی در سنگاپو افزايش واردات فرآورده

كك نفتی  های نفتی در هندوستان عمدتاً به دليل افزايش واردات و افزايش واردات فرآوردهميليون تن نسبت به سال قبل 

 باشد.  ميليون تن نسبت به سال قبل می 1/0 و  1/5 گاز مايع در اين كشور و به ميزان و

ميليون تن بوده است كه نسبت به سال قبل  3/0558 های نفتی جهان همچنين، در اين سال، صادرات كل فرآورده

باشد.  های نفتی بدين شرح می داشته است. در سال مزبور، سهم مناطق مختلف جهان از صادرات فرآوردهناچيزی رشد 

درصد،  3/03درصد، خاورميانه  5/33درصد، اروپا و اورآسيا  2/0درصد، آمريکای مركزی و جنوبی  1/00شمالی آمريکای 

درصد. در سال مورد بررسی، كشورهای اياالت متحده آمريکا، روسيه و هلند به  0/52درصد و آسيا و اقيانوسيه  0/3آفريقا 

 باشند. ان میهای نفتی در جه درصد، بزرگترين كشورهای صادركننده فرآورده 0/8و  6/3، 1/05ترتيب با سهمی معادل 

 

 هاي نفتي  قیمت نفت خام و فرآورده -1-3-3

های  های كارخانه به شدت كاهش يافته است. اين كاهش به دليل كاهش فعاليت 5102قيمت نفت خام در سال 

چين، رشد توليد نفت اوپك، به توافق نرسيدن اعضای اوپك بر سر كاهش توليد، افزايش ارزش دالر به دنبال افزايش نرخ 

در بازار نفت و تقاضا باشد. از سوی ديگر، افزايش توليد نفت آمريکا از منابع غير متعارف تعادل عرضه ره آمريکا میبه

گيرد و به همين دليل قيمت نفت به  جهان را تغيير داده و در حال حاضر، عرضه به بازار نفت خام بيش از حد صورت می

يل ديگر در كاهش قيمت نفت خام در سال مورد بررسی، تنش ميان جمله دالشدت افت كرده و روند نزولی دارد. از 
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كشور عربی ديگر حاشيه خليج فارس با ايران بوده كه  2ايران و عربستان سعودی و قطع رابطه ديپلماتيك عربستان و 

 نوسان شديد قيمت نفت را در خاورميانه به عنوان منبع اصلی تأمين نفت به وجود آورده است. 

درصد نسبت  3/03و  5/01معادل  ای ، قيمت نفت خام سبك و سنگين ايران با كاهش قابل مالحظه5102در سال 

 دالر به ازای هر بشکه رسيد.  8/08و  0/20به سال قبل به 

دالر بر  83/1و  10/1، به 5102 در سال OECDميانگين قيمت بنزين معمولی و سوپر بدون سرب در كشورهای 

ترين قيمت بنزين معمولی بدون سرب در سال مزبور در كشورهای دانمارک و اياالت متحده  پايينليتر رسيد. باالترين و 

قيمت بنزين سوپر بدون سرب در اين سال در دالر بر ليتر بوده است. همچنين باالترين  60/1و  62/0آمريکا به ميزان 

در كشورهای اياالت متحده رين قيمت اين فرآورده ت و پايين 11/0و  10/0، 13/0هلند، ايتاليا و نروژ به ميزان كشورهای 

در سال مورد بررسی، باالترين نرخ ماليات است. بوده دالر بر ليتر  30/1و  83/1، 11/1به ميزان و كانادا مکزيك آمريکا، 

اتريش به و ، مربوط به كشورهای دانمارک، كره جنوبی OECDبر مصرف بنزين معمولی بدون سرب در ميان كشورهای 

ترين نرخ ماليات بر مصرف اين فرآورده، به  باشد. اين در حالی است كه پايين درصد می 8/21و  2/28، 3/60ميزان 

، باالترين نرخ ماليات 5102درصد تعلق دارد. در سال  0/55و  8/03كشورهای مکزيك و اياالت متحده آمريکا به ميزان 

، مربوط به كشورهای انگلستان، هلند، فنالند و ايتاليا به OECDبر مصرف بنزين سوپر بدون سرب در ميان كشورهای 

ترين نرخ ماليات بر مصرف اين فرآورده، به كشورهای مکزيك و  باشد و پايين درصد می 0/62و  5/66، 1/61، 8/68ميزان 

 درصد تعلق دارد.  6/51و  8/03اياالت متحده آمريکا به ميزان 

، به ترتيب 5102در انتهای سال  OECDری و غير تجاری كشورهای های تجا ميانگين قيمت نفت گاز در بخش

در اين سال كشورهای انگلستان، تركيه و سوئيس باالترين قيمت نفت گاز را در باشد.  دالر بر ليتر می 13/0و  32/1

ين محصول و در بخش غير تجاری باالترين قيمت ا ندادالر بر ليتر داشته 30/0و  03/0، 06/0بخش تجاری به ميزان 

ترين  پائينباشد.  دالر بر ليتر می 60/0و  60/0، 16/0 به ميزان انگلستان، فلسطين اشغالی و سوئيس هایمربوط به كشور

 15/1و  68/1، 21/1مربوط به كشورهای زالند نو، كانادا و اياالت متحده آمريکا به ميزان قيمت نفت گاز در بخش تجاری 

 81/1و  18/1، 15/1 به ميزاناياالت متحده آمريکا، شيلی و زالند نو  هایری به كشورو در بخش غير تجادالر بر ليتر 

های صنعت و خانگی كشورهای  در سال مزبور، ميانگين قيمت نفت كوره سبك نيز در بخشدالر بر ليتر اختصاص دارد. 

OECD  در  5102نفتی در سال های  دالر بر ليتر رسيد. بررسی شاخص قيمت فرآورده 10/1و  25/1به ترتيب به

درصد  3/1و  6/3های خانگی و صنعت به ترتيب  دهد كه شاخص قيمت اسمی در بخش نشان می OECDكشورهای 

های ياد شده به  كاهش داشته است. اين در حالی است كه شاخص قيمت واقعی نيز در بخش 5101نسبت به سال پايه 

 اند. شتهكاهش دا 5101درصد نسبت به سال  1/6و  1/00ترتيب 

 

 گازطبیعي   -2-3

 ذخایر تثبیت شده گازطبیعي  -1-2-3

 3/086 بالغ بر 5102جهان در پايان سال ميزان ذخاير تثبيت شده گازطبيعی  انجام شده یها بر اساس ارزيابی

يست های زمانی ده و بميليارد متر مکعب كاهش و در بازه 8/33قبل از آن نسبت به سال  كهتريليون متر مکعب بود 
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درصد داشته است. ميزان ذخاير فعلی گازطبيعی جهان با توجه به سرعت  3/22و  8/08ساله به ترتيب رشدی معادل 

نمايد. بيشترين افزايش و كاهش در ميزان ذخاير گازطبيعی، به دو كشور سال كفايت می 8/25كنونی توليد آن، برای 

ميليارد متر مکعب كاهش  6/80ميليارد متر مکعب افزايش و  1/012چين و روسيه اختصاص داشته است كه به ترتيب با 

 اند. مواجه بوده

در سال مورد بررسی، حدود نيمی از ذخاير گازطبيعی جهان به سه كشور ايران، روسيه و قطر اختصاص داشته 

رتبه نخست در  و جايگاه ايران همچنانحجم ذخاير گازی ايران نسبت به سال قبل تغييری نداشته  5102است. در سال 

درصد از  5/08تريليون متر مکعب ذخاير گازی، سهمی معادل  1/30است و با حدود كشورهای دارنده ذخاير گازی جهان 

رسيد و سهم مکعب  تريليون متر 3/35داشته است. ذخاير گازطبيعی روسيه به  5102ذخاير گازی جهان را در سال 

درصد در جايگاه سوم جهان قرار  0/03 مترمکعب معادلتريليون  2/50با  قطردرصد شد.  3/01ذخاير آن از ذخاير جهان 

 3/8و  0/01، 2/01سال، تركمنستان، اياالت متحده آمريکا و عربستان سعودی به ترتيب با همين گرفته است. در 

 .مکعب در جايگاه چهارم تا ششم جهان قرار دارند تريليون متر

 8/6از ذخاير گازی جهان به اين شرح بوده است: آمريکای شمالی  در سال مورد بررسی، سهم مناطق مختلف

درصد و  2/1درصد، آفريقا  8/05درصد، خاورميانه  0/31درصد، اروپا و اورآسيا  0/0درصد، آمريکای مركزی و جنوبی 

 درصد 0/1 و 2/1 با مناطق مختلف جهان در ذخاير گازطبيعیكاهش در اين سال بيشترين درصد.  0/8آسيا و اقيانوسيه 

 ه است.اختصاص داشتآمريکای مركزی و آفريقا  منطقهدو نسبت به سال گذشته به  كاهش

 باشد: ، در مناطق و كشورهای مختلف جهان به شرح زير می5102مهمترين تحوالت ذخاير گازطبيعی در سال 

ذخاير گازی منطقه درصد از  0/13درصدی گازطبيعی جهان و اختصاص  8/05خاورميانه با دارا بودن ذخاير  –

 .قطر ايران وخاورميانه به دو كشور 

های سنگين گذاریاختصاص بيشترين افزايش در ميزان ذخاير گازطبيعی به كشور چين به دليل انجام سرمايه –

هايی جهت توسعه ميادين پيرتر، اكتشاف و توسعه ميادين در آبهای عميق، در بخش باالدست و اجرای طرح

 سنگ.صل از زغالشيل گازی و گاز حا

ميليارد متر  6/80) درصد1 /2 بااختصاص بيشترين كاهش حجم ذخاير گازطبيعی جهان به كشور روسيه  –

های توسعه ميادين گازی در پی اعمال توقف برخی پروژهبه دليل  5100نسبت به سال  5102مکعب( در سال 

 های غرب عليه اين كشور.تحريم

 نسبت به سال قبل از آن. 5102بيعی ايران و قطر در سال ثابت باقی ماندن حجم ذخاير گازط –

 

 تولید گازطبیعي  -3-2-3

 ميليارد 0/22 )معادلدرصدی  6/0با رشد  5100ميليارد مترمکعب در سال  2/3232توليد گازطبيعی جهان از 

 رسيد. 5102ميليارد مترمکعب در سال  6/3231به  متر مکعب(

ميليارد مترمکعب(، خاورميانه  0/33درصد معادل  2/3آمريکای شمالی ) درتوليد به ترتيب  رشد باالترين 
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 مکعب(، ميليارد متر 3/2معادل درصد  1/0)آسيا و اقيانوسيه  ميليارد مترمکعب(، منطقه 2/02درصد معادل 1/5)

 3/0صد )معادل در 0/1و در منطقه اروپا و اورآسيا  ميليارد مترمکعب( 2/0 معادلدرصد  3/1)آمريکای مركزی و جنوبی 

ميليارد  8/0درصدی )معادل  3/5ميليارد مترمکعب( رخ داد. در حالی كه توليد گاز طبيعی در منطقه آفريقا نيز با كاهش 

درصد( از توليد گازطبيعی جهان به اياالت متحده آمريکا،  3/08مترمکعب( مواجه بوده است. در اين سال حدود نيمی )

 داشت.  روسيه، ايران و كانادا اختصاص

درصد،  0/30عبارتست از: اروپا و اورآسيا  5102سهم مناطق مختلف دنيا از توليد گازطبيعی در جهان در سال 

درصد و آمريکای مركزی  8/2درصد، آفريقا  8/00درصد، آسيا و اقيانوسيه  5/06درصد، خاورميانه  5/51آمريکای شمالی 

 درصد. 1/2و جنوبی 

درصد(،  3/8، انگلستان )درصد( 1/2ليد گازطبيعی متعلق به اياالت متحده آمريکا )بيشترين رشد تو 5102در سال 

 درصد( بوده است. 0/2درصد( و استراليا ) 1/8نروژ )

و مقايسه آن با سال  5102مهمترين تحوالت بخش توليد گازطبيعی در مناطق و كشورهای مختلف جهان در سال 

 باشد:  گذشته، بدين شرح می

با بيش از روسيه  و كشورهای آمريکابه جهان به ترتيب توليد گازطبيعی در دوم و های اول اهجايگاختصاص  –

 يك سوم توليد گازطبيعی جهان. 

نسبت به سال قبل به ترتيب با  5102اختصاص بيشترين افزايش و كاهش حجم توليد گازطبيعی در سال  –

 ميليارد مترمکعب كاهش به كشور هلند. 1/06ا ميليارد مترمکعب افزايش به اياالت متحده آمريکا و ب 6/36

به دليل توليد گازطبيعی از  ميليارد مترمکعب 0/111توليد با  به آمريکا جهانگاز  ست توليدخرتبه ن اختصاص –

درصد توليدی نسبت به سال قبل با هدف تأمين نياز  1/2منابع گازی غير متعارف )شيل گازی( و افزايش 

و  LNG برداری از منابع غير متعارف گازی و گسترش بازارهای های نوين، بهرهیورادسترسی به فنداخلی و 

 .متحده به منابع انرژی خارجی وابستگی اياالت كاهش

درصد  5/6اختصاص بيشترين كاهش توليد گازطبيعی در منطقه آمريکای شمالی به كشور مکزيك به ميزان  –

 زطبيعی در ميادين گاز همراه نفت و گاز اين كشور. نسبت به سال گذشته به دليل كاهش مستمر توليد گا

نسبت به سال قبل به عنوان دومين كشور بزرگ  روسيهگازطبيعی در  ميليارد متر مکعبی توليد 3/1افزايش  –

 توليد كننده گازطبيعی در جهان و اولين كشور منطقه اروپا و اورآسيا.

ميليارد متر  5/035روسيه )به ميزان  خود رقيب از گاز و نفت توليد زمينه در آشکار آمريکا فاصله گرفتن –

 .5103علی رغم سطح يکسان توليد آنها در سال  5102مکعب( در سال 

 های جديد گازی پس از دو سال كاهش متوالی. درصدی توليد گاز نروژ به دليل شروع فعاليت حوزه 1/8رشد  –

ميليارد متر  6/83و رسيدن به توليد  5102 لدرصدی توليد گازطبيعی تركمنستان در سا 3/0افزايش بيش از  –

 مکعب و تبديل شدن به نهمين كشور بزرگ توليدكننده گازطبيعی در جهان.

درصد و تصميم اين كشور به توقف توليد گاز در  3/53كاهش مجدد توليد گاز طبيعی در هلند به ميزان  –
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 .زه در يکی از شهرهای شمالیزمين لر  ترين ميدان گازی گرونينگن به دليل خطر زلزله واصلی

های گازی  تجهيزات در ميدان كاهش زمان تعميردرصدی توليد گاز طبيعی درانگلستان به دليل  3/8افزايش  –

 جزمين و كيو.

و  ميليارد مترمکعب 060توليد قطر بزرگترين توليدكننده گازطبيعی منطقه خاورميانه پس از ايران با  –

 . پارس جنوبی()ميدان مشترک گنبد شمالی كشور به  اختصاص بخش اعظمی از توليد اين

درصد( به كشور عراق به دليل  8/01اختصاص بيشترين ميزان رشد توليد گازطبيعی در منطقه خاورميانه ) –

وليد ملی گاز بهينه و انجام شده سال گذشته در صنعت گاز اين كشور و در نتيجه افزايش تهای گذاریسرمايه

 .در اقتصاد و صنعتآن بت ثير مثأت و اين كشور

های گذاریبه دليل كاهش توليد ميادين قديمی و كمبود سرمايه در الجزايرتوليد گازطبيعی كاهش تدريجی  –

 د.خارجی برای توليد جدي

درصدی كشور مصر ناشی  3/8درصد، كه عمدتاً  به دليل كاهش  3/5به ميزان  كاهش توليد گازطبيعی آفريقا –

 گازی در اين كشور. ادينمي از كم شدن سرعت توسعه

ميليارد متر  3/033با توليد سال اخير  01ی ط در كشور چين در رشد توليد گازطبيعی كندتر شدن روند –

 درصدی نسبت به سال قبل. 3/5مکعب و رشد 

های گسترش طرحهای توليد و های هنگفت در طرحگذاریسرمايهدليل  درصدی توليد استراليا به 0/2افزايش  –

 . LNGهای جديداندازی پروژهو راه ف و توليد گاز طبيعیاكتشا

 

 تجارت جهاني گازطبیعي از طریق خط لوله   -2-2-3

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 : رما بوده استدو فرآيند در روند بازارهای گازطبيعی حکمف ،طول چند سال گذشته

 . LNG ی تجارتو دوم گسترش جهانآمريکا اياالت متحده 

كه رسيد ميليارد مترمکعب  5/0106و  3/0131واردات و صادرات گازطبيعی به ترتيب به ميالدی  5102در سال  

يش داشته است. واردات گازطبيعی درصد افزا 1/0درصد و صادرات در دوره مشابه  1/5نسبت به سال قبل واردات 

 5/625و  1/330ميليارد متر مکعب و صادرات آنها  6/510و  3/123، به ترتيب OECDكشورهای عضو و غير عضو 

درصد صادرات گاز جهان متعلق به دو منطقه اروپا و اورآسيا و خاورميانه  3/65، 5102ميليارد متر مکعب بود. در سال 

درصد آن  از طريق خطوط  8/68و   LNGدرصد از كل واردات گازطبيعی جهان به صورت 5/30بوده است. در اين سال، 

 لوله صورت گرفته است.

 5102ميليارد متر مکعب در سال  1/355به  5100ميليارد متر مکعب در سال  1/350از  LNGتجارت جهانی 

توسعه شبکه خطوط لوله و اتصاالت عدم  متعددی از جمله يلدال ،LNGجهانی رسيد. اين روند كاهشی در تجارت 

 داشته است.  OECD، به ويژه در كشورهای غير LNGكننده  داخلی برخی از كشورهای وارد
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و مقايسه آن با  5102مهمترين تحوالت در خصوص مبادالت گازطبيعی مناطق و كشورهای مختلف جهان در سال 

 باشد:  سال گذشته، بدين شرح می

ردات گازطبيعی جهان به كشورهای ژاپن، آلمان، اياالت متحده آمريکا، ايتاليا، چين، اختصاص حدود نيمی از وا –

 ميليارد مترمکعب واردات. 2/220تركيه، فرانسه و انگليس با 

 1/8و  5/03اختصاص بيشترين افزايش واردات گازطبيعی در سال مورد بررسی به كشورهای آلمان و هلند با  –

، 1/2، 1/1اهش واردات به كشورهای ژاپن، كره جنوبی، اسپانيا و اوكراين با ميليارد متر مکعب و بيشترين ك

 .ميليارد متر مکعب 1/3و  1/0

 ميليارد متر مکعبی كشورهای آمريکای شمالی عمدتأ به دليل كاهش توليد  كشور مکزيك. 2/6افزايش واردات  –

 درصدی واردات گاز اروپا به داليل متعددی نظير: 0/0افزايش  –

  جهان منطقه و در  طبيعیرتبه نخست واردات گاز، دارای 5102در سال درصد افزايش واردات  6/00با آلمان 

  درصد  8/3ميليارد متر مکعب واردات گازطبيعی، دومين كشور بزرگ واردكننده منطقه با  5/60ايتاليا با

 افزايش نسبت به سال گذشته.

  به دليل كاهش توليد طی دو سال متوالی و اعمال  درصد، عمدتاً 31افزايش واردات گاز طبيعی هلند تا

 قوانين مبنی بر كاهش توليد از ميدان گرونينگن. 

 روسيه بزرگترين صادركننده انرژی )های انرژی اتحاديه اروپايی جايگاه ويژه روسيه و اوكراين در سياست

 (.انرژی از مسکودر بخش گاز به اتحاديه اروپا و اوكراين مهمترين كشور ترانزيت اين  خصوصاً

  پرداخت درصدی واردات گاز اوكراين به دليل ركود شديد اقتصادی اين كشور و نيز عدم  2/02كاهش

ميالدی و  5100های سياسی ميان روسيه و اوكراين از سال شو از سوی ديگر بروز تن های گازیبدهی

روی آوردن اوكراين به يه و خريد گاز از روسو در نتيجه توقف  الحاق كريمه از اين كشور به روسيه

 .اروپايیكشورهای 

 ميليارد مترمکعب واردات، بزرگترين واردكننده گازطبيعی جهان. 2/001ژاپن با  –

تأمين  و 5102در سال  ی چيندرصدی حجم واردات گاز طبيع 2/3افزايش ميليارد متر مکعب و  5/28واردات  –

منظور   گازطبيعی بهمصرف زمينه و تدارک دات از طريق وار خود سوم نياز مصرفی گازطبيعی  حدود يك

 .فظت از محيط زيستاحمسنگ و  غالزكاهش وابستگی به 

 3/223اختصاص بيش از نيمی از صادرات گازطبيعی جهان به كشورهای روسيه، قطر، نروژ، كانادا و هلند با  –

 ميليارد مترمکعب.

 1/8، 5/00ی به كشورهای روسيه، آلمان و نروژ با اختصاص بيشترين افزايش صادرات گازطبيعی در سال مورد بررس –

 ميليارد مترمکعب به كشورهای هلند و يمن. 8/6و  8/1ميليارد مترمکعب و بيشترين كاهش صادرات با  3/1و 

درصدی رشد صادرات گازطبيعی روسيه با بيشترين حجم صادرات به كشورهای آلمان، تركيه،  3/2افزايش  –

 كت گازپروم. ايتاليا و انگليس توسط شر

درصدی صادرات گازطبيعی آلمان،  ناشی از در اختيار گرفتن بازار انرژی اروپای غربی و تبديل  0/36افزايش  –



  در جهان تحوالت بخش انرژي 

  

211 

 شدن به بزرگترين هاب منطقه و بزرگترين كشور ترانزيت اروپا.

ز ميادين اصلی افزايش صادرات گاز طبيعی نروژ به ساير كشورهای اروپايی به دليل باالرفتن توليد گاز از يکی ا –

 اين كشور. 

ميليارد مترمکعبی توليد گازطبيعی آن در  1/06درصدی صادرات گازطبيعی هلند در پی كاهش  3/03كاهش  –

ها نگرانی و، بزرگترين حوزه گازی اروپا (Groningen) از ميدان گرونينگنطبيعی  كاهش ميزان توليد گازاثر 

  .لرزه در اين منطقه نسبت به تبعات حفاری و احتمال افزايش زمين

ايران تنها كشور صادركننده گازطبيعی در منطقه خاورميانه از طريق خط لوله، به علت عدم دسترسی به  –

 .LNGفناوری 

افزايش صادرات استراليا و آمريکا و روبرو كردن قطر با خطر از دست دادن سهم خود در بازار آسيا و عدم   –

 شور. تمديد قراردادهای بلند مدت با اين ك

ی در پيشی گرفتن اين اميدوار ودولت استراليا LNG های توليد و صادرات گذاری هنگفت در طرحسرمايه  –

  .ای نزديكدر آيندهاز كشورهای قطر و مالزی دنيا LNG  بازار كشور در 

ر و ميليارد مترمکعبی توليد اين كشو 0/2ميليارد مترمکعبی صادرات گازطبيعی مصر در پی كاهش  0/6كاهش –

 افزايش مصرف و افت توليد و تبديل شدن اين كشور از يك صادر كننده انرژی به يك وارد كننده انرژی. 

و مقايسه آن با  5102مناطق و كشورهای مختلف جهان در سال  LNGمهمترين تحوالت در خصوص مبادالت 

 باشد:  سال گذشته، بدين شرح می

 و آسيا و اقيانوسيه. خاورميانهمنطقه  ان توسط دوصادراتی جه LNGدرصد از  2/30و  5/31تأمين  –

جهان با سهمی معادل  LNGقطر شريك ايران در ميدان عظيم گازی پارس جنوبی و بزرگترين عرضه كننده  –

 جهان. LNGدرصد صادرات  3/31

و   LNGصادراتدرصد از صادرات گازطبيعی قطر، به عنوان دومين صادركننده گاز دنيا به  0/83اختصاص  –

 .5102در سال درصد آن از طريق خط لوله  6/06ادرات تنها ص

نيجريه و مالزی،  استراليا،كشور  به چهارقطر  بعد از جهان LNG  حجم صادراتاز يك سوم  بيشاختصاص  –

 .ميليارد متر مکعب در سال مورد بررسی 1/50و  8/53، 1/33، 2/31 با به ترتيباندونزی 

درصد صادرات منطقه آسيا و اقيانوسيه به  1/60جهان و  LNGصادرات  درصد از كل 0/55اختصاص مجموعاً   –

و  LNGهای توليد و صادرات سرمايه گذاری هنگفت دولت استراليا در طرحدو كشور استراليا و مالزی به دليل 

آينده نزديك و و تکميل هفت پروژه ديگر در  های گذشتهسالدر  LNGدو پروژه همچنين اجرا و راه اندازی 

 جهان.  LNGبازار  در قطر و مالزیدو كشور از پيشی گرفتن اين كشور 

جهان به بازار آسيا و اقيانوسيه به ويژه ژاپن و كره جنوبی به  LNGهای  درصد از محموله 1/10روانه شدن   –

 و باال بودن قيمت آن در اين منطقه. LNGدليل افزايش بيشتر تجارت 

و  5/52، 0/03 ،1/001با  به ترتيب چين و هندكره جنوبی،  ژاپن،به  LNGبيشترين حجم واردات  اختصاص –
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 ميليارد متر مکعب واردات  8/01

در جهان پس از  LNGدرصد سهم جهان، بزرگترين واردكننده  3/36درصد سهم در منطقه و  1/20ژاپن با  –

 .LNG فاجعه فوكوشيما و افزايش تقاضای 

ه باين كشور بخش نيروگاهی  اپن به دليل كاهش تقاضایژ  LNG ميليارد متر مکعبی واردات 1/1كاهش  –

  ای.اندازی راكتورهای هستهدليل راه

نسبت به سال درصد كاهش  2/00ارد متر مکعب )ميلي 6/2با  5102كره جنوبی در سال  LNG واردات كاهش –

افزايش  ، روند رو به ای ای در بخش نيروگاهی و توليد برق از انرژی هستهافزايش سهم انرژی هسته ( به دليلگذشته

  كاهش تقاضا. داليل ديگر از همچنين وضعيت اقتصادی و كاهش توليد صنعتی اين كشور  وسنگ مصرف زغال

به بازار مصر  LNGميليارد متر مکعب محموله  2/3و در نتيجه روانه شدن  افزايش مصرف و افت توليد در مصر –

 . بحران كمبود برق خود ی جهت رفعك واردكننده انرژاين كشور از يك صادركننده به ي و تبديل شدن

 

 مصرف نهایي گازطبیعي  -2-2-3

ميليارد  8/0101به  5103ميليارد مترمکعب در سال 2/0131درصد كاهش از  1/1گازطبيعی جهان با  مصرف نهايی

 اروپا وبی مصرف گاز در ميليارد متر مکع  1/01كاهش يافته كه اين امر متأثر از كاهش مصرف  5100مترمکعب در سال 

 است.  بوده آمريکای مركزی و جنوبیميليارد متر مکعبی در  0/5و كاهش  اورآسيا

ميليارد  6/3(، در آسيا و اقيانوسيه )ميليارد مترمکعب 2/51در منطقه آمريکای شمالی )در مقابل، مصرف 

  روبرو بوده است.افزايش با د متر مکعب( ميليار 5ميليارد مترمکعب( و در آفريقا ) 1/2در خاورميانه ) مترمکعب(

، كشاورزی حمل و نقلمصارف غير انرژی،  و عمومی، خانگی، تجاری، بخش صنعت طبيعی درسهم گازدر اين سال، 

مصرف  درصد بود. سهم 5/1و  6/1، 3/6، 3/00 ،8/05، 6/53 ،2/38 به ترتيبمصرف جهان از كل  و ساير مصارف

 د. باش درصد می 0/08و  3/20 به ترتيب OECDعضو و غير عضو كشورهای  گازطبيعی جهان در

و مقايسه آن با  5100مهمترين تحوالت در خصوص مصرف گازطبيعی مناطق و كشورهای مختلف جهان در سال 

 باشد:  سال گذشته، به شرح ذيل می

های برخی از ها، به دليل سياستپس از سال OECDكاهش روند صعودی مصرف گازطبيعی در كشورهای غير  –

های آنان و توسعه ظرفيت كشورهای آسيايی در كاهش مصرف گازطبيعی در تركيب سوخت مصرفی نيروگاه

 های زغال سوز.نيروگاه

درصد( و اياالت متحده  1/33درصد مصرف نهايی گازطبيعی جهان به دو كشور اسلواكی ) 5/60اختصاص  –

 درصد(. 5/52آمريکا )

ميليارد مترمکعب به  1/0و  1/3، 0/00، 3/08مصرف نهايی به ترتيب با اختصاص بيشترين افزايش حجم  –

و  2/6، 6/1، 1/8اياالت متحده، چين، كانادا و الجزاير و اختصاص بيشترين كاهش مصرف نهايی به ترتيب با 

 ميليارد مترمکعب به روسيه ، انگلستان، آلمان و  فرانسه. 8/2
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های سياستس از اياالت متحده آمريکا به چين به دليل اعمال گازطبيعی پمصرف افزايش اختصاص بيشترين  –

 ،كاهش قيمت گازسنگ و نفت و جايگزينی گازطبيعی در اين كشور )ناشی از مصرف زغال 5CO جديد كاهش

و در نتيجه تبديل افزايش مصرف گاز بخش خانگی و  كاهش دما در مناطق شمالی چين(، افزايش قيمت نفت

 ن مصرف كننده گاز پس از آمريکا.اين كشور به بزرگتري

  .كننده گاز جهاندرصد در جايگاه نخست در ميان مناطق مصرف 6/35منطقه اروپا و آسيا با سهم  –

 به دليل: اورآسيا واروپا منطقه  گازطبيعیتداوم كاهش حجم مصرف  –

  و های سياسی ميان اروپا و روسيه  تنش ،زمستان نه چندان سرد در اروپادر كاهش شديد مصرف گاز

  .اروپااز سوی   تعريف استراتژی امنيت انرژی همکاری آنها در زمينه انرژی و از سوی ديگر بازتضعيف 

 ارسال روسيه و  از سویمين يك سوم از گاز مورد نياز اروپا أت) گاز مورد نياز اروپا تغيير در روند گذشته

 باالروسيه به اروپا به دليل  صادرات گازاروپا( و قطع چهار ماهه  كراين بهنيمی از اين ميزان از طريق او

تأثيرات  و در اين مدت زماناروپا دريافت نکردن گاز مورد نياز صنايع و  يف و مسکو گرفتن منازعه بين كی

 .در سال مذكورمنفی اقتصادی 

 

 قیمت گاز طبیعي و گازطبیعي مایع شده  -2-2-3

 نيز متأثر از منطقهها در هر متيق راتييتغتوان محاسبه كرد.  را معموالً نمیبرای گازطبيعی قيمت جهانی متوسط 

قيمت اسمی گازطبيعی در ، 5102در سال باشد. های زمانی مشخص میدر دوره ات آنهارييو تغ ای ی منطقهعرضه و تقاضا

، 0/08بيشترين كاهش قيمت به ترتيب  كه دارای نوسانات زيادی بود به طوری بازارهای مختلف نسبت به سال گذشته

  در بازارهای كانادا، اياالت متحده، ژاپن، سيف آلمان و  انگليس اتفاق افتاده است. درصد 3/51و  2/51، 3/36، 0/01

به  5100بی تی يو در سال  ميليوندالر به  81/3و  32/0 آمريکا و كانادا به ترتيب از  هایقيمت گازطبيعی در بازار

دالر به  3/8و  0/3آلمان و انگليس از اين در حالی است كه قيمت سيف بی تی يو رسيد.  ميليوندالر به  1/5 و 6/5

قيمت گازطبيعی در بازار اياالت متحده آمريکا تقريباً  .دالر به ميليون بی تی يو رسيد 2/6و  6/6به بی تی يو  ميليون

 نصف قيمت آن در بازار آلمان است. 

های متفاوت ، با توجه به منطقه جغرافيايی واكنشOECD، دركشورهای 5102ازطبيعی در سال قيمت وارداتی گ

در اياالت متحده آمريکا قيمت وارداتی گازطبيعی نسبت به ساير كشورها بسيار پايين تر است. اين امر  نشان داده است.

كاهش يافته و  واردات خالص اين كشوره و داشت یتررشد سريعتوليد گازطبيعی های اخير در سال به اين دليل است كه

درصد  5/51در حالی بود كه اين قيمت در اتحاديه اروپا  مانده است. اينقيمت گاز طبيعی به طور نسبی پايين در نتيجه 

 3/8متعلق به خط لوله كشور پرتغال با قيمت  باالترين قيمت واردات گازطبيعی به وسيله خط لولهكاهش داشته است. 

 دالر بر ميليون بی تی يو بوده است.  1/0قيمت متعلق به اياالت متحده آمريکا از مکزيك با ترين  و پائيندالر 

زلزله رسيد.  ميليون بی تی يوبر  دالر 3/01درصد كاهش به  3/36ژاپن با  LNG مورد بررسی، قيمت سيف در سال

های زيست محيطی گرديد  و بروز نگرانی كشور آن ایصنعت هسته یباعث تعطيل ،در ژاپن 5100و سونامی ويرانگر سال 
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  درجهان شود. LNGو موجب شد تا ژاپن بزرگترين واردكننده 

 بشمار آسيا بزرگ كنندگان مصرف جنوبی كه از افزايش عرضه گاز از سوی استراليا و كاهش تقاضای ژاپن و كره

 .ر منطقه شمال غرب آسيا بودشرايط آب هوايی از مهترين عوامل كاهش قيمت د با همراه روند، می

ای در ژاپن منجر به كاهش تقاضای گازطبيعی در بخش نيروگاهی اين كشور شده  اندازی مجدد راكتورهای هسته راه 

 .رود تقاضای ژاپن برای واردات گازطبيعی روند كاهشی داشته باشد اندازی ساير راكتورهای ژاپن انتظار می است. با راه

 6/6به شد و   5100سال كمتر از  5102در سال  اتی در كشورهای عضو اتحاديه اروپاوارد LNGمتوسط قيمت 

دالر بر  3/2متعلق به )مبادالت قطر به انگلستان( با  LNGبر ميليون بی تی يو رسيد. كمترين ميزان قيمت صادرات دالر 

 6/00به ژاپن(  و توباگو دادينيتر)مربوط به صادرات  LNGميليون بی تی يو است و بيشترين ميزان قيمت صادرات 

 باشد. ميليون بی تی يو می

و  3/6به ترتيب ، OECDبخش صنعت و خانگی در كشورهای  دو ، متوسط قيمت گازطبيعی در5102در سال 

باالترين  ميليون بی تی يوبر  دالر 1/3 و 3/03 به ترتيب با كاناداو  سوئيسبود. كشورهای  ميليون بی تی يوبر  دالر 5/00

به ترتيب  ميليون بی تی يوبر  دالر 3/1و  2/31با كانادا و د سوئ وترين قيمت گازطبيعی را در بخش صنعت  و پائين

 اند.  خانگی دارا بوده ترين قيمت گازطبيعی را در بخش باالترين و پائين

ت دهد كه شاخص قيم نشان می OECDدر كل كشورهای عضو  5102بررسی شاخص قيمت گازطبيعی در سال 

بوده  5101سال پايه  كمتر ازدرصد  5/2 و در بخش صنعت 5101بيشتر از سال پايه درصد 8/0خانگی   اسمی در بخش

 كمتر ازدرصد  2/00درصد و  3/0به ترتيب  نيز های ياد شده است. اين در حالی است كه شاخص قيمت واقعی در بخش

  .بوده است 5101سال پايه 

 ذیر  هاي تجدیدپبرق و انرژي -2-3

 ظرفیت نصب شده برق  -1-2-3

بود گيگاوات  8/5860معادل  OECDدر كشورهای های برق كل ظرفيت نصب شده نيروگاه 5100در پايان سال 

با ظرفيت خاورميانه و آمريکای شمالی درصد رشد داشته است. در اين سال دو منطقه  3/5كه نسبت به سال قبل از آن 

را به  OECDكشورهای يگاوات به ترتيب بيشترين و كمترين ظرفيت نصب شده در گ 5/06و 1/0511نصب شده معادل 

به دو كشور آمريکا و  OECDدرصد كل ظرفيت نصب شده برق در كشورهای  2/08در اين سال  اند.خود اختصاص داده

 ژاپن اختصاص داشته است.

توان در را می فاوت است و اين تفاوتمت  OECDها و توليد برق در ميان كشورهایالگوی گسترش ظرفيت نيروگاه

 جستجو كرد. گذاری در هر كشور،هایسياست استفاده از نوع منابع و اقتصاد كشورها در توليد برق و همچنين روش

، 3/61به ترتيب  OECDدر كشورهای از كل ظرفيت نصب شده ای، بادی و ساير های حرارتی، آبی، هسته سهم نيروگاه

، 3/05، 6/05كشورهای ژاپن، آلمان، كره جنوبی و اياالت متحده آمريکا به ترتيب با بود. درصد  0/2و  2/1، 6/01، 2/06

. از اندبه خود اختصاص دادهها، بيشترين افزايش را در ميان ساير كشورها گيگاوات افزايش در ظرفيت نيروگاه 0/8و  3/8
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های حرارتی خود بيشترين كاهش ظرفيت نيروگاهی را نيروگاه گيگاوات كاهش ظرفيت در 1/3سوی ديگر ايتاليا نيز با 

 در اين سال داشته است. 

گيگاوات  2/08با  5100در سال  OECDهای حرارتی در كشورهای ظرفيت نصب شده نيروگاه حرارتي:هاي نیروگاه

در ظرفيت نصب  5103سال  گيگاوات افزايش نسبت به 3/1گيگاوات رسيد. در اين سال كره جنوبی با  6/0150افزايش به 

افزايش  درصد از كل 2/33شده، بيشترين افزايش را در ظرفيت نصب شده نيروگاه های حرارتی داشت. اين افزايش حدود 

سنگ در بوده است. دليل اين امر روند رو به رشد واردات و مصرف زغال OECDهای حرارتی در ميان كشورهای نيروگاه

 شود. های حرارتی كشور كره جنوبی محسوب میدر نيروگاهسوخت از منابع اصلی  LNGو  سنگها بود. زغالنيروگاه

به دو كشور اياالت متحده آمريکا و  OECDهای حرارتی كشورهای درصد از نيروگاه 1/21، حدود 5100در سال 

 ژاپن تعلق داشته است. 

در  5100در سال  ایبی و تلمبه ذخيرههای آظرفيت نصب شده نيروگاه اي:آبي و تلمبه ذخیرههاي نیروگاه

درصد اين  2/30گيگاوات افزايش يافته است. حدود  3/3گيگاوات بوده كه نسبت به سال قبل  OECD  5/015كشورهای

درصد  1/30های آبی در اين كشور افزايش ظرفيت متعلق به كشور تركيه بوده است. سهم ظرفيت نصب شده نيروگاه

داراست و به  OECDگيگاوات بيشترين ظرفيت نيروگاه برق آبی را در ميان كشورهای  5/015با  باشد. كشور آمريکامی

، باالترين سهم ظرفيت 5100های برق آبی اين كشورها را دارد. در سال درصد ظرفيت نصب شده نيروگاه 6/50تنهايی 

درصد به كشور نروژ اختصاص  6/35با  OECDهای هر يك از كشورهای های آبی هر كشور از كل ظرفيت نيروگاهنيروگاه

 داشته است.  

 0/315معادل  5100در پايان سال  OECDدر كشورهای ای های هستهظرفيت نيروگاه اي:هاي هستهنیروگاه

در بين كشورهای  5100در سال  ایهای هستهگيگاوات بود. سهم مناطق مختلف از كل ظرفيت نصب شده نيروگاه

OECD  باشد.درصد می 2/50آسيا و اقيانوسيه  و درصد 8/01درصد، اروپا  1/31آمريکای شمالی به ترتيب شامل 

به سه كشور  OECDای كشورهای های هستهدرصد ظرفيت نصب شده نيروگاه 0/68در سال مورد بررسی، بيش از 

ای  هستههای يت نيروگاهظرفاز كل به تنهايی سهم آمريکا اياالت متحده آمريکا، فرانسه و ژاپن اختصاص داشته است. 

 ژاپن درصد و 3/51كشورهای فرانسه با   درصد بوده است. پس از آمريکا، 6/35بالغ بر  5100در سال  OECDكشورهای 

 0/63فرانسه كشوری است كه  .اند های دوم و سوم را از اين نظر به خود اختصاص داده ترتيب رتبه درصد به 6/00با 

 ای بسيار فعال است در حوزه توسعه تکنولوژی هستهاين كشور  باشد.ای میايش از نوع هستههگيگاوات از ظرفيت نيروگاه

باشد. ای میهای اين كشور از نوع هستهظرفيت نيروگاهدرصد از  3/08مشی امنيت انرژی، در حدود  براساس يك خطو 

ای های هستهاست. ظرفيت نيروگاهژاپن  OECDای در ميان كشورهای های هستهسومين كشور بزرگ دارنده نيروگاه

 ای قرار دارد.گيگاوات ظرفيت برق هسته 1/51بعد از ژاپن، كره جنوبی با  گيگاوات بوده است. 3/00، 5100ژاپن در سال

اين امر ناشی از كه  گيگاوات رسيده است 1/05های اخير كاهش يافته و به در سال آلمانای های هستهظرفيت نيروگاه

 حادثه و چرنوبيل از راديواكتيو آلودگی نفوذ آلمان، در  ای هسته ضد جنبش .استبوده   ای هسته برق توليد كامل تعطيلی

  ه است.ها عليه اين فناوری را تشديد كرد موضع گيری نيز فوكوشيما
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های  یدر ميان فناورو  اند تجديدپذيرها اكنون به جريان اصلی صنعت برق جهان بدل گشته :هاي تجدیدپذیرانرژي

)آبی، بادی، های تجديدپذير انرژیسهم  .پيشتازان بازار بودند خورشيدی فتوولتاييك برق و تجديدپذير، برق بادی

 با كسر است كه درصد 1/53حدود ها در جهان از ظرفيت نصب شده نيروگاهخورشيدی و جزر و مد و زمين گرمايی( 

  باشد.می درصد 2/05آبی  هاینيروگاه

درصد رشد نسبت  3/5با  OECDكشورهای در ظرفيت نصب شده انرژی زمين گرمايی زمین گرمایي:هاي نیروگاه

زمين گرمايی در كل ظرفيت نصب شده سهم هر يك از مناطق از رسيد.  5100گاوات در سال گي 1/6به  5103به سال 

درصد و آسيا و اقيانوسيه  5/58درصد، اروپا و اورآسيا  6/03 آمريکای شمالی به ترتيب عبارتند از: OECDكشورهای 

درصد. الزم به ذكر است كه در سال مورد بررسی، منطقه خاورميانه اين كشورها هيچگونه نيروگاه زمين گرمايی در  5/55

 برداری نداشته است.حال بهره

كشورهای در 5100در سال  خورشيدی و جزر و مدهای ظرفيت نيروگاه :خورشیدي و جزر و مدهاي نیروگاه

OECD  درصد از اين  0/80گيگاوات افزايش يافت كه حدود  8/55كه نسبت به سال قبل  گيگاوات گرديد 0/031بالغ بر

 5/38به ترتيب با آلمان و ژاپن كشور  دو ،5100سال در افزايش مربوط به سه كشور ژاپن، انگلستان و آمريکا بوده است. 

را به خود اختصاص  خورشيدی و جزر و مدهای ه نيروگاهدرصد ظرفيت نصب شد 8/00گيگاوات، در مجموع  3/53و 

های درصد از ظرفيت نصب شده برق در اين دو كشور به نيروگاه 0/1و  3/03در سال مورد بررسی، به ترتيب اند. داده

حفظ  پذير در دنياخورشيدی و جزر و مد اختصاص داشته است. آلمان همچنان برتری خود را در استفاده از انرژی تجديد

عدم دسترسی  و افزايش قيمت سوخت توان مديون عواملی مانندرا می خورشيدیهای رشد ظرفيت نيروگاه نموده است.

 .دانست به برق شبکه

در كشورهای  خورشيدی و جزر و مدهای مناطق مختلف از كل ظرفيت نيروگاههريك از ، سهم 5100در سال 

OECD  درصد  3/50آسيا و اقيانوسيه  ،درصد 0/60اروپا و اور آسيا درصد،  2/03آمريکای شمالی است: بوده به اين شرح

  درصد.  2/1ساير مناطق و 

 گيگاوات بود 3/503معادل  5100در پايان سال  OECDی كشورهای بادهای ظرفيت نيروگاه هاي بادي:نیروگاه

 سال در یباداز انرژی برق در توليد پيشرفت بازار جهانی گيگاوات افزايش داشته است.  0/03كه نسبت به سال قبل 

كشور كانادا، اياالت متحده آمريکا و آلمان  سهدرصد از اين افزايش ظرفيت به  3/02حدود  و ادامه يافتنيز  5100

های در پی اعمال سياست .همچنان رو به افزايش استدر اين كشورها های بادی  توسعه انرژیاختصاص داده شد. 

های بادی به دليل ارزان بودن قيمت برق توليد شده، طی ساليان  نيروگاه ،های تجديدپذيراز انرژیحمايتی برای استفاده 

 اند.اخير، توسعه چشمگيری داشته

درصد،  8/32آمريکای شمالی به ترتيب  5100در سال های بادی از ظرفيت نصب شده نيروگاهسهم مناطق مختلف  

 در بين كشورهای اياالت متحده آمريکاباشد. می 3/1آمريکای مركزی و جنوبی و  1/3آسيا و اقيانوسيه  ،درصد 5/61اروپا 

OECD  كشور آلمان و های بادی را در اختيار دارد. پس از آمريکا، دو گيگاوات، بيشترين ظرفيت نصب شده نيروگاه 5/60با

های بادی فيت نصب شده نيروگاهسهم اين سه كشور از مجموع ظرقرار دارند. گيگاوات،  5/65اسپانيا در مجموع با 
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  باشد.درصد می 0/23معادل  OECDكشورهای 

كه  گيگاوات بود 0/0معادل  OECDدر كشورهای  5100ها در پايان سال نيروگاهاين ظرفيت  ها:نیروگاهسایر 

متعلق به كشور  هادرصد ظرفيت اين نوع نيروگاه 0/02گيگاوات افزايش داشته است. در اين سال  6/1نسبت به سال قبل 

 اياالت متحده آمريکا بوده است.

 

 عرضه برق  -3-2-3

كه توليد اين كشورها تنها با اندكی كاهش نشان دهنده آن است  5102در سال  OECDبرق در كشورهای  توليدبررسی 

 از  OECDدرصد توليد برق كشورهای  3/21در اين سال ه است. تراوات ساعت رسيد 0/01855نسبت به سال قبل به 

پذير و های تجديددرصد از ساير انرژی 6/01درصد از انرژی آبی و  3/03ای، درصد از انرژی هسته 5/08های فسيلی، سوخت

 باشد:  بدين شرح می 5102در سال  OECDپسماندها بوده است. برخی از تحوالت بخش عرضه برق در كشورهای 

دليل به در مقايسه با سال قبل،  OECDختلف در كشورهای از منابع م درصد( 5/1) رشد توليد برقنزولی روند  –

بخش گاز در تقاضای گاز اين منطقه، در نتيجه كاهش وقفه تقاضای  كاهش بی اروپا، خش صنعتبركود 

های گازسوز آلمان، بزرگترين بازار برق نيروگاهی و همچنين به دليل كاهش سهم گاز در توليد برق در نيروگاه

های گازی جديد به مدت طوالنی و به دليل بال استفاده ماندن نيروگاه گاز در اسپانيااروپا و كاهش سهم 

های زغال های سنگين بخاطر رعايت نکردن انتشار كربن و همچنين تعطيلی بسياری از نيروگاهپرداخت جريمه

 .5100سوز در انگلستان در سال 

و همترين انرژی تجديدپذير مولد برق در جهان منبع توليدكننده برق و م دوميننرژی برق آبی به عنوان ا –

به   5102 در سال OECDدر بين كشورهای  درصد 1/03و  0/56اختصاص بيشترين توليد برق آبی با 

 ا و اياالت متحده آمريکا.كاناد هایكشور

كشورهای های تجديدپذير، دومين منبع انرژی تجديدپذير در ميان درصد از كل انرژی 2/50انرژی باد با توليد  –

OECD. 

درصد(، به كشور دانمارک به دليل  5/03اختصاص باالترين سهم برق بادی از كل برق توليدی هر كشور ) –

 .توليد برق در سواحل درياانرژی و  اين ازريزی جهت توسعه روند استفاده هرچه بيشتر برنامه

پذير و سوخت ناتجديد و ذيرگرمايی، بادی، پسماندهای شهری تجديدپاختصاص بيشترين توليد برق زمين –

 2/56و   8/52 ،0/56، 5/30، 1/31به ترتيب به ميزان  OECDدر بين كشورهای  5102زيستی جامد در سال 

 درصد به كشور اياالت متحده آمريکا. 

با  های حرارتی خورشيدی از نيروگاه  ،5102در سال  OECDاختصاص بيشترين توليد برق در بين كشورهای  –

 درصد به كشور ژاپن.  5/58با  پسماند صنعتی كشور اسپانيا و اختصاص بيشترين توليد برق از درصد به 2/13

درصد در بين كشورهای  2/55و  2/01اختصاص بيشترين توليد برق از منابع بيوگاز و فتوولتائيك به ترتيب با  –

OECD به كشور آلمان.  5102 در سال 
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 به كشور ايتاليا.  OECDدرصد در بين كشورهای  0/81با تی مايع های زيس اختصاص بيشترين توليد برق از سوخت –

به  OECDدر بين كشورهای  درصد 5/20و  درصد 0/01اختصاص بيشترين توليد برق از امواج و جزر و مد با  –

 فرانسه و كره جنوبی.  هایكشور

و رسيدن توليد برق  5100 پس از حادثه نيروگاه فوكوشيما در سال 5100ای ژاپن در سال توقف توليد برق هسته –

تراوات  0/3ای بر اساس قوانين تازه با توليد ای طی دوسال متوالی به صفر و آغاز راه اندازی نيروگاه هستههسته

 های فسيلی.درصد توليد برق اين كشور با تکيه بر سوخت 1/80و همچنين توليد  5102ساعت در سال 

درصد، آبی  2/66های فسيلی ساعت بوده و سهم سوخت تراوات 6/53313توليد برق جهان معادل ، 5100در سال 

درصد و زمين گرمايی  0/5درصد، سوخت زيستی و پسماند  3/3درصد، خورشيدی و بادی  6/01ای درصد، هسته 1/06

 باشد. درصد می 3/1

ه آسيا و اقيانوسيه با مثبت بوده و منطقآسيا راروپا و اورشد توليد برق در كليه مناطق جهان به استثنای منطقه 

 درصد از كل توليد برق جهان از باالترين ميزان توليد برق برخوردار است. 1/05سهم 

ساعت بوده و سهم توليد برق تراوات 5/06318، معادل 5100های قابل احتراق در سال  توليد برق جهان از سوخت

 3/23 های زيستی و پسماند به ترتيبو سوخت گازطبيعی، نفت، سنگ و محصوالت گازی حاصل از آن از انواع زغال

ساعت رسيده  تراوات 3/02882به  5100های فسيلی در سال باشد. توليد برق از سوختدرصد می 1/3و  5/6، 2/30

توليد شده ساعت برق   تراوات 2/3111سنگ و محصوالت گازی حاصل از آن در مجموع  انواع زغالاز است. در اين سال 

به ترتيب با  سنگ و محصوالت گازی حاصل از آن زغالآمريکای شمالی و اروپا و اورآسيا، و اقيانوسيه،  در آسيااست. 

 اين مناطق داشته است. های قابل احتراق حاصل از سوختدرصد بيشترين سهم را در توليد برق  1/02و  1/23، 3/81

نيز گاز طبيعی به ترتيب و آمريکای شمالی  جنوبی آمريکای مركزی و ،اروپا و اورآسيا آفريقا، ،خاورميانه در مناطق

اين مناطق را  های قابل احتراقحاصل از سوخت درصد بيشترين سهم از توليد برق 3/00و  8/00، 0/02 ،3/02، 1/65با 

 به خود اختصاص داده است.  

 باشد: می بدين شرح 5100برخی از تحوالت بخش عرضه برق در مناطق و كشورهای مختلف جهان در سال 

بين كشورهای توسعه درصد توليد برق، بزرگترين كشور توليد كننده برق جهان در 8/53چين با دارا بودن  –

 های بعدی به ترتيب به آمريکا، ايتاليا ، هندوستان و روسيه. و اختصاص جايگاه يافته و در حال توسعه

درصد  2/05ز آن با در اختيار داشتن سهم سنگ و گازهای حاصل ا جايگاه نخست چين در توليد برق از زغال –

با وجود گسترش سهم استفاده از منابع انرژی تجديدپذير در توليد برق مورد از مصرف اين سوخت در جهان 

های قابل سنگ و گازهای حاصل از آن نسبت به ساير سوختدرصدی مصرف زغال 8/32و سهم  خود نياز

 چين.بر بازار اين سوخت ادامه تسلط ين كشور و درصدی از كل توليد برق ا 2/15و  احتراق

ای با سهم درصد به چين، از انرژی هسته 1/56انرژی برق آبی در جهان با سهم از جايگاه نخست توليد برق  –

درصد و  6/06های زيستی و پسماندها با درصد و از سوخت 5/50گرمايی با سهم درصد و از انرژی زمين 8/35

 درصد به اياالت متحده آمريکا. 3/55های تجديدپذير با سهم خورشيدی و ساير انرژی از مجموع انرژی بادی،
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تراوات ساعت كاهش به  5/51و  3/50با  5103اختصاص بيشترين كاهش ميزان توليد برق نسبت به سال  –

كاهش های قابل احتراق در ژاپن و اصالح بازار برق در اين كشور و كشور ژاپن و انگليس در پی كاهش سوخت

 ها.های تجديدپذير از طريق كاهش يارانهدخالت دولت به ويژه در خصوص انرژی

رق مورد نياز درصد از ب 6/11 مينأتوانايی باالی اين كشور در تفرانسه و  در ایتوليد برق هستهباالی فناوری  –

 جهان. در قبر صادركننده ترينبزرگ و تبديل شدن اين كشور به عنوان ایخود از طريق انرژی هسته

ای در جهان به ترتيب شامل آمريکا، فرانسه، روسيه، كره جنوبی، بزرگترين كشورهای توليد كننده برق هسته –

 ای جهان تنها در دو كشور اياالت متحده آمريکا و فرانسه.و توليد نيمی از برق هسته ، كانادا و آلمانچين

درصد  3/30و تأمين  5100آفريقای جنوبی در سال درصد برق توليدی منطقه آفريقا به كشور  1/33اختصاص  –

 .های فسيلیسوختهای آن از از سوخت مورد نياز نيروگاه

 نسبت به سال قبل. 5100در سال  در كشورهای منطقه آسيا و اقيانوسيهدرصدی توليد برق  8/3افزايش رشد  –

كه اين كشورها در مجموع  نشان دهنده آن است 5102در سال  OECDبررسی تركيب عرضه برق در كشورهای 

 OECDاند. بيشترين ميزان واردات برق كشورهای  ساعت برق صادر كرده تراوات 0/200ساعت برق وارد و  تراوات 1/213

 تراوات 3/82ساعت مربوط به كشور اياالت متحده آمريکا و بيشترين ميزان صادرات برق با   تراوات 6/12در اين سال با 

 1/60و  1/23، 3/08در اين سال سه كشور آلمان، كانادا و فرانسه به ترتيب با بوده است. آلمان  ساعت مربوط به كشور 

 اند.تراوات ساعت، باالترين خالص صادرات برق را داشته

ساعت بوده و باالترين تراوات 0/631و  8/101حجم واردات و صادرات برق كل جهان به ترتيب  5100در سال 

 8/013باشد. واردات برق اين منطقه در سال مورد بررسی به منطقه اروپا و اورآسيا میحجم تبادل برق مربوط 

درصد صادرات  2/10ساعت برابر تراوات 1/033درصد كل واردات جهانی برق و صادرات آن  3/66ساعت معادل  تراوات

 باشد. جهانی برق می

 1/0528و  2/0368ها در دنيا به ترتيب معادل وگاهدر اين سال، ميزان تلفات انتقال و توزيع و مصارف داخلی نير

درصد از كل توليد ناويژه برق جهان بود. كمترين سهم تلفات انتقال و توزيع از توليد  3/2و  5/8ساعت برابر با  تراوات

و بيشترين رصد د 1/8و  0/1 ، 1/6با و اروپا و اورآسيا  آمريکای شمالی، آسيا و اقيانوسيهناويژه برق به ترتيب به مناطق 

آمريکای مركزی درصد به ترتيب به مناطق مناطق  1/00و  0/02 ،1/02سهم تلفات انتقال و توزيع از توليد ناويژه برق با 

 اختصاص يافت. و خاورميانه  و جنوبی، آفريقا

 

 مصرف نهایي برق  -2-2-3

سعه اقتصادی در هر كشور به در دنيای امروز مصرف برق يکی از محورهای اصلی جهت تضمين دستيابی به تو

های اخير يکی از  يابد. در سال تر شدن هر كشوری ميزان مصرف برق نيز در آن كشور افزايش می رود. با پيشرفته شمار می

، پاسخ گويی به تقاضای روز افزون مصرف برق و تأمين و ارائه هاسياستگذاران بخش انرژی آنو های اصلی كشورها  دغدغه

های اخير با مطرح شدن  رهای مناسب برای پاسخگويی به اين نياز روز افزون بوده است. هرچند در سالو راهکا  منابع
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سازی، مصرف برق در كارهای بهينه جويی انرژی و بکارگيری راه های صرفه مالحظات زيست محيطی، اعمال سياست

گردد و در همين  نهايی انرژی محسوب می ترين موارد مصرف جهان تا حدودی كنترل گرديده، اما همچنان، يکی از سريع

تراوات ساعت بالغ گشت كه به نسبت سال پيش از آن  1/03836به  5100راستا مصرف نهايی برق در جهان در سال 

 درصد افزايش يافته است.  1/0

با مصرف  ، آمريکای مركزی و جنوبیساعت برق تراوات 3/0253با مصرف  آمريکای شمالی ،5100 در سال

نيز  و آسيا و اقيانوسيه 2/610با مصرف  ، آفريقا1/863با مصرف  ، خاورميانه0/0530با مصرف  ، اروپا و اورآسيا8/0153

درصد از كل مصرف جهانی را به  5/03و  1/3، 0/0، 3/50، 5/2، 8/55به ترتيب  ساعت برقتراوات 6/8210با مصرف 

ساعت بزرگترين تراوات 8/3181و  1/0102يب با مصرف به ترتآمريکا خود اختصاص دادند. چين و اياالت متحده 

مصرف برق در در چين از مصرف تمام مناطق به جز آسيا و اقيانوسيه بيشتر است. برق در دنيا بودند. كنندگان  مصرف

رشد داشت و اين در حالی است كه مصرف اياالت متحده آمريکا درصد  8/0قبل آن  مصرف كشور چين نسبت به سال ما

داشته است. پنج كشور پر مصرف جهان يعنی چين، اياالت متحده آمريکا، ژاپن، هند افزايش درصد  2/1مين مدت طی ه

درصد از مصرف  8/53چين به تنهايی  اند. جهان را به خود اختصاص دادهبرق در درصد مصرف نهايی  5/26و روسيه 

عت، خانگی، تجاری و عمومی، كشاورزی، حمل و های صنبخش 5100گردد. در سال نهايی برق در جهان را شامل می

درصد از كل مصرف نهايی برق را به خود اختصاص دادند.  0/0و  2/0، 8/5، 0/55، 1/51، 2/05نقل و ساير به ترتيب 

 باشد: ، بدين شرح می5100برخی از تحوالت بخش مصرف نهايی برق در مناطق و كشورهای مختلف جهان در سال 

تراوات ساعت بوده است كه به نسبت سال پيش  OECD ،5/3351ف نهايی برق كشورهای ، مصر5100در سال  –

درصد سهم از  3/65درصد كاهش مواجه بوده است. در اين سال، بخش خانگی، تجاری و عمومی با  6/1از آن با 

اهش باشد. نقش بخش صنعت علی رغم كمیدر اين منطقه كننده كل مصرف نهايی برق، بزرگترين بخش مصرف

از كل مصرف نهايی برق همچنان درصدی  1/35درصد(، به دليل دارا بودن سهم  2/1رشد ساالنه آن )در حدود 

، مصرف برق در اين بخش OECDحايز اهميت است. به دليل آرام شدن سرعت رشد اقتصادی در كشورهای 

خانگی، تجاری و عمومی  ، رتبه نخست خود را به بخش)5113های اخير )پس از سال  كاهش يافته و در سال

، تغيير ساختار و توسعه و استفاده از OECDواگذار نموده است. كاهش نرخ رشد اقتصادی در كشورهای 

اند.  های بهينه در صنايع انرژی بر، موجب كاهش مصرف برق در بخش صنعت طی چند سال اخير شده فناوری

بخش درصد كاهش داشته است. در  OECD ،2/1در بين كشورهای  5100مصرف برق در بخش صنعت در سال 

صنعت بيشترين ميزان مصرف برق با صنايع شيميايی و پتروشيمی بوده است. پس از بخش صنعت، بخش 

است.   OECDكشورهایتراوات ساعت مصرف، سومين بخش مصرف كننده برق در ميان  5/053كشاورزی با 

تراوات  0/010تعلق به بخش حمل و نقل با ، مOECDمصرف نهايی برق در بين كشورهای ميزان كمترين 

 درصد به بخش حمل و نقل ريلی اختصاص دارد.  8/18 اباشد كه بيشترين ميزان مصرف ب ساعت می

باشد. مصرف برق  ساعت می تراوات OECD ،8/01202، مصرف نهايی انرژی كشورهای غير عضو 5100در سال  –

 5100الی  5112های افزايش داشته است. بين سال درصد 3/3در اين كشورها به نسبت سال پيش از آن 
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درصد افزايش يافته است. بزرگترين مصرف كنندگان برق در كشورهای غير  3/6متوسط مصرف نهايی انرژی 

درصد از كل  6/62، جمهوری خلق چين، هند، فدراسيون روسيه و برزيل هستند كه حدود OECDعضو 

درصد از كل مصرف نهايی برق جهان را به خود  8/30و  OECDمصرف نهايی برق كشورهای غير عضو 

درصد در بين كشورهای غير عضو  8/00اند كه بيشترين سهم مربوط به جمهوری خلق چين با   اختصاص داده

OECD  باشد. درصد در بين كشورهای جهان می 8/53و 

مسير چين به سمت مدل  رود. به نحوی كه تغيير چين وزنه سنگينی در مصرف انرژی در جهان به شمار می –

اقتصادی با شدت انرژی كمتر برای توسعه، تأثيرات مثبت زيادی بر روی كل اقتصاد جهان داشته است. اما 

انجام اصالحات ساختاری در اقتصاد اين كشور و توجه بيشتر به بخش خدمات و گسترش آن بيش از بخش 

نياز به انرژی كمتری جهت توسعه دارد و با توجه صنايع سنگين به اين معنی است كه اين كشور در بلند مدت 

گردد رشد مصرف آن در اين كشور به تدريج در  ترين موتور توسعه هر اقتصادی محسوب می به اينکه برق اصلی

سال به درصد نسبت  8/0، 5100حال آرام شدن است.  بر همين اساس، مصرف نهايی برق در چين در سال 

ترين  ، روند رشد آن كند گرديده است. عمده5103به نسبت رشد مصرف در سال پيش از آن افزايش يافته كه 

كننده در بزرگترين بخش مصرفو ساعت  تراوات 6/3061كننده در چين ، بخش صنعت با مصرف  بخش مصرف

كننده نهايی برق در چين بوده است. صنايع فوالد و شيميايی و پتروشيمی دو صنعت  های مصرف بين بخش

 است.صنايع ده برق در چين هستند كه بيشترين ميزان مصرف برق در اين كشور مربوط به اين كنن مصرف

كه در مقايسه با سال  ،ساعت بوده تراوات 8/3181، 5100مصرف نهای برق در اياالت متحده آمريکا در سال   –

د اقتصادی در درصد افزايش مواجه بوده است. با توجه به كند شدن سرعت نرخ ساالنه رش 2/1، با 5103

ای كه منجر به كاهش  رسد كه مصرف برق در اين كشور در حال كاهش است. از عوامل عمده آمريکا به نظر می

سازی مصرف انرژی، گرمتر شدن هوا در  های بهينه ها و برنامه توان به توسعه سياست گرديدند می مصرف

های برق و  به نتيجه  ر اين كشور، افزايش قيمتهای اخير، تغيير در توليد ناخالص داخلی د ها طی سال زمستان

های خانگی، تجاری و اند اشاره نمود. بخش های بلند مدتی كه در گذشته به كار گرفته شده رسيدن روش

 تراوات ساعت، بزرگترين بخش مصرف برق در اياالت متحده آمريکا هستند. 3/5166عمومی با مجموع مصرف 

سال پياپی پس از زلزله سهمگين  3كننده برق رتبه سوم را داراست. برای  رفكشور عمده مص 2ژاپن در ميان   –

، مصرف برق در اين كشور با كاهش رو به رو بوده است. مصرف نهايی 5100در شرق ژاپن در ماه مارس سال 

درصد كاهش يافت.  1/0ساعت بود كه به نسبت سال پيش از آن  تراوات 2/320، 5100برق در ژاپن در سال 

ترين داليل كاهش مصرف برق  سازی مصرف انرژی در ژاپن نيز مانند اياالت متحده آمريکا، يکی از عمده ينهبه

سازی مصرف انرژی به شمار  در اين كشور بوده است. ژاپن يکی از كشورهای پيشرو جهان در زمينه بهينه

ر خارج شدن تعدادی از در ژاپن به دليل از مدا 5100رود. در عين حال پس از حادثه زلزله سال  می

 های اتمی و كاهش در نرخ عرضه انرژی، به تبع آن مصرف نيز كاهش يافت. نيروگاه

 0/301، به 5100در راستای تقاضای روز افزون هند برای مصرف برق، مصرف نهايی برق در اين كشور در سال  –
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تعداد زيادی از مردم  زحال هنودرصد افزايش يافت. با اين  0/6، 5103ساعت رسيد كه نسبت به سال تراوات

به برق دسترسی ندارند. بخش صنعت با همچنان اين كشور  به ويژه در مناطق شرق و شمال شرقی هند، 

باشد. پس از بخش  كنندگان برق در اين كشور می ترين مصرف تراوات ساعت، يکی از عمده 3/388مصرف 

تراوات ساعت بوده است و اما  8/552در حدود  5100صنعت، بخش خانگی قرار دارد كه مصرف آن در سال 

تراوات ساعت تعلق گرفته كه  5/013رتبه سوم مصرف برق در كشور هند به بخش كشاورزی با مصرف 

 های كشاورزی و كشاورزی مکانيزه است. بيشترين مصرف برق اين بخش مربوط به پمپ

تراوات ساعت  8/131روسيه با مصرف  و اما پنجمين كشور  عمده مصرف كننده برق در جهان روسيه است. –

بخش به گردد. بيشترين ميزان مصرف برق در اين كشور پنجمين مصرف كننده برق در جهان محسوب می

 گيرد.        ساعت تعلق می تراوات 8/020ساعت و  تراوات 1/333صنعت و سپس بخش تجاری و عمومی به ترتيب با 

 

 برق  قیمت -2-2-3

سنت به  0/06و در بخش خانگی  3/3در بخش صنعت  OECDط قيمت برق در كشورهای ، متوس5102در سال 

در بخش صنعت همانند سال گذشته  OECDدر ميان كشورهای ساعت بوده است. باالترين قيمت برق ازای هر كيلووات

درصد  8/06ت با ساعت و باالترين سهم ماليات در بخش صنعسنت به ازای هر كيلووات 5/06با  ژاپنمربوط به كشور 

سنت بر هر كيلووات ساعت و  2/3ترين قيمت بخش صنعت نيز مربوط به نروژ با  پايينباشد. مربوط به كشور آلمان می

در بخش خانگی نيز باالترين قيمت و باشد. درصد می 1/1ترين ماليات در اين بخش مربوط به كشور دانمارک با پايين

سنت به ازای هر  1/33همچون سال گذشته مربوط به كشور دانمارک با ، OECDدر ميان كشورهای درصد ماليات 

سنت بر  2/1ترين قيمت در اين بخش نيز مربوط به كشور مکزيك با پايينباشد. درصد ماليات می 5/21ساعت و  كيلووات

 شد. بادرصد می 8/0ترين ماليات در اين بخش مربوط به كشور انگلستان با هر كيلووات ساعت و پايين

)نسبت به  3/001خانگی با  بخشدر  OECDدر ميان كشورهای  در سال مورد بررسی باالترين شاخص قيمت اسمی

)نسبت به سال پايه  8/031صنعت با   بخشدر باالترين شاخص قيمت اسمی  ويونان ( مربوط به كشور 5101سال پايه 

 1/10به ترتيب با  )خانگی و صنعت( الذكر های فوق بخشترين شاخص قيمت اسمی  . پايينه استبود ژاپن( مربوط به 5101

به  1/031و  8/006های مذكور با  باشد. همچنين باالترين شاخص قيمت واقعی بخش می نروژمربوط به كشور  1/60و 

 است. بوده  نروژكشور  مربوط به 5/28و  1/66ترين شاخص قيمت واقعی با  و پايين ژاپنو  يونانترتيب در كشورهای 

 

 اورانیوم  -2-3

 ذخایر اورانیوم  -1-2-3

گروه تقسيم  0گردد كه هر يك براساس هزينه در  ذخاير شناخته شده اورانيوم شامل ذخاير قطعی و احتمالی می

 031، 81، 01های هزينه كمتر از با توجه به محدوده 5102گردد. ذخاير شناخته شده اورانيوم جهان در ابتدای سال  می

هزار تن اورانيوم بود. از كل  6/1600و  0/2108، 1/5050، 3/606كيلوگرم اورانيوم به ترتيب معادل  دالر بر 561و 
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درصد ذخاير احتمالی  1/56درصد ذخاير قطعی و  1/10دالر بر كيلوگرم،  01ذخاير شناخته شده محدوده هزينه كمتر از 

دالر بر كيلوگرم  01زار تن اورانيوم با هزينه كمتر از ه 8/520باشند. منطقه آمريکای شمالی با داشتن ذخايری معادل  می

درصد  3/38اورانيوم بيشترين حجم ذخاير را به خود اختصاص داده است. سهم اين منطقه از كل ذخاير جهان معادل 

و  3/38، 0/038، 5/520باشد. كشورهای كانادا، برزيل، چين و قزاقستان با داشتن ذخاير اورانيوم به ترتيب معادل  می

 اند.  دالر بر كيلوگرم اورانيوم را به خود اختصاص داده 01هزار تن اورانيوم، باالترين ميزان ذخاير با هزينه كمتر از  2/31

دالر بر كيلوگرم بين دو  561و  031، 81، 01های هزينه كمتر از در گروه مقايسه ذخاير قطعی و احتمالی كشورها

 دهد كه:نشان می 5102و  5103سال 

غييرات ذخاير قطعی اياالت متحده آمريکا ناشی از انجام برآوردهای جديد است. الزم به ذكر است كه ت –

 معدن مورد بررسی قرار گرفته بود.   511معدن بررسی شده در حالی كه در برآورد قبلی،  12اطالعات تنها 

كيلوگرم به دليل كاهش استخراج  دالر بر 81و   01كاهش ذخاير احتمالی كشور كانادا در گروه هزينه كمتر از  –

معادن و انتقال منابع به سطح هزينه باالتر بوده است. از سوی ديگر افزايش كل ذخاير در سطح هزينه باالتر 

 بوده است. ناشی از فعاليت های استخراج در برخی مناطق

 افزايش ذخاير كشور پرو ناشی از انجام برآوردهای جديد بوده است. –

توليد بوده است. البته ذخاير احتمالی اين كشور به دليل افزايش ی ازبکستان به دليل كاهش ذخاير قطع –

 دسترسی به ذخاير بيشتر افزايش يافته است.

 افزايش ذخاير احتمالی در اسپانيا به دليل اكتشاف منابع جديد است. –

ذخاير احتمالی به آن  افزايش ذخاير قطعی روسيه به دليل دستيابی به منابع جديد بود، در حالی كه كاهش –

 اند. دليل بوده كه بخشی از اين ذخاير به گروه ذخاير قطعی منتقل شده

 افزايش ذخاير احتمالی كشور قزاقستان ناشی از عمليات زمين شناسی استخراج در طی دو سال گذشته بوده است. –

 ای جديد منابع است.هتغييرات ذخاير كشور گرينلند ناشی از انجام مطالعات امکان سنجی و ارزيابی –

 باشد.افزايش ذخاير كشور اردن به دليل محاسبات جديد منابع اين كشور می –

های معدن افزايش ذخاير قطعی كشور آفريقای جنوبی به دليل برآوردهای جديد )شامل اطالعات حفاری و فعاليت –

 روه ذخاير ممکن رخ داده است.كاوی( بود. كاهش ذخاير احتمالی نيز به دليل انتقال بخشی از اين ذخاير به گ

 تغييرات ذخاير كشور بوتسوانا يه دليل بهبود ضريب بازيافت بوده است. –

 خود را گزارش كرده است. ، وجود منابعی در برخی مناطق5102موريتانی نيز در سال  –

گروه هزينه تغييرات ذخاير كشور ناميبيا به دليل انجام برآوردهای جديد و كشف منابع جديدی كه عمدتاً در  –

 اند.باالتر قرار داشته

 برآوردهای جديد كشور نيجر به همراه كشف منابع جديد، منجر به تغييراتی در ميزان ذخاير اين كشور گرديد. –

 
1 Shea Creek, Wheeler River, Roughrider, Triple R. 

2 Bir En Nar, Reguibat. 
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 ای باالتر رخ داده است.تغييرات ذخاير استراليا به دليل انتقال اين منابع به گروه هزينه –

 اين كشور است. های استخراج در برخی مناطقافزايش كل ذخاير كشور چين ناشی از فعاليت –

و انتقال بخشی  تغييرات ذخاير كشور هندوستان ناشی از افزايش ذخاير شناخته شده برخی مناطق اين كشور –

 از ذخاير احتمال به قطعی بوده است.

 

 تولید اورانیوم  -3-2-3

درصد( كاهش داشته است.  8/2ر تن )حدود هزا 2/3نسبت به سال قبل از آن  5100توليد اورانيوم جهان در سال 

 2/0هزار تن اورانيوم بود. اين كاهش عمدتاً به دليل كاهش ) 1/26معادل  5100برآورد توليد اورانيوم در جهان در سال 

درصدی در توليد استراليا به دليل كاهش قيمت اورانيوم و كاهش بودجه اكتشاف آن بوده است. بعد از  53هزار تن( 

ا، توليد كشور ناميبيا بالغ بر يك هزار تن كاهش داشته است. بخشی از اين كاهش ناشی از انجام تعميرات در استرالي

 برخی معادن اين كشور، كاهش عمر برخی معادن آن و غيره بوده است. 

 باشد: آمريکای شمالی ، سهم مناطق مختلف جهان از توليد اورانيوم به ترتيب به صورت ذيل می5100در سال 

 1/00درصد، آفريقا  15/1درصد، خاورميانه  0/23درصد، اروپا و اورآسيا  0/1درصد، آمريکای مركزی و جنوبی  1/03

هزار تن  1/2و  0/3،  8/55قزاقستان، كانادا و استراليا به ترتيب با توليد  هایدرصد. كشور 0/05درصد و آسيا و اقيانوسيه 

 اند. بين كشورهای مختلف را به خود اختصاص دادهاورانيوم بيشترين ميزان توليد اورانيوم 

 

 سنگزغال -6-3

 سنگذخایر زغال -1-6-3

شود. اين حامل انرژی  زغال سنگ يکی از منابع انرژی است كه كه به طور گسترده در اغلب مناطق جهان يافت می

ير در بين كشورهای در حال توسعه های اخ در سالشود، محسوب میجزو منابع انرژی ارزان و آالينده جهان مدتهاست كه 

سال برآورد شده است.  000عمر ذخاير زغال سنگ جهان حدود  5102گردد. در سال  مصرف میوفور محبوبيت يافته و به 

. در حقيقت نسبت ذخاير به توليد به مدت زمانی دگرد عمر ذخاير زغال سنگ بر اساس نسبت ذخاير به توليد محاسبه می

چنانچه ذخاير تثبيت شده زغال سنگ در سطح سال گذشته توليد گردند، باقی خواهند ماند و بر اين گردد كه  اطالق می

 1/21به ترتيب  5102شود. در مقايسه با عمر ذخاير نفت و گاز كه در سال  اساس عمر منابع زغال سنگ جهان محاسبه می

آينده يکی از منابع اصلی برای توليد انرژی خواهد بود. رسد كه ذخاير زغال سنگ در  اند، به نظر می سال برآورد شده 8/25 و

، تغيير نداشته 5103ميليارد تن بوده است كه به نسبت سال  2/830، 5102ذخاير تثبيت شده زغال سنگ جهان در سال 

مركزی و ، سهم اروپا و اورآسيا، آسيا و اقيانوسيه، آمريکای شمالی، آفريقا و خاورميانه و آمريکای 5102است. در سال 

درصد بوده است. بيشترين ذخاير  6/0و  1/3، 2/51، 3/35، 8/30سنگ جهان به ترتيب جنوبی از ذخاير تثبيت شده زغال

 
1 Yilli, Erilan, Erdos, Songliao, Bayingebi, Basins, Ruoergai, Ganzhou. 

2) Cuddapah Basin, Sinbhum Shear, North Dehli Fild Belt. 
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مربوط به كشورهای اياالت متحده آمريکا، فدراسيون روسيه، چين، استراليا و هندوستان به  5100سنگ در سال زغال

، 6/01، 6/56باشد كه با دارا بودن سهمی معادل  ميليارد تن می 6/61و  0/16، 2/000، 1/021، 3/531ترتيب به ميزان 

 اند. درصد ذخاير كل دنيا را به خود اختصاص داده 0/15درصد، بيش از  8/6و  6/8، 8/05

 

 سنگتولید و مصرف زغال -3-6-3

وليد اين سال به آغاز شده بود شدت يافت و ت 5100سنگ كه از سال ، كاهش توليد زغال5102در سال  تولید:

سنگ درصد كاهش داشته است. همچنين توليد كل زغال 1/5ميليون تن رسيدكه در مقايسه با سال پيش از آن،  8/1222

درصد  8/3ميليون تن رسيد كه به نسبت سال پيش  8/1683گردد به ميزان نيز كه شامل محصوالت حاصل از آن می

اليل زيادی اتفاق افتاده است. بخشی از كاهش به دليل در دسترس نبودن دبه كاهش داشته است. كاهش توليد زغال سنگ 

ريزی  توان ناشی از برنامه بوده است. بخشی از آن را می OECDسنگ در كشورهای غير عضو آمار محصوالت حاصل از زغال

و انگليس دانست.  برای كاهش قابل مالحظه استفاده از زغال سنگ در بخش انرژی كشورهايی مانند دانمارک، فرانسه

برداری در چين و همچنين داليل ديگری نظير قطع توليد مازاد بر تقاضا و تعيين سهميه توليد برای معادن در حال بهره

يا كاهش توليد زغال سنگ اياالت متحده آمريکا در نتيجه كاهش تقاضا برای زغال سنگ اين كشور چه در سطح ملی و 

اند. در طی يك دهه اخير يعنی از  كاهش توليد زغال سنگ در جهان در دو سال اخير بودهالمللی نيز از داليل ديگر بين

درصد بوده است. مقايسه رشد توليد زغال  0/5سنگ حدود  ، متوسط نرخ رشد ساالنه توليد زغال5102الی  5112سال 

نگر روند نزولی در رشد توليد ، با متوسط نرخ رشد ساالنه ده ساله اخير، بيا5100نسبت به سال  5102سنگ در سال 

 باشد.   سنگ در جهان میاين حامل انرژی است كه متأثر از كاهش مصرف زغال

 8/01شو،  سنگ ككدرصد به زغال 0/00سنگ حرارتی، سنگ جهان به زغالدرصد از توليد زغال 2/10در اين سال 

oil shell)درصد به توليد سنگ نفت ) 3/1سنگ ليگنيت و نارس و درصد به زغال
اختصاص داشته است كه كليه اين  0

اند كه اين بيشترين ميزان  درصد دچار كاهش توليد بوده 0/6و  3/0، 6/0، 1/3ها به نسبت سال پيش از آن  به ترتيب  زغال

ع كليه انواتوليد اولين سالی است كه در آن  5102باشد. سال  می 5101كاهش سطح توليد انواع زغال سنگ اوليه از سال 

دهد كه در ايران بر سنگ در ايران و جهان نشان میاند. مقايسه سهم توليد انواع زغال سنگ با هم دچار كاهش بوده زغال

 شود.سنگ كك شو توليد میخالف جهان، به دليل وجود صنايع آهن و فوالد، بيشتر زغال

درصد در اروپا و  0/02قيانوسيه، سنگ جهان در منطقه آسيا و ادرصد از كل توليد زغال 5/68، 5102در سال 

درصد در  15/1درصد در آمريکای مركزی و جنوبی و  0/0درصد در آفريقا،  2/3درصد در آمريکای شمالی،  8/00اورآسيا، 

 خاورميانه توليد شده است. 

ل و مقايسه آن با سا 5102سنگ در مناطق و كشورهای مختلف جهان در سال مهمترين تحوالت بخش توليد زغال

 باشد: گذشته، بدين شرح می

 
اند. سنگ نفت ممکن است در اثرر حررارت مسرتقيم و يرا طری      رسوبی حاوی مواد آلی هستند كه عمدتاً از كروژن تشکيل شده هایهای نفتی، سنگسنگ (0

شروند. شريل نفتری و    ای برای استحصال شيل نفتی سوزانده شود. سنگ نفتی در واحدهای مبدل انرژی به عنوان خوراک يا سوخت به كرار گرفتره مری   پروسه

 گردند.ز مايع سازی آن در بخش نفت خام لحاظ میديگر محصوالت حاصل ا
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درصد از توليد جهان، بزرگترين  11استراليا و اندونزی با بيش از  ،چين، اياالت متحده آمريکا، هندوستان –

ميليون تن توليد در  3/063و  1/218 ،1/680، 2/800، 5/3361سنگ جهان، به ترتيب با توليدكنندگان زغال

 .5102سال 

تا كنون  0382های متوالی از  سنگ در جهان برای چين طی سالد كننده زغالاختصاص عنوان بزرگترين تولي  –

درصد به دليل قطع توليد مازاد بر تقاضا  و تعيين سهميه  0/3به ميزان  5100و كاهش توليد نسبت به سال 

عمال های بخش انرژی در اين كشور و ا برداری در چين به دليل تغيير سياست توليد برای معادن در حال بهره

 مقررات زيست محيطی.

درصد به دليل  0/01سنگ جهان و كاهش توليد به ميزان  اياالت متحده آمريکا دومين توليد كننده زغال  –

سنگ اين كشور و  ايجاد تفاوت فاحش بين عرضه و تقاضای  المللی برای زغال كاهش تقاضای داخلی و بين

 ميليون تن. 6/05ياالت متحده آمريکا در حدود زغال و افزوده شدن به موجودی انبارهای زغال سنگ ا

ميليون تن افزايش )رشدی  2/33سنگ جهان به هندوستان با اختصاص بيشترين حجم افزايش توليد زغال  –

و سومين  OECDكننده كشورهای غير   و اختصاص مقام دومين توليد 5100درصد( نسبت به سال  0/2معادل 

 ه منظور تأمين تقاضای داخلی در اين كشور.سنگ جهان ب كننده زغال مقام توليد

سنگ نسبت به سال  درصدی توليد زغال0/0سنگ جهان به استراليا با افزايش اختصاص رتبه چهارم توليد زغال –

سنگ، وجود بازارهای ندی نرخ رشد به نسبت سال گذشته به دليل پايين بودن قيمت زغالپيش از آن و كُ

تأثيرات منفی تغييرات جوی و اقيانوسی )النينا( در اقيانوس آرام و كاهش  رقابتی مانند آمريکای جنوبی و

 سنگ دو بازار عمده اين كشور؛ چين و هند.   سنگ اين كشور و همچنين كاهش تقاضای زغالتقاضا برای زغال

 سنگمتأثر از كاهش مصرف زغال 5100درصد نسبت به سال  5/3سنگ اندونزی به ميزان  كاهش توليد زغال –

سنگ هند و جهان به ويژه بزرگترين بازار اين كشور يعنی چين و همچنين هند به دليل كاهش واردات زغال

 افزايش توليد جهت مصارف داخلی در اين كشور. 

درصدی آن به  2/1ميليون تن و  افزايش  1/015سنگ در آمريکای مركزی و جنوبی به ميزان  توليد زغال –

سنگ در  كننده زغال بزرگترين كشور توليدكلمبيا ميليون تنی توليد  1/0يش متأثر از افزا 5100نسبت سال 

 ميليون تنی توليد كشور شيلی. 1/0اين قاره و كاهش 

درصد برای چندمين سال متوالی به دليل عدم  5/5سنگ در منطقه اروپا و اورآسيا به ميزان كاهش توليد زغال –

سنگ وارداتی به لحاظ ميزان و كيفيت، كاهش سهم  با زغالسنگ حرارتی و كك شو اروپا  توان رقابت زغال

اروپايی و افزايش سهم تجديدپذيرها،  OECDسنگ در تركيب توليد برق اروپا به ويژه كشورهای زغال

انگليس برای كاهش استفاده از زغال سنگ در  و ريزی برخی از كشورهای اروپايی مانند دانمارک، فرانسه برنامه

كشورها و كاهش چشمگير در توليد زغال سنگ كشور اوكراين به دليل ادامه بحران در دو  تركيب انرژی اين

 در اين كشور. ها و تحوالت اخير  دو منطقه زغال خيز اوكراين و مركز درگيری ،شهر دونتسك و لوهانسك

يش توليد درصدی به دليل افزا 8/01ميليون تن با افزايش  2/0سنگ در خاورميانه به ميزان توليد زغال –
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 منطقه.در سنگ كشورهای ايران و فلسطين اشغالی به عنوان تنها توليدكنندگان زغال

 . 5100درصدی به نسبت سال  0/3ميليون تن زغال سنگ در آفريقا با كاهش  0/566توليد  –

و  سنگميليون تن زغال 0/525سنگ اين قاره، كشور آفريقای جنوبی با توليد كننده زغالترين توليدعمده –

درصدی نسبت به سال پيش از آن به دليل روند كاهشی مصرف زغال سنگ در جهان و انباشت  3/3كاهش 

عرضه زغال سنگ در آفريقای جنوبی در مواجهه با كاهش تقاضای جهانی برای اين حامل و متأثر نمودن بخش 

توليد كاهش  و همچنين های زغال حرارتی و به صرفه نبودن توليد سنگ آفريقای جنوبی و كاهش قيمت زغال

 ی داخلی.ابرق در اين كشور و در پی آن كاهش تقاض

درصدی نسبت به سال گذشته  0/0سنگ در منطقه آسيا و اقيانوسيه و كاهش ميليون تن زغال 1/2026توليد  –

 سنگ اين منطقه از جمله چين و اندونزی. عمدتاً به دليل كاهش توليد توليدكنندگان عمده زغال

ميليون تن زغال سنگ حرارتی در جهان در سال  3/2631شو و  ميليون تن زغال سنگ كك 3/0183توليد  –

سنگ حرارتی به  درصدی در توليد زغال 1/3شو و  درصدی در توليد زغال سنگ كك 6/0و كاهش  5102

 .5100نسبت سال 

های  ی از سوختسنگ دومين منبع انرژی در جهان پس از نفت است. در حقيقت زغال سنگ يکزغال مصرف: 

متوسط رشد مصرف  5102الی  5112های گردد. طی سال مهم و قابل اعتماد در تركيب توليد برق در جهان محسوب می

درصد كاهش نسبت به  1/5سنگ با  ، مصرف زغال5102در سال  درصد بوده است. 2/5سنگ در جهان در حدود زغال

ميليون تن  5/035، با OECDسنگ كشورهای  مصرف زغال ميليون تن رسيد. همچنين 1/1133سال پيش از آن به 

نيز با  OECDميليون تن رسيد. مصرف كشورهای غير عضو  0/0338به  5100درصد( نسبت به سال  5/6كاهش )حدود 

ها  شاهد يکی از بيشترين كاهش 5102ميليون تن رسيد. سال  6/2132درصد( به  0/0ميليون تن )حدود  3/81كاهش 

سنگ نيز به آن اشاره شد، داليل  های اخير  بوده است. همانطور كه در بخش توليد زغال سنگ طی سال در مصرف زغال

اند. اين تغييرات به دليل تغيير در ساختار بخش انرژی جهان و  سنگ در جهان بوده بسياری مسبب كاهش مصرف زغال

های  سيلی، توسعه و افزايش كاربرد انرژیهای ف وضعيت بحرانی سوخت ؛انطباق با شرايط موجود صورت پذيرفته است

بر  سازی صنايع انرژی تجديدپذير، كند شدن روند تقاضای انرژی و رشد اقتصادی در جهان، مديريت مصرف انرژی، بهينه

ای و متعادل نگه  المللی برای كاهش انتشار گازهای گلخانه محيطی، تغييرات اقليمی و تعهدات بين زيست های و چالش

ها و صنايع  سنگ، از رده خارج كردن نيروگاه ای زمين و اقدامات الزم در اين زمينه همچون به سازی معادن زغالداشتن دم

-كننده زغالسنگ در سطح جهان شده است.  پنج كشور عمده مصرف غير بهينه و فرسوده ، موجب كاهش استفاده از زغال

اياالت متحده آمريکا با  ميليون تن، 0/305ستان با مصرف ميليون تن، هندو 2/3125سنگ در جهان شامل چين با مصرف 

باشند كه به ترتيب  ميليون تن می 3/508ميليون تن و روسيه با مصرف  5/533ميليون تن، آلمان با مصرف  3/103مصرف 

ل عدم دهند. به دلي سنگ جهان را تشکيل میدرصد از مصرف زغال 2/12مجموعاً  8/5و  0/3، 5/3، 8/00، 2/08با سهم 

های  ، در تحليلOECDسنگ در بسياری از كشورهای غير عضو  های حاصل از زغال دسترسی به ميزان مصرف فرآورده

 های مصرف زغال سنگ )زغال كك شو، زغال حرارتی، زغال نارس و سنگ نفت( تأكيد شده است.  مصرف فقط بر روی داده
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، بيشترين سطح 5102غال سنگ در سال ميليون تن ز 0/0338، با مجموع مصرف OECDكشورهای عضو  –

اند كه اين سطح كمترين ميزان مصرف در بين اين كشورها از  كاهش را در بين كشورهای جهان تجربه نموده

تحت تأثير تغيير ساختار بازارهای سوخت و  OECDبوده است. سهم مصرف زغال سنگ كشورهای 0313سال 

های تجديدپذير،  مت استفاده بيشتر از گازطبيعی و انرژیمحيطی و همچنين تغيير جهت به س مقررات زيست

اروپايی وآمريکای شمالی مشاهده گرديد. اياالت  OECDدچار كاهش شد كه اين تغيير بيشتر در كشورهای 

است كه كاهش مصرف زغال اين  OECDكننده در بين كشورهای عضو  متحده آمريکا بزرگترين كشور مصرف

 داشته است.     OECDروی سهم مصرف كشورهای  كشور بيشترين تأثير را بر

و  ی شمالیآمريکا OECDاياالت متحده آمريکا بزرگترين كشور مصرف كننده زغال سنگ در بين كشورهای  –

 3/103، اياالت متحده آمريکا با مصرف 5102سومين كشور مصرف كننده زغال سنگ در جهان است. در سال 

درصد از سهم كشورهای عضو  3/31سهم مصرف آمريکای شمالی، درصد از  1/30ميليون تن زغال سنگ، 

OECD  درصد از سهم مصرف جهان را دارا بود. كاهش چشمگير مصرف در اين كشور 5/3آمريکای شمالی و ،

سازی مصرف  های بهينه ها و برنامه درصد، بيشتر به دليل افزايش توليد گاز شل، اجرای سياست02به ميزان 

های برق، تعهدات و مقررات زيست  های اخير و افزايش قيمت ها طی سال هوا در زمستانانرژی، گرمتر شدن 

های زغال سوز و  های تجديدپذير در تركيب توليد برق و كاهش سهم نيروگاه محيطی و توسعه سهم انرژی

 های موجود بوده است.ريزی برای توسعه و اجرايی نمودن پاكسازی نيروگاهبرنامه

ميليون تن بوده است كه از اين رقم،  2/0553به ميزان  5102در اروپا و اورآسيا در سال سنگ مصرف زغال –

 ی غير عضوميليون تن مربوط به كشورها 3/081اروپايی و  OECDميليون تن مربوط به كشورهای  6/100

OECD  درصد 3/0به نسبت سال پيش از آن حدود  5102اروپايی است. مصرف اروپا و اورآسيا در سال 

اروپايی است. اروپا و اورآسيا حدود  OECDكاهش داشته است. بخشی از اين كاهش مربوط به كشورهای 

، OECDاروپايی عضو  اند. مصرف كشورهای سنگ جهان را به خود اختصاص دادهدرصد از مصرف زغال 3/02

 OECDكشورهای اند.  درصد افزايش داشته 1/5اروپا حدود  OECDدرصد كاهش و كشورهای غير  3/3حدود 

سنگ هستند. با توجه به اينکه كشورهای اروپايی از  شاهد روند كاهش در مصرف زغال 5105اروپايی از سال 

های اقليمی و نقش رهبری  نامه كشورهای پيشتاز برای پيشبرد تعهدات زيست محيطی هستند و در سايه توافق

های موجود بر اساس دستورالعمل  ترين فناوری بهينه ترين و اروپا در گذر به سمت انرژی سبز و استفاده از پاک

(IED)انتشارات صنعتی اتحاديه اروپا 
سنگ در تركيب توليد برق در برخی از كشورهای اروپايی  ، نقش زغال0

های زغال سوز فرسوده خود را در سال نيروگاه كاهش يافته و كشورهايی مانند آلمان و انگليس تعدادی از

سنگ در روند مصرف زغالاروپا، يکی از مناطقی است كه  OECDعطيل كردند. منطقه برای هميشه ت 5102

اند. يکی از بزرگترين داليل كاهش مصرف  های اخير به ثبت رسانده بيشترين ميزان كاهش را طی سالخود 

 های های مربوط به توسعه انرژی سنگ، كاهش سهم اين حامل در توليد برق است. پس از وضع سياستزغال

 
1)  European Union’s Industrial Emissions Directive  
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های زغال  اكسيد كربن در اروپا، تعدادی از  نيروگاه سازی مصرف انرژی و كاهش انتشار دی تجديدپذير، بهينه

 با روند نزولی مواجه ساخته است. را سنگ در اين كشورها سوز اروپا از رده خارج شده و بنابراين مصرف زغال

تركيه و قزاقستان اشاره  ،آلمان، روسيه، لهستان توان به سنگ در اروپا می ل كننده زغااز كشورهای عمده مصرف

سنگ در جهان و اولين كشور در  نمود. مصرف زغال سنگ آلمان به عنوان چهارمين كشور مصرف كننده زغال

درصد افزايش يافته  5/1ميليون تن بوده است كه به نسبت سال گذشته  5/533حدود  5102اروپا در سال 

در  5102به نسبت سال پيش از آن، مصرف سال  5100رشد مصرف در سال است. هرچند با توجه به كاهش 

سنگ در اين مقايسه با سال گذشته اندكی افزايش يافته است اما اين رشد نشانگر اين است كه مصرف زغال

های  كشور همانند گذشته متداول نيست. با توجه به اينکه آلمان يکی از كشورهای پيشگام در توسعه انرژی

های تجديدپذير در تركيب توليد برق در اين كشور افزايش  رود، بنابراين سهم انرژی ذير به شمار میتجديدپ

های زغال سوز در اين كشور موجود است. از رده خارج نساختن اين  پيدا كرده اما هنوز تعدادی نيروگاه

ه نيروگاه اتمی فوكوشيما محيطی به اين دليل است كه آلمان پس از حادث ها با وجود مشکالت زيست نيروگاه

های بادی و خورشيدی را جانشين آن ساخت. اما  را از رده خارج نمود و نيروگاهخود های اتمی  در ژاپن، نيروگاه

به دليل نامتناوب بودن جريان برق تجديدپذير، زغال سنگ به عنوان منبع پشتيبان مورد استفاده قرار گرفته و 

تر اين حامل بود. روسيه دومين كشور قاره اروپا و پنجمين  های پايين تدليل ترجيح آن به گازطبيعی، قيم

 ، مصرف زغال سنگ روسيه5102رود. در سال كشور مصرف كننده عمده زغال سنگ در جهان به شمار می

درصد افزايش يافته است. افزايش مصرف  3/1ميليون تن بوده كه به نسبت سال پيش از آن  3/508حدود 

هايی از اين كشور به گازطبيعی و سياست دولت برای  وسيه به دليل عدم دسترسی بخشزغال سنگ در ر

كاهش مصرف گازطبيعی در داخل كشور برای افزايش صادرات به كشورهای ديگر و جانشين ساختن زغال 

سنگ برای توليد برق بوده است. پس از روسيه، لهستان سومين كشور از لحاظ مصرف زغال سنگ در اروپا 

درصد كاهش  5، 5103ميليون تن بوده كه به نسبت سال  1/030، 5102ه است. مصرف لهستان در سال بود

سنگ در لهستان در راستای تصميمات اتحاديه اروپا برای كاهش انتشار  داشته است. كاهش مصرف زغال

در سبد انرژی  ريزی اين كشور در راستای كاهش وابستگی به زغال سنگ ای و همچنين برنامه گازهای گلخانه

ای برای اتصال به شبکه  های گاز سوز بيشتر و خطوط انتقال منطقه برای توليد برق و حرارت، ساخت نيروگاه

ميليون تن  3/81ديگر كشورها و واردات برق ارزانتر از كشورهای حوزه قفقاز بوده است. تركيه نيز  با مصرف 

بوده است. بديهی است تركيه به عنوان يکی از اعضای كننده اين حامل در اروپا  سنگ، پنجمين مصرف زغال

اكسيد نيتروژن  اكسيد گوگرد و دی اتحاديه اروپا و تعهداتی كه اعضا در قبال اين اتحاديه برای كاهش دی

سوز خود را از مدار خارج نموده كه همين موضوع موجب كاهش  های فرسوده زغال دارند، برخی از نيروگاه

سنگ در آن اروپا كه مصرف زغال در اين كشور بوده است. يکی از كشورهای 5102ل سنگ در سا مصرف زغال

ميليون تن  81مصرف زغال سنگ در قزاقستان به  5102باشد كشور قزاقستان است. در سال  قابل توجه می

در  درصدی بوده است. با توجه به اينکه شدت انرژی 0/3رسيد كه در مقايسه با سال پيش از آن دارای كاهش 
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است و همچنين يکی از   OECDقزاقستان بسيار باالست و دو الی سه برابر متوسط مصرف كشورهای 

رود و سرانه نشر  ای در آسيای ميانه به شمار می كشورهای دارای بيشترين ميزان انتشارات گازهای گلخانه

برابر اتحاديه اروپا است،  2 ها در دنياست و شدت كربن بخش صنعت آنای آن يکی از باالترين گازهای گلخانه

كاهش دهد كه  5151ای خود را تا سال  درصد از انتشار گازهای گلخانه 02بنابراين اين كشور داوطلب گرديد كه 

بيشترين ميزان  5102سنگ در اين كشور كاهش يافت. دو كشور ديگری كه در سال  به اين منظور مصرف زغال

 اند كه كاهش شديد را در مصرف  اند، انگلستان و اوكراين بوده داشته تغييرات را در منطقه اروپا و اورآسيا

درصد  0/50، 5103سنگ به نسبت سال ميليون تن زغال 38سنگ خود شاهد بودند. انگليس با مصرف زغال

همچنان عضوی از اتحاديه اروپا بوده و  5102كاهش داشته است. انگليس يکی از كشورهايی است كه تا سال 

ن همچون ديگر اعضا تعهدات زيست محيطی در قبال اين اتحاديه داشت. در عين حال انگليس جزو بنابراي

های  تعدادی از نيروگاه 5102در اروپاست، بنابراين در سال گی كشورهايی است كه دارای بيشترين ميزان آاليند

کی ديگر از كشورهايی است كه سنگ خارج شد. اوكراين نيز يزغال سوز و فرسوده اين كشور از چرخه توليد زغال

باقی است، كاهش قابل  5102و پس از بحران كريمه در اين كشور كه تبعات آن همچنان تا سال  5100از سال 

، 5102اوكراين در سال  توجهی را در توليد و مصرف زغال سنگ خود  شاهد بوده است. مصرف زغال سنگ در

        درصد به نسبت سال پيش از آن كاهش يافت. 1/50

ميليون تن بوده است. كشور عمده توليد و مصرف كننده  3/030، 5102سنگ در آفريقا در سال  مصرف زغال –

ميليون تن بود كه  1/016، 5102سنگ در آفريقا، آفريقای جنوبی است. ميزان مصرف آفريقای جنوبی در سال  زغال

از كاهش توليد برق در آفريقای جنوبی  درصد كاهش داشته است. اين كاهش ناشی 1/8، 5100به نسبت سال 

  .گردد شود، می سنگ كه عمدتاً در بخش برق آفريقای جنوبی مصرف می است كه موجب كاهش مصرف زغال

 1/5 ميليون تن بوده است كه به نسبت سال پيش از آن 5/02، مصرف زغال سنگ در خاورميانه 5102در سال  –

سنگ در كشور فلسطين اشغالی است. به كاهش مصرف زغالدرصد كاهش يافته، اين كاهش بيشتر مربوط 

رفت، اما های اخير، زغال سنگ يکی از منابع اصلی توليد برق در فلسطين اشغالی به شمار می هرچند تا سال

سنگ كمتری در تركيب توليد برق خود استفاده های ناشی از آن اين كشور را بر آن داشت تا از زغالآلودگی

 تری را جايگزين آن نمايد.  های پاک نموده و سوخت

 0/0باشد كه به نسبت سال پيش از آن  ميليون تن می 5/2065سنگ در منطقه آسيا و اقيانوسيه،  مصرف زغال –

درصد از كل زغال سنگ جهان را مصرف  6/11درصد كاهش يافته است. كشورهای آسيا و اقيانوسه جمعاً 

و اقيانوسيه شامل استراليا، زالند نو، ژاپن و كره جنوبی در مجموع  منطقه آسيا OECDكشور عضو   0نمايند.  می

سه ، 5102در سال اند.  به خود اختصاص داده ار OECDدرصد از مصرف كشورهای  8/55ميليون تن،  3/022با 

سنگ خود در مصرف زغالدرصد افزايش  5/3و  3/0، 1/3دارای كشور استراليا، ژاپن و كره جنوبی به ترتيب 

كاهش مصرف داشته است. زغال سنگ يکی از  5100درصد به نسبت سال  0/0نو  و تنها زالنداند هبود



  در جهان تحوالت بخش انرژي 

  

221 

 ، توليد ناويژه برق در استراليا،5102رود. در سال  های عمده برای توليد برق در استراليا به شمار می سوخت

ساعت( بيشترين سهم را در  تتراوا 8/020درصد ) 1/11سنگ با  ساعت بود كه از اين ميان زغال تراوات 1/508

های انرژی به خود اختصاص داده است. با توجه به افزايش مصرف برق در اين كشور مصرف  بين حامل

سنگ در منطقه محسوب  كنندگان عمده زغال سنگ نيز افزايش يافته است. ژاپن نيز يکی از مصرف زغال

ای، مصرف  و كاهش توليد برق هسته 5100گردد. پس از انفجار نيروگاه فوكوشيما در ژاپن در سال  می

سنگ پس از گازطبيعی بيشترين  ، زغال5102سنگ برای توليد برق در اين كشور افزايش يافت. در سال  زغال

منطقه است كه با افزايش  OECDسهم را در توليد برق در ژاپن داشت. كره جنوبی، سومين كشور عضو 

ساعت برق، اولين سوخت مصرفی  تراوات 3/501سنگ با توليد  سنگ رو به رو بوده است. زغال مصرف زغال

سنگ جهان به شمار  گردد. كره جنوبی چهارمين وارد كننده زغال برای توليد برق در كره جنوبی محسوب می

سنگ  با كاهش مصرف زغال 5102منطقه آسيا و اقيانوسيه كه در سال  OECDرود. اما تنها كشور عضو  می

گرديد ولی  نو محسوب می سنگ يکی از منابع اصلی توليد برق در زالند سابقاً زغالباشد. میزالندنو مواجه بود 

های  و همچنين توسعه انرژی 5108ريزی اين كشور برای قطع استفاده از اين حامل تا سال  با تعهد و برنامه

كاهش يافت. در بين  5102تجديدپذير به ويژه انرژی زمين گرمايی، مصرف زغال سنگ در اين كشور در سال 

كننده در اين منطقه چين و هند  منطقه آسيا و اقيانوسه، دو كشور عمده مصرف OECDكشورهای غير عضو 

درصد  1/06و  1/68سنگ و دارا بودن سهم  ميليون تن زغال 0/305و  2/3125هستند كه به ترتيب با مصرف 

سنگ در . چين بزرگترين مصرف كننده زغالاند از مصرف منطقه، بخش اعظم مصرف را به خود اختصاص داده

درصد( را به خود اختصاص داده است.  2/08سنگ جهان ) جهان است كه تقريباً در حدود نيمی از مصرف زغال

برابر  0/0سنگ جهان است،  مصرف اين كشور در مقايسه با كشور هندوستان كه دومين مصرف كننده زغال

گرديده است.  در توسعه و پيشبرد رشد اقتصادی چين محسوب می های اصلی است. زغال سنگ يکی از حامل

، 5100سنگ در چين دارای روند افزايشی بوده است. اما در سال  ، مصرف زغال5100الی  5113های  طی سال

سنگ نيز در اين كشور كاهش پيدا كرد و  همزمان با آرام شدن سرعت رشد اقتصادی در چين، مصرف زغال

درصد كاهش روبرو ساخت. از داليل  0/3را نيز با  5102سنگ در سال  فته و مصرف زغالاين روند ادامه يا

توان به تصميم اين كشور برای آرام نمودن سرعت رشد توليد ناخالص  سنگ در چين می كاهش مصرف زغال

، كاهش بر به بخش خدمات برای توسعه توليد ناخالص داخلی داخلی و تغيير مسير از بخش صنايع سنگين انرژی

المللی چين برای  بر و تعهدات بين وری در صنايع انرژی حامل، بهبود بهره  سنگ و توسعه صادرات اين مصرف زغال

اشاره نمود. كشور هند نيز دومين  5151های زغال سوز تا سال  های حاصل از نيروگاه درصدی آالينده 61كاهش 

رود. افزايش حجم مصرف گ جهان به شمار میسن كشور منطقه و همچنين دومين كشور مصرف كننده زغال

 5100های اخير بسيار بيشتر از ساير كشورها بوده است. به طوری كه در سال زغال سنگ در هند طی سال

سنگ اين كشور از اياالت متحده آمريکا سبقت گرفته و دارای رتبه دوم مصرف زغال سنگ در ميزان مصرف زغال
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ميليون  0/305، 5102نيز ادامه پيدا كرد. مصرف زغال سنگ هند در سال  5102جهان شد و اين روند در سال 

سنگ در هند در  درصد افزايش يافت. بيشترين ميزان مصرف زغال 1/5تن بود كه به نسبت سال پيش از آن 

بخش برق است. رشد اقتصادی همراه با رشد سريع جمعيت در هند موجب افزايش تقاضای برق در اين كشور 

ت. در اين ميان زغال سنگ بيشترين سهم را در تركيب توليد برق در هند دارد. در ميان كشورهای شده اس

به نسبت سال  5102سنگ در سال  منطقه آسيا و اقيانوسيه، پاكستان يکی از كشورهايی بود كه مصرف زغال

ژی به ويژه برق در آن است. پاكستان از كشورهايی است كه مصرف انربوده افزايش حجم مصرف دچار قبل از آن 

يابد و در حقيقت دچار بحران انرژی و كمبود برق است. به اين جهت برای تأمين انرژی  روز به روز افزايش می

هايی برای افزايش ظرفيت توليد برق در اين كشور اجرا شده كه  مورد نياز برای پاسخ گويی به اين تقاضا، برنامه

   اشاره نمود. 5100ل سوز از سال توان به ساخت چندين نيروگاه زغا می

 هاي حاصل از آنسنگ و فرآوردهتجارت جهاني زغال -2-6-3

نسبت به سال پيش از آن با كاهش روبرو بوده است. مشاهده جريان  5102سنگ در سال تجارت جهانی زغال

المللی  ماهيت رقابتی بازارهای بينها و در مجموع بيانگر  ای، متغير بودن قيمت سنگ، نشانگر نوسانات منطقهتجاری زغال

 سنگ است. زغال

 5/0301سنگ به ترتيب بالغ بر سنگ و محصوالت حاصل از زغالدر اين سال حجم واردات و صادرات جهانی زغال

ميليون تن و واردات و  5/533و  3/516سنگ كك شو به ميليون تن بوده است، واردات و صادرات زغال 1/0350و 

، منطقه آسيا و اقيانوسيه بزرگترين 5102ميليون تن بالغ گشت. در سال  8/0115و  1/0105رارتی به صادرات زغال ح

آن سنگ و محصوالت حاصل از سنگ در دنيا بوده است. ميزان واردات و صادرات كل زغال واردكننده و صادركننده زغال

درصد از كل  0/60و  1/68رسيد كه ن تن ميليو 0/813و  3/351اين منطقه در سال مورد بررسی به ترتيب به در 

 31هرچند به دليل كاهش قابل مالحظه واردات كشور چين در حدود  ،واردات و صادرات جهان را شامل شده است

درصد، كاهش قابل توجهی در واردات زغال سنگ اين منطقه به وجود آمده است. بديهی است به علت عدم دسترسی به 

توان به بررسی مبادله محصوالت ، نمیOECDسنگ كشورهای غير صوالت حاصل از زغالميزان واردات و صادرات مح

درصد از  38دهد كه بيش از های گذشته نشان میحاصل از زغال سنگ در اين سال پرداخت. هر چند كه بررسی سال

مابقی مربوط به درصد  5سنگ و حداكثر سنگ و محصوالت حاصل از آن متعلق به مبادالت زغال كل مبادالت زغال

 باشد. تجارت محصوالت حاصل از آن می

به كشورهای سنگ و محصوالت حاصل از زغال، بيشترين ميزان واردات زغال سنگ جهان 5102در سال 

هندوستان، چين، ژاپن و كره جنوبی، و بيشترين صادرات زغال سنگ جهان به كشورهای استراليا، اندونزی، فدراسيون 

سنگ در اين كشور به طرز تصاص داشته است. واردات زغال سنگ چين به دليل كاهش مصرف زغالروسيه و كلمبيا اخ

 8/550درصد كاهش پيدا كرده و جای خود را به كشور هندوستان داده است. هم اكنون هند با  31چشمگيری در حدود 
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درات زغال سنگ در اندونزی، استراليا با رود. با كاهش صاميليون تن بزرگترين وارد كننده زغال سنگ در جهان به شمار می

صادرات اين كشور به نسبت  گرديد. 5102ميليون تن بزرگترين صادر كننده زغال سنگ جهان در سال  0/333صادرات 

دومين صادر  ميليون تن، 0/368درصد كاهش داشته است. پس از استراليا، اندونزی با صادرات  6/0سال گذشته حدود 

استراليا سنگ و محصوالت حاصل از زغالسنگ در جهان است. صادرات زغالآن محصوالت حاصل از  وسنگ  كننده زغال

جهان، فدراسيون سنگ زغالدرصد افزايش داشته است. سومين صادر كننده بزرگ  6/0به نسبت سال پيش از آن حدود 

كلمبيا نيز يکی از كشورهايی رد. دادرصد كاهش  3/0 ،به نسبت سال پيش از آناست كه ميليون تن  0/022روسيه با 

ميليون تن زغال سنگ )زغال حرارتی( رتبه چهارم صادرات جهان را از آن خود  1/85، با صادرات 5102است كه در سال 

مقصد زغال صادراتی اين كشور، هند، تركيه، اياالت متحده آمريکا و برزيل بوده است. اياالت متحده آمريکا كه  ؛ساخت

سنگ جهان بود به دليل عدم تقاضا برای زغال سنگ اين كشور، در رتبه  صادرات زغال می رتبه چهارسال گذشته دارا

 ششم جدول پس از آفريقای جنوبی قرار گرفت.  

مربوط به كشور فنالند به ازای هر تن دالر  1/502سنگ حرارتی بخش صنعت ، باالترين قيمت زغال5102در سال 

 دالر بر تن بوده است.  0/000ور پرتغال با قيمت سنگ كك شو مربوط به كشو زغال

دالر بر تن رسيد  6/23سنگ منطقه آپاالچی مركزی اياالت متحده آمريکا به ، قيمت اسپات زغال5102در سال 

دالر  6/26درصد كاهش داشته است. قيمت شاخص پايه شمال غرب اروپا به  3/55كه اين رقم در مقايسه با سال گذشته 

دالر بر  2/13و  8/33درصد كاهش داشته و سيف وارداتی كك شو و حرارتی ژاپن به ترتيب  3/50كه حدود برتن رسيد 

 درصد كاهش يافته است.   6/08و  1/08تن بوده كه به نسبت سال پيش 

 

  (3112تراز انرژي )سال  -1-3

هزار دالر آمريکا برحسب  تن معادل نفت خام به ازای 03/1برابر با  5100شاخص شدت انرژی در دنيا در سال 

بود. در بين مناطق مختلف جهان، اروپا و اورآسيا، آمريکای شمالی و آمريکای مركزی و  5112های ثابت سال  قيمت

از  31/1و  32/1از كمترين شدت انرژی و آفريقا و خاورميانه به ترتيب با  00/1و  00/1، 03/1جنوبی هريك به ميزان 

 ار بودند. بيشترين شدت انرژی برخورد

جهان، عرضه كل انرژی اوليه و كل مصرف نهايی جهان به ترتيب نسبت به سال قبل به  5100در تراز انرژی سال 

خام رسيد. در اين سال سهم  ميليون تن معادل نفت 1/3050و  0/03633درصد افزايش داشت و به  3/0و  0/0ميزان 

، تجاری و عمومی، كشاورزی و مصارف نامشخص از كل مصرف حمل و نقل، خانگی، مصارف غير انرژیهای صنعت، بخش

، سهم OECDدرصد بود. در تراز انرژی كشورهای  0/0و  0/5، 3/1، 8/8، 1/55، 3/51، 5/53نهايی جهان به ترتيب 

 درصد بوده است؛ ارقام مشابه 1/1و  8/0، 5/03، 2/3، 1/03، 2/33، 3/55های مزبور از كل مصرف نهايی به ترتيب  بخش

 درصد بوده است.  1/5و  0/5، 3/0، 3/8، 1/56، 3/03، 8/32نيز به ترتيب  OECDدر تراز انرژی كشورهای غير 

تن معادل نفت خام رسيد. در ميان كشورهای مختلف دنيا باالترين  3/0در اين سال، عرضه سرانه انرژی در دنيا به 
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عادل نفت خام بود. از لحاظ مصرف سرانه برق، كشور ايسلند تن م 3/51ميزان عرضه سرانه انرژی مربوط به قطر به ميزان 

تن  6/1اول ايستاد. در سال مورد بررسی، عرضۀ سرانه نفت در دنيا برابر  ساعت در رتبه كيلووات 23836با مصرف سرانه 

معادل  تن 3/1و  2/0عرضه سرانه نفت به ترتيب  به  OECDو غير  OECDمعادل نفت خام بر نفر بود. در كشورهای 

 نفت خام رسيد. 

دو كشور چين و اياالت متحده آمريکا باالترين ميزان عرضه انرژی اوليه را در بين كشورهای  ،5100در سال 

اند. در اين سال كشور چين ميليون تن معادل نفت خام داشته 5/5506و  2/3120مختلف جهان به ترتيب به ميزان 

های زيستی و ها، سوختآبی، انرژی زمين گرمايی، خورشيدی و ساير انرژی، انرژی سنگبزرگترين عرضه كننده زغال

ها درصد از عرضه انرژی اوليه هر يك از اين حامل 0/02و  2/55، 1/51، 3/20ضايعات جهان، به ترتيب با سهمی معادل 

های خام و فرآورده الت متحده آمريکا بزرگترين عرضه كننده نفتاياجهان بوده است. همچنين در اين سال،  در سطح

درصد از عرضه انرژی اوليه هر  1/35و  2/50، 3/08جهان به ترتيب با سهمی معادل  ای نفتی، گاز طبيعی و انرژی هسته

 باشد. جهان می ها در سطحيك از اين حامل

را از نفت  درصد آن 011الطارق سنگ، جبل درصد از عرضه انرژی اوليه خود را از زغال 6/10در اين سال، استونی 

ای، پاراگوئه  درصد آن را از انرژی هسته 3/06درصد آن را از گازطبيعی، فرانسه  0/31های نفتی، قطر  خام و فرآورده

درصد  3/35دصد آن را از انرژی زمين گرمايی، خورشيدی و ساير و اتيوپی  0/11درصد آن را از انرژی آبی، ايسلند  1/35

 اند. ندها تأمين نمودههای زيستی و پسماآن را از سوخت

درصد از كل مصرف نهايی جهان  3/33دهد كه  های انرژی در مصرف نهايی جهان نشان می بررسی سهم حامل

درصد به  0/00درصد به گازطبيعی،  0/02درصد به برق و حرارت،  1/50های نفتی، متعلق به نفت خام و فرآورده

های زيستی و پسماندها اختصاص داشته است. بررسی اين و سوختهای تجديدپذير درصد به انرژی 6/05سنگ و  زغال

های نفتی به  دهد كه در هر دو گروه از كشورها، نفت خام و فرآورده نشان می OECDو غير  OECDسهم در كشورهای 

طی  OECDو غير   OECDترين حامل انرژی است. اين سهم در كشورهای درصد، اصلی 1/30و  5/01ترتيب با سهم 

باشد. های انرژی میدرصد كاهش يافته كه بيانگر جايگزينی اين حامل انرژی با ساير حامل 8/3و  8/1اخير حدود دهه 

 1/08تجديدپذير و پسماندهای قابل احتراق با  و ساير منابع OECDدرصد سهم در كشورهای  0/55همچنين برق با 

 باشند.  ی، دومين حامل انرژی پرمصرف مOECDدرصد سهم در كشورهای غير 

 

 انرژي و محیط زیست   -8-3

های فسيلی، نقش كليدی در افزايش انتشار دی اكسيدكربن داشته روند فزاينده افزايش تقاضای انرژی از سوخت

گيری از است. از زمان انقالب صنعتی، انتشار ساالنه دی اكسيد كربن ناشی از احتراق انواع سوخت، روند افزايشی چشم

های گذشته، مصرف انرژی را تجربه كرده است. همچون سال 5100گيگاتن در سال   35ر تا بيش از سطح نزديك به صف

 ای را در اين سال به خود اختصاص داده است. سهم كمتری از اين انتشار به بخشبيشترين سهم انتشار گازهای گلخانه
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باشند( و سهم ديگری به بخش نيتروز میكشاورزی )دامداری و كشت برنج كه عمدتاً منابع انتشار متان و اكسيد 

فرآيندهای صنعتی اختصاص يافته است. انتشار بخش انرژی مشتمل بر انتشار ناشی از احتراق سوخت و انتشار فرّار 

در اين ميان باشد. )تخليه سهوی يا عمدی گازهای حاصل از توليد، فرآيند، انتقال، ذخيره و مصرف انواع سوخت( می

، سهم بخش درصد 68، حدود 5101ای در سال های انسانی در انتشار گازهای گلخانهناشی از فعاليتسهم بخش انرژی 

برآورد گرديده كه از درصد  00ها حدود درصد و سهم ساير بخش 1درصد، سهم بخش فرآيندهای صنعتی  00كشاورزی 

 ن و  اكسيد نيتروز اختصاص يافته است.درصد آن به انتشار دی اكسيد كربن، متا 0و  3، 31به ترتيب  سهم بخش انرژی

 در بخش انرژی، انتشار دی اكسيد كربن ناشی از احتراق، بيشترين سهم انتشار اين بخش را به خود اختصاص داده است. 

، دارای روند 5103گيگا تن بوده كه در مقايسه با سال  0/35، ميزان انتشار جهانی دی اكسيد كربن 5100در سال 

  درصد بوده است. 8/1زان افزايشی به مي

درصد 6/03رصد مربوط به نفت، د 30درصد از انتشار دی اكسيد كربن ناشی از احتراق زغال سنگ،  06در اين سال، 

ها بوده است. به نحوی كه ميزان انتشار دی اكسيد كربن در سال آن مربوط به گازطبيعی و مابقی مربوط به ساير سوخت

گيگاتن  5/1و  0/6، 1/00، 3/00ها به ترتيب برابر گ، نفت، گازطبيعی و ساير سوختاز انواع سوخت زغال سن 5100

درصد در  06به  5112درصد سال  05اين در حالی است كه سهم زغال سنگ در انتشار دی اكسيد كربن از  بوده است.

د كربن تقريباً در سطح و سهم گاز طبيعی در انتشار دی اكسيرسيده درصد  30درصد به  38سهم نفت از  و 5100سال 

تن دی اكسيد كربن برای هر  01/0درصد ثابت مانده است. سرانه انتشار جهانی دی اكسيد كربن در اين سال برابر  51

 نفر برآورد گرديده است.

در اين سال دو بخش توليد برق و حرارت و حمل و نقل به تنهايی توليد كننده نزديك به دو سوم انتشار دی اكسيد 

درصد انتشار  53درصد و سهم بخش حمل و نقل حدود  05سهم بخش توليد برق و حرارت اند. بودهدر جهان كربن 

ی باالی اكه سوختی با محتو بوده برآورد گرديده است. توليد برق و حرارت در جهان به طور عمده وابسته به زغال سنگ

ان و آفريقای جنوبی بيش از دو سوم برق و حرارت كربن است به طوری كه كشورهايی نظير استراليا، چين، هند، لهست

 نمايند.توليدی خود را از زغال سنگ تأمين می

درصد در  5/1، ميزان انتشار دی اكسيد كربن از بخش توليد برق و حرارت به ميزان 5100تا  5103های بين سال

در حالی است كه سهم نفت در انتشار بخش ، افزايش يافته است. اين 5103تا  5105های درصد سال 3/0ميزان با مقايسه 

درصد  66ای از سنگ در انتشار اين بخش به طور قابل مالحظهكاهش يافته و سهم زغال 0331توليد برق و حرارت از سال 

افزايش يافته است. ميزان انتشار دی اكسيد كربن به ازای هر كيلووات ساعت برق  5100درصد در سال  13به  0331سال 

 گرم دی اكسيد كربن بر هر كيلووات ساعت گزارش گرديده است. 203در جهان نيز در اين سال حدود توليدی 

و  كشور جهان توليد شده  كه دو كشور چين 01توسط  در اين سال تقريباً دو سوم انتشار جهانی دی اكسيد كربن

 3/00. اين دو كشور به تنهايی توليدكننده انددرصد بيشترين سهم را به خود اختصاص داده 06و  58آمريکا  به ترتيب با 

 باشند.گيگا تن دی اكسيد كربن در جهان می
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 2215و  2214، 2225هاي طي سال (2)جهان (1)ذخاير تثبيت شده نفت ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2225 

 )ميلياردبشكه(

در پايان سال 

2214 

 )ميلياردبشكه(

 2215در پايان سال 

 ميليارد 

 بشكه 

 ميليارد 

 تن

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد  

       آمريكاي شمالي

 11.9 3.2 6.6 55.0 55.0 29.9 اياالت متحده آمريكا

 10.1 27.8 172.2 172.2 180.0  (3)كانادا 
(4) 

 11.5 0.6 1.5 10.8 10.8 13.7 مكزيك

 33.1 14.0 35.9 238.0 238.0 223.6 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 10.2 0.1 0.3 2.4 2.4 2.2 آرژانتين

 40.4 0.5 1.2 8.0 8.0 4.9 اكوادور

 14.1 0.8 1.9 13.0 16.2 11.8 برزيل

 34.3 0.1 0.2 1.4 1.4 1.1 پرو

 18.1 ◊ 0.1 0.7 0.8 0.8 ترينيداد و توباگو

 6.3 0.1 0.3 2.3 2.4 1.5 كلمبيا 

 17.7 47.0 300.9 300.0 80.0 (5)ونزوئال 
(4)

 

 9.9 ◊ 0.1 0.5 0.5 1.5 ساير

 (4) 19.4 51.0 329.2 331.7 103.6 ي و جنوبيآمريكاي مركز جمع 

       اروپا و اورآسيا

 22.8 0.4 1.0 7.0 7.0 7.0 آذربايجان

 25.3 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.6 ازبكستان

 8.0 0.2 0.4 2.8 2.8 3.9 انگلستان

 14.7 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.5 ايتاليا

 6.3 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.5 تركمنستان 

 9.6 ◊ 0.1 0.6 0.6 1.3 دانمارك

 25.5 6.0 14.0 102.4 103.2 104.4 روسيه

 19.5 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.5 روماني

 49.3 1.8 3.9 30.0 30.0 9.0 قزاقستان 

 11.3 0.5 1.0 8.0 6.5 9.7 نروژ

 15.0 0.1 0.3 2.1 2.1 2.2 ساير 

 24.4 9.1 21.0 155.2 154.6 139.5 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 68.7 5.8 13.0 97.8 97.8 97.8 ارات متحده عربي ام

 0.1 0.3 2.5 2.5 3.0 سوريه 
(4) 

 97.2 8.4 19.3 143.1 143.1 115.0 عراق

 60.8 15.7 36.6 266.6 267.0 264.2 عربستان سعودي

 15.3 0.3 0.7 5.3 5.2 5.6 عمان

 37.1 1.5 2.7 25.7 25.7 27.9 قطر
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 ... ادامه2215و  2214، 2225هاي طي سال (2)جهان (1)ده نفتذخاير تثبيت ش ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2225 

 )ميلياردبشكه(

در پايان سال 

2214 

 )ميلياردبشكه(

 2215در پايان سال 

 ميليارد 

 بشكه 

 ميليارد 

 تن

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد  

 89.8 6.0 14.0 101.5 101.5 101.5 كويت

 0.2 0.4 3.0 3.0 2.9 يمن 
(4) 

 9.1 21.7 158.0 158.0 137.6 ساير
(4) 

 73.1 47.3 108.7 803.5 803.8 755.5 جمع خاورميانه

          آفريقا

 19.0 0.7 1.7 12.7 12.7 9.0 آنگوال 

 21.1 0.7 1.5 12.2 12.2 12.3 الجزاير

 2.8 6.3 48.4 48.4 41.5 ليبي 
(4)

 

 13.2 0.2 0.5 3.5 3.7 3.7 مصر

 43.2 2.2 5.0 37.1 37.1 36.2 نيجريه

 35.9 0.9 2.1 15.3 15.3 8.6 ساير 

 42.2 7.6 17.1 129.1 129.3 111.3 جمع آفريقا

          آسيا و اقيانوسيه 

 28.3 0.2 0.4 4.0 4.0 3.7 استراليا

 12.0 0.2 0.5 3.6 3.6 4.2 اندونزي

 23.8 0.1 0.1 1.1 1.1 1.1 برونئي

 2.3 ◊ ◊ 0.4 0.4 0.5 تايلند

 11.7 1.1 2.5 18.5 18.5 15.6 چين

 14.2 0.2 0.5 3.6 3.6 5.3 مالزي

 33.3 0.3 0.6 4.4 4.4 3.1 ويتنام

 18.0 0.3 0.8 5.7 5.7 5.9 هندوستان 

 12.0 0.1 0.2 1.3 1.3 1.4 ساير

 14.0 2.5 5.7 42.6 42.6 40.8 جمع آسيا و اقيانوسيه

 50.7 100.0 239.4 1697.6 1700.0 1374.4 كل جهان 

OECD كشورهاي
  244.0 253.9 255.3 38.0 15.0 29.7 

 OECD 1130.4 1446.1 1442.3 201.3 85.0 58.0 غير كشورهاي

 86.8 71.4 169.9 1211.6 1211.1 927.8 كشورهاي عضو اوپك  

 24.9 28.6 69.4 486.0 488.9 446.6 ( 6)كشورهاي غير عضو اوپك 

 10.1 0.3 0.7 5.6 5.6 0.7 كشور اتحاديه اروپا  82

 - - 27.0 166.2 166.2 173.6 هاي نفتي  كانادا: كل شن

 - - 4.0 24.4 24.4 10.2 در حال توسعه فعال          

 - - 35.7 222.3 221.7 - ونزوئال: كمربند نفتي اورينوكو 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2016 Edition      مأخذ:

 گردد.   مايعات و ميعانات گازي مي( شامل نفت خام، 1
 و عملياتي داشته باشند. توانند در آينده قطعاً توجيه اقتصادي گردند كه با توجه به اطالعات زمين شناسي و فني مخازن، مي ( شامل مقاديري مي2
 سال است. 111( نسبت ذخاير به توليد بيش از  4                                        گردد.             هاي نفتي كانادا نيز مي ( شامل ذخاير شن3
   .( به استثناي شوروي سابق6                                               گردد.  ( شامل ذخاير كمربندي نفتي اورينوكو نيز مي5
  د.  نباش مي 15/1كمتر از مقادير 
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نمودار ) 1-2( : ذخاير تثبيت شده نفت در مناطق مختلف جهان
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نمودار )2-2( : عمر ذخاير نفتي مناطق مختلف جهان در سال 2015
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   2213-2215 و 2225هاي ن طي سالتوليد نفت در جها ( :2-2جدول )
 هزار تن() 

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2215/ 2214تغييرا  

  )درصد(

 2215سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 12.0 8.3 465163 429633 367673 255420 اياالت متحده آمريكا

 4.0 3.5 154573 149375 135352 111919 كانادا 

 3.0 6.8- 117002 125472 130488 175082 مكزيك

 19.0 4.6 736738 704480 633513 542421 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 - 28664 28664 26978 33934 آرژانتين

 0.7 1.8- 27396 27902 26554 25874 اكوادور

 3.2 8.1 123860 114607 102879 82647 برزيل

 0.1 15.9- 4664 5548 5331 4740 پرو

 0.1 1.3- 4134 4189 4184 7422 ترينيداد و توباگو

 1.3 1.5 51841 51064 50245 27123 كلمبيا 

 3.5 2.4- 137317 140688 146368 169332 ونزوئال

 0.3 1.3- 12070 12232 11844 14669 ساير

 9.9 1.3 385812 380705 370199 358319 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.0 1.5- 38847 39443 40726 21994 آذربايجان

 0.1 0.3- 2428 2435 2636 3471 آلمان

 0.1 7.1- 2620 2821 2997 5400 ازبكستان

 1.1 14.3 42826 37474 38456 77179 انگلستان

 0.05 12.2- 1793 2042 2172 3149 اوكراين

 0.1 5.8- 5430 5765 5502 6111 ايتاليا 

 0.3 11.1 13105 11800 11651 9520 تركمنستان 

 0.2 5.4- 7690 8131 8683 18517 ركدانما

 13.1 1.4 509894 503092 497483 449177 روسيه

 0.1 1.3- 3913 3963 4043 5215 روماني

 2.0 1.7- 79476 80826 81787 61486 قزاقستان 

 2.0 1.9 77144 75691 74380 124435 نروژ

 0.3 0.9- 12519 12637 12151 12179 ساير

 20.5 1.5 797685 786120 782667 797833 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 3.6 4.4 140144 134256 134378 114267 امارات متحده عربي 

 0.3 - 10093 10093 9853 9303 بحرين

 ◊ 17.4- 1074 1300 2544 20672 سوريه 

 4.5 13.9 174092 152906 146340 92700 عراق
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   ... ادامه  2213-2215 و 2225هاي ن طي سال( : توليد نفت در جها2-2جدول )

 تن(هزار ) 

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2215/ 2214تغييرا  

 )درصد(

 2215سهم در كل 

 )درصد(

 13.3 6.3 514850 484110 480352 466194 عربستان سعودي

 3.9 5.3 153064 145319 148110 130455 كويت 

 1.2 4.1 48140 46228 46148 40632 عمان

 0.8 6.5- 32260 34508 35226 37191 قطر

 0.1 65.0- 2354 6725 8283 19172 يمن 

 3.7 1.6 142033 139797 140703 208198 ساير

 31.4 5.4 1218104 1155242 1151937 1138784 جمع خاورميانه

       آفريقا

 2.3 6.2 88767 83584 85778 62314 آنگوال 

 1.3 0.8- 50397 50805 49574 63197 الجزاير 

 0.1 12.5- 5250 6000 5900 15250 سودان

 0.3 0.4 12860 12809 12153 12268 كنگو

 0.3 2.6- 11307 11607 11608 13477 گابن

 0.5 12.6- 20199 23113 48100 81530 ليبي 

 0.8 1.6 29838 29364 30267 31074 مصر 

 2.6 5.1- 101042 106472 106732 122488 نيجريه

 1.1 1.3- 42240 42785 39846 38686 ساير 

 9.3 1.3- 361900 366539 389958 440284 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.4 3.6- 15528 16111 17114 21825 استراليا

 1.0 1.6- 37641 38242 39944 51452 اندونزي 

 0.1 0.9 5730 5680 6061 10223 برونئي 

 0.3 6.4 12414 11663 12323 9176 تايلند

 5.5 1.5 214556 211429 209919 181353 چين 

 0.8 9.5 31296 28568 27631 34905 مالزي

 1.0 1.4- 36950 37461 37788 32190 هندوستان 

 0.5 8.5 19404 17889 17182 18719 ويتنام 

 0.3 0.5- 10342 10397 9806 9112 ساير

 9.9 1.7 383861 377440 377768 368955 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 3.0 3884100 3770526 3706042 3646596 كل جهان 

 OECD  803443 789865 860198 897788 4.4 23.1 كشورهاي

 OECD 2843153 2916177 2910328 2986312 2.6 76.9كشورهاي غير 

 1.8 6.9 68077 63661 64891 117390 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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  2215و  2214هاي ها 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 

2214 2215 2214 2215 2214 2215 

       آمريكاي شمالي

 - - - - 102145 94079 اياالت متحده آمريكا

 53016 51799 - - 13624 13663 كانادا 

 - - 321 397 9219 10217 مكزيك

 53016 51799 321 397 124988 117959 جمع آمريكاي شمالي

           آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - 369 369 2994 2934 آرژانتين

 - - - - 155 155 اكوادور

 - - - - 5486 5608 برزيل

 - - - - 3255 3680 پرو

 - - - - 999 1126 ترينيداد و توباگو

 - - - - 236 236 كلمبيا 

 - - - - 6451 6608 ونزوئال

 - - - - 614 586 ساير

 - - 369 369 20190 20933 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

           اروپا و اورآسيا

 - - - - 2680 2680 آذربايجان

 - - 1215 1061 - - آلمان 

 - - - - - - استواني 

 38 39 51 52 2462 2453 انگلستان 

 140 140 - - - - ازبكستان 

 - - 67 67 627 697 اوكراين

 - - 360 365 - - ايتاليا

 - - - - 937 937 تركمنستان 

 - - - - 23240 23034 روسيه 

 - - 10 10 59 89 روماني

 - - - - 1565 1433 قزاقستان 

 - - 1 - - - لهستان

 4 4 - - 227 244 مجارستان 

 - - 59 59 9822 9517 نروژ

 - - 132 138 403 369 هلند 

 - - 383 470 89 116 ساير 

 182 183 2278 2222 42111 41569 جمع اروپا و اورآسيا

           خاورميانه

 - - - - 19924 19063 امارات متحده عربي 

 - - - - 379 379 بحرين

 - - - - 76 95 سوريه

 - - - - 723 731 عراق

 - - - - 57523 56893 عربستان سعودي 
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 ... ادامه 2215و  2214هاي ها در جهان در سالها و ساير هيدروكربن ا  گازي، افزودني( : توليد ماي2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1) هاساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2214 2215 2214 2215 2214 2215 

 - - - - 246 246 عمان

 - - - - 40092 39487 قطر

 - - - - 6544 6333 كويت 

 - - - - 189 629 يمن 

 - - - - 25796 22272 ساير 

 - - - - 151492 146128 جمع خاورميانه

           آفريقا 

 - - - - 147 147 آفريقاي جنوبي 

 - - - - 492 520 آنگوال

 - - - - 18799 18318 الجزاير 

 - - - - 730 730 كنگو

 - - - - 1984 2154 ليبي

 - - - - 1462 1320 مصر

 - - - - 7123 7426 نيجريه

 - - - - 353 353 ساير

 - - - - 31090 30968 جمع آفريقا 

           آسيا و اقيانوسيه 

 - - - - 1821 1987 استراليا

 - - - - 1806 1833 اندونزي

 - - - - 246 246 بنگالدش

 - - - - 493 538 برونئي 

 - - 13 13 253 253 پاكستان 

 - - - - 6503 6375 تايلند

 - - - - 276 193 چين

 - - - - 206 219 زالندنو

 - - - - 242 261 ژاپن

 - - 650 755 - - كره جنوبي 

 - - - - 1206 1149 مالزي

 - - - - 3957 3994 هندوستان 

 - - - - 369 341 ويتنام 

 - - - - 2401 2401 ساير

 - - 663 768 19779 19790 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 53198 51982 3631 3756 389650 377347 كل جهان 

 OECD  133188 140350 3289 3164 51842 53058 كشورهاي

 OECD 244159 249300 467 467 140 140كشورهاي غير 

 42 43 2144 2088 3204 3235 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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  2213-2214و  2225هاي ( : 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

2225 2213 2214 2225 2213 2214 2225 2213 2214 

          آمريكاي شمالي

 - - - - - - 781708 755271 776216 اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - 63655 63771 79721 كانادا 

 - - - - - - 64848 66015 69107 مكزيك

 - - - - - - 910211 885057 925044 جمع آمريكاي شمالي

          آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - - - - - 27066 26283 28758 آرژانتين

 - - - 111 112 88 7445 8245 8151 اكوادور

 - - - - - - 105356 103195 87480 برزيل

 - - - - - - 9026 8915 8919 پرو

 - - - - - - 5397 6817 8463 داد و توباگوتريني

 - - - - - - 9848 9406 10357 شيلي 

 - - 117 241 314 68 16937 15541 15439 كلمبيا 

 - - - - - - 49761 48725 49450 ونزوئال

 789 830 428 - - - 7371 7529 4709 كوبا 

 - - - 3 3 2 18963 18066 32473 ساير

 789 830 545 355 429 158 257170 252722 254199 و جنوبيآمريكاي مركزي  جمع 

          اروپا و اورآسيا

 - - - - - - 6461 6339 7443 آذربايجان

 - - - - - - 91272 92467 114718 آلمان 

 - - - - - - 8372 8566 8743 اتريش 

 7 12 12 - - - 59022 58142 59498 اسپانيا 

 - - - - - - 5220 5791 5440 اسلواكي 

 - - - - - - 55342 59026 80221 انگلستان 

 47 50 91 6 6 11 2738 2908 5240 ازبكستان 

 6 7 22 3 2 5 2249 3086 18078 اوكراين

 - - - - - - 59645 62685 94105 ايتاليا

 - - - - - - 32123 27634 32070 بلژيك 

 - - 2 - - - 5154 5622 6184 بلغارستان 

 - - - - - - 10792 11912 13108 ال پرتغ
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 ادامه  ...2213-2214و  2225هاي ( : 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

2225 2213 2214 2225 2213 2214 2225 2213 2214 

 - - - - - - 8600 8051 7010 ستان تركمن

 - - - - - - 20231 20954 25886 تركيه

 - - - - - - 7496 6664 7746 جمهوري چك 

 - - - - - - 6910 7173 7725 دانمارك 

 110 106 70 87 96 297 270302 257253 195628 روسيه 

 - - - - - - 22289 21156 19802 روسيه سفيد 

 - - - - - 42 10455 9410 13898 روماني

 - - - - - - 18878 16530 20545 سوئد 

 - - - - - - 4889 4846 4779 سوئيس 

 - - - - - - 54566 55644 85197 فرانسه 

 - - - - - - 11220 11296 9982 فنالند 

 324 3263 - 510 1576 - 15537 14760 10547 قزاقستان 

 - - - - - - 24196 24302 18165 لهستان 

 - - - - - - 7497 9010 9196 ليتواني 

 - - - - - - 6507 5969 7032 مجارستان 

 - - - - - - 12657 14518 14373 نروژ 

 - - - - - - 49779 47707 52547 هلند 

 - - - - - - 20695 19891 18603 يونان 

 - - - - - 6 9246 9749 13526 ساير 

 494 3438 197 606 1680 361 920340 909061 987035 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 - - - - - - 9130 9599 9368 امارات متحده عربي 

 - - - - - - 13290 13307 13283 بحرين

 - - - - - - 5457 5457 12981 سوريه

 - - - 2631 112 - 30916 33985 23925 عراق

 5119 4949 1336 13 10 31 122483 103073 97042 عربستان سعودي 

 - - - - - - 8957 7085 4540 عمان 

 - - - - - - 44196 45465 46314 كويت 

 - - - 194 239 365 107968 111361 104583 ساير 

 5119 4949 1336 2838 361 396 342397 329332 312036 خاورميانه

          آفريقا

 - - - - - - 21991 21792 25025 آفريقاي جنوبي 

 - 23 - 509 332 361 26041 21211 18549 الجزاير 

 - - - - - - 4940 10794 17216 ليبي 
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 ادامه ...2213-2214و  2225هاي ( : 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

2225 2213 2214 2225 2213 2214 2225 2213 2214 

 - - - - - - 5208 5548 7024 مراكش 

 - - - - - - 22466 23517 31523 مصر 

 - - - - - - 3157 4761 9418 نيجريه

 136 130 68 15 15 - 18530 18753 19499 ساير

 136 153 68 524 347 361 103151 107262 128254 جمع آفريقا

          يا و اقيانوسيهآس

 15 14 16 55 44 54 27050 27310 29865 استراليا

 1050 983 1919 - - - 41873 40699 46618 اندونزي 

 - - - - - - 12314 11758 11351 پاكستان 

 - - - - - - 56903 59595 48645 تايلند

 3967 1593 3793 4689 4823 4887 505833 478105 290848 چين 

 - - - - - - 44364 44249 54421 ن تايپه چي

 - - - - - - 5040 5216 4770 زالند نو 

 24 22 25 2 10 2 159363 169447 208170 ژاپن 

 - - - - - - 40837 43853 58442 سنگاپور

 - - - 281 226 461 8046 7605 10297 فيليپين 

 - - - - 3 - 124606 123022 115664 كره جنوبي 

 - - - 336 483 - 25524 25753 23516 مالزي

 - - - - - - 223242 222497 127417 دوستان نه

 - - - - - - 7417 7124 - ويتنام

 - - - - - - 5971 5963 5831 ساير 

 5056 2612 5753 5363 5589 5404 1288383 1272196 1035855 جمع آسيا و اقيانوسيه

 11594 11982 7899 9686 8406 6680 3821652 3755630 3642423 كل جهان 

 OECD  1988148 1795018 1810142 56 57 57 53 48 46 كشورهاي

 OECD 1654275 1960612 2011510 6624 8349 9629 7846 11934 11548كشورهاي غير 

 7 12 14 - - 42 550282 551247 672904 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 -
 ين، ازبکستان و ويتناممصارف غير انرژي: چين، اندونزي، اوكرا -

 صنايع نامشخص: چين، كوبا، كلمبيا، قزاقستان، عربستان سعودي، برخي از كشورهاي آفريقايي -
 در زير بخش هاي صنعتي:  -

كلمبياا، غاذايي و تنبااكو:    آهن و فوالد: كلمبيا، شيميايي و پتروشيميايي: كلمبيا، روسيه، اسپانيا و ژاپن، مواد معدني غير فلزي: كلمبيا و روسيه، ماشين آالت: 
 كلمبيا، روسيه و استراليا، چوب و صنايع چوبي: كلمبيا، ساختمان: كلمبيا و روسيه، نساجي و چرم: كلمبيا و استراليا
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   2213-2215 و 2225هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )
 (3))هزار بشکه در روز( 

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2215/ 2214تغييرا  

 )درصد(

 2215سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 18.8 2.4 18315 17889 17925 17339 اياالت متحده آمريكا

 2.0 0.1 1966 1965 1965 1896 كانادا 

 1.6 - 1602 1602 1606 1463 مكزيك

 22.5 2.0 21883 21456 21495 20698 جمع آمريكاي شمالي

        ركزي و جنوبيآمريكاي م

 0.7 - 657 657 657 615 آرژانتين

 0.2 - 175 175 175 177 اكوادور

 2.3 1.9 2278 2235 2093 1942 برزيل

 0.3 - 253 253 253 223 پرو

 0.2 - 165 165 165 165 ترينيداد و توباگو

 0.3 - 258 258 254 238 شيلي

 0.4 25.3 421 336 336 311 كلمبيا

 1.3 - 1303 1303 1303 1291 ونزوئال

 0.7 3.0 712 691 684 1464 ساير

 6.4 2.5 6222 6073 5920 6426 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

        اروپا و اورآسيا

 0.2 - 205 205 205 205 آذربايجان

 2.1 2.1- 2032 2077 2061 2322 آلمان

 0.2 - 193 193 193 201 اتريش 

 1.6 - 1546 1546 1546 1377 اسپانيا 

 0.1 - 122 122 122 122 اسلواكي 

 1.4 - 1337 1337 1498 1819 انگلستان

 0.2 - 232 232 232 232 ازبكستان 

 0.3 - 248 248 262 525 اوكراين 

 2.0 - 1915 1915 1876 2515 ايتاليا 
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  ... ادامه 2213-2215 و 2225هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )
 (3))هزار بشکه در روز( 

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2215/ 2214تغييرا  

 )درصد(

 2215سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 - 75 75 75 75 ايرلند

 0.8 - 776 776 776 756 بلژيك 

 0.2 - 195 195 195 205 بلغارستان

 0.3 - 306 306 306 306 پرتغال 

 0.3 - 300 300 300 240 تركمنستان 

 0.6 - 613 613 613 613 تركيه 

 0.2 - 178 178 178 193 جمهوري چك 

 0.2 - 180 180 181 189 دانمارك 

 6.6 1.2 6428 6352 6245 5408 روسيه 

 0.5 - 460 460 460 460 روسيه سفيد 

 0.3 7.5 246 228 235 389 روماني 

 0.4 - 436 436 436 436 سوئد 

 0.1 51.4- 68 140 140 140 سوئيس 

 1.4 - 1375 1375 1375 1978 فرانسه 

 0.3 - 261 261 261 261 فنالند

 0.4 - 350 350 350 330 قزاقستان

 0.6 0.1- 581 582 582 507 لهستان 

 0.2 - 241 241 241 241 ليتواني 

 0.2 - 165 165 165 165 مجارستان

 0.3 - 316 316 316 316 نروژ

 1.3 1.4 1293 1274 1274 1274 هلند 

 0.5 - 498 498 498 418 يونان 

 24.3 ◊ 23635 23632 23635 24649 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.2 - 1143 1143 710 620 امارات متحده عربي 

 1.0 0.2 933 931 823 728 عراق 
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 ... ادامه  2213-2215 و 2225هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )

 (3))هزار بشکه در روز(    

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2215/ 2214تغييرا  

 )درصد(

 2215سهم در كل 

 )درصد(

 3.0 - 2899 2899 2507 2107 عربستان سعودي 

 1.0 - 936 936 936 936 كويت 

 3.5 - 3433 3433 3426 2940 ساير

 9.6 ◊ 9344 9342 8402 7331 جمع خاورميانه

        آفريقا

 0.5 - 520 520 520 520 آفريقاي جنوبي 

 0.7 - 651 651 647 443 الجزاير

 0.9 - 840 840 840 810 مصر

 1.6 - 1578 1578 1563 1385 ساير 

 3.7 - 3589 3589 3569 3158 آفريقا جمع 

        آسيا و اقيانوسيه

 0.5 17.4- 443 536 662 718 استراليا

 1.1 5.8 1116 1055 1077 1057 ندونزي ا

 0.4 - 390 390 390 269 پاكستان 

 1.0 17.5- 988 1197 1197 1159 تايوان

 1.3 - 1252 1252 1237 1078 تايلند

 14.7 1.1 14262 14109 13304 7752 چين 

 0.1 - 136 136 136 102 زالندنو

 3.8 0.8- 3721 3749 4123 4531 ژاپن 

 1.6 - 1514 1514 1414 1420 سنگاپور 

 0.3 - 271 271 270 280 فيليپين

 3.2 - 3110 3110 2878 2598 كره جنوبي 

 0.6 - 612 612 612 522 مالزي

 4.4 0.3- 4307 4319 4319 2558 هندوستان 

 0.4 - 536 536 565 652 ساير

 33.5 0.4- 32554 32682 32043 24300 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.5 97227 96772 95065 86562 كل جهان 

 OECD  45139 44314 43912 44120 0.5 45.4 كشورهاي

 OECD 41423 50751 52860 53107 0.5 54.6كشورهاي غير 

 14.5 0.1- 14124 14134 14247 15922 كشور اتحاديه اروپا  82

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2016 Edition      مأخذ:
 ( حجم تقطير پااليشگاه براساس شرايط جوي يك روز معمولي محاسبه شده است. 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از 
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  (1)2214و  2213، 2225هاي طي سالهاي نفت جهان ورودي پااليشگاه( : 2-6جدول )
 تن(هزار )

 2214 2213 2225 نام كشور
  2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 20.3 2.4 823122 803566 827595 اياالت متحده آمريكا

 2.3 0.3 91500 91227 99511 كانادا 

 1.7 1.1- 69604 70403 74674 مكزيك

 24.3 2.0 984226 965196 1001780 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.8 2.6 31405 30605 28758 آرژانتين

 0.2 10.1- 7183 7988 8134 اكوادور

 2.8 1.8 111304 109329 91393 برزيل

 0.2 1.2 9026 8915 8919 پرو

 0.1 20.8- 5397 6817 8463 ترينيداد و توباگو

 0.3 9.3 11341 10373 10881 شيلي

 0.4 9.0 16937 15541 15503 كلمبيا 

 1.3 0.9 50728 50269 51247 ونزوئال

 0.6 1.9 24149 23701 34938 ساير

 6.6 1.5 267470 263538 258236 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.2 2.2 6770 6623 8300 آذربايجان

 2.4 1.1- 98953 100062 125391 آلمان 

 0.2 0.9- 8914 8999 9233 اتريش

 1.5 0.2 61169 61037 60893 اسپانيا 

 0.1 12.6- 5745 6572 6258 اسلواكي 

 1.5 6.7- 61311 65687 86136 انگلستان 

 0.1 5.8- 2897 3075 5430 ازبكستان 

 0.1 19.7- 3278 4082 19650 اوكراين

 1.7 4.7- 66817 70111 101564 ايتاليا

 0.1 3.1- 2763 2850 3311 ايرلند 

 0.9 10.3 35680 32361 37485 بلژيك 

 0.2 4.6- 6335 6639 6634 بلغارستان

 0.3 9.2- 12662 13941 13618 پرتغال 
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            ... ادامه  (1)2214و  2213، 2225هاي هاي نفت جهان طي سال( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 تن(هزار )

 2214 2213 2225 نام كشور
  2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 8.0 8903 8241 7189 تركمنستان

 0.5 9.0- 22032 24207 25886 تركيه

 0.2 12.3 7862 7001 8182 جمهوري چك

 0.2 3.7- 6910 7173 7725 دانمارك

 7.2 5.1 292845 278600 212137 روسيه

 0.6 5.4 22289 21156 19802 روسيه سفيد

 0.3 15.3 11666 10122 14897 روماني

 0.5 11.8 20280 18138 20698 سوئد

 0.1 0.6 4964 4933 4882 سوئيس 

 1.4 0.3- 58111 58296 87118 فرانسه

 0.4 3.4- 14327 14837 12889 فنالند

 0.4 5.3 15537 14760 10499 قزاقستان

 0.6 0.3- 25636 25707 19140 لهستان 

 0.2 16.2- 8036 9584 9271 انيليتو

 0.2 4.0 7986 7681 8389 مجارستان

 0.4 11.1- 14592 16423 15905 نروژ 

 1.4 1.9 56906 55837 59548 هلند

 0.7 13.7 27579 24251 21355 يونان

 0.2 1.4- 7613 7725 10775 ساير

 24.9 1.1 1007368 996711 1060190 جمع اروپا و اورآسيا

       هخاورميان

 0.5 4.9- 21232 22324 17032 امارات متحده عربي 

 0.3 0.1- 13290 13307 13283 بحرين 

 0.1 - 5457 5457 12981 سوريه 

 0.6 18.0- 24384 29747 22434 عراق 

 2.7 17.3 109580 93401 99681 عربستان سعودي 

 1.1 2.8- 42546 43767 43630 كويت

 3.3 1.6- 132754 134848 113714 ساير 

 8.6 1.9 349243 342851 322755 جمع خاورميانه
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            ... ادامه  (1)2214و  2213، 2225هاي هاي نفت جهان طي سال( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2225 نام كشور
  2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.5 0.9 22138 21939 25196 قاي جنوبي آفري

 0.8 27.9 31108 24326 18549 الجزاير 

 0.1 54.2- 4940 10794 17216 ليبي 

 0.2 7.0- 6729 7238 7063 مراكش 

 0.6 4.5- 22466 23517 31523 مصر 

 0.1 32.3- 3246 4794 9725 نيجريه

 0.5 ◊ 18830 18821 19198 ساير

 2.7 1.8- 109457 111429 128470 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.7 6.1- 28463 30302 32962 استراليا

 1.2 4.7 49919 47673 48467 اندونزي 

 0.3 4.7 12327 11772 11360 پاكستان 

 1.4 4.9- 56902 59814 48442 تايلند

 12.5 5.8 506265 478729 290405 چين 

 1.1 0.3- 45724 45856 54616 چين تايپه 

 0.1 2.3- 5238 5363 5100 زالند نو 

 4.1 5.2- 164513 173552 210418 ژاپن 

 1.2 5.9- 48083 51071 58442 سنگاپور

 0.2 5.8 8046 7605 10297 فيليپين 

 3.3 2.0 131507 128952 121276 كره جنوبي 

 0.6 0.8- 25565 25782 23661 مالزي

 5.7 0.1 231370 231049 130109 هندوستان 

 0.3 1.9 13589 13341 6128 ساير 

 32.8 1.3 1327511 1310861 1051683 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 1.4 4045275 3990586 3823114 كل جهان 

 OECD  2129962 1953262 1960427 0.4 48.5 كشورهاي

 OECD 1693152 2037324 2084848 2.3 51.5كشورهاي غير 

 15.0 0.3- 608627 610275 724912 اروپا  كشور اتحاديه 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



      

 
  3344ترازنامه انرژي سال  333

 

  2214و  2213، 2225هاي ن طي سالهاي نفت جهاپااليشگاهنفت خام خوراک :  (2-7) جدول
 تن( )هزار 

 2214 2213 2225 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2214/ 2213

سهم در كل 

 )درصد( 2214

      آمريكاي شمالي

 20.7 3.5 781708 755271 776216 متحده آمريكا اياالت

 1.7 0.2- 63655 63771 79721 كانادا 

 1.7 1.8- 64848 66015 69107 مكزيك

 24.1 2.8 910211 885057 925044 جمع آمريكاي شمالي

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 3.0 27066 26283 28758 آرژانتين

 0.2 10.1- 7183 7988 8134 اكوادور 

 2.8 2.1 105356 103195 87480 برزيل

 0.2 1.2 9026 8915 8919 پرو 

 0.1 20.8- 5397 6817 8463 ترينيداد و توباگو 

 0.3 4.7 9848 9406 10357 شيلي 

 0.4 9.0 16937 15541 15426 كلمبيا 

 1.3 2.1 49761 48725 49450 ونزوئال

 0.6 3.4 24000 23204 34724 ساير

 6.7 1.8 254574 250074 251711 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

        اروپا و اورآسيا

 0.2 1.9 6461 6339 7443 آذربايجان 

 2.4 1.3- 91272 92467 114718 آلمان 

 0.2 2.3- 8372 8566 8743 اتريش 

 1.6 1.5 59022 58142 59498 اسپانيا 

 0.1 9.9- 5220 5791 5440 اسلواكي 

 1.5 6.2- 55342 59026 80221 ن انگلستا

 0.1 5.8- 2738 2908 5240 ازبكستان 

 0.1 27.1- 2249 3086 18078 اوكراين 

 1.6 4.8- 59645 62685 94105 ايتاليا 

 0.1 3.0- 2752 2838 3306 ايرلند 

 0.8 16.2 32123 27634 32070 بلژيك 

 0.1 8.3- 5154 5622 6184 بلغارستان 

 0.3 9.4- 10792 11912 13108 پرتغال 
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 ... ادامه 2214و  2213، 2225هاي هاي نفت جهان طي سال( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 )هزار تن( 

 2214 2213 2225 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2214/ 2213

سهم در كل 

 )درصد( 2214

 0.2 6.8 8600 8051 7010 تركمنستان 

 0.5 3.5- 20231 20954 25886 تركيه

 0.2 12.5 7496 6664 7746 جمهوري چك 

 0.2 3.7- 6910 7173 7725 دانمارك 

 7.1 5.2 269690 256475 194866 روسيه 

 0.6 5.4 22289 21156 19802 روسيه سفيد 

 0.3 11.1 10455 9410 13898 روماني 

 0.5 14.2 18878 16530 20545 سوئد 

 0.1 0.9 4889 4846 4779 سوئيس 

 1.4 1.9- 54566 55644 85197 فرانسه 

 0.3 0.7- 11220 11296 9982 فنالند 

 0.4 5.3 15537 14760 10499 قزاقستان 

 0.6 0.4- 24196 24302 18165 لهستان 

 0.2 16.8- 7497 9010 9196 ليتواني 

 0.2 9.0 6507 5969 7032 مجارستان 

 0.3 12.8- 12657 14518 14373 نروژ 

 1.3 4.3 49779 47707 52547 هلند 

 0.5 4.0 20695 19891 18603 يونان 

 0.2 6.0- 6494 6911 10220 ساير 

 24.3 1.3 919728 908283 986225 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 0.2 4.9- 9130 9599 9368 امارات متحده عربي

 0.4 0.1- 13290 13307 13283 بحرين 

 0.1 - 5457 5457 12981 سوريه 

 0.6 17.8- 24223 29451 22434 عراق 

 2.6 19.2 99968 83860 90350 عربستان سعودي 

 1.1 2.8- 42546 43767 43630 كويت

 3.1 1.3- 116925 118446 109123 ساير 

 8.2 2.5 311539 303887 301169 جمع خاورميانه 



      

 
  3344ترازنامه انرژي سال  333

 

 ... ادامه2214و  2213، 2225هاي ن طي سالهاي نفت جها( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 تن( )هزار 

 2214 2213 2225 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2214/ 2213

سهم در كل 

 )درصد( 2214

      آفريقا 

 0.6 0.9 21991 21792 25025 آفريقاي جنوبي 

 0.7 22.8 26041 21211 18549 الجزاير 

 0.1 54.2- 4940 10794 17216 ليبي 

 0.1 6.1- 5208 5548 7024  مراكش

 0.6 4.5- 22466 23517 31523 مصر

 0.1 33.7- 3157 4761 9418 نيجريه 

 0.5 0.1 18725 18711 19177 ساير 

 2.7 3.6- 102528 106334 127932 جمع آفريقا 

        آسيا و اقيانوسيه

 0.7 1.0- 27050 27310 29865 استراليا

 1.1 2.9 41873 40699 46618 اندونزي

 0.3 4.7 12314 11758 11351 پاكستان 

 1.5 4.5- 56902 59594 48439 تايلند 

 13.4 5.8 505674 477967 290405 چين

 1.2 0.3 44364 44249 54421 چين تايپه 

 0.1 3.4- 5040 5216 4770 زالند نو 

 4.1 3.7- 153580 159549 201501 ژاپن 

 1.1 6.9- 40837 43853 58442 سنگاپور

 0.2 5.8 8046 7605 10297 فيليپين 

 3.3 1.3 124606 123022 115664 كره جنوبي 

 0.7 0.9- 25524 25753 23516 مالزي 

 5.9 0.3 223242 222497 127417 هندوستان 

 0.4 2.3 13388 13087 5831 ساير 

 33.9 1.6 1282440 1262159 1028537 آسيا و اقيانوسيه   جمع 

 100.0 1.8 3781020 3715794 3620618 كل جهان 

 OECD 1981479 1785120 1804359 1.1 47.7كشورهاي 

 OECD 1639139 1930674 1976661 2.4 52.3كشورهاي غير 

 14.6 0.2- 550282 551247 672904 كشور اتحاديه اروپا 82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:
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  2213-2215 و 2225هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )
 )هزار تن( 

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 20.7 2.2 827122 820074 802029 836772 اياالت متحده آمريكا

 2.3 1.8- 90609 89357 91037 102050 كانادا 

 1.7 4.3- 60860 66719 69691 70098 مكزيك

 24.7 1.4 978591(1) 976150 962757 1008920 جمع آمريكاي شمالي

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.8 5.4 ● 31297 29699 28632 آرژانتين

 0.2 9.7- ● 7086 7844 8219 اكوادور

 2.9 1.8 ● 113311 111265 91630 برزيل

 0.2 1.8 ● 8895 8735 8793 پرو

 0.1 20.2- ● 5275 6613 8369 ترينيداد و توباگو

 0.2 2.6 9699 9618 9378 10789 شيلي 

 0.4 9.2 ● 16598 15199 14862 كلمبيا 

 1.3 0.9 ● 49491 49043 49719 ونزوئال

 0.6 1.4 ● 23386 23061 34715 ساير

 6.7 1.6 9699(1) 264957 260837 255728 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

        اروپا و اورآسيا

 0.2 2.6 ● 6489 6325 8065 آذربايجان

 2.4 1.2- 99198 96755 97921 122697 آلمان

 0.2 0.1- 9163 8904 8917 9225 اتريش

 1.5 0.3- 64986 60290 60501 60310 اسپانيا

 0.1 12.6- 6473 5725 6552 6191 اسلواكي 

 1.5 7.4- 60548 60673 65505 85736 انگلستان

 0.1 6.3- ● 2864 3058 5092 ازبكستان

 0.1 19.5- ● 3268 4060 19226 اوكراين

 1.7 4.7- 73156 66337 69628 100598 ايتاليا 

 0.1 2.8- 3285 2710 2788 3120 ايرلند 

 0.9 9.7 35019 35250 32145 37250 بلژيك 

 0.2 4.9- ● 6129 6443 6297 بلغارستان 
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 ... ادامه  2213-2215 و 2225هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 9.2- 15425 12662 13941 13563 پرتغال 

 0.2 8.0 ● 8547 7911 6973 تركمنستان 

 0.6 8.8- 29397 21876 23995 25638 تركيه 

 0.2 12.2 7502 7822 6969 8132 جمهوري چك 

 0.2 4.3- 7174 6685 6989 7499 دانمارك

 7.2 6.3 ● 283328 266656 205702 روسيه

 0.6 5.2 ● 21973 20880 19455 روسيه سفيد 

 0.3 15.3 ● 11666 10122 14867 روماني

 0.5 12.6 20719 19799 17584 19800 سوئد 

 0.1 0.5 2857 4940 4914 4855 سوئيس 

 1.5 0.5- 58656 57621 57891 86361 فرانسه

 0.4 4.2- 12705 14141 14758 12590 فنالند 

 0.4 5.7 ● 14544 13762 10910 تان قزاقس

 0.6 0.3- 27267 24821 24893 18465 لهستان 

 0.2 16.3- ● 7943 9486 9206 ليتواني

 0.2 3.9 7407 7944 7644 8234 مجارستان 

 0.4 10.1- 16084 14400 16018 15723 نروژ

 1.4 2.4 59684 56515 55183 58878 هلند 

 0.7 14.5 28370 27515 24033 21240 يونان 

 0.2 2.0- ● 7516 7668 10245 ساير

 24.9 1.3 645075(1) 987652 975140 1042143 جمع اروپا و اورآسيا

        خاورميانه

 0.5 4.9- ● 20816 21886 16698 امارات متحده عربي 

 0.3 0.3 ● 13202 13159 13205 بحرين

 0.1 - ● 5391 5391 12363 سوريه 

 0.6 18.7- ● 23850 29343 22212 عراق

 2.7 17.3 ● 107431 91570 97726 عربستان سعودي

 1.1 0.6 ● 41639 41381 41760 كويت 

 3.3 1.7- ● 130317 132540 110655 ساير

 8.7 2.2 14294(1) 342646 335270 314619 جمع خاورميانه
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   ... ادامه2213-2215 و 2225هاي لهاي جهان طي ساهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 0.5 4.0- ● 19709 20531 23060 آفريقاي جنوبي 

 0.8 29.4 ● 31037 23978 18015 الجزاير 

 0.1 54.2- ● 4797 10479 16872 ليبي

 0.2 7.0- ● 6581 7080 6863 مراكش 

 0.6 4.5- ● 22219 23260 30776 مصر 

 0.1 31.8- ● 3253 4767 9593 نيجريه

 0.5 0.7- ● 18082 18202 18565 ساير 

 2.7 2.4- ● 105678 108297 123744 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه

 0.7 8.6- 25158 27441 30038 32962 استراليا

 1.2 6.2 ● 47085 44340 46927 نزي اندو

 0.3 4.2 ● 12014 11532 11163 پاكستان 

 1.4 4.6- ● 54407 57026 45957 تايلند

 12.2 5.5 ● 484578 459307 280628 چين 

 1.1 1.7- ● 42658 43382 52103 چين تايپه 

 0.1 2.5- 5606 5208 5342 5200 زالندنو 

 4.1 5.7- 163756 162815 172618 204695 ژاپن

 1.1 7.3- ● 45423 49010 57366 سنگاپور 

 0.2 5.9 ● 7682 7252 9914 فيليپين 

 3.2 1.9 139755 128633 126256 119778 كره جنوبي 

 0.6 5.2- ● 22833 24093 20902 مالزي

 5.8 0.3 ● 228303 227580 128891 هندوستان 

 0.3 1.7 ● 12612 12397 5670 ساير

 32.4 0.9 334275(1) 1281692 1270173 1022156 و اقيانوسيهجمع آسيا 

 100.0 1.2 ● 3958775 3912474 3767310 كل جهان 

 OECD  2120157 1939081 1937644 1981934 -0.1 48.9 كشورهاي

 OECD 1647153 1973393 2021131 ● 2.4 51.1كشورهاي غير 

 15.2 0.4- ● 600860 603250 715400 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(                                       2215در 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 

         لي آمريكاي شما

 827122 124769 22867 243450 798 73216 351371 10651 اياالت متحده آمريكا 

 90609 18971 4763 30076 872 4333 30387 1207 كانادا 

 60860 10558 13500 18162 - 2183 15787 670 مكزيك 

 978591 154298 41130 291688 1670 79732 397545 12528 جمع آمريكاي شمالي 

                آمريكاي مركزي و جنوبي 

 9699 1454 1169 3032 149 574 3003 318 شيلي

 9699 1454 1169 3032 149 574 3003 318 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

                 اروپا و اورآسيا

 99198 20948 7953 43519 - 5178 18944 2656 آلمان

 9163 1594 1142 3891 27 648 1722 139 اتريش

 64986 13202 3984 27485 9285 226 9105 1699 اسپانيا

 6473 1092 509 3013 1 93 1567 198 اسلواكي

 60548 9095 5094 20674 2031 4973 16462 2219 انگلستان

 73156 12764 7407 31313 605 2544 16916 1607 ايتاليا

 3285 114 1167 1215 141 - 602 46 ايرلند

 35019 9156 5173 13409 30 1685 4895 671 ژيك بل

 15425 2592 2769 5938 - 1181 2742 203 پرتغال

 29397 6027 3631 8643 58 5027 5112 899 تركيه

 7502 2226 169 3168 - 186 1533 220 جمهوري چك

 7174 319 1329 3307 - 143 1960 116 دانمارك

 20719 3982 3171 7988 - 113 4992 473 سوئد

 2857 174 315 1521 - 38 733 76 سوئيس

 58656 10493 6347 25293 - 3795 11129 1599 فرانسه

 12705 1495 1485 5379 - 542 3558 246 فنالند 

 27267 6081 3844 11724 - 1068 3976 574 لهستان

 7407 2834 82 3007 - 186 1142 156 مجارستان

 16084 2381 1892 6592 81 685 3991 462 نروژ

 59684 13918 8402 22215 548 7448 5419 1734 هلند

 28370 4955 5675 10360 - 2078 4612 690 يونان

 645075 125442 71540 259654 12807 37837 121112 16683 جمع اروپا و اورآسيا

            خاورميانه

 14294 1021 3390 4990 117 902 3253 621 فلسطين اشغالي 

 14294 1021 3390 4990 117 902 3253 621 جمع خاورميانه

           آسيا و اقيانوسيه

 25158 1857 621 9559 7 3385 9210 519 استراليا 

 5606 446 485 2157 - 1072 1446 - زالندنو

 163756 31031 17165 45824 12826 12331 40292 4287 ژاپن

 139755 44569 8424 45031 2545 19201 17799 2186 كره جنوبي

 334275 77903 26695 102571 15378 35989 68747 6992 جمع آسيا و اقيانوسيه

 OECD 37142 593660 155034 30121 661935 143924 360118 1981934كشورهاي 

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

باشند.  مقادير در دسترس نمي                                گردد. ( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنزين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي1
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 2214هاي 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 

 820074 124759 23820 243731 913 71464 343993 11394 اياالت متحده آمريكا 

 89357 18467 6175 30052 588 4126 28654 1295 كانادا 

 66719 11643 14742 19489 - 2436 17581 828 مكزيك 

 976150 154869 44737 293272 1501 78026 390228 13517 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 31297 9382 4617 9311 16 1413 5244 1314 آرژانتين 

 7086 570 3508 1468 5 346 1091 98 اكوادور

 113311 23529 16246 42114 9 4805 22270 4338 برزيل 

 8895 658 1723 3660 59 670 1944 181 پرو 

 5275 604 2588 831 33 474 733 12 ترينيداد و توباگو 

 9618 1384 1185 3176 143 625 2789 316 شيلي

 16598 1139 4521 5422 249 1073 3671 523 كلمبيا

 49491 8395 14100 12082 68 2841 11835 170 ونزوئال 

 23386 2586 8674 5721 195 1560 4341 309 ساير 

 264957 48247 57162 83785 777 13807 53918 7261 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 6489 1205 207 2946 - 709 1238 184 آذربايجان

 96755 20902 7696 41920 1 4862 18856 2518 آلمان

 8904 1730 981 3756 18 581 1773 65 اتريش

 2864 429 198 1019 44 116 1041 17 ازبكستان

 60290 10972 4482 27110 8679 197 7275 1575 اسپانيا

 5725 1028 489 2660 1 78 1291 178 اسلواكي

 60673 8678 5408 21775 2093 4635 15709 2375 انگلستان

 3268 768 516 832 - - 712 440 اوكراين

 66337 11466 5731 29488 639 2267 15419 1327 ايتاليا

 2710 73 937 1014 137 - 489 60 ايرلند

 35250 9411 5512 13369 20 1666 4565 707 بلژيك

 6129 671 1617 1970 - 173 1600 98 بلغارستان

 12662 2201 2498 4865 - 976 1924 198 پرتغال
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 ... ادامه 2214 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

 8547 497 1690 2770 150 470 2610 360  تركمنستان

 21876 3553 3837 6230 56 3548 3953 699 تركيه

 7822 2607 125 3268 - 160 1454 208 جمهوري چك

 6685 299 1242 3035 - 137 1854 118 دانمارك

 283328 53473 82109 77001 - 13583 38935 18227 روسيه

 21973 2984 5865 8257 12 337 3945 573 روسيه سفيد

 11666 2237 321 5170 8 372 2998 560 روماني

 19799 3819 3161 7325 - 248 4823 423 سوئد 

 4940 319 394 2618 - 16 1420 173 وئيسس

 57621 10456 6481 24527 - 3680 10992 1485 فرانسه

 14141 1776 1224 5983 - 542 4323 293 فنالند 

 14544 992 3877 5282 114 301 3023 955 قزاقستان 

 24821 5229 3659 10616 - 1130 3627 560 لهستان

 7943 611 1475 2531 - 948 2103 275 ليتواني 

 7944 2906 67 3509 - 191 1089 182 مجارستان 

 14400 2194 1688 6236 40 577 3299 366 نروژ

 56515 12072 8501 20652 382 6942 6334 1632 هلند 

 27515 4331 6043 9519 1 2237 4649 735 يونان 

 7516 1694 1016 2790 - 215 1430 371 ساير

 987652 181583 169047 360043 12395 51894 174753 37937 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 20816 5840 1123 3882 - 6214 2808 949 امارات متحده عربي 

 13202 3359 2145 3957 24 2908 750 59 بحرين

 5391 796 2225 1701 2 163 448 56 سوريه 

 23850 1312 13268 5099 1398 215 2413 145 عراق

 107431 14052 26378 36842 6209 3689 18867 1394 عربستان سعودي 

 41639 9449 10204 10806 6146 2438 2455 141 كويت

 130317 19396 31146 41264 3479 6283 25250 3499 ساير 

 342646 54204 86489 103551 17258 21910 52991 6243 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2214 هاي عمده نفتي در جهان در سال رده( : توليد فرآو2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آفريقا 

 19709 1585 3124 7000 446 1568 5771 215 آفريقاي جنوبي

 31037 9604 6594 9027 - 2001 3007 804 الجزاير 

 4797 813 1655 1278 115 369 516 51 ليبي 

 6581 1314 1656 2275 - 906 331 99 مراكش 

 22219 3705 7736 5996 249 1269 2830 434 مصر

 3253 357 959 647 629 47 542 72 نيجريه 

 18082 1809 3928 6895 313 1880 2744 513 ساير 

 105678 19187 25652 33118 1752 8040 15741 2188  جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 27441 2033 645 10421 5 3981 9790 566 استراليا 

 47085 7268 8369 17616 947 2515 9823 547 اندونزي

 12014 2107 3064 4567 182 208 1670 216 پاكستان

 54407 14116 5328 20709 868 5224 6307 1855 تايلند

 484578 130897 14446 174994 1092 28883 110292 23974 چين 

 42658 10464 5880 14140 - 3738 7460 976 چين تايپه 

 5208 463 512 1996 - 968 1269 - زالند نو 

 162815 30129 18119 45670 13237 12053 39365 4242 ژاپن 

 45423 11568 2528 10605 172 9596 10637 317 سنگاپور

 7682 629 1671 2964 59 761 1304 294 فيليپين 

 128633 40552 8133 42111 2330 17049 16359 2099 كره 

 22833 2703 2361 9440 97 2826 4393 1013 مالزي

 228303 63042 11919 94776 7487 11092 32325 7662 هندوستان 

 12612 900 1373 5464 459 412 3519 485 ساير 

 1281692 316871 84348 455473 26935 99306 254513 44246 جمع آسيا و اقيانوسيه

 3958775 774961 467435 1329242 60618 272983 942144 111392 كل جهان

 OECD 37222 578067 148304 29404 651312 146527 346808 1937644كشورهاي 

 OECD 74170 364077 124679 31214 677930 320908 428153 2021131كشورهاي غير 

 600860 113842 68073 245125 11979 32128 113952 15761 كشور اتحاديه اروپا  82

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

 گردد. ، بنزين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن1 
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  2214و  2213، 2225هاي طي سالجهان هاي نفتي ( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2225 نام كشور
  2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 19.4 1.4 703379 693807 803664 اياالت متحده آمريكا

 2.4 1.6- 86454 87854 87271 كانادا 

 1.9 1.1 69723 68952 64371 مكزيك

 23.7 1.1 859556 850613 955306 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 5.7 25862 24465 22154 آرژانتين

 0.3 8.3 9565 8835 6464 اكوادور

 3.0 1.6 108472 106721 77840 برزيل

 0.2 2.9- 8052 8289 5956 پرو

 ◊ 3.5- 1268 1314 1058 ترينيداد و توباگو

 0.4 0.5 13105 13044 9147 شيلي

 0.3 5.4 12308 11672 10316 كلمبيا 

 0.7 5.3 25162 23885 19671 ونزوئال

 0.9 5.1 31473 29944 25773 ساير

 6.5 3.1 235267 228169 178379 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 0.6 3597 3576 2763 آذربايجان

 2.5 2.1- 89759 91713 101378 آلمان 

 0.3 1.3- 10410 10547 12310 اتريش

 0.1 5.6- 2505 2655 3556 ازبكستان

 1.0 3.8- 37967 39487 57760 اسپانيا 

 0.1 2.4- 2637 2701 2950 اسلواكي 

 1.4 0.3 51139 50998 61369 انگلستان 

 0.3 14.5- 9819 11489 12587 اوكراين

 1.3 2.4 46847 45758 62855 ايتاليا

 0.2 2.7- 5486 5636 7749 ايرلند 

 ◊ 4.0 552 531 631 ايسلند 

 0.6 0.3 20143 20073 21440 بلژيك 

 0.1 10.5 3097 2802 3981 بلغارستان

 0.2 1.8 8128 7984 12197 پرتغال 
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            ... ادامه  2214و  2213، 2225هاي طي سالجهان هاي نفتي ( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2225 نام كشور
  2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 4.5 6030 5768 4688 تركمنستان

 0.8 2.2- 30419 31105 25617 تركيه

 0.2 5.9 8304 7841 9117 جمهوري چك

 0.1 2.6- 5044 5176 6624 دانمارك

 3.6 9.0 129220 118561 88787 روسيه

 0.2 15.9 6524 5630 5529 روسيه سفيد

 0.2 2.7 7258 7065 7700 روماني

 0.3 0.6- 9367 9424 12566 سوئد

 0.2 10.4- 8906 9938 10946 سوئيس 

 1.8 1.7- 65978 67123 78819 فرانسه

 0.2 5.6- 6944 7354 8405 فنالند

 0.3 1.9- 9844 10033 7696 قزاقستان

 0.1 5.9- 2233 2373 2658 لوكزامبورگ 

 0.6 0.7 20388 20252 19217 لهستان 

 0.05 6.22 1792 1687 1735 ليتواني

 0.2 12.0 5757 5140 6379 مجارستان

 0.2 1.7- 7785 7918 7992 نروژ 

 0.6 3.9- 21161 22017 23023 هلند

 0.2 1.7 8356 8214 13980 يونان

 0.5 1.5- 19605 19905 19057 ساير

 18.6 0.7 673001 668474 724061 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.1 0.5 3356 3338 3720 اردن 

 0.4 10.0 14645 13309 9180 امارات متحده عربي 

 0.05 1.49- 1720 1746 1517 بحرين 

 0.1 0.7- 4986 5019 9714 سوريه 

 0.4 19.0- 15423 19044 15521 عراق 

 2.2 6.5 80806 75868 51502 عربستان سعودي 

 0.2 10.6 6028 5452 2826 عمان 

 0.2 18.8 7486 6299 2709 قطر

 0.2 1.0 7840 7763 5220 كويت

 0.1 22.4 2877 2351 2164 لبنان

 0.1 10.4- 4533 5059 4398 ن يم

 2.0 8.8 72691 66820 72558 ساير 

 6.1 4.9 222391 212068 181029 جمع خاورميانه
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 ... ادامه  2214و  2213، 2225هاي طي سالجهان هاي نفتي ( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2214 2213 2225 نام كشور
  2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214هم در كل س

 )درصد(

      آفريقا

 0.7 2.5- 24487 25117 18292 آفريقاي جنوبي 

 0.5 9.2 17116 15674 9752 الجزاير 

 0.2 6.3- 7703 8220 6210 ليبي 

 0.3 0.1 10432 10426 7392 مراكش 

 0.6 3.7- 23118 23999 22231 مصر 

 0.3 9.4- 9872 10896 11477 نيجريه

 1.3 4.7 46721 44618 26762 ساير

 3.8 0.4 139449 138950 102116 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 1.1 0.1- 41212 41242 35232 استراليا

 1.7 2.1 62158 60869 48262 اندونزي 

 0.4 4.7 13656 13045 11656 پاكستان 

 1.3 0.3- 48776 48925 38089 تايلند

 12.2 3.4 441925 427288 265673 چين 

 1.0 0.7 35423 35175 33937 چين تايپه 

 0.2 2.4 5868 5728 5753 زالند نو 

 4.1 3.7- 149786 155576 177957 ژاپن 

 0.3 1.6 11222 11049 9246 سنگاپور

 0.3 5.6 12641 11975 11670 فيليپين 

 2.3 2.3 83379 81487 76754 كره جنوبي 

 0.8 4.4 28370 27167 20749 مالزي

 4.2 4.6 153540 146724 103024 هندوستان 

 1.2 9.6 44234 40373 26389 ساير 

 31.3 2.3 1132190 1106623 864391 جمع آسيا و اقيانوسيه

 5.5 1.6 199763 196522 183398 الملليهاي بينسوخت كشتي

 4.4 3.0 160710 155994 134201 الملليسوخت هواپيماهاي بين

 100.0 1.8 3622327 3557413 3322881 كل جهان 

 OECD  1837009 1638022 1638049 ◊ 45.2 كشورهاي

 OECD 1168273 1566875 1623805 3.6 44.8كشورهاي غير 

 12.3 0.7- 446537 449763 543658 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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 2214هاي 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

 عجم 

         آمريكاي شمالي 

 703379 56141 2021 187458 288 46900 347508 63063 اياالت متحده آمريكا 

 86454 12175 1869 27068 475 5179 32132 7556 كانادا 

 69723 6298 470 19183 44 - 32434 11294 مكزيك 

 859556 74614 4360 233709 807 52079 412074 81913 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 25862 5771 383 10632 17 451 5537 3071 آرژانتين 

 9565 554 407 4252 - - 3279 1073 اكوادور

 108472 23694 3943 45116 9 3510 24694 7506 برزيل 

 8052 341 241 4493 59 - 1378 1540 پرو 

 1268 46 - 516 33 113 519 41 ترينيداد و توباگو 

 13105 772 953 6528 97 389 3064 1302 شيلي

 12308 764 104 6452 249 - 4117 622 كلمبيا

 25162 956 2477 6257 68 - 11487 3917 ونزوئال 

 31473 2816 3848 12433 347 155 8801 3073 ساير 

 235267 35714 12356 96679 879 4618 62876 22145 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3597 587 14 1281 5 172 1369 169 آذربايجان

 89759 17045 2572 49652 5 700 17306 2479 آلمان

 10410 1629 138 6975 1 28 1538 101 اتريش

 2505 297 130 881 44 116 1020 17 ازبكستان

 37967 4617 620 25036 - 1710 4321 1663 اسپانيا

 2637 581 1 1422 1 - 529 103 ياسلواك

 51139 3901 354 27154 3179 785 12326 3440 انگلستان

 9819 485 27 5282 12 - 3143 870 اوكراين

 46847 5965 1253 26375 579 736 8785 3154 ايتاليا

 5486 407 65 3078 703 6 1107 120 ايرلند

 20143 6877 87 10022 52 29 1244 1832 بلژيك

 3097 399 35 1742 - 8 481 432 غارستانبل

 8128 1420 165 4316 1 147 1089 990 پرتغال
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 ... ادامه2214هاي 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

 6030 370 931 2080 150 - 1505 994  نستانتركم

 30419 5825 497 17454 34 968 1890 3751 تركيه

 8304 2457 39 4051 2 16 1468 271 جمهوري چك

 5044 474 74 3118 - 53 1285 40 دانمارك

 129220 43982 1935 26328 - 5514 36425 15036 روسيه

 6524 2054 42 3098 3 22 1136 169 روسيه سفيد

 7258 1303 16 4173 4 21 1344 397 روماني

 9367 790 383 4174 - 87 2658 1275 سوئد 

 8906 454 9 5534 2 53 2687 167 سوئيس

 65978 10273 588 43340 135 1202 6360 4080 فرانسه

 6944 1153 321 3535 - 95 1407 433 فنالند 

 9844 636 841 3877 170 75 3814 431 قزاقستان 

 20388 3306 112 11177 1 22 3371 2399 لهستان

 1792 141 11 1266 - 11 193 170 ليتواني 

 5757 1384 13 2731 - - 1183 446 مجارستان 

 7785 984 52 4124 32 429 906 1258 نروژ

 21161 6940 40 6650 84 43 3617 3787 هلند 

 8356 1138 479 3447 3 314 2525 450 يونان 

 22390 2390 620 13415 11 29 4549 1376 ساير

 673001 130264 12464 326788 5213 13391 132581 52300 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 14645 115 1269 4309 - 258 7172 1522 امارات متحده عربي 

 1720 555 - 297 24 41 745 58 بحرين

 4986 288 1042 2180 2 32 971 471 سوريه 

 15423 749 238 6741 1320 - 4707 1668 عراق

 80806 7423 12403 22431 382 765 22357 15045 عربستان سعودي 

 7840 656 - 2197 40 - 2871 2076 كويت

 96971 8406 7224 35289 4486 - 30277 11289 ساير 

 222391 18192 22176 73444 6254 1096 69100 32129 جمع خاورميانه
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 ... ادامه2214هاي عمده نفتي جهان در سال  ( : مصرف نهايي فرآورده2-12دول )ج
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آفريقا 

 24487 2967 607 11162 419 1022 8059 251 آفريقاي جنوبي

 17116 1426 22 9532 - 119 4122 1895 الجزاير 

 7703 589 598 2168 223 - 3822 303 ليبي 

 10432 1650 708 5199 - - 570 2305 مراكش 

 23118 2438 2188 10169 68 498 3835 3922 مصر

 9872 29 439 528 2491 - 6323 62 نيجريه 

 46721 3022 1858 24956 1902 602 11820 2561 ساير 

 139449 12121 6420 63714 5103 2241 38551 11299  جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 41212 4391 639 17656 17 2795 13455 2259 استراليا 

 62158 5907 778 23226 789 2558 22807 6093 اندونزي

 13656 1101 784 6965 182 - 4062 562 پاكستان

 48776 14232 948 18112 10 496 5457 9521 تايلند

 441925 117661 12568 168046 1175 15198 97756 29521 چين 

 35423 18498 2233 4639 4 243 7314 2492 چين تايپه 

 5868 404 60 2751 1 245 2255 152 زالند نو 

 149786 38424 5672 36693 13382 4183 39004 12428 ژاپن 

 11222 7798 886 1571 - - 852 115 سنگاپور

 12641 430 836 6562 110 540 3043 1120 يليپين ف

 83379 42687 1544 19751 2061 1429 8612 7295 كره 

 28370 2444 316 10447 23 612 12109 2419 مالزي

 153540 39243 5345 63102 7087 1673 19075 18015 هندوستان 

 44234 3435 898 20536 668 424 15580 2693 ساير 

 1132190 296655 33507 400057 25509 30396 251381 94685 اقيانوسيهجمع آسيا و 

 199763 119 168810 30779 - 47 8 - الملليهاي بينسوخت كشتي

 160710 108 - - 128 160474 - - الملليسوخت هواپيماهاي بين

 3622327 567787 260093 1225170 43893 264342 966571 294471 كل جهان

 OECD 138319 560012 68555 21209 587360 21543 241051 1638049كشورهاي 

 OECD 156152 406551 35266 22556 607031 69740 326509 1623805كشورهاي غير 

 446537 73128 7446 250462 4761 6026 76259 28455 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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 2214سال  هاي مصرف كننده در جهان درهاي نفتي به تفكيك بخش ( : مصرف نهايي فرآورده2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكاي شمالي 

 703379 96679 - 14646 537806 21415 12143 20690 اياالت متحده آمريكا 

 86454 17670 - 4531 53807 5210 3363 1873 كانادا 

 69723 5112 - 2835 48495 6462 1422 5397 مكزيك 

 859556 119461 - 22012 640108 33087 16928 27960 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 25862 3146 - 3942 12498 4449 413 1414 آرژانتين 

 9565 512 1048 122 5107 1606 362 808 اكوادور

 108472 14631 - 6152 67226 13898 675 5890 برزيل 

 8052 340 - 105 5637 1057 204 709 پرو 

 1268 42 - - 1014 150 7 55 ترينيداد و توباگو 

 13105 537 - 187 7435 3794 345 807 شيلي

 12308 424 15 1275 9026 787 227 554 كلمبيا

 25162 956 - - 15286 7455 392 1073 ونزوئال 

 31473 1076 1775 1278 17446 6982 484 2432 ساير 

 235267 21664 2838 13061 140675 40178 3109 13742 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3597 714 - 324 2442 68 10 39 آذربايجان

 89759 18764 124 - 49278 2841 6903 11849 آلمان

 10410 1558 - 218 6935 568 271 860 اتريش

 2505 270 124 483 1329 160 - 139 ازبكستان

 37967 3586 128 1582 26087 2855 1171 2558 اسپانيا

 2637 591 - 77 1871 80 14 4 اسلواكي

 51139 6217 278 332 37212 4032 769 2299 انگلستان

 9819 461 - 1298 7022 906 103 29 اوكراين

 46847 6506 98 2072 33014 2487 544 2126 ايتاليا

 5486 229 - 170 3487 452 240 908 ايرلند

 552 14 - 196 264 74 1 3 ايسلند

 20143 7103 40 327 7935 1734 740 2264 بلژيك

 3097 253 1 125 2453 228 15 22 بلغارستان

 8128 1366 27 336 5015 810 144 430 پرتغال

 6030 - 3335 - 2545 - - 150 تركمنستان

 30419 5855 - 3555 19346 803 - 860 تركيه
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 ... ادامه2214هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش ( : مصرف نهايي فرآورده2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

 8304 2421 16 327 5220 304 12 4 هوري چكجم

 5044 264 - 415 3644 438 55 228 دانمارك

 129220 43236 - 4459 58090 13381 2433 7621 روسيه

 6524 2054 - 674 3416 179 120 81 روسيه سفيد

 7258 819 128 249 4895 910 73 184 روماني

 9367 1752 - 106 6374 757 349 29 سوئد

 8906 534 149 - 5427 302 740 1754 سسوئي

 65978 12715 670 3357 38575 2402 2232 6027 فرانسه

 6944 1113 178 385 3463 1207 241 357 فنالند

 9844 606 176 551 4459 1733 704 1615 قزاقستان

 2233 39 - 19 1969 11 50 145 لوكزامبورگ

 20388 3205 1 1703 13830 668 421 560 لهستان

 1792 141 11 50 1503 39 5 43 ليتواني

 5757 1138 11 331 3481 699 42 55 مجارستان 

 7785 1825 74 498 4399 728 164 97 نروژ 

 21161 8493 75 514 9450 2509 85 35 هلند 

 8356 375 231 49 5280 1289 105 1027 يونان 

 19605 1424 447 875 13507 2135 479 738 ساير 

 673001 135641 6322 25657 393217 47789 19235 45140 اروپا و اورآسيا  جمع

          خاورميانه 

 3356 120 152 - 2282 276 102 424 اردن 

 14645 1311 - - 11739 1288 - 307 امارات متحده عربي

 1720 555 - - 1083 - - 82 بحرين 

 4986 288 379 257 2093 1012 178 779 سوريه

 15423 749 - - 9201 2485 - 2988 راقع

 80806 21478 - - 41658 16298 - 1372 عربستان سعودي 

 6028 812 358 - 3969 737 - 152 عمان 

 7486 2146 - - 4468 759 - 113 قطر 

 7840 2591 - - 4189 879 - 181 كويت

 2877 54 - - 1756 139 - 928 لبنان 

 4533 21 - 270 2354 847 154 887 يمن

 72691 12940 34 2876 45135 5439 1595 4672 ساير 

 222391 43065 923 3403 129927 30159 2029 12885 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه2214هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش ( : مصرف نهايي فرآورده2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 يعموم
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

           آفريقا 

 24487 2951 594 1318 16956 2037 169 462 آفريقاي جنوبي

 17116 1315 284 29 13282 749 - 1457 الجزاير 

 7703 587 - - 5992 598 - 526 ليبي 

 10432 442 - 749 4796 2230 185 2030 مراكش 

 23118 2438 - 1829 11772 3123 - 3956 مصر

 9872 29 2050 4 6841 446 1 501 نيجريه 

 46721 1696 967 1332 30130 6998 1689 3909 ساير 

 139449 9458 3895 5261 89769 16181 2044 12841 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 41212 4395 - 1984 29398 4395 704 336 استراليا 

 62158 2593 137 1819 42656 7720 714 6519 اندونزي

 13656 358 80 50 11028 1366 426 348 پاكستان

 48776 19013 - 3880 17528 6167 708 1480 تايلند

 441925 94941 - 17178 238008 50911 13945 26942 چين 

 35423 19711 128 346 11379 2138 815 906 چين تايپه 

 5868 394 - 424 4492 389 109 60 زالند نو 

 149786 33965 - 786 66719 22548 14705 11063 ژاپن 

 11222 6260 - - 2159 2707 71 25 سنگاپور 

 12641 425 - 171 8620 1204 1411 810 فيليپين 

 83379 44242 1164 1446 28722 3348 1766 2691 كره جنوبي 

 28370 1642 - 975 20998 3338 822 595 مالزي

 153540 22261 2050 9525 71641 24003 1103 22957 هندوستان 

 44234 3333 1154 1938 30560 4354 950 1945 ساير 

 1132190 253533 4713 40522 583908 134588 38249 76677 جمع آسيا و اقيانوسيه

 377923 □ □ □ 377923 □ □ □ الملليهاي بينسوخت كشتي

 160710 □ □ □ 160710 □ □ □ الملليخت هواپيماهاي بينسو

 3622327 582822 18691 109916 2338077 301982 81594 189245 كل جهان

 OECD 77668 50067 96351 1076192 43592 3315 290864 1638049كشورهاي 

 OECD 111577 31527 205631 901412 66324 15376 291958 1623805كشورهاي غير 

 446537 79172 2047 13238 276817 28074 14742 32447 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                 مأخذ:

 گردد.    ( بخش كشاورزي شامل اطالعات جنگل داري و شيالت نيز مي1
 گيرد.  ها را در بر مي هاي حمل و نقل، صنعت و ساير بخش باشد. خوراك و ساير مصارف غير انرژي در بخش ( مربوط به دو بخش شيميايي و پتروشيميايي مي2

 در بخش مذكور كاربرد ندارد.       □
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  2213-2215 و 2225هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 ر تن()هزا

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 17.5 5.0- 362561 362247 381281 538651 اياالت متحده آمريكا

 1.9 2.3- 40355 38614 39527 45426 كانادا 

 - - - - - - مكزيك

 19.3 4.7- 402916(1) 400861 420808 584077 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - ● - - - اكوادور

 0.9 11.2- ● 17757 20006 17327 برزيل

 0.2 1.7- ● 4183 4257 4809 پرو

 0.5 1.3 8585 9383 9259 10222 شيلي 

 - - ● - - 376 كلمبيا 

 - - ● - - - ونزوئال

 0.2 7.1- ● 5075 5462 2202 كوبا 

 0.9 0.7 ● 19089 18960 34942 ساير

 2.7 4.2- 8585(1) 55487 57944 69878 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 4.3 1.3- 91198 89397 90567 112314 آلمان 

 0.4 3.4- 8078 7510 7778 7833 اتريش

 2.8 2.0 64628 59054 57871 59544 اسپانيا 

 0.3 9.8- 5921 5288 5861 5353 اسلواكي 

 2.2 7.4- 42811 46571 50313 52210 انگلستان 

 2.6 7.7- 62530 53843 58357 89315 ايتاليا

 1.6 16.5 32081 32188 27618 31965 بلژيك 

 0.2 9.5- ● 5103 5641 6043 بلغارستان

 0.5 13.6- 14109 10543 12209 13164 پرتغال 

 0.8 5.8- 25067 17480 18556 23389 تركيه 

 0.4 12.5 7132 7371 6552 7736 جمهوري چك 

 0.2 26.0- 4164 3458 4670 2720 دانمارك 

 1.1 5.9 ● 22508 21261 19318 روسيه سفيد 

 0.3 26.9 ● 6727 5299 8689 روماني

 0.9 11.7 20106 18733 16770 20098 سوئد

 0.2 1.0 2785 4900 4850 4771 سوئيس 

 2.6 3.4- 56742 53583 55484 84161 فرانسه

 0.5 1.0 10432 11267 11154 9570 فنالند

 0.05 87.1- ● 969 7494 3728 قزاقستان

 1.1 1.6 26492 23713 23347 17912 لهستان 

 0.4 16.7- ● 7467 8962 8913 ليتواني
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 ادامه... 2213-2215 و 2225هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 )هزار تن(

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 12.7 6211 6058 5377 6451 مجارستان

 2.3 0.6 52286 47480 47184 52244 هلند

 1.0 7.2 22087 20826 19434 18699 يونان

 0.4 13.9- 4893 9159 10640 29541 ساير

 27.5 2.1- 559753(1) 571196 583249 695681 ا و اورآسياجمع اروپ

       خاورميانه

 0.2 7.5- ● 3197 3455 3980 بحرين

 0.2 1.6 ● 3161 3111 4516 اردن 

 0.5 4.8 11673 11396 10879 11538 ساير

 1.1 7.6 11673(1) 21911 20358 20034 جمع خاورميانه

       آفريقا

 1.1 0.8 ● 21906 21726 20266 آفريقاي جنوبي 

 0.3 5.4- ● 5189 5487 6910 مراكش 

 0.1 2.2 ● 3047 2981 2504 مصر 

 0.5 5.9- ● 9460 10055 11993 ساير

 1.9 1.6- ● 39602 40249 41673 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 1.1 6.5- 18970 21835 23348 20070 استراليا

 0.8 3.1 ● 16575 16078 16074 اندونزي 

 0.4 3.2 ● 8298 8037 8601 پاكستان 

 2.0 7.0- ● 41524 44666 41326 تايلند

 14.9 9.5 ● 308374 281742 126817 چين 

 2.2 3.1 ● 45066 43716 54566 چين تايپه 

 0.2 4.1- 5122 4959 5172 4488 زالند نو 

 7.7 5.5- 161607 158705 168028 207306 ژاپن 

 2.0 7.2- ● 41563 44773 58608 سنگاپور

 0.4 15.4 ● 8801 7624 10652 فيليپين 

 6.0 2.0 140452 125058 122580 113234 كره جنوبي 

 0.5 7.5 ● 9609 8942 7889 مالزي

 9.1 0.1 ● 189432 189238 99409 هندوستان 

 0.2 4.9 ● 4939 4708 4468 ساير 

 47.5 1.7 326151(1) 984738 968652 773508 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.8- ● 2073795 2091260 2184851 كل جهان 

 OECD  1572554 1288775 1255382 1309078 -2.6 60.5 كشورهاي

 OECD 612297 802485 818413 ● 2.0 39.5كشورهاي غير 

 25.1 1.0- ● 520732 525843 622201 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

باشند. نميمقادير در دسترس                                                           باشد.        مي OECDكشورهاي واردات نفت خام ( تنها شامل جمع 1
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  2213-2215 و 2225هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 0.9 161.9 22603 17329 6617 1659 اياالت متحده آمريكا

 6.1 10.2 128718 120996 109803 74472 كانادا 

 3.0 4.9- 61195 59823 62912 100111 مكزيك

 10.0 10.5 212516 (1) 198148 179332 176242 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.1 274.1 ● 1979 529 7653 آرژانتين 

 1.1 10.8 ● 21257 19190 17976 اكوادور

 1.3 30.7 ● 26318 20142 13859 برزيل

 1.7 1.4- ● 33073 33542 11791 كلمبيا 

 4.6 6.9- ● 90927 97643 120429 ونزوئال

 0.2 0.1 ● 3495 3491 5639 ساير

 8.9 1.4 ● 177049 174537 177347 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.7 4.0- ● 32903 34260 14296 آذربايجان 

 1.4 7.2- 29959 28204 30376 48879 انگلستان 

 ◊ 31.4- 710 358 522 801 ايتاليا

 0.2 11.1- ● 3200 3600 2510 تركمنستان 

 0.2 22.2- 4523 4799 6165 13627 دانمارك 

 11.2 4.6- ● 222846 233686 252587 روسيه 

 0.1 0.1- ● 1617 1619 1346 روسيه سفيد

 3.3 5.4- ● 65364 69060 54639 قزاقستان 

 3.2 5.6 64072 64072 60702 111821 نروژ 

 0.1 9.4- ● 1057 1167 - آلباني 

 0.1 5.2- 1111 1402 1479 3584 ساير 

 21.4 3.8- 100375 (1) 425822 442636 504090 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 6.3 0.3 ● 125126 124779 104899 امارات متحده عربي

 6.2 5.3 ● 123677 117466 68775 عراق

 17.8 5.9- ● 353920 375945 372456 عربستان سعودي 

 5.1 1.5- ● 101123 102646 84141 كويت 
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 ... ادامه2213-2215 و 2225هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214م در كل سه

 )درصد(

 2.0 3.2- ● 39221 40497 37658 عمان 

 1.6 1.9- ● 30920 31515 33935 قطر

 0.2 23.2- ● 3807 4960 14179 يمن 

 2.7 4.9 ● 53415 50925 135542 ساير

 41.8 2.1- ● 831209 848733 851585 جمع خاورميانه

       آفريقا

 4.1 2.7- ● 81274 83510 60102 آنگوال 

 1.2 16.3- ● 23550 28130 44981 الجزاير

 0.6 0.7 ● 11637 11551 11716 كنگو 

 0.5 0.2 ● 10792 10770 12643 گابن 

 0.8 60.6- ● 16425 41689 64314 ليبي

 0.5 2.2 ● 9945 9731 2055 مصر 

 5.2 1.5 ● 103178 101606 112554 نيجريه 

 2.1 8.5 ● 42558 39209 48708 ساير 

 15.0 8.2- ● 299359 326196 357073 مع آفريقا ج

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.6 5.3- 11383 11099 11715 11389 استراليا

 0.7 6.3- ● 14599 15588 20997 اندونزي 

 0.3 7.9- ● 5362 5822 9851 برونئي 

 ◊ 75.4- ● 334 1359 3275 تايلند 

 ◊ 62.9- ● 600 1617 8067 چين 

 0.6 9.7 ● 11440 10429 18352 مالزي

 0.5 10.8 ● 9463 8541 18026 ويتنام 

 0.3 18.4 1735 5695 4810 4528 ساير 

 2.9 2.2- 13118 (1) 58592 59881 94485 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 2.0- ● 1990179 2031315 2160822 كل جهان 

 OECD  366658 291566 309548 326009 6.2 15.6 كشورهاي

 OECD 1794164 1739749 1680631 ● -3.4 84.4كشورهاي غير 

 1.7 9.9- ● 34664 38480 66732 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                                باشد.مي OECDكشورهاي صادرات نفت خام شامل جمع ( تنها 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                   باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 )هزار تن(2213-2215 و 2225هاي هاي نفتي در جهان در سال( : واردا  فرآورده2-16) جدول

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 5.3 4.0- 67140 61791 64336 115608 اياالت متحده آمريكا

 1.0 0.1- 12525 12278 12288 14220 كانادا 

 2.5 3.3 32999 28944 28019 18297 مكزيك

 8.8 1.6- 112664(1) 103013 104643 148125 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 2.2 ● 6909 6761 1179 آرژانتين 

 0.6 16.7 ● 6786 5815 2858 اكوادور

 2.1 5.6 ● 24724 23410 10408 زيلبر

 0.6 5.2- 7577 6999 7386 3753 شيلي 

 - - ● - 1993 - ونزوئال

 4.1 4.5 ● 48303 46233 35071 ساير

 8.0 2.3 7577(1) 93721 91598 53269 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 3.1 1.7- 37350 36935 37586 34961 آلمان

 0.5 3.6- 5818 5622 5833 7130 شاتري

 1.3 8.0 15672 15471 14329 27533 اسپانيا 

 2.5 0.7 31503 29052 28850 22303 انگلستان 

 0.7 11.6 ● 7887 7067 2139 اوكراين

 1.0 0.6- 11549 11338 11406 13511 ايتاليا

 0.4 0.6- 5447 5018 5049 6918 ايرلند 

 1.9 13.4- 24816 22265 25708 22716 بلژيك 

 1.9 5.9 23567 22278 21038 9813 تركيه

 0.7 9.0 9685 8122 7452 5925 دانمارك 

 ◊ 41.2 ● 96 68 686 روسيه سفيد

 0.6 15.5 7521 7449 6447 7038 سوئد 

 0.5 16.1- 7882 6260 7464 8102 سوئيس 

 3.5 0.1 40159 41093 41043 37135 فرانسه 

 0.5 5.3- 5258 5744 6068 5041 فنالند 

 0.4 10.2 5099 4813 4368 6094 لهستان 

 0.4 13.5- 4993 4294 4962 3942 نروژ

 7.4 2.6- 93404 87027 89390 62538 هلند 

 0.3 3.0- 4526 3647 3760 6001 يونان 

 4.2 1.5 19457 49789 49046 44379 ساير

 31.9 0.7- 353706(1) 374200 376934 333905 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.8 8.9 ● 21232 19491 15144 امارات متحده عربي

 1.2 14.9 ● 13970 12154 2554 عراق

 2.0 2.9- ● 23591 24291 3640 عربستان سعودي 

 0.4 34.6 ● 4512 3351 1076 اردن
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 )هزار تن( ... ادامه 2213-2215 و 2225هاي هاي نفتي در جهان در سال( : واردا  فرآورده2-16جدول )

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

 0.6 7.0 ● 7054 6590 4594 لبنان

 0.3 11.1- ● 4028 4529 2776 يمن 

 0.7 14.6- 3053 7979 9343 16372 ساير

 7.0 3.3 3053(1) 82366 79749 46156 جمع خاورميانه

       آفريقا

 0.7 2.7- ● 7739 7952 2156 آفريقاي جنوبي 

 0.3 41.5- ● 3073 5253 488 الجزاير

 0.7 45.1 ● 7828 5394 1628 ليبي

 0.7 1.3- ● 8426 8534 3571 مراكش 

 0.8 2.6- ● 8804 9037 2899 مصر

 0.7 3.4- ● 7898 8178 6221 نيجريه

 0.3 14.5 ● 3539 3090 3157 تونس

 0.5 18.7 ● 5571 4693 642 آنگوال

 0.3 15.7 ● 3616 3124 762 غنا

 0.3 0.3 ● 3522 3511 1395 كنيا 

 2.6 3.1 ● 30031 29130 17561 ساير

 7.7 2.5 ● 90668 88498 40673 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 1.7 3.4 24376 20369 19698 9602 استراليا

 2.4 4.6- ● 28615 30000 21599 اندونزي

 1.1 7.3 ● 12443 11594 6035 پاكستان

 4.0 13.9- ● 46660 54186 40505 چين

 1.5 10.3 ● 17130 15527 7692 چين تايپه

 0.2 7.3 2095 2256 2103 1954 زالندنو

 3.8 3.0- 42737 44190 45575 48951 ژاپن

 9.4 5.4 ● 109755 104096 48558 سنگاپور 

 0.7 10.3 ● 8430 7643 5048 فيليپين 

 3.3 1.2- 35878 38240 38702 19820 كره جنوبي

 1.6 0.4 ● 18908 18831 7720 مالزي

 1.7 22.2 ● 20423 16717 12683 هندوستان

 0.4 11.3 ● 4290 3855 2702 بنگالدش

 0.2 8.1 ● 2816 2606 2019 سريالنكا

 1.0 14.9 ● 12091 10523 12563 ويتنام 

 1.4 8.5- ● 16454 17975 15583 هنگ كنگ 

 2.2 18.7 ● 25668 21633 9856 ساير

 36.6 1.8 105086(1) 428738 421264 272890 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.9 ● 1172706 1162686 895018 كل جهان 
 OECD  542582 559946 553576 582086 -1.1 47.2 كشورهاي

 OECD 352436 602740 619130 ● 2.7 52.8ي غير كشورها

 26.9 0.6- ● 315449 317419 295308 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 ات فرآوردهوارد( تنها شامل 1
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                                    2213-2215 و 2225هاي هاي نفتي در جهان در سالفرآوردهصادرا  ( : 2-17جدول )
 )هزار تن(

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 12.0 1.6 152236 147584 145297 58494 اياالت متحده آمريكا

 1.8 7.3- 22963 22456 24222 21383 كانادا 

 0.8 9.2 9991 10067 9217 4951 مكزيك

 14.7 0.8 185190(1) 180107 178736 84828 جمع آمريكاي شمالي

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.2 24.7- ● 2041 2709 6672 آرژانتين 

 0.6 5.5- ● 6960 7363 9325 برزيل

 0.3 20.6- ● 3072 3869 2786 پرو 

 0.4 18.2- ● 4568 5583 7158 ترينيداد و توباگو 

 0.4 1.4- ● 4483 4545 4210 كلمبيا 

 1.7 0.8 ● 20740 20575 34879 ونزوئال

 1.1 8.2- 581 14034 15289 27758 ساير

 4.5 6.2- 581 (1) 55979 57733 76999 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

        اروپا و اورآسيا

 1.7 5.3 22121 21075 20014 26301 آلمان

 0.2 1.1- 2577 2447 2473 2118 اتريش

 1.5 1.1- 21033 18339 18547 8258 اسپانيا 

 0.3 10.6- 4053 3626 4055 3414 اسلواكي 

 1.9 14.7- 22632 22749 26681 29722 انگلستان 

 1.6 14.7- 26655 19611 22994 27786 ايتاليا

 2.1 6.2 25933 25730 24236 22202 بلژيك

 0.3 9.2- ● 4020 4429 2581 بلغارستان 

 0.4 17.2- 6666 4577 5526 2367 پرتغال 

 0.2 11.5 ● 2554 2290 2299 نستان تركم

 0.5 8.4- 7389 6551 7155 5313 تركيه

 0.6 4.4 8605 6918 6626 4033 دانمارك 

 9.6 0.9- ● 117993 119099 84471 روسيه 

 1.2 1.3 ● 14170 13982 12874 روسيه سفيد 

 0.4 21.8 ● 4614 3788 5782 روماني 

 0.9 25.1 13213 11633 9296 9918 سوئد 

 1.5 0.2- 20440 18775 18822 27252 فرانسه

 0.7 6.1- 6855 8502 9051 4990 فنالند 

 0.6 6.8 ● 6759 6328 4299 قزاقستان 

 0.6 8.3 8257 7115 6571 2727 لهستان 

 0.6 16.1- ● 6903 8229 6696 ليتواني 

 0.3 11.0 2732 3168 2854 2781 مجارستان 
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 ... ادامه                                   2213-2215 و 2225هاي هاي نفتي در جهان در سالفرآورده( : صادرا  2-17جدول )
 )هزار تن(

 2215 2214 2213 2225 نام كشور
 2214/ 2213تغييرا  

 )درصد(

 2214سهم در كل 

 )درصد(

 1.2 6.2 16806 15342 14444 14409 نروژ 

 8.1 0.8- 108018 100100 100876 74729 هلند

 1.3 10.4 16153 15483 14027 4881 يونان 

 1.1 14.9 6664 13049 11360 16805 ساير

 39.2 0.4- 34680 (1) 481803 483753 409008 جمع اروپا و اورآسيا

        خاورميانه

 1.1 11.4- ● 13348 15059 18103 امارات متحده عربي

 1.0 1.1 ● 11844 11718 11188 بحرين 

 5.3 12.4 ● 65041 57869 64247 بستان سعودي عر

 2.4 1.5- ● 29452 29907 31226 كويت

 1.7 0.1 ● 20421 20405 5255 قطر 

 1.9 1.7- 7062 23660 24063 27111 ساير 

 13.3 3.0 7062 (1) 163766 159021 157130 جمع خاورميانه

        آفريقا

 0.3 9.9 ● 3837 3490 6015 آفريقاي جنوبي 

 1.9 31.4 ● 23893 18181 16667 الجزاير

 0.1 4.5- ● 1762 1845 4651 مصر

 0.7 33.1- ● 8234 12311 17952 ساير 

 3.1 5.3 ● 38007 36098 45286 جمع آفريقا 

        آسيا و اقيانوسيه 

 0.2 10.0- 1714 1882 2090 3021 استراليا

 0.4 12.3 ● 5250 4676 6648 اندونزي

 1.0 5.4- ● 11749 12416 5302 د تايلن

 2.8 4.3 ● 34190 32767 16817 چين 

 1.4 0.5- ● 16632 16712 15008 چين تايپه 

 1.2 9.0- 17776 15000 16489 8840 ژاپن

 6.8 1.5 ● 83564 82364 61953 سنگاپور 

 4.7 4.1 60256 57185 54928 34801 كره جنوبي 

 0.9 2.8- ● 11504 11835 8194 مالزي

 5.3 7.0- ● 65049 69960 23341 هندوستان 

 0.1 7.4 ● 1357 1263 673 ويتنام 

 0.4 4.4- 247 5351 5595 8513 ساير

 25.1 0.8- 79992 (1) 308713 311095 193111 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 ◊ ● 1228294 1228636 982151 كل جهان 

 OECD  414047 578671 579614 619628 0.2 47.2 كشورهاي

 OECD 568104 649965 648680 ● -0.2 52.8كشورهاي غير 

 25.5 0.8- ● 313134 315572 273832 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 صادرات فرآورده( تنها شامل 1
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نمودار )4-2( : سهم مناطق مختلف جهان در توليد نفت
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  1972-2215هاي اي توليد )اسپا ( طي سال( : قيمت فروش تك م موله نفت خام در بازارهاي منطقه2-18دول )ج
  )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 96.7 99.1 101.3 93.3 96.3 97.3 96.2 

8125 53.2 52.4 54.4 48.7 49.5 51.4 48.8 

.www.opec.org, Annual Statistical Bulletin 2016  BP Amoco Statistical Review of World Energy         مأخذ :

 مربوط به نفت سبك دوبي است.  1756-2115مربوط به نفت سبك عربي و ارقام سالهاي  1792-55هاي ( ارقام سال1
 مربوط به نفت برنت است. 1754-2115مربوط به نفت فورتيز و ارقام سالهاي  1796-53هاي ( ارقام سال2
 هاي اسپات است.مربوط به قيمت 1754-2115هاي فروش و ارقام سالهاي  مربوط به قيمت 1796-53هاي ( ارقام سال3

  د.باشن مقادير در دسترس نمي   
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 )دالر / ليتر(        2215در سال  OECD( : قيمت و درصد ماليا   بنزين موتور و نفت گاز در كشورهاي 2-19جدول )

نام كشور

 نفت گاز بنزين موتور

 غيرتجاري تجاري سوپر بدون سرب سرب بدون  م مولي

 قيمت
ماليا  

 )درصد(
 قيمت

 ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(

         آمريكاي شمالي 

 21.0 0.716 21.0 0.716 20.6 0.697 22.4 0.640 اياالت متحده آمريكا 

 28.9 0.854 10.6 0.679 33.0 0.938 35.2 0.851 كانادا 

 13.8 0.889 - 0.769 13.8 0.888 13.8 0.832 مكزيك 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 27.5 0.781 ● ● 46.6 1.148 46.6 1.093 شيلي 

         اروپا  و اورآسيا

 57.2 1.265 49.1 1.063 62.8 1.552 ▲ ▲ آلمان

 53.2 1.243 51.2 0.887 57.8 1.332 57.8 1.329 اتريش

 50.3 1.237 39.9 1.022 55.0 1.362 ▲ ▲ نيا اسپا

 53.1 1.196 43.8 0.996 55.0 1.223 ● ●   استوني

 48.7 1.273 38.5 1.061 56.0 1.450 ● ● اسلواكي

 58.7 1.305 49.6 1.070 62.0 1.427 ● ● اسلوواني

 67.1 1.756 60.5 1.463 68.8 1.698 ▲ ▲ انگلستان 

 61.9 1.560 53.6 1.279 65.4 1.706 ▲ ▲ ايتاليا 

 56.9 1.391 47.0 1.131 61.7 1.515 ▲ ▲ ايرلند

 52.6 1.358 42.7 1.122 60.3 1.586 ▲ ▲ بلژيك 

 52.6 1.317 47.7 1.194 61.8 1.588 ▲ ▲ پرتغال 

 56.3 1.425 56.3 1.425 63.5 1.656 ▲ ▲ تركيه

 52.5 1.269 42.5 1.048 58.3 1.275 ● ● جمهوري چك

 53.5 1.388 41.9 1.111 61.2 1.648 61.3 1.645 ك دانمار

 56.8 1.576 45.9 1.261 62.2 1.569 ▲ ▲ سوئد 

 57.5 1.613 61.7 1.309 57.8 1.547 ▲ ▲ سوئيس 

 58.5 1.276 50.2 1.064 63.3 1.500 ▲ ▲ فرانسه 

 58.5 1.436 48.5 1.158 66.2 1.615 ▲ ▲ فنالند 

 49.9 1.175 39.3 0.971 54.9 1.248 ● ● التويا

 47.4 1.130 38.5 0.966 53.9 1.302 ● ● لوكزامبورگ 

 51.3 1.187 40.1 0.965 54.8 1.228 ▲ ▲ لهستان 

 53.0 1.282 40.3 1.010 55.7 1.282 ▲ ▲ مجارستان 

 56.4 1.516 45.5 1.213 62.4 1.702 ▲ ▲ نروژ 

 57.2 1.365 48.2 1.128 67.0 1.728 ▲ ▲ هلند 

 47.2 1.286 35.0 1.045 64.5 1.621 ▲ ▲ يونان 

         خاورميانه 

 61.0 1.639 ○ ○ 62.7 1.648 ▲ ▲ فلسطين اشغالي 

         آسيا و اقيانوسيه 

 39.4 0.969 ● ● 37.0 1.053 39.5 0.964 استراليا 

 13.4 0.797 0.5 0.566 45.0 1.462 48.7 1.314 زالندنو 

 35.0 0.967 39.9 0.822 ● ● 48.3 1.137 ژاپن 

 49.8 1.149 ● ● 50.8 1.658 58.5 1.335 كره جنوبي 

 - OECD   0.740 - 0.890 - 0.951 - 1.087 كشورهاي 

 - 1.384 - 1.159 - 1.563 - ● اروپايي   OECDكشورهاي 

  .IEA, International Energy Agency,Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2016 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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 2215در سال  جهان كشورهايبرخي از ( : قيمت و درصد ماليا   نفت كوره سنگين و سبك در 2-22جدول )

نام كشور

 نفت كوره سبك )دالر / هزار ليتر( نفت كوره سنگين )دالر / تن(

 خانگي صن ت نيروگاه صن ت

 قيمت
ماليا  

 )درصد(
 قيمت

 ماليا 

 د()درص
 قيمت

ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(

         آمريكاي شمالي 

 4.7 734.2 4.9 413.5 4.0 433.8 4.9 350.6 اياالت متحده آمريكا 

 10.0 821.6 8.5 547.8 ● ● 8.5 313.6 كانادا 

 ▲ ▲ - 281.0 - 260.4 - 258.7 مكزيك 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 17.6 952.7 ● ● ● ● ● ● شيلي 

         اروپا و اورآسيا 

 26.3 656.7 13.3 512.4 ○ ○ ● ● آلمان

 32.0 791.6 22.4 540.3 2.9 298.3 ● ● اتريش

 30.5 736.6 16.0 608.8 ● ● ● ● اسپانيا 

 31.0 861.4 17.1 717.8 ● ● ● ● استوني

 ● ● - 667.4 ▲ ▲ ▲ ▲ اسلواكي 

 47.2 940.0 35.6 770.5 ● ● ▲ ▲ اسلوواني

 29.1 699.7 25.4 671.0 35.6 468.0 ▲ ▲ انگلستان 

 52.6 1295.1 42.1 1061.5 ○ ○ ● ● ايتاليا 

 27.1 747.5 9.1 577.8 ● ● 10.0 684.2 ايرلند

 20.6 638.4 3.9 527.6 ▲ ▲ ▲ ▲ بلژيك 

 51.0 1178.4 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ پرتغال 

 45.4 1142.6 ● ● 28.9 603.5 28.9 603.5 تركيه

 30.7 743.5 5.0 541.8 ○ ○ ○ ○ جمهوري چك

 46.8 1359.1 9.3 796.5 ● ● ● ● دانمارك 

 ● ● 35.7 726.0 ● ● ▲ ▲ سوئد 

 29.4 771.3 25.2 671.9 ● ● ▲ ▲ سوئيس 

 27.5 782.8 14.2 596.5 ● ● ● ● فرانسه 

 41.6 933.7 27.6 753.0 ● ● ● ● فنالند 

 24.4 762.30 8.5 630.0 ● ● ● ● التويا

 14.1 604.0 4.3 542.0 ● ● ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 26.3 805.2 9.8 628.5 5.0 336.9 5.3 322.0 لهستان 

 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● ● مجارستان 

 36.3 1217.6 20.4 974.0 ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ 

 65.2 1136.5 57.9 939.3 ● ● ▲ ▲ هلند 

 44.4 993.4 31.6 807.7 ● ● ● ● يونان 

         خاورميانه

 62.1 1602.6 ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ فلسطين اشغالي

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ● ● - 441.9 ○ ○ - 378.0 زالندنو 

 10.5 678.6 11.0 578.4 ● ● ● ● ژاپن 

 16.7 837.4 ▲ ▲ ● ● 13.3 436.4 كره جنوبي 

 - OECD   ● - ● - 516.8 - 741.7 كشورهاي 

 - 751.3 - 683.3 - ● - ● اروپايي   OECDشورهاي ك

  .IEA, International Energy Agency,Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2016 Edition                                     مأخذ: 

  باشند.  مقادير محرمانه مي                              ندارد.در كشور مذكور كاربرد                                       باشند. مقادير در دسترس نمي       
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 هاي نفتي در برخي از كشورهاي جهان( : شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي فرآورده2-21جدول )

  2215و  2214، 2225هاي  طي سال

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2215 2214 2225 سال پايه 2215 2214 2225 سال پايه

 آمريكاي شمالي 

 212.6 292.0 195.7 100=84-1982 176.0 278.0 165.0 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 157.3 189.1 134.6 100=2002 105.6 135.8 85.3 100=2010 كانادا 

نژوئ مكزيك  142.3 135.3 ● دسامبر 6136=311 98.2 106.8 49.4 100=2012

         اروپا  و  اورآسيا 

 100.0 116.2 89.7 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 100.0 115.2 84.5 100=2015 ● ● ● - اتريش

 100.0 114.7 78.0 100=2015 ● ● ● - اسپانيا 

 100.0 115.8 74.6 100=2015 ● ● ● - استوني

 100.0 114.4 100.4 100=2015 ● ● ● - اسلواكي 

 100.0 114.0 72.1 100=2015 ● ● ● - ي اسلووان

 95.4 109.9 74.6 100=2010 88.3 110.8 71.8 100=2010 انگلستان 

 100.0 112.7 79.3 100=2015 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 212.1 242.7 165.7 100=1995 97.7 111.6 71.2 100=2010 ايرلند

 81.4 95.4 70.5 100=2013 87.2 113.1 70.7 100=2010 بلژيك 

 100.0 108.3 60.8 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 100.0 113.4 62.5 100=2015 355.3 478.7 148.4 100=2003 تركيه

 110.6 127.9 100.9 100=2000 ● ● ● - جمهوري چك

 100.0 112.4 82.1 100=2015 105.9 124.3 69.3 100=2010 دانمارك 

 212.5 234.2 163.9 100=2000 ● ● 138.8 100=2000 سوئد 

 168.0 203.4 167.4 100=1995 193.8 278.7 222.6 100=1995 سوئيس 

 100.0 112.1 84.9 100=2015 88.3 120.6 83.3 100=2010 فرانسه

 410.1 484.6 276.8 100=1990 324.9 397.1 238.1 100=1990 فنالند

 100.0 116.9 72.9 100=2015 ● ● ● - التويا 

 100.0 114.2 81.7 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ

 144.4 166.6 123.7 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 766.8 877.1 518.9 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 176.1 187.7 132.3 100=1998 162.1 205.5 123.4 100=2000 نروژ 

 141.5 155.6 117.2 100=2000 164.2 224.4 133.3 100=2000 هلند 

 156.8 185.3 92.8 100=2009 85.3 121.1 68.8 100=2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 90.2 103.8 76.8 100=12-2011 ● ● ● - استراليا 

 4Q2010=100 72.3 108.3 80.8 2Q2006=100 78.7 124.9 113.2 زالندنو 

 106.2 123.3 89.2 100=2010 102.7 134.9 85.7 100=2010 ژاپن 

 87.6 108.1 78.6 100=2010 74.8 113.0 67.0 100=2010 ي كره جنوب

 .IEA, International Energy Agency,Energy Prices & Taxes, Third Quarter, 2016 Edition                                       مأخذ:

  باشند.    مقادير در دسترس نمي 
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  2215هاي نفتي در سال  نهايي فرآوردهكنندگان رف ( : شاخص قيمت اسمي و واق ي مص2-22جدول )
 ( سال 3333=  333) 

 نام كشور
شاخص واق ي شاخص اسمي

 صن ت و خانگي صن ت خانگي صن ت و خانگي صن ت خانگي

 آمريكاي شمالي 
 81.3 84.1 80.2 87.7 89.0 87.2 اياالت متحده آمريكا 

 96.2 94.0 97.1 105.0 103.7 105.5 كانادا

 133.2 129.6 134.4 159.2 155.5 160.5 مكزيك

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 99.9 ● 99.9 118.2 ● 118.2 شيلي 

       اروپا  و اورآسيا

 89.9 88.7 91.0 94.8 92.2 97.3 آلمان

 90.4 90.6 90.0 96.7 95.0 99.6 اتريش

 95.5 94.8 97.5 101.0 100.0 103.8 اسپانيا 

 91.5 93.0 89.1 98.5 98.0 99.3 تونياس

 99.2 101.1 96.1 102.2 100.9 104.5 اسلواكي 

 98.1 95.8 102.2 103.7 101.0 108.3 اسلوواني

 86.6 89.7 82.2 94.4 94.0 95.0 انگلستان 

 106.6 108.3 103.7 112.4 112.9 111.4 ايتاليا 

 96.7 95.6 98.2 102.0 101.4 102.9 ايرلند

 96.0 100.4 87.6 99.4 101.5 95.2 ك بلژي

 100.2 101.1 98.1 103.0 102.1 105.0 پرتغال 

 85.7 86.0 83.9 126.1 126.8 122.5 تركيه

 94.2 95.8 91.5 99.9 100.7 98.4 جمهوري چك

 96.2 96.1 96.3 103.3 103.4 103.2 دانمارك 

 101.2 104.4 98.0 103.7 105.8 101.5 سوئد 

 91.9 92.2 91.7 88.6 86.5 90.0 سوئيس 

 96.6 97.3 94.9 100.0 100.0 100.2 فرانسه 

 99.9 105.7 94.4 107.3 112.2 102.7 فنالند 

 96.5 98.4 91.0 100.2 100.4 99.4 لوكزامبورگ 

 97.1 98.8 94.2 103.4 104.2 101.8 لهستان 

 97.8 99.8 95.0 108.1 109.7 105.8 مجارستان 

 97.1 95.8 99.9 106.4 105.3 108.5 نروژ 

 98.1 101.6 95.0 104.1 104.6 103.7 هلند 

 100.5 94.8 103.1 100.7 93.6 103.9  يونان

       خاورميانه 

 90.9 ● 90.9 97.1 ● 97.1 فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 92.0 93.8 90.9 101.5 100.9 101.9 استراليا 

 92.4 79.6 98.8 98.4 82.1 106.6 زالندنو 

 101.8 105.5 100.3 104.5 106.1 103.9 ژاپن 

 86.6 91.4 80.5 88.1 87.8 88.4 كره جنوبي

 OECD 96.4 99.1 97.6 88.3 93.3 90.4كل 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 1980-2015
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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 بخشف نهایي گازطبيعي کشورهاي جهان مصر  -

 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   -

 کنندگان نهایي گازطبيعي  شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف  -

 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي   -

 توسط برخي از کشورهاوارداتي  LNGقيمت   -

 

 
 گازطبيعي جداول  -2-8-2
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 3215و  3214، 3225های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 نام كشور
 3225در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3214در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3215در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد

       آمريكای شمالي

 13.6 5.6 10.4 368.7 10.4 5.8 اياالت متحده آمريكا

 12.2 1.1 2.0 70.2 2.0 1.6 كانادا 

 6.1 0.2 0.3 11.4 0.3 0.4 مكزيك

 13.0 6.8 12.8 450.3 12.8 7.8 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 9.1 0.2 0.3 11.7 0.3 0.4 آرژانتين

 18.5 0.2 0.4 15.0 0.5 0.3 برزيل

 13.5 0.2 0.3 9.9 0.3 0.8 بوليوي

 33.1 0.2 0.4 14.6 0.4 0.3 پرو 

 8.2 0.2 0.3 11.5 0.3 0.5 ترينيداد و توباگو

 12.2 0.1 0.1 4.8 0.1 0.1 كلمبيا

 3.0 5.6 198.4 5.6 4.3 ونزوئال
(1)

 

 24.0 ◊ 0.1 2.2 0.1 0.1 ساير

 42.5 4.1 7.6 268.1 7.6 6.9 آمريكای مركزی و جنوبي جمع

       اروپا و اورآسيا 

 63.2 0.6 1.1 40.6 1.2 0.9 آذربايجان

 5.4 ◊ ◊ 1.4 ◊ 0.2 آلمان

 18.8 0.6 1.1 38.3 1.1 1.2 ازبكستان

 5.2 0.1 0.2 7.3 0.2 0.5 انگلستان

 34.7 0.3 0.6 21.3 0.6 0.7 اوكراين

 7.3 ◊ ◊ 1.6 ◊ 0.1 ايتاليا

 241.4 9.4 17.5 617.3 17.5 2.3 تركمنستان

 6.7 ◊ ◊ 1.1 ◊ 0.1 دانمارك

 56.3 17.3 32.3 1139.6 32.4 31.2 روسيه

 10.7 0.1 0.1 3.9 0.1 0.6 روماني

 75.7 0.5 0.9 33.1 0.9 1.3 قزاقستان

 23.1 0.1 0.1 3.3 0.1 0.1 لهستان

 15.9 1.0 1.9 65.6 1.9 2.4 نروژ

 15.7 0.4 0.7 23.8 0.7 1.3 هلند 

 31.4 0.1 0.2 7.0 0.2 0.2 ر ساي

 57.4 30.4 56.8 2005.1 57.0 43.0 جمع اروپا و اورآسيا 

       خاورميانه

 3.3 6.1 215.1 6.1 6.1 امارات متحده عربي
(1) 

 11.1 0.1 0.2 6.1 0.2 0.1 بحرين
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 ... ادامه3215و  3214، 3225های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 ام كشورن
 3225در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3214در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3215در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 به توليد

 66.0 0.2 0.3 10.1 0.3 0.3 سوريه

 2.0 3.7 130.5 3.7 3.2 عراق
(1) 

 78.2 4.5 8.3 294.0 8.3 6.8 عربستان سعودي 

 19.7 0.4 0.7 24.3 0.7 1.0 عمان

 13.1 24.5 866.2 24.5 25.6 قطر
(1) 

 1.0 1.8 63.0 1.8 1.6  كويت
(1) 

 100.0 0.1 0.3 9.4 0.3 0.3 يمن 

 18.3 34.2 1208.0 34.2 ◊ ساير 
(1)

 

 (1) 42.8 80.0 2826.6 80.1 72.6 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 54.3 2.4 4.5 159.1 4.5 4.5 زايرالج

 0.8 1.5 53.1 1.5 1.3 ليبي
(1) 

 40.5 1.0 1.8 65.2 1.8 1.9 مصر

 2.7 5.1 180.5 5.1 5.2 نيجريه
(1) 

 53.9 0.6 1.1 38.8 1.2 1.2 ساير

 66.4 7.5 14.1 496.7 14.1 14.1 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 51.8 1.9 3.5 122.6 3.5 2.2 استراليا 

 37.8 1.5 2.8 100.3 2.8 2.5 اندونزي

 21.7 0.1 0.3 9.7 0.3 0.3 برونئي 

 8.7 0.1 0.2 8.2 0.2 0.4 بنگالدش 

 12.9 0.3 0.5 19.2 0.5 0.9 پاكستان 

 5.5 0.1 0.2 7.8 0.2 0.3 تايلند

 27.8 2.1 3.8 135.7 3.7 1.6 چين 

 17.1 0.6 1.2 41.3 1.2 2.5 مالزي

 27.0 0.3 0.5 18.7 0.5 0.5 ميانمار

 50.9 0.8 1.5 52.6 1.4 1.1 هندوستان 

 27.1 0.7 1.0 36.7 1.1 0.6 ساير 

 28.7 8.4 15.6 552.6 15.4 13.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 52.8 100.0 186.9 6599.4 187.0 157.3 كل جهان 

 OECD  14.9 19.7 690.8 19.6 10.5 15.1 كشورهاي

 OECD 142.4 167.3 5908.6 167.3 89.5 74.5كشورهاي غير 

 10.8 0.7 1.3 46.0 1.3 3.0 كشور اتحاديه اروپا 82

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2016 Edition                                                                                مأخذ:
 د.نباش مي 10/1كمتر از ادير مق                                 سال است. 111د بيش از  نسبت ذخاير به تولي ( 1
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  3212-3215 و 3225های طي سال ن( : توليد گازطبيعي در جها3-34جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3215 3214 3212 3225 نام كشور
 3215/ 3214تغييرات 

 )درصد(

 3215سهم در كل 

 )درصد(

       يكای شماليآمر

 21.4 5.0 770.1 733.5 686.7 513.2 اياالت متحده آمريكا

 4.6 0.4- 164.9 165.4 156.8 185.4 كانادا 

 1.1 6.2- 40.8 43.5 47.3 44.9 مكزيك

 27.2 3.5 975.8 942.4 890.7 743.5 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 1.1 2.7 39.9 38.8 38.7 47.7 آرژانتين

 0.7 7.0 24.3 22.8 21.2 10.9 برزيل

 0.6 0.3- 21.9 22.0 20.8 12.3 بوليوي 

 0.4 3.2- 13.2 13.6 12.9 1.7 پرو

 1.1 5.8- 38.6 41.0 41.2 31.7 ترينيداد و توباگو 

 ◊ 20.6 1.0 0.8 1.0 1.9 شيلي 

 0.4 4.6- 12.7 13.3 12.8 8.2 كلمبيا 

 0.7 9.9 24.4 22.2 22.1 21.9 ونزوئال

 0.1 ◊ 1.9 1.9 1.7 1.1 ساير

 5.0 0.9 177.9 176.4 172.4 137.3 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.5 1.1 19.5 19.3 18.3 5.5 آذربايجان

 0.3 4.2- 9.0 9.4 12.1 19.6 آلمان 

 1.6 4.8- 58.8 61.7 59.6 60.3 ازبكستان

 1.2 8.3 41.7 38.5 38.4 92.8 انگلستان

 0.5 2.7- 19.1 19.7 21.0 22.8 اوكراين

 0.2 5.3- 6.8 7.1 7.7 12.1 ايتاليا

 2.3 4.3 83.6 80.1 78.5 63.1 تركمنستان

 0.1 0.6- 4.6 4.6 4.8 10.5 دانمارك

 17.8 1.3 637.9 629.9 685.4 627.7 روسيه

 0.3 ◊ 11.0 11.0 10.8 12.2 روماني

 1.0 5.2 36.4 34.6 34.0 17.5 قزاقستان

 0.2 1.2- 6.0 6.0 6.2 6.3 لهستان 

 3.4 8.0 120.8 111.9 112.6 88.4 نروژ

 1.5 23.9- 53.3 70.0 86.2 78.5 هلند

 0.2 3.0- 6.8 7.0 7.9 11.1 ساير 

 31.1 0.4 1115.2 1110.9 1183.5 1128.4 جمع اروپا و اورآسيا
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 ... ادامه3212-3215و  3225های ن طي سالجها ( : توليد گازطبيعي در3-34جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3215 3214 3212 3225 نام كشور
 3215/ 3214تغييرات 

 )درصد(

 3215سهم در كل 

 )درصد(

       خاورميانه

 1.6 8.4 58.4 53.9 54.3 49.2 امارات متحده عربي 

 0.4 ◊ 14.9 14.9 14.2 10.2 بحرين

 0.1 7.9- 4.5 4.9 5.3 6.1 سوريه

 0.2 10.8 7.5 6.8 7.0 1.8 عراق

 2.4 2.0 86.8 85.1 82.0 56.3 عربستان سعودي 

 1.0 3.0 34.3 33.3 34.8 22.1 عمان

 4.6 2.5 164.0 160.0 163.3 44.8 قطر

 0.4 4.5 15.7 15.0 16.3 12.3 كويت

 0.1 70.7- 2.8 9.7 10.2 -  يمن

 5.4 5.5 192.3 182.3 163.3 100.5 ساير

 16.2 2.7 581.4 565.9 550.7 303.3 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 2.3 0.3- 82.3 82.6 81.0 88.9 الجزاير

 0.3 6.2- 11.7 12.5 12.8 11.3 ليبي

 1.4 8.9- 51.4 56.5 55.2 52.2 مصر

 1.2 3.0 43.7 42.4 37.2 24.2 نيجريه

 0.5 0.2- 19.2 19.3 19.8 10.6 ساير 

 5.8 2.3- 208.3 213.1 206.0 187.2 آفريقا  جمع

       آسيا و اقيانوسيه 

 1.8 5.4 66.0 62.6 61.7 37.1 استراليا

 2.0 3.4- 72.7 75.3 76.5 75.1 اندونزي

 0.3 5.4 12.3 11.7 12.0 11.8 برونئي 

 0.7 6.1 24.7 23.3 22.7 13.0 بنگالدش

 1.1 5.5 39.9 37.9 38.2 36.9 پاكستان

 1.0 5.4- 35.0 37.0 36.3 23.7 ايلندت

 3.7 2.9 133.9 130.2 120.9 49.3 چين

 1.9 1.4- 68.8 69.7 69.0 65.6 مالزي

 0.4 6.0 16.0 15.1 12.3 12.2 ميانمار

 0.9 3.4- 31.7 32.8 34.6 30.9 هندوستان

 0.9 0.7- 30.7 31.0 29.7 18.9 ساير 

 14.8 1.0 531.9 526.6 513.9 374.6 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 1.6 3590.6 3535.5 3517.3 2874.2 كل جهان 

 OECD  1107.6 1241.2 1273.7 1305.2 2.5 36.4 كشورهاي

 OECD 1766.6 2276.1 2261.8 2285.4 1.0 63.6كشورهاي غير 

 3.8 9.5- 137.9 152.4 172.8 241.6 كشور اتحاديه اروپا 82

  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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  3212-3215 و 3225های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-35جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3215 3214 3212 3225 نام كشور
 3215/ 3214تغييرات 

 )درصد(

 3215سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 7.5 1.0 76.8 76.1 81.5 123.2 اياالت متحده آمريكا

 1.9 9.5- 19.7 21.8 26.6 9.5 كانادا 

 3.5 27.1 36.6 28.8 26.8 9.4 مكزيك

 12.9 5.1 133.1 126.6 134.8 142.0 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 1.1 5.0- 11.1 11.6 11.5 1.7 آرژانتين

 1.8 4.7- 18.1 19.0 16.7 8.8 برزيل

 - - - - - - بوليوي 

 - - - - - - پرو

 - - - - - - ترينيداد و توباگو 

 0.3 3.0- 3.4 3.5 3.9 6.3 شيلي 

 - - - - - - كلمبيا 

 ◊ 52.6- 0.4 0.8 1.8 - ونزوئال

 0.2 2.7 1.9 1.9 - 1.0 ساير

 3.4 5.3- 34.9 36.9 33.9 17.9 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 - - - - - - آذربايجان

 10.0 14.6 103.1 89.9 97.8 94.1 آلمان 

 1.1 13.4 11.5 10.1 10.4 9.8 اتريش

 3.1 10.9- 32.4 36.4 35.5 34.8 اسپانيا 

 - - - - - 1.1 ازبكستان

 4.3 4.7 44.5 42.5 49.0 15.9 انگلستان

 1.6 15.5- 16.2 19.1 27.5 61.4 اوكراين

 5.9 9.8 61.2 55.8 62.0 73.5 ايتاليا

 1.8 12.7 18.5 16.4 18.6 18.0 بلژيك 

 - - - - - - تركمنستان

 4.7 2.1- 48.2 49.3 45.3 26.9 تركيه 

 0.7 3.6 7.5 7.3 8.5 9.3 جمهوري چك 

 0.1 5.6 0.7 0.6 1.3 - دانمارك

 0.9 2.4 8.8 8.6 8.2 7.5 روسيه

 1.8 6.3- 18.8 20.1 20.3 20.1 روسيه سفيد 

 4.4 1.7- 45.0 45.8 48.5 47.5 فرانسه 

 0.4 1.1 4.2 4.2 5.2 11.2 قزاقستان

 1.2 2.9 12.2 11.8 12.5 10.4 لهستان 

 0.7 23.7- 6.9 9.0 8.2 11.9 مجارستان 

 - - - - - - نروژ

 3.7 30.0 37.9 29.1 27.0 22.9 هلند

 4.2 0.8 43.4 43.1 47.8 54.7 ساير 

 50.5 4.4 520.9 499.0 533.5 531.2 جمع اروپا و اورآسيا



      

 
  3599ترازنامه انرژي سال  944

 

 ... ادامه3212-3215و  3225های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-35جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3215 3214 3212 3225 نام كشور
 3215/ 3214تغييرات 

 )درصد(

 3215سهم در كل 

 )درصد(

       خاورميانه

 0.1 84.0 0.6 0.3 1.2 - اردن 

 2.0 5.0 20.8 19.8 19.9 1.4 امارات متحده عربي 

 0.2 0.9 2.0 2.0 2.0 - عمان

 - - - - - - قطر

 0.4 13.6 3.9 3.5 2.2 - كويت

 - - - - - - يمن

 ◊ 42.5 0.2 0.1 - - ساير

 3.4 5.4 35.0 33.2 30.6 6.6 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 0.4 ◊ 3.6 3.6 3.8 - آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير

 0.3 2.8 3.2 3.1 2.9 1.3 تونس 

 - - - - - - ليبي

 - - - - - - مصر

 - - - - - - موزامبيك 

 - - - - - - نيجريه

 0.2 ◊ 1.7 1.7 - ¨ ساير 

 0.8 1.0 8.6 8.5 6.6 1.3 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.6 8.1- 6.4 6.9 6.5 - استراليا

 - - - - - - اندونزي

 - - - - - - برونئي 

 1.4 28.5 14.5 11.3 12.1 9.5 تايلند

 5.6 3.5 58.2 56.2 49.9 - چين

 0.9 7.0- 9.4 10.1 10.1 - مالزي

 - - - - - - ميانمار

 11.4 6.2- 117.5 125.3 123.4 80.6 ژاپن 

 4.2 11.5- 43.4 49.1 53.2 29.1 كره جنوبي 

 1.7 0.6 17.8 17.7 17.4 - هندوستان

 1.7 7.5 17.3 16.1 15.3 9.4 چين تايپه 

 1.1 0.4 11.4 11.4 10.9 6.8 سنگاپور 

 0.2 ◊ 2.5 2.5 2.6 2.7 هنگ كنگ 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ - ساير 

 28.9 2.6- 298.4 306.6 301.3 138.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 2.0 1030.9 1010.7 1040.7 837.1 كل جهان 
 OECD  663.5 775.7 741.0 759.3 2.5 73.7 كشورهاي

 OECD 173.6 265.0 269.8 271.6 0.7 26.3غير  كشورهاي

 39.9 6.9 411.4 385 414.1 389.3 كشور اتحاديه اروپا 82

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. مي 10/1مقادير كمتر از                                اعمال ضريب تبديل تراژول به ميليون مترمكعب محاسبه گرديده است. (  ارقام كشورها با1
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  3212-3215 و 3225های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-32جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3215 3214 3212 3225 نام كشور
 3214/ 3215تغييرات 

 )درصد(

 3215سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 4.8 17.4 50.4 42.9 44.6 20.7 اياالت متحده آمريكا

 7.5 0.4 78.9 78.6 82.8 105.1 كانادا 

 ◊ ◊ 0.1 ◊ ◊ 0.3 مكزيك

 12.4 6.5 129.4 121.5 127.4 126.0 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 ◊ 3.7- 0.1 0.1 0.1 6.6 آرژانتين

 - - - - - - برزيل

 1.7 1.4 18.1 17.9 17.1 9.9 بوليوي 

 0.5 10.0- 4.8 5.3 6.2 - پرو

 1.8 4.6- 18.5 19.4 19.8 14.1 ترينيداد و توباگو 

 - - - - - - شيلي 

 0.2 ◊ 1.9 1.9 1.9 - كلمبيا 

 - - - - - - ونزوئال

 - - - - - - ساير

 4.1 2.6- 43.4 44.6 45.0 30.6 ی مركزی و جنوبيآمريكا جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.8 1.6 8.2 8.1 7.3 - آذربايجان

 2.9 36.1 30.3 22.3 22.0 20.2 آلمان 

 0.5 113.8 5.4 2.5 4.0 1.1 اتريش

 0.5 38.7- 5.0 8.2 5.8 - اسپانيا 

 1.4 - 14.7 14.7 13.5 12.4 ازبكستان

 1.3 33.5 14.1 10.5 10.0 8.7 انگلستان

 - - - - - 2.9 اوكراين

 ◊ 6.8- 0.2 0.2 0.2 0.4 ايتاليا

 0.2 99.3 1.7 0.9 0.9 - بلژيك 

 4.8 7.9- 50.6 54.9 53.7 45.5 تركمنستان

 0.1 1.4- 0.6 0.6 0.7 - تركيه 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 0.1 جمهوري چك 

 0.2 5.0 2.2 2.1 2.2 5.6 دانمارك

 19.2 5.9 200.7 189.6 211.9 203.7 روسيه

 - - - - - - روسيه سفيد 

 0.5 23.4- 5.5 7.2 5.1 1.0 فرانسه 

 1.0 0.1- 10.5 10.5 10.2 15.4 قزاقستان

 ◊ 26.7- 0.1 0.1 0.1 ◊ لهستان 

 0.1 25.8- 0.6 0.7 1.5 - مجارستان 

 10.9 7.5 114.0 106.1 105.8 83.6 نروژ

 4.9 13.3- 50.9 58.7 66.9 52.2 هلند

 ◊ 38.4- 0.3 0.4 0.4 0.4 ساير 

 49.3 3.5 515.6 498.4 522.1 453.4 جمع اروپا و اورآسيا



      

 
  3599ترازنامه انرژي سال  944

 

 ... ادامه3212-3215و  3225های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-32جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3215 3214 3212 3225 نام كشور
 3214/ 3215تغييرات 

 )درصد(

 3215 سهم در كل

 )درصد(

       خاورميانه

 - - - - - - اردن 

 0.7 2.4- 7.7 7.9 7.1 7.3 امارات متحده عربي 

 1.0 2.0- 10.0 10.2 11.2 11.6 عمان

 11.0 3.1 115.4 111.9 119.0 29.3 قطر

 - - - - - - كويت

 0.2 79.6- 1.8 8.6 9.2 - يمن

 - - - - - - ساير

 13.7 3.6- 142.9 148.2 155.8 53.0 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 - - - - - - آفريقاي جنوبي 

 4.2 1.7- 43.9 44.6 47.4 64.8 الجزاير

 - - - - - - تونس 

 0.7 9.1 7.1 6.5 5.7 5.5 ليبي

 ◊ 94.5- 0.4 6.5 6.3 - مصر

 0.3 ◊ 3.5 3.5 3.5 - موزامبيك 

 2.4 2.0 25.2 24.7 21.9 13.2 نيجريه

 - - - - 5.1 - ساير 

 7.6 6.7- 80.0 85.8 89.8 83.4 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 3.2 7.4 33.9 31.6 32.0 14.4 استراليا

 3.1 1.4- 32.9 33.3 34.6 41.6 اندونزي

 0.8 2.3 8.4 8.2 9.1 9.6 برونئي 

 - - - - - - تايلند

 0.2 - 2.6 2.6 2.7 3.0 چين

 3.3 1.1 34.7 34.3 33.9 29.4 مالزي

 1.4 18.9 15.0 12.6 10.1 9.5 ميانمار

 - - - - - - ژاپن 

 - - - - - - كره جنوبي 

 - - - - - - هندوستان

 - - - - - - چين تايپه 

 - - - - - - سنگاپور 

 - - - - - - هنگ كنگ 

 0.7 ◊ 7.3 7.3 6.9 - ساير 

 12.9 3.7 134.9 130.1 129.3 107.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 1.7 1046.2 1028.6 1069.5 853.9 كل جهان 
 OECD  313.3 384.6 373.4 394.0 5.5 37.7 كشورهاي

 OECD 540.6 684.9 655.3 652.2 -0.5 62.3كشورهاي غير 

 11.1 2.0 116.3 114 119.1 89.8 كشور اتحاديه اروپا 82

  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(                                                                             3215جهان در سال   LNGارت تج ( :3-32جدول )  

 وارد كننده / صادر كننده 
اياالت متحده 

 آمريكا
 پرو كانادا

ترينيداد 

 و توباگو
 فرانسه بلژيك  اسپانيا

فدراسيون 

 روسيه
 نروژ

          آمريكای شمالي 

 0.3 - - - - 2.0 - ◊ - اياالت متحده آمريكا

 - - - - 0.1 0.5 - - ◊ كانادا

 0.1 - - - - 0.4 3.3 - - مكزيك 

 0.5 - - - 0.1 2.9 3.3 ◊ ◊ جمع آمريكای شمالي 

          آمريكای مركزی و جنوبي 

 0.7 - - - - 2.4 - - - آرژانتين

 0.8 - - - - 1.2 - - 0.2 برزيل

 - - - - - 1.1 - - - وري دومينيكنجمه

 0.1 - - - - 3.1 - - 0.1 شيلي

 - - - - - 0.6 - - - ساير 

 1.5 - - - - 8.4 - - 0.2 جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

          اروپا و اورآسيا

 0.7 - - - - 1.1 1.0 - - اسپانيا

 - - - - - 0.5 - - - انگلستان 

 - - - - - ◊ - - - ايتاليا 

 - - - - - - - - - بلژيك 

 0.1 - - - - 0.1 - - - پرتغال 

 0.2 - 0.1 0.1 0.1 0.2 - - - تركيه 

 - - - - - - - - - فرانسه 

 - ◊ - ◊ - - - - - لهستان 

 0.4 - - - - - - - - ليتواني 

 1.8 - - - - 0.3 - - - هلند 

 0.2 - - - - - - - - يونان 

 3.4 ◊ 0.1 0.1 0.1 2.2 1.0 - - ياجمع اروپا و اورآس

          خاورميانه

 - - - - - 0.2 - - - امارات متحده عربي

 - - - - - 0.1 - - - اردن

 - - - - - 0.7 - - - كويت 

 - - - - - 0.2 - - - ساير 

 - - - - - 1.1 - - - جمع خاورميانه

          آفريقا 

 0.1 - - - - 0.1 - - - مصر 

 0.1 - - - - 0.1 - - - آفريقا ع جم

          آسيا و اقيانوسيه

 - - - - - - - - - تايلند 

 0.1 0.3 - - - 0.1 - - - چين 

 - 0.3 - - - - - - - چين تايپه

 - - - - - 0.2 - - - سنگاپور

 - 9.9 0.4 - 0.2 0.1 0.2 - 0.2 ژاپن 

 - 3.2 - 0.2 0.1 0.1 - - - كره جنوبي 

 0.2 - - - - - - - - يمالز

 0.1 0.4 - - - 0.3 - - -  وستان هند

 0.4 14.1 0.4 0.2 0.3 0.7 0.2 - 0.2 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5.8 14.1 0.5 0.3 0.4 15.4 4.5 ◊ 0.4 كل صادرات
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 )ميليارد مترمكعب(                                                               ... ادامه  3215جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-32جدول ) 

 هلند وارد كننده / صادر كننده 
امارات 

 متحده عربي
 الجزاير يمن قطر عمان

گينه 

 استوايي
 نيجريه

         آمريكای شمالي 

 - - - 0.2 - - - - اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - - - كانادا

 1.7 - - - 0.8 - - - مكزيك 

 1.7 - - 0.2 0.8 - - - ای شمالي جمع آمريك

         آمريكای مركزی و جنوبي 

 1.1 0.2 - - 0.5 - - - آرژانتين

 2.2 0.3 - - 1.4 - 0.1 - برزيل

 - - - - - - - - جمهوري دومينيكن

 - 0.1 - - 0.1 - - - شيلي

 0.1 - - - - - - - ساير 

 3.4 0.5 - - 1.9 - 0.1 - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3.8 - 3.9 - 3.0 0.1 - - اسپانيا

 ◊ - 0.5 - 12.7 - - - انگلستان 

 - - - - 5.9 - - - ايتاليا 

 - - - - 2.5 - - - بلژيك 

 0.9 - 0.2 - 0.2 - - - پرتغال 

 1.4 - 3.9 - 1.7 - - - تركيه 

 1.3 - 4.6 - 0.5 - - - فرانسه 

 - - - - 0.1 - - ◊ لهستان 

 - - - - - - - - ليتواني

 0.2 - 0.1 - - - - - هلند 

 0.1 - 0.4 - - - - - يونان 

 7.7 - 13.6 - 26.8 0.1 - ◊ جمع اروپا و اورآسيا

         خاورميانه

 - - 0.1 - 1.7 - - - امارات متحده عربي

 - 0.2 - - 0.2 - - - اردن

 0.5 0.1 - - 1.2 0.6 - - كويت 

 - - - - - - - - ساير

 0.5 0.3 0.1 - 3.0 0.6 - - جمع خاورميانه

         آفريقا 

 0.1 0.2 0.4 - 1.8 - - - مصر 

 0.1 0.2 0.4 - 1.8 - - - آفريقاجمع 

         آسيا و اقيانوسيه

 0.2 - - - 2.9 - - - تايلند 

 0.6 0.3 0.6 0.4 6.7 0.1 - - چين 

 0.1 0.1 - - 8.7 - - - چين تايپه

 - 0.8 - - 0.6 - - - سنگاپور

 5.2 0.6 1.0 0.1 18.5 3.5 7.9 - ژاپن 

 1.7 0.9 0.5 0.8 16.4 5.3 - 0.1 كره جنوبي 

 0.2 0.1 0.5 - 0.2 0.2 - - مالزي

 2.4 1.0 - 0.4 11.1 0.7 0.1 -  وستان هند

 10.3 3.7 2.5 1.7 65.1 9.8 8.0 0.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 23.8 4.7 16.6 1.9 99.4 10.5 8.1 0.1 صادرات كل
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  )ميليارد مترمكعب(                                                                          ... ادامه   3215جهان در سال   LNG: تجارت  (3-32جدول ) 

 كل واردات نامشخص الزیم پاپوآ گينه نو برونئي اندونزی استراليا وارد كننده / صادر كننده 

        آمريكای شمالي 

 2.6 - - - - - - اياالت متحده آمريكا

 0.6 - - - - - - كانادا

 6.6 - - - - 0.3 - مكزيك 

 9.8 - - - - 0.3 - جمع آمريكای شمالي

        آمريكای مركزی و جنوبي 

 5.4 0.6 - - - - - آرژانتين 

 6.3 0.3 - - - - - برزيل

 1.1 - - - - - - مهوري دومينيكنج

 3.4 - - - - - - شيلي

 0.8 ◊ - - - - - ساير 

 16.9 0.9 - - - - - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا

 13.6 - - - - - - اسپانيا

 13.8 - - - - - - انگلستان 

 5.9 - - - - - - ايتاليا 

 2.5 - - - - - - بلژيك 

 1.5 - - - - - - ال پرتغ

 7.6 - - - - - - تركيه 

 6.5 - - - - - - فرانسه 

 0.2 - - - - - - لهستان 

 0.4 - - - - - - ليتواني 

 2.5 - - - - - - هلند 

 0.6 - - - - - - يونان 

 55.1 - - - - - - جمع اروپا و اورآسيا

        خاورميانه 

 3.0 0.6 - - - 0.1 0.3 امارات متحده عربي

 0.6 0.1 - - - - - اردن

 3.9 0.6 0.1 - 0.2 0.1 - كويت 

 0.2 - - - - - - ساير 

 7.4 - 0.1 - 0.2 0.2 0.3 جمع خاورميانه

        آفريقا 

 3.5 0.8 - - - - 0.1 مصر 

 3.5 0.8 - - - - 0.1 آفريقا جمع 

        آسيا و اقيانوسيه

 3.6 0.3 0.2 - - 0.1 - تايلند 

 25.2 0.1 3.9 2.0 - 3.8 6.5 چين 

 17.3 - 2.7 1.7 0.9 2.7 0.1 چين تايپه 

 3.0 0.1 - - - 0.4 1.0 سنگاپور

 117.0 0.2 21.8 5.6 5.7 8.9 26.8 ژاپن 

 43.4 0.2 4.9 0.3 1.6 5.0 2.2 كره جنوبي 

 2.0 0.4 - - 0.3 - - مالزي

 17.8 - 0.2 0.1 - 0.4 0.6 وستانهند

 229.3 1.3 33.6 9.7 8.5 21.3 37.1 و اقيانوسيهجمع آسيا 

 322.0 4.2 33.7 9.7 8.6 21.7 37.5 كل صادرات

  .IEA, International Energy Agency,Natural Gas Information, 2016 Edition                                                       مأخذ:
  باشند. مي 10/1مقادير كمتر از 
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 3215در سال در جهان   LNGهای وارداتي  ( : پايانه3-32دول )ج

 نام كشور

 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 101 188.4 306.4 اياالت متحده آمريكا

 3 160 8 10.6 17.2 كانادا

 6 920 11 24.6 40.0 مكزيك 

 - 302 12 10.8 17.5 آرژانتين 

 - 439 2 16.7 27.1 برزيل

 1 160 2 3.9 6.3 پورتوريكو

 4 509 6 6.0 9.7 شيلي 

 1 160 3 2.4 3.9 جمهوري دومينيكن 

 25 3317 43 63.4 103.1 اسپانيا 

 15 2233 35 56.5 91.9  تانانگلس

 8 488 12 15.9 25.9 ايتاليا 

 4 380 12 9.5 15.4 بلژيك 

 3 390 7 8.0 13.0 پرتغال 

 5 535 12 12.9 20.9 تركيه

 9 840 21 22.5 36.5 فرانسه

 - 173 4 4.2 6.9 ليتواني

 3 540 8 12.7 20.6 هلند

 2 130 6 5.2 8.5 يونان

 - 151 - 8.7 14.1 امارات متحده عربي )دبي(

 - 138 6 5.1 8.2 فلسطين اشغالي 

 - 170 - 8.3 13.6 كويت

 10 298 9 6.9 11.2 اندونزي

 2 320 4 7.7 12.5 تايلند

 37 5155 13 58.8 95.5 چين 

 9 1170 26 19.8 32.3 چين تايپه 

 185 17583 272 286.0 465.1 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

 447 53712 791 1080.0 1756.0 كل جهان

.IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2016 Edition                                                     مأخذ: 
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 3215در سال در جهان   LNGهای صادراتي  انه( : پاي3-32جدول )

 نام كشور

 ذخيره سازی 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

 4 524 4 21.1 34.3 توباگو د وترينيدا

 2 260 1 6.1 9.8 پرو

 2 200 2 13.0 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 

 14 1350 17 38.8 63.0 الجزاير

 2 320 1 7.1 11.5 آنگوال

 2 96 4 4.4 7.1 ليبي

 4 580 3 16.6 27.0 مصر

 4 421 6 29.6 48.2 نيجريه

 10 1033 8 38.6 62.8 استراليا

 14 1776 22 49.1 79.8 اندونزي

 3 195 5 9.7 15.7 برونئي 

 2 272 1 5.0 8.2 گينه استوايي 

 2 320 2 9.4 15.3 پاپوآ گينه نو 

 6 390 9 32.9 53.5 مالزي

 101 11195 109 423.5 689.3 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2016 Edition                                                     مأخذ:
 

نمودار )10-2( : ظرفيت ذخيره سازی پايانه های صادراتي LNG جهان در سال 2015
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  3599ترازنامه انرژي سال  943

 

 (1) 3214و  3225های  سال ردگازطبيعي ، بخش انرژی و تلفات توزيع بخش تبديل( : مصرف 3-22دول )ج
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3225 3214 3225 3214 3225 3214 

       آمريكای شمالي 

 - - 70271.7 60703.5 256581.3 188286.5 اياالت متحده آمريكا

 539.0 6090.3 37185.5 23445.8 19471.0 12048.6 كانادا

 - - 16364.7 18554.1 38709.9 24524.1 مكزيك

 539.0 6090.3 123821.9 102703.4 314762.1 224859.2 جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي

 268.0 152.1 7168.1 6225.8 18502.9 12674.6 آرژانتين 

 512.2 270.6 6084.7 3633.7 19748.0 4493.5 برزيل

 17.4 6.3 332.2 292.9 1757.0 793.7 ليوي بو

 643.2 495.6 3932.8 2950.7 3111.1 2543.2 ترينيداد و توباگو

 27.3 - 525.0 644.5 2077.9 3255.2 شيلي

 - - 2563.4 2312.2 3438.6 2113.6 كلمبيا 

 - - 6730.3 7626.7 6645.4 4564.5 ونزوئال

 0.7 14.1 1844.4 484.7 7472.8 2834.1 ساير

 1468.7 938.7 29181.0 24171.3 62753.7 33272.4 آمريكای مركزی و جنوبيجمع 

        اروپا  و اورآسيا

 942.5 471.3 472.2 1034.4 6140.3 4297.1 آذربايجان

 - - 1622.6 631.5 17034.9 22620.9 آلمان

 2.8 2.4 356.5 520.7 1968.7 3381.7  اتريش

 1565.6 1867.8 1668.9 2135.4 17617.4 15110.4 ازبكستان

 172.3 217.6 2073.3 - 8009.2 12425.1 اسپانيا

 - 2.1 149.8 210.2 993.0 1715.3 اسلواكي

 623.2 996.5 4488.1 7922.1 22228.5 32193.2 انگلستان

 569.0 2052.2 1201.6 1671.2 12752.0 34478.6 اوكراين

 333.0 599.3 1455.5 359.9 21769.3 34533.1 ايتاليا

 74.9 78.3 - - 2381.6 2400.9 ايرلند

 1.9 - 528.8 84.4 3890.3 4954.7 بلژيك

 13.9 61.4 28.1 76.2 1114.1 1216.6 بلغارستان
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 ... ادامه (1)3214و  3225های  ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژی و تلفات توزيع گازطبيعي در سال3-22جدول )
 )ميليون مترمكعب( 

 ام كشورن
 تلفات توزيع خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3225 3214 3225 3214 3225 3214 

 4.7 20.3 160.7 91.5 2063.0 2659.9 پرتغال

 - - 2547.7 3501.0 9822.2 6078.5 تركمنستان

 1.1 23.1 1211.1 124.0 23944.8 15329.0 تركيه

 145.9 114.4 114.9 152.9 1262.2 1583.0 جمهوري چك

 3.2 3.2 616.2 748.3 967.8 2368.9 دانمارك

 5706.1 6394.0 13820.3 12805.5 272309.5 250472.3 روسيه

 134.7 214.0 253.8 246.5 14375.3 15188.0 روسيه سفيد

 98.3 717.0 740.6 1307.2 3191.9 5042.8 روماني

 - - 21.7 1.5 202.9 277.8 سوئد

 2.2 3.0 3.3 3.5 173.6 391.3 سوئيس

 430.9 786.0 1100.8 173.8 3452.5 6243.0 فرانسه

 - - 332.2 284.3 1904.0 3098.8 فنالند 

 862.8 281.1 19067.6 8011.5 5338.0 2572.4 قزاقستان

 - - - - 344.6 626.5 لوكزامبورگ

 35.8 202.4 1512.9 776.7 2371.4 2074.1 لهستان

 - 12.3 1.7 3.8 814.8 1676.8 ليتواني

 128.5 427.8 107.8 225.7 1725.0 4288.4 مجارستان

 - - 4481.2 4314.8 420.8 66.0 نروژ

 58.0 55.9 2206.4 2102.0 13008.8 16520.1 هلند

 - 8.5 16.8 34.9 1527.1 1913.7 يونان 

 271.2 336.0 457.2 419.9 6263.2 6943.1 ساير

 12182.5 15948.0 62820.1 49975.6 481382.9 514741.9 و اورآسيا جمع اروپا  

       خاورميانه 

 - - 787.4 734.7 36058.3 26086.3 امارات متحده عربي 

 - - 1558.9 1015.9 10708.9 7804.6 بحرين

 - - 73.3 196.2 4009.9 3717.9 سوريه 

 - - 3405.1 2251.0 47414.5 34475.5 عربستان سعودي



      

 
  3599ترازنامه انرژي سال  934

 

 ... ادامه( 1)3214و  3225های  بخش تبديل، بخش انرژی و تلفات توزيع گازطبيعي در سال( : مصرف 3-22جدول )
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع  خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3225 3214 3225 3214 3225 3214 

 - - 3377.7 2870.0 8028.2 4446.5 عمان 

 - - 14227.9 5496.2 25276.5 4278.6 قطر

 - - 5846.4 4296.4 6611.8 2567.0 كويت 

 35.5 - 12556.9 8929.0 63264.9 40485.0 ساير

 35.5 - 41833.6 25789.5 201373.0 123861.4 خاورميانه جمع 

 آفريقا
       

 531.2 46.9 6179.9 5049.5 15752.5 9996.5 الجزاير 

 - - 68.1 1092.4 5695.3 2197.7 ليبي 

 - - 6506.3 4843.3 28487.1 20745.4 مصر

 - - 5172.8 3441.5 6590.5 4150.3 نيجريه 

 136.1 - 1022.2 13.3 12390.5 8560.5 ساير

 667.3 46.9 18949.2 14440.0 68915.9 45650.4 آفريقا جمع 

       آسيا و اقيانوسيه 

 - - 8686.0 7152.3 13682.2 6943.2 استراليا

 3481.1 1237.2 8735.7 11909.8 14337.9 4711.7 اندونزي 

 568.4 348.5 - - 13663.7 6625.9 بنگالدش 

 2525.4 675.8 239.0 373.5 8954.7 13647.6 پاكستان

 - - 10613.8 6460.7 28238.2 24323.0 دتايلن

 2203.9 1033.0 25527.4 6689.4 30437.3 5739.0 چين

 21.9 20.1 261.1 190.3 1555.5 2118.6 زالندنو 

 - - 4703.6 1362.4 90821.0 54665.0 ژاپن 

 - - 159.8 272.0 22404.8 12321.3 كره جنوبي

 2182.0 1161.8 9785.4 10172.8 22077.7 18144.0 مالزي

 - - 1009.5 4966.3 15985.4 16781.0 هندوستان 

 459.3 394.2 1803.7 1454.4 41422.8 27006.2 ساير 

 11442.1 4870.6 71525.0 51003.9 303581.2 193026.5 انوسيه جمع آسيا و اقي

 26335.2 27894.6 348130.8 268083.7 1432768.8 1135411.8 كل جهان 

 OECD  477465.1 583843.5 131087.8 161882.9 9651.4 2606.6 كشورهاي

 OECD 657946.7 848925.3 136995.9 186247.9 18243.2 23728.5كشورهاي غير 

 2174.1 4371.9 17883.1 15935.7 114071.1 166181.9 كشور اتحاديه اروپا 82

       IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ: 
                  يون مترمكعب محاسبه گرديده است. با اعمال ضريب تبديل تراژول به ميل ( ارقام كشورها1
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 (1) 3214و  3212، 3225های گازطبيعي طي سالمصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 مترمكعب( ون)ميلي 

 )درصد( 3215سهم در كل  )درصد( 3214/ 3212تغييرات  3214 3212 3225 نام كشور

      آمريكای شمالي

 25.2 4.6 432570.2 413629.2 376301.9 اياالت متحده آمريكا

 3.5 5.3 60033.6 57004.6 56225.2 كانادا 

 1.0 8.1- 16652.3 18115.1 14022.0 مكزيك

 29.6 4.2 509256.0 488748.9 446549.1 جمع آمريكای شمالي

      آمريكای مركزی و جنوبي

 1.5 1.7- 25695.8 26147.2 22352.1 آرژانتين

 0.9 1.3- 14941.5 15131.1 11346.9 برزيل

 0.1 6.3 1741.8 1639.0 634.1 بوليوي 

 0.8 2.4 13855.5 13533.2 11575.8 ترينيداد و توباگو 

 0.1 11.3- 1488.0 1678.4 4153.8 شيلي 

 0.3 1.8- 5233.2 5331.5 3803.5 كلمبيا 

 0.6 12.6- 9671.4 11064.0 13615.4 ونزوئال

 0.2 6.7- 2619.7 2807.9 511.9 ساير

 4.4 2.7- 75246.8 77332.3 67993.5 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
      

 0.2 10.1 3908.0 3550.7 3846.3 آذربايجان

 3.5 9.6- 60818.0 67268.7 67062.8 آلمان 

 0.3 6.7- 5527.3 5922.5 6040.1 اتريش 

 1.5 1.8 26188.1 25730.5 29886.3 ازبكستان

 1.0 3.1- 17007.5 17555.7 20865.4 پانيا اس

 39.0 16.5- 3430.9 4106.5 5229.1 اسلواكي 

 2.5 15.1- 42936.9 50578.5 59262.9 انگلستان

 1.5 15.9- 26213.3 31181.2 43210.9 اوكراين

 2.2 11.9- 38354.1 43555.3 50772.7 ايتاليا

 0.1 0.7- 1904.7 1918.9 1605.6 ايرلند 

 0.6 15.2- 10946.0 12905.7 12686.5 كبلژي



      

 
  3599ترازنامه انرژي سال  934

 

 ... ادامه (1) 3214و  3212، 3225های گازطبيعي طي سالمصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 مترمكعب( ون)ميلي 

 )درصد( 3215سهم در كل  )درصد( 3214/ 3212تغييرات  3214 3212 3225 نام كشور

 0.1 3.6 1731.0 1671.4 2044.8 بلغارستان 

 0.1 1.2- 1783.1 1804.9 1506.1 پرتغال 

 0.7 1.3 12837.6 12678.6 7933.3 تركمنستان

 1.4 2.2 23565.1 23055.9 12205.1 تركيه 

 0.3 12.5- 6007.4 6868.7 7533.1 جمهوري چك 

 0.1 8.5- 1604.2 1753.1 1898.8 دانمارك

 9.5 4.7- 162574.3 170524.3 155821.6 روسيه

 0.3 3.0- 5663.1 5839.3 4758.5 روسيه سفيد 

 0.5 2.5- 7923.1 8129.2 10404.3 روماني

 ◊ 6.9 707.9 662.1 571.3 سوئد 

 0.2 10.9- 3102.0 3482.1 3002.0 سوئيس 

 1.9 15.3- 32267.9 38085.3 39490.1 فرانسه 

 ◊ 4.5- 848.1 888.5 1043.4 فنالند 

 0.2 2.2 3007.2 2941.3 2405.6 قزاقستان

 ◊ 9.0- 628.3 690.3 724.2 بورگ لوكزام

 0.8 3.8- 13767.2 14315.2 13139.2 لهستان

 0.1 6.5 1720.3 1615.6 1350.0 ليتواني 

 0.4 3.7- 6745.5 7001.3 9844.7 مجارستان 

 0.1 3.5 1116.1 1078.5 872.0 نروژ

 1.5 16.3- 24984.6 29839.5 31080.6 هلند

 0.1 3.8- 1410.0 1465.2 851.5 يونان 

 0.5 2.8- 8362.0 8605.4 9504.1 ساير 

 32.6 7.9- 559590.9 607270.2 618453.0 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 1.7 11.6- 29036.7 32837.2 16413.7 امارات متحده عربي 

 0.2 8.4 2666.2 2460.1 1484.2 بحرين

 ◊ 7.5- 818.4 885.3 2190.4 سوريه

 2.0 5.3 34306.8 32582.6 19548.1 عربستان سعودي 

 0.7 3.7 12421.8 11979.0 1386.5 عمان
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 ... ادامه (1) 3214و  3212، 3225های گازطبيعي طي سالمصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 مترمكعب( ون)ميلي 

 )درصد( 3215سهم در كل  )درصد( 3214/ 3212تغييرات  3214 3212 3225 نام كشور

 0.5 10.8 8575.9 7741.4 5081.9 قطر

 0.4 21.3 6030.6 4969.9 5436.6 كويت

 6.6 4.2 113621.6 109063.4 55202.5 ساير

 12.0 2.4 207478.0 202518.9 106743.9 جمع خاورميانه 

      آفريقا 

 0.9 12.9 15303.8 13555.6 9056.4 الجزاير

 ◊ 78.0- 176.7 804.9 2539.9 ليبي

 0.9 2.2 14997.4 14674.5 11120.3 مصر

 0.3 15.5 4683.1 4054.0 3444.7 نيجريه

 0.3 0.6- 5700.5 5737.0 3087.4 ساير 

 2.4 5.2 40861.5 38826.0 29248.7 جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه 

 0.9 2.3 16168.7 15800.3 14778.9 استراليا

 1.1 1.4- 19517.1 19791.8 15618.2 اندونزي

 0.6 4.3 9829.0 9421.6 5599.3 بنگالدش

 1.5 0.8- 26178.5 26399.6 22374.7 پاكستان

 0.6 4.6 9511.3 9097.3 2373.3 تايلند

 7.4 12.8 126992.4 112560.6 33112.3 چين

 0.2 33.6 3699.3 2769.8 1637.6 زالندنو 

 2.1 2.1- 35315.3 36061.6 31850.1 ژاپن 

 1.4 8.0- 24716.1 26855.0 17784.0 كره جنوبي 

 0.7 19.8- 11425.8 14241.0 8274.4 مالزي

 2.0 2.4- 33702.7 34540.3 15562.2 هندوستان

 0.5 0.7 8298.8 8244.1 4647.4 ساير 

 18.9 3.0 325355.2 315783.0 173612.3 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 0.7- 1717788.4 1730479.3 1442600.6 كل جهان 

 OECD  865012.4 907860.9 891393.3 -1.8 51.9 كشورهاي

 OECD 577588.1 822618.4 826395.1 0.5 48.1كشورهاي غير 

 16.7 11.1- 286035.0 321794.2 349059.2 كشور اتحاديه اروپا 82

  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



      

 
  3599ترازنامه انرژي سال  939

 

              (1) 3214های مختلف در سال مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 )ميليون مترمكعب(

 خانگي نام كشور 
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكای شمالي

 432570.2 17828.7 - 1547.0 24818.2 147144.7 96684.6 144547.0 اياالت متحده آمريكا

 60033.6 3362.1 - 1003.6 4117.7 18644.0 13876.7 19029.5 كانادا 

 16652.3 781.7 - - 20.2 14522.1 316.7 1011.7 مكزيك

 509256.0 21972.4 - 2550.7 28956.1 180310.7 110878.0 164588.2 جمع آمريكای شمالي

         آمريكای مركزی و جنوبي

 25695.8 1906.5 - - 3959.4 8397.6 1325.9 10106.3 آرژانتين

 14941.5 764.2 - - 2742.4 10844.3 244.4 346.2 برزيل

 1741.8 - - - 673.6 911.4 48.1 108.8 بوليوي

 13855.5 11348.7 - - - 2403.4 - 103.3 ترينيداد و توباگو 

 1488.0 136.1 - - 39.7 615.6 190.6 506.0 شيلي

 5233.2 - - - 1000.9 2448.8 499.6 1283.9 كلمبيا 

 9671.4 - - - 7.4 8504.0 267.5 892.5 ونزوئال

 2619.7 1.3 5.0 27.0 662.9 1562.9 228.6 131.9 ساير

 75246.8 14156.9 5.0 27.0 9086.3 35687.9 2804.7 13478.9 جنوبي آمريكای مركزی و جمع

         اروپا و اورآسيا 

 3908.0 30.1 - 49.1 0.4 1059.0 192.1 2577.3 آذربايجان

 60818.0 3077.4 - - 546.3 22780.5 12137.3 22276.5 آلمان

 5527.3 407.0 - 15.7 284.7 2958.5 641.5 1219.7 اتريش

 26188.1 1564.3 - 150.4 1366.5 6217.7 2815.0 14074.0 ازبكستان

 17007.5 558.1 326.9 722.0 97.3 10074.0 1668.7 3560.6 اسپانيا

 3430.9 348.0 - 33.3 111.7 992.8 687.8 1257.4 اسلواكي

 42936.9 493.5 916.1 80.6 - 8406.8 7763.1 25276.8 انگلستان

 26213.3 3315.4 - 161.0 2843.8 4157.7 1045.2 14690.3 اوكراين

 38354.1 622.0 - 148.0 1309.0 10435.2 7340.8 18499.1 ايتاليا

 1904.7 - - - - 804.1 471.4 629.2 ايرلند

 10946.0 1055.2 - 231.4 57.5 4230.2 1849.0 3522.7 بلژيك

 1731.0 268.5 - 25.9 326.3 953.8 101.4 55.1 بلغارستان
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  ... ادامه(1) 3214های مختلف در سال مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 )ميليون مترمكعب(

 خانگي نام كشور 
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

صارف م

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

 1783.1 - - 5.5 13.9 1217.5 248.7 297.4 پرتغال

 12837.6 - 755.6 - 2037.2 1230.1 8814.8 - تركمنستان

 23565.1 295.7 - 60.5 454.6 10437.4 3013.1 9303.7 تركيه

 6007.4 115.1 68.7 68.9 73.9 2474.0 1203.0 2003.8 جمهوري چك

 1604.2 - 9.3 37.9 - 760.6 169.0 627.5 دانمارك

 162574.3 37660.4 - 1050.4 30852.5 44474.7 2505.9 46030.3 روسيه

 5663.1 1657.4 - 100.7 567.8 1437.2 61.3 1838.7 روسيه سفيد

 7923.1 1037.2 - 75.8 4.3 3090.8 977.3 2737.7 روماني

 707.9 102.0 - 27.0 56.8 381.5 107.9 32.7 سوئد

 3102.0 - - 7.0 43.5 1164.6 655.4 1231.5 سوئيس

 32267.9 1047.5 212.1 195.4 105.6 11403.9 6984.4 12319.1 فرانسه

 848.1 27.4 - 1.4 11.8 736.5 35.8 35.1 فنالند

 3007.2 175.1 - 20.1 - 1634.8 466.9 710.2 قزاقستان

 628.3 0.0 - - - 253.2 116.9 258.3 لوكزامبورگ

 13767.2 2726.2 - 45.4 478.4 4229.9 2130.1 4157.2 لهستان

 1720.3 1150.2 - 25.5 36.4 289.0 71.7 147.4 ليتواني

 6745.5 604.8 - 179.0 48.3 1556.4 1519.8 2837.3 مجارستان

 1116.1 610.3 13.9 14.9 142.3 308.5 21.7 4.5 نروژ

 24984.6 2756.4 5.7 2890.4 42.5 6338.6 4029.1 8922.0 هلند

 1410.0 415.0 - 0.2 16.4 552.9 149.4 276.1 يونان

 8362.0 884.1 256.7 85.1 733.9 2701.0 1084.1 2617.1  ساير

 559590.9 63004.5 2565.0 6508.7 42663.7 169743.2 71079.6 204026.2 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه

 29036.7 299.5 - - - 28737.2 - - ده عربي امارات متح

 2666.2 1542.0 - - - 1124.2 - - بحرين

 818.4 529.6 - - - 288.9 - - سوريه

 34306.8 5594.9 - - - 28711.9 - - عربستان سعودي 

 12421.8 1793.3 199.2 - - 10429.3 - - عمان



      

 
  3599ترازنامه انرژي سال  933

 

  ... ادامه (1) 3214ی مختلف در سال هامصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 )ميليون مترمكعب(

 خانگي نام كشور 
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

 8575.9 3036.4 - - - 5539.5 - - قطر 

 6030.6 - - - - 6030.6 - - كويت 

 113621.6 12040.8 34.1 1346.0 7522.0 40677.7 6638.0 45363.0 ساير 

 207478.0 24836.5 233.3 1346.0 7522.0 121539.2 6638.0 45363.0 جمع خاورميانه

         آفريقا 

 15303.8 2830.7 897.4 59.3 625.4 3820.1 - 7070.9 الجزاير

 176.7 114.3 - - - 62.4 - - ليبي

 14997.4 5374.7 - - 515.8 7645.1 - 1461.8 مصر

 4683.1 1642.6 - - - 3040.5 - - نيجريه

 5700.5 1126.4 - 21.6 102.8 4012.1 197.6 240.0 ساير 

 40861.5 11088.8 897.4 80.8 1244.0 18580.3 197.6 8772.8 جمع آفريقا

          آسيا و اقيانوسيه 

 16168.7 958.9 - 36.2 343.7 9384.0 1351.5 4094.5 استراليا

 19517.1 4488.5 - - 32.6 14749.8 228.2 18.0 اندونزي

 9829.0 1528.9 - 22.7 1139.6 4032.6 252.9 2852.2 بنگالدش

 26178.5 4102.5 - - 2781.2 9543.6 1209.7 8541.4 پاكستان

 9511.3 3064.2 - - 3276.4 3169.7 1.0 - تايلند

 126992.4 14443.5 - 79.0 17740.4 49518.1 10953.4 34258.0 چين

 3699.3 1566.6 - 43.1 0.6 1685.9 230.0 173.1 زالندنو 

 35315.3 434.3 - 1.6 92.8 16459.2 7942.1 10385.3 ژاپن

 24716.1 - - 3.5 1348.5 9818.7 4289.8 9255.6 كره جنوبي

 11425.8 5300.4 - - 327.1 5771.0 26.1 1.2 مالزي

 33702.7 22062.2 - 188.8 2061.6 7368.4 870.9 1150.8 هندوستان 

 8298.8 753.8 220.1 - 225.8 4830.2 1027.8 1241.1 ساير 

 325355.2 58703.7 220.1 375.0 29370.4 136331.4 28383.3 71971.2 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1717788.4 193762.8 3920.7 10888.3 118842.4 662192.7 219981.2 508200.3 كل جهان 

 OECD 307659.5 177871.1 321863.4 34677.3 7399.6 1586.8 40335.6 891393.3 كشورهاي

 OECD  200540.8 42110.2 340329.3 84165.1 3488.6 2333.8 153427.2 826395.1كشورهاي غير 

 286035.0 17325.2 1538.8 4856.6 3626.5 96102 50807.4 111778.5 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                            مأخذ:
 . به ميليون مترمكعب محاسبه گرديده استبا اعمال ضريب تبديل تراژول  ( ارقام كشورها1
 باشد. عنوان خوراك در صنايع شيميايي و پتروشيميايي مي ( مهمترين مصارف غيرانرژي گازطبيعي مربوط به مصرف گازطبيعي به2
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نمودار )12-2( : توزيع ذخاير گاز طبيعي خاورميانه 

در سال 2015 ) درصد (
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نمودار )11-2( : ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي 

جهان طي سال های 1995، 2005 و 2015
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خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

نمودار )14-2( : سهم كشورهای خاورميانه در 

توليد گاز طبيعي منطقه در سال 2015 ) درصد (
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نمودار )13-2( : سهم مناطق مختلف در توليد 

گازطبيعي جهان ) درصد (
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آمريكای شمالي آمريكای مركزی و جنوبي اروپا و اورآسيا
خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

نمودار)16-2( : سهم كشورهای خاورميانه در 

مصرف نهايي گاز طبيعي منطقه در سال 2014 

)درصد(
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نمودار )15-2( : سهم مناطق مختلف درمصرف 

نهايي گاز طبيعي جهان ) درصد (
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سال

آمريكای شمالي آمريكای مركزی و جنوبي اروپا و اورآسيا
خاورميانه آفريقا آسيا و اقيانوسيه

 )تريليون متر مكعب(
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 3215در 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

 )ميليون مترمكعب(

 حداكثر خروجي

 )ميليون مترمكعب در روز(

 66.0 3517 جمهوري چك ● 135631 اياالت متحده آمريكا

 16.0 1015 دانمارك 335.0 20057 كانادا

 28.0 2777 روماني 638.9 24588  آلمان

 0.9 9 سوئد 94.0 8274 اتريش

 5.0 450 صربستان 16.4 2632 اسپانيا 

 248.0 12064 فرانسه 45.1 3156 اسلواكي

 5.8 536 كرواسي 27.2 6151 استراليا

 30.0 2300 التويا 174.8 4620 انگلستان

 49.0 2795 لهستان 279.8 16310 ايتاليا

 79.8 6330 مجارستان 2.8 230  ايرلند

 339.0 14369 هلند 57.0 1080 بلژيك

 27.2 6151 استراليا 4.0 550  بلغارستان

 1.1 442 زالندنو 58.0 2982 تركيه

 23.2 476 پرتغال

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2016 Edition                                                     مأخذ: 
   باشند. در دسترس نميمقادير 

 
 (3)يو( تي )دالر آمريكا / ميليون بي                   1221-3215های ، گازطبيعي و نفت خام طي سال LNG: قيمت  (3-24جدول )

 سال
LNG نفت خام گازطبيعي 

 OECDسيف كشورهای  كانادا اياالت متحده آمريكا انگليس متوسط واردات آلمان )قيمت سيف(  سيف ژاپن

1991 4.0 3.2 - 1.5 0.9 3.3 
1998 3.6 2.7 - 1.8 1.0 3.2 
1991 3.5 2.5 - 2.1 1.7 2.8 
1991 3.2 2.4 - 1.9 1.5 2.7 
1991 3.5 2.4 - 1.7 0.9 3.0 
1991 3.7 2.5 1.9 2.8 1.1 3.5 
1991 3.9 2.7 2.0 2.5 1.4 3.3 
1992 3.1 2.3 1.9 2.1 1.4 2.2 
1999 3.1 1.9 1.6 2.3 2.0 3.0 
8222 4.7 2.9 2.7 4.2 3.8 4.8 
8221 4.6 3.7 3.2 4.1 3.6 4.1 
8228 4.3 3.2 2.4 3.3 2.6 4.2 
8221 4.8 4.1 3.3 5.6 4.8 4.9 
8221 5.2 4.3 4.5 5.9 5.0 6.3 
8221 6.1 5.8 7.4 8.8 7.3 8.7 
8221 7.1 7.9 7.9 6.8 5.8 10.7 
8221 7.7 8.0 6.0 7.0 6.2 12.0 
8222 12.6 11.6 10.8 8.9 8.0 16.8 
8229 9.1 8.5 4.9 3.9 3.4 10.4 
8212 10.9 8.0 6.6 4.4 3.7 13.5 
8211 14.7 10.5 9.0 4.0 3.5 18.6 
8218 16.7 10.9 9.5 2.8 2.3 18.8 
8211 16.2 10.7 10.6 3.7 2.9 18.3 
8211 16.3 9.1 8.3 4.3 3.9 16.8 
8211 10.3 6.6 6.5 2.6 2.0 8.8 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2016 Edition                                                                        مأخذ: 
 باشد. همچنين هر تن مي بشكه معادل  نفت خام 12/1 و LNG تن 12/1 مترمكعب گازطبيعي، 22معادل  BTU ونيليميك ، BP ( براساس اطالعات1

LNG   مترمكعب گازطبيعي است.ميليارد  36/1معادل   
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  3222-3215های قيمت وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله توسط برخي از كشورها طي سال( : 3-25جدول ) 
 (3)(دالر / ميليون بي تي يو)                                                                         

 كشور 

 وارد كننده

 كشور 

 صادر كننده 
3222 3222 3212 3211 3213 3212 3214 3214 

اياالت متحده 

 آمريكا

 2.8 5.1 3.7 2.7 4.0 4.4 4.1 8.4 كانادا 

 1.7 3.4 2.6 1.8 3.4 4.5 3.8 7.5 مكزيك 

 2.8 5.1 3.7 2.7 4.0 4.4 4.1 8.4 متوسط قيمت 

 6.6 9.1 10.7 11.1 10.6 8.1 8.5 11.5  متوسط قيمت آلمان

 ● ● ● ● ● ● 8.4 11.91 متوسط قيمت اتريش 

 اسپانيا

 7.0 9.7 10.1 10.1 9.1 7.3 8.2 ● نروژ

 7.4 10.3 10.7 10.9 9.6 7.5 7.2 9.4 الجزاير 

 7.4 10.2 10.6 10.8 9.5 7.5 7.4 9.6 متوسط قيمت 

 6.9 9.5 9.4 11.2 10.8 9.5 ● 11.7 متوسط قيمت اسلواكي 

 6.5 8.6 9.8 8.8 7.7 6.4 6.1 8.2 متوسط قيمت ايرلند 

 ايتاليا 

 7.7 11.9 12.9 12.7 11.4 9.1 8.5 ● الجزاير

 7.4 10.3 12.1 13.1 12.5 10.3 10.0 ● روسيه فدراسيون

 7.5 10.5 12.3 12.8 10.7 8.7 9.1 ● متوسط قيمت

 6.1 6.6 8.4 8.0 7.0 4.7 4.9 9.2 نروژ انگلستان 

 6.4 8.3 10.5 9.4 9.2 6.6 5.0 10.7 متوسط قيمت  بلژيك 

 8.3 12.3 12.4 12.7 11.5 8.6 ● 10.9 متوسط قيمت  پرتغال 

 7.4 9.5 12.2 12.8 12.7 9.3 8.5 12.2 دانمارك  سوئد 

 7.0 9.0 12.1 13.2 11.1 8.7 8.7 11.6 متوسط قيمت جمهوري چك 

 8.0 10.6 11.8 11.6 ● ● ● ● متوسط قيمت فرانسه 

 7.4 10.0 12.0 12.1 11.1 9.6 9.7 12.0  متوسط قيمت مجارستان 

 ● ● ● ● 11.3 ● ● ● انگلستان  هلند 

 6.6 11.1 13.1 13.7 11.2 9.9 8.3 ● فدراسيون روسيه يونان

 7.0 9.6 11.1 11.2 9.9 7.6 7.5 10.5 متوسط قيمت اروپااتحاديه 

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2016 Edition                                                     مأخذ: 
 باشد. مي BTUون ميلي 2/709هر تراژول معادل  مگاژول و 01يك مترمكعب استاندارد گازطبيعي معادل ، IEA ( براساس اطالعات1
   باشند. در دسترس نميمقادير        
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 3215در سال  OECD: قيمت و درصد ماليات گازطبيعي در كشورهای  (3-22جدول )
 (3))دالر /  ميليون بي تي يو(

 نام كشور 
 های برقنيروگاه خانگي صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت ()درصدماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

       آمريكای شمالي 

 ● 3.2 ● 10.0 ● 3.7 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● 4.8 7.9 4.8 3.0 كانادا 

 ● 3.9 13.8 ● ● ● مكزيك 

       مركزی و جنوبي آمريكای 

 ● ● 16.0 24.6 ● ● شيلي 

       اروپا 

 ● ● 23.8 23.0 13.1 10.0 آلمان

 ● ● 26.4 25.6 24.0 12.3 اتريش

 ● ● 20.0 28.5 1.8 9.7 اسپانيا

 ● ● 22.4 13.5 6.3 9.8 استوني

 ● 13.6 17.0 17.0 4.0 10.6 اسلواكي 

 ○ ● 28.2 20.4 9.9 11.1 اسلووني

 ● 7.0 4.8 22.0 2.9 9.8 انگلستان 

 ○ ○ ● ● ● ● ايتاليا

 ○ ○ 17.0 23.6 11.4 10.5 ايرلند 

 ○ ○ 20.7 19.6 4.9 8.3 بلژيك 

 ● 11.1 20.9 31.8 5.3 12.9 پرتغال 

 ● 9.6 15.3 ● 17.7 ● تركيه 

 ● ● 17.4 19.6 3.7 9.9 جمهوري چك 

 ○ ● 57.1 ● ● ● دانمارك 

 ● ● 45.5 37.5 22.0 13.0 سوئد 

 ● ● 18.9 29.5 17.5 19.3 سوئيس 

 ● ● 20.1 21.9 7.4 11.9 فرانسه

 ● 7.6 ● ● 37.4 12.1 فنالند 

 ○ ○ 9.6 15.8 1.4 12.4 بورگلوكزام

 ● 6.5 18.8 17.5 0.9 9.3 لهستان 

 ● 10.7 21.3 11.7 3.2 10.0 مجارستان 

 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ

 ● ● 44.3 24.1 13.2 9.3 هلند 

 ○ ○ 16.8 33.0 16.2 10.8 يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ▲ ▲ ○ ○ فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ○ ● ● ● ● ● ااسترالي

 ○ ● 14.3 27.1 6.8 5.2 زالندنو 

 ● ● ● ● ● ● ژاپن

 ● ● ● 17.1 ● 15.6 كره جنوبي 

 ● ● ● OECD  6.3 ● 14.2جمع كشورهای 

 ● ● ● 21.2 ● 10.2 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

  باشند.  محرمانه ميمقادير                  .در كشور مذكور كاربرد ندارد                           باشند. سترس نميدر دمقادير 
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  3215: شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهايي گازطبيعي در سال   (3-22جدول )
  ( 344=  4434سال ) 

 شاخص واقعي شاخص اسمي

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

       آمريكای شمالي 

 78.8 67.2 85.2 85.0 71.1 92.6 اياالت متحده آمريكا 

 82.8 83.0 82.7 90.4 91.5 89.9 كانادا

 118.4 118.4 ● 142.1 142.1 ●  مكزيك 

       مركزی و جنوبيآمريكای 

 77.0 ● 77.0 91.2 ● 91.2 شيلي 

       اروپا  

 97.4 86.9 103.9 103.1 90.4 111.0 آلمان

 131.8 159.1 106.3 141.4 166.9 117.7 اتريش

 127.3 112.1 147.9 134.9 118.2 157.5 اسپانيا 

 100.8 104.5 95.8 108.7 110.2 106.8 استوني

 100.4 94.4 105.3 105.4 94.2 114.5 اسلواكي

 86.3 83.3 94.7 91.1 87.8 100.3 اسلووني

 115.5 113.6 115.8 131.7 118.9 134.0 انگلستان 

 100.1 109.5 97.6 106.8 114.2 104.9 ايتاليا 

 118.2 108.9 124.2 124.4 115.5 130.1 ايرلند

 100.1 103.4 97.9 105.6 104.5 106.4 بلژيك 

 136.0 129.4 149.5 140.4 130.7 160.1 پرتغال 

 113.3 114.7 112.0 166.2 169.1 163.6 تركيه

 104.8 90.6 117.1 111.7 95.3 125.9 جمهوري چك

 78.5 ● 78.5 84.1 ● 84.1 دانمارك 

 110.3 113.7 108.2 106.4 106.6 106.2 سوئيس 

 113.4 113.0 113.6 118.5 116.1 119.9 فرانسه 

 127.8 127.8 ● 135.7 135.7 ● فنالند 

 108.4 117.7 101.8 114.9 120.2 111.1 لوكزامبورگ 

 100.2 96.5 103.8 107.1 101.8 112.2 لهستان 

 95.8 113.9 86.6 106.1 125.2 96.5 مجارستان 

 104.8 106.3 104.2 112.5 109.4 113.8 د هلن

 116.3 100.3 143.1 116.0 99.0 144.2 يونان 

       آسيا و اقيانوسيه 

 76.3 77.9 74.7 83.7 83.7 83.7 استراليا 

 88.3 85.0 103.1 91.9 87.7 111.3 زالندنو 

 128.6 153.2 113.2 131.4 154.1 117.2 ژاپن 

 97.7 103.3 92.2 100.3 99.3 101.3 كره جنوبي 

 OECD 104.8 94.8 99.4 95.1 88.5 91.6كل كشورهای 

 IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
   باشند. در دسترس نميمقادير 
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 خص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي در برخي از كشورهای جهان شا ( :3-22جدول )

 3215و  3214، 3225 هایسال طي

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 3215 3214 3225 سال پايه 3215 3214 3225 سال پايه

         آمريكای شمالي 

 164.6 186.8 215.4 100=84-1982 105.4 182.4 335.4 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 116.7 124.7 136.3 100=2002 70.7 84.8 144.1 100=2010 كانادا 

 Jun2012=100 197.0 161.1 117.5 Dec2012=100 ● 119.5 108.8 مكزيك 

         اروپا و اورآسيا 

 100.0 101.3 76.5 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 100.0 100.5 73.3 100=2015 ● ● ● - اتريش

 100.0 110.8 65.5 100=2015 ● ● ● - اسپانيا 

 100.0 113.4 45.4 100=2015 ● ● ● - استوني

 100.0 102.4 75.5 100=2015 ● ● ● 100=1995 اسلواكي 

 100.0 103.6 63.6 100=2015 ● ● ● - اسلووني 

 131.9 138.1 55.3 100=2010 119.0 132.7 81.6 100=2010 انگلستان 

 100.0 103.7 78.1 100=2015 ● ● ● - ليا ايتا

 213.3 218.3 129.8 100=1995 ● ● ● - ايرلند

 89.5 94.3 64.6 100=2013 104.7 110.5 73.7 100=2010 بلژيك 

 100.0 105.9 68.1 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 100.0 98.9 38.0 100=2015 ● ● ● - تركيه

 283.6 275.2 153.4 100=2000 ● ● ● 100=1995 جمهوري چك

 100.0 110.6 106.0 100=2015 ● ● ● - دانمارك 

 100.0 99.7 43.6 100=2015 ● ● ● - سوئد 

 173.3 182.6 130.1 100=1995 184.8 197.2 137.7 100=1995 سوئيس 

 100.0 102.2 61.0 100=2015 108.6 116.2 71.9 100=2010 فرانسه

 100.0 105.5 45.2 100=2015 ● ● ● - التويا

 100.0 105.5 67.6 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ

 235.4 241.6 134.2 100=2000 ● ● ● - لهستان

 678.3 683.9 342.3 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 224.0 233.2 168.7 100=2000 ● ● ● - هلند 

 162.6 177.0 97.0 100=2009 105.5 125.8 66.1 100=2010 يونان

         اقيانوسيه  آسيا و

 128.3 125.7 65.8 100=12-2011 102.8 112.9 68.1 100=12-2011 استراليا

 4Q1997=100 159.0 169.0 166.8 2Q2006=100 94.2 139.3 138.8 زالندنو 

 113.4 116.3 89.4 100=2010 132.6 152.4 80.3 100=2010 ژاپن 

 111.5 132.5 70.1 100=2010 89.0 111.8 80.0 100=2010 كره جنوبي 

 IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
   باشند.    در دسترس نميمقادير 
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 3222 -3215ی هاطي سال وارداتي توسط برخي از كشورها  LNG: قيمت  (3-22جدول ) 
 (3)يو(  تي )دالر/ ميليون بي

 3215 3214 3212 3213 3211 3212 3222 3222 كشور صادر كننده  كشور وارد كننده

 اياالت متحده آمريكا 

 6.8 9.5 5.9 4.6 5.1 4.6 5.0 10.0 توباگود و ترينيدا

 ▲ ▲ 3.4 2.8 5.7 6.2 4.3 15.5 قطر

 8.5 9.8 12.5 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ كانادا  

 ▲ ▲ ▲ 2.5 5.7 4.7 3.9 8.8 مصر

 8.4 4.4 14.6 2.8 5.9 5.0 4.4 9.3 نروژ

 ▲ ▲ 15.4 ▲ 9.1 4.3 3.5 9.4 نيجريه 

 8.9 5.8 7.1 4.7 ▲ ▲ ▲ ▲ يمن

 7.2 8.5 6.7 4.2 5.5 4.8 4.5 9.8 متوسط قيمت  

 اسپانيا

 7.1 10.6 10.9 11.3 9.9 7.9 7.2 9.4 الجزاير 

 6.6 8.9 8.9 9.3 7.9 6.4 6.0 8.5 توباگود و ترينيدا

 7.4 8.2 8.7 ▲ 9.1 8.8 6.1 9.8 عمان  

 7.0 9.9 10.5 10.5 9.4 7.2 6.5 9.5 قطر 

 ▲ ▲ ▲ ▲ 8.1 7.4 7.1 9.3 ليبي  

 ▲ ▲ 10.3 9.0 8.1 6.4 6.9 9.5 مصر 

 7.0 10.5 10.7 10.2 8.8 7.3 7.3 13.3 نروژ 

 6.2 9.4 9.4 9.7 9.1 7.3 6.7 8.9 نيجريه

 6.6 9.9 10.2 10.1 9.1 7.1 6.7 9.2 متوسط قيمت  

 6.9 9.7 12.2 13.0 11.7 8.9 7.9 ▲ متوسط قيمت ايتاليا

 انگلستان

 6.7 8.8 10.3 8.4 8.6 5.1 4.8 9.8 الجزاير 

 7.8 6.6 6.5 ▲ 8.1 5.4 5.3 9.0 توباگود و ترينيدا

 5.9 7.3 9.4 8.4 8.6 5.5 4.0 11.7 قطر

 8.4 8.9 10.3 6.5 8.2 6.9 5.4 ▲ ژ نرو

 6.0 7.4 9.4 8.4 8.6 5.6 4.4 9.2 متوسط قيمت

 ▲ 11.8 9.0 8.5 8.8 7.1 7.3 6.2 نيجريه  پرتغال 

 ژاپن 

 10.2 15.9 15.1 16.0 15.0 11.8 9.0 11.7 استراليا  

 9.5 17.3 15.8 17.5 ▲ 7.4 ▲ 17.7 الجزاير 

 10.1 16.8 17.1 17.5 13.8 11.7 9.1 11.5 امارات متحده عربي 

 11.0 17.3 17.5 18.4 15.2 9.5 7.6 11.7 اندونزي 

 7.6 15.9 ▲ 16.2 13.2 12.4 8.6 7.8 اياالت متحده آمريكا 

 10.6 17.0 16.8 17.8 15.5 12.2 10.5 13.2 برونئي

 11.6 17.6 16.1 12.9 10.5 10.1 10.1 16.4 توباگو د و ترينيدا

 8.4 11.8 10.3 12.0 9.7 7.1 7.0 12.3 عمان  

 10.8 17.0 16.9 17.5 15.9 12.5 11.1 13.6 قطر 

 10.9 17.2 17.3 18.0 15.7 11.9 9.7 13.0 مالزي 

 ▲ 17.8 17.0 17.8 16.0 13.5 17.8 16.4 مصر

 10.9 16.7 16.3 16.3 13.6 8.8 11.7 17.3 نيجريه 

 10.5 16.3 16.0 16.7 14.7 11.0 9.2 12.6 متوسط قيمت 

 11.0 16.5 15.0 14.7 12.7 10.2 10.5 14.2 متوسط قيمت كره جنوبي

 6.6 8.8 10.6 10.3 9.5 6.9 6.2 9.2 متوسط قيمت اتحاديه اروپا 

  .IEA, International Energy Agency,Natural Gas Information, 2016 Edition                                                         مأخذ:

باشد. همچنين يك مترمكعب استاندارد گازطبيعي معادل مترمكعب استاندارد گازطبيعي مي 610معادل  LNG هر مترمكعب،  IEA ( براساس اطالعات1
  ر كشور مذكور كاربرد ندارد.د                                                    باشد.مي BTU ميليون 2/709مگاژول 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 مختلف جهان 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 يصرفمخودتوليد، 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  -

 شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي برق  -

 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي برق  -

 

 
 هاي تجدیدپذیرو انرژي رقبجداول  -3-8-2
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 (1) 2410و  2413، 2445هاي طي سال OECDكشورهاي هاي برق كل ظرفيت نصب شده نيروگاه ( :2-04جدول )
 )گيگاوات(

 2410 2413 2445 نام كشور
 2410/ 2413تغييرات 

 )درصد(

 2410سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 37.5 0.8 1073.4 1065.3 978.5 اياالت متحده آمريكا

 4.8 2.6 137.3 133.8 123.2 كانادا 

 2.3 3.3 66.2 64.1 52.5 مكزيك

 44.6 1.1 1277.0 1263.2 1154.2 جمع آمريكاي شمالي
           آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.8 25.8 23.4 18.6 12.6 شيلي 

 0.8 25.8 23.4 18.6 12.6 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 
      اروپا و اورآسيا

 6.9 6.6 198.4 186.1 128.6 آلمان 
 0.8 1.8 24.0 23.6 18.9 اتريش

 3.7 0.4 106.5 106.0 76.6 اسپانيا 
 0.1 6.4 3.1 2.9 2.6 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 82.4 انگلستان 

 4.3 2.4- 121.8 124.8 85.5 ايتاليا 
 0.3 3.2 9.1 8.8 6.2 ايرلند 
 0.1 ◊ 2.8 2.8 1.5 ايسلند 
 0.7 0.3- 20.9 21.0 16.1 بلژيك 
 0.7 1.2 19.1 18.9 13.4 پرتغال
 2.4 8.6 69.5 64.0 38.8 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 33.4 سوئد
 0.7 1.2 19.2 18.9 17.4 سوئيس
 4.5 0.5 129.1 128.4 115.8 فرانسه
 0.6 2.5- 16.2 16.7 16.5 فنالند

 0.1 11.5 2.0 1.8 1.7 لوكزامبورگ
 1.3 0.5 36.0 35.8 32.3 لهستان

 0.3 4.6 8.8 8.4 8.6 مجارستان
 1.2 0.5 33.7 33.5 29.1 نروژ
 1.1 4.0 31.8 30.5 21.8 هلند

 0.7 0.2 18.9 18.9 13.3 يونان

 36.8 2.1 1053.7 1031.6 802.0 مع اروپا و اورآسيا ج
      خاورميانه 

 0.6 8.2 16.2 15.0 10.6 فلسطين اشغالي 

 0.6 8.2 16.2 15.0 10.6 جمع خاورميانه 
           آسيا و اقيانوسيه

 2.3 2.9 66.6 64.7 50.1 استراليا

 0.3 2.5 9.7 9.5 8.9 زالندنو

 11.0 4.2 315.3 302.7 277.3 ژاپن

 3.5 9.1 99.8 91.5 66.5 كره جنوبي 

 17.2 4.9 491.4 468.3 402.9 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 2382.3 2796.7 2861.8 2.3 100.0جمع كشورهاي 

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:   
باشند. می 10/1مقادیر كمتر از               .به روز شده است 4112در سال انرژی المللی در آخرین نسخه منتشره از سوی آژانس بین 4112ارقام سال ( 1
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 )گيگاوات(               هابه تفكيک نوع نيروگاه OECDكشورهاي هاي برق ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 اروپا آمريكاي مركزي و جنوبي  آمريكاي شمالي

 اتريش آلمان شيلي مكزيک كانادا آمريكا
2445       

 6.5 76.4 7.4 39.5 37.2 767.3 حرارتي 

 11.6 10.9 5.2 10.6 72.0 98.9 بي آ

 - 20.4 - 1.4 13.3 100.0 ای هسته
 ◊ - - 1.0 - 2.3 زمين گرمايي 

 ◊ 2.1 - ◊ ◊ 0.9 خورشيدی و جزر و مد 
 0.8 18.4 ◊ ◊ 0.7 8.7 بادی 
 - 0.6 - - - 0.5 ساير 
 18.9 128.6 12.6 52.5 123.2 978.5 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 يي زمين گرما

 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 16.0 48.9 36.2 787.4 حرارتي 

 13.3 11.2 6.4 12.5 75.5 102.2 آبي 

 - 12.1 - 1.4 14.0 98.6 ای هسته
 ◊ ◊ - 0.8 - 2.5 زمين گرمايي 

 0.8 38.2 0.2 0.1 1.9 16.5 خورشيدی و جزر و مد 
 2.1 39.2 0.7 2.6 9.7 64.2 بادی 
 - 0.5 - - - 2.0 ساير 
 24.0 198.4 23.4 66.2 137.3 1073.4 جمع 

 
 گيگاوات()         مه... ادا ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 اروپا

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلووني اسلواكي استوني اسپانيا
2445         

 0.1 5.1 61.9 64.7 1.4 3.1 2.5 40.8 حرارتي 

 1.2 0.5 21.0 4.3 1.0 2.5 ◊ 18.2 آبي 

 - - - 11.9 0.7 2.6 - 7.6 ای هسته
 0.2 - 0.7 - - - - - زمين گرمايي 

 - - ◊ ◊ - - - 0.1 خورشيدی و جزر و مد 
 - 0.5 1.6 1.6 - ◊ ◊ 9.9 بادی 
 - - 0.2 - - ◊ - - ساير 
 1.5 6.2 85.5 82.4 3.0 8.3 2.6 76.6 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 ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 اروپا

 سوئيس سوئد دانمارك جمهوري چک تركيه پرتغال بلژيک
2445        

 0.8 7.1 9.9 11.5 25.9 7.3 8.7 حرارتي 
 13.4 16.3 ◊ 2.2 12.9 5.0 1.4 آبي 

 3.2 9.5 - 3.8 - - 5.8 ای هسته
 - - - - ◊ ◊ - زمين گرمايي 

 ◊ ◊ ◊ ◊ - ◊ ◊ خورشيدی و جزر و مد 
 ◊ 0.5 3.1 ◊ ◊ 1.1 0.2 بادی 
 - - - - - - - ساير 
 17.4 33.4 13.0 17.4 38.8 13.4 16.1 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 خورشيدی و جزر و مد 
 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 ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 اروپا

 هلند نروژ مجارستان لهستان لوكزامبورگ فنالند فرانسه
2445        

 20.0 0.3 6.7 29.8 0.5 10.7 26.4 حرارتي 
 ◊ 28.5 ◊ 2.3 1.1 3.0 25.1 آبي 

 0.4 - 1.9 - - 2.7 63.3 ای هسته
 - - - - - - - زمين گرمايي 

 0.1 ◊ - - ◊ ◊ 0.3 خورشيدی و جزر و مد 
 1.2 0.3 ◊ 0.1 ◊ 0.1 0.7 بادی 
 0.1 ◊ - ◊ - - - ساير 
 21.8 29.1 8.6 32.3 1.7 16.5 115.8 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
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 ... ادامه ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )
 )گيگاوات(

 شرح

 آسيا و اقيانوسيه خاورميانه اروپا
جمع كشورهاي 

OECD يونان 
فلسطين 

 اشغالي
 ره جنوبيك ژاپن زالندنو استراليا

2445        

 1565.9 45.4 177.3 2.9 40.8 10.6 9.7 حرارتي 
 437.5 3.9 47.3 5.3 8.5 ◊ 3.1 آبي 

 315.1 17.2 49.6 - - - - ای هسته

 5.1 - 0.5 0.4 - - - زمين گرمايي 
 5.0 ◊ 1.4 - 0.1 ◊ ◊ خورشيدی و جزر و مد 

 52.3 0.1 1.2 0.2 0.7 ◊ 0.5 بادی 
 1.4 - - ◊ - - - ساير 

 2382.3 66.5 277.3 8.9 50.1 10.6 13.3 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        

 1724.6 69.1 194.9 2.7 50.7 15.5 10.9 حرارتي 

 472.2 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 
 137.4 2.7 23.3 ◊ 4.0 0.7 2.6 خورشيدی و جزر و مد 

 213.9 0.6 2.8 0.7 3.8 ◊ 2.0 بادی 

 4.4 0.2 - ◊ - - - ساير 

 2861.8 99.8 315.3 9.7 66.6 16.2 18.9 جمع
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 ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDدر كشورهاي  2410هاي برق در سال ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-02جدول )
 (گيگاوات)

 ايههست آبي  رارتي نام كشور
زمين 

 گرمايي

خورشيدي و 

 جزر و مد
 جمع ساير  بادي

          آمريكاي شمالي 
 1073.4 2.0 64.2 16.5 2.5 98.6 102.2 787.4 اياالت متحده آمريكا 

 137.3 - 9.7 1.9 - 14.0 75.5 36.2 كانادا 
 66.2 - 2.6 0.1 0.8 1.4 12.5 48.9 مكزيك 

 1277.0 2.0 76.5 18.5 3.3 114.0 190.2 872.5 جمع آمريكاي شمالي 
                 آمريكاي مركزي و جنوبي

 23.4 - 0.7 0.2 - - 6.4 16.0 شيلي
 23.4 - 0.7 0.2 - - 6.4 16.0 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

                 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 د ايرلن

 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 2.2 128.8 87.9 1.9 123.4 206.3 503.1 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 1724.6 472.2 302.4 6.7 137.4 213.9 4.4 2861.8جمع كشورهاي 

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
  باشند. می 10/1مقادیر كمتر از 



      

 
  3145ترازنامه انرژي سال  514

 

 (1)سوخت به تفكيک نوع  OECDدر كشورهاي  2410برق در سال  رارتي هاي ( : ظرفيت نصب شده نيروگاه2-03جدول )
 )گيگاوات(

 نام كشور
زغالسنگ و محصوالت 

  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 
      آمريكاي مركزي و جنوبي

 16.0 8.9 0.7 3.9 2.5 شيلي
 16.0 8.9 0.7 3.9 2.5 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 
 2.8 2.5 0.2 ● ● استوني

 3.1 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
 503.1 87.7 121.4 32.3 78.8 جمع اروپا و اورآسيا 

           خاورميانه 
 15.5 15.5 ● ● ● فلسطين اشغالي 
 15.5 15.5 ● ● ● نه جمع خاورميا

        آسيا و اقيانوسيه
 50.7 2.0 17.8 2.0 29.0 استراليا
 2.7 0.8 1.8 0.2 ◊ زالندنو

 194.9 20.0 46.7 41.2 35.9 ژاپن
 69.1 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 491.6 142.0 689.9 167.2 1724.6جمع كشورهاي 
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 (1)نيروگاه به تفكيک 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

 16.0 3.8 ● 5.6 6.7 شيلي

 16.0 3.8 ● 5.6 6.7 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  
      اروپا و اورآسيا 

 97.2 ● ● ● ● ن آلما
 7.9 0.3 3.9 0.4 3.2 اتريش

 49.8 ● ● ● ● اسپانيا 
 2.8 ◊ ● ● 2.7 استوني

 3.1 0.3 0.9 ◊ 1.8 اسلواكي 

 1.2 0.1 ● 0.3 0.8 اسلووني 
 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 ◊ ● 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

 503.1 47.4 136.6 20.3 151.9 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

 50.7 1.2 5.1 11.8 32.6 استراليا
 2.7 0.1 1.1 0.5 1.0 زالندنو

 194.9 7.0 ● 7.8 180.0 ژاپن
 69.1 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 865.2 208.3 429.5 74.1 1724.6هاي جمع كشور
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                                                   2413-2415 و 2445هاي برق در جهان طي سالناويژه ( : توليد 2-05جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2415 2410 2413 2445 نام كشور
 2410/ 2413تغييرات 

  )درصد(

 2410سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 18.2 0.8 4312.2 4339.2 4306.4 4294.4 اياالت متحده آمريكا

 2.7 0.7- 631.6 656.2 660.8 621.7 كانادا 

 1.3 1.4 307.4 301.5 297.3 250.7 مكزيك

 22.2 0.6 5251.2 5296.9 5264.5 5166.8 جمع آمريكاي شمالي

       جنوبي آمريكاي مركزي و

 0.6 1.5 ● 141.6 139.5 105.8 آرژانتين

 0.1 4.5 ● 24.3 23.3 12.7 اكوادور

 0.1 11.6 ● 13.0 11.7 7.7 اوروگوئه 

 2.5 3.4 ● 590.6 571.1 403.0 برزيل

 0.2 8.4- ● 55.3 60.4 51.2 پاراگوئه

 0.2 5.1 ● 45.5 43.3 25.5 پرو

 0.0 4.1 ● 9.9 9.5 7.1 ترينيداد و توباگو

 0.1 5.1 ● 18.6 17.7 12.7 جمهوری دومينيكن 

 0.3 0.9 74.1 73.7 73.1 52.5 شيلي 

 0.3 0.7 ● 69.9 69.5 50.3 كلمبيا 

 0.1 1.2 ● 19.4 19.1 15.3 كوبا 

 0.5 3.7 ● 127.7 123.2 105.4 ونزوئال

 0.4 2.1 - 101.6 99.5 88.2 ساير

 5.4 2.4 74.1 1291.1 1260.7 937.3 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 5.9 ● 24.7 23.4 22.9 آذربايجان

 2.6 1.7- 651.5 627.8 638.7 622.6 آلمان

 0.3 4.2- 65.3 65.4 68.3 66.4 اتريش 

 0.2 2.2 ● 55.4 54.2 49.2 ازبكستان

 1.2 2.4- 280.5 278.8 285.6 294.1 اسپانيا

 0.1 6.2- 10.4 12.4 13.3 10.2 استوني 

 0.1 5.0- 26.3 27.4 28.8 31.5 اسلوواكي 

 0.1 8.3 15.1 17.4 16.1 15.1 اسلووني 

 1.4 5.6- 337.7 338.9 359.2 398.4 انگلستان

 0.8 5.9- ● 182.8 194.4 186.1 اوكراين

 1.2 3.4- 282.0 279.8 289.8 303.7 ايتاليا 

 0.1 0.7 28.7 26.3 26.1 26.0 ايرلند

 0.1 ◊ 18.8 18.1 18.1 8.7 ايسلند 

 0.3 13.0- 68.1 72.7 83.5 87.0 بلژيك

 0.2 8.5 ● 47.5 43.8 44.4 بلغارستان

 0.2 2.2 52.2 52.8 51.7 46.6 پرتغال 

 0.1 3.8- ● 16.5 17.1 17.1 تاجيكستان 
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                                                  ادامه ... 2413-2415 و 2445هاي ( : توليد ناويژه برق در جهان طي سال2-05جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2415 2410 2413 2445 نام كشور
 2410/ 2413تغييرات 

  )درصد(

 2410سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 8.1 ● 20.4 18.9 12.8 تركمنستان 

 1.1 4.9 259.7 252.0 240.2 162.0 تركيه

 0.4 1.2- 83.9 86.0 87.1 82.6 جمهوری چك 

 0.1 7.4- 28.7 32.2 34.8 36.2 دانمارک

 4.5 0.5 ● 1064.2 1059.1 953.1 روسيه

 0.1 10.2 ● 34.7 31.5 31.0 روسيه سفيد 

 0.3 11.5 ● 65.7 58.9 59.4 روماني

 0.6 0.3 161.4 153.7 153.2 158.4 سوئد 

 0.3 2.2 67.5 71.8 70.2 59.6 سوئيس 

 2.4 1.7- 568.2 562.8 572.3 576.1 فرانسه

 0.3 4.4- 68.6 68.1 71.3 70.6 فنالند 

 0.1 4.0 ● 14.6 14.0 14.9 قرقيزستان 

 0.4 1.9 ● 105.1 103.1 67.8 قزاقستان 

 0.0 2.7 2.9 3.0 2.9 4.1 لوكزامبورگ 

 0.7 3.4- 164.8 159.1 164.6 156.9 لهستان

 0.0 7.7- ● 4.4 4.8 14.8 ليتواني 

 0.1 3.0- 30.2 29.4 30.3 35.8 مجارستان 

 0.6 6.2 145.0 142.3 134.0 138.0 نروژ

 0.4 1.7 110.0 103.4 101.7 99.9 هلند 

 0.2 11.7- 48.0 50.5 57.2 60.0 يونان 

 0.5 9.4- - 117.9 130.1 113.2 ساير

 22.1 1.2- 3575.6 5285.9 5352.0 5137.0 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.1 5.5 ● 18.2 17.3 9.7 نارد

 0.5 3.5 ● 110.0 106.2 60.7 امارات متحده عربي 

 0.1 5.2 ● 27.3 25.9 19.4 بحرين

 0.1 12.9- ● 21.7 24.9 34.9 سوريه 

 0.3 16.0 ● 67.8 58.4 30.4 عراق

 1.3 9.8 ● 311.8 284.0 176.1 عربستان سعودی

 0.1 11.0 ● 29.1 26.2 12.7 عمان

 0.2 11.6 ● 38.7 34.7 14.4 قطر

 0.3 6.8 ● 65.1 61.0 43.7 كويت 

 0.1 2.7 ● 18.0 17.5 12.3 لبنان 

 ◊ 10.1- ● 7.6 8.5 4.8 يمن 

 1.4 3.6 65.2 335.4 323.8 226.7 ساير

 4.4 6.3 65.2 1050.7 988.4 645.8 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 1.1 1.4- ● 252.6 256.1 244.9 آفريقای جنوبي 
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                                                  ... ادامه 2413-2415 و 2445هاي ( : توليد ناويژه برق در جهان طي سال2-05جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2415 2410 2413 2445 نام كشور
 2410/ 2413تغييرات 

  )درصد(

 2410سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 7.3 ● 64.2 59.9 33.9 الجزاير

 0.1 3.5 ● 19.0 18.4 12.7 تونس

 ◊ 4.3 ● 9.3 8.9 5.8 كنيا

 0.2 0.5- ● 37.7 37.9 22.7 ليبي 

 0.7 2.2 ● 171.7 168.1 108.7 مصر

 0.1 4.3 ● 29.1 27.9 19.7 مراكش

 0.1 19.1 ● 17.7 14.9 13.3 موزامبيك

 0.1 5.2 ● 30.4 28.9 23.5 نيجريه 

 0.6 7.3 ● 133.4 124.4 78.4 ساير 

 3.2 2.7 ● 765.3 745.3 563.6  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 1.0 0.6- 248.7 248.3 249.7 228.7 استراليا

 1.0 6.0 ● 228.6 215.6 127.5 اندونزی 

 ◊ 2.4 ● 4.5 4.4 3.3 برونئي 

 0.2 5.1 ● 55.8 53.1 26.4 بنگالدش 

 0.4 1.2 ● 105.3 104.1 93.6 پاكستان 

 0.7 1.9 ● 173.6 170.4 132.2 تايلند

 0.1 2.3- ● 17.9 18.3 22.9 جمهوری دموكراتيك كره

 23.8 4.3 ● 5678.9 5447.2 2500.5 چين 

 1.1 3.0 ● 260.0 252.4 227.4 چين تايپه

 0.2 0.7 44.2 43.6 43.3 43.0 زالندنو 

 4.4 2.3- 1014.9 1040.7 1065.6 1139.2 ژاپن 

 0.1 3.6 ● 12.5 12.0 9.3 سريالنكا

 0.2 2.9 ● 49.4 48.0 38.2 سنگاپور 

 0.3 2.7 ● 77.3 75.3 56.6 فيليپين 

 2.3 1.6 548.7 550.9 542.0 389.4 كره جنوبي 

 0.6 6.6 ● 147.5 138.3 82.7 مالزی

 5.4 7.9 ● 1287.4 1193.5 715.7 هندوستان 

 0.2 1.9 ● 39.9 39.2 38.5 هنگ كنگ

 0.6 12.7 ● 140.9 125.1 53.7 ويتنام 

 0.2 11.5 ● 50.7 45.5 29.6 ساير 

 42.7 3.8 1856.5 10213.6 9842.9 5958.2 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 1.9 10822.6 23903.6 23453.8 18408.7 كل جهان 

 OECD  10618.6 10898.3 10846.9 10822.4 -0.5 45.4 كشورهای

 OECD 7790.2 12555.4 13056.7 ● 4.0 54.6كشورهای غير 

 13.3 2.4- ● 3190.7 3270.6 3325.4 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. می 10/1مقادیر كمتر از                                       باشند.         مقادیر در دسترس نمی 
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  2410( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيک 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

        آمريكاي شمالي 

 4339.2 212.8 18.7 81.8 830.6 281.5 2913.8 اياالت متحده آمريكا 

 656.2 26.6 - 5.4 107.7 382.6 134.0 كانادا 

 301.5 6.6 6.0 1.4 9.7 38.9 238.8 مكزيك 

 5296.9 246.1 24.7 88.6 947.9 703.0 3286.7 جمع آمريكاي شمالي 

        جنوبي آمريكاي مركزي و

 141.6 0.7 - 2.8 5.8 41.3 91.0 آرژانتين 

 24.3 0.1 - 0.4 - 11.5 12.4 اكوادور

 13.0 0.7 - 1.4 - 9.6 1.2 اوروگوئه 

 590.6 12.6 - 46.0 15.4 373.4 143.3 برزيل

 55.3 - - - - 55.3 ◊ پاراگوئه 

 45.5 0.3 - 1.3 - 22.2 21.8 پرو

 9.9 - - - - - 9.9 ترينيداد و توباگو 

 18.6 0.8 - ◊ - 1.6 16.1 جمهوری دومينيكن 

 73.7 2.2 - 5.3 - 23.1 43.1 شيلي

 69.9 0.1 - 2.1 - 49.7 18.0 كلمبيا 

 19.4 ◊ - 0.6 - 0.1 18.6 كوبا

 127.7 - - - - 87.2 40.5 ونزوئال 

 101.6 2.7 4.0 4.3 - 26.1 64.5 ساير  

 1291.1 20.3 4.0 64.4 21.1 701.1 480.2 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا 

 24.7 ◊ - 0.2 - 1.3 23.2 آذربايجان

 627.8 95.4 0.1 56.8 97.1 25.4 352.8 آلمان 

 65.4 4.6 - 5.0 - 44.8 10.9 اتريش

 55.4 - - - - 11.8 43.6 ازبكستان

 278.8 65.7 - 6.1 57.3 43.0 106.7 اسپانيا 

 12.4 0.6 - 0.8 - ◊ 11.0 نياستو

 27.4 0.7 - 1.4 15.5 4.5 5.3 اسلواكي 

 17.4 0.3 - 0.3 6.4 6.4 4.2 اسلووني

 338.9 36.1 - 26.0 63.7 8.8 204.4 انگلستان 

 182.8 1.6 - 0.1 88.4 9.3 83.4 اوكراين 

 279.8 38.1 5.9 21.2 - 60.3 154.3 ايتاليا 

 26.3 5.1 - 0.6 - 1.0 19.6 ايرلند 

 18.1 ◊ 5.2 - - 12.9 ◊ ايسلند 

 72.7 7.9 - 5.7 33.7 1.5 23.9 بلژيك 

 47.5 2.6 - 0.2 15.9 5.2 23.7 بلغارستان 

 52.8 12.7 0.2 3.3 - 16.4 20.1 پرتغال 

 16.5 - - - - 16.0 0.5 تاجيكستان

 20.4 - - - - ● 20.4 تركمنستان



      

 
  3145ترازنامه انرژي سال  514

 

 ... ادامه 2410هان به تفكيک منابع مختلف در سال ( : توليد ناويژه برق در ج2-04جدول )
 )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

 252.0 8.8 2.4 1.2 - 40.6 199.0 تركيه 

 86.0 2.6 - 4.7 30.3 3.0 45.4 جمهوری چك 

 32.2 13.7 - 5.0 - ◊ 13.5 رک دانما

 1064.2 0.3 0.5 3.1 180.8 177.1 702.5 روسيه 

 34.7 ◊ - 0.2 - 0.1 34.4 روسيه سفيد

 65.7 7.8 - 0.5 11.7 19.3 26.4 روماني 

 153.7 11.3 - 11.9 64.9 63.9 1.7 سوئد 

 71.8 0.9 - 3.0 27.6 39.7 0.6 سوئيس 

 562.8 24.2 - 6.9 436.5 68.6 26.6 فرانسه

 68.1 1.4 - 12.1 23.6 13.4 17.6 فنالند 

 14.6 - - - - 13.3 1.3 قرقيزستان

 105.1 ◊ - - - 8.3 96.8 قزاقستان 

 3.0 0.2 - 0.2 - 1.2 1.5 لوكزامبورگ

 159.1 7.8 - 10.0 - 2.7 138.5 لهستان 

 4.4 1.0 - 0.4 - 1.1 1.9 ليتواني

 29.4 0.8 - 2.2 15.6 0.3 10.4 مجارستان

 142.3 2.5 - 0.4 - 136.6 2.8 نروژ 

 103.4 6.7 - 6.6 4.1 0.1 85.8 هلند 

 50.5 7.5 - 0.3 - 4.6 38.1 يونان 

 117.9 1.3 - 0.9 2.5 47.1 66.0 ساير

 5285.9 370.3 14.3 197.6 1175.5 909.6 2618.6  جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 18.2 ◊ - ◊ - 0.1 18.2 اردن

 110.0 0.3 - - - - 109.7 امارات متحده عربي

 27.3 - - - - - 27.3 بحرين

 21.7 - - - - 3.0 18.7 سوريه

 67.8 - - - - 2.9 64.8 عراق 

 311.8 ◊ - - - - 311.8 عربستان سعودی 

 29.1 - - - - - 29.1 عمان

 38.7 - - - - - 38.7 قطر

 65.1 - - - - - 65.1 كويت 

 18.0 - - - - 0.2 17.8  لبنان

 7.6 - - - - - 7.6 يمن 

 335.4 1.2 - 0.1 4.5 13.9 315.8 ساير 

 1050.7 1.5 - 0.1 4.5 20.1 1024.6 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه2410( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيک 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 

 252.6 2.2 - 0.3 13.8 4.1 232.2 آفريقای جنوبي 

 64.2 - - - - 0.3 64.0 الجزاير 

 19.0 0.7 - - - 0.1 18.3 تونس 

 9.3 0.0 4.1 0.1 - 3.3 1.7 كنيا 

 37.7 - - - - - 37.7 ليبي

 171.7 1.6 - - - 14.0 156.2 مصر

 29.1 1.9 - - - 2.0 25.2 مراكش 

 17.7 - - - - 16.2 1.6 موزامبيك 

 30.4 - - - - 5.3 25.0 نيجريه 

 133.4 0.6 ◊ 1.4 - 81.2 50.2 ساير 

 765.3 7.1 4.1 1.8 13.8 126.4 612.1 جمع آفريقا
        آسيا و اقيانوسيه 

 248.3 15.1 ◊ 3.5 - 18.4 211.3 ليااسترا

 228.6 ◊ 10.0 1.0 - 15.1 202.4 اندونزی

 4.5 ◊ - - - - 4.5 برونئي 

 55.8 0.1 - - - 0.6 55.1 بنگالدش 

 105.3 0.4 - - 5.1 31.4 68.4 پاكستان 

 173.6 1.7 ◊ 8.5 - 5.5 157.9 تايلند 

 17.9 - - - - 13.0 4.9 جمهوری دموكراتيك كره 

 5678.9 185.3 0.1 57.4 132.5 1064.3 4239.2 ين چ

 260.0 2.1 - 3.7 42.4 7.4 204.5 چين تايپه 

 43.6 2.3 7.3 0.6 - 24.3 9.1 زالندنو 

 1040.7 29.5 2.6 35.5 - 86.9 886.1 ژاپن 

 12.5 0.3 - - - 4.6 7.6 سريالنكا 

 49.4 ◊ - 1.4 - - 47.9 سنگاپور 

 77.3 0.2 10.3 0.2 - 9.1 57.5 فيليپين 

 550.9 5.2 - 2.2 156.4 7.8 379.4  جنوبيكره 

 147.5 0.2 - 0.7 - 13.4 133.2 مالزی

 1287.4 42.1 - 25.4 36.1 131.6 1052.1 هندوستان 

 39.9 ◊ - 0.1 - - 39.8 هنگ كنگ 

 140.9 0.1 - 0.1 - 58.5 82.2 ويتنام 

 50.7 0.5 - ◊ - 30.0 20.2 ساير 

 10213.6 285.1 30.3 140.4 372.5 1522.3 7863.1 و اقيانوسيه جمع آسيا 

 23903.6 930.2 77.4 492.8 2535.3 3982.5 15885.3 جهان 
 OECD  6369.9 1463.3 1980.7 327.7 48.4 657.0 10846.9 كشورهای

 OECD 9515.4 2519.2 554.7 165.1 29.0 273.3 13056.7كشورهای غير 

 3190.7 356.1 6.2 189.4 876.3 406.5 1356.2 پاكشور اتحاديه ارو 82

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
 گردد. گازطبیعی مینفت و های فرآوردهسنگ، ای، زغال نارس، گاز زغال( شامل زغال سخت، زغال قهوه1
 گردد.ای نیز می( شامل تولید برق از تلمبه ذخیره4
 گردد.چوب، پسماند چوب، سایر پسماندهای جامد، پسماندهای صنعتی و شهری، بیوگاز و سوخت زیستی مایع می( شامل 3
  ی نظی ر واك نا اكس ید ش دگ س نگ مع دگ روی ب ا اس ید        ه ای ش یمیای   هس  های حاصل از پرو ها و سایر )حرارت( شامل انرژی جزر و مد، امواج، اقیانوس2

        باشند. مقادیر در دسترس نمی                         باشند. می 10/1مقادیر كمتر از                               گردد. هیدروكلریدریك و غیره( می    
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  2410ر سال هاي قابل ا تراق دتوليد 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

 

       آمريكاي شمالي

 2995.6 81.8 39.9 1161.3 4.2 1708.4 اياالت متحده آمريكا

 139.4 5.4 8.0 61.4 ◊ 64.7 كانادا 

 240.3 1.4 33.0 172.0 0.3 33.6 يكمكز

 3375.2 88.6 80.9 1394.7 4.5 1806.7 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 93.7 2.8 19.5 67.4 0.5 3.6 آرژانتين

 12.8 0.4 9.1 3.2 - - اكوادور 

 2.6 1.4 1.2 ◊ - - اوروگوئه

 189.2 46.0 35.4 81.1 8.3 18.4 برزيل

 ◊ - ◊ - - - ئه پاراگو

 23.1 1.3 0.6 20.9 - 0.3 پرو 

 9.9 - ◊ 9.9 - - ترينيداد و توباگو 

 16.1 ◊ 9.6 4.0 - 2.5 جمهوری دومينيكن 

 48.4 5.3 4.6 12.5 - 26.0 شيلي

 20.1 2.1 0.2 10.7 ◊ 7.1 كلمبيا

 19.2 0.6 15.8 2.8 - - كوبا

 40.5 - 17.9 22.6 - - ونزوئال

 68.8 4.3 52.8 9.2 - 2.6 ساير

 544.6 64.4 166.7 244.2 8.8 60.5 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع

       اروپا و اورآسيا

 23.4 0.2 ◊ 23.2 - - آذربايجان

 409.7 56.8 5.7 62.3 10.5 274.4 آلمان

 15.9 5.0 0.6 5.4 2.0 3.0 اتريش

 43.6 - 0.2 41.1 - 2.3 ازبكستان

 112.8 6.1 14.1 47.3 1.5 43.8 اسپانيا 

 11.8 0.8 ◊ 0.1 0.5 10.4 استوني

 6.7 1.4 0.3 1.6 0.5 2.9 اسلواكي 

 4.4 0.3 ◊ 0.4 - 3.8 اسلووني 

 230.3 26.0 1.7 100.7 1.2 100.8 انگلستان

 83.5 0.1 0.2 12.7 0.9 69.5 اوكراين

 175.5 21.2 14.2 93.6 3.1 43.5 ايتاليا

 20.2 0.6 0.2 12.9 - 6.5 ايرلند

 ◊ - ◊ - - - ايسلند

 29.6 5.7 0.2 19.3 2.2 2.2 بلژيك

 23.9 0.2 0.2 2.1 - 21.3 بلغارستان 

 23.4 3.3 1.4 6.8 - 12.0 پرتغال 
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 ... ادامه 2410هاي قابل ا تراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-01جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 يهاي زيست سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

 0.5 - - 0.5 - - تاجيكستان

 20.4 - - 20.4 - - تركمنستان

 200.2 1.2 2.1 120.6 2.0 74.3 تركيه

 50.1 4.7 ◊ 1.6 2.8 40.9 جمهوری چك

 18.5 5.0 0.3 2.1 - 11.1 دانمارک

 705.6 3.1 10.7 533.5 4.7 153.6 روسيه

 34.6 0.2 0.4 34.0 - ◊ روسيه سفيد

 26.9 0.5 0.5 8.1 ◊ 17.8 روماني

 13.6 11.9 0.3 0.4 0.4 0.6 سوئد 

 3.6 3.0 ◊ 0.5 - - سوئيس 

 33.5 6.9 1.8 12.7 2.5 9.5 فرانسه

 29.7 12.1 0.2 5.5 0.5 11.3 فنالند

 1.3 - 0.1 0.1 - 1.1 قرقيزستان 

 96.8 - 1.0 20.2 - 75.6 قزاقستان

 1.6 0.2 - 1.5 - - لوكزامبورگ

 148.5 10.0 1.6 5.3 2.0 129.5 لهستان

 2.4 0.4 0.2 1.7 - ◊ ليتواني

 12.7 2.2 0.1 4.2 0.1 6.0 مجارستان

 3.2 0.4 ◊ 2.6 0.1 ◊ نروژ

 92.5 6.6 1.9 51.5 2.9 29.5 هلند

 38.4 0.3 5.5 6.8 - 25.7 يونان 

 66.9 0.9 6.8 14.1 ◊ 45.1 ساير 

 2816.2 197.6 72.7 1277.6 40.4 1227.9 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 18.2 ◊ 16.9 1.3 - - اردن

 109.7 - 1.5 108.2 - - امارات متحده عربي 

 27.3 - ◊ 27.2 - - بحرين 

 18.7 - 4.7 14.0 - - سوريه 

 64.8 - 50.0 14.9 - - عراق 

 311.8 - 152.3 159.5 - - دی عربستان سعو

 29.1 - 0.8 28.4 - - عمان 

 38.7 - - 38.7 - - قطر

 65.1 - 43.2 22.0 - - كويت

 17.8 - 17.8 - - - لبنان

 7.6 - 4.7 2.9 - - يمن 

 315.9 0.1 59.8 225.3 0.5 30.1 ساير

 1024.7 0.1 351.5 642.4 0.5 30.1 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2410هاي قابل ا تراق در سال ليد ناويژه برق از سوختتو ( :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 

 232.5 0.3 0.2 - - 232.0 آفريقای جنوبي 

 64.0 - 1.2 62.8 - - الجزاير

 18.3 - 0.3 17.9 - - تونس

 1.9 0.1 1.7 - - - كنيا 

 37.7 - 17.5 20.3 - - ليبي 

 156.2 - 21.0 135.2 - - مصر

 25.2 - 3.8 5.6 - 15.8 مراكش

 1.6 - - 1.6 - - موزامبيك 

 25.0 - - 25.0 - - نيجريه 

 51.6 1.4 26.0 13.7 - 10.5 ساير 

 613.9 1.8 71.7 282.1 - 258.4 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 214.8 3.5 5.0 54.4 - 151.8 استراليا

 203.4 1.0 25.8 56.3 - 120.3 اندونزی 

 4.5 - ◊ 4.5 - - برونئي 

 55.1 - 8.2 45.8 - 1.1 بنگالدش 

 68.4 - 41.8 26.4 - 0.2 پاكستان 

 166.4 8.5 1.7 118.6 - 37.6 تايلند

 4.9 - 0.6 - - 4.3 ری دموكراتيك كرهجمهو

 4296.6 57.4 9.5 114.5 75.4 4039.8 چين 

 208.1 3.7 8.6 70.5 4.8 120.6 چين تايپه 

 9.7 0.6 ◊ 7.1 0.6 1.3 زالندنو 

 921.6 35.5 116.4 420.8 38.4 310.4 ژاپن 

 7.6 ◊ 4.4 - - 3.2 سريالنكا 

 49.3 1.4 0.3 47.0 - 0.5 سنگاپور 

 57.6 0.2 5.7 18.7 - 33.1 يپين فيل

 381.5 2.2 17.4 130.5 21.2 210.3 كره جنوبي 

 133.9 0.7 3.5 73.8 - 55.8 مالزی

 1077.6 25.4 22.7 62.9 1.7 964.9 هندوستان 

 39.9 0.1 0.2 9.2 - 30.4 هنگ كنگ

 82.3 0.1 0.4 47.2 - 34.6 ويتنام 

 20.2 ◊ 7.3 5.7 - 7.3 ساير 

 8003.5 140.4 279.6 1313.9 142.1 6127.5 و اقيانوسيه جمع آسيا 

 16378.2 492.8 1023.0 5154.8 196.4 9511.1 كل جهان 

 OECD  3378.3 99.5 2615.1 277.0 327.7 6697.7 كشورهای

 OECD 6132.8 96.9 2539.7 746.0 165.1 9680.5كشورهای غير 

 1545.6 189.4 57.4 457.4 32.7 808.7 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency,Online Data Services, www.iea.org                                                                         مأخذ:
 گردد. های پایه اكسیژنی فوالد می( شامل گاز كك، گاز كوره بلند و گاز كوره1
باشند. می 10/1مقادیر كمتر از  گردد.چوب، سایر پسماندهای صنعتی و شهری، بیوگاز و سوخت زیستی مایع می( شامل چوب، پسماند 4
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 )تراوات ساعت(                                               2415در سال  OECDتوليد ناويژه برق در كشورهاي تركيب ( : 2-04جدول )

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

(3)و پسماند 
 

زمين 

 گرمايي

 ،خورشيدي

(0)ي و ساير باد
 

 جمع

       آمريكاي شمالي 
 4312.2 225.3 18.6 78.8 830.4 273.3 2885.9 اياالت متحده آمريكا 

 631.6 30.6 - 4.5 104.3 379.4 112.8 كانادا 
 307.4 8.1 6.3 1.4 11.6 30.8 249.1 مكزيك 

 5251.2 264.0 24.9 84.7 946.2 683.5 3247.8 جمع آمريكاي شمالي 
        آمريكاي مركزي و جنوبي 

 74.1 2.6 - 5.3 - 23.1 43.1 شيلي 
 74.1 2.6 - 5.3 - 23.1 43.1 جمع آمريكاي مركزي وجنوبي 

        اروپا و اورآسيا
 651.5 128.6 0.1 57.7 91.8 24.9 348.4 لمانآ

 65.3 5.8 - 5.2 - 40.6 13.8 اتريش
 280.5 63.2 - 7.7 57.3 31.2 121.2 اسپانيا

 10.4 0.7 - 0.9 - ◊ 8.8 استوني
 26.3 0.6 - 1.3 15.1 4.3 4.9 اسلواكي 
 15.1 0.3 - 0.3 5.6 4.1 4.8 اسلووني
 337.7 48.0 - 32.1 70.3 8.8 178.4 انگلستان 

 282.0 40.9 6.2 21.9 - 45.3 167.8 ايتاليا
 28.7 6.6 - 0.5 - 1.1 20.5 ايرلند 
 18.8 ◊ 5.0 - - 13.8 ◊ ايسلند 
 68.1 8.7 - 6.3 26.1 1.4 25.6 بلژيك 

 52.2 12.4 0.2 3.1 - 9.8 26.6 پرتغال 
 259.7 12.0 3.4 1.5 - 66.9 175.9 تركيه 

 83.9 2.8 - 5.2 26.8 2.1 46.9 جمهوری چك 
 28.7 14.7 - 3.4 - ◊ 10.6 دانمارک 

 161.4 16.7 - 10.5 56.2 74.5 3.5 سوئد 
 67.5 1.3 - 2.7 23.1 39.9 0.5 سوئيس
 568.2 29.6 - 7.3 437.4 59.9 34.0 فرانسه
 68.6 2.6 - 11.1 23.3 16.8 14.9 فنالند

 2.7 0.2 - 0.2 - 1.5 0.8 لوكزامبورگ
 164.8 11.0 - 10.0 - 2.4 141.3 لهستان

 30.2 0.8 - 2.3 15.8 0.2 11.0 مجارستان
 145.0 2.8 - 0.4 - 139.0 2.8 نروژ
 110.0 8.7 - 6.6 3.9 0.1 90.7 هلند 

 48.0 8.3 - 0.3 - 5.6 33.8 يونان
 3575.4 427.4 14.9 198.6 852.9 594.0 1487.7 جمع اروپا و اورآسيا 

               خاورميانه 
 65.2 1.3 - 0.1 - ◊ 63.8 فلسطين اشغالي 

 65.2 1.3 - 0.1 - ◊ 63.8 خاورميانه  جمع
          آسيا و اقيانوسيه

 248.7 16.9 ◊ 3.3 - 13.9 214.6 استراليا
 44.2 2.4 7.9 0.6 - 24.5 8.7 زالندنو

 1014.9 41.3 2.6 41.8 9.4 91.2 828.7 ژاپن
 548.7 5.4 - 1.7 164.8 5.9 370.9 كره جنوبي

 1856.5 66.0 10.4 47.4 174.2 135.5 1423.0 جمع آسيا و اقيانوسيه  
 OECD 6265.5 1436.1 1973.3 336.1 50.2 761.4 10822.4جمع كشورهاي 

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
 گردد.ای نیز میذخیره ( شامل تولید برق از تلمبه4            گردد. های نفتی و گازطبیعی میای، زغال نارس، گاز زغالسنگ، فرآورده قهوه ( شامل زغال سخت، زغال1
 گردد.چوب، پسماند چوب، سایر پسماندهای جامد، پسماندهای صنعتی و شهری، بیوگاز و سوخت زیستی مایع می( شامل 3
 ه ای ش یمیایی نظی ر واك نا اكس ید ش دگ س نگ مع دگ روی ب ا اس ید            هس  های حاصل از پرو حرارتها و سایر )مد، امواج، اقیانوس( شامل انرژی جزر و 2

 باشند. می 10/1مقادیر كمتر از                                                                                                  گردد. می هیدروكلریدریك و غیره(    
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  2415در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول ) 
 ساعت()گيگاوات    

 شرح
 آمريكاي شمالي

آمريكاي مركزي 

 و جنوبي 
 اروپا

 اتريش آلمان شيلي مكزيک كانادا آمريكا

 40557 24897 23099 30839 379378 273274  آبي 

 3536 5921 - - 111 20081 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - 134 - 6291 - 18589 زمين گرمايي 

 945 38432 514 246 1756 23770 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - 3323 نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - 15 - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 4843 87975 1796 7900 28831 193276 باد

 352 1311 - 108 - 1659 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 288 5910 - - 145 8405 پسماند شهری تجديد پذير 

 429 5910 - - 78 8093 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 3487 12312 5287 1174 3465 47556 سوخت زيستي جامد 

 623 31905 40 160 818 12997 بيو گاز 

 - - - - - - بيوديزل 

 - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 - 386 - - - 65 های زيستي مايعسوخت ساير

 55060 215093 30736 46718 414597 611088 كل توليد 

 

 ... ادامه2415در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 پاارو

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلووني اسلواكي استوني اسپانيا

 13781 1095 45263 8764 4090 4260 27 31157 آبي 

 - 288 1369 2444 283 271 - 3287 ای شامل : تلمبه ذخيره

 5003 - 6181 - - - - - زمين گرمايي 

 - 1 25206 7556 274 590 - 4666 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - - - 9212 نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - 2 - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 11 6569 14676 40442 6 6 715 49335 باد

 - - 76 732 8 13 - 892 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 - 72 2217 1750 - 20 - 883 پسماند شهری تجديد پذير 

 - 70 2217 2401 - 10 128 883 اپذير پسماند شهری تجديد ن

 - 195 3575 19631 127 853 728 3818 سوخت زيستي جامد 

 - 201 9753 7631 132 444 30 1174 بيو گاز 

 - - 8 - 4 - - - بيوديزل 

 - - - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 - - 4052 - - - - - های زيستي مايعسوخت ساير

 18795 8491 114593 91353 4924 6467 1628 105307 كل توليد 
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 ... ادامه2415در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 اروپا

 سوئيس سوئد دانمارك جمهوري چک تركيه پرتغال بلژيک

 39881 74482 18 2071 66903 9759 1396 آبي 

 1623 33 - 1276 - 1146 1099 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - - - - 3369 204 - زمين گرمايي 

 1179 102 604 2262 - 797 3054 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 110 16617 14133 573 11552 11610 5468 باد

 191 52 - 9 103 8 400 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 1001 1236 843 90 - 294 1134 پسماند شهری تجديد پذير 

 1001 824 690 65 - 294 790 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 271 8342 1405 2291 31 2249 2997 سوخت زيستي جامد 

 265 7 453 2780 1400 294 865 بيو گاز 

 - - - - - - 15 وديزل بي

 - - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 - 12 - - 2 - 119 های زيستي مايعسوخت ساير

 45522 101707 18146 11417 83360 26655 17337 كل توليد 

 

 ... ادامه2415در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 اروپا

 هلند نروژ مجارستان لهستان لوكزامبورگ فنالند فرانسه

 93 139014 234 2435 1529 16762 59884 آبي 

 - 720 - 603 1431 - 4973 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - - - - - - - زمين گرمايي 

 1104 - 112 57 93 10 7400 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - - - ه حرارتي خورشيدی نيروگا

 - - - - - - 487 امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 7489 2515 693 10819 91 2334 21169 باد

 - 38 46 33 - 70 148 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 1960 182 207 - 40 405 1651 پسماند شهری تجديد پذير 

 1670 182 95 19 66 275 1651 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 1938 8 1633 9057 24 10006 1999 سوخت زيستي جامد 

 1021 7 280 912 59 350 1816 بيو گاز 

 - - - - - - - بيوديزل 

 - - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 - - - - - - - های زيستي مايعسوخت ساير

 15275 142666 3300 23935 3333 30212 101178 كل توليد 
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 ... ادامه2415در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04)جدول 
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 آسيا و اقيانوسيه خاورميانه اروپا

جمع كشورهاي 
OECD يونان 

 فلسطين
 اشغالي

 كره جنوبي ژاپن زالندنو استراليا

 1436059 5931 91187 24526 13860 13 5600 آبي 

 60380 3650 6077 - 97 - 61 ای شامل : تلمبه ذخيره

 50179 - 2552 7855 1 - - زمين گرمايي 

 170483 2594 35974 33 6110 1322 3720 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 12540 - - - 5 - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 1033 529 - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 565809 1232 5285 2357 10828 6 4547 باد

 9306 351 2626 - - - 80 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 32169 150 3286 - - - - پسماند شهری تجديد پذير 

 31353 226 3286 - - - - پسماند شهری تجديد ناپذير 

 179775 270 32576 376 2094 - - سوخت زيستي جامد 

 78808 695 - 251 1203 62 180 بيو گاز 

 27 - - - - - - بيو ديزل 

 - - - - - - - سوخت زيستي مايع 

 4636 - - - - - - های زيستي مايع سوخت ساير

 2632557 15628 182849 35398 34198 1403 14188 كل توليد 

  .IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                           مأخذ:
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      2415در سال  OECD( : تركيب عرضه برق در كشورهاي 2-54جدول )
 )تراوات ساعت( 

(1)مصر  صادرات واردات توليد نام كشور
 

     آمريكاي شمالي

 4378.7 9.1 75.6 4312.2 اياالت متحده آمريكا 

 571.9 68.4 8.7 631.6 كانادا 

 300.7 9.2 2.4 307.4 مكزيك 
 5251.2 86.7 86.8 5251.2 جمع آمريكاي شمالي 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 74.1 - - 74.1 شيلي 
 74.1 - - 74.1 يمركزي و جنوبجمع آمريكاي 

     اروپا و اورآسيا 

 603.2 85.3 37.0 651.5 لمان آ

 75.4 19.3 29.4 65.3 اتريش 

 280.3 15.1 15.0 280.5 اسپانيا  

 9.5 6.4 5.5 10.4 استوني

 28.7 12.6 15.0 26.3 اسلواكي 

 15.0 9.1 9.0 15.1 اسلووني 

 358.6 1.8 22.7 337.7 انگلستان

 328.4 4.5 50.8 282.0 ايتاليا 

 29.3 1.1 1.8 28.7 ايرلند 

 18.8 - - 18.8 ايسلند 

 89.1 2.7 23.7 68.1 بلژيك 

 54.4 5.8 8.1 52.2 پرتغال 

 264.1 3.0 7.4 259.7 تركيه 

 71.4 28.7 16.1 83.9 جمهوری چك 

 34.6 9.7 15.6 28.7 دانمارک 

 138.8 31.9 9.3 161.4 سوئد 

 66.5 35.1 34.0 67.5 سوئيس 

 504.1 74.0 10.0 568.2 فرانسه 

 84.9 5.1 21.5 68.6 فنالند 

 8.3 1.9 7.5 2.7 لوكزامبورگ 

 164.5 14.8 14.5 164.8 لهستان 

 43.9 6.2 19.9 30.2 مجارستان 

 130.4 22.0 7.4 145.0 نروژ 

 118.8 22.0 30.8 110.0 هلند 

 57.6 1.5 11.1 48.0 يونان 
 3578.8 419.5 423.0 3575.4 و اورآسيا جمع اروپا 
     خاورميانه 

 60.4 4.8 - 65.2 لي فلسطين اشغا
 60.4 4.8 - 65.2 خاورميانه جمع 

     آسيا و اقيانوسيه 

 248.7 - - 248.7 استراليا 

 44.2 - - 44.2 زالندنو 

 1014.9 - - 1014.9 ژاپن 

 548.7 - - 548.7 كره جنوبي 
 1856.5 - - 1856.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 OECD 10822.4 509.7 511.1 10821.0جمع كشورهاي 

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 واردات + تولید = مصرف  –( صادرات 1
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 2410يي برق در جهان در سال بخش انرژي و مصار  نهاخودمصرفي ( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، 2-51جدول )
 )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 

 3787.8 132.5 255.3 - 216.8 13.3 66.5 4339.2 مريكا آاياالت متحده 

 489.2 29.7 58.2 - 19.3 58.4 12.8 656.2 كانادا 

 252.2 4.6 41.3 - 11.4 2.7 2.1 301.5 مكزيك 

 4529.3 166.8 354.8 - 247.5 74.4 81.4 5296.9 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 126.8 0.5 20.2 - 3.9 0.2 10.0 141.6 آرژانتين 

 21.5 - 3.1 - 0.5 ◊ 0.8 24.3 اكوادور 

 10.1 - 1.3 - 0.4 1.3 - 13.0 گوئه واور

 500.8 21.6 93.2 - 8.7 ◊ 33.8 590.6 برزيل

 9.8 - 3.6 - 0.5 41.4 - 55.3 پاراگوئه 

 39.7 - 5.0 - 0.8 ◊ - 45.5 پرو 

 9.3 - 0.2 - 0.4 - - 9.9 ترينيداد و توباگو 

 15.1 - 2.2 - 0.7 - - 18.6 جمهوری دومينيكن 

 66.5 0.7 4.8 - 1.3 - - 73.7 شيلي

 51.3 - 7.5 - 2.0 0.8 ◊ 69.9 كلمبيا 

 15.4 - 3.0 - 1.0 - - 19.4 كوبا 

 77.7 1.8 46.0 - 5.9 - - 127.7 ونزوئال

 85.9 - 13.0 - 3.0 2.5 3.2 101.6 ساير 

 1029.8 24.7 203.1 - 29.0 46.2 47.9 1291.1 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

         اروپا و اورآسيا 

 16.9 3.0 3.4 - 1.0 0.5 0.1 24.7 آذربايجان

 512.8 21.1 24.2 - 35.8 74.3 40.4 627.8 آلمان 

 60.5 7.9 3.3 - 3.1 17.4 26.7 65.4 اتريش

 45.9 1.6 4.9 - 3.2 13.1 13.2 55.4 ازبكستان

 226.9 11.6 26.4 - 10.4 15.7 12.3 278.8 اسپانيا 

 6.9 0.5 0.8 - 1.4 6.5 3.7 12.4 استوني

 24.2 1.3 0.7 ◊ 2.4 11.9 13.0 27.4 اسلواكي 

 12.5 0.5 0.8 - 1.0 10.0 7.3 17.4 اسلووني 

 303.6 11.4 28.0 - 16.5 2.7 23.2 338.9 انگلستان 

 128.4 6.6 19.6 - 14.4 8.5 0.1 182.8 اوكراين

 281.5 11.9 19.5 - 10.7 3.0 46.7 279.8 ايتاليا

 24.1 0.7 2.0 - 1.0 0.7 2.9 26.3 ايرلند 

 16.8 0.5 0.5 0.2 0.4 ◊ - 18.1 ايسلند 

 80.6 3.1 3.9 - 2.7 4.2 21.8 72.7 بلژيك 

 27.7 2.0 4.0 - 4.3 13.8 4.3 47.5 بلغارستان 

 45.2 2.0 5.2 - 1.3 6.3 7.2 52.8 پرتغال 

 12.3 0.1 2.8 - - 1.3 ◊ 16.5 تاجيكستان

 11.1 2.0 2.5 - 1.5 3.2 - 20.4 تركمنستان 

 205.4 1.9 37.3 - 12.5 2.7 8.0 252.0 تركيه
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 ... ادامه2410( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال 2-51جدول )
 )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
 

 56.2 3.5 3.8 ◊ 6.1 28.1 11.8 86.0 جمهوری چك 

 30.6 0.9 2.0 0.1 1.4 9.8 12.7 32.2 دانمارک 

 737.8 142.2 106.6 - 69.6 14.7 6.6 1064.2 روسيه

 30.2 2.4 3.2 - 2.2 4.5 7.8 34.7 روسيه سفيد

 41.9 4.5 7.1 - 5.0 9.9 2.8 65.7 روماني

 122.2 3.0 7.3 1.8 3.7 29.5 13.9 153.7 سوئد 

 57.5 2.4 4.7 ◊ 1.8 34.0 28.5 71.8 سوئيس 

 415.3 24.2 35.4 ◊ 23.4 75.1 7.9 562.8 فرانسه

 79.1 1.3 2.8 0.2 2.6 3.7 21.6 68.1 فنالند 

 11.0 0.1 3.5 - 0.3 0.1 0.3 14.6 قرقيزستان 

 68.9 7.8 7.1 - 19.8 2.9 1.7 105.1 قزاقستان 

 6.2 1.5 0.1 - ◊ 2.1 7.0 3.0 لوكزامبورگ

 125.9 11.3 10.3 - 13.8 11.3 13.5 159.1 لهستان 

 9.2 1.7 0.8 ◊ 0.3 0.9 8.5 4.4 ليتواني 

 34.7 1.2 3.6 ◊ 2.2 5.7 19.1 29.4 مجارستان

 108.4 8.2 8.6 0.9 0.7 21.9 6.3 142.3 نروژ 

 101.6 5.6 4.9 - 4.6 18.1 32.9 103.4 هلند 

 49.5 1.9 4.1 - 3.8 0.6 9.5 50.5 يونان 

 104.6 3.4 15.2 ◊ 6.2 24.7 36.4 117.9 ساير

 4234.1 316.6 420.9 3.3 291.0 493.7 479.8 5285.9 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه 

 15.2 0.1 2.0 - 0.6 0.1 0.4 18.2 اردن

 95.1 - 7.9 - 7.1 - 0.1 110.0 امارات متحده عربي

 26.2 - 1.1 - ◊ 0.2 0.2 27.3 بحرين 

 15.8 - 3.4 - 2.5 0.1 - 21.7 سوريه

 44.0 - 34.3 - 1.7 - 12.3 67.8 عراق 

 272.1 11.0 21.1 - 7.6 - - 311.8 عربستان سعودی 

 25.2 - 3.2 - 0.8 - - 29.1 عمان

 33.8 - 2.3 - 2.6 - - 38.7 قطر

 43.1 6.9 7.6 - 7.6 - - 65.1 كويت 

 16.2 - 1.9 - - - 0.1 18.0 لبنان 

 4.5 - 2.0 - 1.2 - - 7.6 يمن 

 272.7 3.4 36.3 - 10.9 14.5 3.8 335.4 ساير

 863.7 21.4 123.0 - 42.5 14.9 16.9 1050.7 جمع خاورميانه 

         آفريقا 

 198.1 16.6 20.9 - 14.3 13.8 11.2 252.6 قای جنوبي آفري

 45.8 0.7 11.0 - 6.5 0.9 0.7 64.2 الجزاير 

 15.2 0.2 2.8 - 0.7 0.6 0.5 19.0 تونس 

 7.7 - 1.6 - ◊ ◊ 0.1 9.3 كنيا 



      

 
  3145ترازنامه انرژي سال  554

 

 ... ادامه2410سال  ( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در2-51جدول )
 )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
 

 10.9 - 26.3 - 0.6 - 0.1 37.7 ليبي

 146.6 - 19.2 - 5.6 0.5 0.1 171.7 مصر

 28.8 1.6 4.2 - 0.5 0.1 6.1 29.1 مراكش 

 12.5 - 2.6 - 0.2 10.2 7.7 17.7 موزامبيك 

 24.4 0.2 4.9 - 0.9 - - 30.4 نيجريه

 114.6 0.2 22.3 - 4.4 5.2 12.3 133.2 ساير 

 604.5 19.5 115.8 - 33.9 31.4 38.8 765.0 جمع آفريقا

         آسيا و اقيانوسيه 

 208.1 13.5 11.9 - 14.8 - - 248.3 استراليا

 198.6 - 21.4 - 8.5 - ◊ 228.6 اندونزی

 3.4 0.4 0.3 - 0.5 - - 4.5 برونئي 

 48.9 - 6.4 - 3.4 - - 55.8 بنگالدش 

 86.3 - 18.3 - 3.8 - 0.4 105.3 پاكستان 

 168.8 - 10.5 - 5.9 1.6 12.3 173.6 تايلند

 13.4 - 2.8 - 1.7 - - 17.9 جمهوری دموكراتيك كره

 4715.7 241.1 310.0 - 400.9 18.2 6.8 5678.9 چين 

 232.0 7.5 9.0 - 11.6 - - 260.0 چين تايپه 

 38.6 0.6 2.8 - 1.3 - - 43.6 زالندنو 

 951.5 20.2 45.4 1.1 33.8 - - 1040.7 ژاپن 

 11.0 - 1.4 - 0.4 - - 12.5 سريالنكا 

 46.4 - 1.0 - 2.0 - - 49.4 سنگاپور 

 63.3 - 7.3 - 6.6 - - 77.3 فيليپين 

 486.8 18.9 18.3 - 20.9 - - 550.9 كره جنوبي 

 132.6 - 8.5 - 6.3 ◊ ◊ 147.5 مالزی

 947.1 7.2 250.1 - 88.0 - 5.0 1287.4 هندوستان 

 44.0 - 5.0 - - 1.2 10.3 39.9 هنگ كنگ 

 130.9 - 13.0 - 2.3 1.5 4.1 140.9 ويتنام 

 47.2 - 7.3 - 2.1 7.0 14.1 50.7 ساير 

 8574.6 309.4 750.7 1.1 614.8 29.5 52.9 10213.6 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 19836.0 858.5 1968.5 4.4 1258.7 690.1 717.8 23903.4 كل جهان 

 OECD  10846.9 479.3 474.7 485.2 4.4 680.1 360.8 9320.3 كشورهای

 OECD 13056.4 238.5 215.3 773.5 ◊ 1288.5 497.7 10515.8كشورهای غير 

 2706.3 135.0 203.6 2.2 158.6 371.4 386.9 3190.7 كشور اتحاديه اروپا 82

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 باشد.  ای می های ذخیره و مولدهای اختصاصی و تولید تلمبهبا فعالیت اصلی تولید برق  یدكنندگاگتول ناویژه شامل تولیدِ(  تولید 1
 باشد. های بخار می دیگ و  های حرارتی (  سایر مصارف شامل مصارف پمپ4
 یی به استثنای مصارف داخلیها و روشناوسیله صنایع تبدیلی به منظور مصارف گرمایشی، یدک كاه بخا انرژی شامل برق مصرفی بخودمصرفی ( 3

 باشد. ها و سایر مصارف می نیروگاه      
 ها، سایر مصارف، تلفات انتقال و توزیع و خودمصرفی بخا انرژی با مصرف نهایی ناشی ازواردات، صادرات، مصارف داخلی نیروگاه ،اختالف تولید ناویژه( 2

 باشند. می 10/1مقادیر كمتر از                                                                                      باشد. اختالف آماری می      
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 ساعت(  گيگاوات)                                            2410و  2413، 2445هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-52جدول )

 2410 2413 2445 نام كشور
 2410/ 2413تغييرات 

  )درصد(

 2410سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 19.1 0.5 3787793 3767564 3731531 اياالت متحده آمريكا

 2.5 1.7- 489239 497820 509438 كانادا 

 1.3 4.5 252220 241470 189672 مكزيك

 22.8 0.5 4529252 4506854 4430641 جمع آمريكاي شمالي

      وبيآمريكاي مركزي و جن

 0.6 4.8 126757 120944 90276 آرژانتين

 0.1 5.2 21491 20429 10819 اكوادور

 0.1 2.8 10134 9855 6493 اوروگوئه

 2.5 2.8 500776 487167 361660 برزيل

 - 8.6 9794 9018 4740 پاراگوئه

 0.2 3.8 39700 38260 22737 پرو

 - 4.3 9306 8926 6411 ترينيداد و توباگو

 0.1 1.4 15137 14931 10775 مهوری دومينيكنج

 0.3 2.0 66458 65176 48315 شيلي 

 0.3 3.7 51268 49427 38926 كلمبيا 

 0.1 1.6 15392 15156 12085 كوبا

 0.4 20.0- 77729 97208 71216 ونزوئال

 0.4 1.0 85899 85044 75113 ساير

 5.2 0.8 1029841 1021541 759566 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 5.8 16907 15982 18031 آذربايجان

 2.6 2.0- 512835 523201 522264 آلمان 

 0.3 0.9- 60468 61011 57416 اتريش

 0.2 2.2 45862 44868 40717 ازبكستان

 1.1 1.4- 226897 230087 242222 اسپانيا 

 - 1.3 6906 6820 6040 استوني

 0.1 3.7- 24157 25084 22850 ي اسلواك

 0.1 0.2- 12459 12479 12742 اسلووني 

 1.5 4.3- 303563 317127 348675 انگلستان 

 0.6 6.6- 128387 137531 123104 اوكراين

 1.4 2.1- 281498 287398 300880 ايتاليا 

 0.1 0.3- 24136 24201 24352 ايرلند 

 0.1 - 16830 16823 7799 ايسلند 

 0.4 1.4- 80561 81744 80202 بلژيك 

 0.1 0.5 27674 27532 25716 بلغارستان 

 0.2 0.1- 45195 45257 46322 پرتغال 



      

 
  3145ترازنامه انرژي سال  544

 

 ساعت(  گيگاوات)                             ... ادامه2410و  2413، 2445هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-52جدول )

 2410 2413 2445 نام كشور
 2410/ 2413رات تغيي

  )درصد(

 2410سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 9.0- 12270 13487 14508  تاجيكستان

 0.1 7.3 11089 10334 7436 تركمنستان

 1.0 4.7 205442 196168 128641 تركيه

 0.3 0.9- 56203 56691 55291 جمهوری چك 

 0.2 1.9- 30625 31213 33462 دانمارک 

 3.7 0.8- 737830 744091 649973 روسيه

 0.2 1.0 30220 29935 27672 روسيه سفيد

 0.2 3.1 41905 40628 38859 روماني 

 0.6 2.3- 122191 125016 130698 سوئد 

 0.3 3.1- 57457 59313 57323 سوئيس

 2.1 5.8- 415325 440710 422771 فرانسه 

 0.4 1.0- 79137 79940 80749 فنالند 

 0.1 7.0 10984 10267 6798 قرقيزستان

 0.3 4.8 68900 65727 60771 قزاقستان

 - 0.3 6228 6207 6150 لوكزامبورگ 

 0.6 1.4 125863 124095 105390 لهستان 

 - 3.1 9237 8955 7977 ليتواني

 0.2 0.5- 34704 34873 32338 مجارستان 

 0.5 2.9- 108409 111699 110727 نروژ

 0.5 2.6- 101630 104373 104666 هلند 

 0.2 1.5 49500 48791 50904 يونان 

 0.5 1.0- 104576 105584 94864 ساير 

 21.3 1.7- 4234060 4305242 4107300 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.1 5.0 15189 14472 8809  اردن

 0.5 3.9 95095 91566 52530 امارات متحده عربي 

 0.1 6.8 26186 24513 18404 بحرين

 0.1 12.9- 15753 18079 23511 سوريه

 0.2 2.3- 43993 45042 22521 عراق

 1.4 9.6 272115 248226 134990 عربستان سعودی

 0.1 10.5 25173 22790 9517 عمان

 0.2 12.4 33784 30066 12125 قطر

 0.2 8.3 43052 39756 28143 كويت 

 0.1 0.9- 16210 16358 11206 لبنان 

 ◊ 10.1- 4470 4970 3294 يمن 

 1.4 6.4 272729 256396 177945 ساير

 4.4 6.3 863749 812234 502995 جمع خاورميانه 
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 ساعت(  گيگاوات)                             ... ادامه2410و  2413، 2445هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-52جدول )

 2410 2413 2445 نام كشور
 2410/ 2413تغييرات 

  )درصد(

 2410سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا 

 1.0 0.6- 198093 199308 193194 آفريقای جنوبي 

 0.2 6.0 45751 43158 26656 الجزاير

 0.1 3.1 15190 14728 11228 تونس

 ◊ 5.2 7688 7307 4662 كنيا

 0.1 22.6- 10890 14066 19042 ليبي 

 0.7 2.2 146556 143402 92085 مصر

 0.1 3.4 28806 27846 17628 مراكش

 0.1 10.4 12456 11281 9077 موزامبيك

 ◊ 11.3 928 834 458 نيجريه 

 0.7 6.5 138159 129728 85427 ساير 

 3.0 2.2 604517 591658 459457  جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه 

 1.0 1.0- 208055 210180 189228 استراليا

 1.0 5.9 198602 187541 107705 اندونزی 

 ◊ 6.4 3357 3155 2637 برونئي 

 0.2 14.5 48918 42717 22198 بنگالدش 

 0.4 3.5 86328 83409 67807 پاكستان 

 0.9 2.7 168785 164322 121229 تايلند

 0.1 2.3- 13378 13694 17118 جمهوری دموكراتيك كره

 23.8 4.8 4715698 4499682 1994609 چين 

 1.2 2.4 231999 226639 198858 تايپه چين

 0.2 1.1 38636 38224 38021 زالندنو 

 4.8 1.7- 951487 968316 1001527 ژاپن 

 0.1 4.2 10998 10554 6186 سريالنكا

 0.2 3.2 46403 44949 35490 سنگاپور 

 0.3 2.9 63345 61567 45158 فيليپين 

 2.5 0.1- 486834 487125 357627 كره جنوبي 

 0.7 4.1 132637 127359 80755 مالزی

 4.8 6.4 947126 890055 489430 هندوستان 

 0.2 3.1 43980 42652 40051 هنگ كنگ

 0.7 12.7 130892 116160 47109 ويتنام 

 0.2 7.4 47155 43920 20614 ساير 

 43.2 3.8 8574613 8262220 4883357 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 1.7 19836032 19499749 15143316 كل جهان 

 OECD  9098714 9377836 9320259 -0.6 47.0 كشورهای

 OECD 6044602 10121913 10515773 3.9 53.0كشورهای غير 

 13.6 2.3- 2706309 2770982 2784870 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. می 10/1مقادیر كمتر از



      

 
  3145ترازنامه انرژي سال  542

 

 2410هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-53جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

        آمريكاي شمالي 

 3787793 164571 27671 7605 821040 1349929 1416977 مريكا آاياالت متحده 

 489239 28832 9390 4925 180219 104305 161568 كانادا 

 252220 21878 10028 1130 142326 22944 53914 مكزيك 

 4529252 215281 47089 13660 1143585 1477178 1632459 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 126757 - 1047 595 51881 29354 43880 آرژانتين 

 21491 1811 - 10 8497 4809 6364 اكوادور

 10134 - 275 - 2907 2925 4027 اوروگوئه 

 500776 - 26735 2794 205932 133266 132049 برزيل

 9794 - - - 2020 3451 4323 پاراگوئه

 39700 - 1143 37 21788 7813 8919 پرو

 9306 - - - 5626 1014 2666 ترينيداد و توباگو 

 15137 - 981 51 5373 3573 5159 جمهوری دومينيكن

 66458 291 99 1036 42260 11400 11372 شيلي

 51268 - 532 77 16374 12519 21766 كلمبيا 

 15392 - 316 302 3678 3090 8006 كوبا

 77729 - 466 248 33461 19012 24542 ونزوئال 

 85899 5442 1366 - 30548 18023 30520 ساير  

 1029841 7544 32960 5150 430345 250249 303593 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا 

 16907 - 976 536 3161 4942 7292 آذربايجان

 512835 - - 11594 228773 142868 129600 آلمان 

 60468 - 776 3017 26565 12671 17439 اتريش

 45862 - 14928 1509 17563 3553 8309 ازبكستان

 226897 4895 5167 4159 71657 70309 70710 اسپانيا 

 6906 - 205 50 2117 2795 1739 استوني

 24157 - 284 574 12237 6145 4917 اسلواكي 

 12459 - - 136 6057 3141 3125 اسلووني

 303563 - 3728 4260 93526 93168 108881 انگلستان 

 128387 - 3504 8072 54401 23438 38972 اوكراين

 281498 - 5373 10463 112918 88489 64255 ايتاليا 

 24136 - 558 39 9396 6439 7704 ايرلند 

 16830 - 276 4 14682 1026 842 ايسلند 

 80561 - 773 1593 37752 21501 18942 بلژيك 

 27674 - 241 306 8706 7831 10590 بلغارستان 

 45195 - 827 302 15395 16756 11915 پرتغال 

 12270 - 4020 41 4057 1195 2957 تاجيكستان

 11089 943 3526 288 4001 - 2331 تركمنستان
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 ... ادامه 2410ر  كننده در جهان در سال هاي مختلف مص( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-53جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 205442 - 5162 916 95844 57330 46190 تركيه 

 56203 2091 721 1581 23005 14680 14125 جمهوری چك 

 30625 - 1784 385 8174 10178 10104 دانمارک 

 737830 - 16180 90256 333701 151774 145919 روسيه

 30220 - 1562 1280 12899 8082 6397 روسيه سفيد

 41905 - 855 1062 19855 8223 11910 روماني 

 122191 - 1199 2615 50730 30826 36821 سوئد 

 57457 - 973 3069 18019 17110 18286 سوئيس 

 415325 1667 8767 12473 111382 131610 149426 فرانسه

 79137 - 1425 722 38170 17458 21362 فنالند 

 10984 725 252 232 1175 895 7705 قرقيزستان 

 68900 - 756 2511 45529 8475 11629 قزاقستان 

 6228 - 40 123 3175 1948 942 لوكزامبورگ

 125863 - 1500 3007 48059 45214 28083 لهستان 

 9237 - 181 63 3119 3218 2656 ليتواني 

 34704 - 812 1146 14678 7645 10423 مجارستان

 108409 - 2003 762 45334 23186 37124 نروژ 

 101630 96 8127 1716 33289 35506 22896 هلند 

 49500 52 2283 343 12869 16802 17151 يونان 

 104576 4536 1290 1244 28516 24574 44416 ساير

 4234060 15005 101034 172449 1670486 1121001 1154085 پا و اورآسيا جمع ارو

        خاورميانه 

 15189 - 2284 - 3649 2673 6583 اردن

 95095 12286 - - 12564 34859 35386 امارات متحده عربي

 26186 - 48 - 13633 5520 6985 بحرين 

 15753 1613 - - 5298 1637 7205 سوريه

 43993 15230 - - 10071 2866 15826 عراق 

 272115 639 4577 - 48442 82549 135908 عربستان سعودی 

 25173 - 340 - 4189 8685 11959 عمان

 33784 2805 - - 11568 5680 13731 قطر

 43052 - - - - 15431 27621 كويت 

 16210 3060 - - 4255 2715 6180 لبنان 

 4470 521 - - 161 750 3038 يمن 

 272729 6241 36957 363 90900 51124 87144 ساير

 863749 42395 44206 363 204730 214489 357566 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 198093 3266 5562 3773 120260 27455 37777 آفريقای جنوبي 

 45751 9888 1397 867 16020 - 17579 الجزاير 

 15190 - 1020 93 5445 4137 4495 تونس 



      

 
  3145ترازنامه انرژي سال  545

 

 ... ادامه 2410هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-53جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 7688 - - - 4154 1143 2391 كنيا

 10890 - 1205 - 1560 3837 4288 ليبي

 146556 - 6510 528 41678 35399 62441 مصر

 28806 - 3024 332 10505 5368 9577 مراكش 

 12456 - 2 - 10651 174 1629 موزامبيك

 24439 - - - 4057 6379 14003 نيجريه

 114648 8566 2424 55 42964 18606 42033 ساير 

 604517 21720 21144 5648 257294 102498 196213 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 208055 - 2461 4770 79483 63310 58031 استراليا

 198602 - 2470 - 65909 48607 81616 اندونزی

 3357 - - - 203 1815 1339 برونئي 

 48918 545 1513 - 26681 2988 17191 بنگالدش 

 86328 - 8683 - 25510 11745 40390 پاكستان 

 168785 5109 414 166 73782 50321 38993 تايلند 

 13378 6689 - - 6689 - - جمهوری دموكراتيك كره 

 4715698 390818 101339 59706 3160638 285587 717610 چين 

 231999 18653 2833 1321 135069 28949 45174 چين تايپه 

 38636 268 2716 62 13875 9353 12362 زالند نو 

 951487 20699 2767 17826 295623 340634 273938 ژاپن

 10998 - 1 - 3758 2873 4366 سريالنكا 

 46403 238 - 2441 18555 18245 6924 سنگاپور 

 63345 - 2075 111 21429 18761 20969 فيليپين 

 486834 - 13556 2003 259606 148741 62928 كره جنوبي 

 132637 - 419 256 63205 41473 27284 مالزی

 947126 55269 173200 16794 388893 87199 225771  هندوستان

 43980 96 - - 3134 28689 12061 هنگ كنگ 

 130892 - 1756 - 69391 12397 47348 ويتنام 

 47155 6932 350 7 16684 7752 15430 ساير 

 8574613 505316 316553 105463 4728117 1209439 1709725 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 19836032 807261 562986 302733 8434557 4374854 5353641  كل جهان

 OECD  2920073 2941370 2983446 104406 123220 247744 9320259 كشورهای

 OECD 2433568 1433484 5451111 198327 439766 559517 10515773كشورهای غير 

 2706309 8923 46014 62077 997438 806700 785157 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
  گردد.یر شامل مصارف غیرمشخص می( سا4                                               گردد. ( بخا كشاورزی شامل اطالعات جنگل داری و شیالت نیز می1
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  2413-2415و  2445از انرژي خورشيدي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-50جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)نهايي  مصر  توليد

2445 2413 2410 2415 2445 2413 2410 

        آمريكاي شمالي 

 92772 89492 51650 121834 116043 98238 57291 اياالت متحده آمريكا 

 1702 1630 - 1702 1702 1630 ● كانادا 

 8064 7236 3540 11451 8064 7236 3540 مكزيك 

 102538 98358 55190 134987 125809 107104 60831 آمريكاي شمالي جمع 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 25541 23064 4270 ● 25541 23064 4270 برزيل

 335 311 2323 ● 1052 1019 2323 پرو

 780 780 - 780 780 788 - شيلي 

 26656 24155 6593 780 27373 24871 6593 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اورآسيا 

 519 498 96 ● 519 498 96 آلباني 

 26221 24408 10908 28003 26232 24409 10908 آلمان

 7561 7383 3816 7717 7629 7446 3816 اتريش 

 10831 10009 2569 102214 100519 88434 2572 اسپانيا 

 241 233 1 241 242 235 2 اسلواكي 

 455 440 - 455 455 440 - اسلووني

 2180 2097 1229 2180 2180 2097 1229 انگلستان 

 7517 7040 1144 8002 7519 7042 1144 ايتاليا

 511 472 19 549 511 472 19 ايرلند

 857 779 113 857 857 779 113 لژيك ب

 824 798 - ● 824 798 - بلغارستان 

 3218 3046 939 3360 3218 3046 939 پرتغال 

 33620 33284 16111 33955 33620 33284 16111 تركيه 

 665 630 103 742 665 630 103 جمهوری چك

 565 552 366 1421 1227 1027 419 دانمارک 

 23 9 - ● 23 9 - روماني 

 468 468 247 472 468 468 247 سوئد

 2212 2042 773 2433 2212 2042 773 سوئيس 

 4128 3748 1034 4252 4128 3748 1034 فرانسه 

 57 52 20 62 57 52 20 فنالند

 2796 2751 1729 ● 2796 2751 1729 قبرس

 385 341 96 ● 385 341 96 كرواسي

 13 12 7 ● 13 12 7 كوزوو 

 77 47 - ● 77 47 - جستانگر

 720 639 6 790 720 639 6 لهستان 

 128 122 10 148 128 122 10 لوكزامبورگ



      

 
  3145ترازنامه انرژي سال  544

 

 ... ادامه2413-2415و  2445 از انرژي خورشيدي در سال (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-50جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2445 2413 2410 2415 2445 2413 2410 

 178 173 22 ● 178 173 22 مالتا

 260 250 80 445 260 250 81 مجارستان 

 1128 1106 719 1137 1128 1106 719 هلند 

 8029 7831 4224 8217 8029 7831 4224 يونان 

 116387 111260 46381 207652 206819 190228 46439 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 6369 6071 2805 ● 6369 6071 2805 اردن

 - - - ● 2651 589 - امارات متحده عربي 

 46070 46070 30322 46070 46070 46070 30322 فلسطين اشغالي

 1015 894 314 ● 1015 894 314 لبنان

 53454 53035 33441 46070 56105 53624 33441 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 4241 3804 744 ● 4241 3804 744 آفريقای جنوبي

 - - 6 ● - - 6 بوتسوانا

 1817 1650 - ● 1817 1650 - تونس

 72 72 3 ● 72 72 3 ناميبيا

 6130 5526 753 ● 6130 5526 753 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 13218 13132 2623 13901 13260 13165 2629 استراليا

 834617 784229 115358 ● 834988 784513 115358 چين

 4318 4343 3754 ● 4317 4343 3753 چين تايپه

 364 364 240 364 364 364 240 زالند نو 

 15391 16905 26691 10793 15391 16906 26690 ژاپن 

 1193 1164 1454 1210 1193 1164 1454 كره جنوبي 

 23166 18703 4036 ● 23166 18703 4036 هندوستان

 892267 838840 154156 26268(3) 892679 839158 154160 يهجمع آسيا و اقيانوس

 1197432 1131174 296514 ● 1314915 1220511 302217 كل جهان 

 OECD  166655 371160 404871 415757 160951 283404 291126 كشورهای

 OECD 135562 849351 910044 ● 135563 847770 906306كشورهای غير 

 79946 75377 29394 ● 170378 154345 29452 روپاكشور اتحاديه ا 82

 .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 یك مرحله بین جذب اشعه خورشید توسط فن1

 باشد.می 4112( آخرین آمار مصرف نهایی مربوط به سال 4                                                گردد. مستقیم از آگ به صورت برق یا حرارت می

 باشند.      در دسترس نمیمقادیر                                                        گردد.می OECD( تنها شامل تولید كشورهای 3
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  2413-2415و  2445از انرژي زمين گرمايي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-55جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2445 2413 2410 2415 2445 2413 2410 

        آمريكاي شمالي 

 10969 10355 35661 383060 375852 369623 361437 االت متحده آمريكا اي

 - - - 133222 129902 131361 262764 مكزيك 

 10969 10355 35661 592984 (3) 505754 500984 624201 آمريكاي شمالي جمع 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 102 102 102 ● 102 102 102 اكوادور

 - - - ● 56088 56160 37836 السالوادور

 - - - ● 48654 48654 34794 كاستاريكا 

 - - - ● 8892 7632 5976 گواتماال 

 - - - ● 23832 24444 9756 نيكاراگوئه 

 102 102 102 ● 137568 136992 88464 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اورآسيا 

 3487 2852 1670 9908 7629 6140 1930 آلمان

 268 329 270 1345 1367 1527 1246 اتريش 

 789 758 305 827 789 758 305 اسپانيا 

 56 69 57 56 296 273 337 اسلواكي 

 1275 1250 - 1317 1337 1328 - اسلووني

 33 33 33 33 33 33 33 انگلستان 

 4660 4987 8916 228802 219177 210020 200597 ايتاليا

 4543 4087 3913 164383 172205 174325 74451 ايسلند 

 - - - 129 129 140 130 بلژيك 

 1400 1400 1368 ● 1400 1400 1368 بلغارستان 

 55 52 42 7399 7889 7551 2749 پرتغال 

 62425 61252 38763 199159 147528 110363 42161 تركيه 

 - - - 222 166 229 172 دانمارک 

 - - - ● 4780 4696 14760 روسيه 

 835 1049 717 ● 1183 1090 749 روماني

 12616 13630 6093 14380 12616 13630 6093 سوئيس

 234 187 - ● 235 188 - صربستان

 1280 1280 911 9248 9162 9039 7933 فرانسه 

        



      

 
  3145ترازنامه انرژي سال  544

 

 ... ادامه2413-2415و  2445از انرژي زمين گرمايي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-55جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2445 2413 2410 2415 2445 2413 2410 

 65 62 - ● 65 62 - قبرس

 446 286 - ● 446 286 - كرواسي

 546 520 410 ● 627 600 410 گرجستان 

 847 778 476 921 847 778 476 لهستان

 - - - ● 78 70 121 ليتواني

 4048 4104 3364 5664 5398 4720 3627 مجارستان 

 308 365 377 ● 359 417 421 مقدونيه 

 1502 993 - 2462 1502 993 - هلند 

 490 481 513 480 490 481 513 يونان 

 102208 100804 68198 501830 (3) 597733 551137 360582 جمع اروپا و اورآسيا 

 - - - - - - - خاورميانه 

        آفريقا 

 - - - ● 684 612 - يوپي ات

 - - - ● 146124 72252 36108 كنيا 

 - - - ● 146808 72864 36108 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 - - - 36 18 18 - استراليا

 - - - ● 722736 677808 475488 اندونزی 

 - - - ● 36 36 72 تايلند 

 196022 184691 94040 ● 200522 189191 98180 چين

 11662 10669 9400 200299 200145 177600 82993 زالند نو 

 7242 7343 9084 99030 100025 100791 125210 ژاپن 

 - - - ● 371088 345780 356472 فيليپين 

 4542 3642 107 4899 4542 3641 107 كره جنوبي 

 219468 206345 112631 289780 (3) 1599112 1494865 1138522 جمع آسيا و اقيانوسيه

 332747 317606 216592 ● 2986975 2756842 2247877 كل جهان 

 OECD  1175264 1325362 1399044 1467281 119578 128944 132789 كشورهای

 OECD 1072613 1431480 1587931 ● 97014 188662 199958كشورهای غير 

 21536 20763 18642 ● 259383 246918 222286 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
های موجود در آوریاشد كه توسط فنبته زمین )به صورت آب داغ یا حرارت( میساستفاده از انرژی موجود در پو ،( استفاده مستقیم از انرژی زمین گرمایی1

 رود. نواحی دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی به صورت مستقیم برای گرمایا، كشاورزی و سایر موارد از این دست به كار می

 باشد.می 4113( آخرین آمار مصرف نهایی مربوط به سال 4

 باشند.  در دسترس نمیمقادیر                                                        گردد.می OECD( تنها شامل تولید كشورهای 3
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 در روز( معادل نفت خام )هزار بشكه     2410-2415 و 2445هاي هاي زيستي در جهان طي سال ( : توليد سوخت2-54جدول )

 2415 2410 2413 2445 نام كشور
 2415/ 2410تغييرات 

 )درصد(

 2415سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 41.4 2.9 622.1 604.8 571.5 150.2 اياالت متحده آمريكا

 1.4 4.1- 21.3 22.2 19.5 2.7 كانادا 

 0.1 - 1.1 1.1 1.1 - مكزيك

 42.9 2.6 644.5 628.0 592.1 152.8 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 2.6 23.9- 39.4 51.7 40.3 0.2 آرژانتين

 23.6 6.8 354.1 331.7 315.0 157.3 برزيل

 0.9 2.4 13.4 13.1 12.6 0.3 كلمبيا

 0.8 - 12.0 12.0 11.4 3.7 ساير

 27.9 2.6 419.0 408.6 379.3 161.5 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 4.2 7.1- 62.8 67.7 52.9 30.6 آلمان

 0.5 16.4 7.2 6.2 7.1 1.4 اتريش 

 1.3 1.7 20.2 19.8 14.2 5.7 اسپانيا 

 0.5 - 7.2 7.2 9.7 0.8 انگلستان

 0.8 8.7 12.5 11.5 9.0 6.8 ايتاليا 

 0.7 3.1- 10.3 10.7 10.1 ◊  بلژيك 

 0.4 4.6 6.3 6.0 5.5 ◊ پرتغال 

 0.9 9.5- 14.1 15.6 10.9 1.0 سوئد 

 3.5 0.4- 52.1 52.3 44.6 8.8 فرانسه 

 0.1 25.5 1.3 1.0 1.0 0.1 فنالند 

 1.2 20.5 17.7 14.7 13.5 2.2 لهستان 

 2.3 - 35.1 35.1 29.0 0.1 هلند 

 1.9 2.6- 28.8 29.5 28.9 5.9 ساير

 18.3 0.6- 275.6 277.3 236.5 63.4 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 ◊ - 0.1 0.1 0.1 - جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 0.1 28.1 1.4 1.1 0.7 0.1 ريقا جمع آف

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.3 14.8 4.1 3.6 3.8 0.4 استراليا 

 1.8 46.9- 27.0 50.8 34.9 0.2 اندونزی

 2.0 7.5 30.3 28.2 25.1 1.0 تايلند

 3.2 10.1 48.8 44.3 42.2 12.5 چين

 0.5 15.9 7.5 6.5 6.2 0.2 كره جنوبي 

 0.5 13.1 7.3 6.4 5.0 2.3 هندوستان 

 2.5 6.2 37.4 35.2 24.8 0.2 ساير

 10.8 7.2- 162.4 175.0 142.0 16.8 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 0.9 1503.0 1490.1 1350.6 394.6 كل جهان 
 OECD  216.4 830.9 907.8 924.2 1.8 61.5كشورهای 

 OECD 178.2 519.7 582.3 578.7 -0.6 38.5كشورهای غير 

 18.2 0.6- 273.4 275.2 234.4 62.9 اديه اروپا اتح

BP Amoco Statistical Review of World Energy, Edition  2016.      مأخذ:

  باشند. می 10/1مقادیر كمتر از
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  5241در سال  OECDات برق در كشورهاي ( : قيمت و درصد مالي2-51جدول )  
 / كيلووات ساعت(سنت)

 نام كشور 
 خانگي صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

     آمريكاي شمالي

 ● 12.7 ● 6.9 اياالت متحده آمريكا 

 10.1 10.7 11.7 7.6 كانادا 

 13.8 7.5 16.6 8.2 مكزيك 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 16.0 15.8 1.2 11.5 لي شي

      اروپا 

 51.5 32.7 46.8 14.5 آلمان 

 36.7 22.2 28.3 10.7 اتريش 

 ● ● ● ● اسپانيا  

 27.2 13.9 15.1 9.8 استوني

 16.7 17.1 1.1 13.1 اسلواكي 

 30.0 17.6 14.5 8.8 اسلووني 

 4.8 23.6 2.6 14.5 انگلستان

 39.7 25.8 ● ● ايتاليا 

 11.9 25.2 - 13.2 ايرلند 

 23.7 22.7 18.1 10.7 بلژيك 

 19.1 25.3 0.9 12.7 پرتغال 

 21.5 14.5 18.5 11.2 تركيه 

 18.2 14.7 1.2 9.8 جمهوری چك 

 57.2 33.7 0.7 8.6 دانمارک 

 39.3 20.6 1.0 5.9 سوئد 

 13.0 14.5 9.3 12.2 سوئيس 

 34.3 18.2 22.4 11.0 فرانسه 

 34.2 16.9 9.2 8.5 فنالند 

 25.4 18.9 13.3 7.2 لوكزامبورگ 

 33.9 18.0 21.6 13.7 التويا

 21.9 16.4 5.9 9.0 لهستان 

 21.3 12.8 9.8 10.0 مجارستان 

 38.2 9.5 20.0 3.5 نروژ 

 26.4 20.7 16.6 8.9 هلند 

 31.1 19.6 12.9 10.5 يونان 

     خاورميانه 

 15.3 14.6 - 9.1 فلسطين اشغالي 

     آسيا و اقيانوسيه 

 ● 21.6 ● ● استراليا 

 13.0 19.6 ● ● زالندنو 

 8.8 22.5 ● 16.2 ژاپن 

 ● 10.3 ● ● كره جنوبي 

 ● OECD 9.9 ● 16.1كل كشورهاي 

 . IEA, Energy Prices & Taxes, Third Quarter 2016                                                                                               مأخذ:
   باشند.         در دسترس نمیمقادیر 
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  2415هاي فتوولتائيک نصب شده در برخي از كشورهاي منتخب در سال يستمقيمت س( : 2-54جدول )   
 )دالر / وات(

 نام كشور

 متصل به شبكه خارج از شبكه

 1كمتر از 

 كيلووات 

 1بيشتر از 

 كيلووات
 صنعت تجاري انگيخ

هاي سازه

نصب شده بر 

 روي زمين

       آمريكاي شمالي

 1.54-1.33 2.03 - 3.50 - - اياالت متحده آمريكا 

 2.03-1.56 1.72 2.27 2.81 - - كانادا

       اروپا 

 1.11> - 1.44-1.11 1.89-1.44 - - آلمان

 - 1.11 1.41 1.84 5.55 5.55 اتريش

 - - 1.33-0.89 1.66-1.55 3.11-2.22 3.33-2.77 اسپانيا 

 1.52-1.23 - - 2.52-1.93 - - ايتاليا 

 - 1.55-1.33 1.66-1.33 2.11-1.66 - - بلژيك  

 0.89-0.78 1.11 1.55 2.44 2.99 3.33 پرتغال 

 1.34-0.74 1.93-1.19 2.38-1.34 2.68-1.48 6.69-2.97 4.46-2.23 دانمارک 

 - 1.87-1.35 3.12-1.56 4.16-2.60 12.48-4.16 15.59-6.32 سوئيس

 1.22 1.40 1.51 1.78 2.38 2.96 سوئد 

 1.44-1.00 - 2.55-1.66 3.33-2.66 - - فرانسه

 1.44-1.22 1.50-1.16 1.55-1.28 1.94-1.61 3.88 5.55 فنالند 

 - 1.61 1.86 2.23 18.59-8.68 12.40-7.44 نروژ

             آسيا و اقيانوسيه  

 1.64 - 1.34 1.78 8.26-5.63 11.26-6.75 استراليا 

 1.58-1.12 1.61-1.45 1.61-1.45 2.12-1.75 6.13-5.69 6.13-5.69 تايلند 

 1.27-1.11 - 1.11-0.95 1.11-0.95 - - چين

 1.98 - 2.11 2.87 - - ژاپن 

 - - 2.03-1.94 1.77-1.32 - - كره

 - 1.77 1.75 1.99 - - مالزی 

  .IEA, International Energy Agency, Trends in Photovoltaic Applications, Report 2016                                       مأخذ:
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 2415در سال   OECDكنندگان نهايي برق در كشورهاي  ( : شاخص قيمت اسمي و واقعي مصر 2-54جدول )
   (344= 2434)سال  

 نام كشور
 واقعيقيمت اخص ش اسميقيمت شاخص 

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

       آمريكاي شمالي 

 99.5 96.0 100.7 107.5 101.6 109.5 اياالت متحده آمريكا 

 112.7 116.6 109.3 123.4 128.6 118.8 كانادا

 83.8 82.2 88.4 100.4 98.7 105.6 مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 81.9 ● 81.9 97.0 ● 97.0 شيلي 

       اروپا و اورآسيا 

 118.1 122.7 114.6 124.7 127.5 122.5 آلمان

 89.1 85.0 92.7 96.4 89.1 102.7 اتريش

 107.6 111.4 105.6 114.2 117.5 112.5 اسپانيا 

 118.4 119.3 117.6 128.5 125.7 131.1 استوني

 90.5 91.6 88.3 92.9 91.4 96.0 اسلواكي 

 93.2 82.2 107.1 98.5 86.6 113.5 اسلووني 

 113.1 114.0 112.6 126.3 119.4 130.2 انگلستان 

 113.9 116.8 108.8 120.1 121.8 117.0 ايتاليا 

 117.4 108.5 123.7 123.5 115.2 129.6 ايرلند

 104.4 101.4 107.7 109.5 102.6 117.0 بلژيك 

 127.3 122.1 131.2 133.2 123.3 140.4 پرتغال 

 93.9 91.5 98.1 138.0 134.8 143.3 تركيه

 88.3 83.2 94.7 93.8 87.5 101.8 جمهوری چك

 101.1 83.5 105.7 108.4 89.7 113.3 دانمارک 

 81.6 70.5 88.4 84.0 71.5 91.6 سوئد 

 107.5 107.3 107.6 103.7 100.7 105.6 سوئيس 

 122.7 119.7 124.2 128.5 123.0 131.1 فرانسه 

 103.0 100.2 105.7 110.7 106.3 115.0 فنالند 

 80.8 72.5 95.7 84.9 74.1 104.6 لوكزامبورگ 

 96.4 88.3 105.8 103.0 93.2 114.4 لهستان 

 80.5 91.9 70.7 89.0 101.0 78.8 مجارستان 

 63.4 58.2 66.0 69.1 64.0 71.7 نروژ 

 96.3 88.4 102.3 102.7 91.0 111.7 هلند 

 134.5 111.8 146.8 134.8 110.4 147.9 يونان 

       خاورميانه 

 102.2 ● 102.2 109.1 ● 109.1 فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 87.4 91.2 84.2 96.0 98.1 94.3 استراليا 

 106.5 105.6 106.9 113.3 108.9 115.3 زالندنو 

 128.8 137.0 122.9 131.7 137.8 127.3 ژاپن 

 104.1 102.3 110.1 103.6 98.3 120.9 كره جنوبي 

 OECD 114.4 110.7 112.5 105.3 104.7 105.0كل  كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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هاي  ( : شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي برق در برخي از كشورهاي جهان طي سال2-44جدول )

 2415و  2410، 2445

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2415 2410 2445 سال پايه 2415 2410 2445 سال پايه

         آمريكاي شمالي 

 209.2 208.0 150.8 100=84-1982 223.7 218.0 156.2 100=1982 آمريكا اياالت متحده 

 142.9 138.4 104.9 100=2002 103.2 100.0 82.1 100=2014 كانادا 

 91.0 92.7 68.0 دسامبر 2102=011 92.5 112.0 61.7 100=2012ژوئن مكزيك

         اروپا  و  اورآسيا 

 100.0 100.8 61.6 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 100.0 99.4 78.0 100=2015 ● ● ● - اتريش

 100.0 100.5 61.0 100=2015 ● ● ● - اسپانيا 

 100.0 104.5 58.6 100=2015 ● ● ● - استوني

 100.0 103.9 93.8 100=2015 ● ● ● 100=1995 اسلواكي 

 100.0 98.9 59.1 100=2015 ● ● ● - اسلووني 

 128.0 128.4 64.6 100=2010 122.1 120.6 60.2 100=2010 انگلستان 

 100.0 101.2 71.0 100=2015 ● ● ● - ايتاليا 

 232.1 232.5 153.9 100=1995 99.1 107.0 80.2 100=2010 ايرلند

 100.6 89.9 70.5 100=2013 115.5 107.3 90.8 100=2010 بلژيك 

 100.0 96.6 61.1 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 100.0 93.9 39.4 100=2015 238.9 233.8 102.0 100=2003 تركيه

 178.6 179.3 126.8 100=2000 164.6 169.1 122.5 100=2000 جمهوری چك

 100.0 99.1 75.8 100=2015 ● ● ● - دانمارک 

 176.2 183.7 148.6 100=2000 ● ● ● - سوئد 

 105.5 103.6 93.6 100=1995 91.1 89.1 87.2 100=1995 سوئيس 

 100.0 95.4 71.5 100=2015 112.2 109.3 90.4 100=2010 فرانسه 

 239.7 238.6 146.8 100=1990 268.6 272.9 167.0 100=1990 فنالند 

 100.0 78.4 37.8 100=2015 ● ● ● - التويا

 100.0 98.4 85.5 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ 

 209.2 205.9 135.6 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 562.0 580.1 358.1 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 190.8 198.1 158.4 100=1998 ● ● ● 100=1995 نروژ 

 138.7 139.8 133.9 100=2000 105.7 129.9 110.0 100=2000 هلند 

 161.3 158.0 83.1 100=2009 126.9 130.3 76.6 100=2010 يونان 

            آسيا و اقيانوسيه 

 119.1 121.6 55.8 100=12-2011 118.0 124.4 63.0 100=12-2011 استراليا 

 4Q1997=100 126.3 156.8 154.2 2Q2006=100 94.4 144.9 146.4 زالندنو 

 125.1 126.0 99.0 100=2010 134.7 135.8 97.9 100=2010 ژاپن 

 108.6 110.5 97.3 100=2010 126.8 127.5 86.1 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند.    مقادیر در دسترس نمی 
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  2065اورانیوم جهان در ابتدای سال قابل استحصال  (6)کل ذخایر شناخته شده  ( :2-16جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور
 محدوده هزینه 

دالر بر  00کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  00کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  630کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  210کمتر از 
 وگرم اورانیومکیل

     آمریكای شمالي

 138200 62900 17400 - اياالت متحده آمريكا 

 703600 509000 321800 251200 کانادا 

 3400 2700 1800 600 (1)مكزيک 

 845200 574600 341000 251800 جمع آمریكای شمالي

     مرکزی و جنوبيآمریكای 

 19600 18500 9100 2400 آرژانتین 

 276800 276800 229400 138100 (1)  برزيل

 33400 33400 33400 - (1)پرو  

 1500 - - - شیلی 

 331300 328700 271900 140500  جمع آمریكای مرکزی و جنوبي

         اروپا و اورآسیا 

 7000 - - -  (3)آلمان 

 130100 130100 58200 58200    (2)ازبكستان 

 33900 - - - اسپانیا 

 15500 15500 12700 - (4و  1)واکی اسل

 9200 9200 5500 - (5و  3و  1)اسلوونی 

 220700 115800 58900 - اوکراين 

 6100 6100 6100 - (5و  3)ايتالیا  

 7000 7000 5500 - (5و  3)پرتغال 

 6600 6600 6600 - (4و 1)ترکیه 

 119300 1300 - - (4و 1)جمهوري چک 

 695200 507800 47700 - (4)روسیه 

 6600 6600 - - (5و  3و  2)رومانی  

 9600 9600 - - (5و  3و  2و  1)سوئد  

 1200 1200 - - (3و  1)فنالند 

 941600 745300 667200 97500  (1)قزاقستان 

 228000 - - - گرينلند 

 13500 - - - (3و  1)مجارستان 

 7000 - - - (5و  3)يونان  

 2458100 1562100 868400 155700 ااروپا و اورآسیجمع 

     خاورمیانه 

 47700 47700 - - (4و  1)اردن 

 3900 3900 - - (1) ايران

 51600 51600 - - خاورمیانه جمع 

     آفریقا 

 449300 322400 229500 - آفريقاي جنوبی 

 32000 32000 - - (5و  2)آفريقاي مرکزي 

 19500 - - - (3و  1)الجزاير  



      

 
  3195ل ترازنامه انرژي سا 566

 

 ... ادامه2065اورانیوم جهان در ابتدای سال قابل استحصال  (6)کل ذخایر شناخته شده  ( :2-16جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور
 محدوده هزینه 

دالر بر  00کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  00کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  630کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

الر بر د 210کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

 73500 73500 - - (2)بوتسوانا 

 58100 58100 46800 - (5و  4و 2)تانزانیا  

 24600 24600 - - (5و  3و  2)زامبیا  

 1400 - - - (1)زيمباوه  

 7600 - - - (5و  3و  2و  1)سومالی 

 2700 - - - (5و  3و  2و  1) جمهوري دمكراتیک کنگو

 2400 - - - (5و  2و  1)چاد 

 5800 4800 - - (5و  3)گابن 

 14300 6200 - -  (2)ماالوي 

 13000 13000 - - (2و  1)مالی 

 1900 - - - (5و  3و  1)مصر 

 23800 16400 - - (2)موريتانی 

 463000 267000 - - (2)نامیبیا  

 411300 291500 17700 - (2)نیجر

 1604200 1109500 294000 - آفریقا جمع 

     آسیا و اقیانوسیه 

 1664100 1780800 استرالیا 

 7200 7200 1500 - (4و  1)اندونزي 

 272500 272500 206300 98900 (1)چین 

 6600 6600 - - (3)ژاپن 

 141500 141500 141500 - مغولستان 

 3900 - - - (1)ويتنام 

 138700 (6)هندوستان 

 2351200 2091900 349300 98900 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 2900966 0208066 7070266 909666 (7)جمع کل 

 Energy Agency        (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand16, Uranium 20مأخذ: 
and the International Atomic Energy Agency).   

 گردد: میشناخته شده شده شامل ذخایر قطعی و احتمالی ذخایر شناخته کل مالحظات: 
 شده است. لیتعد یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب دیتول ینیب شیکشورها و  روش پ  یدر جا ریاخذ افتیباز بیشناخته شده  با استفاده از ضرا ریذخا (1
 باشند. می برآوردیمقادیر ( 2
 باشد.سال اخیر می 5( برآورد براساس 4                                                          سال اخیر صورت نگرفته است.  5( برآورد طی 3
  است.  "Red Book"های سابق ها مربوط به گزارشگزارش نشده و داده 5201برای سال ( رقمی 5
 کیلوگرم اورانیوم لحاظ شده است. دالر بر 260محدوده هزینه منابع، ارائه نشده است. لذا مقادیر در ستون کمتر از ( 6
اینكه برخی ازکشورها برآوردهای ذخایر کم هزینه خود را به دلیلل محرمانله   دلیل دالر بر کیلوگرم اورانیوم به  00و  40مربوط به کمتر از  هایجمع ستون(  7

                                                    اعالم ننموده اند، بیشتر از مقدار اعالم شده در جدول است. دیگری و یا هر دلیلبودن 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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  2065و  2063های کشورها بین سالاورانیوم ذخایر شناخته شده تغییرات  ( :2-12جدول )
 تن اورانيوم(هزار )

 تغییرات  2065 2063 گروه هزینه / کشور نام مناطق

     آمریكای شمالي 

 تحده آمريكااياالت م

    ذخایر قطعی:

 21.7- 17.4 39.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 144.5- 62.9 207.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 333.9- 138.2 472.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 کانادا

    ذخایر قطعی:

 30.1- 226.1 256.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 78.8- 240.1 318.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 16.7 374.2 357.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 31.9 486.4 454.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 40.5- 25.1 65.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 17.6- 81.8 99.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 1.6- 134.8 136.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 21.2 217.2 196.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

     آمریكای مرکزی و جنوبي

 پرو 

    ذخایر قطعی:

 12.6 14.0 1.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 12.6 14.0 1.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 12.6 14.0 1.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 17.9 19.4 1.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 17.9 19.4 1.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 17.9 19.4 1.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260 کمتر از

     اروپا و اورآسیا

 ازبكستان

    ذخایر قطعی:

 4.8- 36.9 41.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 4.8- 54.6 59.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 4.8- 54.6 59.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی یر ذخا

 3.4- 21.3 24.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 43.6 75.5 31.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 43.6 75.5 31.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 اسپانیا
    :احتمالی ذخایر 

 21.0 21.0 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 روسیه

    ذخایر قطعی:

 15.5 27.3 11.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 11.9 228.4 216.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 11.9 273.8 261.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 10.1- 20.4 30.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 10.0- 279.4 289.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 5.9- 421.4 427.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 
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 ... ادامه 2065و  2063های کشورها بین سالاورانیوم ذخایر شناخته شده تغییرات  ( :2-12جدول )
 تن اورانيوم(هزار )

 تغییرات  2065 2063 گروه هزینه مناطق نام 

 قزاقستان

    ذخایر قطعی:

 29.6 229.3 199.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 9.8- 275.8 285.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 9.8- 363.2 373.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 121.9 437.9 316.0 اورانیومدالر بر کیلوگرم  00کمتر از 

 76.0 469.5 393.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 76.0 578.4 502.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 گرينلند

    ذخایر قطعی:

 102.8 102.8 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 96.0- 125.0 221.0 بر کیلوگرم اورانیومدالر  260کمتر از 

     خاورمیانه 

 اردن

    :احتمالی ذخایر 

 7.7 47.7 40.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 7.7 47.7 40.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260 کمتر از

     آفریقا 

 آفريقاي جنوبی

    ذخایر قطعی:

 54.9 167.9 113.0 اورانیوم دالر بر کیلوگرم 00کمتر از 

 62.3 237.6 175.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 25.9 259.6 233.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 4.6- 61.7 66.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 78.0- 84.8 162.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 27.4- 189.7 217.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 بوتسوانا

    ذخایر قطعی:

 0.9 13.7 12.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 0.9 13.7 12.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 3.8 59.8 56.0 نیومدالر بر کیلوگرم اورا 130کمتر از 

 3.8 59.8 56.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 موريتانی

    :احتمالی ذخایر 

 16.0 15.7 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 23.0 22.8 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 
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 ... ادامه 2065و  2063های ورها بین سالکشاورانیوم ذخایر شناخته شده تغییرات  ( :2-12جدول ) 
 تن اورانيوم(هزار )

 تغییرات  2065 2063 گروه هزینه نام کشور 

 نامیبیا

    ذخایر قطعی:

 58.6- 189.6 248.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 1.9 298.4 296.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 57.1- 77.5 134.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 5.5 164.6 159.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 نیجر

    ذخایر قطعی:

 2.9 17.7 14.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 89.7- 235.3 325.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 9.0- 316.0 325.0 ر بر کیلوگرم اورانیومدال 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 23.7- 56.2 79.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 15.4 95.3 79.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

     آسیا و اقیانوسیه

 استرالیا

    ذخایر قطعی:

 38.8- 1135.2 1174.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 58.0- 1150.0 1208.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 3.2- 528.9 532.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 40.5 630.8 590.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 چین

    ذخایر قطعی:

 12.9- 38.9 51.8 وگرم اورانیومدالر بر کیل 40کمتر از 

 1.2 95.0 93.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 8.3 128.3 120.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 8.3 128.3 120.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 46.1 60.0 13.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 86.4 111.2 24.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 00کمتر از 

 65.1 144.2 79.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 65.1 144.2 79.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    ذخایر قطعی: هندوستان

 23.2 121.0 97.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم260کمتر از  

    :احتمالیایر ذخ 

 5.8- 16.3 22.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از  

 Energy Agency        (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand16, Uranium 20مأخذ: 
  and the International Atomic Energy Agency). 
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  2065سال بتدای ورانیوم جهان در اقطعي و احتمالي ا (6)شده ذخایر شناخته  ( :2-13جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور

 ذخایر احتمالي محدوده هزینه ذخایر قطعيمحدوده هزینه 
 00کمتر از 

دالر بر 
کیلوگرم 
 اورانیوم

 00کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  630

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
ر دال 210

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

 00کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

 00کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  630

یلوگرم کبر 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  210

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

         آمریكای شمالي

 - - - - 138200 62900 17400 - اياالت متحده آمريكا 

 217200 134800 81800 25100 486400 374200 240100 226100 کانادا 

 1600 900 600 600 1800 1800 1200 - (1)مكزيک 

 218800 135700 82400 25700 626400 438900 258700 226100 جمع آمریكای شمالي

         مرکزی و جنوبيآمریكای 

 11000 9900 4000 2400 8600 8600 5100 - آرژانتین 

 120900 120900 73500 - 155900 155900 155900 138100 (1)برزيل 

 19400 19400 19400 - 14000 14000 14000 - (1)پرو 

 900 - - - 600 - - - شیلی

 152200 150200 96900 2400 179100 178500 175000 138100  جمع آمریكای مرکزی و جنوبي

         اروپا و اورآسیا 

 4000 - - - 3000 - - -  (4)آلمان 

 75500 75500 21300 21300 54600 54600 36900 36900    (6)ازبكستان 

 21000 - - - 12900 - - - اسپانیا 

 6700 6700 3900 - 8800 8800 8800 - (4و  1)اسلواکی 

 7500 7500 3800 - 1700 1700 1700 - (5و  3و  1)اسلوونی 

 81300 32900 16900 - 139400 82900 42000 - اوکراين 

 1300 1300 1300 - 4800 4800 4800 - (5و  3)ايتالیا  

 1000 1000 1000 - 6000 6000 4500 - (5و  3)پرتغال 

 500 500 500 - 6100 6100 6100 - (4و  1)ترکیه 

 68300 100 - - 51000 1200 - - (4و  1)جمهوري چک  

 421400 279400 20400 - 273800 228400 27300 - (4)روسیه 

 3600 3600 - - 3000 3000 - - (5و  3و  2)رومانی  

 4700 4700 - - 4900 4900 - - (5و  3و  2و  1)سوئد 

 - - - - 1200 1200 - - (3و 1)فنالند 

 578400 469500 437900 59000 363200 275800 229300 38500  (1)قزاقستان 

 125100 - - - 102800 - - - گرينلند 

 13500 - - - - - - - (3و 1)مجارستان 

 6000 - - - 1000 - - - (5و  3)يونان  

 1419800 882700 507000 80300 1038200 679400 361400 75400 اروپا و اورآسیاجمع 

         خاورمیانه 

 47700 47700 - -  - - - (4و  1)اردن 

 2700 2700 - - 1200 1200 - - (1) ايران

 50400 50400 - - 1200 1200 - - میانه خاورجمع 

         آفریقا 

 189700 84800 61700 - 259600 237600 167900 - آفريقاي جنوبی 

 - - - - 32000 32000 - - (5و  2)آفريقاي مرکزي 

 - - - - 19500 - - - (3و  1)الجزاير  

 59800 59800 - - 13700 13700 - - (2)بوتسوانا 

 17700 17700 8500 - 40400 40400 38300 - (5و  4و  2)تانزانیا  
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 ... ادامه2065سال بتدای ورانیوم جهان در اقطعي و احتمالي ا (6)ذخایر شناخته شده  ( :2-13جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور

 محدوده هزینه ذخایر احتمالي محدوده هزینه ذخایر قطعي
 00کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 00کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  630

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  210

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 00کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 00کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  630

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  210

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 14700 14700  - 9900 9900 - - (5و  3و  2)زامبیا 

 - - - - 1400 - - - (1)زيمباوه  

 2600 - - - 5000 - - - (5و  3و  2و  1)سومالی 
 1300 - - - 1400 - - - (5و  3و  2و  1)جمهوري دمكراتیک کنگو 

 2400 - - - - - - - (5و  2و  1)چاد 

 1000 - - - 4800 4800 - - (5و  3)گابن 

 4600 1800 - - 9700 4400 - -  (2)ماالوي 

 4500 4500 - - 8500 8500 - - (2و  1)مالی 

 1900 - - - - - - - (5و  3و  1)مصر 

   700 1000 - - 15700 22800 (2)موريتانی 

 164600 77500 - - 298400 189600 - - (2)نامیبیا  

 95300 56200 - - 316000 235300 17700 - (2)نیجر

 582900 332700 70200 - 1021300 776900 223900 - آفریقا جمع 
         آسیا و اقیانوسیه 

   1135200 1150000   528900 630800 استرالیا 
 1900 1900 - - 5300 5300 1500 - (4و  1)اندونزي 

 144200 144200 111200 60000 128300 128300 95000 38900 (1)چین 
 - - - - 6600 6600 - - (3)ژاپن 

 33400 33400 33400 - 108100 108100 108100 - مغولستان 
 3000 - - - 900 - - - (1)ويتنام 

    121000    17700 (6)هندوستان 
 831000 708400 144600 60000 1520200 1383500 204600 38900 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 3255100 2260100 901100 168400 4386400 3458400 1223600 478500 (7)جمع کل 

 Energy Agency    (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand, 61Uranium 20    مأخذ: 
  and the International Atomic Energy Agency). 

 گردد: میشناخته شده احتمالی  ذخایر شناخته شده شامل ذخایر قطعی وکل مالحظات: 
 ومیل و اوران رنلد یگیگردد که در حال حاضر مورد برداشلت قلرار م   یاطالق م یه آن دسته از مخازنب ) Resources)Reasonably Assured ذخایر قطعی

 قابل برآورد است.   قیبصورت دق تیفیارزش و ک زان،یقابل استحصال از آن به لحاظ م
 یشناسل  نیزمل  یبلاال  اریتوجه به شواهد بس ابگردد که وجود آن در منطقه  یاطالق م ی( به آن دسته از مخازنferred ResourcesIn) ایو  یاحتمال ریذخا

 زانیل م نیلی انجلام نشلده تع   ریذخلا  نیل ا یاستخراج بر رو نكهیا لیقرار داده، اما به دل دیدر منطقه وجود آن را مورد تائ یاکتشاف اتیعمل ایاثبات شده است و 
 .ستیقابل استخراج در آن ممكن ن ومیاوران قیقد
 شده است. لیتعد یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب دیتول ینیب شیکشورها و  روش پ  یدر جا ریاخذ افتیباز بیشناخته شده  با استفاده از ضرا ریذخا (1
 باشند. می برآوردیمقادیر ( 2
 سال اخیر صورت نگرفته است. 5( برآورد طی 3
 باشد.سال اخیر می 5براساس  ( برآورد4
  است.  "Red Book"های سابق ها مربوط به گزارشگزارش نشده و داده 5201برای سال رقمی  (5
 دالر بر کیلوگرم اورانیوم لحاظ شده است. 260محدوده هزینه منابع، ارائه نشده است. لذا مقادیر در ستون کمتر از ( 6
برخی ازکشورها برآوردهای ذخایر کم هزینه خود را به دلیل محرمانه دلیل اینكه دالر بر کیلوگرم اورانیوم به  00و  04مربوط به کمتر از  هایجمع ستون( 7

                                                    اعالم ننموده اند، بیشتر از مقدار اعالم شده در جدول است.و یا هر دلیل دیگری بودن 

  باشند. س نمیمقادیر در دستر 
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 2065سال انتهای ورانیوم جهان در اممكن و فرضي ذخایر  ( :2-10جدول )
 تن اورانيوم(هزار )

 نام کشور

 ذخایر فرضيمحدوده هزینه  ذخایر ممكنمحدوده هزینه 

دالر  00کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  630کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  210کمتر از 

 بر کیلوگرم

 اورانیوم

 630کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 210کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 جمع نامشخص

        آمریكای شمالي

 ● ● ● ● ● ● ● اياالت متحده آمريكا 

 700.0 - 700.0 700.0 150.0 150.0 50.0 کانادا

 10.0 10.0 ● ● 3.0 3.0 ● (2)مكزيک 

 710.0 10.0 700.0 700.0 153.0 153.0 50.0  جمع آمریكای شمالي

        آمریكای مرکزی و جنوبي

 56.4 ● 56.4 ● 13.8 13.8 ● آرژانتین 

 500.0 500.0 ● ● 300.0 300.0 300.0 (1)برزيل 

(1)پرو 
 6.6 20.0 20.0 19.7 19.7 - 19.7 

 2.4 2.4 - - 2.3 - - (1)شیلی 

 11.0 11.0 217.0 217.0 ● 217.0 (2)کلمبیا 

 ● ● - - 163.0 163.0 (2)ونزوئال 

 958.5 665.4 293.1 236.7 347.1 344.8 306.6 جمع آمریكای مرکزی و جنوبي 

        اروپا و اورآسیا 

(1)آلمان 
 ● ● ● ● ● 74.0 74.0 

 - - - - 24.8 24.8 24.8 (2)ازبكستان 

 - - - - 10.9 3.7 - (3)اسلواکی 

 - - - - 1.1 1.1 - (2)اسلوونی 

 375.0 255.0 120.0 - 22.5 8.4 - اوکراين

 10.0 - 10.0 10.0 - - - (1)ايتالیا 

(2)بلغارستان 
 ● ● 25.0 ● ● ● ● 

(2) پرتغال
 1.0 1.5 1.5 ● ● ● ● 

 17.0 17.0 - - 223.0 0.3 - جمهوري چک 

 538.0 538.0 ● ● 126.3 126.3 - روسیه 

 3.0 ● 3.0 3.0 3.0 3.0 ● (2)رومانی 

 300.0 ● 300.0 266.9 235.6 234.1 121.4 قزاقستان

 20.0 20.0 - - - - - لهستان

 - - - - 13.4 - - (1)مجارستان  
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 ... ادامه2065اورانیوم جهان در انتهای سال ممكن و فرضي ذخایر  ( :2-10جدول )
 تن اورانيوم()هزار  

 نام کشور

 ذخایر فرضي ه محدوده هزین ذخایر ممكنمحدوده هزینه 

دالر  00کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  630کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  210کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 630کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 210کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 جمع نامشخص

 ● ● ● ● 6.0 6.0 6.0 (2)يونان 

 1337.0 904.0 433.0 279.9 693.1 409.2 153.2 ورآسیا جمع اروپا و ا

          خاورمیانه 

(1)اردن  
 - - - - 50.0 ● 50.0 

 32.7 32.7 - - 12.4 12.4 - (3) ايران

 82.7 32.7 50.0 - 12.4 12.4 - جمع خاورمیانه 

               آفریقا 

 691.0 280.0 411.0 243.0 159.0 74.0 - آفريقاي جنوبی

 25.0 ● 25.0 25.0 - - - (2)زيمباوه 

 19.6 19.6 ● ● - - - (4) موريتانی 

 110.7 110.7 - - 57.0 - - (4)نامیبیا 

 51.3 ● 51.3 - 13.6 13.6 ●  (2)نیجر

 897.6 410.3 487.3 268.0 229.6 87.6 ● جمع آفریقا 

          آسیا و اقیانوسیه 

 - - - - 27.6 - - اندونزي 

 4.1 ● 4.1 4.1 3.6 3.6 3.6 (2)ینچ

 1390.0 ● 1390.0 1390.0 21.0 21.0 21.0 (1)مغولستان 

 321.6 321.6 ● ● 81.2 ● ● ويتنام 

 46.6 46.6 ● ● 106.0 ● ●  هندوستان

 1762.3 368.2 1394.1 1394.1 239.4 24.6 24.6 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 5748.1 2390.6 3357.5 2878.7 1674.6 1031.6 534.4 جمع کل

 Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy AgencyResources -61Uranium 20 ,       مأخذ:
  and the International Atomic Energy Agency).  

 گردد: ذخایر کشف نشده شامل ذخایر ممكن و فرضی میمالحظات: 
گردد که در شرایط مساعد منطقله بله لحلاظ زملین شناسلی و      به آن دسته از ذخایری اطالق می  ticated Resources)(Prognos ذخایر ممكن  -

 باشد.  معدنی و با توجه به ذخایر کشف شده قبلی در منطقه مورد نظر احتمال وجود آن بسیار باال می
 ای احتملال وجلود آن  گردد که فقط به لحاظ شرایط مسلاعد منطقله  اطالق می به آن دسته از ذخایری  (Speculative Resources) ذخایر فرضی  -     

 شود اما عملیات اکتشافی جهت تائید آن هنوز انجام نگرفته است.  حدس زده می
  اند.سال اخیر به روز نشده 5اند اما در شده گزارش 2015ارقام در سال ( 1
 های گذشته است. سالگزارش نشده و رقم مربوط به  2015ارقام در سال  (2
 اند. سال اخیر  برآورد شده 5های ارقام براساس داده( 3
 باشند. مقادیر برآوردی می( 4

   باشند. در دسترس نمیمقادیر 
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 های مختلف جهان طي سال تولید اورانیوم ( :2-15جدول )
 )تن اورانيوم(

 2060جمع تا پایان سال  2060 2063 2062 2062قبل از  نام کشور

      آمریكای شمالي

 373147 1881 1792 1667 367807 اياالت متحده آمريكا 

 483957 9136 9332 8998 456491 کانادا

 49 - - - 49 مكزيک 

 857153 11017 11124 10665 824347 جمع آمریكای شمالي

      آمریكای مرکزی و جنوبي 

 2582 - - - 2582 آرژانتین 

 4172 55 192 326 3599 برزيل 

 6754 55 192 326 6181 ی و جنوبي مرکزجمع آمریكای 

      اروپا و اورآسیا 

 219576  (1) آلمان
(2)

 50 
(2)

 27 
(2)

 33 219686 

(3) ازبكستان 
 120391 

(3)
 2400 

(3)
 2400 

(3)
 2700 

(3)
 127891 

 5028 - - - 5028 اسپانیا 

 211 - - - 211 اسلواکی 

 382 - - - 382 اسلوونی 

 129804 954 926 1012 126912 اوکراين 

 686 - - - 686 بلژيک

 16364 بلغارستان 
(3)

 - - - 16364 

 3720 - - - 3720 پرتغال 

 111765 154 215 228 111168 (4)جمهوري چک 

 158844 2991 3135 2862 149856 روسیه 

(3) رومانی
 18659 

(3)
 80 

(3)
 80 

(3)
 80 18899 

 200 - - - 200 سوئد 

 102886 - - - 102886 (5)  شوروي سابق

 75995 فرانسه 
(2)

 3 
(2)

 5 
(2)

 3 76006 

 30 - - - 30 فنالند 

 244707 22781 22513 21240 178173 قزاقستان 

 650 - - - 650 لهستان 

 21061 مجارستان 
(2)

 1 
(2)

 3 
(2)

 2 21067 

 1238826 29698 29304 27876 1151948 ااروپا و اورآسیجمع 
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 ... ادامههای مختلفجهان طي سال تولید اورانیوم ( :2-15جدول )
 )تن اورانيوم(

 2060جمع تا پایان سال  2060 2063 2062 2062قبل از  نام کشور

      خاورمیانه 

 66 11 8 24 23 ايران 

 66 11 8 24 23 خاورمیانه جمع 

      آفریقا 

 159510 566 531 467 157946 آفريقاي جنوبی

 86 - - - 86 زامبیا

 (3) جمهوري دموکراتیک کنگو 
25600 - - - 

(3) 
25600 

 25403 - - - 25403 گابن 

 785 - - - 785 ماداگاسكار 

 1103 1613 ماالوي 
(3)

 1132 
(3)

 369 4217 

 4239 108670 نامیبیا 
(3)

 4264 
(3)

 3246 120418 

 4822 118610 نیجر 
(3)

 4528 
(3)

 4057 132017 

 468036 8238 10455 10631 438713 ع آفریقا جم

      آسیا و اقیانوسیه

 194646 4976 6432 7009 176230 استرالیا 

(3) (3)پاکستان 
 1304 

(3)
 45 

(3)
 45 

(3)
 45 

(3)
 1439 

(3) چین
 35349 1450 1500 1550 

(3)
 39849 

 84 - - - 84 ژاپن 

 535 - - - 535 مغولستان 

(3) (3)هندوستان 
 10243 

(3)
 385 

(3)
 385 

(3)
 385 

(3)
 11398 

 247951 6956 8362 8889 223745 ع آسیا و اقیانوسیه جم

 OECD 1439366 17956 17806 16185 1491314 کشورهاي

 2818786 55975 59445 58411 2644957 جمع کل

 Energy Agency       A Joint Report by the OECD Nuclear( Resources, Production and Demand -6201 Uraniumمأخذ: 
  and the International Atomic Energy Agency). 

 باشد.می 1442و  1446های تن اورانیوم تولید شده در جمهوری دموکراتیك آلمان سابق )آلمان شرقی( بین سال 213300( شامل 1
 معادن بوده است. های بازیافت ( تولید صرفاً براساس فعالیت2
 باشند.  می برآوردیمقادیر  (3
 باشد.می 1442و  1446های تن اورانیوم تولید شده در چكسلواکی سابق و جمهوری فدرال چك و  اسلواك بین سال 102241( شامل 4
 باشد. یزستان، تاجیكستان و ازبكستان میهای شوروی سابق، استونی، قرق( شامل تولید جمهوری5
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 مختلف  هایطي سال  ( : تولید و مصرف اورانیوم بازفرآوری شده2-11جدول )
 )تن معادل اورانيوم طبيعی(

 2060 2063 2062 2062قبل از  کشورنام 
تولید تا پایان 

  2060سال 

تولید برآوردی 

2065 

        تولید 

- 0928 - 7278 - 0606 اياالت متحده آمريكا

        فرانسه

       مصرف 

 - 0606 - 727 - 0092 اياالت متحده آمريكا

-345-- - 345 (1) بلژيک

 - 1697 - - - 1697 (2)سوئد 

       فرانسه 

 - 807 - - - 807 فنالند 

 Energy Agency       (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand -61Uranium 20 مأخذ:
  and the International Atomic Energy Agency). 

 خرید به منظور عملیات پس از بازفرآوری.( 1
 .  NEAای های انرژی هستهداده 2015ویرایش سال ( 2
   باشند. در دسترس نمیمقادیر 
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آمریكای شمالي آمریكای مرکزی و جنوبي اروپا و اورآسیا خاورمیانه آفریقا آسیا و اقیانوسیه

 

  2062-60( : تولید اورانیوم جهان طي سال های 2-61نمودار  )

 سال



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگ ذخایر زغال  -

 سنگ به تفکيک مناطق و کشورها انواع زغالرف و مصتوليد   -

 ها هاي آن به تفکيک بخشسنگ جهان و فرآوردهنهایي زغالمصرف   -

 سنگ به تفکيک مناطق و کشورهاواردات و صادرات انواع زغال  -

 عرضه و مصرف نهایي زغال سخت  -

 سنگ قيمت زغال  -

 يو نيروگاه خانگي، در بخش صنعتحرارتي و کک شو سنگ قيمت زغال  -

 سنگشاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي زغال  -

  سنگ شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال  -

 
 سنگ زغالجداول  -5-8-2
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 2215سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-67دول )ج
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

ليگنيت و نيمه 

 بيتومينه
 جمع

سهم از كل 

 )درصد(

 نسبت ذخاير

 به توليد

      آمريكاي شمالي

 292 26.6 237295 128794 108501 اياالت متحده آمريكا 

 108 0.7 6582 3108 3474 كانادا 

 84 0.1 1211 351 860 مكزيك

 276 27.5 245088 132253 112835 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 6630 6630 - برزيل
(1) 

 79 0.8 6746 - 6746 كلمبيا 

 0.1 479 - 479 ونزوئال 
(1) 

 244 0.1 786 729 57 ساير 

 150 1.6 14641 7359 7282 بيآمريكاي مركزي و جنو جمع

      اروپا و اورآسيا

 220 4.5 40548 40500 48 آلمان 

 481 0.2 1900 1853 47 ازبكستان 

 173 0.1 530 330 200 اسپانيا 

 27 ◊ 228 - 228 انگلستان 

 3.8 33873 18522 15351 اوكراين
(1) 

 66 0.3 2366 2364 2 بلغارستان 

 192 1.0 8702 8380 322 تركيه 

 23 0.1 1052 871 181 جمهوري چك 

 422 17.6 157010 107922 49088 روسيه

 11 ◊ 291 281 10 روماني 

 352 1.5 13411 13410 1 صربستان

 316 3.8 33600 12100 21500 قزاقستان

 40 0.6 5465 1287 4178 لهستان

 180 0.2 1660 1647 13 مجارستان

 63 0.3 3020 3020 - يونان 

 187 0.8 6882 5494 1388 ساير

 273 34.8 310538 217981 92557 سيا آورا جمع اروپا و
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  ... ادامه 2215سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-67جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

ليگنيت و نيمه 

 بيتومينه
 جمع

سهم از كل 

 )درصد(

 نسبت ذخاير

 يدبه تول

 (1) 0.1 2211 - 2211 خاورميانه 

      آفريقا

 120 3.4 30156 - 30156 آفريقاي جنوبي

 121 0.1 502 - 502 زيمبابوه

 122 0.1 1156 214 942 ساير 

 123 3.7 32936 214 32722 جمع آفريقا و خاورميانه 

      آسيا و اقيانوسيه 

 158 8.6 76400 39300 37100 استراليا 

 71 3.1 28017 28017 - نزي اندو

 (1) 0.2 2070 2070 - پاكستان 

 82 0.1 1239 1239 - تايلند 

 31 12.8 114500 52300 62200 چين 

 168 0.1 571 538 33 زالندنو 

 296 ◊ 347 10 337 ژاپن 

 71 ◊ 126 126 - كره جنوبي 

 103 0.3 2520 1350 1170 مغولستان

 89 6.8 60600 4500 56100 هندوستان 

 4 ◊ 150 - 150 ويتنام 

 37 0.2 1788 1075 713 ساير 

 53 32.3 288328 130525 157803  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 114 100.0 891531 488332 403199 كل جهان 

 OECD  155494 229321 384815 43.2 206 كشورهاي

 OECD 247705 259011 506716 56.8 85كشورهاي غير 

 112 6.3 56082 51199 4883 ضو اتحاديه اروپاكشور ع 82

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2016 Edition                                                                           مأخذ:
   سال است.            055(  نسبت ذخاير به توليد بيش از 1
   د. نباش مي 50/5 كمتر ازمقادير 



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  744

 

 (هزار تن)                            (1) 2215و  2214، 2225هاي طي سال سنگ در جهان زغالو مصرف توليد  ( :2-68جدول )

 نام كشور
 مصرف  توليد

2225 2214 2215 2225 2214 2215 

       آمريكاي شمالي

 713354 839046 1029721 811493 905756 1025846 اياالت متحده آمريكا

 40624 41661 61834 61687 69018 70028 كانادا 

 23747 22494 21186 15269 15387 13475 مكزيك

 777725 903201 1112741 888449 990161 1109349 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1816 2303 1383 - 83 25 آرژانتين 

 27412 27655 20003 8029 7937 6255 برزيل

 800 1116 1075 248 211 43 پرو 

 11939 11619 4571 3060 4104 544 شيلي 

 8305 7388 4173 90260 88578 59064 كلمبيا 

 275 270 52 1079 1200 7195 ونزوئال 

 3584 2326 1222 - 13 13 ساير

 54131 52677 32479 102676 102126 73139 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 239161 238686 241927 184715 186515 206054 آلمان 

 3806 3225 5320 1 1 1 اتريش 

 4399 4356 3185 4399 4397 3076 ازبكستان

 23821 21385 44498 3068 3899 19481 اسپانيا 

 18043 20931 15149 19705 21256 14969 استوني

 6265 6299 8290 1949 2188 2511 اسلواكي 

 37972 48106 61779 8526 11647 20008 انگلستان 

 45964 61035 64677 28228 45814 61119 اوكراين

 19576 20106 24248 73 86 95 ايتاليا 

 5813 5677 6786 3546 4604 3957 ايرلند 

 108 100 117 - - - ايسلند 

 4126 4484 7551 6 - - بلژيك 

 37362 33288 29231 35863 31268 24695 بلغارستان 

 5501 4512 5476 - - - پرتغال 

 1074 890 103 1074 878 99 تاجيكستان

 87290 96891 76736 53399 65249 58340 تركيه 

 45672 45701 56843 46418 46857 62026 جمهوري چك 

 2940 4028 6293 - - - دانمارك 

 634 2321 2407 - 1433 2308 روسيه سفيد

 26263 26268 36018 25499 23567 31112 روماني 

 3295 3232 4082 417 450 708 سوئد 

 207 222 217 - - - سوئيس 

 218905 202946 216168 349284 334084 284526 روسيه

 12430 13388 21178 - - - فرانسه

 9172 10540 11658 3604 6722 9135 فنالند 

 3134 2762 1307 1869 1803 335 قرقيزستان 

 79977 82789 63768 107200 113985 87197 قزاقستان

 134712 137404 142027 135247 136417 158746 لهستان
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 )هزار تن(                 ... ادامه(1) 2215و  2214، 2225هاي طي سال سنگ در جهان زغالو مصرف توليد  ( :2-68جدول )

 نام كشور
 مصرف  توليد

2225 2214 2215 2225 2214 2215 

 73 85 122 - - - لوكزامبورگ 

 10680 10723 11588 9261 9551 9570 مجارستان

 772 803 795 1103 1675 1471 نروژ 

 18138 14641 13006 - - - هلند

 48383 52152 70659 46246 50845 69398 يونان 

 73835 65253 67308 69693 60515 63623 ساير 

 1229503 1245229 1320517 1140393 1165706 1194560 و اورآسياجمع اروپا 

 15242 15559 15063 1500 1354 1985 خاورميانه 

       آفريقا 

 176005 192856 175403 252072 260540 244986 آفريقاي جنوبي 

 20 21 950 - - - الجزاير 

 2922 3314 3674 4295 5783 3622 زيمبابوه 

 1998 434 1810 44 - 25 مصر 

 6441 6116 4762 - - 12 مراكش 

 814 171 - 6580 6332 3 موزامبيك

 8818 8855 1851 5218 1181 2581 ساير 

 194875 208505 189281 266096 275407 250505 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 122165 111395 139601 508672 488794 370590 استراليا 

 90897 78990 42031 469267 484689 170541 اندونزي 

 9215 6311 7714 4164 3551 4871 پاكستان 

 38166 35938 29525 15151 18042 20878 تايلند 

 3752507 3883420 2307285 3360176 3467010 2224986 چين 

 2839 2870 4286 3396 3978 5267 زالندنو 

 191548 188068 177667 - - - ژاپن 

 20758 19871 9909 7091 7600 2880 ليپين في

 139304 134931 82272 1764 1748 2832 كره جنوبي 

 16295 15334 31806 35208 30831 34610 كره شمالي 

 26775 24219 10926 2560 2687 788 مالزي 

 912358 888646 463510 684023 650571 429340 هندوستان 

 41616 34313 14812 37195 41678 34093 ويتنام 

 97768 97318 78684 28052 26603 9037 ساير 

 5462211 5521624 3400028 5156719 5227782 3310713 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 7733687(2) 7946795 6070109 7555833(2) 7762536 5940251 جمع جهان 

 OECD  2130021 2040251 1926193 2375228 2130302 1998082 كشورهاي

 OECD 3810230 5722285 5629640 3694881 5816493 5735605كشورهاي غير 

 690826 729975 830579 500039 539086 637088 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
باه   3512نفتي از ساال  سنگ د. باش مينفتي سنگ و هاي بيتومينه  زغالآنتراسيت، كك شو، نيمه بيتومينه، ليگنيت، زغال نارس و ساير شامل سنگ ( زغال1

 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 9329و  7507شامل  (3



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  744

 

 2213-2215 و 2225هاي سالدر سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها وليد زغالت ( :2-69جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2225 2213 2214 2215 

 تيحرار كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

         آمريكاي شمالي

 690006 57368 760930 72717 743730 77857 903251 46444 اياالت متحده آمريكا

 25200 26000 28968 31950 25876 34063 28215 30796 كانادا 

 11616 3113 12904 1882 12467 2057 9203 3520 مكزيك

 726822 86481 802802 106549 782073 113977 940669 80760 جمع آمريكاي شمالي

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - 83 - 83 - 25 - آرژانتين 

 4469 - 4515 - 4949 - 3542 210 برزيل

 248 - 211 - 196 - 43 - پرو 

 3060 - 4104 - 3028 - 544 - شيلي 

 85530 4730 83891 4687 80938 4558 57613 1451 كلمبيا 

 1079 - 1200 - 947 - 7195 - ونزوئال 

 - - - - - - - - ساير

 94386 4730 94004 4687 90141 4558 68962 1661 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

         اروپا و اورآسيا

 2807 3843 3598 4739 3504 4756 12847 15171 آلمان 

 - - - - - - - - اتريش 

 412 - 408 - 199 - 73 - ازبكستان

 3068 - 3899 - 4368 - 11894 - اسپانيا 

 - - - - - - - - استوني

 - - - - - - - - اسلواكي 

 8359 167 11548 99 12494 179 19734 274 انگلستان 

 22453 5775 33208 12022 44764 19663 36841 23166 اوكراين

 73 - 86 - 73 - 95 - ايتاليا 

 - - - - - - - - ايرلند 

 - - - - - - - - ايسلند 

 6 - - - - - - - بلژيك 

 - - - - 6 - 9 - بلغارستان 

 - - - - - - - - پرتغال 

 1017 - 822 - 516 - 99 - تاجيكستان

 2188 767 1815 861 2050 817 2410 648 تركيه 

 4227 4088 4090 4590 4035 4559 6118 7136 جمهوري چك 

 - - - - - - - - دانمارك 

 - - - - - - - - روسيه سفيد 

 47 - 80 - 47 - 32 - روماني 

 - - - - - - - - سوئد 

 - - - - - - - - سوئيس 

 198090 77951 187724 76318 178505 73802 153708 55505 روسيه

 - - - - - - - - فرانسه 

 - - - - - - - - فنالند 

 228 - 298 - 251 - 43 - قرقيزستان 

 85000 16030 89185 17906 99916 12968 71807 10981 قزاقستان

 59204 12915 60252 12288 64350 12116 83039 14071 لهستان 
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 ... ادامه 2213-2215 و 2225هاي سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها در سالتوليد زغال ( :2-69جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2225 2213 2214 2215 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو رتيحرا كك شو حرارتي كك شو

 - - - - - - - - لوكزامبورگ 

 - - - - - - - - مجارستان

 1103 - 1675 - 1855 - 1471 - نروژ 

 - - - - - - - - هلند

 - - - - - - - - يونان 

 6476 - 5947 - 6054 - 4667 - ساير 

 394758 121536 404635 128823 422987 128860 404887 126952 جمع اروپا و اورآسيا

 148 952 148 810 183 922 626 930  خاورميانه

         آفريقا 

 248884 3188 257092 3448 252928 3354 243346 1640 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - - - الجزاير 

 3873 422 5361 422 2665 449 2930 692 زيمبابوه 

 - 44 - - - - 25 - مصر 

 - - - - - - 12 - مراكش 

 2632 3948 2547 3785 2198 3281 3 - موزامبيك 

 2879 - 2469 - 2067 - 1670 - ساير 

 258268 7602 267469 7655 259858 7084 247986 2332 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه 

 252266 191056 247956 180295 236601 159494 171699 128358 استراليا 

 466539 2728 483667 1022 487503 2244 169319 1222  اندونزي

 2955 - 2383 - 2275 - 2861 - پاكستان 

 - - - - - - - - تايلند 

 2749125 611051 2847246 619764 2984054 600694 1916338 308648 چين 

 1738 1334 1901 1760 2184 2152 2575 2446 زالندنو 

 - - - - - - - -  ژاپن 

 7091 - 7600 - 7091 - 2880 - ليپين في

 1764 - 1748 - 1815 - 2832 - كره جنوبي 

 35208 - 30831 - 29942 - 34610 - كره شمالي 

 2560 - 2687 - 2894 - 788 - مالزي 

 586248 54548 551733 50568 508947 49638 375528 23584 هندوستان 

 37195 - 41678 - 41045 - 33771 - ويتنام 

 13859 7853 13945 5702 15854 6876 3323 983 ساير 

 4156548 868570 4233375 859111 4320205 821098 2716524 465241 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5630930 1089871 5802433 1107635 5875447 1076499 4379654 677876 كل جهان 

 OECD  248864 1255927 298050 1118430 311181 1145474 300651 1066685 كشورهاي

 OECD 429012 3123727 778449 4757017 796454 4656959 789220 4564245كشورهاي غير 

 77791 21013 83553 21716 88877 21610 133768 36652 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  747

 

 2213-2215 و 2225هاي سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها در سالزغال مصرف ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2225 2213 2214 2215 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو  حرارتي كك شو

         آمريكاي شمالي

 628831 17608 742492 20069 750781 19443 932692 20893 اياالت متحده آمريكا

 26948 3276 29953 3721 27406 2580 43939 6159 كانادا 

 18210 4961 17981 3928 18279 4231 15004 5403 مكزيك

 673989 25845 790426 27718 796466 26254 991635 32455 جمع آمريكاي شمالي

         ريكاي مركزي و جنوبيآم

 794 1022 1302 1001 1063 513 594 789 آرژانتين 

 14315 10379 13943 10890 12406 10522 7686 9742 برزيل

 800 - 1116 - 1222 - 1075 - پرو 

 11255 684 11005 614 10750 577 3868 703 شيلي 

 5024 3281 4139 3249 3832 3211 3659 514 كلمبيا 

 1888 - 720 - 572 - 409 - گواتماال

 275 - 270 - 288 - 52 - ونزوئال 

 1696 - 1593 - 1388 - 800 - ساير

 36047 15366 34088 15754 31521 14823 18143 11748 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

         اروپا و اورآسيا

 47529 14460 47444 14286 50249 12495 41840 22193 آلمان 

 2012 1773 1445 1767 1770 1791 2209 1899 اتريش 

 412 - 408 - 199 - 73 - ازبكستان

 21979 1842 19529 1856 18502 2108 33471 3463 اسپانيا 

 29 - 78 - 61 - 56 - استوني

 958 2739 1166 2682 1357 2560 2245 2738 اسلواكي 

 32882 5090 41940 6166 53550 6728 55210 6569 انگلستان 

 30765 15199 43552 17020 47157 24165 33793 29821 اوكراين

 17189 2384 17688 2415 17973 3098 18610 5630 ايتاليا 

 2314 - 2029 - 2133 - 2988 - ايرلند 

 108 - 100 - 120 - 117 - ايسلند 

 2321 1805 2273 2211 2432 2565 4288 3263 بلژيك 

 1533 - 1848 - 1759 - 3310 1051 بلغارستان 

 5499 2 4512 - 4448 - 5476 - پرتغال 

 1017 - 834 - 526 - 103 - تاجيكستان

 30566 6211 25908 6327 22457 6488 14574 5585 تركيه 

 3731 3872 3518 3853 3762 3295 4887 4334 جمهوري چك 

 2940 - 4028 - 5344 - 6293 - دانمارك 

 634 - 744 - 543 - 168 - روسيه سفيد

 818 15 779 21 827 93 715 2963 روماني 

 1204 1592 1216 1456 1433 1399 1223 1847 سوئد 

 77 - 91 - 137 - 178 -  سوئيس 

 88313 59715 77426 56417 84631 52504 96447 44991 روسيه

 8439 3873 8279 4932 13151 5178 14920 6222 فرانسه 

 2624 1224 3278 1280 4559 1277 3197 1401 فنالند 

 1493 - 1395 - 1024 - 1009 - قرقيزستان
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 ... ادامه2213-2215 و 2225هاي سنگ كك شو و حرارتي به تفكيك كشورها در سالزغال مصرف ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2225 2213 2214 2215 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 60747 15205 62569 16005 67092 12650 48836 10734 قزاقستان

 58306 13387 61009 12550 66145 12638 69281 11157 لهستان 

 73 - 85 - 75 - 122 - لوكزامبورگ 

 204 1317 240 1294 312 1279 1269 808 مجارستان

 772 - 803 - 728 - 795 - نروژ 

 13615 4481 10299 4311 8895 4074 8296 4682 هلند

 241 - 274 - 302 - 563 - يونان 

 8672 1408 8599 1341 8672 1104 7213 592 ساير 

 450016 157594 455386 158190 492325 157489 483775 171943 جمع اروپا و اورآسيا

 13821 1021 14424 739 14969 682 13150 1484 خاورميانه 

         آفريقا 

 172037 3968 189338 3518 178182 3697 172428 2975 آفريقاي جنوبي 

 - 20 - 21 - - - 950 الجزاير 

 2500 422 2892 422 2688 449 2982 692 زيمبابوه 

 1511 487 - 434 - 305 - 1810 مصر 

 6441 - 6116 - 4547 - 4762 - مراكش 

 814 - 19 152 16 - - - موزامبيك 

 6449 - 5298 - 4268 - 2500 - ساير 

 189752 4897 203663 4547 189701 4451 182672 6427 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه 

 52567 3947 46948 3904 50074 4267 64606 4462 استراليا 

 87889 3008 76451 2539 65422 644 41933 98 اندونزي 

 7842 164 5028 115 5284 110 5139 565 پاكستان 

 23015 - 17487 - 18531 - 8479 - تايلند 

 3094424 658083 3205683 677737 3354537 667895 1996908 310377 چين 

 2484 28 2555 - 2609 12 3925 115 زالندنو 

 141242 50306 137007 51061 141755 53852 121140 56527 ژاپن 

 20758 - 19871 - 18736 - 9909 - فيليپين 

 100432 38872 100147 34784 98549 29373 61389 20883 كره جنوبي 

 16295 - 15334 - 13302 - 31806 - كره شمالي 

 26775 - 24219 - 24271 - 10926 - مالزي 

 763492 105639 740021 101674 666741 93165 394230 39041 هندوستان 

 41616 - 34310 - 30784 - 14490 - ويتنام 

 85158 6720 84148 6789 81238 6738 69219 4919 ير سا

 4463989 866767 4509209 878603 4571833 856056 2834099 436987 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5827614 1071490 6007196 1085551 6096815 1059755 4523474 661044 كل جهان 

 OECD  196936 1551407 181308 1392251 185467 1356635 185734 1248570 كشورهاي

 OECD 464108 2972067 878447 4704564 900084 4650561 885756 4579044كشورهاي غير 

 228126 59856 234791 61082 260995 60578 282594 80220 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  744

 

 (هزار تن)               2213-2215 و 2225هاي سال طيسنگ در جهان به تفكيك مناطق انواع زغالو مصرف توليد  ( :2-71جدول ) 

 نام كشور
 مصرف توليد

2225 2213 2214 2215 2225 2213 2214 2215 

         آمريكاي شمالي

 25845 27718 26254 32455 86481 106549 113977 80760 زغال كك شو 

 673989 790426 796466 991635 726822 802802 782073 940669 زغال حرارتي 

 77891 85057 79263 88651 75146 80810 79693 87920 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 777725 903201 901983 1112741 888449 990161 975743 1109349 (8)سنگ جمع زغال

 17285 19093 18801 149672 16326 18349 18746 147863 ( 3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 1257212 994489 1008510 904775 1262413 920784 922294 795010 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 15366 15754 14823 11748 4730 4687 4558 1661  زغال كك شو

 36047 34088 31521 18143 94386 94004 90141 68962 زغال حرارتي 

 2718 2835 3185 2588 3560 3435 3658 2516 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 54131 52677 49529 32479 102676 102126 98357 73139 (8)سنگ جمع زغال

 377 14361 14036 12247 466 13780 13334 10318 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 83457 111691 115906 103142 44726 63565 67038 54508 

         اروپا و اورآسيا 

 157594 158190 157489 171943 121536 128823 128860 126952 زغال كك شو 

 450016 455386 492325 483775 394758 404635 422987 404887 رارتي زغال ح

 603995 611025 628329 649995 604483 611253 637172 648130 زغال ليگنيت و نارس 

 17898 20628 20486 14804 19616 20995 20511 14591  (1)سنگ نفتي 

 1229503 1245229 1298629 1320517 1140393 1165706 1209530 1194560 (8)سنگ جمع زغال

 52458 114549 113741 119985 52185 114441 115797 118496 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 1313056 1325327 1280147 1192578 1440502 1412370 1359778 1281961 

         خاورميانه 

 1021 739 682 1484 952 810 922 930 زغال كك شو 

 13821 14424 14969 13150 148 148 183 626 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 400 396 421 429 400 396 421 429  (1)سنگ نفتي 

 15242 15559 16072 15063 1500 1354 1526 1985 (8)سنگ جمع زغال

 - 1605 1896 1444 - 1124 997 979 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 2964 2523 2478 1500 16507 17968 17164 15242 



  تحوالت بخش انرژي در جهان

  

744 

 ... ادامه 2213-2215و  2225هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالو مصرف توليد  ( :2-71جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف توليد

2225 2213 2214 2215 2225 2213 2214 2215 

         ا آفريق

 4897 4547 4451 6427 7602 7655 7084 2332 زغال كك شو 

 189752 203663 189701 182672 258268 267469 259858 247986 زغال حرارتي 

 226 295 254 182 226 283 261 187 زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - -  (1)سنگ نفتي 

 194875 208505 194406 189281 266096 275407 267203 250505 (8)سنگ جمع زغال

 - 2994 3192 4016 - 2799 2814 4519 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 255024 270017 278206 266096 193297 197598 211499 194875 

         آسيا و اقيانوسيه 

 866767 878603 856056 436987 868570 859111 821098 465241 زغال كك شو 

 4463989 4509209 4571833 2834099 4156548 4233375 4320205 2716524 زغال حرارتي 

 131455 133812 133184 128942 131601 135296 132532 128948 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 5462211 5521624 5561073 3400028 5156719 5227782 5273835 3310713 (8)سنگ جمع زغال

 67129 605239 588946 347403 64975 609388 608898 357753 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 3668466 5882733 5837170 5221694 3747431 6150019 6126863 5529340 

         كل جهان 

 1070469 1084812 1059073 659560 1088919 1106825 1075577 677876 زغال كك شو 

 5827614 6007196 6096815 4523474 5630930 5802433 5875447 4379654 زغال حرارتي 

 816285 833024 844215 870358 815016 831077 853316 867701 زغال ليگنيت و نارس 

 18298 21024 20907 15233 20016 21391 20932 15020  (1)سنگ نفتي 

 7733687 7946795 8021692 6070109 7555833 7762536 7826194 5940251 (8)نگ سجمع زغال

 759881 760586 639928 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

133952 634767 740612 757841 
(5)

137249 

 7870936(6) 8704636 8762304 6704876 7689785(6) 8522417 8586780 6580179 (4)سنگ كل زغال

          OECDايكشوره

 185734 185467 181308 196936 300651 311181 298050 248864 زغال كك شو 

 1248570 1356635 1392251 1551407 1066685 1145474 1118430 1255927 زغال حرارتي 

 545480 567176 566191 611652 538841 562205 573418 610210 زغال ليگنيت و نارس 

 18298 21024 20907 15233 20016 21391 20932 15020  (1)سنگ نفتي 

 1998082 2130302 2160657 2375228 1926193 2040251 2010830 2130021 (8)سنگ جمع زغال

 137249 140932 135764 270391 133952 137122 135050 265703 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 2395724 2145880 2177373 2060145 2645619 2296421 2271234 2135331 



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  744

 

 ... ادامه 2213-2215و  2225هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالو مصرف توليد  ( :2-71جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف توليد

2225 2213 2214 2215 2225 2213 2214 2215 

          OECDكشورهاي غير

 885756 900084 878447 464108 789220 796454 778449 429012 زغال كك شو 

 4579044 4650561 4704564 2972067 4564245 4656959 4757017 3123727 زغال حرارتي 

 270805 265848 278024 258706 276175 268872 279898 257491 زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - -  (1)سنگ نفتي 

 5735605 5816493 5861035 3694881 5629640 5722285 5815364 3810230 (8) سنگجمع زغال

 ● 616909 604848 364376 ● 622759 625536 374225 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 4184455 6440900 6345044 5629640 4059257 6465883 6433402 5735605 

         كشور اتحاديه اروپا 28

 59856 61082 60578 80220 21013 21716 21610 36652 زغال كك شو 

 228126 234791 260995 282594 77791 83553 88877 133768 زغال حرارتي 

 402844 413474 422811 452961 401235 412822 426958 452077 زغال ليگنيت و نارس 

 - 20628 20486 14804 - 20995 20511 14591  (1)سنگ نفتي 

 690826 729975 764870 830579 500039 539086 557956 637088 (8)سنگ جمع زغال

 - 51116 51470 61679 - 50626 51355 59391 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 696479 609311 589712 500039 892258 816340 781091 690826 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
اند. سنگ نفت ممکن است در اثر حرارت مستقيم و ياا در یاي   هاي رسوبي حاوي مواد آلي هستند كه عمدتاً از كروژن تشکيل شدههاي نفتي، سنگسنگ( 1

شاوند شايل نفتاي و    ل نفتي سوزانده شود. سنگ نفتي در واحدهاي مبدل انرژي، به عنوان خوراک يا سوخت به كار گرفته ماي اي براي استحصال شيپروسه

 گردند.  ديگر محصوالت حاصل از مايع سازي آن در بخش نفت خام لحاظ مي

باه   3512ساال  نفتاي از  سانگ  . باشاد يم نفتسنگ و  نهيومتيب 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 كارخانهمينفت از سنگ ستون زغال سنگ اضافه شده است. 

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس مکتي، قطران و بر يكك گاز ،يكك كوره كك ساز ول،يشامل پتنت ف( 2

 . گرددال سنگ و محصوالت حاصل از آن ميشامل زغ( 3

 در دسترس نبوده است.   OECDهاي مربوط به كشورهاي غير گردد و دادهمي OECD( تنها شامل توليد و مصرف كشورهاي عضو 0

و مصارف  گاردد.  يم OECDسنگ نارس كشورهاي هزار تن زغال 7507سنگ و محصوالت حاصل از زغالهزار تن  122903كل توليد زغال سنگ شامل ( 5

  گردد.سنگ نارس ميهزار تن زغال 9329سنگ و زغال هزار تن محصوالت حاصل از  127339سنگ نيز شامل زغال

  باشند.   مقادير در دسترس نمي
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  2214هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآوردهمصرف نهايي زغال ( :2-72جدول )

 )هزار تن(

 صنعت ام كشورن
حمل و 

 نقل

 ،خانگي

 و عمومي تجاري

كشاورزي 

 و ماهيگيري

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(1)غيرانرژي
 

 جمع

        آمريكاي شمالي
 29745 - - - 1501 - 28244 اياالت متحده آمريكا 

 3419 1337 - - 36 - 2046 كانادا 

 3451 - - - - - 3451 مكزيك

 36615 1337 - - 1537 - 33741 جمع آمريكاي شمالي

        مركزي و جنوبي آمريكاي 

 - - - - - - - آرژانتين 

 7039 - - - - - 7039 برزيل 

 905 - - 2 - - 903 پرو 

 336 - - 4 - - 332 شيلي

 2413 - - - 112 1 2300 كلمبيا 

 270 - - - - - 270 ونزوئال 

 181 3 - - 13 - 165 ساير 

 11144 3 - 6 125 1 11009 جنوبي آمريكاي مركزي و جمع 

        اروپا و اورآسيا 

 2987 52 - - 243 - 2692 آلمان

 283 - - - 6 - 277 اتريش

 1495 - 834 13 48 - 600 ازبكستان

 590 - 45 - 145 - 400 اسپانيا 

 335 97 - - 9 - 229 استوني

 768 33 - 2 237 - 496 اسلواكي 

 2972 - 6 - 575 13 2378 انگلستان 

 7740 187 - 16 574 13 6950 اوكراين

 933 125 - - - - 808 ايتاليا

 851 - - - 688 - 163 ايرلند 

 100 - - - - - 100 ايسلند 

 768 - - 13 112 - 643 بلژيك 

 513 12 - 12 241 - 248 بلغارستان 

 5 - - - - - 5 پرتغال 

 890 - 890 - - - - تاجيكستان

 17720 - - 20 8779 - 8921 تركيه 

 2584 1 - 22 1417 2 1142 جمهوري چك 

 194 - - 42 - - 152 دانمارك

 767 33 - - 29 10 695 روسيه سفيد

 1252 - - 33 263 - 956 روماني 

 537 - - - - - 537 سوئد 

 222 - - - 14 - 208 سوئيس 

 7598 318 - 160 4867 - 2253 روسيه

 2444 - - - 368 - 2076 فرانسه 

 1081 - - 150 27 - 904 فنالند 

 1438 101 132 1 818 - 386 قرقيزستان

 21038 - - 333 7985 4 12716 قزاقستان



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  794

 

 ... ادامه2214هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف نهايي زغال2-72جدول )
 )هزار تن(

 صنعت نام كشور
حمل و 

 نقل

 خانگي، 

 تجاري و عمومي

كشاورزي 

 و ماهيگيري

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(1)غيرانرژي
 

 جمع

 18321 152 - 1660 11391 - 5118 لهستان 

 85 - - - - - 85 لوكزامبورگ 

 458 - - - 396 - 62 مجارستان 

 690 80 - - - - 610 نروژ 

 150 6 - - - - 144 هلند 

 534 - - 22 23 - 489 يونان 

 3973 40 360 13 1383 - 2177 ساير 

 102316 1237 2267 2512 40638 42 55620 اروپا و اورآسيا جمع 

 3497 - - - 14 - 3483 خاورميانه 

        آفريقا 

 26249 2237 1207 563 8588 17 13637 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - - الجزاير 

 293 - - 20 10 24 239 زيمبابوه 

 - - - - - - - مصر

 26 - - - - - 26 مراكش 

 - - - - - - - موزامبيك 

 2062 - 81 5 22 - 1954 ساير 

 28630 2237 1288 588 8620 41 15856 آفريقا جمع 

        آسيا و اقيانوسيه 

 3804 - - - 17 - 3787 استراليا 

 13244 - - - - - 13244 اندونزي 

 6027 - - - - - 6027 پاكستان 

 10418 - - - - - 10418 تايلند

 1028646 77817 40327 25788 124784 5412 754518 چين 

 1196 - - 77 73 - 1046 زالندنو

 17065 - - - - 2 17063 ژاپن 

 4284 - - - - - 4284 فيليپين 

 8867 - - - - - 8867 كره جنوبي 

 13069 - 3246 - - - 9823 كره شمالي 

 2711 - - - - - 2711 مالزي 

 199051 - 11861 - 16486 - 170704 هندوستان 

 20871 - - 41 2900 - 17930 ويتنام 

 18134 36 582 8 574 50 16884 ساير 

 1347387 77853 56016 25914 144834 5464 1037306  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1529589 82667 59571 29020 195768 5548 1157015  كل جهان

 OECD  93543 17 26058 2012 51 1883 123564 هايكشور

 OECD 1063472 5531 169710 27008 59520 80784 1406025كشورهاي غير 

 39284 478 51 1960 16330 15 20450 كشور اتحاديه اروپا 82

 .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 يندهاي شيميايي ديگر از خرده ككپتروشيمي در ساخت مواد ساختماني و يا براي توليد كربن در ساخت آندها و برخي فرآ    
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 2215هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-73جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور

 (1) سنگزغال
محصوالت حاصل 

 (3)سنگاز زغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

 سنگ 

(2)نفتي 
 

 جمع

        آمريكاي شمالي
 725262 11908 713354 - 66915 628831 17608 اياالت متحده آمريكا 

 43378 2754 40624 - 10400 26948 3276 كانادا 
 26370 2623 23747 - 576 18210 4961 مكزيك

 795010 17285 777725 - 77891 673989 25845 جمع آمريكاي شمالي
        جنوبيآمريكاي مركزي و 

 1816 - 1816 ● - 794 1022 آرژانتين 
 27412 - 27412 ● 2718 14315 10379 برزيل

 800 - 800 ● - 800 - پرو 
 12316 377 11939 - - 11255 684 شيلي 
 8305 - 8305 ● - 5024 3281 كلمبيا 

 275 - 275 ● - 275 - ونزوئال
 3584 - 3584 - - 3584 - ساير 

 54508 377 54131 - 2718 36047 15366 كاي مركزي و جنوبيآمري  جمع
        اروپا و اورآسيا

 256014 16853 239161 - 177172 47529 14460 آلمان 
 6135 2329 3806 - 21 2012 1773 اتريش 

 4399 - 4399 ● 3987 412 - ازبكستان
 25811 1990 23821 - - 21979 1842 اسپانيا 
 18045 2 18043 17898 116 29 - استوني

 7986 1721 6265 - 2568 958 2739 اسلواكي 
 42145 4173 37972 - - 32882 5090 انگلستان 

 45964 - 45964 ● - 30765 15199 اوكراين
 22020 2444 19576 - 3 17189 2384 ايتاليا 
 6003 190 5813 - 3499 2314 - ايرلند 
 136 28 108 - - 108 - ايسلند 

 6088 1962 4126 - - 2321 1805 لژيك ب
 37362 - 37362 ● 35829 1533 - بلغارستان 

 5501 - 5501 - - 5499 2 پرتغال 
 1074 - 1074 ● 57 1017 - تاجيكستان

 92342 5052 87290 - 50513 30566 6211 تركيه 
 48552 2880 45672 - 38069 3731 3872 جمهوري چك 

 2957 17 2940 - - 2940 - دانمارك 
 634 - 634 ● - 634 - روسيه سفيد

 26263 - 26263 ● 25430 818 15 روماني 
 4553 1258 3295 - 499 1204 1592 سوئد 

 222 15 207 - 130 77 - سوئيس 
 218905 - 218905 ● 70877 88313 59715 روسيه
 16254 3824 12430 - 118 8439 3873 فرانسه
 10343 1171 9172 - 5324 2624 1224 فنالند 

 3134 - 3134 ● 1641 1493 - قرقيزستان
 79977 - 79977 ● 4025 60747 15205 قزاقستان
 138090 3378 134712 - 63019 58306 13387 لهستان 

 84 11 73 - - 73 - لوكزامبورگ 
 11384 704 10680 - 9159 204 1317 مجارستان 

 1201 429 772 - - 772 - نروژ 



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  794

 

 ... ادامه2215هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-73ول )جد
 )هزار تن( 

 نام كشور

 (1)سنگزغال
محصوالت حاصل 

 (3)سنگاز زغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

سنگ 

 (2)نفتي 
 جمع

 20135 1997 18138 - 42 13615 4481 هلند 

 48383 - 48383 - 48142 241 - يونان 

 73865 30 73835 - 63755 8672 1408 ساير 

 1281961 52458 1229503 17898 603995 450016 157594 سيا آوراجمع اروپا و 

 15242 - 15242 400 - 13821 1021 خاورميانه 

        آفريقا 

 176005 - 176005 ● - 172037 3968 آفريقاي جنوبي 

 20 - 20 ● - - 20 الجزاير 

 2922 - 2922 ● - 2500 422 زيمبابوه

 1998 - 1998 ● - 1511 487 مصر

 6441 - 6441 ● - 6441 - مراكش 

 814 - 814 ● - 814 - موزامبيك 

 6675 - 6675 - 226 6449 - ساير 

 194875 - 194875 ● 226 189752 4897 جمع آفريقا 

        آسيا و اقيانوسيه 

 124713 2548 122165 - 65651 52567 3947 استراليا 

 90897 - 90897 ● - 87889 3008 اندونزي 

 9215 - 9215 ● 1209 7842 164 پاكستان 

 38166 - 38166 ● 15151 23015 -  تايلند

 3752507 - 3752507 ● - 3094424 658083 چين

 3343 504 2839 - 327 2484 28 زالندنو

 233845 42297 191548 - - 141242 50306 ژاپن 

 20758 - 20758 ● - 20758 - فيليپين 

 161084 21780 139304 - - 100432 38872 كره جنوبي 

 16295 - 16295 ● - 16295 - كره شمالي 

 26775 - 26775 ● - 26775 - مالزي 

 912358 - 912358 ● 43227 763492 105639 هندوستان 

 41616 - 41616 ● - 41616 - ويتنام 

 97768 - 97768 - 5890 85158 6720 ساير 

 5529340 67129 5462211 - 131455 4463989 866767 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 7870936(4) 137249 7733687 18298 816285 5827614 1071490 جهان  جمع
 OECD  185734 1248570 545480 18298 1998082 137249 2135331 كشورهاي

 OECD 885756 4579044 270805 ● 5735605 ● 5735605كشورهاي غير 

 690826 - 690826 - 402844 228126 59856 كشور اتحاديه اروپا 82

 .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 شدهفتي، سنگهاي نسنگ( 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.  محصوالت حاصل از مايع سازي آن در بخش نفت خام لحاظ مي ديگر

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس مکتي، قطران و بر يكك گاز ،يكك كوره كك ساز ول،يشامل پتنت ف( 2
 گردد.يم OECDكشورهاي سنگ نارس هزار تن زغال 9329و هزار تن محصوالت حاصل از  زغال سنگ  127339شامل سنگ كل مصرف زغال( 3

   باشند.     در دسترس نميمقادير 
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 2213-2215و  2225هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-74جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2225 2213 

(1)كل واردات  حرارتي  كك شو
(1)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 8203 7090 876 30836 25903 1603 اياالت متحده آمريكا 

 9216 5155 3378 21228 16820 4183 كانادا 

 7870 5210 2279 7678 5512 1773 مكزيك
 25289 17455 6533 59742 48235 7559 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1537 1024 513 1441 652 789 آرژانتين 

 19936 7448 10592 15441 4304 9395 برزيل

 1072 1037 - 1165 940 - پرو

 10335 9735 566 4078 3318 692 شيلي 

 - - - 3 3 - كلمبيا

 - - - - - - ونزوئال 

 2667 2000 - 1448 1210 - ساير 
 35547 21244 11671 23576 10427 10876 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع

       اروپا و اورآسيا

 58034 46529 7790 41012 29953 7152 آلمان 

 4602 1498 1758 5904 2337 2063 اتريش 

 20 - - 140 - - ازبكستان

 13852 11135 2527 24892 21185 3571 اسپانيا 

 59 59 - 234 54 - استوني

 4500 1246 2593 6273 2531 2732 اسلواكي 

 50236 43156 6246 44883 37417 6551 انگلستان 

 14936 7404 6804 7425 493 6902 اوكراين

 21066 17250 2882 25006 18366 5784 ايتاليا 

 2429 2383 - 3076 3024 - ايرلند 

 147 120 - 150 117 - ايسلند 

 5862 2881 2403 9323 5271 3533 بلژيك 

 1618 1547 - 4202 3045 1043 بلغارستان 

 4246 4246 - 5278 5272 - پرتغال 

 10 10 - 5 5 - تاجيكستان

 27164 20874 5759 17774 12417 4943 تركيه 

 3214 1004 1006 2046 771 492 جمهوري چك 

 4915 4895 - 6067 6031 - دانمارك 

 667 586 - 219 139 -  روسيه سفيد

 1859 837 93 4808 702 3052 روماني 

 2782 1367 1173 3908 1248 1955 سوئد 

 227 144 - 159 100 -   سوئيس 

 29571 26027 1846 22796 21524 866 وسيه ر

 18001 11742 5217 21530 13596 6255 فرانسه 

 5479 3854 1213 5249 3322 1401 فنالند 

 1275 1271 - 982 966 - قرقيزستان

 1056 228 - 1832 845 - قزاقستان

 10941 8265 2250 3520 2762 610 لهستان

 80 75 - 131 122 - لوكزامبورگ



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  797

 

 ... ادامه2213-2215و  2225هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-74جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2225 2213 

(1)كل واردات  حرارتي كك شو
(1)كل واردات  حرارتي كك شو 

 

 1579 280 1284 2372 1255 898 مجارستان 

 1061 644 - 1049 667 - نروژ  

 42037 37617 4152 20877 15473 4987 هلند 

 441 344 - 650 646 - يونان 

 5209 2843 1164 4681 2530 592 ساير

 339175 262361 58160 298453 214186 65382 سيا آوراجمع اروپا و 

 16838 15893 42 14110 13121 554 خاورميانه 

       آفريقا 

 915 - 915 1859 - 1859 آفريقاي جنوبي 

 270 - - 929 - 840 الجزاير 

 23 23 - 52 52 - زيمبابوه

 700 - 305 1862 - 1810 مصر

 4480 4480 - 4838 4838 - مراكش

 - - - - - - موزامبيك

 2656 2656 - 1352 1352 - ساير 

 9044 7159 1220 10892 6242 4509  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 94 12 41 22 - - استراليا 

 644 - 644 98 - 98  ي اندونز

 3119 3009 110 2843 2278 565 پاكستان 

 18764 18726 - 8572 8479 - تايلند 

 327272 251761 75421 27227 19009 7207 چين 

 520 520 - 1084 1084 - زالندنو 

 197772 141757 53852 180379 121143 56527 ژاپن 

 14415 14199 - 7270 7029 - فيليپين 

 126871 96313 30194 77099 56131 20627 ه جنوبي كر

 261 63 - 229 - - كره شمالي 

 22064 22064 - 10488 10488 - مالزي 

 192965 146883 41911 41205 21695 16891 هندوستان 

 2442 2271 - 589 505 - ويتنام 

 82922 75979 6727 72738 67563 4968 ساير 

 990125 773557 208900 429843 315404 106883  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1416018 1097669 286526 836616 607615 195763 كل جهان 

 OECD  138332 427126 587101 139439 500627 657236 كشورهاي

 OECD 57431 180489 249515 147087 597042 758782كشورهاي غير 

 260332 204343 42587 243464 176406 52079 كشور اتحاديه اروپا 82
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 ... ادامه2213-2215و  2225هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-74جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2214 2215 

(1)كل واردات  حرارتي  كك شو
(2و1)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 10396 8611 1558 10366 8748 1448 اياالت متحده آمريكا 

 8490 3683 3872 8794 3893 3907 كانادا 

 8412 5921 1783 8025 5491 2027 مكزيك
 27298 18215 7213 27185 18132 7382 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1816 794 1022 2220 1219 1001 رژانتين آ

 20272 9968 10304 22148 9391 10960 برزيل

 500 500 - 541 528 - پرو

 9902 9218 684 9983 9364 614 شيلي 

 - - - - - - كلمبيا

 - - - - - - ونزوئال 

 3584 3584 - 3021 2323 - ساير 
 36074 24064 12010 37913 22825 12575 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع

       اروپا و اورآسيا

 58583 44717 10759 57454 44030 9710 آلمان 

 4109 1379 1730 4511 1419 1824 اتريش 

 - - - - - - ازبكستان

 19372 17315 1720 16642 14763 1631 اسپانيا 

 7 7 - 82 82 - استوني

 4348 921 2740 4500 1104 2680 اسلواكي 

 26615 20733 4750 42704 35421 6344 انگلستان 

 14589 4815 9774 16355 4989 9706 اوكراين

 20317 17340 2292 21146 17566 2362 تاليا اي

 2382 2355 - 2002 1974 - ايرلند 

 136 108 - 131 100 - ايسلند 

 4756 2265 1786 5894 2992 2234 بلژيك 

 1536 1534 - 1502 1410 - بلغارستان 

 5416 5414 2 4371 4371 - پرتغال 

 - - - 12 12 - تاجيكستان

 34547 28535 5444 30168 24350 5466 تركيه 

 5443 1981 1579 5340 1427 1781 جمهوري چك 

 2772 2757 - 4301 4287 - دانمارك 

 677 677 - 846 781 - روسيه سفيد

 1152 782 15 1856 675 21 روماني 

 2954 1212 1573 2982 1232 1542 سوئد 

 223 76 - 190 39 -  سوئيس 

 26303 24101 671 27002 24110 1181 روسيه 

 13488 8795 3604 13924 7921 4932 فرانسه 

 4051 2226 1317 5886 4123 1316 فنالند 

 1286 1270 - 1297 1276 - قرقيزستان

 211 211 - 1233 15 - قزاقستان

 8609 5515 2692 10872 8013 2404 لهستان

 84 73 - 90 85 - لوكزامبورگ



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  794

 

 ... ادامه2213-2215و  2225هاي ه تفكيك كشورها در سالسنگ ب( : واردات زغال2-74جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2214 2215 

(1)كل واردات  حرارتي كك شو
(2و1)كل واردات  حرارتي كك شو 

 

 1597 198 1300 1590 221 1321 مجارستان 

 1120 693 - 1216 761 -  نروژ  

 57242 52935 3876 47827 42816 4445 هلند 

 267 267 - 336 310 -  يونان

 4693 2600 1408 5208 2566 1410 ساير

 328885 253807 59032 339470 255241 62310 سيا آوراجمع اروپا و 

 13742 13673 69 14992 14376 134 خاورميانه 

       آفريقا 

 1199 - 1199 853 - 853 آفريقاي جنوبي 

 20 - 20 256 - 20 الجزاير 

 - - - 24 24 - زيمبابوه

 1954 1511 443 758 - 434 مصر

 6441 6441 - 6519 6519 - مراكش

 - - - - - - موزامبيك 

 4212 4212 - 3072 3072 - ساير 

 13826 12164 1662 11482 9615 1307  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 255 24 101 192 30 81 استراليا 

 3008 - 3008 2539 - 2539  اندونزي 

 5051 4887 164 2760 2645 115 پاكستان 

 23015 23015 - 21281 21243 - تايلند 

 204127 156128 47999 291626 229146 62440 چين 

 436 436 - 471 471 - زالندنو 

 194282 141244 50306 191406 137008 51061 ژاپن 

 16733 16733 - 15182 14890 -  فيليپين 

 135473 98058 37027 131437 97856 33176 كره جنوبي 

 950 950 - 313 113 - كره شمالي 

 24408 24408 - 21738 21738 - مالزي 

 221799 170708 51091 240923 185929 51700 هندوستان 

 6176 6176 - 3223 3042 - ويتنام 

 84624 78007 6585 84840 77786 6870 ساير 

 920337 720774 196281 1007931 791897 207982  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1340162(3) 1042697 276267 1438973 1112086 291690 كل جهان 

 OECD  142306 493729 656374 142495 496000 657137 كشورهاي

 OECD 149384 618357 782599 133772 546697 683025شورهاي غير ك

 236605 192471 41735 257831 198032 44549 كشور اتحاديه اروپا 82

  .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 ل از زغال( شامل واردات محصوالت حاص3

OECD .در دسترس نبوده، اين ارقام در ستون كل واردات لحاظ نشده است   
 گردد.يم OECDشورهاي ك سنگ نارسهزار تن زغال 133سنگ و محصوالت حاصل از زغالهزار تن  15353كل واردات زغال سنگ شامل ( 2
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 2213-2215و  2225هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-75جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2225 2213 

(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو
(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 107505 47127 59585 46891 19094 26001 اياالت متحده آمريكا 

 39129 3977 35020 27871 1337 26255 كانادا 

 5 4 - 6 4 - مكزيك

 146639 51108 94605 74768 20435 52256 جمع آمريكاي شمالي
       آمريكاي مركزي و جنوبي

 82 27 - 227 83 - آرژانتين 

 - - - 2 1 - برزيل

 163 128 - - - - پرو

 1259 1259 - 39 - - شيلي 

 80346 77106 1347 53632 52670 937 كلمبيا

 659 659 - 7143 7143 - ونزوئال 

 - - - - - - ساير 

 82509 79179 1347 61043 59897 937 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 2193 245 6 1157 255 - آلمان 

 2 1 - 20 3 - اتريش 

 40 - - 31 - - ازبكستان

 845 677 - 610 - - اسپانيا 

 86 - - 87 - - استوني

 115 - - 209 - - اسلواكي 

 711 585 9 670 533 3 انگلستان 

 10569 7413 1124 3682 3157 509 اوكراين

 246 - - 229 - - ايتاليا 

 33 13 - 36 13 - ايرلند 

 - - - - - - ايسلند 

 961 570 28 1264 1199 30 بلژيك 

 83 3 - 21 - - بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 

 - - - 1 1 - تاجيكستان

 13 4 1 - - - تركيه 

 6413 2588 2230 7556 2051 3210 جمهوري چك 

 52 52 - 96 96 - دانمارك 

 166 - - 246 - - روسيه سفيد

 9 6 - 35 - -  روماني 

 27 1 - 41 3 - سوئد 

 - - - - - -  سوئيس 

 143328 117451 21528 89439 76023 9983 روسيه 

 203 152 39 938 262 33 فرانسه 

 73 - - 61 - - فنالند 

 156 144 - 9 - - قرقيزستان

 33834 31444 318 24659 24199 247 قزاقستان

 18035 8594 2252 24328 16218 3151 لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  794

 

 ... ادامه2213-2215و  2225هاي ا در سالسنگ به تفكيك كشورهزغالصادرات ( : 2-75جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2225 2213 

(1)كل صادرات  حرارتي كك شو
(1)كل صادرات  حرارتي كك شو 

 

 766 - - 468 2 - مجارستان 

 2069 2068 - 1668 1666 - نروژ  

 27332 26994 15 7836 7214 236 هلند 

 28 11 - 67 13 - يونان 

 898 379 2 969 141 - ساير

 249286 199395 27552 166433 133049 17402 سيا آوراجمع اروپا و 

 306 24 282 42 36 - خاورميانه 

       آفريقا 

 74565 73993 572 71442 70918 524 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير 

 231 - - 199 - - زيمبابوه

 90 - - 556 25 - مصر

 - - - - - - مراكش

 3495 364 3131 3 3 - موزامبيك

 330 330 - 471 471 - ساير 

 78711 74687 3703 72671 71417 524  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 337280 182003 154193 232330 107415 124915 استراليا 

 424325 422081 2244 128608 127386 1222  اندونزي 

 - - - - - -  پاكستان 

 9 9 - - - - تايلند 

 14403 8465 1111 85144 66422 5260 چين 

 2096 - 2096 2331 - 2331 زالندنو 

 1216 2 - 1679 3 - ژاپن 

 3401 3401 - - - - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 16703 16703 - 2804 2804 - كره شمالي 

 518 518 - 70 70 - مالزي 

 2344 2180 8 2146 1943 46 هندوستان 

 12954 12802 - 17972 17972 - ويتنام 

 18854 10455 7744 2431 1147 1016 ساير 

 834103 658619 167396 475515 325162 134790  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1391554 1063012 294885 850472 609996 205909 كل جهان 

 OECD  186165 157401 358508 255474 276934 548700 كشورهاي

 OECD 19744 452595 491964 39411 786078 842854كشورهاي غير 

 58299 40553 4579 45755 27884 6663 كشور اتحاديه اروپا 82
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 ... ادامه2213-2215و  2225هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-75جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2214 2215 

(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو
(2و1)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 67870 25334 41737 89087 33713 54495 اياالت متحده آمريكا 

 30563 2338 28049 34526 3310 31063 كانادا 

 3 3 - 4 4 - مكزيك

 98436 27675 69786 123617 37027 85558 جمع آمريكاي شمالي
       و جنوبيآمريكاي مركزي 

 - - - 58 - - رژانتين آ

 - - - - - - برزيل

 178 178 - 288 253 - پرو

 1112 1023 - 2194 2041 - شيلي 

 81955 80506 1449 83163 79752 1438 كلمبيا

 804 804 - 930 930 - ونزوئال 

 - - - - - - ساير 

 84049 82511 1449 86633 82976 1438 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 2883 177 - 3393 203 5 آلمان 

 58 6 5 1 - - اتريش 

 - - - 41 - - ازبكستان

 708 564 - 1414 1259 25 اسپانيا 

 15 - - 76 - - استوني

 63 - - 91 - - اسلواكي 

 609 376 1 537 424 1 انگلستان 

 1225 875 350 8433 5586 1448 اوكراين

 390 82 - 342 1 - يتاليا ا

 31 13 - 19 13 - ايرلند 

 - - - - - - ايسلند 

 91 79 - 740 557 - بلژيك 

 72 36 - 92 41 - بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 

 - - - - - - تاجيكستان

 239 151 - 125 64 - تركيه 

 5690 2337 1895 5808 1978 2386 جمهوري چك 

 92 92 - 52 52 - دانمارك 

 43 43 - 110 5 - روسيه سفيد

 388 11 - 45 5 - روماني 

 81 - - 31 1 - سوئد 

 - - - - - -  سوئيس 

 155093 133386 18336 158100 132018 21082 روسيه 

 179 69 84 54 - - فرانسه 

 81 - - 75 - -  فنالند 

 21 5 - 241 236 - قرقيزستان

 27434 24464 825 30960 26570 1901 قزاقستان

 16245 6883 2303 16304 6815 2141 لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  444

 

 ... ادامه2213-2215و  2225هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-75جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2214 2215 

(1)كل صادرات  حرارتي كك شو
(2و1)كل صادرات  حرارتي كك شو 

 

 695 - - 898 - -  رستان مجا

 1124 1124 - 1608 1608 - نروژ  

 36827 36214 - 31864 31256 - هلند 

 - - - 9 9 - يونان 

 600 469 - 937 362 6 ساير

 250977 207456 23799 262400 209063 28995 سيا آوراجمع اروپا و 

 - - - 205 - 205 خاورميانه 

       آفريقا 

 77266 76847 419 69029 68246 783  آفريقاي جنوبي

 - - - - - - الجزاير 

 - - - 207 - - زيمبابوه

 - - - 128 - - مصر

 - - - - - - مراكش

 4458 1118 3340 4679 1046 3633 موزامبيك 

 497 497 - 469 469 - ساير 

 82221 78462 3759 74512 69761 4416  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 393059 204683 187664 375896 194586 180458 استراليا 

 368378 365650 2728 408238 407216 1022  اندونزي 

 - - - - - - پاكستان 

 - - - 23 23 - تايلند 

 4961 3994 967 15920 6440 836 چين 

 1369 43 1326 1741 22 1719 زالندنو 

 789 2 - 501 1 - ژاپن 

 3066 3066 - 5246 5246 - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 19863 19863 - 15610 15610 - كره شمالي 

 193 193 - 181 181 - مالزي 

 724 724 - 1343 1196 42 هندوستان 

 1755 1755 - 10571 10410 - ويتنام 

 14908 6708 7718 14880 8146 6033 ساير 

 809065 606681 200403 850150 649077 190110  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1324748(3) 1002785 299196 1397517 1047904 310722 كل جهان 
 OECD  272293 277918 567391 263064 281602 560875 كشورهاي

 OECD 38429 769986 830126 36132 721183 763873كشورهاي غير 

 54186 47068 4288 61888 42635 4558 كشور اتحاديه اروپا 82

  .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 زغال( شامل صادرات 3

   در دسترس نبوده، اين ارقام در ستون كل صادرات لحاظ نشده است. OECDكشورهاي غير 
 گردد.يم OECDكشورهاي سنگ نارس هزار تن زغال 3و غال سنگ  زحاصل از هز ار تن محصوالت  12599زغال سنگ شامل صادرات كل ( 2
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           2213-2215 و 2225هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-76جدول )

 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات  واردات 

2225 2213 2214 2215 2225 2213 2214 2215 

         آمريكاي شمالي

 69786 85558 94605 52256 7213 7382 6533 7559 زغال كك شو 

 27675 37027 51108 20435 18215 18132 17455 48235 زغال حرارتي 

 121 113 136 336 116 123 134 132 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 97582 122698 145849 73027 25544 25637 24122 55926 (8)سنگ جمع زغال

 854 919 790 1741 1754 1548 1167 3816 ( 3)گ نسمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 59742 25289 27185 27298 74768 146639 123617 98436 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 1449 1438 1347 937 12010 12575 11671 10876 زغال كك شو 

 82511 82976 79179 59897 24064 22825 21244 10427 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 83960 84414 80526 60834 36074 35400 32915 21303 (8)سنگ جمع زغال

 89 2219 1983 209 - 2513 2632 2273 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 23576 35547 37913 36074 61043 82509 86633 84049 

         اروپا و اورآسيا 

 23799 28995 27552 17402 59032 62310 58160 65382 زغال كك شو 

 207456 209063 199395 133049 253807 255241 262361 214186 زغال حرارتي 

 8495 8153 5987 2881 4786 5290 3976 2703 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 4 - - - 180  (1)سنگ نفتي 

 239750 246211 232934 153336 317625 322841 324497 282451 (8)سنگ جمع زغال

 11227 16189 16352 13097 11260 16629 14678 16002 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 298453 339175 339470 328885 166433 249286 262400 250977 

         خاورميانه 

 - 205 282 - 69 134 42 554 ال كك شو زغ

 - - 24 36 13673 14376 15893 13121 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 - 205 306 36 13742 14510 15935 13675 (8)سنگ جمع زغال

 - - - 6 - 482 903 435 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 14110 16838 14992 13742 42 306 205 - 



      

 
  3197ترازنامه انرژي سال  444

 

           2213-2215 و 2225هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-76جدول )

 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات  واردات 

2225 2213 2214 2215 2225 2213 2214 2215 

         آفريقا 

 3759 4416 3703 524 1662 1307 1220 4509 زغال كك شو 

 78462 69761 74687 71417 12164 9615 7159 6242 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - -  (1)سنگ نفتي 

 82221 74177 78390 71941 13826 10922 8379 10751 (8)سنگ جمع زغال

 - 335 321 730 - 560 665 141 (3)گ سنحاصل از زغال محصوالت

(4)سنگ كل زغال
 10892 9044 11482 13826 72671 78711 74512 82221 

         آسيا و اقيانوسيه 

 111715 251221 281558 257151 258152 111551 115511 218555 زغال كك شو 

 818852 875111 885825 518281 111117 152551 115881 528717 زغال حرارتي 

 482 578 591 225 32 3 33 1 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - -  (1)سنگ نفتي 

 807566 839765 826606 460177 917087 999882 982490 422288 (8)سنگ جمع زغال

 1499 10385 7497 15338 3250 8049 7635 7555 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 429843 990125 1007931 920337 475515 834103 850150 809065 

         كل جهان 

 155258 521111 157558 118515 118181 152851 158818 258185 زغال كك شو 

 2111158 2171517 2185121 815558 2171851 2221158 2151885 811828 زغال حرارتي 

 9098 8844 6714 3442 4934 5416 4143 2836 زغال ليگنيت و نارس 

 - - 180  (1)سنگ نفتي 
(5) 

4 - - 
(5) 

 1311079 1367470 1364611 819351 1323898 1409192 1388338 806394 (8)سنگ جمع زغال

 29781 27680 30222 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال
(5)

16264 31121 26943 30047 
(5)

13669 

 1324748(6) 1397517 1391554 850472 1340162(6) 1438973 1416018 836616 (4)سنگ كل زغال

          OECDكشورهاي

 263064 272293 255474 186165 142495 142306 139439 138332 زغال كك شو 

 281602 277918 276934 157401 496000 493729 500627 427126 زغال حرارتي 

 2540 2878 1897 2121 2378 2773 1786 1369 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 4 - - - 180  (1)سنگ نفتي 

 547206 553089 534305 345691 640873 638808 641852 567007 (8)سنگ جمع زغال

 13669 14302 14395 12817 16264 17566 15384 20094 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 587101 657236 656374 657137 358508 548700 567391 560875 
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 ادامه  ...2213-2215 و 2225هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-76جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات واردات

2225 2213 2214 2215 2225 2213 2214 2215 

          OECDكشورهاي غير

 36132 38429 39411 19744 133772 149384 147087 57431 زغال كك شو 

 721183 769986 786078 452595 546697 618357 597042 180489 زغال حرارتي 

 6558 5966 4817 1321 2556 2643 2357 1467 زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - -  (1)سنگ نفتي 

 763873 814381 830306 473660 683025 770384 746486 239387 (8)سنگ جمع زغال

 ● 15745 12548 18304 ● 12215 12296 10128 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 249515 758782 782599 683025 491964 842854 830126 763873 

         كشور اتحاديه اروپا 28

 4288 4558 4579 6663 41735 44549 42587 52079 زغال كك شو 

 47068 42635 40553 27884 192471 198032 204343 176406 زغال حرارتي 

 2830 2865 1860 1789 2399 2985 1861 1663 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 4 - - - 180  (1)سنگ نفتي 

 54186 50058 46992 36340 236605 245566 248791 230328 (8)سنگ جمع زغال

 - 11830 11307 9415 - 12265 11541 13136 (3)گ سنمحصوالت حاصل از زغال

(4)سنگ كل زغال
 243464 260332 257831 236605 45755 58299 61888 54186 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
اند. سنگ نفت ممکن است در اثر حرارت مستقيم و ياا در یاي   هاي رسوبي حاوي مواد آلي هستند كه عمدتاً از كروژن تشکيل شدههاي نفتي، سنگسنگ( 1

 شاوند شايل نفتاي و   اي براي استحصال شيل نفتي سوزانده شود. سنگ نفتي در واحدهاي مبدل انرژي، به عنوان خوراک يا سوخت به كار گرفته ماي پروسه

 گردند.  ديگر محصوالت حاصل از مايع سازي آن در بخش نفت خام لحاظ مي

باه    3512نفتاي از ساال   سانگ  . باشدينفتي مسنگ و  نهيتوميب 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 كورهخانهتوان گاز كاراز 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( 3

 در دسترس نبوده است.   OECDربوط به كشورهاي غير هاي مگردد و دادهمي OECD( تنها شامل واردات و صادرات كشورهاي عضو 0

و صاادرات   گردد.يم  OECDكشورهاي سنگ نارس هزار تن زغال 133غال سنگ و زمحصوالت حاصل از  هزار تن 15353زغال سنگ شامل واردات كل ( 5

         گردد.يسنگ نارس مهزار تن زغال 3سنگ و هزار تن محصوالت حاصل از زغال 12559سنگ نيز شامل زغال

   باشند. در دسترس نميمقادير 
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 به تفكيك مناطق ) ميليارد تن ( 2215سنگ جهان در سال ( : ذخاير زغال2 -22نمودار )

 

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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 )ميليون تن(

 % 2/45آنتراسيت و بيتومينه 

 % 8/54 و ليگنيت بيتومينه نيمه

 2215سنگ مناطق مختلف جهان در سال  ( : واردات و صادرات زغال2-22نمودار  )

 

 2215سنگ مناطق مختلف جهان در سال لزغا توليد و مصرف( : 2-21نمودار  )
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  2214در جهان در سال  (1)عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال ( :2-77جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

(3)رارتحبرق و 
 

 خانگي
ساير 

(4)صنايع 
 

         OECDكشورهاي 

 17.2 0.2 205.3 17.3 1.4 53.8 186.5 آلمان

 0.3 - 0.9 2.0 - 3.3 - اتريش

 0.3 0.1 19.8 2.9 1.3 16.4 3.9 اسپانيا

 4.3 - 103.4 4.1 375.0 0.1 488.8 استراليا 

 2.5 0.5 38.9 6.5 0.4 41.8 11.6 انگلستان

 34.9 - 775.9 20.5 88.2 10.3 918.2 اياالت متحده آمريكا

 0.6 - 16.2 3.3 - 19.9 0.1 ايتاليا

 0.8 0.7 4.3 - - 2.0 4.6 ايرلند

 0.3 0.1 0.8 3.3 0.6 5.2 - بلژيك 

 - - 4.5 - - 4.4 - پرتغال 

 14.2 3.8 71.9 6.7 0.1 29.8 65.2 تركيه

 3.5 1.4 36.9 3.7 5.3 4.6 47.0 جمهوري چك

 0.2 - 4.1 - 0.1 4.3 - دانمارك

 1.3 - 0.6 0.9 1.7 0.5 4.0 زالندنو 

 14.7 - 101.8 70.0 - 188.1 -  ژاپن

 1.7 0.2 3.9 7.4 - 13.0 0.3 فرانسه

 1.1 - 8.4 1.2 - 5.5 6.7 فنالند

 3.1 - 34.9 3.3 34.5 7.8 69.0 كانادا

 7.2 - 85.6 37.9 - 131.0 1.7 كره جنوبي 

 8.0 10.3 105.7 13.1 9.3 10.6 137.1 لهستان

 0.1 0.4 9.0 1.3 0.4 1.5 9.6 مجارستان

 3.5 - 15.6 3.2 - 7.5 15.4 مكزيك

 0.1 - 10.3 4.3 31.3 47.3 - هلند

 0.5 - 51.6 - - 0.3 50.8 يونان

 OECD (5) 33.2 29.8 3.7 6.1 43.9 0.1 7.4ساير كشورهاي عضو 

 OECD 2053.9 638.8 553.1 219.1 1754.2 17.9 127.7كل كشورهاي عضو 

 OECDكشورهاي غيرعضو 
 اروپا و اورآسيا 

       

 2.4 0.5 35.4 22.8 7.2 14.7 55.9 اوكراين 

 6.4 2.8 132.0 60.4 155.6 26.9 334.1 روسيه 

 13.0 6.3 47.3 16.4 30.9 - 114.0 قزاقستان

كشورهاي غير عضو   ريسا
OECD اروپا و اورآسيا 

120.8 8.8 1.0 2.0 115.0 2.3 12.3 

اروپا  OECDكشورهاي غيرعضو 

 و اورآسيا
624.8 50.4 194.6 101.6 329.8 11.9 34.0 
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 ... ادامه2214در جهان در سال  (1)عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال ( :2-77جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

(3)برق و حرارت
 

 خانگي
ساير 

(4)صنايع 
 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 ي التين آمريكا
       

 3.8 - 9.7 14.2 - 20.4 7.9 برزيل

 1.2 0.1 2.6 3.5 81.2 - 88.6 كلمبيا 

 1.2 - 3.7 1.1 1.2 5.1 1.5 ساير آمريكاي التين 

 6.2 0.1 15.9 18.8 82.4 25.4 98.0  جمع آمريكاي التين

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آفريقا و خاورميانه
       

 57.5 5.7 130.8 6.7 69.0 0.9 260.5 آفريقاي جنوبي 

 5.9 - 12.2 2.5 5.4 13.6 15.8 ساير آفريقا و خاورميانه  

 63.4 5.8 143.0 9.2 74.4 14.4 276.4 جمع آفريقا و خاورميانه 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آسيا 
       

 13.0 - 66.0 0.3 408.2 2.5 484.7 اندونزي

 919.3 87.2 2069.7 812.3 7.3 291.6 3640.2 چين 

 9.0 - 45.2 9.6 - 65.8 - چين تايپه 

 13.1 - 2.3 - 15.6 0.1 30.8 كره شمالي 

 125.8 6.3 645.4 111.1 1.2 237.6 657.4 هندوستان

 2.5 - 11.2 - - 13.8 -  هنگ كنگ 

 47.2 2.7 86.4 1.5 30.6 68.8 100.2 ساير آسيا

 1130.0 96.3 2926.1 934.8 463.0 680.2 4913.3 جمع آسيا 

 OECD 5912.4 770.4 814.4 1064.5 3414.9 114.0 1233.5عضو  ريكل كشورهاي غ

 1361.2 132.0 5169.1 1283.5 1367.5 1409.2 7966.3 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, 2016 Edition                                                                 مأخذ:
 باشد.   نفت ميسنگ نيمه بيتومينه، ليگنيت، زغال نارس و ساير بيتومينه، كك شو، زغال زغال سنگ شامل آنتراسيت، كل ( 1
 سازي است.  هاي كك (  مصرف صنايع فوالد شامل مصرف در كوره3
  بخش عمومي و مولدهاي  اختصاصي و همچنين CHPرق و دو منظوره هاي متعارف بهاي 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 بخش3
  گردد. ميو سوئد سوئيس ، واكي، اسلووني( شامل كشورهاي شيلي، استوني، ايسلند، فلسطين اشغالي، لوكزامبورگ، نروژ، اسل0
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 2214-2215 و 2225هاي سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت در برخي از كشورها طي سالزغالقيمت  ( :2-78جدول )
 )دالر / تن(

 نام كشور
 كك شو سنگ زغال حرارتي سنگزغال

2225 2214 2215 2225 2214 2215 

       آمريكاي شمالي

 187.3 199.4 92.4 75.2 80.1 52.1 حده آمريكا اياالت مت

 ● ● ● ● ● ●  كانادا

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 88.8 126.7 99.1 ● ● ● شيلي

       اروپا 

 ○ ○ ○ ● ● ● آلمان 

 ● ● ● 169.8 205.8 175.9 اتريش

 ○ ○ ○ ● ● ● اسپانيا

 ● ● ● ● ● ● استوني

 ● ● ● ● ● ● ي اسلواك

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ اسلووني 

 ● ● ● 138.3 166.1 89.3 انگلستان 

 ● ● 103.5 ● ● 73.3 ايتاليا 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ايرلند 

 ● ● ● ● ● ● بلژيك 

 411.1 506.1 ● 109.2 180.8 ● پرتغال 

 167.6 203.2 129.0 80.8 90.7 47.8 تركيه 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ جمهوري چك 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● سوئد 

 ▲ ▲ ▲ 98.7 112.3 94.3 سوئيس 

 ● ● 110.5 ● ● ● فرانسه 

 299.0 338.3 196.6 245.7 270.5 127.6 فنالند 

 ● ● ● ● ● ● التويا

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 106.4 134.1 115.4 70.1 92.6 61.3 لهستان 

 ○ ○ ○ ● ● ● مجارستان 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 

       خاورميانه 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ زالندنو 

 112.4 132.7 97.4 96.5 114.9 64.7 ژاپن 

 ● ● 109.9 ● ● 63.0 كره جنوبي

 ● ● ● ● ● ● اروپايي OECDكشورهاي 

 ● ● ● ● ● OECD59.2كل كشورهاي 

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                  مأخذ: 
   باشند. محرمانه ميمقادير                            دارد.در كشور مذكور كاربرد ن                              باشند. نميمقادير در دسترس 
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 2214-2215 و 2225هاي هاي خانگي و نيروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخش( : قيمت زغال2-79جدول )
  )دالر / تن(  

 نام كشور
 هانيروگاه خانگي

2225 2214 2215 2225 2214 2215 

       آمريكاي شمالي

 51.0 54.1 35.3 ● ● ● اياالت متحده آمريكا 

 ● ● 24.5 ● ● ● كانادا

 56.7 63.1 41.0 ▲ ▲ ▲ مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 72.0 83.1 58.3 ● ● ● شيلي 

        اروپا

 82.8 100.6 79.7 ▲ ▲ ● آلمان 

 92.3 112.6 87.5 ● ● 491.4 اتريش

 ● ● ● ● ● ● اسپانيا

 ● ● ● ● ● ● استوني 

 ● ● ● 168.0 201.4 97.8 اسلواكي 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ اسلووني 

 74.4 93.4 65.6 526.4 570.5 341.8 انگلستان 

 ● ● 72.7 ● ● ● ايتاليا 

 58.6 72.6 70.1 502.0 587.4 ● ايرلند 

 ● ● 80.4 ● ● 405.9 بلژيك 

 56.1 72.1 67.6 ● ● ● پرتغال 

 31.9 43.5 25.2 133.9 148.6 88.1 تركيه 

 ○ ○ ○ 135.3 161.7 74.1 جمهوري چك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ دانمارك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ سوئد 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ سوئيس 

 ● ● 74.9 ● ● ● فرانسه 

 74.4 94.4 72.1 ▲ ▲ ▲ فنالند 

 ● ● ● ● ● ● التويا

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 419.5 لوكزامبورگ 

 59.4 75.2 47.6 215.3 262.3 148.7 لهستان 

 ○ ○ ○ 175.4 205.1 114.5 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲  فلسطين اشغالي

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ زالندنو 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ ژاپن 

 ● ● 55.1 ● ● ● كره جنوبي

 ● ● 64.1 218.9 261.1 143.4 اروپايي OECDكشورهاي 

 ● ● OECD143.4 261.1 218.9 46.0كل كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                 مأخذ:                  
  باشند. مانه ميمقادير محر                             .در كشور مذكور كاربرد ندارد      باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 )دالر / تن(                                                                                         2225 -2215هاي سنگ طي سال( : قيمت زغال2-82جدول )

 سال
 قيمت شاخص 

 )پايه شمال غرب اروپا(

سنگ منطقه قيمت اسپات زغالشاخص 

 آپاالچي مركزي اياالت متحده آمريكا

شاخص قيمت  قيمت سيف وارداتي ژاپن

 زغال حرارتي  زغال كك شو  آسيا 

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 

8015 56.6 53.6 93.8 79.5 63.5 

  .BP Amoco, Statistical Review of World Energy, 2016 Edition                                                                              مأخذ:
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نمودار  )23-2( : قيمت زغال سنگ طي سال هاي 2005-15
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  2215در سال  OECDدر كشورهاي سنگ ي زغالواقعي مصرف كنندگان نهاي و ( : شاخص قيمت اسمي2-81جدول ) 
   (344=  4434)سال  

 نام كشور
 واقعي شاخص  اسميشاخص 

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي
       آمريكاي شمالي 

 107.1 107.1 ● 113.2 113.2 ● اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ● كانادا
 ● ● ● ● ● ● مكزيك 

       ريكاي مركزي و جنوبي آم
 ● ● ● ● ● ● شيلي 

       اروپا  و اورآسيا
 ● ● ● ● ● ● آلمان

 94.5 94.1 103 99.4 98.7 114 اتريش

 ● ● ● ● ● ● اسپانيا 

 ● ● ● ● ● ● استوني

 101.0 ● 101 109.8 ● 109.8 اسلواكي 

 ● ● ● ● ● ● اسلووني 

 104.4 113.2 96.3 114.8 118.5 111.4 انگلستان 

 107.5 107.5 ● 112.1 112.1 ● ايتاليا 

 ● ● ● ● ● ● ايرلند

 104.3 104.3 105 106.1 105.4 114 بلژيك 

 95.0 95.0 ● 96 96 ● پرتغال 

 94.4 92.6 103.3 138.9 136.4 150.9 تركيه

 85.2 82.9 93.9 90.1 87.2 100.9 جمهوري چك

 97.9 97.9 ● 105.2 105.2 ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● سوئد 

 62.5 62.5 ● 58.6 58.6 ● سوئيس 

 103.3 103.2 106 106.3 106.1 111.9 فرانسه 

 118.7 118.7 ● 126 126 ● فنالند 

 ● ● ● ● ● ● لوكزامبورگ 

 83.9 69.9 100.6 89.7 73.8 108.8 لهستان 

 112.8 ● 112.8 125.7 ● 125.7 مجارستان 
 ● ● ● ● ● ● نروژ 

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ● ● ● ● فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 
 ● ● ● ● ● ● زالندنو 

 93.6 93.6 ● 94.1 94.1 ● ژاپن 

 102.3 102.3 ● 98.3 98.3 ● كره جنوبي 
 OECD 114.5 101.4 102.3 100.8 97.4 97.6كل كشورهاي 
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 سنگ در برخي از كشورهاي جهانل( : شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي زغا2-82جدول )

 2214-2215 و 2225هاي طي سال

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2215 2214 2225 سال پايه 2215 2214 2225 سال پايه

         آمريكاي شمالي 
 ● ● ● - 194 199.9 116.8 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● - ● ● 100.2 100=2002 كانادا 

دسامبر 1121=211 138.2 121.9 72.2 100=2012ژوئن كزيك م  ● ● ● 

         اروپا و اورآسيا 

 100 99.9 77.4 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 100 99.1 76.5 100=2015 ● ● ● - اتريش

 100 100.5 53.2 100=2005 ● ● ● - استوني

 ● ● ● - ● ● ● - اسپانيا

 100 100 65 100=2015 ● ● ● - اسلواكي 

 100 104.4 78.9 100=2015 ● ● ● - اسلووني 

 113.5 113.3 61.9 100=2010 67.1 72.3 52.9 100=2010 انگلستان 

 100 97.7 ● 100=2015 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 246 237 145 100=1995 ● ● ● - ايرلند

 102.8 102.5 79.7 100=2013 ● ● 48.1 100=2010 بلژيك 

 100 103 95.8 100=2015 ● ● ● - ال پرتغ

 100 92.6 40.2 100=2015 350.6 326.6 114.4 100=2003 تركيه

 198.5 197 116 100=2000 ● ● 126.4 100=2000 جمهوري چك

 100 101.5 81.6 100=2015 ● ● ● - دانمارك 

 ● ● ● - ● ● 160.4 100=2000 سوئد 

 ● ● ● - 102.6 110.8 137.1 100=1995 سوئيس 

 100 99.1 79.7 100=2015 84 87.7 75.5 100=2010 فرانسه 

 ● ● ● - 420.4 396.5 192.7 100=1990 فنالند 

 100 100.6 52.3 100=2015 ● ● ● - التويا

 100 102.5 91.2 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ 

 209.4 213.5 122.3 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 289.3 281.9 135 100=2000 ● ● ● - مجارستان 

 166.1 162.8 125.8 100=1998 ● ● ● 100=1995 نروژ 

 ● ● ● - ● ● ● - هلند

 108.1 106.4 80.6 100=2009 114.6 107.3 81.9 100= 2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● - ● ● ● 100=1995 استراليا 

 4Q1997=100 143.7 260 ● 2Q2006=100 94.7 121.4 124.8 زالندنو 

 ● ● ● - 70.3 73.3 58.8 100=2010 ژاپن

 100.9 100.9 60.9 100=2010 115.3 116 62 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                               مأخذ:
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 2214و  2225هاي هاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالشاخص ( :2-38جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به   
(8)

 

2225 2214 2225 2214 2225 2214 

       آمريكاي شمالي

 0.14 0.16 16156.6 14408.1 319.2 296.0 اياالت متحده آمريكا

 0.16 0.18 1773.6 1524.5 35.5 32.2 كانادا 

 0.16 0.19 1176.7 953.7 119.7 107.2 مكزيك

 0.14 0.16 19106.8 16886.4 474.4 435.4 جمع آمريكاي شمالي

             آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.17 0.19 521.3 349.5 43.0 39.2 آرژانتين

 0.17 0.16 85.9 58.9 15.9 13.7 اكوادور

 0.13 0.12 2412.2 1774.8 206.1 188.5 برزيل 

 0.13 0.13 181.3 106.4 31.0 27.6 پرو 

 0.14 0.16 257.2 181.1 17.8 16.3 شيلي 

 0.10 0.12 349.2 229.9 47.8 43.3 كلمبيا 

 0.16 0.17 421.6 328.3 30.7 26.8 ونزوئال 

 0.22 0.24 508.9 358.0 105.8 94.7 ساير

 0.14 0.15 4737.6 3386.8 498.1 450.0 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

             اروپا و اورآسيا

 0.25 0.54 58.4 24.8 9.5 8.4 آذربايجان

 0.08 0.11 3624.2 3213.8 81.0 81.3 آلمان 

 0.08 0.09 406.9 365.9 8.5 8.2 اتريش

 0.81 1.81 53.8 26.1 30.8 26.2 ازبكستان

 0.08 0.11 1375.5 1358.1 46.5 43.7 اسپانيا 

 0.17 0.27 96.9 70.7 5.4 5.4 اسلواكي 

 0.07 0.09 2605.7 2357.0 64.6 60.4 انگلستان 

 0.79 1.10 134.0 129.7 45.4 47.1 اوكراين

 0.07 0.09 2033.8 2158.7 60.8 58.2 ايتاليا 

 0.05 0.07 241.3 211.6 4.6 4.2 ايرلند 

 0.41 0.25 14.5 12.4 0.3 0.3 ايسلند 

 0.11 0.13 499.4 451.3 11.2 10.5 بلژيك 

 0.34 0.46 52.3 42.9 7.2 7.7 بلغارستان 

 0.09 0.11 224.0 231.1 10.4 10.5 پرتغال 

 0.78 1.42 34.3 13.5 5.3 4.8 تركمنستان 

 0.14 0.14 870.9 624.9 76.6 68.6 تركيه

 0.19 0.25 212.2 183.6 10.5 10.2 جمهوري چك 

 0.05 0.06 326.5 319.1 5.6 5.4 دانمارك 
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 ... ادامه 2214و  2225هاي در سالهاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان شاخص ( :2-38جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به   
(8)

 

2225 2214 2225 2214 2225 2214 

 0.42 0.51 1676.8 1281.3 143.8 143.5 روسيه

 0.46 0.69 60.9 38.9 9.5 9.7 روسيه سفيد

 0.17 0.27 181.8 145.5 19.9 21.3 روماني 

 0.09 0.11 517.6 451.4 9.7 9.0 سوئد 

 0.04 0.05 620.4 520.7 8.2 7.5 سوئيس 

 0.09 0.11 2729.5 2547.2 66.2 63.1 فرانسه 

 0.14 0.15 246.9 237.9 5.5 5.3 فنالند 

 0.42 0.47 184.9 109.5 17.3 15.2 قزاقستان

 0.07 0.10 57.8 46.3 0.6 0.5 لوكزامبورگ 

 0.18 0.24 534.6 380.5 38.5 38.2 لهستان 

 0.16 0.25 43.6 35.0 2.9 3.3 ليتواني

 0.17 0.21 137.5 131.5 9.9 10.1 مجارستان 

 0.06 0.07 459.0 409.3 5.1 4.6 نروژ

 0.09 0.10 845.6 785.1 16.9 16.3 هلند 

 0.09 0.10 245.7 304.3 10.9 11.0 يونان 

 0.26 0.29 290.5 250.2 54.5 52.8 ساير 

 0.13 0.15 21697.7 19469.8 903.5 872.3  جمع اروپا و اورآسيا

           خاورميانه

 0.28 0.34 29.5 19.5 6.6 5.4 اردن 

 0.20 0.18 350.9 254.0 9.1 4.5 امارات متحده عربي 

 0.47 0.53 30.0 19.6 1.4 0.9 بحرين 

 0.20 0.44 54.6 47.2 22.2 18.1 سوريه 

 0.28 0.25 177.1 104.2 34.8 27.0 عراق 

 0.33 0.30 649.6 407.0 30.9 24.8 عربستان سعودي 

 0.36 0.22 67.5 44.3 4.2 2.5 عمان 

 0.27 0.31 161.8 53.4 2.2 0.8 طرق

 0.25 0.24 136.2 108.9 3.8 2.3 كويت 

 0.18 0.19 40.8 26.3 4.6 4.0 لبنان 

 0.26 0.25 28.5 25.9 26.2 20.5 يمن 

 0.35 0.34 732.0 558.0 86.4 77.1 ساير 

 0.30 0.29 2458.4 1668.3 232.2 187.8 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه 2214و  2225هاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سال هايشاخص ( :2-38جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

GDPنسبت عرضه كل انرژي اوليه به   
(8)

 

2225 2214 2225 2214 2225 2214 

       آفريقا 

 0.36 0.40 411.0 322.3 54.0 47.4 آفريقاي جنوبي 

 0.28 0.23 182.7 142.8 38.9 33.3 ير الجزا

 0.47 0.29 38.1 61.7 6.3 5.8 ليبي 

 0.18 0.20 108.4 73.5 33.9 30.4 مراكش 

 0.32 0.38 237.7 162.2 89.6 74.9 مصر

 0.30 0.40 452.3 260.5 177.5 139.6 نيجريه 

 0.41 0.49 792.5 484.2 755.6 587.2 ساير 

 0.35 0.40 2222.7 1507.2 1155.7 918.5 جمع آفريقا 

           آسيا و اقيانوسيه

 0.09 0.10 1439.0 1130.1 23.6 20.3 استراليا

 0.24 0.32 942.5 571.2 254.5 226.3 اندونزي 

 0.29 0.19 12.4 12.0 0.4 0.4 برونئي 

 0.24 0.27 147.0 85.9 159.1 142.9 بنگالدش 

 0.44 0.51 206.3 150.0 185.0 153.4 پاكستان 

 0.35 0.35 382.6 283.8 67.7 65.9 تايلند

 0.37 0.51 8230.1 3542.8 1364.3 1303.7 چين 

 0.23 0.29 478.3 349.8 23.4 22.7 چين تايپه  

 0.13 0.13 162.1 136.0 4.5 4.2 زالندنو 

 0.08 0.10 5642.9 5405.0 127.1 127.8 ژاپن 

 0.15 0.22 72.5 41.6 20.6 19.6 سريالنكا 

 0.10 0.13 279.1 170.7 5.5 4.3 سنگاپور 

 0.19 0.25 250.8 156.9 99.1 86.1 فيليپين 

 0.22 0.24 1234.0 894.7 50.4 48.1 كره جنوبي 

 0.29 0.32 314.3 204.9 29.9 25.8 مالزي

 0.38 0.45 2195.7 1146.0 1295.3 1144.3 هندوستان 

 0.23 0.27 661.3 423.9 274.3 245.4 ساير 

 0.25 0.27 22650.8 14705.2 3984.8 3641.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 0.19 0.20 72874.1 57623.6 7248.7 6505.2 كل جهان 

 OECD  1194.7 1266.9 42259.1 47107.4 0.13 0.11 كشورهاي

 OECD 5310.5 5981.7 15364.6 25766.7 0.37 0.31 كشورهاي غير

 0.09 0.11 17426.8 16204.8 508.1 495.0 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                         مأخذ: 
 .2212هاي ثابت سال ليارد دالر آمريكا به قيمت( مي2                                                                   ( ميليون نفر1
    .2212هاي ثابت سال ( تن معادل نفت خام به هزار دالر آمريكا برحسب قيمت3
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 2214كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-34جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 ازهاگ

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

       آمريكاي شمالي

 22.5 216.5 624.0 116.0- 898.2 431.7 اياالت متحده آمريكا

 32.9 28.1 88.7 12.8- 110.1 19.4 كانادا 

 3.3 2.5 60.5 16.1 80.3 12.7 مكزيك

 58.7 247.0 773.2 112.7- 1088.7 463.8 جمع آمريكاي شمالي

       جنوبيآمريكاي مركزي و 

 3.5 1.5 42.2 2.2 30.7 1.5 آرژانتين

 1.0 - 0.6 4.9 6.8 -  اكوادور

 32.1 4.0 35.4 12.3 114.1 17.5 برزيل 

 1.9 - 8.0 2.7- 12.8 0.8 پرو 

 2.0 - 3.6 5.8 10.4 6.7 شيلي 

 4.3 - 8.5 4.1- 17.8 3.9 كلمبيا 

 7.5 - 20.4 21.1- 59.8 0.2 ونزوئال 

 8.0 - 24.0 15.8 35.0 1.9 ساير

 60.3 5.5 142.6 13.2 287.4 32.6 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 - 9.6 2.5- 6.9 - آذربايجان

 1.7 25.3 63.4 7.0 94.0 79.6 آلمان 

 3.5 - 6.4 2.6 8.8 3.1 اتريش

 1.0 - 38.3 0.2- 3.0 1.6 ازبكستان 

 3.4 14.9 23.7 14.9- 61.8 11.4 اسپانيا 

 ◊ - 0.4 1.0 0.6- 4.5 استوني

 0.4 4.1 3.8 2.5- 5.5 3.4 اسلواكي 

 0.5 16.6 59.8 6.3- 64.9 29.9 انگلستان 

 0.7 23.2 33.4 7.6 3.0 35.6 اوكراين

 5.0 - 50.7 12.8- 64.3 13.1 ايتاليا 

 0.1 - 3.7 3.0 2.8 2.0 ايرلند 

 1.1 - - 0.6 - 0.1 ايسلند 

 ◊ 8.8 12.6 10.4- 32.7 3.3 ژيك بل

 0.4 4.1 2.4 2.2- 6.2 6.4 بلغارستان 

 1.3 - 3.5 3.4- 12.7 2.7 پرتغال 

 - - 20.5 3.1- 9.6 - تركمنستان 
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 ... ادامه 2214كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)رضه انرژي اوليهع ( :2-34جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
يي، انرژي زمين گرما

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

      آمريكاي شمالي

 2216.2 - 4.6 105.2 29.4 اياالت متحده آمريكا

 279.9 - 3.9- 15.3 2.1 كانادا 

 188.0 - ◊ 8.7 3.9 مكزيك

 2684.0 - 0.6 129.3 35.4 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 86.6 - 0.8 4.0 0.1 رژانتينآ

 14.2 - 0.1 0.8 ◊ اكوادور

 303.2 0.1 2.9 83.2 1.7 برزيل 

 23.8 - ◊ 2.9 ◊ پرو 

 36.1 ◊ - 7.4 0.2 شيلي 

 34.0 - 0.1- 3.7 ◊ كلمبيا 

 67.5 - - 0.7 - ونزوئال 

 109.4 - 3.6- 24.7 3.7 ساير

 674.9 0.1 0.1 127.4 5.6 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 14.3 - ◊ 0.2 - آذربايجان

 306.1 ◊ 2.9- 29.2 8.8 آلمان 

 32.2 ◊ 0.8 6.4 0.6 اتريش

 43.7 - ◊ ◊ - ازبكستان 

 114.6 - 0.3- 7.0 7.6 اسپانيا 

 6.0 - 0.2- 0.9 0.1 استوني

 15.9 ◊ 0.1 1.1 0.1 اسلواكي 

 179.4 - 1.8 9.1 3.2 انگلستان 

 105.7 0.7 0.7- 1.9 0.1 ايناوكر

 146.8 - 3.8 14.0 8.6 ايتاليا 

 12.8 - 0.2 0.5 0.5 ايرلند 

 5.9 - - ◊ 4.1 ايسلند 

 52.8 0.2 1.5 3.3 0.7 بلژيك 

 17.9 ◊ 0.8- 1.1 0.3 بلغارستان 

 21.2 ◊ 0.1 3.0 1.4 پرتغال 

 26.7 - 0.3- ◊ - تركمنستان
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... ادامه 2214كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)هعرضه انرژي اولي ( :2-34جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازها

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 3.5 - 40.2 12.1 20.7 35.9 تركيه

 0.2 7.9 6.2 1.0 7.7 15.9 جمهوري چك 

 ◊ - 2.8 0.9- 6.8 2.4 دانمارك 

 15.1 47.5 371.7 134.7- 300.9 103.9 روسيه

 ◊ - 17.0 14.2- 22.4 0.8 روسيه سفيد

 1.6 3.0 9.4 2.9- 10.9 5.7 روماني 

 5.5 16.9 0.8 6.8- 18.4 2.1 سوئد 

 3.3 7.2 2.7 4.3 5.1 0.1 سوئيس 

 5.4 113.7 32.6 14.8 55.5 9.3 فرانسه 

 1.2 6.1 2.5 3.6- 12.3 4.5 فنالند 

 0.7 - 26.0 5.7- 18.7 37.0 قزاقستان

 ◊ - 0.8 2.3 - 0.1 لوكزامبورگ 

 0.2 - 13.4 2.7- 24.6 49.3 لهستان 

 ◊ - 2.1 5.7- 8.2 0.2 ليتواني

 ◊ 4.1 7.0 0.9- 7.2 2.2 مجارستان 

 11.7 - 4.9 12.5- 23.4 0.9 نروژ

 ◊ 1.1 28.8 30.1- 58.7 9.0 هلند 

 0.4 - 2.5 14.8- 25.6 6.7 يونان 

 7.0 2.3 12.3 14.8 7.1 21.8  ساير

 75.0 307.0 915.3 223.6- 1010.4 499.9  جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 ◊ - 0.3 4.1 3.2 0.4 اردن 

 - - 53.7 13.5- 28.7 1.5 امارات متحده عربي 

 - - 12.2 12.0- 13.9 - بحرين 

 0.3 - 4.0 1.0 5.6 ◊ سوريه 

 0.3 - 5.5 14.2 28.4 - عراق 

 - - 69.5 52.0- 196.0 - عربستان سعودي 

 - - 19.6 3.0- 7.7 - عمان 

 - - 42.8 24.3- 25.6 - قطر

 - - 15.1 32.6- 51.4 - كويت 
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 ... ادامه 2214كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-34جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 121.5 - 0.5 3.6 5.2 تركيه

 41.2 ◊ 1.4- 3.5 0.2 جمهوري چك 

 16.2 ◊ 0.2 3.6 1.2 دانمارك 

 710.9 - 0.7- 7.1 0.1 روسيه

 27.7 - 0.3 1.5 ◊ روسيه سفيد

 31.7 - 0.6- 3.9 0.7 روماني 

 48.2 0.2 1.3- 11.4 1.0 سوئد 

 25.1 ◊ 0.5- 2.4 0.4 سوئيس 

 242.6 ◊ 5.8- 14.8 2.4 فرانسه 

 33.9 0.1 1.5 9.1 0.1 فنالند 

 76.7 - 0.1- ◊ ◊ قزاقستان

 3.8 - 0.4 0.2 ◊ لوكزامبورگ 

 94.0 ◊ 0.2 8.2 0.7 لهستان 

 7.0 0.3 0.7 1.2 0.1 ليتواني

 22.8 - 1.2 1.8 0.2 مجارستان 

 28.7 0.1 1.3- 1.4 0.2 نروژ

 73.0 - 1.3 3.6 0.6 هلند 

 23.1 - 0.8 1.2 0.8 يونان 

 74.5 - 0.4 8.4 0.4 ساير 

 2798.6 1.8 1.2- 163.8 50.3  جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 8.2 - ◊ ◊ 0.2 اردن 

 70.5 - ◊ 0.1 0.1 امارات متحده عربي 

 14.2 - - - - بحرين 

 10.8 - ◊ ◊ - سوريه 

 49.5 - 1.1 ◊ - راق ع

 213.5 - - ◊ - عربستان سعودي 

 24.3 - - - - عمان 

 44.1 - - - - قطر

 33.9 - - - - كويت 
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... ادامه 2214كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-34جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 ازهاگ

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 ◊ - - 7.2 - 0.2 لبنان 

 - - 0.9 2.6 3.6 0.1 يمن 

 1.2 1.2 152.2 20.9- 117.9 7.4 ساير 

 1.7 1.2 375.8 129.2- 482.1 9.5 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 0.1 3.6 3.8 0.4 21.4 102.1 آفريقاي جنوبي 

 ◊ - 32.3 23.4- 42.6 0.2 الجزاير 

 - - 4.9 7.2 5.7 - ليبي 

 0.1 - 1.0 5.1 6.6 4.0 مراكش 

 1.2 - 40.8 6.4 24.2 0.4 مصر

 0.5 - 14.5 7.6 3.6 ◊ نيجريه 

 8.7 - 11.2 36.3 20.8 5.3 ساير 

 10.6 3.6 108.5 39.7 124.9 112.0  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 1.6 - 31.7 14.4 29.3 41.5 استراليا

 1.3 - 36.6 24.4 50.8 36.1 نزي اندو

 - - 3.0 0.2 0.4 - برونئي 

 0.1 - 20.1 3.7 1.4 0.9 بنگالدش 

 2.7 1.3 26.3 11.3 12.9 3.2 پاكستان 

 0.5 - 37.8 10.4- 64.2 15.9 تايلند

 90.4 34.5 153.6 11.3- 515.6 2011.5 چين 

 0.4 11.0 13.6 2.7- 45.1 40.9 چين تايپه  

 2.1 - 4.4 1.0 5.6 1.4 زالندنو 

 7.0 - 107.8 19.8 172.2 118.5 ژاپن 

 0.4 - - 2.5 1.9 1.0 سريالنكا 

 - - 9.2 23.9- 41.7 0.4 سنگاپور 

 0.8 - 3.1 6.6 8.2 11.7 فيليپين 

 0.2 40.8 43.1 32.2- 128.5 81.7 كره جنوبي 

 1.2 - 38.4 4.8 28.3 15.3 مالزي

 11.3 9.4 43.2 51.8- 236.6 377.9 هندوستان 

 8.7 - 13.4 28.6 13.9 43.0 ساير 

 128.6 97.1 585.3 15.0- 1356.5 2800.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - - - 194.6 - - المللي هاي بين سوخت كشتي

 - - - 168.5 - - المللي بينسوخت هواپيماهاي  

 334.9 661.4 2900.6 64.6- 4349.9 3918.5 كل جهان 

 OECD  1012.5 2061.7 -180.6 1343.8 516.3 120.5 كشورهاي

 OECD 2906.0 2288.1 -247.1 1556.7 145.1 214.5 كشورهاي غير

 32.2 228.5 342.8 82.9- 591.9 268.4 كشور اتحاديه اروپا 82
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 ... ادامه 2214كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-34جدول )
 فت خام()ميليون تن معادل ن

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
(2)برق

 جمع كل حرارت 

 7.5 - ◊ - ◊ لبنان 

 7.4 - - 0.1 - يمن 

 259.8 - 0.9- 0.5 1.2 ساير 

 743.6 - 0.2 0.9 1.4 جمع خاورميانه 

      آفريقا 

 147.0 - 0.2- 15.5 0.3 آفريقاي جنوبي 

 51.7 - ◊ ◊ -  الجزاير

 17.9 - ◊ 0.2 - ليبي 

 19.0 - 0.5 1.4 0.2 مراكش 

 74.8 - ◊ 1.7 0.1 مصر

 134.7 - - 108.6 - نيجريه 

 327.0 0.1 0.4 240.6 3.6 ساير 

 772.1 0.1 0.6 367.9 4.2  جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه

 125.2 - - 5.1 1.6 استراليا

 225.5 - ◊ 59.1 17.3 اندونزي 

 3.6 - - - - برونئي 

 35.4 - - 9.2 ◊ بنگالدش 

 89.9 - ◊ 32.1 ◊ پاكستان 

 134.8 - 0.9 25.7 0.1 تايلند

 3051.5 - 1.0- 217.4 40.7 چين 

 110.2 - - 1.7 0.3 چين تايپه  

 20.6 - - 1.2 5.0 زالندنو 

 441.7 - - 11.2 5.3 ژاپن 

 10.7 - - 4.9 ◊ سريالنكا 

 28.0 - - 0.7 ◊ ر سنگاپو

 47.7 - - 8.5 8.9 فيليپين 

 268.4 0.1 - 5.6 0.6 كره جنوبي 

 89.7 - ◊ 1.9 ◊ مالزي

 824.7 - 0.4 193.5 4.2 هندوستان 

 155.1 - 1.6 45.9 ◊ ساير 

 5662.8 0.1 2.0 623.5 84.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 194.7 - - 0.1 - المللي هاي بين سوخت كشتي

 168.5 - - - - المللي بينواپيماهاي  سوخت ه

 13699.1 2.1 2.4 1412.9 181.1 كل جهان 
 OECD  98.0 299.8 0.4 0.9 5273.3 كشورهاي

 OECD 83.0 1113.0 2.0 1.2 8062.7 كشورهاي غير

 1565.0 1.0 1.3 141.6 40.1 كشور اتحاديه اروپا 82

   .IEA, International Energy Agency,Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 

 ذخاير ايجاد شده. تغيير در  -يا + المللي حامل سوخت هاي بينكشتي -صادرات  -واردات + ( عرضه انرژي اوليه = توليد 1
 د.نباش مي 25/2كمتر از مقادير       گردد.ميليون تن معادل نفت خام نمي 4/354ميزان  المللي هوايي و دريايي به( شامل مصرف بخش حمل و نقل بين2
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( درصد )

نمودار  )24-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم زغال سنگ

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2014

          

84.4

95.4
92.8

89.5

86.1

97.8

99.9
100.0

79.1
82.7

0 20 40 60 80 100

جبل ال ارق

كوراكا و

مالتا

لبنان

قبر 

اردن

عراق

يمن

اكوادور

جاما يكا

( درصد )

نمودار  )25-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم نفت خام و فرآورده هاي نفتي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2014
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( درصد )

نمودار  )26-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم گازطبيعي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2014
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نمودار  )27-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي هسته اي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2014
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نمودار  )28-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي آبي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2014
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( درصد )

نمودار  )29-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي هاي ت ديدپذير، سوخت هاي زيستي

 و پسماند در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2014
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 2214و  2225هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-35جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2225 2214 2225 2214 2225 2214 

       كشورهاي منتخب آمريكاي شمالي

 12962 13683 2.5 3.1 6.9 7.8 آمريكااياالت متحده 

 15544 16949 2.7 2.9 7.9 8.4 كانادا 

 2169 1975 0.8 0.9 1.6 1.7 مكزيك

       كشورهاي منتخب آمريكاي مركزي و جنوبي

 3053 2393 0.8 0.6 2.0 1.7 آرژانتين 

 1381 800 0.7 0.6 0.9 0.7 اكوادور

 2578 1991 0.6 0.5 1.5 1.1 برزيل 

 1308 837 0.3 0.3 0.8 0.5 و پر

 7137 5142 1.1 1.1 14.5 12.4 ترينيداد و توباگو 

 3863 3080 0.9 0.7 2.0 1.7 شيلي 

 1290 896 0.3 0.3 0.7 0.6 كلمبيا 

 1442 1155 0.8 0.7 1.0 0.9 كوبا 

 2662 2850 1.3 1.1 2.2 2.1 ونزوئال

       اروپا و اورآسياكشورهاي منتخب 

 2202 2388 0.5 0.6 1.5 1.6 ان آذربايج

 2306 1722 0.5 0.5 0.8 0.7 آلباني 

 7035 7238 1.2 1.4 3.8 4.1 آلمان 

 8358 7980 1.3 1.7 3.8 4.1 اتريش

 1901 1505 0.1 0.1 1.0 0.8 ارمنستان 

 1645 1717 0.1 0.2 1.4 1.8 ازبكستان 

 5358 6110 1.0 1.6 2.5 3.3 اسپانيا 

 5137 4920 0.6 0.6 2.9 3.5 اسلواكي 

 5131 6270 0.9 1.2 2.8 3.7 انگلستان 

 3412 3246 0.2 0.3 2.3 3.0 اوكراين

 5002 5709 0.8 1.4 2.4 3.2 ايتاليا 

 5725 6242 1.3 1.9 2.8 3.5 ايرلند 

 53896 28057 1.7 2.2 17.9 10.6 ايسلند 

 7745 8514 2.0 2.3 4.7 5.6 بلژيك 

 4709 4122 0.5 0.6 2.5 2.6 بلغارستان 

 4663 4683 0.9 1.4 2.0 2.5 پرتغال 

 1492 2144 0.1 ◊ 0.3 0.3 تاجيكستان 

 2759 2055 1.2 1.1 5.0 4.0 تركمنستان 

 2870 1994 0.4 0.4 1.6 1.2 تركيه

 6259 6343 0.8 0.9 3.9 4.4 جمهوري چك 
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 ... ادامه2214و  2225هاي جهان در سال ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در2-35جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2225 2214 2225 2214 2225 2214 

 5859 6660 1.0 1.4 2.9 3.5 دانمارك 

 6603 5770 1.2 0.9 4.9 4.5 روسيه

 3682 3246 0.9 0.8 2.9 2.8 روسيه سفيد

 2584 2365 0.4 0.5 1.6 1.8 روماني 

 13480 15430 1.2 1.6 5.0 5.7 سوئد 

 7520 8256 1.1 1.5 3.1 3.5 سوئيس 

 6955 7659 1.1 1.4 3.7 4.3 فرانسه 

 15246 16118 1.6 1.9 6.2 6.6 فنالند 

 1942 1374 0.2 0.1 0.7 0.5 قرقيزستان

 5600 4012 0.8 0.6 4.4 3.4 قزاقستان 

 2225 1715 0.2 0.2 1.0 0.7 گرجستان 

 13873 15616 4.1 5.9 6.8 9.4 لوكزامبورگ 

 3923 3438 0.6 0.6 2.4 2.4 لهستان 

 3826 3187 0.9 0.8 2.4 2.7 ليتواني

 3966 3771 0.6 0.7 2.3 2.7 مجارستان 

 23001 25085 2.1 2.1 5.6 5.8 نروژ

 6713 6914 1.7 2.0 4.3 5.0 هلند 

 5047 5297 1.0 1.5 2.1 2.8 يونان 

       خاورميانهكشورهاي منتخب 

 2518 1682 1.1 1.0 1.2 1.2 اردن 

 11245 12571 1.7 2.0 7.8 9.9 امارات متحده عربي 

 19224 21871 1.4 2.3 10.4 12.0 بحرين 

 823 1517 0.3 0.9 0.5 1.1 سوريه 

 1313 834 1.2 0.9 1.4 1.0 عراق 

 9411 6367 4.7 3.1 6.9 5.0 عربستان سعودي 

 6128 3931 1.1 1.0 5.7 4.0 عمان 

 16736 15982 0.6 3.5 20.3 19.9 قطر

 15333 17123 5.0 7.2 9.0 11.6 كويت 

 3565 2811 1.6 1.2 1.6 1.3 لبنان 

 217 180 0.2 0.3 0.3 0.3 يمن 

       آفريقا كشورهاي منتخب 

 4240 4689 0.4 0.4 2.7 2.7 آفريقاي جنوبي 

 1363 888 0.5 0.3 1.3 1.0 اير الجز

 1463 1092 0.4 0.4 1.0 0.8 تونس

 248 76 0.1 0.1 0.4 0.4 سودان
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 ... ادامه2214و  2225هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-35جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2225 2214 2225 2214 2225 2214 

 39 ● ◊ ● 0.1 ● سودان جنوبي 

 274 182 0.1 0.1 0.3 0.4 كامرون

 1303 925 0.6 0.4 3.0 2.2 گابن

 1841 3426 2.1 2.2 2.9 3.1 ليبي 

 912 636 0.3 0.3 0.6 0.5 مراكش

 1699 1272 0.3 0.4 0.8 0.8 مصر 

 144 129 0.1 0.1 0.8 0.8 نيجريه 

 52 37 ◊ ◊ 0.2 0.1 نيجر

       آسيا و اقيانوسيهكشورهاي منتخب 

 10002 10516 1.9 1.8 5.3 5.6 استراليا

 814 501 0.3 0.3 0.9 0.8 اندونزي 

 10113 8536 1.4 1.1 8.5 6.1 برونئي 

 311 171 ◊ ◊ 0.2 0.2 بنگالدش 

 472 465 0.1 0.1 0.5 0.5 پاكستان 

 2566 1902 0.8 0.7 2.0 1.5 تايلند

 3927 1782 0.4 0.2 2.2 1.4 چين 

 10738 9606 1.8 1.9 4.7 4.5 چين تايپه  

 9131 9641 1.5 1.5 4.6 4.1 زالندنو 

 7829 8540 1.5 1.9 3.5 4.1 ژاپن 

 535 398 0.2 0.2 0.5 0.5 سريالنكا 

 8844 8678 3.2 3.7 5.1 5.1 سنگاپور 

 706 578 0.2 0.2 0.5 0.5 فيليپين 

 10564 7804 1.9 1.9 5.3 4.4 كره جنوبي 

 4646 2862 1.1 1.0 3.0 2.5 مالزي

 805 469 0.1 0.1 0.6 0.5 هندوستان 

 6073 5879 0.4 0.5 2.0 1.8 هنگ كنگ 

 1439 580 0.2 0.1 0.7 0.5 ويتنام 

 3030 2580 0.6 0.6 1.9 1.8 كل جهان 

 OECD  4.6 4.2 1.8 1.5 8326 8028 كشورهاي

 OECD 1.1 1.3 0.3 0.3 1287 1971 ورهاي غيركش

 5909 6305 1.0 1.3 3.1 3.6 كشور اتحاديه اروپا 82

   .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. مقادير در دسترس نمي  
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 2214( : تراز انرژي جهان در سال 2-38جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 334.9 661.4 2928.3 - 4308.5 3976.1 توليد 

 - - 844.3 1193.3 2213.4 842.2 واردات

 - - 863.3- 1242.6- 2159.5- 863.1- صادرات

 - - 8.8- 15.2- 12.5- 36.7- تغيير در ذخاير ايجاد شده 

 334.9 661.4 2900.6 64.6- 4349.9 3918.5 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 231.2 204.9- 0.5- انتقاالت 

 - - 14.7 4.5 0.1 21.9- اختالفات آماري 

 334.9- 653.7- 771.1- 201.9- 40.6- 2113.0- هاي متعارف برق  نيروگاه

 - 164.6 ◊ -17.1 -307.5 -7.6- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 78.8- 13.2- 0.7- 130.3- رارت واحدهاي توليد ح

 - - 0.2- 0.4- - 209.8- كوره بلند  واحدهاي 

 - - 5.1 2.7- - 10.9- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  

-76.3 - -2.8 ◊ - - 

 - - - 4049.6 4123.0- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 32.6- 33.0 - يمي واحدهاي پتروش

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخاناه 

 زغالسنگ

-9.7 14.0 - -17.4 - - 

 - - 11.9- 0.5- 10.1 0.4- تبديالت  ساير 

 - - 291.7- 205.3- 11.4- 101.8- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 21.8- 0.7- 8.9- 3.9- تلفات توزيع 

 - - 1420.0 3743.6 17.6 1075.4 كل مصرف نهايي 

 - - 548.5 294.7 6.8 858.5 بخش صنعت

 - - 97.9 2426.3 - 2.9 بخش حمل و نقل

 - - 613.4 424.5 0.2 155.4 ها :ساير بخش

 - - 419.7 207.1 - 75.1 خانگي -    

 - - 181.7 85.5 - 35.0 تجاري و عمومي -    

 - - 8.7 112.7 ◊ 15.1 (1)كشاورزي -    

 - - 3.3 19.2 0.2 30.2  مشخصمصارف نا -    

 - - 160.1 598.1 10.6 58.7 انرژي مصارف غير
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... ادامه 2214( : تراز انرژي جهان در سال 2-38جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 13805.4 2.1 - 1413.1 181.1 توليد 

 5175.1 ◊ 61.7 20.2 - واردات

 5206.9- ◊ 59.3- 19.0- - صادرات

 74.6- - - 1.4- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 13699.1 2.1 2.4 1412.9 181.1 كل عرضه انرژي اوليه

 25.9 - - - - انتقاالت 

 3.4- 0.5- 0.4- 0.2 0.1- اختالفات آماري  

 2482.9- - 1868.2 95.0- 140.9- هاي متعارف برق  نيروگاه

 2.6 -57.4 179.7 148.3 -228.8- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 56.7- 178.9 0.2- 11.5- 1.0- واحدهاي توليد حرارت 

 210.4- - - 0.1- - كوره بلند  واحدهاي 

 8.7- - - 0.1- - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

اي كاك ساازي  بريكات ساازي و     ها  كارخانه

 پتنت فيول  

- -0.1 - - -79.2 

 73.4- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.4 - - - - واحدهاي پتروشيمي 

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخانااه

 زغالسنگ

- - - - -13.1 

 86.4- 0.7- - 82.9- - تبديالت  ساير 

 833.4- 34.8- 174.5- 13.9- - خودمصرفي بخش انرژي 

 224.3- 19.6- 169.3- 0.2- ◊ تلفات توزيع 

 9424.7 273.8 1705.9 1151.9 36.5 كل مصرف نهايي 

 2751.2 123.0 725.4 193.5 0.8 بخش صنعت
 2627.0 - 26.0 73.9 - بخش حمل و نقل

 3219.0 150.8 954.5 884.4 35.8 ها :ساير بخش

 2142.1 105.3 460.4 847.5 27.1 خانگي -    

 744.6 35.2 376.2 24.5 6.5 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 1.3 9.8 48.4 3.2 199.4 

 132.9 7.1 69.4 2.6 0.9  مصارف نامشخص -    

 827.5 - - - - 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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 2214در سال  OECDكشورهاي تراز انرژي  ( :2-38جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ رحش
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 120.5 516.3 1046.1 - 1092.2 976.2 توليد 

 - - 619.0 562.7 1372.0 405.6 واردات

 - - 306.6- 578.7- 397.2- 361.9- صادرات

 - - - 69.9- - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 - - - 91.5- - - لي حامل سوخت الملهواپيماهاي بين

 - - 14.7- 3.2- 5.2- 7.4- ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 120.5 516.3 1343.8 180.6- 2061.7 1012.5 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 96.9 80.8- - انتقاالت 

 - - 9.7 1.0 3.1 11.2- اختالفات آماري  

 120.5- 509.2- 364.4- 44.3- 5.9- 725.1- هاي متعارف برق  نيروگاه

 - 73.2 - -11.4 -103.4 -7.1- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 8.0- 1.2- - 4.1- واحدهاي توليد حرارت 

 - - 0.2- 0.4- - 55.7- كوره بلند  واحدهاي 

 - - 3.5 2.4- - 2.1- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

بريكات ساازي و    هاي كك ساازي   كارخانه

 پتنت فيول  

-7.2 - -1.3 ◊ - - 

 - - - 1986.8 2010.4- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 29.0- 28.6 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  كارخاناه 

 زغالسنگ 

-1.0 0.7 - - - - 

 - - 8.6- ◊ 8.6 0.2- ساير تبديالت  

 - - 133.7- 108.1- 0.1- 18.8- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 2.2- ◊ - 1.0- تلفات توزيع 

 - - 736.5 1706.0 5.8 112.8 كل مصرف نهايي 

 - - 266.5 95.3 ◊ 91.2 بخش صنعت

 - - 28.6 1126.6 - ◊ بخش حمل و نقل

 - - 408.6 182.9 - 18.2 ها :ساير بخش

 - - 254.4 82.3 - 11.4 خانگي -    

 - - 147.0 52.4 - 5.6 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 1.1 - 44.8 5.8 - - 

 - - 1.4 3.4 - ◊  مصارف نامشخص -    

 - - 32.8 301.1 5.7 3.4 انرژي مصارف غير



      

 
  1595ترازنامه انرژي سال  355

 

 ... ادامه 2214در سال  OECDكشورهاي ( : تراز انرژي 2-38جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  تسوخ

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 4143.9 0.9 - 293.8 98.0 توليد 

 3018.5 ◊ 41.2 18.1 - واردات

 1697.0- ◊ 40.8- 11.8- - صادرات

 70.0- - - 0.1- - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 91.5- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 30.7- - - 0.3- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 5273.3 0.9 0.4 299.8 98.0 كل عرضه انرژي اوليه

 16.1 - - - - انتقاالت 

 2.3 0.5- 0.1- 0.3 0.1- اختالفات آماري 

 1064.0- - 836.8 47.3- 84.3- ي متعارف برق  هانيروگاه

 2.6 -45.4 90.6 53.2 -99.4- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 4.5- 16.3 0.3- 6.3- 1.0- احدهاي توليد حرارت و

 56.3- - - - - واحدهاي كوره بلند  

 1.1- - - 0.1- - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  

- -0.1 - - -8.6 

 23.5- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.4- - - - - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 

- - - - -0.4 

 1.1- 0.7- - 0.2- - ساير تبديالت  

 336.5- 7.2- 67.4- 1.3- - خودمصرفي بخش انرژي 

 67.0- 5.3- 58.5- ◊ ◊ تلفات توزيع 

 3628.9 56.8 801.5 199.3 10.1 كل مصرف نهايي 

 808.5 24.3 256.6 74.0 0.5 بخش صنعت
 1215.2 - 9.0 50.9 - بخش حمل و نقل

 1262.2 32.5 536.0 74.4 9.6  ها :ساير بخش

 689.4 20.7 251.1 63.6 5.8 خانگي -    

 479.5 11.1 253.0 7.5 2.9 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 0.7 3.3 10.6 0.2 66.6 

 26.8 0.5 21.3 0.1 0.1  مصارف نامشخص -    

 343.0 - - - - 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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 2214در سال  OECD( : تراز انرژي كشورهاي غير 2-33جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 214.5 145.1 1882.2 - 3216.3 3000.0 توليد 

 - - 225.3 630.6 841.4 436.5 واردات

 - - 556.7- 663.9- 1762.3- 501.2- صادرات

 - - - 124.8- - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 - - - 77.0- - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 - - 5.9 12.0- 7.2- 29.3- ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 214.5 145.1 1556.7 247.1- 2288.1 2906.0 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 134.4 124.1- 0.5- انتقاالت 

 - - 5.0 3.5 3.0- 10.7- اختالفات آماري 

 214.5- 144.6- 406.7- 157.6- 34.8- 1387.9- ي متعارف برق  هانيروگاه

 - 91.4 ◊ -5.6 -204.1 -0.5- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 70.8- 12.0- 0.7- 126.2- واحدهاي توليد حرارت 

 - - - - - 154.1- واحدهاي كوره بلند  

 - - 1.6 0.3- - 8.8- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  

-69.1 - -1.5 - - - 

 - - - 2062.8 2112.7- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 3.6- 4.4 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  رخاناه كا

 زغالسنگ 

-8.6 13.4 - -17.4 - - 

 - - 3.3- 0.5- 1.4 0.2- ساير تبديالت  

 - - 158.0- 97.2- 11.4- 83.0- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 19.6- 0.6- 8.9- 2.9- تلفات توزيع 

 - - 683.5 1674.5 11.8 962.6 كل مصرف نهايي 

 - - 282.0 199.4 6.7 767.3 بخش صنعت

 - - 69.3 936.6 - 2.9 بخش حمل و نقل

 - - 204.9 241.6 0.2 137.2 ها :ساير بخش

 - - 165.3 124.7 - 63.6 خانگي -    

 - - 34.7 33.1 - 29.4 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 14.0 ◊ 67.9 2.9 - - 

 - - 1.9 15.8 0.2 30.2  مصارف نامشخص -    

 - - 127.3 297.0 4.9 55.3 انرژي غيرمصارف 



      

 
  1595ترازنامه انرژي سال  352

 

 ... ادامه 2214در سال  OECD ي غيركشورها( : تراز انرژي 2-33جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 9661.5 1.2 - 1119.3 83.0 توليد 

 2156.6 - 20.5 2.2 - واردات

 3509.9- - 18.5- 7.2- - صادرات

 124.8- - - - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 77.0- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 43.8- - - 1.2- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 8062.7 1.2 2.0 1113.0 83.0 كل عرضه انرژي اوليه

 9.8 - - - - انتقاالت 

 5.6- ◊ 0.4- 0.1- ◊ ختالفات آماري ا

 1419.0- - 1031.5 47.8- 56.6- ي متعارف برق  هانيروگاه

 12.0 89.1 95.1 -129.5- - (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 52.2- 162.6 0.1 5.1- ◊ واحدهاي توليد حرارت 

 154.2- - - 0.1- - كوره بلند  واحدهاي 

 7.6- - - ◊ - هاي صنعتي   ده از كورهآوري ش گاز جمع

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  

- ◊ - - -70.6 

 49.9- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.7 - - - - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 

- - - - -12.7 

 85.3- - - 82.7- - ساير تبديالت  

 496.9- 27.7- 107.1- 12.7- - في بخش انرژي خودمصر

 157.3- 14.3- 110.8- 0.2- ◊ تلفات توزيع 

 5432.6 217.0 904.4 952.4 26.4 كل مصرف نهايي 

 1942.7 98.7 468.8 119.5 0.2  بخش صنعت
 1048.7 - 17.1 22.9 - بخش حمل و نقل

 1956.8 118.2 418.5 810.1 26.2 ها :ساير بخش

 1452.7 84.6 209.3 783.9 21.3 خانگي -    

 265.2 24.1 123.3 17.0 3.5 تجاري و عمومي -    

 132.8 2.9 37.8 6.6 0.6 (1)كشاورزي -    

 106.1 6.6 48.1 2.5 0.8  مصارف نامشخص -    

 484.5 - - - - 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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  2214هاي جهان در سال ( : تراز انرژي برخي از كشور2-38جدول ) 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آمريكاي شمالي آمريكاي مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا
 شرح

 آمريكا كانادا ونزو   آلمان اس انيا

 توليد  2012.0 470.0 185.7 119.7 35.1

 واردات 546.7 81.7 0.7 246.0 123.9

 صادرات 288.6- 266.5- 118.2- 49.5- 31.9-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 14.5- 0.4- 0.9- 2.3- 7.7-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 22.4- 0.7- 0.7- 8.0- 3.7-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  16.9- 4.1- 0.8 0.2 1.1-

 كل عرضه انرژي اوليه 2216.2 279.9 67.5 306.1 114.6

 انتقاالت  1.9 4.0 1.0 0.7 0.3

 اختالفات آماري  4.4 12.8 0.4 0.5 1.7

 هاي متعارف برق  نيروگاه 495.4- 35.8- 7.9- 57.5- 22.7-

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه 23.6- 1.1- - 7.7- 1.3-

 واحدهاي توليد حرارت  - 0.1- - 1.0- -

 كوره بلند  واحدهاي  4.6- 0.8- - 5.6- 0.7-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره عگاز جم 0.9- - - - -

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه 2.6- 0.1- - 1.1- 0.1-

 پتنت فيول  

 هاي نفتپااليشگاه 8.8- 1.0- 2.6- 1.7- 1.7-

 واحدهاي پتروشيمي  - - - 0.2- ◊

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه - - - - -

 زغالسنگ 

 ت  ساير تبديال 0.4 0.7- ◊ - 0.1-

 خودمصرفي بخش انرژي  126.4- 51.2- 10.3- 12.5- 8.7-

 تلفات توزيع  23.2- 5.5- 4.0- 3.7- 2.5-

 كل مصرف نهايي  1537.6 200.4 44.0 216.3 78.6

 بخش صنعت 268.6 48.0 19.2 54.9 19.2

 بخش حمل و نقل 623.0 62.2 17.0 55.0 28.1

 ها :ساير بخش 526.5 68.1 6.8 84.3 27.2

 خانگي -     277.7 35.2 4.4 51.3 14.7

 تجاري و عمومي -     214.4 24.1 2.4 32.9 8.8

(1) كشاورزي -     20.2 6.3 ◊ - 2.8
 

 مصارف نامشخص  -     14.2 2.5 - 0.1 0.9

 انرژي مصارف غير 119.5 22.1 1.0 22.1 4.1



      

 
  1595ترازنامه انرژي سال  355

 

 ... ادامه  2214( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-38جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 اروپا و اورآسيا
 شرح

 ايتاليا تركيه تركمنستان فرانسه نروژ

 توليد  36.7 31.3 78.0 137.1 196.3

 واردات 137.1 101.6 ◊ 146.3 7.0

 صادرات 22.0- 7.8- 50.8- 32.1- 174.3-

 ت المللي حامل سوخهاي بينكشتي 1.9- 1.0- - 1.8- 0.1-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 3.1- 2.6- 0.5- 5.6- 0.5-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  ◊ 0.1 - 1.3- 0.5

 كل عرضه انرژي اوليه 146.8 121.5 26.7 242.6 28.7

 انتقاالت  - ◊ 0.1 0.3 0.6

 اختالفات آماري  1.9 2.7- - 1.7- 2.6-

 ي متعارف برق  هانيروگاه 16.0- 21.5- - 79.5- 0.1-

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه 7.6- 0.6- 6.0- 1.3- 0.1-

 واحدهاي توليد حرارت  ◊ - - 0.3- 0.1-

 كوره بلند  واحدهاي  0.9- 1.9- - 2.0- 0.1-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع - - - - -

 ازي و پتنت فيول  هاي كك سازي  بريكت س كارخانه ◊ 0.5- - 0.5- -

 هاي نفتپااليشگاه 1.2 1.0- 0.2- 0.7 0.1-

 واحدهاي پتروشيمي  0.1- ◊ - 0.1- ◊

 هاي مايع سازي گازيبيعي و زغالسنگ  كارخانه - - - - -

 ساير تبديالت   ◊ 0.1 - 0.2- -

 خودمصرفي بخش انرژي  6.8- 4.6- 2.5- 6.8- 5.3-

 وزيع تلفات ت 2.0- 3.2- 0.2- 3.6- 0.8-

  كل مصرف نهايي 116.6 85.8 17.8 147.7 20.1

 بخش صنعت 25.3 25.5 1.3 25.9 5.8

 بخش حمل و نقل 37.0 20.6 4.3 43.5 4.8

 ها :ساير بخش 47.1 34.2 12.2 64.2 7.1

 خانگي -     29.5 19.1 0.4 37.3 3.8

 تجاري و عمومي -     14.7 10.6 7.2 21.0 2.5

 (1) كشاورزي -     2.8 4.5 0.3 4.5 0.7

   مصارف نامشخص -     0.1 - 4.3 1.4 0.1

 انرژي مصارف غير 7.2 5.4 - 14.0 2.4
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 ... ادامه 2214( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-38جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 خاورميانه آفريقا

 شرح
 ال زاير مصر

آفريقاي 

 جنوبي 

امارات 

 عربيمت ده 

عربستان 

 سعودي
 كويت

 توليد  166.4 622.4 200.0 168.3 143.2 80.4

 واردات 2.8 24.2 38.7 33.6 3.7 13.0

 صادرات 134.0- 429.6- 148.3- 51.6- 93.4- 17.4-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.1- 3.1- 14.4- 2.6- 0.3- 1.5-

 المللي حامل سوخت بينهواپيماهاي  0.8- 2.4- 5.6- 0.8- 0.4- 0.7-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  0.5 2.1 - 0.2 1.1- 1.2

 كل عرضه انرژي اوليه 33.9 213.5 70.5 147.0 51.7 74.8

 انتقاالت  0.8 2.7 0.7 0.3 0.5 0.2

 اختالفات آماري  - 5.5- - 2.3 0.3 -

 ي متعارف برق  هانيروگاه 10.1- 54.0- 20.5- 46.1- 8.3- 15.3-

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه - - - - - -

 واحدهاي توليد حرارت  - - - - - -

 واحدهاي كوره بلند   - - - 0.8- 0.1- 0.2-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع - - - 4.2- - ◊

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه - - - 0.8- ◊ ◊

 پتنت فيول  

 هاي نفتپااليشگاه 0.3- 1.4- 0.4 1.2- 0.3- ◊

 واحدهاي پتروشيمي  - - - - - -

هااي مااايع ساازي گااازيبيعي و    كارخاناه  - - - 2.4- - -

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   - - - 4.0- - -

 خودمصرفي بخش انرژي  6.5- 11.7- 1.5- 13.6- 6.9- 6.6-

 تلفات توزيع  0.7- 1.8- 0.7- 1.8- 1.9- 1.6-

  كل مصرف نهايي 17.1 141.7 48.8 74.8 35.0 51.3

 بخش صنعت 5.8 48.8 27.2 27.4 5.4 13.2

 بخش حمل و نقل 4.4 43.9 12.4 17.9 14.5 13.0

 ها :ساير بخش 3.9 20.8 7.5 25.2 11.4 18.3

 خانگي -     2.6 13.2 3.4 16.8 9.2 11.9

 تجاري و عمومي -     1.3 7.1 3.0 4.4 - 3.0

 (1)كشاورزي -     - 0.4 - 2.2 0.2 2.5

  مصارف نامشخص -     - 0.1 1.1 1.8 1.9 0.9

 انرژي مصارف غير 2.9 28.3 1.7 4.3 3.7 6.8
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 ... ادامه 2214( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-38جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آسيا و اقيانوسيه
 شرح

 هندوستان مالزي جنوبيكره  اپنژ  ين اندونزي استراليا

 توليد  541.8 94.6 49.1 26.6 2593.1 458.0 365.7

 واردات 356.8 51.5 291.9 438.1 556.9 57.1 49.5

 صادرات 67.1- 52.7- 59.0- 15.8- 49.0- 288.6- 284.5-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.3- 0.2- 8.5- 3.5- 7.2- 0.2- 0.7-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 4.2- 2.5- 4.3- 6.4- 7.2- 0.8- 3.9-

 ذخاير ايجاد شدهتغيير در  1.3- 1.0- 0.8- 2.8 35.2- ◊ 0.8-

 عرضه كل انرژي اوليه 824.7 89.7 268.4 441.7 3051.5 225.5 125.2

 انتقاالت  0.3 ◊ 0.2 0.1- 0.3 0.2 5.4

 ت آماري اختالفا 6.4- 0.4 2.3- 3.1- 9.0- 6.4 0.1

 هاي متعارف برق  نيروگاه 197.9- 20.8- 65.1- 98.8- 621.5- 47.6- 30.2-

-1.8 - - - -3.8 - - 
هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه
(CHP) 

 واحدهاي توليد حرارت  - - 0.3- 0.1 35.3- - -

 كوره بلند  واحدهاي  11.1- - 9.3- 19.9- 107.3- - 0.5-

هاااي  آوري شااده از كااوره  گاااز جمااع  ◊ - 0.1- 0.3 3.3- - -

 صنعتي  
هاي كك سازي  بريكات ساازي    كارخانه 2.9- - 1.9- 0.2 55.8- - 0.3-

 و پتنت فيول 

 هاي نفتپااليشگاه 1.7- 3.0- 1.5- 1.8 15.0- 2.8- 0.8-

 واحدهاي پتروشيمي  - - 0.3 0.2- - - -

زيبيعي و هاي مايع سازي گاا  كارخانه - 0.5- - - 1.4- - -

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   4.4- 0.5- - ◊ - 0.8- 0.1

 خودمصرفي بخش انرژي  23.3- 9.4- 12.9- 22.6- 184.4- 10.7- 15.0-

 تلفات توزيع 21.5- 2.6- 1.6- 3.9- 30.8- 4.9- 1.0-

 كل مصرف نهايي  555.7 53.3 170.3 295.5 1987.8 165.3 81.1

 بخش صنعت 190.6 15.4 49.2 87.9 982.9 39.4 24.4

 بخش حمل و نقل 78.4 22.3 31.9 71.6 268.3 46.1 31.7

 ها :ساير بخش 245.8 9.4 43.1 100.1 577.0 72.0 20.0

 خانگي -     186.5 3.9 19.1 44.6 406.6 64.5 10.3

 تجاري و عمومي -     21.5 4.5 20.1 52.6 73.4 5.3 7.4

 (1)كشاورزي -     24.9 1.0 2.7 1.1 40.3 2.1 2.3

  مصارف نامشخص -     12.9 - 1.2 1.8 56.7 0.1 -

 انرژي مصارف غير 41.0 6.2 46.1 35.9 159.6 7.7 5.0

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 باشند. مي 25/2مقادير كمتر از                                گردد.                            شاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي( بخش ك1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 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 د کربن دي اکسيانتشار   -

 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 دي مربوط به هاي اقتصابرخي شاخص  -

 در بخش انرژي هاي زیست محيطي مالياتانواع   -

 
 زیست محيطجداول  -7-8-2
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 (0) 2909ل در ساكشورهای مختلف ای میزان انتشار گازهای گلخانه( : 2-09دول )ج
 (دي اکسيد کربنمعادل )ميليون تن 

2CO (2) 4CH (3) O2N (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

        آمريكای شمالی

 6729.4 41.2 6.4 300.9 304.1 524.7 5552.2 اياالت متحده آمريكا 

 731.9 4.1 4.2 21.6 33.0 104.5 564.6 کانادا 

 663.0 0.5 ◊ 8.5 43.1 115.9 495.0 مكزيک 

 8124.3 45.8 10.6 331.0 380.2 745.1 6611.7  جمع آمريكای شمالی

        آمريكای مركزی و جنوبی 

 326.6 0.4 0.1 0.5 52.1 86.7 186.7 آرژانتین 

 58.8 - - 0.1 5.3 15.5 37.8 اکوادور 

 1605.1 1.5 5.8 3.3 207.6 443.3 943.6 برزيل 

 79.1 - - 0.5 8.3 18.9 51.3 پرو 

 53.4 - - - 0.3 14.5 38.6 ترينیداد و توباگو 

 100.9 ◊ - - 8.8 18.0 74.1 شیلی 

 180.6 0.1 - - 25.1 66.7 88.6 کلمبیا 

 310.6 0.3 0.2 1.9 15.8 57.1 235.4 ونزوئال 

 479.4 - - 1.4 55.5 110.7 311.9 ساير 

 3194.3 2.4 6.0 7.8 378.8 831.4 1968.0 جمع  آمريكای مركزی و جنوبی 

        اروپا و اورآسیا 

 45.9 - 0.2 0.1 2.7 18.4 24.6 آذربايجان

 959.7 5.3 0.9 19.8 42.4 57.2 834.1 آلمان 

 89.5 0.2 0.2 2.8 3.8 8.4 74.1 اتريش 

 166.2 - - 1.0 12.0 46.9 106.4 تانازبكس

 353.3 0.9 1.2 10.0 22.6 36.8 281.8 اسپانیا 

 48.9 - 0.1 1.5 3.4 4.0 40.0 اسلواکی 

 606.7 0.6 0.5 13.3 26.5 61.2 504.7 انگلستان 

 399.9 0.4 0.1 0.4 20.7 68.4 309.9 اوکراين

 492.8 1.0 0.5 14.1 19.6 37.6 420.0 ايتالیا 

 72.5 0.1 ◊ 1.2 7.7 13.9 49.6 ند ايرل

 22.2 - 0.1 0.1 0.4 0.4 21.3 ايسلند

 138.1 0.1 ◊ 2.7 10.1 9.6 115.6 بلژيک 

 65.9 - ◊ 0.7 4.5 12.0 48.7 بلغارستان 

 70.0 0.2 ◊ 1.1 4.3 12.6 51.9 پرتغال 

 93.2 - - 0.1 5.0 26.6 61.6 ترکمنستان

 424.6 2.0 0.6 4.7 34.9 77.3 305.1 ترکیه 

 141.7 ◊ ◊ 3.6 7.3 12.0 118.8 جمهوری چک 

 65.9 ◊ ◊ 1.7 5.4 7.8 50.9 دانمارک 
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 ... ادامه (0) 2909ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-09جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل )ميليون تن 

2CO (2) 4CH (3) O2N (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 معج

HFC PFC 6SF 

 2505.6 9.6 20.6 26.9 63.7 533.6 1851.2 روسیه

 140.1 - ◊ 0.5 13.5 16.4 109.7 روسیه سفید

 118.9 - 0.2 0.8 8.8 26.2 82.9 رومانی 

 84.7 0.2 0.4 1.6 5.6 10.8 66.0 سوئد 

 56.1 0.4 0.1 2.3 2.4 5.0 45.9 سوئیس 

 514.5 1.4 0.4 18.9 38.7 83.8 371.4 فرانسه 

 131.5 0.1 ◊ 1.2 5.8 8.9 115.5 فنالند 

 330.6 - - 0.6 17.5 67.5 245.0 قزاقستان

 13.0 - - 0.1 0.5 1.2 11.1 لوکزامبورگ

 443.6 0.3 0.3 2.0 26.8 65.5 348.8 لهستان 

 30.4 - ◊ 1.3 4.6 5.1 19.4 لیتوانی

 65.2 ◊ - 1.8 4.2 7.3 51.9 مجارستان 

 68.9 0.2 1.2 0.5 3.3 17.2 46.7 نروژ 

 223.5 0.2 0.3 4.6 9.2 20.3 188.9 هلند 

 104.1 0.1 0.1 1.2 5.1 8.4 89.2 يونان 

 298.8 - 0.7 11.4 24.1 48.5 214.2 ساير 

 9386.3 23.2 28.9 154.4 466.9 1436.5 7276.6 اروپا و اورآسیا جمع 

        خاورمیانه

 23.5 - - 0.2 0.6 2.1 20.6 اردن 

 197.8 1.0 0.4 - 2.4 25.6 168.4 امارات متحده عربی 

 32.0 - 0.3 - 0.1 3.3 28.3 بحرين 

 79.0 - - - 5.9 12.5 60.6 سوريه 

 155.2 0.1 - - 4.9 23.9 126.3 عراق 

 543.7 2.6 - 0.3 6.3 60.3 474.2 عربستان سعودی 

 91.5 - - 0.3 1.1 16.5 73.5 عمان 

 109.6 - - - 0.3 40.3 68.9 قطر

 100.1 0.5 - 1.0 0.7 12.4 85.6 کويت 

 22.1 - - - 0.5 1.1 20.5 لبنان 

 39.0 - - - 3.6 8.8 26.7 يمن 

 786.1 3.7 0.2 2.0 25.7 118.7 635.9 ساير 

 2179.6 7.9 1.0 3.8 52.0 325.6 1789.4 خاور میانه جمع 

        آفريقا

 541.4 1.9 0.5 0.8 21.9 65.3 451.0 آفريقای جنوبی 

 169.2 0.4 - 0.3 6.3 47.7 114.5 الجزاير 

 78.6 0.4 - - 1.4 18.1 58.7 لیبی 

 1112.2 - - - 66.6 73.9 971.7 جمهوری دموکراتیک کنگو

 285.7 1.5 1.9 0.5 24.6 51.0 206.2 مصر
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 ... ادامه (0)  2909ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-09جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل )ميليون تن 

2CO (2) 4CH (3) O2N (4) نام كشور 
 

 صنعتیفرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

 68.7 - - - 5.9 11.8 51.0 مراکش

 233.9 0.4 - 0.6 35.5 88.0 109.4 نیجريه 

 2233.0 - 0.6 0.4 427.5 619.5 1185.0 ساير 

 4722.7 4.6 3.0 2.6 589.7 975.3 3147.6 آفريقا جمع 

        آسیا و اقیانوسیه 

 604.0 0.5 0.6 8.0 51.5 122.6 421.0 استرالیا 

 1887.2 1.1 0.1 - 91.3 218.9 1575.7 اندونزی 

 318.1 1.0 - - 30.1 155.2 131.8 پاکستان 

 416.9 1.4 - - 30.2 104.4 280.8 تايلند

 11414.7 57.1 8.4 183.9 550.3 1642.3 8972.8 چین 

 283.5 4.3 2.7 0.1 5.0 8.9 262.6 چین تايپه 

 77.5 0.1 0.2 1.2 11.3 28.1 36.6 زالندنو 

 1340.5 3.8 6.7 60.3 25.7 40.3 1203.7 ژاپن 

 147.7 0.5 - - 12.5 56.1 78.7 فیلیپین 

 659.7 6.2 1.9 2.8 14.7 32.0 602.1 کره جنوبی 

 350.8 0.8 0.4 0.1 15.0 33.6 301.0 مالزی 

 2507.7 5.8 1.7 13.4 234.1 621.5 1631.2 هندوستان 

 46.4 0.2 - - 0.5 3.1 42.7  هنگ کنگ 

 1727.3 0.4 0.7 7.0 135.6 431.2 1152.4 ساير

 21782.0 83.0 23.4 276.8 1207.8 3498.1 16693.0 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 457.4 - - - - - 457.4 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 668.6 - - - - - 668.6 المللی دريايی حمل و نقل بین

 50515.1 166.8 72.7 776.2 3075.3 7811.8 38612.3 كل جهان 

 OECD  13268.9 1561.6 786.1 516.5 27.1 70.1 16230.3 کشورهای

 OECD 24217.4 6250.2 2289.2 259.7 45.6 96.7 33158.8کشورهای غیر 

 4946.4 10.6 5.4 108.3 273.7 524.8 4023.6 ر اتحاديه اروپاکشو 82

I  (5)کشورهای عضو ضمیمه 
 14491.3 2063.1 838.2 535.7 46.1 72.7 18047.0 

 I  22995.0 5748.7 2237.1 240.6 26.7 94.1 31342.1کشورهای غیر عضو ضمیمه 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:

 به روز شده است.  0216المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 0212( ارقام سال 1
 .ير منابع ( شامل انتشار ناشي از احتراق انواع سوخت، انتشار فرار، فرآيندهاي صنعتي و سا0
 .( شامل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، ضايعات و ساير منابع 3
 .( شامل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، فرآيندهاي صنعتي و ساير منابع 4
اي و كشوره 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 گذارتازه استقالل يافته شوروي سابق 
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 (0) 2909در سال كشورهای مختلف بخش انرژی  ایگلخانهمیزان انتشار گازهای ( : 2-00جدول )
  (کسيد کربندي ا معادل  ميليون تن)

   4CH (3 )  O2N (3 ) )سوخت(    2CO (2) نام كشور

    آمريكای شمالی

 63.2 211.1 5347.1 اياالت متحده آمريكا 

 6.6 43.2 525.9 کانادا 

 3.7 40.3 438.0 مكزيک 

 73.6 294.5 6310.9  جمع آمريكای شمالی

    آمريكای مركزی و جنوبی 

 1.8 15.8 173.7 آرژانتین 

 0.2 3.4 32.1 اکوادور 

 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 23.9 171.5 ونزوئال 

 2.1 18.6 150.9 ساير 

 13.9 139.4 1090.9 مركزی و جنوبی جمع آمريكای 

    اروپا و اورآسیا 

 0.1 10.9 23.5 ربايجانآذ

 5.6 14.8 758.9 آلمان 

 0.7 2.2 68.7 اتريش 

 0.3 25.6 97.1 ازبكستان

 2.4 3.3 262.0 اسپانیا 

 0.4 1.0 34.6 اسلواکی 

 2.4 13.3 476.8 انگلستان 

 1.2 48.0 266.3 اوکراين

 3.1 7.0 391.9 ايتالیا 

 0.3 2.1 39.3 ايرلند

 ◊ - 2.0 ايسلند 

 0.7 1.5 105.4 بلژيک 

 0.3 1.6 44.4 بلغارستان 

 0.5 1.5 47.6 پرتغال 

 0.1 19.5 56.9 ترکمنستان

 3.1 15.2 265.4 ترکیه 
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  ... ادامه  (0)2909ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-00جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   4CH (3 )  O2N (3 ) )سوخت(   2CO (2) نام كشور

 1.5 5.2 111.4 جمهوری چک 

 0.6 1.2 47.2 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 61.9 فنالند 

 1.4 45.7 221.1 قزاقستان

 0.1 0.1 10.7 لوکزامبورگ

 4.0 41.7 307.6 لهستان 

 0.1 1.8 12.2 لیتوانی

 0.3 2.2 47.6 مجارستان 

 0.3 13.1 37.6 نروژ 

 0.8 5.7 170.0 هلند 

 0.7 1.7 83.4 يونان 

 1.4 18.9 185.8 ساير 

 48.2 783.4 6329.7 اروپا و اورآسیا جمع 

    خاورمیانه 

 0.1 0.8 18.9 اردن 

 0.2 23.8 151.8 امارات متحده عربی 

 ◊ 3.0 25.5 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 42.4 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 1558.6 خاورمیانه جمع 
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  ... ادامه  (0)2909ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه2-00جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   4CH (3 )  O2N (3 ) )سوخت(   2CO (2) نام كشور

    آفريقا 

 2.2 29.8 406.7 آفريقای جنوبی 

 0.5 37.5 95.8 الجزاير

 0.2 16.0 48.1 لیبی 

 1.4 6.6 1.9 جمهوری دموکراتیک کنگو

 1.7 29.7 176.4 مصر 

 0.7 1.6 46.0 مراکش

 1.9 36.1 55.8 نیجريه 

 10.5 110.9 165.3 ساير 

 19.0 268.2 995.8 آفريقا جمع 

    آسیا و اقیانوسیه 

 3.7 44.1 389.5 استرالیا 

 4.1 68.2 376.8 اندونزی 

 3.7 40.5 131.4 پاکستان 

 3.2 23.2 223.4 تايلند 

 58.1 819.3 7707.1 چین

 1.4 1.4 256.2 چین تايپه 

 0.3 1.5 30.4 زالندنو 

 7.1 3.3 1111.8 ژاپن 

 0.8 6.1 77.1 فیلیپین 

 3.8 7.3 550.8 کره جنوبی 

 1.0 21.7 189.8 مالزی 

 28.8 116.1 1594.3 هندوستان 

 0.2 0.8 42.0 هنگ کنگ 

 6.8 88.4 357.9 ساير 

 122.7 1241.7 13038.4 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 - - 457.4 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 - - 668.6 المللی دريايی حمل و نقل بین

 282.7 2978.7 30450.4 كل جهان 

 OECD  12323.3 530.4 124.7 کشورهای

 OECD 17001.0 2448.3 158.0کشورهای غیر 

 32.9 164.8 3612.4 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   13220.1 972.3 126.5کشورهای عضو ضمیمه 

 I 16104.2 2006.4 156.2عضو ضمیمه  غیرکشورهای 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                مأخذ:  

 به روز شده است.  0216المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 0212( ارقام سال 1
 باشند. مي 25/2مقادير كمتر از                              . ( انتشار ناشي از بخش انرژي3                                       .( انتشار ناشي از احتراق سوخت0



      

 
   3349ترازنامه انرژي سال  799

 

  2904  های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سالاز انواع سوخت (0)دی اكسید كربنانتشار ( : میزان 2-02جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

      آمريكای شمالی

 5176.2 21.6 1420.1 2035.8 1698.7 اياالت متحده آمريكا

 554.8 1.0 213.9 266.0 73.9 کانادا 

 430.9 0.1 137.4 245.4 48.0 مكزيک

 6161.9 22.8 1771.4 2547.2 1820.6 جمع آمريكای شمالی

      آمريكای مركزی و جنوبی

 192.4 - 97.2 87.6 7.6 آرژانتین

 38.7 - 1.4 37.3 - اکوادور 

 476.0 - 77.7 330.1 68.3 برزيل

 47.8 - 18.3 25.9 3.6 پرو

 23.2 - 18.8 4.4 - ترينیداد و توباگو 

 75.8 - 7.8 43.7 24.3 شیلی

 72.5 - 19.6 39.2 13.7 کلمبیا 

 155.0 - 47.9 106.4 0.8 ونزوئال

 168.3 - 13.6 147.2 7.6 ساير

 1249.8 - 302.3 821.7 125.8 آمريكای مركزی و جنوبی  جمع

      اروپا و اورآسیا 

 30.8 0.1 20.7 10.0 - آذربايجان

 723.3 19.2 147.4 239.3 317.4 آلمان

 60.8 3.7 14.0 29.8 13.4 اتريش

 97.9 - 84.0 7.4 6.5 ازبكستان

 232.0 0.8 54.1 129.7 47.4 اسپانیا 

 29.3 0.8 7.8 8.1 12.7 اسلواکی 

 407.8 3.0 138.2 153.2 113.4 انگلستان

 236.5 - 69.2 31.0 136.4 اوکراين

 319.7 5.1 117.2 145.6 51.8 ايتالیا

 33.9 0.2 8.4 16.9 8.3 ايرلند

 2.0 - - 1.7 0.4 ايسلند 

 87.4 3.2 27.5 44.5 12.1 بلژيک 

 42.1 0.1 4.9 10.4 26.6 بلغارستان 

 42.8 0.8 7.6 23.8 10.6 پرتغال 

 67.0 - 48.2 18.8 - ترکمنستان

 307.1 0.2 93.6 81.3 132.0 ترکیه

 96.6 1.4 14.0 19.1 62.1 جمهوری چک

 34.5 1.6 6.6 16.1 10.2 دانمارک
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 ادامه...   2904های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال از انواع سوخت (0)دی اكسید كربنانتشار ( : میزان 2-02جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

 1467.6 25.8 788.4 336.0 317.3 روسیه 

 57.4 0.2 36.3 17.6 3.3 روسیه سفید

 68.2 0.4 19.9 23.4 24.5 رومانی 

 37.4 2.4 1.7 26.4 6.9 سوئد 

 37.7 3.8 6.3 27.1 0.6 سوئیس 

 285.7 4.9 73.5 174.2 33.1 فرانسه 

 45.3 1.0 5.4 20.4 18.5 فنالند 

 223.7 - 60.1 33.4 130.2 قزاقستان

 9.3 0.2 2.0 6.9 0.2 لوکزامبورگ

 279.0 2.9 25.2 56.4 194.6 لهستان 

 10.3 0.1 2.7 6.7 0.9 لیتوانی

 40.3 0.5 15.3 15.5 9.0 مجارستان 

 35.3 0.9 10.8 20.7 3.0 نروژ

 148.3 3.1 63.0 47.1 35.1 هلند

 65.9 0.1 5.0 33.3 27.5 يونان

 174.9 0.9 26.2 64.3 83.6 ساير 

 5837.7 87.4 2005.2 1895.6 1849.5 ع اروپا و اورآسیا جم

      خاورمیانه 

 24.1 - 0.7 21.9 1.5 اردن 

 175.4 - 125.5 44.2 5.8 امارات متحده عربی

 29.7 - 25.7 4.0 - بحرين

 27.6 - 8.3 19.3 - سوريه

 141.0 - 12.5 128.6 - عراق

 506.6 - 152.6 354.1 - عربستان سعودی 

 59.9 - 42.3 17.6 - انعم

 77.6 - 60.5 17.1 - قطر

 86.1 - 35.5 50.6 - کويت

 22.4 - - 21.7 0.7 لبنان 

 21.3 - 2.2 18.7 0.5 يمن 

 620.8 - 336.0 254.5 30.3 ساير 

 1792.5 - 801.7 952.1 38.7 جمع خاورمیانه 

      آفريقا 

 437.4 - 4.0 69.1 364.3 آفريقای جنوبی 

 122.9 - 68.7 54.0 0.2 يرالجزا



      

 
   3349ترازنامه انرژي سال  795

 

 ادامه ...  2904های قابل احتراق در كشورهای مختلف  جهان در سال از انواع سوخت (0)ر دی اكسید كربناشتنا( : میزان 2-02جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

 47.9 - 11.2 36.7 - لیبی

 4.7 - - 4.7 - جمهوری دموکراتیک کنگو

 173.3 - 85.6 86.1 1.6 مصر 

 53.1 - 2.4 34.8 16.0 مراکش

 60.2 - 28.4 31.7 0.1 نیجريه

 205.9 - 23.9 161.6 20.4 ساير

 1105.3 - 224.1 478.6 402.6 جمع آفريقا 

      آسیا و اقیانوسیه 

 373.8 0.6 73.6 131.8 167.8 استرالیا 

 436.5 ◊ 78.1 213.1 145.3 اندونزی

 137.4 - 51.0 73.2 13.2 کستان پا

 243.5 - 83.2 95.6 64.7 تايلند 

 9087.0 33.6 330.8 1186.9 7535.7 چین

 249.7 2.5 34.0 59.9 153.2 چین تايپه

 31.2 - 7.6 18.0 5.7 زالندنو 

 1188.6 10.7 260.2 453.6 464.2 ژاپن 

 95.7 ◊ 7.2 43.1 45.4 فیلیپین 

 567.8 13.3 99.8 151.0 303.8 کره جنوبی 

 220.5 - 72.8 87.0 60.8 مالزی

 2019.7 1.3 57.3 468.2 1492.9 هندوستان 

 47.9 - 5.5 8.8 33.7 هنگ کنگ 

 404.0 1.2 97.1 157.8 147.8 ساير 

 15103.4 63.3 1258.1 3147.8 10634.2 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 504.3 - - 504.3 - المللی هوايی  حمل و نقل بین

 626.1 - - 626.1 - المللی دريايی حمل و نقل بین

 32381.0 173.5 6362.8 10973.4 14871.4 كل جهان 

 OECD  3950.2 4713.3 3084.4 107.7 11855.6 کشورهای

 OECD 10921.2 5129.6 3278.4 65.8 19395.0کشورهای غیر 

 3160.0 56.5 770.1 1276.7 1056.7 کشور اتحاديه اروپا 82

 I  4060.0 4697.1 3750.1 121.3 12628.4ورهای عضو ضمیمه کش

 I 10811.5 5145.8 2612.7 52.2 18622.2عضو 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 يتشار دكل ان( 1

 نيگزياكربن، ج دياكس يانتشار د زاني، جهت گزارش م0215در سال  يانرژ يالمللنيكه توسط آژانس ب  IPCC 0226مندرج در دستورالعمل سال 
 شده است(. IPCC 1996لعمل سال دستورا
  باشند. مي 25/2مقادير كمتر از 
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  2904جهان در سال كشورهای مختلف ها در دی اكسید كربن ناشی از احتراق سوخت به تفكیک بخشر اشتنا( : 2-03جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق و 

 حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 جمع ساير خانگی حمل و نقل

        آمريكای شمالی

 5176.2 277.0 341.9 1728.8 448.0 255.2 2125.4 مريكا آاياالت متحده 

 554.8 53.7 43.0 176.4 66.8 117.4 97.5 کانادا 

 430.9 13.8 18.1 151.2 58.0 52.1 137.8 مكزيک

 6161.9 344.4 403.0 2056.4 572.8 424.6 2360.7 جمع آمريكای شمالی

        ركزی و جنوبیآمريكای م

 192.4 16.3 24.0 46.5 32.5 17.6 55.6 آرژانتین

 38.7 4.8 2.4 16.1 5.1 1.7 8.6 اکوادور 

 476.0 21.7 18.0 213.0 98.1 30.5 94.8 برزيل

 47.8 1.5 2.2 19.3 8.4 4.9 11.6 پرو

 23.2 ◊ 0.4 3.2 5.2 8.3 6.1 ترينیداد و توباگو

 75.8 2.1 3.4 23.6 14.2 3.0 29.6 شیلی

 72.5 5.7 4.2 29.9 13.3 6.5 13.0 کلمبیا 

 155.0 1.8 5.2 50.1 42.8 24.0 31.1 ونزوئال

 168.3 11.3 7.7 56.2 29.6 4.9 58.6 ساير 

 1249.8 65.1 67.4 457.9 249.1 101.3 309.0 آمريكای مركزی و جنوبی جمع 

        اروپا و اورآسیا 

 30.8 1.5 5.2 7.5 2.3 2.0 12.3 آذربايجان

 723.3 45.7 82.5 154.5 90.0 22.9 327.6 آلمان

 60.8 2.8 5.2 22.3 10.8 7.1 12.7 اتريش

 97.9 8.8 27.4 6.7 13.4 3.1 38.5 ازبكستان 

 232.0 14.7 15.5 81.9 33.1 16.6 70.2 اسپانیا 

 29.3 2.2 2.5 6.1 7.2 4.8 6.6 اسلواکی 

 407.8 22.0 59.7 116.0 39.1 25.7 145.3 انگلستان

 236.5 7.0 28.8 27.0 55.5 5.1 113.1 اوکراين

 319.7 22.9 42.0 105.4 35.8 10.3 103.4 ايتالیا

 33.9 2.2 5.8 10.9 3.6 0.4 11.1 ايرلند

 2.0 0.6 ◊ 0.8 0.6 - - ايسلند 

 87.4 7.5 14.2 25.0 18.1 6.2 16.4 بلژيک 

 42.1 0.7 0.7 8.2 3.4 0.9 28.2 بلغارستان 

 42.8 2.1 1.9 15.7 5.5 2.2 15.4 پرتغال 

 67.0 28.4 0.5 11.8 2.4 5.2 18.8 ترکمنستان

 307.1 29.8 28.1 60.9 44.9 11.3 132.1 ترکیه

 96.6 4.0 6.0 16.4 13.5 2.4 54.2 جمهوری چک



      

 
   3349ترازنامه انرژي سال  795

 

 ... ادامه  2904كشورهای مختلف  جهان در سال ها در دی اكسید كربن ناشی از احتراق سوخت به تفكیک بخشانتشار ( : 2-03جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق و 

 حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 جمع ساير خانگی حمل و نقل

 34.5 2.1 2.1 11.4 3.4 2.1 13.5 دانمارک

 1467.6 34.2 117.3 238.4 180.8 65.9 830.9 روسیه

 57.4 3.0 4.5 11.8 5.4 3.6 29.3 روسیه سفید

 68.2 3.4 5.9 15.3 12.4 3.8 27.3 رومانی 

 37.4 1.7 0.2 19.9 6.5 2.8 6.3 سوئد 

 37.7 4.2 7.9 16.9 5.2 0.9 2.6 سوئیس 

 285.7 35.6 44.7 121.2 44.8 10.5 28.9 فرانسه 

 45.3 2.8 1.2 10.8 7.6 3.2 19.7 فنالند 

 223.7 9.2 17.4 13.7 41.9 45.6 95.9 قزاقستان

 9.3 0.5 1.0 6.2 0.9 - 0.8 وکزامبورگل

 279.0 17.2 34.2 43.7 28.7 6.9 148.3 لهستان 

 10.3 0.6 0.6 4.8 1.2 1.4 1.8 لیتوانی

 40.3 4.5 6.0 10.9 6.3 1.4 11.1  مجارستان 

 35.3 2.4 0.3 14.0 5.7 10.9 2.0 نروژ

 148.3 13.9 15.1 29.5 21.8 9.7 58.3 هلند

 65.9 1.5 3.8 16.3 6.0 4.3 34.0 يونان 

 174.9 10.9 9.9 43.5 19.5 3.2 87.9 ساير 

 5837.7 350.6 598.1 1305.4 777.1 302.3 2504.2 اروپا و اورآسیا  جمع

        خاورمیانه 

 24.1 0.8 1.3 7.0 2.4 0.7 12.0 اردن 

 175.4 - 0.9 36.9 64.8 2.1 70.8 امارات متحده عربی

 29.7 - 0.3 3.4 2.2 3.3 20.6 بحرين

 27.6 2.6 2.4 6.6 3.7 0.6 11.7 سوريه

 141.0 - 9.1 29.0 11.1 12.0 79.8 عراق

 506.6 - 4.2 131.3 122.1 27.3 221.7 عربستان سعودی 

 59.9 1.5 0.5 12.5 22.4 7.1 16.0 عمان

 77.6 - 0.3 14.2 13.8 30.1 19.2 قطر

 86.1 - 0.6 13.1 14.4 12.3 45.7 کويت

 22.4 - 3.0 5.5 1.1 - 12.8 نان لب

 21.3 1.4 2.7 7.4 3.2 1.1 5.6 يمن 

 620.8 30.2 104.6 155.5 95.5 39.7 195.3 ساير 

 1792.5 36.5 129.8 422.4 356.6 136.2 711.1  خاورمیانه  جمع
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 ... ادامه  2904ختلف  جهان در سال ها در كشورهای مدی اكسید كربن ناشی از احتراق سوخت به تفكیک بخشانتشار ( : 2-03جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق و 

 حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 جمع ساير خانگی حمل و نقل

        آفريقا 

 437.4 18.4 16.1 52.7 55.0 43.3 251.8 آفريقای جنوبی 

 122.9 2.9 18.7 43.4 10.3 15.1 32.6 الجزاير 

 47.9 - 1.6 18.8 2.0 0.6 24.9 لیبی 

 4.7 - ◊ 4.5 0.1 - ◊ جمهوری دموکراتیک کنگو 

 173.3 6.0 14.6 39.1 26.3 14.8 72.4 مصر 

 53.1 3.0 6.1 15.3 7.2 1.2 20.4 مراکش

 60.2 6.5 1.6 21.3 7.3 10.9 12.6 نیجريه 

 205.9 13.5 12.5 91.2 31.6 3.3 54.0 ساير 

 1105.3 50.2 71.1 286.3 139.8 89.3 468.7 آفريقا  جمع

        آسیا و اقیانوسیه 

 373.8 11.2 9.0 92.5 42.9 35.7 182.4 استرالیا 

 436.5 9.0 19.6 134.5 80.3 24.9 168.3 اندونزی

 137.4 3.7 15.0 39.8 32.8 1.5 44.8 پاکستان 

 243.5 14.4 4.6 60.2 50.9 21.2 92.3 تايلند 

 9087.0 332.3 343.1 781.4 2882.0 364.2 4384.0 چین

 249.7 5.4 4.3 35.7 40.0 15.1 149.2 چین تايپه

 31.2 2.5 0.5 14.0 6.8 1.7 5.7 زالندنو 

 1188.6 66.6 54.5 208.5 228.0 54.0 577.1 ژاپن 

 95.7 4.9 2.3 26.6 13.9 1.3 46.7 ین پفیلی

 567.8 23.6 30.8 92.4 77.5 44.8 298.7 کره جنوبی 

 220.5 5.5 1.7 65.5 28.6 21.0 98.2 مالزی

 2019.7 86.3 85.5 231.8 533.4 36.2 1046.4 هندوستان 

 47.9 0.8 0.8 6.6 8.0 - 31.7 هنگ کنگ 

 404.0 23.8 17.7 99.0 109.7 7.9 145.9 ساير 

 15103.4 589.8 589.5 1888.5 4134.7 629.5 7271.3 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 504.3 - - 504.3 - - - المللی هوايی  حمل و نقل بین

 626.1 - - 626.1 - - - المللی دريايی حمل و نقل بین

 32381.0 1436.7 1858.8 7547.3 6230.1 1683.1 13625.0 كل جهان 

 OECD  4732.2 730.9 1386.7 3428.5 882.4 694.9 11855.6 کشورهای

 OECD 8892.8 952.2 4843.5 2988.3 976.4 741.8 19395.0کشورهای غیر 

 3160.0 213.8 353.8 870.6 406.0 147.2 1168.6 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   5266.6 708.8 1496.6 3460.6 989.8 706.0 12628.4کشورهای عضو ضمیمه 

 I  8358.4 974.3 4733.6 2956.2 869.0 730.7 18622.2کشورهای غیر عضو ضمیمه 

  ,IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
  باشند. مي 25/2مقادير كمتر از 



      

 
   3349ترازنامه انرژي سال  775

 

 2904جهان در سال كشورهای مختلف ها در اكسید كربن به تفكیک بخشانتشار دی ( : سرانه 2-04جدول )
  ي اکسيد کربن به ازاي هر نفر()کيلوگرم د

 نام كشور
برق و 

 حرارت

صنايع ساير 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 حمل و نقل

حمل و نقل 

 ایجاده
 ساير

كل سرانه 

نشر 

2CO 

        آمريكای شمالی

 16217.6 1939.0 4606.1 5416.4 1403.7 799.5 6659.0 مريكا آاياالت متحده 

 15608.9 2721.4 3984.4 4962.5 1879.9 3301.5 2743.5 کانادا 

 3599.6 266.2 1227.0 1263.2 484.1 435.1 1151.1 مكزيک

 12988.5 1575.6 3706.8 4334.3 1207.4 895.0 4976.0 شمالی آمريكایكل 

          آمريكای مركزی و جنوبی

 4476.8 937.0 973.3 1081.9 755.2 408.3 1294.5 آرژانتین

 2435.1 452.8 965.2 1015.2 323.3 104.9 539.0 اکوادور 

 2309.9 192.6 932.3 1033.7 475.9 147.9 459.8 برزيل

 1543.1 120.0 551.8 622.0 270.2 157.4 373.5 پرو

 17145.4 289.3 2086.5 2361.9 3842.1 6124.4 4527.7 ترينیداد و توباگو

 4250.6 308.3 1199.0 1321.0 793.6 165.7 1661.9 شیلی

 1517.0 205.7 600.8 625.0 278.0 136.8 271.5 یا کلمب

 5049.5 227.0 1632.4 1632.9 1394.6 782.0 1013.0 ونزوئال

 2508.9 266.0 849.8 919.3 500.1 203.4 620.4 آمريكای مركزی و جنوبی  كل

               اروپا و اورآسیا 

 3227.7 704.8 725.3 790.8 241.1 206.8 1284.2 آذربايجان

 8931.1 1583.1 1845.1 1908.2 1111.2 283.0 4045.7 آلمان

 7113.9 933.2 2518.8 2605.4 1257.9 826.5 1490.9 اتريش

 3182.8 1178.6 119.2 217.7 435.4 100.0 1251.1 ازبكستان

 4992.9 649.7 1615.7 1762.9 712.5 357.6 1510.1 اسپانیا 

 5413.2 872.4 1061.6 1117.6 1331.7 875.7 1215.7 اسلواکی 

 6313.5 1263.9 1693.3 1796.4 605.9 397.9 2249.4 انگلستان

 5214.3 790.0 465.4 595.1 1223.4 113.0 2492.8 اوکراين

 5258.9 1067.2 1642.0 1733.0 588.7 169.7 1700.3 ايتالیا

 7337.7 1730.0 2314.8 2358.2 775.3 75.5 2398.7 ايرلند

 6250.3 1916.8 2321.2 2501.0 1822.9 - 9.6 ايسلند

 7830.4 1945.5 2172.3 2241.5 1619.4 552.1 1471.9 بلژيک 

 5832.0 196.8 1073.7 1137.4 471.1 125.5 3901.2 بلغارستان 

 4116.0 381.1 1444.8 1510.9 531.5 212.1 1480.3 پرتغال 

 12624.2 5442.5 1483.0 2216.6 442.9 985.5 3536.7 ترکمنستان
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 ... ادامه 2904ها در كشورهای مختلف جهان در سال ر دی اكسید كربن به تفكیک بخشاشتنا( : سرانه 2-04جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور
برق و 

 حرارت

صنايع ساير 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 حمل و نقل

حمل و نقل 

 ای جاده
 ساير

كل سرانه 

نشر 

2CO 

 4008.3 756.1 720.3 795.0 585.8 146.8 1724.6 ترکیه

 9173.7 949.8 1521.7 1562.0 1286.5 229.4 5145.9 جمهوری چک

 6116.1 729.6 1853.3 2012.9 609.5 369.1 2395.0 دانمارک

 10204.1 1053.4 1052.4 1657.6 1257.3 458.2 5777.5 روسیه

 6064.2 787.9 1050.9 1244.1 566.5 374.5 3091.2 روسیه سفید

 3423.4 470.2 742.0 768.4 624.1 189.8 1370.9 رومانی 

 3859.1 194.6 2002.4 2056.4 671.7 289.3 647.1 سوئد 

 4608.3 1485.6 2031.8 2065.8 628.6 114.4 313.9 سوئیس 

 4317.5 1213.1 1766.7 1831.2 677.7 158.8 436.6 فرانسه 

 8283.4 728.4 1852.3 1977.3 1382.8 592.2 3602.7 فنالند 

 12938.1 1537.4 739.1 790.3 2424.8 2639.4 5546.1 قزاقستان

 16569.7 2581.7 11052.8 11075.4 1532.7 - 1379.9 لوکزامبورگ

 7250.9 1337.0 1104.4 1136.2 745.3 178.9 3853.5 لهستان 

 3520.8 415.0 1535.7 1624.7 392.8 467.7 620.7 لیتوانی

 4082.9 1065.8 1081.9 1109.2 636.8 144.6 1126.6  مجارستان 

 6873.8 530.7 2063.2 2732.2 1104.7 2127.2 378.9 نروژ

 8796.2 1722.6 1683.3 1746.5 1294.3 573.7 3459.1 هلند

 6029.1 482.2 1301.6 1495.7 548.2 393.7 3109.3 يونان 

 6461.0 1050.0 1275.3 1444.8 860.1 334.6 2771.6 و اورآسیا  اروپا كل

        خاورمیانه 

 3648.5 311.7 1059.6 1066.1 357.8 103.9 1808.9 اردن 

 19307.6 100.8 3971.6 4062.1 7128.6 228.6 7787.5 امارات متحده عربی

 21796.7 182.5 2397.5 2493.5 1583.2 2449.6 15087.9 بحرين

 1244.2 224.1 293.8 298.4 168.5 26.4 526.8 سوريه

 4051.1 262.3 833.8 833.8 320.1 344.0 2290.9 عراق

 16401.5 134.5 4171.9 4250.9 3953.3 883.7 7179.1 عربستان سعودی 

 14140.0 468.3 2938.2 2938.2 5283.5 1676.9 3773.1 عمان

 35733.4 155.2 6518.2 6518.2 6354.7 13850.6 8854.8 قطر

 22936.0 145.6 3501.3 3501.3 3833.2 3276.5 12179.4 تکوي

 4919.4 663.6 1200.9 1200.9 239.0 - 2815.8 لبنان 

 814.9 155.4 282.1 282.1 120.6 41.6 215.2 يمن 

 7721.0 715.9 1751.4 1819.4 1536.0 586.7 3063.0  خاورمیانه كل 



      

 
   3349ترازنامه انرژي سال  775

 

 ... ادامه 2904ها در كشورهای مختلف جهان در سال ه تفكیک بخشدی اكسید كربن بانتشار ( : سرانه 2-04جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور
برق و 

 حرارت

صنايع ساير 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی
 حمل و نقل

حمل و نقل 

 ای جاده
 ساير

كل سرانه 

نشر 

2CO 

        آفريقا 

 8099.1 638.7 910.3 975.9 1019.0 802.7 4662.9 آفريقای جنوبی 

 3157.4 553.9 1065.5 1114.0 263.2 388.2 838.1 الجزاير 

 7652.8 256.6 3006.7 3007.7 316.3 96.5 3975.8 لیبی 

 62.2 0.1 50.5 60.2 1.7 - 0.1 جمهوری دموکراتیک کنگو

 1934.2 230.6 409.8 436.2 293.8 165.7 808.0 مصر 

 1565.7 265.7 450.9 451.8 212.8 35.6 599.8 مراکش

 339.0 45.3 119.8 120.0 41.3 61.2 71.2 نیجريه 

 956.4 105.0 236.5 247.7 120.9 77.2 405.5 آفريقا كل 

        آسیا و اقیانوسیه 

 15812.2 855.7 3297.4 3912.8 1816.5 1510.7 7716.6 استرالیا 

 1715.6 112.3 463.9 528.5 315.6 97.7 661.5 اندونزی

 742.7 100.6 199.3 214.9 177.1 8.1 242.0 پاکستان 

 3595.7 280.1 855.7 888.7 751.3 313.5 1362.1 تايلند 

 6660.7 495.1 463.4 572.7 2112.5 267.0 3213.4 چین

 10677.5 412.0 1492.9 1527.9 1709.6 645.2 6382.7 چین تايپه

 7007.4 672.5 2854.2 3150.4 1524.2 379.2 1281.2 زالندنو 

 9350.4 952.4 1471.3 1639.8 1793.5 424.9 4539.8 ژاپن 

 965.4 72.4 229.8 268.7 140.0 13.5 470.7 فیلیپین 

 11260.7 1078.8 1756.0 1833.1 1537.8 887.8 5923.3 کره جنوبی 

 7374.6 241.8 2121.7 2191.2 956.8 702.2 3282.7 مالزی

 1559.2 132.7 165.9 179.0 411.8 28.0 807.9 هندوستان 

 6619.7 223.2 905.1 907.3 1107.8 - 4381.4 هنگ کنگ 

 3790.3 295.9 413.0 473.9 1037.7 158.0 1824.8 آسیا و اقیانوسیه كل 

 4467.2 454.6 780.8 1041.2 859.5 232.2 1879.7 كل جهان 

 OECD  3735.1 576.9 1094.5 2706.2 2399.1 1245.0 9357.7 کشورهای

 OECD 1486.7 159.2 809.7 499.6 438.0 287.2 3242.4کشورهای غیر 

 6219.0 1117.1 1634.3 1713.4 799.1 289.6 2299.8 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   4029.6 542.3 1145.1 2647.8 2284.3 1297.5 9662.2کشورهای عضو ضمیمه 

 I  1406.7 164.0 796.7 497.5 450.1 269.2 3134.2عضو ضمیمه غیرکشورهای 

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
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 ان جهكشورهای مختلف برخی از تولید برق و حرارت در در بخش ( : میزان انتشار دی اكسید كربن 2-09جدول )

 2904نوع سوخت در سال  به تفكیک
 ساعت(کيلووات به)گرم دي اکسيد کربن   

 كل طبیعی گاز نفت سنگزغال نام كشور

     آمريكای شمالی

 486 400 730 927 اياالت متحده آمريكا

 145 470 746 935 کانادا 

 457 436 873 1001 مكزيک

     آمريكای مركزی و جنوبی

 394 540 741 1188 آرژانتین

 353 408 796 - اکوادور 

 160 461 673 1255 برزيل

 254 471 1647 2559 پرو

 620 620 668 - ترينیداد و توباگو 

 402 329 693 872 شیلی

 186 561 890 956 کلمبیا 

 243 610 966 - ونزوئال

     اروپا و اورآسیا 

 477 502 722 - آذربايجان

 474 334 657 914 آلمان

 151 284 558 1292 اتريش

 548 645 802 1597 ازبكستان

 255 349 706 947 اسپانیا 

 162 307 691 1079 اسلواکی 

 413 394 842 931 انگلستان

 448 360 1073 1093 اوکراين

 331 365 705 958 ايتالیا

 425 358 990 942 ايرلند

 - - 1051 - ايسلند

 207 316 386 1489 بلژيک 

 505 303 809 1073 تان بلغارس

 271 344 605 884 پرتغال 



      

 
   3349ترازنامه انرژي سال  779

 

 كشورهای مختلف جهان برخی از ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در 2-09جدول )

 ... ادامه2904نوع سوخت در سال  فكیکتبه 
 ساعت(کيلووات به )گرم دي اکسيد کربن   

 لك طبیعیگاز نفت سنگزغال نام كشور

 890 890 - - ترکمنستان

 497 357 724 1056 ترکیه

 504 351 832 970 جمهوری چک

 255 282 602 640 دانمارک

 380 469 786 868 روسیه

 404 404 566 1275 روسیه سفید

 320 326 759 998 رومانی 

 11 219 352 817 سوئد 

 23 257 506 - سوئیس 

 41 313 797 1187 فرانسه 

 147 232 565 706 فنالند 

 515 583 368 555 قزاقستان

 755 345 481 891 لهستان 

 184 331 475 730 لیتوانی

 281 323 713 1090 مجارستان 

 8 313 472 1279 نروژ

 473 300 526 931 هلند

 670 444 771 1023 يونان

     خاورمیانه 

 656 545 667 - اردن 

 643 637 1207 - امارات متحده عربی

 754 754 1333 - بحرين

 537 546 852 - سوريه

 1177 622 1411 - عراق

 711 570 859 - عربستان سعودی 

 549 543 758 - عمان

 497 497 - - قطر

 702 577 765 - کويت

 713 - 721 - لبنان 

 737 642 797 - يمن
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 كشورهای مختلف جهان برخی از ارت در ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حر2-09جدول )

 ... ادامه2904نوع سوخت در سال  به تفكیک
 ساعت(کيلووات به)گرم دي اکسيد کربن   

 كل طبیعیگاز نفت سنگزغال نام كشور

     آفريقا 

 1009 - 757 1085 آفريقای جنوبی 

 508 501 1007 - الجزاير

 660 539 799 - لیبی

 708 387 601 1006 مراکش

 421 404 843 - مصر

 416 505 - - نیجريه

     آسیا و اقیانوسیه 

 735 493 703 1002 استرالیا 

 736 522 771 989 اندونزی

 425 552 713 2377 پاکستان 

 355 438 756 1040 تايلند 

 680 430 827 915 چین

 531 383 794 901 چین تايپه

 131 419 - 1396 زالندنو 

 556 444 607 900 ژاپن 

 441 361 774 1073 فیلیپین 

 517 328 509 973 جنوبی کره 

 666 558 825 968 مالزی

 363 395 1088 893 ويتنام 

 813 509 1064 1023 هندوستان 

 795 445 839 903 هنگ کنگ 

 519 449 791 941 كل جهان 

 OECD  935 674 399 421 کشورهای

 OECD 944 835 500 600کشورهای غیر 

 321 350 699 938 کشور اتحاديه اروپا  82

 I  934 670 412 410کشورهای عضو ضمیمه 

 I  944 828 494 615کشورهای غیر عضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:



      

 
   3349ترازنامه انرژي سال  775

 

 2904های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ( : برخی شاخص2-06جدول )

 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 
برابری  براساس

 قدرت خريد 

     آمريكای شمالی

 16.2 0.3 0.3 55.8 اياالت متحده آمريكا

 15.6 0.4 0.3 47.4 کانادا 

 3.6 0.2 0.4 54.8 مكزيک

 13.0 0.3 0.3 54.8 كل آمريكای شمالی

         آمريكای مركزی و جنوبی

 4.5 0.2 0.4 53.1 آرژانتین

 2.4 0.2 0.5 65.2 اکوادور 

 2.3 0.2 0.2 37.5 برزيل

 1.5 0.1 0.3 48.0 پرو

 17.2 0.6 1.1 28.3 ترينیداد و توباگو 

 4.3 0.2 0.3 50.2 شیلی

 1.5 0.1 0.2 50.9 کلمبیا 

 5.1 0.3 0.4 54.8 ونزوئال

 2.5 0.2 0.3 44.2 كل آمريكای مركزی و جنوبی

         اروپا و اورآسیا 

 3.2 0.2 0.5 51.3 آذربايجان

 8.9 0.2 0.2 56.4 آلمان

 7.1 0.2 0.2 45.1 اتريش

 3.2 0.6 1.8 53.5 ازبكستان

 5.0 0.2 0.2 48.4 اسپانیا 

 5.4 0.2 0.3 43.9 اسلواکی 

 6.3 0.2 0.2 54.3 انگلستان

 5.2 0.7 1.8 53.5 اوکراين

 5.3 0.2 0.2 52.0 ايتالیا

 7.3 0.2 0.1 63.3 ايرلند

 6.3 0.2 0.1 8.3 ايسلند

 7.8 0.2 0.2 39.5 ک بلژي

 5.8 0.4 0.8 56.2 بلغارستان 

 4.1 0.2 0.2 48.3 پرتغال 

 12.6 0.9 2.0 59.8 ترکمنستان
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 ... ادامه  2904های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ( : برخی شاخص2-06جدول )

 نام كشور

 به عرضه 2COانتشار 

  انرژی اولیه 

 دی اكسید كربن / تراژول( )تن

  (0)به تولید ناخالص داخلی 2COانتشار 
سرانه انتشار 

2CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 قدرت خريد 

 4.0 0.2 0.4 60.4 ترکیه

 9.2 0.3 0.5 56.0 جمهوری چک

 6.1 0.2 0.1 50.9 دانمارک

 10.2 0.5 0.9 49.3 روسیه

 6.1 0.4 0.9 49.4 روسیه سفید

 3.4 0.2 0.4 51.4 رومانی 

 3.9 0.1 0.1 18.6 سوئد 

 4.6 0.1 0.1 36.0 سوئیس 

 4.3 0.1 0.1 28.1 فرانسه 

 8.3 0.2 0.2 31.9 فنالند 

 12.9 0.6 1.2 69.7 قزاقستان

 7.3 0.3 0.5 70.9 لهستان 

 3.5 0.1 0.2 35.2 لیتوانی

 4.1 0.2 0.3 42.1 مجارستان 

 6.9 0.1 0.1 29.3 نروژ 

 8.8 0.2 0.2 48.6 هلند 

 6.0 0.3 0.3 68.0 يونان 

 6.5 0.2 0.3 49.8 كل اروپا و اورآسیا 

     خاورمیانه

 3.7 0.3 0.8 70.4 اردن 

 19.3 0.3 0.5 59.5 امارات متحده عربی 

 21.8 0.5 1.0 50.1 بحرين 

 1.2 0.2 0.5 61.0 سوريه 

 4.1 0.3 0.8 68.1 عراق 

 16.4 0.3 0.8 56.7 ستان سعودی عرب

 14.1 0.4 0.9 58.8 عمان 

 35.7 0.3 0.5 42.1 قطر

 22.9 0.3 0.6 60.7 کويت 

 4.9 0.3 0.6 71.3 لبنان 

 0.8 0.2 0.8 68.6 يمن 

 7.7 0.3 0.7 57.6 خاورمیانه كل 



      

 
   3349ترازنامه انرژي سال  775

 

 ... ادامه  2904ورهای جهان در سال های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كش( : برخی شاخص2-06جدول )

 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

 8.1 0.7 1.1 71.1 آفريقای جنوبی 

 3.2 0.2 0.7 56.8 الجزاير 

 7.7 0.5 1.3 64.0 لیبی 

 1.6 0.2 0.5 66.8 مراکش 

 1.9 0.2 0.7 55.3 مصر

 0.3 0.1 0.1 10.7 نیجريه 

 1.0 0.2 0.5 34.2 كل آفريقا 

         آسیا و اقیانوسیه 

 15.8 0.4 0.3 71.3 استرالیا 

 1.7 0.2 0.5 46.2 اندونزی 

 0.7 0.2 0.7 36.5 پاکستان 

 3.6 0.2 0.6 43.2 تايلند

 6.7 0.5 1.1 71.1 چین 

 10.7 0.3 0.5 54.1 چین تايپه 

 7.0 0.2 0.2 36.3 زالندنو 

 9.4 0.3 0.2 64.3 ژاپن 

 1.0 0.2 0.4 48.0 فیلیپین 

 11.3 0.3 0.5 50.5 کره جنوبی 

 7.4 0.3 0.7 58.7 مالزی 

 1.6 0.3 1.0 51.4 ويتنام 

 1.6 0.3 0.9 58.5  هندوستان

 6.6 0.1 0.2 80.4  هنگ کنگ 

 3.8 0.4 0.7 63.7 آسیا و اقیانوسیه كل 

 4.5 0.3 0.4 56.5 كل جهان 

 OECD  53.7 0.3 0.3 9.4 کشورهای

 OECD 57.5 0.8 0.4 3.2کشورهای غیر 

 6.2 0.2 0.2 48.2 اتحاديه اروپا کشور 82

 I  53.2 0.3 0.3 9.7کشورهای عضو ضمیمه 

 I  58.1 0.7 0.3 3.1کشورهای 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 )30-2( : سرانه انتشار دی اكسید كربن در مناطق مختلف جهان در سال 2014
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آمريكای شمالی خاورمیانه اروپا و اورآسیا آسیا و اقیانوسیه آمريكای مركزی و

جنوبی

آفريقا كل جهان

( تن / نفر )

 
  

  OECD( : مالیات بر نشر گوگرد در سه كشور اروپايی عضو 2-07جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 دانمارک 
 تاکنون 8026از سال  116 کرون دانمارک بر تن پائین گوگرد با درجه نفت کوره 

 تا کنون 8008از سال  96 بر کیلوگرم  گوگردکرون دانمارک  های صنعت و خانگی  سنگ حرارتی در بخش زغال

 نروژ  

 توا  05/0)بوا درجوه گووگرد پوائین     نفت کووره  

 (  گوگرد درصد 85/0
 11 هزار لیتر کرون نروژ بر 

 8025از سال 

 تاکنون

 5/0بویش از  )با درجه گووگرد بواال   نفت کوره 

 درصد گوگرد(
  2821سال  در  6 کرون نروژ بر تن

  85/0توا   05/0)گووگرد بواال   بوا درجوه   نفت کوره 

 درصد گوگرد(
  2882ل سا در  71 کرون نروژ بر تن

 سوئد 

 تا کنون 2882از سال   28 کرون سوئد بر تن پائین گوگرد با درجه نفت کوره 

 20)به ازای هر  00 کرون سوئد بر تن سنگ زغال

 درصد وزن گوگرد(

  2882از سال  

 تا کنون

 20)به ازای هر  00 کرون سوئد بر تن لید برق سنگ حرارتی برای تو زغال

 درصد وزن گوگرد(

  2880از سال  

 تا کنون

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2016 Edition                              مأخذ:
 

  اكسیدهای ازت در دانمارك( : مالیات بر نشر 2-08جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 دانمارک 

 تاکنون  8026جوالی از  28 کرون دانمارک بر تن پائین گوگرد با درجه نفت کوره 

 تاکنون 8020از سال  9 هزار لیتر کرون دانمارک بر  نفت کوره سبک 

 تاکنون 8020سال از  0.009 لیتر کرون دانمارک بر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(

 تاکنون  8026از جوالی  0.001 دانمارک بر لیتر کرون  بنزين موتور 

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2016 Edition                            مأخذ:
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  OECDر اروپايی عضو كشو چهار( : مالیات بر نشر دی اكسید كربن در 2-00جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 نروژ  

 

 تاکنون 8025از سال  099 کرون نروژ بر هزار لیتر  نفت کوره با درجه گوگرد پائین 

 2881سال  402 کرون نروژ بر هزار لیتر باال با درجه گوگرد نفت کوره 

 تاکنون 8025از سال  0.95 کرون نروژ بر  لیتر بنزين موتور 

 تاکنون 8000از سال  0.5 کرون نروژ بر کیلوگرم  زغال سنگ

 سوئد

 تاکنون 8026از سال  2563.2 کرون سوئد بر هزار لیتر  نفت کوره با درجه گوگرد پائین 

 تاکنون 8026از سال  3.204 کرون سوئد بر لیتر نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(

 تاکنون 8026از سال  3.72 سوئد بر لیتر کرون بنزين بدون سرب

 8008سال  469 کرون سوئد بر تن زغال سنگ

 8008سال  1564 کرون سوئد بر تن سنگ حرارتی برای تولید برقزغال

 تاکنون 8025از سال  0.384 کرون دانمارک بر مترمكعب گازطبیعی  دانمارک

 فنالند

 تاکنون 8026از سال  250.8 ن يورو بر ت نفت کوره با درجه گوگرد پائین 

 تاکنون 8026از سال  210.5 يورو بر هزار لیتر  نفت کوره سبک 

 تاکنون 8021از سال  0.1861 يورو بر لیتر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(

 تاکنون 8025از سال  0.6745 يورو بر لیتر بنزين موتور 

 تاکنون 8026از سال  0.1734 يورو بر مترمكعب  گازطبیعی 

 تاکنون 8026از سال  177.36 يورو بر تن سنگ حرارتی مصرفی صنايع  زغال

 .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2016 Edition                            مأخذ:
 

  OECDهای عضو فكیک نوع سوخت در كشورمحیطی به تزيستويژه های ( : مالیات2-099جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور عنوان

مالیات 

زيست 

 (2) محیطی

 دانمارک 

 تاکنون 8026از  ابتدای سال  345 کرون دانمارک بر تن نفت کوره با درجه گوگرد پائین

 کنونتا 8026از  ابتدای سال  455 کرون دانمارک بر هزار لیتر   نفت کوره سبک

 تاکنون 8026از  ابتدای سال  0.423 کرون دانمارک بر لیتر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(

 تاکنون 8020ابتدای سال   از 413.5 کرون دانمارک بر تن  خانگی و صنعتیحرارتی مصرفی در بخش  زغال سنگ

مالیات 

تخريب 

محیط 

 (8)زيست

 فنالند 

 2880سال  7.01 يورو بر تن  د پائیننفت کوره با درجه گوگر

 2880سال  7.01 تنيورو بر  نفت کوره سبک

 0.045 يورو بر لیتر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(
تا  2880از ابتدای سال 

 2880پايان سال 

 2880سال  0.084 يورو بر لیتر  بنزين موتور 

 2880ل سا 0.004 يورو بر مترمكعب   گازطبیعی  

 2880سال  5.61 يورو بر تن  سنگ زغال

مالیات 

حفاظت از 

محیط 

 (0)زيست

 2885سال  11.64 کیلوکالری 207يورو بر  در بخش خانگی  مصرفی  گازطبیعی هلند 

مالیات ويژه 

 (1)تغییر اقلیم
 انگلستان

 تاکنون 8026سال از آوريل  0.0059   ساعت  کیلوواتپوند بر  صنعتی  – برق

 تاکنون 8026سال از آوريل  0.00195 پوند بر مترمكعب ازطبیعی  گ

 تاکنون 8026سال از آوريل  15.26 پوند بر تن  سنگ حرارتی مصرفی در صنايع   زغال

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Third  Quarter, 2016 Edition                             مأخذ:
1) Environment Tax                                                    

2) Environmental Damge Tax                                                    

3) Environmental Protection Tax                               

4) Special Tax (Climate Change Levy) 
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 :  ضرايب تبديل واحدهاي متعارف انرژي  5 پيوست

 

 تن معادل زغالسنگ كيلوكالري كواد بي تي يو ژول 

 1 ژول 1
6-

11×9/949  
11-

11  ×9/949  
6-

11 ×139  
11-

11 ×14/34  

 1 1111 بي تي يو 1
11-

11×1  1114/1  
9-

11 ×11/36  

11 كواد 1
11

 ×  1111  11
11

×1  1 11
11

 ×111  
6-

11 ×11/36  

966/3 4114 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  5پيوست 

 

 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: 58

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 

 



      

 
  5314ترازنامه انرژي سال  164

 

 OECDسنگ در كشورهاي  هاي عمده نفتي، گازطبيعي و زغال : ضريب تبديل و ارزش حرارتي فرآورده 3پيوست 

 
  (1)نفت كوره سنگينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 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

 ● 9600 ● التويا

 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 كانادا 

 0.8826 10263 0.86 جمهوري چك 

 0.8744 10175 0.859 دانمارك

 0.8694 10350 0.84 فنالند 

 0.8535 10100 0.845 فرانسه 

 0.8874 10200 0.87 آلمان 

 0.8591 10350 0.83 يونان 

 0.8522 10170 0.838 ايرلند

 0.8474 10210 0.84 -0.82 ايتاليا

 0.8280 10350 0.8 ژاپن

 0.7062 8117 0.87 كره جنوبي

 0.8610 10250 0.84 لوكزامبورگ 

 0.9243 10849 0.852 مكزيك 

 0.8484 10100 0.84 هلند 

 0.8542 10366 0.824 زالندنو 

 0.8798 10350 0.85 نروژ )صنعت(

 0.8591 10350 0.83 نروژ )خانگي (

 0.8273 9791 0.845 لهستان 

 0.9192 10101 0.91 اسلواكي

 0.8849 10350 0.855 اسپانيا 

 0.8746 10350 0.845 سوئد 

 0.8746 10350 0.845 سوئيس 

 0.8360 10450 0.8 تركيه 

 0.8690 10260 0.847 انگلستان 

 0.8931 10760 0.83 اياالت متحده آمريكا

 0.8591 10350 0.83 ساير كشورها 
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 نفت گاز مورد استفاده در بخش حمل و نقل چگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 (107kcal/ 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) بنزينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 (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

د، به استثناي بنزين كشورهاي كره جنوبي، زالندنو و مكزيك كاه مرباوط باه    باش 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 ليا ايتا

 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)مجارستان 

 ● 0.6650 0.6194 0.6650 ايرلند 

 ● ● 0.5200 ● فلسطين اشغالي 

 0.6650 0.6350 0.5900 0.6162 ايتاليا

 0.6928 ● 0.5571 0.5571 ژاپن

 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 كره جنوبي

 ● 0.6998 ● ● لوكزامبورگ

 ● ● 0.4575 ● (4) مكزيك

 0.6800 0.5989 0.7000 0.7000 ( 5)هلند 

 ● 0.6836 ● 0.6836 زالندنو 

 0.6712 0.6712 ● 0.6712 نروژ 

 0.7060 0.6210 0.5126 0.5387 لهستان 

 0.7123 ● 0.6105 0.8562 (6)پرتغال 

 0.7018 0.2938 0.2567 0.6110 (7)جمهوري اسلواكي  

 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.   سنن قهوه ( 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
 د است(اده در بخش صنعت و نيروگاهي.  سنن جرارتي )با كي(يت زغال سخت( مور ( 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
                                                                            سنن جرارتي )با كي(يت ليگنيت(.   ( تركيه: زغال5

   باشند. ماادير در دسترس نمي   




