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كسي كه بدون داشتن بصيرت و آگاهي عمل كند همانند رهروي 

راند؛ هر چقدر كه به سرعت خود راهه پيش مياست كه در بي
  .1شودافزايد از هدف دورتر مي

  )ع(حضرت امام جعفر صادق 
  

  پيشگفتار 
هاي انرژي  حاملاي از اطالعات ذخائر، توليد، تبديل، انتقال، تلفات و مصرفكتابي كه در دست شماست مجموعه

 به دنبال انتشار اين مجموعه طي 1387ترازنامه انرژي ايران در سال .  به نمايش گذاشته است1387كشور را طي سال 
اي از همكاري و معاضدت ها چيزي نيست جز نشانه سال گذشته تهيه شده و تداوم ارائه اين كتاب در طي اين سال21

هاي خود هاي مختلف كه حاصل تالش مجموعهن حوزه انرژي در سازماناارشناسجمع كثيري از مديران، متخصصان و ك
اند تا به شكلي قابل قبول در قالب جداول و نمودارها و در برخي از را بدون چشمداشتي در اختيار اين دفتر قرار داده

  . هاي مقدماتي به مخاطبين اين كتاب در داخل و خارج از كشور عرضه نمايدموارد تحليل
و  OECD، (IEA)المللي انرژي المللي آژانس بيناز آنجا كه ترازنامه انرژي وزارت نيرو براساس استانداردهاي بين

Eurostat الذكر فوق، جزئيات محاسبه ماتريس تراز انرژي در ايران با استانداردهاي امكانگردد، سعي شده در حد تهيه مي
گردد كه ن اخير كتاب ترازنامه هيدروكربوري توسط وزارت نفت نيز منتشر ميهمچنين از آنجا كه در ساليا. مقايسه گردد

به منظور اطالع اي مقدماتي مقايسهسبب ايجاد برخي از ابهامات براي خوانندگان كتاب ترازنامه انرژي شده، سعي گرديده 
   .برداري نمايند بهرهدو مجموعه مذكوررساني و شفاف سازي نيز با كتاب مذكور ارائه گردد تا كارشناسان با بصيرت كامل از 

عرضه انرژي اوليه دهد كه جمع  نشان مي1357ارقام مشابه در سال  با 1387مقايسه وضعيت انرژي ايران در سال 
 رسيده 1387در سال ميليون بشكه معادل نفت خام  0/1493 به 1357ميليون بشكه معادل نفت خام در سال  2/252از 

ميليون بشكه معادل نفت خام افزايش  7/995 به 8/174از انرژي و كل مصرف نهايي )  درصد1/6رشد ساليانه (است 
اين افزايش چشمگير در مصرف نهايي انرژي، ضرورت تداوم و شتاب در اقدامات ). درصد 0/6رشد ساليانه (يافته است 

دامه روند جاري باعث خواهد شد كه چرا كه ا. سازدبهينه سازي در عرضه و تقاضاي انرژي را بيش از پيش ضروري مي
  . عالوه بر كاهش ساالنه توانايي صادرات انرژي، كشور در ميان مدت به وارد كننده انرژي نيز تبديل شود

  : اند به نيكي ياد كنيم از مؤسسات و نهادهايي كه ما را در گردآوري اين مجموعه ياري رساندهدمهشايسته است در اين مق
سازمان ، ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوريمعاونت برنامهصنايع و معادن، جهاد كشاورزي، نفت، هاي  خانهوزارت

هاي نو ايران، دفتر وري انرژي ايران، سازمان انرژي توانير، سازمان بهره  مادر تخصصيشركتبانك مركزي ايران، انرژي اتمي، 
 و ها و مراتعسازمان جنگل بهينه سازي مصرف سوخت كشور، تشرك،  وزارت نيرووري و اقتصاد برق و انرژيبهبود بهره

شركت شركت سهامي مديريت منابع آب، شركت ملي نفت ايران، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، آبخيزداري كشور، 
وشيمي هاي نفتي، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پتر هاي نفتي، شركت ملي پخش فرآورده ملي پااليش و پخش فرآورده

                                                 
   ، حديث اول 54 ، صفحه 1 كافي  ، جلد  اصول) 1



          

  

  

  

  

  

شركت  پتروشيمي اراك، شركت پتروشيمي خارك، شركتدان، شركت پتروشيمي فارابي، اشركت پتروشيمي آبايران، 
شركت نفت خزر، شركت ملي شركت نفت بهران، شركت نفت پارس، شركت پتروشيمي اصفهان، پتروشيمي برزويه، 

مركز ري ايران، شركت مهندسي و توسعه نفت، نفتكش ايران، شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران، شركت ملي حفا
آهن شهري برداري راهبهرهآمار ايران، گمرك جمهوري اسالمي ايران، شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران، شركت 

، شركت شركت گاز خودرو ايران، ، شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، كارخانه ذوب آهن اصفهانتهران و حومه
سنگ، سازمان توسعه برق ايران، دفتر تنظيم مقررات و توسعه رقابت در بازار آب و برق، سازمان  زغالپااليش قطران

هاي مختلف كشور، كارخانه كك سازي و پااليش قطران زرند، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع و معادن استان
 مديريت شبكه برق ايران، شركت توزيع نيروي صنايع معدني ايران، سازمان نظام مهندسي معدن ايران، شركت سهامي

 هايي كه به نحوي در و ساير سازمانهاي علوم زمين كشوراي تهران، پايگاه ملي دادهبرق تهران بزرگ، شركت برق منطقه
  . اندتهيه آمار و اطالعات مورد نياز همكاري داشته

               
  ريزي كالن برق و انرژي دفتر برنامه
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  1387مهمترين تحوالت بخش انرژي كشور در سال   :   1-1
  انرژي و اقتصاد :  2-1
 كليات تراز انرژي و مقايسه و تبيين مـوارد اخـتالف           : 3-1

  در دو ترازنامه انرژي و هيدروكربوري با استانداردهاي                          
  المللي بين                  

  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  :  4-1



          
  

  

 1387ترازنامه انرژي سال  2

  

  

  هاي عمده اقتصاد انرژيترازنامه و روند شاخص: بخش اول 
  
   1387ترين تحوالت بخش انرژي كشور در سال  مهم- 1- 1

  منابع و مصارف انرژي در كشور بخش 
 نامحسوس نسبت به  سال گذشته وكاهش  ميليون بشكه معادل نفت خام با 4/2428توليد انرژي اوليه به ميزان  –

 3/0 درصد به گازطبيعي، 2/33 نفت خام، مايعات و ميعانات گازي و مواد افزودني،  درصد آن به2/66اختصاص 
  . درصد به انرژي آبي و تجديدپذير1/0  و درصد به زيست توده جامد2/0  ،سنگدرصد به زغال

  .ه درصد نسبت به سال گذشت0/2 ميليون بشكه معادل نفت خام، با رشدي معادل 7/995مصرف نهايي انرژي به ميزان  –
كاهش  درصد و 2/6، 9/6، 4/11هاي كشاورزي، صنعت، حمل و نقل و به ترتيب معادل رشد مصرف انرژي در بخش –

  . بخش خانگي، تجاري و عمومي نسبت به سال گذشتهي درصد0/4مصرف 
 درصد توسط 1/44هاي نفتي، كننده توسط فرآوردههاي مصرف درصد از انرژي مصرفي بخش6/45تأمين  –

 .سنگ درصد توسط زغال1/0 درصد توسط زيست توده جامد و 6/0 درصد توسط برق، 7/9گازطبيعي، 

  
 انرژي و اقتصاد بخش 

كاهش قيمت واقعي برق، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره و گازطبيعي و افزايش قيمت واقعي گازمايع  –
  .نسبت به سال گذشته

 . ت به سال آغازين برنامه چهارم توسعه درصد نسب2/4رشد سرانه مصرف نهايي انرژي به ميزان  –

 .2007 برابر متوسط شاخص جهاني در سال 2شدت مصرف نهايي انرژي حدود  –

 . درصدي شاخص شدت انرژي بر مبناي عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي نسبت به سال قبل7/1 و 3/2رشد  –

 .1386  نسبت به سال1387 درصدي شاخص بهره وري انرژي در سال 6/1كاهش  –

 . ميليارد ريال1/530155هاي انرژي معادل مقدار كل يارانه –

 . هزار ريال7304سرانه يارانه هر فرد ايراني حدود  –

 . درصد به نفت گاز2/32اختصاص بيشترين سهم يارانه انرژي با –

 . درصد3/40اختصاص بيشترين سهم يارانه انرژي به بخش حمل و نقل با –

 .هاي خانوارهاي شهري و روستايي به هزينه انرژيهزينه درصد از كل 8/3 و 2/2اختصاص  –

 . برابر يارانه بنزين فقيرترين خانوار در كشور23يارانه بنزين ثروتمندترين خانوار  –

 .هاي انرژيهاي فقير و ثروتمند شهري به هزينههاي مصرفي خانواده درصد از كل هزينه5/1 و 9/3اختصاص  –

 .هاي انرژيهاي فقير و ثروتمندروستايي به هزينههاي مصرفي خانوادهنه درصد از كل هزي7/2 و 0/7اختصاص –

 درصد 3/0 و 9/0 درصد از يارانه بنزين به خانوارهاي ثروتمند شهري و روستايي و اختصاص 3/12 و 0/15اختصاص  –
 .به فقيرترين خانوارهاي شهري و روستايي
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 بخش نفت 

 و 1387 ميليارد بشكه در پايان سال 01/137 ايران به ميزان برآورد ذخاير قابل استحصال هيدروكربوري مايع –
 . اي آن نسبت به سال گذشته ميليون بشكه610كاهش 

 .درصد از ذخاير هيدروكربوري مايع و توليد از آن به مناطق خشكي  4/89 و 4/75اختصاص  –

 .  ميليارد مترمكعب گاز همراه4/91و  ميليون بشكه مايعات و ميعانات گازي 3/181 ميليارد بشكه نفت خام، 7/9اكتشاف  –

، 05/1470هاي داخلي به ترتيب به ميزان توليد، صادرات مستقيم و مصرف نفت خام به عنوان خوراك پااليشگاه –
 . ميليون بشكه23/605 و 73/862

 .درصد نسبت به سال قبل 0/30 و 9/1كاهش توليد و معاوضه نفت خام به صورت سوآپ به ترتيب به ميزان  –

 . هاي پتروشيمي درصد آن به صادرات و مجتمع1/45 و 4/39 ميليون بشكه مايعات و ميعانات گازي و اختصاص 0/164ليد تو –

  . 1387 ميليون ليتر نفت خام توسط خطوط لوله از مبادي توليد نفت كشور در سال 61948حمل  –

در  هزار بشكه در روز 4/1677ه ميزان ب پااليشگاه داخلي 9هاي نفتي در پااليش نفت خام و تهيه انواع فرآورده –
 . 1387سال 

نفت كوره « و »هاي سبك و ميان تقطيرفرآورده«هاي نفتي به  درصد از كل توليد فرآورده 8/37 و 2/62اختصاص  –
  . 1387در سال » و ساير

حقق رشد  برنامه چهارم توسعه و ت1384-87هاي هاي نفتي طي سال درصدي توليد فرآورده5/6بيني رشد پيش –
 . بيني برنامه درصد بيش از پيش8/0رغم دريافت خوراك به ميزان  درصدي آن، علي3/1

برنامه چهارم توسعه، به دليل تصويب  1384-87هاي طي سالهاي بهينه سازي پااليشگاهي پيشرفت اندك طرح –
 . هاها و عدم تأمين منابع مالي مورد نياز اين طرحطرح تثبيت قيمت

ها و سازي و توسعه پااليشگاه طرح بهينه5ث يك پااليشگاه جديد نفت خام و ميعانات گازي، اجراي برنامه احدا –
  .1387ها تا انتهاي سال  طرح بنزين سازي در پااليشگاه5همچنين اجراي 

 .  نسبت به سال گذشتهصليا فرآوردهپنج  درصدي كل واردات 8/8 درصدي از كل صادرات و افزايش 0/7كاهش  –

 .  پااليشگاه كشور در طوالني مدت و براساس برنامه موجود9 واحدهاي توليد گازوئيل مرغوب توسط وزارت نفت در توسعه –

  . 1387هاي كشور در سال پااليشگاهمجموع  ميليون مترمكعب مايع ميزان سوخت مصرفي در 7/12 –

 از عرضه بنزين آزاد و شارژ  نسبت به سال قبل، ناشي1387 درصدي واردات انواع بنزين در سال 2/8افزايش  –
 درصدي واردات نفت 1/10سهميه بندي در سه ماه دوم سال به دليل وقوع سفرهاي تابستاني و همچنين افزايش 
 . گاز در سال مذكور به منظور جبران كمبود سوخت مورد نياز كشور به ويژه در فصل سرما

 .  درصدي صادرات نفت كوره نسبت به سال قبل0/11كاهش  –

 . اي، دريايي و ريليهاي نفتي توسط خطوط لوله و وسايل حمل جاده ميليون تن كيلومتر انواع فرآورده41802 حمل –

 ميليون بشكه 7/41سازي  ميليون ليتر ذخيره سازي در مخازن انبارهاي تداركاتي و امكان ذخيره6/9240وجود  –
  .1387هاي كشور در سال هاي نفتي در پااليشگاهنفت خام و فرآورده

 . روز 9 كفايت ظرفيت ذخيره سازي انبارهاي نفت خام پااليشگاهي به طور متوسط براي  –
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 .  درصدي نسبت به سال گذشته 9/2 ميليارد ليتر با رشد 2/88هاي نفتي به ميزان مصرف فرآورده –

ته به دليل  درصد نسبت به سال گذش5/7هاي نفتي به نفت كوره به ميزان اختصاص بيشترين رشد مصرف فرآورده –
 نسبت به سال 1387 درصد در سال 1/4افزايش مصرف بخش صنعت و نيروگاه و سپس مصرف بنزين موتور با 

 . گذشته ناشي از عرضه بنزين آزاد و شارژ سهميه بندي در سه ماهه دوم سال به دليل وقوع سفرهاي تابستاني 

بخش عمومي به دليل متعادل بودن هوا در  نسبت به سال قبل در 1387 درصدي نفت كوره در سال 9/71كاهش  –
هاي  درصدي مصرف اين فرآورده در بخش نيروگاه6/5هاي سرد سال و جايگزيني اين حامل با گازطبيعي و رشد ماه

 .  تحت پوشش وزارت نيرو عمدتاً به دليل جايگزيني اين فرآورده با سوخت گازطبيعي در فصل سرما

 نسبت به سال قبل در بخش خانگي به علت جايگزيني گازطبيعي 1387ر سال  درصدي مصرف گاز مايع د9/10كاهش  –
 درصدي مصرف گاز مايع نسبت به سال قبل در بخش حمل و نقل به 0/28با گاز مايع در اين بخش و همچنين كاهش 

 . زدليل توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، توسعه حمل و نقل ريلي برون شهري و توسعه خودروهاي گازمايع سو

ها به استثناي قيمت بنزين سوپر در هاي نفتي طبق قانون تثبيت قيمتثابت ماندن قيمت اسمي فروش فرآورده –
 .  نسبت به سال قبل 1387سال 

  . 2007 درصد نسبت به سال 4/36 و 6/36 به ميزان 2008رشد قيمت نفت سبك و سنگين ايران در سال  –

  
 بخش گازطبيعي  

  .1387  تريليون متر مكعب در پايان سال 29صال گازطبيعي به ميزان برآورد ذخاير قابل استح –
 درصد و تأمين 3/68 و 7/31سهم مناطق خشكي و دريايي از كل ذخاير قابل استحصال گازطبيعي به ميزان  –

 . درصد7/13 و 3/86گازطبيعي مورد نياز كشور از ميادين خشكي و دريايي به ترتيب حدود 

 ميليون 5/35 ميليارد متر مكعب و با 3/14 با حجم گاز در جاي اوليه )ايالم و سروك(ود باالراكتشاف مخزن گازي  –
  . 1387بشكه ميعانات گازي در سال 

 . درصد نسبت به سال گذشته1/9با رشدي معادل   ميليون مترمكعب در روز9/551افزايش توليد گاز غني به  –

هاي گاز و واحد   درصد آن به پااليشگاه4/85 اختصاص ز و  ميليون مترمكعب در رو4/548مصرف گاز غني به ميزان  –
 .  درصد براي مصارف تزريق، پتروشيمي، سوزاندن و مصارف عملياتي6/14زدايي و كارخانجات گاز و گاز مايع و نم

 1387 برابر بيش از مقدار پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه براي سال 6/5سوزاندن گازطبيعي حدود  –
 . ميليارد مترمكعب32/40معادل 

 .هاي گاز كشور هزار تن گوگرد در پااليشگاه5/802توليد  –

درصدي آن  نسبت به سال گذشته  5/9 ميليارد متر مكعب گاز توسط شركت ملي گاز ايران و رشد 5/144برداشت  –
 .سراجه و داالنكاهش برداشت در و به دليل افزايش برداشت به ويژه در مناطق ايالم، پارسيان و پارس جنوبي 

 درصدي پيش بيني برنامه چهارم 50 ميليون مترمكعب گازطبيعي به ميادين نفتي و تحقق 74/77تزريق روزانه  –
 .1387توسعه براي سال 

  . ميليون متر مكعب در روز5/497وجود ظرفيت پااليشي و نم زدايي گازطبيعي كشور به ميزان  –
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  2416 و افزايش 1387  كيلومتر در پايان سال 30153ان انتقال فشار قوي گازطبيعي به ميز طول خطوط –
 . 1387كيلومتري آن در سال 

 .  درصد نسبت به سال گذشته6/14 ميليارد متر مكعب در سال مورد بررسي و رشد 1/7واردات گازطبيعي به ميزان  –

 .  دي نسبت به سال گذشته درص1/16كاهش  ميليارد متر مكعب در سال مورد بررسي و 7/4صادرات گازطبيعي به ميزان  –

 . براساس برنامه چهارم توسعه كشور1387 درصد از برنامه صادراتي گازطبيعي كشور در سال 7/47وقوع  –

 . 1387 كيلومتر شبكه گاز در سراسر كشور در سال 4/13252اجراي   –

  1387 هزار انشعاب جديد در سال 5/417ايجاد  –

 . گازطبيعي به استثناي استان سيستان و بلوچستانهاي كشور از انشعاببرخورداري كليه استان –

ها،  درصد به نيروگاه4/33هاي خانگي، تجاري و عمومي،  درصد به بخش8/33اختصاص مصرف گازطبيعي به ميزان  –
 و يسازدروژني هي نفت، گاز، واحدهايهاشگاهيپاال درصد به 1/8 درصد به بخش صنعت و سوخت پتروشيمي، 1/18

 درصد به بخش حمل و نقل، كشاورزي و سوخت 0/2ها و  درصد به عنوان خوراك پتروشيمي6/4 و ها تلمبه خانه
 . ها و ديزل ژنراتورهاي خطوط لولهتوربين

هاي خانگي، تجاري و عمومي  به دليل گرم شدن دماي نسبي هوا و اجراي  درصدي رشد مصرف بخش1/4كاهش  –
  .هاي پلكاني براي مشتركين پر مصرفتعرفه

 درصدي مصرف گازطبيعي در بخش حمل و نقل نسبت به سال گذشته به دليل جايگزيني سوخت 2/77زايش اف –
 . بندي بنزينگاز با بنزين موتور به علت اعمال سهميه

 .برداري از شش پتروشيمي جم، آريا ساسول، تند گويان، كرمانشاه، بوعلي سينا، خوزستان و  اميركبيربهره –

هاي  درصد مصرف گازطبيعي به استان46كنندگان گاز كشور و اختصاص حدود  مصرفپيوستن استان ايالم به –
 . تهران، اصفهان، خوزستان و خراسان رضوي

هاي پتروشيمي مجتمع هاي نفت و خوراكخانهپااليشگاهي و تلمبه هايبرابري قيمت گازطبيعي در بخش 3 افزايش –
  . عمومي در سال مورد بررسي درصدي قيمت گاز بخش70توليد كود اوره و افزايش 

  
 بخش برق 

درصد به  1/34 هاي بخاري،درصد آن به نيروگاه 4/29ها و اختصاص اسمي نيروگاهظرفيت گيگاوات  0/53وجود  –
 درصد به 8/0 ،هاي آبيدرصد به نيروگاه 5/14سيكل تركيبي، هاي  درصد به نيروگاه0/21، هاي گازينيروگاه
 .  بادي و خورشيديهايرصد به نيروگاه د2/0 و هاي ديزلينيروگاه

 .  مندرج در سند بخشي برنامه چهارم توسعه 1387 درصد از هدف كمي توسعه ظرفيت نيروگاهي براي سال 9/101تحقق  –

  . 1386هاي بخش خصوصي نسبت به سال  درصدي ظرفيت اسمي نيروگاه3/35رشد  –

مگاوات  2/3023 و 1/3547به ترتيب به ميزان كشور  هايعملي نيروگاهظرفيت اسمي و ميانگين ظرفيت افزايش  –
 .سيكل تركيبيگازي و هاي  عمدتاً توسط نيروگاه،نسبت به سال گذشته

 . درصد نسبت به سال قبل 1/6و  4/11 و 4/21به ميزان و سيكل تركيبي بادي و گازي هاي افزايش ظرفيت اسمي نيروگاه –
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، 9/28، 3/36تركيبي و ديزلي وزارت نيرو به ترتيب به ميزان سيكل  هاي بخاري، گازي،حرارتي نيروگاهراندمان  –
 . درصد4/34و   5/44

 . هاي حرارتيتدوين نظام نامه افزايش راندمان نيروگاه –

 .درصد نسبت به سال گذشته 2/5ساعت در سال مورد بررسي، با رشدي معادل تراوات 5/214توليد برق به ميزان  –

 . وزارت نيرو  هاي بادي و خورشيديز نيروگاه درصدي توليد برق ا9/36رشد  –

 . هاي برق آبي به دليل وقوع خشكسالي  درصدي توليد برق از نيروگاه2/72كاهش  –

و صنايع بزرگ به هاي تحت پوشش وزارت نيرو در نيروگاهها گاز مصرفي به عنوان سوخت نيروگاهنفت كاهش  –
 . بل نسبت به سال قدرصد 8/76 و 1/16به ميزان ترتيب 

هاي انتقال و   درصد به تلفات شبكه4/4ها و  درصد از توليد ناويژه برق به مصارف داخلي نيروگاه9/3اختصاص  –
 . درصد به تلفات شبكه توزيع كشور5/17فوق توزيع و 

 . درصد 6/5و  8/13هاي وزارت نيرو به ترتيب به ميزان نفت كوره مصرفي در نيروگاهگازطبيعي و رشد  –

   . جديدكيلومتر خطوط توزيع 21978كيلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزيع و  2560 از برداري بهره –

 .برق نسبت به سال گذشتهواردات  درصدي 6/8صادرات و كاهش درصدي  8/53رشد  –

هاي هاي اختصاصي صنايع بزرگ و نيروگاهساعت برق توسط وزارت نيرو، نيروگاهميليون كيلووات 1/165791فروش  –
 8/12درصد به بخش صنعت،  9/33هاي خانگي، تجاري، عمومي، درصد آن به بخش 7/50و اختصاص خصوصي 

 . هاي روشنايي معابر و حمل و نقل درصد به بخش 6/2درصد به بخش كشاورزي و 

 ي درصد0/15 درصدي مشتركين روشنايي معابر، 5/31افزايش  و 1387 ميليون مشترك برق در سال 6/22وجود  –
 درصدي بخش خانگي نسبت به 7/4 درصدي بخش تجاري و 5/5 درصدي بخش عمومي، 3/7، بخش كشاورزي

 .سال گذشته

دليل جمعيت ه كل مشتركين برق كشور در استان تهران بم از پنجيك از كل مصرف و م ششيك بيش از تمركز  –
 .هاي سياسي، اداري، اقتصادي و اجتماعي در اين استانباال و تمركز فعاليت

 .درصد 2/71توليدي ساليانه كل كشور به ميزان ضريب بار  –

كل كشور در در مگاوات  34270شبكه سراسري و توان توليد شده همزمان در مگاوات حداكثر  34169وجود  –
  . 1387سال 

 5 با افزايش ساعتريال بر كيلووات 2/173هاي مصرف كننده معادل متوسط قيمت فروش برق به تمامي بخش –
  . گذشتهدرصد نسبت به سال 

 بر مبناي قيمت سوخت ساعتريال بر كيلووات 0/588متوسط هزينه تمام شده برق به تفكيك انواع تعرفه معادل  –
  .به نرخ داخلي 

  
 سنگ زغالبخش 

 معدن 166از بين به بخش تعاوني  معدن 16 معدن به بخش دولتي و 29 ، معدن به بخش خصوصي121اختصاص  –
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 . سنگ كشور زغال

 . در سال مورد بررسي سنگ  زغال معدن در حال تجهيز 10 معدن غيرفعال و 54، ن فعالمعد 102وجود  –

شو سنگ كك درصد از آن به ذخاير زغال3/72سنگ در كشور و اختصاص  ميليارد تن ذخاير قطعي زغال1/1وجود  –
 . سنگ حرارتي درصد به ذخاير زغال7/27و 

 . در استان يزدسنگ كشور  درصد از ذخاير زغال76قرار گرفتن  –

 درصدي معادن دولتي و 9/5 و 5/6 درصدي تعداد معادن تحت مالكيت بخش خصوصي و كاهش 3/4افزايش  –
 . تعاوني نسبت به سال قبل 

 پرورده شرقي و اتمام عمليات تجهيز معادن 3 كوچكعلي شمالي و بلوك 1هاي اكتشافي بلوك خاتمه يافتن طرح –
اندازي واحد كك سازي و پااليش قطران زرند ار و طبس و همچنين راهشويي همكزغال و احداث كارخانجات

 .در سال  هزار تن قطران 19و  هزار تن كك 400كرمان به ظرفيت 

 . سنگ حرارتي در كشور  هزار تن زغال5/324سنگ كك شو و  هزار تن زغال1/2411استخراج  –

 9/44 درصد از توليد به معادن دولتي، 9/53 و اختصاص 1387سنگ در سال  هزار تن زغال6/2735استخراج  –
 .  درصد به معادن تعاوني 2/1درصد به معادن خصوصي و 

 درصدي نسبت 9/21هاي تحت پوشش بخش دولتي و افزايش سنگ توسط شركتهزار تن كنسانتره زغال 5/1266توليد  –
 . در كشور در سال مورد بررسيسنگ  درصدي برنامه توليد كنسانتره زغال5/101سال قبل آن و تحقق عملكرد به 

 . سنگ نسبت به سال قبل آن  صادرات زغال شدن برابر2/2سنگ و  درصدي واردات زغال4/63كاهش  –

  . 1387 مگاواتي در سال 325 واحد 2سوز طبس به صورت آغاز عمليات ساخت نيروگاه زغال –

 به دليل 1386ي آن نسبت به سال  درصد8/26در كشور و كاهش سنگ كنسانتره زغال هزار تن 5/1037مصرف  –
 . شو در كشوركننده زغال ككترين مصرفانجام تعميرات در ذوب آهن اصفهان به عنوان عمده

سازي زرند كرمان در سال واحد ككذوب آهن اصفهان و سنگ كنسانتره در  هزار تن زغال148 و 5/889 مصرف –
 .مورد بررسي 

 . هزار تن كك در سال مورد بررسي  5/152 هزار تن كك و فروش 7/691توليد  –

 و كاهش  ايرانكننده كك درترين واحد مصرفهزار تن كك در ذوب آهن اصفهان به عنوان عمده 4/1124مصرف  –
 . درصدي مصرف آن نسبت به سال قبل 4/7

  . 1387 ميليون مترمكعب در سال 2/228 و 252توليد و مصرف گاز كك به ترتيب به ميزان  –

 .  ميليون مترمكعب در سال مورد بررسي 2898 و مصرف 4126گاز كوره بلند به ترتيب به ميزان توليد و مصرف  –

و پااليش قطران سازي  توسط دو كارخانه ذوب آهن اصفهان و كك1387 هزار تن قطران در سال 7/23توليد  –
 . زرند كرمان 

  
  هاي تجديدپذير يبخش انرژ

 .  گيگاوات در كشور 1/29بزرگ، متوسط و كوچك به ميزان هاي آبي برآورد ظرفيت قابل نصب نيروگاه –
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 برق آبيانرژي ساعت  گيگاوات 4/5003مگاوات و توليد  5/7672نيروگاه آبي با ظرفيت  42برداري از بهرهادامه  –
 .1387در طي سال 

در مرحله و در دست مطالعه اجرا، دست در ) بزرگ، متوسط و كوچك(هاي آبي هاي نيروگاهطرحادامه عمليات  –
 .گيگاوات 5/5 و 3/9، 6/6شناخت به ترتيب با ظرفيت قابل نصب نيروگاه 

 . برداري در كشور مگاوات ظرفيت برق بادي در دست بهره8/89وجود  –

 .1387ساعت برق در سال  گيگاوات 3/196مگاوات و توليد  8/89توربين بادي با ظرفيت  157برداري از بهرهادامه  –

 .  نجي فعال در مناطق مختلف كشور، در راستاي پروژه پتانسيل سنجي و تهيه اطلس باد كشور ايستگاه بادس29نصب  –

   . 1387در سال ساعت برق خورشيدي  مگاوات 75توليد  –
 410ساالنه انرژي توليد برآورد  و  مگاوات55ادامه عمليات طرح نيروگاه زمين گرمايي مشكين شهر با ظرفيت  –

 . گيگاوات ساعت

هاي برق تجديدپذير غيردولتي در سال نيروگاهدرخواست احداث  مگاوات 7/606 درصد از كل 4 و 96اختصاص  –
 . هاي بادي و زيست توده به ترتيب به نيروگاه1387

 8/5و  ميليون 5هزار مترمكعب و مصرف واقعي به ميزان  2/5 و 6/310توليد مجاز هيزم و زغال چوب به ميزان  –
 .1387هزار مترمكعب در سال 

 .تن از بوته و خار در سال مورد بررسي هزار 500تن از فضوالت دامي و  هزار 4/86رف مص –

 . درصدي برداشت غيرمجاز زغال چوب در كشور0/51 درصدي برداشت غيرمجاز چوب و افزايش 1/30كاهش  –

 . هزار كپسول گازمايع به عنوان يارانه به جنگل نشينان، عشاير و روستائيان149اختصاص حدود  –

 .  ميليون ليتر سوخت فسيلي در ميان جنگل نشينان، عشاير و روستائيان3/22ع توزي –

  
  اي بخش انرژي هسته

  . 1387 درصدي پروژه نيروگاه اتمي بوشهر تا پايان سال 82/95پيشرفت  –

 .  مگاواتي 360اي بومي  درصدي از طراحي مهندسي نيروگاه هسته92تحقق  –

هاي موجود، افزايش كارايي و هاي تشخيصي و كنترل توگامكارتقاي سيستمانجام اقداماتي در زمينه بازسازي و  –
 . ايارتقاي پارامترهاي فني و فيزيكي پالسما و فيزيك بهداشت پرتو در پژوهشكده فيزيك پالسما و گرافت هسته

دستگاه پالسماي كانوني برداري از راه اندازي و بهره«: اي نظير انجام اقداماتي در زمينه فيزيك پالسما و گداخت هسته –
برداري از اندازي و بهرهطراحي، ساخت و راه«، »ايهاي كاربردهاي فيزيك پالسما و گداخت هستهو آزمايشگاهدنا 

 گذاري در محيط اليه«، »دستگاه پالسماي نيترايدينگ، دستگاه پالسماي اسپاترينگ و دستگاه پالسماي كانوني مدر
 . و غيره» دهي فوالد در محيط پالسمانيتروژن«و »  در دناXاي بررسي توليد پرتوه«، » پالسما

هاي مرتبط ليزر، اندازي آزمايشگاهتأسيس و راه«اي اينرسي از قبيل انجام اقداماتي در زمينه گداخت هسته –
جامد جهت مطالعات اوليه بر همكنش سيستم حالت هاي ليزر ساخت سيستم«، »الكترونيك، شيمي و هولوگرافي

 . و غيره»  پاگ–م يمي تقويت كننده تابش ليزري نئود–نگر نوسا
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  محيط زيست انرژي و بخش 
 9/48 و 6/77، 5/76، 8/96  از بخش حمل و نقل به ترتيب NOx و CO ، 4CH ،SPMبيشترين ميزان انتشار  –

 . درصد از كل انتشار اين گازها در بخش انرژي كشور

در  O2N درصد از 7/66و درصد از ذرات معلق  2/76نزين، توليد درصد از مونوكسيد كربن توسط ب 5/95توليد  –
 . 1387درصد از دي اكسيد كربن در اثر احتراق گازطبيعي در سال  8/49اثر احتراق نفت گاز و توليد 

 .  توليد شده در كشور2SO درصد از 1/62  و 3SOدرصد از  5/57به عنوان منبع اصلي انتشار كوره نفت  –

 .تن در سال 2/7 شار دي اكسيد كربن به ميزانبرآورد سرانه انت –

 ،2/210 و سيكل تركيبي به ترتيب به ميزانگازي، هاي ديزلي، بخاري برآورد شاخص انتشار كربن در نيروگاه –
 .هاي وزارت نيرو در نيروگاهساعت گرم بر كيلووات 3/127و   203، 8/207

  
  سازي مصرف انرژي بخش بهينه

 و برآورد پتانسيل 1387وينده از زيرمجموعه صنايع توليد محصوالت شيميايي در سال  كارخانه مواد ش4مميزي  –
 .  هزار بشكه معادل نفت خام در اثر اجراي راهكارهاي انجام شده در اين صنعت3/89جويي به ميزان صرفه

ر، شيشه، گچ، شامل سيمان، شمش، آلومينيوم، توليد كاغذ، آج( فرآيند مصرفي 17بر تصويب معيار مصرف انرژي –
آهك، تاير و تيوب، روغن نباتي، كاشي و سراميك، قند و شكر، اوراق فشرده چوبي، آهن و فوالد، ريخته گري، 

 1387 تا 1383هاي  طي سالصنايع لبني و روغن موتور

شامل سيمان، شمش (يند صنعتي آ فر13تصويب دستورالعمل اجرايي رعايت الگوي مصرف برق و انرژي در  –
م، توليد كاغذ، آجر، شيشه، گچ، آهك، تاير و تيوب، روغن نباتي، كاشي و سراميك، قند و شكر، اوراق آلومينيو

اي هاي برق منطقه مگاوات و نظارت شركت5هاي با ديماند برق باالي براي كارخانه) فشرده چوبي و آهن و فوالد
 . اي متخلفهبراي كارخانهدر قيمت برق  درصدي 20و جريمه افزايش بر اجراي آن 

 .  در بخش صنعت1387هاي اجرايي وزارت نفت در سال جويي حاصل از پروژه ميليارد ريال صرفه1/4283 –

 جايگاه تك منظوره و دو منظوره 817اندازي تعداد  هزار دستگاه خودرو گازسوز در كشور، راه4/1395وجود  –
  . 1387سال  جايگاه در دست ساخت تا پايان 984 و تعداد CNGدولتي و خصوصي 

 ميليون ليتر 6/4جويي سوخت حاصل از استانداردهاي موتورسيكلت و خودرو فرسوده به ميزان برآورد صرفه –
  . 1387در صورت اجراي استانداردها در سال )  ميليارد ليتر ساالنه7/1(روزانه 

 هزار بشكه 3/39زان هاي نمونه مميزي شده توسط وزارت نيرو به ميجويي انرژي در ساختمانپتانسيل صرفه –
  . 1387معادل نفت خام تا پايان سال 

هاي هاي هواساز و بازنگري و اصالح استانداردهاي كولر آبي و بادزنتصويب استانداردهاي مربوط به دستگاه –
  . 1387بر خانگي در سال محوري خانگي در بخش وسايل و تجهيزات انرژي

هاي هالوژن و ق مصرفي ساالنه در اثر اجراي طرح جايگزيني المپ هزار مگاواتي در بر20جويي پتانسيل صرفه –
 .   ساختمان دولتي مورد بررسي قرار گرفته است3000اي در رشته

كن هواي ورودي به  مگاوات در نيروگاه قائن از طريق فعاليت بر روي سيستم خنك5/3افزايش توان به ميزان  –
 .  1387كمپرسورهاي اين نيروگاه تا پايان سال 
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  انرژي و اقتصاد- 1- 2

  هاي انرژي  روند قيمت -1-2-1
 كاالها و خدمات مورد نياز در مصرف ترين عوامل توليد و همچنين به عنوان يكي ازانرژي به عنوان يكي از مهم

جب هاي انرژي، مورشد روز افزون تقاضاي هر يك از حامل. باشدداراي اثرات قابل توجهي مي، از نظر اقتصادي نهايي
 . گذاردها شده و به طور طبيعي در تركيب آينده منابع توليد انرژي تأثير بسزايي مينوسان قيمت

دوره (طي يك دهه گذشته .  ارائه شده است1370-87هاي هاي انرژي براي سالقيمت حامل) 1-1(در جدول 
، 6/18 برق و نفت كوره به ترتيب سفيد،گاز، نفتنفت ، قيمت اسمي گاز مايع، بنزين، گازطبيعي،)1377-87زماني 

ها از اين چنانچه اثر افزايش سطح عمومي قيمت. ندا درصد در سال رشد داشته0/9 و 9/9، 6/10، 6/10، 1/11، 5/17
) 1-2(الذكر و مطابق جدول  به ترتيب فوق1377-87هاي انرژي در دوره قيمت واقعي حاملتغيير ساالنه ارقام حذف شود، 

 قيمت شود كهبدين ترتيب مالحظه مي.  درصد در سال خواهد شد-7/5 و -9/4 ، -3/4 ، -3/4 ، -9/3، 6/1، 6/2معادل 
هاي برق و  الزم به ذكر است كه در اين محاسبات قيمت.استكاهش يافته ها به جز گاز مايع و بنزين واقعي كليه حامل

هاي مصرفي خانگي و مناطق ي مختلف و در پلههاها در بخشگازطبيعي به طور متوسط ذكر شده و قيمت اين حامل
  .مختلف متفاوت است

) 10-48(و ) 10-25(، )10-15(الي ) 10-12(توان به جداول هاي انرژي ايران و جهان ميبه منظور مقايسه قيمت حامل
   .دهند ميشان ن1370-87هاي انرژي را در دوره هاي واقعي حاملروند قيمت) 1-2(و ) 1-1(نمودارهاي . مراجعه نمود

  

نمودار  (  1-1 )  : قيمت واقعي گاز طبيعي، گازمايع، بنزين و برق       
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گاز مايع   (ريال  /   ليتر) گاز طبيعي   (ريال / متر مكعب )
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نمودار  (  2-1 )  : قيمت واقعي نفت كوره، نفت گاز و نفت سفيد        
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نفت سفيد    نفت گاز نفت كوره   
  

  

  
  هاي مختلفطي سالكاالها و خدمات شاخص قيمت خرده فروشي و هاي انرژي حاملاسمي قيمت  : )1-1(جدول 

  )2(بنزين  )1(برق   سال
  نفت 
  )2(سفيد 

  نفت 
  )2(گاز

نفت 
  )2(كوره

  گاز 
  )2(مايع

  گاز
  )3(طبيعي

شاخص قيمت 
كننده مصرف

)CPI(  
1370  8.5 50 4 10 2 16 4.6 8.2 
1371  10.5 50 4 10 5 16 5.8 10.2 
1372  13.7 50 15 10 5 25 6 12.5 
1373  32.4 50 15 10 5 25 12.4 16.9 
1374  38.8 100 20 20 10 50 14.9 25.2 
1375  46.6 130 30 30 15 60 17.9 31 
1376 55.9 160 40 40 20 85 30 36.4 
1377  67.1 200 60 60 40 85 36 43 
1378  80.3 350 100 100 50 113 43.2 51.6 
1379  89.4 385 110 110 55 150 45.7 58.2 
1380  98.5 450 120 120 64.2 150 49.1 64.8 
1381  114.1 500 130 130 70 180 54.8 75 
1382  131.8 650 160 160 88.2 232 60.6 86.7 
1383  151.1 800 165 165 94.5 257.8 69.6 100 
1384  152.1 800 165 165 94.5 257.8 68.7 110.4 
1385  152.8 800 165 165 94.5 257.8 70.8 123.5 
1386  165.0 1000 165 165 94.5 356.0 98.2 146.2 
1387  173.2 1000 165 165 94.6 467.8 102.9 183.3 

        )هامتوسط كل بخش(ساعت كيلووات/ ريال ) 1
      .)باشد  كيلويي مي11هاي   مربوط به مصارف بخش خانگي  در كپسول در مورد گاز مايع، قيمت(ليتر / ريال ) 2
   ). ها و بدون در نظر گرفتن مبلغ آبونمان است متوسط كل بخش(مترمكعب / ريال ) 3
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  )1383سال پايه ( CPIرژي براساس شاخص قيمت خرده فروشي هاي انقيمت واقعي حامل : )1-2(جدول 
 )3(گازطبيعي )2(گاز مايع )2(نفت كوره )2(نفت گاز )2(نفت سفيد  )2(بنزين )1(برق سال

1370  103.7 609.8 48.8 122 24.4 195.1 56.1 
1371  102.9 490.2 39.2 98 49 156.9 56.9 
1372  109.6 400 120 80 40 200 48 
1373  191.7 295.9 88.8 59.2 29.6 147.9 73.4 
1374  154 396.8 79.4 79.4 39.7 198.4 59.1 
1375  150.3 419.4 96.8 96.8 48.4 193.5 57.7 
1376 153.6 439.6 109.9 109.9 54.9 233.5 82.4 
1377  156 465.1 139.5 139.5 93 197.7 83.7 
1378  155.6 678.3 193.8 193.8 96.9 219 83.7 
1379  153.6 661.5 189 189 94.5 257.7 78.5 
1380  152 694.4 185.2 185.2 99.1 231.5 75.8 
1381  152.1 666.7 173.3 173.3 93.3 240 73.1 
1382  152 749.7 184.5 184.5 101.7 267.6 69.9 
1383  151.1 800 165 165 94.5 257.8 69.6 
1384  137.8 724.6 149.5 149.5 85.6 233.5 62.2 
1385  123.7 647.8 133.6 133.6 76.5 208.7 57.3 
1386  112.9 684.0 112.9 112.9 64.6 243.5 67.2 
1387  94.5 545.6 90.0 90.0 51.6 255.2 56.1 

      . مراجعه شود) 1-1(به زير نويس جدول )  3 و 2، 1    
  
  هاي كالن اقتصاد انرژي  شاخص-2-1- 2

هاي باشد، اما بايد توجه نمود كه مصرف سوخت مهم توسعه هر كشوري ميهرچند مصرف انرژي يكي از عوامل
لذا مصرف بهينه انرژي در كليه . گردندهاي متعدد زيست محيطي نيز ميفسيلي ضمن تجديد ناپذير بودن، سبب آلودگي

سازي و بهينه از طريق اين امر. يكي از اهداف مهم  توسعه در نظر گرفته شودبه عنوان فرآيندهاي توسعه اقتصادي بايد 
وضعيت كشورهاي . باشدبرداري از منابع و فرآيندهاي فرآورش، تبديل و انتقال انرژي امكان پذير ميهاي بهرهبهبود روش

هاي مختلف جهان از نظر چگونگي مصرف انرژي و ميزان اثربخشي آن بر توسعه اقتصادي، غالباً با استفاده از شاخص
هاي كالن مورد استفاده در اين زمينه مورد بررسي ترين شاخص مهم،در ادامه. شوديش داده ميكالن اقتصاد انرژي نما

  . گيرندقرار مي
 عموماً سرانه مصرف انرژي در .باشدها ميتأمين رفاه آحاد مختلف جامعه يكي از اهداف اساسي دولت: سرانه مصرف

در عين حال . باشدبرداري از كاالها و خدمات متنوع، بيشتر مي بهرهجوامع توسعه يافته، به دليل درآمد سرانه باال و امكان
، در ايران و كشورهايي )1- 3(با توجه به جدول . وري منجر به تعديل مصرف انرژي شده استدر اين كشورها افزايش بهره

ر حال توسعه به وضوح انرژي در مقايسه با ديگر كشورهاي دنهايي كه از ذخاير انرژي قابل توجهي برخوردارند، مصرف 
بر برداري، مصرف باالي انرژي و همچنين استفاده از كاالها و خدمات انرژيين در بهرهيوري پااين امر از بهره. بيشتر است
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گذاري كارا و بهينه و مبتني بر اصول اقتصادي، باعث پايين بودن قيمت همچنين عدم وجود نظام قيمت. شودناشي مي
شود كه در اين جدول مالحظه ميهمان طور . كنندگان شده استر خود باعث رفتار غير بهينه مصرفانرژي شده و اين ام

بدون (مصرف سرانه در كشورهاي در حال توسعه نظير تركيه، هند، چين و هنگ كنگ، پاكستان، آفريقا و متوسط آسيا 
  .تر استاز ايران پائين) منطقه چين

براساس . توان از اطالعات داخلي موجود در ترازنامه انرژي استفاده نمودهت بررسي روند رشد مصرف سرانه، ميج
 و 86، 85،  84هاي در سالايران ، سرانه مصرف نهايي انرژي )هاي بعدي كتاب ارائه شده استكه در بخش(اين اطالعات 

، سرانه مصرف 1387ل چند در سا هر . بشكه معادل نفت خام بوده است72/13  و64/13، 01/13، 14/12به ترتيب  87
 حدود 1384نهايي نسبت به سال گذشته رشد محسوسي نداشته اما نسبت به سال آغازين برنامه چهارم توسعه در سال 

  .رشد داشته استدر سال  درصد 2/4
  

كشورها و مناطق توليد ناخالص داخلي، جمعيت، عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي در  : )1-3(جدول 
  2007 ل  در سامختلف جهان

توليد ناخالص داخلي 
 )1()ميليارد دالر( براساس

  سرانه 
  نام كشور يا )نفر/ تن معادل نفت خام (

 گروه كشورها
 برابري قدرت خريد نرخ ارز

  جمعيت
 )ميليون نفر(

ي انرژعرضه 
ميليون تن ( اوليه

 )معادل نفت خام

نهايي مصرف 
تن ميليون (انرژي 

عرضه انرژي  )معادل نفت خام
 اوليه

مصرف نهايي 
 انرژي

OECD 30109.6 32360.9 2285.3 5497.1 3380.9 2.4 1.5 
 3.9 6.3 1717.1 2793.6 440.7 13684.1 13092.4 آمريكاي شمالي

 2.3 4.0 299.4 513.5 127.8 3620.2 5205.0 ژاپن
 2.3 4.6 112.2 222.2 48.5 1065.8 705.7 كره

 1.0 1.4 70.6 100.0 73.9 821.0 371.8 تركيه
 3.9 5.7 18.4 26.9 4.7 190.8 198.1  نروژ 
 0.4 0.6 856.8 1376.6 2147.9 8291.7 2307.8 )بدون چين(آسيا 
 0.5 0.7 448.5 629.0 958.4 2372.5 830.3 آفريقا

 1.6 2.9 307.3 551.6 193.2 1552.2 891.0 خاورميانه
 2.1 3.6 592.7 1018.5 283.8 2471.6 619.7 شوروي سابق

 0.9 1.5 1148.5 1969.5 1326.9 10155.8 2623.4 چين و هنگ كنگ
 0.3 0.5 354.0 594.9 1123.3 4024.9 771.1 هند

 0.4 0.5 65.5 83.3 162.4 376.2 106.2 پاكستان
 2.4 6.2 58.2 150.3 24.2 360.7 242.0  سعوديعربستان
 1.4 2.3 39.4 63.7 27.5 190.0 159.0 ونزوئال
 1.9 2.6 134.4 184.9 71.0 554.0 151.8 ايران

 1.1 1.8 7516.1 12029.3 6609.3 61428.0 39493.3  جهان
   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, 2009 Edition                                  :   مأخذ

Energy Balances of  non- OECD Countries, 2009 Edition.   IEA, International Energy Agency,  
                 .  2000هاي ثابت سال  بر حسب قيمت) 1
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از تقسيم باشد كه شدت انرژي شاخصي براي تعيين كارايي انرژي در سطح اقتصاد ملي هر كشور مي: شدت انرژي
دهد كه براي توليد گردد و نشان مي ناخالص داخلي محاسبه ميبر توليد) و يا عرضه انرژي اوليه(مصرف نهايي انرژي 

 عوامل بسياري در تعيين شدت . چه مقدار انرژي به كار رفته است)برحسب واحد پول (معيني از كاالها و خدمات مقدار
يا ساختار يي تواند متأثر از سطح استانداردهاي زندگي، عوامل آب و هواشدت انرژي مي. باشدانرژي يك كشور مؤثر مي

كشورهايي كه داراي سطح باالتري از استاندارد زندگي هستند مصرف بيشتري داشته و در . باشدكشور يك اقتصادي 
هاي مورد استفاده ها، تجهيزات، تركيب سوختسازي ساختمانبهينه. گذاردتأثير ميها آننتيجه اين امر بر شدت انرژي 

هاي حمل و نقل، ظرفيت حمل و نقل عمومي و هاي جغرافيايي، شيوهكاندر بخش حمل و نقل و حتي مسافت بين م
  وانرژي خارج از شبكه، حوادث طبيعيمولدهاي سازي مصرف انرژي و آزادسازي انرژي، اقدامات صورت گرفته در بهينه

نرژي از عوامل تأثيرگذار هاي ا استفاده بهينه انرژي و يارانه،دهندجنگ كه منابع انرژي هر كشوري را تحت تأثير قرار مي
توان روند استفاده از ميمختلف هاي مختلف و ميان كشورهاي با مقايسه اين شاخص در سال. باشنددر شدت انرژي مي

  . را ارزيابي نموددر فرآيند توليد ملي كشورها منابع انرژي 
 انرژي بر مبناي برابري قدرت شود كه در محاسبه شدت مصرف نهاييمشاهده مي) 1-4(با توجه به اطالعات جدول 

خريد، كه برخي از اشكاالت ناشي از محاسبه نرخ ارز را نيز ندارد، ايران از لحاظ مصرف انرژي به منظور توليد كاالها و 
بر اين اساس شدت مصرف . شودخدمات وضعيت مطلوبي نداشته و جزء كشورهاي با شدت انرژي بسيار باال محسوب مي

باشد، بلكه از برخي مناطق نظير آمريكاي كشورهاي نفت خيز  بسيار باالتر مير نه تنها در مقايسه با نهايي انرژي در كشو
، در سطح جهان به طور متوسط براي توليد يك 2007 در سال .آفريقا، خاورميانه و شوروي سابق نيز بيشتر استشمالي، 

، اين رقم در ايران نزديك به دو شده است مصرف  تن معادل نفت خام انرژي4/122ميليون دالر ارزش افزوده حدود 
  . مقدار متوسط جهاني است

شدت انرژي كل كشور بر مبناي عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي را براساس اطالعات داخلي ) 1-5(جدول 
ه با نوساناتي  در طول يك دهه گذشتهاشود كه مقدار اين شاخصمالحظه مي. دهدمندرج در ترازنامه انرژي نشان مي

روند افزايش آنها در  به حداقل ميزان خود طي ده سال اخير رسيده اما 1382 در سال هااين شاخص. همراه بوده است
شدت . باشد مي1377 تقريباً مشابه سال 1387وضعيت شدت انرژي در سال هاي اخير به نحوي بوده است كه سال

معادل نفت خام به بشكه  99/1 و 98/2 به ترتيب 1387ايي انرژي در سال انرژي بر مبناي عرضه انرژي اوليه و مصرف نه
  . درصد رشد داشته است7/1 و 3/2ميليون ريال بوده كه نسبت به سال گذشته به ترتيب 

گيرد ها و نهادها صورت ميهاي داخلي سازمانها و تعرفهانرژي براساس حوالهمتولي در ايران ثبت آمار توسط نهادهاي 
هاي لذا محاسبه شاخص شدت انرژي هر يك از بخش. المللي مطابقت ندارد بينها با استانداردهايوماً اين تعرفهكه لز
. باشدهاي مختلف به دقت امكان پذير نميبخشزير هاي اقتصادي بندي فعاليتكننده انرژي به دليل اختالف در طبقهمصرف

  . باشدثبت آمار هر سازمان ميهاي فراسازماني در رفع اين مشكل مستلزم اقدام
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  2007 ل و مناطق مختلف جهان در ساشاخص شدت انرژي در كشورها  : )1-4(جدول 
  شدت عرضه انرژي اوليه براساس 

 )ميليون دالر/ تن معادل نفت خام (
  شدت مصرف نهايي انرژي براساس 

 )ميليون دالر/ تن معادل نفت خام (
  نام كشور يا
 گروه كشورها

  برابري قدرت خريد  نرخ ارز  برابري قدرت خريد  نرخ ارز
OECD 182.57 169.87 112.29 104.48 

 125.48 131.15 204.15 213.37 آمريكاي شمالي
 82.71 57.53 141.85 98.66 ژاپن
 105.28 159.00 208.49 314.89 كره

 86.04 189.97 121.81 268.96 تركيه
 96.51 92.94 140.81 135.59  نروژ 
 103.33 371.27 166.03 596.52 )بدون چين (آسيا
 189.05 540.20 265.14 757.61 آفريقا

 198.00 344.93 355.39 619.11 خاورميانه

 239.81 956.46 412.10 1643.60 شوروي سابق
 113.09 437.79 193.93 750.75 چين و هنگ كنگ

 87.94 459.03 147.81 771.51 هند
 174.13 616.85 221.35 784.10 پاكستان
 161.28 240.39 416.76 621.18  سعودي عربستان
 207.56 248.03 335.50 400.91 ونزوئال
 242.57 885.28 333.82 1218.28 ايران
 122.36 190.31 195.83 304.59  جهان
   .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, 2009 Edition                              :       مأخذ

Energy Balances of  non- OECD Countries, 2009 Edition.   IEA, International Energy Agency,  
  

  كل كشور براساس اطالعات داخلي ترازنامه شدت انرژي شاخص  : )1-5(جدول  

 سال

ناخالص داخلي  توليد 
به قيمت ثابت سال 

  )ميليارد ريال( 1376

رضه كل انرژي ع
ميليون بشكه (اوليه 

  ) معادل نفت خام

مصرف نهايي انرژي 
ميليون بشكه معادل (

 )نفت خام

شدت عرضه 
كشور انرژي اوليه 

بشكه معادل نفت (
   )خام به ميليون ريال

شدت مصرف نهايي 
بشكه (انرژي كشور 

معادل نفت خام به 
  )ميليون ريال

1377  300139.6 897.55 606.08 2.99 2.02 

1378  304941.2 929.58 638.69 3.05 2.09 

1379  320068.9 923.11 621.95 2.88 1.94 

1380  330564.8 933.67 639.66 2.82 1.94 

1381  357670.9 999.03 691.65 2.79 1.93 

1382  385630.3 1056.27 724.63 2.74 1.88 

1383  410428.8 1136.01 778.67 2.77 1.90 

1384  438899.9 1239.07 842.08 2.82 1.92 

1385  467930 1353.18 916.91 2.89 1.96 

1386  499071.1 1453.70 975.75 2.91 1.96 
1387  (1)501000 1493.05 995.72 2.98 1.99 

  . باشد كه از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اخذ گرديده استرقم مذكور برآورد اوليه مبتني بر نظرات كارشناسي مي) 1
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نمودار  (  3-1 )  : مقايسه شدت انرژي در برخي از كشورها و مناطق در سال            2007 
( براساس نرخ ارز  ) 
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نمودار  ( 4-1)  : مقايسه شدت انرژي در برخي از كشورها و مناطق در سال            2007 
( براساس برابري قدرت خريد   ) 
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. توان از شاخص ضريب انرژي نيز استفاده نمود مي،براي بررسي رابطه بين مصرف انرژي و توليد :ضريب انرژي
يل استفاده به دل. آيدبه دست ميضريب انرژي از تقسيم نرخ رشد مصرف نهايي انرژي به نرخ رشد توليد ناخالص داخلي 

در ) مانند نرخ ارز در مقايسه شدت انرژي( مشكالت تبديل به واحد يكسان جهت مقايسه ،از نرخ رشد در ضريب انرژي
شود، در حالي كه خصوصيت ديگر ضريب انرژي اين است كه براي يك دورة زماني محاسبه مي. اين شاخص وجود ندارد

   .رودال معين به كار ميشاخص شدت انرژي معموالً جهت ارزيابي در يك س
رشد مصرف انرژي در روند توسعه اقتصادي . نمايند در ارزيابي ضريب انرژي آن را با عدد يك مقايسه ميالًعموم

 مصرف انرژي را با توجه به ميزان ،رود كه كشورهاي توسعه يافتههمچنين انتظار مي. اغلب از نرخ كاهنده برخوردار است
طي سه دوره . قابل مشاهده استروشني به ) 1-6(اين واقعيات در جدول . مكن رسانده باشندتوليدات خود به حداقل م
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 با وجود رشد كم 1980-90در دوره . اي برخوردار بوده استمورد بررسي، ضريب انرژي در ايران از بهبود قابل مالحظه
ريب انرژي باال، بيانگر برقراري رابطه لذا ض. توليد ناخالص داخلي در كشور، مصرف انرژي به شدت افزايش يافته است

 با نرخ رشد مصرف انرژي 1990-2000هاي در سال. باشدضعيف مصرف انرژي و توليد ناخالص داخلي در اين دوره مي
 شاخص ضريب 2000- 2007كمتر از دورة قبل، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي باالتري حاصل شده و باالخره در دوره 

الذكر، كارآيي مصرف انرژي در هاي فوقبنابراين با توجه به دوره.  رسيده است07/1يافته و به عدد باز هم كاهش انرژي 
اي ، آمريكاي شمالي و ژاپن به طور قابل مالحظهOECDضريب انرژي كشورهاي . كشور به طور مداوم بهبود يافته است

نرژي در كشورهاي صنعتي دارد و تغييرات آن در هر مناسب از ابرداري تر است كه داللت بر بهرهنسبت به ايران پايين
  .تواند ناشي از شرايط اقتصادي حاكم بر اين كشورها باشددوره مي

  
  ضريب انرژي در كشورها و مناطق مختلف جهان : )1-6(جدول 

 2000-2007دوره  1990-2000دوره  1980-90دوره 

متوسط نرخ رشد ساالنه 
 )درصد(

متوسط نرخ رشد ساالنه 
 )درصد(

متوسط نرخ رشد ساالنه 
 )درصد(

نام كشور يا 
 گروه كشورها

توليد ناخالص 
  )1(داخلي

  مصرف 
  انرژي نهايي 

ضريب 
توليد ناخالص  انرژي 

 )1(داخلي

  مصرف
   انرژي نهايي

ضريب 
توليد ناخالص انرژي 

 )1(داخلي

  مصرف
  انرژي  نهايي

ضريب 
 انرژي 

OECD 2.98 0.40 0.13 2.69 1.49 0.55 2.35 0.61 0.26 
 0.24 0.57 2.36 0.52 1.70 3.29 0.04- 0.14- 3.08  آمريكاي شمالي

 0.11- 0.17- 1.57 1.06 1.32 1.25 0.69 2.71 3.94 ژاپن
 0.22 1.01 4.70 0.99 6.04 6.08 0.86 7.50 8.73 كره

 0.79 3.82 4.87 1.05 3.84 3.67 0.74 3.88 5.21 تركيه
 0.23 0.55 2.36 0.35 1.28 3.70 0.31 0.79 2.52  نروژ 
 0.50 3.18 6.34 0.56 2.84 5.10 0.61 3.35 5.52 )بدون چين(آسيا 
 0.72 3.45 4.80 0.99 2.45 2.46 1.14 2.54 2.23 آفريقا

 1.03 4.97 4.84 1.31 4.85 3.70 40.41- 5.25 0.13- خاورميانه
 0.09 0.65 7.34 1.09 4.87- 4.46- 4.23- 2.83 0.67- شوروي سابق
 0.67 6.81 10.19 0.15 1.48 10.12 0.28 2.57 9.11چين و هنگ كنگ 

 0.38 2.93 7.65 0.35 1.90 5.46 0.59 3.27 5.55  هند
 0.84 4.48 5.31 0.90 3.53 3.94 0.75 4.73 6.28 پاكستان
 1.53 5.59 3.64 1.43 3.88 2.72 4.16- 2.66 0.64- عربستان
 0.59 2.62 4.46 1.03 2.16 2.09 2.28 1.87 0.82 ونزوئال
 1.07 6.37 5.95 1.58 5.89 3.72 3.09 6.40 2.07 ايران
 0.52 2.25 4.36 0.32 1.01 3.19 0.55 1.58 2.89 جهان
     .IEA, International Energy Agency, Energy Balances of OECD Countries, 2009 Edition                             :    مأخذ

  Energy Balances of  non- OECD Countries, 2009 Edition.   IEA, International Energy Agency,  
   .باشدتوليد ناخالص داخلي براساس برابري قدرت خريد مي) 1

  
، ضريب انرژي ايران با استفاده از آمار داخلي در )1- 5(و نمودار ) 1-7(براي تكميل اين بخش با توجه به جدول 

 به دليل 1357-68هاي مشخص است در سال) 1-5(همانطور كه در نمودار . ترازنامه مورد بررسي قرار گرفته است
شرايط ويژه حاكم بر كشور، به خصوص جنگ تحميلي، روند رشد توليد ناخالص داخلي و همگام با آن رشد مصرف نهايي 
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 08/1 ضريب انرژي با كاهش مناسبي به عدد 1368-86ليكن در دورة . دستخوش تحوالت زيادي بوده استانرژي 
به عبارت ديگر در سال  .  بالغ شده است3/5 مجدداً ضريب انرژي افزايش يافته و به عدد 1387در سال . رسيده است

) 1- 5(دقت در نمودار . ، رشد مصرف نهايي انرژي نسبت به رشد توليد ناخالص داخلي بسيار بيشتر بوده است1387
  . وجود داردداري ميان رشد مصرف انرژي و رشد توليد ناخالص داخلي در كشوره رابطة معنيكند كمشخص مي

  
  هاي مختلف  ضريب انرژي ايران در دوره)  :  1-7(جدول 

 دوره
متوسط نرخ رشد ساالنه توليد 

 )درصد( )1(ناخالص داخلي

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف 
 )درصد(نهايي انرژي 

 ضريب انرژي

57-1346 8.62 12.16 1.41 
68-1357  -1.22 6.44 -5.28 
86-1368  5.47 5.91 1.08 
87-1386  0.39 2.04 5.28 

   .باشند  مي1376ارقام برحسب سال پايه ) 1
  

نمودار  (  5-1 )  : نرخ رشد توليدناخالص داخلي و مصرف نهايي انرژي       

-20
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نرخ رشد توليد ناخالص داخلي       نرخ رشد مصرف نهايي انرژي
  

و خدمات فيت كاالها وري انرژي نيز مانند نيروي كار و سرمايه، ميزان خروجي و كيشاخص بهره :وري انرژي بهره
هاي عمومي توان اهداف و سياستاين شاخص ميبا استفاده از . نمايدگيري ميها اندازهتوليدي را در مقايسه با ورودي

وري هاي بهرهبهبود شاخص. را تحليل نمودرابطه بين تقاضاي انرژي و رشد اقتصادي و همچنين وري انرژي تقاضا و بهره
هاي انرژي مورد نياز جهت توليد مقدار مشخصي از خدمات انرژي و يا از طريق ديتواند از طريق كاهش وروانرژي مي

به توليدات وري انرژي از تقسيم ارزش  شاخص بهره. هاي خروجي اقتصادي صورت پذيردافزايش مقدار يا كيفيت فعاليت
ي انرژي در سطح ملي ور براي محاسبه بهره). انرژيعكس شدت مصرف نهايي (آيد  ه دست ميمقدار انرژي مصرفي ب

درج ) 1- 8(حاصل اين محاسبات در جدول . توان توليد ناخالص داخلي را بر مقدار مصرف نهايي انرژي تقسيم نمود مي
تغييرات قابل وري انرژي در كشور از  دهند كه دست كم در دهه اخير شاخص بهره اطالعات مزبور نشان مي. شده است
 هزار ريال به ازاي هر 2/503 درصد كاهش به 6/1 شاخص نسبت به سال گذشته با اي برخوردار نبوده ولي اينمالحظه
) ورودي(، انرژي )خروجي(دست آوردن هزار ريال توليد ناخالص داخلي ه به عبارت ديگر براي ب. ده استرسيبشكه 

  .استكاهش يافته انرژي وري بهرهمقدار در نتيجه و  به كار گرفته شده بيشتري نسبت به سال گذشته
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  هاي منتخبوري انرژي در سال شاخص بهره : )1-8(جدول 

 سال
  توليد ناخالص داخلي به قيمت 

 )ميليارد ريال( 1376ثابت سال 
  مصرف نهايي انرژي 

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
وري انرژي  شاخص بهره

 )هزار ريال به ازاي يك بشكه(

1377  300139.6 606.08 495.2 
1378  304941.2 638.69 477.4 
1379  320068.9 621.95 514.6 
1380  330564.8 639.66 516.8 
1381  357670.9 691.65 517.1 
1382  385630.3 724.63 532.2 
1383  410428.8 778.67 527.1 
1384  438899.9 842.08 521.2 
1385  467930 916.91 510.3 
1386  499071.1 975.75 511.5 
1387  (1)501000 995.72 503.2 

  .باشد كه از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اخذ گرديده استرقم مذكور برآورد اوليه مبتني بر نظرات كارشناسي مي) 1
  
   يارانه انرژي - 3-2-1

كنندگان را زير قيمت بازار يا قيمت توليدكنندگان را  كه قيمت مصرف) يا اقدامي(يارانه عبارت است از هر مقدار 
بدين ترتيب هر عملي . كنندگان و توليدكنندگان را كاهش دهدهاي مصرف زار حفظ كرده يا اينكه هزينهباالي قيمت با

براي مثال . گنجد كننده يا كاهش هزينه توليدكننده منجر شود، به نوعي در قالب يارانه ميكه به كاهش قيمت مصرف
هاي  و اعمال قوانين و مقررات حمايتي، اعطاي وامكننده، تصويب هاي عرضه هاي مستقيم و بالعوض دولت به بنگاه كمك

ها انجام  هاي مربوط به تحقيق و توسعه كه معموالً توسط دولت كنندگان، صرف هزينهبا بهره پايين به توليد و عرضه
، هاي بازرگاني و حقوق گمركي، مديريت و مالكيت دولت بر ذخاير انرژي هاي مالياتي، تخفيف در تعرفه شود، تخفيف مي

محيطي ناشي از توليد و مصرف انرژي و به طور كلي تمامي  هاي زيست هاي صرف شده براي كاهش آلودگي هزينه
هاي قيمتي، مستقيم، نقدي و يا مندرج در  گيرد و تنها به يارانه هاي مستقيم و غيرمستقيم دولت يارانه نام مي دخالت

 1.شود بودجه دولت محدود نمي

روش شكاف قيمت و : گيرند كه دو روش اصلي آن عبارتند از مي هاي مختلفي بهره  ه از روشبراي محاسبه ميزان ياران
يارانه در روش دوم عبارت . روند اي مشابه هم بوده و به جاي يكديگر به كار مي كننده، كه تا اندازهروش معادل يارانه مصرف

كننده كه هاي مالي مستقيم به مصرف امي پرداختهاي داخلي و جهاني به عالوه تم است از جمع جبري تفاوت بين قيمت
هاي انرژي در ايران،  كارگيري اين روش براي محاسبه يارانه در به. دهند قيمت پرداختي براي مصرف داخلي را كاهش مي

ك شود، تنها ي بنابراين مقدار يارانه انرژي پرداخت شده كه در اينجا مطرح مي. هاي زيادي اعمال شده است سازي ساده
  .تقريب خواهد بود

هاي مختلف محاسبه شده و سپس سهم هزينه  ها و بخش در ادامه اين قسمت، ابتدا يارانه انرژي به تفكيك حامل

 
1) Von Moltke, A., Colin M. and T. Morgan (ed.), “Energy Subsidies: Lessons Learned in Assessing their Impact 
and Designing Policy Reforms”, UNEP, 2004. 
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  . شود هاي هزينه بررسي مي هاي نفتي به تفكيك دهك هاي خانوارها و در نهايت يارانه فرآورده انرژي در كل هزينه
هاي انرژي در ترين مفروضات محاسبه يارانه حامل مهم:هاي مصرف كنندهها و بخشانرژي به تفكيك حامليارانه 

   :باشند به شرح ذيل مي1387سال 
  .درنظر گرفته شده است) متوسط اعالم شده توسط بانك مركزي( ريال به ازاي هر دالر 9574نرخ تبديل ارز معادل  –
اتي يا قيمت فوب آنها در خليج فارس درنظر هاي وارداتي، صادر هاي نفتي معادل قيمتارزش اقتصادي فرآورده –

 .گرفته شده است

و )  ريال بر مترمكعب690(براي محاسبه ارزش اقتصادي گازطبيعي از متوسط وزني قيمت تمام شده داخلي  –
 .قيمت صادراتي آن به تركيه استفاده شده است

ارزش اقتصادي سوخت مصرفي هاي صنعت برق و با در نظر گرفتن هزينه تمام شده برق با توجه به هزينه –
  .محاسبه شده است) اي سوخت غير يارانه(ها  نيروگاه

هاي مختلف، مقدار  هاي انرژي در بخش با توجه به مفروضات فوق و در نظر گرفتن مقادير مصرف و قيمت فروش حامل
  . منعكس شده است) 1-9 (محاسبه شده و در جدول 1387ل هاي مصرف كننده در سا ها و بخش يارانه انرژي به تفكيك حامل

  
  )1(كنندههاي مصرفها و بخش به تفكيك حامل1387هاي انرژي در سال يارانه حامل : )1-9(جدول 

  )ميليارد ريال(

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

 18.4 97657.9 418.6 7.6 96853.4 136.3 242.0 -  بنزين
 8.1 43170.1 1066.7 2051.9 - 193.0 452.1 39406.4  نفت سفيد
 32.2 170494.5 6953.8 4482.3 110411.6 25548.2 19200.5 3898.1  نفت گاز

 8.0 42450.7 610.3 6162.7 3920.9 93.7 31645.7 17.4  نفت كوره
 2.5 13517.4 - - 944.5 - 1743.3 10829.6(2)  گازمايع

 22.3 118379.4 15390.7 4153.2 151.8 18137.8 33573.2 46972.8  برق
 8.4 44485.1 738.5 2249.0 1278.7 143.6 14520.5 25554.7  گازطبيعي

 100.0 530155.1(3) 25178.7 19106.6 213560.8 44252.7 101377.3 126679.0  جمع
 - 100.0 4.7 3.6 40.3 8.3 19.1 23.9  درصد

  . ا در محاسبه يارانه لحاظ نشده استهمصارف غير انرژي مانند خوراك پتروشيمي) 1
  . گيردرا نيز در برميو تجاري هاي عمومي يارانه بخش) 2
       ميليارد ريال و 668192از قيمت صادراتي گاز به عنوان ارزش اقتصادي آن استفاده شود، آنگاه كل يارانه انرژي معادل تنها الزم به ذكر است چنانچه ) 3

  . دشهزار ريال خواهد  9206د سرانه يارانه انرژي حدو
  

. ميليارد ريال بوده است 530155 معادل 1387كل يارانه بخش انرژي كشور در سال ) 1-9(با توجه به جدول 
 . باشد هزار ريال مي7304بدين ترتيب سرانه يارانه انرژي هر فرد ايراني در اين سال حدود 

 213561معادل ( درصد از كل يارانه انرژي 3/40 با هاي مصرف كننده انرژي، بخش حمل و نقل در ميان بخش
هاي خانگي و  پس از بخش حمل و نقل، بخش. ، بيشترين سهم را در برخورداري از اين منابع داشته است)ميليارد ريال

ا بخش تجاري ب. اند درصد، باالترين سهم از كل يارانه انرژي را به خود اختصاص داده1/19 و 9/23صنعت به ترتيب با 
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  .ها، كمترين مقدار يارانه را داشته است درصد از كل يارانه6/3سهمي معادل 
 درصد از 2/32 ميليارد ريال معادل 170495هاي انرژي، نفت گاز بيشترين مقدار يارانه به ميزان  از ديدگاه حامل

 درصد از كل يارانه، در 4/18 و 3/22برق و بنزين به ترتيب با . هاي انرژي را به خود اختصاص داده است كل يارانه حامل
  . تعلق گرفته است)  درصد5/2(كمترين مقدار يارانه به گاز مايع . هاي بعدي قرار دارند مقام

مصرفي متوسط هزينه ساالنه انرژي ) 1-11(و ) 1-10(جداول  :هاي خانوارسهم هزينه انرژي در كل هزينه
شود مالحظه مي. دهند نشان مي1387اي در سال تلف هزينههاي مخ خانوارهاي شهري و روستايي را به تفكيك دهك

هاي  درصد از كل هزينه8/3هاي خانوارهاي شهري و  درصد از كل هزينه2/2هاي انرژي حدود  هزينه1387كه در سال 
 درصد 5/2به ميزان  1386كه در مقايسه با مقادير سال ) 1- 6نمودار ( است خانوارهاي روستايي را به خود اختصاص داده

  .  درصد براي خانوارهاي روستايي كاهش داشته است0/4براي خانوارهاي شهري و 
دهد كه در خانوارهاي شهري و روستايي، هرچه نشان مي) 1-11(و ) 1-10(اي در جداول هاي هزينه بررسي دهك

به عبارت . يابدر افزايش ميهاي خانوا تر باشد، سهم هزينه انرژي در مجموع هزينهپائين) ايدهك هزينه(سطح درآمد 
به عنوان نمونه يك خانواده فقير . هاي فقيرتر باالتر استهاي خانوار براي خانوادهديگر سهم هزينه انرژي در كل هزينه

 5/1حدود ) دهك دهم(هاي مصرفي و يك خانواده ثروتمند شهري  درصد از كل هزينه9/3حدود ) دهك اول(شهري 
اين ارقام براي فقيرترين و ثروتمندترين خانوارهاي . ندنمايصرفي خود را صرف تأمين انرژي ميهاي مدرصد از كل هزينه
  .باشد درصد مي7/2 و 0/7روستايي به ترتيب 

  
  1387هاي خانوار در سال  هزينهمتوسط هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي شهري و سهم آن در مجموع  : )1-10(جدول 

                          )درصد(
 هاكل هزينه شرح هزينه انرژي

هاي هزينه
 خوراكي

هاي هزينه
 كل ساير )2 و1 (گاز )1(برق غيرخوراكي

        متوسط كل خانوارها
 2093 810 568 715 71851 20270 94214 )هزار ريال(    مبلغ 

 2.2 0.9 0.6 0.8 76.3 21.5 100     درصد
         :ينه هاي هزدهك

 3.9 1.0 1.4 1.5 61.1 35.0 100      دهك اول 
 3.2 0.8 1.2 1.2 66.4 30.4 100      دهك دوم 

 2.8 0.7 0.9 1.1 68.8 28.4 100      دهك سوم 
 3.1 1.0 1.0 1.1 69.3 27.6 100      دهك چهارم 

 2.7 1.0 0.8 0.9 71.2 26.1 100      دهك پنجم 
 2.6 0.9 0.8 0.9 72.6 24.8 100      دهك ششم
 2.4 1.0 0.6 0.8 73.9 23.7 100      دهك هفتم 

 2.1 0.9 0.5 0.7 76.3 21.5 100      دهك هشتم 
 2.0 0.9 0.5 0.6 78.5 19.5 100      دهك نهم
 1.5 0.7 0.3 0.5 83.7 14.8 100      دهك دهم

   .مركز آمار ايران، دفتر جمعيت، نيروي كار و سرشماري : مأخذ
  . شودهاي مربوط به جريمه و وصل مجدد را شامل نميهزينه) 1
  . كشي و گاز مصرفي اتومبيل مجموع گاز لوله) 2
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  1387هاي خانوار در سال  متوسط هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي روستايي و سهم آن در مجموع هزينه) : 1-11(جدول 
                        )  درصد(

 هاكل هزينه شرح هزينه انرژي
هاي هزينه

 خوراكي

هاي هزينه
 كل ساير )2 و1 (گاز )1(برق غيرخوراكي

        متوسط كل خانوارها
 2048 1278 220 551 31665 20282 53995 )هزار ريال(    مبلغ 

 3.8 2.4 0.4 1.0 58.6 37.6 100     درصد
         :هاي هزينه دهك
 7.0 4.5 0.5 1.9 46.1 47.0 100  ك اول     ده

 6.0 3.7 0.5 1.8 48.8 45.2 100      دهك دوم 
 5.4 3.3 0.5 1.6 48.7 46.0 100      دهك سوم 

 4.8 2.9 0.6 1.4 51.2 44.0 100      دهك چهارم 
 4.7 2.9 0.5 1.3 52.3 43.0 100      دهك پنجم 
 4.2 2.6 0.5 1.2 53.9 41.8 100      دهك ششم
 4.1 2.5 0.5 1.1 55.2 40.7 100      دهك هفتم 

 3.9 2.4 0.4 1.1 57.6 38.5 100      دهك هشتم 
 3.3 2.1 0.4 0.9 60.7 36.0 100      دهك نهم
 2.7 1.8 0.3 0.6 66.9 30.4 100      دهك دهم

   .كشي و گاز مصرفي اتومبيل مجموع گاز لوله) 2                        . شودهاي مربوط به جريمه و وصل مجدد را شامل نميهزينه) 1
  

نمودار  (  6-1 )  : سهم هزينه انرژي از كل هزينه خانوارهاي شهري         
و روستايي در سال     1387 به تفكيك دهك هاي هزينه    

0

2

4

6

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
دهك ها 

(درصد)

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

  
  

در بررسي نحوه توزيع يارانه انرژي در بين خانوارها بايستي به اين نكته  :هاي هزينهيارانه انرژي به تفكيك دهك
 اي بودن قيمتاين مسئله ناشي از پله. هاي انرژي متفاوت است توجه شود كه وضعيت برق و گازطبيعي با ساير حامل

رود توزيع يارانه اين  بنابراين انتظار مي. يابد  كه با افزايش مصرف، قيمت آنها نيز افزايش مياستبرق و گازطبيعي 
ل با توجه به وضعيت اشاره شده، تاكنون اطالعات قاب. تر باشدهاي انرژي عادالنه ها نسبت به توزيع يارانه ساير حامل حامل

  . هاي مختلف در دسترس نبوده است هاي انرژي به تفكيك دهك هاي اين حامل  اطميناني جهت ارزيابي يارانه
 هاي مختلف خانوارهاي شهري و روستاييهاي نفتي به تفكيك دهكسهم يارانه فرآورده) 1-12(در جدول 

درصد و  9/0) دهك اول(هاي شهري شود كه فقيرترين خانواربا توجه به اين جدول مالحظه مي. منعكس شده است
اين رقم براي خانوارهاي . اند بنزين را به خود اختصاص دادهدرصد از كل يارانه 3/0فقيرترين خانوارهاي روستايي تنها 

به عبارت ديگر . رسددرصد مي 3/12 درصد و براي خانوارهاي ثروتمند روستايي به 0/15به ) دهك دهم(ثروتمند شهري 
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 بنزين نيز افزايش شود سهم برخورداري آنها از يارانهد كه هر چه سطح درآمد در خانوارها بيشتر ميشومالحظه مي
در .  برابر يارانه يك خانوادة كم درآمد است23 ثروتمند در كل كشور تقريباً هكه يارانه بنزين يك خانواد طوري يابد؛ به مي

 درصد از يارانه 3/0 فقيرترين خانوارهاي روستايي. بهي وجود داردگاز براي خانوارهاي روستايي نيز وضعيت مشا مورد نفت
 درصد 2/40كه اين رقم براي ثروتمندترين خانوارهاي روستايي حدود  اند، در حالينفت گاز را به خود اختصاص داده

 نفت سفيد نيز، وضعيت در مورد گاز مايع و. تر است گاز براي خانوارهاي شهري نسبتاً عادالنه توزيع يارانه نفت. باشد مي
 است ولي براي خانوارهاي روستايي، با افزايش سطح درآمد، سهم ها براي خانوارهاي شهري نسبتاً عادالنهتوزيع يارانه

يابد؛ كه البته اين افزيش نسبت به وضعيت بنزين و نفت گاز به برخورداري آنها از يارانه اين دو حامل نيز افزايش مي
  .هاي نفتي نشان داده شده استاز كل يارانه فرآوردههاي مختلف  دهكسهم ) 1-7(ر نمودار د. مراتب كمتر است

  
 )درصد(             1387هاي هزينه در سال هاي نفتي به تفكيك دهك سهم خانوارها از يارانه فرآورده) : 1-12(جدول 

 )1(جمع 10 9 8 7 6 5 4  3 2 1  ها دهك/ ها  حامل

 60.7 15.0 10.9 8.2 7.2 5.7 4.8 4.0 2.3 1.7 0.9 شهري
 بنزين 39.3 12.3 6.6 5.1 4.2 3.2 2.7 2.1 1.8 1.0 0.3 روستائي

 100.0 27.2 17.5 13.3 11.4 8.9 7.5 6.1 4.1 2.7 1.2 )1(جمع
 5.6 2.1 0.8 0.6 0.2 0.0 1.3 0.2 0.2 0.2 0.0 شهري
 نفت گاز 94.4 40.2 16.3 18.4 6.7 1.3 2.4 3.4 2.6 2.6 0.3 روستائي

 100.0 42.2 17.1 19.0 6.9 1.4 3.7 3.7 2.8 2.8 0.4 )1(جمع
 12.2 0.7 1.1 0.9 1.2 1.0 1.3 1.5 1.3 1.4 1.7 شهري
 87.8 13.5 10.0 10.2 9.2 9.2 8.7 8.0 7.4 6.8 4.9 روستائي

  گاز
 )2(مايع
 100.0 14.1 11.1 11.1 10.5 10.2 10.1 9.5 8.7 8.2 6.6 )1(جمع 

 7.6 0.6 0.7 0.7 0.9 0.5 0.9 0.9 0.7 0.8 1.0 شهري
 92.4 17.2 13.7 12.1 10.6 9.1 9.2 6.9 6.0 5.1 2.4 روستائي

نفت 
 سفيد

 100.0 17.8 14.3 12.7 11.5 9.7 10.1 7.9 6.7 5.9 3.5 )1(جمع
 10.5 - - - - - - 5.1 5.4 - - شهري
 89.5 3.6 15.8 24.9 11.6 - 20.4 4.1 - 1.5 7.6 روستائي

نفت 
 كوره

 100.0 3.6 15.8 24.9 11.6 - 20.4 9.2 5.4 1.5 7.6 )1(جمع
  .  هاي معمولي و پيك نيكيگاز مايع در انواع كپسول) 2                         . باشد  ناشي از گرد كردن اعداد مي100ها با عدد  اختالف در سر جمع) 1
  

نمودار  (  7-1 ) : سهم دهك هاي مختلف از يارانه فرآورده هاي نفتي در سال            1387
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 انـرژي و هيـدروكربوري بـا        نامـه دو تراز و تبيين موارد اختالف در      كليات تراز انرژي و مقايسه       -3-1
  المللي استانداردهاي بين

 برخي از 2005هاي مختلف به ويژه در زمينه تراز انرژي، سبب گرديد كه در سال نهاداز سوي ناهمگون ارائه ارقام 
و مركز ) OECD(هاي اقتصادي و توسعه ، سازمان همكاري(IEA) مللي انرژيمؤسسات خارجي معتبر نظير آژانس بين ال

هاي همكار خود در را يكسان نموده و در اختيار سازمانمرتبط با تراز انرژي  مفاهيم (Eurostat) آمار اتحاديه اروپا
  : دهندتوجه خاص قرار ميها دو نكته مهم را در تهيه آمار تراز انرژي مورد نهاداين .  قرار دهندهاي مختلفكشور

 .اي باشد كه قابل عرضه به بازار باشدگيري شدهمقدار سوخت توليد شده بايد مقادير اندازه –

 »استخراج شده«سنگ تازه مانند زغال .زايي داشته و عاري از ناخالصي باشندمحصوالت از نظر كيفي ماهيت انرژي –
شوند و يا گازطبيعي كه حاوي فروش از آن جدا ميسنگ نبوده و پيش از  حاوي موادي است كه زغالكه

گازكربنيك، هليوم، سولفيد هيدروژن، نيتروژن، بخار آب و مواد آالينده ديگر است كه خورنده و سمي است و  
 .بايد از مواد نامطلوب پااليش گرددقبل از مصرف تجاري مي

رساني و ، براي اطالع2005ن مذكور در سال مفاهيم زير براساس راهنماي آمار انرژي منتشره از سوي سه ارگا
در ساليان اخير با انتشار دو كتاب ترازنامه انرژي و ترازنامه هيدروكربوري در . گرددسازي اصطالحات ارائه ميشفاف

. وجود آمده استه ، بنهاددو اين كشور، شبهات بسياري براي محققان اين حوزه در خصوص اختالف آماري بين محاسبات 
در اين بخش را دارد و گاه به صورت موردي براي مشخص شده گرفته  كاره مجموعه سعي به معرفي دقيق تعاريف باين 

  . استدهشانجام مقايسه ارائه شده از سوي سه ارگان مذكور   دو ترازنامه با استاندارددرشدن مفاهيم  به كار رفته 
هاي بين المللي حمل يد، واردات، صادرات، كشتيتول(همه منابع عرضه جبري مجموع  :عرضه انرژي اوليه) 1 

  .باشدها ميو انتقاالت بين حامل) سوخت و تغيير در موجودي
هاي اوليه از ذخاير توليد اوليه، استخراج سوخت .هاي ثانويه استمشتمل بر توليد اوليه و توليد فرآورده :توليد –

 تجديدپذير از آب، باد، نورخورشيد و مانند هاي زيستي و همچنين استحصال انرژيفسيلي و منابع سوخت
سنگ، سكوهاي كاوي عميق زغالمعادن: توان توليد كردهاي بسيار متنوعي ميها را با روشسوخت .اينهاست

قابل عرضه به  گيري شدهمقدار سوخت توليد شده بايد مقادير اندازه. هاي جنگلي و غيرهنفتي ساحلي، سوخت
 براي.  شودابايد از رقم توليد مستثناند از سوخت كه براي استفاده يا فروش ذخيره نشدهآن مقدار . بازار باشد

سنگ نبوده و پيش از فروش از آن جدا  كه حاوي موادي است كه زغال»تازه استخراج شده«سنگ مثال، زغال
گرفته شده و آماده ارائه سنگي است كه ناخالصي آن سنگ توليد شده، مقدار زغالبنابراين، مقدار زغال. شوندمي

توان براي  نفتي يا گازي است كه مجدداً ميهاينمونه ديگر، گازهاي استخراج شده از حوزه. باشدبه بازار مي
گازهاي باقيمانده نيز ممكن است .  تزريق كرد و يا آن را سوزاند و يا در هوا رها كردحفظ فشار به آن حوزه

توليد گازطبيعي قابل عرضه بنابراين رقم . جدا شود) مايعات گازي(تر از آن نفرآوري شود تا برخي گازهاي سنگي
   .بايد اندازه گيري يا محاسبه شودبه بازار صرفاً بعد از كنار گذاشتن گاز تزريق مجدد، گاز ضايعات و مايعات گازي 

صادرات به عنوان منبع در نظر گرفتن . نمايدتجارت خارجي درباره صادرات و واردات بحث مي :تجارت خارجي –
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هاي اقتصادي مصرف انرژي، صادرات به عنوان عرضه ممكن است كمي عجيب به نظر برسد و در برخي مدل
هاي مورد استفاده در با توجه به اينكه، تراز انرژي درصدد نشان دادن عرضه سوخت. شودبخشي از تقاضا لحاظ 

نمادهاي رياضي متعارف در . شودادرات از آن كسر ميباشد، لذا براي محاسبه عرضه كل داخلي، صكشور مي
نسبت دادن .  به رقم عرضه كل بستگي داردرسيدنخصوص واردات و صادرات به فرمول مورد استفاده براي 

 رايج است چرا كه صادرات در واقع، برداشت از عرضه است و مقدار آن با ساير عالمت منفي به صادرات معموالً
  .رضه كل را به دست دهندعناصر جمع شده تا ع

هاي انرژي به اساسي ترين موضوع، تضمين اين امر است كه تعريف قلمرو ملي، شفاف بوده و براي همه حامل
 است، بايد خط مشي مشخصي در خصوص »مناطق آزاد تجاري«اگر كشور داراي . رودصورت يكسان به كار 

ها، به صميم بر سازگاري و انسجام دروني حساب حاملدرج يا عدم درج آنها در گزارش ها و نيز اثرات اين ت
  . ويژه تأثير بر ذخاير ملي و آمار مصرف، اتخاذ گردد

هاي انجام شده توسط هايي است كه در نتيجه خريد و فروشهاي انرژي، مقدار حاملواردات و صادرات حامل
 زماني متصور است كه ،اردات و صادراتوقوع و. شودافراد ساكن يك كشور به آن كشور وارد يا از آن خارج مي

حامل انرژي از مرزهاي ملي عبور كرده باشد، خواه ترخيص توسط مقامات گمركي صورت گرفته باشد خواه 
  . صورت نگرفته باشد

كه به عنوان محموله (ها ضمن آنكه بخشي از سوخت مايع را اين كشتي :المللي حمل سوختهاي بينكشتي –
  .دنماينكنند، وظيفه دارند كه سوخت مايع را از كشوري به كشور ديگر منتقل يمصرف م) كنندحمل مي

كننده ها در مواردي كه عرضه و تقاضاي سوخت داراي نوسانات زيادي باشد و عرضهذخيره سوخت :تغيير موجودي –
سانات در  نوكنندگان سوخت، براي پوششعرضه. گيردمورد استفاده قرار مي ،سوخت را با مشكل مواجه سازد

همچنين مصرف كنندگان نيز به . نمايندتوليد يا واردات و نيز سفارش سوخت، اقدام به ذخيره سوخت مي
ذخاير نگهداري شده . نمايندمنظور پوشش نوسانات در توزيع يا مصرف سوخت، اقدام به ذخيره سوخت مي

 تفاوت ،تغيير موجودي. گردداظ لحها بايد هميشه در آمارهاي ملي سوخت توسط عرضه كنندگان و نيروگاه
برداشت از موجودي، افزودن به عرضه است و لذا با عالمت . استانتهاي دوره  و ابتدادر ميان سطوح موجودي 
در هر دو حالت، تغيير موجودي . عكس اين حالت براي ايجاد ذخاير كاربرد دارد. شودمثبت در تراز وارد مي

  .انتهاي دورهسطح آن در ره منهاي برابر است با سطح موجودي ابتداي دو
 در تراز »انتقاالت«سطر . گيرندت ميأها نشبدواً از طبقه بندي مجدد حاملين انتقاالت، ا  :هاانتقاالت بين حامل –

 يا به هاي مختلف تحت عنوان يك حامل بكار رودممكن است به عنوان ابزاري كاربردي براي گروه بندي حامل
. و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر صورت گيرددليل تغيير در مشخصات 

  .) توليد گاز مايع و انتقاالت مربوطهندمانند رو(
تبديل يعني ايجاد تغيير در سوخت اوليه از طريق فيزيكي و يا شيميايي و تبديل آن به حامل انرژي ثانويه، : تبديل) 2

سنگ در توليد كك از زغال. آيدشكل حامل انرژي ثانويه مطلوب درميتا سوخت اوليه است كه براي استفاده بسيار بهتر از 
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  . هايي از اين تبديل هستندهاي كك سازي يا توليد برق از بخار توليد شده ناشي از احتراق سوخت، نمونهكوره
) CHP(مزمان برق و حرارت ها به واحدهاي توليد برق، واحدهاي توليد ه اين گروه فعاليت:توليد برق و حرارت –

اين نوع واحدها ممكن است توسط صنايعي كه به عنوان فعاليت . شوندو واحدهاي توليد حرارت تقسيم مي
كنند و يا توسط صنايعي كه نه به عنوان فعاليت مي هدف فروشاصلي خود اقدام به توليد برق و يا حرارت با 

  . اطالق شودكنند، م به توليد برق مياصلي، بلكه در وهله نخست براي خودمصرفي اقدا
سنگ حرارت داده توليد كك از زغال: در اين گروه، سه واحد عمده تبديل وجود دارد :سوخت جامد و توليد گاز –

ها در كوره بلند و توليد آگلومره از انواع مختلف هاي كك سازي، استفاده از كك و ساير سوختشده در كوره
اين دو نوع . شوده كك سازي و كوره بلند معموالً در صنايع آهن و فوالد انجام ميهاي كورفعاليت. سنگزغال

كنند كه در محل كارخانه مصرف شده و يا ممكن است به مصرف كنندگان خارج از كارخانه، گازهايي توليد مي
ند در برخي  بلهاي مورد استفاده در كورهتر نسبت به ككهاي با كيفيت پايينكك. كارخانه فروخته شود

هاي بلند با هدف واحد كوره. شوندهاي توليد گاز، توليد ميكشورها و در حين توليد گاز شهري در كارخانه
باشند كه بخش عمده اين آهن بعداً به فوالد شوند بلكه واحدهاي توليد آهن ميتبديل سوخت طراحي نمي

اين واحدها به عنوان قسمتي از بخش تبديل در با اين حال، براي اهداف آماري بخش انرژي، . شودتبديل مي
گيري روند سوخت اگر اين واحدها به عنوان واحدهاي تبديلي در نظر گرفته نشوند، پي. شوندنظر گرفته مي

  . روند، غير ممكن خواهد بودهاي بلند كه بعداً براي مقاصد انرژي به كار ميمورد نياز براي توليد گازهاي كوره
هاي نيمه آماده عمدتاً در هاي نفتي از پااليش نفت خام و آماده سازي فرآوردهتوليد فرآورده : نفتهايپااليشگاه –

توليد جهت شود، ر نفتي كه به عنوان ورودي به پااليشگاه گزارش ميامقد. گيردهاي نفت انجام ميپااليشگاه
  .دشوميبه كار گرفته االيشگاه زا و همچنين مصرف سوخت خود پ و غيرانرژيزاهاي نفتي انرژيفرآورده

اند،  اين دسته بندي، فرآيندهاي تبديل سوخت كم كاربرد را كه به صورت جداگانه مشخص نشده:ساير تبديالت –
  . گيرددر برمي

هاي انرژي مصرف شده در صنايع مولد سوخت و انرژي اين بخش از تراز، مقادير حامل :خودمصرفي بخش انرژي –
هاي مختلف در كه براي پشتيباني از فعاليت هايي است بخش نشان دهنده مصرف حاملاين. دهدرا نشان مي

تمايز . شوندروند، اما در فرآيند تبديل وارد نميواحدهاي استخراج سوخت، تبديل يا توليد انرژي به كار مي
ها  اين قسمتهاي فعاليت صنعتي، معمول است گرچه ماهيتاًميان مصرف نهايي در بخش انرژي از ساير قسمت
 براي انرژي مصرفي توسط صنايع ممكن است مستقيماً. شوندبخشي از مصرف نهايي بخش صنعت محسوب مي

  .كند، استفاده گرددهاي انرژي كه صنعت استخراج يا توليد ميمصرف خريداري شود يا از حامل
هاي انرژي طي ا بوده و تلفات حاملها در اين بخش تراز، از بخش انرژي مجز ورودي:تلفات توزيع و ساير تلفات –

هاي هاي برق و گاز، مثالتلفات انتقال و توزيع مرتبط با شبكه. دهندتوزيع آنها به نقاط مصرف را نشان مي
هاي بلند و گازهاي كك و انتقال در اين خصوص بوده، ليكن مواردي مرتبط با توزيع گازهاي كورهروشني 
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  . كه بايستي در اين قسمت لحاظ شوندوله نيز وجود دارندهاي نفتي به وسيله خط لفرآورده
سوخت مورد استفاده . زاتوليد حرارت و مقاصد غيرانرژيمصرف نهايي عبارت است از مصرف براي : مصرف نهايي) 3

 ظر شده و در بخش تبديل در نا از مصرف نهايي، مستثنبراي توليد برق و حرارت براي فروش و مقادير انرژي توليد شده
  . شودگرفته مي

هاي غيرتبديل كنندگان براي فعاليتهاي انرژي به مصرفعبارت است از توزيع حامل :مصرف نهايي انرژي –
  .گردندها تبديل نميهاي انرژي، صرفاً مصرف شده و به ساير حاملدر اين مرحله حامل. سوخت

 انرژي حامل بعنوان كه هاييفرآورده از يرغ( نفتي هايفرآورده ساير مصارف از است عبارت :مصارف غير انرژي –

 معموالً هافرآورده از دسته اين مصرف .غيره و قير پارافين، واكس، مانند روانسازها، ،)گيرندمي قرار استفاده مورد

 به  الزم.شودمي گرافيتي الكترودهاي نيز شامل سنگزغال غيرانرژي مصارف .باشدمي زايي انرژي از غير هدفي با

   .شودمي بنديطبقه غيرانرژي مصارف عنوان تحت )گازطبيعي عمدتاً(پتروشيمي  صنايع خوراك كه است تذكر
هاي اي توسط شركتها به صورت منطقههاي اقتصادي، سيستم رده بندي ملي وجود دارد و شركتبراي فعاليت

هاي اقتصادي آنها در مرجع نظر فعاليتها از تعاريف اين بخش. شوندتأمين كننده انرژي يا توسط دولت رده بندي مي
ISIC  و 3ويرايش NACE  پذيرش طرح رده . باشندالمللي يكسان مياين دو سيستم بين.  ارائه گرديده است1ويرايش

در صورت عدم وجود . بندي يكسان، براي مقايسه واقعي بين آمارهاي انرژي كشورهاي مختلف بسيار مهم و با ارزش است
  . هاي ملي استفاده نمودتوان از رده بندي در هر كشوري، ميرده بندي مذكور

هاي نهادباشد و فروش نمي ISICبراساس كدهاي به طور كامل و دقيق در حال حاضر در ايران چون سيستم ثبت آمار انرژي (
 مطابقت  ISICوماً با استانداردها لزاست و اين تعرفهنهاد هاي داخلي هر سازمان و ها و تعرفهمولد انرژي و سوخت براساس حواله

خود را ملزم به ثبت آمار براساس نهاد آمارهاي ثبتي در هر سازمان يا توليد كليه مسئوالن ، فرابخشي، بايستي در اقدامي ندارد
تر در قطور دقيه هاي اقتصاد انرژي را باستاندارد مذكور نمايند تا از اين طريق با يكسان سازي مفاهيم و تعاريف بتوان شاخص

  .)كشور بررسي نمود
 يرهاي انرژي و هيدروكربوها و سطرهاي ترازنامهبه ترتيب، مقايسه ستون) 1-14(و ) 1-13(در ادامه، در جداول 

هاي اين مقايسه، داليل وجود اختالف آماري در ترازنامه. آمده است EUROSTATو  IEA  ،OECDبا استانداردهاي 
  .نمايدكاربران تبيين ميانرژي و هيدروكربوري را براي 

  

   EUROSTATو  IEA  ،OECDهاي انرژي و هيدروكربوري با استاندارد هاي ترازنامهمقايسه ستون

گردد اما پس از محاسبه به صورت كلي در هاي انرژي با جزئياتي كه در زير آمده محاسبه ميهاي حاملگروه
اي، انرژي آبي، انرژي زمين گرمايي و زها، انرژي هستههاي نفتي، گاسنگ، نفت خام و فرآوردههاي زغالستون

  . شوندخورشيدي، ساير منابع تجديدپذير و پسماندهاي قابل احتراق، برق و حرارت نمايش داده مي
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  EUROSTATو  IEA  ،OECDهاي انرژي و هيدروكربوري با استاندارد هاي ماتريس ترازنامهمقايسه ستون : )1-13(جدول 
  
  هاي نفتي ت خام و فرآوردهگروه نف) 1

IEA ، OECD و 
EUROSTAT 

نفت 
 خام

ساير 
 هيدروكربورها

مايعات و 
 ميعانات گازي

خوراك 
 پااليشگاهي

گاز 
 پااليشگاه

مواد 
 افزودني

 اتان
كك 
 نفتي

 گاز
 مايع

بنزين 
 موتور

بنزين 
  هواپيما

    -      -  ترازنامه انرژي
      - ●     ● -  ترازنامه هيدروكربوري

IEA ، OECD و 
EUROSTAT 

سوخت 
 بنزين جت

سوخت 
 نفت جت 

 نفت سفيد
نفت 
 گاز 

نفت 
 كوره

 نفتا 
وايت 

 اسپريت 
 پارافين قير هاروغن

ساير 
هاي فرآورده

 نامشخص

            ترازنامه انرژي
            ترازنامه هيدروكربوري

  
  گروه گازها ) 2

IEA ، OECD و EUROSTAT  گازطبيعي  اي گاز كارخانه      
       - ترازنامه انرژي

  ●گاز كوره بلند ●گاز كك  ●مايعات و ميعانات گازي ●اتان   - ترازنامه هيدروكربوري
  
  سنگ زغالگروه ) 3

IEA ، OECD و 
EUROSTAT 

زغال 
 سخت

   زغال
  كك شو

هاي ساير زغال
 بيتومينه

زغال 
 اي قهوه

 تراسيتآن
زغال نيمه 
 بيتومينه

 ليگنيت
زغال 
 نارس

 گاز كك

  *زغال حرارتي    ترازنامه انرژي
   ● *زغال حرارتي    ترازنامه هيدروكربوري

IEA ، OECD و 
EUROSTAT 

 كك گازي آگلومره قطران  گاز كوره بلند  كك
زغال 
 قالبي

گاز اكسيژن 
 كوره فوالد

حرارت حاصل از / برق
 اي نامشخص هگازهاي كارخان

 - - - - -    ترازنامه انرژي
 - - - - -  ●  ترازنامه هيدروكربوري

  
  برق، تجديدپذيرها و پسماندها گروه ) 4

IEA ، OECD و EUROSTAT اي هسته حرارت برق باد فتوولتاييك آبي 
زمين 
 گرمايي

حرارت 
  خورشيدي

  - - - -     ترازنامه انرژي
  - - - -     ربوريترازنامه هيدروك

  
IEA ، OECD و EUROSTAT 

جزر و مد و 
 امواج

هاي پمپ
 حرارتي 

بويلرهاي 
 الكتريكي 

حرارت حاصل از 
 منابع شيميايي

هاي حرارت حاصل از سوخت
 قابل احتراق نامشخص 

 ساير منابع

 - - - - - - ترازنامه انرژي
 - - - - - - ترازنامه هيدروكربوري

  
  هاي جامد سوختگروه ) 5

IEA ، OECD و EUROSTAT 
زيست توده 
 جامد اوليه

زغال 
 چوب

پسماندهاي 
 صنعتي 

پسماندهاي شهري 
 )تجديدپذير(

پسماندهاي شهري 
 )تجديدناپذير(

 بيوگاز
زيست 
 توده مايع

ساير 
 نامشخص

 - - - - - -   ترازنامه انرژي
 - - - - - -   ترازنامه هيدروكربوري

  .با تعاريف استاندارد مغايرت دارد  .در محاسبات لحاظ نشده است    .در ستون مناسب قرار نگرفته است  ●    .نون كاربرد نداشته استتاكدر ايران   -
  . الملليمطابق استانداردهاي بين .                رددگسنگ حرارتي به تفكيك انواع زغال در ايران توليد نميآمار زغال *
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   EUROSTATو  IEA  ،OECDهاي انرژي و هيدروكربوري با استاندارد  ترازنامهسمقايسه سطرهاي ماتري) : 1-14(جدول 
IEA ، OECD و EUROSTAT  ترازنامه هيدروكربوري  ترازنامه انرژي 

 توليد توليد توليد

 واردات واردات واردات

 صادرات صادرات صادرات

 المللي حامل سوختهاي بينكشتي المللي حامل سوختنهاي بيكشتي المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 ذخيره در مخازن / برداشت از ذخيره  تغيير در موجودي تغيير در موجودي 

 ●برداشت گازمايع از پتروشيمي   

 تزريق گاز   

 گاز غني سبك و ميعانات گازي سوزانده شده و تلفات   

 عرضه كل انرژي اوليه هعرضه كل انرژي اولي عرضه كل انرژي اوليه 

  انتقاالت انتقاالت 

 )1( )1( اختالفات آماري 

 توليد برق  هانيروگاه هانيروگاه

 -  -  (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

  مخازن نيروگاه) ذخيره/ (برداشت   
 -  - واحدهاي توليد حرارت 

  -  - هاي توليد گاز كارخانه
  پااليش نفت  هاي نفت پااليشگاه ت هاي نفپااليشگاه

  سنگ تبديالت زغال سنگ تبديالت زغال

 - - واحدهاي مايع سازي

 - -  هاي تبديل ساير بخش

  پااليش گاز    
 ●هاي غير انرژي زا مصارف ساير فرآورده   

 عملياتي مصارف داخلي و  )2(مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع   خود مصرفي بخش انرژي 

  تلفات انتقال و توزيع     تلفات توزيع 
  مصرف نهايي   كل مصرف نهايي  كل مصرف نهايي 

  صنعت   صنعت   بخش صنعت 
  حمل و نقل   حمل و نقل   بخش حمل و نقل 

      : ساير بخشها
  خانگي     خانگي 

  تجاري و عمومي   )3(خانگي، عمومي و تجاري   تجاري و عمومي 
  شاورزيك  كشاورزي   كشاورزي

  ساير   ساير مصارف  مصارف نامشخص 
  ●خوراك پتروشيمي     

    مصارف غير انرژي   مصارف غير انرژي 

  . در ايران تاكنون كاربرد نداشته است  -
  .در رديف مناسب قرار نگرفته است ●

  . ا تعاريف استاندارد مغايرت داردب 
  . گردد رديف اختالف آماري در تغيير در موجودي محاسبه مي،باشدي به طور دقيق در دسترس نميهاي انرژاز آنجا كه آمار ساالنه ذخاير موجودي حامل) 1
  .گرددسال اخير، خودمصرفي و تلفات توزيع يكجا ارائه ميچند هاي نفتي در به علت عدم دسترسي به آمار تلفات انتقال و توزيع فرآورده) 2
  .گرددپذير است و در سري آماري يكجا ارائه ميهاي اخير امكانها تنها براي سالاين بخش گذشته، امكان تفكيك هايبه علت عدم توليد آمار تفكيكي در سال) 3



          

  

  

 1387رازنامه انرژي سال ت 30

  

  

  جداول ترازنامه انرژي كل كشور  - 4-1
  

   كل كشور 1380تراز انرژي سال  : )1-15(جدول 
  )ميليون بشكه معادل نفت خام(

  شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده
 نفتي

 سنگزغال گازطبيعي

زيست 
 توده
 جامد

انرژي  
 آبي

هاي انرژي
 تجديدپذير

 كل انرژي كل برق

 1759.7 - 0.02 3.0 2.6 4.8 390.5 1358.9  توليد 

 55.3 0.4 - - - 3.4 28.4 23.0(1)  واردات

 887.3- 0.6- - - - 0.6- 2.2- 883.9-(2)  صادرات

 0.4- - - - - - - 0.4-  حامل سوختالمللي هاي بين كشتي

          

 933.7 0.2- 0.02 3.0 2.6 7.1 416.7 504.5  عرضه كل انرژي اوليه 

          

 14.4- - - - - - - 14.4-  )3(انتقاالت 

 19.2- - - - - - - 19.2-  هاي نفتپااليشگاه

 144.4- 76.6 0.02- 3.0- - 1.4- 157.5- 59.1-  هانيروگاه

 3.6- - - - - 3.6- - -  سنگ تبديل زغال

 ارف بخش انرژي و تلفاتمص

  انتقال و توزيع 
-18.0 (4)-33.1 -1.3 - - - -16.9 -69.3 

          

 682.8 59.5 - - 2.6 0.9 226.1 393.8  كل مصرف نهايي 

          

 277.2 30.2 - - 2.6 0.07 145.0 99.4  خانگي، عمومي و تجاري

 135.3 20.4 - - - 0.3 59.6 55.0  صنعت

 194.4 0.01 - - - - 0.03 194.4  حمل و نقل

 30.4 6.5 - - - - - 23.9  كشاورزي

 2.4 2.4 - - - - - -  ساير مصارف

 43.2 - - - - 0.5 21.5 21.2  مصارف غيرانرژي 

  هار پااليشگاه  د MTBEالزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات               . گرددمي MTBEو واردات   شامل مبادالت سوآپ نفت خام      ) 1
  .  واردات فرض گرديده استمعادل ها، ميزان مصرف اين محصول و پتروشيمي    

  .شودها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميشامل مبادالت سوآپ نفت خام، صادرات گاز مايع پتروشيمي) 2
  . گيردشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر  صورت ميها، يا به دليل تغيير در مبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ) 3
  .گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاهشامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه) 4



    جداول ترازنامه انرژي كل كشور 

    

  

31

  

  ل كشور  ك1381تراز انرژي سال  : )1-16(جدول 
  )ميليون بشكه معادل نفت خام(

  شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده
 نفتي

 زغالسنگ گازطبيعي

زيست 
 توده
 جامد

انرژي  
 آبي

هاي انرژي
 تجديدپذير

  كل انرژي كل برق

 1731.5 - 0.02 4.8 2.0 5.2 444.0 1275.6  توليد 

 80.3 0.6 - - - 3.2 33.3 43.3(1)  واردات

 916.5- 0.5- - - - 0.1- 8.0- 907.9-(2)  صادرات

 0.1- - - - - - - 0.1- المللي حامل سوخت نهاي بي كشتي

          

 999.0 0.1 0.02 4.8 2.0 7.3 469.3 515.6  عرضه كل انرژي اوليه 

          

 14.0- - - - - - - 14.0-  )3( التانتقا

 20.4- - - - - - - 20.4-  هاي نفتپااليشگاه

 153.0- 83.0 0.02- 4.8- - 1.6- 173.9- 55.7-  هانيروگاه

 3.3- - - - - 3.3- - -  سنگ تبديل زغال

 مصارف بخش انرژي و تلفات

  انتقال و توزيع 
-17.0 (4)-40.6 -1.3 - - - -18.9 -77.7 

          

 730.7 64.1 - - 2.0 1.2 254.8 408.6  كل مصرف نهايي 

          

 309.3 32.1 - - 2.0 0.1 171.2 104.0  خانگي، عمومي و تجاري

 141.3 22.0 - - - 0.3 62.9 56.1  صنعت

 209.0 0.01 - - - - 0.03 208.9  حمل و نقل

 29.3 7.3 - - - - - 22.0  كشاورزي

 2.7 2.7 - - - - - -  ساير مصارف

 39.1 - - - - 0.8 20.7 17.5  مصارف غيرانرژي 

  ها در پااليشگاه  MTBEيل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات         الزم به ذكر است كه به دل      . گردد مي MTBEشامل مبادالت سوآپ نفت خام و واردات        ) 1
  .  ها، ميزان مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است    و پتروشيمي

  .شودها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميشامل مبادالت سوآپ نفت خام، صادرات گاز مايع پتروشيمي) 2
  . گيردها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر  صورت ميبندي مجدد فرآورده در نتيجه طبقهانتقاالت) 3
  .گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاهشامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه) 4



          

  

  

 1387رازنامه انرژي سال ت 32

  

  

  ل كشور  ك1382ال تراز انرژي س : )1-17(جدول 
  )ميليون بشكه معادل نفت خام(

  شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده
 نفتي

 زغالسنگ گازطبيعي

زيست 
 توده
 جامد

انرژي  
 آبي

هاي انرژي
 تجديدپذير

 كل انرژي كل برق

 1973.5 - 0.02 6.5 1.8 5.6 502.6 1456.9  توليد 

 118.3 0.9 - - - 3.0 36.1 78.3(1)  واردات

 1094.2- 0.5- - - - 0.1- 21.5- 1072.1-(2)  صادرات

 0.2- - - - - - - 0.2- المللي حامل سوخت هاي بين كشتي

          

 1056.3 0.3 0.02 6.5 1.8 7.6 517.2 522.7  عرضه كل انرژي اوليه 

          

 21.4- - - - - - - 21.4-  )3 (تانتقاال

 24.2- - - - - - - 24.2-  هاي نفتپااليشگاه

 155.6- 90.5 0.02- 6.5- - 1.5- 190.7- 47.3-  هاوگاهنير

 3.2- - - - - 3.2- - -  سنگ تبديل زغال

 مصارف بخش انرژي و تلفات

  انتقال و توزيع 
-14.2 (4)-47.8 -1.2 - - - -20.4 -83.6 

          

 768.4 70.4 - - 1.8 1.7 278.7 415.7  كل مصرف نهايي 

          

 314.2 34.8 - - 1.8 0.1 183.7 93.8  تجاريخانگي، عمومي و 

 155.3 24.6 - - - 0.3 73.3 57.0  صنعت

 220.8 0.01 - - - - 0.05 220.8  حمل و نقل

 31.6 8.2 - - - - - 23.4  كشاورزي

 2.8 2.8 - - - - - -  ساير مصارف

 43.8 - - - - 1.4 21.7 20.7  مصارف غيرانرژي 

  ها در پااليشگاه  MTBEالزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات               . گردد مي MTBE و واردات    شامل مبادالت سوآپ نفت خام    ) 1
  .  ها، ميزان مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است    و پتروشيمي

  .شودعانات گازي نيز ميها و صادرات مايعات و ميشامل مبادالت سوآپ نفت خام، صادرات گاز مايع پتروشيمي) 2
  . گيردها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر  صورت ميبندي مجدد فرآوردهدر نتيجه طبقهانتقاالت ) 3
  .گرددراتورها نيز ميهاي تقويت فشار و ديزل ژنهاي نفت، گاز و ايستگاهشامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه) 4



    جداول ترازنامه انرژي كل كشور 

    

  

33

  

  ل كشور  ك1383تراز انرژي سال  : )1-18(جدول 
  )ميليون بشكه معادل نفت خام(

  شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده
  نفتي

 زغالسنگ گازطبيعي

زيست 
 توده
 جامد

انرژي  
 آبي

هاي انرژي
 تجديدپذير

 كل انرژي كل برق

 2116.7 - 0.03 6.2 1.5 6.0 568.5 1534.4  توليد 

 128.2 1.3 - - - 2.3 36.9 87.7(1)  واردات

 1174.0- 1.1- - - - 0.6- 22.1- 1150.3-(2)  صادرات

 0.2- - - - - - - 0.2- المللي حامل سوخت هاي بين كشتي

          

 1136.0 0.2 0.03 6.2 1.5 8.9 583.3 535.8  عرضه كل انرژي اوليه 

          

 22.7- - - - - - - 22.7-  )3( التانتقا

 14.3- - - - - - - 14.3-  هاي نفتپااليشگاه

 172.8- 98.1 0.03- 6.2- - 1.5- 205.9- 57.3-  هانيروگاه

 3.1- - - - - 3.1- - -  سنگ تبديل زغال

 مصارف بخش انرژي و تلفات

  انتقال و توزيع 
-12.8 (4)-55.7 -1.2 - - - -22.3 -92.1 

          

 831.0 76.0 - - 1.5 3.1 321.7 428.7  كل مصرف نهايي 

          

 342.4 37.3 - - 1.5 0.1 214.1 89.4  خانگي، عمومي و تجاري

 167.0 26.5 - - - 1.0 84.5 54.9  صنعت

 234.0 0.05 - - - - 0.5 233.4  حمل و نقل

 32.2 9.1 - - - - - 23.1  كشاورزي

 3.1 3.1 - - - - - -  ساير مصارف

 52.3 - - - - 2.0 22.5 27.8  مصارف غيرانرژي 

  ها در پااليشگاه  MTBEالزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات               . گردد مي MTBEشامل مبادالت سوآپ نفت خام و واردات        ) 1
  .  ها، ميزان مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است    و پتروشيمي

  .شودها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميدرات گاز مايع پتروشيميشامل مبادالت سوآپ نفت خام، صا) 2
  . گيردها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر  صورت ميبندي مجدد فرآوردهالت در نتيجه طبقهانتقا) 3
  .گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز مياي نفت، گاز و ايستگاههشامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه) 4



          

  

  

 1387رازنامه انرژي سال ت 34

  

  

  ل كشور  ك1384تراز انرژي سال  : )1-19(جدول 
  )ميليون بشكه معادل نفت خام(

  شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده
 نفتي

 زغالسنگ گازطبيعي

زيست 
 توده
 جامد

انرژي  
 آبي

هاي انرژي
 تجديدپذير

 كل انرژي كل برق

 2264.1 - 0.04 9.5 11.8 7.6 621.5 1613.6  توليد 

 123.1 1.2 - - - 2.7 32.6 86.6(1)  واردات

 1187.3- 1.6- - - - 0.2- 29.8- 1155.6-(2)  صادرات

 0.2- - - - - - - 0.2- المللي حامل سوخت هاي بين كشتي

          

 1239.1 0.4- 0.04 9.5 11.8 10.6 624.3 583.2  عرضه كل انرژي اوليه 

          

 25.6- - - - - - - 25.6-  )3( التانتقا

 7.7- - - - - - - 7.7-  هاي نفتپااليشگاه

 187.0- 104.7 0.04- 9.5- - 1.8- 220.8- 59.6-  هانيروگاه

 3.2- - - - - 3.2- - -  سنگ تبديل زغال

 مصارف بخش انرژي و تلفات

  انتقال و توزيع 
-28.6 (4)-58.0 -1.1 - - - -24.6 -112.4 

          

 903.2 79.7 - - 11.8 4.5 345.5 461.7  كل مصرف نهايي 

          

 368.8 40.6 - - 11.8 0.1 225.5 90.9  خانگي، عمومي و تجاري

 183.1 26.8 - - - 1.1 95.1 60.1  صنعت

 254.3 0.06 - - - - 1.9 252.3  حمل و نقل

 33.4 9.7 - - - - - 23.7  كشاورزي

 2.5 2.5 - - - - - -  صارفساير م

 61.1 - - - - 3.4 23.0 34.7  مصارف غيرانرژي 

  ها در پااليشگاه  MTBEالزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات               . گردد مي MTBEشامل مبادالت سوآپ نفت خام و واردات        ) 1
  .  ت فرض گرديده استها، ميزان مصرف اين محصول معادل واردا    و پتروشيمي

  .شودها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميشامل مبادالت سوآپ نفت خام، صادرات گاز مايع پتروشيمي) 2
  . گيرد صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر بندي مجدد فرآوردهالت در نتيجه طبقهانتقا) 3
  .گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاهشامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه) 4



    جداول ترازنامه انرژي كل كشور 

    

  

35

  

  ل كشور  ك1385تراز انرژي سال  : )1-20(جدول 
  )ميليون بشكه معادل نفت خام(

  شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده
 نفتي

 زغالسنگ گازطبيعي

زيست 
 توده
 جامد

رژي  ان
 آبي

هاي انرژي
 تجديدپذير

 كل انرژي كل برق

 2312.0 - 0.07 10.7 11.8 7.5 686.5 1595.4  توليد 

 166.9 1.5 - - - 4.0 39.5 121.9(1)  واردات

 1153.7- 1.6- - - - 0.3- 36.1- 1115.7-(2)  صادرات

 3.7- - - - - - - 3.7- المللي حامل سوخت هاي بين كشتي

  1353.2 0.1- 0.07 10.7 11.8 10.2 689.9 630.7  يه عرضه كل انرژي اول

          

 18.9- - - - - - - 18.9-  )3( التانتقا

 9.2- - - - - - - 9.2-  هاي نفتپااليشگاه

 202.2- 113.3 0.07- 10.7- - 1.8- 222.0- 80.9-  هانيروگاه

 3.1- - - - - 3.1- - -  سنگ تبديل زغال

 اتمصارف بخش انرژي و تلف

  انتقال و توزيع 
-25.5 (4)-67.4 -1.1 - - - -26.8 -120.8 

          

 998.9 86.4 - - 11.8 4.2 400.5 496.1  كل مصرف نهايي 

          

 410.5 44.5 - - 11.8 0.1 263.6 90.5  خانگي، عمومي و تجاري

 196.5 28.7 - - - 1.0 106.1 60.7  صنعت

 270.4 0.08 - - - - 3.3 267.0  حمل و نقل

 36.8 10.4 - - - - 0.3 26.1  كشاورزي

 2.7 2.7 - - - - - -  ساير مصارف

 82.0 - - - - 3.1 27.2 51.7  مصارف غيرانرژي 

  ها در پااليشگاه  MTBEالزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات               . گردد مي MTBEشامل مبادالت سوآپ نفت خام و واردات        ) 1
  .  ها، ميزان مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است    و پتروشيمي

  .شودها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميشامل مبادالت سوآپ نفت خام، صادرات گاز مايع پتروشيمي) 2
  . گيرديك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر  صورت ميها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت بندي مجدد فرآوردهالت در نتيجه طبقهانتقا) 3
  .گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاهشامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه) 4



          

  

  

 1387رازنامه انرژي سال ت 36

  

  

  ل كشور  ك1386تراز انرژي سال  : )1-21(جدول 
  )ميليون بشكه معادل نفت خام(

  شرح
 نفت خام و

هاي  فرآورده
 نفتي

 زغالسنگ گازطبيعي

زيست 
 توده
 جامد

انرژي  
 آبي

هاي انرژي
 تجديدپذير

 كل انرژي كل برق

 2428.5 - 0.08 10.6 5.6 8.0 775.0 1629.3  توليد 

 157.1 1.1 - - - 4.5 38.9 112.7(1)  واردات

 1157.4- 1.5- - - - 0.1- 35.4- 1120.4-(2)  صادرات

 7.9- - - - - - - 7.9-  حامل سوختالمللي هاي بين كشتي

 1453.7 0.4- 0.08 10.6 5.6 10.7 778.5 648.6  عرضه كل انرژي اوليه 

          

 12.3- - - - - - - 12.3-  )3( التانتقا

 13.0- - - - - - - 13.0-  هاي نفتپااليشگاه

 211.3- 119.9 0.08- 10.6- - 1.8- 232.9- 85.8-  هانيروگاه

 3.2- - - - - 3.2- - -  سنگ لتبديل زغا

 مصارف بخش انرژي و تلفات

  انتقال و توزيع 
-27.0 (4)-73.1 -1.2 - - - -28.6 -129.8 

          

 1084.0 90.9 - - 5.6 4.6 472.5 510.4  كل مصرف نهايي 

          

 432.1 47.3 - - 5.6 0.1 289.0 90.2  خانگي، عمومي و تجاري

 238.3 30.5 - - - 1.0 141.8 65.0  صنعت

 265.2 0.1 - - - - 6.6 258.5  حمل و نقل

 37.6 10.4 - - - - 1.1 26.1  كشاورزي

 2.7 2.7 - - - - - -  ساير مصارف

 108.3 - - - - 3.5 34.1 70.7  مصارف غيرانرژي 

  ها در پااليشگاه  MTBEسترسي به ارقام توليد و واردات       الزم به ذكر است كه به دليل عدم د        . گردد مي MTBEشامل مبادالت سوآپ نفت خام و واردات        ) 1
  .  ها، ميزان مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است    و پتروشيمي

  .شودها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميشامل مبادالت سوآپ نفت خام، صادرات گاز مايع پتروشيمي) 2
  . گيردها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر  صورت ميدد فرآوردهبندي مجالت در نتيجه طبقهانتقا) 3
  .گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاهشامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه) 4



    جداول ترازنامه انرژي كل كشور 
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  ل كشور ك 1387تراز انرژي سال  : )1-22(جدول 
  )ميليون بشكه معادل نفت خام(

  شرح
نفت خام و 

هاي  فرآورده
 نفتي

 زغالسنگ گازطبيعي

زيست 
 توده
 جامد

انرژي  
 آبي

هاي انرژي
 تجديدپذير

 كل انرژي كل برق

 2428.4 - 0.12 2.9 5.6 7.8 805.3 1606.6  توليد 

 160.9 1.0 - - - 4.0 44.5 111.5(1)  واردات

 1091.6- 2.3- - - - 0.2- 29.7- 1059.4-(2)  صادرات

 11.3- - - - - - - 11.3- المللي حامل سوخت هاي بين كشتي

 1493.1 1.3- 0.12 2.9 5.6 8.2 820.2 657.3  عرضه كل انرژي اوليه 

          

 4.1- - - - - - - 4.1-  )3( التانتقا

 7.5- - - - - - - 7.5-  هاي نفتپااليشگاه

 239.8- 126.1 0.12- 2.9- - 1.3- 273.5- 88.1-  هانيروگاه

 2.8- - - - - 2.8- - -  سنگ تبديل زغال

 مصارف بخش انرژي و تلفات

  انتقال و توزيع 
-24.1 (4)-70.1 -1.0 - - - -28.5 -123.7 

          

 1115.1 96.4 - - 5.6 3.1 476.5 533.5  كل مصرف نهايي 

          

 415.0 49.4 - - 5.6 0.1 277.1 82.8  خانگي، عمومي و تجاري

 254.8 32.0 - - - 1.3 148.6 73.0  صنعت

 281.6 0.1 - - - - 11.6 269.8  حمل و نقل

 41.9 12.5 - - - - 1.5 27.9  كشاورزي

 2.4 2.4 - - - - - -  ساير مصارف

 119.4 - - - - 1.8 37.7 79.9  مصارف غيرانرژي 

  ها در پااليشگاه  MTBEالزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات               . گردد مي MTBEشامل مبادالت سوآپ نفت خام و واردات        ) 1
  .  ها، ميزان مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است    و پتروشيمي

  .شودها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز ميشامل مبادالت سوآپ نفت خام، صادرات گاز مايع پتروشيمي) 2
  . گيردها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر  صورت ميبندي مجدد فرآوردهالت در نتيجه طبقهانتقا) 3
  .گرددهاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاهامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاهش) 4
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   هاي عمده اقتصاد انرژي روند شاخص اطالعات عمومي ـ : )1-23(جدول 

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
         :هاي اقتصاد انرژي   شاخص-1

 72583.6 71532.1 70495.8 69390.4 68344.7 67314.8 66300.4 65301.3 )هزار نفر(شور جمعيت كل ك

  )1( توليد ناخالص داخلي

 )ميليارد ريال(
330564.8 357670.9 385630.3 410428.8 438899.9 467930.0 499071.1 (2)501000.0 

  عرضه انرژي اوليه 
 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

933.7 999.0 1056.3 1136.0 1239.1 1353.2 1453.7 1493.1 

  مصرف نهايي انرژي كل 
 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

639.7 691.6 724.6 778.7 842.1 916.9 975.7 995.7 

  )3 (كل مصرف نهايي

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(
682.8 730.7 768.4 831.0 903.2 998.9 1084.0 1115.1 

  توليد برق كل كشور  
 )يليون كيلووات ساعتم(

130199.1 141081.4 153878.9 166916.5 178088.9 192681.8 203986.2 214530.4 

          

  : هاي سرانه   شاخص-2
 )هزار ريال(توليد ناخالص داخلي 

 
5062.15 

 
5394.70 

 
5728.76 

 
6005.27 

 
6325.08 

 
6637.70 

 
6976.89 

 
6902.39 

  عرضه انرژي اوليه 
 20.57 20.32 19.20 17.86 16.62 15.69 15.07 14.30  )ل نفت خامبشكه معاد(

  مصرف نهايي انرژي  كل 
 )بشكه معادل نفت خام(

9.80 10.43 10.76 11.39 12.14 13.01 13.64 13.72 

  كل مصرف نهايي 
 15.36 15.15 14.17 13.02 12.16 11.41 11.02 10.46  )بشكه معادل نفت خام(

 2955.63 2851.68 2733.24 2566.48 2442.27 2285.96 2127.91 1993.82  )اعتكيلووات س(توليد برق 
          
ها به توليد    نسبت شاخص-3

 : ناخالص داخلي
       

 

  عرضه انرژي اوليه  
 2.98 2.91 2.89 2.82 2.77 2.74 2.79 2.82  )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

  مصرف نهايي انرژي كل 
 )دل نفت خام به ميليون ريالبشكه معا(

1.94 1.93 1.88 1.90 1.92 1.96 1.96 1.99 

  كل مصرف نهايي 
 2.33 2.17 2.13 2.06 2.02 1.99 2.04 2.07  )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 0.43 0.41 0.41 0.41 0.41 0.40 0.39 0.39  )وات ساعت به ريال(توليد برق 

  . باشد مي1376هاي ثابت سال به قيمت) 1
  . باشد كه از بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اخذ گرديده استت كارشناسي ميارقم مذكور برآورد اوليه مبتني بر نظر) 2
  .گردد نهايي غير انرژي ميكل مصرف نهايي شامل مصارف نهايي انرژي و مصارف) 3

  .باشند  ارقام مقدماتي مي  
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نمودار  ( 8-1)  : جمعيت و توليد ناخالص داخلي سرانه     
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  ) ميليون بشكه معادل نفت خام(                                                            ي يعرضه كل انرژي اوليه و كل مصرف نها : )1-24(جدول 

  1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
         توليد 

 1606.6 1629.3 1595.4 1613.6 1534.4 1456.9 1275.6 1358.9 نفت خام 
 805.3 775.0 686.5 621.5 568.5 502.6 444.0 390.5  گازطبيعي

 7.8 8.0 7.5 7.6 6.0 5.6 5.2 4.8 سنگزغال
 5.6(1) 5.6(1) 11.8(1) 11.8(1) 1.5 1.8 2.0 2.6  زيست توده جامد

 2.9 10.6 10.7 9.5 6.2 6.5 4.8 3.0 بيانرژي آ
 0.12 0.08 0.07 0.04 0.03 0.02 0.02 0.02  هاي تجديدپذيرانرژي

 2428.4 2428.5 2312.0 1759.71731.51973.52116.72264.1 كل توليد
         واردات

 35.4 47.3 52.2 32.9 38.8 44.7 20.2 6.0  )2(نفت خام 
 76.0 65.4 69.7 53.7 49.0 33.6 23.1 17.0 هاي نفتي فرآورده

 44.5 38.9 39.5 32.6 36.9 36.1 33.3 28.4  گازطبيعي 
 4.0 4.5 4.0 2.7 2.3 3.0 3.2 3.4 سنگزغال
 1.0 1.1 1.5 1.2 1.3 0.9 0.6 0.4  برق

 160.9 157.1 166.9 123.1 128.2 118.3 80.3 55.3 كل واردات
         صادرات 

 1059.4- 1120.4- 1115.7- 1155.6- 1150.3- 1072.1- 907.9- 883.9- )3(هاي نفتي  نفت خام و فرآورده
 29.7- 35.4- 36.1- 29.8- 22.1- 21.5- 8.0- 2.2- گازطبيعي 

 0.2- 0.1- 0.3- 0.2- 0.6- 0.1- 0.1- 0.6-  سنگزغال
 2.3- 1.5- 1.6- 1.6- 1.1- 0.5- 0.5- 0.6-  برق

 1091.6- 1157.4- 1153.7- 1187.3-1174.0-1094.2- 916.5- 887.3- كل صادرات 
 11.3- 7.9- 3.7- 0.2- 0.2- 0.2- 0.1- 0.4-  حامل سوخت المللي هاي بين كشتي

 1493.1 1353.21453.7 1056.31136.01239.1 999.0 933.7 عرضه كل انرژي اوليه
         بخش تبديالت

 4.1- 12.3- 18.9- 25.6- 22.7- 21.4- 14.0- 14.4-  انتقاالت
 247.3- 224.3- 211.5- 194.7- 187.1- 179.7- 173.3- 163.6- : )نفت و برق( تبديل

 7.5- 13.0- 9.2- 7.7- 14.3- 24.2- 20.4- 19.2-  هاپااليشگاه
 239.8- 211.3- 202.2- 187.0- 172.8- 155.6- 153.0- 144.4-  هانيروگاه

 2.8- 3.2- 3.1- 3.2- 3.1- 3.2- 3.3- 3.6-  سنگ تبديل زغال
 123.7- 129.8- 120.8- 112.4- 92.1- 83.6- 77.7- 69.3- :مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال توزيع

 94.3- 100.1- 92.9- 86.6- 68.6- 62.0- 57.5- 51.1-  )4(هاي نفت و گاز پااليشگاه
 28.5- 28.6- 26.8- 24.6- 22.3- 20.4- 18.9- 16.9-  ها نيروگاه
 1.0- 1.2- 1.1- 1.1- 1.2- 1.2- 1.3- 1.3-   ساير

 377.9- 369.7- 354.2- 335.9- 305.0- 287.9- 268.3-250.8- تبديالت كل مصرف بخش 

 1115.1 1084.0 998.9 903.2 831.0 768.4 730.7 682.3  ي يكل مصرف نها
 955.7 975.8 916.9 842.1 778.7 724.6 691.6 639.7  كل مصرف نهايي انرژي 

 119.4 108.3 82.0 61.1 52.3 43.8 39.1 43.2  كل مصرف نهايي غير انرژي

هاي قبل، به علت عدم دسترسي به اين آمار در سال. ها و مراتع در كشور به دست آمده استاين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل) 1
، 1384-85هـاي   اين سازمان ضمن بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چـوب طـي سـال               1386در سال   .  اعمال گرديده است   1384اين تغييرات در سال     

با در نظر گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سوخت جايگزين خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگـل نـشين توسـط                در ساليان اخير    اعالم نموده كه    
  . به ميزان قابل توجهي كاسته شده استو خار  زغال چوب و بوته ،رژي، ميزان مصرف هيزمهاي اجرايي متولي تأمين اناين سازمان و ديگر دستگاه

 و  ها در پااليشگاه  MTBEواردات   به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و            الزم   .گردد نيز مي  MTBEواردات  و  شامل مبادالت سوآپ نفت خام      ) 2
  . عادن واردات فرض گرديده است، ميزان مصرف اين محصول مهاپتروشيمي

  . شودميسوآپ نفت خام ها، صادرات مايعات و ميعانات گازي و مبادالت شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي) 3
  .باشند ارقام مقدماتي مي      . گرددهاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله ميهاي نفت، گاز، ايستگاهمربوط به پااليشگاهها گاز مصرفي پااليشگاه) 4



    جداول ترازنامه انرژي كل كشور 

    

  

41

  

  ) ميليون بشكه معادل نفت خام(                                                                            هاي به تفكيك بخشيكل مصرف نها : )1-25(جدول  

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381  1380 شرح
  ي يمصرف نها
 هاي نفتي   فرآورده

        

 82.8 90.2 90.5 90.9 89.4 93.8 104.0 99.4 تجاريعمومي و  ،خانگي
 73.0 65.0 60.7 60.1 54.9 57.0 56.1 55.0 صنعت

 269.8 258.5 267.0 252.3 233.4 220.8 208.9 194.4 حمل و نقل
 27.9 26.1 26.1 23.7 23.1 23.4 22.0 23.9  كشاورزي

 79.9 70.7 51.7 34.7 27.8 20.7 17.5 21.2 مصارف غيرانرژي 
 533.5 510.4 496.1 461.7 428.7 415.7 408.6 393.8 هاي نفتي  كل مصرف فرآورده

         گازطبيعي 

 277.1 289.0 263.6 225.5 214.1 183.7 171.2 145.0   و تجاري، عموميخانگي
 148.6 141.8 106.1 95.1 84.5 73.3 62.9 59.6 صنعت 

 11.6 6.6 3.3 1.9 0.5 0.05 0.03 0.03  حمل و نقل
 1.5 1.1 0.3 - - - - -  كشاورزي 

 37.7 34.1 27.2 23.0 22.5 21.7 20.7 21.5 مصارف غيرانرژي 
 476.5 472.5 400.5 345.5 321.7 278.7 254.8 226.1 كل مصرف گازطبيعي 

         سنگ زغال

 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07  و تجاري، عموميخانگي
 1.3 1.0 1.0 1.1 1.0 0.3 0.3 0.3  صنعت 

 1.8 3.5 3.1 3.4 2.0 1.4 0.8 0.5 مصارف غيرانرژي 
 3.1 4.6 4.2 4.5 3.1 1.7 1.2 0.9 سنگكل مصرف زغال

         )1(زيست توده جامد 

 5.6(2) 5.6(2) 11.8(2) 11.8(2) 1.5 1.8 2.0 2.6  و تجاري، عموميخانگي

 5.6 5.6 11.8 11.8 1.5 1.8 2.0 2.6 جامد ده زيست توكل مصرف 
          برق

 49.4 47.3 44.5 40.6 37.3 34.8 32.1 30.2   و تجاري، عموميخانگي
 32.0 30.5 28.7 26.8 26.5 24.6 22.0 20.4 صنعت 

 0.1 0.1 0.08 0.06 0.05 0.01 0.01 0.01  حمل و نقل
 12.5 10.4 10.4 9.7 9.1 8.2 7.3 6.5  كشاورزي

 2.4 2.7 2.7 2.5 3.1 2.8 2.7 2.4 ساير مصارف 
 96.4 90.9 86.4 79.7 76.0 70.4 64.1 59.5 كل مصرف برق
 1115.1 1084.0 998.9 903.2 831.0 768.4 730.7 682.8 ي يكل مصرف نها
 995.7 975.8 916.9 842.1 778.7 724.6 691.6 639.7  ي انرژي يكل مصرف نها
 119.4 108.3 82.0 61.1 52.3 43.8 39.1 43.2 انرژي  غير ييكل مصرف نها

  . گرددجامد شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامي ميزيست توده  )1
قبل، هاي به علت عدم دسترسي به اين آمار در سال. ها و مراتع در كشور به دست آمده است سرشماري سازمان جنگلحاين رقم براساس آخرين نتايج طر) 2

، 1384-85هـاي    اين سازمان ضمن بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چـوب طـي سـال               1386در سال   .  اعمال گرديده است   1384تغييرات در سال     اين
ن توسـط  با در نظر گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سوخت جايگزين خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگـل نـشي              در ساليان اخير    اعالم نموده كه    

  . به ميزان قابل توجهي كاسته شده استو خار هاي اجرايي متولي تأمين انرژي، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته اين سازمان و ديگر دستگاه
   .باشند ارقام مقدماتي مي  
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  ) ليون بشكه معادل نفت خاممي(                        هاي انرژيهاي مختلف به تفكيك حاملمصرف انرژي  بخش : )1-26(جدول 

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
          و تجاري ، عمومي خانگي
 82.8 90.2 90.5 90.9 89.4 93.8 104.0 99.4 هاي نفتي  فرآورده

 277.1 289.0 263.6 225.5 214.1 183.7 171.2 145.0 گازطبيعي 
 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07  سنگزغال

 5.6 5.6 11.8 11.8 1.5 1.8 2.0 2.6 زيست توده جامد 
 51.8 49.9 47.2 43.1 40.4 37.6 34.8 32.6  )1( برق

 417.4 434.7 413.2 371.3 345.5 316.9 312.1 279.6 كل مصرف انرژي 
  

         صنعت 

 73.0 65.0 60.7 60.1 54.9 57.0 56.1 55.0  هاي نفتي  فرآورده
 148.6 141.8 106.1 95.1 84.5 73.3 62.9 59.6 گازطبيعي 

 1.3 1.0 1.0 1.1 1.0 0.3 0.3 0.3  سنگ زغال
 32.0 30.5 28.7 26.8 26.5 24.6 22.0 20.4  برق

 254.8 238.3 196.5 183.1 167.0 155.3 141.3 135.3 كل مصرف انرژي 
  

         حمل و نقل 

 269.8 258.5 267.0 252.3 233.4 220.8 208.9 194.4 هاي نفتي  فرآورده
 11.6 6.6 3.3 1.9 0.5 0.05 0.03 0.03 گازطبيعي 

 0.1 0.1 0.1 0.06 0.05 0.01 0.01 0.01  برق
 281.6 265.2 270.4 254.3 234.0 220.8 209.0 194.4 كل مصرف انرژي 

  
          كشاورزي

 27.9 26.1 26.1 23.7 23.1 23.4 22.0 23.9  هاي نفتي  فرآورده
 1.5 1.1 0.3 - - - - -  گازطبيعي 

 12.5 10.4 10.4 9.7 9.1 8.2 7.3 6.5 برق
 41.9 37.6 36.8 33.4 32.2 31.6 29.3 30.4  كل مصرف انرژي 

  
         مصارف غير انرژي 

 79.9 70.7 51.7 34.7 27.8 20.7 17.5 21.2  هاي نفتي  فرآورده
 37.7 34.1 27.2 23.0 22.5 21.7 20.7 21.5  گازطبيعي 

 1.8 3.5 3.1 3.4 2.0 1.4 0.8 0.5  سنگ زغال
 119.4 108.3 82.0 61.1 52.3 43.8 39.1 43.2 كل مصرف انرژي 
 1115.1 1084.0 998.9 903.2 831.0 768.4 730.7 682.8  كل مصرف نهايي

 995.7 975.8 916.9 842.1 778.7 724.6 691.6 639.7 ي انرژي يكل مصرف نها
 119.4 108.3 82.0 61.1 52.3 43.8 39.1 43.2 كل مصرف نهايي غيرانرژي 

   .باشند   ارقام مقدماتي مي                 .  گرددشامل ساير مصارف برق نيز مي) 1
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توليد انرژي اوليه به تفكيك منابع      :  (1-11) نمودار
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(درصد) سهم حامل هاي انرژي در مصرف نهايي       :  (1-12) نمودار
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نمودار  ( 13-1)  : مصرف نهايي به تفكيك بخش ها     
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  ) درصد(                                                                            هاي انرژي در عرضه انرژي اوليهسهم انواع حامل : )1-27(دول ج

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
    عرضه انرژي اوليه -1

 توليد 
        

 66.16 67.09 69.00 71.27 72.49 73.82 73.67 77.22 نفت خام 
 33.16 31.91 29.69 27.45 26.86 25.47 25.64 22.19 گازطبيعي 

 0.32 0.33 0.32 0.34 0.28 0.28 0.30 0.27 سنگزغال
 0.23 0.23 0.51 0.52 0.07 0.09 0.11 0.15  زيست توده جامد 

 0.12 0.44 0.46 0.42 0.30 0.33 0.27 0.17 انرژي آبي
 * * * * * * * *  ديدپذيرهاي تجانرژي

 100.00 100.00100.00 100.00100.00100.00100.00100.00 كل توليد انرژي اوليه
         نسبت واردات به عرضه كل انرژي اوليه

 2.37 3.25 3.86 2.65 3.41 4.23 2.02 0.65  )1(نفت خام 
 5.09 4.50 5.15 4.33 4.31 3.18 2.31 1.82 هاي نفتي فرآورده

 2.98 2.67 2.92 2.63 3.25 3.42 3.33 3.05  گازطبيعي 
 0.27 0.31 0.30 0.22 0.20 0.29 0.32 0.36 سنگزغال
 0.07 0.07 0.11 0.10 0.11 0.08 0.06 0.05  برق

 10.78 10.81 12.33 9.94 11.28 11.20 8.04 5.92 كل واردات
         نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

 43.62 46.14 48.26 51.04 54.34 54.32 52.43 50.23 )2(هاي نفتي  فرآوردهنفت خام و 
 1.22 1.46 1.56 1.32 1.04 1.09 0.46 0.13 گازطبيعي 

 0.01 * 0.01 0.01 0.03 * 0.01 0.03  سنگزغال
 0.09 0.06 0.07 0.07 0.05 0.03 0.03 0.04  برق

 44.95 47.66 49.90 52.44 55.46 55.45 52.93 50.42 كل صادرات 
 نسبت بخش تبديالت به -2

          عرضه كل انرژي اوليه

 0.28 0.85 1.40 2.07 2.00 2.02 1.40 1.54  انتقاالت 
 16.57 15.43 15.63 15.72 16.47 17.02 17.35 17.52 ):نفت و برق (تبديل

 0.50 0.90 0.68 0.62 1.26 2.29 2.04 2.06  هاپااليشگاه
 16.06 14.54 14.94 15.09 15.21 14.73 15.31 15.46  هانيروگاه

 0.19 0.22 0.23 0.26 0.28 0.30 0.33 0.38  سنگ تبديل زغال
 8.29 8.93 8.92 9.07 8.11 7.91 7.78 7.42  : مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع

 6.31 6.88 6.86 6.99 6.04 5.87 5.76 5.47  )3(هاي نفت و گاز پااليشگاه
 1.91 1.97 1.98 1.99 1.96 1.93 1.90 1.81  ها اهنيروگ
 0.07 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13 0.14  ساير

 25.31 25.43 26.18 27.11 26.85 27.25 26.86 26.87 كل مصرف در بخش انرژي
 74.69 74.57 73.82 72.89 73.15 72.75 73.14 73.13 كل مصرف نهايي 

ها  در پااليشگاه  MTBEو واردات     الزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد            .گردد مي MTBE و واردات    شامل مبادالت سوآپ نفت خام    ) 1
  .ها، ميزان مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده استو پتروشيمي

  .شودميت خام ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي و مبادالت سوآپ نفشامل صادرات گاز مايع پتروشيمي) 2
  . گرددتقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله نيز مي هايايستگاهگاز، هاي نفت، ها مربوط به پااليشگاهگاز مصرفي پااليشگاه) 3

  .رقم ناچيز است *    .باشند ارقام مقدماتي مي  
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  ) درصد(                                                               انرژي هاي سهم مصرف كنندگان نهايي در كل مصرف حامل : )1-28(جدول 

  1387  1386  1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
         هاي نفتي   فرآورده

 15.53 17.66 18.24 19.69 20.86 22.57 25.45 25.23 تجاريعمومي و  ،خانگي
 13.68 12.73 12.23 13.02 12.81 13.72 13.74 13.97 صنعت

 50.58 50.65 53.83 54.64 54.46 53.11 51.13 49.35 حمل و نقل
 5.24 5.11 5.26 5.13 5.38 5.62 5.39 6.06  كشاورزي

 14.98 13.85 10.43 7.52 6.49 4.97 4.29 5.38 مصارف غيرانرژي 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 هاي نفتي  كل مصرف فرآورده

  
          گازطبيعي 

 58.15 61.16 65.80 65.27 66.56 65.89 67.20 64.13   و تجاري، عموميخانگي
 31.19 30.01 26.50 27.52 26.27 26.30 24.67 26.36  صنعت 

 2.44 1.39 0.82 0.56 0.16 0.02 0.01 0.01  حمل و نقل
 0.31 0.24 0.08 - - - - -  كشاورزي 

 7.92 7.21 6.79 6.66 7.01 7.80 8.12 9.50 مصارف غيرانرژي 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف گازطبيعي 

  
 سنگ زغال

        

 2.20 1.50 1.64 1.51 2.23 3.97 5.63 7.86  و تجاري، عموميخانگي
 41.05 21.50 24.08 23.51 33.73 17.06 25.21 37.56  صنعت 

 56.74 76.99 74.28 74.97 64.04 78.97 69.15 54.58 رژي مصارف غيران
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 سنگكل مصرف زغال

  
 )1(زيست توده جامد 

        

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  و تجاري، عموميخانگي
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 د جامزيست توده كل مصرف 

  
           برق

 51.28 51.98 51.55 50.91 49.07 49.45 50.04 50.72   و تجاري، عموميخانگي
 33.15 33.56 33.19 33.69 34.86 34.95 34.26 34.23 صنعت 

 0.15 0.11 0.10 0.08 0.07 0.01 0.01 0.02  حمل و نقل
 12.92 11.43 12.02 12.15 11.98 11.68 11.40 10.96  زيكشاور

 2.50 2.92 3.14 3.18 4.01 3.91 4.28 4.07 ساير مصارف 
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف برق

  . گرددجامد شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامي ميزيست توده ) 1
  .باشند  مقدماتي ميارقام  
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  ) درصد(                                                                                                             ها در كل مصرف نهايي سهم بخش : )1-29(جدول 

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
         هاي نفتي   فرآورده

 7.43 8.32 9.06 10.06 10.76 12.21 14.23 14.55 تجاريعمومي و  ،يخانگ
 6.54 5.99 6.08 6.65 6.61 7.42 7.68 8.06 صنعت

 24.20 23.85 27.63 27.93 28.09 28.73 28.59 28.46 حمل و نقل
 2.51 2.41 2.61 2.62 2.78 3.04 3.01 3.50  كشاورزي

 7.16 6.52 5.18 3.84 3.35 2.69 2.40 3.10 مصارف غيرانرژي 
 47.84 47.09 49.66 51.12 51.59 54.09 55.92 57.68 هاي نفتي  كل مصرف فرآورده

  
          گازطبيعي 

 24.85 26.66 26.38 24.97 25.77 23.90 23.44 21.23   و تجاري، عموميخانگي
 13.33 13.08 10.62 10.53 10.17 9.54 8.60 8.73  صنعت 

 1.04 0.60 0.33 0.21 0.06 0.01 - -  حمل و نقل
 0.13 0.10 0.03 - - - - -  كشاورزي 

 3.38 3.14 2.72 2.55 2.71 2.83 2.83 3.15  مصارف غيرانرژي 
 42.73 43.59 40.10 38.25 38.71 36.28 34.87 33.11 كل مصرف گازطبيعي 

  
 سنگ زغال

        

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01  و تجاري، عموميخانگي
 0.11 0.09 0.10 0.12 0.12 0.04 0.04 0.05  صنعت 

 0.16 0.32 0.31 0.38 0.24 0.18 0.12 0.07  مصارف غيرانرژي 
 0.28 0.42 0.42 0.50 0.37 0.22 0.17 0.13 سنگكل مصرف زغال

  
         )1 (زيست توده جامد

 0.50 0.52 1.18 1.30 0.18 0.24 0.27 0.38  و تجاري، عموميخانگي
 0.50 0.52 1.18 1.30 0.18 0.24 0.27 0.38 جامد زيست توده كل مصرف 

  
           برق

 4.43 4.36 4.46 4.49 4.49 4.53 4.39 4.42   و تجاري، عموميخانگي
 2.87 2.82 2.87 2.97 3.19 3.20 3.01 2.98 صنعت 

 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 * * *  حمل و نقل
 1.12 0.96 1.04 1.07 1.10 1.07 1.00 0.95  كشاورزي

 0.22 0.24 0.27 0.28 0.37 0.36 0.38 0.35 ساير مصارف 
 8.65 8.39 8.65 8.82 9.15 9.17 8.77 8.71 كل مصرف برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00100.00  جمع
  . گردددامي ميجامد شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت زيست توده ) 1

  .باشند ارقام مقدماتي مي  



    جداول ترازنامه انرژي كل كشور 

    

  

47

  

   هاهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخشسهم حامل : )1-30(جدول 
  ) درصد(

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
          و تجاري ، عمومي خانگي
 19.84 20.74 21.90 24.48 25.88 29.60 33.32 35.54 هاي نفتي  فرآورده

 66.38 66.48 63.79 60.73 61.98 57.95 54.87 51.85 گازطبيعي 
 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  سنگزغال

 1.34 1.29 2.85 3.17 0.44 0.58 0.63 0.92 زيست توده جامد
 12.42 11.48 11.43 11.61 11.68 11.86 11.16 11.65  )1(  برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 
  

 صنعت 
        

 28.63 27.27 30.88 32.83 32.90 36.74 39.74 40.67  هاي نفتي  فرآورده
 58.32 59.51 54.01 51.93 50.61 47.21 44.49 44.04 گازطبيعي 

 0.50 0.41 0.51 0.58 0.62 0.19 0.22 0.24  سنگ زغال
 12.54 12.81 14.59 14.66 15.87 15.86 15.55 15.05  برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 

  
 حمل و نقل 

        

 95.83 97.49 98.75 99.22 99.75 99.98 99.98 99.98 هاي نفتي  فرآورده
 4.12 2.47 1.22 0.75 0.23 0.02 0.02 0.01 گازطبيعي 

 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 * * 0.01  برق
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 

  
  كشاورزي

        

 66.73 69.41 70.87 70.99 71.69 73.96 75.06 78.57  هاي نفتي  فرآورده
 3.52 2.96 0.92 - - - - -  گازطبيعي 

 29.75 27.63 28.21 29.01 28.31 26.04 24.94 21.43 برق
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 كل مصرف انرژي 

  
 مصارف غير انرژي 

        

 66.92 65.30 63.05 56.80 53.16 47.23 44.91 49.12  هاي نفتي  فرآورده
 31.60 31.46 33.15 37.65 43.08 49.66 52.93 49.78  گازطبيعي 

 1.48 3.25 3.79 5.56 3.76 3.11 2.16 1.10  سنگ زغال
 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  كل مصرف انرژي

  .  گرددشامل ساير مصارف برق نيز مي) 1
  .رقم ناچيز است *    .باشند ارقام مقدماتي مي  



          

  

  

 1387رازنامه انرژي سال ت 48

  

  

  ي هاي عمده اقتصاد انرژاطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخص : )1-31(جدول 
  ) درصد(

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
          :هاي اقتصاد انرژي  شاخص-1

 1.47 1.47 1.59 1.53 1.53 1.53 1.53 1.68 جمعيت كل كشور

 0.39 6.66 6.61 6.94 6.43 7.82 8.20 3.28 توليد ناخالص داخلي

 2.71 7.43 9.21 9.07 7.55 5.73 7.00 1.14 انرژي اوليهكل عرضه 

 2.05 6.42 8.89 8.14 7.46 4.77 8.13 2.85 مصرف نهايي انرژي كل 

 2.87 8.52 10.60 8.69 8.15 5.15 7.02 0.06-  كل مصرف نهايي 

 5.17 5.87 8.19 6.69 8.47 9.07 8.36 7.26 توليد برق كل كشور 

          

          

          : هاي سرانه   شاخص-2

 1.07- 5.11 4.94 5.33 4.83 6.19 6.57 1.57 اخلي توليد ناخالص د

 1.22 5.87 7.50 7.43 5.93 4.14 5.39 0.53- انرژي اوليهكل عرضه 

 0.57 4.88 7.18 6.51 5.84 3.19 6.50 1.14  مصرف نهايي انرژي كل 

 1.38 6.94 8.87 7.05 6.52 3.57 5.40 1.72-  كل مصرف نهايي

 3.65 4.33 6.50 5.09 6.84 7.43 6.73 5.49  توليد برق

          

          

ها به توليد   نسبت شاخص-3

 :ناخالص داخلي
        

 2.31 0.73 2.43 2.00 1.05 1.94- 1.11- 2.07- انرژي اوليهكل عرضه 

 1.65 0.22- 2.13 1.13 0.96 2.83- 0.07- 0.42- مصرف نهايي انرژيكل 

 2.47 1.74 3.74 1.64 1.61 2.47- 1.09- 3.24-  كل مصرف نهايي 

 4.76 0.74- 1.48 0.23- 1.92 1.16 0.15 3.86  توليد برق

  .باشند ارقام مقدماتي مي  



    جداول ترازنامه انرژي كل كشور 

    

  

49

  

  رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء : )1-32(جدول 
  ) درصد(

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
         توليد 

 1.39- 2.12 1.13- 5.16 5.32 14.21 6.13- 4.93- نفت خام 
 3.91 12.89 10.46 9.32 13.12 13.19 13.71 5.14 گازطبيعي 

 2.63- 6.92 1.81- 27.21 7.03 7.94 8.45 14.99- سنگ زغال
 0.01 52.56- (1) ♦ 16.66- 7.37- 23.68- 1.98-  جامد زيست توده 
 72.18- 1.53- 13.45 51.51 4.25- 37.27 59.26 38.54 انرژي آبي

 36.93 14.38 76.72 52.66 67.54 8.53- 10.18- 7.81-  هاي تجديدپذيرانرژي
 0.01- 5.04 2.12 6.96 7.26 13.97 1.60- 2.84- كل توليد
         واردات
 25.07- 9.51- 58.80 15.19- 13.30- 121.12 234.99 32.08  )2 (نفت خام
 16.23 6.15- 29.82 9.67 45.86 45.47 35.83 57.38 هاي نفتي فرآورده

 14.57 1.52- 21.02 11.62- 2.19 8.58 16.90 37.37  گازطبيعي 
 11.94- 12.55 47.58 20.05 25.08- 5.74- 5.79- 0.25- سنگزغال
 8.57- 27.51- 21.95 3.96- 45.74 52.34 31.23 ♦  برق

 2.42 5.85- 35.54 3.93- 8.36 47.25 45.24 39.81 كل واردات
         صادرات 

 5.45- 0.43 3.46- 0.47 7.29 18.08 2.72 10.43-  )3 (هاي نفتي نفت خام و فرآورده
 16.13- 1.85- 20.94 34.91 2.85 167.91 257.02 - گازطبيعي 

 126.91 69.82- 59.44 68.74- ♦ 12.10- 80.29- 88.25  سنگزغال
 53.78 9.17- 0.54 50.21 100.00 14.96 23.85- 22.00  برق

 5.69- 0.32 2.83- 1.13 7.29 19.39 10.163.29- كل صادرات 
          

 43.63 110.67 ♦ 6.45- 29.17 33.33 64.94- 83.96-  حامل سوختالمللي هاي بين كشتي
 2.71 7.43 9.21 9.07 7.55 5.73 7.00 1.14 عرضه كل انرژي اوليه

          تبديالتشبخ
 66.61- 34.84- 25.99- 12.85 6.15 53.04 3.18- 11.35-    الت انتقا
 10.26 6.08 8.60 4.09 4.08 3.69 5.97 6.30 ): نفت و برق (تبديل

 42.35- 40.88 19.85 46.07- 40.79- 18.56 6.04 17.63-  هاپااليشگاه
 13.50 4.49 8.14 8.24 11.04 1.71 5.96 10.57  هانيروگاه
 12.56- 3.87 4.33- 2.13 1.05- 2.86- 8.13- 2.64-  سنگ تبديل زغال

 4.73- 7.52 7.47 21.97 10.20 7.54 12.17 4.89مصارف بخش انرژي و تلفات انتقال و توزيع 
 5.81- 7.77 7.19 26.30 10.66 7.76 12.55 3.50  )4 (هاي نفت و گاز پااليشگاه
 0.60- 6.92 8.74 10.30 9.49 7.68 11.91 10.10  ها نيروگاه

 13.34- 1.23 0.91 7.90- 1.03- 4.04- 0.31 3.52-  يرسا
 2.23 4.36 5.46 10.12 5.95 7.30 6.96 4.58 كل مصرف در بخش انرژي

 2.87 8.52 10.60 8.69 8.15 5.15 7.02 0.06-   كل مصرف نهايي
هاي قبل، به علت عدم دسترسي به اين آمار در سال.  استها و مراتع در كشور به دست آمدهاين رقم براساس آخرين نتايج طرح سرشماري سازمان جنگل) 1

، 1384-85هـاي   اين سازمان ضمن بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چـوب طـي سـال               1386در سال   .  اعمال گرديده است   1384اين تغييرات در سال     
خت جايگزين خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگـل نـشين توسـط      با در نظر گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سو          در ساليان اخير    اعالم نموده كه    

  .به ميزان قابل توجهي كاسته شده استو خار هاي اجرايي متولي تأمين انرژي، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته اين سازمان و ديگر دستگاه
ها  در پااليشگاه  MTBE دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات          الزم به ذكر است كه به     . گردد مي MTBEشامل مبادالت سوآپ نفت خام و واردات        ) 2

  .ها، ميزان مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده استو پتروشيمي
  .شودميها و صادرات مايعات و ميعانات گازي و مبادالت سوآپ نفت خام شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي) 3
  .گرددهاي تقويت فشار و سوخت ديزل ژنراتورهاي خط لوله نيز ميايستگاهگاز، هاي نفت،  به پااليشگاهها مربوطگاز مصرفي پااليشگاه) 4

  .  درصد رشد داشته است300بيش از   ♦    .باشند ارقام مقدماتي مي  
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  ) درصد(                                                     هاي مختلفهاي انرژي در بخشرشد ساالنه مصرف نهايي حامل : )1-33(جدول 

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
  ي يمصرف نها
 هاي نفتي   فرآورده

        

 8.12- 0.38- 0.43- 1.64 4.67- 9.78- 4.63 2.00- تجاريعمومي و  ،خانگي
 12.29 7.07 0.96 9.42 3.71- 1.60 2.05 4.87 صنعت

 4.37 3.19- 5.85 8.07 5.74 5.67 7.49 5.97 حمل و نقل
 7.06 0.02 10.14 2.73 1.29- 6.16 7.86- 5.95-  كشاورزي

 13.02 36.66 49.06 24.74 34.62 17.77 17.23- 50.00- مصارف غيرانرژي 
 4.51 2.90 7.45 7.70 3.13 1.73 3.75 2.77- هاي نفتي  كل مصرف فرآورده

  
         گازطبيعي 

 4.11- 9.64 16.88 5.31 16.59 7.25 18.12 4.97  ي و تجار، عموميخانگي
 4.81 33.60 11.63 12.52 15.26 16.62 5.50 4.60- صنعت 

 77.16 99.13 71.51 262.49 ♦ 40.61 15.12 114.43  حمل و نقل
 32.33 227.45 - - - - - -  كشاورزي 

 10.78 25.22 18.25 2.03 3.74 5.06 3.72- 21.09 مصارف غيرانرژي 
 0.86 17.79 15.93 7.40 15.41 9.39 12.72 3.55  مصرف گازطبيعي كل
  

         سنگ زغال

 - - - - - - - 53.33-  و تجاري، عموميخانگي
 30.31 2.71- 5.26- 2.64 252.24 4.08- 6.29- 2.21-  صنعت 

 49.70- 12.96 8.37- 72.37 44.50 61.85 76.89 58.77-  مصارف غيرانرژي 
 31.75- 8.97 7.51- 47.24 78.17 41.75 39.60 46.70-  سنگالكل مصرف زغ

  
          )1 (زيست توده جامد

 0.01 52.56- (2) ♦ 16.66- 7.37- 23.68- 1.98-  و تجاري، عموميخانگي
 0.01 52.56- (2) ♦ 16.66- 7.37- 23.68- 1.98-زيست توده جامد كل مصرف 

  
          برق

 4.60 6.13 9.76 8.75 7.10 8.56 6.39 5.58   و تجاري، عموميخانگي
 4.73 6.43 6.80 1.30 7.64 12.10 7.90 4.80 صنعت 

 44.68 17.80 33.06 20.74 ♦ 7.38 24.92- 33.85  حمل و نقل
 19.89 0.02 7.27 6.33 10.72 12.51 12.23 21.12  كشاورزي

 9.29- 2.12- 7.02 17.01- 10.89 0.15 13.48 9.67 ساير مصارف 
 6.03 5.25 8.39 4.84 7.92 9.87 7.83 6.98 كل مصرف برق
 2.87 8.52 10.60 8.69 8.15 5.15 7.02 0.06- ي يكل مصرف نها
 2.05 6.42 8.89 8.14 7.46 4.77 8.13 2.85  ي انرژي يكل مصرف نها

 10.28 31.97 34.27 16.75 19.59 11.99 9.47-29.59- كل مصرف نهايي غيرانرژي
  . گرددجامد شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامي ميتوده زيست ) 1
  هاي قبل، به علت عدم دسترسي به اين آمار در سال. ها و مراتع در كشور به دست آمده است سرشماري سازمان جنگلحاين رقم براساس آخرين نتايج طر) 2

، 1384-85هـاي   اين سازمان ضمن بازنگري و اصالح واحد مصرف زغال چوب طي سـال             1386در سال   .  اعمال گرديده است   1384اين تغييرات در سال     
با در نظر گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سوخت جايگزين خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگل نشين توسـط              در ساليان اخير    اعالم نموده كه    

  . به ميزان قابل توجهي كاسته شده استو خار ژي ، ميزان مصرف هيزم، زغال چوب و بوته هاي اجرايي متولي تأمين انراين سازمان و ديگر دستگاه
  . درصد رشد داشته است300بيش از   ♦    .باشند ارقام مقدماتي مي  
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  ) درصد(                                                                                       هاي مختلفرشد ساالنه مصرف انرژي در بخش : )1-34(جدول 

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
           و تجاري ، عموميخانگي
 8.12- 0.38- 0.43- 1.64 4.67- 9.78- 4.63 2.00- هاي نفتي  فرآورده

 4.11- 9.64 16.88 5.31 16.59 7.25 18.12 4.97 گازطبيعي 
 - - - - - - - 53.33-  سنگزغال

 0.01 52.56- - ♦ 16.66- 7.37- 23.68- 1.98- زيست توده جامد 
 3.86 5.66 9.60 6.80 7.38 7.90 6.91 5.87  )1( برق

 3.97- 5.21 11.26 7.48 9.01 1.55 11.63 2.39 كل مصرف انرژي 
  

         صنعت 

 12.29 7.07 0.96 9.42 3.71- 1.60 2.05 4.87 هاي نفتي  فرآورده
 4.81 33.60 11.63 12.52 15.26 16.62 5.50 4.60- عي گازطبي
 30.31 2.71- 5.26- 2.64 252.24 4.08- 6.29- 2.21-  سنگ زغال
 4.73 6.43 6.80 1.30 7.64 12.10 7.90 4.80  برق

 6.95 21.26 7.32 9.66 7.53 9.91 4.43 0.45 كل مصرف انرژي 
  

         حمل و نقل 

 4.37 3.19- 5.85 8.07 5.74 5.67 7.49 5.97 هاي نفتي  فرآورده
 77.16 99.13 71.51 262.49 ♦ 40.61 15.12 114.43 گازطبيعي 

 44.68 17.80 33.06 20.74 ♦ 7.38 24.92- 33.85  برق
 6.19 1.94- 6.36 8.64 5.98 5.68 7.49 5.98 كل مصرف انرژي 

  
          كشاورزي

 7.06 0.02 10.14 2.73 1.29- 6.16 7.86- 5.95-  هاي نفتي  فرآورده
 32.33 227.45 - - - - - -  گازطبيعي 

 19.89 0.02 7.27 6.33 10.72 12.51 12.23 21.12 برق
 11.36 2.12 10.32 3.75 1.83 7.75 3.55- 1.22- كل مصرف انرژي 

  
         مصارف غير انرژي 

 13.02 36.66 49.06 24.74 34.62 17.77 17.23- 50.00-  هاي نفتي  فرآورده
 10.78 25.22 18.25 2.03 3.74 5.06 3.72- 21.09  گازطبيعي 

 49.70- 12.96 8.37- 72.37 44.50 61.85 76.89 58.77-  سنگ زغال
 10.28 31.97 34.27 16.75 19.59 11.99 9.47- 29.59- كل مصرف انرژي 
 2.87 8.52 10.60 8.69 8.15 5.15 7.02 0.06- ي يكل مصرف نها

 2.05 6.42 8.89 8.14 7.46 4.77 8.13 2.85  ي انرژي يمصرف نهاكل 
 10.28 31.97 34.27 16.75 19.59 11.99 9.47- 29.59-  كل مصرف نهايي غيرانرژي

  . گرددشامل ساير مصارف برق نيز مي) 1
  . درصد رشد داشته است300بيش از   ♦    .باشند ارقام مقدماتي مي  
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  نفت: دوم بخش 
  

  كليات - 2- 1
. هاي رسوبي وجود دارندهاي مايع است كه به صورت ذخاير زيرزميني در صخرهاي از هيدروكربننفت تركيب پيچيده

هاي خام، از ساير خوراك به غير از نفت. گردندهاي نفتي از آن توليد ميخام مهمترين بخش از اين ماده است كه فرآورده نفت
 اي ازطيف گسترده. گرددهاي نفتي استفاده ميز مانند نفت مصنوعي و ميعانات گازي جهت توليد فرآوردهپااليشگاه ني

ها جهت مقاصد خاصي ها مانند بنزين موتور و روغنتعدادي از اين فرآورده. شوندخام توليد مي هاي نفتي از نفتفرآورده
  . شوندهاي حرارتي استفاده ميفت كوره به عنوان سوختها مانند نفت گاز و نگردند و ديگر فرآوردهتوليد مي

و مركز آمار  (OECD)هاي اقتصادي و توسعه ، سازمان همكاري(IEA)المللي انرژي براساس تعاريف آژانس بين
 2گردد، شامل بندي مي خام در ستون خاصي طبقه آنچه كه در تهيه تراز انرژي به عنوان نفت (Eurostat)اتحاديه اروپا 
  : شودگروه زير مي

  ، )نفت غير معمول(ها خام، مايعات و ميعانات گازي، و ساير هيدروكربن   توليدات اوليه نفت شامل نفت-
  . ها و نفت مصنوعي خوراك پااليشگاه1هاشامل افزودني) هاورودي به پااليشگاه(  توليدات ثانويه نفت -

هاي نفتي اختصاص دارد كه اين ستون توليدات ثانويه خروجي دههمچنين در تهيه تراز انرژي ستون ديگري به فرآور
  .گيرداز پااليشگاه را در بر مي

  : توليدات اوليه نفت
تركيبات اصلي آن شامل هيدروژن و كربن . شودبه مواد اوليه استخراج شده از ميادين نفتي گفته مي: خام نفت -

خام بسته به نقاط مختلف پيدايش ذخاير، داراي انواع  نفت. گرددرو به آن هيدروكربن اطالق مياست و از اين
اين مشخصه يكي از عوامل اصلي در . گوناگوني است و هيدروكربن موجود در آن از سبك تا سنگين متغير است

خام حاوي  خام سنگين و نفت خام حاوي هيدروكربن سنگين، نفت نفت. گرددخام محسوب مي تعيين قيمت نفت
هايي خام در زمان استخراج حاوي ناخالصي در عين حال نفت. شودخام سبك ناميده مي نفتهيدروكربن سبك، 

خام بيشتر باشد ميزان گوگرد موجود در آن بيشتر  هر قدر غلظت و چگالي نفت. باشدمانند نمك و گوگرد نيز مي
  . گرددترش اطالق ميخام  خام شيرين و داراي گوگرد بيشتر، نفت خام حاوي گوگرد كمتر، نفت به نفت. است

 هستند كه در دما و فشار مخزن به صورت نيمايعات و ميعانات گازي تركيبات هيدروكرب :مايعات و ميعانات گازي -
مايعات و ميعانات گازي شامل پروپان، بوتان، پنتان، . باشندگاز موجودند و از طريق ميعان قابل استحصال مي

  . شوند اتان را شامل نميگردند، اما متان وهگزان و هپتان مي
سنگ و  سازي زغالشامل نفت به دست آمده از قطران نفت، شل نفتي، مايعات حاصل از مايع: هاساير هيدروكربن -

اصطالح نفت . باشند مي2هاي حل شوندهمايعات حاصل از فرآيند تبديل گازطبيعي به بنزين، هيدروژن و روغن
  .ددگرغير معمول نيز به آنها اطالق مي

   : 3 )هاورودي به پااليشگاه(توليدات ثانويه نفت 
ها به آنها افزوده و يا تركيبات غير شيميايي هستند كه جهت تعديل و بهبود خواص سوختي ساير فرآورده :هاافزودني -

 
1 ) Additives / blending components 
2 ) Emulsified Oils   
3 ) Secondary Products (Inputs to Refinery)  
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  .ETBE1 و )MTBEمانند (، اتر )متانول و اتانول(ها مانند الكل گردند مانند اكتان و ستان، و اكسيژنهمخلوط مي
خام اوليه به دست نيامده بلكه از تركيبات  منظور نفتي است كه از نفت: ها خوراك پااليشگاه2نفت مصنوعي -

هاي تواند جايگزين مشتقات نفتي به ويژه روغنباشد كه مينفت مصنوعي نفتي مي. شيميايي تهيه شده است
در حقيقت نفت . گردندجايگزيني نفت تهيه ميجويي در نفت و يا براي اين تركيبات جهت صرفه. نفتي گردد

هاي نفتي مصنوعي نفتي است كه قبالً طي فرآوري خاصي در پتروشيمي تهيه شده و خود براي تبديل به فرآورده
  . گرددو يك يا چند تركيب نفتي به پااليشگاه ارسال مي

  : 3 )هاخروجي از پااليشگاه(توليدات ثانويه 
به غير از . شوندها توليد ميخام و در پااليشگاه هاي نفتي عمدتاً از نفتفرآورده. گردندميهاي نفتي شامل فرآورده

ترين عمده. گرددهاي نفتي توليد ميها كه از آنها نام برده شد نيز فرآوردهخام از ميعانات گازي و ساير خوراك پااليشگاه نفت
 هواپيما، نفت يع، نفتا، بنزين موتور، سوخت سبك و سنگين جت، بنزينهاي نفتي شامل گاز پااليشگاه، اتان، گاز مافرآورده

  . باشندسفيد، نفت كوره، نفت گاز، انواع روغن، قير و پارافين مي
  
  خام ذخاير نفتميادين و   - 2- 2

 01/137 با احتساب كشف منابع جديد، 1387خام و ميعانات گازي كشور در پايان سال  مجموع ذخاير قابل استحصال نفت
  . دهد درصد كاهش نشان مي4/0 ميليون بشكه و معادل 610ميليارد بشكه بوده كه نسبت به سال قبل از آن، به ميزان 

  
   1382-87هاي سالپايان قابل استحصال ايران در ذخاير هيدروكربوري مايع  : )2-1(جدول   

  1387 1386 1385 1384 1383 1382 شرح
 137.01 137.62 138.22 136.16 137.66 132.74  )ميليارد بشكه(زي خام، مايعات و ميعانات گانفت

 84 84 85 85 87 86  )1() سال(عمر ذخاير 

  . و عدم كشف ذخاير جديدقبل اساس توليد سال  گازي كشور بر خام و ميعاناتعمر ذخاير يعني زمان اتمام ذخاير قابل استحصال نفت) 1
  

  )ميليارد بشكه(                                                          1387سال پايان ايران در ايع ذخاير هيدروكربوري م : )2-2(جدول   

  شرح  ميزان ذخاير 
 ذخيره نهايي ذخاير اوليه

تا پايان انباشتي كل توليد 
  1387سال 

باقيمانده قابل استحصال در 
  1387سال  ابتداي

 86.70 57.90 144.59 537.41  خام نفت
  خشكي  16.57 6.38 22.95 65.87  مايعات و ميعانات گازي

 103.27 64.28 167.54 603.28  جمع 
 13.69 6.79 20.48 123.78  خام نفت

  دريايي  20.05 0.82 20.87 48.20  مايعات و ميعانات گازي
 33.74 7.60 41.35 171.98  جمع 
 100.39 64.69 165.07 661.19  خام نفت
  جمع  36.62 7.2 43.82 114.07  عات و ميعانات گازيماي

 137.01 71.88 208.89 775.26  جمع 

 
1 ) Ethyl Tertiary Butyl Ether  
2 ) Synthetic Oils 
3 ) Secondary Oil Products  
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 درصد در 6/24 درصد در مناطق خشكي و 4/75خام و ميعانات گازي  نفتباقيمانده از كل ذخاير قابل استحصال 
خام و مايعات و ميعانات  ت درصد از نف4/89 حدود 1387اين در حالي است كه تا پايان سال . مناطق دريايي قرار دارند

  . درصد آن از منابع دريايي تأمين شده است6/10گازي مورد نياز كشور از مناطق خشكي و تنها 
 دست اجراهايي به منظور توسعه ميادين نفتي توسط شركت مهندسي و توسعه نفت در  ، پروژه1387 در سال 

  .باشد كه در ذيل توضيحاتي در مورد آنها ارائه شده است مي
 به شركت نفت فالت قاره تحويل شد، ولي وجود برخي از 1387اين پروژه در سال  :پروژه توسعه ميدان نفتي درود

در راستاي برطرف كردن اين موانع جلسات متعددي با پيمانكار برگزار مشكالت مانع از ادامه روند اين پروژه گرديد و 
  . درصد بوده است2/99، 1387پيشرفت فيزيكي اين طرح تا پايان سال . شده است

 اينچ انتقال گاز 32اين پروژه از دو طرح توسعه ميادين نفت و گاز سلمان و خط لوله  :پروژه توسعه ميدان سلمان
هاي نفتي،  در طرح توسعه ميادين نفت و گاز سلمان، عمليات حفاري تمامي چاه. عسلويه تشكيل شده است - يسير

هاي گازي جديد باقي مانده  به اتمام رسيده و تنها اسيدكاري چاههاي گازي جديد هعمليات تزريق گاز به چاه نفت و چا
 آن باقي مانده است كه در حال ياندازي بخش دريايپايه و عرشه تمامي سكوهاي ميدان در دريا نصب شده و تنها راه. است

ده و انجام كار نهايي در بخش نصب خطوط اندازي بوهاي تقويت فشار جزيره سيري در مراحل راهايستگاه. باشد انجام مي
انجام كارهاي تعميري در بخش كمپرسورهاي . لوله صادرات گاز به دليل تأخير در نصب سكوها به تعويق افتاده است
. هاي نفتي به پايان رسيده استهاي چند راههتزريق گاز در حال انجام است و كارهاي نوسازي در بخش سه پايه

  . درصد بوده است56/98 معادل 1387ژه تا پايان سال پيشرفت فيزيكي پرو
اندازي بخش دريا به پايان رسيده است و نصب  عسلويه نيز عمليات لوله -ي اينچ انتقال گاز سير32 در خط لوله 

پيشرفت فيزيكي اين .  باقي مانده استيبرداري مجدد از بخش درياي و نقشه free Soanاسپول در يك طرف، تست لوله، 
  . درصد بوده است85، 1387ژه تا پايان سال پرو

 انجام مطالعات اوليه در خصوص كليه ميادين به اتمام :پروژه طرح مطالعات افزايش توان توليد ميادين نفتي جنوب
انجام توسعه ميادين به جز ميدان منصور به شركت مناطق ، )MDP(طرح جامع توسعه رسيده است و پس از تهيه 

مهندسي و نگاري سه بعدي ميادين پازنان و رگ سفيد توسط شركت  اكنون، لرزه هم. ار گرديده استخيز جنوب واگذ نفت
 و 73/73، به ترتيب معادل 1387پيشرفت فيزيكي ميادين پازنان و رگ سفيد تا پايان سال . شود اجرا ميتوسعه نفت 

  . درصد بوده است55/94
و احداث كانال دايك حفاظتي توسط  دوم و ترميم كانال انحرافي روبي فاز اول و مين :پروژه توسعه ميدان آزادگان

توان به احداث فاز يك و دو  باشد مي هايي كه در حال انجام مي از جمله فعاليت. شركت مارون بنا به اتمام رسيده است
ني و محيطي، انجام بررسي ف هاي دسترسي، آمايش منطقه، انجام خدمات نظارت و پايش فاكتورهاي زيست دهجا

 اينچ به دليل آماده نبودن 36كارهاي اجرايي خط لوله . خام و احداث آموزشگاه فني اشاره كرد آوري نفت ي جمعداقتصا
هاي مشترك ميادين آزادگان،  هاي ايجاد زيرساخت همچنين ابالغ شروع به كار در خصوص پروژه. لوله متوقف شده است

هاي كاري   پكيجبهاي ارتباطي ميادين آزادگان، يادآوران و جفير در قال دهيادآوران، جفير و آزادگان شمالي و احداث جا
EPC1  وEPC2  درصد بوده است16/44، معادل 1387پيشرفت فيزيكي طرح تا پايان سال . شده استنجام ا .  

ل گيرد كه پس از انجام مرحله او عمليات توسعه ميدان در دو مرحله صورت مي :پروژه توسعه ميدان بند كرخه
هدف .  الزم، مرحله بعد اجرا خواهد شدهايسازي مخزني، مطالعه و بررسي نتايج، تهيه گزارش و ارائه پيشنهاد شامل مدل

 حلقه چاه توصيفي و تعمير و 2نگاري سه بعدي، حفاري  اصلي از انجام اين طرح برداشت اطالعات، پردازش و تعبير لرزه
محيطي، عمليات   زيستاتهاي مطالع در حال حاضر فعاليت. باشد مي MDPتكميل يك حلقه چاه موجود و نهايتاً تهيه 
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  .نگاري سه بعدي و نظارت بر آن آغاز گرديده است لرزه
توان به  هايي كه در خصوص اين طرح به پايان رسيده است مي از جمله فعاليت :پروژه توسعه ميدان منصوري

در . برداري اشاره كرد خام و ارتقاي واحد موجود بهره  انتقال نفتنگاري، مطالعه مخزن، حفاري، خط هاي كاري لرزه بسته
از اهداف . باشد حال حاضر، احداث كارخانه جديد، فازهاي مهندسي، كارهاي اجرايي و تداركات و خريد در حال انجام مي

 39/83، معادل 1387پيشرفت فيزيكي اين طرح در سال . باشد خام در روز مي  هزار بشكه نفت100اين پروژه، توليد 
  .درصد بوده است

 انجام گرديده 1387هايي كه در خصوص اين پروژه در سال  از جمله فعاليت :پروژه توسعه ميدان مسجد سليمان
 حلقه چاه، تعيين پيمانكار در خصوص انجام مطالعات جامع مخزن، 5 حلقه چاه، آزمايش 9توان به حفاري  است مي

زدايي به پيمانكار و اجراي عمليات  برداري و نمك زدايي، تحويل واحد بهره برداري و نمك تنفيذ قرارداد احداث واحد بهره
  . درصد بوده است29/90، معادل 1387پيشرفت فيزيكي اين پروژه تا پايان سال . ژئوتكنيك اشاره كرد

 به اتمام 2008در سال  قرارداد توسعه ميدان با يك شركت چيني ،در بخش بيع متقابل :پروژه توسعه ميدان يادآوران
 )FEED(كار طراحي مهندسي پايه ه پايان رسيده و ب )BOD(عمليات مباني طراحي براساس گزارش پيمانكار . رسيده است

پيشرفت . ها در دست تهيه است در بخش منابع داخلي، استراتژي قراردادي و طراحي ابتدايي چاه. باشد در حال اجرا مي
  . است درصد بوده71/96 و در بخش منابع داخلي 83/90، در بخش بيع متقابل 1387فيزيكي طرح تا پايان سال 

، تصميم گرفته شد تا توسعه ميدان با استفاده از منابع 1387در سال  ):آذر و چنگوله(پروژه مطالعه بلوك اناران 
به دنبال آن كار . ه اتمام رسيد ب1387روبي ميدان در اسفندماه سال  رو پاكسازي و مين از اين. داخلي مستقالً شروع شود

همچنين در خصوص . باشد  حلقه چاه در شرف شروع مي15 )سلر(ها ساخت محوطه چاههاي دسترسي و  ساخت جاده
ميدان چنگوله، پاكسازي آن آغاز شده است و همزمان با آن مطالعات مهندسي، برنامه حفاري و در كل، برنامه جهت توسعه 

  .ميدان آغاز خواهد گرديد
هاي بالروس نفت و توسعه پترو   با شركت1386قرارداد بيع متقابل اين طرح در سال  :پروژه توسعه ميدان جفير

الزم به ذكر .  اخذ شده است1387ايران به امضاء رسيده، همچنين مجوز هيأت مديره شركت ملي نفت ايران در سال 
همچنين . پاكسازي اراضي ميدان به پايان رسيده است، قرارداد بخش بيع متقابل نافذ گشته و 1387است كه در سال 

پيشرفت فيزيكي اين طرح تا پايان . قراردادهاي احداث جاده اصلي و مشاور طرح به پيمانكاران مربوط ابالغ شده است
  . درصد بوده است55/70، معادل 1387سال 

نگاري  اكنون لرزه هم. ر دستور كار استهاي زيربنايي د در بخش منابع داخلي، اجراي پروژه :پروژه آزادگان شمالي
سازي محل كالسترها و احداث  نگاري، آماده محيطي، نظارت بر روند لرزه سه بعدي، مطالعات پايه و ارزيابي اثرات زيست

طرح در حال نهايي شدن است و عمليات  MDPهاي دسترسي در حال اجراست و همچنين در بخش بيع متقابل،  جاده
  .اين بخش به زودي آغاز خواهد شدتوسعه ميدان در 

برداري نفتي در فاز اول اين  يق گاز و نيز ساخت واحد بهرهزرهاي توصيفي، توليدي و ت حفاري چاه :پروژه دارخوين
االرضي مربوط به بخش تزريق گاز شامل تداركات اقالم شركتي، خطوط لوله و  پروژه به پايان رسيده است و كارهاي سطح

هاي حفاري  همچنين فعاليت.  اول گاز در حال انجام است)ترين(مجموعه واحدها و تأسيسات  نصب  حجيم و نيزوادم
برداري نفت در فاز دوم در حال انجام  االرضي مربوط به تزريق گاز و واحد بهره هاي سطح ها به اتمام رسيده و فعاليت چاه
 درصد 26/97، معدل 1387اين طرح تا پايان سال پيشرفت فيزيكي .  عمليات ساخت پل نيز به پايان رسيده است.است

  .بوده است
 در حال حاضر در ايران، در حوضه جنوبي درياي خزر مطالعات اكتشافي كاملي صورت گرفته و :ذخاير درياي خزر
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بر اين اساس، . هاي اكتشافي مشخص گرديده استبراي نخستين بار، ساختارهاي محتمل نفتي اين منطقه براي حفاري
بيني شده در اين دريا وجود دارد و از آنجا  بلوك كوچك و بزرگ پيش46 بلوك از 8ال وجود نفت و گاز در حداقل احتم

 متري از سطح آب قرار دارند، لذا براي انجام عمليات حفاري 800 تا 500در اعماق ) به جز رودسر(ها كه اين بلوك
  . اور نياز استهاي نيمه شن اكتشافي در آنها به دكلي مناسب نظير دكل

البرز جزو اولين و بزرگترين  - ن  سكوي حفاري نيمه شناور ايرا: البرز–طرح سكوي حفاري نيمه شناور ايران 
و به مرحله آغاز شد  در شهرستان نكا 1380ساخت اين طرح در سال . آيد ها در سطح منطقه خاورميانه به شمار مي پروژه

 البرز، ساخت سه فروند شناور  -نپروژه بزرگ سكوي حفاري نيمه شناور ايرا 3ساخت اين دكل در قالب . اجرا در آمد
و پروژه پايگاه پشتيباني عمليات نفتي در طرح جامع و در ) 3 و 2، 1هاي  كاسپين(پشتيباني چند منظوره لنگرانداز 

هاي افي و حفاريهدف اصلي ساخت سكوي حفاري نيمه شناور، انجام عمليات اكتش. هاي ضربتي تدوين شده است طرح
توان خاطر نشان كرد كه انجام طرح مذكور، ضروريات و نيازهاي كشور را چه در حال حاضر و در واقع مي. توليدي است

هاي برداري ايران از ثروت عظيم در آبسازد و زمينه الزم را براي بهرهچه در آينده در امر اكتشاف و توليد برطرف مي
 1000سكوي حفاري با قابليت انجام عمليات حفاري اكتشافي در آبهاي عميق تا عمق .  كردعميق اين دريا فراهم خواهد

البرز آزمايشات مربوط به غلطش و  -نسكوي ايرا.  متر از بستر دريا طراحي گرديده است6000متر از سطح دريا و تا 
اكنون آماده برداشت سهم  همعمليات حفاري را در خاك كف دريا با موفقيت در حوضچه آرامش پشت سر گذاشته و 

) 2 و 1كاسپين (كش و پشتيباني  ، ساخت دو فروند شناور يدك1387در سال . هاي مازندران است نفت ايران از آب
 عمليات ،همچنين در اين سال. جهت انجام عمليات حفاري به اتمام رسيده استالبرز  -ن سكوي نيمه شناور حفاري ايرا
  .  متري درياي خزر انجام شده است800ن سكو به صورت آزمايشي و در عمق حفاري يك حلقه چاه توسط اي

 به دليل 29 و 8، 7، 6هاي نگاري شده و بلوك تاكنون يك سوم كل درياي خزر جنوبي از سواحل ايران تا باكو لرزه
 در 29لويت اول و بلوك بلوك ششم، در او. انداند در اولويت برنامه اكتشافي ايران قرار گرفتهاهميت زيادي كه داشته

  . اند البرز براي انجام عمليات اكتشافي در درياي خزر واقع شده -ن اولويت بعدي سكوي نيمه شناور ايرا
  

  ساختارهاي مهم شناسايي شده در جنوب درياي خزر  : )2-3(جدول 

 بلوك
  عمق

 )متر زير سطح دريا(
  نفت در جاي احتمالي

 )معادل ميليون بشكه(
 دودهموقعيت در مح

 مشترك با جمهوري آذربايجان 20000 500 )البرز (1
  هاي درياي خزر درصد آب22 تا 17در محدوده  3000 800  )چالوس (29
  هاي درياي خزر درصد آب14در محدوده  3000 750  6

  هاي درياي خزر درصد آب17در محدوده  2550 700  )نور و رويان (24
  هاي درياي خزر درصد آب11در محدوده  1500 600  )رامسر (23
  نزديك ساحل ايران 1400 550  8
  هاي درياي خزر درصد آب17در محدوده  900 750  7

  نزديك ساحل ايران  500 80  ) رودسر (18
 - 32850  -  جمع

  
هاي نفت و گاز ايران با كشورهاي  ي و خشكي در برخي حوزهيوجود مرز مشترك دريا :ميادين مشترك نفتي

ويژه همسايگان غرب و جنوب غربي سبب گرديده تا اين مسأله از اهميت زيادي برخوردار گردد، به طوري همسايه، به 
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با توجه به تالش گسترده كشورهاي همسايه براي . برند كه در بيشتر مواقع از آن به عنوان خط مقدم صنعت نفت نام مي
ساليان اخير طرح افزايش برداشت عادالنه از تمامي هاي مشترك، ايران نيز طي دسترسي هرچه سريعتر به ذخاير ميدان

هاي به عمل آمده از وضعيت ميادين نفت و  طي بررسي. ميادين مشترك با كشورهاي همسايه را به اجرا درآورده است
در حال حاضر، اين ميادين يا در حال . گردد مي مشاهده  نوع وضعيت وگاز ايران در دو بخش ميادين خشكي و دريايي د

، وضعيت ميادين مشترك واقع در مناطق خشكي و دريايي در سال )2-4(در جدول . سعه هستند يا در حال توليدتو
باشد كه از اين   ميليارد بشكه مي8/96خام درجا حدود طبق اين جدول ميزان ذخاير نفت.  نشان داده شده است1387
از عمده مواردي كه مانع از دستيابي به اهداف . دي است درصد آن مربوط به ميادين توسعه نيافته غير تولي7/27، ميزان
هاي محدود  توان به ظرفيت شود مي هاي مشترك نفت و گاز ايران مي جمله توسعه و به توليد رساندن همه حوزه از نهايي 

يايي ترين ميادين نفتي مشترك ايران و كشورهاي همسايه در مناطق در عمده. اجرايي، سياسي و اقتصادي اشاره كرد
هاي خارجي به  گذاري رو نياز به سرمايه طلبد، از اين هاي بسيار هنگفتي را مي اند كه توسعه اين ميادين، هزينهواقع شده

 ميدان نفتي مشترك بين ايران و كشورهاي همسايه وجود 18در مجموع  ،1387در سال . شود وضوح در آن ديده مي
 ميدان مشترك نفتي در 11 در مجاورت كشور عراق در غرب كشور و  ميدان مشترك نفتي7دارد كه از اين تعداد، 

ابوظبي، دوبي (عربستان سعودي، كويت، عمان، قطر، امارات متحده عربي : فارس از جمله  مجاورت كشورهاي حاشيه خليج
  . قرار دارند) و شارجه

  
  1387ل  وضعيت ميادين نفتي مشترك واقع در مناطق خشكي و دريايي در سا :)2-4(جدول 

 )ميليون بشكه (خام در جانفت )1( وضعيت ميدان   كشور همسايه ميدان

 2673.69  توليد در حال   عراق  دهلران 
 346.00  توليددر حال   عراق  پايدار غرب 
 647.89  توليددر حال   عراق  نفت شهر
 52854.23  توليددر حال   عراق  آزادگان 
 18324.15  توليدي  فته، غيرتوسعه نيا  عراق  يادآوران

 453.00  توليدي توسعه نيافته، غير  عراق  اروند

  :مناطق خشكي

 4205.00  توليدي توسعه نيافته، غير  عراق  ذر آ
 3274.91  توليد در حال   عربستان سعودي  فروزان 
 5158.76  توليددر حال   ابوظبي   سلمان 
 135.29  توليددر حال   شارجه   مبارك
 216.96  توليددر حال   وبي د  نصرت
 4674.28  توليددر حال   قطر    رشادت

 534.20  توليدي توسعه نيافته، غير  عربستان سعودي  اسفنديار
 160.40  توليدي توسعه نيافته، غير    دبي -امارات   فرزام 
 168.10  توليدي توسعه نيافته، غير  كويت   آرش 

 810.00  ي توليد در حال توسعه، غير  عمان   هنگام 
 -  توليدي توسعه نيافته، غير  امارات   صالح شمالي 

  :مناطق دريايي

 2195.35  توليدي توسعه نيافته، غير  قطر   اليه نفتي پارس جنوبي 
  . باشدمنظور وضعيت ميدان از لحاظ توليد، انعقاد قرارداد، تكميل عمليات اجرايي و غيره مي) 1
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با توجه به نقش و اهميت انرژي در دنياي امروز و موازنه :  1اي ميادين نفت سنگين و فوق سنگينهاي توسعهطرح
ها به ويژه در  اين چالش. هاي جديدي روبروست بين تقاضا و توليد، صنعت نفت بيش از هر زمان ديگري با چالش

عارف مانند هاي غير مت هاي عميق و توليد انواع نفت توليد نفت سنگين، توليد نفت از زير آب: هاي مختلفي از جمله زمينه
الزم به ذكر است، بيش از دو سوم ذخاير باقيمانده نفت در دنيا به نوعي نفت . هاي فوق سنگين است بيتومن و نفت

هاي خاص  برداري، پيچيدگي شوند و از نظر توليد و بهره هاي گوناگون در طبيعت يافت مي سنگين هستند كه با گرانروي
هاي  شود، چالش عمده، دستيابي به روش سنگين در نقاط مختلف دنيا يافت ميدر حاليكه نفت . باشند خود را دارا مي

اين در . باشد توليد آن با كمترين مقدار سرمايه و در عين حال قابل قبول از نظر استانداردهاي حفاظت محيط زيست مي
اي  ا معيارها و مراحل پايه با اين وجود هر دوي آنها بست،اخاص خود حالي است كه توليد نفت سبك نيز داراي مشكالت 

در ايران نيز، تاكنون به رغم وجود مخازن عظيم نفت سنگين، اين . روبرو هستندبرداري  يكساني در زمينه توليد و بهره
مخازن به دليل مشترك نبودن ميادين آن با كشورهاي همسايه و نيز وجود منابع عظيم نفت سبك، كمتر مورد توجه 

 مخازن نفت سبك در مراحل توليد ثانويه خود قرار دارند و در آينده نزديك، با افت توليد در حال حاضر،. بوده است
به همين دليل و با توجه به افزايش تقاضاي جهاني نفت و به منظور ثابت نگهداشتن سهميه توليد . مواجه خواهند شد

تقريباً تمامي مخازن شناخته شده فعلي . شودنفت ايران در اوپك، نياز به توليد از مخازن نفت سنگين، بيشتر مشاهده مي
موند، زاغه، فردوس، پايدار، پايدار كوه: نفت سنگين و فوق سنگين در جنوب و جنوب غرب كشور قرار دارند كه عبارتند از

  .غرب، سوسنگرد، رامشير، سروش، نوروز و ميادين جديد يادآوران و آزادگان
  

  )ميليارد بشكه(                                                                      فت فوق سنگين ايران مشخصات برخي از ميادين ن) : 2-5(جدول 

 سازند ميدان
حجم نفت 

 درجا
درجه 
API  

سطح تماس آب و نفت 
 )متر زير سطح دريا(

ميزان گوگرد 
 )درصد وزني(

ميزان تخلخل 
 )درصد(

نوع سنگ 
 مخزن

  موندكوه  كربناته شكافدار 20-16 5 - 10-7 3.6  جهرم
  كربناته شكافدار 20-12 5 797 15-14 0.832  سروك

  كربناته شكافدار 8.2 5.5 - 15-14.6 1.2  پابده  زاغه
  كربناته شكافدار 14.34 3.9 - 16-6 2580.8  داريان
  كربناته شكافدار 12.68 3.9 - 16-6 29.4  گدوان
  كربناته شكافدار 12.81 3.9 - 16-6 14212.7  فهليان

  فردوس

  كربناته شكافدار 15.2 3.9 - 16-6 1631.5  سورمه

  
فارس   كيلومتري جنوب شرقي بوشهر و در امتداد خليج80اين ميدان، در : موندطرح توسعه ميدان نفتي كوه –

، در اين ميدان. گردد دهه قبل باز مي6حفاري اكتشافي اين ميدان به بيش از هاي سابقه فعاليت. واقع است
هاي برداشت نفت  آوري روش هدف از اجراي اين طرح، دستيابي به فن.  حلقه چاه حفر شده است7تاكنون 

هايي كه در اين از جمله فعاليت. باشد سنگين و فوق سنگين در مخازن كربناته شكافدار و توليد نفت مي
ت لرزه نگاري سه بعدي و م عمليانگاري سه بعدي، انجا  عمليات لرزهتوان به انجامميدان انجام شده است مي

، )نگاري سه بعدي ها و به عنوان مكمل روش لرزه به منظور مطالعه شكستگي( )SVSL(لرزه نگاري جانبي 
موند، انجام اقدامات اوليه هاي فرعي در منطقه، بازسازي و ترميم جاده جنوبي ميدان نفتي كوهاحداث جاده

 
  . باشدمي) متن (هاي مذكور عمدتاً شركت توسعه و مهندسي نفت مأخذ طرح)1
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رساني و ، احداث شبكه آب)جاده اصلي شمالي(سازي  عمليات جادهجهت برگزاري مناقصه به منظور اجراي 
، اجراي عمليات ساخت حوضچه 6، بازسازي حوضچه حفاري چاه موند 6بازسازي جاده دسترسي به چاه موند 

 جهت انجام عمليات مكش از چاه، انجام 6، انتقال دكل تعميراتي بر روي چاه موند 8حفاري چاه موند 
هاي به دست آمده از عمليات مكش، انعقاد قرارداد با شركت ملي حفاري جهت  روي نمونهآزمايشات الزم بر

 و انتقال دكل حفاري به موقعيت چاه، آغاز عمليات تعمير و تكميل چاه موند 6انجام عمليات حفاري چاه موند 
توان  انجام است، ميهايي كه در حال حاضر در حالاز جمله فعاليت.  اشاره كرد7 و ايمن نمودن چاه موند 6

 و 8، حفاري و تكميل چاه موند 6، تعمير و تكميل چاه موند )جاده اصلي شمالي(سازي اجراي عمليات جاده
  .توسعه آزمايشي ميدان را نام برد

اين ميدان در جنوب غربي ايران، در نزديكي بندر ديلم و در زير يال جنوبي : طرح توسعه ميدان نفتي زاغه –
توان به تأسيس يك  هايي كه در اين ميدان انجام شده مي از جمله فعاليت.  قرار گرفته استميدان رگ سفيد

شركت ايراني متعلق به شركت تات نفت موسوم به شركت تات نفت ايران، انعقاد قرارداد با شركت تات نفت، 
نگاري  ي لرزهآوري اطالعات توسط شركت تات نفت، انجام طراح خريد تجهيزات حفاري، تكميل مرحله جمع

 توسط گروه 1 بعدي براي ميادين زاغه و رگ سفيد به صورت مشترك، طراحي فضاي حلقوي چاه زاغه سه
طرح مطالعه  .سازي چاه اشاره كرد ايمنبراي مخازن طرح، طراحي لوازم و ابزار مورد نياز جهت فضاي حلقوي 
مرحله اول . ل از دو مرحله تشكيل شده استمهندسي و توسعه ميدان زاغه شامل سه فاز مجزا بوده كه فاز او

 زاغه و انجام اقدامات الزم جهت جلوگيري از رسوب واكس و آسفالتين، ارزيابي 1شامل تعمير و تعميق چاه 
نگاري سه  باشد، مرحله دوم آن به طور كلي شامل عمليات لرزه اينچ مي8مجدد ميدان و بررسي خطوط لوله 

 فاز دوم و سوم نيز به ترتيب شامل توسعه .باشدخام مي دان زاغه و انتقال نفت مي2بعدي، حفاري چاه شماره 
خام، دستيابي به  هدف از اجراي اين طرح ضمن توليد نفت. آزمايشي و توسعه نهايي ميدان زاغه است

  .باشد سازي نفت سنگين مي هاي فرآورش، انتقال و روان روش
 كيلومتري از ساحل ايران و 90فارس و در  بخش مركزي خليجاين ميدان در: طرح توسعه ميدان نفتي فردوس –

هاي اخير در اين ميدان هايي كه در سالاز جمله فعاليت.  كيلومتري جنوب شرقي بندر بوشهر قرار دارد190
محيطي ميدان با هدف تدوين مراحل توسعه  توان به انجام مطالعه مقدماتي و ارزيابي زيستصورت گرفته است، مي

و اعزام ) ايفازهاي توسعه(بندي پيشنهادي براي توسعه ميدان ريزي اجرايي، تهيه برنامه زمان و برنامهميدان
هدف از . نگاري شبه سه بعدي اشاره كرد كارشناس به ميدان فردوس جهت نظارت كارشناسي بر عمليات لرزه

. فت سنگين در ميادين فالت قاره استآوري استخراج، فرآورش و انتقال ن اجراي اين طرح، مطالعه در زمينه فن
  . باشدريزي فازهاي بعدي توسعه ميدان ميبيني شده است، برنامههايي كه در آينده براي اين ميدان پيشفعاليت

  
    اكتشاف- 2- 3

خام و گازطبيعي است و گام نخست توسعه در صنعت  اكتشاف منابع نفت و گاز، در واقع اساس و پشتوانه توليد نفت
عمليات اكتشاف داراي سه . شودهاي گازطبيعي و نفت اطالق مي اكتشاف به عمل رديابي اليه.رود به شمار مينفت 

پراكندگي مكان اكتشاف از اهميت . باشدمرحله برداشت اطالعات از مخزن، پردازش اطالعات و تعبير و تفسير آن مي
در حال حاضر تعيين راهبردهاي عمليات . ه است درصد از كشور اكتشاف صورت گرفت25در . زيادي برخوردار است

 منجر به كشف 1387هاي اكتشافي در سال نتيجه فعاليت. هاي وزارت نفت استاكتشاف و مديريت جامع آن از اولويت
افزايش (، ميدان جفير )شهبازان/ آسماري(، ميدان باالرود )فهليان(، ميدان اروند )دهرم(عسلويه شرقي  مخزن نفتي 7
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با اكتشاف . گرديد) بورگان/ كژدمي(بينالود ، ميدان )سروك(، ميدان جفير فهليان، ميدان بندر كرخه )و سروكايالم 
 ميليون بشكه 3/181 ميليارد مترمكعب گاز همراه و 4/91خام،   ميليون بشكه نفت5/9719هفت مخزن نفتي فوق 

   .مايعات و ميعانات گازي كشف گرديد
  

   1380-87هاي ن نفتي جديد طي سالاكتشاف ميادي : )2-6(جدول 
 ذخيره در جاي اوليه

  خامنفت  نام ميدان
 )ميليون بشكه(

  گاز همراه
 )ميليارد مترمكعب(

مايعات و ميعانات 
 )ميليون بشكه(گازي 

  سال اكتشاف

 1380 ● ● 470  توسن 
 1381 ● ● 6000   )افق خامي ميدان آزادگان(فهليان 

 1381 ● ● 77  افق خامي ميدان بينك 
 1381 ● ● 1526  تاقديس حسينيه در افق خامي 

 1382 ● ● 16837  )هاي سروك و فهليانافق( حسينيه و كوشك
 1383 ● ● 6289  )مخزن سروك(رامين 

 1384 39.61 (1) 39 687.5  مخزن خامي منصوري
 1385 326.2 97.6 4205  ميدان نفتي آذربنگستان و چنگوله شمال غربي 

 1385 18.4 5.3 313.1   خامي مخزن آب تيمور
 1385 111.3 10 2006   مخزن ايالم در ميدان بند كرخه 

 1385 8.2 1.7 350  ميدان اهواز ) داريان(مخزن خامي 
 1385 219.9 59.8 2386   مخزن آسماري ميدان پرنج

 1386 71.5 (3) 8.5 1693  )2( ايالم –آزادگان 
 1386 26.1 (3) 3.1 279  ) 4( گژدمي –افزايش آزادگان 
 1386 105.9 (3) 16.1 869  )5( سروك  –افزايش چنگوله 
 1387 35.1 6.2 503.6  )6() دهرم(عسلويه شرقي 

 1387 55.5 16.4 453  )7() فهليان(اروند 
 1387 90.7 52.6 1101  )8() شهبازان/ آسماري (باال رود 

 1387 ● ● 3635.1  )9() افزايش ايالم و سروك(جفير 
 1387 ● ● 734.8  )9(ليان  جفير فه

 1387 ● 15.5 2516  )10() سروك(بندر كرخه 
 1387 ● 0.7 776  )11() بورگان/ كژدمي (بينالود 

 - 1108.41 332.5 53707.1  جمع 
  . باشدتنها شامل مايعات هيدروكربوري مي) 1
  . باشديليون بشكه ميعانات گازي ذخاير قابل استحصال مي م3/7 ميليارد مترمكعب گاز همراه و 9/0خام،  ميليون بشكه نفت2/174شامل ) 2
  . باشدتنها شامل ميعانات گازي مي) 3
  . باشد ميليون بشكه ميعانات گازي ذخاير قابل استحصال مي6/6 ميليارد مترمكعب گاز همراه و 8/0خام،  ميليون بشكه نفت7/70شامل ) 4
  .باشد ميليون بشكه ميعانات گازي ذخاير قابل استحصال مي9/15ارد مترمكعب گاز همراه و  ميلي4/2خام،  ميليون بشكه نفت4/130شامل ) 5
  .باشد ميليون بشكه ميعانات گازي ذخاير قابل استحصال مي3/4 ميليارد مترمكعب گاز همراه و 8/0خام،  ميليون بشكه نفت7/61شامل ) 6
  .باشد ميليون بشكه ميعانات گازي ذخاير قابل استحصال مي1/4عب گاز همراه و  ميليارد مترمك2/1خام،  ميليون بشكه نفت1/33شامل ) 7
  .باشدميليون بشكه ميعانات گازي ذخاير قابل استحصال مي6/13 ميليارد مترمكعب گاز همراه و 2/3خام،  ميليون بشكه نفت177شامل ) 8
  . باشدخام ميتنها شامل نفت) 9

  . باشد ميليارد مترمكعب گاز همراه ذخاير قابل استحصال مي6/1خام،  ميليون بشكه نفت6/251شامل  )10
   .باشند ارقام  در دسترس نمي •                .باشد ميليارد مترمكعب گاز همراه ذخاير قابل استحصال مي08/0خام،  ميليون بشكه نفت1/99شامل ) 11
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اي در دست اجرا و در حال   توسعه-  و اكتشافي افيهاي اكتش در ذيل به طور اختصار، توضيحاتي در مورد بلوك
  . ارائه شده است1387برداري در سال  بهره

اين پروژه در منطقه فارسي در قسمت جنوب و جنوب غربي جزيره خارك  :فارسبلوك اكتشافي فارسي در خليج
نگاري قديمي، مطالعات   لرزه كيلومتر از خطوط2200هدف از اجراي اين پروژه، پردازش مجدد . باشددر دست اجرا مي

 كيلومتر و حفاري چهار 17000به وسعت  بعدي  و سه بعدينگاري دو  شناسي و ژئوفيزيكي، انجام عمليات لرزه زمين
  . باشدحلقه چاه مي

، طي ارزيابي اقتصادي ذخيره 1385در سال . اين پروژه در استان خوزستان واقع شده است :بلوك اكتشافي مهر
به ) با ريسك پيمانكار(گذاري خارجي ، با سرمايه1386وك مذكور اقتصادي تشخيص داده شد ولي در سال ميدان، بل

هاي اكتشافي در بلوك مهر در ناحيه شمال غربي اهواز در حال حاضر، توسعه فعاليت. ذخيره اقتصادي منتج نگرديد
  . توسط يك شركت اتريشي به پايان رسيده است

باشد كه دو حلقه از آن در اين بلوك داراي سه حلقه چاه اكتشافي قطعي مي :ر و فروزمه بلوك اكتشافي ايران
 20500توان پردازش تقريبياز اهداف اين پروژه مي. مهر واقع شده است بلوك فروز و يك حلقه چاه در بلوك ايران

اين پروژه تنها از نوع اكتشافي . بردشناسي را نام  نگار، تعبير و تفسير اين خطوط و مطالعات زمين كيلومتري خطوط لرزه
  .برداري رسيده است  به بهره1387با ريسك پيمانكار بوده و در سال 

توان به حفاري دو حلقه از اهداف اين پروژه مي. فارس قرار دارداين پروژه در ناحيه خليج :بلوك اكتشافي توسن
نگاري  شناسي، ژئوشيمي، ژئوفيزيك، انجام عمليات لرزه اف، مطالعات زمين چاه اكتشافي بر روي ميادين تفتان و سيري

اف و انجام عمليات پردازش مجدد   كيلومتر مربع بر روي ميادين تفتان و سيري490بعدي با وسعتي در حدود   سه
اين پروژه نيز تنها از نوع اكتشافي با ريسك .  كيلومتر را نام برد2570قبلي به وسعت  بعدي نگاري دو لرزهخطوط 

  . برداري رسيده است  به بهره1387 همچنين در سال پيمانكار بوده و
 شمال دهلران، -اين پروژه در استان ايالم، در نواحي مرزي ايران و عراق در حوزه موسيان : اكتشافي انارانبلوك

 حلقه چاه را نام برد توان حفاري حداقل پنجاز اهداف اين پروژه مي. چنگوله و شمال ارتفاعات كوه اناران واقع شده است
بعدي به  نگاري دو از ديگر اهداف اين پروژه، انجام عمليات لرزه. كه سه حلقه چاه اكتشافي و دو حلقه چاه توصيفي است

شناسي، ژئوشيمي،   كيلومتري و انجام مطالعات زمين1150نگاري  هاي لرزه كيلومتر، پردازش مجدد داده780وسعت 
  . باشد ميو غيرهژئوفيزيكي 

. باشد اين پروژه در حوضه رسوبي لرستان واقع در غرب ايران در دست اجرا مي:اي كوهدشتبلوك اكتشافي و توسعه
اين پروژه اي از اهداف  اختياري، توصيفي و توسعه-كشف و توسعه منابع اقتصادي هيدروكربوري در سه فاز اكتشافي قطعي

نگاري روي اين طرح صورت گرفته  مين چاه و تكميل عمليات لرزهفاري سو، اتمام عمليات ح1387در سال . باشدمي
  باشد  مي1388 تاريخ اتمام پروژه مذكور در سال .است

 درحال اتمام 1387در سال . باشد اين پروژه از نوع اكتشاف و توسعه توأم مي :اي ساوهبلوك اكتشافي و توسعه
  .  ر شده است ذك1388عمليات حفاري بوده و تاريخ تكميل آن نيز سال 
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. باشد هاي اكتشاف و توسعه توأم مي اين پروژه در استان سمنان واقع شده و از نوع پروژه :بلوك اكتشافي گرمسار
سنجي،  توان به حفاري دو حلقه چاه اكتشافي، انجام عمليات گرانياين پروژه ميهاي صورت گرفته در خصوص  از فعاليت

 كيلومتر 700موجود و انجام  بعدي نگاري دو  كيلومتر اطالعات لرزه630جدد شناسي، پردازش م انجام مطالعات زمين
 نگاري دو ، انجام پردازش خطوط لرزه1387آخرين وضعيت اين طرح در سال . بعدي اشاره كرد نگاري دو عمليات لرزه

دليل ممانعت سازمان اكتشاف بلوك گرمسار به .   ذكر گرديده است1389تاريخ اتمام اين طرح سال . باشد مي بعدي
  .حفاظت محيط زيست به تأخير افتاده است

هدف . باشد اين پروژه در اطراف شهر خرم آباد واقع در استان لرستان در دست اجرا مي:بلوك اكتشافي خرم آباد
 و ، توصيفي) اختياري-قطعي(از انجام اين پروژه، كشف و توسعه منابع اقتصادي هيدروكربوري در سه فاز اكتشافي 

بعدي و حفاري  اي دواي قديمي و اجراي خط لرزهشناسي، بازپردازش خط لرزه انجام مطالعات زمين. باشداي ميتوسعه
، پردازش و نمودارگيري و آزمايش بعدياي سه سه حلقه چاه اكتشافي، آزمايش و تكميل چاه، برداشت اطالعات خط لرزه

بعدي روي اين پروژه به  نگاري دو ، عمليات لرزه1387در سال . ن پروژه استچاه و حفاري دو حلقه چاه از ديگر اهداف اي
 1389تاريخ تكميل اين پروژه سال . گيري صورت گرفته است اتمام رسيده و در مورد انتخاب اولين مكان حفاري تصميم

  .باشد توسعه توأم ميو هاي اكتشاف  اين پروژه نيز از نوع پروژه. باشد مي
 كيلومترمربع در دست اجرا 8500فارس و به وسعت بيش از  بلوك اكتشافي دير در ناحيه خليج:يربلوك اكتشافي د

 نگاري دو كيلومتر از اطالعات لرزه9500توان مطالعه حداقل بيني گرديده است مي از اهداف اين پروژه كه پيش. باشدمي
 حفر چاه دوم بعدي و  نگاري سه ليات تكميلي لرزه حفر يك حلقه چاه اكتشافي در صورت مشاهده هيدروكربور، عم،بعدي

توان به انجام   در خصوص اين طرح صورت گرفته است، مي1387هايي كه در سال  از جمله فعاليت. اكتشافي را نام برد
وأم هاي اكتشاف و توسعه ت همچنين اين پروژه از نوع پروژه. اشاره كرد بعدي نگاري دو عمليات پردازش مجدد خطوط لرزه

  . ذكر شده است1390باشد و تاريخ اتمام آن، سال  يم
هدف از اين طرح، . اين بلوك در قسمت جنوبي دهلران در استان ايالم واقع شده است :بلوك اكتشافي دانان

آخرين فعاليت انجام شده در خصوص اين . باشد كيلومتري و حفاري يك حلقه چاه اكتشافي مي540بعدي  نگاري دو لرزه
. باشد جديد مي بعدي نگاري دو نگاري و آغاز مناقصه لرزه ، اتمام عمليات پردازش مجدد خطوط لرزه1387ه در سال پروژ

  .باشد هاي اكتشاف و توسعه توأم مي برداري خواهد رسيد و از نوع پروژه  به بهره1390اين پروژه در سال 
اي و  هاي منطقه اكتشاف نفت مغان از پروژه. ه است اين پروژه در استان اردبيل واقع شد:2 –بلوك اكتشافي مغان 

به اً محدوده اكتشافي اين بلوك حدود. ملي بوده و تأثير چشمگيري در پويايي اقتصادي و توسعه استان خواهد داشت
توان به  هاي انجام شده در خصوص اين پروژه، مي ، از جمله فعاليت1387در سال . باشد  كيلومتر مربع مي3200وسعت 

  .نگاري نسبت به حفر يك حلقه چاه اشاره كرد شناسي و مطالعات اوليه لرزه جام مطالعات تكميلي زمينان
  
  حفاري - 4-2

صنعت حفاري در ايران با . ، حفاري استباشد بر نيز مي گيرد و هزينه اكتشاف صورت مياي كه در  آخرين مرحله
 حدود يك قرن پيش توسط يك شركت انگليسي آغاز ورود يك دكل و حفر اولين حلقه چاه در منطقه مسجد سليمان
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. ريزي و شكل گرفت و تاكنون نيز ادامه دارد شد و بدين ترتيب صنايع عظيم نفت و گاز كشور با شروع به كار حفاري پايه
 هاي سنتي و متداولهاي فعلي حفاري و شيوههاي اخير، تأثيرات بسيار زيادي بر روشتحوالت سريع تكنولوژي در سال

شود جويي در وقت و هزينه و ايمني بيشتر در توليد نفت و گاز، سعي ميبر جاي گذاشته، به طوري كه امروزه براي صرفه
اجراي عمليات حفاري به منظور اكتشاف، توسعه، . وردهاي فني و علمي در اين صنعت استفاده شودĤاز آخرين دست
هاي تزريقي و انجام كليه خدمات تخصصي  تعمير آنها و ايجاد چاهبرداري از مخازن نفت و گاز و ترميم و توصيف و بهره

 دستگاه حفاري آغاز كرد كه 6شركت ملي حفاري ايران پس از انقالب اسالمي فعاليت خود را با . گيردمربوطه صورت مي
 3طق خشكي و  دستگاه حفاري مربوط به منا47 دستگاه حفاري رسيده، از اين تعداد، 56در حال حاضر اين تعداد به 

المللي هاي بين دستگاه در چارچوب پروژه56 دستگاه از اين 6همچنين . باشددستگاه حفاري مربوط به مناطق دريايي مي
  . كنندخشكي و دريايي فعاليت مي

 611 حلقه چاه شامل 1178، حفر 1387 تا 1380هاي نتيجه عمليات شركت ملي حفاري ايران در فاصله سال
ها، در  حلقه چاه تعميري است كه براي حفر اين چاه519 حلقه چاه اكتشافي و 48 توصيفي، -ايهحلقه چاه توسع

الزم به ذكر است كه شركت ملي حفاري ايران از ابتداي تأسيس خود تا . متر حفاري شده استكيلو 0/2560مجموع 
اين شركت در سال . يل نموده است حلقه چاه نفت و گاز حفاري و تكم2788متر در قالب كيلو 45/5991كنون معادل 

متر حفاري كرده كه نسبت به سال قبل از آن، در كيلو 6/391 حلقه چاه را با متراژي معادل 173، در مجموع 1387
هاي اين متر از كل حفاريكيلو 18حدود .  درصد افزايش داشته است1/13هاي حفاري شده معادل تعداد و متراژ چاه

  .  توصيفي انجام شده است-اي متر با هدف توسعهكيلو 339 اكتشافي و شركت در اين سال، با هدف
  

  1380-87هاي طي سالتوسط شركت ملي حفاري ايران هاي حفاري انجام شده  فعاليت : )2-7(جدول 
 هاي حفاري شدهچاه

 سال جمع  تكميلي-تعميراتي  اي توسعه اكتشافي

هاي  تعداد دكل
مورد استفاده 

تعداد  )1()سال/دكل(
 )حلقه چاه(

  متراژ 
 )متر(

  تعداد 
 )حلقه چاه(

  متراژ 
 )متر(

تعداد 
 )حلقه چاه(

  متراژ 
 )متر(

  تعداد 
 )حلقه چاه(

  متراژ 
 )متر(

1380  41 7 26684 64 211970 (2)49 22971 120 261625 
1381  40 6 24530 67 227870 (3)53 17009 126 269409 
1382  48 6 22640 67 246107 54 18919 127 287666 
1383)4(  48 7 26963 82 275525 63 29427 152 331914 

1384  49 4 16140.6 (5)88 (5)305688.6 63 23174.9 155 345004.1 
1385  50 6 21921 78 282508 88 21710 172 326139 
1386  55 6 23207 (5)81 (5)289036 66 33970 153 346213 
1387  55 6 18063 (5)84 (5)338649 83 34918 173 391630 

ها در طي يك سال مورد استفاده تعداد روزهايي كه دكل (.گرددهاي مورد استفاده برحسب ميزان كاركرد آنها در روزهاي سال محاسبه ميتعداد دكل) 1   
                    )  روز365/  اندقرار گرفته

                                                            حلقه چاه تعليقي4شامل ) 2
                     حلقه چاه تعليقي 16شامل ) 3
                            1384 تا خرداد 1383از آغاز سال ) 4
  . گرددهاي توصيفي نيز ميشامل چاه) 5
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  خامسازي استراتژيك نفت ذخيره- 5-2
سانات روزمره ناشي از خام و جلوگيري از نو انجام اين طرح، در جهت افزايش و تثبيت و استمرار توليد نفت

هدف اصلي از اجراي اين طرح، پشتيباني و تأمين انرژي كشور و استمرار . باشد مشكالت عملياتي مرتبط با توليد مي
هاي صادراتي و يا انجام همزمان اين موارد و همچنين هاي داخلي و يا انتقال آنها به پايانهخام به پااليشگاه انتقال نفت

 اين مخازن به ايجاد توازن ميان توليد، مصرف داخلي، رو وجود از اين. باشد د ميلي مناسب براي افراهاي شغ ايجاد فرصت
  .كند ها كمك ميخام به پااليشگاه صادرات و انتقال نفت

اند با مخازن استراتژيك در نوع  هاي عملياتي در مناطق نفت خيز كشور ساخته شدهمخازني كه براساس ضرورت
طرح احداث مخازن . اند ، طوري كه مخازن راهبردي براي مواقع خاص در نظر گرفته شدهباشند ت مياستفاده متفاو

ريزي  و در دو بخش مخازن فلزي و بتني و طي دو فاز مقدماتي و اجرايي برنامه1379خام، در اواخر سال  استراتژيك نفت
 مخزن فلزي و بتني اشاره كرد كه به منظور 17داث توان به اح هاي اجرايي اين طرح مي از جمله فعاليت. و آغاز گرديد

 اين .باشد  منطقه كشور از جمله اهواز، سيري، بهرگان، اميديه و گوره مي5خام در   ميليون بشكه نفت10سازي  ذخيره
 10خام در مناطق اهواز، بهرگان و سيري و   مخزن فلزي با ظرفيت كل سه ميليون بشكه نفت7طرح، در مجموع داراي 

 ميليون بشكه مربوط 9 كه باشد مي) گوره(خام در مناطق اميديه و بوشهر   ميليون بشكه نفت7زن بتني با ظرفيت كل مخ
  . به مناطق نفت خيز خشكي و يك ميليون بشكه مربوط به فالت قاره است

اران تسويه ، كليه مخازن فلزي تحويل گرديده، به دليل خاتمه مدت پيمان مخازن بتني با پيمانك1387 در سال 
 درصد و 33مخازن بتني اميديه با پيشرفت . حساب گرديده جهت ادامه كار مراحل تشريفات مناقصه در حال انجام است

در خصوص پست برق و خط انتقال برق مخازن بتني . روند درصد به مناقصه مي07/52مخازن بتني گوره با پيشرفت 
  . باشددرصد در حال اجراي كار مي 74/3گوره قرارداد منعقد گرديده و با پيشرفت 

  
    نفت ازدياد برداشت-6-2

خام، يكي از موارد ضروري و استراتژيك در چارچوب صنعت انرژي و اقتصاد در كشور  نگهداري از منابع و ذخاير نفت
. باشد اواني ميهاي ازدياد برداشت داراي اهميت فربوده و استفاده از روش مناسب براي توليد و به كارگيري صحيح از روش

باشد بلكه افزايش بازيافت نفت از حجم نفت قابل استحصال مخزن  هدف اصلي توليد صيانتي، نگهداري نفت در مخزن نمي
هاي علمي موجود و از طريق سه روش تزريق آب، تزريق گاز يا تزريق همزمان گاز و آب، به عالوه با  است كه براساس روش

 ميليون بشكه آب به ميادين نفتي تزريق شده 6/420، حدود 1387در سال . شود انجام ميهاي ويژه  آوري به كارگيري فن
 ميليون مترمكعب گاز در روز 7/77همچنين در اين سال .  برابر افزايش داشته است2/3است كه نسبت به سال قبل از آن 

   .ته است درصد كاهش داش4/11به ميادين نفتي تزريق شده است كه نسبت به سال قبل از آن 
  

  خام توليد، واردات و صادرات نفت - 7-2
 ميليون 2/605 ميليون بشكه بوده كه از اين ميزان 0/1470 حدود 1387خام كشور در سال  ميزان توليد نفت

 ميليون بشكه به طور مستقيم صادر گرديده 7/862هاي داخلي به مصرف رسيده و بشكه به عنوان خوراك در پااليشگاه
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هاي بندرعباس، آبادان، كرمانشاه، شيراز، اصفهان، اراك، تهران و م توليدي مناطق خشكي، خوراك پااليشگاهخا نفت. است
خام توليدي مناطق دريايي بهرگان، خارك و سيري جهت صادرات و منطقه الوان  همچنين نفت. سازد تبريز را فراهم مي

نسبت به هاي اخير اوپك خام ايران در پي سياستوليد نفتت. گرددنيز پس از تأمين خوراك پااليشگاه الوان، صادر مي
. كاهش داشته كه اين كاهش توليد هم از منابع خشكي و هم از منابع دريايي صورت گرفته است درصد 9/1سال گذشته 

هاي  لنگاهي به توليد متوسط در شركت نفت فالت قاره در سا. البته توليد مناطق دريايي اندكي بيشتر كاهش يافته است
اين افزايش توليد از ميادين فعال موجود حاصل . باشد اخير به روشني گوياي رشد پلكاني توليد نفت در اين شركت مي

شده كه داراي افت طبيعي توليد هستند، و اين در حالي است كه ميدان جديدي هم به مجموعه ميادين در حال توليد 
 هزار بشكه در روز كه 65/706 برابر است با 1387 فالت قاره در سال متوسط توليد روزانه شركت نفت. اضافه نشده است

هاي سازمان اوپك براي كاهش  دليل اصلي آن كاهش شديد قيمت نفتي و تبعيت شركت ملي نفت ايران از سياست
خام  ال نفتهمچنين به منظور انتقال نفت از كشورهاي آسياي ميانه و طرح انتق. دل در بازار بوده استاعرضه و ايجاد تع

 تا كنون فراهم گرديده به طوري كه در 1376خام از سال   مساعدي براي معاوضه نفتاز نكا به تهران در كشور زمينه
 1387خام در سال  ميزان معاوضه نفت.  ميليون بشكه نفت به صورت سوآپ معاوضه شده است2/27 حدود 1387سال 

  .  درصد كاهش داشته است30نسبت به سال قبل حدود 
  

   1387خام در سال توليد، واردات و صادرات نفتموازنه  : )2-8(جدول 

  ميليون بشكه در سال هزار بشكه در روز شرح 
 1470.05 4016.52 : خامتوليد نفت

 1211.41 3309.87 خشكي 
 258.63 706.65  دريايي 

 27.17 74.24  واردات سوآپ 
 29.61- 80.89-  صادرات سوآپ 
 862.73- 2357.19-   صادرات مستقيم

 0.40 1.09  تغيير در موجودي 
 0.05- 0.14-  تلفات انتقال و توزيع 

 605.23- 1653.63-  هاخام خوراك پااليشگاهنفت

  
   1380-87هاي  سالطيآهن دارهاي راهخام از طريق پايانه خزر و مخزنواردات نفت) : 2-9(جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383 1382 1381 1380 سال
 74240 106275 124389 74501 88027 71764 19715 5521  بشكه در روز 

 27172 38791 45402 27193 32218 26194 7196 2015 هزار بشكه در سال 

  
  توليد، صادرات و مصارف مايعات و ميعانات گازي  - 8-2

ها  پروپان، بوتان:  عمدتاً شاملشوند، شناخته مي (NGL)هاي همراه گاز كه تحت عنوان مايعات گازي  هيدروكربن
شود و مصارف متفاوتي همچون كه در فرآورش به صورت مايع از آن جدا ميهستند ) ايزو(ها و پنتان) نرمال و ايزو(
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هاي پتروشيمي به عنوان منابع انرژي و غيره هاي نفت، فراهم ساختن مواد خام براي مجتمعافزايش بازيافت نفت در چاه
مايعات گازي . آيند گازطبيعي معموالً از گازهاي همراه تحويل شده به كارخانجات گاز و گاز مايع به دست ميمايعات. دارند

باشند در بي حكيمه كه عمدتاً شيرين ميهاي گاز و گاز مايع ناحيه مارون، اهواز، كرنج، پارسي، گچساران و بيتوليد كارخانه
 مايع ناحيه هاي گاز و گازمايعات گازي توليدي كارخانه. رسندبه مصرف ميپتروشيمي بندر امام خميني به عنوان خوراك 

  .گردندخام تزريق مي آغاجاري نيز به نفت
عمدتاً ذخاير گاز ميادين مستقل و گاز  (شود كه در ذخاير گازطبيعي ميعانات گازي نيز به هيدروكربورهايي گفته مي

اين تركيبات هيدروكربوري از . گيرند در گاز استخراجي قرار مينشين  وجود داشته و به صورت رسوب و ته) كالهك
باشند كه به وسيله تر از پنتان مياند و بيشتر شامل هيدروكربورهاي سنگين مايعات نفتي سبك به همراه گاز تشكيل شده

. آيند، به دست ميگردندآوري در ميادين گازي نصب ميها و يا مراكز جمعاي كه بر سر چاهكننده هاي تفكيكدستگاه
گردد تا به عنوان خوراك در پروسه پااليشي وارد شود و بخش ديگر آن هاي نفت ميسپس بخشي از آن تحويل پااليشگاه

ميعانات گازي برخالف بوتان و پروپان، نيازمند شرايط ويژه براي . شودخام صادراتي تزريق مي صادر و مقداري نيز به نفت
اين تركيبات عمدتاً سبك و . باشند هاي مختلف قابل تبديل به نفت سبك و شيرين مي شيوهنيستند و بهمايع ماندن 

داراي گوگرد پايين هستند و معموالً عاري از انواع فلزات بوده و برشي نزديك به نفتا دارند، به طوري كه تقريباً نيمي از 
  .دهداين تركيبات را نفتا تشكيل مي

 درصد به 1/45 هزار بشكه در روز، حدود 2/448عات و ميعانات گازي به ميزان  از كل توليد ماي1387در سال 
هاي نفت تحويل گرديده و مابقي به ساير مصارف از جمله تحويل به  درصد به پااليشگاه3/4هاي پتروشيمي و مجتمع

  . صاص داشته استكارخانجات گاز و گاز مايع، صادرات، سوزانده شده، تزريق و تحويلي به شركت پخش و گاز اخت
  

  )هزار بشكه(              1387منابع و مصارف مايعات و ميعانات گازي در سال :  )2-10(جدول                    
 ميعانات گازيو مايعات   شرح

 164030.22  توليد
 39293.76  بندر امام 

 8019.06  بوعلي 
  برزويه
  ايران  بوعلي
  اراك

26615.52 
  هاي پتروشيمي تحويل به مجتمع

 73928.34  جمع
 7060.14  تحويل به پااليشگاه بندرعباس 

 2895.06 ) از سراجه، خانگيران و آغار و داالن(تحويل به شركت ملي پااليش و پخش 
 7.32  هاي گازمصرف پااليشگاه

 7623.78  خامتحويل براي تزريق به نفت
 1368.84  تزريق به ميدان رامشير

 1903.2  شدهسوزانده 
 307.44  كارخانجات گاز و گاز مايع

 64558.74  صادرات
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2.7

1.2

45.1

39.4

4.3
1.8

5.5

تحويل به پتروشيمي ها    صادرات  تحويل به پااليشگاه نفت   
تحويل به شركت پااليش و پخش      سوزانده شده  تزريق 
ساير 

نمودار  (1- 2) :  مصارف مايعات و ميعانات گازي در سال       1387 ( درصد  )

  
  

  
                                                                   1380 - 87هاي توليد ميعانات گازي طي سال) : 2-11(جدول 

  )هزار بشكه در روز( 
  1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال 
 288.7 256.3 233.2 214.7 195.9 155.3 120.4 78.8  ميعانات گازي 

  
  خامانتقال نفت - 2- 9

العبور داراي روندي خام از مبادي توليد تا پااليش و مصرف به دليل عبور از مسيرهاي ناهموار و صعب فرآيند انتقال نفت
هاي صادراتي از طريق خطوط لوله و هاي داخلي و پايانهخام به پااليشگاه  نفتمعموالً، انتقال. دشوار و طاقت فرساست

ها و بنادر خام به پااليشگاهبراي ايجاد سهولت و حفظ استراتژي انتقال نفت. باشد پذير مي خام امكان هاي حمل نفت كشتي
 است هر چند الزم به ذكر. باشدانتقال ميهاي اصلي ، به كارگيري خطوط لوله از اولويترساني صادراتي در الگوهاي سوخت

هاي گذاري اوليه بااليي دارد، اما هزينههاي نفتي، احتياج به سرمايهخام و فرآورده استفاده از خطوط لوله براي انتقال نفت
وله در اين زمينه وزارت نفت احداث خط ل. باشدتر ميهاي انتقال بسيار پايينجاري خطوط لوله نسبت به ساير روش

قرچك، ساماندهي بندر صادراتي ماهشهر، احداث خط لوله آبادان ماهشهر، احداث خط لوله / جديد انتقال فرآورده ري
ايران، / عراقخام و فرآورده  جاسك، احداث خط لوله و تأسيسات انتقال نفت/ ري، احداث خط لوله نكا/ اراك/ اهواز/ آبادان

نتقال براي صادرات سولفور، كك و گاز مايع بندرعباس و خط لوله و انبار فرآورده هاي جديد نفتي و تأسيسات ا احداث اسكله
هاي نفتي به منظور خام و فرآوردهدر حال حاضر، مجموعه خطوط لوله انتقال نفت. ارمنستان را در دست اجرا دارد/ ايران

  . گيرندبرداري قرار ميط جوي مورد بهرهترين وسيله انتقال در تمامي شرايرساني به سرتاسر كشور به عنوان اصلي سوخت
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خام توسط خطوط لوله از مبادي توليد نفت كشور تحويل گرفته   ميليون ليتر نفت61948، در كل 1387در سال 
همچنين در اين سال، كاركرد خطوط لوله . دهد درصد افزايش نشان مي2/0شده است كه در مقايسه با سال قبل، 

بيشترين كاركرد .  درصد افزايش داشته است5/3 كيلومتر بوده كه نسبت به سال گذشته  ميليون تن28307خام  نفت
 ميليون تن كيلومتر بوده 10231اصفهان با  -نخام مارو خام كشور در سال مذكور، مربوط به خطوط لوله نفت انتقال نفت

  . باشدكيلومتر مي ميليون تن 106 كرمانشاه با - و كمترين ميزان آن مربوط به خطوط لوله تنگ فني
  

                                                          1380-87هاي طي سالاز مبادي توليد خام حمل نفت : )2-12(جدول 
  )ميليون ليتر(

  1387  1386  1385  1384 1383 1382 1381 1380 سال/ مبادي توليد 
 19222 17229 17408 18181 20467 17176 20773 21100 اهواز 

 27314 28051 27660 29952 25901 27536 29796 29648 مارون 
 3089 3002 3081 2880 2731 2786 2811 2955  گچساران 

 535 591 533 454 170 152 164 173  ماله كوه / سركان 
 646 603 584 584 868 774 399 385  نفت شهر 

 6911 6189 5582 4325 4950 5933 6201 6483  اميديه 
 4231(1) )١(٦١٦٦ 7605(1) 4421 4989 1576 1144 320  نكا 

 61948 61831 62453 60797 60075 55933 61288 61064  خام از مبادي جمع دريافتي نفت
  كومكل + نكا ) 1

  
العبور در دنيا بعد از خط لوله آالسكا  دومين خط لوله انتقال نفت صعباصفهان  -ن خام مارو خط لوله انتقال نفت

خام را از مركز انتقال نفت شهيد جابر آل خميس   هزار بشكه نفت550 كيلومتر، روزانه 435اين خط به طول . باشد مي
. كند اينچي به پااليشگاه اصفهان منتقل مي32 و 30هاي ، با لوله)آغاجاري( كيلومتري شهرستان اميديه 25واقع در 
  . شودهاي تهران و تبريز منتقل مياهخام پااليشگاه اصفهان به پااليشگ اك نفتمازاد خور

  
                                                    1380-87هاي خام طي سالكاركرد خطوط لوله نفت : )2-13(جدول 

  )ميليون تن كيلومتر(
  1387  1386  1385  1384 1383 1382 1381 1380 سال / خط لوله 

 10080.58 8796.08 8882.7 9247 10320 8563 10467 10926 ري / اهواز 
 10231.16 10443.10 10145.4 11096 9891 10473 10875 11006 اصفهان / مارون 

 616.52 635.41 628.2 574 554 559 558 591  شيراز / گچساران 
 2014.49 1967.85 1893.2 2463 1976 2202 2899 2986  ري  / اصفهان 

 3407.41 3160.65 3286.0 3309 3336 2939 3228 3315  تبريز / ري 
 1105.09 1551.21 1898.4 1160 1374 1120 301 103  ري / ساري / نكا 

 106.15 101.62 133.5 128 83 103 192 155  كرمانشاه / تنگ فني 
 115.77 125.79 109.3 110 180 144 65 74  كرمانشاه / نفت شهر 

 629.58 563.87 538.9 400 456 550 585 586  آبادان  / 40اميديه مايل 
 28306.75 27345.58 27515.7 28487 28170 26653 29170 29742  جمع 
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   1387خام در سال كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال نفت : )2-14(جدول 

  طول   مسير  ظرفيت 
  )كيلومتر(

  قطر 
  )ميليون تن كيلومتر( 1387عملياتي سال  )هزار بشكه در روز(اسمي   )اينچ(

 490 36 4 )مارون يك (–نابع اميديه م
 490 30 236   گندمكار –مارون 

 490 32 200   اصفهان –گندمكار 
10231.16 

 2014.49 200 24 372   ري –اصفهان 
 150 12 309   آبادان – 40مايل 
 150 16 42   خوردورق – 40مايل 

629.58 

 410 26 2.8   چمران – اهواز 3شماره 
 ● 18 3.8   چمران – 3كزي يونيت نفت مر
 410 30 228   تنگ فني –چمران 

 410 26 273   فشار شكن اراك –تنگ فني 
 410 26 35   آسار –لوپ تنگ فني 

 410 26 22   چشك –لوپ آسار 
 410 26 22   تقي آباد –لوپ پل بابل 

 280 26 92   شازند –لوپ رازان 
 ● 26 3.5  ند پااليشگاه شاز–انشعابي شازند 
 280 26 235   ري –فشارشكن اراك 

10080.58 

 616.52 45 10 228   شيراز –گچساران 
 3407.41 95 16 607.1    تبريز-ري 

 90 16 48  )1( افرينه –تنگ فني 
 90 16 171  )1( كرمانشاه –برداسبي / افرينه 

 ● 10 22   افرينه –انشعابي سركان 
106.15 

 115.7 17 8 231.2   كرمانشاه –نفت شهر 
 450 30 2.8   تلمبه خانه نكا –اسكله نكا 

 450 32 37.3   ساري –نكا 
 450 32 176.7   فشار شكن مغانك –ساري 

 450 30 97.8   ري –فشار شكن مغانك 
 ● 12 2.5   پااليشگاه تهران –ري 

1105.09 

      : خام سبك صادراتي نفت
 ● - 36 - 26 19.47- 19.58   بوستر اميديه–مارون 

 ● - 42 125   بوستر گوره–بوستر اميديه 
 ● - 42 33   چندراه گناوه –بوستر گوره 
 ● 200 30 47   خارك–چندراه گناوه

 ● 500 42 47   خارك –چندراه گناوه 
      : خام سنگين صادراتينفت

 ● - 42 88   بوستر اميديه–بوستر اهواز 
 ● - 36 95   بوستر اميديه–بوستر اهواز 
 ● - 48 - 42 50-75   بوستر گوره–بوستر اهواز 
 ● - 42 73   بوستر گوره–بوستر اهواز 
 ● - 42 33   چند راهه گناوه –بوستر گوره 
 ● - 30 - 26 17 - 16   چند راهه گناوه–بوستر گوره 

 ● 300 30 47   خارك –چند راهه گناوه 
 ● 1200 52 47   خارك–چند راهه گناوه 

  فروزان  42 2.4
2.5 36 

سازي توسط شركت نفت فالت قاره در خام فروزان فرآورش و  ذخيرهدريافت نفت
 .  شودبرداري ميهاي آذرپاد و شرقي اين شركت بهرهگردد و از اسكلهخارك انجام مي

  .باشند   ارقام در دسترس نمي•                                        . گرددكرمانشاه براي حمل فرآورده نيز استفاده مي/  تنگ فني  لولهاز خط) 1
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خام صادراتي جهان، با در نظر گرفتن طوالني بودن مسير جغرافيايي كشورهاي توليدكننده و   درصد نفت90بيش از 
هاي توسعه صادرات  توان اشاره كرد كه يك از ضرورت بدين ترتيب، مي. گردد كشورهاي واردكننده با كشتي حمل مي

تكش هاي نف هاي آن در كشور، توسعه وسايل حمل و نقل دريايي به خصوص توسعه ناوگان كشتي آوردهنفت و فر
   .پذير نخواهد بود  بدون داشتن پشتوانه حمل و نقل مناسب، صادرات به بازارهاي جهاني امكان.باشد مي

شود كه از طريق دريا و تي مربوط ميهاي نفبيشترين موارد حمل و نقل كاال در ايران، به انتقال نفت و گاز و فرآورده
در اين زمينه، شركت . كنداي را ايفا ميو ترمينال جزيره خارك در اين مورد، نقش عمده ،گيرد توسط كشتي صورت مي

هاي جديد و مدرن براي ملي نفتكش ايران در زمان جنگ تحميلي و بعد از آن، پيشرفت چشمگيري در تجهيز نفتكش
خام و  عملكرد حمل نفت. هاي نفتي به بندرهاي ايران و اكثر نقاط دنيا داشته استو فرآوردهخام  حمل و نقل نفت

   .نشان داده شده است) 2-15( در جدول 1381- 87هاي هاي نفتي در اين شركت طي سالفرآورده
ارهاي داخلي و هاي شركت ملي نفتكش ايران به بازخام از طريق كشتي  تن نفت ميليون9/95، بالغ بر 1387ل در سا

  .  است افزايش داشته درصد21بل جهاني حمل گشته كه نسبت به سال ق
 ميليون 7/5 درصد افزايش همراه بوده و معادل 4/2هاي نفتي با در اين سال، عملكرد اين شركت در انتقال فرآورده

خام و   ميليون تن نفت6/101ل تقال كاي انبر. تن فرآورده نفتي را از مبادي صادراتي به بازارهاي مصرف انتقال داده است
 تن گازوئيل، به 278055 تن نفت كوره و 529867، ناوگان شركت ملي نفتكش ايران 1387هاي نفتي در سال فرآورده

  .عنوان سوخت مصرف نموده است
  

   1381-87هاي هاي نفتي در شركت ملي نفتكش ايران طي سالخام و فرآوردهعملكرد حمل نفت) : 2-15(جدول 
  )تنهزار (

  1387  1386  1385  1384 1383 1382 1381 سال/ شرح 
 95858.0 79240.7 81427.0 67355.0 71036.6 69491.2 53957.3 خام نفت

 5699.4 5566.6 5832.6 3820.0 3506.6 2512.5 2747.8  هاي نفتي فرآورده

  
باشد و به درياي آزاد راه ندارد،  نفت و گاز ميدرياي خزر داراي منابع غني  :خام درياي خزر انتقال و ترانزيت نفت

شود، با توجه به اينكه ايران يكي انجام بايست از طريق لوله به بنادري كه به دريا راه دارند،  بنابراين انتقال انرژي خزر مي
فارس دارد و  باشد، و همچنين با در نظر گرفتن مرزهاي دريايي كه در درياي عمان و خليج از پنج كشور حوزه خزر مي

تواند به عنوان يك مسير  توانند از ايران عبور نمايند، مي نيز به دليل موقعيت مناسب مسيرهاي انتقال نفت كه مي
ايران به جهت دارا بودن يك شبكه . ترانزيت مؤثر و مقرون به صرفه از حوزه درياي خزر به بازارهاي جهاني مطرح شود

گذاري  هاي جايگزين، خيلي سريع و با سرمايه تواند با استفاده از آنها به عنوان راه انتقال وسيع نفت در سراسر كشور مي
هاي ديگر انتقال انرژي خزر، مسيرهايي را براي رساندن نفت و گاز خزر به بازارهاي مصرف جهان  كمتري نسبت به گزينه

هرچند برخي از . ثل ژاپن و چيندر حال گسترش جنوب شرق آسيا مو تأمين نمايد، به ويژه براي بازارهاي وسيع 
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بدين . مشكالت سياسي و اقتصادي موجود در كشورهاي حوزه درياي خزر موانعي را در اين خصوص به وجود آورده است
  . خام از پايانه ساري تا ري در نظر گرفته شده است  هزار بشكه در روز جهت انتقال نفت450ظرفيت منظور 

خام حوزه درياي خزر توسط ايران   وضعيت اجرايي خطوط لوله انتقال نفت، مشخصات و آخرين)2-16(در جدول 
   .نشان داده شده است

  
   1387 در سال خام كشورهاي حوزه درياي خزرمشخصات خطوط لوله انتقال نفت : )2-16(جدول 

  ظرفيت   احداث خطوط لوله
  طول خطوط   مسير 

  )كيلومتر(
  قطر لوله 

  )اينچ(
  ظرفيت اسمي 

  )كه در روزهزار بش(
  ظرفيت عملياتي 

  )ميليون تن كيلومتر(
 450 30 2.8    تلمبه خانه نكا -اسكله نكا 

 450 32 37.3   ساري  -نكا  
 450 32 176.7    فشارشكن مغانك-ساري 

 450 30 97.8   ري -فشارشكن مغانك  
 ● 12 2.5   پااليشگاه تهران –ري 

1105.09 

  .دباشن  ارقام  در دسترس نمي•
  

 به طور متوسط روزانه رقمي معادل 1387ر در سال خام از كشورهاي آسياي ميانه از طريق پايانه خز واردات نفت
 هزار 450 درصد از ظرفيت 5/16و عمالً  درصد كاهش داشته 1/30 هزار بشكه بوده كه نسبت به سال گذشته 2/74

  . اي اين خط مورد استفاده قرار گرفته استبشكه
  

  هاي نفتي اليش نفت و توليد فرآوردهپا -10-2
 هزار بشكه در روز به منظور تأمين نيازهاي 1425 پااليشگاه داخلي با ظرفيت اسمي 9بخش پااليش ايران توسط 

هاي مازاد بر اي از فرآوردهانرژي داخل كشور، تأمين بخشي از خوراك صنايع و واحدهاي پتروشيمي و صادرات پاره
 1/24 مربوط به پااليشگاه آبادان با 1387خام در سال  بيشترين سهم پااليش عملي نفت. ردمصرف داخلي فعاليت دا

  . باشد درصد مي3/1درصد و كمترين آن مربوط به پااليشگاه كرمانشاه با 
شود شامل بنزين معمولي، گاز مايع، نفت  پااليشگاه كشور در حال حاضر توليد مي9هاي نفتي كه در عمده فرآورده

 هزار مترمكعب در روز فرآورده توليد شده كه حدود 9/260 حدود 1387در سال . باشد، نفت گاز و نفت كوره ميسفيد
ها عمدتاً به مصارف داخلي اين فرآورده.  اصلي اختصاص داشته است فرآورده5 هزار مترمكعب در روز آن به توليد 0/236

هاي كشور در طول سال كل پااليشگاه 1 درصد بازيافت حجمي.رسيده و بخشي از نفت كوره توليدي نيز صادر شده است
   . درصد برآورد گرديده است9/97

 
به ) ورودي پااليشگاه (خام و ميعانات گازي خوراك پااليشگاه       به كل نفت  ) خروجي پااليشگاه (هاي نفتي   درصد بازيافت حجمي از نسبت كل توليد فرآورده       )  1

  .آيددست مي
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هاي مصرف داخلي و هاي كشور براساس ضرورت تأمين نيازهاي داخلي و با توجه به قطبطراحي و احداث پااليشگاه
هاي كشور براي اكثر پااليشگاه. ته استخام تحويلي به آنها انجام گرف بازارهاي صادراتي و همچنين با توجه به نوع نفت

خام سنگين  تنها پااليشگاه بندرعباس است كه به عنوان اولين پااليشگاه نفت. اندخام سبك و مرغوب طراحي گرديده نفت
خام ايران غالباً نفت سنگين است و از طرفي  از آنجا كه نفت. برداري رسيده است به بهره1376طراحي شده و در سال 

هاي پااليشي موجود در كشور براي باشد، لذا ظرفيتهاي سبك و ميان تقطير ميي داخلي عمدتاً به سمت فرآوردهتقاضا
در اين خصوص، . باشدها نظير بنزين و نفت گاز كافي و متناسب نميپاسخگويي به تقاضاي روزافزون برخي از اين فرآورده

بر  جم واردات روز به روز افزايش يافته است و هزينه زيادي را در حهاي كشور ر پااليشگاهسازي د در صورت عدم ظرفيت
ايران چهارمين توليدكننده بزرگ نفت جهان است، ولي كمبود ظرفيت پااليشي و تقاضاي داخلي باال براي  .گيرد مي

. شده استار زيادي هاي مالي بسي  تبديل كرده و بدين طريق متحمل هزينههاي نفتي، ايران را به واردكننده بنزين فرآورده
هاي سازي در پااليشگاه هاي بنزينهاي اخير اقدام به احداث مجتمع وزارت نفت طي سال،به منظور رفع اين مشكالت

همچنين در خصوص تأمين نفت گاز براي خودروهاي ديزلي و نيز . تاس نموده و بندرعباس تهران ،آبادان، اصفهان، تبريز
ل، بايد خاطر نشان كرد كه در مراحل ابتدايي با واردات بيشتر گازوئيل مرغوب، اين نيازها نياز بخش توليد برق به گازوئي

مدت و براساس برنامه  دراز، وزارت نفت تصميم دارد در بر بودن واردات گازوئيل  ولي با توجه به هزينه.شودميرفع 
صورت توليد گازوئيل مرغوب در   د كه در اينور توسعه ده پااليشگاه كش9 واحدهاي توليد گازوئيل مرغوب را در ،موجود

   .تداخل كشور افزايش خواهد ياف
در برنامه . اند به دليل عدم تأمين منابع مالي پيشرفتي چنداني نداشته چهارم توسعههاي پااليشگاهي در برنامه  طرح

د و منابعي را نفارس برس  خليجهاي فوب ها به قيمت هاي نفتي، قرار بود اين قيمت هاي فرآورده چهارم، در مورد قيمت
 به تصويب رسيد كه ها  طرح تثبيت قيمت،1384سازي مصرف و ساير موارد گردد، اما در سال  د تا صرف بهينهايجاد كنن

  . خنثي گرديددر اين زمينه هر گونه فعاليت ديگري  متعاقب آن انجام
  .دهد كشور را نشان ميهايخام پااليشگاه كننده خوراك نفت ، ميادين تأمين)2-17(جدول 

  
  هاي كشورميادين تأمين كننده خوراك پااليشگاه : )2-17(جدول 

  ميادين  پااليشگاه
  دارخوين و سنگين صادراتي اهواز آسماري،   آبادان
  مارون و شادگان  اصفهان
   ، دزفول شمالي اهواز آسماري  اراك

  و ميعانات گازي سراجه ، دزفول شمالي ارداتي از كشورهاي همسايه شماليخام ونفت،  اهواز آسماري،مارون، شادگان   و تبريز تهران
  ، تابناك، هما، شانول و وراوي خام سنگين صادراتي و ميعانات گازي سرخوننفت  بندرعباس
   و دزفول شمالي  نفت شهر،اهواز آسماري، سركان، ماله كوه  كرمانشاه
  ن  و مقاديري از ميعانات گازي داالگچساران  شيراز
  رسالت و رشادت  الوان
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  هاي كشور خام در پااليشگاهظرفيت اسمي و نسبت ظرفيت عملي به اسمي پااليش نفت : )2-18(جدول 
  1380-87هاي طي سال

  ظرفيت 
 )هزار بشكه در روز(

 پااليشگاه )درصد(نسبت ظرفيت عملي به اسمي  

 1387 1386 1385 1384 1383 1382  1381  1380 عملي   اسمي 

 115.4 109.8 105.9 97.2 95.9 103.0 95.6 102.3 403.9 350 آبادان
 180.3 187.8 181.9 187.9 175.4 182.2 174.9 174.8 360.5 200 اصفهان

 115.5 117.9 120.9 110.5 119.9 119.1 118.4 108.6 173.3 150 اراك 
 106.7 107.0 113.4 110.3 110.3 94.7 106.0 112.1 234.8 220 تهران

 87.9 84.3 116.5 116.6 113.2 113.0 115.1 114.5 281.2 320 بندرعباس 
 101.6 95.0 99.4 99.9 100.6 87.8 97.3 99.0 111.8 110 تبريز 

 147.9 149.7 96.1 96.2 88.0 93.1 94.9 86.1 22.2 15 كرمانشاه
 146.8 146.0 147.2 130.9 128.1 134.1 132.8 147.4 58.7 40 شيراز

 154.8 155.4 153.1 139.7 148.1 146.8 150.7 131.6 31.0 20 انالو
 117.7 116.4 123.1 119.5 117.7 117.1 117.0 118.6 1677.4 1425 جمع

  
 نشان 1380-87هاي هاي كشور را طي سالخام در پااليشگاه ، ظرفيت اسمي و عملي پااليش نفت)2-18(جدول 

 هزار بشكه در روز بوده است كه نسبت به سال قبل 4/1677هاي كشور االيشگاه، عملكرد واقعي پ1387در سال . دهد مي
پااليش ) نسبت عملكرد به ظرفيت اسمي(همچنين در اين سال متوسط توان عملي .  درصد افزايش داشته است0/2حدود 

فيت اسمي خود عمل نموده  بندرعباس زير ظر، پااليشگاه1387در سال .  درصد افزايش يافته است7/117 به 4/116كشور از 
ها بيش از ظرفيت اسمي آنها بوده كه اين امر ضرورت توجه به توسعه برخي از واحدهاي ظرفيت عملي مابقي پااليشگاه. است

بدين . باشندهاي كشور بيش از ظرفيت اسمي خود در حال فعاليت ميچرا كه بيشتر پااليشگاه. دهدپااليشي را نشان مي
ها ضمن افزايش ظرفيت پااليشي  اقداماتي به شرح زير انجام داده است كه با اجراي آن1385از سال منظور وزارت نفت 

تي نظير بنزين، نفت گاز، نفت فهاي ن هزار بشكه در روز، به توليد برخي از فرآورده1660خام و ميعانات گازي به ميزان  نفت
  :گرددميبرآورد  ميليون ليتر در روز 3/14 و 6/16، 2/25، 7/82، 7/107سفيد، گاز مايع و نفت كوره به ترتيب به ميزان 

گازي بندرعباس احداث پااليشگاه ميعانات، اقدام به 1386وزارت نفت در سال  :هاي جديداحداث پااليشگاه –
فوق خام  ، پااليشگاه نفت)پااليشگاه هرمز(خام فوق سنگين بندرعباس  ، پااليشگاه نفت)فارس پااليشگاه ستاره خليج(

و پااليشگاه كرمانشاه ) شهريار(، پااليشگاه تبريز )پارس(، پااليشگاه شيراز )پااليشگاه خوزستان(سنگين آبادان 
بدين . گرديدضافه ، پااليشگاه ديگري به نام كاسپين به اين مجموعه ا1387در سال نموده است، همچنين ) آناهيتا(

 480و هزار  1080خام و ميعانات گازي كشور به ترتيب  شي نفت پااليشگاه مذكور، ظرفيت پاالي7ترتيب با احداث 
 ميليون ليتر 5/246هاي مذكور روزانه حدود گردد با احداث پااليشگاه بيني ميپيش. يابدبشكه در روز افزايش ميهزار 

ي مذكور به ها الزم به ذكر است كه مطالعات طرح احداث پااليشگاه. هاي اصلي كشور اضافه شودبه توليد فرآورده
رسد،  برداري مي  به بهره1390كه در سال ) فارس  ستاره خليجپااليشگاه(گازي بندرعباس استثناي پااليشگاه ميعانات
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  . برسندبرداري   به بهره1392در سال قرار است كه به اتمام نرسيده و تمامي آنها 
سازي پااليشگاه   خصوص توسعه فرآيند و بهينه وزارت نفت اقداماتي را در:هاي كشورسازي پااليشگاه توسعه و بهينه –

هاي پااليشگاه سازي فرآيند و بهبود كيفيت فرآورده  پااليشگاه اراك، بهينهسازي اصفهان، افزايش ظرفيت و بهينه
سازي پااليشگاه الوان و مطالعه توسعه و تثبيت ظرفيت پااليشگاه آبادان در دست اجرا  تهران، افزايش ظرفيت و بهينه

خام و   هزار بشكه در روز نفت100روزانه ظرفيت هاي مذكور ضمن افزايش گردد با اجراي طرحبيني ميپيش. ددار
 و 2/18، 0/26، 0/7ميعانات گازي در كشور، ميزان توليد روزانه نفت سفيد، بنزين، نفت گاز و گاز مايع به ترتيب 

  . ميليون ليتر در روز كاسته شود3/8 ميليون ليتر افزايش و از توليد نفت كوره به ميزان 5/5
اين . باشد هاي كشور در دست اجرا مي در برخي از پااليشگاه1385 اين طرح از سال :ها در پااليشگاه سازي بنزين –

، پااليشگاه تهران، پااليشگاه تبريز، )احداث مجتمع جديد كت كراكر( پااليشگاه آبادان :ها عبارتند از پااليشگاه
هاي مذكور، توليد بنزين و گاز مايع به  گردد با اجراي طرح بيني مي پيش.  و پااليشگاه بندرعباسپااليشگاه اصفهان

ليون ليتر در روز افزايش داشته و از توليد نفت كوره، نفت سفيد و نفت گاز به ترتيب به ميزان  مي3/0 و 8/12ترتيب 
  . ود ميليون ليتر در روز كاسته ش2/0 و 8/3، 2/3

 به توليد نفت گاز، بنزين و نفت كوره اختصاص 1387هاي كشور در سال د از كل توليد پااليشگاه درص2/79حدود 
باشد كه اين ميزان در پااليشگاه آبادان از سهم بيشتري  درصد مي6/29داشته كه سهم توليد نفت كوره به تنهايي 

وليدي كشور با توجه به افزايش سهم خام تتدريجي كيفيت نفت توجه داشت كه كاهش بايستي. برخوردار بوده است
سازندها و ميادين جديد با كيفيت توليد پايين از يك سو و نامناسب بودن الگوي پااليشي از سوي ديگر، باعث شده تا 

  . هاي كشور نه تنها مطابق با نياز بازار نبوده، بلكه كيفيت مطلوبي نيز نداشته باشندهاي توليدي پااليشگاهفرآورده
هاي نفتي، در رتبه خام در جايگاه چهارم از جهان قرار دارد، اما از نظر ظرفيت توليد فرآورده ز نظر توليد نفتايران ا

درصد بوده  2/2 تنها حدود 2007هاي نفتي جهان در سال سهم كشور از كل توليد فرآورده. باشدچهاردهم جهان مي
هاي نفتي جهان در رتبه اول از اين نظر قرار داشته و چين  درصد از كل فرآورده9/21اياالت متحده آمريكا با توليد . است

، توليد و )2-20(و ) 2- 19(جداول .  درصد به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند9/5 درصد و فدراسيون روسيه با 8/7با 
  .دهند نشان مي1380- 87هاي ي را طي سالهاي نفتتركيب توليد فرآورده

 در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور مقرر گرديده »نفت و گاز«ي بخش براساس سند توسعه
باشد، اما به رغم ميزان درصد  6/0 به ميزان 1384-87هاي  ي سالها ط بود متوسط نرخ رشد ساالنه خوراك پااليشگاه

 درصد بوده است، با توجه به اينكه ميزان خوراك 4/1 ها باالتر و به ميزان ين رقم در طي اين سالبيني شده، ا پيش
هاي نفتي نيز بايد افزايش يابد، با اين وجود در طي اين  هها در طي اين مدت افزايش يافته است، توليد فرآورد پااليشگاه

 درصد بوده است كه اين مقدار برخالف ميزان 3/1 ميزان  بههاي اصلي ها، متوسط نرخ رشد ساالنه توليد فرآورده سال
رو، بايد خاطر نشان كرد كه در  از اين. باشد  درصد بوده، مي5/6بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه كه به ميزان  پيش

  .رفته است به خوبي پيش ني كشورها ها، روند توليد در پااليشگاه طي اين سال
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  )مترمكعب در روز(                            1380-87هاي هاي كشور طي سالها در پااليشگاهرآوردهتوليد ف : )2-19(جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  سال /   فرآورده –خوراك 
 3777 2110 1418 1821 2241 3766 3880 3916  خوراك ميعانات گازي 

 262898 261535 262201 254001 249764 246910 246744 250206  خام خوراك نفت
          : هاي نفتيفرآورده

 119 127 133 73 76 99 103 84   )1() تن در روز(گاز به پتروشيمي 
 29 29 29 31 53 44 98 95    )1(هيدروژن به پتروشيمي

 8071 7983 8284 8204 8427 8609 8833 8298 گاز مايع 
 MTBE 31319 38499 39872 (2)40155 (2)42339 (2)44766 (2) 45080 (2)44468بنزين معمولي و 

 - - - - - - 52 5810  بنزين سوپر 
 50 182 121 274 - - - - (Blending Naphtha)نفتاي ممزوج 

 7196 6589 6691 6732 6784 6945 6351 6884  نفتاي سبك 
 1289 901 345 989 906 631 1100 690 نفتاي سنگين 

 548 552 498 441 500 465 525 621 )به پتروشيمي(پالتفرميت 
 191 282 223 183 206 199 230 221 ها حالل

 255 335 292 276 290 447 317 489 سوخت سبك جت 
 3264 3091 3308 2654 2449 2553 2423 2609  سوخت سنگين جت 

 21347 21680 21063 20320 22965 24745 24688 27160  نفت سفيد
 51- 541 207 632 707 265 214 228   صنعتي نفت سفيد
 84957 81549 80473 79215 77037 73154 71923 70879  نفت گاز

 3802 4424 4530 4176 4466 4772 1084 929  روغن خام 
 - - - - - 56 717 65  روغن پايه 

 169 251 311 263 303 - - -  آيزوريسايكل
 - - - - - 96 891 1221  هاي موتور و صنعتي روغن

 - - - - - 8 75 74  پارافين 
 46 39 65 67 89 68 - -  گاز اتان ارسالي به پتروشيمي 

 - - - - - - - 1  به پتروشيمي ارسالي گاز مايع 
 186 197 181 182 377 399 299 285  به پتروشيميارسالي پنتان گاز 

 - - - - - 33 294 121  فورفورال اكستراكت
 - - - - - 23 340 363  اسالك واكس

 15 58 135 113 158 84 126 107  مالچ 
 58720 55174 57705 56511 54697 57639 73817 70983  نفت كوره سبك

 18412 17846 18748 19624 20065 19494 6317 9169  نفت كوره سنگين 
 6263 9028 10528 10879 9229 - - -  (VB)وكيوم باتوم 

 616 976 859 717 1828 7137 7027 8284  انواع قير
 559- 125- 166- 655- 625- 94- 133 207-  هاي نيمه نهايي فرآورده
 MTBE -711 -2303 -3300 -1156 -1006 -1205 -1492 -1452مصرفي 
 - OM - - - - - - -4 10مصرفي 

 7028- 6788 6285 4486 2847 - - - بنزين سوپر مصرفي جهت افزايش اكتان
 285 300 284 310 291 247 264 258  )1() تن(گوگرد 

 260947 258023256893 245892243973244299246891251055  هاجمع فرآورده
 97.9 97.4 97.7 98.1 97.9 97.5 97.3 96.8  درصد بازيافت

  .گرددمي  MTBEشامل بنزين پايه و ) 2                . باشد مصرفي مي MTBE و ها بدون احتساب گوگرد، گاز و هيدروژن و بنزين سوپرجمع فرآورده) 1
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  )درصد(                                                                     1380- 87هاي هاي نفتي طي سال تركيب توليد فرآورده : )2-20(جدول 
  1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال / فرآورده 

 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.4 گاز مايع 
 17.0 17.5 17.3 16.9 16.3 16.3 15.8 15.1  بنزين معمولي و سوپر 

 1.3 1.3 1.4 1.2 1.1 1.2 1.1 1.3  سوخت سبك و سنگين جت 

 8.2 8.6 8.2 8.3 9.6 10.2 10.2 11.1  نفت سفيد و نفت سفيد صنعتي 
 32.6 31.7 31.2 31.6 31.2 29.9 29.5 28.8  نفت گاز 

 29.6 28.4 29.6 30.3 30.3 31.6 32.8 32.6  سبك و سنگيننفت كوره 
 8.2 9.2 9.0 8.5 8.1 7.2 6.9 7.7  ساير 

 100/0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  جمع 

  
ها و ميادين پارس جنوبي و قشم و سرخون جمله پتروشيمي از هاي نفت، از ديگر منابع، گاز مايع عالوه بر پااليشگاه

  .گرددز توليد ميني
.  نشان داده شده است1387هاي كشور طي سال ميزان سوخت مصرفي در هر يك از پااليشگاه) 2-21(در جدول 

 ميليون مترمكعب مايع انواع سوخت شامل گازطبيعي، گازهاي توليدي پااليشگاهي، گاز مايع و 7/12در اين سال، حدود 
بيشترين سوخت مصرفي به ترتيب . كشور به مصرف رسيده استشي هاي مايع سبك و سنگين در سيستم پااليسوخت

 درصد از كل 4/55 ميليون مترمكعب و حدود 0/7هاي اصفهان، آبادان و بندرعباس با مجموع حدود مربوط به پااليشگاه
وط  درصد مرب2/65همچنين از كل سوخت مصرفي در اين سال، . ها در سال مذكور بوده استسوخت مصرفي پااليشگاه

هاي مايع سبك و سنگين و تنها  درصد مربوط به سوخت7/4 درصد مربوط به گازهاي پااليشگاهي، 3/29به گازطبيعي، 
باشد كه پااليشگاه الوان تنها پااليشگاه نفت كشور است كه الزم به ذكر مي.  درصد مربوط به گاز مايع است9/0حدود 

   .كندگازطبيعي را به عنوان سوخت مصرف نمي
  
  )سالدر مترمكعب مايع (                                             1387در سال هاي كشور سوخت مصرفي در پااليشگاه) : 2-21(ول جد

/ سوخت مصرفي 
  جمع  الوان  شيراز  كرمانشاه  تبريز  بندرعباس  تهران  اراك  اصفهان  آبادان  پااليشگاه

 8277792 - 566765 43216 598393 1318963 1120929 1030602 2089191 1509732  گازطبيعي
 3718769 92129 237273 48635 155594 769268 717136 487390 613907 597436 گازهاي پااليشگاهي 

 111306 93144 - - - 15292 - - - 2870   گاز مايع 
 106680 18607 10550 2182 9480 1051 35857 28953 - -  سوخت مايع سبك
 490162 1442 4184 6733 93612 13123 151408 113154 89076 17430  سوخت مايع سنگين

 12704709 205322 818772 100766 857079 2117698 2025330 1660099 2792174 2127469  جمع 

  
  هاي نفتي واردات و صادرات فرآورده - 11-2

عباس و همچنين اسكله بندر صادراتي هاي شهيد رجايي، باهنر و فوالد بندرگيري از امكانات اسكلهوزارت نفت با بهره
هاي عمده ، صادرات فرآورده1387در سال . دهدهاي نفتي خود را انجام ميماهشهر، عمليات صادرات و واردات فرآورده
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 و الوان هاي صادراتي بندر عباس، بندر ماهشهرنفتي كشور شامل نفت كوره و نفت گاز بوده كه به طور عمده از پايانه
، صادرات نفت سفيد و نفت گاز روند كاهشي گرفته، به طوري كه از سال )2-22(طبق جدول .  استصورت گرفته

  . ، كشور اقدام به واردات نفت گاز نيز نموده است1383
هاي مختلف اقتصادي كشور و تعيين هدف كاهش ظرفيت توليد رغم استفاده روزافزون از گاز طبيعي در بخشعلي

 به 1387هاي نفتي كشور را در سال ا، اين فرآورده همچنان بيشترين سهم از صادرات فرآوردههنفت كوره در پااليشگاه
 ميليون ليتر در 16/39 روند نزولي گرفته و از روزانه 1380البته صادرات اين فرآورده از سال . خود اختصاص داده است

اين در حالي است كه واردات . ده است رسي1387 ميليون ليتر در سال 95/24 درصد كاهش به 3/36، با 1380سال 
 درصد افزايش نسبت به سال 2/8 با 1387 برابر شده بود، در سال 4/2 حدود 1380-86هاي بنزين موتور كه طي سال

بندي بنزين در سه  شارژ سهميه اين ميزان افزايش ناشي از عرضه بنزين آزاد و.  ميليون ليتر در روز رسيد61/20قبل، به 
طبق قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر گرديده بود تا با احداث . ده استل به دليل وقوع سفرهاي تابستاني بوماهه دوم سا

هاي مصرفي داخل كشور تأمين شود و نيز جلوي واردات   سنگين، فرآوردهخام با خوراك ميعانات گازي و نفتها  پااليشگاه
به دليل كمبود ظرفيت پااليشي و تقاضاي داخلي زياد براي اين ها از جمله بنزين گرفته شود، ليكن  برخي از فرآورده

 بابا اين وجود، . باشد هاي مالي بسيار زيادي مي هزينهبنزين شده كه مستلزم فرآورده، تاكنون، ايران مجبور به واردات 
آورده به كشورهاي  درصد كاهش يافته و نيز باعث كاهش ميزان قاچاق اين فر25بنزين، واردات آن بيش از بندي  سهميه

، واردات گازوئيل 1387در سال . همسايه گرديده و از طرفي رشد ميزان تقاضا براي اين فرآورده را كاهش داده است
 درصد افزايش 1/10كشور به ويژه در فصل سرما هاي  نسبت به سال قبل به منظور جبران كمبود سوخت در نيروگاه

  . د ميليون ليتر در روز رسي7/7داشته و به 
  

   1380-87هاي  طي سالنفتيعمده هاي صادرات و واردات فرآورده ) :2-22(جدول 
  )ميليون ليتر در روز(

  1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال / فرآورده 
                 صادرات 
 24.95 27.99 38.86 36.87 37.27 40.89 44.22 39.16  نفت كوره

 0.84 0.22 - 1.46 3.35 0.61 2.10 2.01  نفت گاز 

 0.50 0.14 0.27 0.32 0.60 1.51 1.97 0.74  نفت سفيد 

 - 0.16 - - - - - -  ) هزار ليتر در روز(سوخت جت 

          واردات 

 20.61 19.05 27.50 24.81 22.67 15.11 10.42 7.79  بنزين موتور 

 2.70 2.90 5.00 4.20 5.60 3.20 7.40 5.20  )هزار ليتر در روز (LL 100بنزين هواپيما 

 790 758 638 769 827 910 595 354  )هزار تن در روز(گاز مايع 

 7.66 6.96 5.09 0.29 0.17 - - -  نفت گاز 

 2.50 1.10 - - - - - -  برش سنگين نفتي از پتروشيمي 
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  هاي نفتي انتقال فرآورده -12-2
هاي نفتي ايران و با در   ملي پااليش و پخش فرآوردههاي نفتي در داخل كشور توسط شركت عمليات انتقال فرآورده

، )2-23(در جدول . گيرد هاي فشارشكن انجام مي اختيار داشتن خطوط لوله و مراكز انتقال، تأسيسات انتهايي و ايستگاه
 در مجموع 1387در سال .  نشان داده شده است1380-87هاي هاي نفتي طي سالعملكرد وسايل حمل فرآورده

 درصد افزايش نشان 0/10ميليون تن كيلومتر انواع فرآورده نفتي حمل گرديده است كه نسبت به سال قبل  41802
دارهاي   درصد و خطوط لوله و مخزن4/96رسان با افزايش  هاي سوخت دهد كه اين افزايش عمدتاً به عملكرد كشتيمي
هاي  رسان، گازگش قابل عملكرد شناورهاي سوختدر م. باشد  درصد مربوط مي1/5 و 4/9آهن به ترتيب به ميزان  راه

. نسبت به سال قبل كاهش داشته است درصد 7/4 و 4/43، 5/70پيما به ترتيب به ميزان  هاي جاده پيما و نفتكش جاده
و كمترين آن )  درصد از كل عملكرد انتقال8/65با (هاي نفتي توسط خطوط لوله در اين سال بيشترين انتقال فرآورده

  . صورت گرفته است)  درصد از كل04/0(رسان  شناورهاي سوختتوسط 
  

  1380- 87هاي هاي نفتي با انواع وسايل حمل و نقل طي سال عملكرد انتقال فرآورده) : 2-23(جدول 

 خط لوله نوع وسيله / سال
دار مخزن
 آهنراه

نفتكش 
 پيماجاده

گازكش 
 پيماجاده

شناورهاي 
 رسانسوخت

هاي كشتي
 رسانسوخت

 معج

        )ميليون تن كيلومتر(كاركرد 
1380  21024 1977 7585 308 22 1481 32397 
1381  20357 2481 (1)7415 (1) 22 1354 31629 
1382  22882 2354 6527 179 20 1381 33343 
1383  22653 2149 7017 158 36 1482 33495 
1384  23831 1783 7968 153 25 1645 35405 
1385  25194 2546 8854 141 59 2389 39183 
1386  25138 2171 8597 129 61 1905 38001 
1387  27492 2282 8195 73 18 3742 41802 

        )درصد(سهم 
1380  64.9 6.1 23.4 1.0 0.1 4.6 100.0 
1381  64.4 7.8 (1)23.4 (1) 0.1 4.3 100.0 
1382  68.6 7.1 19.6 0.5 0.1 4.1 100.0 
1383  67.6 6.4 20.9 0.5 0.1 4.4 100.0 
1384  67.3 5.0 22.5 0.4 0.1 4.6 100.0 
1385  64.3 6.5 22.6 0.4 0.1 6.1 100.0 
1386  66.2 5.7 22.6 0.3 0.2 5.0 100.0 
1387  65.8 5.5 19.6 0.2 0.04 9.0 100.0 

  . باشدپيما نيز ميپيما و گازكش جادهشامل عملكرد انتقال فرآورده توسط نفتكش جاده) 1

  
. دهدهزينه حمل و انتقال هر تن كيلومتر فرآورده نفتي توسط انواع مختلف وسايل حمل را نشان مي) 2-24(جدول 

 756باشد كه رقمي معادل رسان مي هاي نفتي مربوط به شناورهاي سوخت، بيشترين هزينه حمل فرآورده1387در سال 
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 كمترين ميزان. هاي نفتي از اين طريق صورت گرفته استدهكه كمترين حجم انتقال فرآورريال بر تن كيلومتر است 
همانطور كه . باشد ريال بر تن كيلومتر مي71هاي نفتي مربوط به خط لوله است كه رقمي معادل هزينه حمل فرآورده

  .گيرد كه هزينه كمتري نيز دارد يهاي نفتي از طريق خطوط لوله صورت م گفته شد، بيشترين حجم انتقال فرآورده
  

   1380-87هاي ل طي سالهاي نفتي به تفكيك وسايهزينه حمل فرآورده:  )2-24(جدول 
  )ريال بر تن كيلومتر( 

 خط لوله نوع وسيله/ سال 
  دارمخزن

 راه آهن

  نفتكش
 پيماجاده

  گازكش
 پيماجاده

شناورهاي 
 رسانسوخت

هاي كشتي
 رسانسوخت

1380  9.01 89.28 97.92 106.03 346.68 106.51 
1381  35.08 98.12 105.17 137.80 372.93 97.21 
1382  35.23 109.82 136.27 166.46 384.58 113.47 
1383  37.14 113.10 185.64 205.67 362.48 141.36 
1384  42.20 164.24 203.99 191.59 394.55 168.78 
1385  49.14 196.91 214.59 -  - - 
1386  60.31 208 225 205 267.75 221.7 
1387  71 271 270 333 756 168 

  
سازي پااليشگاهي توسط خطوط لوله را  هاي نفتي دريافتي از مبادي توليد و ذخيره، حجم كل فرآورده)2-25(جدول 

 ميليون 56276 برابر با 1387هاي نفتي دريافتي در سال حجم فرآورده.  نشان داده شده است1380-87طي دوره زماني 
هاي نفتي نيز خالصه كاركرد فرآورده) 2-26(در جدول . دهد درصد كاهش نشان مي9/1 سال قبل، ليتر بوده كه نسبت به

  . ارائه شده است1387به تفكيك خطوط لوله در سال 
  

                                                                    1380- 87هاي طي سالتوسط خطوط لوله هاي نفتي حمل فرآورده) : 2-25(جدول 
  )ميليون ليتر( 

  1387  1386  1385  1384 1383 1382 1381 1380 سال/ مبادي حمل  

 1181 1312 1892 2037 2062 1717 1415 1420 ) وارداتي(ماهشهر 
 10576 9736 8973 8358 8227 9413 8323 8919  پااليشگاه آبادان 
 8127 7949 9070 8684 8710 7177 8078 8195  پااليشگاه تهران 

 6473 8081 7108 6873 6701 7374 6766 6913  پااليشگاه اصفهان 
 1603 1199 499 696 798 375 488 75  پااليشگاه تبريز 

 12977 10887 12118 12105 11465 10272 8723 8240  )وارداتي و پااليشگاه(بندرعباس 
 1850 4597 4492 4238 4935 4792 5627 5752  پااليشگاه اراك 

 4113 3778 3628 3542 3101 2776 3410 2687  ه پخش متفرق
 9376 9830 11043 10089 9906 10698 10260 10385  متفرقه پااليشگاه 

 56276 57369 58823 56622 55905 54594 53089 52586  جمع دريافتي فرآورده 
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   1387هاي نفتي به تفكيك خطوط لوله در سال خالصه كاركرد حمل فرآورده) : 2-26(جدول 
 ميليون تن كيلومتر )اينچ(قطر لوله  خطوط لوله فرآورده

 86.46 16 ماهشهر / آبادان /  ماهشهر
 1093.88 16-12  اهواز / آبادان 
 10-14-10  ري / اهواز 
 16-10  ري  / اراك 

1378.55 

 3355.66 16-20-16  ري / اهواز 
 2924.91 18  ري / اصفهان 
 1560.41 24  ري/ اصفهان 

 309.85 12  همدان / راك ا
 1307.33 14  تبريز / ري 

 365.13 10-8  اروميه / تبريز 
 151.79 10-12  اردبيل/ تبريز 

 845.09 14-16-18  رشت / ري 
 10.89 8  كرج / ري 
 2003.85 22  شاهرود / ري 

 1686.48 20  مشهد / شاهرود 
 108.14 8-10  گرگان و گنبد / شاهرود 
 67.99 8  حيدريه تربت / امام تقي 

 405.05 12-16  ساري / ري 
 10.88 8  ساري / نكا 
 58.10 12  كن / ري 
 44.12 12  قوچك / ري 

 238.48 16-10  كرمانشاه / تنگ فني 
 8228.83 16-14-26  كرمان ، اصفهان / بندر عباس 

 4.66 16  چالوس / بندر نوشهر 
 0.78 8    بنزين جت –فرودگاه مهرآباد / انبار نفت ري 
 6.38 8    نفت جت–فرودگاه مهرآباد / انبار نفت ري 
 0.63 12  نيروگاه ري / انبار نفت ري 
 26.07 8  نيروگاه منتظر قائم / انبار نفت ري 

 27.46 12  نيروگاه اسالم آباد / انبار نفت اصفهان 
 1.40 8   نفت جت  –فرودگاه اصفهان / انبار نفت اصفهان 
 - 8    بنزين جت–فرودگاه اصفهان / انبار نفت اصفهان 

 3.42 8  نيروگاه تبريز / انبار نفت تبريز 
 190.28 12   ماهشهر 40مايل / آبادان 

 985.85 26  ماهشهر / آبادان  
 3.64 8   گاز مايع –ماهشهر / بندر امام 

 27492.46 -  ها جمع كاركرد خطوط لوله فرآورده
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   هاي نفتيآوردهفرخام و نفتمخازن نگهداري  -13-2
 نشان 1387هاي كشور را در پايان سال  هاي نفتي در پااليشگاه خام و فرآورده ، ظرفيت مخازن نفت)2-27(جدول 

 ميليون 8/15سازي نفت و ميعانات گازي در انبارهاي پااليشگاهي برابر با  براساس اين جدول، ظرفيت كل ذخيره. دهد مي
اين امر مربوط به كاهش ظرفيت انبارهاي .  هزار بشكه داشته است170هشي معادل بشكه بوده كه نسبت به سال قبل، كا

هاي اراك و الوان به  هزار بشكه و افزايش ظرفيت پااليشگاه570هاي آبادان و تهران به ميزان خام پااليشگاه نگهداري نفت
هاي هعانات گازي بوده كه فقط در پااليشگا هزار بشكه مربوط به ذخيره مي237در اين سال . باشد  هزار بشكه مي370ميزان 

  . بندرعباس و شيراز صورت گرفته است
اين ظرفيت براي . كند روز كفايت مي9 براي متوسط خام پااليشگاهي سازي انبارهاي نفتدر اين سال ظرفيت ذخيره

هاي تهران و پااليشگاه. متر است روز و يا ك7هاي كشور نظير آبادان، اصفهان، تبريز و شيراز حدود برخي از پااليشگاه
بديهي . سازي دارند روز امكان ذخيره22 تا 17هاي اراك، الوان و كرمانشاه بين  روز و پااليشگاه10بندرعباس حدود 

  .باشدسازي بسيار كم مياست اين ميزان ذخيره
 از كل د درص6/38خام،  ه نفت ميليون بشك3سازي  يت ذخيرهس با ظرفاهاي اراك و بندرعب در سال مذكور پااليشگاه
باشند كه  سازي نفتي كشور مي اند و داراي بزرگترين انبار ذخيره ها را به خود اختصاص داده ظرفيت ذخيره نفت پااليشگاه

هاي وارداتي از طريق خطوط لوله ارتباطي انبار   توليدات خود پااليشگاه، قابليت دريافت فرآوردهسازي هعالوه بر توان ذخير
هاي شيراز، كرمانشاه و  خام مربوط به پااليشگاه سازي نفت  كمترين ميزان ذخيره.كله شهيد رجايي را نيز دارا هستندو اس

  .تر است سازي آنها پائين باشد كه به دليل نزديكي به مبادي توليد نفت، ظرفيت ذخيره الوان مي
اي ايجاد شده كه به دو ها، انبارهاي ذخيرهاههاي نفتي توليد شده در پااليشگسازي فرآورده همچنين، براي ذخيره

ها و نقاط استراتژيك كشور هاي نفتي در جوار پااليشگاهها و انبار فرآوردههاي نفتي در پااليشگاهصورت، انبار فرآورده
ليون  مي9/25هاي كشور بالغ بر هاي نفتي در پااليشگاهسازي فرآورده در حال حاضر، حجم كل ذخيره. گردد يافت مي
از كل امكانات . سازي است  ميليون بشكه داراي بيشترين ظرفيت ذخيره1/9پااليشگاه آبادان با . باشد بشكه مي

در اين . باشد درصد مي8/27ها، بيشترين سهم مربوط به نفت كوره با سازي فرآورده نهايي در داخل پااليشگاه ذخيره
 ميليون 3/18االيشگاهي مربوط به پنج فرآورده نفتي اصلي با هاي پ درصد ظرفيت مخازن فرآورده5/70سال، حدود 

  . باشدبشكه مي
طبق اين . دهد  نشان مي1387يان سال اها در كشور در پ ، ظرفيت مخازن انبارهاي تداركاتي فرآورده)2-28(جدول 

در اين سال، ظرفيت كل مخازن . اندها واقع شدهها و جنب پااليشگاهها، شهرستانجدول، انبارها عمدتاً در مراكز استان
اند كه نسبت  ميليارد ليتر را داشته2/9سازي   استان كشور، در مجموع قابليت ذخيره30ذخيره شده انبارهاي تداركاتي 

ها و در سال مذكور، بيشترين ظرفيت انبارهاي تداركاتي واقع در مراكز استان.  درصد افزايش داشته است0/2به سال قبل 
 و 917، 1081، 1301هاي اصفهان، تهران، هرمزگان و مركزي با هاي كشور به ترتيب مربوط به استانهجنب پااليشگا

  .  ميليون ليتر بوده است860
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      1387هاي كشور در پايان سال نفتي در پااليشگاههاي فرآوردهخام و ظرفيت مخازن نفت) : 2-27(جدول 
  )هزار بشكه( 

  جمع بندرعباس  الوان  شيراز  كرمانشاه  تبريز  نتهرا  اصفهان  اراك  آبادان  شرح
 15539.1 3000.0 600.0 435.0 483.1 870.0 2530.0 2661.0 3000.0 1960.0  خام نفت

 237.0 200.0 - 37.0 - - - - - -  ت گازيناايعم

 474.1 12.0 177.2 26.0 24.3 14.5 56.7 61.0 69.4 33.0  گاز مايع 

 4000.4 600.0 492.0 320.0 47.2 94.3 215.0 337.4 241.5 1653.0  بنزين موتور 

 2102.5 320.0 - 300.0 89.3 144.7 161.0 267.0 361.5 459.0  نفت سفيد 

 4491.5 400.0 365.1 345.0 60.2 220.1 270.0 556.0 480.0 1795.0  نفت گاز 

 7200.2 900.0 435.2 700.0 132.0 327.1 483.0 586.0 576.0 3061.0  نفت كوره 

 244.6 20.0 - 60.0 - - 86.0 38.0 40.6 -  سوخت سبك جت

 625.0 50.0 - 80.0 - - 129.0 244.0 100.0 22.0  سوخت سنگين جت

 132.0 - - 132.0 - - - - - -  انواع قير

 309.4 - - 30.0 - - - 275.0 - 4.4  حاللها 

 70.1 - - - - - 49.0 7.1 14.0 -  خام  روغن

 4704.9 680.0 404.9 62.6 45.0 198.1 326.0 566.9 543.4 1878.0  نفتاي سبك و سنگين

 870.3 - 144.0 - 11.3 - - 194.0 291.0 230.0  رميت تفپال

 689.8 90.0 - - - 165.3 80.5 162.0 192.0 -  وكيوم باتوم

 25914.8 3072.0 2018.4 2055.6 409.3 1164.1 1856.2 3294.4 2909.4 9135.4  هاجمع كل فرآورده
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  )هزار ليتر(                         1387در كشور در پايان سال ها فرآوردهظرفيت مخازن انبارهاي تداركاتي ) : 2-28(جدول 
 )درصد(سهم از كل  ظرفيت كل مخازن ذخيره مكان انبارهاي تداركاتي استان

 5.7 527838  ه جنب پااليشگا تبريز آذربايجان شرقي 
 1.5 134869 مركز استان  اروميه   آذربايجان غربي

 0.6 59324 -  مياندوآب   
 1.3 115812  مركز استان اردبيل  اردبيل

 14.1 1301296  جنب پااليشگاه  اصفهان   اصفهان 
 1.3 119280  مركز استان  ايالم   ايالم 

 4.6 423271  مركز استان  بوشهر  بوشهر 
 10.3 947347  جنب پااليشگاه   ) انبار ري(تهران   تهران 

 1.4 133497  -  كرج   
 3.5 321882  مركز استان  مشهد   رضويخراسان 

 1.9 172955  -  تربيت حيدريه   
 0.7 69004  -  سبزوار   

 0.4 38486  -  -  خراسان شمالي 
 0.2 19258  -  -  خراسان جنوبي 

 1.4 127710  جنب پااليشگاه  )شامل آبادان و ماهشهر(  خوزستان 
 4.0 366335  مركز استان   اهواز   

 0.4 38020  مركز استان  شهر كرد   چهارمحال و بختياري 
 0.7 67346  مركز استان  زنجان   زنجان 
 1.1 103601  -  شاهرود   سمنان 

 0.8 72117  مركز استان  زاهدان   سيستان و بلوچستان 
 1.1 104765  -  چابهار   

 1.0 89594  يشگاهجنب پاال  شيراز   فارس 
 1.2 108999  مركز استان  قزوين   قزوين 

 0.8 74414  مركز استان  قم   قم 
 0.9 82081  مركز استان  سنندج   كردستان 

 5.6 517496  مركز استان  كرمان   كرمان 
 1.8 166720  جنب پااليشگاه  كرمانشاه   كرمانشاه 

 0.3 26950  مركز استان  ياسوج   كهگيلويه و بويراحمد 
 1.4 127476  مركز استان  گرگان   گلستان 

 1.8 165018  مركز استان  رشت   گيالن 
 2.0 183781  مركز استان  خرم آباد   لرستان 
 9.3 860473  جنب پااليشگاه  اراك   مركزي 

 2.4 218124  مركز استان  ساري   مازندران 
 0.7 63592  -  چالوس   

 9.9 916931  جنب پااليشگاه  بندرعباس   هرمزگان 
 2.7 252396  مركز استان  همدان   همدان
 1.3 122522  مركز استان  يزد   يزد

 53.4 4937909      جمع مخازن جنب پااليشگاه 
 38.3 3538189      هاجمع مخازن مراكز استان
 8.3 764482      هاجمع مخازن در شهرستان

 100.0 9240580        كشور جمع كل
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  نفتي هاي   مصرف فرآورده -14-2
براساس اين جدول .  نشان داده شده است1380-87هاي هاي عمده نفتي طي سالمصرف فرآورده) 2-29(در جدول 

هاي مورد بررسي به طور طي سال) گاز مايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره(هاي عمده نفتي  ميزان مصرف فرآورده
ها  در طي اين دوره بيشترين و كمترين ميزان رشد مصرف فرآورده. است درصد در سال بوده 3/3متوسط داراي رشدي معادل 

هاي عمده   مصرف فرآورده1387در سال . باشد درصد مي-2/3 درصد و نفت سفيد با 6/5به ترتيب مربوط به بنزين موتور با 
هاي  ن سهم مصرف فرآوردهدر اين سال بيشتري.  ميليون ليتر رسيد88227 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 9/2نفتي با 

 .باشد درصد مي7/4 درصد و كمترين سهم متعلق به گاز مايع با 7/27 و 4/38نفتي مربوط به نفت گاز و بنزين به ترتيب با 
هاي نفتي شامل  متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف فرآورده قانون برنامه چهارم توسعه،» نفت و گاز«براساس سند توسعه بخشي 

 -60/6 و -63/5، -14/14، 28/4، 52/8 به ترتيب 1384-87، نفت سفيد، نفت كوره و گاز مايع در دوره زماني بنزين، نفت گاز
 و گاز مايع هر كدام به ميزان نفت سفيدرخ رشد ساالنه مصرف ها، متوسط ن در طي اين سال. بيني گرديده است درصد پيش

ي صورت گرفته كاهش مصرف گاز مايع طبق برنامه بوده ولي ينب  درصد كاهش داشته است كه نسبت به پيش-47/6 و -82/1
هاي نفت  كه متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف فرآورده در صورتي. بيني شده كاهش نيافته است مصرف نفت سفيد به ميزان پيش

به  ،بيني بق پيش درصد افزايش داشته است كه ط12/0 و 78/8، 70/5گاز، نفت كوره و بنزين در همان دوران، هركدام به ميزان 
  .اندها رشدي بيش از برنامه داشتهبندي به خوبي كنترل شده، مصرف ساير فرآوردهجز مصرف بنزين كه با اجراي طرح سهميه

              
  )1( 1380- 87هاي نفتي طي سالعمده هاي  فرآوردهمصرف ) : 2-29(جدول 

 عجم نفت كوره نفت گاز نفت سفيد بنزين گاز مايع شرح/ سال

هاي نفتي مصرف فرآورده
 )ميليون ليتر(

      

1380  4165 16737 8973 25084 15254 70214 
1381  4355 18440 8683 25880 14771 72128 
1382  4305 20538 7889 26234 13601 72567 
1383  4199 22159 7753 27348 13740 75200 
1384  5032 24396 7531 28669 14486 80115 
1385  5107 26867 7234 31429 15661 86307 
1386  4648 23525 7487 32689 17351 85700 
1387  4118 24483 7126 33852 18649 88227 

متوسط رشد ساالنه 
 3.32 2.91 4.38 3.24- 5.58 0.16-  )درصد(

هاي نفتي سهم فرآورده
 )درصد(

      

1380  5.93 23.84 12.78 35.73 21.72 100.00 
1381  6.04 25.57 12.04 35.88 20.48 100.00 
1382  5.93 28.30 10.87 36.15 18.74 100.00 
1383  5.58 29.47 10.31 36.37 18.27 100.00 
1384  6.28 30.45 9.40 35.78 18.08 100.00 
1385  5.92 31.13 8.38 36.42 18.15 100.00 
1386  5.42 27.45 8.74 38.14 20.25 100.00 
1387  4.67 27.75 8.08 38.37 21.14 100.00 

  .هابه استثناي مصارف پااليشگاه) 1
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اين .  ميليون ليتر رسيد24496 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به 1/4 با 1387بنزين در سال مصرف  :بنزين
 بوده  وقوع سفرهاي تابستان بنزين در سه ماهه دوم سال به دليلميزان افزايش ناشي از عرضه بنزين آزاد و شارژ سهميه

افزايش توليد . باشدكننده بنزين در كشور مي ترين بخش مصرف درصد عمده99بخش حمل و نقل با سهمي بيش از . است
و تقاضاي خودرو در دهه اخير، باال بودن متوسط عمر خودروها و در نتيجه پائين بودن كارآيي آنها و همچنين باال بودن 

آوري به كار رفته در توليد آنها، از داليل عمده افزايش  پايين بودن فنمتوسط مصرف سوخت خودروهاي داخلي به دليل
 حاكي از آن است كه به علت 1387هاي مختلف سال بررسي مصرف بنزين در ماه. باشدمصرف در بخش حمل و نقل مي

نسبت به دوره مشابه بندي و استفاده از كارت هوشمند، در سه ماهه اول سال ميزان مصرف اين فرآورده  اعمال طرح سهميه
 يبرخالف آن در سه ماهه دوم سال، ميزان مصرف اين فرآورده به دليل وقوع سفرهاي تابستان. سال قبل كاهش داشته است

هاي تهران، اصفهان و  در اين سال بيشترين مصرف بنزين مربوط به استان، )2-31(جدول براساس . افزايش داشته است
، مصرف 1387در سال . هاي ايالم و كهگيلويه و بويراحمد بوده است  به استان مربوطخراسان رضوي و كمترين مصرف آن

. هاي خوزستان، كرمان و كرمانشاه افزايش داشته است ها به جز استان بنزين موتور نسبت به سال قبل در تمامي استان
  . باشد  درصد مي7/3 و 7/5، 6/1ميزان كاهش مصرف بنزين موتور در سه استان ذكر شده نسبت به سال قبل به ترتيب 

  
  1380-87هاي هاي مختلف طي سالمصرف بنزين در بخش : )2-30(جدول 

 حمل و نقل  صنايع و معادن
  هاي نيروگاه بخش / سال 

 وزارت نيرو

ساير 
 صنايع

 كشاورزي تجاري  )1(عموميخانگي 
 ساير كشتيراني

 جمع 

 : مصرف 
 )هزار ليتر(

         

1380  (2)2676 51488 - 109391 625 14157 18275 16540862 16737474 
1381  (2)4696 40116 - 110272 3400 15710 26300 18239929 18440423 
1382  (2)4966 48096 - 119548 325 14138 26156 20324287 20537516 
1383  (2)2205 49953 - 117379 10301 15161 29487 21934586 22159072 
1384  (2)2114 54752 - 111569 502 13445 34463 24179207 24396052 
1385  - 37922 - 107550 148 12572 39477 26669302 26866971 
1386  - 53285 - 134615 507 22192 43831 23270132 23524562 
1387  - 60686 - 105039 1875 34171 38065 24256596 24496432 

            :)درصد(  سهم
1380  0.02 0.31 - 0.65 * 0.08 0.11 98.83 100.00 
1381  0.02 0.22 - 0.60 0.02 0.09 0.14 98.91 100.00 
1382  0.02 0.23 - 0.58 * 0.07 0.13 98.96 100.00 
1383  0.01 0.23 - 0.53 0.05 0.07 0.13 98.99 100.00 
1384  0.01 0.22 - 0.46 * 0.06 0.14 99.11 100.00 
1385  - 0.14 - 0.40 * 0.05 0.15 99.26 100.00 
1386  - 0.23 - 0.57 * 0.09 0.19 98.92 100.00 
1387  - 0.25 - 0.43 0.01 0.14 0.16 99.02 100.00 

  .گرددشامل مصارف ارتش و ادارات مي) 1
رساند بلكه به مصرف حمل و نقـل        رق به مصرف نمي   ها به منظور توليد ب    هاي نفتي را در نيروگاه    وزارت نيرو بنزين دريافتي از شركت ملي پخش فرآورده        ) 2

هاي نفتي ايران   ميزان فروش بنزين شركت ملي پخش فرآورده      1387در سال   . گرددلذا اين رقم در تراز انرژي در رديف حمل و نقل لحاظ مي            . رساندمي
  . است  رقم ناچيز *                                                                                    . هزار ليتر بوده است335به وزارت نيرو 
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   1387مصرف بنزين به تفكيك بخش و استان در سال ) : 2-31(جدول 
  )هزار ليتر(

 كشاورزي تجاري )1(عمومي خانگي صنعتي  بخش/ استان  حمل و نقل
 ساير كشتيراني

 جمع

 1025183 1020658 - - - 4432 - 93 آذربايجان شرقي
 915239 912131(2) - 7 169 2908 - 24 آذربايجان غربي

 345245 345014 - - - 173 - 58 اردبيل
 1863657 1858124(2) - 20 - 4822 - 691 اصفهان

 153611 151030 - 912 - 1669 - - ايالم
 362019 356290 1881 - - 3715 - 133 بوشهر
 5392325 5324331 - 3745 382 18322 - 45545 تهران

 234580 234492 - - - 60 - 28 چهارمحال و بختياري
 208317 207890(2) - 34 - 365 - 28  جنوبي خراسان 

 1679493 1676663 - 814 88 1734 - 194  خراسان رضوي 
 194737 194331 - 92 - 102 - 212  خراسان شمالي 

 1276259 1250662 6626 2526 478 8418 - 7549 خوزستان 
 291315 290919 - - - 396 - - زنجان
 279164 278352 - - - 785 - 27 سمنان

 838659 810457 13069 4091 - 11042 - - سيستان و بلوچستان
 1595745 1570013 - - - 25515 - 217 فارس
 444018 443389 - 6 - 611 - 12 قزوين

 407044 406246 - 191 - 395 - 212 قم
 421397 420373 - 1 - 978 - 45  كردستان

 944823 942401(2) - 328 14 1421 - 659  كرمان
 531233 527512 - 353 - 3287 - 81  كرمانشاه

 175313 173133 - - - 2180 - -  كهگيلويه و بويراحمد
 430666 429217 38 6 - 1387 - 18  گلستان
 902569 893533 51 7199 39 1233 - 514  گيالن

 390778 389018 - - - 1694 - 66  لرستان
 1323978 1308826 132 10071 705 656 - 3588  مازندران
 481447 480123 - - - 1260 - 64  مركزي

 506760 482821 16268 2511 - 5080 - 80  هرمزگان
 438957 437464 - 1196 - 297 - -  همدان
 441901 441183 - 68 - 102 - 548 يزد

 24496432 24256596 38065 34171 1875 105039 - 60686 كل كشور 
  .گرددشامل مصارف ارتش و ادارات مي) 1
. رساندرساند بلكه به مصرف حمل و نقل ميها به منظور توليد برق به مصرف نمي    هاي نفتي را در نيروگاه    وزارت نيرو بنزين دريافتي از شركت ملي پخش فرآورده        ) 2

 335هاي نفتي ايران به وزارت نيرو ميزان فروش بنزين شركت ملي پخش فرآورده1387در سال . گرددو نقل لحاظ ميلذا اين رقم در تراز انرژي در رديف حمل 
 . شده است هزار ليتر فروخته42 و 14، 278، 1هاي آذربايجان غربي، اصفهان، خراسان جنوبي و كرمان به ترتيب هزار ليتر بوده كه به استان
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                   1380-87هاي هاي مختلف طي سالزين در ماهمتوسط مصرف بن) : 2-32(جدول 
  )ميليون ليتر در روز( 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381 1380 سال / ماه 
 69.3 76.4 71.1 63.5 57.5 51.9 46.0 42.9 فروردين 

 66.4 79.3 70.5 62.7 58.2 52.5 47.7 43.6 ارديبهشت 

 67.1 79.4 71.6 66.3 58.8 54.0 48.3 44.0 خرداد 

 70.8 59.7 75.1 69.0 61.4 56.9 51.2 46.5 تير 

 72.3 61.0 77.6 70.3 64.6 58.8 52.7 47.6 مرداد

 66.1 60.0 80.4 72.8 65.0 60.7 54.5 48.8 شهريور 

 67.4 56.8 71.3 67.0 62.7 58.5 52.2 46.8 مهر

 66.4 58.6 74.4 65.9 58.4 55.3 51.0 46.5 آبان

 63.6 57.5 72.6 66.8 60.6 55.2 48.4 42.8 آذر

 63.3 57.6 70.3 64.1 58.9 54.2 49.0 44.8 دي

 62.2 59.9 71.4 64.9 58.6 58.0 50.9 45.5 بهمن

 67.4 66.9 77.1 71.2 63.3 59.6 54.6 50.0 اسفند 

 66.9 64.5 73.6 67.0 60.7 56.3 50.5 45.8  متوسط 

  

24496
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( ميليون ليتر  ) نمودار  ( 3- 2)  : روند مصرف بنزين موتور طي سال هاي        1380-87
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 ميليون ليتر رسيد كه در مقايسه 7126، به )2-33( براساس جدول 1387مصرف نفت سفيد در سال  :نفت سفيد 
از جمله مواردي كه سبب گرديده تا مصرف نفت سفيد طي ساليان اخير .  درصد كاهش داشته است8/4با سال گذشته 

، بيشترين ميزان مصرف ابتدا در 1387در سال . ه استهاي گاز در كشور بود روند كاهشي داشته باشد، توسعه شبكه
 ميليون 171 و 329هاي تجاري و عمومي به ترتيب به ميزان   ميليون ليتر و سپس در بخش6328بخش خانگي معادل 

  . ليتر بوده است
براساس اين .  نشان داده شده است1387 و استان در سال مصرف نفت سفيد به تفكيك بخش) 2-34(در جدول 

هاي آذربايجان غربي، اصفهان و خراسان رضوي به ترتيب به ميزان ، بيشترين مصرف نفت سفيد مربوط به استان جدول
 26 و 22هاي هرمزگان و قم به ترتيب معادل  ميليون ليتر و كمترين ميزان مصرف مربوط به استان578 و 591، 917

  . ميليون ليتر بوده است
  

  1380-87هاي هاي مختلف طي سال در بخشمصرف نفت سفيد : )2-33(جدول 
 صنايع و معادن

 هاينيروگاه بخش/ سال 
 وزارت نيرو

  ساير
  صنايع

 كشاورزي تجاري )1(عمومي خانگي
حمل 
 و نقل

  مصارف 
 )2(غير انرژي 

  جمع

          )هزار ليتر( :مصرف 

1380  228 29603 8363770 323340 78148 178236 - - 8973325 
1381  6 34037 8300796 162908 90879 93971 - - 8682597 
1382  - 27458 7460281 206495 114765 80255 - - 7889254 
1383  5867 23009 7393483 176812 74539 79113 - - 7752823 
1384  - 50017 7031790 229007 101841 73969 - (3)44519 7531143 
1385  1113 60546 6705494 278686 108347 38804 - (3)41329 7234319 
1386  - 95987 7008519 166108 157872 39448 - (3)19270 7487204 
1387  - 72558 6327969 171253 329499 31014 - (4)193980 7126273 

           :)درصد(  سهم
1380  * 0.33 93.21 3.60 0.87 1.99 - - 100.00 
1381  * 0.39 95.60 1.88 1.05 1.08 - - 100.00 
1382  - 0.35 94.56 2.62 1.45 1.02 - - 100.00 
1383  0.08 0.30 95.37 2.28 0.96 1.02 - - 100.00 
1384  - 0.66 93.37 3.04 1.35 0.98 - 0.59 100.00 
1385  0.02 0.84 92.69 3.85 1.50 0.54 - 0.57 100.00 
1386  - 1.28 93.61 2.22 2.11 0.53 - 0.26 100.00 
1387  - 1.02 88.80 2.40 4.62 0.44 - 2.72 100.00 

                                                         . گرددشامل مصارف ارتش و ادارات مي) 1
  . گرددها ميشامل مصرف خوراك نفت سفيد پتروشيمي) 2 
 هزار تن  02/2، 1386و پتروشيمي اراك در سال هزار تن  9/12و  32 ،47/34به ترتيب معادل  1386و  1385 ،1384 هايپتروشيمي بيستون در سال) 3

                                                                       . اندمصرف نفت سفيد داشته
 .اندار ليتر مصرف نفت سفيد داشته هز21 و 446، 63 اصفهان و بيستون به ترتيب معادل ) LAB( الكيل بنزن خطي ، پتروشيمي اراك،1387در سال ) 4
  . است  رقم ناچيز *
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  1387 در سال هاي كشور و استانكنندههاي مصرفمصرف نفت سفيد به تفكيك بخش) : 2-34(جدول 
  )هزار ليتر(

 كشاورزي تجاري )1(عمومي خانگي صنعتي بخش/ استان 
حمل و 
 نقل

  مصارف 
 غير انرژي

 جمع

 270178 - - 230 9796 4029 255960 163 آذربايجان شرقي
 917485 - - 30 15593 24493 874617 2752 آذربايجان غربي

 177701 - - - 6 595 176890 210 اردبيل
 590994 163236(2,3) - 783 199013 5583 193653 28726 اصفهان

 120355 - - 25 1853 5090 113288 99 ايالم
 37436 - - - - 199 37237 - بوشهر
 317391 - - 1687 9657 8299 289436 8312 تهران

 71037 - - 247 107 456 69782 445 چهارمحال و بختياري
 206899 - - - 2103 7467 196916 413  خراسان جنوبي 

 577712 - - 736 38797 14236 519114 4829  خراسان رضوي 
 131974 - - 58 412 125 130421 958 شمالي خراسان 

 75171 - - 395 891 18016 54244 1625 خوزستان 
 179997 - - 494 1390 1026 176893 194 زنجان
 46161 - - 278 75 1634 43224 950 سمنان

 310194 - - 79 7763 12506 289473 373 سيستان و بلوچستان
 296907 - - 30 355 5896 290494 132 فارس
 124264 - - 74 290 463 122978 459 قزوين

 26000 - - 762 162 633 22543 1900 قم
 414049 - - 105 13131 5027 395560 226  كردستان

 204073 - - - 10271 3470 189719 613  كرمان
 336624 7686(3) - 1439 5626 14493 305364 2016  كرمانشاه

 53204 - - - - 240 52946 18  كهگيلويه و بويراحمد
 139682 - - - 60 1269 136919 1434  گلستان
 351384 - - 9242 868 15995 324330 949  گيالن

 201912 - - 62 3521 4474 193843 12  لرستان
 404377 - - 12141 5791 1170 384199 1076  مازندران
 224441 23058(3) - 198 165 8368 192103 549  مركزي

 22007 - - 1510 - 166 17936 2395  هرمزگان
 173790 - - 390 1803 4371 159689 7537  همدان
 122874 - - 19 - 1464 118198 3193 يزد

 7126273 193980 - 31014 329499 171253 6327969 72558  كل كشور 
  .گرددشامل مصارف ارتش و ادارات مي) 1
  . اصفهان مي گرددLABمربوط به مجتمع ) 2
  .اند هزار ليتر مصرف نفت سفيد داشته21 و 446، 63 اصفهان و بيستون به ترتيب معادل LAB، پتروشيمي اراك، 1387در سال ) 3
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  )ميليون ليتر در روز(     )2 و 1( 1380-87هاي هاي مختلف طي سالمتوسط مصرف نفت سفيد در ماه) : 2-35(جدول 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381 1380 سال/ ماه 

 7.6 15.4 10.7 12.5 11.5 15.7 15.1 12.1 فروردين 
 9.7 11.6 9.3 10.1 11.6 13.4 13.6 12.4 هشت ارديب

 9.9 8.6 7.5 9.5 10.5 8.6 8.4 11.3 خرداد 
 11.2 8.7 8.1 9.9 10.8 9.0 9.5 12.6 تير 

 12.0 12.8 11.5 13.4 12.6 11.7 12.4 15.9 مرداد
 18.7 18.8 17.8 21.0 17.9 17.5 19.5 22.3 شهريور 

 22.5 27.4 26.3 27.7 25.5 25.9 27.0 32.3 مهر
 30.2 30.0 30.2 34.0 32.8 33.1 37.8 37.3 آبان
 29.4 28.9 34.1 30.7 35.2 38.8 41.7 40.5 آذر
 28.7 30.1 33.6 30.5 34.4 37.4 41.8 36.8 دي

 25.9 31.4 29.1 28.7 31.6 28.8 33.8 37.3 بهمن
 16.4 20.1 21.5 19.7 24.4 20.5 27.1 25.6 اسفند 

 ● 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.4  خط لوله 
 18.4 20.2 19.8 20.5 21.4 21.6 23.8 24.5  )3( متوسط 

  . گرددها نميشامل مصرف پتروشيمي) 1
، 235، 169، 5/260، 5/409هاي خطوط لوله و تأسيسات جانبي آنها به ترتيب خانه متوسط مصرف نفت سفيد تلمبه1386 لغايت 1380هاي در سال) 2

  . هزار ليتر در روز بوده است 95 و 217، 217
  .باشدعمدتاً ناشي از اشتباهات آماري در لحظه ثبت آمار مي) 2-35(و ) 2-34(اختالف آماري بين جداول ) 3
   .باشند ارقام  در دسترس نمي •

  
از آن به عنوان سوخت موتورهاي ديزلي در بخش . گردداستفاده ميهاي مختلفي  از نفت گاز در بخش :نفت گاز

آالت و  هاي آبياري در بخش كشاورزي، سوخت ماشين آالت كشاورزي و پمپ مل و نقل و يا به عنوان سوخت ماشينح
ها و همچنين براي سوخت  ي الكتريكي در نيروگاهتجهيزات صنعتي در بخش صنعت، سوخت جهت توليد انرژ

بخش حمل و نقل با داشتن سهمي  .دشو ي استفاده ميرهاي خانگي و تجا هاي گرمايش و توليد آب گرم در بخش دستگاه
   .كننده نفت گاز كشور است  درصد، بزرگترين مصرف3/56حدود 

در .  ميليون ليتر رسيد5/33851 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 6/3، مصرف نفت گاز با 1387در سال 
اي نفت گاز در بخش خانگي و در هاي اخير به دليل توسعه شبكه گازرساني در سطح كشور جايگزيني گازطبيعي به جسال

، 1380-87هاي طي سال. نتيجه دسترسي اكثر خانوارها به گازطبيعي، مصرف نفت گاز در اين بخش كاهش يافته است
  .  درصد بوده است5/11متوسط كاهش ساالنه مصرف نفت گاز در بخش خانگي برابر 

 در مزارع كشاورزي از نفت گاز به برق سبب شده هاي آبياري سياست تغيير سوخت پمپ رساني به روستاها، با برق
اما با اين وجود در .  روند نزولي داشته است1380- 86هاي كه سهم مصرف نفت گاز در بخش كشاورزي نيز طي سال

هاي ها و به خصوص در اغلب تلمبهها، دامداريها، گلخانهمصرف نفت گاز به دليل استفاده در مرغداري، 1387سال 
طبق آمار موجود، طي .  درصد افزايش داشته است5/6نسبت به سال قبل از آن هاي كشاورزي ر روي چاهنصب شده ب

  . درصد بوده است8/2متوسط افزايش ساالنه مصرف نفت گاز در بخش كشاورزي برابر ، 1380-87هاي سال
رابر و در  ب1/2 هاي صنايع بزرگ و خصوصي نسبت به سال قبل ، رشد مصرف در بخش نيروگاه1387در سال  
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اين افزايش رشد به علت جبران كمبود گازطبيعي .  درصد بوده است6/7 و 9/6بخش صنعت و تجاري هر كدام به ميزان 
اما رشد مصرف نفت گاز در بخش عمومي كه شامل . دباش و عدم دسترسي برخي از واحدهاي مذكور به گازطبيعي مي

 درصد كاهش داشته است كه ممكن است يكي از داليل آن 6/9  ميزان به به سال قبلنسبتگردد  ارتش و ادارات مي
 نفت گاز در بخش حمل و نقل نسبت به سال قبل به علت  درصد5/5همچنين رشد . هاي اين بخش باشدكاهش فعاليت

افزايش مصرف سوخت خودروهاي سنگين بوده كه با اجراي كارت هوشمند براي اين دسته از خودروها از هدرروي از 
د كه مصرف نفت گاز گرد ي روند مصرف ماهانه نفت گاز مشاهده ميرسبر با. طريق قاچاق و غيره جلوگيري خواهد شد

عدم دسترسي برخي از مناطق  از داليل اصلي اين افزايش مصرف. يابدهاي سرد افزايش ميهمانند نفت سفيد در ماه
  . باشد ميهاي گرمايش و آب گرم تگاهكشور به گازطبيعي و استفاده از نفت گاز براي سوخت در دس

چنانچه از .  نشان داده شده است1387 در سال  و استانمصرف نفت گاز را به تفكيك بخش) 2-37(در جدول 
هاي كهگيلويه و بويراحمد، ايالم و هاي تهران و اصفهان بيشترين مصرف و استانجدول پيداست، در اين سال استان

ها نظير اردبيل، البته رشد قابل توجه مصرف برخي از استان. اندين مصرف نفت گاز را داشتهچهارمحال و بختياري كمتر
 درصد نسبت به سال گذشته عمدتاً ناشي از جايگزيني اين فرآورده با 3/16 و 8/23، 9/40بوشهر و خوزستان به ميزان 

  . باشدها ميآوردههاي نيروگاهي و تجاري و همچنين خروج غير مجاز اين فرگازطبيعي در بخش
  
  )1( 1380-87هاي هاي مختلف طي سالمصرف نفت گاز در بخش) : 2-36(جدول 

/ سال حمل و نقل صنايع و معادن
  هاينيروگاه بخش

 وزارت نيرو
ساير 
 )2( نيروگاهها

ساير 
 صنايع

 كشاورزي تجاري )3(عمومي خانگي
 ساير كشتيراني

 جمع

: مصرف 
           )هزار ليتر(

1380 1618012 48856 2254172 1578790 1205713 577462 3648245 260661 13892022 25083933 
1381  1608171 44328 2372345 1624859 1128552 609829 3437736 300568 14753247 25879635 
1382  1431862 7309 2623931 1482694 1212748 636117 3670545 344098 14825192 26234496 
1383  2179143 9309 2703794 1165804 1192632 677618 3617581 389015 15413410 27348306 
1384  2611792 37405 2684155 1003329 1129352 710869 3729991 440980 16321319 28669192 
1385  4361805 339492 2979076 848894 1181896 684578 4150757 475239 16407472 31429209 
1386  4083178 473982 3102859 768934 1328276 719493 4142490 487378 17582468 32689058 
1387  3426579 976355 3316369 673257 1201124 774221 4412787 631896 18438936 33851524 
  سهم

  :)درصد(
          

1380 6.45 0.19 8.99 6.29 4.81 2.30 14.54 1.04 55.38 100.00 
1381  6.21 0.17 9.17 6.28 4.36 2.36 13.28 1.16 57.01 100.00 
1382  5.46 0.03 10.00 5.65 4.62 2.42 13.99 1.31 56.51 100.00 
1383  7.97 0.03 9.89 4.26 4.36 2.48 13.23 1.42 56.36 100.00 
1384  9.11 0.13 9.36 3.50 3.94 2.48 13.01 1.54 56.93 100.00 
1385  13.88 1.08 9.48 2.70 3.76 2.18 13.21 1.51 52.20 100.00 
1386  12.49 1.45 9.49 2.35 4.06 2.20 12.67 1.49 53.79 100.00 
1387  10.12 2.88 9.80 1.99 3.55 2.29 13.04 1.87 54.47 100.00 

  . گرددشامل مصارف ارتش و ادارات مي) 3        .گردد ميهاي صنايع بزرگ و بخش خصوصينيروگاهشامل ) 2            .هابه استثناي مصارف پااليشگاه) 1
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  )هزار ليتر(  1387 در سال هاي كشور و استانكنندههاي مصرفبه تفكيك بخشنفت گاز مصرف ) : 2-37(جدول 

 حمل و نقل صنايع و معادن
 بخش/ استان 

 ساير صنايع )1(هانيروگاه

 كشاورزي تجاري )2(عمومي خانگي
 ساير كشتيراني

 جمع

 1144664 700271 - 145966 11523 99370 56502 130730 302 آذربايجان شرقي
 1465368 550567 19 242091 91227 70632 37205 86096 387531 آذربايجان غربي

 528315 229409 - 101476 6426 5388 923 25971 158722 اردبيل
 3204954 2114729 - 319008 89237 42214 5515 353833 (4) 280418(3)  اصفهان

 228919 157491 - 26212 10521 3802 12551 18342 - ايالم
 1161782 375974 120953 28849 6788 26061 2180 241619 359358 (5) بوشهر
 3865151 1749413 2910 285104 115834 258150 236036 343918 873786 (6) تهران

 251260 186957 - 26771 1054 15250 1057 20171 - چهارمحال و بختياري
 396145 235557 - 49855 3905 31846 16546 20058 38378  خراسان جنوبي 

 1990642 1223459 230 252375 33388 46390 11389 169889 253522 (7)  خراسان رضوي 
 284760 166519 - 36238 738 1109 2053 18484 59619  شمالي خراسان 

 2277436 1594118 131000 95293 40950 39205 5280 265206 (8) 106384(8) خوزستان 
 445113 301270 - 85337 14053 12339 3186 28928 - زنجان
 582150 410465 - 70846 90 11167 1403 88179 - سمنان

 1772604 708534 105692 197423 46945 80088 9329 127245 497348 سيستان و بلوچستان
 2121111 1045137 - 622079 11368 40056 1217 225124 176130 فارس
 861353 350152 - 186012 29117 23961 8006 115251 148854 قزوين

 581638 321489 - 62842 4152 34001 530 31305 127319 قم
 718964 327655 30 132124 9412 15589 16067 60895 157192  كردستان

 1883284 1077995 - 214965 18996 45630 7327 167956 350415 (9)  كرمان
 742119 524806 - 118035 13765 26322 5059 54132 -  كرمانشاه

 124272 70124 - 28428 - 18412 - 7308 -  كهگيلويه و بويراحمد
 501769 200959 - 240747 8795 9712 2086 39470 -    گلستان
 820301 391298 2708 91418 19687 19420 4190 57165 234415  گيالن

 591274 396473 - 79987 9896 41733 4881 51247 7057  لرستان
 1101415 465899 7008 156876 82863 14821 187363 186585 -  مازندران
 966698 689269 - 65354 48144 35837 9072 116712 2310  مركزي

 1442780 813342 261340 75320 22412 99590 8221 57327 105228  هرمزگان
 634424 376840 6 177700 10511 14470 4477 50420 -  نهمدا
 1160859 682765 - 198056 12424 18559 13606 156803 (10) 78646 (10) يزد

 33851524 18438936 631896 4412787 774221 6732571201124 3316369 4402934 كل كشور 
  . باشدهاي مرتبط با مصرف ميها به مراكز اصلي و يا استانهاي نفتي استانش ادارات پخش فرآوردهآمار فروش نفت گاز در بخش كشتيراني مربوط به فرو: مالحظه

  . گرددهاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ ميشامل نيروگاه) 1
  . گرددشامل مصارف ارتش و ادارات مي) 2
  . هزار ليتر  266624صنايع بزرگ معادل و هاي خصوصي شامل مصرف سوخت نيروگاه) 3
  . هزار ليتر در ستون نيروگاهي لحاظ گرديده است 33سوخت مصرفي مولدهاي برق صنايع بزرگ به ميزان ) 4
  . هزار ليتر  276692هاي خصوصي معادل شامل مصرف سوخت نيروگاه) 5
  . هزار ليتر  234500هاي خصوصي معادل شامل مصرف سوخت نيروگاه) 6
  . هزار ليتر  140016هاي خصوصي معادل هشامل مصرف سوخت نيروگا) 7
  . باشد كه در ستون نيروگاهي لحاظ گرديده است ميهزار ليتر 17017هاي صنايع بزرگ معادل شامل مصرف سوخت نيروگاه) 8
  .ليتر هزار  36056هاي خصوصي معادل سوخت نيروگاهسوخت مصرفي ) 9

  . باشد كه در ستون نيروگاهي لحاظ گرديده است هزار ليتر مي5450هاي صنايع بزرگ معادل شامل مصرف سوخت نيروگاه) 10
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                          )1(1380-87هاي هاي مختلف طي سالمتوسط مصرف نفت گاز در ماه) : 2-38(جدول 
  ) ميليون ليتر در روز(

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381 1380 سال/ ماه 
 70.8 70.5 63.2 62.7 58.2 61.9 54.9 53.2 فروردين 

 87.7 80.8 77.8 73.3 70.5 67.8 64.6 65.9 ارديبهشت 
 90.3 82.7 79.3 75.7 70.6 65.8 64.8 64.3 خرداد 

 91.0 82.7 78.8 73.0 71.4 69.5 66.2 63.9 تير 
 88.8 83.2 78.8 73.9 69.0 67.3 66.5 64.4 مرداد

 90.6 81.9 80.7 75.7 70.2 68.5 65.6 63.5 شهريور 
 90.4 86.2 83.9 82.7 75.4 70.6 67.3 69.8 مهر
 95.7 91.3 84.4 86.6 76.8 74.5 76.2 73.9 آبان
 100.1 99.8 104.5 90.1 85.2 79.1 79.0 76.3 آذر
 107.8 98.6 109.2 86.5 90.5 82.2 84.1 76.5 دي

 103.4 110.6 98.4 87.1 83.9 78.6 79.5 79.7 بهمن
 86.0 99.6 98.4 87.2 79.1 79.8 82.9 79.9 اسفند 

 ● 0.02 0.03 0.03 0.09 0.02 0.04 0.03  خط لوله 
 91.8 88.8 86.2 79.4 74.9 72.0 70.8 69.1  )2(متوسط 

 و 32، 32، 90، 19، 7/35، 6/31آنها به ترتيب هاي خطوط لوله و تأسيسات جانبي  خانه تلمبه متوسط مصرف نفت گاز 1386 لغايت 1380هاي در سال) 1   
  .  هزار ليتر در روز بوده است23

  . باشدعمدتاً ناشي از اشتباهات آماري در لحظه ثبت آمار مي) 2-38(و ) 2-37(اختالف آماري بين جداول ) 2
  .باشند ارقام در دسترس نمي  •

  
 درصد 5/7بل  ميليون ليتر رسيد كه در مقايسه با سال ق18649، مصرف نفت كوره به 1387سال ر د :نفت كوره 

. باشد  درصد مي02/0كننده نفت كوره مربوط به بخش خانگي با سهمي معادل  كمترين مصرف. افزايش داشته است
 درصد 8/47هاي تحت پوشش وزارت نيرو جهت توليد برق است كه با كننده نفت كوره مربوط به نيروگاه بيشترين مصرف

 عمدتاً جايگزين سوخت گازطبيعي ي بخاريها سوخت در نيروگاهاين.  درصد رشد نسبت به سال گذشته است6/5سهم، 
هاي صنايع بزرگ و بخش خصوصي جهت توليد برق از نفت كوره استفاده  اين سال نيروگاهدر. باشددر فصل سرما مي

، 1380-85هاي  طي سال. رسد ها به مصرف مي نفت كوره در بخش حمل و نقل جهت استفاده سوخت كشتي. اندنكرده
 مصرف اين فرآورده به 1387 و 1386هاي  در سال.  نقل روند نزولي داشته استشد مصرف نفت كوره در بخش حمل ور

 افزايش 1385نسبت به سال  درصد 3/83رشد بوده و به ميزان المللي داراي  هاي بين علت فروش سوخت به كشتي
هاي جايگزيني گازطبيعي غم اجراي سياسترعلينسبت به سال گذشته مصرف نفت كوره در بخش صنعت . است داشته

در بخش عمومي، مصرف اين فرآورده نسبت به سال قبل كاهش .  درصد افزايش داشته است9/15با اين فرآورده 
و جايگزيني هاي سرد سال  آن، متعادل بودن هوا در ماه درصد داشته است كه يكي از داليل 9/71چشمگيري و به ميزان 
  .بوده استي اين حامل با گازطبيع

در اين سال .  به تفكيك بخش و استان نشان داده شده است1387مصرف نفت كوره را در سال ) 2-41(در جدول 
 و كمترين سهم مصرف نفت كوره نيز به باشند كنندگان نفت كوره مي هاي اصفهان و آذربايجان شرقي بزرگترين مصرفاستان
بيشترين ميزان رشد مصرف اين فرآورده . ارمحال و بختياري تعلق داشته استهاي كهگيلويه و بويراحمد، گيالن و چهاستان



          

  

  

 1387ترازنامه انرژي سال  96

  

  

 درصد است كه مربوط به استان -5/47 درصد و مربوط به استان يزد و كمترين ميزان رشد 3/102نسبت به سال قبل 
  .ر سال بيشتر بوده استهاي ديگ نظير آذر و دي نسبت به ماه1387هاي سرد سال مصرف نفت كوره در ماه. باشد هرمزگان مي

  
  1380-87هاي هاي مختلف طي سالمصرف نفت كوره در بخش) : 2-39(جدول 

 صنايع و معادن
  هاينيروگاه بخش/ سال

 وزارت نيرو
 ساير صنايع

 كشاورزي تجاري )1(عمومي خانگي
 حمل و نقل 

 )شتيرانيك(
 جمع

: مصرف 
         )هزار ليتر(

1380 6798753 6156828 - 102147 1502030 11580 682524 15253862 
1381  6275252 6215579 - 32650 1600173 - 647005 14770659 
1382  4937792 6505208 - 24606 1508452 - 624568 13600626 
1383  5736143 6016984 - 13695 1376405 4103 592941 13740271 
1384  6328984 6033371 - 223316 1306002 - 594157 14485830 
1385  7587135 5853445 - 376684 1352820 - 490687 15660771 
1386  8434723 6264713 - 497507 1254720 - 899431 17351094 
1387  8910631 7259408 4049 139953 1413741 21546 899431 18648759 

          :)درصد(  سهم
1380 44.57 40.36 - 0.67 9.85 0.08 4.47 100.00 
1381  42.48 42.08 - 0.22 10.83 - 4.38 100.00 
1382  36.31 47.83 - 0.18 11.09 - 4.59 100.00 
1383  41.75 43.79 - 0.10 10.02 0.03 4.32 100.00 
1384  43.69 41.65 - 1.54 9.02 - 4.10 100.00 
1385  48.45 37.38 - 2.41 8.64 - 3.13 100.00 
1386  48.61 36.11 - 2.87 7.23 - 5.18 100.00 
1387  47.78 38.93 0.02 0.75 7.58 0.12 4.82 100.0 

  . گرددشامل مصارف ارتش و ادارات مي) 1
  

  )يليون ليتر در روزم             (  1380-87هاي هاي مختلف طي سالمتوسط مصرف نفت كوره در ماه) : 2-40(جدول 
  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381 1380 سال / ماه 

 34.7 35.1 27.8 33.6 28.3 25.8 32.1 33.3 فروردين 
 36.6 28.5 33.9 35.0 30.5 31.1 37.7 45.9 ارديبهشت 

 47.5 29.1 28.2 32.5 29.6 27.1 37.2 33.9 خرداد 
 49.8 30.7 28.5 35.7 31.9 32.7 36.9 32.8 تير 

 44.5 41.0 31.5 35.1 31.3 32.2 33.5 32.8 مرداد
 44.5 38.7 34.3 32.0 31.4 29.0 32.9 34.1  شهريور

 38.0 42.4 34.0 33.6 33.1 30.1 34.4 35.4 مهر
 48.8 49.2 38.2 41.1 33.1 32.9 37.6 45.1 آبان
 60.4 61.6 62.4 44.9 48.2 46.0 45.6 51.8 آذر
 60.0 46.3 64.6 61.5 56.7 55.2 47.8 48.9 دي

 55.0 55.9 61.9 62.0 50.6 56.7 51.5 52.4 بهمن
 45.1 58.6 72.3 42.2 47.8 51.4 49.2 55.3 اسفند 

 47.0 42.9 42.8 40.7 37.6 37.3 39.6 41.7  )1 (متوسط
  .باشدعمدتاً ناشي از اشتباهات آماري در لحظه ثبت آمار مي) 2-41(و ) 2-40(اختالف آماري بين جداول ) 1
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          1387هاي كشور در سال كننده و استانمصرفهاي مصرف نفت كوره به تفكيك بخش) : 2-41(جدول 
  )هزار ليتر(

 صنايع و معادن
 بخش/ استان 

  هاينيروگاه
 وزارت نيرو

ساير 
 صنايع

 كشاورزي تجاري )1(عمومي خانگي
حمل و نقل 

 )كشتيراني(
 جمع

 1205898 - - 19511 3477 - 340324 842586  آذربايجان شرقي
 378277 - - 46665 8050 - 323562 - آذربايجان غربي

 35180 - - 2690 - - 32490 - اردبيل
 3515018 - - 44600 1425 - 1005835 2463158 اصفهان

 83665 - - 98 - - 83567 - ايالم
 486291 - - - - - 486291 - بوشهر
 1181419 - 104 133051 3170 132 407693 637269 تهران

 33733 - - 16667 635 - 16431 - چهارمحال و بختياري
 204797 - - 91430 1847 - 111520 -  خراسان جنوبي 

 703614 - 25 115510 3390 970 408317 175402  خراسان رضوي 
 87220 - - 14051 144 1117 71908 - جنوبي خراسان 

 958583 - 19668 56091 61429 - 688447 132948 خوزستان 
 101101 - - 12871 - - 88230 - زنجان
 218945 - - 1621 240 - 217084 - سمنان

 764780 - - - 43278 - 213504 507998 سيستان و بلوچستان
 487656 - 1124 74737 748 - 411047 - فارس
 1320298 - 395 7520 832 - 461132 850419 قزوين

 215301 - - 183857 970 - 30474 - قم
 43428 - 146 428 330 - 42524 -  كردستان

 462787 - - 162739 3458 - 165973 130617  كرمان
 510292 - 36 106568 348 - 126302 277038  كرمانشاه

 8921 - - - 74 - 8847 -  كهگيلويه و بويراحمد
 102269 - - 43030 - - 59239 -  گلستان
 14452 - - - 1533 - 12919 -  گيالن

 136242 - 48 2422 494 - 133278 -  لرستان
 925398 - - 31723 9 - 161494 732172  مازندران
 1232696 - - 77899 352 1770 162300 990375  مركزي

 865387 - - - 125 - 53424 811838  هرمزگان
 470704 - - 12464 - 60 99369 358811  همدان
 994976 - - 155498 3595 - 835883 - يزد

 899431 899431 - - - - - -  هاي داخليسوخت كشتي

 18648759 899431 21546 1413741 139953 4049 7259408 8910631  كل كشور 
  .          گرددشامل مصارف ارتش و ادارت مي) 1
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 درصد كاهش نسبت به سال قبل، به 4/11، مصرف گازمايع با 1387در سال ) 2-42(دول براساس ج :گاز مايع 
در . كننده گاز مايع بوده است ترين مصرف درصد سهم، عمده4/81با در اين سال بخش خانگي .  هزار تن رسيد2282
درصدي نسبت به سال قبل مواجه بود كه اين امر به علت جايگزيني  9/10، مصرف بخش خانگي با كاهش  مذكورسال

 هزار 162همچنين در اين سال مصرف گاز مايع در بخش حمل و نقل برابر . باشدگازطبيعي با گاز مايع در اين بخش مي
مصرف اين بخش به دليل توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي، توسعه حمل و نقل .  درصد از كل مصرف بود1/7تن، معادل 

ها از جمله مصرف ساير بخش.  درصد كاهش داشته است0/28سوز حدود  CNGريلي برون شهري و توسعه خودروهاي 
 درصد كاهش 2/1 گازطبيعي با گاز مايع نسبت به سال قبل هاي جايگزيني  سياستصنعت، تجاري و عمومي نيز به دليل

  .هاي ديگر سال بيشتر بوده است نظير آذر و دي نسبت به ماه1387هاي سرد سال مصرف گاز مايع در ماه. داشته است
  
  )تن(                                                              1380-87هاي مصرف گاز مايع به تفكيك بخش طي سال) : 2-42(جدول 

 جمع هاساير بخش حمل و نقل  خانگي بخش/ سال 

1380  1754555 298205 255500 2308260 
1381  1858580 317550 237250 2413380 
1382  1970840 293479 121686 2386005 
1383  1837045 271195 219000 2327240 
1384  2341110 235425 212430 2788965 
1385  2424330 193085 213160 2830575 
1386  2084448 224840 266450 2575738 
1387  1856748 161932 263288 2281967 

       :)درصد(  سهم
1380  76.01 12.92 11.07 100.00 
1381  77.01 13.16 9.83 100.00 
1382  82.60 12.30 5.10 100.00 
1383  78.94 11.65 9.41 100.00 
1384  83.94 8.44 7.62 100.00 
1385  85.65 6.82 7.53 100.00 
1386  80.93 8.73 10.34 100.00 
1387  81.37 7.10 11.54 100.00 

  
  )تن در روز(                              1380-87هاي هاي مختلف طي سالمتوسط مصرف گاز مايع در ماه : )2-43(جدول 
  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381 1380 سال / ماه 

 5666 5987 5858 6007 6195 6432 6707 6016 فروردين 
 5650 5445 5617 5840 6311 6484 6494 5989 ارديبهشت 

 5386 5038 5354 5575 5869 6025 5899 5741 خرداد 
 5298 5220 5234 5314 5448 5952 5799 5384 تير 

 5372 5124 5174 5453 5675 5838 5846 5670 مرداد
 5909 5717 5376 5605 5758 5982 6091 5980 هريور ش

 5952 6201 6227 5692 6149 6102 6280 6459 مهر
 6565 6484 6180 6856 6800 6756 6969 6850 آبان
 7281 7000 6805 6900 7277 7436 7238 6906 آذر
 7213 6854 6976 6849 7184 7478 7717 7092 دي

 6545 7623 7001 6954 7040 7243 7260 7075 بهمن
 6250 7058 6642 6390 6903 6807 7158 6848 اسفند 

 6082 6132 6025 6111 6374 6537 6612 6325  متوسط 
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( ميليون ليتر )

گازمايع   نفت كوره  بنزين  نفت سفيد  نفت گاز 

نمودار  ( 4- 2)  : مصرف فرآورده هاي عمده نفتي طي سال هاي         1380-87

  
  

براساس آمار شركت ملي پخش هاي نفتي  مصرف ساير فرآورده) 2-44(دول در ج: ها مصرف ساير فرآورده
كنندگان  ترين مصرفاز آنجا كه يكي از عمدهعالوه بر اين، .  نشان داده شده است1380-87 دوره طيهاي نفتي فرآورده

   . دهدها را نشان ميخوراك مصرفي پتروشيمي) 2-45(باشند، جدول ها ميهاي نفتي، پتروشيميساير فرآورده
  

   1380-87هاي طي سالهاي نفتي آوردهبراساس آمار شركت ملي پخش فرهاي نفتي  مصرف ساير فرآورده) : 2-44(جدول 
  )هزار مترمكعب(

  سال
ا بنزين هواپيم

100 LL  
 حاللها

سوخت 
سبك جت 

(JP4)  

سوخت 
سنگين جت 

(ATK)  
 قير مالچ )1(روغنها

ساير 
 ها فرآورده

 جمع

1380  2.5 13.3 157.0 923.1 797.0 15.0 2099.0 259.0 4265.9 

1381  2.7 12.9 137.2 868.7 845.0 46.1 1588.8 126.0 3627.4 

1382  1.2 12.9 125.1 845.7 756.9 31.2 2161.2 79.9 4014.1 

1383  2.0 8.7 125.8 860.2 1477.0 ● 2544.0 75.1 5092.8 

1384  1.5 64.0 106.5 967.3 1441.9 35.9 3380.1 164.0 6161.2 

1385  1.8 84.0 98.9 1155.6 1668.6 ● 4202.0 166.8 7377.7 

1386  1.1 (2) 93.0 1180.0 (3) 1597.0 ● 4324.0 259.3 7454.4 

1387  1.0 70.5 105.4 1182.9 (3)1653.7 ● 3629.5 222.7 6865.8 

                         .گردد هاي وارداتي مي هاي پايه، خام، صنعتي، موتور و ترانسفورماتور و انواع روغنشامل روغن) 1
      . ستها آورده شده ادر ساير فرآورده) 2
      . باشدشامل فقط روغن خام مي) 3
  .باشند ارقام در دسترس نمي  •



          

  

  

 1387ترازنامه انرژي سال  100

  

  

  )هزار مترمكعب(   1387هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي در سال خوراك مصرفي در مجتمع) : 2-45(جدول 
  گازمايع هيدروژن  مازوت نفت سفيد پالتفرميت  پنتان  نفتا  نام استان  نام مجتمع

 - - - 23.1 - - 1145.9 مركزي  اراك 
 43.8 - - - - - 514.2  آذربايجان شرقي  تبريز
 - 10.6 - 163.2(1) 200.6 - -  اصفهان  اصفهان
 - - - 7.7 - - -  كرمانشاه   بيستون
 - - - - - 75.0 1064.3  خوزستان   بندر امام
 - - - - - - -  خوزستان  بوعلي سينا
 - - - - - - -  خوزستان  مارون
 - - - - - - -  بوشهر  پارس 
 - - - - - - -  بوشهر   برزويه 
 - - 8.4(2) - - - - آذربايجان غربي   اروميه
 - - - - - - -  خوزستان  آبادان

 43.8 10.6 8.4 193.9 200.6 75.0 2724.5  جمع
  . شودپتروشيمي اروميه به عنوان سوخت مصرف ميمازوت در ) 2                                               .گردد اصفهان ميLABمربوط به مجتمع ) 1
  

  ) تنهزار(  ادامه...  1387هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي در سال خوراك مصرفي در مجتمع) : 2-45(جدول 
 پروپان اتان ميعانات گازي   مايعات گازي   نام استان  نام مجتمع

 - - - - مركزي  اراك 
 - 6.0 - -  آذربايجان شرقي  تبريز
 - - - -  اصفهان  اصفهان
 - - - -  كرمانشاه   بيستون
 - - - 3154.0  خوزستان   بندر امام
 - - 1515.3 -  خوزستان  بوعلي سينا
 - 1220.0 - -  خوزستان  مارون
 - 1742.3 - -  بوشهر  پارس 
 - - 2576.7 -  بوشهر   برزويه 
 - - - -  آذربايجان غربي   اروميه
 47.9 - - -  خوزستان  آبادان

 47.9 2968.3 4092.0 3154.0  جمع
  
  هاي نفتي خام و فرآوردهقيمت نفت -15-2

داده  هاي اخير نشانهاي سبك و سنگين كشور طي سالخام روند متوسط قيمت فروش انواع نفت) 2-46(در جدول 
متوسط . يافته است به بعد به شدت افزايش 2001، قيمت جهاني نفت از سال گردد همانگونه كه مشاهده مي. شده است

 4/36 و 6/36 نسبت به دوره مشابه آن در سال قبل به ترتيب 2008خام سبك و سنگين ايران در سال  هاي نفتقيمت
بيشتر بوده، اما در هاي اول سال   از ماه2008اني سال هاي مي خام ايران در ماهقيمت نفت. درصد رشد داشته است

خام سبك و سنگين ايران در ماه دسامبر  كه قيمت نفتبه طوري. جه شده استمواهاي پاياني سال كاهش چشمگيري  ماه
  .   درصد كاهش داشته است3/57 و 1/55 به ترتيب 2008نسبت به ماه ژانويه سال 
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                  2000-2008هاي خام سبك و سنگين ايران طي سال نفتهاي اسپاتقيمت ) : 2-46(جدول 
  )بشكه  /دالر (

  خام سنگين ايراننفت  خام سبك ايران نفت  سال
2000  26.75 26.02 
2001  22.90 21.67 

2002  23.52 23.09 

2003  26.89 26.34 
2004  34.60 33.06 
2005  50.66 47.99 
2006  61.07 59.27 
2007  69.30 67.06 

 47.91 49.12  ژانويه 
 51.87 53.64  فوريه 
 56.39 57.92  مارس 
 61.41 63.87  آوريل
 62.72 64.05  مه

 64.77 67.99  ژوئن
 69.65 73.70  جوالي 
 66.60 69.34  اوت

 72.63 74.88  سپتامبر 
 77.30 79.74  اكتبر 
 87.17 89.92  نوامبر

 86.31 89.12  دسامبر 
2008   94.66 91.49 

 86.36 89.21  ژانويه 
 88.51 91.76  فوريه 
 96.68 99.35  مارس 
 102.23 105.92  آوريل
 116.47 119.39  مه

 124.66 127.89  ژوئن
 126.75 128.19  جوالي 
 108.10 110.95  اوت

 93.04 97.56  سپتامبر 
 66.33 70.81  اكتبر 
 47.55 51.72  نوامبر

 36.88 40.03  دسامبر 

  .   و دبيرخانه اوپك www.opec.org: مأخذ 

  
. دهد نشان مي1353-87كشور، طي دوره در داخل هاي عمده نفتي را قيمت اسمي فروش فرآورده) 2-47(جدول 

   .قيمت اسمي فروش مربوط به بنزين و كمترين قيمت مربوط به گاز مايع بوده استرشد هاي اخير بيشترين در سال
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  )ليتر  /ريال  (                                  1353-87هاي هاي عمده نفتي طي سال قيمت اسمي فروش فرآورده) :  2-47(جدول 

 سال
بنزين 
 معمولي

بنزين 
  سوپر

نفت 
 سفيد

سوخت سبك 
  (JP4) جت

سوخت سنگين  نفت گاز
(ATK)  

  گاز مايع  نفت كوره

1353 6 - 2.5 - 2.4 - 1.2 - 

1354 6 - 2.5 - 2.4 - 1.2 - 
1355 6 - 2.5 - 2.4 - 1.2 - 
1356 8 - 2.5 - 2.4 - 1.2 - 
1357 10 - 2.5 - 2.4 - 1.2 - 
1358 10 - 2.5 - 2.4 - 1.2 - 
1359 30 - 2.5 - 2.4 - 1.2 - 
1360 30 - 2.5 5 2.603 5 1.2 - 
1361 30 - 2.5 5 3.008 5 1.2 - 
1362 30 - 2.5 5 3.008 5 1.2 - 
1363 30 - 2.8 5 3.008 5 1.2 - 
1364 30 - 2.5 5 3.008 5 1.2 - 
1365 30 - 2.5 5 3.054 5 1.2 - 
1366 37.80 - 4 5 4.625 5 2.0 - 
1367 40.80 - 4 5 4.720 5 2.0 - 
1368 42.72 - 4 5 4.720 5 2.0 - 
1369 42.72 - 4 5 4.720 5 2.0 - 
1370 50 - 4 5 10 5 2.0 - 
1371 50 - 4 5 10 5 5.0 - 
1372 50 - 15 5 10 5 5.0 - 
1373 50 - 15 40 10 40 5.0 - 
1374 100 140 20 100 20 100 10 - 
1375 130 180 30 130 30 130 15 17 
1376 160 220 40 160 40 160 20 20 
1377 200 280 60 300 60 300 40 20 
1378 350 500 100 375 100 375 50 24 
1379  385 550 110 412.5 110 412.5 55 24 
1380  450 605 120 454 120 454 64.2 24 
1381  500 665 130 1360 130 1360 70 26 
1382  650 900 160 ● 160 ● 88.2 28.6 
1383  800 1100 165 ● 165 ● 94.5 31.7 
1384  800 1100 165 ١٤٠٠ 165 1400 94.5 31.7 
1385  800 1100 165 ● 165 ● 94.5 31.7 
1386  1000 1400 165 ● (1)165 ● (2)94.5 30.8 
1387  1000 1500 165 ● (3)165 ● (2)94/6 30.9 

   . ط بنزين بدون سرب عرضه شده است فق1381 از سال :مالحظات
  . باشدمي) ليتر/ ريال  (18/59ها رقم فروش به نيروگاه. باشدها ميها به استثناي نيروگاهاين رقم مربوط به ساير بخش) 1
  . باشديم) ليتر/ ريال ( 61/30ها رقم فروش به نيروگاه. باشدها ميها به استثناي نيروگاهاين رقم مربوط به ساير بخش) 2
  .باشدمي) ليتر/ ريال ( 56/58ها رقم فروش به نيروگاه. باشدها ميها به استثناي نيروگاهاين رقم مربوط به ساير بخش) 3
  . باشند  ارقام در دسترس نمي •
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ها ثابت باقي مانده و نسبت به  هاي نفتي، طبق قانون تثبيت قيمت ، قيمت اسمي فروش فرآورده1387در سال 
هاي نفتي، قرار بود اين  هاي فرآورده در برنامه چهارم، در مورد قيمت. اي نداشته است ل رشد قابل مالحظهسال قب
سازي مصرف و ساير موارد گردد، اما  د تا صرف بهينهد و منابعي را ايجاد كنننفارس برس هاي فوب خليج ها به قيمت قيمت

گرديد و طي اين مصوبه ها مطرح  تحت عنوان تثبيت قيمتاي  د و مصوبهش اين برنامه اصالح »3«، ماده 1384در سال 
، 1387، در سال )2-48(جدول براساس .  عرضه شوند1383هاي نفتي به قيمت تثبيتي سال  قرار شد تا همه فرآورده

همچنين . باشد و كمترين قيمت نيز مربوط به نفت كوره استبيشترين قيمت صادراتي مربوط به سوخت جت سبك مي
  . باشد ترين آن مربوط به بنزين معمولي مي و ارزانبنزين سوپر ه ترين فرآورده وارداتي ايران مربوط بگران
  

   )تن متريك/  دالر (      1380-87هاي هاي صادراتي و وارداتي ايران طي سالمتوسط قيمت فرآورده) : 2-48(جدول 

  1387 1386  1385 1384 1383 1382 1381 1380 نوع فرآورده

 488 383 300 274 173 154 155 122 نفت كوره 
 ● 760 - 470 338 237 229 178 نفتا 

 ● 709 - 504 384 224 213 185  نفت گاز 
 ● ● 310 283 192 162 154 129  سوخت كشتي 
 635 692 518 420 336 239 229 215  ميعانات گازي

 ● ● 586 549 367 233 225 224  نفت سفيد 
 749 627 476 536 - - - -  روپانپ

 741 645 478 536 - - - -  بوتان 
 - 775 - 591 - - - -  سوخت جت سنگين 

 ادراتي ص

 7746 - - - - - - -  سوخت جت سبك 
 758 780 629 573 433 315 270 244  بنزين سوپر 

 712 727 636 569 420 271 270 209  بنزين معمولي 
 714 712 526 544 289 242 - -  نفت گاز 

 - 1916 - 1168 - - - -  سوخت جت سبك 
  وارداتي 

خريد برش سنگين نفتـي     
 861 849 - - - - - -  از پتروشيمي

  .باشند ارقام در دسترس نمي  •
  

   1380-87هاي هاي نفتي در بازار خليج فارس طي سالقيمت فوب فرآورده) : 2-49(جدول 

  سال  )متريك تن/ دالر (  )بشكه/ دالر (
 نفتا  )2( 380نفت كوره  )1( 180نفت كوره  نفت گاز  نفت سفيد  اكتان95بنزين موتور 

1380  - 25.07 24.14 121 - 192 
1381 29.47 29.20 28.76 155 153 238 
1382 33.20 30.86 30.24 153 149 254 
1383  46.16 48.54 46.07 173 164 367 
1384  61.52 69.13 64.23 273 262 468 
1385  70.28 77.04 74.06 294 285 551 
1386  87.42 92.85 91.36 401.94 391.94 720.06 
1387  89.05 106.16 103.62 445.18 431.13 681.68 

  . )ثانيه/ ميليمتر مربع (  درجه سانتيگراد50حداكثر گرانروي جنبشي در دماي ) 1
   ).ثانيه/ ليمتر مربع يم( درجه سانتيگراد 50حداكثر گرانروي جنبشي در دماي ) 2
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   گازطبيعي: سوم بخش 
  

   كليات- 3- 1
  : شوددر ترازنامه انرژي به سه بخش زير تقسيم ميعنوان شده گاز 

. باشدگاز طبيعي استخراجي از ذخاير زير زميني به لحاظ تركيبات شيميايي داراي تركيب واحدي نمي :  گازطبيعي-
گردد، از طبيعي كه از مخازن گازي و به تنهايي استخراج ميگردد، گاز همراه و گگازطبيعي كه به همراه نفت خام استخراج مي

اين گاز در زمان استخراج چه همراه با نفت خام و چه به صورت مستقل، شامل تركيبي از گازها و . شودگاز مستقل ناميده مي
. گردندي انرژي محسوب نميميعانات است كه بعضي از آنها مانند سولفيد هيدروژن، مونو اكسيد كربن و نيتروژن از دسته گازها

هاي انرژي مورد استفاده قرار تواند به عنوان يكي از حامللذا گازطبيعي تنها پس از طي پروسه پااليشگاهي است كه مي
 درصد به متان تعلق 85حتي در اين مرحله نيز گازطبيعي تركيبي از چند گاز است كه بيشترين سهم از اين ميان با . گيرد
 درجه سليسيوس و تحت -160ولت انتقال گازطبيعي در مسيرهاي طوالني، آن را با كاهش دما به ميزان براي سه. دارد

گردد و به لحاظ خواص مايع سازي گاز فقط موجب تغيير شكل فيزيكي آن مي. كنندفشار اتمسفر به مايع تبديل مي
  . نمايدشيميايي در آن تغييري ايجاد نمي

باشد از معادن سنگ از معادن زيرزميني، مقداري گاز كه عمدتاً متان ميستخراج زغالدر زمان ا :سنگ  گاز زغال-
آوري و اين گاز به لحاظ مسائل ايمني در معادن جمع. گرددسنگ اطالق ميشود كه به آن، گاز زغالسنگ آزاد ميزغال

  .گرددبه عنوان سوخت مصرف مي
باشد كه هدف اصلي ها ميبرگيرنده انواع گازهاي توليدي در كارخانهاين گاز در  :  گاز توليدي در كارخانجات گاز-

اين گازها شامل گازهاي توليدي حاصل از . باشدضمن توليد انبوه، انتقال و توزيع گاز از طريق شبكه گاز رساني مي
و  2تبديل گاز، گازهاي حاصل از )هاي كك سازي و انتقال آن به كارخانجاتگاز حاصل از كوره (1سنگتبديل زغال

  . باشندگازهاي حاصل از تغيير ساختار و تركيب ساده گازها با يكديگر و يا با هوا مي
براساس تعاريف آژانس . باشندالزم به ذكر است كه كليه اين گازها قابليت انتقال از طريق شبكه گازطبيعي را دارا مي

  :گيرندسبات تراز انرژي موارد زير مورد نظر قرار ميو مركز آمار اتحاديه اروپا در محا OECDالمللي انرژي، بين
گردد كه پس از خالص سازي و جداسازي مايعات گازي و گوگرد به آن بخش از گاز اطالق مي :  توليد گازطبيعي-

بنابراين توليد . شودماند و شامل گازهاي تزريق مجدد، سوزانده شده و گازهاي تخليه شده در هوا نميباقي مي
به عبارت ديگر . گرددهاي گاز و گاز منتقل شده توسط خطوط لوله ميعي، صرفاً شامل گاز مصرفي در پااليشگاهگازطبي

  . گردد ذكر مي3در رديف توليد گازطبيعي، مقدار گاز قابل مبادله و فروش

 
1 ) Carbonization 
2 ) Gasification  
3 ) Marketable   
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 مايع سازي انتقال گاز به دو شيوه يكي از طريق خطوط لوله و ديگري از طريق :  واردات و صادرات گازطبيعي-
به جهت حفظ امنيت انرژي در مبحث مربوط به واردات و . باشدامكان پذير مي LNGگازطبيعي توسط تجهيزات حمل 
آوري اطالعات از اهميت در جمع) مصرف كننده(و كشور مقصد ) كشور توليد كننده (أصادرات گاز، اطالعات كشور مبد

شور مصرف كننده و در صادرات اطالعات كشور توليد كننده بسيار مهم و در واردات، اطالعات ك. به سزايي برخوردار است
  . ضروري است

گازطبيعي پس از توليد به دو صورت فصلي و پيكي  :و تغيير در موجودي) موجودي(  ذخيره سازي گازطبيعي -
ر به ذخيره سازي منابع گردند بايد قادها و يا مخازني كه به منظور ذخيره سازي فصلي احداث ميسايت. شودذخيره مي

گيرد و به تدريج با ذخيره سازي گاز در اين مخازن در زماني كه تقاضا براي گاز كمتر باشد صورت مي. عظيمي از گاز باشند
باشند هاي پيكي قادر به ذخيره سازي حجم كمتري از گازطبيعي مياما سايت. شودافزايش تقاضا ذخاير اين مخازن آزاد مي

 تغيير در بنابراين ذخيره سازي و. هاي انتقال تزريق نمايندند در زمان اوج تقاضا سريعاً ذخاير خود را به شبكهو بايد بتوان
در محاسبه موجودي بايد موجودي در اولين . موجودي گازطبيعي با ميزان ذخاير گازطبيعي هر كشور كامالً متفاوت است

 در واقع كليه جزئيات مربوط به ذخيره سازي گازطبيعي قابل .روز سال و موجودي در آخرين روز سال محاسبه گردد
تغيير در موجودي نيز از كسر موجودي در آخرين روز سال از موجودي در اولين روز . استحصال بايد مدنظر قرار گيرد

  .آيدسال به دست مي
خلي بخش انرژي هاي مختلفي اعم از بخش تبديالت، مصارف دامصرف گازطبيعي در بخش :  مصرف گازطبيعي-

صنعت، حمل و نقل، (هاي مصرف كننده نهايي ، تلفات انتقال و توزيع گازطبيعي، بخش)واحدهاي توليد كننده انرژي(
ذكر اين نكته ضروري است كه مصرف سوخت . گيردصورت مي) ها و مصارف غير انرژيخانگي، خدمات، ساير بخش

  . شوده عنوان مصارف غير انرژي در نظر گرفته ميها در بخش صنعت و خوراك مصرفي آنها بپتروشيمي
  
  ذخاير گاز طبيعي ميادين و - 3- 2

 تريليون مترمكعب برآورد گرديده 29، بالغ بر 1387ميزان كل ذخاير قابل استحصال گازطبيعي كشور در پايان سال 
 تريليون مترمكعب 82/19 و  تريليون مترمكعب، ذخاير قابل استحصال مناطق خشكي18/9است كه از اين ميزان، حدود 

 7/31بدين ترتيب از كل ذخاير قابل استحصال در اين سال، سهم مناطق خشكي . اندنيز در مناطق دريايي قرار داشته
اين در حالي است كه گاز مورد نياز كشور عمدتاً از ميادين .  درصد بوده است3/68درصد و سهم مناطق دريايي نيز 

 درصد 7/13 و 3/86، ميادين خشكي و دريايي به ترتيب حدود 1387وري كه تا پايان سال گردد، به طخشكي توليد مي
 20 كه شته ميدان گازي فعال در كشور  وجود دا22تا پايان اين سال  .انداز گازطبيعي مورد نياز كشور را تأمين نموده

  . اند ميدان در مناطق دريايي واقع شده2ميدان آن در مناطق خشكي و 
ميادين گازي مستقل شامل .  سازند گازي است5 ميدان مستقل گازي و 15 شامل ،ن مناطق خشكيميادي –

ميادين مزدوران، شوريجه، گنبدلي، آغار، داالن، نار، كنگان، قشم، سرخون، تابناك، هما، شانول، وراوي، سراجه 
خامي مارون، گنبد باشند و سازندهاي گازي نيز مخزن ژوراسيك مسجد سليمان، مخزن و تنگ بيجار مي

  .دنگيرگازي پازنان، گنبد گازي لب سفيد و گنبد گازي نفت سفيد را در بر مي
  .گرددسلمان ميسازند داالن ميدان پارس جنوبي و ميدان شامل نيز ن گازي فعال دريايي ديميا –

 و آغار و تابناك در گ گازي در منطقه خشكي مي توان به ميادين خانگيران در استان خراسان، داالنراز ميادين بز
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ميدان گازي فعال دو .  اشاره نمودهرمزگاناستان فارس، كنگان و نار در استان بوشهر و سرخون و گورزين در استان 
  .باشندسلمان در استان هرمزگان ميسازند داالن ميدان بوشهر و در استان دريايي شامل پارس جنوبي 

  
                                                                                          1387 ذخاير گازطبيعي كشور در سال : )3-1(جدول 

  )تريليون متر مكعب(

 ذخيره نهايي ذخيره در جاي اوليه شرح
تا تجمعي كل توليد 

 1387پايان سال 

قابل استحصال در 
  1387پايان سال 

 0.35 0.18 0.53 1.35 همراه و كالهك 
 مناطق دريايي  19.47 0.25 19.72 25.62  مستقل 

 19.82 0.43 20.25 26.97  جمع 

 3.95 1.67 5.62 14.41 همراه و كالهك 
  مناطق خشكي  5.23 1.04 6.28 9.15  مستقل 
 9.18 2.71 11.90 23.56  جمع 

 29.00 3.15 32.15 50.52  جمع كل

  
هاي نفت و گاز ايران با كشورهاي همسايه،  حوزهاز برخي وجود مرز مشترك آبي و خاكي در : ميادين مشترك گازي

اي از اين دست يابي به سهم عادالنه. داشته باشداي اهميت ويژه گازهاي كالن صنعت  ريزي باعث شده اين مساله در برنامه
در . اهد بودهاي صحيح علمي در توليد خوهاي بيشتر در ميان مدت و به كارگيري روشگذاريميادين منوط به سرمايه
از آنجا كه  .يابي به اين مهم را با مشكالتي مواجه نموده بود دست،اجرايي، سياسي و اقتصاديهاي گذشته برخي محدويت

تواند منجر به كاهش توليد و يا مسدود شدن مخزن شده و منافع طرفين را برداري بهينه از مخازن مشترك ميعدم بهره
هاي صنعت گاز كشور قرار گرفته اليان اخير بهره برداري از اين ميادين مشترك، در اولويت، لذا  طي سالشعاع قرار دهدتحت
واقع برداري در حال بهرهدر حال حاضر از بين ميادين مشترك گازي كشور، ميدان گازي گنبدلي تنها ميدان گازي . است

 در مجاورت با ميادين فارس ودر خليجساير ميادين مشترك . باشددر خشكي است كه با كشور تركمنستان مشترك مي
، )3-2( در جدول .اند واقع شده و امارات متحده عربي شامل شارجه و ابوظبيكويتكشورهاي قطر، عربستان سعودي، 

  . نشان داده شده است1387برداري از آنها در طي سال ميادين مشترك گازطبيعي كشور و وضعيت بهره
  
             طبيعي با كشورهاي همسايهميادين مشترك گاز : )3-2(جدول 
 وضعيت  همسايه  كشور نام نام ميدان منطقه

  توليددر حال   تركمنستان  گنبدلي غربي خشكي توليددر حال  تركمنستان  شرقيگنبدلي
 در حال توليد  ابوظبي  )سازند گازي خوف(سلمان 
 در حال توليد  شارجه  )سازند گازي ياماما(مبارك 

 در حال توليد  قطر  س جنوبيپار
  توسعه نيافته غيرتوليدي  كويت  )اليه فهليان(آرش 

 توسعه نيافته غيرتوليدي  عربستان  )فرزاد ب(فارسي 
 توسعه نيافته غيرتوليدي  عمان  هنگام

  دريايي

 توسعه نيافته غيرتوليدي  قطر  )سازند خوف(رشادت 
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باشد كه بر روي خط مرزي نابع گازي مستقل جهان مياين ميدان يكي از بزرگترين م: ميدان گازي پارس جنوبي
اين ميدان به . لومتري ساحل جنوبي بندر عسلويه ايران قرار داردي ك100اصله فمشترك ايران و قطر در خليج فارس و به 

مهمترين منبع اين ميدان، مخزن . اي برخوردار است از اهميت ويژهمشترك بودن ميان ايران و قطردليل بزرگي و 
طبق .  متري كف دريا قرار دارد3000 در عمق حدود  متر450باشد كه با ضخامتي حدود  داالن مي–كربنات كنگان 

 18 تريليون مترمكعب و ميعانات گازي آن حدود 2/14برآورد صورت گرفته، حجم ذخاير گازطبيعي اين ميدان حدود 
پارس جنوبي، در حال حاضر بزرگترين پروژه انرژي در كشور برداري از ميدان گازي توسعه و بهره. باشدميليارد بشكه مي

ريزي  فاز آن برنامه24 فاز مجزا در نظر گرفته شده كه براي 28برداري از حوزه پارس جنوبي براي بهره. شودمحسوب مي
  . باشندي در حال اجرا يا آماده اجرا م24 الي 6اند و فازهاي برداري رسيده به بهره5 الي 1فازهاي . شده است

   :هاي توسعه فازهاي پارس جنوبي به شرح زير استهدف از اجراي طرح
هاي نفتي  ميليون فوت مكعب گاز ترش در روز جهت تزريق به چاه3000افزايش توليد : 8 و 7، 6فازهاي  –

 . ميليون تن گاز مايع در سال6/1 هزار بشكه ميعانات گازي در روز و 158جنوب كشور و 

 هزار بشكه 80گاز تصفيه شده، در روز  ميليون مترمكعب 50با ظرفيت توليد فازهاي مذكور : 10 و 9فازهاي  –
 . ميليون تن گاز مايع و يك ميليون تن اتان در سال05/1 تن گوگرد در روز، 400ميعانات گازي، در روز 

 ميليون تن 10وز و  هزار بشكه ميعانات گازي در ر70 ميليون مترمكعب گازغني در روز، 6/56توليد : 11فاز  –
 . در سال(LNG)گازطبيعي مايع 

 تن گوگرد دانه 600 هزار بشكه ميعانات گازي و 112 ميليون متر مكعب گاز شيرين، 75توليد روزانه : 12فاز  –
 .بندي شده

 . هزار بشكه ميعانات گازي105 ميليون مترمكعب گاز ترش و 84  روزانهتوليد: 14 و 13فازهاي  –

  تصفيه شده،طبيعيگازدر روز  ميليون مترمكعب 50با ظرفيت توليد ازهاي مذكور ف: 16 و 15فازهاي  –
 ميليون تن گاز مايع و يك 05/1 تن گوگرد در روز، 400 هزار بشكه ميعانات گازي، 80استحصال روزانه 

 .ميليون تن اتان در سال

 هزار بشكه 75گاز تصفيه شده،  ميليون مترمكعب 50  روزانهبا ظرفيت توليدفازهاي مذكور : 18 و 17فازهاي  –
 . ميليون تن گاز مايع و يك ميليون تن اتان در سال05/1 تن گوگرد در روز، 400ميعانات گازي، در روز 

،  تن گوگرد در روز200و   هزار بشكه ميعانات گازي37 ميليون مترمكعب گاز تصفيه شده، 25توليد : 19فاز  –
  .ن در سال هزار تن اتا500و  هزار تن گاز مايع 500

 تن گوگرد 400و   هزار بشكه ميعانات گازي80 ميليون مترمكعب گاز تصفيه شده، 50توليد : 21 و 20فازهاي  –
  . يك ميليون تن اتان در سالو  هزار تن گاز مايع 05/1، در روز

ن  ت300و   هزار بشكه ميعانات گازي57 ميليون مترمكعب گازطبيعي، 5/42توليد : 24 و 23، 22فازهاي  –
 . هزار تن اتان در سال750و  هزار تن گاز مايع 800، گوگرد در روز 
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   اكتشاف - 3- 3
 تريليون مترمكعب گازطبيعي در جاي اوليه و 9/3، منجر به كشف بيش از 1380-87هاي اكتشافي طي دوره فعاليت

واقع در دزفول  ) سروك- ايالم( ودباالر، ميدان گازي 1387 در سال .ميليارد بشكه ميعانات گازي در جا گرديده است 8/3  
 ميليون بشكه بوده 5/35گازي آن   ميليارد مترمكعب و ميعانات 3/14كشف شد كه ذخاير در جاي گازطبيعي آن شمالي 

   . ارائه شده است) 3-3(جدول   در 1380-87 عمده كشفيات گازطبيعي و ميعانات گازي كشور در دوره زماني .است
  

   1380-87هاي ازي كشف شده طي سالميادين گ  :)3-3(جدول 
  )ميليون بشكه:  ميعانات گازي  –ميليارد مترمكعب : گازطبيعي (

 سال اكتشاف نام ميدان
حجم گاز موجود 

 در جاي اوليه 

ذخاير قابل استحصال 
 گازطبيعي 

حجم ميعانات 
 گازي در جا

 1236.0 ● 175.0 1380  مارون 
 57.6 ● 125.0 1380 دي 

 - ● 99.0 1381 ) ميافق خا(بينك 
 - ● 258.0 1382 ) تاقديس دهرم(الوان 

 130.0 ● 276.0 1382 ) هاي سروك و فهليانافق(حسينيه و كوشك 
 525.0(1) ● 249.0 1383   )مخزن دهرم( دماغه پارس جنوبي –ميدان بالل 

 1302.9 ● 1703.2 1384   )مخزن دهرم(كيش 
 349.5 ● 21.5 1385  ) مخزن فهليان(ميدان اهواز 
 475.2 360.6 480.8 1386  )2( دهرم –سفيد زاخور 
 7.3 18.9 27.5 1386  )2( ژوراسيك –كوه آسماري 

 212.0 381.6 508.8 1386  )2( دهرم فوقاني –فارسي 
 35.5 9.2 14.3 1387  ) ايالم و سروك(باالرود 

 3806.0 770.3 3938.1 -  جمع 
  . كربوري وميعانات هيدر) 1   
 3/161 و 5، 3/166 دهرم فوقاني به ترتيب - ژوراسيك و فارسي - دهرم، كوه آسماري - ذخاير قابل استحصال ميعانات گازي ميادين سفيد زاخور)2   

 ميليون بشكه مي باشد
  .باشند  ارقام در دسترس نمي•   
  
   توليد گاز غني - 4-3

منابع توليد گاز غني شامل . نامندرا گاز غني ميهاي نفت و گاز، قبل از  انجام فرآورش گازهاي خروجي از چاه
هاي گازي ميادين نفتي مناطق خشكي و گازهاي غني حاصل از گازهاي همراه خروجي با نفت، گازهاي خروجي از كالهك

 23/312 سال گذشته، ميزان توليد گاز غني از متوسط 8در طول . باشندسازندهاي گازي و ميادين مستقل گازي مي
به .  افزايش يافته است1387 ميليون مترمكعب در روز در سال 89/551، به حدود 1380ترمكعب در روز در سالميليون م

هاي اين امر در راستاي سياست.  درصد به توليد گاز غني كشور افزوده شده است1/9 بيش از 1387طوري كه در سال 
 كشور  اجتماعي-ي چهار برنامه اخير توسعه اقتصاديافزايش توليد گازطبيعي و افزايش سهم آن در سبد مصرفي انرژي ط

ده بود كه توليد روزانه گازطبيعي در سال شبراساس سند بخش نفت و گاز برنامه چهارم توسعه، پيش بيني  . باشدمي
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از  ميليون متر مكعب بيشتر 27در اين سال حدود روزانه  ميليون متر مكعب برسد كه در عمل توليد 525 به 1387
 درصد باشد 74/0، 1387در همين سند پيش بيني گرديده بود كه نسبت توليد به ذخاير گاز در سال . بوده استه برنام

  . درصد بوده است70/0در حاليكه عمالً اين نسبت 
از آنجا كه اين منبع .  درصد كاهش داشته است8/8 توليد گاز غني از گاز كالهك و سازندهاي گازي 1387در سال 
گردد، لذا با بهره برداري از ميادين ي، عمدتاً صرف تزريق گاز يا بازگرداني پس از استحصال مايعات گازي ميتوليد گاز غن

آغار و داالن و سازند گازي مارون كه جايگزين بخشي از گاز گنبدي پازنان جهت تزريق به مارون شده، توليد گاز كالهك 
  .دهد مي نشان1380-87هاي ني را از منابع مختلف، طي سال، ميزان توليدات گاز غ)3-4(جدول . كاهش يافته است

  
  ) ميليون مترمكعب در روز(                                          1380-87هاي توليد گاز غني از منابع مختلف طي سال : )3-4(جدول 

 جمع گاز ميادين مستقل گاز كالهك و سازندهاي گازي گاز همراه سال

1380  88.67 45.78 177.78 312.23 
1381  85.44 40.43 210.01 335.88 
1382  92.35 38.86 246.78 377.99 
1383  91.47 36.49 279.55 407.51 
1384  94.64 35.31 305.87 435.82 
1385  97.73 33.92 332.84 464.49 
1386  100.20 39.42 366.08 505.70 
1387  100.94 35.96 414.99 551.89 

  
از آنجا كه .  نشان داده شده است1380-87هاي ، ميزان مصرف گازهاي غني طي سال)3- 5( جدول همچنين در

دهند، گاز غني پس از استخراج به كارخانجات گاز و گاز مايع، ها تشكيل ميبخشي از گاز غني را آب و ساير ناخالصي
گاز مايع در غني تحويلي به كارخانجات گاز و ميزان گاز . شودهاي گاز و واحدهاي نم زدايي تحويل داده ميپااليشگاه

 87/374نيز زدايي هاي گاز و واحدهاي نمهمچنين پااليشگاه. بوده است ميليارد مترمكعب 59/93 معادل 1387سال 
  يا به،گردد، يا سوزانده شدهمابقي گاز غني توليدي يا به مخازن نفتي تزريق مي. اندميليارد مترمكعب گاز دريافت نموده

 درصد 7/6، ميزان تزريق گاز غني 1387در سال . شودگردند و يا صرف مصارف عملياتي ميها تحويل ميپتروشيمي
  .نسبت به سال قبل كاهش داشته كه اين امر به دليل تزريق بيشتر گاز سبك صورت گرفته است

  
  )يليارد مترمكعبم(                                                                       1380 - 87هاي مصرف گاز غني طي سال) : 3-5(جدول 

  سال
تحويلي به كارخانجات 

 گاز و گاز مايع

هاي گاز و پااليشگاه
 واحدهاي نم زدايي

 تزريق
خوراك 

پتروشيمي 
 جمعسوزانده شده   خودمصرفي

1380  76.07 172.34 11.14 7.77 9.98 34.48 311.78 
1381  72.28 204.47 11.34 7.90 8.39 31.50 335.88 
1382  72.51 241.37 11.14 7.53 7.36 38.08 377.99 
1383  80.51 274.21 1.84 7.61 8.44 34.88 407.49 
1384  76.61 301.61 3.87 7.14 8.16 38.21 435.60 
1385  80.37 328.41 4.37 6.70 5.68 38.96 464.49 
1386  90.00 335.19 28.69 7.30 4.99 39.53 505.70 
1387  93.59 374.87 26.78 7.58 5.3 40.32 548.44 
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 800 تا 400هاي ، كارخانه)گاز همراه ميدان آغاجاري (300 تا 100هاي گاز و گاز مايع غني ورودي به كارخانهگاز 
 1300 تا 1200هاي ، كارخانه)گاز كالهك ميدان پازنان (1000 تا 900هاي ، كارخانه)گاز همراه ميادين اهواز و مارون(
و كارخانه ) گاز همراه ميادين نفتي كرنج و پارسي (1500، كارخانه )مهگاز همراه ميادين نفتي گچساران و بي بي حكي(

، پس از شيرين سازي و جدا سازي مايعات گازي، يا به شركت ملي گاز ايران تحويل داده )گاز غني ميدان آغار (1600
مايعات گازي . ندگردشوند و يا جهت تزريق به ميادين مارون، گچساران، بي بي حكيمه، كرنج و پارسي منتقل ميمي

گردد و تنها مايعات گازي حاصل هاي بندر امام و بوعلي ارسال مياستحصالي در اين روند به عنوان خوراك به پتروشيمي
  . گردند به نفت خام صادراتي تزريق مي300 الي 100هاي از كارخانه
ميزان توليد گاز . گردديي توليد ميهاي گازي و واحد نم زدا، پااليشگاهسبك از كارخانجات گاز و گاز مايعگاز 

آوري گاز همراه و تحويل گاز غني به كارخانجات گاز و گاز سبك همراه از يك سو به ميزان توليد و از سوي ديگر به جمع
ميليون مترمكعب در روز بوده كه از گازهاي همراه،  97/431 ميزان توليد گاز سبك 1387در سال . مايع بستگي دارد

ميليون  57/355و  20/31 ، 20/45باشد كه به ترتيب به ميزان زندهاي گازي و از ميادين مستقل ميكالهك و سا
 مترمكعب به ميليون 4/0و  94/28،10/7، 05/15، 34/51 مترمكعب در روز توليد شده است كه از اين ميزان روزانه

نتقال و توزيع، استفاده شده و مابقي صرف ها، مصارف عملياتي، سوزانده شده و تلفات اترتيب جهت تزريق، پتروشيمي
  . خط شده استدر ها، صادرات و ذخيره ها، ساير بخشمصارف گوناگون در نيروگاه

 ميليون 34/51 به 1386 ميليون متر مكعب در سال 44/42 درصد رشد از 21ميزان تزريق روزانه گاز سبك با  
تحصال هر چه بيشتر مايعات گازي بوده كه از تزريق گاز غني به اين افزايش به دليل اس.  رسيد1387متر مكعب در سال 

  .ميادين كاسته شده و تزريق گاز سبك افزايش داشته است
هاي تقويت فشار و مصارف عملياتي مناطق ها، خطوط انتقال، ايستگاهخانههاي نفت و گاز، تلمبهگاز سبك در پااليشگاه

 03/22 درصد رشد از 4/31مصارف عملياتي روزانه گاز سبك نيز با . اربرد داردنفت خيز جنوب تحت عنوان مصارف عملياتي ك
  . رسيد1387 ميليون متر مكعب در سال 94/28 به 1386ميليون متر مكعب در سال 

 ميليارد مترمكعب سوزانده شده كه 32/40درصد از كل گاز غني توليدي كشور معادل  31/7، 1387در سال 
از گاز سبك توليدي كشور در اين سال نيز صد  در6/1رصد افزايش داشته است همچنين د 0/2 نسبت به سال گذشته

 ميليون 10/7 ميليون متر مكعب در روز به 77/6 درصد رشد، از 9/4ميزان گاز سبك سوزانده شده با . سوزانده شده است
 اجتماعي پيش بيني -صاديبراساس سند بخش نفت و گاز برنامه چهارم توسعه اقت. متر مكعب در روز رسيده است

 6/5گاز سوزانده شود، در حاليكه عمالً )  ميليون متر مكعب در روز18( ميليارد متر مكعب 6/6گرديده بود كه ساالنه 
  . گاز سوزانده شده است1387برابر اين مقدار در سال 

  
   توليد گوگرد- 5-3

گوگردي كه در گازطبيعي . باشدكسيد كربن ميها حاوي مقادير قابل توجهي از گوگرد و دي اگازطبيعي بعضي چاه
 ميلي گرم در هر 7/5است و معموالً اگر ميزان سولفيد هيدروژن از  S)2(Hوجود دارد، به شكل سولفيد هيدروژن 

تواند پس گوگردي كه در گاز طبيعي وجود دارد، مي. شودمترمكعب گازطبيعي بيشتر شود اين گاز، گاز ترش ناميده مي
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استحصال گوگرد از گازطبيعي به لحاظ مسايل زيست محيطي .  و جداسازي، به طور جداگانه وارد بازار شوداز استحصال
  . هاي گاز كشور توليد شده است هزار تن گوگرد در پااليشگاه5/802حدود  1387در سال . باشدداراي اهميت مي

  
  )تن  (                                                      1380-87 هايكشور طي سالگاز هاي گوگرد در پااليشگاهتوليد ) : 3-6(جدول 

 هاشمي نژاد پااليشگاه/ سال 
  پارس جنوبي 

  )1فاز (
پارس جنوبي 

 )3 و 2فازهاي (
پارس جنوبي 

 )5 و 4فازهاي (
 جمع توليد

1380 274520 - - - 274520 
1381  435808 - - - 435808 
1382  427807 - 129425.8 - 557233 
1383  456004 20828.2 139833.0 ● 616665 
1384  490576 29728.4 108197.5 ● 628502 
1385  508418 31940.6 99138 75801 715298 
1386  490937 26634 109592 70191 697354 
1387  582019 28691 107080 84697 802487 

  .باشند ارقام در دسترس نمي •
  
     برداشت گازطبيعي -6-3

 اردميلي5/144به  9/131د رشد نسبت به سال قبل، از حدو درصد 5/9 برداشت داخلي گازطبيعي با، 1387در سال
 ميليارد 5/33 و 5/50 و كنگان به ترتيب با توليدي معادل  جنوبيدر اين سال، ميادين پارس. مترمكعب افزايش يافته است
 جمعاً يان و خانگيرانميادين پارس. اندازطبيعي را بر عهده داشتهتأمين داخلي گاز درصد  1/58مترمكعب در مجموع حدود 

برداشت  دردر سال مذكور، بيشترين افزايش .  درصد سهم در تأمين داخلي گازطبيعي، در جايگاه بعدي قرار دارند2/27با 
 درصد افزايش 2/13  و3/25 حدود به ترتيبكه بود ) پارسيان(منطقه ايالم و فارس مربوط به  گاز نسبت به سال قبل،

. اندمواجه بوده درصدي نسبت به سال قبل 1/10 و 9/49حدود  داالن نيز با كاهش برداشتو سراجه  منطقه البته. اندداشته
  .دهد به تفكيك ميادين نشان مي1380-87هاي ، برداشت ساليانه گازطبيعي را طي سال)3-7(جدول 

  
  )ميليون مترمكعب(                                                                               1380-87 هايبرداشت گازطبيعي طي سال : )3-7(جدول 

  1387  1386 1385 1384 1383 1382  1381 1380 منطقه
 11931.6 11534.0 10320.8 10085.0 10052.1 9898.8 10588.7 9993.7  خوزستان 

 33452 31061.5 33226.6 33441.3 35492.6 34791.8 34689.6 36641.9 كنگان 
 1903.2 2117.0 2356.6 846.8 284.7 1255.6 2503.9 5706.2  داالن 

 36.6 73.0 158.0 255.5 131.4 109.5 102.2 130.9 سراجه 
 14054.4 12921.0 12764.3 12504.9 14220.4 13289.7 13001.3 10286.3  ) خانگيران(خراسان 

 50486.0 44785.5 43365.5 40157.3 29670.9 19458.2 10679.9 9.3  )1(پارس جنوبي 
 25254.0 22301.5 8309.4 2011.2 1722.8 711.8 - -  )فارس(پارسيان 
 5252.1 5146.5 5573.9 5602.8 5329.0 4719.5 3588.0 3179.1  هرمزگان

 NGL (  1226.1 1606.0 2160.8 2339.7 1467.3 1190.7 1825.0 1903.2 1600(آغار 
 183.0 146.0 - - - - - -  ايالم 

 144456.5 131911.0 117265.8 76759.586395.599243.5106372.0 67333.3 (2)  جمع برداشت داخلي
  . گرددمي ميليون مترمكعب گازهاي برداشت نشده 8/159شامل ) 2                                                      . گردد مي10 تا 1فاز شامل ) 1
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   به ميادين نفتيو آب  تزريق گاز - 7-3
هاي رايج براي افزايش ضريب بازيافت يا برداشت تزريق گاز و آب به عنوان يكي از اركان توليد صيانتي، از گزينه

ن هدف از تزريق آب و گاز به ميادين نفتي، جلوگيري از افت فشار، تثبيت و يا تقويت فشار مخز. باشندميادين نفتي مي
مقدار نفتي كه از اين راه به دست خواهد آمد، رابطه . براي بازيافت درصد بيشتري از نفت خام موجود در جاي اوليه است

ها، زمان تزريق و نوع سياالت قابل تزريق بسيار نزديكي با مكانيسم توليد اوليه، طبيعت سنگ مخزن، گستردگي شكاف
ت از روش تزريق گاز در مناطق خشكي و از روش تزريق آب و همچنين در حال حاضر، به منظور ازدياد برداش. دارد

به ويژه آن كه بسياري از ميادين نفتي ايران در نيمه دوم عمر خود . گرددتزريق آب و گاز در فالت قاره استفاده مي
. بر شده است برا2/3ميليون بشكه آب تزريق شده است كه نسبت به سال پيش از آن  61/420، 1387در سال . هستند

 ميليون مترمكعب گازطبيعي به ميادين نفتي تزريق شده است كه نسبت به سال 74/77همچنين در اين سال روزانه 
 اجتماعي - نفت و گاز برنامه چهارم توسعه اقتصادييبخشتوسعه در سند .  داشته است درصد كاهش4/11 قبل از آن

ميليون مترمكعب گاز جهت تزريق در دسترس باشد  در حاليكه در  149روزانه 1387بيني گرديده بود كه در سال پيش
  . درصد اين گاز براي تزريق به كار گرفته شده است50عمل حدود 

  
                                                      1380-87هاي طي سالبه ميادين و آب تزريق گاز  : )3-8(جدول 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  سال 

 77.74 87.70 73.05 77.25 80.05 77.89 72.35 75.40 ) ميليون مترمكعب در روز(گاز 
 420.61 132.92 130.30 98.90 75.60 99.40 92.10 106.20  )  در سالميليون بشكه(آب 

  
  :باشندهاي در دست اجرا در زمينه ازدياد برداشت نفت از طريق تزريق گاز به شرح زير ميطرح

آوري و تزريق گازهاي همراه تزريق گاز آغاجاري، پروژه جمعب، آوري و تزريق گاز به ميادين نفتي جنوطرح جمع
آوري و تزريق گاز قلعه نار، افزايش توان تزريق گاز در ميادين نفتي كرنج و پارسي، ايستگاه جديد نرگسي، پروژه جمع

بي حكيمه، احداث ايستگاه تزريق گازهاي همراه بنگستان و لب سفيد، تزريق گاز گچساران، ايستگاه جديد تزريق گاز بي 
   .بهسازي فرآورش ميدان نفتي هفتكل، بهينه سازي و نوسازي فرآورش نفت و گاز ميدان نفتي نفت سفيد

  
   پااليش گازطبيعي - 8-3

 برابر شده و 4/2 از  ميليون مترمكعب، بيش211 از روزانه 1380-87هاي  سالطيظرفيت پااليش گاز طبيعي كشور 
زدايي گازطبيعي در  درصدي پااليش و نم0/13 ميليون مترمكعب افزايش يافته است كه بيانگر رشد ساالنه 5/497به روزانه 

 دلي، آغار،بهاي كشور عمدتاً مخازن گاز نار و كنگان، مزدوران، شوريجه، گنمنابع تأمين خوراك پااليشگاه. باشداين دوره مي
. باشندفت سفيد، سرخون، گورزين، آغار و داالن، سراجه، پارس جنوبي، تنگ بيجار، تابناك، شانول، وراوي و هما ميآغاجاري، ن

هاي موجود و نيز افزايش قابل توجه ظرفيت پااليش گازطبيعي در چند سال اخير، ناشي از افزايش ظرفيت برخي پااليشگاه
هاي مورد بررسي پااليشگاه گاز پارسيان، مسجد سليمان و طي سال. ه استهاي جديد بودبه چرخه توليد پيوستن پااليشگاه

 ميليون مترمكعب 50 پارس جنوبي با ظرفيت پااليشي 10 و 9 نيز فازهاي 1387در سال . برداري رسيده استايالم به بهره
گردد، ظرفيت بيني مي و ايالم، پيش2با توجه به برنامه احداث سه پااليشگاه پارسيان، بيدبلند. برداري رسيددر روز به بهره

  . ميليون مترمكعب در روز افزايش يابد3/85 هاي آينده طي سالهاي كشورپااليشگاه
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  )ميليون مترمكعب در روز(    1380-87هاي هاي گاز كشور طي سالزدايي پااليشگاهظرفيت پااليش و نم : )3-9(جدول 

 1387 1386  1385 1384 1383 1382 1381 1380  سال / پااليشگاه 

 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 )كنگان(فجر 
 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 44.5 )هاشمي نژاد(خانگيران 

 23.5(1) 23.5(1) 23.5 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5   1بيد بلند 
 14.4 14.4 14.1 14.1 14.1 14.1 14.1 7.1 سرخون 

 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 داالن 
 2.1 2.1 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 گورزين 

 190.0 140.0 140.0 140.0 140.0 75.0 50.0 - )10 و 9،  5  تا 1فازهاي (پارس جنوبي 
 81.0 81.0 81.0 25.0 25.0 25.0 - - پارسيان 

 6.8 6.8 - - - - - -  ايالم 
 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2 5.2  )2(ساير 
 497.5 447.5 440.0 383.0 383.0 318.0 268.0 211.0 جمع 

  . گردد ميليون مترمكعب در روز مي1شامل پااليشگاه گاز مسجد سليمان نيز با ظرفيت ) 1
  .باشديليون مترمكعب در روز مي م7/0 ميليون مترمكعب در روز و ظرفيت واحد نم زدايي سراجه 5/4زدايي گنبدلي و شوريجه ظرفيت واحدهاي نم) 2

  
  هاي پااليشي در دست اجرا و در دست مطالعه طرح : )3-10(جدول 

  1387وضعيت تا پايان سال  )ميليون متر مكعب در روز(ظرفيت  نام طرح پروژه 

  .  درصد بوده است5/20 ، 1387پيشرفت كل طرح تا پايان اسفند ماه  21.5  پااليشگاه گاز پارسيان 
  .درصد بوده است 8/99 ، 1387پيشرفت كل طرح تا پايان اسفند ماه  6.8  )ميمك ( ايالميشگاه گازپاال

 57.0   2 بيد بلند پااليشگاه گاز
شـود  بيني مـي  شروع گرديده و پيش1383اقدامات مقدماتي طرح مذكور از سال     

د درصـ . بـرداري برسـد    بـه بهـره    1389اواخر سال   با تأمين اعتبار اختصاص يافته      
  .  درصد بوده است58/0، 1387انتهاي سال ي تا پيشرفت فيزيك

 - 85.3  جمع 

  
 75/13 واحد پااليشي و ظرفيت عملياتي 8اين پااليشگاه با ، 1387سال در  ):كنگان(عملكرد پااليشگاه گاز فجر 

درصد  1/22وده كه حدود  ميليون مترمكعب در روز ب110ميليون مترمكعب در روز براي هر واحد، داراي ظرفيت پااليشي 
گازهاي ميدان نار و برخي گازهاي ميدان كنگان پس از شيرين سازي، نم زدايي . باشداز كل ظرفيت پااليشگاهي كشور مي

گاز خشك . گردد اينچ گاز كشور تزريق مي56به خط لوله دوم در اين پااليشگاه و كنترل نقطه شبنم و طي مراحل پااليشي 
 ميليارد متر مكعب  در 8/32 درصد افزايش به 7/7 با 1386 ميليارد متر مكعب در سال 4/30نچ از  اي56ارسالي به خط 

اينچ به بندر طاهري و از آنجا از طريق  12 توسط يك خط لوله نيز فجر  توليدي پااليشگاهت گازيناميعا. رسيد1387سال 
سوزد، توان ميزان گازي را كه در مشعل پااليشگاه مي مييع گاز ما ايجاد واحد توليدبا. شودصادر مي كشتي به خارج از كشور

  . تن گازمايع توليد نموده است57 تا 30 اين پااليشگاه روزانه بين 1387در سال . به ميزان چشمگيري كاهش داد
و آالت اين پااليشگاه، اقدام جهت جايگزيني كاتاليست مصرفي در واحد شيرين سازي رفع مشكل مستهلك بودن ماشين

از جمله . تواند گام مؤثري در بهبود عمليات آن باشدهمچنين خريد ژنراتور جهت تأمين بخشي از برق مورد نياز پااليشگاه مي
 اينچي به اين پااليشگاه و مخلوط نمودن آن با 42 عسلويه از طريق خط لوله 6هاي اين پااليشگاه، انتقال گاز ترش فاز برنامه

  .در دست مطالعه استنيز واحد شيرين سازي گاز در پااليشگاه فجر  2احداث . باشده ميجهت تصفيپااليشگاه خوراك 
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                                              )1(1380- 87هاي عملكرد شركت پااليش گاز فجر طي سال : )3-11(جدول 
  )ميليون مترمكعب( 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  سال / شرح 

 33456.7 31077.6 33227.6 33989.0 35943.4 34790.2 34675.6 36647.3  گاز ورودي 
 559.0 (2) 519/0 (2) 553.6(2) 556.6 589.6 591.4 589.5 623.0  ضايعات اسيدي سوزانده شده

 ● ● ● 687.6 ● ● ● ●  افت گاز 
 239.5 249.0 272.8 297.9 ● ● ● ●  مصرف داخلي پااليشگاه 

 32780.2 30438.7 32544.2 32744.8 34680.3 33776.4 34063.5 35979.4   اينچ56سالي به خط گاز خشك ار

    سوخت مشعل و ضايعات                   ) 2                                     .   نمايدنيز توليد ميو گاز مايع اين پااليشگاه ساالنه ميعانات گازي ) 1 
  .باشندي ارقام در دسترس نم  •
  

   1387 سالدر عملكرد شركت پااليش گاز فجر خالصه  : )3-12(جدول 
  )ميليون مترمكعب( 

 گاز خشك ارسالي  مصرف داخلي پااليشگاه  ضايعات اسيدي سوزانده شده  گاز ورودي  شرح/ ماه 

 2529.6 21.7 43.4 2582.3  فروردين
 2728.0 18.6 46.5 2780.7  ارديبهشت

 2542.0 18.6 43.4 2593.2  خرداد 
 2507.9 21.7 43.4 2563.7  تير 

 2507.9 21.7 43.4 2566.8  مرداد 
 2456.8 21.7 41.9 2511.0  شهريور 

 2247.0 21.0 39.0 2295.0  مهر
 2859.0 18.0 48.0 2916.0  آبان 
 3054.0 18.0 51.0 3114.0  آذر 
 3084.0 19.5 51.0 3147.0  دي 

 3141.0 19.5 54.0 3204.0  بهمن 
 3123.0 19.5 54.0 3183.0  اسفند
 32780.2 239.5 559.0 33456.7  جمع 

  
ظرفيت واحدهاي پااليشي و نم زدايي گاز  1387سال  در): خانگيران(عملكرد پااليشگاه شهيد هاشمي نژاد 

 استان 6طبيعي مين گازأ متعهد به تپااليشگاهاين .  ميليون متر مكعب در روز است5/44) شهيد هاشمي نژاد(خانگيران 
ميليارد مترمكعب گاز ترش و شيرين 8/15 اين پااليشگاه با تصفيه 1387در سال . باشد شمال و شرق كشور ميهحوز

 سرما  در فصلپااليشگاهاين . ميليارد مترمكعب گاز سبك به خطوط انتقال سراسر كشور ارسال كرد5/13دريافتي، حدود 
گوگرد  هزار تن 582 مقدار 1387در سال  .تزريق نموده استنتقال  به خطوط ا ميليون متر مكعب گاز47حداكثر روزانه 

ي ها درصد گوگرد توليدي پااليشگاه5/72الزم به ذكر است كه . در واحدهاي بازيافت گوگرد اين پااليشگاه توليد شد
  .گردد در اين پااليشگاه توليد ميكشور

 ميليون 49  روزانهبا هدف پااليشهاي قبل را از سالاي  برنامهر، پااليشگاه مزبوآوري قديميبهبود فنمنظور به 
  .مترمكعب گاز در دست اجرا دارد
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  ) مترمكعبميليون (                  )1( 1380- 87هاي عملكرد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد طي سال : )3-13(جدول 

 )2(1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  سال / شرح 

         :دريافتيگاز كل 
 1157.7 963.3 965.1 980.0 1329.7 949.2 777.0 860.4  ـ شيرين دريافتي از شوريجه
 124.6 151.7 141.2 213.8 199.2 226.3 230.7 133.1  ـ شيرين دريافتي از گنبدلي

 14519.7 13416.9 13223.5 12827.7 12732.8 12117.0 11996.6 9298.3  ـ ترش دريافتي
 15801.9 14531.8 14329.9 14021.5 14261.7 13292.5 13004.3 10291.8  دريافتي گاز   جمع 

         :ارساليگاز كل 
 ● ● ● 695.7 751.9 814.8 771.9 781.3   اينچ16ـ ارسالي به خط لوله 
 ● ● ● 11260.0 11553.1 10594.0 10372.8 8009.0   اينچ36ـ ارسالي به خط لوله 

 13467.6 12376.4 12205.2 11955.8 12305.0 11408.8 11144.7 8790.4  ارسالي  گاز  جمع 
 566.3 523.3 515.7 496.7 488.3 466.9 460.1 385.0 گاز سوخت مصرفي

 14033.9 12899.6 12720.9 12452.5 12793.2 11875.7 11604.8 9175.3  جمع گاز توليدي
 1452.0 1341.7 1322.4 1282.8(3) 1273.3 1211.7 1199.6 929.8  گاز اسيدي 

 320.4 303.1 293.8 286.2 195.1 205.0 199.9 186.7  حجم ضايعات   

. گردد كه در رقم جمع كل ارسالي لحاظ شده است  اينچ تأمين مي36سوخت مصرفي پااليشگاه و شركت ملي نفت ايران از گاز ارسالي به خط ) 1 
  . دنماييعانات گازي نيز توليد ميهمچنين اين پااليشگاه ساالنه گوگرد و م

از آنجا كه ارقام دريافتي از شركت ملي گاز ايران ارقام گرد شده برحسب ميليون مترمكعب در ماه بوده است، لذا در تبديل به ارقام ساالنه اختالف آماري ) 2
  . باشدناشي از گرد كردن اعداد مي

  . باشد هزار مترمكعب گاز اسيدي مورد استفاده براي توليد گوگرد مي1247730ه شده و  هزار مترمكعب گازهاي اسيدي سوزاند35037شامل ) 3
  .باشند ارقام در دسترس نمي  • 

  
  )مترمكعبميليون (                 )1( 1387 سالدر خالصه عملكرد شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد  : )3-14(جدول 

 حجم ضايعات گازي و مشعل حجم گاز اسيدي  ز سوخت مصرفيگا  گاز ارسالي   گاز دريافتي  شرح/ ماه 

 24.4 122.8 47.9 1067.2 1262.4  فروردين
 22.8 115.1 44.9 996.3 1179.1  ارديبهشت

 21.5 103.8 40.5 915.4 1080.8  خرداد 
 21.8 101.3 39.5 906.3 1068.2  تير 

 20.2 91.5 35.7 845.6 992.6  مرداد 
 23.2 111.8 43.6 999.0 1177.5  شهريور 

 22.0 107.5 41.9 946.6 1117.8  مهر
 30.7 133.4 52.0 1282.8 1498.7  آبان 
 32.9 141.1 55.0 1359.0 1587.4  آذر 
 35.0 143.9 56.1 1413.4 1647.3  دي 

 34.3 141.7 55.2 1407.1 1637.8  بهمن 
 31.6 138.0 53.8 1329.0 1552.5  اسفند
 320.4 1452.0 566.3 13467.6 15801.9  جمع 

  .  نمايداين پااليشگاه ساالنه ميعانات گازي نيز توليد مي) 1
  

حاضر ظرفيت واحدهاي پااليشي و نم زدايي پااليشگاه گاز بيد  1387تا پايان سال : عملكرد پااليشگاه گاز بيد بلند
اي همراه حوزه نفتي آغاجاري و گاز حوزه  گازه،مين گاز پااليشگاهأمنابع ت .  ميليون متر مكعب در روز است5/22 ،1بلند
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  .باشدمي NGL 1600 آغار از طريق
ميليون  4/3224 به 3/3011ود   درصد رشد نسبت به سال قبل، از حد1/7ش دريافتي با  گاز تر1387ل ر ساد

سال، در اين .  ميليون مترمكعب تحويل شبكه سراسري داده شد2/3115مترمكعب افزايش يافت كه پس از پااليش، 
 ميليون مترمكعب بود كه گازهاي اسيدي نسبت 9/46و گاز اسيدي سوزانده شده  5/23مصرف داخلي پااليشگاه معادل 

ميليون 5/21 در فصل سرد سال، حداكثر پااليشگاهاين .  مواجه بوده است درصد6/39 افزايشي حدود بابه سال قبل 
  .ده استكر مصرف ارسال در روز شيرين سازي نموده و به مباديرا مترمكعب گاز 

  
  )ميليون مترمكعب  (                                    1380-87هاي  طي سال 1 عملكرد شركت پااليش گاز بيد بلند : )3-15(جدول 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  سال / شرح 

 3224.4 3011.3 2422.0 2500.8 3379.5 3135.2 3042.8 2256.6 گاز ترش دريافتي
 23.5 28.0 29.9 66.5 71.1 74.4 73.4 64.4  هامصرف داخلي پااليشگاه
 46.9 33.6 32.1 42.8 54.2 46.1 54.4 43.5  گاز اسيدي سوزانده شده

 36.6 40.0 38.2 40.2 46.4 45.0 46.3 47.8  ها و ضايعات  سوخت مشعل
 3115.2 2909.7 2321.8 2351.3 3207.8 2969.7 2868.7 2100.9   اينچ42گاز شيرين ارسالي به خط لوله 

  
   )ميليون مترمكعب  (                                          1387 سالدر  1 خالصه عملكرد شركت پااليش گاز بيد بلند : )3-16(جدول 

  شرح/ ماه 
گاز ترش 
  دريافتي

مصرف داخلي 
  هاپااليشگاه

گازهاي اسيدي 
 سوزانده شده

 و سوخت مشعل
 ضايعات

گاز شيرين ارسالي به 
  اينچ 42خط لوله 

 133.3 3.1 3.1 1.2 139.5  فروردين
 105.4 3.1 1.7 1.2 111.6  ارديبهشت

 139.5 3.1 1.9 1.6 145.7  خرداد 
 74.4 3.1 1.9 1.2 80.6  تير 

 83.7 3.1 1.7 1.2 89.9  مرداد 
 58.9 3.1 1.9 1.1 65.1  شهريور 

 54.0 3.0 1.8 1.2 60.0  مهر
 237.0 3.0 3.0 2.7 246.0  آبان 
 531.0 3.0 6.0 3.0 546.0  آذر 
 642.0 3.0 9.0 3.0 657.0  دي 

 621.0 3.0 9.0 3.0 636.0  بهمن 
 435.0 3.0 6.0 3.0 447.0  اسفند
 3115.2 36.6 46.9 23.5 3224.4  جمع 

  
 جنوب  كيلومتري14اين پااليشگاه در . باشد مي2هاي در دست اجرا، طرح پااليشگاه گاز بيد بلند از جمله طرح

 57هدف از احداث اين پااليشگاه شيرين سازي و فرآورش روزانه . باشددر حال احداث مي 1شرقي پااليشگاه بيد بلند 
 بخش اصلي خوراك پااليشگاه از .باشدتر مياستحصال اتان و هيدروكربورهاي سنگين و طبيعيميليون مترمكعب گاز

همچنين گازهاي همراه ميادين نفتي . گردد تأمين مي1000 و 900 خروجي كارخانجات گاز و گاز مايع گازهاي ترش
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 دريافت گرديده و پس از شيرين سازي و 1300 و 1200گچساران و بي بي حكيمه توسط كارخانجات گاز و گاز مايع 
در حال حاضر .  تحويل خواهد شد2لند جدا سازي هيدروكربورهاي سنگين، گازهاي خشك و شيرين به پااليشگاه بيد ب

  . شوندهاي نفتي تزريق ميگازهاي توليدي كارخانجات مذكور به چاه
 شامل دو بخش است كه يك بخش آن مربوط به تأسيسات پااليشگاه و 2عمليات اجرايي احداث پااليشگاه بيد بلند 

شود كه محصوالت ذخيره شده ندر ماهشهر ميبخش ديگر مربوط به خطوط لوله انتقال محصوالت و مخازن ذخيره در ب
  .هاي موجود به خارج از كشور صادر خواهند شداز طريق اسكله

 مسجد مين گازطبيعي مورد نياز شهرأتگاز مسجد سليمان با هدف پااليشگاه : پااليشگاه گاز مسجد سليمان
به 1386، در انتهاي سال منطقهت محيطي و بهبود شرايط زيسايجاد اشتغال  اطراف شهر، سليمان، كارخانجات و صنايع

خوراك اين پااليشگاه  .يك ميليون متر مكعب در روز است 1387تا پايان سال اين پااليشگاه ظرفيت . برداري رسيدبهره
، گاز ترش 1387 در سال .شودمين ميأ كيلومتري پااليشگاه ت25 اينچ از ميدان نفت سفيد در 12گاز با خط لوله 

 5/5، گازهاي اسيدي سوزانده شده، سوخت مشعل و ضايعات  ميليون مترمكعب، مصرف داخلي پااليشگاه9/45دريافتي 
  .باشد ميليون مترمكعب مي9/39ميليون مترمكعب و گاز خروجي 

  
  )عبميليون مترمك  (                            1386-87هاي مسجد سليمان طي سالگاز عملكرد شركت پااليش ) : 3-17(جدول 

 1387 1386  سال / شرح 

 45.9 48.9 گاز ترش دريافتي
 5.3 8.3  مصرف داخلي پااليشگاه
 0.1 -  گاز اسيدي سوزانده شده

 0.1 -  ها  سوخت مشعل
 39.9 40.6  گاز خروجي 

  
   )ميليون مترمكعب  ( 1387سال هاي مختلف ماهمسجد سليمان در پااليش گاز خالصه عملكرد شركت  : )3-18(جدول 

  شرح/ ماه 
گاز ترش 
  دريافتي

مصرف داخلي 
  پااليشگاه

گازهاي اسيدي 
 سوزانده شده

سوخت مشعل و 
 ايعاتض

 گاز خروجي 

 3.1 - - - 3.1  فروردين
 4.3 - - - 5.0  ارديبهشت

 3.7 0.01 0.093 0.6 4.3  خرداد 
 3.7 0.01 0.003 0.6 4.3  تير 

 3.7 0.01 0.003 0.6 4.3  مرداد 
 3.1 0.01 0.003 0.6 3.7  شهريور 

 2.2 0.003 0.002 0.3 2.6  مهر
 3.9 0.01 0.003 0.6 4.5  آبان 
 4.2 0.01 0.003 0.6 4.8  آذر 
 3.0 0.01 0.003 0.3 3.6  دي 

 2.0 0.01 0.003 0.6 2.4  بهمن 
 3.0 0.01 0.003 0.5 3.2  اسفند
 39.9 0.08 0.119 5.330 45.9  جمع 
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 ميليون 4/14ظرفيت واحدهاي پااليشي و نم زدايي پااليشگاه گاز سرخون :  قشمعملكرد پااليشگاه گاز سرخون و
خارج خون و گورزين هاي سرپااليشگاهميليون مترمكعب گاز از  2/5148، حدود 1387در سال  .متر مكعب در روز است

هزار  1/480ديگر از طرف . بوده استميليون مترمكعب  3/753 و 9/4412به ترتيب آنها هر يك از توليد شده كه 
  .استگرديده  توليد هادر اين پااليشگاهنيز رمكعب گاز مايع  هزار مت8/47مترمكعب ميعانات گازي و 

  
  1380-87هاي عملكرد شركت پااليش گاز سرخون و قشم طي سال : )3-19(جدول 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  سال / شرح 

          )ترمكعبميليون م:  (گاز خروجي
 4412.9 4326.2 4825.9 4932.4 4834.5 4123.6 3103.3 2724.4 توليد گاز سرخون
 735.3 717.2 638 569.9 514 594.3 477.8 463.9 توليد گاز گورزين 

 5148.2 5043.4 5463.9 5502.3 5348.5 4717.9 3581.1 3188.3  جمع 
 ● ● ● 20.2 ● ● ● ●  سوزانده شده حجم گاز اسيدي 

          )مترمكعب: (ميزان توليد  ميعانات 
 449880.4 471146 552602 564108 582730 530110 417197 392352  توليد ميعانات گازي سرخون 

 30226 31848 30663 27734 26240 29214 24880 23224  توليد ميعانات گورزين
 ● ● ● 336148 590779 523526 415979 387440  ارسال ميعانات به پااليشگاه نفت 

 ● ● ● 22177.2 30053 23207 27256 23087  صادرات ميعانات گورزين 
 ● ● ● 103330 ● ● ● ●  ميعانات تحويلي به مشتري 

 ● ● ● 130186.8 ● ● ● ●  )1(ساير 
 47793 48252 55051 52838 53607 48050 39364 ●  )مترمكعب(توليد گاز مايع 

  .باشند ارقام در دسترس نمي •                                                                  .            دباشارقام ساير محاسباتي مي) 1
  

   1387سال هاي مختلف ماه درگاز دريافتي و خروجي شركت پااليش گاز سرخون و قشم ) : 3-20(جدول 
   )مترمكعبميليون (

  گاز خروجي   ورودي گاز 
  شرح  / ماه 

 جمع گورزين سرخون جمع گورزين ونسرخ

 449.3 65.6 383.7 458.5 66.3 392.1  فروردين
 419.9 55.4 364.4 424.8 56.1 368.7  ارديبهشت

 412.8 64.3 348.5 411.4 55.0 356.4  خرداد 
 412.1 64.6 347.5 420.8 65.4 355.4  تير 

 422.4 62.4 359.9 431.2 63.3 368.0  مرداد 
 430.4 63.7 366.7 439.2 64.5 374.7  شهريور 

 410.5 54.0 356.5 418.8 54.6 364.2  مهر
 403.1 58.7 344.3 411.2 59.4 351.7  آبان 
 416.6 59.9 356.7 424.9 60.6 364.3  آذر 
 444.6 62.0 382.6 453.8 62.8 391.0  دي 

 456.0 61.8 394.2 465.1 62.5 402.6  بهمن 
 470.6 62.9 407.7 479.9 63.7 416.3  اسفند 
 5148.2 735.3 4412.9 5239.6 734.2 4505.4  جمع 
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   1387سال هاي مختلف ماه درميزان توليد ميعانات گازي و گاز مايع شركت پااليش گاز سرخون و قشم )  :  3-21(جدول 
  ميزان توليد گاز مايع   )مترمكعب(ميزان توليد ميعانات گازي 

  شرح / ماه 
 ) ميليون تن(ارسالي   ) مترمكعب(توليدي  جمع گورزين سرخون

 1767.0 2907.8 44063.4 2799.3 41264.1  فروردين

 2362.2 4498.1 35916.6 2380.8 33535.8  ارديبهشت

 1993.3 4231.5 39084.8 2709.4 36375.4  خرداد 

 2365.3 4113.7 37699.1 2616.4 35082.7  تير 

 2089.4 4075.0 40944.8 2573.0 38371.8  مرداد 

 2139.0 4026.9 38740.7 2390.1 36350.6  شهريور 

 2298.0 3900.0 38574.0 2157.0 36417.0  مهر

 2142.0 3792.0 37470.0 2250.0 35220.0  آبان 

 1842.0 3930.0 38790.0 2520.0 36270.0  آذر 

 2265.0 3978.0 41841.0 2646.0 39195.0  دي 

 2430.0 4143.0 42768.0 2418.0 40350.0  بهمن 

 2343.0 4197.0 44217.0 2766.0 41448.0  اسفند 

 26036.2 47793.0 480109.4 30226.0 449880.4  جمع 

  
ميليون مترمكعب  9/6921 به گاز ترش دريافتي 1387سال در ): 1فاز (عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي 

ميليون 3/184 در اين سال، مصرف داخلي پااليشگاه.دهدنشان مي درصد افزايش5/11رسيد كه نسبت به سال قبل 
. ميليون مترمكعب بوده است 9/116 و 2/103مترمكعب و گازهاي اسيدي سوزانده شده و ارسالي به مشعل به ترتيب 

 2/15د حدونسبت به سال قبل باشد كه ميليون مترمكعب مي 6/6683معادل به خط لوله همچنين ميزان گاز ارسالي 
  . داشته استدرصد افزايش

  
   1383-87هاي  طي سال)1 ()1فاز (عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي ) : 3-22(جدول 

   )ميليون مترمكعب (
  1387  1386 1385 1384 1383  سال / شرح 

 6921.9 6210.7 6633.3 6840.1 4022.7 گاز ترش دريافتي

 184.3 173.4 213.4 222.0 43.0  مصرف داخلي پااليشگاه

 103.2 89.9 77.9 14.1 ●  اي اسيدي سوزانده شدهگازه

 116.9 102.8 88.4 3.6 ●  گاز ارسالي به مشعل

 6683.6 5801.7 6167.6 6022.1 4753.8   ميزان گاز ارسالي به خط لوله

                                     . كه ارقام آن در جدول فوق منظور نشده استنمايداين پااليشگاه ساالنه گوگرد و ميعانات گازي نيز توليد مي) 1
  .باشند ارقام در دسترس نمي  •
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   1387سال هاي مختلف ماهدر  )1 ()1فاز (خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي ) : 3-23(جدول 
   )ميليون مترمكعب (

  خروجي گاز 
  شرح/ ماه 

گاز ترش 
  دريافتي

مصرف 
داخلي 
  پااليشگاه

گازهاي 
اسيدي 

  سوزانده شده

ت ضايعا
ي و گاز

  مشعل 
گاز شيرين 

ارسالي به خط  
گاز شيرين ارسالي 
 به پتروشيمي پارس

 جمع

 523.9 - 523.9 9.3 9.3 15.5 561.1  فروردين

 273.4 0.6 272.8 4.7 3.1 15.5 297.6  ارديبهشت

 291.5 0.1 291.4 6.2 3.1 12.4 313.1  خرداد 

 387.6 0.1 387.5 6.2 6.2 12.4 418.5  تير 

 437.1 6.2 430.9 7.8 6.2 15.5 468.1  مرداد 

 561.1 - 561.1 9.3 9.3 15.5 573.5  شهريور 

 621.0 33.0 588.0 12.0 9.0 15.0 510.0  مهر

 555.0 - 555.0 9.0 9.0 15.0 561.0  آبان 

 720.0 - 720.0 12.0 12.0 15.0 765.0  آذر 

 747.0 - 747.0 12.0 12.0 16.5 795.0  دي 

 762.0 - 762.0 13.5 12.0 18.0 807.0  بهمن 

 804.0 - 804.0 15.0 12.0 18.0 852.0  اسفند

 6683.6 40.0 6643.6 116.9 103.2 184.3 6921.9  جمع 

  .                                   نمايداين پااليشگاه ساالنه گوگرد و ميعانات گازي نيز توليد مي) 1

  
 9/0، با 1387دريافتي اين فازها در سال  گاز ترش): 3 و 2هاي فاز( گاز پارس جنوبي عملكرد شركت پااليش

، گازهاي اسيدي مصرف داخلي پااليشگاه.  ميليون مترمكعب رسيد8/20140درصد كاهش نسبت به سال قبل به 
گاز خروجي اين . ود ميليون مترمكعب ب1/332 و 5/298 ، 8/636سوزانده شده و ضايعات گازي و مشعل نيز به ترتيب 

  . ميليون مترمكعب رسيد7/18543به درصد افزايش  0/4پااليشگاه نيز با 
  
   )1 (1383-87هاي طي سال) 3 و 2فازهاي (عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي  : )3-24(جدول 

   )ميليون مترمكعب (
 1387 1386 1385 1384 1383  سال / شرح 

 20140.8 20330.8 19441.0 17150.2 21301.2  گاز ترش دريافتي

 636.8 532.9 502.1 488.4 567.3  مصرف داخلي پااليشگاه

 298.5 276.7 222.2 10.2 8.6  گازهاي اسيدي سوزانده شده

 332.1 316.3 269.1 128.9 163.5  ضايعات گازي و مشعل 

 18543.7 17836.7 17100.2 14936.0 19264.1  ميزان گاز ارسالي به خط لوله 

  .                                   نمايداين پااليشگاه ساالنه گوگرد و ميعانات گازي نيز توليد مي) 1
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                 1387سال هاي مختلف ماه در )1() 3 و 2فازهاي (خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي  : )3-25(جدول 
   )ميليون مترمكعب (

  گاز خروجي 
  شرح/ ماه 

گاز ترش 
  يدريافت

مصرف 
داخلي 
  پااليشگاه

گازهاي 
اسيدي 

  سوزانده شده

ضايعات 
و  يگاز

  مشعل 
گاز شيرين ارسالي 

 به خط  

گاز شيرين ارسالي 
 به پتروشيمي پارس

 جمع

 1732.9 102.3 1630.6 31.0 27.9 52.7 1884.8  فروردين

 753.3 58.9 694.4 12.4 12.4 37.2 826.2  ارديبهشت

 1147.0 77.5 1069.5 21.7 18.6 43.4 1236.9  خرداد 

 1723.6 114.7 1608.9 31.0 27.9 55.8 1863.1  تير 

 1703.5 113.2 1590.3 31.0 26.4 58.9 1897.2  مرداد 

 1701.9 111.6 1590.3 31.0 26.4 55.8 1878.6  شهريور 

 1312.5 100.5 1212.0 24.0 24.0 48.0 1413.0  مهر

 1659.0 87.0 1572.0 30.0 27.0 51.0 1830.0  آبان 

 1722.0 90.0 1632.0 30.0 27.0 57.0 1842.0  آذر 

 1713.0 108.0 1605.0 30.0 27.0 57.0 1839.0  دي 

 1677.0 108.0 1569.0 30.0 27.0 60.0 1803.0  بهمن 

 1698.0 108.0 1590.0 30.0 27.0 60.0 1827.0  اسفند

 18543.7 1179.7 17364.0 332.1 298.5 636.8 20140.8  جمع 

  .                                   نمايداين پااليشگاه ساالنه گوگرد و ميعانات گازي نيز توليد مي) 1
  

ميليون  1/20676، اين فازها حدود 1387در سال ): 5 و 4 هايفاز(عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي 
 و 3/344ميليون مترمكعب صرف مصارف داخلي پااليشگاه،  3/947ميان  كه از اين انددهكرمترمكعب گاز ترش دريافت 

 3/18268يليون مترمكعب نيز جهت سوخت مشعل و ضايعات و گازهاي اسيدي سوزانده شده، استفاده و  م7/307
 4 هايفاز(، عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي )3-26(جدول . ده استشميليون مترمكعب به خطوط لوله ارسال 

  .دهد را نشان مي1385-87هاي طي سال) 5 و
  

  )1( 1385-87هاي سال  طي )5 و 4فازهاي (عملكرد شركت پااليش گاز پارس جنوبي  : )3-26(جدول 
   )ميليون مترمكعب(

  شرح/ سال
گاز ترش 
  دريافتي

مصرف داخلي 
  پااليشگاه

گازهاي اسيدي 
 سوزانده شده

  سوخت مشعل 
 و ضايعات

  گاز ارسالي ميزان 
  خط لوله به

1385  19042.2 597.0 229.9 343.5 17674.5 

1386  19456.1 543.7 281.9 322.2 18037.3 

1387  20676.1 947.3 307.7 344.3 18268.3 

  .نمايدنيز توليد ميو اتان  بوتان ،اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، ميعانات گازي، پروپان) 1
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   1387هاي مختلف سال در ماه )1 ()5 و 4فازهاي (گاز پارس جنوبي خالصه عملكرد شركت پااليش  : )3-27(جدول 
   )ميليون مترمكعب(

  شرح/ ماه 
گاز ترش 
  دريافتي

مصرف داخلي 
  پااليشگاه

گازهاي اسيدي 
 سوزانده شده

  سوخت مشعل 
 و ضايعات

  گاز شيرين ارسالي 
 به خط لوله 

 1637 31.0 26.4 49.6 1816.6  فروردين
 1618 31.0 27.9 88.4 1850.7  ارديبهشت

 1290 24.8 21.7 77.5 1481.8  خرداد 
 840 15.5 14.0 52.7 967.2  تير 

 1671 31.0 27.9 86.8 1887.9  مرداد 
 1632 31.0 27.9 86.8 1856.9  شهريور 

 1560 30.0 27.0 84.0 1776.0  مهر
 1587 30.0 27.0 84.0 1812.0  آبان 
 1605 30.0 27.0 85.5 1806.0  آذر 

 1605 30.0 27.0 84.0 1806.0  ي د
 1614 30.0 27.0 84.0 1803.0  بهمن 
 1610 30.0 27.0 84.0 1812.0  اسفند
 18268.3 344.3 307.7 947.3 20676.1  جمع 

     .                                نمايدنيز توليد ميو اتان  بوتان ،اين پااليشگاه ساالنه گوگرد، ميعانات گازي، پروپان) 1

  
. باشدهاي اول و دوم پارسيان ميشامل دو بخش تحت عنوان پااليشگاهطرح اين  :عملكرد شركت پااليش گاز پارسيان

در .  ميليون متر مكعب در روز است81شركت پااليش گاز پارسيان  زداييدر حال حاضر ظرفيت واحدهاي پااليشي و نم
 4/25511 به 2/22689نسبت به سال قبل افزايش داشت و از حدود  درصد 4/12 گاز دريافتي اين پااليشگاه 1387سال 

 9/58 به 0/47 از  سال قبل درصد افزايش نسبت به5/25 با در اين سال، مصرف داخلي پااليشگاه. ميليون مترمكعب رسيد
سال همچنين در اين .  ميليون مترمكعب رسيد7/285  نيز بهضايعات و سوخت مشعل. استرسيده ميليون مترمكعب 
جدول .  درصد افزايش داشته است7/12 ميليون مترمكعب بود كه نسبت به سال گذشته 7/24854 ميزان گاز ارسالي

  .دهد نشان مي1383-87هاي ، عملكرد شركت پااليش گاز پارسيان را طي سال)28-3(
  

                              )1( 1383-87هاي عملكرد شركت پااليش گاز پارسيان طي سال : )3-28(جدول 
   )ميليون مترمكعب (

  شرح / سال 
  گاز 

  دريافتي
مصرف داخلي 

  پااليشگاه
گازهاي اسيدي 
 سوزانده شده

سوخت مشعل 
 و ضايعات

  گاز ارسالي 
 به خط لوله

1383  (2) 8.2 - - 1722.5 
1384  2046.7 2.9 - 30.8 2013.0 
1385  7809.6 9.2 - 107.1 8284.6 
1386  22689.2 47.0 - 321.8 22059.1 
1387  25511.4 58.9 - 285.7 24854.7 

  . فلومتر مربوطه نصب نشده بود) 2                           .       نمايداين پااليشگاه ساالنه ميعانات گازي نيز توليد مي) 1
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                           1387سال هاي مختلف ماه در )1 ()2 و 1(خالصه عملكرد شركت پااليش گاز پارسيان  : )3-29(جدول 
   )ميليون مترمكعب (

  شرح/ ماه 
  گاز 

  دريافتي
مصرف داخلي 

  پااليشگاه
گازهاي اسيدي 
 سوزانده شده

  سوخت مشعل 
 و ضايعات

  گاز خشك 
 ارسالي 

 2006 32.6 - 3.1 2064.6  فروردين
 2359 34.1 - 4.7 2424.2  ارديبهشت

 2148 31.0 - 4.3 2210.3  خرداد 
 2034 27.9 - 4.3 2089.4  تير 

 1214 15.5 - 3.4 1246.2  مرداد 
 1435 18.6 - 3.1 1478.7  شهريور 

 1917 24.0 - 6.0 1971.0  مهر
 2331 24.0 - 6.0 2391.0  آبان 
 2328 18.0 - 6.0 2382.0  آذر 
 2358 21.0 - 6.0 2415.0  دي 

 2382 21.0 - 6.0 2439.0  بهمن 
 2343 18.0 - 6.0 2400.0  اسفند
 24854.7 285.7 - 58.9 25511.4  جمع 

  .نمايدنيز توليد مي اين پااليشگاه ساالنه ميعانات گازي) 1
  

آن  در مورد عملكرد ه امابرداري رسيد به بهره1386نيمه دوم سال پااليشگاه در ين گرچه اا :ه گاز ايالم پااليشگا
  .باشداطالعاتي در دسترس نمي

  
  يعي  انتقال گازطب- 3- 9

ضمناً . احداث شده است) فشار قوي(كيلومتر خط لوله انتقال گاز  2019 ساالنه به طور متوسط 1380-87طي دوره 
 30153 به 1387 كيلومتر افزايش در سال 2416 با، 1386 انتهاي سال در كيلومتر 27737مجموع خطوط انتقال گاز از 

عملكرد احداث خطوط لوله انتقال گازطبيعي كشور را در ) 3- 30(جدول . كيلومتر تا انتهاي سال مذكور رسيده است
  .  دهد نشان مي1380-87دوره زماني 

  
  )كيلومتر در سال(                                         1380-87هاي طي سالاحداث خطوط لوله انتقال گاز طبيعي ) : 3-30(جدول 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  سال / شرح 

 2416.0 2820.7 2910.9 2249 2173 1183 1100 ١٣٠٠ طول خطوط لوله
  

  :باشد به قرار زير مي1هاي عمده خطوط انتقال گاز سراسري كشورپروژه
 به طول لوله دوم شمال و شمال شرق كشورخط  : خط لوله دوم سراسري انتقال گاز شمال و شمال شرق كشور-

 
  . باشد شركت ملي گاز ايران مي1387مأخذ مطالب اين بخش گزارش سال ) 1
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. باشد ايستگاه تقويت فشار مي5 ميليون مترمكعب به همراه 60چ با ظرفيت كلي روزانه  اين42- 48 كيلومتر با قطر 900
 علي آباد و سنگ بست جهت تأمين – شاهرود –اين خط لوله به منظور رفع كمبودهاي گاز در محورهاي پارچين 

ين ا .شودن احداث مينيازهاي آتي گاز استان سمنان و كمبود گاز در منطقه شمال شرق كشور به ويژه جنوب خراسا
در جهت قطع وابستگي شمال كشور به گاز  و خط تقويت شبكه گاز شمال و شمال شرق كشور را سرعت مي بخشد

گردد كه بيني ميپيش.  درصد بوده است7/41، 1387پيشرفت اين پروژه تا انتهاي سال  .است وارداتي از تركمنستان
  .  به بعد باشد88 و 86هاي ها به ترتيب سالاهزمان تكميل و راه اندازي خط لوله و ايستگ

 كيلومتر 846ستم انتقال گاز سوم شمال غرب با خط لوله به طول سي : خط لوله سوم شمال و شمال غرب كشور-
هدف از .  ميليون مترمكعب گاز را دارد60 ايستگاه تقويت فشار، ظرفيت انتقال روزانه 3 اينچ و با 48 تا 30در قطرهاي 

، شمال غرب كشور و همچنين استان زنجان )همدان و سنندج(ح انتقال بخشي از احتياجات آتي گاز منطقه غرب اين طر
گردد كه سال تكميل و راه بيني ميپيش. وده است درصد ب94/99 ، 1387ي سال پيشرفت اين پروژه تا انتها. باشدمي

 رشت –ادامه خط سوم سراسري حد فاصل ساوه . بعد باشد به 88 و 86هاي ها به ترتيب سالاندازي خط لوله و ايستگاه
گردد كه بيني ميپيش.  درصد بوده است15/53، 1387پيشرفت اين پروژه تا انتهاي سال .  كيلومتر است273به طول 

  .  باشد1388زمان تكميل و راه اندازي خط لوله سال 
 56 كيلومتر، قطر 1145ه طول ، ب)ساوه-عسلويه( ط چهارم سراسري انتقال گازخ:  خط چهارم سراسري انتقال گاز-

باشد كه گاز توليدي پارس جنوبي واقع در استان بوشهر و پااليشگاه  ميليون مترمكعب در روز مي110اينچ و ظرفيت انتقال 
اري از بردبه منظور جلوگيري از افت فشار و بهره. نمايدگاز پارسيان واقع در استان فارس را به شمال كشور منتقل مي

پيشرفت اين پروژه تا .  ايستگاه تقويت فشار بر روي مسير در نظر گرفته شده است10حداكثر ظرفيت خط لوله اصلي، تعداد 
 زمان تكميل و راه اندازي گرديد كهبيني مي درصد بوده است و اين در حالي است كه قبالً پيش68/83، 1387انتهاي سال

  .  باشد86 و 85هاي الها به ترتيب سخط لوله و ايستگاه
نجم سراسري انتقال گاز با هدف تزريق گاز ترش خشك در مخازن نفتي خط پ : خط پنجم سراسري انتقال گاز-

 ميدان گازي پارس جنوبي در عسلويه شروع و در پايان به 8 و 7 ، 6شود و از تأسيسات فازهاي جنوب كشور اجرا مي
 ميليون متر 95ري منتهي خواهد شد كه در حال حاضر ظرفيت انتقال آن تأسيسات تزريق گاز در مخازن نفتي آغاجا

  .باشدمكعب در روز مي
در اجراي اين خط لوله، . باشد اينچ مي42 اينچ و مابقي 56 كيلومتر آن 504 كيلومتر است كه قطر 540طول اين خط 

.  درصد بوده است77/94، 1387 انتهاي سال پيشرفت اين پروژه تا.  ايستگاه تقويت فشار در نظر گرفته شده است5احداث 
  .  باشد85-86 و 86هاي ها به ترتيب سالگرديد كه زمان تكميل و راه اندازي خط لوله و ايستگاهبيني ميقبالً پيش

 3 اينچ با 56 كيلومتر و قطر 493خط لوله ششم سراسري انتقال گاز به طول :  خط ششم سراسري انتقال گاز-
انتقال گاز شيرين از احداث اين خط،  هدف . ميليون مترمكعب در روز است110 فشار گاز و ظرفيت ايستگاه تقويت

 به پااليشگاه گاز بيد بلند، با عبور از شهرهاي استان بوشهر نظير كنگان، خورموج،  پارس جنوبي از عسلويه10و9فازهاي 

 به خط 1پااليشگاه بيد بلند  زستان شده و در محلگناوه وارد شهرستان سردشت در استان خو برازجان، بوشهر، ديلم و
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هاي بوشهر و خوزستان و  احداث خط لوله سراسري ششم، جهت تأمين گاز استان.شودلوله اول سراسري گاز متصل مي
 شهر استان بوشهر و كمبود 30در اين راستا، گاز مورد نياز . تزريق به مخازن نفتي جنوب كشور در نظر گرفته شده است

بيني پيش.  درصد بوده است12/61، 1387پيشرفت اين پروژه تا انتهاي سال . ز استان خوزستان تأمين خواهد شدگا
بهره برداري از اين .  باشد85-86 و 86هاي ها به ترتيب سالگرديد كه زمان تكميل و راه اندازي خط لوله و ايستگاهمي

  .خط بر پايداري شبكه تأثير به سزايي دارد
خط هفتم سراسري انتقال گاز، از عسلويه به ايرانشهر است كه در دو فاز با هدف  :فتم سراسري انتقال گاز خط ه-

 56اين خط انتقال گاز داراي اقطار . شودتأمين گاز شرق كشور و با ديدگاه صدور گاز به كشورهاي هند و پاكستان، انجام مي
 كيلومتر خط انتقال از 902طول فاز اول اين طرح . گرفته شده است ايستگاه تقويت فشار گاز در نظر 9 اينچ و با 42و 

 2200در مجموع اين طرح داراي . باشد كيلومتر مي1300 ايستگاه تقويت فشار و فاز دوم به طول 2عسلويه به ايرانشهر با 
باشند كه شهر مي 48شهرهاي مشمول اين طرح . باشد ميليون مترمكعب در روز ظرفيت انتقال مي110كيلومتر طول و 

. اند واقع شده شهر در استان سيستان و بلوچستان31 شهر در مناطق شرقي هرمزگان و جنوب استان كرمان و 17تعداد 
شود كه زمان تكميل و راه اندازي خط بيني ميپيش.  درصد بوده است19/77، 1387پيشرفت اين پروژه تا انتهاي سال 

  .  به بعد باشد88 و 87اي هها به ترتيب ساللوله و ايستگاه
هدف از اجراي خط لوله سراسري هشتم، انتقال گاز از فازهاي جديد پارس  : خط هشتم سراسري انتقال گاز-

 –  شرق تهران– نائينامتداد اين خط از ابركوه تا  وستان فارس  شرق ا–جنوبي به مركز و شمال كشور در مسير عسلويه 
 ميليون مترمكعب بوده كه 110ظرفيت انتقال از طريق اين خط لوله روزانه . باشدمياتصال به سامانه شمال شرق كشور 

 56 كيلومتر طول و 1075خط لوله هشتم سراسري گاز .  ايستگاه تقويت فشار در نظر گرفته شده است10در مسير آن 
شود كه سال تكميل و يني ميبپيش.  است درصد بوده66/36، 1387سال شرفت اين پروژه تا انتهاي پي. اينچ قطر دارد

  .  به بعد باشد88 و 87هاي ها به ترتيب سالراه اندازي خط لوله و ايستگاه
جراي هدف از ا. باشدر اين خط از اهواز به سمت غرب و شمال غرب كشور ميمسي ):صادراتي(سراسري  خط نهم -

سيستم انتقال گاز . باشدن و صادرات گاز به اروپا ميهاي لرستان، كرمانشاه، آذربايجااين طرح تأمين بخشي از گاز استان
 ميليون 110 ايستگاه تقويت فشار، ظرفيت انتقال روزانه 17 اينچ و با 56ومتر و قطر  كيل1863خط نهم به طول 

شود كه زمان بيني مي پيش وباشد ميدر دست اقدام 1387اين خط در سال طراحي پايه . باشدمترمكعب گاز را دارا مي
ادامه خط ششم  هايي از خط نهم سراسري درتاكنون ساخت قسمت .باشد به بعد 89سال تكميل و راه اندازي خط لوله 

خط  كيلومتر از 100 ساخت  در مرحله بعد.شده است  كيلومتر تا اهواز انجام500به طول ) عسلويه تا پااليشگاه بيد بلند(
الن به سمت مياندوآب و مرز بازرگان گ و در ادامه خط ششم از ده خواهد بوددر برنامهپااليشگاه بيد بلند به اهواز انتقال 

  .كندادامه پيدا مي

 كيلومتر و با قطر 422 پتاوه به طول – احداث خط سراسري دهم در مسير كنگان : خط دهم سراسري انتقال گاز-
اوه، استان كهگيلويه و بويراحمد و در نهايت شود و به پتاين خط از پااليشگاه فجر آغاز مي.  اينچ در دست انجام است56

 2 ميليون مترمكعب بوده كه در مسير آن 90ظرفيت انتقال از طريق اين خط لوله روزانه . يابدبه سمت شمال ادامه مي
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 درصد بوده و 99، 1387پيشرفت اين پروژه تا پايان سال . در نظر گرفته شده است) خط لوپ(ايستگاه تقويت فشارگاز 
 كيلومتر در 210 تكميل شد و خط لوله دهم سراسري از پتاوه تا تيران به طول 1385هاي تقويت فشار در سال گاهايست

  .نظر گرفته شده است
  

  ذخيره سازي گاز طبيعي در مخازن زيرزميني  -10-3
عي در سازي زيرزميني گازطبيعي در نقاط پرمصرف به منظور پيك سايي و مصرف گازطبيهاي ذخيرهاجراي طرح

با . باشد اجتماعي مي-فصل سرما و اصالح ضريب بار گاز از جمله قيود سند بخش گاز برنامه چهارم توسعه اقتصادي
توان گاز مصرفي در مواقع اوج مصرف ذخيره سازي گاز اضافه موجود در سيستم انتقال، به ويژه در فصول كم مصرف، مي

هاي آب زيرزميني، گنبدهاي نمكي،  طبيعي تخليه شده گاز يا نفت، سفرهتوان در مخازنگازطبيعي را مي. را مهيا نمود
هاي ذخيره سازي در حال حاضر در ايران اجراي طرح. سازي نمودهاي معدني ذخيرهسنگ و يا حفرهمخازن قديمي زغال

لي گاز ايران شركت م. باشدبه خصوص بررسي ذخيره سازي در مخازن هيدروكربوري تخليه شده حايز كمال اهميت مي
 گرمسار يورتشا در ورامين، مخزن گاز سراجه قم و طرح طاقديس آبدار تلخه طاقديس آبدارهاي ذخيره سازي طرح
هايي  سازي گاز طبيعي، فعاليت همچنين شركت ذخيره.  در دست اجرا داردايران مركزي ، سرخس و قزل تپه را: شامل
خانگيران و ايران مركزي  زي گاز در ميدان مخازن شوريچه در منطقهسا هاي مناسب جهت ذخيره شناسايي ساختار براي

  .به مرحله اجرا گذاشته استرا 
 كيلومتري شهرستان ورامين و 30 كيلومتري جنوب تهران و 70كه در  مخزن يورتشا  :ي ورامينطاقديس يورتشا

 ميليون 230ن، امكان ذخيره براي حدود برداري از آ مدخل ورودي كوير قرار دارد، يكي از مخازني است كه با بهرهدر
 تا انتهاي سال .هاي فرانسوي و ايراني اجراي اين طرح را به عهده دارندشركت. مترمكعب گاز در سال محقق خواهد شد

  . درصد پيشرفت فيزيكي داشته است87/22پروژه مذكور 1387
  

  شاي ورامين مشخصات مخزن ذخيره گازطبيعي يورت : )3-31(جدول                 
 واحد  مقدار  شرح 

  ماه در سال  7-6  مدت زمان تزريق
 ميليون مترمكعب در روز  1.6 ميزان حداكثر تزريق جهت ذخيره سازي 

  ميليون مترمكعب در سال 170  در هر سال حجم ذخيره سازي 

 ماه در سال  3  مدت زمان برداشت 

 ميليون مترمكعب در روز  3-2  ميانگين برداشت  

 ميليون مترمكعب در روز 3.5-3  حداكثر قابليت برداشت قطعي 

  
 كيلومتري خط لوله سراسري گاز واقع شده 10 كيلومتري تهران و 140سراجه قم در يدان م : قممخزن سراجه

 هاي گرم سال در مخزن سراجه قم تزريق و ذخيره و در روزهاي سردهاي جنوب كشور در ماه گاز توليدي از ميدان. است
 طرح ذخيره .شود سال، همزمان با افت فشار گاز براي تامين مصارف به ويژه در شهر تهران، به خطوط سراسري وارد مي
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با اجراي اين طرح، . باشد ميليارد مترمكعب در حال اجرا مي3/3سازي گاز ميدان سراجه قم، با حداكثر حجم ذخيره سازي 
پس از . شود ميليون مترمكعب گاز فراهم مي31عب و ميانگين برداشت روزانه  ميليون مترمك21امكان حداكثر تزريق روزانه 

گردد به   و وقوع مشكالت تأمين سوخت در كشور، مقرر گرديده بود در اجراي اين پروژه تسريع1386زمستان سرد سال 
سيسات سراجه جهت  تأ 1387در انتهاي سال .  امكان ذخيره سازي در اين مخزن فراهم آيد1388كه تا زمستان طوري

  . ميليون متر مكعب آماده بهره برداري بوده است2فرآورش روزانه تا 
  

  مشخصات مخزن ذخيره گازطبيعي سراجه قم : )3-32(جدول              
 واحد  مقدار  شرح 

  ماه در سال  7-6  مدت زمان تزريق
  ميليون مترمكعب در روز 21.0 ميزان حداكثر تزريق جهت ذخيره سازي 

 ميليارد مترمكعب در سال  3.3  در هر سال حداكثر حجم ذخيره سازي 

 ماه در سال  4-3  مدت زمان برداشت 

 ميليون مترمكعب در روز  31  ميانگين برداشت 

 ميليون مترمكعب در روز 49  حداكثر قابليت برداشت قطعي 

  
 كيلومتري تهران واقع شده و توانايي 150مخزن در جنوب شرقي گرمسار و در  اين : گرمسارطاقديس آبدار تلخه

در حال حاضر به دليل واقع شدن در پارك ملي و مشكل با .  ميليارد مترمكعب گاز را دارد4 الي 5/3ذخيره سازي 
  . سازمان حفاظت محيط زيست، در مرحله مطالعاتي متوقف مانده است

اين . سازد كيلومتر مربع مهيا مي160اي به طول ه اين طرح امكان ذخيره سازي گازطبيعي را در گستر:ايران مركزي
طرح از شمال به قزوين و دشت كوير، از غرب به قزوين، اراك و خمين، از جنوب به استان اصفهان و نايين و از شرق نيز 

 گردد در اين محدوده وسيع، چهار تا پنج مخزن جديد برايبيني ميپيش. شودبه استان يزد و دشت كوير منتهي مي
  . ذخيره سازي گاز قابل شناسايي باشد

 كيلومتري شهرستان 165 منطقه گازي شوريجه در نزديكي پااليشگاه گاز شهيد هاشمي نژاد سرخس در :سرخس
 ميليارد متر مكعب را داراست كه در فاز اول 8/4اين مخزن حداكثر امكان ذخيره سازي حدود . مشهد واقع شده است

  .  ميليارد مترمكعب گازطبيعي را دارد5/2امكان ذخيره سازي حداكثر 
  

  شوريجه مشخصات مخزن ذخيره گازطبيعي  : )3-33(جدول              
 واحد  مقدار  شرح 

  ماه در سال  7-6  مدت زمان تزريق
 در فاز اول ميليون مترمكعب در روز  10.0 ميزان حداكثر تزريق جهت ذخيره سازي 

 در فاز اول ميليارد مترمكعب در سال  2.5  ال در هر سحداكثر حجم ذخيره سازي 

 ماه در سال  4-3  مدت زمان برداشت 

 در فاز اول ميليون مترمكعب در روز  20  ميانگين برداشت 

  در فاز اولميليون مترمكعب در روز ٣٠  حداكثر قابليت برداشت قطعي 
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به تازگي باشد كه مي واقع در استان گلستان خزن قزل تپههاي در دست اجرا، برداشت از ماز جمله طرح :قزل تپه
  . استشناسايي شده 

  
  واردات گازطبيعي صادرات و  - 11-3

هاي مناسب  اجتماعي، ايجاد زمينه–به دليل وجود منابع عظيم گازطبيعي در كشور، در برنامه چهارم توسعه اقتصادي 
مبادالت گاز با كشورهاي منطقه و در نهايت افزايش سهم و المللي گازطبيعي، توسعه براي بازاريابي و گسترش مبادالت بين

 1387در سال . نقش ايران در انتقال گاز آسياي ميانه به شبه قاره هند، تركيه و اروپا بطور اخص مد نظر قرار گرفته است
سال ميزان صادرات در همين .  ميليارد متر مكعب رسيد1/7 درصد افزايش نسبت به سال قبل به حدود 6/14واردات ايران با 

اين ميزان صادرات و واردات نسبت به پيش .  ميليارد متر مكعب رسيد7/4 درصد كاهش نسبت به سال قبل به 1/16گاز با 
بود، فاصله معناداري )  ميليون متر مكعب در روز22 و 27( ميليارد متر مكعب 1/8 و 9/9 در برنامه چهارم كه 1387بيني سال 

  . استبوده بيني شده در برنامه درصد مقدار پيش 7/47گاز كشور تنها اين سال صادرات به طوري كه در . دارد
  : پذيرددر حال حاضر صادرات و واردات گازطبيعي ايران از طريق كشورهاي زير انجام مي

 22/12 معادل 1387 متوسط صادرات روزانه گازطبيعي ايران به تركيه در سال : صادرات گاز ايران به تركيه-
تخصيص گاز به  درصد كاهش داشته كه علت اصلي آن 8/17ميليون متر مكعب بود كه نسبت به سال قبل حدود 

  . مصارف داخلي كشور در فصول سرد سال بوده است
 شروع شده، اما به علت 2008پروژه از ابتداي سال اين  عمليات دريافت برق : صادرات گاز ايران به ارمنستان-

  .  عملياتي گردد2009در سال طرح تهاتر برق و گاز ارمنستان گردد بيني مي گاز طرف ارمني، پيشآماده نبودن خط لوله
 ميليون متر مكعب گاز به 66/0 به طور ميانگين روزانه 1387 در سال : صادرات و واردات گاز ايران به آذربايجان-

  .يده است ميليون متر مكعب از آذربايجان وارد گرد76/0نخجوان صادر و روزانه 
 به امضاء رسيد و از سال 1374 قرارداد واردات گازطبيعي از تركمنستان در سال : واردات گاز از تركمنستان-
 ميليون مترمكعب در روز بوده كه 54/18 ميزان متوسط واردات گاز از اين كشور 1387در سال .  آغاز گرديد1376

  .  درصد افزايش يافته است7/13نسبت به سال قبل
  

  )ميليارد مترمكعب(                                                     1380-87هاي طي سالصادرات و واردات گاز طبيعي  ) :3-34(ل جدو

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380  سال / شرح 

 7.067 6.169 6.263 5.172 5.856 5.731 5.278 4.515 واردات 
 4.714 5.621 5.727 4.735 3.500 3.413 1.274 0.358 صادرات 

  
  خط لوله از طريق هاي صادرات گاز پروژه -1-11-3

هايي براي صدور گاز به ارمنستان، در حال حاضر ايران به كشورهاي تركيه و نخجوان صادرات گاز داشته و برنامه
  .  در دست اجرا دارد و اروپاسوئيس، اطريش، پاكستان، هند، سوريه، بحرينكويت، عمان، آذربايجان، 
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  خطوط لوله صادرات گاز از طريق هاي ها و پروژهوضعيت طرح:  )3-35(جدول 
 وضعيت  )ميليارد مترمكعب در سال( مقدار     طرح سال شروع  پروژه

١٠ تا ٣ ٢٠٠١  تركيه   عملياتي شده 
 عملياتي شده 0.35 ٢٠٠٥  نخجوان 

  عملياتي شده 0.18 2009 مي 13دن پروژه آغاز عملياتي ش  )1 (تهاتر گاز و برق ارمنستان
     ) : سوآپ(آذربايجان 

  عملياتي شده 0.89  دريافتي در آستارا 
  تحويلي در جلفا 

 تا دسامبر 2005از تاريخ شروع پروژه سال 
2009 

0.72   
 شدهنعملياتي  3.1 ٢٠٠٤  كويت 
 شدهنعملياتي  10.22 ٢٠٠٦  عمان 

 ي نشدهعمليات ٣/٣ تا ١/١ ٢٠٠٧  سوريه 

 عملياتي نشده 10.22 ٢٠٠٧  بحرين 

٣٥-٣٠ ●   اروپا -ن ايرا  عملياتي نشده 

 عملياتي نشده  2-4: فاز دوم 3/0 – 5/1: فاز اول ٢٠٠٦  سوئيس 

 عملياتي نشده ٥ ٢٠٠٦  اطريش

٢٠١٤-٢٠١٣   هند– پاكستان –ايران   عملياتي نشده )به هر كشور (10.95 

  . و وزارت نفت گاز ايران سايت شركت ملي صادرات : مأخذ 
كيلووات  ميليون 8/139 به ميزان 2009 تا پايان سپتامبر 2009 مي 13آغاز عملياتي شدن پروژه در  است و از تاريخ 2026مدت اين توافقنامه تا سال ) 1

 . مترمكعب گاز تحويل شده است ميليون 5/180ساعت برق دريافت و 
               .باشند  ارقام در دسترس نمي•
  
   (LNG) ت گازطبيعي مايع شدهصادرات گاز به صور -11-3- 2

.  و پرشين ال2جي. ان. ، پارس ال 1جي. ان.  پروژه ايران ال6هاي توليد گازطبيعي مايع شده ايران، در قالب پروژه
  . باشدل اجرا ميجي الوان و گلشن و فردوس توسط شركت ملي صادرات گاز ايران در حا. ان.  ، پارس شمالي، ال3جي. ان

اين پروژه سنجي، مطالعات قبل از مهندسي پايه و مطالعات مهندسي پايه  مطالعات امكان:LNGپروژه ايران 
سال اجرايي شدن پروژه از .  واحد است2بيني شده در اين پروژه تعداد واحدهاي مايع سازي پيش. تكميل شده است

  . باشد مي1390برداري رسيدن پروژه  و سال به بهره1386سال 
مشتمل بر دو رديف فرآيندي موازي به ظرفيت ساليانه هر كدام  LNG براي اين پروژه در نظر است كارخانه توليد 

 ميليون تن ميعانات گازي و 213/0 ميليون تن بوتان، 194/0 ميليون تن پروپان، LNG ،263/0ميليون تن  5/5حدود 
طرح كلي شامل .  گردديران در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس احداث در سواحل غربي ا، ميليون تن گوگرد133/0

خوراك ورودي به اين كارخانه، گاز ترش . گرددچهار رديف خط توليد بوده كه در حال حاضر دو رديف آن اجرا مي
ديف تقسيم  ميليون متر مكعب در روز است كه به نسبت مساوي در دو ر54 پارس جنوبي به ميزان 12استحصالي از فاز 

فرآيند توليدي كارخانه بدين صورت است كه ابتدا گاز خوراك پس . شودشده و وارد هر رديف فرآيندي اين كارخانه مي
كه خود مشتمل بر تأسيسات نم زدايي، گوگرد زدايي و  LNGاز مايع گيري اوليه در بخش باال دستي به طرف خط توليد 

 
1 ) IRAN LNG 
2 ) PARS LNG 
3 ) PERSIAN LNG 
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هاي مختلف اعم از  از آن به واحدهاي مايع سازي هدايت شده و قسمتپس. بازيافت گوگرد است، هدايت خواهد شد
. ، گاز مايع، ميعانات گازي سبك و گوگرد خواهد بودLNGمحصوالت اين كارخانه . دشومي پروپان، بوتان و متان جدا

  . باشدبازارهاي هدف اين پروژه هندوستان، چين و اروپا مي
 كيلومتري جنوب 220 كيلومتري شمال عسلويه و 50تمبك واقع در  اين پروژه در منطق :LNGپروژه پرشين 

فاز اول داراي دو .  پارس جنوبي تأمين خواهد شد14 و 13گاز خوراك اين طرح از فازهاي . باشدبوشهر در حال انجام مي
 سازي و بوده و در فاز دوم يك واحد شيرين LNGواحد شيرين سازي و استخراج ميعانات گازي و يك واحد توليد 

 1/8حداكثر  LNGظرفيت توليد هر واحد . گرددبه آن اضافه مي LNGاستخراج ميعانات گازي و يك واحد ديگر توليد 
بازارهاي . ، گاز مايع، ميعانات گازي سبك و گوگرد خواهد بود LNGمحصوالت اين كارخانه . باشدميليون تن در سال مي

. اروپا و براي خط دوم توليد بازار آسيا، آسياي جنوب شرقي و خاور دور استهدف اين پروژه در خط اول توليد بازارهاي 
با توجه به . باشددر شوراي عالي اقتصاد منتظر تصويب كارگروه پروژه هاي نفت و گاز مي 1387سال اين پروژه در 

  .دست نيز مجدداً فعال شودهاي مربوط به ميان  ماهه تعليق، مقرر گرديد فعاليت3مذاكرات مربوط به باالدست در دوره 
 اين پروژه به منظور احداث كارخانه مايع سازي با مشاركت شركت ملي نفت ايران در حال :LNGپروژه پارس 

سنجي، مطالعات قبل از مطالعات امكان.  پارس جنوبي تأمين خواهد شد11گاز خوراك اين طرح از فاز . باشدانجام مي
فاز اول داراي دو واحد شيرين سازي و : اين پروژه شامل دو فاز است.  گرديده استمهندسي پايه و مهندسي پايه تكميل

 و يك واحد ديگر توليد NGLبوده و در فاز دوم يك واحد شيرين سازي و استخراج  LNGو واحد توليد  NGLاستخراج 
LNG ظرفيت توليد هر واحد . گرددبه آن اضافه ميLNG  محصوالت اين كارخانه . شدبا ميليون تن در سال مي5حداكثر
LNGبازارهاي هدف اين پروژه انگلستان، مالزي، فرانسه، چين و . ، گاز مايع، ميعانات گازي سبك و گازمايع خواهد بود

) توتال و پتروناس(گذاري توسط شركاي خارجي گيري نهايي براي سرمايهتصميم از آنجا كه. اندبيني گرديدهآلمان پيش
 بوده ، لذا  امكان ورود يك شركت چيني جهت 1387عويق افتاده كه آخرين مهلت آبان ماه سال در چند مرحله به ت

بندي توسط شركاي هاي پروژه موكول به ارائه برنامه زمانبنابراين ادامه فعاليت. ورود به پروژه در حال بررسي است
  .باشدگذاري ميخارجي و اخذ تصميم نهايي به سرمايه

 تريليون فوت مكعب در جنوب 52 هدف از اين پروژه توسعه ميدان پارس شمالي با حجم گاز :پروژه پارس شمالي
اي كه در بندر گاز توليدي از اين فاز در كارخانه. باشد ساله مي7شرقي بوشهر به روش بيع متقابل با دوره بازپرداخت 

اين كارخانه شامل دو . خواهد شد LNGگردد، صرف توليد  توسط شركت چيني سينوك احداث مي2013تمبك در سال 
 ساله كليه تأسيسات كارخانه به شركت 25پس از اين دوره . باشدمي)  ميليون تن20در مجموع ( ميليون تني 10 1ترين

  .گرددملي نفت ايران واگذار مي
ي خارجي گذار اين پروژه با هدف عقد قرارداد با يك شركت لهستاني به منظور جذب سرمايه:الوانLNG پروژه 

. شوداين پروژه در دو فاز انجام مي. جي در منطقه شكل گرفته است.ان.جهت توسعه منبع گازي الوان و ساخت كارخانه ال
 دوباره به  سال براي افزايش استخراج و توليد ميعانات گازي5 ميليون فوت مكعب گاز استخراج و تا 880در فاز اول روزانه 
جي شده و .ان. ميليون فوت مكعب گاز در روز تحويل كارخانه ال565 در فاز دوم روزانه شود و پس از آنمخزن تزريق مي

توليد شده به شركت لهستاني تعلق خواهد  LNGمالكيت . شود ميليون فوت مكعب مجدداً تزريق مي320مابقي حدود 
 

1 ) Train             مجموعه واحدها و تأسيسات گازي
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  .  سال به ايران منتقل خواهد شد20مالكيت كارخانه پس از . داشت
هاي گازي گلشن و فردوسي در  هدف از اجراي اين پروژه در مرحله اول، توسعه ميدان:سيپروژه گلشن و فردو

. باشد ساله از محل فروش گاز و ساير محصوالت جانبي ميدان مي7جنوب شرقي بوشهر به روش بيع متقابل با بازپرداخت 
 مالزيايي پتروفيلد براي توليد دو ترين از طرف% 100گذاري در بندر دير با سرمايه LNGدر مرحله دوم، احداث كارخانه 

العمل كاري متعلق به شركت ملي  سال نيمي از محصول ضمن پرداخت حق25باشد كه تا  ميليون تني در سال مي5
نفت ايران بوده و هزينه الباقي گاز خوراك توسط شركت پتروفيلد براساس فرمول توافق شده به شركت ملي نفت ايران 

 سال به شركت 25 شركت ملي گاز ايران نماينده شركت ملي نفت ايران براي فروش اين گاز به مدت گردد وپرداخت مي
  .  سال كليه تأسيسات به شركت ملي نفت ايران واگذار خواهد شد25پس از . باشدپتروفيلد مي

  
                          مايع سازي گازطبيعيهايمشخصات پروژه : )3-36(جدول 

ايران  احدو  شرح پروژه
LNG  

  پرشين 
LNG  

پارس 
LNG  

پارس 
 شمالي

گلشن و 
 فردوسي

الوان 
LNG 

) واحد6: رح توسعه ط (٢ 2  تعداد  واحد مايع سازي   2 4 2 - 
           : LNGظرفيت واحدهاي مايع سازي 

 - 5 5 5 8.1 11.0   1  فاز -
 - 5 5 5 16.2 11.0   2  فاز -
  3  فاز -

ميليون تن در 
  سال

-  - ٥ 5 - - 
  -  -  ٥  -  -  -    4  فاز -

         : LPGظرفيت واحدهاي مايع سازي 
 - - - ٣٩١ 1.04 ٨٠٠   1  فاز -
 - - - ٣٩١ 1.56 ٨٠٠   2  فاز -
   3  فاز -

هزار تن در 
  سال 

- - ٣٩١ - - - 
  -  -  -  -  -  -    4  فاز -

ميليون   گاز خوراك ورودي 
  ٥٢: ١فاز ٥٤ مكعب در روز متر

   (1) ٨٨٠: ١فاز 56.7 113.3 2×23 ٧٨: ٢+١فاز
   (1)٥٦٥: ٢فاز

ميليون تن در    توليدي LNGميزان 
  ١/٨: ١فاز 5.5×2  سال 

 - 2×5  20.0 2×5 ٢/١٦: ٢+١فاز

ميليون تن در   ميزان توليد پروپان 
 0.67: ١فاز 2×0.26  سال

 - - - 2×0.179 ١: ٢+١فاز

ميليون تن در   ميزان توليد بوتان 
 0.37: ١فاز 2×0.196  سال

 - - - 2×0.212 0.56: ٢+١فاز

ميليون تن در   ميعانات گازي
  0.29  :١فاز 2×0.21  سال

  0.43: ٢+١فاز
(2) 3400 - - - 

 - - - ١٥٥× ٢ ١٦٠ × ٣  LNG 140×3ظرفيت مخازن ذخيره  
 - - - ٧٠× ٢ -  LPG  30×2 ظرفيت مخازن ذخيره

 - - - ٧٠ ٦٥ 30     مخزن ذخيره براي بوتان-
     مخزن ذخيره براي پروپان -

هزار متر 
  مكعب 

30 ٧٠ ١٠٥ -  - - 
درصد پيشرفت پروژه تا انتهاي 

  1388آذر 
 21.21 20.63 14.24 - - 26.22  درصد 

  بشكه نفت در روز ) 2                                                . مكعب در روز استفوت واحد ميليون ) 1
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  گاز رساني  -12-3
با اين گاز . گرددگاز پااليش شده از طريق خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي، به شهرها و مراكز مصرف منتقل مي

 وارد ايستگاه اصلي گاز شهرها گرديده و پس از تقليل 350 تا psi 300 و فشار حداقل 1000 تا psi 700فشار حداكثر 
 ، وارد psi 60هاي تقليل فشار گرديده و پس از تقليل فشار به ، توسط خطوط اصلي شبكه وارد ايستگاهpsi 250فشار به 

شود سپس از طريق خطوط انشعاب، گاز مصرف كنندگان پس از تقليل فشار توسط رگالتور، خطوط شبكه توزيع مي
  .گرددبرحسب نوع و ميزان مصرف تأمين مي

  
  گذاري گاز طبيعي شبكه -1-12-3

هاي گاز استاني اجرا شده  كيلومتر شبكه گاز در سراسر كشور توسط شركت8/160025، حدود 1387تا پايان سال 
 و 2/16545، 1/20981هاي تهران، اصفهان و مازندران به ترتيب با اجراي ها، شركت گاز استاندر ميان اين شركت. است

 4/591 و 6/497ز كشور نيز كمترين ميزان اجراي شبكه گا. هاي اول تا سوم قرار دارند كيلومتر شبكه در رده9/11444
  . شود ايالم و خراسان جنوبي ميهايكيلومتر است كه مربوط به استان

 كيلومتر شبكه گاز در سراسر كشور اجرا شده كه نسبت به سال گذشته 4/13252 حدود 1387همچنين در سال 
 7/1500گاز اصفهان با اجراي در اين سال، شركت .  درصدكاهش داشته است6/15داراي يك روند نزولي بوده و حدود 
 درصد از 8/0 و 3/11 كيلومتر شبكه گذاري به ترتيب با 8/109خراسان جنوبي با  كيلومتر شبكه گذاري و شركت گاز
حجم شبكه گذاري انجام . اندها، بيشترين و كمترين ميزان را به خود اختصاص دادهكل شبكه گذاري در سطح استان

  . نشان داده شده است) 3-37( در جدول 1387اني تا پايان سال هاي گاز استشده توسط شركت
  

21.0
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( هزار كيلومتر  )

نمودار  ( 1- 3)  : شبكه گذاري گازطبيعي در كشور تا انتهاي سال         1387

  



    بخش گازطبيعي 

    

  

135

  

                                      هاي گاز رساني استانيمقدار شبكه گذاري انجام شده توسط شركت : )3-37(جدول 
  )كيلومتر( 

  شركت گازرساني استاني
  شبكه گذاري

 1387در سال 

گذاري تا پايان كهشب
 1387سال 

 1387در سال سهم شبكه گذاري استان 

 8.91 10664.8 1181.3 آذربايجان شرقي
 2.05 5177.8 271.9  آذربايجان غربي

 1.26 3167.7 167.0  اردبيل
 11.32 16545.2 1500.7  اصفهان

 1.01 497.6 133.7  ايالم 
 2.22 977.8 294.2  بوشهر 
 8.64 20981.1 1144.9  تهران

 1.87 3411.4 248.1  چهارمحال و بختياري
 0.83 591.4 109.8  خراسان جنوبي 

 8.40 11111.8 1113.4  خراسان رضوي 
 1.41 2149.9 187.1  خراسان شمالي 

 5.89 7508.7 781.0  خوزستان
 1.42 1992.7 188.6  زنجان
 2.31 2784.4 306.2  سمنان
 5.52 11034.0 732.2  فارس
 1.19 2614.9 158.0  قزوين

 1.03 2242.3 136.2  قم
 3.19 2916.3 422.4 كردستان

 4.78 6171.5 633.3 كرمان
 2.74 3515.1 362.8  كرمانشاه

 1.94 1794.0 257.2  كهگيلويه و بويراحمد
 2.91 4654.5 385.4  گلستان
 4.50 9398.3 597.0  گيالن 
 0.88 2645.2 116.9  لرستان

 3.18 11444.9 421.0  مازندران
 2.63 4614.3 349.0  مركزي
 5.42 5424.7 717.6  همدان
 2.53 3993.5 335.7  يزد
 100.0 160025.8 13252.4  جمع

  

هاي اوليه دهه تا سال. باشدهاي پلي اتيلني ميهاي گازرساني، استفاده از لولههاي رايج در شبكهيكي از تكنيك
تجارب موفق به . استهاي فوالدي بوده  به صورت لولهكشور يعي هاي توزيع گازطب هفتاد هجري شمسي، عمده شبكه

گذاري گاز با استفاده از  اتيلن با فشار زياد موجب شده كه اخيراً بخش قابل توجهي از شبكه هاي پلي كارگيري لوله
  . تري در اين خصوص ارائه شده استاطالعات تفصيلي) 3-38(در جدول . اتيلن انجام گيرد هاي پلي لوله
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  1387لني نصب شده تا پايان سال يات گذاري و انشعابات پلي شبكه : )3-38(جدول 
  شركت گازرساني استاني  )تعداد(انشعاب نصب شده   )يلومترك(شبكه گذاري 

  1387تا پايان سال  1387در سال  1387تا پايان سال  1387در سال 
 143.5 17.1 4120.7 886.2 آذربايجان شرقي
 51.8 7.1 1699.6 93.5  آذربايجان غربي

 53.6 6.0 1552.8 62.1  اردبيل
 216.5 150.4 5861.5 1064.3  اصفهان

 10.7 4.7 404.8 116.1  ايالم 
 14.4 5.0 904.6 284.6  بوشهر 
 439.3 37.5 8459.5 926.0  تهران

 57.0 8.0 1648.1 151.9  چهارمحال و بختياري
 18.8 12.9 527.6 91.3  خراسان جنوبي 

 65.4 12.0 4688.4 891.2  ان رضوي خراس
 27.6 4.8 1110.9 98.2  خراسان شمالي 

 - - 606.6 111.4  خوزستان
 24.4 3.9 662.2 95.7  زنجان
 21.3 2.3 945.8 173.1  سمنان
 110.5 20.6 4986.5 590.3  فارس
 53.9 6.0 1110.3 90.8  قزوين

 12.8 2.3 422.8 35.1  قم
 77.2 9.7 1913.8 353.0 كردستان

 158.8 12.2 5034.2 558.2 كرمان
 59.2 9.0 1764.7 266.2  كرمانشاه

 8.4 1.1 675.0 163.0  كهگيلويه و بويراحمد
 66.4 12.1 1861.2 234.2  گلستان
 79.2 11.8 3725.4 452.2  گيالن 
 84.8 5.9 1706.9 111.3  لرستان

 218.7 17.7 5322.8 289.0  مازندران
 81.2 12.8 2223.9 154.2  مركزي
 93.7 17.1 2563.2 453.6  همدان
 133.2 6.5 3636.2 288.3  يزد
 2382.1 416.7 70140.0 9085.0  جمع

  
  گاز طبيعي انشعابات و مصرف كنندگان  -3- 12- 2

هاي مختلف انشعاب براي مشتركان خود در بخش 7001815 تعداد 1387هاي گاز استاني تا پايان سال شركت
. باشدمي هزار انشعاب 6/417 نيز 1387هاي نصب شده در سال تعداد انشعاب. اندتي نصب كردهخانگي، تجاري و صنع

 يرسان  گازهاي سال، شركتنيدر ا.  است1387درصد از مجموع انشعابات اجرا شده تا پايان سال  0/6اين ميزان، حدود 
  انشعاب جديد در سطح كشور، 38496 و41300، 42769با ترتيب ه  بخراسان رضوي، تهران و اصفهان هاياستان

 و هيلوگيكه ي گازرسانمربوط به شركتنيز كمترين عملكرد اين سال . نداباالترين عملكرد را به خود اختصاص داده
 كي تعداد مصرف كنندگان به تفكزيتعداد انشعابات نصب شده و ن) 3-39(جدول . بوده است  انشعاب2178با  احمدريبو

    . دهدي را نشان مي استانيگازرسان  يهاشركت
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  1387هاي گازرساني تا پايان سال  شركتو تعداد مصرف كنندگان تعداد انشعابات نصب شده  ) :3-39(جدول    
  شركت گازرساني استاني  تعداد مصرف كنندگان  تعداد انشعاب

  1387تا پايان سال  1387در سال  1387تا پايان سال  1387در سال 
 831751 60636 460512 23519 آذربايجان شرقي
 420070 40740 228394 14621  آذربايجان غربي

 209889 18072 124338 9448  اردبيل
 1069452 67539 774995 38496  اصفهان

 11345 6483 10665 4705  ايالم 
 7911 2734 16327 5215  بوشهر 
 2091476 159825 1274619 41300  تهران

 165384 17122 121584 9447  چهارمحال و بختياري
 11149 11057 18835 15540  خراسان جنوبي 

 1118628 112415 535338 42769  خراسان رضوي 
 120477 11101 76169 6009  خراسان شمالي 

 434583 40305 358806 28665  خوزستان
 138526 10942 91153 5095  زنجان
 145934 11087 85693 4691  سمنان
 630757 55552 422969 26309  فارس
 193004 17419 120164 7116  قزوين

 227171 11811 137350 4569  قم
 193985 18021 119918 10395 كردستان

 269039 21994 184316 12304 كرمان
 273419 26123 156074 9941  كرمانشاه

 72779 5021 52564 2178  كهگيلويه و بويراحمد
 267941 21398 182218 13246  گلستان

 465329 34486 304809 17661  الن گي
 240223 16721 135604 6100  لرستان

 670312 43258 468102 19801  مازندران
 287561 23752 182239 13115  مركزي
 317115 24325 224834 18819  همدان
 206249 15918 133226 6477  يزد
 11091459 905857 7001815 417551  جمع

  
.  مصرف كننده وجود داشته است6/1 حدود ،1387شده گازطبيعي در كشور تا پايان سال به ازاء هر انشعاب نصب 

  در كل،زي ن1387در سال . اند هزار مصرف كننده استفاده نموده5/11091تعداد  هزار انشعاب، 8/7001به طور كلي از  
ه  تهران و خراسان رضوي بهاي استان سال،نيدر ا.  شدندمنده هزار مصرف كننده جديد از شبكه گاز كشور بهر   9/905

 را به خود اختصاص يعي از گازطبيمند نرخ بهرهنيكننده جديد همچنان باالتر هزار مصرف  4/112و  8/159ترتيب با 
 مربوط به زين مصرف كننده جديد زاني منيكمتر. اندو آذربايجان شرقي قرار داشته  اصفهان يهابعد از آن، استان. نداداده

  .  احمد بوده استري و بوهيلوگي بوشهر و كهيهاي گازرسانشركت
  

   مصرف گازطبيعي  - 13-3
  :گيردي در دو بخش مصارف نهايي و مصارف بخش انرژي مورد استفاده قرار ميگازطبيع
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در مصارف نهايي . شودمصارف نهايي گازطبيعي خود به دو بخش مصارف نهايي انرژي و غير انرژي تقسيم مي –
هاي خانگي، تجاري و عمومي، سوخت پتروشيمي، گازطبيعي براي تأمين انرژي مورد نياز زير بخشانرژي از 

به عنوان و مصرف گازطبيعي به عنوان خوراك پتروشيمي . گرددصنعت، حمل و نقل و كشاورزي استفاده مي
هايي غير از فعاليتتوزيع گازطبيعي به مصرف كنندگان براي ديگر به عبارت . گيردمصارف غير انرژي جاي مي

  .گويندتبديل سوخت را مصرف نهايي مي
ها هاي تقويت فشار، سوخت توربينهاي نفت و گاز، ايستگاهمصارف بخش انرژي گازطبيعي شامل سوخت پااليشگاه –

در واقع گازطبيعي در اين بخش . باشدها ميو ديزل ژنراتورهاي موجود در مسير خط لوله و گاز مصرفي در نيروگاه
  . گردددر مراكز مولد انرژي مصرف مي

ميليون مترمكعب بوده كه نسبت به سال 6/130037 مصارف نهايي و مصرف بخش انرژي گازطبيعي 1387در سال 
هاي ، سوخت پااليشگاههاي حمل و نقل، كشاورزياين افزايش عمدتاً در بخش.  درصد افزايش داشته است3/5 حدود 1386

 درصد از 8/41 و 2/58در اين سال سهم مصارف نهايي و مصارف بخش انرژي به ترتيب .  استو نيروگاهي رخ داده  گاز
  . درصد بوده است1/12 و 9/0كل مصرف و رشد آنها نسبت به سال قبل به ترتيب 

  
    1380-87هاي هاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سالمصرف گازطبيعي در بخش) : 3-40(جدول 

  )ميليون مترمكعب( 
 1387  1386  1385 1384 1383 1382 1381 1380  سال  / شرح

خانگي، تجاري 
 و عمومي 

23011.3 27182.0 29152.0 33989.0 35794.0 41836.4 45869.3 43986.0 

سوخت 
  )1(پتروشيمي

2479.0 2393.0 3025.9 3526.4 3531.3 3269.8 7419.4 6837.5 

 16752.3 15087.4 13576.9 11560.7 9886.0 8610.6 7585.0 6978.9 صنعت
 1842.4 1040.0 522.2 304.5 84.0 7.3 5.2 4.5 حمل و نقل 

مصارف 
  انرژي

 233.9 176.8 54.0 - - - - -  كشاورزي
يي
نها

ف 
صار

م
 

مصارف 
 غيرانرژي 

خوراك 
  )1(پتروشيمي

3410.0 3283.0 3449.0 3578.0 3650.8 4317.0 5405.7 5988.2 

 75640.2 74998.5 63576.4 54841.4 51063.3 44244.8 40448.2 35883.7 عجم          
 7063.3 6535.5 5479.7 4151.7 4118.4 3881.2 2956.0 هاي نفتپااليشگاه

هاي گاز و   سوخت پااليشگاه 
 هاي تقويت فشار ايستگاه

1730.1 2018.5 2876.2 4139.5 3219.3 3739.0 (2) 4077.2 
(3)10585.7 

 43411.2 36974.7 35238.7 35052.5 32681.5 30268.4 27598.0 25001.1 )4(ها نيروگاه

ژي
انر

ش 
بخ

ف 
صر

م
  

ــوربين ــزل ســوخت ت ــا و دي ه
 ژنراتورهاي خطوط لوله 

365.0 338.0 344.8 369.0 504.4 400.0 419.7 400.5 

 54397.5 48534.9 45913.2 44256.0 41341.6 37607.8 33835.7 30052.2  جمع          
 4714.1 5621.0 5726.9 4735.4 3509.9 3412.8 1273.9 356.8 صادرات 
 134751.7 129154.3 115216.4 103832.7 95914.9 85265.4 66292.775557.8 جمع كل 

  . گيرد دربرميسوخت و خوراك پتروشيمي ارقام مناطق دريايي و گازهاي ژوراسيك مسجد سليمان را نيز ) 1
  . گرددها نيز مي ميليون مترمكعب در روز سوخت ايستگاه7/4شامل ) 2
 .گرددها نيز ميميليون مترمكعب در روز سوخت ايستگاه 3/4 ها وخانههاي نفت، گاز، واحدهاي هيدروژن سازي و تلمبهشامل گاز مصرفي پااليشگاه) 3
  .گردد ميو بخش خصوصي  صنايع بزرگ ، نيرو هاي وزارتها، شامل نيروگاهسوخت نيروگاه) 4
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       1380-87هاي هاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سالركيب مصرف گازطبيعي در بخشت) : 3-41(دول ج
  )درصد( 

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381  1380 سال / شرح 

خانگي، تجاري   
 و عمومي 

64.13 67.20 65.89 66.56 65.27 65.80 61.16 58.15 

سوخت 
 )1(پتروشيمي 

6.91 5.92 6.84 6.91 6.44 5.14 9.89 9.04 
مصارف 

نهايي 
 22.15 20.12 21.36 21.08 19.36 19.46 18.75 19.45 صنعت انرژي

 2.44 1.39 0.82 0.56 0.16 0.02 0.01 0.01 حمل و نقل  

عي 0.31 0.24 0.08 - - - - -  كشاورزي  
طبي

گاز
يي 

نها
ف 

صار
م

مصارف  
 غيرانرژي 

خوراك 
 7.92 7.21 6.79 6.66 7.01 7.80 8.12 9.50  )1(پتروشيمي 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  جمع        
 14.55 14.23 12.38 10.04 10.95 11.47 9.84 هاي نفتپااليشگاه

ي گـاز و    هـا سوخت پااليـشگاه  
 هاي تقويت فشار ايستگاه

5.76 5.97 7.65 10.01 7.27 8.14 (2) 8.40 
(3) 19.46  

 79.80 76.18 76.75 79.20 79.05 80.48 81.56 83.19 )4(هانيروگاه
ها و ديزل سوخت توربين

 ژنراتورهاي خط لوله
ژي 0.74 0.86 0.87 1.14 0.89 0.92 1.00 1.21

انر
ش 

بخ
ف 

صر
م

 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع
 3.50 4.35 4.97 4.56 3.66 4.00 1.69 0.54  نسبت صادرات به كل مصرف 

   .مراجعه شود) 3-40(به زير نويس جدول ) 4 و 3 و 2 و 1
  

، تجاري )كسب و خدمات(هاي خانگي، تجاري عادي اين بخش شامل زيربخش: بخش خانگي، تجاري و عمومي
. گرددمي) اماكن و تأسيسات دولتي(، ورزشي، آموزشي، مذهبي و خيريه و همچنين عمومي )هاابهها و گرمنانوايي(ويژه 

 ميليون مترمكعب بوده كه 0/43986هاي خانگي، تجاري و عمومي بالغ بر  كل مصرف گازطبيعي در بخش1387در سال 
صرف گازطبيعي در اين بخش به م.  درصد از مصارف نهايي گازطبيعي را به خود اختصاص داده است2/58در حدود 

 منفي هاي پلكاني براي مشتركين پرمصرف، نسبت به سال گذشته با رشددليل گرم شدن دماي نسبي هوا و اجراي تعرفه
بيشترين سهم مصرف گازطبيعي در اين بخش به زير بخش خانگي تعلق دارد كه با .  درصد مواجه بوده است1/4معادل 

در اين سال مقرر .  ميليون مترمكعب گاز را به مصرف رسانده است1/38629 حدود  درصد مصرف اين بخش در8/87
پذيري جديد در بندي توسعه شبكه گازرساني داخلي و ايجاد انشعابات و اشتراكگرديد كه تدوين و اجراي برنامه زمان

بخش توليد، همگام با روند هاي موجود گاز طبيعي كشور و هماهنگ با برنامه بخش خانگي و تجاري متناسب با ظرفيت
  .هاي توسعه اي ميادين گازي صورت گيرداجرايي پروژه

 درصد 1/22 ميليون مترمكعب گازطبيعي در حدود 3/16752 بخش صنعت با مصرف 1387 در سال :بخش صنعت
 صنعت شامل الزم به ذكر است كه در مفاهيم تراز انرژي، بخش. از كل مصارف نهايي گاز را به خود اختصاص داده است
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ها نيز به اين  درصدي سوخت پتروشيمي0/9شود كه با توجه به اين مفاهيم، سهم ها نيز ميصنعت و سوخت پتروشيمي
  . رسد درصد مي1/31مقدار افزوده گرديده و سهم كل بخش صنعت از مصارف نهايي گاز به حدود 

سوز نمودن  CNG اجتماعي، – اقتصاديهاي اجرايي برنامه چهارم توسعه از جمله سياست:بخش حمل و نقل
هاي نفتي در بخش حمل و نقل و اتوبوس و جايگزيني گازطبيعي به جاي فرآورده) شخصي و عمومي(خوروهاي سواري 

مصرف . ها قرار گرفته استبوده كه در اين راستا خريد و توسعه اتوبوس گازسوز درون شهري نيز در شمار اولويت
 ميليون مترمكعب گرديد كه نسبت به سال قبل از آن 4/1842 بالغ بر 1387قل در سال گازطبيعي در بخش حمل و ن

اين افزايش مصرف سوخت خودروهاي گازسوز عمدتاً ناشي از جايگزيني سوخت گاز با .  درصد رشد داشته است2/77
اين بخش نزولي بوده به البته در اين سال روند رشد مصرف . باشدبنزين موتور به علت اعمال سهميه بندي بنزين مي

تواند  رسيده كه اين امر مي1386 درصد نسبت به سال 2/77 به رشد 1385 درصد نسبت به سال 2/99طوريكه از رشد 
 تعداد 1387 و 1386 هايدر سال.  سال باشد دوناشي از كاهش روند افزايش تعداد خودروهاي گازسوز طي اين

  .  ناوگان حمل و نقل كشور، افزوده شده است خودرو دو گانه سوز به 505707 و 567406
 ميليون مترمكعب بود كه نسبت 9/233 حدود 1387 مصرف گازطبيعي بخش كشاورزي در سال :بخش كشاورزي

  . درصد رشد داشته است3/32به سال قبل از آن 
هاي ازي و ايستگاهسها، واحدهاي هيدروژنهاي نفت، گاز، تلمبه خانه پااليشگاه1387 در سال :بخش پااليشگاهي

 0/5كاهشاند كه نسبت به سال گذشته از  ميليون مترمكعب گازطبيعي را به مصرف رسانده7/10585تقويت فشار 
  . درصدي برخوردار بوده است

هاي تحت پوشش وزارت نيرو، بخش خصوصي و مولدهاي برق  منظور از اين بخش، كليه نيروگاه:بخش نيروگاهي
 ميليون مترمكعب بالغ 2/43411 به 1387ها در سال ازطبيعي مصرفي جهت سوخت نيروگاهگ. باشدصنايع بزرگ مي

 اجتماعي -از آنجا كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي.  درصد افزايش داشته است4/17گرديد كه نسبت به سال قبل 
ي با هزينه خيلي زياد، نيروگاه سنگمانند نيروگاه زغال(ها تحت تأثير عوامل غيراقتصادي پرهيز از احداث نيروگاه

هاي برنامه چهارم در نظر گرفته شده ترين اقدامات بخش برق طي سالاز مهم) خورشيدي و بعضي از نيروگاههاي آبي
هاي سهم گاز مصرفي نيروگاه. ها مؤثرتر بوده استهاي مايع و گازطبيعي در تأمين سوخت نيروگاهبود، لذا  نقش سوخت

بعد از . رسيد1387در سال   درصد87 درصد كاهش به 3، با 1386 درصد در سال90ها از  نيروگاهوزارت نيرو از كل
هاي برق آبي، ها، مقرر گرديد اين روند تصحيح و سهم نيروگاه و مشكالت تأمين سوخت نيروگاه1386زمستان سرد سال 

ي روز و با توجه به افزايش تدريجي قيمت هاي شمالي با رعايت استانداردهاتجديدپذير و زغال سوز به جز در استان
 .هاي تأمين برق كشور افزايش يابدهاي نفتي در برنامهگازطبيعي و فرآورده

 گازطبيعي در صنايع پتروشيمي هم به عنوان خوراك يا مادة اوليه براي توليد انواع محصوالت :بخش پتروشيمي
 كل 1387در سال . گيرد مورد نياز اين صنعت مورد مصرف قرار ميشيميايي و هم به عنوان سوخت براي تأمين انرژي حرارتي

الزم .   ميليون مترمكعب گرديد كه تفاوت چنداني با سال قبل نداشته است7/12825گاز مصرفي در صنايع پتروشيمي بالغ بر 
  .گردداظ ميبه ذكر است در ترازنامه انرژي مصرف خوراك گازطبيعي واحدهاي پتروشيمي، در مصارف غيرانرژي لح
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   1387هاي پتروشيمي به تفكيك سوخت و خوراك در سال گازطبيعي مصرفي در مجتمع:  )3-42(جدول 
  )ميليون مترمكعب(

  جمع  خوراك  سوخت  نام استان نام مجتمع
 398.2 7.5 390.7 مركزي  اراك
 167.0 - 167.0 آذربايجان شرقي  تبريز

 41.1 - 41.1 اصفهان  اصفهان
 486.0 254.0 232.0 شمالي خراسان  خراسان
 917.0 349.0 568.0 فارس  شيراز
 1458.2 1270.0 188.2  خارك 

 1402.5 1295.9 106.6  زاگرس 
 257.3 - 257.3  پارس

 247.0 - 247.0  برزويه 
 1257.6 - -  مبين 
 509.1 378.6 130.5  غدير
 67.9 - 67.9  جم 

 11.7 - 11.7  آريا ساسول
  نتندگويا

 بوشهر

48.8 - 48.8 
 73.4 41.2 32.2  بيستون 

 كرمانشاه  كرمانشاه 
211.8 241.1 452.9 

 121.1 - 121.1  بوعلي سينا
 4.3 0.1 4.2  خوزستان 
 33.9 - 33.9  اميركبير

 1956.0 1504.0 452.0  رازي
 787.6 - 787.6  بندر امام 
 914.5 646.8 267.7  فن آوران 

 788.3 - 788.3  فجر
 72.0 - 72.0  آبادان 
 6.4 - 6.4  فارابي 
  مارون 

  خوزستان

345.9 - 345.9 
 12825.7 5988.2 6837.٥ جمع 

  
  مصرف استاني گازطبيعي  - 3- 1-13

گذاري و نصب هاي كشور به استثناي سيستان و بلوچستان عمليات شبكه، در كليه استان1387تا پايان سال 
هاي خانگي، تجاري، عمومي و حمل و نقل استان ايالم به  مشتركين بخش1387سال در . انشعاب گاز صورت گرفته است

 ميليون مترمكعب گازطبيعي بيشترين 22859در اين سال استان تهران با مصرف  .كنندگان گاز كشور پيوستندمصرف
تان با مصرف  و خوزس5/14947هاي اصفهان با مصرف همچنين استان. ميزان مصرف را به خود اختصاص داده است

اين . هاي بعدي قرار دارند ميليون مترمكعب در رتبه4/9139 ميليون مترمكعب و خراسان رضوي با مصرف 5/11787
  . اندبه خود اختصاص داده درصد مصرف گازطبيعي كشور را 46 استان به تنهايي حدود چهار
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 ميليون مترمكعب گازطبيعي 2/22 و 1/10  اين در حالي است كه استان خراسان جنوبي و ايالم به ترتيب با مصرف
 را به خود از مصرف گازطبيعي كشور  درصد03/0ها دارا بوده و مجموعاً كمترين ميزان مصرف را در بين ساير استان

  . باشدترين مصرف كننده گازطبيعي در اين استان بخش خانگي، تجاري و عمومي ميعمده. ندااختصاص داده
  

   1387هاي مختلف به تفكيك استان و نوع مصرف در سال گازطبيعي در بخشنهايي مصرف  ) :3-43(جدول 
  )ميليون مترمكعب(

  مصارف انرژي
خانگي، تجاري   شرح/ استان 

 و عمومي

سوخت 
 پتروشيمي

 )1(صنعت 
حمل و 
 نقل

 كشاورزي

  )2(مصارف غير انرژي
  )خوراك پتروشيمي(

  جمع

 4069.0 - 6.5 159.4 655.7 167.0 3080.4 آذربايجان شرقي
 2073.0 - 0.2 95.5 153.3 - 1824.0  آذربايجان غربي

 992.2 - 4.2 24.8 152.2 - 811.0  اردبيل
 9259.4 - 20.1 151.6 4875.7 41.1 4170.9  اصفهان 

 22.2 - - 0.3 - - 21.9  ايالم 
 5275.0 2944.5 - - 0.0 2315.5 15.0  بوشهر
 15649.9 - 15.1 435.5 2260.4 - 12938.9  تهران

 879.8 - 6.1 26.5 141.1 - 706.1  چهار محال و بختياري
 10.1 - - 0.1 - - 10.0   جنوبي خراسان

 4632.0 - 2.8 158.9 986.1 - 3484.2  خراسان رضوي 
 1165.4 254.0 1.1 19.3 269.3 232.0 389.7  خراسان شمالي 

 6712.2 2150.9 0.1 29.6 1095.6 2879.2 556.8  خوزستان
 813.2 - 5.5 36.8 171.7 - 599.2  زنجان
 932.8 - 9.1 44.1 409.9 - 469.7  سمنان
 3259.9 349.0 1.9 103.9 558.4 568.0 1678.7  فارس
 1510.4 - 9.4 76.1 598.6 - 826.3  قزوين

 880.6 - 4.3 48.4 99.2 - 728.7  قم
 1082.5 - 0.9 33.0 116.5 - 932.1  كردستان

 1438.1 - 0.7 37.8 648.9 - 750.7  كرمان
 2116.1 282.3 0.6 22.6 621.0 244.0 945.6  كرمانشاه

 281.2 - 2.3 4.3 28.5 - 246.1  كهگيلويه و بويراحمد
 1104.9 - 31.3 35.2 101.8 - 936.6  گلستان
 1874.9 - 36.8 84.7 267.7 - 1485.7  گيالن

 1047.5 - 2.1 12.7 154.5 - 878.2  لرستان
 2965.1 - 42.2 87.7 342.6 - 2492.6  مازندران
 2882.1 7.5 16.4 52.0 1326.3 390.7 1089.2  مركزي

 0.0 - - - - - -  هرمزگان 
 1744.4 - 8.5 32.0 328.2 - 1375.7  همدان 

 966.3 - 5.6 29.6 389.1 - 542.0  يزد
 75640.2 5988.2 233.9 1842.4 16752.3 6837.5 43986.0  جمع

  . گرددميليون مترمكعب نمي 03/1875 مولدهاي برق صنايع بزرگ به ميزان شامل گاز مصرفي) 1
  . باشدها، نفتاي سبك و سنگين، پنتان، پالتفرميت، گاز مايع، اتان و غيره ميخوراك برخي از پتروشيمي) 2
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  )ميليون مترمكعب(                            1387به تفكيك استان در سال  انرژي مصرف گازطبيعي در بخش) : 3-44(جدول 
  شرح/ استان   انرژيبخش مصرف 

 جمع   )2(ها نيروگاه )1(ها پااليشگاه
  جمع مصرف نهايي و مصرف بخش انرژي

 6268.7 2199.8 1852.8 347.0 آذربايجان شرقي
 2652.2 579.2 579.2 -  آذربايجان غربي

 1035.6 43.4 43.4 -  اردبيل
 14947.5 5688.1 4608.9 1079.2  اصفهان 

 22.2 0.0 - -  ايالم 
 8329.3 3054.3 1036.6 2017.7  بوشهر
 22859.0 7209.1 6560.5 648.6  تهران

 978.8 99.0 - 99.0  چهار محال و بختياري
 10.1 0.0 - -   جنوبي خراسان
 9139.4 4507.4 3412.5 1094.9   رضوي خراسان
 2102.3 936.9 918.6 18.3   شمالي خراسان
 11787.5 5075.3 4023.6 1051.7  نخوزستا
 845.7 32.5 - 32.5  زنجان
 954.5 21.7 12.9 8.8  سمنان
 8059.4 4799.5 3863.5 936.0  فارس
 3480.5 1970.1 1970.1 -  قزوين

 1733.4 852.8 684.2 168.6  قم
 1730.5 648.0 648.0 -  كردستان

 4023.7 2585.6 1813.3 772.3  كرمان
 2784.3 668.2 649.3 18.9  كرمانشاه

 415.5 134.3 - 134.3  كهگيلويه و بويراحمد
 1104.9 0.0 - -  گلستان
 3991.1 2116.2 2116.2 -  گيالن

 1138.8 91.3 63.4 27.9  لرستان
 5971.8 3006.7 3006.1 0.6  مازندران
 4431.1 1549.0 993.4 555.6  مركزي

 2920.3 2920.3 2920.3 -  هرمزگان 
 2668.8 924.4 924.4 -  همدان 

 1676.7 710.4 710.4 -  يزد
 130037.6 (3,4) 54397.5 (4,3) 43411.2 9011.9  جمع

  .گرددها نيز ميخانهشامل گاز مصرفي پااليشگاه هاي نفت، گاز، واحدهاي هيدروژن سازي و تلمبه) 1
  .گرددهاي وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ ميشامل سوخت نيروگاه) 2
  .گرددها نيز مي ميليون مترمكعب در روز سوخت ايستگاه3/4امل ش) 3
  .گرددها و ديزل ژنراتورخط لوله نيز ميميليون متر مكعب سوخت توربين 5/400شامل ) 4
  
  قيمت گازطبيعي  -14-3

 بخش عمومي شامل چهار گروه. شودتقسيم ميخانگي، عمومي و صنعتي اصلي سه بخش به گازطبيعي هاي تعرفه
 مراكز فرهنگي، آموزشي و ورزشي دولتي، تعاوني و -2 اماكن و تأسيسات دولتي و واحدهاي تجاري كسب و خدمات -1

باشد كه هر كدام تعرفه مي) تجاري ويژه(ها ها و گرمابه نانوايي- 4و ) ويژه مذهبي(ها  مساجد و حسينيه- 3خصوصي
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  . اي دارندجداگانه
 واحدهاي صنعتي، كشاورزي، دامپروري، - 1: باشد كه به ترتيب عبارتند ازيبخش صنعتي نيز شامل چهار گروه م

هاي در مالكيت وزارت نفت و گاز مصرفي براي خوراك پتروشيمي و ها و تلمبه خانه پااليشگاه-2ها ها و مسافرخانههتل
  . ف حمل و نقلبراي مصر CNGهاي  سوخت ارائه شده در ايستگاه- 4هاي وزارت نيرو  نيروگاه-3سوخت آن 

هاي نفت،  خانه هاي پااليشگاه و تلمبه نسبت به سال قبل مربوط به بخش1387بيشترين افزايش قيمت در سال 
، 2/164، 7/187هاي پتروشيمي به ترتيب با  هاي پتروشيمي توليد كود اوره، بخش عمومي و مجتمع خوراك مجتمع

، آموزشي،  حمل و نقل خانگي، بخشقيمت گازطبيعي درآنكه نكته قابل توجه ديگر .  درصد بوده است1/44 و 5/70
  .كاهش داشته است تجاري، خيريه، ويژه مذهبي و ورزشي ثابت بوده و قيمت گاز بخش صنعت و  نيروگاه اندكي

در اين سال وزارت نفت مكلف گرديد به منظور مديريت مصرف گازطبيعي، ضرايب متفاوتي در اوقات مختلف سال 
اين .  به نحوي كه متوسط اين ضرايب در طول سال برابر يك باشد و نرخ تحويل گاز را با اين ضرايب تعديل نمايدتعيين نمايد،

  .شود كه در مواقع كمبود گاز، نرخ گاز با نرخ سوخت مايع با ارزش حرارتي معادل، يكسان گردداي تعيين ميضرايب به گونه
  

  )ريال بر مترمكعب(                                                 1380-87هاي  سالطيقيمت متوسط فروش گازطبيعي  : )3-45(جدول 

  )3و2( 1387  )3و2( 1386  )1(1385  )1(1384  )1(1383 1382 1381 1380 نوع مصرف
متوسط نرخ 

 87رشد ساالنه 
 )درصد( 80به 

 1.5 90.0 90.0 70.0 70.0 70.1 88.4 86.6 81.0  آموزشي 
پااليشگاه و 

 32.6 158.5 55.1 35.0 35.0 35.6 28.8 24.9 22.0  هاي نفت  خانه تلمبه

 13.2 158.5 110.0 90.0 90.0 90.5 50.0 45.5 66.7  هاي پتروشيمي  مجتمع
 26.5 690.0 404.6 200.0 200.0 198.7 174.5 154.6 133.0  عمومي 
 9.4 250.0 250.0 200.0 200.0 199.4 174.5 153.3 133.0  تجاري

 15.4 49.0 48.8 25.0 25.0 25.0 30.0 19.8 18.0  جاري ويژه ت
 4.1 80.0 80.0 60.0 60.0 60.0 60.0 86.3 60.5  حمل و نقل 

 9.3 112.5 111.3 80.0 80.0 80.0 75.0 67.8 60.5  ) متوسط(خانگي 
 51.1 90.0 90.0 70.0 70.0 70.0 88.1 71.2 5.0  خيريه

 4.7 158.5 159.9 138.5 138.5 139.8 131.0 121.7 115.0  صنعتي 
هاي  خوراك مجتمع

 32.6 158.5 60.0 40.0 40.0 40.0 35.0 26.9 22.0 پتروشيمي توليد كود اوره 

 51.1 90.0 90.0 35.0 35.0 35.1 30.2 24.6 5.0  ويژه مذهبي 
 12.1 49.0 49.4 29.3 29.3 29.4 27.0 22.4 22.0  نيروگاه

 1.5 90.0 90.0 70.0 70.0 70.0 88.5 85.7 81.0  ورزشي 
 - ● 158.7 ● ● ● ● ● ●  كشاورزي

 و 1384، 1383هاي هاي مربوط به سالتفاوت قيمت.  نداشته استي تغيير1383  نسبت به سال 1385 و 1384هاي هاي فروش گاز در سالقيمت) 1
 بر 1385 و 1384هاي سال ه دست آمده در حالي كه قيمت با استفاده از محاسبات ب1383هاي سال  در متن جدول، از اين روست كه قيمت1385

  . دنباشمبناي تعرفه مي
  . از مساجد روستايي گاز بها دريافت نگرديده است 1387و  1386در سال ) 2
  .  بوده استبه ازاي هر مترمكعب ريال  9/102و  2/98   به ترتيب1387 و 1386هاي ي در سالمتوسط كل فروش گازطبيع) 3
  .باشندم در دسترس نمي ارقا •
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 كليات  :  1-4

  هاقدرت اسمي و عملي نيروگاه :  2-4
  ها  راندمان نيروگاه :  3-4
  توليد انرژي الكتريكي  :  4-4
  هاسوخت مصرفي نيروگاه :  5-4
  اخلي و تلفات مصرف د :  6-4
   انتقال و توزيعهايشبكه :  7-4
  هاي انتقال و توزيع پست :  8-4
  مبادالت انرژي الكتريكي :  9-4

  مصرف برق :  10-4
  مشتركين برق :  11-4
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  قيمت برق   :  13-4
  خصوصي سازي در صنعت برق  :  14-4
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  برق : چهارم بخش 
  
  كليات  - 4- 1

  : گرددهاي انرژي به صورت انرژي اوليه و ثانويه توليد ميبرق به عنوان يكي از حامل
  . آيداز منابع طبيعي نظير انرژي آبي، بادي، خورشيدي، امواج و جزر و مد به دست مي :1برق اوليه
هاي گرمايي، حرارتي خورشيدي و سوزاندن سوختناي، حرارت زمياز حرارت ناشي از شكافت هسته :2برق ثانويه

  . شود توليد مي3هاي تجديدپذير و پسماندهاسنگ، گازطبيعي، نفت، انرژيقابل احتراق اوليه نظير زغال
گردد و به منظور گرمايش حرارت نيز مانند برق يك حامل انرژي است كه به صورت انرژي اوليه و ثانويه توليد مي

تواند در محل توليد حرارت حاصله به طرق زير مي. شودستفاده در فرآيندهاي صنعتي به كار گرفته ميمحيط و يا جهت ا
  . هاي دورتر از محل توليد حمل شودهاي انتقالي نظير خطوط لوله به سازهاستفاده گردد و يا از طريق سيستم

  . باشديد ميگرمايي و خورشحاصل از منابع طبيعي مانند انرژي زمين :4حرارت اوليه
سنگ، گازطبيعي، نفت، هاي قابل احتراق اوليه نظير زغالاي، سوزاندن سوختاز شكافت هسته :5حرارت ثانويه

هاي تجديدپذير و پسماندها و همچنين حرارت توليد شده ناشي از تبديل برق به حرارت در بويلرهاي الكتريكي و انرژي
  . آيدهاي حرارتي به دست مييا پمپ

 را توليد 6هايي هستند كه صرفاً برق، يا فقط حرارت و يا تركيب برق و حرارتهاي برق و حرارت نيروگاهاهنيروگ
  : باشندانواع توليدكنندگان برق و حرارت به شرح زير مي. نمايندمي

برق يا گردد كه فعاليت اصلي آن عرضه به بنگاه يا مؤسسه توليدي اطالق مي :7توليدكننده عمومي برق يا حرارت
هاي وزارت نيرو در ايران شامل نيروگاه. (تواند داراي مالكيت عمومي و يا خصوصي باشدكننده مياين عرضه. حرارت است

  .) شودو بخش خصوصي مي
نمايد و بنگاه توليدي است كه برق يا حرارت را براي برطرف كردن نيازش توليد مي  :8توليدكننده اختصاصي برق يا حرارت

. شودوليد برق در آن به جهت برطرف نمودن بخشي از نياز اصلي آن و نه به عنوان فعاليت اصلي بنگاه، محسوب ميفعاليت ت
هاي  نيروگاهدر ايران شامل. (تواند بخشي از توليد خودش را براي عرضه عمومي به فروش برساندتوليدكننده اختصاصي مي

  .)شودصنايع بزرگ مي
و مركز آمار اتحاديه اروپا در محاسبات تراز انرژي موارد زير  OECDالمللي انرژي، بر اساس تعاريف آژانس بين

  :گيرندمدنظر قرار مي
 

1 ) Primary Electricity                                                                                      
2 ) Secondary Electricity  

  . دباشهاي زيستي مايع ميهاي تجديدپذير و پسماندها شامل هيزم، پسماندهاي جنگلي، ساير پسماندهاي جامد، پسماندهاي صنعتي و شهري، بيوگاز و سوختانرژي) 3
4 ) Primary Heat  
5 ) Secondary Heat 
6) Combined Heat and Power Plants (CHP)  
7) Public Producer of Electricity or Heat  
8 ) Autoproducer of Electricity or Heat  
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آمار توليد ناويژه برق بايد به صورت مجزا براي انواع . را گويند) نيروگاه(حجم كل برق توليدي  :توليد ناويژه
بايست آبي، ميهاي برقدر محاسبه برق توليد شده در نيروگاههمچنين . ها باشدتوليدكنندگان و به تفكيك انواع نيروگاه

  . اي را نيز در نظر گرفتهاي ذخيرهكل برق توليد شده توسط تلمبه
به عبارت ديگر مقدار حرارتي است . باشدتوليد ناويژه حرارت شامل حرارت توليد شده و فروخته شده به شخص ثالث مي

باشند؛ چرا كه امكان توليد حرارت از تأسيسات انرژي  توليد حرارت اندكي با برق متفاوت ميمنابع. شودكه از نيروگاه خارج مي
  .هاي حرارتي و بويلرهاي الكتريكي هستندآبي، جزر و مد و امواج اقيانوس وجود نداشته و منبع توليد آن پمپ

توليد ويژه از طريق شبكه . آيددست ميها از توليد ناويژه به توليد ويژه از تفاضل خودمصرفي نيروگاه :توليد ويژه
هاي شود و يا در بويلر الكتريكي يا پمپكنندگان نهايي توزيع ميالمللي بين مصرفخطوط انتقال و توزيع ملي و بين

تواند به همچنين مازاد برق مي. شوداي سدها ذخيره ميهاي ذخيرهحرارتي به حرارت تبديل شده و يا با استفاده از تلمبه
در هنگام انتقال و توزيع برق، تلفاتي . م پيوسته صادر و در صورت كمبود وارد شود ههاي بهاير كشورها از طريق شبكهس

  .گيردبه جهت ماهيت فيزيكي خطوط و سيستم توليد برق صورت مي
هاي ت، شبكهكشورها به منظور افزايش امنيت عرضه برق و كسب سود ناشي از تغيير و اختالف قيم :واردات و صادرات

 حائز آوري اطالعات دقيق و مرتبط از كشورهاي مبدأ و مقصد بسياربنابراين جمع. كنندبرق خود را به هم متصل مي
هاي برق بسيار برداري بهينه از شبكهتوانند در برآورد پتانسيل تبادل برق و بهرههمچنين اين آمارها مي. اهميت است

هايي در شهرهاي مرزي با خطوط ط ولتاژ قوي درون كشوري از طريق پستبرق از طريق خطو. ثمر باشند مثمر
مقاديري به . كندظرفيت اين نقاط اتصال، امكان تبادل بين كشورها را مشخص مي. گرددكشورهاي همسايه مرتبط مي

ق نيز در اين ترانزيت بر. شوند كه از مرزهاي ملي يك كشور عبور كنندعنوان برق صادراتي و يا وارداتي محسوب مي
  . گرددمحاسبات لحاظ مي

هاي مصرف برق در بخش تبديالت شامل تبديل برق از طريق پمپ :بخش تبديالت و صنايع انرژي در داخل بخش انرژي
  . شودالزم به ذكر است كه حرارت به چيز ديگري تبديل نمي. حرارتي و بويلرهاي الكتريكي به حرارت است

. باشدهاي تبديلي مينرژي مربوط به استخراج و توليد سوخت و همچنين انجام فعاليتمصرف برق و حرارت در بخش ا
 در مصرف برق و حرارت. گردنداي نيز در اين گروه لحاظ ميهاي ذخيرههاي آبي با تلمبهالزم به ذكر است كه نيروگاه

برداري از نيروگاه رتي كه در زمان بهرهشود و برق و حرااي مربوط ميسازي سوخت هستهاي به توليد و غنيصنايع هسته
  . شودرود به عنوان خود مصرفي نيروگاه منظور مياي به كار ميهسته

همچنين . گرددشامل كليه تلفات انتقال و توزيع برق و حرارت در بخش انتقال و توزيع مي :تلفات انتقال و توزيع
ميزان . گيردگردند، نيز در بر مياصلي نيروگاه محسوب نميهاي كه به عنوان بخشرا تلفات برق ترانسفورماتورهايي 

، شدت جريان برق در هنگام انتقال و توزيع و همچنين كيفيت )طول خطوط برق(تلفات برق بستگي به وسعت كشور 
نوع در برخي از كشورها گاه بخش مهمي از رقم تلفات، مربوط به استفاده غير مجاز از برق است كه به اين . شبكه دارد

  . گويندتلفات، تلفات غير فني نيز مي
هاي صنعت، حمل و مصرف نهايي برق و حرارت مجموع مقدار برق و حرارت مصرف شده در بخش :مصرف نهايي

  . باشدنقل، كشاورزي، تجاري و عمومي و خانگي مي
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  هات اسمي و عملي نيروگاهظرفي  - 4- 2
، 1380 مگاوات گشته و نسبت به سال 6/52971بالغ بر  1387هاي برق كشور در سال ظرفيت اسمي نيروگاه

بر طبق اهداف كمي مندرج در سند بخشي برنامه .  درصد رشد داشته است2/7، 1386 درصد و نسبت به سال 0/83
 مگاوات است كه در مقايسه با عمكرد در همان 52000 بالغ بر 1387چهارم توسعه ظرفيت نيروگاهي مورد نياز در سال

هاي آبي وزارت جهاد كشاورزي، از سال  الزم به ذكر است نيروگاه.برنامه تحقق يافته است  درصد از9/101ز سال بيش ا
. اند به بعد به وزارت نيرو منتقل گرديده1383هاي تجديدپذير سازمان انرژي اتمي ايران از سال  به بعد و نيروگاه1381

هاي  تا كنون در زمينه واگذاري نيروگاه1384مي ايران، از سال  قانون اساسي جمهوري اسال44همچنين در راستاي اصل 
 صورت هاي مختلفي در سطح وزارت نيروهاي جديد توسط اين بخش، فعاليتموجود به بخش خصوصي و يا احداث نيروگاه

ز  درصد رشد داشته و ا0/250 بيش از 1384هاي خصوصي نسبت به سال  ظرفيت نيروگاه1387در سال . گرفته است
 نيز قابل توجه بوده و 1386هاي خصوصي نسبت به سال رشد ظرفيت نيروگاه. ه است مگاوات رسيد0/4281 به 0/1213

 1/8 و 0/5 ، 9/86هاي وزارت نيرو، صنايع بزرگ و بخش خصوصي به ترتيب  سهم نيروگاه. درصد گرديد3/35بالغ بر 
  . درصد بوده است

 28032 درصد رشد داشته و از 2/64 نيز 1387 تا 1380هاي ر فاصله سالهاي وزارت نيرو دظرفيت اسمي نيروگاه
 ناشي افزايش فوق عمدتاً.  رشد داشته است1386 درصد نسبت به سال 8/4 مگاوات افزايش يافته و 6/46030مگاوات به 

 برابري 8/3 و 7/2 افزايش. باشدهاي مورد بررسي ميهاي سيكل تركيبي و آبي طي سالاز افزايش ظرفيت اسمي نيروگاه
هاي انرژي كشور مبني بر به كارگيري هرچه بيشتر از هاي سيكل تركيبي و آبي در راستاي سياستظرفيت اسمي نيروگاه

هاي توسعه و گسترش استفاده اقتصادي از سيستم. باشدهاي تجديدپذير در كشور ميهاي سيكل تركيبي و انرژينيروگاه
آبي و هاي قابل توجه برقآبي با وجود پتانسيلهاي نيروگاهي برقو همچنين توسعه ظرفيتپذير هاي تجديدتوليد انرژي

هاي نو برنامه يژهاي اجرايي سند توسعه بخشي برق و انرهاي فسيلي مصرفي از سياستبا هدف جايگزيني با سوخت
مين آب شرب و كشاورزي، أها، تبها، از طريق احداث سدها، كنترل سيالهمچنين اين نيروگاه. باشدچهارم توسعه مي

برداري، مصرف داخلي ناچيز، كنترل فركانس شبكه، محيطي، سهولت بهرهعدم نياز به مصرف سوخت، عدم آلودگي زيست
اندازي سريع، هزينه تعمير و نگهداري ناچيز و امكان ساخت تجهيزات نيروگاهي آن در داخل كشور مورد توقف و راه

 5/14اكنون هاي آبي همنيروگاه. باشدهاي وزارت نيرو ميهاي نيروگاهي آنها از اولويته ظرفيتتوجه خاص بوده و توسع
  .انددرصد از ظرفيت اسمي كشور را به خود اختصاص داده

هاي حرارتي از رشد قابل هاي گازي در بين ساير نيروگاهيروگاهن در سال مورد بررسي نسبت به سال قبل از آن، 
توان به قيمت كمتر، امكان ساخت تجهيزات اصلي و جانبي در كشور و از علل اين رشد مي. ودار بودنداي برخمالحظه

همچنين در اين سال از مجموع ظرفيت نصب شده . امكان افزايش راندمان با تبديل آنها به سيكل تركيبي اشاره كرد
هاي سيكل تركيبي  درصد، نيروگاه6/25هاي گازي  درصد، نيروگاه4/32هاي بخاري هاي وزارت نيرو سهم نيروگاهنيروگاه

هاي بادي و خورشيدي نيز در مجموع  درصد و نيروگاه9/0هاي ديزلي  درصد، نيروگاه7/16هاي آبي  درصد، نيروگاه2/24
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 هاي سيكل تركيبي كه در حال حاضر تنها قسمت گازي آنهاالزم به ذكر است كه برخي از نيروگاه.  درصد بوده است2/0
هاي وزارت نيرو در سال ميانگين ظرفيت عملي نيروگاه. اندهاي گازي در نظر گرفته شدهباشد جزو نيروگاهفعال مي

در بين .  درصد افزايش نشان داد7/4 حدود 1386 مگاوات بود كه اين رقم نسبت به سال 5/41980 حدود 1387
هاي سيكل تركيبي  درصد، نيروگاه5/97هاي بخاري هاي حرارتي، نسبت قدرت عملي به اسمي براي نيروگاهنيروگاه

  .باشد درصد مي3/68هاي ديزلي  درصد و نيروگاه1/83هاي گازي يروگاهن درصد، 1/89
  

                                                                                                 هاي كشور مجموع ظرفيت اسمي نيروگاه : )4-1(جدول 
  )مگاوات (

  وزارت نيرو  سال   هاهاي تجديدپذير ساير سازمانانرژي  صنايع بزرگ 
 )1(جمع  گازي  بخاري

بخش 
 جمع خورشيدي بادي آبي  خصوصي

  كل كشور

1380 28032.0 374 527 901 - 8.64 10.8 0.11 19.55 28952.6 
1381 30604.6 374 527 901 - 8.69 10.8 0.11 19.6 31525.2 
1382 33411.6 374 527 901 - - 16.25 0.11 16.36 34329.0 
1383  36270.1 374 635 1009 - - 20.98 0.11 21.09 37300.2 
1384  38236.7 374 1220 1594 1213 - - - - 41043.7 
1385  41080.4 373 1969 2342 1900 - - - - 45322.4 
1386  43917.5 373 1969 2342 (2)3165 - - - - 49424.5 
1387  46030.6 373 2287 2660 (3)4281.0 - - - - 52971.6 

  .باشدهاي گذشته ميهاي قبل به علت در نظر نگرفتن صنايع كوچك و ساير مؤسسات نسبت به ترازنامه سالهاي سالا ترازنامهبتفاوت جمع كل ) 1
  . باشد مگاوات نيروگاه گازي مي2875 مگاوات نيروگاه بخاري و 290شامل ) 2
  .باشدازي مي مگاوات نيروگاه گ3991 مگاوات نيروگاه بخاري و 290شامل ) 3
  

                                                                                        هاي وزارت نيرو مجموع ظرفيت اسمي نيروگاه) : 4-2(جدول 
  )مگاوات( 

  )1(جمعخورشيدي  بادي  آبي ديزلي سيكل تركيبي گازي  بخاري  سال

1380  14402.0 7038.0 4060.0 533.0 1999.0 - - 28032.0 
1381  14466.0 6330.0 6290.0 490.0 3028.0 0.6 0.04 30604.6 
1382  14530.4 7136.3 6831.7 492.6 (2)4420.0 0.6 0.04 33411.6 
1383  14855.4 9074.3 6831.7 493.1 5011.7 3.9 0.035 36270.1 
1384  14914.0 9906.3 6831.7 493.1 6043.9 47.6 0.144 38236.7 
1385  14914.0 11281.9 7835.5 417.9 6572.2 58.8 0.067 41080.4 
1386  14935.0 (3)10589.7 (3)10478.5 417.9 7422.3 74.0 0.067 43917.5 
1387  14935.0 11798.7 11116.5 418.0 7672.5 89.8  (4) 0.073 46030.6 

  . باشدهاي گذشته ميهاي قبل به علت در نظر نگرفتن صنايع كوچك و ساير مؤسسات نسبت به ترازنامه سالهاي سال تفاوت جمع كل با ترازنامه)1
  . گردد نيز مي1برداري پل كلو شامل نيروگاه آماده بهره) 2
ل تركيبي اروميه، سيكل تركيبي جهرم، سيكل تركيبي شيراز و هاي گازي كيش، سيكهاي جديد در نيروگاه به دليل نصب ظرفيت1386در سال ) 3

هاي سيكل تركيبي كازرون و كرمان با همچنين نيروگاه. هاي گازي وزارت نيرو افزوده گرديده است مگاوات به ظرفيت نيروگاه5/1486سبالن حدود 
  .اندركيبي لحاظ گرديدههاي سيكل تهاي گازي خارج و در نيروگاه مگاوات از شمار نيروگاه2164ظرفيت 

   . باشدمستقر در ساختمان معاونت امور انرژي در تهران مي) باد و خورشيد( كيلووات هيبريد 1شامل ) 4
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  )مگاوات(                                   ها  به تفكيك استان1387هاي كشور در سال ظرفيت اسمي انواع نيروگاه:  )4-3(جدول 

 آبي ديزلي  سيكل تركيبي  گازي  بخاري  استان 
بادي و 
 خورشيدي

 جمع

         وزارت نيرو 
 1572.0 0.01 22.0 - - 164.0 1386.0   آذربايجان شرقي
 1051.3 - 6.0 - 349.3 696.0 -  آذربايجان غربي 

 691.4 - 13.1 42.3 - 636.0 -  اردبيل
 2610.5 - 58.3 29.6 - 87.6 2435.0  اصفهان

 - - - - - - -  ايالم 
 260.0 - - 21.0 - 239.0 -  بوشهر
 6078.8 0.046 (1) 268.5 - 997.5 3889.4 923.4  تهران

 42.0 - 39.3 2.7 - - -  چهار محال و بختياري
 294.1 - - 60.1 - 234.0 -  خراسان جنوبي 
 2508.9 28.6 0.1 15.5 1387.2 345.5 732.0  خراسان رضوي
 954.0 - - - - 954.0 -  خراسان شمالي 

 9391.6 - 6995.0 - - 493.6 1903.0  خوزستان
 - - - - - - -  زنجان 
 25.0 0.015 - - - 25.0 -  سمنان 

 996.7 - - 117.0 - 623.7 256.0  سيستان و بلوچستان 
 3711.4 - 112.3 37.6 2407.3 1154.2 -  فارس

 2042.8 - - - 1042.8 - 1000.0  قزوين 
 714.0 - -  714.0 - -  قم 

 651.0 - - 15.0 - 636.0 -  كردستان 
 2004.4 - 32.4 - 1912.0 - 60.0  كرمان

 640.0 - - - - - 640.0  كرمانشاه 
 16.8 - 16.8 - - - -  كهگيلويه و بويراحمد

 - - - - - - -  گلستان 
 1814.5 61.2 87.7 - 1305.6 120.0 240.0  گيالن 

 61.6 - 1.6 - - 60.0 -  لرستان 
 2215.7 - 1.1 - 435.0 - 1779.6  مازندران 

 1315.6 - 15.6 - - - 1300.0  مركزي 
 2569.8 - - 66.1 - 1223.8 1280.0   )2(هرمزگان

 1002.8 - 2.8 - - - 1000.0  همدان 
 793.9 0.012 - 11.1 565.8 217.0 -  يزد

 46030.6 89.9 7672.5 418.0 11116.5 11798.7 14935.0  ت نيرو رجمع وزا
         بزرگ صنايع 

 90.0 - - - - 90.0 -  آذربايجان شرقي
 483.0 - - - - 134.0 349.0  اصفهان 
 1056.0 - - - - 1056.0 -  بوشهر 

 837.0 - - - - 837.0 -  خوزستان 
 154.0 - - - - 130.0 24.0  كرمان 

 40.0 - - - - 40.0 -  يزد 
 2660.0 - - - - 2287.0 373.0  جمع صنايع بزرگ

         خصوصي بخش 
 954.0 - - - - 954.0 -  اصفهان 
 954.0 - - - - 954.0 -  بوشهر
 789.0 - - - - 789.0 -  تهران 

 954.0 - - - - 954.0 -  خراسان 
 580.0 - - - - 290.0 290.0  خوزستان 

 50.0 - - - - 50.0 -  كرمان 
 4281.0 - - - - 3991.0 290.0  جمع بخش خصوصي 

 52971.6 89.9 7672.5 418.0 11116.5 18076.7 15598.0  كل كشور 

  . باشدمستقر در ساختمان معاونت امور انرژي در تهران مي) باد و خورشيد( كيلووات هيبريد 1شامل ) 1
  . شود مگاوات نيروگاه ديزلي كيش مي87/13گازي كيش و مگاوات نيروگاه  75/183شامل ) 2
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  )مگاوات (                                                                                                   هاي كشوروگاهمجموع ظرفيت عملي نير : )4-4(جدول 
  بخش خصوصي صنايع بزرگ   وزارت نيرو  سال   هاهاي تجديدپذير ساير سازمانانرژي

 جمع خورشيدي بادي آبي
  كل كشور

1380 25645.0 840.0 - 8.64 10.80 0.11 19.55 26504.6 
1381 28008.6 840.0 - 8.69 10.80 0.11 19.60 28868.2 
1382 30439.3 840.0 - - 16.25 0.11 16.36 31295.7 
1383  32850.3 930.0 - - 20.98 0.11 21.09 33801.4 
1384  34853.7 1380.0 1067.0 - - - - 37300.7 
1385  37540.4 1908.1 1547.0 - - - - 40995.5 
1386  40077.3 1914.1 2602.3 - - - - 44593.7 
1387  41980.5 2164.1 3472.3 - - - - 47616.8 

  
  )مگاوات(                                                                                       هاي وزارت نيرو مجموع ظرفيت عملي نيروگاه : )4-5(جدول 
 جمع خورشيدي  بادي  آبي ديزلي سيكل تركيبي گازي  بخاري  سال

1380  14002.0 5609.0 3635.0 400.0 1999.0 - - 25645.0 
1381  13993.0 5080.0 5549.0 359.0 3027.0 0.6 0.04 28008.6 
1382  14163.0 5800.1 6006.3 361.0 4108.3 0.6 0.04 30439.3 
1383  14488.0 7406.1 5995.8 347.1 4609.4 3.9 0.04 32850.3 
1384  14524.0 8167.0 5996.0 347.0 5772.0 47.6 0.14 34853.7 
1385  14529.0 9422.2 6976.0 285.3 6269.0 58.8 0.07 37540.4 
1386  14565.6 8778.2 9300.3 285.3 7073.8 74.0 0.067 40077.3 
1387  14565.6 9807.0 9908.8 285.4 7323.8 89.8 0.073 41980.5 

  
  )درصد(                   1380-87هاي ت نيرو طي سالرهاي وزاسهم ميانگين ظرفيت عملي انواع نيروگاه ) :4-6(جدول 

 جمع خورشيديبادي و  آبي  ديزلي  سيكل تركيبي گازي   بخاري  سال 

1380  54.6 21.9 14.2 1.6 7.8 - 100.0 
1381  50.0 18.1 19.8 1.3 10.8 0.002 100.0 
1382  46.5 19.1 19.7 1.2 13.5 0.002 100.0 
1383  44.1 22.5 18.3 1.1 14.0 0.012 100.0 
1384  41.7 23.4 17.2 1.0 16.6 0.137 100.0 
1385  38.7 25.1 18.6 0.8 16.7 0.157 100.0 
1386  36.3 21.9 23.2 0.7 17.7 0.185 100.0 
1387  34.7 23.4 23.6 0.7 17.4 0.214 100.0 

  
   1387ت نيرو به تفكيك نوع نيروگاه در سال رهاي وزانسبت ظرفيت عملي به اسمي نيروگاه: ) 4-7(جدول 

  )مگاوات (
 جمع خورشيديبادي و  آبي ديزلي  سيكل تركيبي    گازي  بخاري  شرح

 46030.6 89.9 7672.5 418.0 11116.5 11798.7 14935.0  قدرت اسمي 
 41980.5 89.9 7323.8 285.4 9908.8 9807.0 14565.6  قدرت عملي 

 91.2 100.0 95.5 68.3 89.1 83.1 97.5  درصد 
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 مگاوات به ظرفيت نصب شده واحدهاي جديد نيروگاهي افزوده گرديده كه از اين 9/3547 معادل 1387در سال 
) 4-8(ول جد. باشد درصد مي4/0 و 1/7 ، 0/18 ، 5/74هاي گازي، سيكل تركيبي، آبي و ساير به ترتيب ميان سهم نيروگاه

  . دهد را نشان مي1387برداري در سال ظرفيت نصب شده واحدهاي جديد در دست بهره
  

  )مگاوات(                                      1387برداري در سال  نصب شده واحدهاي جديد در دست بهرهقدرت  : )4-8(جدول 
  نوع نيروگاه  مالكيت  نام نيروگاه  واحد 

 كاسته شده افزوده شده

ر كل ظرفيت نيروگاه د
  1387پايان سال 

      برداري واحدهاي جديد در دست بهره
 636.0 - ١٥٩×٣ گازي   دولتي   سيكل تركيبي سبالن 

 954.0 - ١٥٩×٢ گازي خصوصي   سيكل تركيبي فردوسي 
 954.0 - ١٥٩×٢ گازي دولتي  سيكل تركيبي جهرم 
 1912.0 - ١٦٠×٣ بيسيكل تركي دولتي  سيكل تركيبي كرمان 

 954.0 - ١٥٩×٤ گازي خصوصي   2عسلويه 
 318.0 - ١٥٩×٢ گازي صنايع بزرگ   پارس جنوبي 

 159.0 - ١٥٩ گازي دولتي  چابهار 
 565.8 - ١٥٩ سيكل تركيبي دولتي  سيكل تركيبي يزد 

 162.0 - ١٦٢ گازي خصوصي  خرمشهر 
 159.0 - ١٥٩ گازي دولتي  قائنات 

 2000.0 - ٢٥٠ آبي برق دولتي  مسجد سليمان 
 61/18 - 15.84 بادي  دولتي  منجيل 
 0.01 - 0.01 فتوولتائيك دولتي  طالقان 

       واحدهاي جابجا شده 
 96.0 - ٢٤×٤ گازي  دولتي  )1(چابهار 

 - - - - -  واحدهاي از مدار خارج شده 
 -  - 3547/85 - -  جمع 

  .  انتقالي از شيروان )1
  

.  هكتار در استان اردبيل احداث شده است80اين نيروگاه در زميني به مساحت  :كل تركيبي سبالننيروگاه سي
 مگاواتي به ظرفيت آن اضافه شد و 159 سه واحد 1387 مگاواتي بوده و در سال 159اين نيروگاه داراي يك واحد 

 مگاواتي و سه واحد 159 و واحد گازيبا اجراي طرح توسعه كه شامل د.  مگاوات بالغ گرديد636مجموع ظرفيت آن به 
در حال حاضر هر دو خط انتقال سوخت . درسي مگاوات خواهد 1434  مگاواتي است، توان توليد اين نيروگاه به160بخار 

  . باشدمين سوخت با مشكلي مواجه نميأمايع و گاز نيروگاه متصل شده و طرح از نظر ت
گذاري شركت مپنا ، توسط بخش خصوصي و با سرمايهBOO به روش اين نيروگاه :نيروگاه سيكل تركيبي فردوسي

.  مگاوات گرديد954راه اندازي شد و ظرفيت طرح بالغ بر آن  مگاواتي 159 واحد 2در سال مورد بررسي . شودساخته مي
خشي از  بتأمينگذاري غير دولتي در بخش نيروگاهي، توان به تشويق، حمايت و جذب سرمايهاز اهداف اين طرح مي

تقاضاي منطقه خراسان و شبكه سراسري برق كشور، كمك به افزايش پايداري شبكه، افزايش ظرفيت توليدي برق و 
  .ها اشاره كردارتقاي دانش فني در ساخت نيروگاه



    بخش برق

    

  

153

  

 159 واحد 2 كيلومتري شهر جهرم واقع شده و با راه اندازي 25اين نيروگاه در  :نيروگاه سيكل تركيبي جهرم 
. باشد مگاوات مي954، بخش گاز اين نيروگاه تكميل گرديده و اكنون مجموع ظرفيت آن بالغ بر 1387ي آن در سال مگاوات

اجراي اين طرح . ريزي شده استهمچنين براي ساخت بخش بخار اين طرح و افزايش ظرفيت توليد برق آن نيز برنامه
  .شودموجب توسعه اقتصادي و صنعتي در مناطق جنوبي كشور مي

 واحد گازي هر كدام 8 اين نيروگاه شامل دو بخش گاز و بخار است كه بخش گاز آن در :نيروگاه سيكل تركيبي كرمان
 3اندازي بخش بخار اين طرح نيز با راه. برداري رسيده است به بهره1381 مگاوات ساخته شده و در سال 159به ظرفيت 

هاي بخش گاز و اندازي كليه واحداكنون با راههم. ت توليد برق رسيد مگاوات ظرفي640 مگاواتي در مجموع به 160واحد 
هاي سيكل تركيبي از نظر اين نيروگاه در بين نيروگاه.  مگاوات گرديد1912بخار ظرفيت توليد برق نيروگاه بالغ بر 

  . ظرفيت توليد در رتبه اول قرار دارد
هاي نيروگاهي گذاري شركت مديريت پروژهتي و با سرمايه مگاوا159 واحد 6در يروگاه اين ن :2نيروگاه عسلويه 

 و پايداري برق منطقه بهبود ولتاژتكميل ظرفيت اين طرح براي . در منطقه عسلويه در حال ساخت است) مپنا(ايران 
 636 چهار واحد اين نيروگاه با مجموع ظرفيت 1387در سال . عسلويه و جنوب كشور از اهميت زيادي برخوردار است

   . مگاوات گرديد954 واحد، توان توليد برق نيروگاه معادل 6اندازي هر به اين ترتيب با راه. برداري رسيدمگاوات به بهره
  و واحد18 و 17، 16 و 15، 10 و 9به منظور تأمين برق پااليشگاه فازهاي اين نيروگاه  :نيروگاه پارس جنوبي

صنايع پايين دستي   پارس جنوبي و برخي8تا  1شتيباني برق فازهاي  و همچنين براي پ8 و 7، 6فازهاي  سازييرينش
كيلومتري  60 در روستاي بيدخون در حدود جنوبينيروگاه پارس  .منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس ساخته شده است

 واحد 6با  بي جنو نيروگاه پارس. هكتار واقع شده است5/26وسعت  در زميني به تأسيسات فازهاي پارس جنوبي در عسلويه
برداري  مگاواتي آن به بهره159 دو واحد 1387در سال است و در حال ساخت  مگاوات 160گازي هر يك به ظرفيت 

 .ودشبه شبكه سراسري برق كشور منتقل  توليدي آن اد برقزهمچنين مقرر گرديده ما. رسيد

 4 مگاواتي و با قابليت افزايش تا 159احد  و2 هكتار و در 100اين نيروگاه در زميني به مساحت  :نيروگاه چابهار
مين و به پايداري شبكه سراسري تأاندازي آن بخشي از نياز برق شبكه و منطقه واحد گازي در حال ساخت است و با راه

 بينيدر طراحي اين نيروگاه پيش. اندازي شد مگاوات راه159 با 1387واحد نخست اين نيروگاه در سال . افزوده خواهد شد
به لحاظ شرايط آب و هوايي . اي آن و همچنين ساخت بخش سيكل تركيبي صورت گرفته استالزم براي طرح توسعه

  .   استمنطقه چابهار و به منظور جلوگيري از خوردگي تجهيزات، از تمهيدات خاصي در ساخت اين نيروگاه استفاده شده
 كيلومتر مربع و 9 جاده خضرآباد به وسعت 30كيلومتر  نيروگاه سيكل تركيبي يزد در :نيروگاه سيكل تركيبي يزد

، مجموع ظرفيت 1387 مگاواتي در سال 159اندازي يك واحد  با راه. متر از سطح دريا بنا شده است1240در ارتفاع 
  .  مگاوات رسيد8/565نصب شده اين نيروگاه به 

 مگاواتي در حال ساخت است و در 162  واحد گازي4اين نيروگاه خصوصي در   :نيروگاه سيكل تركيبي خرمشهر
 واحد و تبديل آن به 6 همچنين طرح توسعه اين نيروگاه به .برداري رسيد مگاوات آن به بهره162سال مورد بررسي 

  .  اهواز واقع شده است- ر جاده قديم خرمشه8اين نيروگاه در كيلومتر .  سيكل تركيبي نيز در حال پيگيري است
 مگاواتي در حال ساخت است و پس از اتمام در مجموع توان توليد 159 واحد 4 نيروگاه در اين :نيروگاه قائنات
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با ساخت اين .  مگاواتي آن با شبكه سنكرون شده است159 واحد 1در حال حاضر .  مگاوات برق را خواهد داشت636
ز نوع گازي است و سوخت جانشين اين نيروگاه ا. پروژه، پايداري شبكه برق استان خراسان جنوبي افزايش خواهد يافت

  .  آن گازوئيل خواهد بود
 1000 مگاوات فاز اول و 1000 مگاواتي مسجد سليمان از دو بخش 2000نيروگاه  :نيروگاه توسعه مسجد سليمان
ز  مگاوات دوم ني1000برداري رسيد و از  به بهره1382 مگاوات اول آن در سال 1000. مگاوات طرح توسعه تشكيل شده است

  .  با شبكه سنكرون شد 1387در سال  مگاوات ديگر نيز 250 وبرداري قرار گرفتمورد بهره 1386آن در سال  مگاوات 750
هاي بادي منطقه منجيل به ميزان ني بر افزايش ظرفيت نيروگاهباي م پروژه1378در سال  :نيروگاه بادي منجيل

 111هاي نصب شده به ، تعداد كل توربين1387د توربين در سال  واح24در اين راستا با نصب .  مگاوات تعريف شد100
 .   مگاوات رسيد2/61واحد توربين و مجموع ظرفيت نصب شده به 

 10 به اتمام رسيد و هدف آن احداث 1387 آغاز و در سال 1383اين پروژه در سال  :نيروگاه فتوولتائيك طالقان
  . بوده در منطقه طالقان كيلووات برق فتوولتائيك به صورت خارج از شبك

هاي فعلي در زمينه ايجاد تنوع در سبد عرضه انرژي برق و در راستاي تأمين برق مورد به منظور اجراي سياست
هاي آتي هاي با سوخت فسيلي، در برنامههاي تجديدپذير و اتمي به جاي استفاده از نيروگاهنياز كشور، استفاده از انرژي

پذير طي اي و تجديدهاي حرارتي، آبي، هستهبندي ورود به مدار انواع نيروگاهبراساس برنامه زمان. كشور قرار گرفته است
هاي در اين ميان نيروگاه.   مگاوات افزايش خواهد يافت54454هاي كشور ، ظرفيت نيروگاه1393 لغايت 1388هاي سال

هاي احداث نيروگاه.  دارند،رسيدبرداري خواهند بهرههايي كه به سيكل تركيبي و آبي بيشترين سهم را در بين نيروگاه
ها به لحاظ راندمان باالتر آنها نسبت به ، بيانگر توجه ويژه به اين نوع نيروگاه مگاوات40183ظرفيت سيكل تركيبي با 

در جدول  تجديدپذير اي وآبي، هستههاي بندي ورود به مدار انواع نيروگاهبرنامه زمان. باشدهاي حرارتي ميساير نيروگاه
  .نشان داده شده است) 4- 9(

اي سياه بيشه به توان به نيروگاه تلمبه ذخيرهها، مي از جمله موارد قابل توجه در زمينه ورود به مدار انواع نيروگاه
، از برق مازاد توليد انرژي اي قادرند عالوه برهاي تلمبه ذخيرهبا توجه به اينكه نيروگاه.  مگاوات اشاره كرد1000ظرفيت 

هاي پر فشار به درياچه باالدستي باري بهره گرفته و آب درياچه پايين دستي خود را به وسيله توربينشبكه در زمان كم
منتقل و از ظرفيت ذخيره شده آب پشت سد براي توليد برق و جبران بخشي از نياز مصرف شبكه در زمان پرباري استفاده 

  .  باري داردهاي پرباري و كمها نقش به سزايي در ايجاد تعادل شبكه برق طي ساعتاهكنند، توسعه اين گونه نيروگ
سنگ حرارتي در به منظور تنوع بخشيدن به منابع اوليه توليد برق و به دليل وجود منابع غني زغالهمچنين، 

در دستور كار وزارت نيرو  مگاوات 650سوز با ظرفيت بيني احداث نيروگاه زغالكشور به خصوص در منطقه طبس پيش
 پيشرفت 1387تا پايان سال . كننده سوخت مورد نياز اين نيروگاه خواهد بودمعدن مزينوي طبس تأمين. قرار گرفت

  .  درصد بوده است50سازي ساختگاه نيروگاه فيزيكي جهت آماده
وليد همزمان برق و حرارت نيز از هاي توليد پراكنده و تبا توجه به اينكه توسعه و احداث نيروگاهاز طرفي نيز، 

.  مگاوات است1980ها بيني شده براي احداث اين گونه نيروگاهباشد، ظرفيت پيشهاي برنامه چهارم توسعه مياولويت
برداري از آن به سيسات به صورت يك واحد توليد برق است كه بهرهأها و يا تاي از دستگاههاي پراكنده مجموعهنيروگاه
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 مگاوات 25 به شبكه توزيع محلي است و ظرفيت عملي توليد آن در محل اتصال به شبكه توزيع كمتر از صورت متصل
برداري آسان و سريع، توليد برق با كيفيت باال و امكان توان به احداث و بهرهها ميگونه نيروگاهاز مزاياي اين. باشدمي

ر مصرف انرژي، كاهش نياز به افزايش ظرفيت برق شبكه، جويي داستفاده از گرماي حاصله به صورت همزمان، صرفه
مين انرژي براي أجويي اقتصادي و افزايش امنيت تسايي، صرفهكاهش تلفات و آزادسازي ظرفيت خطوط انتقال برق، پيك

ر و اين نوع نيروگاه براي صنايعي كه نياز به برق پايدا. محيطي اشاره كردكننده نهايي و كاهش آلودگي زيستمصرف
جويي انرژي است كه در آن توليد همزمان برق و حرارت يك روش براي صرفه. بدون قطعي برق دارند بسيار مناسب است

شود، در اين سيستم با بازيافت حرارت كه از فرآيندهاي نيروگاهي استحصال مي. شودطور همزمان توليد ميه برق و حرارت ب
  .اي ديگر استفاده كردهتوان براي رفع احتياجات گرمايي بخشمي
  

   )1(1388-93هاي  در دست اجراي كشور طي سالاي و تجديدپذير ، آبي، هستههاي حرارتيظرفيت نيروگاه ) :4-9(جدول 
  )مگاوات(

 بخاري سال
زغال 
 سوز

 گازي
سيكل 
 تركيبي

 اتمي  آبي
موتور پايه 

 )2(گازسوز 
 تجمعي  ساليانه  تجديدپذير

1388  - - 250 2571 417 500 80 50 3868 3868 
1389  - - - 4682 799 500 220 262 6463 10331 
1390  - - - 10854 1253 - 400 312 12819 23150 
1391  315 - - 12240 1230 - 400 330 14515 37665 
1392  1290 650 - 8072 311 - 400 345 11068 48733 
1393  1950 - - 1764 867 - 480 660 5721 54454 
 - 54454 1959 1980 1000 4877 40183 250 650 3555  جمع

  . باشدگذار مربوطه ميهاي خصوصي منوط به فعال شدن سرمايهاحداث نيروگاه) 1
 . باشدهاي توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت ميشامل نيروگاه) 2 

  
  ها راندمان نيروگاه - 4- 3

نوسانات ناشي از سوخت مصرفي، و كيفيت نوع  نظير عمر نيروگاه، ها از عوامل متعددي متوسط راندمان نيروگاه
گيري دقت مقادير اندازه، گيري مصرف سوخت و توليد برقحساسيت تجهيزات اندازه، ارزش حرارتي سوخت مصرفي

سط راندمان متو. پذيرد برداري، نسبت بار توليدي به بار نامي و ميزان خروج نيروگاه از مدار تأثير مي وضعيت بهره شده،
. درصد بوده است 5/29 و 1/33 ، 5/36 به ترتيب 1387 ، بخش خصوصي و صنايع بزرگ در سالهاي وزارت نيرونيروگاه

  .  رسيد1387 درصد در سال 5/36 به 1386 درصد در سال 2/36 هاي وزارت نيرو ازمتوسط راندمان نيروگاه
هاي گازي اين شاخص، براي نيروگاه.  درصد رسيد3/36به  1387هاي بخاري وزارت نيرو در سال راندمان نيروگاه

  .  درصد بوده است4/34هاي ديزلي  درصد و نيروگاه5/44هاي سيكل تركيبي  درصد، در نيروگاه9/28وزارت نيرو 
 درصد داراي باالترين راندمان بوده و 0/39نيروگاه بيستون با بازده هاي بخاري،  در بين نيروگاه1387در سال 

. اندهاي بعدي قرار گرفته رتبه درصد در5/36 درصد و 2/38 به ترتيب با راندمان  مفتح همدانديشههاي سهند و وگاهنير
در . انددر نظر گرفته نشده هاي رامين، شهيد رجايي و شازند به علت كاليبره نبودن كنتور گاز در اين مقايسهالبته نيروگاه
 درصد 3/34هاي سيكل تركيبي، نيروگاه سيكل تركيبي آبادان با بازده ي نيروگاههاي گازي و واحدهاي گازبين نيروگاه
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در بين .  درصد در رتبه بعدي قرار گرفته است0/33 با بازده نيروگاه سيكل تركيبي هرمزگانداراي بيشترين راندمان و 
درصد داراي بيشترين  1/47و  5/47سيكل تركيبي فارس و كازرون به ترتيب با راندمان هاي سيكل تركيبي، نيروگاه

هاي راندمان نيروگاه) 4-11(همچنين در جدول . ارائه شده است) 4-10(تر در جدول اطالعات تفصيلي. اندراندمان بوده
  . بخش خصوصي و صنايع بزرگ ارائه شده است

جويي انرژي در ه اصلي صرفهايهاي حرارتي از سرفصلسازي مصرف سوخت در نيروگاهبا توجه اينكه مبحث بهينه
. شودهاي حرارتي به عنوان يك ضرورت محسوب ميراهكارهاي افزايش راندمان نيروگاه شود، ارائهكشور محسوب مي

نامه در سال اين نظام. هاي حرارتي تدوين نموداي را براي افزايش راندمان نيروگاهنامهبدين منظور وزارت نيرو نظام
  : صادر گرديد كه اهداف آن عبارتند از1388ل  نهايي شده و در ابتداي سا1387

  ، هاافزايش راندمان و توليد نيروگاه –
 ، هاي كشورهاي فسيلي در نيروگاهكاهش مصرف سوخت –

 ، هاي توليد برقكاهش هزينه –

  .محيطي ناشي از توليد انرژي برقهاي زيستكاهش آالينده –

بيني ها پيش كميته راهبري افزايش راندمان و توليد نيروگاهاي تحت عنوانبه منظور اجرايي نمودن نظام نامه كميته
  :باشدشده است كه وظايف آن بدين شرح مي

  ها،هاي ساالنه افزايش راندمان و توليد به شركتتعيين و ابالغ اهداف و سياست –
 هاي افزايش راندمان،تصويب پروژه –

 و توليد، هاي افزايش راندمان جويي ناشي از اجراي پروژهتأييد صرفه –

هاي مديريت توليد برق جويي به مجمع عمومي شركتالعاده درآمد ناشي از صرفهپيشنهاد پرداخت پاداش فوق –
 براي تصويب، 

هاي هاي مديريت توليد برق براي تسريع در اجراي طرحپرداخت وام يا كمك بالعوض به شركت پيشنهاد –
 . افزايش راندمان

توان به ها صورت گرفته است كه از آن بين مييي جهت افزايش راندمان نيروگاهشناسايي راهكارها در اين راستا،
  :اين موارد اشاره كرد

  پيگيري تداوم برنامه تبديل واحدهاي گازي به سيكل تركيبي،  –
 افزايش راندمان و ارتقاء ظرفيت توليد واحدهاي قديمي به مقادير نامي آنها، با افزايش ايمني تجهيزات، –

 حدهاي گازي كوچك با انواع واحدهاي بزرگ با راندمان باالتر،جايگزيني وا –

 برداري از واحدهاي گازي كوچك فقط در شرايط نياز اضطراري شبكه،مديريت در بهره –

 هاي حرارتي،تدوين استراتژي نگهداري و تعميرات براي نيروگاه –

 زي،كننده هواي ورودي به كمپرسور در واحدهاي گاهاي خنكاستفاده از سيستم –

مدرنيزه كردن واحدهاي قديمي با استفاده از تكنولوژي روز به منظور پايداري توليد، همسويي با مالحظات  –
  .     سيساتأمحيطي و افزايش راندمان تزيست
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   1387هاي حرارتي تحت پوشش وزارت نيرو در سال راندمان نيروگاه) : 4-10(جدول 

 نام نيروگاه

ظرفيت 
نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 
قدرت عملي 

 )مگاوات(

 )1(راندمان

 نام نيروگاه  )درصد(

ظرفيت 
نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 
قدرت عملي 

 ) مگاوات (

 )1(راندمان

 )درصد(

 21.8 118.5 150.0 ـ شريعتي 16     هاي بخارينيروگاه) الف
 24.9 54.8 75.0 ـ قائن17  19.9 40.0 50.0 ـ  شهيد فيروزي1
 13.4 15.5 25.0 ـ سمنان18  29.0 225.0 247.5 ـ  بعثت 2
 22.4 94.5 142.5  )چابهار(كنارك ـ 19  34.9 600.0 625.9 ـ  شهيد منتظرقائم3
 23.4 153.0 226.2 ـ زاهدان20  35.7 827.5 835.0 ) اصفهان(ـ  اسالم آباد 4
 ● 2.9 4.2  ـ فرگ داراب21  36.1 1585.0 1600.0 منتظري ـ  شهيد محمد5
 30.9 553.0 636.0 )4 (سيكل تركيبي اروميهـ 22  33.5 240.0 240.0 )لوشان(ـ شهيد بهشتي 6
 31.9 765.0 954.0  )4( ي جهرمـ سيكل تركيب23  34.8 1729.6 1779.6 )2()نكا(ـ شهيد سليمي 7
 29.9 1620.0 1908.0  )4(ـ سيكل تركيبي دماوند24  39.9 1760.5 1903.0  )3 و 2(ـ رامين  8
 30.4 503.0 636.0  )4(سبالن ـ سيكل تركيبي 25  36.0 1240.0 1280.0  بندرعباسـ 9

 34.3 414.0 493.6 )4(ـ سيكل تركيبي آبادان26  25.3 50.0 60.0  ـ  زرند10
 32.3 560.0 636.0  )4(  سنندج -27  35.6 700.0 736.0  ـ تبريز 11
 32.8 841.5 954.0 )4(تركيبي شيروانسيكل ـ 28  39.0 1000.0 1000.0  )3(ـ شهيد رجائي 12
 17.8 40.0 50.0  ـ بندر عباس29  39.0 640.0 640.0  ـ بيستون13
 33.0 885.0 990.0  )4( ـ  سيكل تركيبي هرمزگان30  36.5 1000.0 1000.0  همدانمفتح شهيد ـ 14
 ● 130.0 159.0  قائنات  ـ  31  27.3 129.0 132.0  ـ مشهد 15
 25.6 126.8 183.8  )خارج از شبكه(  كيش -32  35.2 600.0 600.0  وس تـ 16
 28.9 9807.0 11798.7  هاي گازي جمع نيروگاه  40.4 1300.0 1300.0  )3(ـ شازند17
    هاي سيكل تركيبينيروگاه)  ج  30.1 249.0 256.0  ـ ايرانشهر18
 43.3 900.0 1042.8 ـ سيكل تركيبي شهيدرجائي 1  38.2 650.0 650.0  ـ سهند  19

 42.9 879.0 997.5 سيكل تركيبي منتظرقائمـ  2  36.3 14565.6 14935.0  هاي بخاريجمع نيروگاه
 44.8 907.5 1040.4  ـ سيكل تركيبي نيشابور3     هاي گازي نيروگاه) ب
 43.9 1229.8 1305.6 ـ سيكل تركيبي گيالن4  22.6 851.9 1027.4  ـ ري1
 42.7 308.0 349.3 ـ سيكل تركيبي خوي5  20.1 52.5 64.0   جديدـ تبريز2
 45.8 624.0 714.0  سيكل تركيبي قمـ 6  23.4 78.0 100.0  ـ صوفيان3
 47.5 927.0 1035.3   سيكل تركيبي فارسـ 7  29.1 104.8 120.0  )لوشان(ـ شهيد بهشتي 4
 46.2 302.5 346.8  ـ  سيكل تركيبي شريعتي 8  21.1 63.0 75.0  ـ بوشهر 5
 43.9 415.0 435.0   سيكل تركيبي شهيد سليمي-9  20.0 127.0 164.0  كنگانـ 6
 45.5 484.5 565.8   سيكل تركيبي يزد -10  30.5 810.0 954.0  )4 (پرند ـ 7
 47.1 1291.5 1372.0   سيكل تركيبي كازرون-11  21.2 49.5 60.0  ـ اروميه 8
 42.1 1640.0 1912.0   سيكل تركيبي كرمان-12  21.0 172.0 196.0 ـ شيراز9

 44.5 9908.8 11116.5  هاي سيكل تركيبيجمع نيروگاه  23.6 83.0 120.0 ـ يزد10
    هاي ديزلي نيروگاه)  د  26.2 70.0 97.0 )يزد(ـ شهيد زنبق 11
 34.4 285.4 418.0  هاي ديزلي جمع نيروگاه  14.8 40.0 60.0 ـ درود12
  26.2 63.8 87.6 ـ هسا13
  23.3 166.3 195.5  ـ مشهد 14
  20.1 198.0 255.0  )4(سيكل تركيبي چابهار ـ 15

حرارتي هاي گاهجمع نيرو
 36.5 34566.8 38268.2  وزارت نيرو 

انند ضريب ها كلي و پردازش نشده است كه ميزان حقيقي آن وابسته به انجام اصالحات الزم روي ميزان سوخت دريافتي ماطالعات راندمان نيروگاه) 1
  . باشداصالح كنتورها و اعمال ضريب اصالح درجه حرارت روي ميزان سوخت مايع مي

  . هاي شهيد سليمي و رامين لحاظ شده استدو واحد توربين انبساطي نصب شده در نيروگاه) 2
                             .ها به علت كاليبره نبودن كنتور گاز استباال بودن راندمان اين نيروگاه)  3
  .باشند ارقام در دسترس نمي •                                                .ها فعال استدر حال حاضر بخش گازي اين نيروگاه) 4
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                        1387سال هاي حرارتي بخش خصوصي و صنايع بزرگ در اندمان نيروگاهر : )4-11(جدول 
 )درصد(  راندمان )مگاوات( متوسط قدرت عملي )مگاوات( شده اسميظرفيت نصب  نام نيروگاه

    هاي بخش خصوصينيروگاه) الف
 40.6 290.0 290.0  )شهيد مدحج بخاري( زرگان -1
 25.5 102.0 128.0  ) شهيد مدحج گازي( زرگان -2
 32.2 735.0 954.0  )ستونچهل( جنوب اصفهان -3
 36.1 698.3 789.0   رودشور -4
 30.8 723.0 954.0   عسلويه -5
 31.3 755.0 954.0   فردوسي -6
 23.4 39.0 50.0   كهنوج -7
 ● 130.0 162.0   خرمشهر -8

 33.1 3472.3 4281.0  هاي بخش خصوصي جمع نيروگاه
    هاي صنايع بزرگ نيروگاه) ب

 ● 12.0 20.0  )گاز( تراكتور سازي -1
 ● 60.0 70.0   پتروشيمي تبريز -2
 29.2 126.0 139.0  )بخار(ذوب آهن  -3
 33.0 13.0 26.0  )گاز( ذوب آهن -4
 29.8 190.0 210.0  )بخار( فوالد مباركه -5
 31.9 100.0 108.0  )گاز( فوالد مباركه -6
 ● 190.0 252.0  ) گاز( پتروشيمي رازي -7
 28.8 500.0 585.0  )گاز( پتروشيمي فجر -8
 29.4 600.0 738.0  )گاز( پتروشيمي مبين -9

 ● 12.8 24.0  )بخار( مس سرچشمه -10
 24.6 80.4 130.0  )گاز( مس سرچشمه -11
 ● 30.0 40.0  ) گاز( چادرملو -12
 31.0 250.0 318.0   پارس جنوبي -13

 29.5 2164.1 2660.0  هاي صنايع بزرگ جمع نيروگاه
  . باشندارقام در دسترس نمي  •
  
   توليد انرژي الكتريكي -4-4

ساعت رسيد كه نسبت به  ميليون كيلووات4/214530 به 1387هاي كشور در سال ليد انرژي الكتريكي نيروگاهتو
  درصد توسط2/7 درصد توسط وزارت نيرو، 9/89از اين مقدار حدود .  درصد رشد داشته است2/5سال قبل از آن حدود 

هاي بخش  با بهره برداري از نيروگاه1384 از سال.  درصد توسط صنايع بزرگ توليد شده است8/2بخش خصوصي و 
درصد  9/89 به 1384 درصد در سال 1/96خصوصي به مرور از سهم وزارت نيرو در توليد برق كشور كاسته شده و سهم آن از 

 هاي بخش خصوصيسازي در كشور سهم نيروگاههمچنين با توجه به سياست خصوصي. ه است رسيد1387در سال 
به همين ترتيب، رشد توليد برق . بالغ گشته است 1387 درصد در سال 2/7 به 1384 درصد در سال 3/1 افزايش يافته و از

هاي نيروگاه  درصد، و7/7هاي صنايع بزرگ نيروگاه  درصد،6/86 معادل 1386هاي بخش خصوصي نسبت به سال نيروگاه
  .  ه است درصد بود5/1وزارت نيرو تنها 
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در اين سال،  در . ساعت رسيد ميليون كيلووات8/192951به  1387زارت نيرو در سال هاي وتوليد ناويژه نيروگاه
رشد توليد  .  درصد باالترين رشد را نسبت سال قبل آن داشتند4/35هاي گازي با هاي حرارتي، نيروگاهبين نيروگاه

هر . هاي گازي بوده استشد نيروگاه درصد حتي بيش از ر9/36هاي بادي و خورشيدي نيز قابل مالحظه بوده و با نيروگاه
آبي كشور به هاي برق توليد نيروگاهاما،بي در كشور دارد، آهاي برقچند كه وزارت نيرو توجه خاص به توسعه نيروگاه

ها در توليد انرژي در اين سال سهم انواع نيروگاه.  درصد كاهش يافته است2/72دليل بروز خشكسالي نسبت به سال قبل 
هاي  درصد، نيروگاه5/29هاي سيكل تركيبي  درصد، نيروگاه7/48هاي بخاري هاي وزارت نيرو براي نيروگاهي نيروگاهالكتريك
 در اين . درصد بوده است1/0هاي ديزلي و تجديدپذير نيز هر يك  درصد و نيروگاه6/2هاي آبي  درصد، نيروگاه9/18گازي 
  .ي و خورشيدي توسط وزارت نيرو توليد شده استساعت نيز برق باد ميليون كيلووات4/196سال 

  
      1380-87هاي سالروند تغييرات توليد ناويژه انرژي الكتريكي كشور طي :  )4-12(جدول 

  )ساعتميليون كيلووات(

 )1(وزارت نيرو  سال
صنايع بزرگ، 
 متوسط و كوچك

بخش 
 خصوصي

جهاد 
 كشاورزي

سازمان 
انرژي اتمي 

 توليد انرژي سرانه  جمع
 )ساعت بر نفركيلووات(

1380  124275.0 5870.1 - 20.2 33.8 130199.0 1993.8 
1381  135146.1 5870.1 - 35.1 30.2 141081.4 2127.9 
1382  146962.7 (2) 6888.7 -  )٣(  27.5 153878.9 2286.0 
1383  159988.0 (2) 6888.7 -  )٣(  39.7 166916.5 2442.3 
1384  171173.5 (4) 4524.4 2390.9  )٣(   )٣(  178088.8 2566.5 
1385  (5) 181685.1 5510.1 5486.6  )٣(   )٣(  192681.8 2733.2 
1386  190032.2 5653.4 8300.7  )٣(   )٣(  203986.2 2851.7 
1387  192951.8 6090.5 15488.0  )٣(   )٣(  214530.4 2955.6 

  .باشدورشيدي وزارت نيرو نيز ميهاي بادي و خ شامل نيروگاه1381از سال )  1
 . باشدو كوچك مي مربوط به صنايع بزرگ و بقيه مربوط به صنايع متوسطساعت  ميليون كيلووات 5/2841 و 2688 به ترتيب 1383 و 1382هاي از اين مقادير براي سال ) 2
هاي سازمان انرژي  بههاي سازمان انرژي اتميانتقال پروژهو وزارت نيرو، به هاي تحت پوشش وزارت جهاد كشاورزي نيروگاههاي با توجه به انتقال پروژه) 3

  . قسمت وزارت نيرو در نظر گرفته شده است  اعداد مربوطه در ،نو ايران
  . باشدكاهش اين مقدار نسبت به سال قبل به علت در دسترس نبودن اطالعات صنايع كوچك و متوسط مي) 4
  .باشداي هرمزگان بعد از انتشار كتاب مذكور ميهاي ديزلي برق منطقهي توانير به علت اصالحيه توليد نيروگاهمغايرت با كتاب آمار تفصيل) 5
  

  )ساعتميليون كيلووات(                      1380-87هاي سالتوليد ناويژه انرژي الكتريكي وزارت نيرو طي  : )4-13(جدول 
 جمع بادي و خورشيدي آبي ديزلي  سيكل تركيبي گازي بخاري سال

1380  81102.5 19888.0 17899.0 328.8 5056.7 - 124275.0 
1381  81983.0 17170.6 27586.4 355.7 8050.3 0.2 135146.1 
1382  85402.9 17276.2 32894.5 290.3 11098.5 0.3 146962.7 
1383  88643.8 24209.4 36249.6 252.0 10626.6 6.7 159988.0 
1384  89573.6 29022.8 36194.0 212.0 16100.2 71.0 171173.5 
1385  88961.7 33758.0 40342.9 231.6 18265.6 125.4 181685.1 
1386  90900.1 26979.7 53796.3 225.8 17986.9 143.4 190032.2 
1387  94011.6 36521.4 57015.2 203.9 5003.4 196.4 192951.8 
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   1380-87هاي هاي وزارت نيرو از توليد انرژي الكتريكي طي سالاع نيروگاهروند تغييرات سهم انو : )4-14(جدول 
  )درصد(

 جمع بادي و خورشيدي آبي  ديزلي  سيكل تركيبي گازي بخاري سال

1380  65.3 16.0 14.4 0.3 4.1 - 100.0 
1381  60.7 12.7 20.4 0.3 6.0 0.0001 100.0 
1382  58.1 11.8 22.4 0.2 7.6 0.0002 100.0 
1383  55.4 15.1 22.7 0.2 6.6 0.004 100.0 
1384  52.3 17.0 21.1 0.1 9.4 0.041 100.0 
1385  49.0 18.6 22.2 0.1 10.1 0.069 100.0 
1386  47.8 14.2 28.3 0.1 9.5 0.075 100.0 
1387  48.7 18.9 29.5 0.1 2.6 0.102 100.0 
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  )ساعتميليون كيلووات(                ها به تفكيك استان1387ها در سال توليد ناويژه برق انواع نيروگاه : )4-15(جدول 

 گازي بخاري  نوع نيروگاه/ استان 
سيكل 
 تركيبي

 آبيبرق ديزلي 
برق بادي و 
  خورشيدي

  جمع

         وزارت نيرو  
 10147.5 * 62.9 - - 310.7 9773.9 آذربايجان شرقي
 3516.6 - 5.5 - 2099.0 1412.1 -  آذربايجان غربي

 677.9 - 60.2 2.8 - 614.9 -  اردبيل
 18600.1 - 152.8 0.7 - 95.3 18351.3  اصفهان

 - - - - - - -  ايالم 
 991.2 - - 50.1 - 941.2 -  بوشهر 
 21798.4 0.035 213.5 - 4801.4 11100.1 5683.3  تهران 

 49.9 - 49.9 - - - -  تياريچهارمحال و بخ
 102.3 - - 21.4 - 81.0 -  خراسان جنوبي 
 13218.4 56.5 ● 3.2 7335.6 867.8 4955.3  خراسان رضوي
 3186.3 - - - - 3186.3 -  خراسان شمالي

 16310.1 - 4252.3 - - 2708.9 9349.0  خوزستان
 - - - - - - -  زنجان 
 17.6 0.021 - - - 17.6 -  سمنان 

 2794.5 - - 85.4 - 1075.0 1634.1  ستان و بلوچستانسي
 16927.9 - 61.8 26.0 13032.5 3807.5 -  فارس

 12499.1 - - - 5557.6 - 6941.5  قزوين 
 3778.2 - - - 3778.2 - -  قم 

 2640.0 - - - - 2640.0 -  كردستان 
 8330.6 - - - 7976.9 - 353.6  كرمان

 3737.5 - - - - - 3737.5  كرمانشاه 
 4.1 - 4.1 - - - -  كهگيلويه و بويراحمد

 - - - - - - -  گلستان
 9968.3 139.8 129.8 - 7426.5 431.4 1840.8  گيالن 

 109.4 - 3.5   105.9 -  لرستان 
 14066.7 - ● - 2696.3 - 11370.4  مازندران
 8385.3 - 2.9 - - - 8382.4  مركزي 

 13233.6 - - 11.8 - 6417.4 6804.3  )1(هرمزگان 
 4838.4 - 4.2 - - - 4834.2  همدان 

 3022.1 0.019 - 2.5 2311.2 708.3 -  يزد
 192951.8 196.4 5003.4 203.9 57015.2 36521.4 94011.6  جمع وزارت نيرو 

         صنايع بزرگ 
 - - - - - - -  آذربايجان شرقي

 2739.9 - - - - 676.6 2063.3  اصفهان 
 533.9 - - - - 533.9 -  بوشهر 

 5.8 - - - - 5.8 -  يزد 
 697.7 - - - - 597.8 99.8  كرمان 

 2113.2 - - - - 2113.2 -  خوزستان 
 6090.5 - - - - 3927.4 2163.1  جمع صنايع بزرگ 

         بخش خصوصي 
 5462.7 - - - - 5462.7 -  اصفهان 
 2322.8 - - - - 2322.8 -  بوشهر
 5004.3 - - - - 5004.3 -  تهران 

 1036.0 - - - - 1036.0 -  خراسان 
 84.4 - - - - 84.4 -  كرمان 

 1577.7 - - - - 551.5 1026.2  خوزستان 
 15488.0 - - - - 14461.8 1026.2  جمع بخش خصوصي 

 214530.4 196.4 5003.4 203.9 57015.2 54910.6 97201.0  كل كشور 

  . گرددميديزلي كيش روگاه ساعت نيكيلووات ميليون 7/1گازي كيش و وگاه ساعت نيرميليون كيلووات 3/468شامل) 1
    .باشند ارقام  در دسترس نمي •                                                                              .  باشدرقم ناچيز مي* 
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  ها مصرفي نيروگاه سوخت -5-4
اين . باشد اي برخوردار مي ها با توجه به معيارهاي اقتصادي از اهميت ويژهاهانتخاب سوخت مناسب براي نيروگ

 هر يك از انواع سوخت، موقعيت جغرافيائي نيروگاه، قابليت دسترسي به هانتخاب به پارامترهايي از قبيل ميزان هزين
بستگي م بر بخش انرژي، مدت حاكمدت و بلندهاي ميانها و سياستمحيطي سوختهاي زيست سوخت، ميزان آلودگي

 ميليون 2/43411 در كل صنعت برق كشور اعم از وزارت نيرو، بخش خصوصي و صنايع بزرگ 1387در سال . دارد
 ميليون مترمكعب گاز كك و 0/13 ميليون ليتر نفت كوره، 6/8910 ميليون ليتر گازوئيل، 9/4402مترمكعب گازطبيعي، 

گاز كك و «سهم گازطبيعي، نفت كوره، گازوئيل و .  مورد استفاده قرار گرفته است ميليون مترمكعب گاز كوره بلند0/1861
  .  درصد بوده است4/0 و 5/7 ، 7/16 ، 4/75هاي كشور به ترتيب معادل از كل سوخت مصرفي نيروگاه» كوره بلند

 گاز و در نتيجه هاي اخير در فصل زمستان و افت فشاربا توجه به افزايش مصرف گازطبيعي بخش خانگي طي سال
هاي اخير ها طي سالهاي مايع در نيروگاههاي كشور، شاهد رشد مصرف سوختمين گاز مورد نياز نيروگاهأاختالل در ت

 تا سال 1384هاي وزارت نيرو به طور متوسط از سال هاي مايع در نيروگاه سوختايم به نحوي كه رشد مصرفبوده
 درصد بوده و اين در حالي است كه مصرف گازطبيعي طي همين 5/9 و 1/12ترتيب  براي نفت كوره و گازوئيل به 1387

هايي براي حمل مطمئن و سريع سوخت مايع ريزيبه همين دليل برنامه.  درصد در سال رشد داشته است9/4مدت تنها 
هاي چرخه تركيبي يروگاهتوان به احداث خط لوله انتقال سوخت مايع به نها صورت گرفت كه از آن جمله ميبه نيروگاه

منتظر قائم و شهيد رجايي و همچنين افزايش ظرفيت ذخيره سوخت مايع  گيالن، نيشابور، بندر عباس، اردبيل، دماوند،
هاي تازه سازي در نيروگاهريزي و اقدام براي ساخت مخازن ذخيرهبر طبق مصوبه هيأت دولت برنامه. ها اشاره كردنيروگاه

ور، سيكل تركيبي اروميه، سيكل تركيبي سنندج، سيكل تركيبي شيروان، فردوسي، عسلويه و جهرم تأسيس پرند، رودش
به صورت پذيرفت، با هماهنگي وزارت نفت ) اندكه در برنامه توسعه مخازن سوخت مايع شركت توانير لحاظ نگرديده(

ر مصرف سوخت مايع برسد و در مواقع  روز با حداكث45ها به طور متوسط به ميزان سازي آننحوي كه ظرفيت ذخيره
هاي حرارتي وزارت سوخت گازطبيعي و نفت كوره مصرفي نيروگاه 1387در سال . قطع گازطبيعي مشكلي پيش نيايد

.  درصد كاهش داشته است1/16 درصد نسبت به سال گذشته افزايش و مصرف گازوئيل 6/5 و 8/13نيرو به ترتيب 
 ميليارد كيلو كالري بوده 441936هاي مصرف شده وزارت نيرو معادل ارتي سوختهمچنين در اين سال كل انرژي حر

ساعت توليد ناويژه برق شود كه به ازاي هر كيلوواتهاي وزارت نيرو مالحظه ميكه با توجه به مقدار توليد برق در نيروگاه
  . كيلو كالري سوخت مصرف شده است8/2353حرارتي، حدود 

  
  1380-87هاي  طي سالهاي وزارت نيرو به تفكيك نوع سوختسوخت مصرفي نيروگاهمقدار ) : 4-16(جدول 

 سال سوخت مصرفي
 )ميليون مترمكعب( طبيعي گاز )ميليون ليتر(نفت كوره  )ميليون ليتر(گازوئيل 

هاي ارزش حرارتي سوخت
 )ميليارد كيلوكالري(مصرف شده 

1380  1618 6799 24012 286167 
1381  1608 6275 26693 295945 
1382  1432 4938 29429 313315 
1383  2179 5736 31796 350970 
1384  2612 6329 32832 369548 
1385  4362 7587 32168 393246 
1386  4083 8435 33265 407871 
1387  3427 8911 37865 441936 
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درصد  3/14نسبت به سال قبل  1387هاي مربوط به صنايع بزرگ در سال مقدار گازطبيعي مصرفي در نيروگاه
كاهش درصد  6/20 و 5/83 ، 8/76به ترتيب كوره بلند  گازگازوئيل، گاز كك و  شاملهاي ديگر افزايش و مصرف سوخت

، به علت برطرف شدن مشكل سوخت 1386 نسبت به سال 1387كاهش شديد مصرف گازوئيل در سال . داشته است
با توجه به زمستان بسيار سرد در .  بوده است1387د مباركه در سال به نيروگاه فوال) سوخت گازطبيعي(رساني 

مصرف گازوئيل اين .  اين نيروگاه مجبور به استفاده از گازوئيل براي تأمين سوخت مورد نياز خود شده بود1386سال
 به 1387ه در سال  ميليون ليتر بوده ك5/63 در مجموع براي هر دو واحد گازي و بخار آن معادل 1386نيروگاه در سال 

  . ميليون ليتر كاهش يافته است3/0
ميليون ليتر و  6/953 به ترتيب 1387هاي بخش خصوصي در سالمقدار گازوئيل و گازطبيعي مصرفي در نيروگاه

 4/77 و 9/153ها نسبت به سال قبل به ترتيب مصرف گازوئيل و گازطبيعي اين نيروگاه. ميليون مترمكعب بود 0/3671
 واحد 2ها  به علت در مدار قرار گرفتن  درصدي توليد برق اين نيروگاه6/86د داشته كه اين امر ناشي از رشد درصد رش

  . باشد مي2 مگاواتي در نيروگاه عسلويه 159 واحد 4 مگاواتي در نيروگاه فردوسي و 159
 نشان 1387 تا 1380 هايمقدار سوخت مصرفي در صنايع بزرگ را به تفكيك نوع سوخت در سال) 4-17(جدول 

بيشترين ميزان . ها ارائه شده استهاي كشور به تفكيك استانمقدار مصرف سوخت نيروگاه) 4-18(دهد و در جدول مي
  . اختصاص داردمصرف گازوئيل و گازطبيعي به استان تهران و نفت كوره به استان اصفهان

  
  1380- 87هايطي سالكيك نوع سوخت مقدار سوخت مصرفي در صنايع بزرگ به تف) : 4-17( جدول   

 سال
  گازوئيل

 )ميليون ليتر(
  گازطبيعي

 )ميليون مترمكعب(
  گاز كك

 )ميليون مترمكعب(
  گاز كوره بلند

 )ميليون مترمكعب(

1380 48.9 989.1 68.9 1699.3 
1381 44.3 904.5 103.6 1887.9 
1382 7.3 839.4 66.3 1914.8 
1383  9.3 885.0 81.8 1834.4 
1384  25.4 1554.6 98.3 2197.1 
1385  45.6 1635.1 95.5 2194.2 
1386  98.4 1640.3 78.9 2344.6 
1387  22.8 1875.0 13.0 1861.0 

       :شامل 
 - - - -  پتروشيمي رازي

 - - - 5.5   يزد چادرملو
 1861.0 13.0 127.1 -  ذوب آهن اصفهان

 - - - -  تراكتورسازي تبريز
 - - - -  پتروشيمي تبريز 

 - - 628.9 0.3  فوالد مباركه اصفهان
 - - 702.2 17.0  پتروشيمي فجر
 - - 177.0 -  پتروشيمي مبين
 - - 238.9 -  مس سرچشمه
 - - 0.9 -  پارس جنوبي 
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  1387در سال به تفكيك نوع سوخت هاي كشور نيروگاهمقدار سوخت مصرفي در  : )4-18( جدول   

 سوختنوع / استان 
  گازوئيل

 )ميليون ليتر(
  نفت كوره

 )يتر لميليون (
  گازطبيعي

 ) مترمكعب ميليون(
  گاز كك

 )ميليون مترمكعب(
گاز كوره بلند 

  )ميليون مترمكعب(
       :وزارت نيرو 

 - - 1852.8 842.6 0.3 آذربايجان شرقي
 - - 579.2 - 387.5  آذربايجان غربي

 - - 43.4 - 158.7  اردبيل
 - - 2447.0 2463.2 13.8  اصفهان

 - - - - -  ايالم 
 - - 390.8 - 82.7  بوشهر 
 - - 5431.1 637.3 639.3  تهران 

 - - - - -  چهار محال و بختياري
 - - - - 38.4  خراسان جنوبي 

 - - 3219.8 175.4 113.5  خراسان رضوي 
 - - 918.6 - 59.6  خراسان شمالي 

 - - 2846.3 132.9 89.4  خوزستان 
 - - - - -  زنجان 
 - - 12.9 - -  سمنان 

 - - - 508.0 497.3  سيستان و بلوچستان
 - - 3863.5 - 176.1  فارس 
 - - 1970.1 850.4 148.9  قزوين 

 - - 684.2 - 127.3  قم 
 - - 648.0 - 157.2  كردستان 

 - - 1574.4 130.6 314.4  كرمان 
 - - 649.3 277.0 -  كرمانشاه 

 - - - - -  كهگيلويه و بويراحمد
 - - - - -  گلستان 

 - - 2116.2 - 234.4  گيالن 
 - - 63.4 - 7.1  لرستان 

 - - 3006.1 732.2 -  مازندران 
 - - 993.4 990.4 2.3  مركزي 

 - - 2920.3 811.8 105.2  )1(هرمزگان 
 - - 924.4 358.8 -  همدان 

 - - 710.4 - 73.2  يزد
 - - 37865.2 8910.6 3426.6  جمع وزارت نيرو

       :صنايع بزرگ
 - - - - -  آذربايجان شرقي

 1861.0 13.0 756.0 - 0.3  اصفهان
 - - 177.9 - -  بوشهر 

 - - 702.2 - 17.0  خوزستان 
 - - 238.9 - -  كرمان 

 - - - - 5.5  يزد 
 1861.0 13.0 1875.0 - 22.8  جمع صنايع بزرگ

       :بخش خصوصي 
 - - 1405.9 - 266.3  اصفهان
 - - 467.9 - 276.7  بوشهر 
 - - 1129.4 - 234.5  تهران

 - - 192.6 - 140.0  خراسان رضوي 
 - - 475.2 - -  خوزستان

 - - - - 36.1  كرمان 
 - - 3671.0 - 953.6  جمع بخش خصوصي

 1861.0 13.0 43411.2 8910.6 4402.9  كل كشور
  . باشدشامل آب و برق كيش نيز مي) 1
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  تلفات ي ومصرف داخل -6-4
 به. رسد آالت همان نيروگاه به مصرف مي بخشي از انرژي توليد شده در هر نيروگاه براي استفاده در تجهيزات و ماشين

گيري  ها، كمتر از مقداري است كه وسايل اندازههاي انتقال در خروجي نيروگاه همين جهت، انرژي تحويل شده به شبكه
با توليد ناويژه نيروگاه، مصارف ) يا توليد ويژه(هاي انتقال  رژي تحويل شده به شبكهتفاوت بين ان. دهند مولدها نشان مي

 درصد توليد ناويژه را به خود 9/3هاي كشور  مصارف داخلي نيروگاه1387در سال  .دهدداخلي نيروگاه را نشان مي
خشي از انرژي برق توليد شده، در  همچنين در اين سال ب.تغييري نكرده استاختصاص داده است، كه نسبت به سال قبل 

 درصد از كل 4/4سالسهم تلفات شبكه انتقال در اين . هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع به صورت گرما تلف شده استشبكه
درصد از  5/17همچنين سهم تلفات شبكه توزيع . باشدانرژي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع مي

  . هاي توزيع بوده استتوليد و خريداري شده در سطح ولتاژ شبكه توزيع و فروش انرژي به شركتكل انرژي 
  
  1380-87هاي هاي برق كشور طي سال مصارف داخلي و تلفات شبكه: ) 4-19(جدول 

 سال

سهم مصرف داخلي 
ها از كل توليد نيروگاه

 )درصد(ناويژه 

سهم تلفات شبكه انتقال 
 )2 و 1( )درصد(

لفات شبكه توزيع سهم ت
 )3 و 2 ()درصد(

  كل مصارف داخلي 
  ها و تلفات شبكه نيروگاه

 )ساعتميليون كيلووات(

1380 4.8 5.0 14.4 (4)26756 
1381 4.6 5.3 15.0 29982 
1382 4.5 4.3 16.1 (4)32572 
1383  4.4 4.9 16.4 (4)35805 
1384  4.4 4.2 18.1 (4)40228.4 
1385  4.2 4.9 17.5 (4)43761.8 
1386  3.9 4.9 17.9 (4)46095.9 
1387  3.9 4.4 17.5 (4)46108.7 

   .سهم تلفات شبكه انتقال از كل انرژي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزيع) 1
      . باشد شامل تلفات انرژي الكتريكي صادراتي و وارداتي نيز مي) 2
   .ي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ شبكه توزيعسهم تلفات شبكه توزيع از كل انرژ) 3
هاي و در سالساعت  ميليون كيلووات160، 1383 و 1382 هايساعت و در سال ميليون كيلووات181 مصارف داخلي صنايع بزرگ معادل 1380در سال ) 4

  . ساعت لحاظ شده استميليون كيلووات 3/583و  4/573 ، 8/566 ،3/171 به ترتيب  1387و  1386 ،1385 ،1384
  
   انتقال و توزيع هايشبكه -7-4

در واقع وجود خطوط انتقال مطمئن، . باشندميبرق هاي صنعت شاهرگمثابه هاي توزيع و خطوط انتقال به شبكه
تأسيسات شبكه انتقال، حلقه . باشد پيوسته در هر كشوري از جمله ملزومات توسعه صنعت برق ميبه هميكپارچه و 

ها از طريق خطوط انتقال و فوق ي از زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق هستند، چرا كه انرژي توليد شده در نيروگاهميان
  .گرددكننده نهايي تحويل ميهاي توزيع به مصرفهاي توزيع منتقل و در نهايت از طريق شبكهتوزيع به مبادي شبكه

 كيلوولت و براي 230 و 400ال در سيستم برق رساني كشور ترين سطح ولتاژ خطوط انتقدر حال حاضر متداول
هاي انتقال نيرو ها در كشور اجراي طرحدر پي احداث و توسعه نيروگاه. باشد كيلوولت مي66 و 63، 132خطوط فوق توزيع 
. يابد ضرورت ميهاي توزيع داخلي و تبادالت برون مرزيهاي جديد به منظور انتقال برق به شبكهوريآبا استفاده از فن

ها مروري بر روند توسعه خطوط انتقال و فوق توزيع نمايانگر اين واقعيت است كه تمهيدات الزم براي انتقال انرژي از نيروگاه
 توسعه هاي توليد برقبه مبادي توزيع انرژي الكتريكي به عمل آمده و توانايي تجهيزات اين بخش متناسب با رشد ظرفيت
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هاي قبل اقدامات قابل توجهي در جهت توسعه خطوط انتقال و  نيز همانند سال1387ين رو در سال از هم. يافته است
  . هاي برق صورت گرفته استپست

 كيلومتر 27082  كيلوولت به230 كيلومتر مدار، خطوط 14823 كيلوولت به 400 طول خطوط 1387در سال 
، 11كيلومتر مدار، خطوط  39732 كيلوولت به 66 و 63  كيلومتر مدار، خطوط19986 كيلوولت به 132مدار، خطوط 

به عبارت ديگر طول .  كيلومتر رسيد276980 كيلومتر و طول خطوط فشار ضعيف به 338821 كيلوولت به 33 و 20
 و 132 كيلومتر مدار و طول خطوط فوق توزيع 627 و 632 كيلوولتي به ترتيب 230 و 400خطوط انتقال فشار قوي 

هاي درون شهري و در بخش توزيع و شبكه.  كيلومتر مدار افزايش يافته است500 و 801يلوولت به ترتيب ك) 63 ، 66(
  . كيلومتر خطوط فشار ضعيف افزوده شده است هزار1/11زار كيلومتر خطوط فشار متوسط و  ه8/10روستايي، مجموعاً 

رسند، احداث و توسعه ي آتي به اتمام ميها كه در سال1387هاي در دست اقدام در پايان سال از جمله پروژه
 كيلوولت، 400 كيلومتر مدار به خطوط 6702باشد كه از اين مقدار  كيلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزيع مي26511
 كيلومتر مدار به 9545 كيلوولت و 132كيلومتر مدار به خطوط  3490 كيلوولت، 230 كيلومتر مدار به خطوط 6774

 كيلومتر مدار آن متعلق به 25826هاي در دست اقدام از مجموع كل پروژه.  كيلوولت اختصاص دارد66 و 63خطوط 
  . باشدكيلومتر مدار آن مربوط به خطوط كابلي مي 685خطوط هوايي و 

 765توان به طرح احداث خطوط هاي خطوط انتقال ميهاي در دست اقدام در زمينه طرحاز جمله فعاليت
هاي منحصر اين طرح از سوي شركت توانير به سازمان توسعه برق ايران ابالغ شده است و از ويژگي.  كردكيلوولتي اشاره

 كيلوولت است كه از عسلويه تا تهران 765اين خط نخستين خط انتقال برق در كشور با ولتاژ . به فردي برخوردار است
اين طرح در دو فاز به . كندر مصرف برق كشور منتقل ميشود و بيشترين برق توليدي را از عسلويه تا مراكز پاحداث مي

فاز اول احداث خطوط از عسلويه تا منطقه تيران اصفهان و فاز دوم احداث خطوط از ايستگاه برق تيران . اجرا در مي آيد
  .    برسدبرداري  ساله به بهره6اميد است اين پروژه عظيم در يك دوره . باشدتا پست رودشور در نزديكي تهران مي
طرح به كارگيري فيبر . باشد كيلومتر مدار شبكه فيبر نوري در دست اقدام مي5422همچنين طرح احداث و توسعه 

لذا . اي برخوردار استها و همچنين تجهيزات مخابراتي از اهميت ويژهها و نيروگاهنوري به علت افزايش روزافزون تعداد پست
طول عمر باال و : توان به مواردي نظيراياي فيبر نوري مياز ديگر مز. باشدر در حال افزايش مياستفاده از فيبر نوري نيز در كشو

ها با سرعت باال و مطمئن، مصونيت در برابر امواج ها، سبك، كم حجم و ارزان، امكان ارسال دادهتلفات كمتر در انتقال داده
  . اشاره كردها به ديسپاچينگ براي تصميم گيري به موقع نيروگاهها و امكان ارسال تصاوير پست و الكترومغناطيسي و نويز

  
  )كيلومترمدار(                                               فوق توزيع و توزيع برق كشور،روند گسترش خطوط انتقال) : 4-20(جدول 
 )1(فشار ضعيف )1(وولت كيل33 و 20، 11  كيلوولت66 و 63  كيلوولت132  كيلوولت230  كيلوولت400 سال

1380 9924 20731 13857 29400 245139 214244 
1381 10317 21381 14200 31335 262820 222745 
1382 11832 23007 15619 33651 278257 231042 
1383  11848 24151 16513 35274 290623 239796 
1384  12138 24931 17047 36720 305198 249596 
1385  12440 25634 18528 37973 317632 258161 
1386  14191 26455 19185 39232 327997 265826 
1387  14823 27082 19986 39732 338821 276980 

  . برحسب كيلومتر) 1
و  8107، 4075 ، 2406،  2022، 1512به ترتيب  1387و  1386 ،1385 ،1384، 1382 ،1381 هاينوري كشور در سال طول شبكه فيبر: الحظاتم

  .استبوده برداري  كيلومتر آن در حال بهره 5105، 1387 تا پايان سالكيلومتر بوده كه  11060
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  )كيلومترمدار(                             )1( 1387 پايان سال درانتقال و فوق توزيع دست اقدام طول خطوط در ) : 4-21(جدول 
  خطوط فوق توزيع   طول خطوط انتقال 

 400 نوع خط   اي نام شركت برق منطقه
 كيلوولت

230 
 كيلوولت

132 
 كيلوولت

 66 و 63
 كيلوولت

  جمع  
فيبر نوري در 
 دست اقدام

   )كيلومتر(
  1795 216 700 622 257 هوايي 
 آذربايجان 45 42 16 26 - - كابل 
  1837 232 726 622 257 جمع 

  1210 592 - 382 236 هوايي 
  اصفهان  510 163 140 - 23 -  كابل 
  1373 732 - 405 236 جمع 

 - 4114 3176 - 662 276  هوايي   باختر 
  1557 637 - 289 631 هوايي 
  تهران  - 281 253 - 28 - كابل 
  1838 890 - 317 631 جمع 

  1617 - 834 - 783 هوايي 
  خراسان  - 63 - 63 - - كابل 
  1680 - 897 - 783 جمع 

 - 1341 - 817 118 406  وايي ه  خوزستان 
  880 592 - 224 64 هوايي 
  زنجان  - 12 12 - - - كابل 
  892 604 - 224 64 جمع 

 171 470 210 - - 260  هوايي   سمنان 
 488 3564 1282 - 1452 830  هوايي   سيستان و بلوچستان 

 - 1468 562 - 906 -  هوايي   غرب 
  1823 814 274 220 515 هوايي 
  فارس  610 76 76 - - - كابل 
  1899 890 274 220 515 جمع 

 - 1306 - 406 280 620  هوايي   كرمان 
  1102 475 - 627 - هوايي 
  گيالن  - 12 12 - - - كابل 
  1114 487 - 627 - جمع 

  771 390 - 381 - هوايي 
  مازندران  - - - - - - كابل 
  771 390 - 381 - جمع 

  830 20 270 540 - هوايي 
  رمزگان ه - 10 10 - - - كابل 
  840 30 270 540 - جمع 

  494 34 100 20 340 هوايي 
  يزد  - 26 26 - - - كابل 
  520 60 100 20 340 جمع 

 3598 1484 - - - 1484  هوايي   سازمان توسعه برق ايران 
  25826 9000 3401 6723 6702 هوايي 

  جمع  5422 685 545 89 51 - ابل ك
  26511 9545 3490 6774 6702 جمع 

  . رسندهاي بعد به اتمام ميها در سالاين پروژه) 1
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  هاي انتقال و توزيع پست -8-4
ايستگاهي فرعي است كه در مسير توليد، انتقال يا توزيع انرژي الكتريكي، ولتاژ را به وسيله  برقپست 

توان الكتريكي ممكن است از ميان تعداد زيادي پست بين . دهدتر تغيير مي باالتر يا پايينترانسفورماتور به مقادير
   .كننده عبور كند و ولتاژ آن در طول مسير بارها تغيير كندنيروگاه و مصرف

شوند،  ميكنند باعث افزايش ولتاژ و به اين ترتيب كاهش جريانهايي كه از ترانسفورماتورهاي افزاينده استفاده ميپست
كنند براي افزايش ايمني، ولتاژ را كاهش داده و جريان را هايي كه از ترانسفورماتورهاي كاهنده استفاده ميدر حالي كه پست

شود و با به عبارت ديگر پست محلي است كه تجهيزات انتقال انرژي در آن نصب و تبديل ولتاژ انجام مي. دهندافزايش مي
شود در واقع كار اصلي پست، تبديل ولتاژ يا عمل سويچينگ بوده كه در بسياري ن انجام مانور فراهم مياستفاده از كليدها امكا

ترانسفورماتور دستگاهي است كه انرژي الكتريكي را در يك سيستم جريان . شودها تركيب دو حالت فوق ديده مياز پست
  .نمايد با سطح ولتاژ و جريان مورد نظر آن تبديل ميمتناوب از يك مدار با سطح ولتاژ و جريان مشخص به مدار ديگر

ها با ظرفيت هاي انتقال و بالفصل نيروگاه كيلوولت مربوط به پست400 ترانسفورماتور جديد 19، 1387در سال 
هاي انتقال و  كيلوولت مربوط به پست230 ترانسفورماتور 26مگاولت آمپر، ) 1682و بالفصل 2845انتقال ( 4527
 كيلوولت مربوط 132 ترانسفورماتور 65مگاولت آمپر، ) 600و بالفصل 3824انتقال ( 4424ها با ظرفيت  نيروگاهبالفصل
 كيلوولت مربوط به 63 و 66ترانسفورماتور  118مگاولت آمپر،  )2014انتقال  (2014هاي فوق توزيع با ظرفيت به پست

همچنين در اين سال با . برداري رسيده استت آمپر به بهرهمگاول )4043انتقال  (4043هاي فوق توزيع با ظرفيت پست
  .  مگاولت آمپر افزوده گرديد4748 كيلوولت، ظرفيت اين ترانسفورماتورها 33 و 20 ترانسفورماتور 27630افزايش 

 88645پست با ظرفيت  898توان به احداث و توسعه ، مي1387هاي در دست اقدام تا پايان سال از جمله پروژه
به  16110 و 7788، 32138 كيلوولتي و 400هاي مگاولت آمپر آن مربوط به پست 32609اولت آمپر اشاره نمود كه مگ

  .  كيلوولتي است63 و 66 و 132، 230هاي ترتيب مربوط به پست
  

  1380-87هاي تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سال) : 4-22(جدول 
 جمع  كيلوولت 33 و 20  كيلوولت66 و 63  كيلوولت132  كيلوولت230 وولت كيل400 سال

1380 98 433 479 1442 250012 252464 
1381)1(  
 انتقال

١٢٢  
٨٦ 

٥١١  
٣٨٥ 

٥٣٥  
٥٠١ 

١٥٦٤  
٢٧٧٠٧٣ ٢٧٤٣٤١ ١٥١٠  

٢٧٦٨٢٣ 

1382)1(  

 انتقال
١٣٧  
٩٤ 

٥٣٩  
٤٠٢ 

٥٦٠  
٥٢٥ 

١٦٤٦  
٢٩٤٢٠٦ ٢٩١٣٢٤ ١٥٩٠  

٢٩٣٩٣٥ 

1383)1(  

 لانتقا
١٦٨ 
١٠٣ 

٥٨٤ 
٤٢٧ 

٦٠٢ 
٥٦٦ 

١٧١٠ 
٣١٦٥٢٣ ٣١٣٤٥٩ ١٦٥٣ 

٣١٦٢٠٨ 

1384)1(  
  انتقال

١٦٧ 
١٠٢ 

٦٢٠ 
٤٦٥ 

٦٥٤ 
٦١٧ 

١٧٩٠ 
١٧٣٣ 339837 343068 

342754 

1385)1(  
  انتقال

١٩٥ 
١٠٩ 

٦٣٦ 
٤٨١ 

٦٩٤ 
٦٥٧ 

١٨٩٢ 
٣٦٧٥٦٦ ٣٦٤١٤٩ ١٨٣٤ 

٣٦٧٢٣٠ 

1386) 1(  
  انتقال

٢٢٢  
١١٦  

٦٦٣  
٥٠١  

٧٣٢  
٦٩٣  

١٩٩٠  
٣٩١٦١٨  ٣٨٨٠١١  ١٩٣٠  

٣٩١٢٥١  

1387) 1(  
  انتقال

٢٤١  
١٢٧  

٦٨٩  
٥٢٤  

٧٩٧  
٧٥٨  

٢١٠٨  
٤١٩٤٧٦  ٤١٥٦٤١  ٢٠٤٨  

٤١٩٠٩٨  

  .باشد نيز ميها نيروگاههاي بالفصل شامل پست) 1
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                              1380-87هاي  انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سالهايظرفيت ترانسفورماتورهاي نصب شده شبكه) : 4-23(جدول 
  )مگاولت آمپر(

 جمع  كيلوولت 33و  20  كيلوولت66 و 63  كيلوولت132  كيلوولت230  كيلوولت400 سال

1380 24360 52132 14018 32538 49427 172475 
1381)1(  

 پستهاي انتقال
32853 
24558 

63657 
41402 

15596 
13587 

36233 
34036 52670 201009 

166253 

1382)1(  
 پستهاي انتقال

36327 
26158 

67922 
43577 

16457 
14322 

38153 
35952 54957 213816 

174966 

1383) 1(  
  پستهاي انتقال

40184 
27070  

75115 
47212  

17934 
15655  

39997 
37968  58368  231598 

186273  

1384) 1(  
  پستهاي انتقال

41151.5 
28037.5  

78654.2 
51601  

19488 
17158.6  

42650.1 
40619.6  62954  244897.8 

200370.7 

1385) 1(  
  پستهاي انتقال

46801.5 
29632.5  

81529.7 
53816  

20818.5 
18489.1  

46018.2 
43987.2  68211  263378.9 

214135.8  

1386) 1(  
  پستهاي انتقال

53748  
31693  

84869.7 
56116  

21982.4 
19553  

49515  
47424  71253  281368.1 

226039  

1387) 1(  
  پستهاي انتقال

58274.5  
34537.5 

89293.7 
59940  

23996  
21566.6 

53549   
51458   76001  301114.2  

243503.1  

   .نيز لحاظ شده استها نيروگاههاي بالفصل  پستظرفيت) 1
  

   1387ال اي در سهاي برق منطقهبرداري شده به تفكيك شركتهاي انتقال بهرهظرفيت پست) : 4-24(جدول 
نام شركت برق  جمع كل ظرفيت   كيلوولت 230  كيلوولت400

 انتقال بالفصل  اي منطقه
جمع 
 ظرفيت

 انتقال بالفصل
جمع 
 ظرفيت

 انتقال بالفصل
جمع 
 ظرفيت

 8423 4805 3618 7423 3805 3618 1000 1000 -  آذربايجان 
 11190 7210 3980 5430 3650 1780 5760 3560 2200  اصفهان

 9635.2 6760 2875.2 7935.2 5060 2875.2 1700 1700 -  ختر با
 31481.5 20146 11335.5 18087.5 12646 5441.5 13394 7500 5894  تهران

 6662.5 3587.5 3075 160 160 - 6502.5 3427.5 3075  خراسان 
 22549 11299 11250 11551 7189 4362 10998 4110 6888  خوزستان 

 2625 2625 - 2025 2025 - 600 600 -  زنجان 
 2050 2050 - 1350 1350 - 700 700 -  سمنان 

 1810 1490 320 1810 1490 320 - - - سيستان و بلوچستان 
 5675 4075 1600 5075 3475 1600 600 600 -  غرب 

 13488 8741 4747 8193 4646 3547 5295 4095 1200  فارس 
 7165 4525 2640 3650 3410 240 3515 1115 2400  كرمان 
 4920 2840 2080 3920 1840 2080 1000 1000 -  گيالن

 8535 6205 2330 3955 3705 250 4580 2500 2080  مازندران 
 8836 6026 2810 7006 4196 2810 1830 1830 -  هرمزگان 

 2523 2093 430 1723 1293 430 800 800 -  يزد 
 147568.2 94477.5 89293.753090.7 59940 58274.529353.7 34537.5 23737  جمع 
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   1387اي در سال هاي برق منطقهبرداري شده به تفكيك شركتهاي فوق توزيع بهرهظرفيت پست) : 4-25(جدول 
نام شركت برق  جمع كل ظرفيت  كيلوولت  66 و 63 كيلوولت 132

 بالفصل  اي منطقه
فوق 
 توزيع

جمع 
 ظرفيت

 بالفصل
فوق 
 توزيع

جمع 
 ظرفيت

 الفصلب
فوق 
 توزيع

جمع 
 ظرفيت

 4333.5 4064.5 269 1057.5 1057.5 - 3276 3007 269  آذربايجان 
 6545 6066 479 6545 6066 479 - - -  اصفهان

 5162.5 5102.5 60 5162.5 5102.5 60 - - -  باختر 
 13445 13223 222 13250 13120 130 195 103 92  تهران

 8532.8 6564.8 1968 1466.4 1096.4 370 7066.4 5468.4 1598  خراسان 
 7691.2 7601.2 90 - - - 7691.2 7601.2 90  خوزستان 

 2626.5 2626.5 - 2626.5 2626.5 - - - -  زنجان 
 1028 1003 25 1028 1003 25 - - -  سمنان 

 2115.5 1847.5 268 2115.5 1847.5 268 - - - سيستان و بلوچستان 
 3067.5 3067.5 - 2752.5 2752.5 - 315 315 -  غرب 

 8337.6 7734.6 603 6982.6 6529.6 453 1355 1205 150  فارس 
 3532.4 3352 180.4 405 345 60 3127.4 3007 120.4  كرمان 
 1983.5 1873.5 110 1753.5 1753.5 - 230 120 110  گيالن

 3945.5 3945.5 - 3945.5 3945.5 - - - -  مازندران 
 3295 3295 - 2935 2935 - 360 360 -  هرمزگان 

 1903.5 1657.5 246 1523.5 1277.5 246 380 380 -  يزد 
 77545 73024.6 4520.4 53549 51458 2091 23996 21566.6 2429.4  جمع 

  
  )1( 1387پايان سال در هاي در دست اقدام  پستهاي احداث و توسعه پروژه) : 4-26(جدول 

 جمع كل ظرفيت كيلوولت  66و   63   كيلوولت132    كيلوولت230  لوولت كي400

تعداد  اي نام شركت برق منطقه
 پست

 ظرفيت
لت مگاو(

 )آمپر

تعداد 
 پست

ظرفيت 
مگاولت (

 )آمپر

تعداد 
 پست

ظرفيت 
مگاولت (

 )آمپر

تعداد 
 پست

ظرفيت 
مگاولت (

 )آمپر

تعداد 
 پست

ظرفيت 
مگاولت (

 )آمپر

 5595 80 380 26 1290 35 2055 15 1870 4  آذربايجان 
 7900 76 1695 52 - - 3255 15 2950 9  اصفهان

 8469 62 3535 43 - - 3160 14 1774 5  باختر 
 9605 98 2670 70 - - 5155 17 1780 11  تهران

 5080 69 - - 2280 58 - - 2800 11  خراسان 
 8158 76 - - 2098 44 2600 22 3460 10  خوزستان 

 3380 62 1270 41 - - 910 17 1200 4  زنجان 
 2320 12 150 4 - - 870 5 1300 3  سمنان 

 4480 63 720 41 - - 2530 19 1230 3  سيستان و بلوچستان 
 4505 51 955 24 - 3 2750 19 800 5  غرب 

 7235 97 2530 57 755 14 1920 17 2030 9  فارس 
 2300 18 - - 280 7 760 6 1260 5  كرمان 
 1250 9 100 2 - - 1150 6 - 1  گيالن

 2475 41 825 25 - - 1650 15 - 1  مازندران 
 3140 35 860 21 240 6 1410 7 630 1  هرمزگان 

 2770 26 420 12 245 6 445 3 1660 5  يزد 
 9983 23 - - 600 3 1518 7 7865 13  سازمان توسعه برق ايران

 88645 16110898 418 7788 32138176 32609204 100  جمع 
  . رسندهاي بعد به اتمام ميها در سالژهاين پرو) 1



    بخش برق

    

  

171

  

  مبادالت انرژي الكتريكي - 4- 9
. وري و كاهش مصرف انرژي در بخش برق افزايش تبادل برق ميان كشورها استيكي از راهكارهاي افزايش بهره

رساني كه در قهاي بربدين ترتيب همگام با حركت جهاني در مبادالت انرژي الكتريكي از طريق اتصال برون مرزي شبكه

هاي اخير به طور فزاينده شتاب گرفته، ايران نيز به داليل متعدد زير با كشورهاي همسايه به مبادله انرژي الكتريكي سال

  : پرداخته است

گذاري در استفاده از امكانات كشورهاي متعامل در جهت تأمين ظرفيت ذخيره و در نتيجه كاهش نياز به سرمايه –

 . ين ظرفيتكشور براي ايجاد ا

غير همزماني اوج مصرف ساالنه در زمستان و تابستان و اختالف افق، درجه حرارت، شرايط متفاوت آب و هوايي و  –

گردد زمينه تأمين انرژي پيك بار در فصل تابستان از كشورهاي اين امر موجب مي. اقليمي با كشورهاي همسايه

هاي جديد كه بار پيك هاي سنگين جهت احداث نيروگاهذاريگهمسايه فراهم گردد و در نتيجه، نياز به سرمايه

 .  كاهش يابد،نمايندفصل تابستان را تأمين مي

 . فراهم بودن امكان دسترسي به بازارها و مراكز مصرف جديد –

  .افزايش پايداري و ضريب اطمينان شبكه سراسري برق –

د ارزي، ايجاد اشتغال، صدور خدمات ضمن توسعه شبكه انتقال برون مرزي، موجب كسب درآمتبادل اين  –

هاي مناسب براي رقابت سالم و مهندسي، صدوركاال و تجهيزات برقي ساخت داخل، رونق اقتصادي و ايجاد زمينه

 .دهي خواهد شدوري و بهبود كيفيت سرويسدر نتيجه افزايش بهره

جان، ارمنستان، تركمنستان، پاكستان، ايران با كشورهاي تركيه، جمهوري آذرباي، هاي گذشتهبه طور كلي در سال

. آورده شده است) 4-30(الي ) 4-27(افغانستان و عراق مبادله انرژي الكتريكي داشته كه اطالعات بيشتر در جداول 

فصل پيك در . گيردتبادل برق ايران با توجه به اختالف فصل پرباري شبكه برق ايران با كشورهاي همسايه صورت مي

ل يافته نوار مرزي شمال كشور در فصل زمستان و در كشور ما در فصل تابستان است و بدين ترتيب در كشورهاي استقال

اختالف افق با كشورهاي همسايه شرقي و . تابستان، ايران گيرنده برق آنها و در زمستان آنها گيرنده برق ايران هستند

 موجب اصالح ضريب بار و كاهش پيك مصرف برق در كشور غربي نيز امكان تبادل برق با آنها را  فراهم كرده كه اين امر

  .شوددر ذيل به برخي از محورهاي عمده تبادل برق با كشورهاي همسايه اشاره مي. شودمي

 به 1370 در پي انعقاد قراردادي در سال 1371تبادل برق با اين كشور از سال : تبادل برق با كشور آذربايجان

قرارداد مذكور هر ساله با انجام .  الكتريكي به منطقه نخجوان آذربايجان آغاز شدمگاوات انرژي 30ش منظور فرو

هاي برق دو كشور از  مبادله فصلي انرژي الكتريكي بين شبكه1379از سال . اصالحاتي مورد تجديد نظر قرار گرفت
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ي آذربايجان به نخجوان با  ايمشلي و نيز ترانزيت مازاد برق دريافتي از جمهور- كيلوولت پارس آباد230طريق خط 

اي بر قرارداد مذكور حداكثر قدرت تحويل شده به  طي الحاقيه1381در سال .  مگاوات آغاز شد50حداكثر قدرت 

 مگاوات و حداكثر قدرت ترانزيت شده نيز 220 مگاوات، حداكثر قدرت تحويلي به شبكه ايران 100جمهوري آذربايجان 

 نيز با الحاقيه مجدد به قرارداد فيمابين حداكثر قدرت تحويلي به جمهوري 1385ل در سا .  مگاوات تعيين گرديد80

با .  مگاوات نهايي گرديد220 مگاوات و حداكثر قدرت دريافتي از جمهوري آذربايجان به ميزان85آذربايجان به ميزان 

اي تنظيم شده جان و روسيه توافقنامههاي الكتريكي ايران آذربايتوجه به چشم انداز تبادل انرژي و امكان سنكرون شبكه

  .  مگاوات خواهد رسيد800است كه به موجب آن ميزان تبادل توان الكتريكي بين سه كشور به 

مگري  - كيلوولت دو مداره اهر230 از طريق خط 1376فروش برق به اين كشور از سال : تبادل برق با كشور ارمنستان

 مگاوات آغاز 50ت به عمل آمده تبادل فصلي بين دو كشور با حداكثر توان  بر اساس توافقا1377در سال . آغاز شد

دهد ميبر طبق قرارداد تنظيم شده ايران با كشور گرجستان نيز تبادل فصلي از طريق شبكه برق ارمنستان انجام . گرديد

همچنين در . باشداوات مي مگ32 مگاوات و حداكثر توان دريافتي 50كه به موجب آن حداكثر توان تحويلي به گرجستان 

 ياداشت تفاهمي بين دو كشور ايران و ارمنستان در زمينه تهاتر برق و گاز به امضاء رسيد كه به موجب آن 1387اواخر سال 

  . مگاوات فراهم گرديد700زمينه صادرات گاز ايران به ارمنستان و صدور برق از ارمنستان به ايران به ميزان 
 50تحويل برق به تركيه به ظرفيت .  آغاز شد1375فروش برق به كشور تركيه از سال  :يهتبادل برق با كشور ترك

 ادامه داشت و پس از آن با درخواست طرف 1381 كيلوولت انجام گرفت كه تا فروردين ماه سال 154مگاوات با ولتاژ 
 تركيه و -ان به قرارداد سه جانبه ايرانتواز قراردادهاي مهم در زمينه تجارت برون مرزي برق مي. اي متوقف گرديدتركيه

تركمنستان در زمينه ترانزيت برق تركمنستان به تركيه از طريق شبكه برق ايران اشاره كرد كه از طريق خطوط انتقال با 
 از نيروگاه سيكل تركيبي خوي به شهر مرزي شكاله ) كيلوولت154با سطح ولتاژ در حال حاضر (كيلوولت  400ظرفيت 
  .باشد مگاوات مي70در حال حاضر ميزان توان الكتريكي ترانزيت برق . گيردنجام ميتركيه ا

 اتصال شبكه برق ايران به عراق عالوه بر ساير مناطق 1384بر اساس موافقتنامه سال  :تبادل برق با كشور عراق
ان انتقال از دو منطقه مذكور به تو. مرزي بين دو كشور از منطقه پيرانشهر و سردشت نيز مورد توافق دو طرف قرار گرفت

 كيلوولت پيش بيني شده اما اين توافقات هنوز 230با سطح ولتاژ )  مگاوات100از هر منطقه ( مگاوات 200ميزان 
  .ايران همچنين به دنبال ايجاد ارتباط و تبادل برق با كشورهاي حوزه خليج فارس است. عملياتي نشده است

 درصد 6/8 درصد رشد و واردات برق طي همين مدت با منفي 8/53به سال گذشته  نسبت 1387صادرات برق در سال 
تواند ناشي از وضعيت خشكسالي و در نتيجه كمبود توليد كاهش واردات در سال مورد بررسي مي. روندي نزولي داشته است

ساعت و واردات برق ون كيلووات ميلي3/3875صادرات برق در سال مورد بررسي معادل . برق در كشورهاي همسايه ايران باشد
  . ساعت بوده استميليون كيلووات 2/1684در همين سال معادل 
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  1387تا پايان سال  مشخصات خطوط مبادله انرژي الكتريكي با ساير كشورها ) :4-27(جدول 

 نام خط
  طول خط 

 )1( )كيلومتر(

ولتاژ سطح 
 )كيلوولت( خط

  نوع خطوط
 ) زميني–هوايي (

 نام شركت برق
 أ اي مبد منطقه

نام كشور 
 مقصد

       :هاي بهره برداري شده پروژه

 هوايي 230 57  )پارس آباد( مغان –ايميشلي 

 زميني  10.5 0.01  ) آذربايجان( ارس –ارس 

 هوايي (330)400 190   نيروگاه اردبيل–ايميشلي 

 هوايي 10.5 1  اردو باد –جلفا 

 آذربايجان

  گيالن  هوايي 110 19   آستاراي آذربايجان–آستارا 

جمهوري 
 آذربايجان

 230 109 )شينوهاير( آگاراك –اهر 
 230 87.2  )شينوهاير( آگاراك –سونگون 

  هوايي
 هوايي

 ارمنستان آذربايجان

 مازندران هوايي 230 300 ) نبت داغ(  بالكان –گنبد 

  هوايي 400 170   ماري –مشهد 
 هوايي 230 126  شادليق –سرخس 

  خراسان 
 تركمنستان

  كابلي –هوايي  20 1  تفتان –ميرجاوه 

  كابلي–هوايي  20 1  ماشكيل –جالق 

 هوايي 132 105  مند –جكيگور 

 پاكستان سيستان و بلوچستان

 20 120  1 هرات –تايباد 

 132 210    هرات –تربت جام 

  هوايي 
 هوايي

 خراسان

 سيستان و بلوچستان هوايي 20 -  ي فيدر فرماندار

 افغانستان

 هوايي (154)400  99.8   باش قلعه – 3خوي 

  هوايي 154 1.3   دوبيازيت تركيه–بازرگان 
 تركيه آذربايجان

  خوزستان   هوايي 400 57   حارثي –آبادان 
  هوايي  132 ( دو مداره 60 ) 120   خانقين–سرپل ذهاب 

  هوايي 400 300   دياله –كرمانشاه 
  هوايي  63 38   پنجوين –مريوان 

  غرب
  عراق

      :هاي در دست اجرا پروژه

 افغانستان خراسان هوايي 132 210 )مدار دوم(هرات   –تربت جام 

ان دنيروگاه هراز  –هريس 
  هوايي 400 412  )ارمنستان(

ان د نيروگاه هراز–جلفا
  هوايي 400 470  )ارمنستان(

  ارمنستان  آذربايجان

      :هاي مقدماتي  هپروژ

 پاكستان سيستان و بلوچستان هوايي 230 (دو مداره  70 )140  گوادر بندر –پالن 

 هوايي 230 150  سوران   –پيرانشهر 

 هوايي 230 150   سيد صادق–اورامانات 
 عراق غرب

           . باشندكليه خطوط تك مداره مي) 1
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                                  1380-87هاي ق طي سالروند واردات و صادرات بر ) :4-28(جدول 
  )ساعتميليون كيلووات(

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381 1380 سال
 3875.3 2520.0 2774.5 2759.4 1837.1 919.0 799.0 1049.0  صادرات 
 1684.2 1842.0 2541.1 2083.7 2169.6 1489.0 977.2 745.0  واردات

  
   1387 صادرات انرژي برق به خارج از كشور در سال ) :4-29(جدول 

  )ساعتمگاوات (
  جمع  عراق  افغانستان  پاكستان  تركمنستان  آذربايجان  ارمنستان  تركيه نخجوان  ماه

 342181 237464 16295 18314 86 - 17537 47252 5233 فروردين 
 292861 180762 17349 21063 71 - 19283 48394 5939ارديبهشت 

 208920 149460 16046 22224 70 - 237 14596 6287  خرداد 
 210682 142859 17053 23309 270 - 20221 - 6970  تير 

 189973 141546 18156 22111 402 - 355 - 7403  مرداد 
 238991 133266 22660 22134 342 - 14116 39483 6990  شهريور 

 278726 156372 21357 20896 349 - 22789 51534 5429  مهر 
 420349 201710 25511 17295 39 - 108247 61800 5747  آبان 
 382114 230264 32254 14783 191 - 53218 46586 4818  آذر
 415711 242833 37157 14409 150 - 69606 46726 4830  دي 

 390770 235357 35078 14721 47 - 50724 50559 4284  بهمن 
 504020 364122 26928 16599 320 - 45210 45810 5031  اسفند 
 3875298 2416015 285844 227858 2337 -421543 452740 68961  جمع 

  
   1387خارج از كشور در سال  باانرژي برق و تبادل  واردات ) :4-30(جدول 

  )ساعتمگاوات (
  )1(تبادل برق  جمع  تركمنستان   آذربايجان  ارمنستان  نخجوان ماه

 241371 100810 62328 5039 29719 3724 فروردين 
 101818 191043 125315 29283 33569 2876 ارديبهشت 

 23662 185258 102194 40643 38156 4265  خرداد 
 86621 124061 57797 44544 17301 4419  تير 

 45903- 235876 74705 56827 100072 4272  مرداد 
 38894 200097 74681 48537 72409 4470  شهريور 

 130759 147967 80172 35925 27849 4021  هر م
 341227 79122 46836 26603 1719 3964  آبان 
 337684 44430 19246 10452 10928 3804  آذر
 316961 98750 93682 210 520 4338  دي 

 191622 199148 177491 190 15768 5699  بهمن 
 426384 77636 66116 270 8082 3168  اسفند 
 2191100 1684198 980563 298523 356092 49020  جمع 

  .  باشدميعالمت منفي نمايانگر واردات انرژي برق به كشور و عالمت مثبت نمايانگر صادرات انرژي برق از كشور ) 1
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  مصرف برق    -10-4
آن را در ها و انتقال سريع آن به نقاط مختلف، اهميت استفاده از سادگي تبديل انرژي الكتريكي به ساير انرژي

 به طوريكه، در زندگي امروزي برق به عنوان يكي از مهمترين منابع تأمين انرژي محسوب .زندگي بشر افزايش داده است
اين مزيت به همراه عوامل متعدد ديگري از جمله رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي . شودمي

 و هوا، توسعه صنعتي و تجاري موجب گرديده كه دامنه مصرف انرژي در ايران ها، تغييرات آبو رفاه، واقعي نبودن تعرفه
هاي متعدد در توسعه منابع توليد، موجب گرديده كه راهكارهاي اين افزايش مصرف و وجود محدوديت. گسترش يابد

در سال . نياورداي وارد كاهش مصرف انرژي به طريقي مورد توجه قرار گيرند كه به روند توسعه و رشد كشور لطمه
 ميليون 1/165791و صنايع بزرگ حدود ) هابا احتساب برق مصرفي پااليشگاه( كل فروش برق وزارت نيرو 1387

  .  درصد بوده است6/5ساعت بود كه نسبت به سال قبل داراي نرخ رشدي معادل كيلووات
ساعت بوده توسط  كيلووات ميليون9/161057 درصد برق مصرفي كشور كه معادل 1/97در اين سال بيش از 

صنايع بزرگ نيز براي تأمين . هاي بخش خصوصي و مازاد مصرف صنايع بزرگ تأمين شده استوزارت نيرو و نيروگاه
 ميليون 0/774ساعت برق را توليد كرده و با فروش  ميليون كيلووات2/5507بخشي از انرژي مصرفي خود در حدود 

مصرف برق در ايران به . اندساعت برق به مصرف رسانده ميليون كيلووات2/4733 ساعت برق به شبكه سراسري،كيلووات
در ادامه مصرف . هاي خانگي، عمومي، تجاري، صنعتي، حمل و نقل، كشاورزي و ساير مصارف تقسيم شده استبخش

  .گيردها مورد بررسي قرار ميبرق هر يك از اين بخش
  

         1380-87هاي  طي سال)1( تأمين شده توسط وزارت نيروهاي مختلفمصرف برق بخش) : 4-31(جدول 
  )ساعتميليون كيلووات(

 جمع ساير مصارف كشاورزي حمل و نقل )2(صنعتي تجاري عمومي خانگي سال

1380  32891 11951 6394 30721 18 11079 4117 97171.0 

1381  34946 12630 6925 33456 13 12435 4671 105076.0 

1382  37967 13714 7461 36937 14 13859 4672 (3)114909.5 

1383  40564 15021 7863 40248 90 15489 5188 124462.0 

1384  44108 16350 8542 43015 108 16469 4305 132897.0 

1385  48085 18329 9320 (4)46430.2 144.2 17666 4608 144581.7 

1386  50776.7 19648.0 9952.6 49601.9 169.8 17670.0 4509.9 152329.0 

1387  52896.1 20436.9 10743.9 51459.4 245.7 21185.0 4090.9 161057.9 

  .گرددميهاي دولتي، خصوصي و برق مازاد مصرف صنايع بزرگ نيروگاهشامل برق توليدي  1387و  1386 ،1385 ،1384در سال ) 1
  .  گردد ها نيز ميشامل برق مصرفي پااليشگاه) 2
  .باشداي كرمان ميساعت ناشي از مغايرت در اطالعات فروش شركت برق منطقه ميليون كيلووات285ها به ميزان ابق اين رقم با جمع مصارف در بخشعدم تط) 3
  ت كه در كتاب آمار اي يزد اسهاي گذشته برق منطقهساعت برگشتي مالي سال ميليون كيلووات16مغايرت مذكور با كتاب آمار تفصيلي توانير به دليل وجود ) 4

   .  لحاظ شده است1385تفصيلي در سال        
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   1380-87هاي طي سالتوسط وزارت نيرو هاي مختلف در مصرف برق تأمين شده سهم بخش) : 4-32(جدول 
  )درصد(

 جمع  ساير مصارف كشاورزي حمل و نقل )1( صنعتي تجاري  عمومي  خانگي سال

1380  32.0 11.6 6.2 35.4 0.02 10.8 4.0 100.0 
1381  31.6 11.4 6.2 35.3 0.01 11.2 4.2 100.0 
1382  31.3 11.3 6.1 35.9 0.01 11.5 3.8 100.0 
1383  30.9 11.4 6.0 35.8 0.1 11.8 4.0 100.0 
1384  32.2 11.9 6.2 34.5 0.1 12.0 3.1 100.0 
1385  33.3 12.7 6.4 32.1 0.1 12.2 3.2 100.0 
1386  33.3 12.9 6.5 32.6 0.1 11.6 3.0 100.0 
1387  32.8 12.7 6.7 32.0 0.2 13.2 2.5 100.0 

  . گرددها نيز ميشامل برق مصرفي پااليشگاه) 1
  

2.5

0.2

32.8

12.7

6.7

32.0

13.2

خانگي   عمومي  تجاري   صنعتي حمل و نقل   كشاورزي   ساير مصارف 

نمودار  ( 3- 4)  : تركيب فروش برق توسط وزارت نيرو در سال         1387 (  درصد  ) 

  
  

  
متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف برق بخش خانگي در حدود  1387 الي 1380هاي طي سال :مصرف بخش خانگي

ساعت بالغ گرديد كه ميليون كيلووات 1/52896 مصرف برق در بخش خانگي به 1387در سال .  درصد بوده است0/7
 درصد گرديده 6/5اين شاخص در سال قبل معادل . باشد درصدي نسبت به سال ما قبل آن مي2/4 داراي نرخ رشد

.  بيشتر بوده است1385- 86 نسبت به دوره 1386-87هرچند كه افزايش تعداد مشتركين بخش خانگي طي دوره . است
.  هزار مشترك بوده است780 معادل 1385-86 هزار مشترك و براي دوره 837 معادل 1386-87اين افزايش براي دوره 

هاي كم مصرف و پربازده يري از المپگشايد يكي از داليل كندتر شدن روند رشد مصرف در بخش خانگي ناشي از بهره
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يع شده است كه كاهش ز ميليون شعله المپ كم مصرف تو2/50 حدود 1387در سال . كنندگان باشدتوسط مصرف
درصد از كل برق مصرفي  8/32خانگي در اين سال بخش  . مگاوات از نياز شبكه را به همراه داشته است1000حدود 

 1387ال سباشد كه سرانه مصرف برق به ازاي هر مشترك خانگي در قابل ذكر مي. كشور را به خود اختصاص داده است
  . دهد نشان ميكاهشدرصد  5/0آن ساعت بوده است كه نسبت به سال ما قبل يلووات ك9/2842حدود 

ساعت نسبت به سال ميليون كيلووات 3/791، بخش تجاري با افزايش مصرف 1387در سال  :مصرف بخش تجاري
 در 86درصد نسبت به سال  0/8رشد  ساعت برق مصرف كرده است كه با نرخميليون كيلووات 9/10743گذشته بالغ بر 

همچنين در اين سال بخش .  را به خود اختصاص داده استتأمين شده توسط وزارت نيروبرق  درصد از كل 7/6حدود 
شد كه ميانگين مصرف هر مشترك ميليون مشترك را شامل مي 8/2مجموع هزار مشترك، در  147تجاري با افزايش 

، 1387در سال .  رشد داشته است1386 درصد نسبت به سال 3/2كه  ساعت بودهاتكيلوو 9/3816اين بخش در حدود 
 مگاوات از نياز شبكه 154هاي پرمصرف با هدف كاهش آوري المپ هزار مشترك تجاري جهت جمع125با بيش از 

  . همكاري به عمل آمد
هاي دولتي، مراكز تحقيقاتي، ها، مؤسسات و سازماناين بخش به طور كلي شامل وزارتخانه :مصرف بخش عمومي
ها، مراكز درماني و نيكوكاري، روشنايي معابر اختصاصي، مصارف مذهبي، بيمارستان و آموزشي، فرهنگي، ورزشي

. شودها ميهاي فروش سوخت و گرمابهها و فضاهاي سبز، جايگاههاي مسكوني و غير مسكوني، آرامگاهاشتراكي ساختمان
درصد نسبت  0/4معادلكه با رشدي بوده ساعت يليون كيلووات م9/20436ومي بالغ بر  مصرف بخش عم1387در سال 

 850تعداد مشتركين اين بخش  .درصد از كل مصرف برق كشور را به خود اختصاص داده است 7/12به سال ما قبل آن، 
بت به سال قبل  كيلووات ساعت بوده كه نس4/24057باشد و متوسط مصرف هر مشترك اين بخش هزار مشترك مي

 مگاوات 314 استان كشور منجر به 9 با تغيير ساعت كار ادارات دولتي در 1387در سال .  درصد كاهش داشته است6/3
 مگاوات از نياز 10 ساختمان دولتي با هدف كاهش 3000همچنين . كاهش نياز مصرف در پيك بعد از ظهر شبكه گرديد

  .مصرف شبكه مورد ارزيابي قرار گرفت
 درصد از كل فروش برق وزارت نيرو پس از بخش 0/32، بخش صنعت با 1387در سال  : بخش صنعتمصرف

با اين وجود الزم به ذكر است كه چنانچه برق . كننده برق تأمين شده توسط وزارت نيرو بوده استخانگي، دومين مصرف
نگاه مصرف بخش صنعتي بيشتر از مصرفي صنايع بزرگ را كه توسط خود صنايع توليد شده، در نظر گرفته شود، آ

صنايع آهن، فوالد، مس، پتروشيمي، سيمان، قند و شكر و نساجي از جمله صنايع با . مصرف بخش خانگي خواهد بود
مصرف باالي برخي از صنايع بزرگ كشور، آنها را بر آن داشته است كه براي تأمين بخشي . باشندمصرف باالي انرژي مي

هاي  توليد ناويژه برق در نيروگاه1387در سال . هاي اختصاصي كننددام به ساخت نيروگاهاز انرژي مصرفي خود اق
ها در سال مذكور بالغ خودمصرفي اين نيروگاه. ساعت بوده است  ميليون كيلووات5/6090اختصاصي صنايع بزرگ حدود 

 0/774ساعت بوده كه  ميليون كيلووات3/5507توليد ويژه صنايع، معادل . ساعت گرديده است ميليون كيلووات3/583بر 
 ميليون 2/4733به عبارتي مصرف برق اين صنايع . اندساعت آن را نيز به شبكه سراسري فروختهميليون كيلووات
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در سال ) هابا احتساب برق مصرفي پااليشگاه(بدين ترتيب كل برق مصرفي در بخش صنعت . ساعت بوده استكيلووات
ساعت آن را تأمين  ميليون كيلووات4/51459ساعت گرديد كه وزارت نيرو حدود  ميليون كيلووات6/56192 بالغ بر 1387

 درصد 3/0 هزار مشترك بوده كه نسبت به سال قبل آن 165در اين سال تعداد مشتركين بخش صنعت . نموده است
 2/312465 معادل 1387سال اين در حالي است كه  متوسط مصرف برق هر مشترك صنعتي در . كاهش رشد داشته است

با توجه به آنكه در آمار شركت توانير مشتركين .  درصد رشد داشته است2/4كيلووات ساعت است و نسبت به سال قبل آن 
شوند، بنابراين براي محاسبه سرانه مصرف هر مشترك بخش صنعت نيز بخش حمل و نقل در بخش صنعت لحاظ مي
از جمله اقدامات انجام شده در زمينه كاهش . گردد حمل و نقل محاسبه ميمصرف بخش صنعت با احتساب مصرف بخش

 شهريورماه اشاره 15 تيرماه لغايت 15توان به اجراي برنامه تعطيالت ساليانه صنايع از مصرف انرژي در بخش صنعت مي
از نياز مصرف شبكه ) اد ماه مرد6( در روز پيك 534 مرداد و 27 مگاوات در روز 731كرد كه در پي آن كاهش غير همزمان 

 4سوخت مولدهاي موجود و آماده به كار صنايع به منظور فعاليت آنها در  همچنين تأمين .سراسري را به دنبال داشت
  . ماه تابستان گرديد3 مگاوات از نياز مصرف شبكه سراسري در مدت 200ساعت پيك شبكه كه اين امر سبب كاهش 

  
   1387هاي صنايع بزرگ كشور در سال  نيروگاه داخليمصرف  وتوليد انرژي) : 4-33(جدول 

قدرت اسمي   نام و نوع نيروگاه
  )مگاوات(

  توليد ناويژه 
  )مگاوات ساعت(

   مصرف داخلي
  )مگاوات ساعت(

   )1(توليد ويژه
  )مگاوات ساعت(

 - - - 20  گازي –تراكتور سازي تبريز 
 - - - 70   گازي –پتروشيمي تبريز 

 715727 46207 761934 139   بخاري -: ن  اصفهانذوب آه
 23559 90 23649 26   گازي -                            

 1211710 89652 1301362 210   بخاري –: فوالد مباركه اصفهان 
 651248 1667 652915 108  گازي  –                               

 - - - 252   گازي –پتروشيمي رازي  خوزستان 
 1692201 421017 2113218 585   گازي– )2(پتروشيمي فجر خوزستان 

 527918 3187 531105 738   گازي– )2(پتروشيمي مبين فارس
 91374 8471 99845 24    بخاري –: مس سرچشمه كرمان

 584905 12930 597835 130  گازي   –                              
 5785 35 5820 40   گازي-چادرملو يزد 
 2813 17 2830 318  پارس جنوبي 

 5507240 583273 6090513 2660  جمع صنايع بزرگ 
  .ساعت به شبكه سراسري كشور فروخته شده است ميليون كيلووات774ساعت توليد ويژه صنايع بزرگ،  ميليون كيلووات2/5507، از  1387در سال ) 1
  . گرددشامل مبادله با توانير و مصارف صنايع پتروشيمي منطقه ميو فجر و مبين كلي بوده  توليد پتروشيمي) 2
  

 افزايش جمعيت و تراكم در شهرهاي بزرگ و همچنين آلودگي وسيع هواي شهرها به :مصرف بخش حمل و نقل
 در .ناپذير كرده استهاي فسيلي، استفاده از برق براي جابجايي مسافر در شهرها را امري اجتنابواسطه مصرف سوخت
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شود؛ و در شهرهاي حال حاضر تنها در شهر تهران از برق به عنوان نيروي محركه در بخش حمل و نقل استفاده مي
در تهران شركت واحد اتوبوسراني تهران و . باشدآهن شهري در حال اجرا ميهاي راهمشهد، اصفهان، شيراز و تبريز پروژه

آهن  شركت راه1387در سال . باشندخش حمل و نقل برقي فعال ميآهن شهري تهران و حومه در بحومه و شركت راه
 كيلوولت و يك پست با ولتاژ 20/63 پست با ولتاژ 5( پست برق فشار قوي 6شهري تهران و حومه با در اختيار داشتن 

يون  ميل5/233  در حدود 5 و 4، 2، 1 دستگاه قطار در خطوط 83جهت تأمين نيرو محركه )  كيلوولت2/230 × 25
ساعت  ميليون كيلووات3/12همچنين شركت واحد اتوبوسراني و حومه نيز در حدود . ساعت برق مصرف نموده استكيلووات

 7/245  در مجموع معادل1387ميزان مصرف برق در بخش حمل و نقل در سال . را در اين بخش به مصرف رسانده است
دهنده توسعه شبكه حمل و  درصد رشد داشته كه نشان7/44ن قبل آ سال ما ساعت بوده كه نسبت بهميليون كيلووات

  .نقل برقي كشور است
  

                      1380-87هاي  حمل و نقل برقي طي سال بخش مصرف برق در زير) : 4-34(جدول 
  ) ساعتهزار كيلووات( 

 جمع مترو اتوبوس برقي شرح/ سال 

1380 6343 11431 17774 
1381  5743 7601 13344 
1382  4667 9662 14329 
1383  7743 82000 89743 
1384  7689 100670 108359 
1385  9002.9 135178 144181 
1386  5949.2 163890 169839.2 
1387  12251.8 233476 245727.8 

  
مصرف اين بخش شامل برق مصرفي براي پمپاژ آب كشاورزي و پرورش آبزيان در آبهاي  :مصرف بخش كشاورزي

درصد از كل  2/13حدود ساعت در  ميليون كيلووات0/21185 بخش كشاورزي با مصرف 1387 در سال. باشدخلي ميدا
 درصد 9/19 معادل 1386مصرف برق در اين بخش نسبت به سال . اختصاص داده استفروش وزارت نيرو را به خود 

هزار مشترك بوده كه نسبت به سال قبل  174در سال مورد بررسي تعداد مشتركين بخش كشاورزي . رشد داشته است
 كيلووات ساعت و 3/122002همچنين متوسط مصرف هر مشترك در اين بخش معادل .  درصد رشد داشته است15آن 

حلقه چاه كشاورزي به   هزار3/155 بيش از 1387تا پايان سال .  درصد بوده است0/4قبل آن  رشد آن نسبت به سال ما
هاي توان به كاهش آلودگيهاي آب كشاورزي ميدار كردن چاهاز علل و مزاياي برق. اندههاي برقي مجهز گرديدپمپ

هاي برقي نسبت به ديزلي، كاهش هاي فسيلي، سهولت استفاده از پمپمحيطي ناشي از عدم استفاده از سوختزيست
نسبت به گازوئيل ) هاوخت نيروگاهبه عنوان س(هاي كشاورزي با توجه به اختالف قيمت جهاني گاز قابل مالحظه هزينه

هاي آب زيرزميني به جهت و در نهايت امكان كنترل ميزان آب برداشتي از سفره) هاي ديزليبه عنوان سوخت پمپ(
   .داردبندي استاني بيان ميدار شده را با تقسيمهاي كشاورزي برقاطالعات چاه) 4-35(جدول . نصب كنتور اشاره كرد
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   1386تا پايان سال دار شده برقكشاورزي هاي چاه) : 4-35(جدول  
 )ساعتميليون كيلووات(مصرف انرژي  )حلقه(دار شده  هاي برقتعداد چاه هاي توزيع نيروي برق شركت

 62.2 1145 استان اردبيل
 326.8 5680 استان آذربايجان شرقي
 360.6 8558 استان آذربايجان غربي

 71.0 873 شهرستان تبريز
 1769.2 14129 استان اصفهان

 477.4 6001 شهرستان اصفهان
 339.0 2746 استان چهارمحال و بختياري

 233.3 3213 استان لرستان
 759.7 4251 استان مركزي
 790.6 5777 استان همدان

 224.1 779 غرب استان تهران
 360.3 1355 نواحي استان تهران

 217.9 848 استان قم
 3278.0 7414 وياستان خراسان رض

 401.7 1601 استان خراسان جنوبي
 212.4 1117 استان خراسان شمالي

 299.5 892 شهرستان مشهد
 64.4 1569 استان خوزستان
 0.4 5 شهرستان اهواز

 15.5 910 استان كهگيلويه و بويراحمد
 295.3 3614 استان زنجان
 524.0 2077 استان قزوين
 489.3 1724 استان سمنان

 190.2 4226 سيستان و بلوچستان
 114.0 931 استان ايالم

 222.8 4360 استان كردستان
 260.3 4075 استان كرمانشاه
 88.4 1901 استان بوشهر
 2483.0 16083 استان فارس

 871.4 9908 شهرستان شيراز
 1811.6 5994 جنوب استان كرمان 
 1480.4 2975 شمال استان  كرمان

 37.5 4894 استان گيالن
 96.3 12398 استان مازندران

 15.6 1660 غرب استان مازندران
 190.2 3113 استان گلستان

 316.8 4400 استان هرمزگان
 448.6 2103 استان يزد

 20199.7 155299  جمع 
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دان روشنايي معابر جهت رفاه شهرون. گردد ساير مصارف تنها شامل روشنايي معابر مي1387در سال  :ساير مصارف
 معابر در ميزان مصرف روشنايي. شودو همزمان با اوج مصرف شبكه از زمان غروب خورشيد تا زمان طلوع آن برقرار مي

اين . داشته استكاهش   درصد3/9 ساعت بوده كه نسبت به سال قبل بالغ بر كيلووات ميليون9/4090  حدوداين سال
 درصد 1/17 هزار مشترك بوده و نسبت به سال قبل آن 71، 1387درحالي است كه تعداد مشتركين اين بخش در سال 

آوري بخشي از انشعابات و جلوگيري از استفاده غير توان به جمعاز علل كاهش مصرف در اين بخش مي. رشد داشته است
كه در  مگاوات از نياز مصرف شب196سازي روشنايي معابر موجب كاهش همچنين متعادل. مجاز از شبكه برق اشاره كرد

  .  ساعات پيك بار شده است
هاي صنعتي و اقتصادي از عوامل تأثيرگذار در مصرف برق  تعداد جمعيت و حجم فعاليت:مصرف استاني برق

 درصد از برق 6/17ساعت برق به تنهايي  ميليون كيلووات28356اي كه استان تهران با مصرف به گونه. باشدها مياستان
ساعت  ميليون كيلووات18952استان خوزستان با مصرف . ارت نيرو را به مصرف رسانده استمصرفي تأمين شده توسط وز

 خراسان هاي اصفهان وبه غير از استان. هاي بعدي قرار دارندساعت در رتبه ميليون كيلووات16923و اصفهان با مصرف 
ها استان ، در مورد ساير بخشهاي صنعت و كشاورزي هستندرضوي كه داراي بيشترين ميزان مصرف برق در بخش

  .تهران باالترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داده است
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نمودار  ( 4- 4)  : فروش برق وزارت نيرو در سال       1387 به تفكيك استان ها   

  
  



          

  

  

  1387ترازنامه انرژي سال   182

  

  

                 1387استان در سال و به تفكيك بخش  )1(وزارت نيروبرق فروش ) : 4-36(جدول  
  ) ساعتميليون كيلووات( 

 جمع روشنايي معابر كشاورزي )2(صنعتي تجاري عمومي  خانگي بخش /استان

 5191.1 123.0 447.0 1761.9 385.9 621.0 1852.3 آذربايجان شرقي 
 3414.3 130.0 384.8 680.8 229.0 485.4 1504.3 آذربايجان غربي

 1255.1 68.0 83.1 313.3 93.4 163.4 534.0 اردبيل
 16923.1 269.0 2246.6 9433.3 686.7 1101.4 3186.1 اصفهان

 844.8 41.0 115.6 103.2 41.8 170.4 372.8  ايالم 
 3503.6 50.0 82.3 374.6 208.5 553.2 2234.9  بوشهر 
 28355.6 800.0 725.5 7002.6 3910.5 5333.7 10583.3  تهران 

 1234.9 49.0 338.8 272.4 52.0 141.2 381.4 چهارمحال و بختياري
 1157.6 48.0 401.7 227.0 45.6 157.0 278.3   جنوبي خراسان
 11427.8 379.0 3604.4 2468.3 638.1 1225.8 3112.2  رضوي خراسان
 1132.8 35.0 212.4 366.2 46.9 132.7 339.6  شمالي خراسان

 18952.3 214.0 756.7 7176.2 1057.7 2639.5 7108.3  خوزستان 
 2055.2 70.0 295.3 1002.6 68.8 175.0 443.6  زنجان 
 2302.4 53.0 513.9 1068.8 75.2 215.1 376.5  سمنان 

 3432.2 176.0 326.8 330.8 200.4 926.6 1471.6  سيستان و بلوچستان
 9674.0 206.0 3355.1 1741.4 493.0 1085.3 2793.1  فارس 
 3125.0 70.0 527.5 1589.2 112.7 187.8 637.8  قزوين 

 2005.0 47.0 318.1 556.0 166.4 210.9 706.6  قم 
 1495.1 45.0 222.8 165.1 84.6 210.4 767.2  كردستان 

 6492.8 150.0 2606.5 831.4 266.8 977.1 1660.9  كرمان 
 2112.8 82.0 279.2 310.0 118.0 351.5 972.2  كرمانشاه 

 919.4 15.0 43.7 333.4 39.0 106.3 382.0  كهگيلويه و بويراحمد
 1962.6 62.0 200.5 359.0 134.9 246.3 959.9  گلستان 

 3481.7 142.0 46.0 958.3 315.6 425.9 1594.0  گيالن 
 2155.0 105.0 247.5 794.0 80.7 203.7 724.1  لرستان 

 5232.1 203.0 200.2 1543.9 426.9 630.3 2227.8  مازندران 
 6513.0 145.0 831.4 4290.2 122.6 309.8 814.0  مركزي 

 7566.6 94.9 316.8 2614.1 415.4 861.0 3264.4  )3(هرمزگان  
 2813.9 134.0 852.0 511.6 96.5 342.3 877.4  همدان 

 4326.2 85.0 602.7 2525.5 130.4 247.1 735.5  يزد
 161057.9 4090.9 21185.0 51705.2 10743.9 20436.9 52896.1  جمع

    .گردد نيز ميو پااليشگاه  حمل و نقل شامل بخش) 2                     . گرددشامل برق توليدي بخش خصوصي نيز مي) 1
  .در استان هرمزگان لحاظ گرديده استجزيره كيش مصرف ) 3
  
  مشتركين  برق -11-4

هاي خانگي، عمومي، تجاري، صنعتي، كشاورزي و روشنايي مشتركين برق در ايران با توجه به نوع مصرف به بخش
تعداد . اند بخش حمل و نقل در بخش صنعت محسوب گرديدهقابل ذكر است كه مشتركين. اندبندي شدهمعابر تقسيم
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هزار  22610به ) بدون احتساب مشتركين روشنايي معابر(هزار مشترك  1068 با افزايش 1387مشتركين برق در سال 
 18606در اين سال بخش خانگي با . باشددرصد رشد مي 0/5مشترك بالغ گرديد كه نسبت به سال قبل از آن داراي 

هزار  837همچنين بخش خانگي با افزايش .  درصد از كل مشتركين را به خود اختصاص داده است3/82مشترك هزار 
 .اندهزار مشترك داراي بيشترين افزايش مشتركين نسبت به سال قبل بوده 147مشترك و بخش تجاري با افزايش 

 و 3/15ومي اختصاص دارد كه به ترتيب هاي كشاورزي و عمبيشترين ميزان رشد مشتركين نسبت به سال قبل به بخش
  .اند درصد رشد داشته9/7

درصد مشتركين از لحاظ تعداد مشتركين در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن به ترتيب  5/23استان تهران با 
  .دگيرنهاي بعدي قرار مي از كل مشتركين در رتبه درصد5/7 درصد و اصفهان با 9/7خراسان رضوي با هاي استان

  
                                 1380-87هاي  طي سالتعداد مشتركين برق به تفكيك نوع تعرفه) : 4-37(جدول 

  ) هزار مشترك( 
 جمع )1( معابر كشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي سال 

1380  13683 523 1970 91 78 - 16345 
1381  14377 558 2030 99 89 18 17153 
1382  15041 599 2120 110 106 23 17976 
1383  15719 634 2216 121 116 30 18806 
1384  16398 677 2314 132 127 37 19648 
1385  16989 749 2531 152 138 47 20559 
1386  17769 787 2668 166 151 61 21542 
1387  18606 850 2815 165 174 71 22610 

  . نايي معابر به طور كامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده استها كنتور مربوط به روشچون در اكثر شركت) 1
  

0.8
82.3

3.8

12.4

0.7

خانگي   عمومي  تجاري   صنعتي كشاورزي  

نمودار  ( 5- 4)  : تركيب مشتركين برق كشور در سال       1387 (  درصد  ) 

  
  



          

  

  

  1387ترازنامه انرژي سال   184

  

  

  ) مشترك(                                                                    1387مشتركين برق به تفكيك بخش و استان در سال  : )4-38(جدول 

 كشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي بخش/استان
روشنايي 

 )1(معابر
 جمع

 1160999 3386 8642 11348 171383 34128 935498 آذربايجان شرقي 
 796481 3874 8867 4784 100634 18584 663612  آذربايجان غربي

 351843 1307 1173 2464 41183 8892 298131 اردبيل
 1702796 8999 20130 24892 228176 47076 1382522 اصفهان

 141332 855 986 1443 13670 5405 119828  ايالم 
 261285 359 1857 1240 33646 7869 216673  بوشهر
 5315471 5 3448 31841 757929 328170 4194083  تهران 

 227396 1286 2733 1882 22043 6330 194408  چهارمحال و بختياري
 206212 1699 1659 1618 18411 7004 177520 خراسان جنوبي 

 1785411 10227 10571 12034 218536 51525 1492745  خراسان رضوي 
 219003 1451 1117 1018 21366 6252 189250  خراسان شمالي 

 947318 6141 2764 3479 113603 24320 803152  خوزستان 
 276582 1701 3614 2644 29662 9149 231513  زنجان 
 235257 1200 2136 4088 30514 10279 188240 سمنان 

 460705 - 4959 1742 47937 14137 391930 سيستان و بلوچستان
 1253255 7099 25991 10024 138327 32938 1045975  فارس 
 371795 1816 2111 4483 38150 17625 309426  قزوين 

 350033 31 825 4014 49736 4862 290596  قم 
 390392 1070 4360 2071 36914 7873 339174  كردستان 

 721519 5650 8314 2986 71009 19233 619977  كرمان 
 497670 1815 4075 2649 54233 12512 424201  كرمانشاه 

 144636 615 1268 643 11333 4847 126545  كهگيلويه و بويراحمد
 442236 - 4356 1701 48836 16532 370811  گلستان 

 923280 6373 4794 6133 139742 37581 735030  گيالن 
 406637 - 3001 2481 35883 10143 355129  لرستان 

 1202581 1354 16918 7883 138841 45727 993212  مازندران 
 482172 855 5584 3975 44292 14846 413475  مركزي 

 402755 1835 4401 1663 48997 17792 329902  )2(هرمزگان 
 499829 - 7313 2846 55005 15656 419009  همدان 

 432722 - 5677 5406 54838 12217 354584  يزد 
 22609603 71003 173644 165475 2814829 849504 18606151  جمع

  . ها كنتور مربوط به روشنايي معابر به طور كامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده استچون در اكثر شركت) 1
  . گردد نيز ميشامل منطقه كيش) 2
  

  مطالعه بار  -12-4
آبي برق  درصدي توليد2/72 شاهد خشكسالي و كاهش بارش در كشور بوديم كه نتيجه آن رشد منفي 1387در سال 

هاي زيرزميني و گرماي نسبي هوا مصرف برق در از طرفي نيز به دليل پايين رفتن سطح آب .كشور در اين سال بوده است
در اين شرايط مجموعه صنعت برق .  درصد رشد يافت9/19هاي كشاورزي  افزايش مصرف چاهبخش كشاورزي به دليل

هاي مختلف و با مديريت مناسب مخازن و سدها و استفاده حداكثر از توليد حرارتي توانست با اعمال مديريت مصرف در بخش
رساني كشور ن ترتيب، سيستم مديريت برقبدي. هاي چرخشي با كمترين مشكالت از فصل تابستان گذر كندو اعمال خاموشي

باشد، دار تأمين برق مصرفي كشور ميسازي برق، عهدهكه همواره با توجه به نياز مشتركين و در نظر گرفتن عدم امكان ذخيره
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 كنندگان انرژي الكتريكي و ارائه يك الگوي مصرف جهتهاي مديريت بر مصرفمديريت مصرف برق را به همراه اعمال روش
ها به اين روش. افزايش راندمان انرژي از طريق كاهش پيك بار سيستم يا افزايش ضريب بار شبكه را مورد توجه قرار داده است

  . گردند تا بتوانند با هزينه كمتر و كارآيي بيشتر به حد مطلوبيت در زمينه مصرف برق دست يابنداي اعمال ميگونه
. دهدكنند پيك بار توليدي رخ ميها با حداكثر قدرت توليدي خود كار مييروگاهدر زمان وقوع پيك مصرف ساليانه كه ن

 ضريب بار توليدي 1387در سال . دهد را نشان مي1365-87هاي توزيع فراواني زمان وقوع اوج بار توليدي سال) 4-39(جدول 
 اين در حالي است كه اين رشد در سال . درصد رشد داشته است8/5 درصد رسيد كه نسبت به سال گذشته 2/71برق كشور به 

  . وري شبكه برق تلقي شودتواند به معناي افزايش بهرهافزايش ضريب بار كشور مي.  درصد بوده است1/2 معادل 1386
در يك سيستم برق كامالً به هم پيوسته، حداكثر بار  :حداكثر بار توليدي همزمان شبكه سراسري و كل كشور

با در (، ماهيانه و ساليانه عبارت است از مجموع بار مناطق در لحظه حداكثر بار سيستم به مگاوات همزمان روزانه، هفتگي
و در مواردي كه سيستم به هم پيوسته كل كشور را پوشش ندهد، حداكثر بار همزمان از ) گرفتن تلفات شبكه نظر

  . آيد به دست ميمجموع بار حداكثر شبكه به هم پيوسته و بار مناطق مجزا، به طور همزمان
حداكثر بار غير همزمان نيز عبارتست از مجموع حداكثر بار مناطق مختلف به مگاوات، كه شامل حداكثر بار همزمان 

با توجه . وابسته به سيستم به هم پيوسته و حداكثر بار مناطق مجزا در يك دوره زماني مانند روز، هفته، ماه و سال است
طق مختلف مجموع حداكثر بارهاي غير همزمان از حداكثر بار همزمان كل كشور بيشتر به اختالف ساعت پيك بار منا

 مگاوات 34270 و حداكثر بار همزمان كل كشور 34169 حداكثر بار توليدي شبكه سراسري 1387در سال . باشدمي
 بوده و اين در حالي  درصد8/4 حدود 1386نرخ رشد حداكثر بار توليدي در پيك همزمان كل كشور در سال . بوده است

هاي برق حداكثر بار غير همزمان در بين شركت.  درصد برخودار بوده است9/0 از رشد منفي 1387است كه در سال 
  . رخ داده است4/7020اي تهران است كه در تيرماه و به ميزان  مربوط به برق منطقه1387اي در سال منطقه
  

  1365-87هاي  اوج بار توليدي طي سالتوزيع فراواني زمان وقوع) : 4-39(جدول  
 تعداد اتفاق  سال  دوره زماني 

 1 65  تير 20 ـ 11
 8 ٫66 ٫67 ٫68 ٫69 ٫76 ٫77 ٫79 87  تير 31 ـ 21

 2 72 و 81  مرداد 10 ـ 1
 8 80٫78٫74٫71٫70 82٫ 86٫84٫   مرداد20 - 11
 2 73 و 75   مرداد31 ـ 21

 2  83 و 85   شهريور10 -1
  

  حداكثر توان توليدي همزمان در شبكه سراسري و خارج از شبكه و ضريب بار توليدي ) : 4-40(ول جد 

 سال
شبكه سراسري 

 )مگاوات(
خارج از شبكه 

 )مگاوات(
  جمع

 )مگاوات(
 ماه وقوع پيك

ضريب بار كل كشور 
 )درصد(

 64.9  مرداد 21853 63 21790  1380
 66.9  مرداد 23494 80 23414  1381
 65.2  مرداد 26216 76 26140  1382
 67.2  مرداد 27600 80 27520  1383
 66.1  مرداد  30694 85 30609  1384
 65.9  شهريور  32997 86 32912  1385
 67.3  مرداد  34583 103 34480  1386
 71.2  تير 34270 101 34169  1387



          

  

  

  1387ترازنامه انرژي سال   186

  

  

  بكه سراسري و كل كشوردر شتوان توليد شده همزمان روند تغييرات فصلي اوج بار ) : 4-41(جدول 

 شرح/ فصول سال 
اوج بار شبكه سراسري 

 )مگاوات(

تاريخ اوج بار شبكه 
 سراسري

  اوج بار همزمان 
 )مگاوات(كل كشور 

تاريخ اوج بار كل 
 )همزمان(كشور 

      بهار

  خرداد 20447  خرداد 20389  1380
  خرداد 21765  خرداد 21695  1381
  خرداد 24494  خرداد 24431  1382
  خرداد 26004  خرداد 25938  1383
  خرداد 28674  خرداد 28604  1384
  خرداد 31168  خرداد 31090  1385
  خرداد 33245  خرداد 33152  1386
  خرداد 32316  خرداد 32226  1387

       تابستان 
  مرداد 21853  مرداد 21790  1380
  مرداد 23494  مرداد 23414  1381
  مرداد 26216  مرداد 26140  1382
  مرداد 27600  مرداد 27520  1383
  مرداد 30694  مرداد 30609  1384
  شهريور  32997  شهريور  32912  1385
  مرداد 34583  مرداد 34480  1386
  تير 34270  تير  34169  1387

       پاييز 
  مهر 19997  مهر 19941  1380
  مهر  22243  مهر 22169  1381
  مهر 23083  مهر 23023  1382
  مهر  25067  مهر 25002  1383
  مهر 28048  مهر 27975  1384
  مهر  29594  مهر 29511  1385
  مهر  30204  مهر  30106  1386
  مهر  31245  مهر  31150  1387

       زمستان 
  بهمن 19391  بهمن 19354  1380
  بهمن 20902  بهمن 20861  1381
  اسفند  22720  اسفند  22682  1382
  اسفند 23766  اسفند 23727  1383
  اسفند 25945  اسفند 25905  1384
  دي  26806  دي  26766  1385
  دي  28415  دي  28366  1386
  دي 28724  دي 28671  1387
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  )مگاوات(           اي  هاي برق منطقهشركتتوليدي در پيك همزمان كل كشور به تفكيك حداكثر بار ) : 4-42(جدول   

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381 1380 نام مناطق
 2233 1519 1748 1603 1104 1109 1093 1472 آذربايجان
 2400 2257 2870 2359 2440 2435 2410 1889.5  اصفهان
 2202 2208 1973 2206 2213 2217 2221 1389 باختر
 6441 6697 6604 6229 5404 4756 4845 4691 تهران

 2799 2751 2395 2247 2272 2325 1976 1768 خراسان
 3650 6867 7637 6801 5615 4535 3439 2909 خوزستان  

 - - - - - - - 599 زنجان
 7 - - - - - 8 223 سمنان

 534 465 466 455 395 369 330 353.5 و بلوچستان سيستان
 1098 1046 1074 635 646 640 321 707 غرب
 2538 2018 1642 1630 1634 1662 1193 1806.5 فارس
 1190 907 920 824 936 919 716 828 كرمان
 91 90 75 75 63 59 51 46 كيش
 1440 1463 1058 1272 1521 1538 1547 633  گيالن

 2083 2086 1908 1928 1938 1996 1928 1134  مازندران
 1918 1882 1870 1527 765 1025 792 781  هرمزگان

 475 429 337 310 328 289 265 339.5  يزد
 609 511 420 470 326 342 355 284  صنايع

 2268 1385 742 (1) 302 (1) ● ● ● ●  بخش خصوصي 
 33976 34581 32997 30754 27600 26216 23494 21853  كل كشور 

  . باشند   ارقام در دسترس نمي•                                                      . در رقم كل كشور اين رقم لحاظ نشده است) 1
  

هاي مصرفي صنايع در روز حداكثر نياز مصرف شبكه سراسري به تفكيك شركتاكثر بار حد) : 4-43(جدول 
  )مگاوات(    1380-87هاي اي طي سالبرق منطقه

 نام شركت 
روز حداكثر پيك 

 سال صنايع
15/5/1380 12/5/1381 18/5/1382 4/6/1383 17/5/1384 4/6/1385 16/5/1386 6/5/1387 

 160 159 160 160 154 162 153 150 ذوب آهن 
 اصفهان  483 555 393 369 390 344 183 284 فوالد مباركه 

 96 89 81 16 10 - - -  فوالد صبا 
 باختر  21 14 32 32 50 32 18 -  ازنا 

 269 194 238 252 258 258 266 260 ايرالكو 
 84 6 80 86 12 7 5 -  فوالد  خراسان 

 124 352 140 29 120 158 - 70  صنايع فوالد
 خوزستان  157 114 109 102 87 55 40 72  نورد اهواز 

 NGL  - - - 6 17 14 7 7 300 1گازمايع 
 30 - 30 - 26 - 28 31  فروسليس  سمنان 

 كرمان  185 189 162 141 154 86 77 82  سرچشمه 
 26 19 21 19 15 22 - - گل گهر 

 212 156 226 239 192 122 116 76  المهدي  هرمزگان 
 NGL  - - - 19 1 6 14 12 200 1گازمايع  فارس 

 115 84 88 62 64 79 56 44  چادر ملو  يزد 
 1981 1952 1780 1525 1557 1325 942 1069  جمع صنايع
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  1387در سال  اي و زمان وقوع آن هاي برق منطقه حداكثر بار غيرهمزمان مصرفي كل كشور به تفكيك شركت ) :4-44(جدول 
 زمان )مگاوات(حداكثر بار غيرهمزمان  استان/ اي  ق منطقهشركت بر

 مرداد 2162.1 آذربايجان 

 خرداد  2610.6 اصفهان 
 مرداد  2100.0 باختر
 تير  7020.4 تهران

 مرداد  2701.5 خراسان 
 شهريور  5637.5  خوزستان 

 مرداد  1074.2  زنجان 
 مرداد 378.2  سمنان 

 تير  806.0  سيستان و بلوچستان 
 مرداد  1180.2  غرب 
 مرداد  3089.9  فارس

 مرداد 1423.3  كرمان 
 شهريور  994.9  گيالن

 مرداد  2141.4  مازندران 
 مرداد  1738.4  هرمزگان 

 خرداد  635.2  يزد
  تير 135.4  آب و برق كيش 

  
داكثر نياز مصرف را براي فصول  ساعته بار در دو روز حداقل و ح24، منحني تغييرات )4- 9(الي ) 4-6(نمودارهاي 

شود در تمامي فصول، نياز مصرف از ها مالحظه ميطور كه از اين منحنيهمان. دهند نشان مي1387مختلف سال 
 با يك 15 الي 14سپس ميزان بار تا حدود ساعت . يابد صبح كاهش مي7 تا 6 نيمه شب تا حدود ساعت 24ساعت 

 به اوج 22تا  20هاي در نهايت بين ساعت. يابدكاهش مي 20 تا 16هاي  بين ساعتافزايش نسبي همراه بوده و مجدداً
  . باشدرسد، كه اين محدوده زماني همان ساعات پيك روزانه ميمطلق خود مي
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در روز حداكثر نياز مصرف      1387/03/29
در روز حداقل نياز مصرف      1387/01/02

نمودار  (6- 4): تغييرات  24 ساعته نياز مصرف اصالح شده     
شبكه سراسري در بهار  1387 (مگاوات   )
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در روز حداكثر نياز مصرف      1387/05/07
در روز حداقل نياز مصرف      1387/06/29

نمودار  (7- 4): تغييرات  24 ساعته نياز مصرف اصالح شده شبكه     
سراسري در تابستان   1387 (مگاوات   )
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در روز حداكثر نياز مصرف      1387/07/03
در روز حداقل نياز مصرف      1387/08/24

نمودار  (8- 4): تغييرات  24 ساعته نياز مصرف اصالح شده     
شبكه سراسري در پاييز  1387 (مگاوات   )
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در روز حداكثر نياز مصرف      1387/10/02
در روز حداقل نياز مصرف      1387/10/18

نمودار  (9- 4): تغييرات  24 ساعته نياز مصرف اصالح شده شبكه     
سراسري در زمستان  1387 (مگاوات   )

 

  
  قيمت برق  -13-4

هاي مختلف اقتصادي از يك سو و به عنوان يك شاخص رفاه برق به عنوان يك منبع تأمين انرژي مورد نياز بخش
سهولت تبديل، سهولت . اي برخوردار استهاي توسعه محسوب شده و از جايگاه ويژهاجتماعي از سوي ديگر، يكي از اهرم

محيطي موجب توجه روزافزون به برق به عنوان يك منبع انرژي دن و همچنين مالحظات زيستاستفاده، كم خطر بو
گذاري در اين با توجه به اينكه صنعت برق شامل سه فعاليت عمده توليد، انتقال و توزيع مي باشد، لذا سرمايه. شده است

تواند با ترش مشتركين برق را ميساي رو به گبنابراين آنچه كه تأمين نيازه. سه بخش ار اولويت بااليي برخوردار است
گذاري الزم در اين سه بخش است كه اين امر به نوبه خود موجب هاي مالي و عدم سرمايهوقفه مواجه كند محدوديت

جديد و  گويي به رشد تقاضاي برق متقاضيان فعلي،پاسخ. گردداي در اين صنعت ميهاي توسعهعدم اجراي سريع طرح
  .صنعت است هاي عظيم و گسترده در اينگذاريزم سرمايهآتي، مستل

ثر از عواملي همچون سهم كم توليد انرژي أقيمت و با ارزش است و هزينه تمام شده آن متبرق يك انرژي گران
، آبي، وسعت شبكه، دور بودن مراكز بار شبكه از يكديگر، تركيب نامناسب الگوي مصرف و ضريب بار شبكههاي برقنيروگاه
كنندگان بايست توسط استفادههاي مربوط به توليد يك كاال ميهرچند كه برطبق نظريه اقتصاددانان، هزينه. باشدباال مي

در كشور ما، در . ها و نرخ تمام شده آن نيستپردازند بر اساس قيمتآن كاال پرداخت شود، اما آنچه كه مشتركان برق مي
هاي برق ادي، مالحظات اجتماعي و سياسي نيز دخيل بوده و موجب عدم تناسب تعرفهتدوين تعرفه برق عالوه بر بعد اقتص

سازي مصرف تواند به عنوان ابزاري كارآمد براي بهينهتعرفه مي. اي، تمام شده و جاري آن شده استهاي سرمايهبا هزينه
بنابراين عدم . گرددرويه آن ميمصرف بيبرق مشتركين باشد اما عدم اصالح آن متناسب با افزايش هزينه تمام شده موجب 

ها از طريق تعرفه از يك سو و همچنين نبود بازار رقابتي و عدم فعاليت قابل توجه بخش خصوصي در دهي هزينهپوشش
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  .    گذاري در بخش برق از سويي ديگر، موجب به مخاطره افتادن استمرار خدمات صنعت برق گرديده استزمينه سرمايه
. شوندهاي خانگي، عمومي، صنعتي،كشاورزي و ساير مصارف تقسيم مي برق براساس نوع كاربري آن به تعرفههايتعرفه

 براي بار به عنوان مثال در فصل تابستان و افزايش تقاضا. كننداي تغيير ميهاي فصلي و منطقهها متناسب با تفاوتتعرفه
رطوبت و ؤلفه همچنين دو م. يابدساير مصارف افزايش ميمصرفي، بهاي برق مشتركين عمومي، كشاورزي، صنعتي و 
  .متوسط بيشينه دما در تعيين تعرفه برق خانگي دخيل است

 هيأت وزيران الگويي 1385در انتهاي سال . هاي برق در ايران ثابت مانده است تعرفه1385 تا 1383هاي طي سال
   .دنالگوي مصرف مشمول يارانه كمتري شورا براي مصارف خانگي تعيين و مقرر كرد مصارف مازاد بر 

اما تعرفه برق .  افزايشي نداشت1385 تعرفه برق مصارف عمومي، كشاورزي و صنعتي نسبت به سال 1386در سال 
در مورد تعرفه برق مصارف خانگي نيز شاهد افزايش .  درصد افزايش يافت15مشتركين ساير مصارف نسبت به سال قبل 

افزايش تعرفه برق مصرفي بخش خانگي برحسب الگوي مصرف اين بخش . به سال قبل بوديم نسبت 1386آن در سال 
  . تعيين گرديد

اي كه در طي بخشنامه. ها با تغيير و جابجايي مواجه بوده است تعرفه برق در برخي از بخش1387در سال 
تعيين ) 2-8( با تعرفه عمومي 1/1/1387هاي اجرايي از تاريخ  ابالغ گرديد، بهاي برق دستگاه1387مردادماه سال 

 درصد سهام آنها متعلق به 50هاي اجرايي كه بيش از هاي اداري دستگاهدر ادامه مقرر گرديد كه فقط ساختمان. گرديد
ها، مدارس، مراكز خدماتي ها، درمانگاهسساتي نظير بيمارستانؤبه اين ترتيب م. محاسبه گردد) 2-8(دولت است با تعرفه 

همچنين بر اساس مصوبه دولت مصارف كليه واحدهاي توليدكننده محصوالت . گردنديهم مشمول اين تعرفه نمو امثال
بايست تحت عنوان تعرفه كشاورزي تنظيم گردد و با اين اصالحيه كشاورزي اعم از زراعي، باغباني، دامي و آبزيان مي

  .     تعيين گرديد1386هاي سال ير و همانند تعرفههاي برق بدون نغيساير تعرفه. تعرفه برق آنها ابالغ گرديد
 ريال به ازاي هر 773 قيمت آزاد برق 1387 قانون بودجه سال 7 جزء )ج(الزم به ذكر است بر اساس بند 

  . ساعت تعيين شدكيلووات
 .دهد مي را نشان1387تا  1380هاي هاي مختلف مصرف طي سالمتوسط قيمت برق در بخش) 4- 45(جدول 

ساعت  ريال به ازاي هر كيلووات2/173 حدود 1387شود متوسط كل قيمت در سال طور كه از اين جدول مالحظه ميانهم
 ريال مربوط به ساير مصارف 1/516 ريال مربوط به بخش كشاورزي و بيشترين قيمت با 3/24كمترين قيمت با . بوده است
  . بوده است

هاي برق مورد نظر قرار گيرد مسئله محاسبه هزينه تمام شده هر فهيكي از اصول كلي كه بايستي در طراحي تعر
با توجه به اينكه توليد و . باشدساعت انرژي برق براي انواع مشتركين براساس نحوه و چگونگي مصرف ايشان ميكيلووات

برق تأثير مستقيم ساعت انرژي گيرد و نحوه مصرف در هزينه تمام شده هر كيلوواتمصرف انرژي برق همزمان صورت مي
گذارد بايستي هزينه تمام شده هر دسته از مشتركين با توجه به اثري كه در شبكه سراسري برق به لحاظ چگونگي مي

طبق جدول . هاي برق براي آنها تعيين و طراحي شوندهاي تعرفهگذارند محاسبه و بر آن اساس نرخمصرف انرژي مي
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كننده به ترتيب مربوط به هاي مصرف تمام شده برق به تفكيك نوع تعرفه در بخشترين هزينهباالترين و پايين) 46-4(
مقايسه هزينه . باشدساعت مي ريال بر كيلووات9/363ساعت و بخش صنعتي با  ريال بر كيلووات6/554بخش خانگي با 

نه برق به دو بخش خانگي و تمام شده برق و متوسط نرخ فروش آن به تفكيك تعرفه گوياي اختصاص بيشترين ميزان يارا
  . مند استبخش خانگي با داشتن باالترين هزينه تمام شده برق، از بيشترين يارانه پرداختي نيز بهره. باشدكشاورزي مي

  
                                           هاي مختلف مصرف كننده   متوسط بهاي برق در بخش) : 4-45(جدول 

  )عتساكيلووات/ ريال ( 
 )1( كل ساير مصارف صنعتي كشاورزي عمومي خانگي سال

1380  72.92 99.59 11.49 133.59 273.86 98.52 
1381  85.14 124.49 12.65 146.94 342.31 114.1 
1382  97.00 152.00 14.00 162.91 412.01 131.76 
1383  107.08 175.89 16.01 185.02 515.25 151.06 
1384  102.74 176.81 21.56 201.57 539.74 152.08 
1385  102.92 181.70 21.25 200.41 541.16 152.78 
1386  124.67 159.61 20.97 205.86 507.95 164.98 
1387  122.39 233.66 24.27 201.97 516.13 173.22 

  . باشداين ستون متوسط وزني تعرفه برق مي) 1
  

 ) 1 (ه تعرفبه تفكيك نوعبرق هزينه تمام شده ) : 4-46(جدول 

  )ساعتكيلووات/ ريال (  
 كل ساير مصارف صنعتي كشاورزي عمومي خانگي سال

1380  374.6 284.3 261.2 230.9 315.1 297.9 
1381  396.9 311.5 279.2 234.1 344.9 313.7 
1382  391.5 300.1 273.3 231.4 339.4 307.9 
1383  377.7 297.8 271.2 230.0 327.2 301.0 
1384  349.6 300.7 281.5 267.8 490.5 316.6 
1385  360.1 309.7 290.0 275.9 505.2 326.1 
1386  362.4 306.7 289.0 271.3 419.0 310.0 
1387  554.6 405.6 425.0 363.9 447.0 588.0 

  . ساعت اضافه گردد ريال بر كيلووات7/468وق مبلغ اي در نظر گرفته شود، بايستي به اعداد فچنانچه سوخت غير يارانه. اي استاين رقم با سوخت يارانه) 1

  
  سازي در صنعت برق خصوصي -14-4

كمبود منابع مالي جهت انجام . هاي عظيم در صنعت برق استگذاريرشد روزافزون تقاضاي برق نيازمند سرمايه
سات موجود، ضعف عملكردي هاي تعمير و نگهداري تأسيگذاري جديد متناسب با رشد مصرف برق و تأمين هزينهسرمايه
هاي توليد و تأمين برق مورد نياز جامعه موجب توجه و هاي دولتي در اداره اين بخش و متعاقب آن افزايش هزينهبخش

گذاري مورد  منابع مالي و وجوه سرمايه اين درحالي است كه فعالً. سازي صنعت برق شده استرويكرد دولت به سمت خصوصي
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هاي مكمل دولتي، استقراض رسمي از سيستم بانكي داخلي،  منابع داخلي صنعت، بودجه  از طريقنياز صنعت برق عموماً
  .شود المللي تأمين مي بين هاي چندجانبه و دوجانبهاعتبار از آژانس اوراق مشاركت در داخل كشور، دريافت وام و فروش

سپاري  ايجاد فضاي سالم رقابتي و برونسازي منوط به تجديد ساختار صنعت برق كشور برايحركت به سمت خصوصي
گذاري توسط بخش خصوصي در گري و مالكيت دولت و رشد سرمايهسازي موجب كاهش تصديخصوصي. وظايف است

برداري بخش توليد انرژي الكتريكي، ايجاد امكانات الزم براي انجام معامله مستقيم بين فروشندگان و خريداران برق و بهره
هاي ترانزيت برق و يا شبكه انتقال با دسترسي باز و ايجاد فضاي رقابتي تقال و فوق توزيع به عنوان شبكههاي اناز شبكه

سازي موجب افزايش همچنين خصوصي. گرددكنندگان برق و بهبود كيفيت خدمات ميسالم بين توليدكنندگان و توزيع
و تخصيص بهينه منابع و به تبع آن افزايش رفاه هاي توليد پذيري، ارتقاي سطح كيفي خدمات، كاهش هزينهرقابت

اي است كه در هاي زيربنايي، پديدهاصالح ساختار اقتصادي و مشاركت بخش خصوصي در فعاليت. عمومي خواهد شد
  . حال حاضر ضرورت آن درك و حركت به سمت آن، آغاز شده است

اين اقدامات . ه صنعت برق انجام داده استوزارت نيرو اقدامات متعددي در زمينه مشاركت بخش خصوصي در حوز
  . باشندهاي اجرايي و همچنين اقدامات نهادي ميها و رويهنامهعمدتاً شامل بسترسازي قانوني و حقوقي، مقررات، آيين

هاي هاي حقوقي و قانوني الزم و ايجاد بستر مناسب يكي از پيش شرطايجاد زيرساخت :بسترسازي قانوني و حقوقي
هاي هدفمندي را براي اين در اين راستا وزارت نيرو طي سنوات گذشته تالش. باشدشاركت بخش خصوصي مياصلي م

  : توان به موارد زير اشاره كردمنظور به انجام رسانده است كه از آن جمله مي
در قانون برنامه : نو دستورالعمل آ)  قانون برنامه چهارم20تنفيذ شده در ماده ( قانون برنامه سوم 122ماده ) ب(بند  –

اين قانون عمالً . سوم توسعه كشور، زمينه قانوني الزم براي مشاركت بخش خصوصي در حوزه توليد برق فراهم گرديد
 هايگذاري در بخشهاي حمايتي و نحوه مشاركت متقاضيان خارجي را براي سرمايهضوابط مورد نظر و چارچوب

توانند در احداث نيروگاه و نامه مربوطه متقاضيان خارجي ميو آيينمطابق اين قانون . كرده است مختلف تبيين
توسط بخش خصوصي ) 4-47(هاي مندرج در جدول در همين راستا نيروگاه. گذاري نمايندتوليد برق نيز سرمايه

  . برداري رسيده استاحداث و به بهره
  

  ه توسط بخش خصوصيهاي احداث شدنيروگاه) : 4-47(جدول                           

  1387برداري شده تا پايان سال ظرفيت بهره نام نيروگاه 

 954  ) توس(فردوسي 
 954  )1(جنوب اصفهان 

 789  رودشور 
 954  2عسلويه 

 50   2كهنوج 
 162  خرمشهر 

 3863  جمع  
  . گردد  احداث ميBOTنيروگاه به روش اين ) 1                           
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كه در آن ضمن تأكيد و تصريح بر دسترسي باز به : امه اجرايي مربوطهن قانون برنامه چهارم و آيين25اده م) ب(بند  –
استفاده از امكانات شبكه برق : كندبيني ميهاي زير را براي عرضه برق توليدكنندگان خصوصي پيششبكه انتقال، روش

فروشي برق كشور براي خريد آن توسط مديريت ر عمدهكنندگان مورد نظر، عرضه به بازاكشور براي فروش به مصرف
 .هاي تضمينيشبكه، عقد قراردادهاي بلندمدت فروش با توانير و يا مديريت شبكه و فروش برق به نرخ

هاي اين ماده درخصوص واگذاري نيروگاه:  قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت27ماده  –
هاي قابل در اين ماده به شركت توانير اجازه داده شده براي هر يك از نيروگاه. باشدوصي ميموجود به بخش خص

 درصد سهام آن را از طريق بورس 65واگذاري، با تأييد وزير نيرو، يك شركت مستقل دولتي تأسيس نموده و حداقل 
رايي اقدام به تهيه اساسنامه براي هر يك از بدين منظور وزارت نيرو با همكاري وزارت امور اقتصادي و دا. واگذار نمايد

) فارس، شيروان، كرمان، سنندج، بينالود، دماوند و منجيلشامل آبادان، بيستون، سهند، خليج(هاي منتخب شركت
جز شركت ه سازي اين ده نيروگاه باولويت قرار كاري گرفت و كار آماده ها دربه اين ترتيب واگذاري اين نيروگاه. نمود
فارس در هيئت عالي واگذاري يد برق منجيل انجام شده و قيمت پايه سهام دو شركت توليد برق سهند و خليجتول

هاي دريافتي بابت موريت داد تا وضعيت وامأبا توجه به تسهيل شرايط واگذاري، هيئت عالي به كارگروهي م. مطرح شد
هاي توليد نيروي برق را مشخص ها به شركت نيروگاهاحداث نيروگاه و نحوه انتقال تعهدات توانير براي ساخت اين

هاي واگذار شده و در جريان واگذاري نيروگاه) 4-48(جدول  .نموده و نتيجه نهايي را مجدداً به هيئت عالي ارائه نمايند
 . دهدو ظرفيت آنها را نمايش مي

  
  يان واگذاري به بخش غير دولتي هاي واگذار شده و در جرنيروگاه) : 4-48(جدول                      

 )مگاوات(ظرفيت  نام شركت نيروگاهي 

  : هاي واگذار شدهنيروگاه
 418.0(1) زرگان

  :هاي در جريان واگذارينيروگاه
 493.6 آبادان

 640.0 بيستون
 28.4 بينالود
 1908.0 دماوند
 1912.0 كرمان
 990.0 )نيروگاه هرمزگان(فارس خليج

 61.2 منجيل 
 650.0 سهند
 636.0 سنندج

 954.0 شيروان
 8691.2  جمع   
  .  واگذار شده است1384اين نيروگاه در سال ) 1                           

 
هاي اين ماده بر ضرورت استفاده از انرژي: نامه اجرايي آن قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و آيين62ماده  –

به منظور تبيين چگونگي اجراي اين ماده و براي تسهيل امر اجرايي، دستورالعمل اجرايي .  برق داردتجديدپذير براي توليد
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 . مور اجراي ماده قانوني فوق و دستورالعمل مربوطه گرديدأهاي نو ايران مماده فوق به تصويب رسيد و سازمان انرژي

قال در انحصار دولت است، اما در خصوص بخش در ايران در حال حاضر بخش انت: هاي توزيعقانون استقالل شركت –
 قانون استقالل 1384 در وزارت نيرو آغاز گرديد و در سال 1370هاي توزيع از سال توزيع، بحث استقالل شركت

هاي توزيع براي واگذاري سازي شركتدر حال حاضر آماده. هاي توزيع به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيدشركت
  . سازي، در دست انجام استخصوصيبا هماهنگي سازمان 

هاي حقوقي و قانوني مناسب، وزارت نيرو ضمن همكاري در ايجاد زيرساخت :هاي اجراييها و رويهنامهمقررات، آيين
ها و نامهتالش كرده است تا جهت شفاف نمودن مناسبات بين واحدهاي مسئول دولتي و متقاضيان غير دولتي، آيين

  :باشنداهم اقدامات مذكور به شرح زير مي. هاي اجرايي داخلي را تدوين و ابالغ نمايدهها و رويدستورالعمل
 نامه تعيين روش، نرخ و شرايط خريد و فروش در شبكه برق كشور،ابالغ آيين –

گيري معامالت برق، تضمين ترانزيت برق و تضمين خريد برق قراردادهاي خريد برق و تبديل انرژي با هدف شكل –
 بخش خصوصي،  توليدي 

  تدوين ضوابط ترانزيت برق در شبكه برق كشور، –
 . گذاريمشاركت بخش خصوصي براي سرمايه) فرآيند(تدوين مراحل  –

تا به امروز چهار شيوه از سوي دولت براي تحقق اين هدف در نظر  :گذاري بخش خصوصيهاي جلب سرمايهروش
هاي نيروگاهي، عرضه پيش سهام از سوي دولت با مباشرت يك حتوان به فروش اوراق مشاركت طرگرفته شده است و مي

گذاري در احداث گذاري به صورت سهامي عام با حمايت دولت براي سرمايههاي سرمايهبانك تجاري، ايجاد شركت
 (BOO)برداريو ساخت، مالكيت و بهره) BOT(برداري و انتقال مالكيت هايي نظير ساخت، بهرههاي جديد با روشنيروگاه

توان يك روش تأمين را مي BOT. اشاره كرد BOOو  BOTو استفاده از انواع مشاركت بخش خصوصي نظير قراردادهاي  
گذاري در بخش مالي متفاوت با وام تلقي نمود و به عنوان روشي براي رفع موقت كمبود منابع مالي دولتي براي سرمايه

لكيت قطعي بخش خصوصي را به همراه داشته و يك گام جلوتر از روش ما  BOOاما، روش . توليد انرژي در نظر گرفت
هاي قابل احداث توسط بخش خصوصي را ارائه ريزي شده نيروگاهظرفيت برنامه) 4-50(و ) 4-49(ول اجد. است اول
ي تأمين هاي موجود در مسير تأمين منابع مالي از خارج از طريق فاينانس و دشوارسفانه برخي محدوديتأمت. دهدمي

  .هاي صادره براي احداث نيروگاه شده استمنابع الزم از طريق حساب ذخيره ارزي موجب كندي اجراي موافقت
  

    BOT )1(هاي قابل احداث توسط بخش غيردولتي به روشريزي شده نيروگاهظرفيت برنامه) : 4-49(جدول 

ريزي شده تا نيروگاه به ي كه برنامهسال و ميزان ظرفيت
ظرفيت   نوع نيروگاه   نام نيروگاه  شبكه اتصال يابد

 )مگاوات(
1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 - - - 954 - - 954 سيكل تركيبي  فارس 
 - - - 938 - - 938 سيكل تركيبي  پره سر
 - 1132 - - - - 1132 سيكل تركيبي  هريس 

 - 160 320 - - - 480 سيكل تركيبي  جنوب اصفهان 
 - 1292 320 1892 - - 3504    جمع 

  .   باشدگذار ميهاي خصوصي منوط به فعال شدن سرمايهاحداث نيروگاه) 1
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   BOO )1(هاي قابل احداث توسط بخش غيردولتي به روشريزي شده نيروگاهظرفيت برنامه) : 4-50(جدول 

ي شده تا نيروگاه به ريزسال و ميزان ظرفيتي كه برنامه
ظرفيت   نوع نيروگاه   نام نيروگاه  شبكه اتصال يابد

 )مگاوات(
1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 - 484 484 - - - 968 سيكل تركيبي جنوب فارس 
 - 160 484 324 - - 968 سيكل تركيبي شمال فارس 

 - - 320 - - - 320 سيكل تركيبي  2عسلويه 
 - 484 484 - - - 968 سيكل تركيبي ) هرند (1اصفهان 

 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي ) زواره (2ان اصفه
 - 160 324 - - - 484 سيكل تركيبي ايالم 

 - 250 548 - - - 798 سيكل تركيبي ) ساوه (1باختر 
 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي ) خمين (2باختر 

 - - 324 - - - 324 سيكل تركيبي  2تربيت حيدريه 
 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي  1تهران 

 - 160 486 324 - - 970 سيكل تركيبي توسعه زرگان 
 - - 972 324 - - 1296 سيكل تركيبي خرم آباد 
 - - - 160 320 810 1290 سيكل تركيبي خرمشهر 
 - - 250 550 - - 800 سيكل تركيبي  2رودشور 

 - 160 324 - - - 484 سيكل تركيبي  1زنجان 
 - - 160 324 - - 484 يبيسيكل ترك  4زنجان 

 - 160 324 - - - 484 سيكل تركيبي سبزوار 
 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي سرخس 
 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي سيرجان 
 - 160 - 162 162 - 484 سيكل تركيبي  شاهرود 
 160 162 162 - - - 484 سيكل تركيبي   1عسلويه 

 - - - 320 970 162 1452 سيكل تركيبي علي آباد 
 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي قشم 

 - - - - - 324 324 سيكل تركيبي كاشان 
 - 160 486 324 - - 970 سيكل تركيبي كرمانشاه 

 - - 320 648 - - 968 سيكل تركيبي  1كهنوج 
 - 160 324 - - - 484 سيكل تركيبي  1قم 

 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي  گناوه 
 - 160 324 - - - 484 سيكل تركيبي  ) 3باختر (مالير 

 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي  نوشهر 
 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي   1هرمزگان 
 - 320 648 - - - 968 سيكل تركيبي   2هرمزگان 

 - - 160 324 - - 484 سيكل تركيبي   1يزد 
 160 324 - - - - 484 سيكل تركيبي   2يزد 

 - 100 - - - - 100 سيكل تركيبي   1تربت حيدريه 
 - 484 484 - - - 968 سيكل تركيبي  3هرمزگان 

 - 160 324 - - - 484 سيكل تركيبي   2ساوه 
 484 484 - - - - 968 سيكل تركيبي  زنجان 
 - 484 - - - - 484 سيكل تركيبي  كرمان 

 - 160 324 - - - 484 سيكل تركيبي  سيستان و بلوچستان 
هـاي اصـفهان، زنجـان و    در يك از اسـتان   

 - 484 - - - - 484 سيكل تركيبي  تهران 

 480 400 400 400 220 80 1980 گازسوزموتور پايه   يد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت لتو

 سوز، زمينبادي، زباله  تجديدپذير 
 ● ● ● ● ● ● 606.7 ي و خورشيدييگرما

 1284 6220 10880 7100 1672 1376 29139 -  جمع 

  .باشند  ارقام در دسترس نمي•                                    . باشدگذار ميهاي خصوصي منوط به فعال شدن سرمايهحداث نيروگاها) 1
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   .باشدترين اقدامات وزارت نيرو به اين شرح ميعمده :اقدامات نهادي
اين . گذاري تشكيل گرديدگري به سياسترا با هدف تغيير نقش دولت از تصدياين شو: سازيشوراي خصوصي

  :وردهاي زير را به همراه داشته استĤشورا با تشكيل جلسات متعدد دست
  هاي ايجاد انگيزه در بخش غير دولتي جهت خريد يا احداث نيروگاه،تدوين روش –
 تدوين فرآيند مشاركت بخش خصوصي و الگاريتم مربوطه، –

 هاي خصوصيين ساختار و متولي صدور مجوز احداث نيروگاهتعي –

 هاي موجود و در دست احداثهاي واگذاري نيروگاهتصريح روش –

 رساني جهت بهبود مشاركت بخش خصوصياطالع –

 گذار جهت ثبت نام اوليه ارائه مجموعه اطالعات مورد نياز سرمايه –

ك تشريفات و واگذاري سهام از طريق سازمان سيسات موجود شامل مزايده، ترأهاي فروش تتدوين روش –
 سازي،خصوصي

 آبي جهت واگذاري به بخش خصوصي،هاي برقيبررسي روند نيروگاه –

 قانون برنامه چهارم 20 قانون برنامه سوم، تنفيذي ماده 122 ماده )ب(بازنگري و تدوين دستورالعمل بند  –
 توسعه كشور،

 هاي معين،راي روش بلندمدت با قيمتتدوين دستورالعمل تعيين قيمت خريد برق ب –

  .      بازنگري ساز و كارهاي خريد برق از توليدكنندگان –
وزارت نيرو به عنوان وظيفه حاكميتي خود در صدد تجديد  :بسترسازي براي ايجاد رقابت و شكستن انحصار

 كليه متقاضياني كه مقررات موجود ساختار و ايجاد فضاي رقابتي در اين بخش گرديد و تالش نمود فضايي ايجاد نمايد تا
در . رقابتي به فروش برسانند و استانداردهاي شبكه را رعايت نمايند، بتوانند وارد اين حوزه شده و برق خود را به صورت

دولتي، ابالغ قراردادهاي تيپ و نيز  هاي جديد خريد برق از متقاضيان بخش غير، ابالغيه نرخ1387اين راستا در سال 
  .  هاي مولد پراكنده صورت گرفتدستورالعمل جهت حمايت از نيروگاهتدوين 

  :توان به موارد زير اشاره كرداز جمله ساير اقدامات انجام شده و در دست اقدام مي
با توجه به اينكه بخش انتقال همچنان در انحصار : تفكيك سه بخش توليد، انتقال و توزيع برق از يكديگر –

. يابدتوليد و توزيع فضاي رقابتي ايجاد شده تفكيك اين سه بخش از هم ضرورت ميدولت است و در دو بخش 
ها به صورت مستقل زير نظر هاي توزيع، با تصويب مجلس شوراي اسالمي اين شركتدر خصوص شركت

 بر. شوندنمايند و براي خريد برق مستقيماً با مديريت شبكه وارد مذاكره ميشركت توانير انجام وظيفه مي
: باشدها وظايفي براي ايشان در نظر گرفته شده كه برخي از آنها به اين شرح ميطبق اساسنامه اين شركت

 فروش و -هاي توزيع به منظور خريدكنندگان به شبكهارائه خدمات مورد نياز براي دسترسي ساير عرضه
نان از تأمين مستمر برق از جمله با دريافت حق ترانزيت، انجام اقدامات براي اطمي) ترانزيت برق(جابجايي 

كنندگان برق با رعايت مقررات بازار برق و تحويل آن به عقد قراردادهاي خريد و يا پيش خريد از عرضه
برداري از مولدهاي برق متصل به شبكه فشار متوسط و ضعيف، فروش برق مشتركين و همچنين احداث و بهره
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 مصرف و تقاضاي انرژي -كنندگان، مديريت بارويل به مصرفسسات برق به منظور تحؤبه صورت عمده به م
برق به منظور مصرف بهينه برق و ارائه خدمات به مشتركين و فراهم نمودن امكانات الزم براي قبول تقاضاي 

   .هاي موجودجديد و واگذاري اشتراك و يا تغيير ظرفيت اشتراك
 .ميني برقهاي نو با خريد تضمشاركت بخش خصوصي در حوزه انرژي –

 .اندازي بورس برقدرخواست راه –

ها در زمينه تأمين سوخت، تضمين گذاري در احداث نيروگاهبسترسازي قانوني و حقوقي و حمايت از سرمايه –
 .خريد برق و امكان استفاده از امكانات شبكه

ذار امكان دسترسي به گبه اين ترتيب هر سرمايه. هاي انتقال با دسترسي بازهاي انتقال به شبكهتبديل شبكه –
 .كننده در نقطه ديگر شبكه را خواهد داشتشبكه برق براي تحويل انرژي به شبكه و دريافت آن توسط مصرف

گذاري كرده و تأمين برق خود را به عهده بگيرند، ضمن كنندگان بزرگ فعلي برق سرمايهچنانچه مصرف –
 . ه صورت رايگان در اختيار ايشان قرار خواهد گرفتعودت وديعه برق آنها، انشعاب برق پشتيبان آنها نيز ب

رو از اين. هاي جديد براي منظور توسعه مولدهاي مقياس كوچكگذاريدولتي و سرمايه مشاركت بخش غير –
اين . هاي توليد پراكنده در وزارت نيرو تشكيل گرديدكار گروهي با هدف تسهيل و تسريع روند انجام كار پروژه

هاي تخصصي، بررسي و اقدام در هاي اجرايي، تشكيل كميتههايي نظير تهيه و تصويب رويهليتكار گروه به فعا
 . پردازدگذاران ميجهت حل مشكالت سرمايه

 .    هاي انرژيكيد بر اصالح قيمت و يارانه حاملأت –

 . گذاري انرژي تهيه كتاب راهنماي سرمايه –

باشد كه از آن جمله ز و نشيب خود با موانعي نيز رو به رو ميسازي در مسير پر فرا خصوصي:سازيموانع خصوصي
  : توان به اين موارد اشاره كردمي

با توجه به اختالف قيمت هزينه تمام شده برق و قيمت فروش برق با احتساب : برق) اييارانه(قيمت تكليفي  –
گذاري به اين ترتيب سرمايه. شوديارانه پرداختي به مشتركين برق، امكان رقابت از بخش خصوصي سلب مي

  .شوددر اين بخش زيان ده مي
هاي شبكه بانكي مانند سقف اعطاي تسهيالت به يك شخص حقيقي يا حقوقي و يا فقدان وجود محدوديت –

 .نظام سنديكايي

 .بر بودن فرآيندهاي اداري دريافت مجوزها و مصوبات الزم از مراجع ذيربطزمان –

 .گذاري در تأمين و دشواري تامين منابع ماليي سرمايهنياز به حجم باالي منابع برا –

 .گذاريگذاري در تأمين آورده براي تكميل فرآيند تأمين مالي جهت عملياتي كردن سرمايهضعف متقاضيان سرمايه –

هايي كه قابليت تبديل به يك شركت مستقل براي فقدان شخصيت حقوقي مستقل براي بسياري از دارايي –
 .بر بودن انجام اين كارو زمان) هاي برقمانند نيروگاه(  هستندواگذاري را دارا

ارائه خدمات انحصاري بخش شبكه، الزام تدوين مقررات و ضوابط جديد براي حصول اطمينان از عرضه مستمر  –
  .       و با كيفيت برق و كنترل انحصار و زمان بر بودن تدوين اين مقررات
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  سنگ زغال :پنجمبخش 
  
  كليات - 5- 1

بندي طبقه. دوشهاي رسوبي احتراق پذير ميهاي جامد آلي است كه شامل سنگنام گروهي از سوخت سنگزغال
زغال تا حدودي به منشأ مواد اوليه زغال، زمان تشكيل، تغييرات انجام شده در مرحله زغال شدگي، رفتار زغال طي مدت 

  . ارامترهاي ديگر بستگي دارداحتراق و بسياري از پ
المللي به ارزش حرارتي، ميزان مواد فرار، محتواي كربن ثابت، بندي بر اساس استانداردهاي ملي و بينطبقهاين 

سنگ بر اساس عواملي همچون ميزان از سويي ارزش كيفي زغال. خواص كك شوندگي و يا تركيبي از آنها بستگي دارد
هر چند كه عوامل فوق بر . شودآن و ديگر مواد مانند گوگرد، كلر و فسفر نيز سنجيده ميرطوبت و خاكستر موجود در 

  . گردندسنگ مؤثرند، اما در طبقه بندي آن لحاظ نميكيفيت زغال
سنگ به  انواع زغال(UN/ECE)سنگ ارائه شده توسط كميسيون اقتصادي اروپا المللي زغالبندي بينبر طبق طبقه

  : ندباششرح زير مي
 كيلوژول بر 23865بيش از ) سنگ مرطوب فاقد خاكسترزغال(زغالي كه ارزش حرارتي ناويژه آن : زغال سخت

.  است6/0اي آن حداقل باشد و متوسط ميزان ضريب درخشندگي شيشهمي)  كيلوكالري بر كيلوگرم5700(كيلوگرم 
  : باشد شامل زغال حرارتي و كك شو ميزغال سخت

  .سازدهاي بلند را فراهم ميالي است كه امكان توليد كك براي استفاده در كورهزغ: زغال كك شو  –
  زغال حرارتي شامل تمام . گيرداين زغال براي توليد حرارت و گرمايش مورد استفاده قرار مي: زغال حرارتي –

  .استكم اين زغال به صورت غير مترا. شودهاي آنتراسيت و بيتومينه به غير از  زغال كك شو ميزغال
  . اين زغال شامل زغال نيمه بيتومينه و ليگنيت است :ايزغال قهوه

 كيلوژول بر كيلوگرم 23865 تا 17435زغالي غير متراكم با ارزش حرارتي ناويژه بين : زغال نيمه بيتومينه –
شك و بر مبناي ماده خ( درصد مواد فرار 31است كه حاوي بيش از )  كيلوكالري بر كيلوگرم5700 تا 4165(

 كشور جهان به علت ارزش حرارتي باالي آن جزو گروه 11زغال نيمه بيتومينه در . باشدمي) فاقد مواد معدني
استراليا، بلژيك، فنالند، فرانسه، ايسلند، ژاپن، مكزيك، : اين كشورها عبارتند از. شودزغال حرارتي لحاظ مي

  .زالندنو، پرتغال، كره جنوبي و اياالت متحده آمريكا
 كيلوكالري بر 4165( كيلوژول بر كيلوگرم 17435زغالي غير متراكم با ارزش حرارتي ناويژه كمتر از : يگنيتل –

ها و شيل. باشدمي) بر مبناي ماده خشك فاقد مواد معدني( درصد ماده فرار 31است كه حاوي بيش از ) كيلوگرم
  .گردنديرند نيز در اين گروه منظور ميگهاي قيرداري كه در فرآيند تبديالت مورد استفاده قرار ميشن

اي روشن يا تيره، كه حاوي مقادير زيادي يك ماده نرم متخلخل يا فشرده و قابل احتراق به رنگ قهوه :زغال نارس
  .باشدخورد و منشأ آن رسوبات فسيلي گياهي مياست كه به راحتي برش مي)  درصد در حالت خام90تا (آب 

اي يا ساير باشند كه از توليد يا تبديل زغال سخت، زغال قهوههاي جامدي ميسوخت :محصوالت حاصل از زغال
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اين محصوالت شامل كك، قطران، بريكت، گاز . آيندهاي جامد اوليه به همراه برخي مواد افزودني به دست ميسوخت
  .بلند و غيره هستندگردد، گاز كك، گاز كوره ها توليد مياكسيژني كه در اثر دمش به پاتيل چدن در مبدل

، زغال نارس و )ايشامل زغال سخت و زغال قهوه(شامل تمام انواع زغال اوليه » سنگزغال«بنابراين لغت 
سنگ و سنگ در جداول ترازنامه انرژي شامل تمام انواع زغالاز همين رو مفهوم زغال. گرددمحصوالت حاصل از زغال مي
سنگ به تفكيك وجود در متن گزارش به مقتضاي موضوع، هر يك از انواع زغالبا اين . باشدمحصوالت حاصل از آن مي

  . اندمورد بررسي قرار گرفته
  
  سنگ ايران  ذخاير و معادن زغال- 5- 2

سنگ عمده ذخاير داراي ارزش اقتصادي زغال، 1هاي علوم زمين كشوربا توجه به اطالعات مندرج در پايگاه ملي داده
با نام گروه زغال دار شمشك و ناي بند اسي مربوط به دوره ترياس بااليي، ژوراسيك پاييني و مياني از نظر زمين شنايران 

كيلوكالري بر  7000-7800هاي كك شو و سنگ كيلوكالري بر كيلوگرم براي زغال7500-8500حرارتي  داراي ارزش(
 و »البرز«زون ساختاري عمده ايران يعني  ر دوهاي زغالي ايران دهز حو.باشند مي) هاي حرارتيسنگكيلوگرم براي زغال

هاي زمين ساختي فعال و عموماً ناوديسي تشكيل اغلب در محيط هاي زغاليزهاين حو.  گسترش دارند»ايران مركزي«
بطور عمده در سازندهاي  هاي ايران مركزيسنگهاي البرز بطور عمده در سازند شمشك و زغالسنگزغال .اندشده

 ه البرز اغلب از نوع تخريبيزدار حورسوبات زغال. اندبا سن ترياس فوقاني تا ژوراسيك زيرين تشكيل شدهمعادل آن 
  .اندثير رسوبات دريايي قرار گرفتهأمركزي بيشتر تحت ت ه ايرانزهستند و رسوبات حو

ه زغالي البرز شامل سه ز كلي حوبطور. دار ايران استهاي مهم زغالهزدار البرز از حوه زغالزحو :دار البرززغال هزحو
ه در امتداد زسنگ اين حومعادن زغال. مركزي و البرز باختري است البرز خاوري ، البرز -ي پهنه جداگانه خراسان شمال

مارك . از نوع كك شو هستند ه زغالي البرز اغلب از نوع حرارتي و كمترزهاي حوسنگزغال. اندپراكنده هاي البرزكوه رشته
چرب، كك شو معمولي و كك شو چرب  ه شامل شعله بلند، گازدار، گازدار چرب،زهاي قابل مشاهده در اين حوسنگزغال

هاي موجود در سنگزغال .كندتر تغيير ميم 2تا  2/0ه متغير و از زحو دار در اينهاي زغالضخامت افق .تا آنتراسيت است
  . شوند ميهمگي به صورت زيرزميني استخراج ه زغالي البرززحو

هاي ناحيه البرز خاوري از كوه -شمالي پهنه زغالي خراسان: البرز خاوري -دار خراسان شماليپهنه زغال –
شود و تا نواحي باختري استان گلستان در راستاي رشته بجنورد در شمال باختري استان خراسان شروع مي

ه در منطقه شمال خراسان تا بجنورد و منطقه سنگ كهايي از زغالرخنمون. يابدكوه البرز خاوري امتداد مي
هاي تشكيل شده در سنگالغ ولي ز؛ از نظر معدني قابل توجه است،سمنان گزارش شده است جام استان

ترين معادن اين بخش شامل معدن زغال سنگ تخت مهم. البرز خاوري داراي اهميت زيادتري هستند بخش
راميان از  در حوالي شهر) رضي(ستان آزاد شهر، معدن اولنگ شهرستان مينودشت، معدن قشالق در شهر در

  . باشدميشاهرود  -معادن طرزه، رزمجا و كالريز در شمال دامغان استان گلستان،
 
 هاي علوم زمين كشور تارنماي پايگاه ملي داده109 از صفحه 5تا 1صفحات : خذأم)  1
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 قائم شهر و از باختر به جاده -جاده فيروزكوه دار البرز مركزي از خاور بهپهنه زغال :دار البرز مركزيپهنه زغال –
اين پهنه مربوط به منطقه آالشت در نزديكي زيرآب، منطقه  سنگمعادن زغال .ودشكرج محدود مي- چالوس

  هايي هاي اين پهنه رخنمونبايجان در جاده هراز است، ولي در ساير قسمت گلندرود در نزديكي روستاي
   .تا مناطق مجاور تهران ديده شده است) سنگ گرسنگمعدن زغال(در منطقه ساري، آمل  سنگاز زغال

در اين  .انددار البرز مركزي اغلب در ترياس بااليي تا ژوراسيك مياني تشكيل شدههاي پهنه زغالسنگالزغ
زيرآب، : توان به معادنمياز معادن اين منطقه . شوندها ديده ميسنگهاي زغالپهنه تقريباً همه انواع مارك

  .گلندرود اشاره كرد  وگليران
 كرج شروع -دار البرز باختري از محدوده جاده چالوسسنگ پهنه زغالعادن زغالم :دار البرز باختريپهنه زغال –

از نظر كك دهي  هاي اين پهنهسنگزغال .يابدشود و تا حوالي زنجان و حتي آذربايجان خاوري ادامه ميمي
ا بيشتر هسنگزغال شدگي اين زغال هاي البرز بهتر هستند، زيرا درجههاي ساير پهنهسنگنسبت به زغال

هاي سنگدار البرز غربي همچون زغالسنگ پهنه زغالزغال معادن. انداست و دگرگوني باالتري را تحمل نموده
 توانسنگ مهم اين پهنه مياز معادن زغال. شوندبه صورت زيرزميني استخراج مي دار البرزهاي زغالساير پهنه

 . اشاره كردكليبر   مراغه و كاغلوگوزلو در شمال خاورسنگ چالي در جنوب، زغال)لوشان( سنگرود معادنبه 

گستره رسوبات ترياس از سازند  دار ايران مركزي دره زغالزسنگ حومعادن زغال :دار ايران مركزيه زغالزحو
ه زغالي شامل چهار پهنه زاين حو. دريايي هستند هاي رسوبات يك محيطاند و داراي ويژگيشمشك تشكيل شده

كاشان از نظر  -هاي پهنه لوت و پهنه اصفهانسنگزغال. پهنه طبس است شان، پهنه لوت، پهنه كرمان وكا -اصفهان
 يقابل توجه اند و داراي معادن فعال ودو پهنه ديگر از نظر معدني مهم. چنداني برخوردار نيستند معدني از اهميت

   .شود كه به اختصار به آنها اشاره ميهستند
 دار كرمان، در سازند نايبند بادار كرمان در ناوديس بزرگ زغالهاي پهنه زغالسنگزغال :اندار كرمپهنه زغال –

  هوموسـي أكرمـان اغلـب منـش    هـاي پهنـه  سـنگ زغال. اندسن ترياس فوقاني تا ژوراسيك زيرين تشكيل شده
و بخـش عمـده     سـنگ كرمـان بـه د      ذخاير زغال . انددارند و در يك محيط مردابي راكد تشكيل شده        ) گياخاك(

هاي مناطق درون اين نـاوديس عمـدتاً از نـوع           سنگزغال. شوندناوديس كرمان تقسيم مي   مناطق دروني و بيروني     
سـراپرده، داربيـدخون، هجـدك و     معادن پابدانا، باب نيـزو، اشـكلي،   معادن مهم اين بخش شامل. كك شو هستند

 ن اغلب از نوع حرارتي و كمتر از نوع كك شـو هاي مناطق بخش بيروني ناوديس كرماسنگزغال .تخمرود اس

بزرگتـرين معـادن ايـن      . شوندمعادن هشوني و همكار از معادن بخش بيروني اين ناوديس محسوب مي           . هستند
 .دنپهنه در منطقه زرند جاي دار

ل منطقه در شما اين. دار طبس استدار كشور، پهنه زغالهاي مهم زغاليكي از پهنه: دار طبسزغال هنهپ –
گردد و باختر و شمال محصور مي ، كلمرد و نائين از خاور- هاي بزرگ نايبند كرمان قرار دارد و توسط گسل
هاي پهنه طبس در يك سنگزغال. مزينو و آبدوغي است نام پروده، نايبند،ه دار بشامل چهار ناحيه وسيع زغال
بند با سن ترياس فوقاني يها از سازند ناماسه سنگ، سيلت و كربنات هاي شيل،ناوديس بزرگ همراه با سنگ



  سنگ زغال بخش 

    

  

203

  

سنگ كك شو توسط شركت ملي عمليات اكتشاف در نواحي فوق جهت كشف ذخاير زغال. اندتشكيل شده
مثبت در ناحيه پروده و نايبند اين مناطق در  هايدليل وجود پتانسيله  شروع و ب1355فوالد ايران از سالهاي 

هاي اخير به خصوص به خاطر كه در سال از جمله مناطقي .گرفتند رارهاي نخست عمليات اكتشاف قاولويت
  يناحيه مزينو در جنوب باختر. مزينو در منطقه طبس است  ناحيه،زغال حرارتي مورد توجه قرار گرفته است

  كيلومتر مربع گسترش داشته و رخنمون زغالي8800دار در سطح حدود رسوبات زغال. است شهر طبس واقع

داراي فعاليت  باشد كه در بعضي از مناطق آن بخش خصوصي از قديم منطقه قابل رويت مي10از در بيش 
  .بوده است

هاي صورت گرفته سنگ ايران شناخته شده كه بنابر بررسي ميليارد تن از ذخاير زغال14 تا 11در مجموع حدود 
سنگ كك شو  ميزان ذخاير قطعي زغال1387 سال در.  ميليارد تن برآورد گرديده است1/1ذخاير قطعي زغال كشور حدود 
 ميليون تن ذخاير 3/825استان يزد با دارا بودن .  ميليون تن بوده است6/300 و 2/785و حرارتي كشور به ترتيب برابر 

سنگ  درصد از ذخاير زغال0/76به اين ترتيب . سنگ بيشترين ميزان ذخيره را به خود اختصاص داده استقطعي زغال
  . باشدمي در اين استان متمركز كشور

 معدن متعلق به 16 معدن متعلق به بخش دولتي، 29سنگ كشور،  معدن زغال166 از مجموع 1387در سال 
 تعداد معادن تحت مالكيت دولتي و 1387در سال .  معدن متعلق به بخش خصوصي بوده است121بخش تعاوني و 

  درصد افزايش داشته3/4 درصد كاهش داشته و تعداد معادن خصوصي 9/5 و 5/6تعاوني نسبت به سال قبل به ترتيب 
هاي خصوصي سازي بخش معادن به طور جدي وارد  كه فعاليت1383تعداد معادن خصوصي كشور نسبت به سال . است

 سنگ كشور، معدن زغال166 همچنين در اين سال از مجموع . درصد افزايش يافته است1/30مرحله اجرا گرديد، حدود 
  .   معدن نيز در حال تجهيز و مابقي غيرفعال بوده است10 معدن آن فعال، 102

  
   1387ها و نوع مالكيت در سال سنگ كشور به تفكيك استانتعداد معادن زغال : )5-1(جدول 

  نوع مالكيت  تعداد معادن
  استان

 خصوصي تعاوني دولتي  در حال تجهيز غيرفعال   فعال 
  جمع

 12 12 - - - 9 3 آذربايجان شرقي
 1 - 1 - - - 1 تهران
 3 2 1 - 1 - 2 ن رضوي خراسا

 1 1 - - 1 - -  خراسان شمالي 
 44 36 3 5 1 14 29 سمنان
 18 8 - 10 1 1 16 كرمان
 14 10 1 3 1 1 12 گلستان
 1 - - 1 - - 1 گيالن

 48 38 7 3 4 17 27 مازندران
 24 14 3 7 1 12 11 يزد
 166 121 16 29 10 54 102 جمع
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  )هزار تن(                                                                1387سنگ كشور در سال معادن زغالقطعي ميزان ذخاير  : )5-2(جدول 
 جمع  حرارتي  كك شو  استان

 1356.3 1356.3 - آذربايجان شرقي
 48.8 - 48.8 )1( تهران
 295.4 - 295.4  ن رضويخراسا

 60.0 - 60.0 خراسان شمالي 
 16335.6 460.3 15875.3 سمنان
 81569.0 1015.6 80553.4 )2( كرمان
 17890.7 - 17890.7 )3( گلستان
 4000.0 - 4000.0 )4( گيالن

 138957.3 3196.6 135760.7  مازندران
 825280.1 294564.1 530716.0 يزد
 1085793.2 300592.9 785200.4 جمع

 به علت مشكالت كارگري فعاليت استخراج نداشته است، ساير معادن استان تهران به 87 و 86هاي سنگ هيو و اسكنان كه در سالمعدن زغالبجز ) 1
ها صورت پذيرد و بايست مجددأ عمليات اكتشاف بر روي آنباشند و در صورت رفع مشكل ميعلت مخالفت سازمان حفاظت محيط زيست متروكه مي

  .ها قيد نشده استليل ميزان ذخيره آنبه همين د
  .اختالف با ذخيره اعالم شده در سال گذشته به دليل بازنگري در ميزان ذخيره قطعي دو معدن آب نيزو و پابداناي اصلي است) 2
  .باشد كه ذخيره آنها در كك شو لحاظ شده استسنگ دو معدن قشالق و چشمه ساران از نوع حرارتي كك شو ميزغال) 3
  .باشد كه ذخيره آن در كك شو لحاظ شده استسنگ  معدن سنگرود از نوع حرارتي كك شو ميزغال) 4

  
هاي معدني و ترغيب و ايجاد انگيزه براي بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در تقويت اكتشافات، توسعه فعاليت

ر ارائه تسهيالت با بهره پايين و تضمين هاي وزارت صنايع و معادن مي باشد، بدين منظوها و اولويتاين بخش از سياست
هاي معدني، هاي معدني توسط صندوق بيمه فعاليت درصد ريسك سرمايه گذاري در بخش اكتشاف و فعاليت80پرداخت 

 ميزان تسهيالت پرداختي و )5-4(و  )5-3(جداول. موجب جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي در اين عرصه شده است
  .كند شده با بخش خصوصي را منعكس ميقراردادهاي بيمه منعقد

  
بخش خصوصي به تفكيك سنگ زغالهاي اكتشافي و معادن تسهيالت پرداختي به طرحميزان  : )5-3(جدول 

  1386-87هاي استان طي سال
  )ميليون ريال(

 مبلغ تسهيالت پرداختي  نام طرح  نام استان  سال 

 233 سنگ لسن اكتشاف زغال
 78 سنگ جنوب كارمزد كتشاف زغالا

 95 سنگ صنام شرقياكتشاف زغال
 مازندران  1386

 394  3سنگ كياسر اكتشاف زغال
 197  سنگ فتحعلي سلطان اكتشاف زغال آذربايجان شرقي

 4120  معدن كالريز غربي 
 3000  معدن مهماندويه 

 1300  بيدك
 سمنان  1387

 7000  رزمجاي مركزي 
 632.5  سنگ كسيليان ف زغالاكتشا مازندران   
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  سنگ به تفكيك استان هاي معدني بخش خصوصي در زمينه زغالبيمه فعاليتميزان  : )5-4(جدول 
  1386-87هاي طي سال

  )ميليون ريال(

 نام استان  سال 
هاي داراي بيمه نامه تعداد شركت

 هاي معدنيفعاليت
 هاي معدني مبلغ بيمه نامه فعاليت

  1386 16500 2  كرمان 
 12887 7 مازندران

 214 1  آذربايجان شرقي
 4120 1  سمنان 
 7395 2  گلستان 

1387  

 6243 4  مازندران 

  
 فقره گواهينامه كشف صادر گرديده كه ذخيره كشف شده آنها 2، 1387طي عمليات اكتشافي انجام يافته در سال 

  .  ميليون ريال بوده است3/506يز  هزار تن و هزينه عمليات اكتشاف انجام شده ن8/17حدود 
شويي طبس و همكار و طرح احداث كارخانه هاي زغالهاي تجهيز معادن و احداث كارخانه طرح1387در سال 

سنگ به سنگ طبس، استخراج زغالبا تجهيز معدن زغال. برداري رسيدكك سازي و پااليش قطران زرند كرمان به بهره
 ،سنگ استشويي آن در منطقه طبس كه داراي ذخاير عمده زغال با احداث كارخانه زغالشود وصورت مكانيزه انجام مي

زي اين طرح موجب افزايش اشتغال زايي در انداهمچنين، راه. شودسنگ كنسانتره توليد مي هزار تن زغال700ساالنه 
ف افزايش ظرفيت توليد كنسانتره شويي همكار كرمان با هدطرح تجهيز معدن و احداث كارخانه زغال. گرددمنطقه مي

زايي سنگ مورد نياز صنايع فوالد كشور با روش كوره بلند و اشتغال هزار تن و تأمين بخشي از زغال170كشور به ميزان 
. سنگ زرند احداث شده استدر مجاورت معادن زغالنيز سازي زرند كرمان كارخانه كك. اندازي شددر منطقه راه

تا پيش از اين تنها واحد كك سازي كشور در . شود براي توليد فوالد به روش كوره بلند استفاده ميمحصول اين كارخانه
مزاياي اقتصادي ناشي از . ها احداث شده بود توسط روس50 آهن اصفهان قرار داشت كه در ابتداي دهه كارخانه ذوب
  . گرددمحسوب مياحداث كارخانه زرند كرمان سنگ در مجاورت معادن آن و ايجاد ارزش افزوده از علل فرآوري زغال

  
  1380-87هاي هاي صادر شده براي اكتشاف، ذخيره و هزينه عمليات طي سال تعداد گواهينامه : )5-5(جدول 

 )ميليون ريال(هزينه عمليات اكتشاف  )هزار تن(تناژ ذخيره كشف شده  هاي صادره تعداد گواهينامه سال

1380 10 1648 967 
1381 5 456.4 944 
1382  13 542.9 4828 
1383  21 220020.1 17226 
1384  35 395000 31354 
1385  4 56.7 1338.8 
1386  2 312.5 1450 
1387  2 17.8 506.3 
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 سنگ ايران توسط سازمان توسعه و نوسازيهاي در حال اكتشاف و تجهيز معادن زغالطرح : )5-6(جدول 
  معادن و صنايع معدني ايران

  )1 (عملكرد هزينه
  هدف طرح  وان طرحعن

سال 
 شروع 

  سال
  ريالي   برداري بهره 

  )ميليارد ريال(
  ارزي 

  ) ميليون دالر(

پيشرفت 
  فيزيكي

  )درصد(

              : خاتمه يافتههاي اكتشاف طرح
 (2) - 11/0 1387 1386  مقدماتي اكتشاف    كوچكعلي شمالي 1بلوك 

 (3) - 11.9 1387 1385 دماتي مقاكتشاف    پروده شرقي 3بلوك 

         : طرح اكتشافات در دست اجرا
 34 - 4.3 1389 1387 اكتشاف    طبس 1غرب پروده 

 14 - 1.4 1389 1387  اكتشاف  گردنه سر و سفيدريز
 9 - 0.3 1390 1387 اكتشاف  استل كنار 

 و ســنگطــرح تجهيــز معــادن زغــال
احداث كارخانجات كك سازي خاتمـه      

  :يافته

  

     

سنگ طـبس و    طرح تجهيز معدن زغال   
  شويي احداث كارخانه زغال

 هزار تن 750توليد ساليانه 
 100 153 1391 1387 1380  سنگ كك شوكنسانتره زغال

سـنگ همكـار و     طرح تجهيز معـدن زغـال     
  شويي احداث كارخانه زغال

 هزار تن 170توليد ساليانه 
سنگ كك شو كنسانتره زغال

سنگ غال هزار تن ز300(
  ) خام

1381 1387 226 - 100 

سازي و پااليش   طرح احداث كارخانه كك   
  قطران زرند كرمان 

 هزار  400توليد ساليانه 
 19كك متالورژي و تن 

  هزار تن قطران 
1381 1387 814.2 28.4 100 

سنگ و احداث تجهيز معادن زغالطرح 
  :  كارخانجات كك سازي در دست اجرا

       

 هزار 390توليد ساليانه    خمرود زرند
 - - 6 1390 1383  سنگ تن كنسانتره زغال

هزار  300توليد ساليانه   تخت 
 32 - 8 1389 1384 شو  خام ككسنگتن زغال

هزار  450توليد ساليانه    طبس 4پروده 
 - - 5 1391 1387  كنسانتره سنگتن زغال

شـويي  طرح احداث كارخانه جديد زغال    
  شاهرود

هزار  275يانه توليد سال
 - - - 1390 1388  كنسانتره سنگتن زغال

  . برداري نرسيده استهنوز به بهره) 2                                      .باشد مي1387عملكرد هزينه از ابتداي طرح تا پايان سال ) 1
  . باشددر دسترس نمي ارقام  ●                                                                         .طرح در حال تدوين استگزارش ) 3
  
  سنگ  توليد زغال- 5- 3

 هزار تن بوده و نسبت به سال 6/2735 معادل 1387 معدن فعال كشور در سال102سنگ از ميزان استخراج زغال
 1387سنگ در سال زغالبيشترين ميزان استخراج .  درصد رشد داشته است6/6 هزار تن بوده 1/2565 كه معادل 1386
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 درصد از كل 4/65 هزار تن بوده كه در مجموع 4/833 و 5/954هاي كرمان و يزد به ترتيب به ميزان مربوط به استان
سنگ كك شو و حرارتي در سال مورد ميزان استخراج زغال. اندسنگ كشور را به خود اختصاص دادهاستخراج زغال

ترين توليد  هزار تن عمده2/943استان كرمان با استخراج .  هزار تن بوده است5/324 و 1/2411بررسي به ترتيب معادل 
سنگ حرارتي ترين توليد كننده زغال هزار تن عمده9/227سنگ كك شو كشور و استان يزد با استخراج كننده زغال
  . كشور است

 درصد 2/1 و 9/44 ، 9/53يب سنگ، سهم معادن دولتي، خصوصي و تعاوني به ترتهمچنين از كل استخراج زغال
  .بوده است

  
   1387سنگ و نوع مالكيت معدن در سال ها، نوع زغالبه تفكيك استانسنگ ميزان استخراج از معادن زغال : )5-7(جدول 

  )هزار تن(
  نام استان  نوع مالكيت  سنگ نوع زغال

 خصوصي تعاوني دولتي  حرارتي  كك شو 
 جمع 

 1.3 1.3 - - 1.3 -  آذربايجان شرقي
 - - - - - -  تهران 

 16.1 15.1 1.0 - - 16.1  خراسان رضوي 
 - - - - - -  خراسان شمالي 

 376.5 109.9 3.1 263.5 7.2 369.3  سمنان 
 954.5 322.4 - 632.1 11.3 943.2  كرمان 

 321.9 234.6 0.6 86.8 15.1 306.9  گلستان 
 6.9 - - 6.9 1.1 5.8  گيالن 

 224.9 177.4 14.8 32.7 60.6 164.2  مازندران 
 833.4 366.1 14.4 453.0 227.9 605.6  يزد

 2735.6 1226.8 33.8 1474.9 324.5 2411.1  جمع 

  

شويي شده هاي زغالسنگ خام قبل از اينكه مورد مصرف قرار گيرد به منظور تغليظ و تخليص وارد كارخانهزغال
سنگ كنسانتره در نواحي توليد زغال. گرددري بر روي آن تبديل به كنسانتره ميبندي و انجام عمليات فرآووپس از دانه
 هزار تن بوده كه نسبت به مدت مشابه سال 5/1266 برابر 1387هاي تحت پوشش بخش دولتي در سال توليد شركت

 1248 معادل 1387ل  ميزان توليد زغال كنسانتره كشور براي سا،طبق برنامهبر .  درصد افزايش داشته است9/21 ،قبل
در ابتداي برنامه چهارم . يافته است درصد برنامه تحقق 5/101، 1387هزار تن بوده است كه با توجه به عملكرد سال 

 درصد 8/16سنگ حدود ، استخراج زغال1387 هزار تن بوده و تا انتهاي سال 0/2342سنگ معادل توسعه استخراج زغال
 1/36هاي دولتي سنگ نيز طي همين مدت در شركتزايش استخراج، توليد كنسانتره زغالدر پي اين اف. افزايش يافته است

سنگ  درصدي واردات زغال6/72 كشور با كاهش چشمگير از سوي ديگر بر اساس آمار گمرك،. درصد افزايش يافته است
سنگ طبس و همكار  مكانيزه زغالمعادن تمامبرداري كامل از بهرهرود با  مواجه بوده كه انتظار مي1384نسبت به سال 

  . سنگ كنسانتره همچنان كاهش يابد زغالكرمان، نياز به واردات
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  1380-87هاي هاي تحت پوشش بخش دولتي طي سالسنگ توسط شركتميزان توليد كنسانتره زغال : )5-8( جدول 
  )هزار تن(

 جمع  طبس  البرز مركزي البرز غربي البرز شرقي كرمان سال

1380  396.4 314.3 49.1 204.5 - 964.3 
1381  463.2 350.2 14.0 135.8 - 963.2 
1382  450.0 327.3 8.5 131.5 - 917.3 
1383  458.1 279.1 - 76.3 - 813.5 
1384  529.1 320.8 - 80.5 - 930.4 
1385  615.8 320.0 - 88.7 - 1024.5 
1386  613.7 319.7 (1) 90.9 15.1 1039.4 
1387  620.3 323.1 (1) 92.1 231.0 1266.5 

سنگ استخراج شده جهت زغال شويي بـه شـاهرود و ديـزآب             با توجه به ميزان كم استخراج البرز غربي و عدم راه اندازي كارخانه زغال شويي آن، زغال                ) 1
  .گرددگردد و كنسانتره توليد شده در آمار آن مناطق درج ميارسال مي

  
   )1(1387در سال تي  بخش دولسنگ تحت پوششزغالتوليد كنسانتره ماهانه ملكرد ع : )5-9(جدول 

  )تن(
  جمع  طبس   البرز مركزي   البرز غربي  البرز شرقي  كرمان  هاي سالماه

 75540 1074 4731 - 23022 46713  فروردين 
 98108 4628 7535 - 28087 57858  ارديبهشت

 103715 16270 5236 - 27200 55009  خرداد
 114094 20548 8461 - 30000 55085  تير

 108191 20644 8292 - 29600 49655  مرداد
 110883 15707 8532 - 28101 58543  شهريور

 102903 17007 8757 - 26506 50633  مهر 
 108967 27300 7733 - 28012 45922  آبان 
 111823 22330 7268 - 27141 55084  آذر
 112251 27014 8124 - 26102 51011  دي 
 114139 30407 8246 - 26812 48674  بهمن

 105847 28044 9147 - 22511 46145  اسفند 
 1266461 230973 92062 - 323094 620332  جمع 

  . گرددشو ميسنگ ككشامل عملكرد كنسانتره زغال) 1
  

  سنگ واردات و صادرات زغال -4-5
مي ايران سنگ وارداتي و محصوالت حاصل از آن از طريق گمرك جمهوري اسال مجموع زغال1387در سال 

سنگ و مابقي مربوط به محصوالت مربوط به واردات زغال)  درصد5/17حدود ( هزار تن 6/142 هزار تن بوده كه 9/813
اين واردات از كشورهاي امارات متحده عربي، استراليا، چين، . حاصل از زغال شامل كك، نيمه كك و قطران بوده است

نتين، سوييس، آفريقاي جنوبي، قزاقستان، كويت، قبرس، ليتواني، قبرس و آلمان، هلند، روسيه، فنالند، استوني، آرژا
 هزار تن بوده 0/40سنگ صادراتي و محصوالت حاصل از آن حدود لدر اين سال مجموع زغا. انگلستان انجام شده است

ه و مابقي مربوط به ها بودسنگسنگ قيري و ساير زغالسنگ، زغال هزار تن آن شامل زغال قالبي، گلوله زغال3/37كه 
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ايران عمدتاً به كشورهاي چين، ژاپن، آلمان، افغانستان، آذربايجان، امارات متحده . صادرات كك، نيمه كك و قطران است
سنگ نسبت  درصدي واردات زغال4/63 كاهش .عربي، تايلند، هند، پاكستان، تركيه، عراق و بلژيك صادرات داشته است

هاي كك سازي شي از كاهش مصرف ذوب آهن اصفهان به دليل انجام تعميرات در واحد باطريتواند نابه سال قبل آن مي
هاي سنگگير صادرات ساير زغالسنگ عمدتاً ناشي از افزايش چشم درصدي صادرات زغال6/119همچنين افزايش . باشد

   .   باشد نسبت به سال قبل آن مي1387به هم فشرده نشده در سال 
  

   1380- 87هاي سنگ ايران طي سالواردات و صادرات زغال : )5-10(جدول 
 سال صادرات واردات 

 )ميليون ريال(ارزش  )تن(مقدار  )ميليون ريال(ارزش  )تن(مقدار 

1380 488722/0 77649.6 116168/0 4265.3 
1381 658779.7 362972.6 22898/0 16091.9 
1382  946796.6 510884.0 20126.5 14897.7 
1383  662581.8 453806.8 116375.7 113446.3 
1384  520149.3 667084.0 36384.4 32521.4 
1385  558081.8 748391.7 53744.8 63170.2 
1386  389587.3 627262.3 16977.1 14919.4 
1387  142644.1 291624.4 37288.1 19117.9 

  
سنگ و فرآورده ز آن به تفكيك انواع زغالسنگ و محصوالت حاصل اواردات و صادرات زغال : )5-11(جدول 

  1387در سال 

 )هزار دالر( ارزش دالري  )ميليون ريال(ارزش ريالي  )تن( وزن  شرح

    : واردات 
 4.8 45.8 14.6  آنتراسيت حاوي ماده فرّار

 112.2 1032.4 402.0  ها بدون ماده فرّارساير آنتراسيت
 15.7 155.5 16.0 به هم فشرده نشده قيري سنگزغال

 31269.5 285201.5 139510.0 هاي به هم فشرده نشده سنگساير زغال
 545.7 5189.2 2701.5   )زغال نارس(تورب 
 31947.9 291624.4 142644.1  جمع
 363468.8 3476784.0 670617.8  هاها و نيمه كككك

 94.7 935.6 593.1 هاي معدني سنگ و ساير قطرانقطران حاصل از انواع زغال
 395511.3 813855.03769344.0   كلجمع

    : صادرات 
 1.4 13.7 57.5  ها بدون ماده فرّارساير آنتراسيت

 18.8 170.5 125.1  سنگ قيري به هم فشرده نشدهزغال
 1960.0 18898.3 36989.3 هاي به هم فشرده نشدهسنگساير زغال

 3.6 35.3 116.1 هاي جامدسنگ و سوختسنگ قالبي، گلوله زغالزغال
 1983.8 19117.9 37288.1  جمع
 164.9 1607.0 2688.4  هاها و نيمه كككك
 2148.7 20724.9 39976.5    كلجمع
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  سنگ  مصرف زغال-5-5
  : گيرد كه عبارتند ازسنگ به چهار روش مورد استفاده قرار ميزغال

به اين نوع . شودويه كه در هر جاي ديگر مصرف ميبه عنوان ورودي اوليه جهت توليد برق و يا سوخت ثان –
شو براي توان به استفاده از زغال ككبه عنوان مثال مي. شوداطالق مي» استفاده در بخش تبديالت«مصارف 

  .سازي و زغال حرارتي براي توليد برق اشاره كردتوليد كك در كوره كك
. شودمصرف مي)  به منظور استفاده در فرآيندهاي تبديلينه(به عنوان سوخت براي پشتيباني فرآيندهاي تبديلي  –

 كك براي توان به استفاده از گازبه عنوان مثال مي. شوداطالق مي» استفاده در بخش انرژي«به اين نوع كاربرد 
  .گرمايش كوره كك و استفاده از زغال حرارتي براي پشتيباني عمليات توليد در نيروگاه برق اشاره كرد

 سوخت در صنايع توليدي، معادن، ساختمان، حمل و نقل، كشاورزي، تجاري، عمومي و خانگي به عنوان –
توان به زغال به عنوان مثال مي. شوداطالق مي» هامصرف نهايي بخش«به اين نوع استفاده . شودمصرف مي

 .كردهاي سيمان و توليد بخار در فرآيندهاي صنعتي اشاره حرارتي براي توليد حرارت در كوره

توان به عنوان مثال مي. شودگفته مي» مصرف غير انرژي«به اين نوع كاربرد . گرددبه عنوان ماده اوليه مصرف مي –
  .شود، اشاره كردبه زغالي كه براي توليد الكترودهاي كربن در صنايع آلومينيوم استفاده مي

سازي به كك تبديل شده  در واحدهاي ككسنگ كك شو  معموالًزغال. هاي متعددي دارندسنگ كاربردانواع زغال
سنگ حرارتي براي تأمين زغال. شودو به عنوان عامل احياء در ذوب فلزاتي مانند آهن، روي و آلومينيوم استفاده مي

در حال . رودگرماي محيط و همچنين انرژي صنايعي مانند سيمان و فوالد سازي و يا توليد انرژي الكتريكي به كار مي
از . ها به حداقل رسيده استسنگ براي گرمايش منازل و يا كارگاه توسعه مصرف نفت و گاز استفاده از زغالحاضر با

همچنين از .  برق اشاره كردتوان به كاربري آن به عنوان سوخت نيروگاهسنگ حرارتي، ميترين موارد مصرف زغالعمده
سنگ كنندگان زغالترين مصرفتوان به عنوان عمدهرمان ميسازي و پااليش قطران زرند كذوب آهن اصفهان و واحد كك

  . كك شو در كشور ياد كرد
تنوع بخشيدن به منابع اوليه توليد منظور ه سوز در منطقه طبس بطرح احداث نيروگاه زغال :سنگ حرارتيزغال

پايداري شبكه برق در منطقه عنوان يك حامل جديد در سبد انرژي كشور، سنگ حرارتي به انرژي الكتريكي و ورود زغال
 مترمكعب گازطبيعي و امكان اردميلي 5/1حدود ساالنه جويي شرق و جنوب شرق كشور، افزايش ظرفيت توليد برق، صرفه

سنگ حرارتي در منطقه طبس استان صادرات اين ماده با ارزش، ايجاد اشتغال در منطقه و همچنين وجود ذخاير غني زغال
  .ارت نيرو قرار گرفتيزد، در دستور كار وز

 مطالعات امكان سنجي آن آغاز شد و عالوه بر آن مطالعات زيست محيطي و مكانيك خاك و زلزله 1377 از سال 
 كيلومتري غرب شهر طبس قراردارد كه 85محل احداث نيروگاه در . شناسي زمين نيروگاه توسط مشاوران صورت گرفت

 كيلومتري 5هاي محل احداث نيروگاه فاصله از ويژگي. و خشك كويري استاز لحاظ آب و هوايي داراي آب و هواي گرم 
 يزد به - كيلومتري آن و عبور راه آهن طبس12 و 8هاي آب در فاصله سنگ مزينو، قرار گرفتن چاهآن تا معدن زغال

  . استنيروگاه  يزد از نزديكي - موازات جاده طبس
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سوخت مورد نياز آن از . آغاز شدبخاري  مگاواتي 325 واحد 2ت  به صور1387عمليات ساخت اين نيروگاه از سال 
.   كيلوكالري بر كيلوگرم است5000-5500معدن مرينوي طبس تأمين خواهد شد و ارزش حرارتي زغال مصرفي نيروگاه 

آن رفي سنگ داشته و ميزان نياز زغال مص كيلوگرم زغال5/0اين نيروگاه براي توليد هر كيلووات ساعت برق نياز به 
  . ميليون تن است2ساالنه حدود 

 ميليارد ريال هزينه شده و ميزان 130سازي ساختگاه آن  در بخش مطالعات نيروگاه و آماده1387تا پايان سال 
  .     باشد درصد مي0/50پيشرفت فيزيكي جهت آماده سازي ساختگاه نيروگاه 

سنگ كك شو در كشور، ذوب آهن اصفهان بوده غالكننده زترين مصرف، عمده1386 تا سال :سنگ كك شوزغال
در . هاي كك سازي، آگلومراسيون و كوره بلند شماره يك راه اندازي شد با ايجاد كارگاه1350اين كارخانه از سال . است

هاي آگلومراسيون، توليدات كك و مواد شيميايي، كوره بلند، فوالدسازي و مهندسي حال حاضر اين كارخانه شامل بخش
 ميليارد ريال 1100 هزار تن در سال، با هزينه 400سازي زرند كرمان نيز با ظرفيت ، واحد كك1387در سال . نورد است

سازي زرند كرمان سنگ كك شو مصرفي در ذوب آهن اصفهان و واحد ككدر اين سال كل زغال. اندازي گرديدراه
سازي زرند، نسبت به سال  علي رغم راه اندازي واحد ككسنگ در اين واحدهامصرف زغال.  هزار تن بوده است5/1037

سنگ ذوب آهن اصفهان به علت  درصدي مصرف زغال3/37اين امر به دليل كاهش .  درصد كاهش يافته است8/26قبل، 
سنگ و همچنين سازي و در نتيجه كاهش مصرف زغالهاي ككانجام تعميرات پيش بيني نشده در قسمت باطري

 اين كارخانه به منظور تهيه كك. مصرف كك، گاز كك و گاز كوره بلند در سال مورد بررسي شده استكاهش توليد و 
 درصد 2/77سنگ مصرف نموده كه حدود  هزار تن زغال5/889 حدود 1387جهت استفاده در فرآيند توليد خود در سال

  . موده است درصد مابقي را از طريق واردات تأمين ن8/22آن را از معادن داخل كشور و 
  

پااليش قطران زرند واحد كك سازي و و سنگ در كارخانه ذوب آهن اصفهان مقدار مصرف زغال) : 5-12(جدول 
  1380-87هاي طي سال

  )تن( 
 سنگ مصرفيجمع زغال مصرف از محل توليدات داخلي مصرف از محل واردات سال

      :ذوب آهن اصفهان
1380 693375 888562 1581937 
1381  653224 899557 1552781 
1382  615733 885971 1501704 
1383  461314 983306 1444620 
1384  520903 885403 1406306 
1385  497493 926590 1424083 
1386  321795 1096248 1418043 
1387:   • • 1037513 

 889513 686345 203168  ذوب آهن اصفهان
 148000 • •  واحد كك سازي و پااليش قطران زرند

  .باشند ارقام در دسترس نمي ●
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سنگ تحت تأثير عواملي نظير زمان بارگيري، برنامه ارسال قطارها و اختالف در برخي مواقع، ميزان مصرف زغال
چرا كه در . اندكي با توليد تفاوت دارد) به دليل از دست دادن مقداري آب(سنگ در زمان بارگيري و تحويل وزن زغال

سنگ ها، توليد در يك سال صورت گرفته ولي به دليل برنامه زماني ارسال قطارها، زمان دريافت زغالبعضي از زمان
همچنين گاهي بعضي از مراكز مصرف، ارقام مصرف اسفند ماه سال قبل . كنندگان در سال بعد خواهد بودتوسط مصرف

  .نمايندرا در سال بعد لحاظ مي
  
  سنگ ز زغالمحصوالت حاصل اتوليد و مصرف  -6-5

سنگ ها نيز از كربنيزه كردن زغالسنگ در دماي باال و نيمه ككها، در اثر كربنيزه كردن زغال كك:كك و نيمه كك
در واحدهاي كك سازي نظير ذوب آهن اصفهان، كك مورد نياز براي تأمين منواكسيد . آينددر دماي پايين به دست مي

توان با توجه به آنكه هر نوع ككي را نمي. شود مورد نياز در كوره بلند توليد ميكربن جهت احياء سنگ آهن و تأمين انرژي
سري شرايط فني از جمله سايز كك متالورژي، دانه بندي و بايست از يكدر كوره بلند استفاده كرد، لذا كك توليدي مي

 عدم مجاورت با هوا توسط دو  كك درسنگ بهعمل تبديل زغال. مقاومت استحكامي و سايشي مناسب برخوردار باشد
 58 متشكل از 1باطري شماره . انجامد ساعت به طول مي14-15اين عمليات حداقل . شودباطري كك سازي انجام مي

  .  سلول توليدي كك تشكيل شده است130 سلول و در مجموع از 72 از 2سلول توليدي و باطري شماره 
سازي و  واحد كك1387در سال .  ذوب آهن اصفهان بوده استكننده كك كشورترين توليد عمده1387تا سال 

سنگ اين واحد با استفاده از ذخاير زغال. برداري رسيد هزار تن به بهره400پااليش قطران زرند نيز با ظرفيت ساالنه 
ضر كك كند كه در حال حاشو استان كرمان كه در جنوب شرقي شهرستان زرند قرار دارد، كك و قطران توليد ميكك

 شهركرد -واقع در جاده اصفهانسنگ توليدي آن به ذوب آهن اصفهان و قطران توليدي آن به شركت پااليش قطران زغال
 صنايع فوالد،  هزار تن آن به5/152 هزار تن بوده كه 7/691 ميزان كل توليد كك كشور 1387در سال . گرددارسال مي

 هزار تن تنها در ذوب آهن اصفهان مصرف شده 4/1124 فروخته شده و گري، كارخانجات قند و غيرهفروآلياژ، ريخته
  . بديهي است مابقي كك مورد نياز كشور از طريق واردات تأمين گرديده است. است

 درصد كاهش و 9/39 و 9/37، توليد و فروش كك ذوب آهن اصفهان نسبت به سال قبل به ترتيب 1387در سال 
به همين ترتيب مصرف كك در بخش كوره بلند، .  درصد كاهش يافته است4/7 مصرف كك در خود ذوب آهن اصفهان
همانطور كه پيشتر بيان شد اين كاهش به .  درصد كاهش يافت1/19 و 5/14، 4/6آگلومراسيون و فوالد سازي به ترتيب 
 مصرف كك در .سازي در سال مورد بررسي بوده استعميرات در واحدهاي ككتدليل كاهش توليد كك به علت انجام 

  .  هزار تن بوده است2/2 و 9/125، 2/996سه بخش مذكور به ترتيب معادل 
هايي در اينجا سنگ آهن. شوددر واحد آگلومراسيون ذوب آهن اصفهان از نرمه كك جهت توليد آگلومره استفاده مي

 سولونيت، سنگ  مواد از جمله سنگ آهك،بندي قابليت استفاده در كوره بلند را ندارند با نرمه كك و سايركه از لحاظ دانه
. كننددهند و آگلومره جهت مصرف در كوره بلند توليد ميمگنز و آهك پخته در بستري مناسب پخته و حرارت مي

همچنين امكان مصرف . شودمصرف آگلومره موجب افزايش راندمان كوره بلند و كاهش مصرف كك در كوره بلند مي
  .كندره بلند مقدور نيست را فراهم ميسنگ آهن ريزدانه كه در كو
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   1380-87هاي توليد و فروش كك در ايران طي سال) : 5-13(جدول 
  )تن (

  فروش كك 
 جمع ساير كارخانجات قند گريريخته فروآلياژ فوالد  توليد كك  سال

          :ذوب آهن اصفهان
1380  1095423 4752 6698 25 - 4799 16274 
1381  1033114 4000 13230 10 - 6798 24038 
1382  1004462 10150 10311 10 - 330 20801 
1383  1021346 4000 20229 - - 1010 25239 
1384  946103 10003 11893 - - 4549 26445 
1385  936594 111903 18029 14 - 2199 132145 
1386  954062 67161 23773 2523 - 2216 95673 
1387:   691660 • • • • • 152455 

 57455 7768 - 613 21949 27125 592660  ذوب آهن اصفهان
 95000 • • • • • 99000 ) 1 (زرند كرمانكك سازي 

شود و كك دانه ريز كك دانه درشت براي ذوب آهن اصفهان كه متقاضي آن است ارسال مي .باشدكك توليدي شامل دو نوع دانه درشت و دانه ريز مي )1         
 .شود، و اختالف در مقدار كك توليدي و فروخته شده ناشي از همين علت استدر انبار ذخيره مياً اي ندارد عمدتي عمدهكه متفاض

  .باشند ارقام در دسترس نمي ●
  

   1383-87هاي مصرف كك در ذوب آهن اصفهان طي سال : )5-14(جدول 
  )تنهزار (

 جمع  فوالد سازي آگلومراسيون كوره بلند سال

1383 1092.3 171.6 3.6 1267.6 
1384 1053.4 177.1 3.3 1233.9 
1385  1015.0 151.0 3.0 1169.0 
1386  1063.8 147.3 2.8 1213.9 
1387  996.2 125.9 2.2 1124.4 

  

شود كه در واحد بازيابي مواد از آن قطران،  گاز كك نيز توليد مي،هاسازي در باطريدر پي فرآيند كك :گاز كك
اين گاز پس از آنكه از . شود درصد استحصال مي92آمونيوم، بنزول خام، فنالت سديم و اسيد سولفوريك سولفات 

هاي باشد و از آن عمدتأ براي گرم كردن باطريتركيبات آمونياك، بنزول خام و تركيبات گوگردي جدا شد، قابل مصرف مي
 تن 1300 به طور معمول از هر. رسد نيروگاه به مصرف ميشود و مازاد آن در قسمت آگلومراسيون وسازي استفاده ميكك
  . شود متر مكعب گاز كك توليد مي300-320سنگ حدود  تن كك و از هر تن زغال1000سنگ كك شو زغال

 ميليون مترمكعب بود كه نسبت به سال گذشته 0/252در سال مورد بررسي توليد گاز كك در ذوب آهن اصفهان 
 درصد كاهش نسبت 7/38كل مصرف گاز كك در ذوب آهن اصفهان در سال مورد بررسي با .  درصد كاهش داشت7/35

 درصد، 0/14 درصد، نورد 7/61سازي هاي كك ميليون مترمكعب رسيد كه سهم باطري5/228 به 1386به سال 
  . د درصد بو7/0 درصد و كوره بلند 4/4 درصد، فوالد سازي 7/5ها  درصد، نيروگاه6/13آگلومراسيون 
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  )ميليون مترمكعب(                        1380- 87هاي توليد و مصرف گاز كك در ذوب آهن اصفهان طي سال : )5-15(جدول 
  مصرف 

هاي باطري  توليد  سال
 كك سازي

 جمع ساير   هانيروگاه آگلومراسيون نورد كوره بلند فوالدسازي

1380  469.3 225.9 19.3 1.5 37.8 41.4 98.9 • 424.7 
1381  468.4 228.3 18.4 1.5 33.6 40.8 103.6 • 426.1 
1382  416.1 222.9 17.7 1.5 31.8 40.6 66.3 • 380.7 
1383  421.1 212.6 12.4 1.5 29.3 42.6 81.8 • 380.3 
1384  391.8 183.5 12.7 1.5 30.3 39.2 98.3 • 365.5 
1385  414.0 194.5 14.5 1.5 41.7 33.5 95.5 18.1 399.1 
1386  391.9 200.3 12.6 1.5 47.5 32.0 78.9 - 372.7 
1387  252.0 141.0 10.0 1.5 32.0 31.0 13.0 - 228.5 

  . باشنددر دسترس نمي ارقام  ●
  

كك كه . شوندوارد كوره بلند ميبا درصد مشخص سنگ آهن و كك  ازمقداري  در ذوب آهن اصفهان، :گاز كوره بلند
به كمك گازطبيعي سوزانده شده و اكسيژن اكسيد آهن را گرفته و به اين ترتيب آهن خالص نقش احياء كنندگي دارد 

شود كه پس از خنك شدن، جمع آوري ذرات معلق و گاز حاصل از اين فرآيند گاز كوره بلند ناميده مي. شودتوليد مي
هاي صنعت فوالد ي و يا در ديگر بخشآبگيري وارد شبكه مصرف شده و به عنوان سوخت در كارخانه، در واحدهاي نيروگاه

  .شوندسوزانده مي
 ميليون مترمكعب و مصرف آن معادل 0/4126 توليد گاز كوره بلند در ذوب آهن اصفهان معادل 1387در سال

بيشترين سهم مصرف .  درصد كاهش داشته است1/13 و 1/5 ميليون مترمكعب بود كه نسبت به سال قبل آن 0/2898
واحد نورد با .  ميليون مترمكعب داشت0/1861ها بوده كه مصرفي معادل  درصد متعلق به نيروگاه2/64ا گاز كوره بلند ب

 ميليون مترمكعب، كمترين ميزان مصرف اين گاز را در 0/142 درصد از كل مصرف گاز كوره بلند و مصرفي معادل 9/4
  . ذوب آهن دارا بوده است

  
  )ميليون مترمكعب(           1380-87هاي در ذوب آهن اصفهان طي سالبلند كوره توليد و مصرف گاز ) : 5-16(جدول 

  توليد  سال  مصرف 
 جمع  ساير  هانيروگاه  نورد كوره بلند

1380  3828.9 974.7 85.4 1699.3 • 2759.4 
1381  4012.5 971.1 77.9 1887.9 • 2937.0 
1382  4014.3 916.8 70.3 1914.8 • 2901.9 
1383  4219.2 939.3 64.2 1834.4 • 2837.9 
1384  4124.8 914.3 76.8 2197.1 • 3188.2 
1385  4252.5 884.9 135.2 2194.2 931.4 4145.6 
1386  4346.2 882.4 109.5 2344.6 - 3336.5 
1387  4126.0 895.0 142.0 1861.0 - 2898.0 

  . باشند ارقام در دسترس نمي ●
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گاز كك  گاز كوره بلند  

نمودار  ( 1- 5)  : توليد گاز كك و كوره بلند طي سال هاي          1380-87

  
  

هاي اين ماده محصول جانبي كوره. اي آروماتيكي است كه رنگي سياه و لجني مشابه نفت كوره داردماده :قطران
آهن  قطران توليدي ذوب1376تا سال . شوندهاي نفتالين به بعد، قطران محسوب ميدر واقع برش. سازي استكك

 احداث گرديد تا از 1376سنگ در سال يشگاه قطران زغالپاال. گرديدهاي اطراف كارخانه انبار مياصفهان در حوضچه
هاي قطران، محصوالت متنوعي كه در صنايع بزرگي همچون توليد فوالد، آلومينيوم، دوده و الستيك، رنگ و پوشش

اليشگاه ظرفيت اسمي اين پا. هاي زيرزميني انتقال آب، نفت، گاز و مواد شيميايي كاربرد دارند، توليد نمايدمحافظتي لوله
خوراك اين پااليشگاه قطران . درسي هزار تن 82به  هزار تن در سال است كه در سال مورد بررسي ظرفيت عملي آن 100

همچنين با راه اندازي واحد كك . باشدهاي اطراف ذوب آهن ميتوليدي ذوب آهن اصفهان و قطران انبار شده در حوضچه
  . گرددطران توليدي آن نيز جهت پااليش به پااليشگاه قطران ارسال مي، ق1387 در سال سازي و پااليش قطران زرند

  
  )تن (                                                 1380-87هاي سالميزان قطران توليد و مصرف شده در كشور طي ) : 5-17(جدول 

  سنگ از محلِپااليشگاه قطران زغال) ورودي(مصرف   توليد 
 ذوب آهن  سال

  )1(اصفهان

سازي و پااليش كك
 )2(قطران زرند 

 جمع
ذخاير 
 حوضچه

ذوب آهن 
 اصفهان

سازي و پااليش كك
 )2(قطران زرند

 جمع واردات

1380 36998.7 - 36998.7 35279 31112 - - 66391 
1381  35131.3 - 35131.3 44533 27362 - - 71895 
1382  34980.1 - 34980.1 29003 24327 - - 53330 
1383  36227.4 - 36227.4 46931 28884 - - 75815 
1384  44556.2 - 44556.2 43953 27200 - - 71153 
1385  36443.7 - 36443.7 28536 31803 - - 60339 
1386  34295.4 - 34295.4 19883 30043 - - 49926 
1387  18725.0 5000.0 23725.0 5258 16483 4000 593 26334 

  .  يا به پااليشگاه قطران اصفهانو از ذوب آهن اصفهان به حوضچه ارسالي  قطران )1         
  . شودمابه التفاوت قطران توليدي و فروخته شده نيز در انبار نگهداري مي) 2 
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  سنگ هاي حاصل از قطران شركت پااليش قطران زغال، ورودي و توليد فرآورده عمليميزان ظرفيت) : 5-18(جدول 
  )تن (

  )1(ميزان ورودي   ت عملي ظرفي  سال  )تن(هاي قطراني به تفكيك نوع محصول ميزان توليد فرآورده
  انواع روغن  نفتالين صنعتي  اتانل  انواع پيچ

1380  60345 66391 27594 1534 2729 28483 
1381  71164 71895 33670 2820 2439 32466 
1382  68315 53330 30492 2684 2625 32396 
1383  78139 80390 41424 3012 3280 30411 
1384  79200 84522 41214 2567 4146 31268 
1385  71861 78531 34272 5075 4005 28253 
1386  88053 92146 28941 5785 4551 48205 
1387  82096 78944 17279 6671 3219 54503 

بنابراين اختالف . باشدخانه كك سازي زرند و واردات از خارج از كشور ميهاي پتروشيمي، كارورودي از محل ذوب آهن اصفهان، ذخاير حوضچه، روغن) 1
 .باشدها به اين پااليشگاه ميهاي ورودي از پتروشيميناشي از روغن) 5-17(اين اعداد با جدول 

  
  سنگ  هزينه تمام شده و قيمت فروش زغال-7-5

سنگ نقش دارند، لذا هزينه انجام ده معادن زغالنظر به اين كه عوامل مختلف و متنوعي در تعيين هزينه تمام ش
، چگونگي انجام )زمين ساخت(ها  ها، شرايط تكتونيزه بودن اليه كانسار، ضخامت، عمق و شيب اليه) منشأ(شده بسته به ژنر 

آالت  ، ماشينهاي آماده سازي و تجهيز، نحوه استخراج برداران، نيروي انساني، روش اكتشافات، توانايي فني و مديريتي بهره
سنگ  متوسط هزينه تمام شده توليد هر تن كنسانتره زغال1387در سال . باشد معدني مورد استفاده و غيره متفاوت مي

 درصد برخوردار 8/15 از رشدي معادل 1386باشد كه نسبت به سال ريال مي ميليون 39/1كك شو در بخش دولتي معادل 
در هر  ميليون ريال 85/1 درصد افزايش يافته و به 2/40ره نيز طي همين دوره سنگ كنسانتقيمت فروش زغال. بوده است

  . اندسنگ عمدتاً خصوصي گرديدهبايستي توجه داشت كه در اين مقطع زماني معادن زغال. تن رسيده است
  

                                                 1380-87هاي سنگ طي سالمتوسط قيمت كنسانتره زغال:  )5-19(جدول 
  )تن/ ريال  (

 هزينه تمام شده قيمت فروش سال

1380  685000 841001 
1381  750000 1109384 
1382  770000 1088765 
1383  885500 820315 

 756203  كرمان
 1120000  1384 948440  البرز شرقي

 1076056  البرز مركزي 
 902898  كرمان

 1250000  1385 1137458  البرز شرقي
 1102289  البرز مركزي

1386  1320000   1200000 

1387  ١٨٥٠٠٠٠   1390000 
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  هاي تجديدپذير انرژي: ششم بخش 
  

  كليات  -6- 1
اشكال مختلف اين .  گويند1شوند، انرژي تجديدپذيرهاي ناشي از فرآيندهاي طبيعي كه مكرراً تجديد ميبه انرژي

به عبارت . گيردانرژي به طور مستقيم و يا غير مستقيم از خورشيد و يا از حرارت ايجاد شده در اعماق زمين نشأت مي
جامد، بيوگاز و توده زيستگرمايي، انرژي آبي، امواج و جذر و مد، توده، زمينگر انرژي حاصل از خورشيد، باد، زيستدي

هاي حاصل از احتراق مواد همچنين به سوخت. باشندهاي تجديدپذير ميمايع از جمله انرژي 2هاي زيستيسوخت
هاي حاملديگر مواد نفتي و پسماند ي نظير الستيك، پالستيك، هاي خانگشهري، بيمارستاني و زبالهپسماندهاي صنعتي، 

 پذير ياتوانند به شكل مايع يا جامد، تجديدپذير يا تجديدناپذير، و تجزيهها مياين سوخت. گويندپسماند  ،مشابهانرژي 
   : ردندگبه سه گروه تقسيم ميپسماندها توان گفت تجديدپذيرها و به طور كلي مي .ناپذير باشندتجزيه

  .  هايي هستند كه استفاده از آنها مستلزم تبديل آنها به برق استشامل فرآورده :گروه اول
توان از شده و سپس مي) حاصل(هستند كه ابتدا ايجاد گرمايي نظير حرارت خورشيد و زمينهايي شامل فرآورده :گروه دوم
  ها را به علت ماهيتي كه دارند،اين فرآورده. بديالت بهره گرفتهاي مصرف نهايي و تهاي مختلفي در بخشآنها براي استفاده

  . توان براي آنها اطالعات تغيير در موجودي ارائه نمودهاي معمول ذخيره نمود و به همين دليل نيز نميها و روشتوان به شكلنمي
اي مصرف نهايي و تبديالت ههايي هستند كه توليد شده و براي اهداف مختلفي در بخششامل فرآورده :گروه سوم

هاي زيستي توده و سوختهاي جامد، بيوگاز، زيستهاي جنگلي، سوخت، سوختپسماندهاگيرند؛ نظير مورد استفاده قرار مي
  . باشدپذير ميتوان به طرق معمول ذخيره نمود و لذا ارائه اطالعات تغيير در موجودي آنها امكانها را مياين فرآورده. مايع

  پسماندها  طبقه بندي تجديدپذيرها و :) 6-1 (رنمودا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 . هاي تجديدپذير وجود دارد در ادبيات انرژي، تعاريف مختلفي براي انرژي) 1

2 ) Biofuels  

 پسماندها تجديدپذيرها و 

منابع   تنها بخش - برق
  تجديدپذير و 

  ها آوريفن

منابع تجديدپذير بدون
تغيير در امكان ارائه اطالعات 

 يموجود

منابع تجديدپذير با امكان 
ارائه اطالعات تغيير در 

  يموجود

گرماييزمين

 )حرارتي(خورشيدي

آبي

بادي

جزر و مد، امواج، اقيانوس

)فتوولتائيك(خورشيدي 

 پسماند صنعتي

پسماند جامد شهري 

 توده جامدزيست

 بيوگاز 

  هاي سوخت
 زيستي مايع 
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 و مركز آمار اتحاديه اروپا در محاسبات تراز انرژي موارد زير مورد OECDالمللي انرژي، براساس تعاريف آژانس بين
  : گيرندنظر قرار مي
انرژي بر مبناي جذب در گروه دوم توليد . گرددو حرارت ميليد برق اول تنها منحصر به توتوليد در گروه  :توليد
گرمايي ها، استفاده از انرژي زميننمونه بارز اين نوع انرژي. گيردصورت ميتابش خورشيد از زمين و يا  هپوستحرارتي از 

 كلكتورهاي خورشيدي و آوري بازيافت آب گرم و يا انرژي خورشيدي جذب شده توسطدر واحدهاي توليد بخار و يا فن
ناپذيري، پذيري يا تجزيهدر گروه سوم بسته به تجزيه. تبديل به حرارت و استفاده از اين حرارت در مصارف مختلف است

اند، به محصوالت انرژي شهري و صنعتي به دست آمدهپسماند پذير اوليه كه از چرخه توده اوليه يا مواد تجزيهمواد زيست
حرارتي جهت توليد برق و حرارت  توانند در يك نيروگاههاي جنگلي ميبه طور مثال سوخت. گردندثانويه تبديل مي

  . جهت پخت و پز استفاده شونداجاق سوزانده شوند، و يا به زغال چوب تبديل گردند و يا در 
البته توسعه اندك تجارت . باشدهاي تجديدپذير بسيار محدود ميو انرژيپسماندها واردات و صادرات  :واردات و صادرات

از آنجا كه در گروه اول . هاي تجديدپذير و پسماند بين كشورهاي مختلف و در سطح جهان داليل متعددي داردو تبادل انرژي
هاي تجديدپذير و پذير است و مبادله انرژياي تنها در قالب برق امكانباشد، هر گونه مبادله برق و حرارت مي، توليديمبنا

شود، واردات و در گروه دوم نيز كه حرارت حاصل از پوسته زمين يا پرتو خورشيد به كار گرفته مي. وجود نداردا پسمانده
گروه سوم تنها گروهي . المللي مبادله گرددبين مرزهاي بين) حرارت(ها تواند به شكل محصول اين نوع انرژيصادرات تنها مي

  . را داردپسماندها يدپذير و هاي تجداست كه امكان واقعي مبادله انرژي
هاي تجديدپذير و پسماندها گفتني است كه موجودي و تغييرات موجودي به خصوص انرژيدر  :تغيير در موجودي

در گروه اول كه مبناي آن توليد برق و حرارت است، ذخيره كردن اين دو حامل انرژي . داليل مختلف بسيار محدود است
دليل ماهيتشان وجود ندارد و بنابراين در ها به انرژياز سازي اين نوع  دوم امكان ذخيرهدر گروه. باشدبسيار مشكل مي

سازي گروه سوم تنها گروهي است كه امكان ذخيره.  تغيير موجودي نيز نخواهيم داشتههاي آماري، موضوعي دربارگزارش
  . ش نمودتوان گزارهاي معمول وجود دارد و تغيير در موجودي آن را ميآن به روش

هاي سوختمقاديري از به . نمايدمايع صدق ميهاي زيستي سوختتبديل تنها براي  :محصوالت حاصل از تبديل
هاي نفتي جهت مخلوط شدن و يا به عنوان آوريها و فنند و يا در ساير پروسهگردها ميمايع كه وارد پااليشگاهزيستي 

هاي الزم به ذكر است كه سوخت. شود ميگفته تبديالت ،شوندگرفته ميهاي نفتي به كار افزودني در توليد فرآورده
مذكور تنها به منظور مخلوط كردن و يا اضافه كردن قبل از مصرف نهايي محصوالت نفتي كاربرد دارند و براي مصرف 

  . شوندنهايي استفاده نمي
ها تحت در نتيجه مصرف اين فرآورده. وندشبه توليد مستقيم برق و حرارت منجر ميگروه اول هاي فرآورده: مصرف

در صورتي . آيندگيرند، بلكه در مجموع مصرف برق و حرارت به حساب ميقرار نميپسماندها عنوان مصرف تجديدپذيرها و 
 وتوان به بخش تبديل، صنايع انرژي گيرد كه ميهاي مختلفي صورت ميهاي دوم و سوم در بخشدر گروهكه مصرف 

  . نمودصنعت، حمل و نقل، خانگي، خدمات، كشاورزي و غيره اشاره: لفي از مصرف نهايي از جمله هاي مختبخش
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  ها ك بخشيبه تفكپسماندها مصرف تجديدپذيرها و : ) 6-2 (نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المللي انرژي راهنماي آمار انرژي آژانس بين: مأخذ
  
   1آبي برق-6- 2

هاي حرارتي و آبي توان استفاده كرد، در حال حاضر نيروگاههاي گوناگون ميلكتريكي از روشجهت تأمين انرژي ا
هاي توليد برق در به داليل مختلفي از قبيل مشكالت و محدوديت. باشندسهم بيشتري را در توليد برق در جهان دارا مي

محيطي و ژيكي، توجه به ضوابط و معيارهاي زيست، مسائل تكنولو)اياعم از سوخت فسيلي يا هسته(هاي حرارتي نيروگاه
هاي تجديدپذير و از جمله انرژيرشد تقاضا براي انرژي الكتريكي در جهان، متوجه تأمين بخشي از غيره، در حال حاضر 

هاي ها با دبي آب مختلف، امكان نصب نيروگاهدر ايران نيز با توجه به وجود رودخانه. آبي استهاي برقاحداث نيروگاه
عمر طوالني، راندمان باال، عدم مصرف سوخت، عدم آاليندگي محيط زيست، پائين بودن هزينه تعمير . آبي زياد استبرق

هاي مخرب از برداري و كنترل سيالبترين زمان ممكن و بهرههاي شبكه برق در كوتاه نگهداري، توان پاسخگويي به نوسانو
گذاري، طوالني بودن هاي مالي جهت سرمايهتوان محدوديتاز طرفي مي. باشد ميآبيهاي برقهاي احداث نيروگاهمزيت

هاي كم ها و همچنين بروز مشكالتي در توليد برق در سالهاي آبي در مقايسه با ساير نيروگاهزمان ساخت سد و نيروگاه
 250 متوسط بارندگي ساليانه در ايران .تسآبي دانهاي برقبرداري از نيروگاههاي اصلي توسعه و بهرهآبي را جزو چالش

. رود ميليمتر متوسط بارندگي ساليانه جهان، جزو كشورهاي نيمه خشك به شمار مي750باشد كه در مقابل ميليمتر مي
هاي سطحي كشور را دارا هستند و بزرگترين  درصد از منابع آب30هاي غربي و جنوب غربي زاگرس، حدود دامنه
كارون، كرخه، دز و توان به ميها هاي آبريز اين دامنهمهمترين حوضهاز .  در اين مناطق قرار دارندورهاي آبريز كشحوضه

  .اشاره كردسيروان 

 
  . باشدب و نيروي ايران ميهاي آبريز كشور، شركت توسعه منابع آمأخذ مطالب حوضه) 1

 گروه اول مصرف ناويژه 

  مصرف ناويژه 
  دوم و سوم گروه 

 توليد
  و حرارت و تبديل برق

 بخش انرژي

 تلفات توزيع 

 كل مصرف نهايي

 حمل و نقل 

 صنعت 

 خانگي، تجاري و ساير 
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ترين ترين و طويل هزار كيلومتر مربع، پر آب60تر طول و مساحت م كيلو950با كارون  رود: حوضه آبريز كارون
آبي كشور طق اطراف خود شده بلكه سبب گرديده تا به قطب انرژي برقرود ايران است كه نه تنها باعث حاصلخيزي منا

مرز ايران  دراين رود . باشدرودخانه كارون، تنها رودي است در ايران كه بخشي از آن قابل كشتيراني مي. نيز تبديل گردد
 387 سال اخير 40طي آبدهي ساليانه اين حوضه متوسط . شودفارس ميو عراق به اروند رود پيوسته و روانه خليج

  . مترمكعب بر ثانيه بوده است
  : عبارتند ازو در دست مطالعه قرار دارند كه اجرا برداري، در دست در حال بهرهحوضه سدهاي مهمي از اين 

   و مسجد سليمان، 3شهيد عباسپور، كارون : برداريسدهاي در حال بهره –
  ، 3 خرسان  وگتوند عليا، 4كارون : سدهاي در دست اجرا  –
   و سد تنظيمي گتوند، بازفت2رسان ، خ1، خرسان 5، كارون 2كارون : سدهاي در دست مطالعه –

گيرد و از نظر ميزان آبدهي سرچشمه مي) هاي بختياريكوه(رودخانه دز از ارتفاعات غربي زاگرس  :دزآبريز حوضه 
 پس از طي مسافتي در امتداد شمال به جنوب،  كيلومتر،510خانه با طول داين رو. آيددومين رودخانه ايران به شمار مي

هاي  هزار كيلومتر مربع بوده كه استان24وسعت حوضه آبريز اين رود . پيوندددر شرق شوشتر به رود كارون مي
 251 سال اخير 40متوسط آبدهي ساالنه اين حوضه طي . گيردچهارمحال و بختياري، خوزستان و لرستان را نيز در برمي

  .  ثانيه بوده استمترمكعب بر
هاي كارون و دز سومين پس از رودخانهكه مهمترين رودخانه اين حوضه، رود كرخه است : كرخهآبريز حوضه 

يكي از .  هزار متر مربع است43وسعت حوضه آبريز كرخه حدود . رودبه شمار ميرودخانه بزرگ ايران از نظر آبدهي 
 اين حوضه داراي بزرگترين درياچه .يالب و خطرات ناشي از آن استهاي طبيعي اين رودخانه احتمال وقوع سمشخصه

متوسط آبدهي ساالنه اين حوضه . باشد و همچنين بزرگترين سد تاريخ ايران در اين حوضه قرار داردمصنوعي كشور مي
  . مترمكعب بر ثانيه بوده است186 سال اخير 40طي

اين . گرددترين و بزرگترين رودخانه غرب كشور محسوب ميرودخانه سيروان يكي از پر آب: سيروانآبريز حوضه 
ارد كردستان عراق شده و به درياچه سد دربندي ورودخانه از بخش رزاب و مريوان در كردستان سرچشمه گرفته و سرانجام 

هستاني  كيلومتر مربع آن به مناطق كو26850 كيلومتر مربع است كه حدود 34100وسعت اين حوضه آبريز . ريزدخان مي
ن، اسو، سيروچهتوان به كالس، قزلهاي عمده اين حوضه مياز رودخانه. هاي آبرفتي تعلق داردها و دشتو بقيه به كوهپايه

 حوضه سيروان واقع هاي غرب استان كرمانشاه و استان ايالم درهمچنين رودخانه. زمكان، ليله و گردي قاسمان اشاره كرد
هاي مهم اقتصادي را در اين منطقه فراهم خانه، زمينه اجراي پروژهد مورفولوژي خاص اين روشرايط توپوگرافي و. اندشده
توان به احداث سدهاي بزرگ به منظور آبياري اراضي كشاورزي، توليد انرژي، صيد و پرورش آورد كه از آن جمله ميمي

  . اره نمودباشند، اشآبزيان، توريسم و ايجاد صنايع بزرگ كه نيازمند آب زيادي مي
آنها آبي كل توليد انرژي برقو ظرفيت هاي فوق از جمله سرچشمه، مساحت، طول، پتانسيل مشخصات كلي حوضه

  . داده شده استنشان ) 6- 1(در جدول 
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  1387در سال كشور در دسترس هاي مهم آبريز مشخصات حوضه:  )6-1(جدول 

 سرچشمه نام حوضه
مساحت 

 )كيلومتر مربع(
طول 

 )كيلومتر(

پتانسيل كل توليد 
آبي انرژي برق

 )ساعتگيگاوات(

ظرفيت كل توليد 
 آبي انرژي برق

 )مگاوات(

 13000 30000 950 60000 هاي زاگرس جنوبي كوه  كارون 

 5250 9000 510 24000 هاي اشترانكوه، سالن، مالوهاي كوهسرچشمه  دز 

 3165 6000 900 43000 خرم آباد، يافته، ايالم   كرخه 

  
 ،1387 پايان سال دربه طوري كه . باشدايران از جمله كشورهاي مطرح در زمينه ساخت سد و كنترل آب مي

مگاوات  5/7672كشور به حدود برداري در حال بهرههاي آبي بزرگ، متوسط، كوچك، ميني و ميكروي ظرفيت نيروگاه
هاي محدوديتمورد نياز، سرمايه  تأمين  نظير عدميهاي جديد با مشكالتدر حال حاضر اجراي طرح. رسيده است

با  اما ،باشدهاي سياسي، تأمين سيمان، فوالد و ميلگرد و غيره مواجه ميهاي سنگين و مخرب، تحريماي، سيالبمنطقه
هاي ها در محيط زيست، استفاده از ظرفيتهاي كاهش اثر آاليندهبا توجه به سياستو تمامي مشكالت مذكور وجود 

،  اجرادستآبي نيز در كشور در مگاوات طرح برق 1/6650ه عنوان يك اولويت مدنظر قرار گرفته و در اين راستا آبي ببرق
  . باشندآبي در مرحله شناخت ميمگاوات طرح برق 1/5505آبي در دست مطالعه و آماده اجرا و مگاوات طرح برق 5/9259

درصد به  67/7هاي آبي بزرگ، درصد به نيروگاه 70/91ري، برداآبي در حال بهرههاي برقاز كل ظرفيت نيروگاه
هاي ميني و ميكرو تعلق  درصد به نيروگاه04/0هاي آبي كوچك و  درصد به نيروگاه60/0هاي آبي متوسط و نيروگاه

، 12/13، 26/86هاي آبي بزرگ، متوسط، كوچك و ميني و ميكرو به ترتيب داشته كه سهم توليد ناويژه هر يك از نيروگاه
  .  درصد بوده است07/0 و 55/0

هاي با ظرفيت نيروگاه آبي بزرگ، نيروگاهدر شمار  مگاوات 100بزرگتر از هايي با ظرفيت الزم به ذكر است نيروگاه
 ، مگاوات نيروگاه آبي كوچك 10 تا 1 بزرگتر از هايي با ظرفيتمگاوات نيروگاه آبي متوسط، نيروگاه 100 تا 10بزرگتر از 

 100 تا 10 بزرگتر از هايي با ظرفيته، نيروگاكيلووات نيروگاه آبي ميني 1000 تا 100 بزرگتر از با ظرفيت يهايوگاهنير
  . پيكو گويندنيروگاه آبي كمتر از آن را كيلووات نيروگاه آبي ميكرو و 

  
   1387ال تا پايان سآبي كشور هاي برقبرآورد ظرفيت طرح) : 6-2(                      جدول 

 ) مگاوات(ظرفيت  نوع نيروگاه 

 7672.5  برداري هاي در دست بهرهطرح

 6650.1  هاي در دست اجرا طرح

 9259.5  هاي در دست مطالعه و آماده اجرا طرح

 5505.1  هاي در مرحله شناخت طرح

 29087.1  جمع 
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  )1( 1387ها تا پايان سال  ها و وضعيت طرحآبي كشور به تفكيك استانهاي برقبرآورد ظرفيت طرح) : 6-3(جدول 
 در دستهاي طرح

 برداري  بهره

در حال هاي طرح
 اجرا 

 در دست مطالعههاي طرح
 آماده اجرا  و

در مرحله مطالعه هاي  طرح
 نام استان  شناخت

  تعداد
 نيروگاه

  توان
 )مگاوات (

  تعداد
 نيروگاه

  توان
 )مگاوات (

  تعداد
 نيروگاه

  توان
 )مگاوات (

  تعداد
 نيروگاه

  توان
 )مگاوات (

 - - 291 3 100 1 22 1 آذربايجان شرقي

 439 ١٠ 175.2 4 22.7 1 19 2 (2)  آذربايجان غربي
 252 2 12 1 - - 0.054 1  اردبيل

 6 1 200 1 9 1 58.3 2  اصفهان
 1000 1 381.6 (3) 2 480 1 - -  ايالم

 - - 19.4 1 19.4 1 - -  بوشهر
 15 2 7 (4) 1 47 1 268.5 4  تهران

 ● 1 1823.5 6 1342.5 4 (5) 39.3 1  چهارمحال و بختياري
 14 1 - - - - 0.09 2  رضويخراسان 
 320.89 9 3576.28 33 1603(7) 3 6995(6) 6  خوزستان

 775 2 110 1 - - - -  زنجان
 - - - - - - - -  سمنان

 - - - - - - - -  سيستان و بلوچستان
 80 1 166.4 6 13 1 112.25 3  فارس
 - - 9.8 2 - - - -  قزوين

 - - - - - - - -  قم
 340 1 - - - - - -  كردستان

 5 1 5.4 1 - - 32.4 1  كرمان
 219 3 190 1 7.2 1 - -  كرمانشاه

 302.32 2 453.32 (8) 20 - - 16.8 6  كهگيلويه و بويراحمد
 (9) 4 6 1 - - - -  گلستان

 290.5 10 20.9 6 2.8 1 87.71 4    گيالن
 470 1 1706 8 1950 2 1.63 3  لرستان

 976.4 16 102.65 3 1053.5 2 1.085 3  مازندران
 - - - - - - 15.6 2  مركزي

 - - 3 1 - - - -  هرمزگان
 - - - - - - 2.8 1  همدان
 - - - - - - - -  يزد

 5505.1 68 9259.45 102 6650.1 20 7672.5 42  جمع 
    .باشدهاي مجدد ميهاي قبل به علت بررسيسالفوق با تفاوت اعداد ) 1
  .گردداي آذربايجان ميشامل نيروگاه شوط مغان در برق منطقه) 2
  .شامل طرح سازبن است كه در استان ايالم و لرستان واقع شده است) 3
   . شامل طرح بسته سوم شمال است كه در استان تهران و قزوين واقع شده است) 4
  .گردد كه شامل سه نيروگاه عزيزآباد، آبسرده و دوپالن است، ميشامل بسته اردل) 5
  . است صورت گرفته 1387 نيروگاه مسجد سليمان در سال 8سنكرون اوليه واحد شماره ) 6
  .برداري لحاظ شده استظرفيت طرح مسجد سليمان و توسعه آن در مرحله بهره) 7
  .دنباشآماده براي اجرا ميو فاز مطالعاتي در شمه ميشي استان كهگيلويه و بويراحمد هاي كهگول، چشمه ميشي و مشترك كهگول و چپروژه) 8
 مگاوات برآورد شده 6ال، گرو و ريگ چشمه توسط شركت آب و نيرو در حال انجام است كه ظرفيت اوليه آنها مجموعاً وهاي پنو، كبودمطالعات نيروگاه) 9

  .باشند   ارقام در دسترس نمي•                              . گرددت دقيق آنها با اتمام مطالعات مشخص مي مگاوات قابل افزايش بوده كه ظرفي18كه تا 
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    1387 در سال در كشوربرداري در حال بهرهآبي برقهاي عمومي نيروگاهمشخصات ) : 6-4(جدول 

 سد نام  رودخانه  نام  استان نام  نيروگاه نام 
  سال 

  برداريبهره
  اع سد ارتف

 )متر(از پي 
حجم كل مخزن 

)مترمكعبميليون (  

       : هاي بزرگنيروگاه
 ● 107 1367 الر الر تهران نيروگاه آبي كالن 

 3139 200 82-1356 عباسپور كارون خوزستان شهيد عباسپور 
 2750 205 85-1383 3كارون  كارون خوزستان  3كارون 

 230 177 86-1381(1) يمانمسجد سل كارون خوزستان مسجد سليمان 
 3460 203 50-1341 دز دز خوزستان دز 

 7300 127 1381 كرخه كرخه خوزستان كرخه
       :هاي متوسط نيروگاه

 1350 40 1350 ارس ارس آذربايجان شرقي ارس 
اي برق منطقه شوط مغان 

 آذربايجان
 ● ● 1381 مغان دامغان رود

 1450 100 1349 زاينده رود زاينده رود اصفهان  زاينده رود 
 205 180 1340 )كرج(اميركبير  كرج تهران  اميركبير

 95 107 66-1348 لتيان جاجرود تهران  لتيان 
 420 160 1385 طالقان طالقان تهران  طالقان 

 ● ● 1383 _ تونل كوهرنگ چهارمحال و بختياري  كوهرنگ 
 1200 165 1383 مارون مارون خوزستان  مارون 
 440 72 1386 مالصدرا كر فارس  درا مالص

 369 133 1376 جيرفت هليل رود كرمان  جيرفت 
 سفيدرود گيالن  سفيدرود

سفيدرود 
 1765 106 1343 )منجيل(

 293 128 1375 ساوه قره چاي مركزي  وفرقان
       :هاي كوچك نيروگاه

 230 47 1351 مهاباد مهاباد آذربايجان غربي مهاباد 
 ناصفها  گالب 

خروجي پمپاژ  
 ● ● 1375 - زاينده رود

 993 87 1368 درودزن كر فارس  درودزن 
 فارس  ) سپيدان(شهيد طالبي 

انحراف بخشي از آب 
 ● ● 1373 - رودخانه ششپير

 ● (2) 1386 - پل كلو كهگيلويه و بويراحمد   2پل كلو 
 ● ● 1383 - پل كلو احمد و بوير كهگيلويه    1پل كلو 
 ● ● 1385 - كريك يلويه و بويراحمدكهگ  3كريك 
 ● ● 1385 - كريك كهگيلويه و بويراحمد   2كريك 

 ● ● 1382 - پل كلو كهگيلويه و بويراحمد  ) 4پل كلو  (7ياسوج 
 ● ● 1373 - چالكرود مازندران  جنت رودبار 

 مركزي  آسيابك 
خروجي آب نيروگاه 

 وفرقان
 ● ● 1376 ساوه

 ● ● 1378 - گاماسياب همدان  گاماسياب 
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  ادامه...  1387 در سال برداري در كشورآبي در حال بهرههاي برقمشخصات عمومي نيروگاه) : 6-4(جدول 

 نام  سد نام  رودخانه  نام  استان نام  نيروگاه
  سال 

  برداريبهره
  ارتفاع سد 

 )متر(از پي 
حجم كل مخزن 

)ميليون مترمكعب(  

       :هاي ميني و ميكرو نيروگاه
 ● ● 1383 - خروجي آب كشاورزي اردبيل كرنق 

 ● ● 1366 - سررود  رضوي خراسان  سررود 
 ● ● 1383 - پاياب ايستگاه پرورش ماهي  رضوي خراسان  گرني 

 ● 3(2) 1386 بند كخدان پل كلو كهگيلويه و بويراحمد  كخدان 
 ● ● 1370 - از آب چشمه گيالن  ارده 
 ● ● 1383 - ناورود گيالن  ناو 

 ● ● 1383 - خليان گيالن  خليان
 لرستان   2دره تخت 

هاي بر روي سرشاخه
 رودخانه ماربره

- 1380 ● ● 

 لرستان   1دره تخت 
هاي بر روي سرشاخه
 رودخانه ماربره

-  1384 ● ● 

 ● ● 1383 - - لرستان  سيرم 
 ● ● 1383 - - مازندران  درجان 

 ● ● 1383 - - مازندران  مران 

  .باشند   ارقام در دسترس نمي•      . جرياني) 2           .است صورت گرفته 1387 نيروگاه مسجد سليمان در سال 8اوليه واحد شماره سنكرون ) 1
  

  1387در سال برداري وزارت نيرو  بهرهحال آبي در هاي برقظرفيت اسمي و توليد نيروگاه) : 6-5(جدول 
 )واتمگا(ها ظرفيت نيروگاه

تعداد  استان نام نيروگاه
 واحدها

ظرفيت هر 
 واحد

  كل 
 ظرفيت

  توليد ناويژه 
 )ساعتمگاوات(

خود مصرفي 
 )ساعتمگاوات(

       :هاي بزرگ نيروگاه
 1317 91167 115.5 38.5 3 تهران نيروگاه آبي كالن 

 7930 1130005 2000 250 8 خوزستان شهيد عباسپور 
 17400 713154 2000 250 8 خوزستان   3كارون 

 5546 1495558 2000(1) 250 8 خوزستان مسجد سليمان 
 7018 731825 520 65 8 خوزستان دز 

 1845 154206 400 133.3 3 خوزستان كرخه 
 41056 4315915 7035.5 - 37   جمع 

        :هاي متوسط نيروگاه
 839 62939 22 11 2 آذربايجان شرقي ارس 

 56 60195 13 6.5 2 ذربايجاناي آبرق منطقه شوط مغان 
 1511 152785 55.5 18.5 3 اصفهان   زاينده رود 

 1855 72541 90 45 2 تهران  اميركبير
 4773 28447 45 22.5 2 تهران  لتيان 

 829 21383 18 9 2 تهران  طالقان 
 1721 49868 39.3 13.1 3 چهارمحال و بختياري   كوهرنگ 

 1233 27523 75 75 1 خوزستان  )2(مارون 
 900 50798 100 50 2 فارس  مالصدرا 

 52 - 32.4 16.2 2 كرمان  جيرفت 
 3720 129820 87.5 17.5 5 گيالن  سفيدرود
 318 - 10.4 5.2 2 مركزي  وفرقان 

 17807 656299 588.1 - 28   جمع 
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  ادامه ... 1387 رو در سال برداري وزارت ني آبي در حال بهرههاي برقظرفيت اسمي و توليد نيروگاه) : 6-5(جدول 
 )مگاوات(ها ظرفيت نيروگاه

تعداد  استان نام نيروگاه
 واحدها

ظرفيت هر 
 واحد

  كل 
 ظرفيت

  توليد ناويژه 
 )ساعتمگاوات(

خود مصرفي 
 )ساعتمگاوات(

       :هاي كوچك نيروگاه

 87 5515 6 3 2 آذربايجان غربي مهاباد 

 ● ● 2.8 2.8 1 اصفهان  گالب 

 85 6456 10 5 2 فارس  درودزن 

 ● 4586 2.25 0.75 3 فارس  )سپيدان(شهيد طالبي 

 6 471 4 2 2 كهگيلويه و بويراحمد  )3( 2پل كلو 

 - 362 4 2 2 احمد و بوير كهگيلويه    1پل كلو 

 - 466 3 1.5 2 كهگيلويه و بويراحمد  3كريك 

 - 1008 2.5 1.25 2 كهگيلويه و بويراحمد   2كريك 

 - 1751 2.5 1.25 2 كهگيلويه و بويراحمد  ) 4پل كلو  (7اسوج ي

 ● ● 1 0.5 2 مازندران  )4(جنت رودبار 

 145 2870 5.2 2.6 2 مركزي  آسيابك 

 60 4168 2.8 1.4 2 همدان  گاماسياب 

 383 27653 46.05 - 24  جمع 
        :) 4(هاي ميني و ميكرو نيروگاه
 ● ● 0.054 0.054 1 اردبيل كرنق

 ● ● 0.065 0.065 1  رضوي خراسان  سررود 
 ● ● 0.025 0.025 1  رضوي خراسان  گرني 

 ● ● 0.8 0.8 1 كهگيلويه و بويراحمد  )3(كخدان 
 ● ● 0.125 0.125 1 گيالن  ارده 
 ● ● 0.06 0.06 1 گيالن  ناو 

 ● ● 0.025 0.025 1 گيالن  خليان
 63 2751 0.9 0.45 2 لرستان   2دره تخت 

 15 732 0.68 0.34 2 لرستان   1دره تخت 
 ● ● 0.05 0.05 1 لرستان  سيرم 

 ● ● 0.05 0.05 1 مازندران  درجان 
 ● ● 0.035 0.035 1 مازندران  مران 
 78 3483 2.869 - 14   جمع 

 59324 5003350 7672.5 - 103   جمع كل 

  . است صورت گرفته 1387 نيروگاه مسجد سليمان در سال 8سنكرون اوليه واحد شماره ) 1
  . شود وارد مدار مي1388بندي در سال  مگاوات ديگر آن طبق برنامه زمان75برداري و  مگاوات از ظرفيت نيروگاه مارون در حال بهره75) 2
  .  ارائه شده است2 توأمان در رديف پل كلو 2توليد ناويژه و خود مصرفي كخدان و پل كلو ) 3
  .باشند   ارقام در دسترس نمي•             . باشندخارج از شبكه مي) 4
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( گيگاوات ساعت  )

نيروگاه هاي بزرگ   نيروگاه هاي متوسط و كوچك    

روند توليد برق آبي كشور طي دو سال         1380 و1387 :  (6 -3) نمودار

  
  

   1387ر در سال كشوآبي برقهاي نيروگاهاجرايي هاي طرحمشخصات عمومي ) : 6-6(جدول 

 نوع سد نام رودخانه نام استان نام  نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 
  حجم كل مخزن 

 )ميليون مترمكعب(

          :اي بزرگ هنيروگاه
 3200 180 بتني دو قوسي سيمره ايالم سيمره 
 2200 230 بتني دو قوسي كارون چهارمحال و بختياري   4كارون 

 835 175 بتني دو قوسي نازك خرسان چهارمحال و بختياري  )1( 3خرسان 
 230 177 سنگريزه با هسته رسي كارون خوزستان طرح توسعه مسجد سليمان 

 4500 178  با هسته رسي سنگريزه كارون خوزستان گتوند عليا 
 228 158 بتني غلتكي وزني رودبار لرستان  رودبار لرستان

 4845 315 بتني دو قوسي بختياري لرستان  بختياري 
  اي سياه بيشه تلمبه ذخيره

   سد باال دست
   سد پايين دست

  
  مازندران
 مازندران

  
  چالوس
 چالوس

  
   با روكش بتني سنگريزه

  با روكش بتني گريزهسن

 
86 
104 

 
3.7 
3.6 

       : هاي متوسطنيروگاه
 1612 64 خاكي با هسته رسي ارس آذربايجان شرقي  خدا آفرين 

 170 99 خاكي با هسته رسي نازلو آذربايجان غربي  نازلو 
 685 115 بتني دو قوسي شاپور بوشهر  رئيس علي دلواري

 0.018 ● - الر تهران  لوارك 
 1200 165 سنگريزه با هسته رسي مارون خوزستان   مارون توسعه

 14 10.5 تنظيمي دز خوزستان نيروگاه آبي سد تنظيمي دز 
 1400 125 بتني قوسي وزني قره آغاج فارس  )قير(سلمان فارسي 

 160 138 بتني دو قوسي تجن مازندران  شهيد رجايي 
       :هاي كوچكنيروگاه
 - 8.15 هابتني با خاكريزي در كناره زاينده رود اصفهان  ود زاينده رتنظيمي نيروگاه 

 - ● - - چهارمحال و بختياري  )2(بسته اردل 
 - ● - - چهارمحال و بختياري  منج 

 - 3 - - كرمانشاه  پيران 
 5 22  خاكي-بتني  سفيدرود گيالن   )تاريك(نيروگاه آبي سفيدرود 

  . باشدهاي اجرائي مياجراي زيرساختدر حال حاضر شامل مطالعات مهندسي و ) 1
  . كندساعت انرژي توليد مي گيگاوات100بسته اردل شامل سه نيروگاه عزيز آباد، آبسرده و دوپالن است كه مجموعاً ) 2
  .باشند  ارقام در دسترس نمي •
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  كشور  آبيبرقهاي نيروگاهاجرايي هاي  انرژي متوسط ساالنه طرح وظرفيت قابل نصب ) :6-7(جدول 
   1387در سال 

 نام  نيروگاه
ظرفيت قابل نصب 

 )مگاوات(نيروگاه 
انرژي متوسط ساالنه 

 )ساعتگيگاوات(

  سال 
  بهره برداري

درصد پيشرفت كار و وضعيت 
   1387طرح تا پايان سال 

      :هاي بزرگ نيروگاه
 61.2 1389 850 480  سيمره 
 72.6 1388 2107 1000 4كارون 

 6.2 1395 1014 315  )1( 3خرسان 
 99.3 1388 3700 (3) - (2)  طرح توسعه مسجد سليمان 

 60 (4) 1389 4250 1500 گتوند عليا 
 25.3 1390 986 450 رودبار لرستان

 0.96 1389 3000 1500  بختياري 
 54.8 1389 ,1391 (5) 1376 1040  اي سياه بيشه تلمبه ذخيره

 - - 17283 6285.0  هاي بزرگجمع نيروگاه
      : هاي متوسطنيروگاه

 آماده اجرا 1390 275 100  خدا آفرين 
 11.0 1392 58 22.7  نازلو 

 97.66(6) ● 96 19.4  رئيس علي دلواري
 96.1 1388 151 47  لوارك 

 70.74 1388 1385 75  توسعه مارون 
 )٧( 1390 172 28  نيروگاه آبي سد تنظيمي دز 

 )٨( 1393 50 13  )قير(سلمان فارسي 
 93.2 1388 31 13.5  شهيد رجايي 
 - - 2218 318.6  هاي متوسطجمع نيروگاه

      :  هاي كوچك نيروگاه
 )٩( EPCF  اجرا به روش آماده 1391 37 9  زاينده رود تنظيمي نيروگاه 

 گذاريآماده براي سرمايه )٧( 100 20  ) 10(بسته اردل 
99.0 1388 40 7.5  نج م 

 33.6 1390 24.27 7.2  پيران 
 باشددر مرحله آغازين مي 1390 16.46 2.8  )تاريك(نيروگاه آبي سفيدرود 

 99.0 1388 217.73 46.5  هاي كوچك جمع نيروگاه
 - - 19718.7 6650.1  جمع كل 

  .باشدهاي اجرائي ميدر حال حاضر شامل مطالعات مهندسي و اجراي زيرساخت) 1
  . برداري آن لحاظ شده استله بهرهظرفيت طرح مورد نظر در مرح) 2
                                       .گردد شامل طرح مسجد سليمان و توسعه آن مي) 3
  . باشدبه علت تغيير در مبناي محاسباتي درصد پيشرفت كار، رقم گتوند عليا همچنان مثل سال قبل مي) 4
  . باشدط به سد پائين دست مي مربو1391 مربوط به سد باالدست و سال 1389سال ) 5
  . درصد پيشرفت مربوط به ساختار سد است ولي هنوز عمليات احداث نيروگاه آغاز نگرديده است) 6
  . كارهاي قراردادي و مالي آن انجام شده ولي هنوز كار فيزيكي آن شروع نشده است) 7
  . اي واگذار شودب منطقهآكن است به كارهاي مطالعاتي آن انجام شده ولي هنوز مجري آن مشخص نشده و مم) 8
9 (EPCF دهد و هاي طرح و اجرا را انجام مي تمام شد، شركت پيمانكار برنده مناقصه، مجموعه فعاليت1زماني كه مطالعات فاز . روش طرح و اجرا است  

  . گيردهم به عهده ميبنابر اين بحث تأمين مالي آن را . شود سد و نيروگاه آغاز مياثاحد  و2مرحله مطالعات فاز 
  .  وارد مرحله اجرا گرديده است1386 از سال EPCبسته اردل شامل سه نيروگاه عزيزآباد، آبسرده و دوپالن است كه به صورت ) 10
  .باشند   ارقام در دسترس نمي•
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   1387 در سال آبي كشورهاي برقيروگاهو آماده اجراي ن)  1(هاي مطالعاتي مشخصات طرح) : 6-8(جدول 

 نام رودخانه نام استان سد و نيروگاه

ارتفاع 
سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 
مخزن 

 )مترمكعب106(

ظرفيت 
قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 
ساالنه 

 )ساعتگيگاوات(

 از -آذربايجان شرقي 
 جانب خاك ايران

 825 134 5000 8 ارس
  ) 2(طرح برق آبي ارس جرياني 

 از -آذربايجان شرقي 
 اك ارمنستانجانب خ

 800 130 5000 12 ارس

 169 27 700 135 قزل اوزن آذربايجان شرقي  )استور(سد مخزني شهريار 
 6.2 3.6 85 83 زوالچاي آذربايجان غربي  سد زوال

 15 6.6 ● ● گدارچاي آذربايجان غربي  سد مخزني چپرآباد
 58 10 ● ● نازلوچاي آذربايجان غربي  سد مخزني نازلو
 273 155 440 126 )كالس(زاب كوچك  آذربايجان غربي  واشانسد مخزني شي

 22.8 12 294 110 رود دره اردبيل  )مشيران(سد عمارت 
 ● 200 1300 184  كوهرنگ-بهشت آباد  اصفهان  بهشت آباد

 27 6.6 116.2 118 چناره ايالم  سد مخزني چناره 
 572 375 1609 152 سيمره  لرستان-ايالم   سازبن 

 96 19.4 685 ● شاپور بوشهر   رئيسعلي دلواريسد مخزني
 50 7 ● ● -  قزوين-تهران   بسته سوم شمال 

 970 560 2013 188 كارون چهارمحال و بختياري   5سد كارون 
 1219.2 363.8 1291 192 خرسان چهارمحال و بختياري  1خرسان 
 1689 580 2304 260 خرسان چهارمحال و بختياري  2خرسان 

 750 240 450 207 بازفت ارمحال و بختياريچه  بازفت 
 368.3 75.3 ● ● - چهارمحال و بختياري  پكيج چهارمحال و بختياري

 22.4 4.4 ● ● - چهارمحال و بختياري  زنجيران ياسوج 
 2251 1000 198 130 كارون خوزستان   جرياني – 2كارون 

 2199 930 ● ● دز خوزستان   3 تا 1دز 
 1374 720 3360 203 دز خوزستان  نيروگاه دوم سد دز

 258 145 22 (3) كلو خوزستان  هاي رودكلونيروگاه
 73 25 ● ● زهره خوزستان  شيربند تنظيمي سد چم

 175 76 786 130 چيتي خوزستان  سد چيتي 
 530 85 32 35 دز خوزستان  سد و نيروگاه جرياني سد دز 

 172 28 ● ● دز خوزستان  نيروگاه سد تنظيمي دز 
 163.3 72 150 78 شور اللي خوزستان  سد گزي 

 157.6 67 513 127 شور اللي خوزستان   2سد و نيروگاه شور 
 126 36 159.7 123 )شور(جيروك  خوزستان  1سد و نيروگاه شور 

 252 50 30 27 كارون خوزستان  نيروگاه آبي سد تنظيمي گتوند 
 345 81 220 98 زهره خوزستان   1سد زهره 

 158.8 36 29.9 37.1 كارون خوزستان  ش ارتفاع سد تنظيمي گتوندافزاي
 43.51 11.64 0.8 20 سمه خوزستان  4ليراب 

 289 76 109 59 زهره خوزستان  2سد زهره 
 85.8 30 0.088 21.5 تالوگ خوزستان  2تالوگ 



          
  

  

 1387نرژي سال ترازنامه ا 230

  

  

  ادامه ... 1387 در سال كشورآبي هاي برقو آماده اجراي نيروگاه)  1(هاي مطالعاتي مشخصات طرح) : 6-8(جدول 

 نام رودخانه نام استان سد و نيروگاه

ارتفاع 
سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 
مخزن 

 )مترمكعب106(

ظرفيت 
قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 
ساالنه 

 )ساعتگيگاوات(

 72.3 26 234 99.5 تالوگ خوزستان   1تالوگ 
 25.74 6.89 0.48 22 صيدون خوزستان  5ليراب 
 24.28 10 12.83 85 صيدون خوزستان  )تنگ ناياب (3ن صيدو

 47 10 6.99 47.5 مارون خوزستان  نيروگاه سد آريوبرزن 
 49.78 9 ● 113 رود زرد خوزستان  )جره(رامهرمز 

 55.5 8 ● 34 كرخه خوزستان  نيروگاه سد تنظيمي پاي پل
 38.24 7 ● 4 آب سفيد خوزستان  سادات حسيني 

 13.2 6 110 79 هركش خوزستان   سد و نيروگاه تراز
 27.6 5 ● ● رود زرد خوزستان  ابوالعباس

 11.5 4 131 77.5 باالرود خوزستان  باالرود 
 7.3 4 ● ● مارون خوزستان  سد ابوالفارس 

 27.5 3.75 0.005 4.5 شيوند خوزستان  سد و نيروگاه شيوند 
 16.3 2.8 66 103 صيدون خوزستان  )4(سد صيدون 

 16.97 2.5 ● 10 جراحي خوزستان  رامشير 
 11.7 2 ● 12.2 مارون خوزستان  نيروگاه سد انحرافي شهدا 

 5.6 0.7 ● ● مارون خوزستان  نيروگاه سد انحرافي جايزان 
 170 110 700 124 قزل اوزن زنجان  سد مشمپا 

 275 91 625 156 فهليان شول فارس  پارسيان مخزني سد 
 50 13 1400 125 قره آغاج فارس  )قير(سد مخزني سلمان فارسي 

 17.5 16 227 90 فيروزآباد فارس  سد مخزني هايقر 
 22 14 ● ● قره آغاج فارس  سد مخزني ميرزاي شيرازي 
 7.6 2.4 ● ● فيروزآباد فارس  سد مخزني تنگاب فيروزآباد 

 262 30 82 77 رودبال فارس  رودبال داراب 
 4.5 5 270 60 خررود قزوين  نيروگاه سد مخزني نهب 

 3.08 4.8 38.5 78 رودحاجي عرب قزوين  نيروگاه سد مخزني باالخانلو 
 28.2 5.4 133 165 شور جيرفت كرمان  سد شور جيرفت 

 500 190 276 190 سيروان كرمانشاه  سد داريان 
 11.8 4.6 ● ● - كهگيلويه و بويراحمد  )5(مشترك كهگول و چشمه ميشي 

 7.5 2.4 ● ● كهگول ويراحمدكهگيلويه و ب  )5(كهگول 
 5 1.8 ● ● - كهگيلويه و بويراحمد  )5 (چشمه ميشي

 340 110 1800 155 زهره كهگيلويه و بويراحمد  سدمخزني چمشير 
 6.73 11.72 ● ● مهريان كهگيلويه و بويراحمد   2مهريان 
 3.4 14.59 ● ● مهريان كهگيلويه و بويراحمد   3مهريان 

 6.76 21.2 ● ● دشت روم  بويراحمدكهگيلويه و  دشت روم 
 10.85 39.2 ● ● سپيدار كهگيلويه و بويراحمد  سپيدار 
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  ادامه ... 1387 در سال آبي كشورهاي برقو آماده اجراي نيروگاه)  1(هاي مطالعاتي مشخصات طرح) : 6-8(جدول 

 نام رودخانه نام استان سد و نيروگاه

ارتفاع 
سد از 

 )متر(پي 

حجم كل 
 مخزن

 )مترمكعب106(

ظرفيت 
قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 
ساالنه 

 )ساعتگيگاوات(

 1.98 4 ● ● سريس كهگيلويه و بويراحمد  سريس 

 5.54 16.69 ● ● نخجير كهگيلويه و بويراحمد   1جوكار 
 8.91 27.25 ● ● نخجير كهگيلويه و بويراحمد  2جوكار 

 1 6 ● ● نگانميانت كهگيلويه و بويراحمد   1ميانتنگان 
 1.11 6.3 ● ● ميانتنگان كهگيلويه و بويراحمد  3ميانتنگان 

 2.6 16.2 ● ● ليراب كهگيلويه و بويراحمد   1ليراب 
 16.2 58.1 ● ● ليراب كهگيلويه و بويراحمد   2ليراب 
 13.39 43.7 ● ● ليراب كهگيلويه و بويراحمد   3ليراب 

 3.24 7.06 ● ● ديلگان كهگيلويه و بويراحمد  ديلگان 
 3.92 13.14 ● ● پيچاب كهگيلويه و بويراحمد  پيچاب 
 5.015 24.9 ● ● شور كهگيلويه و بويراحمد  شور 

 4.52 24.47 ● ● جوبخال كهگيلويه و بويراحمد  جوبخال 
 ● 6 بدون مخزن ● گرگان گلستان  گلستان 

 33 7.6 98 137 شفارود گيالن  سد مخزني شفارود 
 41.4 7 ● 137 شفارود گيالن  شفارود 

 ● ● 19 34 چوبر و السك گيالن  السك 
 ● ● 3.1 46 خرشك گيالن  ديورش

 26.8 6.3 104.6 94.5 زيلكي شاخه سفيدرود گيالن  شهر بيجار 
 ● ● 10.9 40 گوهر رود گيالن  نيروگاه سد مخزني عزيز كيان 

 1193 430 3127 200 كرخه لرستان  سد پا علم 

 1025 324 520 210 كي از سرشاخه دززال لرستان  ليرو 
 639 284 4022 134 كشكان لرستان  كوران بوزان 
 396 167 1639 115 كشكان لرستان  تنگ معشوره 

 205 118 132 70 كرخه لرستان   2كرخه 
 1020 365 ● ● سزار لرستان   1-4سزار 

 69 12 ● ● - لرستان  )  نيروگاه14(بسته لرستان 
 11.02 6 55 84 آبسرده لرستان  ) بزهل(سد آبسرده 

 258 84 350 180 هراز مازندران  سد متگل 
 55.2 13 161 123 كسيليان مازندران  سد كسيليان 

 ● 5.65 ● ● چهل چاي مازندران  چهار نيروگاه گلستان 
 17 3 364 ● رودان هرمزگان  سد مخزني سميالن 

 23825.19 9259.45 - -      جمع 
  هاي پيش وجود دارد كه در نتيجه تصحيح مطالعات است و هايي بين اعداد فوق و اعداد سالها مطالعاتي است، لذا تفاوتادي از طرحبه علت اينكه تعد) 1

  . اندهاي مطالعاتي حذف شدههمچنين بعضي از طرح.   امكان تغيير مجدد آنها همچنان وجود دارد
  .باشد ساعت مي  گيگاوات800 مگاوات و 130يت قابل نصب و قابليت توليد ساالنه براي كشور ارمنستان مقادير فوق متعلق به ايران بوده و به ترتيب ظرف) 2
  . باشد متر مي95 و 17، 9/18، 18، كه به ترتيب شود تقسيم ميDD  وAA ،  BB، CCهاي رود كلو ارتفاع سد از پي به چهار واحد در نيروگاه) 3
  .در نظر گرفته نشده است، بنابراين وضعيت طرح نامعلوم است آن رنامه نيروگاه براياعتباري به آنها داده نشده و ب) 4
  . باشندهاي كهگول، چشمه ميشي و مشترك كهگول و چشمه ميشي استان كهگيلويه و بويراحمد فاز مطالعاتي آماده براي اجرا ميپروژه) 5
  .باشند  ارقام در دسترس نمي •
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  )1( 1387در سال آبي رقبهاي در مرحله شناخت نيروگاهمطالعاتي هاي  مشخصات طرح) : 6-9(جدول 

 نام رودخانه نام استان سد و  نيروگاه
ظرفيت قابل 

 )مگاوات(نصب 
قابليت توليد ساالنه 

 )ساعتگيگاوات(

 (2) (2) - آذربايجان غربي نيروگاه بادين آباد پيرانشهر
 357 204 - آذربايجان غربي  سد مخزني گرژال 

 219 150 )كالس(زاب  آذربايجان غربي  ت سردش
 67 22 صوفي چاي، باراندوز چاي آذربايجان غربي  بسته اول اروميه 
 64 18 زاب آذربايجان غربي  بسته دوم اروميه 

 14 5 دريك چاي آذربايجان غربي  بسته سوم اروميه 
 126 28 آق چاي آذربايجان غربي  آق چاي 

 17.5 6 سيمينه رود بايجان غربيآذر   )3(سد مخزني سيمينه رود 
 25.5 6 شهر چاي آذربايجان غربي  )3(سد مخزني شهر چاي 

 11 ● غازان چاي آذربايجان غربي  )3() قطور(سد غازان چاي 
 35 12 قطورسوئي، كركرچاي اردبيل  بسته اردبيل 

 630 240 قزل اوزن اردبيل پير تقي 
 38 6 قمرود اصفهان  سدمخزني كوچري 

 1463 1000 سيمره ايالم  1 ايالم
 32 8.5 جاجرود تهران  )دروازه(ماملو 

 16 6.5 نمرود تهران  سد نمرود 
 ● ● زاينده رود چهارمحال و بختياري  زاينده رود عليا

 ● 14 - خراسان  سد مخزني دوستي 
 293 150 زهره خوزستان چم باستان

 11.2 5.1 پوتر خوزستان  اي پوتر نيروگاه زنجيره
روگاه سد انحرافي دز و ني

 هاي شبكه آبيارينيروگاه
 35 6.6 خروجي سد انحرافي دز خوزستان

 ● ● زرد خوزستان  سد مخزني آبگالل 
 6.59 3.44 رود زرد خوزستان  نيروگاه رود زرد 

 ● ● رود تلخ خوزستان  )4(سد رود تلخ 
 258 145 دهدز خوزستان  رود كلو 

 57.52 10 اعالء خوزستان  سد زير زرد 
 6.6 0.75 زهره خوزستان  نيروگاه سد انحرافي آسك 

 1270 495 قزل اوزن زنجان  نمهيل 
 905 280 قزل اوزن زنجان  پاوه رود 

 209 80 زهره فارس  حاج قلندر 
 645 340 - كردستان  )سيروان(سد مخزني گردالن 

 43.4 5 نساء كرمان  )نساء(نرماشير 
 588 200 رهسيم كرمانشاه   گدار پير –گرشا 

 25 7 - كرمانشاه   4بسته كرمانشاه 
 24 12 - كرمانشاه  )3(سد مخزني گاوشان 

 530 292 مارون كهگيلويه و بويراحمد  سد كالت 
 38.52 10.32 مارون كهيگيلويه و بويراحمد  )3(  مارون
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  ادامه  ... )1( 1387ال آبي در سهاي برقهاي مطالعاتي در مرحله شناخت نيروگاه مشخصات طرح) : 6-9(جدول 

 نام رودخانه نام استان سد و  نيروگاه
ظرفيت قابل 

 )مگاوات(نصب 
قابليت توليد ساالنه 

 )ساعتگيگاوات(

)٥( - گلستان  پنو   )٥(  

)٥( خارج بستر كبودوال گلستان  )زرينگل(سد كبودوال   )٥(  

)٥( - گلستان  گرو   )٥(  

)٥( - گلستان  ريگ چشمه   )٥(  

 261 87.5  شفارود- نادرود -گرگان رود  - آق اولر گيالن  حوضه تالش
 69 9 - گيالن  بسته پنجم شمال 

 134 17 - گيالن  بسته ششم شمال 
 ● ● - گيالن  ازبره رود 

 ● ● چاكرود گيالن  نيروگاه سد گولك 
 283 104 پل رود گيالن  پل رود باال 

 39 15 پل رود گيالن  پل رود وسط 
 162 58 پل رود گيالن  پل رود پائين 

 ● ● ماسوله رودخان گيالن  نيروگاه سد خالصان 
نيلرود (نيروگاه سد خرمنگاه 

 ● ● نيلرود گيالن  )يا جوكندان

 1333 470 زالكي لرستان  زالكي 
 27.6 10 بابلرود مازندران  )پاشا كال(البرز 

 ● ● آزارود مازندران  سد مخزني آزا رود 
 141.9 67.5  هزارسه مازندران   1سه هزار 
 138.6 65.9 سه هزار مازندران   2سه هزار 
 115 60.9 دو هزار مازندران  دو هزار 

 360 132 سردآبرود مازندران  سرد آبرود 
 308 113 سرد آبرود مازندران  چالوس 

 277 119.2 ) هزار3 هزار و 2(چشمه كيله  مازندران  هراز 
 394 180 چالكرود مازندران  چشمه كيله 

 165 60 چالكرود مازندران  چالكرود
 99 17 - مازندران  بسته اول شمال 
 66 31 - مازندران  بسته دوم شمال 

 117 23 - مازندران  بسته چهارم شمال 
 261 82.5 - مازندران  تالش 

 27.6 10 بابلرود مازندران  سد مخزني البرز 
 17.6 4.4 نكا مازندران گلورد نكاء 

 12857.13 5505.11 - -  جمع 
  .باشد  اقتصادي مي–ها نسبت به سال قبل به علت نداشتن توجيه فني حذف بعضي از طرح) 1
                وضعيت طرح نامشخص ) 2
  .فاز مطالعاتي ندارد) 3
  . اعتباري به آن داده نشده و برنامه نيروگاه براي آن در نظر گرفته نشده است، بنابراين وضعيت طرح نامعلوم است) 4
مگاوات قابل افزايش 18 مگاوات برآورد شده كه تا 6هاي فوق توسط شركت آب و نيرو در حال انجام است كه ظرفيت اوليه آنها مجموعاً  مطالعات نيروگاه)5

  .باشند ارقام در دسترس نمي  •                              .گرددبوده كه ظرفيت دقيق آنها با اتمام مطالعات مشخص مي
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   1ينرژي باد ا-6- 3
هاي انجام گرفته امروزه، با توجه به پيشرفت. استفاده از انرژي باد در گذشته نيز مورد توجه انسان قرار داشته است

برداري از منابع فسيلي و جويي در بهرههاي توليد برق، صرفههاي بادي و در نتيجه كاهش هزينهدر زمينه ساخت توربين
هاي نو و غيره سبب شده تا استفاده از انرژي باد، به عنوان يكي سه با ساير صور انرژيمحيطي در مقايهاي زيستنگرش

در ايران نيز با توجه به مناطق بادخيز مستعد و . ترين منابع تجديدپذير جهت توليد برق در جهان مطرح گردداز مناسب
بادي و تزريق به شبكه سراسري كشور، امكان هاي عمده هوايي، ضمن توليد برق از انرژي قرار گرفتن آن در مسير جريان
  . توان مهيا نمودايجاد شغل را نيز براي مردم مي

انرژيهاي نو در دست و مديريت ريزي، نظارت و برنامهي را به منظور توسعه، ترويج هايها و پروژهوزارت نيرو طرح
در سايه بخش خصوصي با كمك هاي برق بادي هاي وزارت نيرو توسعه نيروگاهدر حال حاضر يكي از سياست. اجرا دارد

  .شودپرداخته ميهاي اجرايي كشور در زمينه انرژي باد ترين طرحعمدهدر ادامه به . ايجاد بستر مناسب است
در جنوب غربي درياي خزر و در حد فاصل سه استان گيالن، قزوين و زنجان منطقه منجيل : نيروگاه بادي منجيل

ختالف ارتفاع نسبتاً زياد آن با درياي خزر و وجود كانال طبيعي رودخانه سفيدرود، داراي بادهاي به دليل ا. قرار دارد
متوسط مستقر در منطقه منجيل، هاي بادسنجي نمودارهاي به دست آمده از دستگاه. باشددائمي در تمام طول سال مي

هاي بررسي طبق .دهندمينشان  متر بر ثانيه 40  آن را حداكثرو متر بر ثانيه 12 تا 8 در اين منطقهسرعت وزش باد 
در طول انجام شده، شدت بادهاي منطقه منجيل در فصل تابستان به حداكثر و در فصل زمستان به حداقل ميزان خود 

  . رسدميسال 
توربين  111كيلووات رسيده كه اين ظرفيت با نصب  61180 به 1387ظرفيت نيروگاه بادي منجيل تا انتهاي سال 

 واحد 22در مجموع  (، پسكوالن) كيلووات13250 واحد توربين با ظرفيت 31در مجموع  (هاي بادي منجيلادي در سايتب
 27در مجموع  (، هرزويل) كيلووات2150 واحد توربين با ظرفيت 4در مجموع  (، رودبار) كيلووات14520توربين با ظرفيت 

در (و بابائيان ) كيلووات 17160واحد توربين با ظرفيت  26در مجموع (، سياهپوش )كيلووات 13500واحد توربين با ظرفيت 
هاي مختلف بدين علت است كه ها در سايتنصب توربين. محقق شده است)  كيلووات600مجموع يك واحد توربين با ظرفيت 

  . محدود نموده استهاهاي اطراف، فضا را براي نصب مجتمع توربينشهر منجيل، درياچه سد سفيدرود و همچنين كوهستان
با توجه به مناسب بودن شرايط وزش باد در تمام طول سال در منطقه بينالود مشهد، اين  :نيروگاه بادي بينالود

 متر بر 8 تا 6متوسط سرعت باد در اين منطقه بين . منطقه براي احداث دومين نيروگاه بادي كشور انتخاب شده است
 در اين نيروگاه 1386 كيلووات تا انتهاي سال 28380كيلووات به ظرفيت مجموع  660 واحد توربين 43. باشدثانيه مي

الزم به ذكر است كه . به مجموع ظرفيت اين نيروگاه افزوده گرديد كيلووات 15180، 1386در سال . نصب گرديده است
البته با توجه به .  اتمام رسيد واحد، پروژه توسعه نيروگاه بادي بينالود به43هاي نصب شده به با رسيدن تعداد توربين

ها در دست مطالعه و هايي براي توسعه بيشتر توربينهاي بادي طرحهاي مناسب اين سايت جهت نصب توربينويژگي
  . باشدبررسي مي

 
  . هاي نو ايران  دفتر انرژي باد و امواج سازمان انرژي1387گزارش عملكرد سال ) 1
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هر يك از نصب شده است كه وربين در دشت كشاورزي ر منطقه ديزباد نيشابور دو تد :نيروگاه بادي ونتيس ديزباد
  . مي باشد كيلووات 130 داراي توان نامي هانتوربياين 

اين توربين در منطقه پرديس اصلي دانشگاه  : كيلووات سهند تبريز10طراحي، ساخت و نصب توربين بادي پروژه 
پتانسيل باد اين منطقه براي كاربردهاي معمول انرژي باد . ده استش به پيشنهاد اين دانشگاه نصب  وصنعتي سهند تبريز

)  متر18(كه سرعت متوسط باد در ارتفاع هاب  طوريه ب. استوليد برق، مصارف آبكشي و كشاورزي مناسب مانند ت
 مذكور هپروژ. باشدميكيلووات ساعت بر مترمربع در سال  280 متر بر ثانيه و انرژي قابل برداشت در اين ارتفاع 6حدود 

اين توربين مستقل از شبكه بوده و در صورت .  پره استآوري آن از نوع محور افقي و سه درصد داخلي بوده و فن100
  .كند مگاوات ساعت در سال برق توليد مي20برداري مداوم بيش از بهره

، 1387در سال . دهد نشان مي1380-87هاي هاي برق بادي را طي سالتوليد برق توسط نيروگاه) 6-13(جدول 
  89830واحد توربين و با ظرفيت اسمي  157ريز در مجموع با هاي برق بادي مناطق گيالن، خراسان و تبنيروگاه

   .اندگيگاوات ساعت توليد ناويژه برق را داشته 3/196كيلووات، 
  
  1387 در سال هاهاي بادي كشور به تفكيك استانوضعيت پروژه) : 6-10(جدول 

  استان  جمع  مطالعاتي ي و جرايا  برداري در حال بهره
  )كيلووات(ظرفيت   تعداد  )كيلووات(ظرفيت    )تكيلووا(ظرفيت   تعداد

)١( ٦١١٨٠ ١١١ گيالن  )٢( 38820 ١١١ 100000 
 60000 - ٦٠٠٠٠ - -  قزوين

 ٢٨٦٤٠ ٤٥ - 28640 ٤٥  خراسان
 ١٠ ١ - 10 ١  آذربايجان شرقي

 188650 ١٥٧ 98820 ٨٩٨٣٠ ١٥٧  جمع 
  .باشدرق بادي در منطقه گيالن و قزوين مي مگاوات توربين ب100هاي مذكور در راستاي احداث ظرفيت طرح) 1
 كيلـووات در   660 واحد تـوربين     32،  1389و   1388 هاياي در دست اجرا نبوده است، اما براساس برنامه مقرر گرديده كه در سال              پروژه 1387در سال   ) 2

  . برداري برسدمنطقه گيالن به بهره
  

  صب شده كشور هاي بادي نهاي توربينمشخصات سايت) : 6-11(جدول 
  شهرستان  استان  سايت   نيروگاه بادي  توربينهاي نصب شده 

  )كيلووات(ظرفيت   تعداد 
 ٦٠٠ ١ رودبار گيالن بابائيان 

 ١٤٥٢٠ ٢٢ رودبار گيالن پسكوالن 
 ٢١٥٠ ٤ رودبار  گيالن  رودبار

 ١٧١٦٠ ٢٦ رودبار گيالن سياهپوش
 ١٣٢٥٠ ٣١ رودبار گيالن  منجيل  

  منجيل

 ١٣٥٠٠ ٢٧ رودبار  گيالن  هرزويل
 ٢٨٣٨٠ ٤٣  نيشابور   خراسان  بينالود

 ٢٦٠ ٢  نيشابور  خراسان  )ديزباد(ونتيس 
 ١٠ ١  تبريز   آذربايجان شرقي  دانشگاه سهند تبريز  سهند
 ٨٩٨٣٠ ١٥٧ - -  جمع
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   1373- 87هاي طي سالهاي بادي نصب شده توان توربين) : 6-12(جدول  
  نصب  محل   )كيلووات(توان توربين   اندازيصب و راهزمان ن  شماره توربين

١ × ٥٠٠ = ٥٠٠  73بهمن ماه   1منجيل   منجيل 

١ × ٥٥٠ = ٥٥٠   76مهر ماه   6منجيل    منجيل 
١ × ٣٠٠ = ٣٠٠  76مهر ماه   13منجيل    منجيل 
٣ × ٣٠٠ = ٩٠٠  76مرداد ماه     14، 12، 11منجيل   منجيل 
٤ × ٣٠٠ = ١٢٠٠   76مهر ماه   ) 10 الي 7(منجيل   منجيل 
٤ × ٥٥٠= ٢٢٠٠  77آبان ماه   )5 الي 2(منجيل   منجيل 
٧ × ٣٠٠ = ٢١٠٠   77اسفند ماه  )21 الي 15(منجيل   منجيل 
٢ × ٥٥٠ = ١١٠٠  82فروردين ماه  )23 و 22(منجيل   منجيل 
٣ × ٥٥٠ = ١٦٥٠   82بهمن ماه   )28 الي 26(منجيل    منجيل 
٢ × ٥٥٠ = ١١٠٠   83 فروردين ماه   30 و 29منجيل    منجيل 
١ × ٥٥٠ = ٥٥٠   83خرداد ماه   25منجيل    منجيل 
٢ × ٥٥٠ = ١١٠٠  83بهمن ماه    31 و 24منجيل    منجيل 

١ × ٦٠٠  = ٦٠٠   81آذر ماه   1بابائيان    منجيل 
٣ × ٦٦٠ = ١٩٨٠   83خرداد ماه   )11 الي 9(پسكوالن    پسكوالن 
١١ × ٦٦٠ = ٧٢٦٠  84بهمن ماه   8، 7، 5، 14، 4، 3، 1، 2، 13، 15، 12پسكوالن    پسكوالن 
٨ × ٦٦٠ = ٥٢٨٠  84اسفند ماه   19، 18، 20، 17، 16، 14، 21، 6پسكوالن    پسكوالن 

١ × ٥٠٠ = ٥٠٠  73بهمن ماه   2رودبار    رودبار 
٣ × ٥٥٠ = ١٦٥٠   77بهمن ماه   4 ، 3، 1رودبار    رودبار 

٣×  ٣٠٠ = ٩٠٠  78آبان ماه    10، 9، 8هرزويل    هرزويل  
١ × ٣٠٠ = ٣٠٠  82آبان ماه   1هرزويل    هرزويل 
٧ × ٣٠٠ = ٢١٠٠   82دي ماه   12، 11، 7، 6، 5، 4، 3هرزويل    هرزويل 
١ × ٣٠٠ = ٣٠٠  82بهمن ماه   2هرزويل    هرزويل 
١٥ × ٦٦٠ = ٩٩٠٠   87آبان ماه   )27الي 13(هرزويل    هرزويل 

١٧ × ٦٦٠ = ١١٢٢٠   85مرداد ماه  ٩ × ٦٦٠ = ٥٩٤٠  87اسفند ماه   سياهپوش   سياهپوش    سياهپوش 
٢٠ × ٦٦٠ = ١٣٢٠٠   83سال   بينالود   خراسان 
٢٣ × ٦٦٠ = ١٥١٨٠  86سال   بينالود   بينالود 

٢ × ١٣٠ = ٢٦٠  84سال   )ديزباد(ونتيس    خراسان  
١ × ١٠ = ١٠   85سال   سهند تبريز    دانشگاه سهند تبريز  
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  1380-87هاي هاي برق بادي طي سال توليد برق از نيروگاه) : 6-13(جدول 
 )ساعتكيلووات(توليد ناويژه برق  تعداد توربين )كيلووات(كل ظرفيت اسمي  منطقه سال

 33656112 28 10800 گيالن  1380
 30281306 29 11400(1) گيالن  1381
 27621023 43 16850(1) گيالن  1382
 46511471 56 24880 ن و خراسانگيال  1383
 70902196 92 47580 گيالن و خراسان  1384

 100266395 87 45340 گيالن ، منجيل
 24792821 20 13200 خراسان،  بينالود 
 254430 2 260 خراسان،  ونتيس 

 * 1 10 سهند تبريز
1385  

 125313646 110 58810 جمع
 118715638 87 45340 گيالن ، منجيل

 24639045 43 28380 خراسان،  بينالود 
 (3) 2 260 )2(خراسان،  ونتيس 
 * 1 10 سهند تبريز

1386  

 143354683 133 73990 جمع
 139838980 111 61180 گيالن ، منجيل

 56472212 43 28380 خراسان،  بينالود 
 (3) 2 260 )2(خراسان،  ونتيس 
 * 1 10 سهند تبريز

1387  

 196311192 157 89830 جمع
  .    باشد درصد توليد ساليانه مي1تا  5/0با توجه به نوع توربين بين خودمصرفي، : مالحظات

                      .كاهش يافته است به دليل نياز به رفع نواقص توربين، توليد آنها 82 و 81هاي در سالسايت بابائيان واقع در استان گيالن، ) 1
  .باشده صورت تحقيقاتي بوده و به علت توليد پايين به شبكه برق سراسري متصل نميپروژه ب) 2 
  .باشد رقم ناچيز مي*                         . باشدهاي فوق متوقف ميتوربين، توليد از قطعات توربين و عدم امكان تأمين آنهابرخي به علت خرابي ) 3 

          
ها شامل دو   اين پروژه . نشان داده شده است   ) 6-14(در جدول    اجرايي مربوط به انرژي باد       هاي مطالعاتي و  مشخصات پروژه 

  . باشند مگاوات مي128 مگاوات و طرح توسعه نيروگاه بادي با ظرفيت تقريبي 60ها نو با ظرفيت تقريبي آوري انرژيطرح فن
  

  نرژي باد هاي مطالعاتي و اجرايي  مربوط به ا مشخصات پروژه:  )6-14(جدول 

 نام پروژه
موقعيت 
 جغرافيائي

سال 
 شروع

سال 
 برداري بهره

درصد پيشرفت 
كار تا پايان 

 1387سال 

ظرفيت طرح 
 )كيلووات(

عمر 
مفيد 

 )سال(

  قابليت توليد
   ساالنه انرژي 

 )ساعتميليون كيلووات(

                هاي نو آوري انرژيطرح فن
 - - - 64 1388 1382  كل كشور تهيه اطلس باد كشور

 190 20 60000 20(1) 1388 1384 قزوين    مگاوات60مزرعه بادي 
          طرح توسعه نيروگاه بادي 

 200-330 20 100000(2) 74.6 1388 1378 گيالن   مگاوات توربين بادي100احداث 
 124 20 28380 91.65(3) 1386 1380  خراسان   نيروگاه بادي بينالود

  .     باشدسنجي ميبخش مطالعات امكاندرصد پيشرفت مربوط به ) 1
   واحد جديد در بخش 32 ،ماندهباشد كه از اين ميزان باقي مگاوات در دست اجرا و مطالعه مي820/38 مگاواتي توربين بادي گيالن 100از طرح  )2

   . افزوده خواهد شدهاي اين سايت به مجموع توربين1389 و 1388 هاي كيلووات در سال660سياهپوش به ظرفيت        
  .باشدپروژه مياين درصد باقيمانده به علت عدم نصب پست برق  35/8هاي نيروگاه مذكور به اتمام رسيده است، ولي نصب توربين) 3
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سنجي و تهيه اطلس باد كشور از سال روژه با هدف پتانسيلاين پ :سنجي و تهيه اطلس باد كشورپتانسيلپروژه 
هر چند هدف اصلي از تهيه اطلس باد كشور . هاي نو ايران، در كشور به مرحله اجرا درآمده استرژي توسط سازمان ان1382

برداري از در وزارت نيرو شناخت مناطق بادخيز و مشخص كردن آنها از مناطق كم باد و نامناسب جهت احداث و بهره
 كشاورزي، شهري،هاي كالنريزيهاي برنامههولي اين اطلس كاربردهاي مختلفي در زمينباشد، هاي بادي مينيروگاه

ابتدا نقشه ويرايش صفر با استفاده از اطالعات هواشناسي جهاني تهيه در اين پروژه، . محيطي و غيره داردصنعت، زيست
 مرحله 85نامنظم در سطح كشور نصب شد كه در اوايل سال  ايستگاه بادسنجي با پراكندگي 50براساس آن . گرديد

 عمليات برداشت آمار باد طي يكسال صورت 1386نها به اتمام رسيد و از تابستان همان سال تا تابستان سال احداث آ
، عمليات كاليبراسيون 1386ها در سال آوري ايستگاهسپس با اجراي عمليات جمع. هاي گلباد تهيه گرديدگرفت و نقشه

ها در اين سيستم. بردن دقت نقشه به مرحله اجرا درآمدهاي بادسنجي در نقاط جديد جهت باال و نصب مجدد ايستگاه
 1386شايان ذكر است از سال . مدت يكسال ديگر انجام خواهد شد  نقطه جديد نصب و عمليات برداشت اطالعات به50

. اي آغاز شده استها، عمليات برداشت اطالعات به صورت ماهوارهبا نصب تدريجي سيستم تله متري در محل ايستگاه
توان از روي آن انرژي قابل توليد در منطقه را ليل بوده و مي قابل تح1افزار نرم هايتاً آمار برداشت شده باد توسط دون

هاي جديد با برداشت مكرر اطالعات از ايستگاه. محاسبه و در نهايت ويرايش جديد از نقشه اطلس باد كشور را تهيه نمود
 در مناطق مختلف، اطالعات 2توان با نصب سيستم سودارهمچنين مي.  دادتوان دقت نقشه اطلس باد را افزايشمي

 متر را نيز به دست آورد كه در اين خصوص دو سيستم خريداري و جهت 500مربوط به تحليل پروفيل باد در ارتفاعات 
  . تست براي مدتي در پنج منطقه كشور نصب و ديتابرداري گرديده است

  : باشندهاي بادسنجي فعال كشور به شرح زير ميهدر حال حاضر محل نصب ايستگا
  ك، تايستگاه لو: هاي مانده از فاز اولايستگاه –
هاي آبادان، حسينيه، ماهشهر، شوشتر، خواف، نهبندان، شامل ايستگاه:  درصد25هاي مشمول افزايش ايستگاه –

  ،قهاوند و تهران
آباد، رندق، اشتهارد، وصف، روداب، رسولجوه، هاي چابهار، ساايستگاه: 2فاز در هاي نصب شده ايستگاه –

   ،مشكين شهر، اهر، قروه و پاپولي
  ،، مشهد و آشتيان تهران22، شيراز، منطقه نهاي طالقاايستگاه: هاي نصب شده خارج از طرحايستگاه –
  . 3 و سياهپوش 2، سياهپوش 1هاي اسكو، سياهپوش ايستگاه: هاي انتقالي از انرژي اتميايستگاه –
  .  به اتمام برسد1388گردد در سال  درصد پيشرفت فيزيكي داشته و پيش بيني مي64، 1387وژه مذكور تا انتهاي سال پر

  
    3يانرژي خورشيد -4-6

 و نامحدود بوده و در اكثر ناين انرژي پاك، رايگا. رودانرژي خورشيدي بزرگترين منبع انرژي در جهان به شمار مي
محيطي و آب و هواي محدوديت منابع فسيلي و نتايج حاصل از تغييرات زيست. باشدرس ميمناطق كره زمين قابل دست

 
1 ) Klimm, Windpro  
2 ) Sodar 

  . هاي نو ايران  دفتر انرژي خورشيدي سازمان انرژي1387گزارش عملكرد سال ) 3
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هاي فسيلي به خصوص در برخي از كشورهايي كه داراي جهاني، شرايطي را جهت رقابت انرژي خورشيدي با انرژي
هاي جديد در تأمين آورين فنهاي انرژي خورشيدي به عنوااز سيستم. باشند، ايجاد نموده استپتانسيل باالي تابش مي

  . كنندگرما، آب گرم، الكتريسيته و حتي سرمايش منازل مسكوني، مراكز تجاري و صنعتي استفاده مي
را هايي به شرح زير برداري رسانده و پروژهاي را در اين زمينه به بهرههاي عمدههاي اخير طرحوزارت نيرو طي سال

  :در دست اجرا داردنيز 
نيروگاه خورشيدي شيراز از  : كيلووات در شيراز250روگاه حرارتي خورشيدي سهموي خطي به ظرفيت احداث ني

فاز توليد بخار نيروگاه از طريق انرژي خورشيد به صورت در حال حاضر .  عدد كلكتور سهموي تشكيل شده است48
ها  از مزيت.موفقيت كامل صورت گرفته استاندازي براساس شرايط طراحي اوليه نيروگاه با كامل انجام شده و مراحل راه

هاي كليدي سازي طراحي اين نيروگاه در كشور و همچنين ساخت المانتوان به بوميو دستاوردهاي مهم اين پروژه مي
هاي هاي كنترلي و حركتي نيروگاه و سيستمهاي سهمي، سيستمنيروگاه در داخل كشور شامل سازه كلكتورها، آينه

  .رتي نيروگاه اشاره نمودمكانيك و حرا
اكنون در حال اندازي گرديده و هم نصب و راه1384پارك خورشيدي در سايت طالقان در سال : پارك خورشيدي

طيف و داراي گردند هاي حرارتي خورشيدي به دو دسته نيروگاهي و غير نيروگاهي تقسيم ميكنولوژي ت.اجرا است
نيروگاهي خورشيدي، تست و  هاي غيرد مكاني متمركز جهت نصب نمونه سيستمايجالذا . باشندها ميوسيعي از سيستم

ديش فرنل، اندازي كلكتور طراحي، تهيه، ساخت و نصب و راه. رسدضروري به نظر ميالزم و ها آزمون اين سيستم
هاي اين تكن خورشيدي، آبگرمكن لوله گرمايي، اجاق خورشيدي از جمله فعاليسهموي، هليوستات خورشيدي، خشك

هاي داخلي اتاق كنترل، توان به طراحي و ساخت سيستمهاي اين پروژه ميهمچنين از ديگر فعاليت. باشندپروژه مي
  .افزارهاي كنترلي، اشاره نمود تهيه و نصب بخشي از تابلوهاي كنترلي و مانيتورينگ و نرم،طراحي

هاي در ساختمانفتوولتائيك به كارگيري از تكنولوژي امروزه امكان  :هيبريد و باد و خورشيدكيلووات  6سيستم 
در استفاده جديدي هاي استفاده از اين سيستم در پوشش ساختمان بسيار متنوع بوده و راه. باشدنو و موجود مطرح مي

  كيلووات نصب شده5 يك دستگاه توربين بادي يك كيلووات با سيستم 1387در سال . آوردبه وجود مياز اين سيستم 
 آن به بانك قيرتواند در صورت وجود باد، انرژي الكتريكي توليد نمايد و سپس با تزهيبريد گرديد كه اين توربين مي

 6 كيلووات سيستم فتوولتائيك به 5بدين صورت توان . ذخيره انرژي باعث باال رفتن توان ورودي سيستم موجود گردد
 تشكيل شده كه هر دو الين به 2 و 1 1اين سيستم از دو الين. ست بادي افزايش يافته ا - خورشيدي كيلووات هيبريد

  . گردندهاي نو ايران استفاده ميهايي از سازمان انرژيمنظور تأمين روشنايي بخش
در . گرديد ابتدا از استان قزوين آغاز 1385در سال  خانوار 60به رساني روستايي طرح برق :رساني روستاييبرق

با موفقيت انجام  فاقد برق و به صورت پايلوت يهاروستارساني به  سيستم فتوولتائيك جهت برق58اين پروژه مجموعاً 
  . شده است

 
1 ) Line 
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نزديكي به مركز و تصحيح در انجام پروژه، وجود شرايط آب و هوايي : داليل اجراي پروژه در اين روستاها عبارتند از
در همين  .بادخيزمناطق عضي از نقاط و مستقر بودن روستاها در و اقليمي، باال بودن تعداد روزهاي ابري و بارندگي در ب

  . تعريف و آغاز گرديد1387 خانوار روستايي نيز در سال 634رساني به راستا پروژه برق
. دهدمينشان را مربوط به انرژي خورشيدي و در حال اجراي برداري هاي در حال بهرهمشخصات پروژه) 6-15(جدول 

هاي توليد برق خورشيدي كشور طي سال) 6-16(جدول در . باشدكيلووات مي 4/5173ها در مجموع وژهظرفيت طرح اين پر
 30  توسط پروژهساعت برق خورشيديهزار كيلووات 75، در مجموع 1387در سال . داده شده است نشان 87-1380

   .هاي دربيد يزد و سركوير سمنان توليد شده است نيروگاه،كيلووات فتوولتائيك
  

  وزارت نيرو مربوط به انرژي خورشيدي و در حال اجراي برداري هاي در حال بهره مشخصات پروژه) : 6-15(جدول 

 نام پروژه
  منطقه پروژه

 )استان (

سال 
 شروع

سال 
 برداري بهره

درصد پيشرفت كار 
 1387تا پايان سال 

ظرفيت طرح 
 )كيلووات(

عمر مفيد 
 )سال(

نوع اتصال 
 به شبكه

 ٢٥ ١٢ ١٠٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨  يزد  روگاه دربيد يزدتوسعه ني
خارج از 
  شبكه

 ٢٥ 15 ١٠٠ ١٣٧٩ ١٣٧٨  سمنان  توسعه نيروگاه سر كوير سمنان
متصل به 
  شبكه

 ٢٥ ٣٠ ١٠٠ ١٣٨١ ١٣٧٩  تهران  ت   كيلووا30
متصل به 
  شبكه

يزد، خراسان،    )1(آبگرمكن خورشيدي
 - ٢٠ 4132(2) ١٠٠ ١٣٨١ ١٣٧٩  سيستان و اصفهان 

 20 68/4(4) 100 1386 1385  )٣(   خانوار روستايي 60رساني به برق
خارج از 
  شبكه

ــاد و (هيبريــــد كيلــــووات  6 بــ
  )5() خورشيد

تهران، ساختمان 
 15 5+1 100 1387 1385  معاونت امور انرژي

خارج از 
  شبكه

 25 10 100 1387 1383 تهران، طالقان  )5( كيلووات فتوولتاييك10
خارج از 
 شبكه

فـاز  ( خورشيدي شـيراز     نيروگاه
 20 250 )٦(١٠٠ 1387 1378  فارس  )بخار

خارج از 
  شبكه

خريد تجهيزات (پارك خورشيدي 
به منظور انجام تحقيقات حرارتي     

  )خورشيدي
 - - ٩٢ 1388 1384  طالقان 

خارج از 
  شبكه

 خــانوار 634رســاني بــه  بــرق
 20 650 - 1389 1387  سراسر كشور   )7( روستايي

خارج از 
  شبكه

  .  فعاليتي در خصوص حمام خورشيدي و آبگرمكن خورشيدي صورت نگرفته است1387الزم به ذكر است در سال ) 1
    .مترمربع) 2
  . رساني به روستاهاي فاقد برق در استان قزوين، زنجان، گيالن، بوشهر، يزد و كردستان به صورت پايلوت انجام شده استبرق) 3
  . هاي نو ايران به روز شده استيظرفيت طرح از طرف سازمان انرژ) 4
  . باشدنميس گيرد و به علت عدم نصب كنتور ارقام توليد آن در دستررساني به صورت پكيج صورت ميدر حال حاضر برق) 5
ق از بخار به علت كمبود از آنجا كه فاز توليد بر. باشدبرداري ميتا مرحله فاز بخار آن به صورت پايلوت بوده و در حال حاضر در حال تست و داده) 6

  . اعتبارات اجرا نشده، لذا توليد برق نداشته است
اين . دهد خانوار را تحت پوشش قرار مي354 خانوار و فاز دوم 280فاز اول آن .  خانوار روستايي در دو مرحله اجرا خواهد شد634رساني به پروژه برق) 7

  . باشدين تجهيزات ميپروژه در حال حاضر در مرحله بازبيني مناطق و تأم
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                                               1380-87هاي توليد برق خورشيدي كشور طي سال) : 6-16(جدول 
  )ساعتكيلووات( 

  شرح / سال 
هيبريد كيلووات  6
  )1() باد و خورشيد(

 كيلووات 30
  فتوولتائيك

  جمع  نيروگاه  سر كوير سمنان  نيروگاه  دربيد يزد

1380  - - 14100 96000 110100 
1381  1500 22000 11100 (2)14500 49100 
1382  2200 45000 10800 63450 121450 
1383  3000 45000 8900 83300 140200 
1384  - (3)10000 18000 (3)25000 53000 
1385  - 42000 17000 20000 79000 
1386  - ٣٢٠٠٠ 15000 24000 71000 
1387  - ٣٥٠٠٠ 19000 21000 75000 

   .باشدگيرد و به علت عدم نصب كنتور ارقام توليد آن در دسترس نميرساني به صورت پكيج صورت ميدر حال حاضر برق) 1
  . هاي قديمي و اصالحات در نيروگاه به دليل تغييرات دستگاه) 2
  . به دليل تست آزمايش و تعمير، مقداري از برق توليدي ثبت نگرديده است) 3
  

هاي خورشيدي دو وزارتخانه نيرو و نفت ها و حمامزمينه نصب آبگرمكنر د: هاي خورشيديها و حمامگرمكنآب
 هايدر سال آبگرمكن خورشيدي نصب نموده و 1041 وزارت نيرو تعداد ،1385 قبل از سال تا. اند انجام داده رااقداماتي

 16854 در مجموع 1380-87هاي طي سالنفت نيز وزارت . عملكردي در اين خصوص نداشته است 87و  86،  85
آبگرمكن  1924تعداد  نيز 1387در سال .  استكرده اندازيحمام خورشيدي نصب و راه 419آبگرمكن خورشيدي و 

  . ده استانبرداري رسبه مرحله بهرهعمومي را حمام خورشيدي  78 خانگي و خورشيدي 
  
   1گرمايي انرژي زمين-5-6

كاربردهاي . گرمايي گويندرا كه غالباً به صورت آب يا بخار داغ است را انرژي زمين پوسته زمين حرارتي درانرژي 
توجيه استفاده از اين انرژي در . گردداين انرژي به دو بخش توليد برق و استفاده مستقيم از انرژي حرارتي تقسيم مي

  : باشدقياس با انواع ديگر انرژي عمدتاً به شرح زير مي
  گرمايي با پتانسيل مناسب در منطقه، مخزن زمينوجود  –
  هاي فسيلي، عدم نياز به سوخت –
  محيطي،عدم آاليندگي زيست –
  ايجاد اشتغال در منطقه،  –
  پايايي منبع انرژي،  –

  گرمايي، هاي فسيلي بر هزينه برق توليدي از نيروگاه زمينعدم تأثير نوسان قيمت سوخت –
  . ايجاد تنوع در سبد انرژي كشور  –

 
  . هاي نو ايران گرمايي سازمان انرژي دفتر انرژي زمين1387گزارش عملكرد سال ) 1
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در حال حاضر وزارت . گرمايي تبخير آني و نيروگاه با چرخه دو مداره وجود دارددر حال حاضر دو نوع نيروگاه زمين
  : باشندگرمايي در دست اجرا دارد كه به شرح زير ميهايي در زمينه انرژي زميننيرو پروژه

ت در شهرستان مشكين شهر اردبيل  مگاوا55نيروگاه مشكين شهر با ظرفيت  :گرمايي مشكين شهرنيروگاه زمين
 270دماي تقريبي مخزن آن .  مگاوات برآورد شده است200ظرفيت قابل نصب نيروگاه در اين منطقه . واقع شده است

كار ه وري بآنوع فن. باشد متر مي1100 كيلومتر مربع و ضخامت سنگ مخزن 19درجه سانتيگراد، سطح سنگ مخزن 
توان به توليد برق از موارد كاربرد اين سيستم مي. اي استارتي از نوع تبخير آني دو مرحلهرفته در اين پروژه، سيكل حر

 51درصد مشاركت ايران در اين پروژه . هاي توليدي اشاره نمودهاي حرارتي از سيال گرم خروجي از چاهو ساير استفاده
  .د سال باش25گردد طول عمر اين نيروگاه بيني ميباشد و پيشدرصد مي

هاي آتي اين پروژه از جمله برنامه. به پايان رسيده است) حفاري اكتشافي(در حال حاضر فاز اكتشاف تكميلي 
 5 تا 3گرمايي مشكين شهر، نصب نيروگاه پايلوت ، تزريقي در ميدان زميني حلقه چاه عميق اكتشافي، توليد18حفاري 
   .باشدخذ مجوزها و اعتبارات الزم مي مگاوات در صورت ا50، عمليات احداث نيروگاه يمگاوات

   مگاوات 3- 5هاي توليد، توصيفي، تزريقي و احداث پكيج انجام حفاري
هاي  به دو دسته انجام حفاريتا مگاو5اقدامات انجام شده در خصوص احداث پكيج :  مگاوات3-5احداث پكيج  –

هاي اكتشافي صورت گرفته است ص حفاريكه در خصوهايي فعاليت. گرددبندي مياكتشافي و احداث پكيج طبقه
هاي يابي چاهمكان ،االرضي و محيط زيستيبرداشت اطالعات سطح، انجام مطالعات اوليه در منطقه: عبارتند از

شناسي و ژئوفيزيك جهت تعيين هاي زمينتهيه نمودن نقشه(هاي اكتشافي  عمليات حفاري چاه،اكتشافي و تزريق
) سازي جهت انجام عمليات حفاري اكتشافيسازي و سايت سپس اجراي عمليات جادههاي اكتشافي ومكان چاه

 متر 3196حفر چاه اكتشافي به عمق  : Aسايت  (:باشددين شرح ميب Cو  A  ،Bاقدامات مرحله اول در سه سايت 
زريقي به عمق  متر و حفر چاه ت2265 حفر چاه اكتشافي به عمق : Bسايت  ، متر650و حفر چاه تزريقي به عمق 

تجهيزات (انجام عمليات نمودارگيري داخل چاه ، ) متر3176حفر چاه اكتشافي به عمق  : Cسايت  ، متر550
دست آوردن فشار و دماي سيال داخل ه به همراه تجهيزات ثبت اطالعات جهت ب) (loggingتست داخل چاه 

  . سيال خروجيپارامترهاي ست آوردن برداري از چاه جهت بد انجام عمليات تست و بهره،)چاه اكتشافي
دهد كه برق توليدي چاه گرمايي در مرحله اول نشان مينتايج حاصل از محاسبات پارامترهاي مخزن زمين

  . باشد مگاوات الكتريكي مي5/3-4 و 5/1-2به ترتيب  B و Aسايت 
  . قصه جهت انتخاب پيمانكار استباشد كه اين مرحله در حال برگزاري منامرحله دوم اين پروژه احداث پكيج مي

برگزاري مناقصه و :  گرفته است كه عبارتند از مرحله صورت4 در اين خصوص :هاي توليدي و تزريقيحفاري –
، آغاز عمليات حفاري  ميدانهاي جديد توسعهيابي چاه، مكانعمليات حفاريجهت انتخاب مشاور و پيمانكار 

 1900حفاري مذكور تا عمق ( در فاز دوم پروژه B در سايت يچاه تزريقهاي توليدي و آغاز حفاري اولين چاه
  . )متر انجام شده است

ظرفيت . دهدميگرمايي را نشان اجرايي مربوط به انرژي زمينخاتمه يافته و هاي مشخصات پروژه) 6-17(جدول 
  .ساعت است ميليون كيلووات410ا باشد و ميزان توليد ساالنه آنهمگاوات مي 55حدود طرح اين دو پروژه در مجموع 
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  گرماييزمينانرژي اجرايي مربوط به خاتمه يافته و هاي  پروژهمشخصات ) : 6-17(جدول 

 استان نام پروژه
سال 

 شروع 

  سال 
 برداريبهره

درصد پيشرفت 
كار تا پايان سال 

1387 

ظرفيت 
 طرح

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 
ميليون (انرژي 
 )ساعتكيلووات

ع نو
اتصال به 
 شبكه

گرمايي مـشكين   نيروگاه زمين 
هـــاي انجـــام حفـــاري(شـــهر 

  )اكتشافي توليدي و تزريقي
 ٣٧٠ ٥٠ ٦٨  )١(١٣٩٣ 1384  اردبيل

متصل به 
  شبكه

 )٢(٤٠ ٥-٣ ٤٢ )١(١٣٩٣ 1384  اردبيل   ي مگاوات5 تا 3احداث پكيج 
متصل به 
  شبكه

  . م اين پروژه تا پايان برنامه پنجم تمديد گرديدبه علت كمبود اعتبارات مورد نياز در برنامه چهار) 1
   . مگاوات محاسبه شده است5ميزان توليد با فرض ظرفيت ) 2
  
  1هاي تجديدپذير  ساير انرژي- 6-6

و   باتري واناديومي، هيدروژن، جامدتودهدر زمينه استفاده از پيل سوختي، زيست، فوق ذكر شدهعالوه بر موارد 
ذيل در . دنباشكشور در حال اجرا ميدر حال حاضر در كه وجود دارند هايي نيز پروژه يع شهرپسماندهاي جامد و ماي

  .  خواهد شدارائه ها و فعاليتها از اين پروژهرخي توضيحاتي در مورد ب
هاي به عنوان نسل نويني از سيستم كاهشي واناديومي –اتري اكسايشي  ب: كاهشي واناديومي–باتري اكسايشي 

ها قادرند تا ذخيره انرژي با يي بااليي در ذخيره انرژي دارد، اين سيستمآباشد كه قابليت كارانرژي الكتريكي ميذخيره 
هاي اين سيستم ضمن استفاده در بخش. را تحت پوشش قرار دهند)  مگاوات10( تا بزرگ ) كيلووات5(هاي كوچك توان

هاي خورشيدي، بادي و ستفاده از اين سيستم در كنار نيروگاهامروزه ا. نيروگاهي نيز كاربرد داردمختلف، در بخش 
آوري آينده بسيار هاي بالقوه و بالفعل اين فناي داشته و با توجه به مزيتهاي حرارتي و غيره رشد قابل مالحظهنيروگاه

توليد (قل از شبكه استفاده از باتري به صورت مست: توان به مواردهاي اين باتري مي مزيتاز مهمترين. خوبي دارد
جلوگيري از ، استفاده از آن در همترازي سطح انرژي، كمك به حل مشكل مديريت شبكه در تعديل بار، )پراكنده

هاي بادي، يكنواخت كردن خروجي نيروگاه، )هانيمه هادي(نوسانات ناگهاني ولتاژ شبكه در كاربردهاي حساس 
هاي رايج در جايگزين بسيار مناسب براي باتري سربي و ساير باتري،  آتي براي مصارفيفتوولتائيك و ذخيره انرژي توليد

  .  اشاره نمودهاي نظامي و تأمين دائمي برقها و قايقاستفاده در زيردريايي  وهاي حرارتي متداولنيروگاه
مي در كشور ساخت اولين تك سل باتري واناديو: از گرفته است، عبارتند صورت اقداماتي كه در خصوص اين پروژه 

آوري ، توسعه اين فن1383توسط كارشناسان داخلي در سال تماماً ، ساخت اين باتري 1381توسط وزارت نيرو در سال 
يابي به دانش فني ساخت با هدف دست)  تك سل5( ولتي 6) نمونه اوليه(، استك 1384با تحقيقات گسترده در سال 

هايي به منظور  مطالعات و طرح1384تي باتري واناديومي در سال استك، و همچنين در مرحله ساخت استك نيمه صنع
در دستور كار قرار گرفت كه سرانجام در بهار  كيلووات 1ساخت اولين نمونه نيمه صنعتي باتري واناديومي به ظرفيت 

  . به انجام رسيداندازي آن با موفقيت هاي نو ايران تست و راههاي مستمر متخصصان سازمان انرژي و پس از تالش1387
توده،  بخش زير به صورت مجزا در خصوص منابع زيست3مطالعات در  اين :سنجيپتانسيلسنجي و  امكانهمطالع

  :  صورت گرفته است)هاي شهريزباله(پسماندهاي جامد شهري توليد بيوگاز در ساوه و تدوين اطلس 

 
  . هاي نو ايران توده، برق و انرژي روستايي و انرژي هيدروژن و پيل سوختي سازمان انرژي دفاتر انرژي زيست1387گزارش عملكرد سال ) 1
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توده به استثناي يل و تدوين اطلس منابع زيستپروژه مطالعه پتانساين در : تودهسنجي منابع زيستپتانسيل –
در حال حاضر با توجه به كمبود اعتبارات فقط .  در حال اجراست)هاي شهريزباله(پسماندهاي جامد شهري 

  . باشد در حال انجام مي)فاضالب شهري(پسماندهاي مايع شهري مطالعه 
سنجي نيروگاه بيوگاز ساوه، مطالعه امكاندر اين طرح، ضمن تكميل : سنجي توليد بيوگاز در ساوهامكان –

خوراك . باشد كيلووات مي600بيني اوليه ظرفيت نيروگاه پيش. دگرديطراحي مفهومي آن نيز ارائه خواهد 
فاضالب (پسماندهاي مايع شهري ، لجن )هاي شهريزباله(پسماندهاي جامد شهري  مذكور يهاورودي نيروگاه

  . سنجي به اتمام رسيده استدر حال حاضر مطالعه پيش امكان. باشدساوه مي و خونابه كشتارگاه شهر )شهري
در اين پروژه پتانسيل توليد : )هاي شهريزباله( پسماندهاي جامد شهريمطالعه پتانسيل و تدوين اطلس  –

و  هزار نفر تعيين 250 براي شهرهايي با جمعيت باالتر از )هاي شهريزباله(پسماندهاي جامد شهري انرژي 
سنجي نهايي  شهر امكان10سنجي شده،  شهر پيش امكان20در اين مطالعه . گردداطلس مربوطه تهيه مي

  .  مگاوات ارائه خواهد شد10 شهر جمعاً به ظرفيت 2گرديده و طراحي مفهومي نيروگاه براي 
اي سوختي ه پيل:سنجي، طراحي و ساخت تك سل پيل سوختي اكسيد جامد با هدف تدوين دانش فنيامكان

ترين راندمان بااليي داشته و به عنوان يكي از اصلي) گراد درجه سانتي600بيش از (اكسيد جامد با دماي كاركرد باال 
هدف اصلي اين پروژه با قصد بومي . شودهاي پيل سوختي در كاربرد نيروگاهي متمركز و غيرمتمركز محسوب ميگزينه

ربردي كردن آن، امكان تكرارپذيري توليد اين محصول به منظور تأمين كردن و دسترسي به دانش فني با هدف كا
هاي بزرگتر و اقتصادي شدن در آينده هاي اوليه بازارهاي كوچك داخلي و در نهايت دسترسي به توليد در مقياسخواسته

) سنجيامكان(فاز اول .  برسد به پايان1389گردد تا اوايل سال بيني مي بوده و پيش1387آغاز اين پروژه در سال . باشدمي
در ) انجام آزمايشات(و فاز چهارم ) ساخت اجزاي تك سل(به اتمام رسيده، فاز سوم ) سازي و تجهيزآماده(و فاز دوم 

  . باشدمراحل انجام و تهيه مقدمات مي
اد تهيه، نصب ، قرارد1386 در سال : نرمال مترمكعب بر ساعت30اندازي سيستم الكتروليز آب خريد، نصب و راه

 به سايت طالقان 1387اندازي اين سيستم الكتروليز با شركت پيمانكار مبادله گرديد و پس از تهيه سيستم، در سال و راه
  . باشداندازي ميدر حال حاضر عمليات نصب آن به اتمام رسيده و سيستم آماده راه. منتقل شد

سازي،  اين پروژه مشتمل بر واحدهاي توليد، ذخيره:يتآوري هيدروژن در مقايسه نيمه صنعپروژه پايلوت فن
  :باشدسازي و عرضه هيدروژن به شرح زير ميمايع

 ، )برداريآماده بهره( كيلووات در واحد توليد هيدروژن 200استفاده از دستگاه الكتروليز آب  –

آماده (سازي د ذخيرهدر واح بار 100 مترمكعب با فشار عملياتي 20استفاده از يك مخزن ذخيره هيدروژن  –
 ، )بردارياندازي و بهرهراه

 ، )اندازي در سايت طالقانآماده نصب و راه( ليتر بر ساعت 20توليد استفاده از يك واحد هيدروژن به ظرفيت  –

 .1386 كيلوواتي در واحد مصرف هيدروژن در سال 25اندازي يك سيستم پيل سوختي نصب و راه –

سازي و مصرف هيدروژن در حال تهيه بود كه به دليل عدم ي توليد، ذخيرهسازي كل واحدهاطرح يكپارچه –
  . سازي متوقف گرديدتخصيص به موقع و كافي اعتبارات پروژه مايع
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مدت سند هاي مهم اقدامات كوتاهز بخش ا: كيلووات با هدف دانش فني5طراحي و ساخت پيل سوختي پليمري 
 كيلوواتي پيل 5سازي سيستم آوري طراحي و يكپارچهر كشور تسلط بر فنآوري پيل سوختي دراهبرد ملي توسعه فن

هدف اصلي اين پروژه، بومي كردن و دسترسي به دانش  .باشدسوختي غشاي پليمري تبادل يوني و توليد نمونه آن مي
ليه بازارهاي داخلي هاي اوفني با هدف كاربردي كردن آن، امكان تكرارپذيري توليد اين محصول به منظور تأمين خواسته

  . آوري در آينده خواهد بودهاي بزرگتر و اقتصادي شدن اين فنو در نهايت دسترسي به توليد در مقياس
نوسل و طراحي و وهاي مربوط به طراحي مفهومي و تعيين ابعاد و مشخصات كلي طرح، طراحي و ساخت مگزارش

هاي جانبي در حال انجام است كه تا پايان ليت روي سيستمساخت اجزاي استك تحويل گرفته شده و در حال حاضر فعا
طراحي مفهومي و تعيين ابعاد و  : 1فاز  در خالصه اقدامات تا كنون .رسد اين فاز نيز به اتمام مي87مهر ماه سال 

  .بوده استطراحي و ساخت اجزاء استك  : 3فاز و در طراحي و ساخت مونوسل  : 2فاز ، در مشخصات كلي طرح
هاي نو قرار  دبيرخانه كميته راهبردي پيل سوختي در سازمان انرژي:هاي مرتبط با كميته راهبردي پيل سوختيليتفعا

  : به انجام رسانيده است 1385-87هاي  سالطيهاي زير را نيز دارد و اين دبيرخانه عالوه بر برگزاري جلسات كميته، فعاليت
،  www.fcc.gov.ir وب سايت كميته راهبردي پيل سوختي به آدرس توليت، انتشار بولتن هيدروژن و پيل سوختي

تشكيل كميته راهبردي پيل ، 1386در تير ماه »  سوختي در كشوروري پيلآسند راهبرد ملي توسعه فن«تصويب 
ري برگزاو كميته هاي عضو سوختي با رياست معاون محترم برق و انرژي وزير نيرو و معاونين محترم وزراي وزارتخانه

  .1387 در سال كنفرانس ملي هيدروژن و پيل سوختياولين 
  

  و بيوگاز وزارت نيرو ) بيوماس(ندهاي جامد و مايع شهري اهاي انرژي واناديومي، پسم مشخصات پروژه) : 6-18(جدول 

 نام پروژه
  نوع 

 آوري فن

  منطقه 
 پروژه 

سال 
 شروع

سال 
 برداري بهره

درصد پيشرفت كار 
 1387تا پايان سال  

ظرفيت طرح 
 )كيلووات(

  عمر مفيد 
 )سال(

ســازي ســاخت سيــستم ذخيــره  
 ذخيره انرژي  ) تك سل(انرژي واناديومي 

تهران، 
  <٢٠ 0.01 100 1384 1381  طالقان 

ساخت استك نيمه صـنعتي بـاتري      
 اكسايشي كاهشي واناديوم 

 ذخيره انرژي
تهران، 
  <٢٠ 1 100 1387 1384 طالقان

 ع شـهري  پسماندهاي جامـد و مـاي     
 - - 100 1379 1377 كل كشور   سنجيپتانسيل  ) بيوماس(

ــاه امكـــان 13 )١( ١٠٦٠ 100 1384 1383  شيراز  ســـنجي نـــصب نيروگـ
   منطقه كشور 2توده در زيست

 سنجي پتانسيل
 13 )٢( ٦٥٠ 100 1384 1382  مشهد  دفنگاه -

انجام مطالعات بـه منظـور احـداث        
  تودهنيروگاه زيست

 10000 36  1390(4) 1385  كل كشور  )٣(
حداقل 

20 

 تـوده سنجي منـابع زيـست    پتانسيل
 - - 25 1390(4) 1384  كل كشور  سنجيپتانسيل  ) 5 ()منبع پسماندهاي مايع شهري(

 - 600  17(6)  1390(4) 1386  مركزي  مطالعه   سنجي توليد بيوگاز ساوهامكان

  . ساعت از محل دفن زائدات جامد فعلي شهري در شهر شيراز وجود دارد ميليون كيلووات44/7 در حال حاضر طبق آخرين برآورد قابليت توليد ساالنه) 1
  . ساعت از محل دفن زائدات جامد فعلي شهري در شهر مشهد وجود دارد  ميليون كيلووات87/4در حال حاضر طبق آخرين برآورد قابليت توليد ساالنه ) 2
   .)زائدات جامد شهري(سنجي پتانسيل) 3
  . به علت كمبود اعتبارات مورد نياز در برنامه چهارم و تغيير شرح خدمات، زمان پايان اين پروژه افزايش يافته است) 4
  . شرح خدمات جديدي تعريف و به موضوع اضافه شده است) 6                                     . منبع فاضالب شهري) 5
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   و هيدروژن وزارت نيرو پيل سوختيط به مربوهاي  مشخصات پروژه) : 6-19(جدول 

 نام پروژه
  نوع 

 آوري فن

  منطقه 
 پروژه 

سال 
 شروع

سال 
 برداري بهره

درصد پيشرفت كار 
 1387تا پايان سال 

ظرفيت طرح 
 )كيلووات(

  عمر مفيد 
 )سال(

 - - 100 1382 1382  تهران  SPE  پيك سايي با پيل سوختي 
تهران،   سوختيپيل     كيلووات 2/1خريد پيل سوختي  

  سال١٠ 1.2 100 1384 1384  طالقان

ــشگاهي   ــايلوت آزمايــ ــداث پــ احــ
 هيدروژن خورشيدي و پيل سوختي 

 20 - 100 1384 1375   طالقان  )١(

ســاخت صــفحات دوقطبــي پليمــري  
ترموپالســتيك بــراي  پيــل ســوختي 

  پليمري 

ساخت 
اجزاي پيل 
 سوختي

-  1385 1386 100 - - 

برداري  و بهره  خريد، نصب و راه اندازي    
 و   كيلـووات پليمـري    25از پيل سـوختي     

 تجهيزات جانبي آن
تهران، پيل سوختي 

 سال ١٠ ٢٥ 100 1386 1385 طالقان

سنجي طراحـي و سـاخت تـك        امكان
  سل پيل سوختي اكسيد جامد 

ذخيره 
 انرژي

  <٢٠ ١ 100 1386 1384 طالقان

 -  (4) (3) 1381  كل كشور  )٢(  كميته راهبردي پيل سوختي 
تحقيقاتي و 

 ترويجي
انــدازي سيــستم خريــد، نــصب و راه

 نرمال مترمكعب بر    30ب  الكتروليز آ 
 ساعت 

الكتروليز 
 آب

 ،تهران
     ٣٠ 80(5) 1387 1386 طالقان

Nm٣ /hr 20 

آوري هيدروژن در   پروژه پايلوت فن  
  مقياس نيمه صنعتي 

)١( 
 ،تهران
 20  ٢٠٠ 60(6) 1387 1375 طالقان

ت پيل سوختي پليمري    طراحي و ساخ  
  كيلووات با هدف دانش فني 5

 سال ١٠ ٥ 80 1388 1385 اصفهان پيل سوختي

سـنجي سـاخت پيـل      مطالعه و امكان  
  سال١٠ - 35 1388 1386 تهران  پيل سوختي  سوختي اكسيد جامد 

  .فتوولتائيكسيستم سازي و عرضه هيدروژن و سازي، ذخيرهتوليد، مايع) 1
هاي مرتبط با دبيرخانه و همچنين وري پيل سوختي و انجام فعاليتآپيگيري تصويب سند راهبرد ملي توسعه فن 86و  85،  84هاي سالاين كميته در ) 2

  . به روزرساني وب سايت و چاپ بولتن را در دست اجرا داشته است
  . صويب سند انجام خواهد شداز زمان ت)  ساله5سه برنامه ( ساله 15برنامه عملياتي تدوين شده در بازه زماني ) 3
  . باشدهاي مرتبط با كميته راهبردي پيل سوختي به صورت مستمر ميفعاليت) 4
  . اندازي نشده استخريد آن انجام شده و نصب آن به اتمام رسيده ولي سيستم هنوز راه) 5
  . و كافي اعتبارات متوقف شده استبه موقع سازي به علت عدم تخصيص پروژه مايع) 6
  
  جامدتوده زيست -7-6

 اجتماعي همواره –توده به عنوان يك منبع انرژي، به داليل متعدد نظير سهولت كاربرد و مسائل اقتصادي زيست
. باشندتوده ميها، ضايعات جنگلي، و محصوالت و ضايعات كشاورزي از جمله منابع زيستجنگل. مورد توجه بشر بوده است

 از جمله شود و طيف وسيعي از موادتوده تنها به چوب و برگ خشك محدود نميردي زيستاما امروزه منابع مفيد و كارب
توده در ميان ساير منابع زيست. گيرددهاي جامد و مايع شهري و پسماندهاي صنعتي و غيره را نيز در بر مينامپس
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باشد و اين به معناي كاربرد ا ميهاي مايع، جامد و گازي را دارتجديدشونده تنها منبعي است كه قابليت توليد سوخت
هاي نامرغوب و باير هاي مناسب در زمينيكي از راههاي تأمين اين انرژي كاشت درختان و درختچه. گسترده آن است

امروزه عالوه بر استفاده سنتي از اين منبع انرژي يعني سوزندان چوب درختان و فضوالت حيواني كه ضمن نابودي . باشدمي
شناختي هاي شيميايي و زيستهاي ديگري نظير روشگردد، روشث آلودگي و تخريب محيط زيست نيز ميها باعجنگل

  . شودهاي مايع به كار گرفته ميبراي تبديل ضايعات كشاورزي به سوخت
 يا توانند به عنوان سوخت براي توليد گرماباشند كه مي بيولوژيك ميأتوده جامد، مواد آلي غيرفسيلي با منشزيست

  : توده جامد متشكل از زيست. برق به كار برده شوند
  . باشنددهاي جامد تقطير تخريبي و پيروليز چوب و مواد گياهي ديگر مينامشامل پس: زغال چوب –
، )نظير تبريزي، بيد و غيره(هاي درختان شامل سرشاخه: دهاي جامدنامچوب، پسماندهاي چوب و ديگر پس –

ها و ، محصوالتي كه به طور مستقيم از جنگل)صنايع چوب و كاغذ(اي صنعتي مواد چوبي حاصل از فرآينده
هاي چوب، خاك اره، ليكور سياه، فضوالت دامي و مانند نظير هيزم، تراشه(شوند بخش كشاورزي توليد مي

  . گردد، و همچنين پسماندهايي مانند كاه و ساقه برنج و پوسته حبوبات و غيره، مي)اينها
ها،  به طور كلي مساحت منابع ارضي ايران شامل منابع طبيعي و ساير سطوح يعني شهرها، رودخانهدر حال حاضر
زارها با احتساب بيشه(ها منابع طبيعي تجديدشونده ايران شامل جنگل. باشد ميليون هكتار مي2/162زراعت، باغ و غيره، 

 درصد 8/82 ميليون هكتار معادل 3/134بيعي ايران مساحت منابع ط. ، مراتع و مناطق بياباني است)زارهاو درختچه
 5/10هاي بياباني،  درصد به پديده1/20 درصد به مراتع، 3/52از كل مساحت ارضي كشور . باشدمساحت كشور مي

  .  درصد به ساير سطوح اختصاص دارد2/17زارها و زارها و درختچهها، بيشهدرصد به جنگل
باشند و به عنوان يكي از اركان اساسي منابع طبيعي ه خاصي در كشور برخوردار مياز اهميت و جايگاتع امر: مراتع

تجديدشونده و محيط زيست، نقشي اساسي در حفظ خاك، تنظيم چرخه آب در طبيعت، تأمين بخش قابل توجهي از 
ياتي اين منابع، به علت ليكن عليرغم اهميت نقش ح. كنندعلوفه مورد نياز احشام اهلي و حفظ تعادل زندگي بشر ايفا مي

ترين عمده. اندرويه و غير اصولي از آنها در كشور، اين امكانات طبيعي به ميزان قابل توجهي تخريب شدهبرداري بيبهره
  : باشندعوامل تخريبي مراتع به شرح زير مي

 پوشش گياهي و چراي زود هنگام دام از مهمترين عوامل تخريب و نابودي تدريجي مراتع است كه باعث كاهش –
 . گردد، كمبود مواد غذايي و تشديد فرسايش خاك مي)هاي زيرزمينيها و آبچشمه(آبي 

هاي منابع طبيعي و كاهش منابع آبي موجود، باعث افزايش ضريب خشكسالي شديد و مداوم در سطح عرصه –
هاي امداران نسبت به كاهش دامهاي گياهي شده و متأسفانه دها و مراتع، هجوم آفات و بيماريپذيري جنگلآسيب

هاي غير خوش اند كه اين امر باعث جايگزيني گونهخويش متناسب با ظرفيت مراتع اقدام قابل توجهي نكرده
توان ضمن به منظور برقراري تعادل بين دام و مرتع مي. هاي خوش خوراك شده استخوراك و سمي به جاي گونه

 اقداماتي نظير تأمين آب شرب دام، ساخت آب انبار و آبشخور دام، عملياترويه، جلوگيري از ساخت و سازهاي بي
  .  دادذخيره نزوالت جوي، قرق و بيمه مراتع را به مرحله اجرا درآورد تا بدين ترتيب اثرات خشكسالي را كاهش
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. ه است ميليون هكتار رسيد7/84 درصد كاهش نسبت به سال قبل به 6/1، مساحت مراتع كشور با 1387در سال 
هاي اول تا سوم در هاي سيستان و بلوچستان، فارس و خراسان رضوي داراي رتبهاز نظر وسعت مساحت مراتع استان

با توجه به اينكه بخش اعظمي از مناطق شرق و جنوب كشور عالوه بر خسارات طبيعي نظير زلزله و . باشندميكشور 
سزايي در مقابله با پديده ه تواند نقش بها و مراتع ميتوسعه جنگلباشند، لذا سيل، با بحران خشكسالي نيز مواجه مي

 همانگونه كه. دهد نشان مي1387ها و مراتع كشور را در سال پراكندگي جنگل) 6-21(جدول . زايي ايفا نمايدبيابان
فه قابل برداشت جرم و مقدار علوهاي صورت گرفته در خصوص زيستگردد، در اين سال با توجه به بررسيمالحظه مي

 تن در هكتار، كرمانشاه با 42/1هاي كهگيلويه و بويراحمد با مجاز با توجه به نوسانات بارندگي در مراتع كشور، استان
اين در حالي است . اندجرم بوده تن در هكتار داراي بيشترين مقدار زيست62/0 تن در هكتار و آذربايجان شرقي با 85/0

هاي فارس، خراسان و آذربايجان غربي قابل برداشت مجاز با توجه به نوسانات بارندگي، استانكه از نظر مقدار علوفه 
  . باشندداراي بيشترين مقادير مي

شود كه از نظر پوشش گياهي فقير و در آن فرسايش آبي و بادي شديد است و اي گفته ميبيابان به منطقه :بيابان
افتد و اگر پوشش گياهي به طور كلي از زايي اتفاق ميبين رفتن باشد بياباناي پوشش گياهي آن در حال از اگر منطقه

ها  درصد مساحت كشور را بيابان20شرايط حاكم بر ايران باعث شده كه بيش از . شودبين رفت تبديل به بيابان مي
هاي جهان درصد از بيابان 4/2در حالي كه . باشد درصد مي2/1از نظر جهاني، سهم ايران از خشكي جهان . تشكيل دهند

 شهرستان گسترده شده و بسياري از شهرهاي بزرگ 97 استان و 17هاي ايران در بيابان. اده استدرا در خود جاي 
هاي كوير، تپه: سطح اراضي بياباني ايران شامل. كشور از جمله تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و اهواز را احاطه كرده است

  . باشد، اراضي شور و نمكزار، اراضي بدون پوشش و بيرون زدگي سنگي مي1هاي رسياي، دقسههاي مااي، پهنهماسه
تالش شده تا . باشدهاي روان طي چند سال اخير در دست اجرا ميمقابله با بيابان زايي و عمليات استاني تثبيت شن

هاي باغي وني، اراضي كشاورزي و محدودههاي گياهي در سطوح بياباني تقويت شود و حفاظت مستمر از مناطق مسكپوشش
هايي از حتي در بخش. اي به خود گيردهاي بياباني روند تازهها و ديگر خطوط فرعي مواصالتي در پهنهبه خصوص جاده

.  ايجاد شودهاي عمراني و اقتصادي مليهاي منابع طبيعي جهت اجراي ديگر فعاليتسطوح بياباني زمينه مناسب در عرصه
هاي روان ممانعت از فرسايش بادي و زايي و عمليات استاني تثبيت شنتأثير انجام پروژه ملي مقابله با بيابانعمده 

  . افزايش توليد بيولوژيك تأمين علوفه دامداران محلي در اين مناطق دور دست و دور افتاده است
. باشدهاي متعددي ميپايدار داراي ارزشها، جانوران و توسعه اين منبع براي تداوم و ارتقاي زيست انسان: جنگل

تواند محيطي، ميهاي زيستريزي مناسب براي حفظ ارزشافزايش آگاهي در خصوص كاركردهاي گوناگون جنگل و برنامه
گردد كه عوامل متعددي موجب نابودي اين منبع طبيعي مي. محيطي آن گرددموجب پايداري، حفظ و ارتقاي زيست

  . تواند آثار تخريبي بيشتري نسبت به ساير عوامل داشته باشدمحيطي، ميهاي زيست خواص و ارزشناآگاهي و غفلت از
هاي فارس، خراسان جنوبي، لرستان و سيستان و ، استان)زارهابا احتساب بيشه(ها از نظر وسعت مساحت جنگل

د شديد كشور در اين زمينه، تخريب مستمر علل فقر و كمبو. باشندهاي اول تا چهارم در كشور ميبلوچستان داراي رتبه
 
  . هاي رسي سطوح صاف و صيقلي رسي در حاشيه كوير را گوينددق) 1
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ها در ساليان گذشته، برداشت غيرمجاز چوب، پاكسازي اراضي براي مقاصد كشاورزي، قطع درختان براي تأمين جنگل
رويه دام در اراضي جنگلي و حوادث طبيعي مانند گرم شدن هوا، رعد و برق است كه موجب آتش سوخت، چراي بي
  . استها شده سوزي در جنگل

  
                                            1387م در سال ها و مراتع كشور براساس ميزان تراكمساحت جنگل : )6-20(جدول 

  )هكتار(
  درصد  جمع   سطح شمال  سطح خارج از شمال  نوع جنگل 

          : جنگل 
 10.5 1780290 1024507 755783  )1(انبوه 

 20.4 3468312 660952 2807360  )1(نيمه انبوه 
 47.7 8100596 256894 7843702  )1(تُنُك 

 0.2 25760 - 25760  ماندايي 
 5.6 943914 24964 918950  دست كاشت

 15.7 2665067 123493 2541574  زار بيشه
 100.0 16983939 2090810 14893129  زار با بيشهجمع 

 - 14318872 1967317 12351555  زارجمع بدون بيشه
      : رتعم

 8.5 7175071 837831 6337240  )2(متراكم 
 25.3 21422950 738639 20684311  )2(نيمه متراكم 

 66.3 56148951 116053 56032898  )2(كم تراكم 
 100.0 84746971 (3) 1692523 83054449  جمع 

  . باشد درصد مي25 تا 5هاي تُنُك  درصد و درجنگل50 تا 25وه هاي نيمه انب درصد، در جنگل50هاي انبوه بيش از تراكم تاج پوششي در جنگل) 1
  .باشد درصد مي25 تا 5 درصد و در مراتع كم تراكم 50 تا 25 درصد، در مراتع نيمه متراكم 50تراكم تاج پوششي در مراتع متراكم بيش از ) 2
  .تفاوت در جمع به علت گرد كردن اعداد است) 3
  

15.7

10.5

20.4

47.7
5.8

جنگل انبوه  جنگل نيمه انبوه   جنگل تنك  جنگل ماندايي و دست كاشت     بيشه زار 

نمودار  ( 5- 6)  : تركيب مساحت جنگل ها و بيشه زارهاي كشور در سال           1387 (  درصد  ) 
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  )1(ها  به تفكيك استان1387ها و مراتع كشور در سال پراكندگي جنگل) : 6-21(جدول 
 مرتع   )هكتار(جنگل مساحت 

  بدون   استان
  زار بيشه

  با 
 بيشه زار

  مساحت 
 )هكتار(

  جرم زيست
 )تن در هكتار(

وزن علوفه خشك 
  قابل برداشت 

 )هزار تن(

تعديل علوفه قابل برداشت 
 توجه به نوسانات مجاز با

 )هزار تن(بارندگي 

 598 704 0.62 2473441 156403 143467 آذربايجان شرقي
 610 718 0.57 2472508 101150 100958 آذربايجان غربي

 238 280 0.45 903896 63153 51665 اردبيل
 465 547 0.17 6328655 411847 411847 اصفهان

 181 213 0.35 1112357 641667 634461 ايالم
 88 104 0.13 1262995 224814 204306 بوشهر
 75 88 0.19 1218447 28174 26124 تهران

 78 91 0.17 908152 336438 335654 چهارمحال و بختياري
 6558356 994887 667341  رضوي خراسان

 1555206 434551 424740  خراسان شمالي 
 6288092 1471611 712033  خراسان جنوبي 

0.16 1005 854 

 223 262 0.14 2477691 1020065 938326 خوزستان
 138 162 0.30 1137060 97553 61113 زنجان
 488 574 0.21 3731083 468748 340168 سمنان

 527 621 0.11 10648499 1220152 370786 سيستان و بلوچستان
 1432 1684 0.40 7319987 2229538 2218925 فارس
 136 160 0.34 853485 28158 26871 قزوين

 39 46 0.11 723019 13275 4149 قم
 422 496 0.51 1294397 373328 372307 كردستان

 399 470 0.11 6267925 511981 430951 كرمان
 ● ● ● 1918375 160872 160872  جيرفت و كهنوج 

 264 311 0.85 1188438 528507 528508 كرمانشاه
 438 515 1.42 478812 874063 795786 كهگيلويه و بويراحمد

 149 176 0.26 862825 426476 415221 گلستان
 88 104 0.44 244986 557078 545576 گيالن

 246 289 0.46 883505 1226434 1226367 لرستان
 223 262 0.58 387559 794014 693277 )ساري(مازندران 
 60 71 0.48 197152 313241 313241 ) نوشهر(مازندران 
 226 266 0.27 1772951 13333 1548 مركزي

 192 226 0.12 4093342 1073682 1053745 هرمزگان
 97 114 0.17 665767 4823 1441 همدان
 120 141 0.07 6518007 183923 107096 يزد

 9095.01 10700.01 10.14 1698393984746971 14318872 جمع
  .نون مطالعه دقيقي صورت نگرفته استهاي كشور تاكجرم جنگلدر خصوص زيست) 1
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از .  هزار مترمكعب بوده است7/937هاي جنگلي حدود  ميزان توليد فرآورده1387در سال : هاي جنگليتوليد فرآورده
 هزار مترمكعب به زغال چوب و 2/5 هزار مترمكعب به هيزم، 6/310هاي جنگلي در اين سال حدود كل ميزان توليد فرآورده

  . هاي چوبي اعم از گرده بينه، تيري و تونلي و الرده اختصاص داده شده است مترمكعب به ساير فرآورده هزار0/622
، 1/33هاي جنگلي كشور به ترتيب هاي چوبي از كل توليد فرآوردهبه عبارت ديگر سهم هيزم، زغال و ساير فرآورده

 4/14 و 2/18، 4/67هاي جنگلي كشور به ترتيب رده از كل توليد مجاز فرآو1387در سال . باشد درصد مي3/66 و 6/0
هاي در سال مورد بررسي، ارزش هر واحد از توليدات فرآورده. درصد متعلق به مازندران، گيالن و گلستان بوده است

.  درصد افزايش داشته است8/27 ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال گذشته حدود 7/937جنگلي در سال ياد شده حدود 
بررسي . باشدن افزايش عمدتاً ناشي از افزايش كل ارزش توليدات هيزم زغال چوب، الواري و الرده و كاتين در اين سال مياي

 نشان از افزايش چشمگير 1385هاي اخير به ويژه از سال هاي جنگلي طي سالروند ارزش هر واحد از توليدات فرآورده
 1387افزايش ارزش هر واحد هيزم و زغال چوب در سال . ي چوبي داردهاقيمت هيزم، زغال چوب و برخي از فرآورده

 درصد بوده كه اين افزايش در مناطق مختلف براي هيزم 6/29 و 8/39 ترتيب نسبت به سال قبل به طور متوسط به
لستان و ، گ)ساري(، مازندران )نوشهر(، ارزش هر مترمكعب هيزم در منطقه مازندران 1387در سال . متفاوت بوده است
ارزش هر ) 6-23(جدول .  درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است0/10 و 8/39، 7/45، 4/64گيالن به ترتيب 

  . دهندهاي جنگلي را نشان ميواحد از توليدات فرآورده
  

  )مترمكعب (                                                1380-87هاي هاي جنگلي كشور طي سال ميزان توليد فرآورده:  )6-22(جدول 
 حجم كل توليد استان هاي چوبي ساير فرآورده زغال  هيزم استان  / سال

1380 501291 36636 655369 1193296 
1381 382672 27330 616509 1026511 
1382 358479 21186 605821 985486 
1383 299213 17154 570007 886374 
1384 307547 11112 561637 880296 

 168588 134857 5346 28385 گيالن
 575160 377113 222 197825 مازندران
 100728 31995 - 68733 گلستان

1385 

 844476 543965 5568 294943 جمع
 181751 145534 4170 32047 گيالن

 623964 431093 714 192157 مازندران
 121347 35972 - 85375 گلستان

1386 

 927062 612599 4884 309579 جمع
 170702 132442 4584 33676 گيالن

 632151 445959 600 185592 مازندران
 134877 43589 - 91288 گلستان

1387 

 937730 621990 5184 310556 جمع
  . باشد درصد مي5 بدون احتساب 1383 درصد افت و اره خوره و از سال 10 بدون احتساب 1382تا پايان سال جمع توليدات : مالحظات

  .باشد مترمكعب زغال مي3 مترمكعب هيزم و معادل 6              هر تن زغال معادل 
    .باشده خوره مي بدون احتساب ميزان افت و ار1387جمع توليدات در سال 



          
  

  

 1387نرژي سال ترازنامه ا 252

  

  

      1380-87هاي هاي جنگلي طي سال ارزش هر واحد از توليدات فرآورده) : 6-23(جدول 
  )هزار ريال (

 الس
  هيزم 

 )مترمكعب(
  ) 1(زغال

  )تن(
 سال

  هيزم 
 )مترمكعب(

  ) 1(زغال
  )تن(

     :1385سال  550 100 1380

 1100 177.6 گيالن  550 100  1381

 1100 225.0 )نوشهر(مازندران  700 188.5  1382

 - 230.0 )ساري(مازندران     

 - 296/4 گلستان    

     :1386سال      : 1383سال 

 1350 200 گيالن  795 120  گيالن 

 1350 261.5 )نوشهر(مازندران  795 130 )نوشهر(مازندران 

 1350 300 )ساري(مازندران  795 160 )ساري(مازندران 

 1350 367 گلستان  795 185  گلستان

     :1387سال      :1384سال 

 1750 220 گيالن  875 130 گيالن 

 1750 430 )وشهرن(مازندران  875 156 )نوشهر(مازندران 

 1750 437 )ساري(مازندران  875 166 )ساري(مازندران 

 1750 513 گلستان  875 217 گلستان 

  .باشد مترمكعب زغال مي3 مترمكعب هيزم و معادل 6هر تن زغال معادل : مالحظات
  . باشدارزش زغال برحسب هزار ريال بر تن مي) 1
  

هاي غيرمجاز چوب و زغال را طي ميزان برداشت) 6-25(و ) 6-24 (جداول :هاي غير مجاز چوب و زغالبرداشت
مجاز بسيار بيشتر  ميزان برداشت غيرالبته الزم به ذكر است كه . دهد به تفكيك استاني نشان مي1387 تا 1380هاي سال

  . ي و توقيف گرديده استباشد و موارد ذكر شده تنها شامل مواردي است كه توسط مأموران مربوطه شناساياز اين مقادير مي
مجاز زغال چوب متعلق به  هاي غير درصد از موارد شناسايي شده در خصوص برداشت8/64 حدود 1387در سال 

 درصد 1/10 و 2/10، 6/10، 4/14، 5/19هاي لرستان، چهارمحال و بختياري، اردبيل، خوزستان و فارس به ترتيب استان
هاي گيالن، مازندران و مجاز چوب متعلق به استان  درصد برداشت غير0/77همچنين در اين سال، حدود . بوده است

بررسي ميزان توليد مجاز .  درصد بوده كه توسط مأموران توقيف شده است8/8 و 0/33، 2/35گلستان بوده كه به ترتيب 
   توليد اين محصول دهنده افزايش روند صعوديچوب در ساليان اخير در سه استان گيالن، مازندران و گلستان نشان

به . ر استالرشد ميسهاي سريعتأمين نياز چوبي كشور از طريق توسعه زراعت چوب با كشت ارقام مناسب گونه. باشدمي
 يهارويه بر عرصهجلوگيري يا كاهش فشارهاي بي: منظور تقويت و توسعه صنايع سلولزي و چوبي توجه به مواردي نظير
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 چوب هاي خريدارگيري استعداد آب و خاك كشور جهت توسعه زراعت چوب، ارايه تضمينجنگلي براي تأمين چوب، به ك
   . ضروري است،و غيره اندازي خطوط صنعتي بازيافت، رفع عوامل تخريبهاي كاغذي، راهاز كشتكاران، بازيافت فرآورده

  
                                      1380-87هاي هاي غير مجاز چوب طي سالميزان برداشت) : 6-24(جدول 

   )مترمكعب (
  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال

 - 2.0 - - - 13.3 5.0 - آذربايجان شرقي

 5.0 - - - - - - - آذربايجان غربي

 100.0 86.5 80.5 4.0 95.3 70.2 137.3 2738.0 اردبيل

 97.2 - - - - - 6.6 - اصفهان

 1.5 - - 136.0 195.8 165.4 401.1 39.0 ايالم

 2.5 15.0 - - 7.5 2.0 - - بوشهر

 - 10.2 - - 5.1 - - 620.0 تهران

 5.3 10.7 7.4 23.0 1136.1 82.6 42.0 58.0 چهارمحال و بختياري

 - 0.7 0.4 24.0 15.5 275.9 707.3 719.0 خراسان

 3.3 - - 38.0 41.3 129.1 13.0 204.0 خوزستان

 - - 0.4 - - - 9.1 168.0 زنجان
 1.0 0.3 3.5 3.0 18.3 14.7 4.1 21046.0 سمنان

 - - 23.5 28.0 6.5 1.5 1.5 240.0 سيستان و بلوچستان
 - - - - - - 1.0 71.0 فارس
 - 3.8 2.4 - 13.5 14.1 6.3 115.0 قزوين

 - - - - - - - 180.0 قم
 12.0 - - - 81.4 2.0 - 2633.0 كردستان

 11.0 41.0 81.0 64.0 110.8 98.0 433.5 - كرمان
 - - - 346.0 26.1 64.4 67.6 50.0  كرمانشاه

 93.0 - - 59.0 21.4 47.3 24.5 - كهگيلويه و بويراحمد
 195.7 27.0 106.0 277.0 238.7 180.6 11.9 5077.0 گلستان
 781.9 1780.2 781.4 476.0 724.0 2413.2 2676.9 58898.0  گيالن

 178.6 66.8 11.2 465.0 752.1 140.2 142.0 19.0 لرستان
 630.5 781.6 798.6 1345.0 1182.3 864.1 929.8 64454.0 )ساري(مازندران 
 103.2 352.4 175.6 - 90.7 121.9 291.9 9922.0 ) نوشهر(مازندران 
 - - - - - - - - مركزي

 - 1.5 - - - - - - هرمزگان

 - - - - - - - - همدان
 - - - - - - 2.0 - يزد

 2221.7 3179.6 2071.7 3288.0 4762.4 4700.5 5914.4 167251.0  جمع
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                                              1380-87هاي هاي غير مجاز زغال چوب طي سالميزان برداشت) : 6-25(جدول 
                               )كيلوگرم  (

  1387  1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 سال/ استان 
 4374 1794 6614 1293 2020 3050 1505 5.5  آذربايجان شرقي
 - - - - - - - - آذربايجان غربي

 21938 95 6682 4390 12730 4208 6288 111.3 اردبيل
 2944 1200 700 - - - 1010 11 اصفهان

 3885 - 1500 - 5890 2337 1290 1670.1 ايالم
 1353 877 1681 2766 969 1670 308 - بوشهر
 - - - - - - - 26.2 تهران

 29845 45401 24455 18831 27577 48119.5 36676 25 چهارمحال و بختياري
 - 2000 2000 - - 1183.8 - 89.6 خراسان

 21057 - 4530 4118 9942 7016 1580 20 خوزستان
 - - - - - - - - زنجان
 - 5802 - - 1642 6 - 8.6 سمنان

 - 1700 - 1380 - - - 45.4 سيستان و بلوچستان
 21005 20404 14447 - 130 5911 5732 23.8 فارس
 - - - - - - - 88.6 قزوين

 - - - - - - - - قم
 1870 - 300 536 840 1440 1200 - كردستان

 - 150 122 2123 4330 - - 567.4 كرمان
 12900 - - - - - - -  جيرفت 

 11580 3965 4964 4655 6987 7585 2.4 241.5 كرمانشاه
 10186 - - 4044 5201 9813 5909 90.4 كهگيلويه و بويراحمد

 5490 - 3 840 1505 5150 8415 184 گلستان
 7780 - - 3224 5100 3206.2 1204.7 3063 گيالن

 40281 46294 20130 14977 8242 2155 13936 325 لرستان
 10430 5560 9005 3033 4140 5929 13901 2415 )ساري(مازندران 
 - 607 200 60 - 400 - 616.6 ) نوشهر(مازندران 
 - - - - - - - - مركزي

 - 1156 - - - - - -  هرمزگان
 - - - - - - - - همدان
 - - - - - - - - يزد

 206918 137005.0 97333.0 66270.0 109179.597245.0 98957.1 9628.5 جمع

  
گيري از بهره. هاي تجديدپذير در جهان استتوده پركاربردترين منبع انرژيو يا زيستبيوماس : جامدوده تزيستمصرف 

توان به ايجاد اشتغال، افزايش درآمد روستاييان و جلوگيري از مهاجرت از جمله اين مزايا مي. توده مزاياي فراواني داردزيست
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توده در طبيعت و  زيستاز طرف ديگر رهاسازي منابع.  طبيعت اشاره كردآنها به شهرها، پاكسازي محيط شهري، روستايي و
هايي در آب، هوا و باشد، همچنين باعث آلودگياي متان ميبرداري از آنها، از جمله علل انتشار گازهاي گلخانهعدم بهره
  . گرددخاك مي

انوارهاي كوچك به خصوص در نواحي به عنوان مثال از خ. توده بسيار گسترده استدامنه مصرف كنندگان زيست
توده را آوري زيستفن. كندروستايي شروع شده تا واحدهاي كوچك، متوسط و بزرگ صنعتي و تجاري ادامه پيدا مي

كني و دودي كردن ماهي و هاي آجرپزي و واحدهاي چاي خشككوره: واحدهاي كوچك تجاري از جملهان در تومي
هاي گازي و هاي انرژي چون سوختتواند پس از تبديل به برق و يا ديگر حاملمنبع مي همچنين اين .برد غيره به كار

  .هاي مختلف مصرف را تأمين نمايدمايع، نيازهاي بخش
 با توجه به روند روزافزون مصرف چوب، بوته و خار و فضوالت دامي در كشور، مطالعات طرح 1373سال از ابتداي 

، 1386تا سال . ها مطالعه گرديده و تاكنون ادامه دارد هر سال بخشي از اين عرصهجايگزيني سوخت در ايران شروع و
اين مساحت . دادهاي منابع طبيعي ايران را مورد بررسي قرار مياين طرح حدود يكصد ميليون هكتار از مساحت عرصه

  . رسيد با نه ميليون هكتار افزايش به يكصد و نه ميليون هكتار 1387در سال 
ها و مراتع كشور و ديگر توسط سازمان جنگل نظر گرفتن عمليات اجرايي در رابطه با تأمين سوخت جايگزين با در

 به 1387 لغايت 1374هاي اجرايي متولي تأمين انرژي به خصوص شركت ملي نفت و شركت ملي گاز از سال دستگاه
نشين به خانوارهاي روستايي، عشايري و جنگلرسد از مصرف آمار موجود چوب و بوته به منظور تأمين انرژي نظر مي

 هزار تن 500 ميليون مترمكعب هيزم و حدود 5شود حدود ميزان قابل توجهي كاسته شده باشد به طوري كه برآورد مي
) ح(رود با توجه به بند انتظار مي. به مصرف برسد 1387سال  تن فضوالت خشك جهت تأمين انرژي در 86360بوته و 

نشينان با همكاري رساني به عشاير، روستاييان و جنگلنون برنامه چهارم توسعه مبني بر پوشش كامل سوخت قا69ماده 
رت نفت در آينده نزديك مشكل قطع درخت و كندن بوته و خار و سوزاندن فضوالت حيواني به منظور تأمين انرژي به اوز

  . طرز چشمگيري كاهش يابد
 عدد و توزيع سوخت فسيلي و معادل 7092 معادل 1387گاز سوز در سال لوازم و تجهيزات نفت سوز و خريد 

 شعبه 6 شعبه آن در استان كرمانشاه و 7 شعبه فروش نفت در كشور كه 19اندازي احداث و راه. باشد هزار ليتر مي7126
 5اندازي نانوايي اه عدد و نيز احداث و ر13ساخت و استقرار مخازن ذخيره نفت . آن در استان لرستان واقع شده است

 جايگاه نمايندگي 119 تعداد 1387در سال . باشدباب بوده است كه بيشترين واحد نانوايي متعلق به خراسان جنوبي مي
  . اندازي شده استهاي ايران احداث و راهو توزيع گاز مايع در سراسر استان

سوز، سوز و گاز عدد لوازم نفت38004 تاكنون 74الزم به ذكر است كه از ابتداي سال اجراي طرح جايگزيني در سال 
 و  مخزن ذخيره نفت ساخته470 شعبه فروشندگي نفت احداث، 188 دستگاه تانكر حمل سوخت خريداري شده 40

 نمايندگي 854 جايگاه سيلندر پركني گاز مايع احداث، 50،  شدهاندازي باب نانوايي احداث و راه350استقرار يافته، 
نشينان، عشاير و روستائيان توزيع شده  هزار ليتر سوخت فسيلي در ميان جنگل5/22318اندازي و ايع راهتوزيع گاز م

  . كپسول گاز مايع به عنوان يارانه پرداخت شده است148893 معادل 1387 الي 1374هاي طي سال. است
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  )1 (هابه تفكيك استان 1387در سال مصرف هيزم، فضوالت دامي، بوته و خار و زغال چوب ) : 6-26(جدول 
 )تن(بوته و خار  )تن(فضوالت دامي  ) كيلوگرم(زغال چوب    ) مترمكعب(هيزم  استان

 1835 182699 4374 413637 آذربايجان شرقي
 1278 86806 - 293079 آذربايجان غربي

 1978 37519 21938 13620 )2(اردبيل
 4363 13342.2 2944 70169 )2(اصفهان

 8968 128 3885 64384 ايالم
 2024 - 1353 12350 بوشهر
 - - - -  تهران

 6252 14561 21057 44390  )2(خوزستان
 275223 154685 - 1593101 )2(خراسان

 281473 3413 29845 652756 چهارمحال و بختياري
 103626 86239 - 77285 زنجان
 10289 1109.43 - 23520 سمنان

 9465 1426 - 441279 سيستان و بلوچستان
 36058 52228 21005 212955 فارس
 851 25364.2 - 13298  قزوين

 - - - -  قم
 - 197215 1870 745602 كردستان

 165377 - - 1682151 كرمان
 - - 12900 -  جيرفت 

 53 23432.4 11580 84533 كرمانشاه
 - - 10186 1118739 كهگيلويه و بويراحمد

 27109 375 5490 436138 گلستان
 - - 1535780 12991 گيالن

 9357 3267 40281 887443 لرستان
 - 770 210430 184185 )ساري و نوشهر(مازندران 
 - - - - مركزي

 1017 - - 63323 هرمزگان
 - - - - همدان

 1631 - - 26891 يزد 
 948227 884579.23 1070918 9167819   مصرف قبل از اجراي طرح جايگزيني سوخت جمع
 پس از اجراي طرح 1387صرف در سال م

 500000 86360 1934918 5000000 هاي مرتبط جايگزيني سوخت توسط ارگان

 1.37 0.24 0.005 3.98  ) خامميليون بشكه معادل نفت(مصرف 

ر ادامه اين طرح، مرحله بازنگري مجدد البته در حال حاضر د.  آغاز شده، منتج گرديده است     1373 استان كه از سال      28آمارها از مطالعات طرح سوخت      ) 1  
براساس اقدامات انجام شده در راستاي طرح جايگزيني سوخت، براساس . باشد و سطح مطالعه در حال افزايش استها در دست مطالعه ميبرخي از استان

  . ، به ميزان قابل توجهي كاهش داشته است1387نظر كارشناسان اين ميزان مصرف در سال 
  . ها، مراتع و آبخيزداري كشور مجدداً مورد مطالعه قرار گرفته است توسط سازمان جنگل1387هاي مذكور در سال ن مصرف استانميزا) 2  
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  خريد تضميني برق از منابع تجديدپذير  -8-6
 قانون 44هاي تجديدپذير در كشور و لزوم رعايت و همسويي با اصل با توجه به ضرورت توسعه كاربرد انرژي

دولتي را  گذاري بخش غيرهاي نو ايران جلب مشاركت و حمايت از سرمايهي جمهوري اسالمي ايران، سازمان انرژياساس
 محورهاي عمده اين مأموريت. هاي بخش غير دولتي قرار داده استهاي سازمان و دفتر مشاركتترين مأموريتاز عمده
  .باشد ميهاي نيروگاهيها و پروژهديريت طرحم و تعامل با متقاضيان ،رساني عمومي و بسترسازياطالع

 هيأت وزيران، خريد تضميني برق از منابع تجديدپذير براي توليدكنندگان غيردولتي 15/8/1387بر اساس مصوبه مورخ 
باري جهت ساعت در ساعات كم ريال بر كيلووات900ساعت در ساعات اوج و ميان باري و  ريال بر كيلووات1300برابر با 

هاي در مرحله ، ظرفيت پروژه1387در سال .  و ابالغ آن در دستور كار هيأت دولت قرار گرفته است62صالح قانون ماده ا
و هاي بادي  مگاوات مربوط به نيروگاه430  ميزان،مگاوات بوده كه از اين 656/606احداث و در مرحله تنظيم قرارداد 

 مگاوات مربوط 152 ده كه در مرحله احداث نيروگاه قرار دارند و همچنينتوهاي زيست مگاوات مربوط به نيروگاه156/13
  . باشنددر مرحله تنظيم قرارداد ميكه توده هاي زيست مگاوات مربوط به نيروگاه5/11هاي بادي و به نيروگاه

  
  )1( 1387سال در هاي نيروگاهي برق تجديدپذير غير دولتي مشخصات پروژه: ) 6-27(جدول 

    نيروگاهه احداثدر مرحل
  نام استان  محل احداث نيروگاه  )مگاوات(ظرفيت پيشنهادي  نام شركت متقاضي

      هاي بادي نيروگاه
  قزوين   جرندق 100  1  فاز –برق قائم 
  خراسان رضوي   بينالود  100   2  فاز –برق قائم 

  خراسان رضوي   بينالود  100  رويان 
  اسان جنوبيخر  نهبندان  10  فجر سديد نهبندان

  سيستان و بلوچستان   چابهار  10   1  فاز –منطقه آزاد چابهار شهد جنوب 
  سيستان و بلوچستان  زاهدان نصرت آباد  10   1  فاز –فراگامان 

  جنوبي خراسان   خواف  100  تيزباد 
  -  - 430  هاي بادي جمع نيروگاه

       توده هاي زيستنيروگاه
  خراسان رضوي    مشهد 0.6  يافت و تبديل مواد  سازمان باز–شهرداري مشهد 

/  سازمان تنظيف و بازيافت مواد – شيراز شهرداري
  فارس   شيراز  1.056  نيرو سابين آريا 

  مازندران  ساري 11.5  آوران انرژي پاك آسيا  فن
  -  - 13.156  تودههاي زيستجمع نيروگاه

  در مرحله تنظيم قرارداد 
      هاي بادي نيروگاه
 گيالن  رودبار-توتكابن  9  ارگ جم 

 قزوين بام سياه 20   1 فاز –توسعه توان پايدار 
 قزوين سياهپوش  123  آريان ماهتاب گستر 

 -  - 152  هاي باديجمع نيروگاه
      توده هاي زيستنيروگاه

 مازندران ساري  11.5  شرق كارآوران انرژي تجديدپذير 

 - - 11.5  تودههاي زيستجمع نيروگاه
 - - 606.656  جمع كل 

  . هاي مذكور ممكن است ساالنه در مناطق مختلفي صورت گيردها توسط شركتمحل احداث نيروگاه) 1
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  اي هستههاي نيروگاهتوسعه   :   1-7
 هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امـور       گسترش فعاليت  :  2-7

  اي                    مرتبط با گداخت هسته
  اي ايرانسوخت هستهچرخه  :  3-7
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  ايانرژي هسته: م هفتبخش 
  
  اي هستههاي نيروگاهتوسعه  - 7- 1

امروزه با توجه به محدود بودن و پايان پذير بودن منابع انرژي فسيلي و اهميت انرژي و به خصوص برق در رشد و 
ايران . اي جهت توليد برق بيش از پيش شده استتوسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها، ضرورت استفاده از انرژي هسته
  .  به شرح زير انجام داده استاتياي اقدامنيز از اين قاعده مستثني نبوده و در زمينه توليد برق از انرژي هسته

با وجود مشكالت فراوان در تكميل اين نيروگاه : برداري از واحد اول نيروگاه اتمي بوشهراندازي و بهرهتكميل و راه
المللي و فقدان مشاور با تجربه در طراحي و هاي بينم تعهدات، اعمال تحريماز جمله تأخير پيمانكار روسي در انجا

 درصد پيشرفت پروژه 82/0 نسبت به سال پيش از آن تنها 1387 اتمي بوشهر در سال نيروگاههاي اتمي، نيروگاهاحداث 
  .  درصد بوده است82/95ادل  مع1387داشته و بدين ترتيب كل درصد پيشرفت پروژه نيروگاه اتمي بوشهر تا پايان سال 

  :در اين راستا اهم اقدامات انجام شده و يا در حال انجام عبارتند از 
   . راه اندازي وها، نصبطراحي، ساخت و تأمين تجهيزات، انجام كارهاي ساختماني، بازسازي ساختمان

  : باشدهاي در حال انجام به شرح ذيل ميعالوه بر اقدامات فوق، عناوين برخي از پروژه
   ،پروژه شبيه ساز تمام عيار نيروگاه اتمي بوشهر −
   ،پروژه ارزيابي اثرات حرارتي و تابشي بر استحكام و قابليت اطمينان محفظه تحت فشار راكتور −
   ،اي كشور هستههايتدوين الگوي ارزيابي زيست محيطي احداث و راهبري نيروگاه −
   ،وشهر و تعميرات دكلپروژه پشتيباني فني تجهيزات هواشناسي سايت ب −
   ،پروژه تكميل طراحي، تأمين تجهيزات، احداث و راه اندازي شبكه پايش خارج سايت نيروگاه اتمي بوشهر −
   ،ايهاي هستهتوسعه ساخت داخل تجهيزات نيروگاه −
   .اي بوشهرپروژه احداث تأسيسات نگهداري پسمان راديواكتيو حاصل از عملكرد نيروگاه هسته −
  

  برداري از واحد اول نيروگاه اتمي بوشهرتكميل، راه اندازي و بهره مشخصات پروژه : )7-1(جدول 

  )استان(منطقه اجرا  
  سال 
  شروع

  ظرفيت نيروگاه 
  )مگاوات(

ظرفيت توليد ساالنه انرژي 
  )ميليون مگاوات ساعت(

درصد پيشرفت تا پايان 
  1387سال 

 95.82 7 1000 1374  بوشهر 

  
هاي با وجود توسعه ظرفيت: ايهاي هستههاي الزم براي احداث نيروگاهريزييابي و برنامهانجام مطالعات مكان

اي تدوين شده و در فرآيند هاي هستهتوليد برق و تأمين نيازهاي رو به رشد انرژي در كشور، سند ملي توسعه نيروگاه
اب ساختگاه و احداث خام مطالعات مربوط به انتدر اين راستا به منظور انج. صالح كشور قرار داردتصويب در مراجع ذي

 منطقه تقسيم 8هاي تمام نقاط كشور كه به اي در كشور، با انتخاب مشاور، قابليتهاي هسته هزار مگاوات نيروگاه20
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  . هاي هر منطقه به طور جداگانه در حال ارزيابي و بررسي استشده است، براساس معيارها و ويژگي
اتمي، احداث هاي در راستاي بومي سازي طراحي و احداث نيروگاه :ي مگاوات360اي بومي هطراحي نيروگاه هست

 مورد تأييد قرار گرفت و محل احداث اين نيروگاه پس 1385 مگاوات الكتريك از اوايل سال 360با توان  IR-360نيروگاه 
هاي اصلي طراحي، تأمين تجهيزات، ده فعاليتاين پروژه دربرگيرن. از مطالعات مقدماتي در ساختگاه دارخوين انتخاب شد

قابل ذكر اينكه طراحي مفهومي اين پروژه به . برداري آزمايشي و در نهايت تحويل واحد استاندازي و بهرهاحداث، راه
اهم . اي با بازار تأمين آنها در دست اقدام استپايان رسيده است و بررسي و تطبيق تجهيزات اصلي نيروگاه هسته

    : ازمات انجام شده در خصوص اين پروژه عبارت استاقدا
 درصد از 92در اين بخش طراحي مفهومي به پايان رسيده و در خصوص طراحي پايه نيز در حدود : طراحي −

  . برنامه محقق شده است
ين اي با بازار تأمبررسي و تطبيق تجهيزات اصلي نيروگاه هستهدر حال حاضر در اين مرحله، : تأمين تجهيزات −

تهيه «و » خبنتتهيه پيشينه كاري سازندگان م«، »شناسايي سازندگان داخلي و خارجي«آنها در سه بخش؛ 
 درصد از هدف مرحله 89در خصوص تأمين تجهيزات حدود . در دست اقدام است» برگه اطالعاتي تكميلي
 . برنامه محقق شده است

  
  اي تبط با گداخت هستههاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور مرگسترش فعاليت - 7- 2

اي، هم اكنون كشورهاي هاي گسترده پژوهشگران جهان براي دستيابي به گداخت هستهپس از چند دهه فعاليت
هاي خود را اي كنترل شده، تالشپيشرو نظير آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن، كانادا و روسيه، براي دستيابي به گداخت هسته

برخي از . اند متمركز نموده2(ICF)اي اينرسي و گداخت هسته 1(MCF)اي مغناطيسي هعمدتاً بر دو روش گداخت هست
  :  ازاي عبارتنداقدامات انجام شده در كشور به تفكيك دو روش مذكور و نيز توسعه كاربردهاي فيزيك پالسما و گداخت هسته

، در راستاي 1353ايران در سال سازمان انرژي اتمي  :اي مغناطيسيدستيابي به انرژي از طريق گداخت هسته
. اي به روش مغناطيسي، پژوهش در اين زمينه را مورد توجه قرار داددستيابي به گداخت هسته تالش جهاني به منظور

پژوهش و توسعه اين بخش از دانش و . اي تأسيس شديقات هستهق در مركز تح1354بدين منظور، گروه فيوژن در سال 
هاي گروه فيوژن از ها و پژوهشفعاليت. آيد مرتبط، از اهداف اصلي گروه فيوژن به شمار ميهمچنين تربيت كارشناسان

اي به روش محصور  و تبديل آن به بخش فيزيك پالسما، همواره بر محور مطالعه گداخت هسته1378 تا سال 1354سال 
برداري از راه اندازي و بهره«. رار داشته است ق3اده از دستگاه توكامك و يا استفاده از اثر تنگشفسازي مغناطيسي با است

راه «، ») سازيهاي محفظه محصورجهت بررسي مشخصات پالسماي توليد شده و اندركنش آن با ديواره(دستگاه تتاپينچ 
برداري از راه اندازي و بهره«و » )براي استفاده در محصور سازي مغناطيسي(برداري از توكامك الوند اندازي و بهره

الزم به توضيح . باشندمي) 1354-1378(از جمله اقدامات مهم سازمان در دوره مذكور » تر دماوندكامك پيشرفتهتو
 

1 ) Magnetic Confinement Fusion (MCF)  
2 ) Inertial Confinement Fusion (ICF)  
3 ) Pinch  
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هاي گوناگون در حوزه فيزيك پالسما و نيز بررسي برخي فرآيندها و است، با استفاده از توكامك دماوند انجام پژوهش
  .پذير شده است امكاندر مقياس كوچك ITER1هاي طرح عظيم و جهاني بينيپيش

هاي تشخيصي و كنترلي  در زمينه بازسازي و ارتقاي سيستم1387در اين راستا همچنين اقداماتي تا پايان سال 
 هاي موجود، افزايش كارايي و ارتقاي پارامترهاي فني و فيزيكي پالسما و فيزيك بهداشت پرتو نيز در پژوهشكدهتوكامك

  .  انجام شده است ايفيزيك پالسما و گداخت هسته
هاي عناصر سبك و به ويژه افزايش چگالي و دماي ايزوتوپ: اي اينرسيدستيابي به انرژي از طريق گداخت هسته

  . هاي پرتوان ليزر يا ذرات باردار، گداخت به روش محصور سازي اينرسي نام داردهيدروژن با استفاده از باريكه
اي از طريق محصور سازي اينرسي، پژوهش در زمينه ي به گداخت هستهدر راستاي تالش جهاني به منظور دستياب

 در سازمان انرژي اتمي ايران مورد توجه جدي قرار گرفت و بخشي تحت عنوان 1378اي ليزري از سال گداخت هسته
مات عناوين مهم اقدا. اي ليزري به وجود آمدبخش محصور سازي اينرسي به منظور تحقيقات در حوزة گداخت هسته

هاي مرتبط ليزر، الكترونيك، اندازي آزمايشگاهتأسيس و راه«:  عبارتند از1387انجام شده در بخش مزبور تا پايان سال 
طراحي و «، » پالسما–هاي ليزر حالت جامد جهت مطالعات اوليه بر همكنش ليزر ساخت سيستم«، »شيمي و هولوگرافي

طراحي و ساخت نمونه آزمايشگاهي كوره «، » ياگ–زري نئوديميم  تقويت كنندة تابش لي–ساخت سيستم نوسانگر 
 –طراحي و ساخت دوربين به عنوان يك سيستم تشخيصي در برهمكنش ليزر «، » درجه سانتيگراد1700عمودي 
بررسي فيلترهاي رنگي براي استفاده در «و » هاي دي الكتريكطراحي نرم افزار شبيه ساز اپتيكي براي اليه«، »پالسما

    .»زمينه ايمني در برابر تابش ليزري
توسعه از زمان شكل گيري گروه فيوژن در مجموعه سازمان، : ايتوسعه كاربردهاي فيزيك پالسما و گداخت هسته

در اين خصوص، عناوين برخي از . اي همواره مورد توجه پژوهشگران بوده استكاربردهاي فيزيك پالسما و گداخت هسته
برداري از راه اندازي و بهره«، »برداري از دستگاه پالسماي كانوني دناراه اندازي و بهره«: باشدياقدامات بدين شرح م

 برداري از دستگاهطراحي، ساخت، راه اندازي و بهره«، »ايهاي كاربردهاي فيزيك پالسما و گداخت هستهآزمايشگاه
برداري راه اندازي و بهره«، »ي از دستگاه پالسماي اسپاترينگبردارطراحي، ساخت، راه اندازي و بهره«، »پالسماي نيترايدينگ

نيتروژن دهي فوالد «، »در دنا Xبررسي توليد پرتوهاي «، »اليه گذاري در محيط پالسما«، »2از دستگاه پالسماي كانوني مدر
 دهي آلومينيوم تروژنني«، »كاربرد چشمه پرتوهاي يوني و خنثي در توكامك«، »MHDمطالعه ژنراتور«، »در محيط پالسما
بررسي «، »اي متناسب با نيازهاي سيستم پالسماي كانوني دناطراحي و ساخت دوربين روزنه«، »در محيط پالسما

بررسي متالورژيكي مواد در معرض پالسما «، »3الكترو پوليش«، »مقاومت خوردگي فوالد نيتروره شده در محيط پالسما
راحي و ساخت سيستم تخليه قوس الكتريكي در  آب به منظور توليد نانو ذرات ط«، »در دستگاه پالسماي كانوني دنا

بررسي نظري «و » بررسي اثر نيتروژن دهي پالسمايي بر رفتار خوردگي شيميايي آلومينيوم خالص«، »اكسيد تيتانيوم
  . »ايهاي سنگين در گداخت هستهمسائل مربوط به استفاده از سوخت

 
1 ) International Thermonuclear Experimental Reactor  
2 ) Mather  
3 ) Electro Polishing  
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   ايراناي چرخه سوخت هسته - 7- 3
بايست اقدامات كشور، مياي هاي هستهبه منظور ايجاد امنيت و اطمينان در تأمين سوخت مورد نياز نيروگاه

اي بدين ترتيب دستيابي به چرخه سوخت هسته. هاي توليد آن در كشور انجام شودمؤثري در زمينه بومي سازي فناوري
اي به صورت يك اصل جهت رسيدن به خودكفايي و افزايش توان هاي سوخت هستهها و بستهآوري توليد ميلهو فن

  : ترين اقدامات انجام شده عبارتند ازاستا عمدهدر اين ر. علمي كشور درآمده است
هاي راديومتري و اسپكترومتري هوايي از مناطق مختلف كشور، حاكي از احتمال وجود تهيه نقشه: اكتشاف اورانيوم 

يوم كشور، به منظور اكتشاف منابع اوران. باشدهاي متعدد اورانيوم و عناصر همراه آن ميمعادن اورانيوم در برخي از ناهنجاري
هاي زغال دار كشور شده و حدود يك سوم مناطق هاي نفتي و ماسه سنگهايي جهت انجام مطالعات در حوضهريزيبرنامه

اريگان و چاه جوله نشناسايي مناطقي همچون ساغند، خشومي، . كشور نيز تحت عمليات ژئوفيزيك هوايي قرار گرفته است
هاي جويي اوليه اكتشاف اورانيوم در حوضهدر حال حاضر، فاز شناسايي و پي. نه استاز جمله اقدامات انجام شده در اين زمي

  .باشدرسوبي در حال اجرا مي
تكميل و تهيه اطالعات پايه «: بيني شده در برنامه پنجم توسعه عبارتند ازهاي اكتشافي پيشمهمترين طرح

 هزار 767 پهنه اكتشافي به مساحت 11 اورانيوم در اكتشاف سراسري«، »اي در كل كشورژئوفيزيك و ژئوشيمي ناحيه
، )جنوبگنبدهاي نمكي ( B كاشمر، زاگرس –هاي طبس، يزد، كرمان هاي رسوبي، بلوكهضشامل حو(مربع  كيلومتر
 كنترل ارزيابي و«و » )، بلوك لوت، شرق ايران و بلوك زابل A – سيرجان –يان، سنندج ر ، جازموA دختر –اروميه 
   .»دن و كانسارهاي فلزي و غيرفلزي حاوي مواد پرتوزاساير معا

اولين معدن سنگ اورانيوم با بيشترين ظرفيت توليد در منطقه ساغند واقع شده : استخراج سنگ معدن اورانيوم
ا برداري از اين معدن، بطرح تجهيز و بهره.  طبس قرار دارد– كيلومتري فرودگاه يزد در جاده يزد 89اين معدن در . است

سنگ . باشد، در حال اجرا ميppm 553 سال با عيار 15 تن در روز سنگ معدن اورانيوم در طي 500هدف استخراج 
  . شود متري جهت تبديل شدن به كيك زرد به كارخانه اردكان يزد ارسال مي350معدن استخراجي از عمق 

م است و استخراج از اين معادن در برنامه مراحل نهايي تعيين ميزان ذخيره معادن ناريگان و خشومي در حال انجا
  . پنجم صورت خواهد يافت

با ) كيك زرد(پس از استخراج سنگ معدن اورانيوم، توليد كنسانتره اورانيوم : )كيك زرد(توليد كنسانتره اورانيوم 
ن محصول، در حال حاضر در جهت توليد اي. باشداي مي، سومين مرحله از چرخه سوخت هستهU3O8تركيب شيميايي 

حال   تن در67 تن در سال، طراحي و ساخته شده و كارخانه ديگري در اردكان با ظرفيت 21اي در بندرعباس با ظرفيت كارخانه
در ماهشهر و نيز تهيه و توليد محصول مزبور از ) هاي فسفاتهسنگ(تهيه و توليد كنسانتره اورانيوم از اسيدفسفريك . ساخت است

  . گيري خواهند شدباشند كه در برنامه پنجم توسعه پيهاي سازمان ميمعدن ساغند، از ديگر پروژهي ايفروشويي تپهطريق 
 به دليل 1(UCF)پروژه فرآوري و توليد محصوالت مختلف اورانيوم : فرآوري و توليد محصوالت مختلف اورانيوم

 
1 ) Uranium Conversion Facility  
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به دليل . اي نقش اساسي داردخت هستهاي، در دستيابي كشور به فناوري توليد سومركزيت آن در چرخه سوخت هسته
لذا در ساخت . برداري داراي نكات ظريف مهندسي استاي و شيميايي، اين پروژه در طراحي و بهرهساختار هسته

هاي دقيق كيفي  كارخانه و مؤسسه توليدي داخل كشور و با در نظر گرفتن كنترل200از امكانات بيش از  UCFكارخانه 
  : شود، عبارتند ازاهداف كمي كه در اين مرحله از برنامه دنبال مي. استفاده شده است

اي به به عنوان مهمترين تركيب شيميايي واسطه در توليد سوخت هسته (UF6)توليد هگزا فلوريد اورانيوم  −
  تن در سال، 296ظرفيت 

 ،ي آب سبك و قدرت تن در سال براي استفاده در راكتورها34به ظرفيت  (UO2)توليد دي اكسيد اورانيوم  −

  تن در سال، 3/11توليد دي اكسيد اورانيوم با غناي طبيعي براي استفاده در راكتورهاي آب سنگين به ميزان  −

 .  تن در سال10به ميزان غناي طبيعي فلزي با توليد اورانيوم  −

. باشددر حال فعاليت ميبرداري رسيده و  با غناي طبيعي به بهره(UF6)هگزا فلوريد اورانيوم در حال حاضر توليد 
الزم به توضيح است . نمايدمراحل نهايي اجرايي را طي مي (UO2)همچنين ساخت زير پروژه توليد دي اكسيد اورانيوم 

اي، افزايش اي و تحقيقات و فناوري هستههاي هستههاي نيروگاهدر برنامه پنجم توسعه، متناسب با اهداف مصوب بخش
  . بيني شده استورانيوم پيشظرفيت كارخانه فرآوري ا

اي فلز زيركونيوم و آلياژهاي آن به لحاظ خواص برتر هسته: توليد ورق، لوله و ميلگرد زيركونيوم و آلياژهاي آن
خود منجمله برخورداري از سطح مقطع جذب نوتروني پايين، استحكام كافي، مقاومت در برابر خوردگي و ضريب انتقال 

هاي سوخت و به ويژه غالف كتور، به عنوان ورق، لوله و ميلگرد جهت ساخت و تكميل بستهحرارت مناسب در محيط را
هاي سوخت مورد نياز بدين منظور در راستاي تأمين غالف و نگهدارنده ميله. گيردسوخت مورد استفاده قرار مي

ت اصلي و فرعي به شرح زير در  با هدف توليد محصوال1 (ZPP)راكتورهاي اتمي كشور ساخت كارخانه توليد زيركونيوم 
  . باشدحال انجام و طي مراحل نهايي مي

آلياژهاي زيركون، قلع، كرم، ( تن لوله زيركالوي 10 تن اسفنج زيركونيوم، 50محصوالت اصلي شامل توليد  −
 ) ايهمگي تحت استانداردهاي هسته( تن تسمه و ميلگرد زيركالوي 2و ) نيكل و آهن

  تن اكسيد هافينويم در سال 5 تا 2 درصد و 99/99 تن شمش منيزيم با خلوص 100محصوالت فرعي شامل  −

در حال حاضر در اين كارخانه توليد شمش زيركونيوم و لوله و غالف شامل واحدهاي متالورژيكي و مكانيكال جهت 
 پنجم توسعه، ظرفيت بيني برنامهبرداري رسيده و طبق پيش مگاواتي اراك به بهره40توليد غالف مجتمع سوخت راكتور 

اي در تمامي واحدها، به خصوص اي و تحقيقات و فناوري هستههاي هستههاي نيروگاههاي بخشآن متناسب با برنامه
 . ل افزايش خواهد يافتاواحدهاي متالورژيكي و مكانيك

 
1 ) Zirconium Production Plant  
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اي تكميل اي آخرين حلقه از چرخه سوخت هستهبا توليد مجتمع سوخت هسته: ايتوليد مجتمع سوخت هسته
ترين حلقه از چرخه توليد هاي سوخت، حساسو مجتمع) غالف(يله  ميا به عبارتي توليد قرص و FMP1كارخانه . شودمي

هاي توليد هاي سوخت مورد نياز راكتورهاي تحقيقاتي و نيروگاهباشد و هدف از آن توليد انواع مجتمعسوخت در كشور مي
ين كارخانه با استفاده از پودر اكسيد اورانيوم كه به دو صورت طبيعي و غني شده از در ا. باشداي در كشور ميبرق هسته

دريافت شده و طي انجام عملياتي نظير كنترل كيفي بسيار دقيق،  ZPPهاي زيركونيومي كه از كارخانه و لوله UCFكارخانه 
هاي سوخت در درون اسكلت اري لولههاي دوسر ميله سوخت و بارگذآماده سازي پودر، توليد قرص خام، انجام جوش

  . شودمجتمع سوخت، مجتمع سوخت توليد مي
باشد اي در سال مي تن سوخت هسته40، مقدار FMPشايان ذكر است كه در مرحله اول، ظرفيت توليد كارخانه 

  . كه جهت مصرف در راكتورهاي قدرت و تحقيقاتي مورد استفاده قرار خواهد گرفت
برداري و توليد  مگاواتي اراك به مرحله بهره40ن كارخانه توليد مجتمع سوخت جهت راكتور در حال حاضر، در اي

هاي صورت گرفته در برنامه پنجم توسعه، اقدامات الزم براي افزايش ظرفيت اين كارخانه، بينيطبق پيش. رسيده است
خت مورد نياز كشور، به خصوص اي و جهت تأمين بخشي از سومتناسب با برنامه ساير مراحل چرخه سوخت هسته

هاي كنترل هاي سازمان در اين بخش، طراحي و ساخت ميلهاز ديگر برنامه. اي، افزايش خواهد يافتهاي هستهنيروگاه
  . هاي حاوي سموم جاذب نوترون خواهد بودمجتمع سوخت با آلياژ خاص و ساخت ميله

از مواد غير قابل استفاده، آنها را پسمان يا زباله راديو اكتيو به لحاظ وجود پرتوزايي در بعضي : ايپسمانداري هسته
اي وجود دارند و بسته به نوع پرتوهاي موجود هاي راديو اكتيو در كليه مراحل چرخه سوخت هستهپسمان. نامندمي

هاي پرتوزا، انترين توليد كننده پسمبا آنكه عمده. هاي متفاوتي براي حفاظت در برابر آنها اتخاذ كردبايستي روش
اي، مراكز پزشكي و صنعتي كشور مانند باشند، ولي مراكز ديگري از جمله مراكز تحقيقات هستهاي ميهاي هستهنيروگاه

هاي مذكور سهم اي نيز در توليد پسماناي و تأسيسات چرخه سوخت هستهها، راكتورهاي تحقيقاتي هستهبيمارستان
  . قابل توجهي دارند

هاي در حال اي، از مهمترين فعاليتهاي هسته، آمايش، انبارداري و دفن نهايي زبالهل بر توليد پسماننظارت و كنتر
در اين ارتباط، اقدامات زيادي در سازمان انجام شده كه . باشنداي در كشور ميانجام اين مرحله از چرخه سوخت هسته

 الزم براي بررسي ن آب در مناطق مختلف كشور و انجام اقداماتانجام مطالعات ژئوفيزيك، ژئوتكنيك، هيدروژئولوژي و تأمي
  . باشندو تعيين مكان مناسب براي احداث پسمانگور از آن جمله مي

در ( مترمكعب 1800هاي پرتوزاي حد كم و متوسط از مقدار هاي برنامه پنجم، عمليات پسمانبينيطبق پيش
برداري نيروگاه همچنين با توجه به بهره. مترمكعب افزايش خواهد يافت 165000به مقدار ) سال انتهايي برنامه چهارم

هاي مصرف شده اين نيروگاه، در برنامه مذكور اتمي بوشهر در برنامه پنجم، ايجاد تأسيسات نگهداري كوتاه مدت سوخت
  . بيني شده استپيش

 
1 ) Fuel Manufacturing Plant  
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 كشور  و محيط زيستوضعيت انرژي  :  1-8

 هاي اجتماعي  هزينه :  2-8

  بخش خانگي، تجاري و عمومي  :  3-8
  بخش صنعت  :  4-8
  بخش حمل و نقل  :  5-8
  بخش كشاورزي  :  6-8
  بخش پااليشگاهي  : 7-8
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  انرژي و محيط زيست: هشتمبخش 
  
   1ركشوانرژي و محيط زيست  وضعيت - 8- 1

اما فرآيند توليد . اي يافته استامروزه انرژي به عنوان موتور محرك توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع، جايگاه ويژه
ها و  ايجاد انواع آاليندهتا مصرف انرژي به ويژه از منابع فسيلي، منجر به ايجاد اثرات منفي بر محيط زيست از طريق

ايجاد انواع (با توجه به رشد فزاينده مصرف انرژي در كشور و تبعات آن بر محيط زيست . اي گرديده استگازهاي گلخانه
الزم است با انجام اقداماتي نظير استفاده بيشتر از منابع انرژي ...) هاي آب، خاك، هوا، تأثير بر پديده تغيير اقليم و آلودگي

سازي هاي آگاه، برنامه)هاي زيستي و نانوبه ويژه فناوري(هاي نوين هاي كارآ، به كارگيري فناوريديدپذير، استفاده از فناوريتج
اي در بخش انرژي در ذيل وضعيت انتشار گازهاي آالينده و گلخانه. آثار منفي مصرف انرژي بر محيط زيست را كاهش داد.... و 

  . هاي مرتبط به آن ارائه گرديده استوخت مصرفي و شاخصها و سبه تفكيك زيربخش
هاي مصرف كننده انرژي در اي و سهم هريك از بخش ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه) 8- 2(و ) 8-1(جداول 

 49گردد كه بخش حمل و نقل با توليد  ول مشخص ميابراساس اين جد. دندهنشان مي 1387انتشار اين گازها را در سال 
انتشار انواع سهم در  داراي بيشترين ،ذرات معلقاز درصد  78و  O2Nدرصد  CO ،48درصد  NOx، 97درصد از كل انتشار 

نيروگاهي و حمل و نقل هاي الزم به ذكر است كه بخش. باشد انرژي كشور ميكنندة مصرفهاي گازها در ميان بخش
را در اين سال به  2CO  بيشترين ميزان انتشار، تجاري و عموميانگيخ  ونيروگاهيهاي  بخش و2SOبيشترين ميزان انتشار 

و اكسيدهاي سهم به سزايي در توليد دي اكسيد گوگرد  عتصن  وحمل و نقلنيروگاهي، هاي  بخش. اندخود اختصاص داده
  .باشد  ميها بخشدرصد از انتشار كل اين گاز در ايران مربوط به اين 89و  87حدود به ترتيب كه  طوريه بداشته  ازت

 در 3 و تخليه گاز2گاز همراه حاصل از سوزاندن O2N و 2CO ،4CHاي همچنين در اين سال ميزان انتشار گازهاي گلخانه
  .  تن برآورد شده است399 و 304893، 34712157  برابر ترتيبههاي فسيلي بمراحل استخراج، فرآيند و انتقال انواع سوخت

   
  )تن(                                     1387در سال كشور انرژي   اي بخش  و گلخانه تشار گازهاي آاليندهانميزان  : )8-1(جدول 

  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N گاز/ بخش
          مصرف نهايي انرژي

 566 4062 135098420 13012 67835 1647 131633 125663 خانگي، تجاري و عمومي
 362 2285 85929907 19107 25550 5868 393220 171331  صنعت 

 5832 35367 122233382 299968 8685865 4695 419075 885245 حمل و نقل 
 4804 805 13171237 30956 27439 457 73505 71297 كشاورزي

           انرژيبخشمصرف 
 47 395 19447192 ● ● ● ● ●  پااليشگاهي 

 491 3299 147413481 23715 166939 3186 581184 555017  )1( ينيروگاه
 12101 46214 523293617 8973628386757 159861715853 1808553  جمع

  .باشند ارقام  در دسترس نمي •                                                               . هاي تجديدپذير با احتساب نيروگاه) 1  

 
ت محيط زيست در  در ترازنامه سال جاري از ضرايب انتشار مورد تاييد سازمان حفاظO2N و 2CO ، 4CHاي جهت محاسبه ميزان انتشار گازهاي گلخانه) 1

 . هاي مصرف كننده انرژي استفاده شده است در كليه بخش(IPCC)الدول تغيير آب و هوا  هيأت بين2006دستورالعمل سال 
2 ) Flaring  
3 ) Venting  
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   1387اي در سال  هاي مصرف كننده انرژي در انتشار گازهاي آالينده و گلخانه بخشسهم هريك از : )8-2(جدول 
  )درصد (

 NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N گاز/ بخش

          مصرف نهايي انرژي
 4.7 8.8 25.8 3.4 0.8 10.4 8.2 6.9 خانگي، تجاري و عمومي

 3.0 4.9 16.4 4.9 0.3 37.0 24.6 9.5  صنعت 
 48.2 76.5 23.4 77.6 96.8 29.6 26.2 48.9 قل حمل و ن

 39.7 1.7 2.5 8.0 0.3 2.9 4.6 3.9 كشاورزي
           انرژيبخشمصرف 

 0.4 0.9 3.7 ● ● ● ● ●  پااليشگاهي 
 4.1 7.1 28.2 6.1 1.9 20.1 36.4 30.7 ) 1 (ينيروگاه

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع
    .باشند ارقام  در دسترس نمي •                                                     . هاي تجديدپذيرا احتساب نيروگاهب) 1  

  
 هايع سوختانواهاي مصرف كننده انرژي كشور به تفكيك  از كليه بخش يا و گازهاي گلخانهها مقدار انتشار آالينده

ايجاد بيشترين مقدار آلودگي را نفت كوره دو سوخت گازوئيل و . شده استارائه ) 8-4(و ) 8-3(ول امصرفي در جد
احتراق و   O2Nدرصد از  67 و ،SPMدرصد از  76 و توليدي NOxدرصد از كل  39گازوئيل بطوريكه سوخت . كنند مي

اير سوختهاي گازطبيعي در مقايسه با س. نندك ـّو منتشر ميا در ج ر3SOدرصد از  58و  2SOدرصد از  62 نفت كوره
درصد از كل انتشار دي اكسيد  50 با اين وجود. سترود و كمترين مقدار آلودگي را دارا شمار ميه فسيلي، سوختي پاك ب

  .باشد كه از نظر مسئله تغييرات اقليم قابل توجه ميگازطبيعي است مربوط به بخش انرژي كشور كربن 
  

  1387 در بخش انرژي كشور در سال  انواع سوختمصرف از ناشي اي  لخانه و گ  انتشار گازهاي آاليندهيزانم : )8-3(جدول 
  )تن(

  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N گاز/ سوخت
 34 830 7184498 - 12748 - 29 1767 گاز مايع 

 2670 27591 58277575 31845 8573775 - 36744 330704 بنزين 
 151 753 18051754 - 5407 - 16638 3466 نفت سفيد 

 8072 4629 96260105 294634 156049 6504 531825 695605 گازوييل 
 464 2283 67785381 18649 60430 9112 991986 192317  نفت كوره 

JP4 1423 158 - 36890 137 252156 2 7 
ATK  31938 19873 237 8517 15614 3063099 21 86 

 460 8910 260204611 25878 119812 - 528 551099  گازطبيعي 
 6 43 144605 ● ● ● ● ●  ضايعات حيواني 

 33 251 836834 ● ● ● ● ●  بوته و خار 
 97 730 2725849 ● ● ● ● ●  هيزم 

 0.1 1 3503 ● ● ● ● ●  زغال چوب 
 1 0.4 40801 ● ● ● ● ●  سنگ زغال

 0.1 1 327322 ● ● ● ● ●  گاز كك 
 1 9 2050934 ● ● ● ● ●  گاز كوره بلند 

 9 60 642839 ● ● ● ● ●  كك 
 10 99 5060144 ● ● ● ● ●  گاز پااليشگاه 

 12101 46214 522912012(1) 386757 8973628 15853 1597781(1) 1808320(1)  جمع 
                                      .باشند ارقام  در دسترس نمي •                 هاي تجديدپذير بدون احتساب نيروگاه) 1
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  1387اي در سال   و گلخانه هاي فسيلي در انتشار گازهاي آاليندهسهم سوخت : )8-4 (جدول
  )درصد (

  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N گاز/ سوخت
 0.3 1.8 1.4 - 0.1 - * 0.1 گاز مايع

 22.1 59.7 11.1 8.2 95.5 - 2.3 18.3 بنزين
 1.2 1.6 3.5 - 0.1 - 1.0 0.2 نفت سفيد
 66.7 10.0 18.4 76.2 1.7 41.0 33.3 38.5 نفت گاز

 3.8 4.9 13.0 4.8 0.7 57.5 62.1 10.6  نفت كوره

JP4 0.1 * - 0.4 0.04 *  * 0.1 
ATK  1.8 1.2 1.5 0.1 4.0 0.6 * 0.7 

 3.8 19.3 49.8 6.7 1.3 - * 30.5  گازطبيعي
 * 0.1  * ● ● ● ● ●  ضايعات حيواني

 0.3 0.5 0.2 ● ● ● ● ●  بوته و خار
 0.8 1.6 0.5 ● ● ● ● ●  يزمه

 * * *  ● ● ● ● ●  زغال چوب
 * * * ● ● ● ● ●  زغالسنگ
 * * 0.1 ● ● ● ● ●  گاز كك

 * * 0.4 ● ● ● ● ●  گاز كوره بلند
 0.1 0.1 0.1 ● ● ● ● ●  كك

 0.1 0.2 1.0 ● ● ● ● ●  گاز پااليشگاه
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  جمع
  .رقم ناچيز است *                    .                                   باشندارقام  در دسترس نمي  •

  
درج شده  1380-87طي دوره اي از كل بخش انرژي كشور  ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه) 8-5(در جدول 

  . باشد مي1387ختلف انرژي كشور در سال هاي مبه تفكيك بخش 2COميزان انتشار بيانگر ) 8-1(نمودار . است
    

   1380-87هاي اي از كل بخش انرژي كشور طي سال ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه) : 8-5(جدول 
  )تن (

  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH  O2N  گاز/ سال 
1380  994424 1174945 15653 5989137 272013 302315645 ● ● 
1381  1056753 1167044 15481 6606247 285894 328101362 ● ● 
1382  1111248 1124845 14727 7388756 301288 333463955 ● ● 
1383  1168386 713143 8413 7956643 313426 356097025 ● ● 
1384  1256222 768793 9113 8749132 335148 381937529 ● ● 
1385  1346571 837767 10034 9619466 351091 421044699 ● ● 
1386 1378957 1424973 14951 8456502 367239 492264957 43001 11525 
1387  1808553 1598617 15853 8973628 386757 523293617 46214 12101 

  .باشند ارقام  در دسترس نمي •
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19.4
147.4

13.2

122.2 85.9

135.1

خانگي و تجاري   صنعت حمل و نقل   كشاورزي   نيروگاه ها  پااليشگاه ها 

نمودار    ( 1-8)  :  ميزان انتشار   CO2 از بخش هاي مختلف انرژي در سال        1387 (  ميليون تن ) 

  
  

  
كيلوگرم در سال  9/24 به 1380 ازاي هر نفر در سال  كيلوگرم به4/15از   NOxسرانه نشر  ) 8-6(بر اساس جدول 

كيلوگرم،  5/7209كيلوگرم به  4685 از 2COكيلوگرم، سرانه نشر  22 كيلوگرم به 2/18 از  2SO، سرانه نشر 1387
گازهاي سرانه انتشار . كيلوگرم در محدوده زماني فوق افزايش يافته است 6/123 كيلوگرم به 8/92 از COسرانه نشر 

هاي افزايش مصرف حامل.  كيلوگرم برآورد گرديده است2/0و  6/0 به ترتيب برابر 87نيز در سال  O2N و 4CH ايانهگلخ
 يكي از عوامل تأثيرگذار بر روند فوق ،توسعه و تغيير شرايط زندگي و رفاه اجتماعيراستاي انرژي و برق در كشور در 

بهينه هاي انرژي مصرفي، ، تركيب حاملهاي مصرفيكيفيت سوخت توان از طريق بهبودهاي آتي ميدر سال. باشد مي
  .كرده و يا حتي كاهش داد تثبيت  راميزان انتشار اين گازها ،، سامانه مديريتي و نظارتي مؤثر و مستمرسازي مصرف انرژي

  
  1380-1387هاي اي از كل بخش انرژي كشور طي سال سرانه انتشار گازهاي آالينده و گلخانه : )8-6(جدول  

  )كيلوگرم به ازاي هر نفر (
  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH  O2N  گاز/ سال 

1380  15.4 18.2 0.2 92.8 4.2 4685.0 ● ● 
1381  16.0 17.8 0.2 100.0 4.3 5006 ● ● 
1382  16.6 16.8 0.2 110.4 4.5 4977.7 ● ● 
1383  17.3 10.6 0.1 117.9 4.6 5277.3 ● ● 
1384  18.3 11.2 0.1 127.8 4.9 5578.4 ● ● 
1385  19.1 11.9 0.1 136.5 5.0 5972.6 ● ● 
1386 19.0 19.6 0.2 116.5 5.1 6782.0 0.6 0.2 
1387  24.9 22.0 0.2 123.6 5.3 7209.5 0.6 0.2 

  .باشند ارقام  در دسترس نمي •
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  هاي اجتماعي  هزينه - 8- 2
 محصوالت كشاورزي، برالينده يا فعاليت ه يا سوء يك آاثرات تخريب كننداست كه اي هزينه، اجتماعيهزينه 
در نظر گرفته تمام شده اي است كه در قيمت  كند و اغلب هزينه ميبرآورد را ها، مواد و سالمت انسان  اكوسيستم

بران را جاي و گازهاي گلخانهديگر به مجموع پولي كه بتواند صدمات ناشي از انتشار مواد آالينده در تعريف . شود نمي
ي كردن اثر هاي تخريب نياز به كم جهت محاسبه هزينه. شود گفته مياجتماعي هاي  نمايد، هزينه تخريب يا هزينه

  . باشد مي) انساني و طبيعي(هاي اثرپذير  ها در محيط ها و فعاليت آالينده
 براي 1387ال هاي انرژي فسيلي در كشور در سمصرف حاملتخريب محيط زيست در اثر هاي اجتماعي  هزينه

 اساس مطالعات ها بر اين هزينه. مشخص گرديده است) 8- 7(در جدول  SPMو  NOx،  2SO،  2CO  ،CO ، 4CHگازهاي 
 100727اين ارقام مجموع .  محاسبه شده است1انجام شده توسط بانك جهاني و سازمان حفاظت محيط زيست ايران

 1387از توليد ناخالص داخلي كشور در سال  درصد 1/20  معادله كباشدمي1381هاي سال براساس قيمتميليارد ريال 
نمودار . هاي اجتماعي محاسبه شده است هاي انرژي كشور در هزينهسهم هر يك از بخش) 8- 8(در جدول  2.استبوده 

  . باشدهاي اجتماعي بخش انرژي مياي در هزينهها و گازهاي گلخانهبيانگر سهم انواع آالينده) 8- 3(
  

   1381هاي سال اي براساس قيمتگلخانه/  بخش انرژي به تفكيك گاز آالينده يهاي اجتماع هزينه : )8-7(ل جدو
  )هزار ريال بر تن(

 NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH  O2N نوع گاز 

 ● 1680 80 34400 1500 ● 14600 4800  )1(مقدار هزينه 

   .باشند ارقام  در دسترس نمي •              .همين صفحهذكور در زيرنويس صفحه  مبراساس مطالعه بانك جهاني و سازمان محيط زيست)  1
    
  1381هاي سال  براساس قيمت1387هاي مصرف كننده انرژي در سال  هاي اجتماعي بخش هزينه : )8-8(جدول 

  ) ريالميليارد(
 جمع  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH  O2N گاز / بخش 

           مصرف نهايي انرژي
 13889 ● 7 10808 448 102 ● 1922 603  خانگي، تجاري و عمومي

 14137 ● 4 6874 657 38 ● 5741 822  صنعت 
 43553 ● 59 9779 10319 13029 ● 6119 4249  حمل و نقل 
 3576 ● 1 1054 1065 41 ● 1073 342  كشاورزي 

            انرژيبخشمصرف 
 1556 ● 1 1556 ● ● ● ● ●  پااليشگاه 
 24014 ● 6 11793 816 250 ● 8485 2664   نيروگاه

 100727 ● 78 41863 13304 13460 ● 23340 8681  جمع
               .باشند  ارقام  در دسترس نمي•
 
  : با عنوان) 1382(گزارش بازنگري زيست محيطي انرژي در جمهوري اسالمي ايران،  ) 1

Environmental Energy Review (EER) – Iran, World Bank Group, “Environment Strategy for the Energy Sector: 
Fuel for thought”, MOE, 300190/ZR/EER-Iran. Final Report - Text 

  .  ميليارد ريال برآورد گرديده است501000، توسط كارشناسان بانك مركزي حدود 1387توليد ناخالص داخلي در سال ) 2
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Nox So2 Co SPM CO2 CH4

نمودار    ( 2-8) : سهم گازهاي آالينده و گلخانه اي در هزينه هاي اجتماعي بخش هاي مصرف كننده انرژي                
در سال   1387 براساس قيمت هاي سال     1381 ( درصد  ) 

  
  

  
ساعت ي هر كيلوواتبه ازا 2CO و NOx  ،2SO، هزينه اجتماعي مستقيم و غيرمستقيم 1همچنين براساس مطالعه ديگري

هاي  نيروگاه ريال و1380 تا 740هاي گازي  ريال، نيروگاه1360 تا 720هاي بخاري كشور حدود برق توليدي در نيروگاه
 براي تخمين ميزان SIMPACTSافزار در اين مطالعه از نرم.  ريال برآورد شده است1230 تا 590سيكل تركيبي 

شده پس از آن غلظت آالينده با توجه به اطالعات جمعيتي، ميزان تأثير بر سالمتي غلظت آالينده هر نيروگاه استفاده 
  . هاي مرتبط به كليات اقتصادي تبديل شده است، تعيين ميزان مرگ و مير و بيماري)برحسب مورد ابتالء(

. ت گرفته استهاي اجتماعي به ويژه در بخش برق صور كه توسط كنگره آمريكا در مورد هزينه2در مطالعه ديگري
 كه در اين بخش جهت مقايسه شده،برآورد ) 8- 9(هاي اجتماعي بخش برق در مطالعات مختلف به شرح جدول هزينه

  .باشدبسيار متفاوت مي) حتي در يك مطالعه خاص(ها شود دامنه هزينههمانطور كه مالحظه مي. ارائه گرديده است
  

  ) در منابع مختلف 1990دالر سال براساس (گزارش كنگره آمريكا  برق در بخش يهاي اجتماع هزينه) : 8-9(جدول 
  )1()پوند/ دالر (

  NOx 2SO 3SO  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 ● 

  .   باشد كيلوگرم مي453/0يك پوند برابر ) 1
  .باشند  ارقام  در دسترس نمي•
 
، دفتـر اسـتانداردهاي فنـي، مهندسـي،         1384،  » )هانيروگاه( بخش انرژي كشور     2CO و   NOx   ، 2SOهاي اجتماعي   انجام مطالعات تعيين هزينه   «پروژه  ) 1

  . اجتماعي و زيست محيطي برق و انرژي وزارت نيرو
2 ) U.S. Congress, Office of Technology assessment, studies of the environmental costs of electricity, sep 1994. 
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  بخش خانگي، تجاري و عمومي  - 8- 3
 الزم به ذكر است كه بخش .رسند مايع و گاز به مصرف ميجامد، هاي هاي خانگي، تجاري و عمومي انواع سوختدر بخش

انرژي  درصد از كل مصرف 5/98ده نفت سفيد در كشور بوده و حدود  به تنهايي بيشترين مصرف كنن، تجاري و عموميخانگي
 كه در اثر احتراق سوختهاي فسيلي در اي و گازهاي گلخانهها مقدار آالينده. باشد بخش مياين اين فرآورده در كشور مربوط به 

 در اين بخش. ائه شده استار) 8-10(شوند به تفكيك نوع سوخت در جدول  هاي خانگي، تجاري و عمومي وارد هوا ميبخش
  .  ناشي از مصرف نفت كوره بوده است2SO ناشي از مصرف گازطبيعي و بيشترين ميزان انتشار 2COو  NOxبيشترين ميزان انتشار 

  
  )تن(       1387اي بخش خانگي، تجاري و عمومي در سال  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان ) : 8-10(جدول 

  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت
 2 11 254327 139 37415 - 160 1443 بنزين 

 148 742 17781983 - 5326 - 16389 3414  نفت سفيد 
 60 302 7462921 2649 530 530 41583 13243  نفت گاز 

 39 195 5030039 1558 6 1117 73111 15577  نفت كوره 
 9 90 5691755 - 12398 - 27 1240  گاز مايع 

 170 1696 95125803 8666 12160 - 363 90746  بيعي گازط
 6 43 144605 ● ● ● ● ●  ضايعات حيواني 

 33 251 836834 ● ● ● ● ●  بوته و خار 
 97 730 2725849 ● ● ● ● ●  هيزم 

 0.1 1 3503 ● ● ● ● ●  زغال چوب 
 1 0.4 40801 ● ● ● ● ●  سنگ زغال
 566 4062 135098420 13012 67835 1647 131633 125663 جمع 

  .باشند  ارقام  در دسترس نمي•
  
  بخش صنعت -4-8

برآورد شده ) 8-11(اي اين بخش به تفكيك نوع سوخت مصرفي در جدول  مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه
ناشي از  2SOترين ميزان انتشار ش ناشي از مصرف گازطبيعي و بي2COو  NOxدر اين بخش بيشترين ميزان انتشار . است

  . مصرف نفت كوره بوده است
  
  )تن (                                        1387اي بخش صنعت در سال  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان  : )8-11(جدول  

  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت
 1 6 144412 79 21245 - 91 819 بنزين 

 2 8 189048 - 57 - 174 36 نفت سفيد 
 76 378 9344571 4975 663 663 52067 16582  نفت گاز 

 182 909 23441654 7259 27 5205 340720 72594  نفت كوره 
 1 13 807137 - 350 - 2 527  گاز مايع 

 91 909 51016202 6794 3208 - 165 80771  گازطبيعي 
 0.1 1 317662 ● ● ● ● ●  گاز كك 

 0.1 1 26380 ● ● ● ● ●  گاز كوره بلند 
 9 60 642839 ● ● ● ● ●  كك 

 362 2285 85929907 19107 25550 5868 393220 171331 جمع 
  .باشند  ارقام  در دسترس نمي•
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  بخش حمل و نقل  -5-8
مقدار گازهاي آالينده و . باشد بخش حمل و نقل عمدتاً مصرف كننده دو فرآورده بنزين موتور و نفت گاز مي

) 8- 15(تا ) 8-12(هاي آن در جداول  در بخش حمل و نقل و زير بخشهاي مصرفي ناشي از احتراق سوختاي  گلخانه
اي را نسبت به ساير اي در اين بخش سهم بيشتري از انتشار گازهاي آالينده و گلخانهحمل و نقل جاده. برآورد شده است

،  2SO درصد NOx  ،3/81 درصد از 2/92يش از هاي حمل و نقل به خود اختصاص داده است به نحوي كه ببخشزير 
الزم به . بوده استزير بخش  انتشار يافته از بخش حمل و نقل ناشي از اين 2CO درصد از 6/92و  CO درصد از 2/99

ها و گازهاي در اين بخش نسبت به سال گذشته، ميزان انتشار كليه آاليندهو نفت گاز مصرف بنزين با افزايش ذكر است 
  . برخوردار بوده استفزايشي اي از روند ابخش حمل و نقل جادهزير اي در هگلخان
  

          1387 حمل و نقل كشور در سال  اي بخش انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان  : )8-12(جدول 
  )تن( 

  NOx  2SO  3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 
           :)1( ايجادهحمل و نقل 

 2665 27479 57706909 31532 8489468 - 36383 327451  بنزين 
 2687 2687 51048039 239145 130443 3623 304366 489159  گاز نفت 

 24 724 496412 ● ● ● ● ●  گاز مايع 
 14 4403 3984445 ● ● ● ● ●  گاز طبيعي 

 5389 35293 113235805 270677 8619911 3623 340749 816610  جمع
          :حمل و نقل ريلي 

 ● ● ● 0.02 4 - 0.02 0.16   بنزين 
 350 51 906985 4249 2318 64 5408 8691  نفت گاز

 350 51 906985 4249 2322 64 5408 8691  جمع
          : حمل و نقل دريايي 

 ● ● 90561 49 13323 - 57 514  بنزين
 ● ● 1780484 8341 4550 126 10616 17061  گاز نفت 
 ● ● 2904293 899 3 645 42213 8994  كورهنفت 
 ● ● 4775338 9290 17876 771 52886 26569  جمع

           :حمل و نقل هوايي
JP4 1423 158 - 36890 137 252156 2 7 

ATK 31938 19873 237 8517 15614 3063099 21 86 
 ● ● ● 1 350 - 2 14  بنزين 
 93 23 3315254 15753 45757 237 20032 33375 جمع

 5832 35367 299968122233382 8685865 4695 419075 885245 جمع كل 
. اي براساس ميزان مصرف سوخت برآوردي در اين بخش محاسبه گرديـده اسـت             اي در بخش حمل و نقل جاده      ها و گازهاي گلخانه   ميزان انتشار آالينده  ) 1

هاي نفتي و آمار سـوخت مـصرفي در زيـر           يايي از شركت ملي پخش فرآورده     هاي هوايي و در   آمار سوخت مصرفي در كل بخش حمل و نقل و زيربخش          
 زيربخش از كل سوخت مصرفي در بخش حمل و نقل 3تفاوت اين  بخش ريلي از سايت شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران استخراج گرديده و مابه

  .ده استمنظور گردي) شهري و برون شهري(اي به عنوان سوخت مصرفي در زير بخش جاده
  .باشند  ارقام  در دسترس نمي•
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  1380-1387هاي كشور طي سالحمل و نقل ريلي اي از  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهمقدار  : )8-13(جدول 
  )تن (

  NOx 2SO 3SO CO SPM  2CO  4CH O2N  گاز/ سال 
1380 5875 3655 43 1575 2872 576240 ●  ● 
1381  6082 3785 45 1630 2973 596547 ●  ● 
1382  6563 4083 49 1756 3208 643669 ●  ● 
1383  6623 4121 49 1773 3238 649606 ●  ● 
1384  7241 4505 54 1936 3540 710121 ●  ● 
1385  8200 5102 61 2192 4009 804228 ●  ● 
1386 8227 5119 61 2199 4022 858504 48 331 
1387  8691 5408 64 2322 4249 906985 51 350 

  .باشند ارقام  در دسترس نمي •
  

  1380-1387هاي كشور طي سالحمل و نقل هوايي اي از  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهمقدار  : )8-14(جدول 
  )تن (

  NOx 2SO 3SO CO SPM  2CO  4CH O2N  گاز/ سال 
1380 27607 16080 188 62439 12654 2866421 ●  ● 
1381  25353 14809 174 55257 11653 2626332 ●  ● 
1382  24540 14398 169 50329 11327 2533041 ●  ● 
1383  24923 14640 172 50223 11519 2570043 ●  ● 
1384  27567 16408 193 44762 12905 2811500 ●  ● 
1385  32561 19565 231 43565 15385 3293955 ●  ● 
1386 33130 19965 236 41417 15698 3278080 23 92 
1387  33375 20032 237 45757 15753 3315254 23 93 

  .باشند ارقام  در دسترس نمي •
  

  1380-1387هاي كشور طي سالاي جادهاي از حمل و نقل  مقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه : )8-15(جدول 
  )تن (

  NOx 2SO 3SO CO SPM  2CO  4CH O2N  گاز/ سال 
1380 592477 254538 2735 5886874 202002 74628450 ●  ● 
1381  613494 256787 2734 6436098 203960 78257448 ●  ● 
1382  668095 275466 2916 7218486 218906 85826758 ●  ● 
1383  705431 287701 3034 7780513 228712 91080619 ● ● 
1384  759883 305965 3211 8579046 243337 98681980 ●  ● 
1385  794813 310544 3221 9449575 247237 104591386 ●  ● 
1386 780647 325172 3456 8268940 258318 106983905 32416 5159 
1387  816610 340749 3623 8619911 270677 113235805 35293 5389 

  .باشند ارقام  در دسترس نمي •
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   بخش كشاورزي-6-8
) 8-16(در جدول . فت گاز بوده است ناشي از مصرف ن2CO و NOx ،2SOدر اين بخش بيشترين ميزان انتشار 

  . اي به تفكيك نوع سوخت نشان داده شده استمقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه
  

  )تن(                                    1387در سال كشاورزي اي بخش  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان  : )8-16(جدول 
  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 2 94 81366 44 11970 - 51 462 بنزين 
 1 3 80723 - 24 - 74 16 نفت سفيد 

 4799 696 12433880 30890 15445 441 72370 70605  نفت گاز 
 1 3 69427 22 0.1 15 1009 215  نفت كوره

 1 9 505841 ● ● ● ● ●  گازطبيعي 
 4804 805 13171237 30956 27439 457 73505 71297 جمع 

  .باشند  ارقام  در دسترس نمي•
  
  پااليشگاهي  بخش -7-8

 ناشي از O2N و 2CO ،4CHاي ها، بيشترين ميزان انتشار گازهاي گلخانهبا لحاظ نمودن سوخت مصرفي در پااليشگاه
ك نوع اي به تفكيمقدار انتشار گازهاي آالينده و گلخانه) 8-17(در جدول . مصرف گازطبيعي در اين بخش بوده است

  . سوخت برآورد شده است
  

  )تن(                                 1387در سال پااليشگاهي اي بخش  انتشار گازهاي آالينده و گلخانهميزان  : )8-17(جدول 

  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت
 2 12 299256 ● ● ● ● ● نفت گاز 

 12 61 1581859 ● ● ● ● ● نفت كوره 
 22 220 12316739 ● ● ● ● ●  بيعي گاز ط

 10 99 5060144 ● ● ● ● ●  گاز پااليشگاه 
 0.3 3 189193 ● ● ● ● ●  گاز مايع 

 47 395 19447192 ● ● ● ● ● جمع 
  .باشند  ارقام  در دسترس نمي•
  
   1 بخش نيروگاهي-8-8
   هاي حرارتي نيروگاه-1-8-8

هاي حرارتي از انواع نيروگاهاي   انتشار گازهاي آالينده و گلخانهبه ترتيب ميزان) 8-19(و ) 8-18(در جداول 
   .اساس سوخت مصرفي ارائه شده است  و بر1387در سال ) بخاري، گازي، سيكل تركيبي و ديزلي(
 
پژوهشگاه نيرو در » هاتدوين اطلس آلودگي نيروگاه« از اين بخش، از ضرايب پيشنهادي پروژه 2CO و NOx ، 2SO ، COجهت برآورد ميزان انتشار ) 1

اند به جهت در دسترس نبودن ضرايب ار شده وارد مد1387هايي كه در سال در مورد نيروگاه.  و به كارفرمايي شركت توانير استفاده گرديده است1386سال 
  . استفاده شده است) گازي، بخاري و سيكل تركيبي(الذكر براي هر نوع نيروگاه انتشار هر نيروگاه، از ميانگين ضريب انتشار پيشنهادي در مطالعه فوق
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  1387اي بخش نيروگاهي براساس نوع نيروگاه در سال ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه) : 8-18(جدول 
  )تن(

  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N روگاهنوع ني
          وزارت نيرو 

 286 1739 71641520 12817 150983 2146 535988 251752  بخاري
 86 634 31018042 4515 3685 480 19104 106259 گازي

 73 586 26620741 4020 5238 312 12371 147871  سيكل تركيبي
 1 7 157146 59 0.2 14 932 309 ديزلي
 446 2966 129437449 21411 159906 2952 568396 506191 جمع

 36 250 11357932 1831 999 229 11744 29853  بخش خصوصي 
 9 83 6236494 473 6034 5 208 18740  صنايع بزرگ 

 491 3299 147031875 16693923715 3186 580348 554784  جمع كل 
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نمودار  ( 3- 8)  : شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه اي از بخش نيروگاهي كشور در سال              1387

وزارت نيرو 
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نمودار  ( 4- 8)  : ميزان انتشار دي اكسيد كربن در نيروگاه هاي         
وزارت نيرو به تفكيك نوع نيروگاه درسال        1387 (  درصد  ) 
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  1387در سال سوخت مصرفي اي بخش نيروگاهي براساس نوع ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه) : 8-19(جدول 
  )تن(

  NOx 2SO 3SO  CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 
          وزارت نيرو 

 75 391 9974253 3413 1746 822 33463 58285  نفت گاز 
 141 1460 84705087 9087 97766 - - 352968 گاز طبيعي
 230 1115 34758109 8911 60394 2130 534933 94937  نفت كوره

 446 2966 129437449 21411 159906 2952 568396 506191 جمع
          بخش خصوصي 

 22 109 2952710 950 342 229 11744 21760  نفت گاز 
 14 141 8405222 881 657 - - 8093 گاز طبيعي
 - - - - - - - -  نفت كوره

 36 250 11357932 1831 999 229 11744 29853  جمع 
          صنايع بزرگ 

 1 3 57007 23 13 5 208 219  نفت گاز 
 7 72 4145273 450 6021 - - 18521 گاز طبيعي
 - - - - - - - -  نفت كوره
 0.02 0.2 9660 ● ● ● ● ●  )1(گاز كك 

 1 8 2024554 ● ● ● ● ●  )1(گاز كوره بلند
 9 83 6236494 473 6034 5 208 18740  جمع 

 491 3299 147031875 16693923715 3186 580348 554784  جمع كل 
  .باشند  ارقام  در دسترس نمي•                . رسندبه عنوان بخشي از سوخت مصرفي در نيروگاه شركت ذوب آهن اصفهان به مصرف مي) 1
  

ها به ازاي هر كيلووات ساعت برق اي در انواع نيروگاهميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه) 8-20(جدول در 
 گرم بر كيلووات 826/677با  2COانتشار مربوط به شاخص بيشترين . ه شده استئاراو با احتساب سهم در توليد توليدي 

 گرم بر كيلووات 552/2با شاخص انتشار  NOxساعت و  گرم بر كيلووات 058/3با شاخص انتشار  2SO. ساعت است
 جهت مقايسه با شاخص ساير (C)همچنين در اين بخش، شاخص انتشار كربن . هاي بعدي قرار دارنددر ردهساعت 

  . كشورها در بخش نيروگاهي ارائه گرديده است
  
                        1387هي كشور در سال اي از بخش نيروگا  و گلخانه شاخص انتشار گازهاي آالينده : )8-20(جدول   

  )ساعت گرم بر كيلووات( 
 NOx 2SO 3SO CO SPM 2CO  4CH O2N  C نوع نيروگاه 

           وزارت نيرو 
 207.832 0.003 0.018 762.049 0.136 1.606 0.023 5.701 2.678  بخاري
 202.992 0.002 0.017 744.303 0.124 0.101 0.013 0.445 2.720 گازي

 127.338 0.001 0.010 466.906 0.071 0.092 0.005 0.217 2.594  سيكل تركيبي
 210.213 0.005 0.034 770.781 0.289 0.000 0.069 4.571 1.516  ديزلي 

 201.800 0.002 0.016 739.934 0.118 0.065 0.015 0.765 1.945  بخش خصوصي 
 208.104 0.001 0.012 763.046 0.078 1.096 0.001 0.038 3.403  صنايع بزرگ 

 184.862 0.003 0.017 677.826 0.127 0.766 0.020 3.058 2.552  ميانگين كل 
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  1380-1387هاي اي از بخش نيروگاهي كشور طي سالميانگين شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه) : 8-21(جدول 
  )گرم بر كيلووات ساعت (

  NOx 2SO 3SO  CO SPM  4CH O2N  C  گاز/ سال 
1380 0.944 2.773 0.042 0.001 0.114 ● ●  166.157 

1381  0.893 2.320 0.036 0.001 0.103 ●  ●  158.030 

1382  0.843 1.730 0.026 0.001 0.091 ●  ●  151.060 

1383  0.869 0.776 0.001 0.001 0.010 ●  ●  154.648 

1384  0.863 0.819 0.012 0.001 0.098 ●  ●  152.795 

1385  0.894 1.000 0.015 0.001 0.108 ●  ●  156.165 

1386 0.993 2.521 0.017 0.002 0.116 0.015 0.002 176.150 

1387  2.552 3.058 0.020 0.766 0.127 0.017 0.003 184.862 

  .باشند ارقام  در دسترس نمي •
  

آن ها حاكي از بررسي  :1387 تا 1380ها در دوره زماني  از انواع نيروگاه2CO و NOx ، 2SOبررسي روند انتشار 
 داراي روند صعودي طي ،هاي ديزليها به جز نيروگاهاي در انواع نيروگاهها و گازهاي گلخانهاست كه ميزان انتشار آالينده

ل  به دلي87هاي ديزلي در سال نيروگاهاز كاهش ميزان انتشار الزم به ذكر است كه . دوره زماني مورد مطالعه بوده است
  . بوده است 86مصرف سوخت نسبت به سال كاهش و توليد كاهش 

  هاي تجديدپذير  نيروگاه-8-8- 2
داراي آثار و تبعات اندك زيست ...) آب، باد، خورشيدي، زمين گرمايي، زيست توده و (هاي تجديدپذير توليد برق از انرژي

چه كليه مراحل استخراج و حمل و نقل مواد اوليه، فرآيند اما چنان. باشدهاي فسيلي ميمحيطي نسبت به توليد برق از سوخت
ر مفيد به ممواد، توليد و حمل و نقل قطعات، احداث و فعاليت نيروگاه و تفكيك قطعات و ضايعات نيروگاه پس از اتمام ع

   2.خواهند بود) 8-22(جدول ها داراي آثار زيست محيطي به شرح اين نيروگاه.  نيروگاه در نظر گرفته شود1عبارتي چرخه عمر
  

   هاي تجديدپذيراي ناشي از نيروگاه ميزان انتشار گازهاي آالينده و گلخانه) : 8-22(جدول 
                                                                                                                     )تن( 1387در كشور در سال 

 NOx 2SO 2CO نوع نيروگاه 

 380025 825 225  آبي برق

 1570 11 8  بادي 

 10 0.02 0.02  خورشيدي 

 381606 836 233  جمع

 
1) Life Cycle 

  Benign Energy? The environmental implication of renewables, 1998وان المللي انرژي با عنضرايب انتشار مورد استفاده از گزارش آژانس بين) 2
  .استخراج گرديده است
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  انرژيعرضه و تقاضاي سازي  بهينه: م نهبخش 
  

، نياز روز افزون بشر براي دستيابي به رفاه و افزايش جمعيت جهان. انرژي نقطه اتكاء هر جامعه صنعتي است
استانداردهاي زندگي باالتر و تالش براي پايدار نگه داشتن اين شيوه زندگي، موجب تداوم در افزايش مصرف انرژي 

در حقيقت مصرف . هاي مايع كاهش يافته استهم زمان، عمر منابع انرژي غيرتجديدپذير به ويژه سوخت. گرديده است
 سال آينده نيز اين روند ادامه داشته 50رود درجهاني انرژي طي نيم قرن گذشته به سرعت افزايش يافته و انتظار مي

ه، پيوستن كشورهاي در حال توسعه مانند هند هاي فسيلي ارزان توسط كشورهاي توسعه يافتدسترسي به سوخت .باشد
  . و چين كه داراي يك سوم از جمعيت جهان هستند به اين قافله، از جمله علل اين افزايش مصرف بوده است

و استفاده بيش از حد از انرژي، موجب گرديده به بر اقليم جهان هاي انسان از سوي ديگر، آثار مخرب ناشي از فعاليت
در نتيجه اولويت استفاده . المللي انرژي، بر كنترل و مديريت صحيح مصرف انرژي توجه گردد از بحران بينمنظور جلوگيري

رساني دقيق و مطمئن جويي انرژي روز به روز افزايش يافته و همچنين به اهميت اطالعي مديريت و صرفههاآورياز فن
سازي انرژي يكي از مهمترين ابزارها جهت مواجهه بهينه .رديده استريزي براي امنيت آينده انرژي نيز افزوده گجهت برنامه

هاي ها و سياستسازي انرژي به معناي انتخاب الگوي صحيح و ايجاد و به كارگيري روشبهينه. باشدهاي فوق ميبا چالش
كاهش تخريب منابع  ، موجباستدرست در توليد و مصرف انرژي است كه عالوه بر اينكه متضمن استمرار رشد اقتصادي 

  . گردندانرژي و نيز كاهش اثرات سوء ناشي از استفاده ناصحيح از انرژي بر محيط زيست و جامعه مي
  

  بخش صنعت - 9- 1
اي را هاي اقتصادي در جامعه نقش تعيين كنندهبخش صنعت به عنوان يكي از عوامل مشترك در بين ساير بخش

چرا كه اين بخش به لحاظ فرآيندهاي صنعتي و توليداتش به نوعي در . دارددر ميزان مصرف و بازدهي انرژي به عهده 
ميليون بشكه معادل  8/254 كل مصرف انرژي در بخش صنعت به 1387در سال . باشدها دخيل ميفعاليت ساير بخش

كننده فهاي عمده مصردرصد از كل مصرف نهايي كشور، در شمار بخش 6/25اين بخش با سهم مصرف . نفت خام رسيد
كننده عمده  سومين مصرف»نقل حمل و«و  »خانگي، عمومي، تجاري«هاي انرژي در كشور قرار دارد و پس از بخش

  . استكننده هاي مصرفانرژي در ميان بخش
كارهاي راه. اي براي اصالح الگوي مصرف نداشته باشيم آينده صنعت با چالش جدي مواجه خواهد شداگر برنامه
. گردديريت مصرف انرژي در اين بخش ميو مدنهادهاي متعدد ارائه و معرفي شده است كه باعث كاهش بسياري توسط 

. اندبه دنبال كاهش مصرف انرژي و استفاده از اين راهكارها نبودهها هانرژي ارزان متأسفانه كارخاندسترسي به اما به دليل 
هاي انرژي اين فرصت براي بخش باشد كه با واقعي شدن قيمتها اين شايد يكي از نقاط قوت طرح هدفمند كردن يارانه

   .نمايدصنعت ايجاد گردد تا از الگوهاي مصرف بهينه و راهكارهاي ارائه شده به نحو بهتري در اين بخش استفاده 
هاي مديريت انرژي در بخش صنعت از سال با اجراي طرح :جويي و انجام مميزي انرژيهاي صرفهاجراي طرح

گري، آلومينيوم، مواد غذايي و آشاميدني، كاشي و كنون و در صنايع مختلف از جمله سيمان، نساجي، ريختهتا 1374
هاي مصرف انرژي و پتانسيل كاهش مصرف انرژي در برخي صنايع تعيين سراميك، چوب و كاغذ، الستيك و آجر شاخص

هاي غير در صنايع مربوط به كانيهاي گذشته لطي ساهاي انجام شده در ادامه انجام مميزي پس از آن .شده است
فلزي، چوب و كاغذ، نساجي، محصوالت فلزي فابريكي، توليد فلزات اساسي، توليد ماشين آالت، توليد وسايل خانگي، 
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محصوالت الستيكي و پالستيكي، محصوالت شيميايي، پااليشگاه نفت، توليد ماشين آالت مولد ، مواد غذايي و آشاميدني
 توليد مواد شوينده از زير مجموعه صنايع توليد محصوالت شيميايي مورد  كارخانه4 نيز 1387در سال ، قال برقو انت

 1375هاي صنعت بزرگ و پر مصرف را طي سال 12جويي در ميزان پتانسيل صرفه) 9-1(جدول  .مميزي انجام گرفت
ژي حاصل از راهكارهاي انجام شده در صنعت توليد جويي انربر اساس جدول فوق ميزان صرفه. دهدنشان مي 1387الي 

  .  هزار بشكه معادل نفت خام بوده است3/89مواد شوينده معادل 
  

    توسط وزارت نيرو1387مميزي شده تا انتهاي سال هاي هجويي انرژي در كارخانبرآورد پتانسيل صرفه) : 9-1(جدول 
هاي كارخانهتعداد   هاي مميزي شده جويي در كارخانهكل پتانسيل صرفه

  زمينه فعاليت   نام صنعت  هاي شده در سالمميزي 
86-1375  1387 

 1375-86طي سالهاي 
  ) در سالگيگاژول(

   1387در سال 
  ) در سالگيگاژول(

 - 3826141 - 21 سيمان
 - 588694 - 13  و سراميككاشي

 - (1) - 1  گچ
 - 484396 - 1  شيشه

  هاي غيرفلزيكاني

 - 6136364 - 31   آجر–مواد نسوز 
 - 2781388 - 5  توليد چوب و كاغذ  چوب و كاغذ 

 - 827957 - 10  توليد منسوجات   نساجي 
 - 55160 - 2  محصوالت فلزي فابريكي   محصوالت فلزي فابريكي - 143878 - 5  آلومينيوم 
  5327940 - 5  آلومينيوم 

  توليد فلزات اساسي   1049695 - 13  گري ريخته
 - 2502445 - 2  توليد ورق فوالدي 

 - 793539 - 3  كشتي سازي  آالت توليد ماشين
 - 187038 - 1  توليد وسايل خانگي   توليد وسايل خانگي 

  786475 - 9  توليد قند و شكر 
 - 574900 - 8  هاي لبني توليد فرآورده

 - 44990 - 3  نوشابه گازدار 
 - 439344 - 2  روغن نباتي و روغن خام

 - 3858 - 1  مواد غذايي 
 - 272 - 1  يخسازي 

 - 621 - 300  آرد

  مواد غذايي و آشاميدني 

 - 86561 - 3  شير
محصوالت الستيكي و 

 - 231172 - 6  توليد تاير و تيوپ  پالستيكي 

 - 585723 - 2  توليد الياف مصنوعي 
 - 20502 - 2  دارو 

 - 76015 - 3  يد مواد شيميايي تول
  محصوالت شيميايي

 546673 - 4 -  توليد مواد شوينده
 - 102299 - 2  هاي نفتي توليد فرآورده  پااليشگاه نفت 
آالت مولد و توليد ماشين
 - 227065 - 2  توليد انباره و پيل  انتقال برق

 546673 27884432 4 457    جمع 
  .جويي بررسي شده استبخشي از پتانسيل صرفه) 1
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در راستاي اصالح الگوي مصرف  :1تدوين استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي براي فرآيندهاي صنعتي انرژي بر
 1383-87هاي  برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور، طي سال20 قانون برنامه سوم توسعه و ماده 121انرژي، و براساس ماده 

 آهك، تاير و مان، شمش، آلومينيوم، توليد كاغذ، آجر، شيشه، گچ،شامل سي( فرآيند صنعتي 17الگوي مصرف انرژي براي 
گري، صنايع لبني و روغن تيوب، روغن نباتي، كاشي و سراميك، قند و شكر، اوراق فشرده چوبي و آهن و فوالد، ريخته

هاي مرتبط ه كارخانههاي نفت و نيرو تهيه و پس از تصويب در كميته تصويب معيارها براي ابالغ بتوسط وزارتخانه) موتور
به معرفي استانداردهاي مصرف انرژي تدوين شده در برخي از ) 9-7(الي ) 9-2(جداول . به مؤسسه استاندارد ارائه گرديد

  .پردازدفرآيندهاي صنعتي مي
  

  زه تأسيسهاي موجود و تا حرارتي و الكتريكي در فرآيند توليد روغن موتور كارخانه)1(مصرف  انرژي ويژه : )9-2(جدول 
  )بر تن خوراك گيگاژول(

  )2(هاي موجودكارخانه  شاخص گرانروي روغن  گريد روغن  هاي تازه تأسيسكارخانه
 آوري هيدروكراكينگفن  به جاي فرفورالMPآوري فن

HVI 3.48 2.78 SAE10 MVI 2.86 2.29 
HVI  3.59 2.87 SAE20 MVI 3.09 2.47 
HVI 3.87 3.10 SAE30 MVI 3.42 2.74 
HVI 4.66 3.98 SAE40 MVI 3.59 2.87 

2.45 

واحد مصرف انرژي ويژه در فرآيند توليد . مصرف انرژي ويژه در فرآيند توليد روغن موتور عبارت است از نسبت ميزان مصرف انرژي بر ميزان خوراك) 1
 .برحسب گيگاژول بر تن است) هاي فسيليسوخت(انرژي حرارتي  و  خوراكتن ساعت برروغن موتور، مجموع انرژي ويژه الكتريكي بر حسب كيلووات

 . تعيين گرديده است1/6/1391 تا 1/6/1389مصرف انرژي بيش از مقدار جدول مجاز نيست و مرحله اول اجراي اين استاندارد به مدت دو سال از ) 2
  

  )بر تن گيگاژول(                           اي توليد لبنيعيار مصرف انرژي تعيين شده براي فرآيندها و واحدهم) : 9-3(جدول 
 مصرف انرژي ويژه  وضعيت كارخانه

 1.5 در حال توليدهاي كارخانه
 0.5 تازه تأسيس هاي هكارخان

  
  گري چدنبخش ذوب در توليد يك تن مذاب و محصول ريختهمصرف انرژي ويژه ) : 9-4(جدول 

  )TEmهاي سوختي با استفاده از كوره(
  )گيگاژول بر تن(

  بخش محصول  مذاب
 هاي موجودكارخانه هاي تازه تأسيسكارخانه هاي موجودكارخانه هاي تازه تأسيسكارخانه

 12.96 10.8 7.8 6.5 ذوب
 0.73 0.63 0.45 0.4 پيش گرم پاتيل

 0.52 0.43 0.32 0.27 نگاهدارنده و ساير
 14.2 11.9 8.6 7.2 مجموع 

 
 -انـرژي كـالن بـرق و      ريـزي   دفتر برنامه ) http://pep.moe.org.ir(هاي صنعتي به پايگاه اينترنتي      راي مشاهده استانداردهاي مصرف انرژي در فرآيند       ب )1

  .معاونت برق و انرژي وزارت نيرو مراجعه نماييد
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  مصرف انرژي ويژه حرارتي و الكتريكي در صنايع ريخته گري چدن: ) 9-5(جدول 

 )2 (:حد استاندارد انرژي مصرف شده بر واحد وزني در فرآيند توليد در
  )1(كد   دي در تولژهي ويمصرف انرژ هاي موجودكارخانه تأسيستازه هاي كارخانه

 )نگيگا ژول بر ت( )نر تكيلووات ساعت ب( )گيگا ژول بر تن(  )كيلووات ساعت بر تن(

      :يك تن مذاب چدن 
 EEm 600 (6.5) 720 (7.8) ذوب

 TEm  (37) 0.4 40 0.45 پيش گرم پاتيل
 Em 25 0.27 30 0.32 نگاهدارنده و ساير
 Em 662 7.2 790 8.6 مجموع بخش ذوب

مذاب براي توليد يك تن محصول 
       :ريخته گري چدن 

 EEm 1000 10.8 1200 (12.96) ذوب
 TEm 58 0.63 67 0.72  پيش گرم پاتيل

 Em 42 0.43 48 0.52 نگاهدارنده و ساير
 Em 1100 11.9 1315 14.2 مجموع بخش ذوب

يك تن قطعه چدني با توجه به 
 :مراحل توليد 

     

 Em 1100 11.9 1315 14.2 ذوب
 E 120 1.35 130 1.5 گيري و ماهيچه سازيقالب

 EE 60 (0.65) 100 1.08  ريخته پيرايي
 E 120 1.3 155 1.72 سربار

 E 1400 15.2 1700 18.5 مجموع 

 مشخص شده، در تمامي مواردي كه انرژي سوختي EEدر تمامي مواردي كه حامل انرژي فقط انرژي الكتريكي است، مصرف ويژه الكتريكي با عالمت ) 1
 مشخص شده و در مواردي كه انرژي مصرفي از مجموع چندين TEرژي ويژه با عالمت ترين حامل انرژي مورد نظر است، مصرف انبه عنوان عمده

هاي انرژي براي هاي معادل هر يك از حامل نيز عبارت است از مجموع مصرف انرژيEm. يابد كاربرد ميEحامل انرژي حاصل شده، همان عالمت 
   .توليد يك واحد وزني چدن مذاب

  . ساله ارائه شده است3تأسيس در طي يك برنامه تازه هاي موجود و خانهاين حد استاندارد براي كار) 2
اند ساعت در نظر گرفته شدهباشد، اعداد داخل پرانتز مصرف واقعي نيستند و معادل كيلوواتبه دليل اينكه مصرف واقعي كوره حرارتي سوخت مي: مالحظه

 .اند براي انرژي الكتريكي و انرژي گرمايي معادل با تقريب اضافي تا صدم گرد شده+1هاي ارائه شده با تقريب اضافي تا و عالوه بر آن كميت
  

  ها براي عمليات حرارتي چدنمصرف انرژي ويژه ) : 9-6(جدول 
 :حد استاندارد انرژي مصرف شده بر واحد وزني در فرآيند توليد در

 هاي موجودخانهكار تازه تأسيس هاي كارخانه
عمليات حرارتي و نوع 

  چدن 
 )گيگاژول بر تن( )كيلووات ساعت بر تن( )گيگاژول بر تن(  )كيلووات ساعت بر تن(

 توضيح 

 جز در موارد توجيه پذير (1) (1) (1) (1) هاي خاكستريچدن
 جز در موارد توجيه پذير (1) (1) (1) (1) هاي نشكن سادهچدن
 - 12 (1100) 10 (900) هاي نشكن آستمپرچدن
 - 15 (1350) 12.2 (1100) )ماليبل(ي چكش خوار هاچدن

شود، شامل انرژي مصرفي در فرآيند هاي ساده هستند و عمليات حرارتي بر روي آنها انجام نميهاي خاكستري و نشكن ساده به دليل اينكه چدنچدن) 1
  . گردندتوليد نمي

 اندساعت در نظر گرفته شدهاعداد داخل پرانتز مصرف واقعي نيستند و معادل كيلوواتباشد، به دليل اينكه مصرف واقعي كوره حرارتي سوخت مي: مالحظه
 .اندبراي انرژي الكتريكي و انرژي گرمايي معادل با تقريب اضافي تا صدم گرد شده+ 1هاي ارائه شده با تقريب اضافي تا و عالوه بر آن كميت
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  ري چدنريخته گمهندسي مصرفي در صنايع انرژي ) : 9-7(جدول 

 )1(كد  :انرژي مهندسي مصرفي براي توليد ي سوختيهاكوره هاي الكتريكيكوره
 )گيگاژول بر تن(  )ات ساعت بر تنوكيلو(

    :يك تن مذاب چدن 
 EEm 490 5.3 ذوب

 TEm (30) 0.32 پيش گرم پاتيل
 Em 20 0.1 نگاهدارنده و ساير
 Em 540 5.8  مجموع بخش ذوب

 )گيگا ژول بر تن(  )كيلووات ساعت بر تن( )1(كد  : يك تن محصول ريخته گري چدن مذاب براي توليد

 EE 900 9.7 مجموع بخش ذوب
 E 110 1.25 گيري و ماهيچه سازيقالب

 EE 30 (0.32) ريخته پيرايي
 E 110 1.2 سربار

 E 1150 12.5 مجموع 
   :يك تن قطعه چدني با توجه به مراحل توليد   )2(انرژي مهندسي

 )گيگاژول بر تن(  )كيلووات ساعت بر تن(

 (3) (3)  هاي خاكستريچدن
 (3) (3) هاي نشكن سادهچدن
 (800) 9 هاي نشكن آستمپرچدن
 )ماليبل(هاي چكش خوار چدن

- 

11.2 (1000) 

 مشخص شده، در تمامي مواردي كه انرژي سوختي EEدر تمامي مواردي كه حامل انرژي فقط انرژي الكتريكي است، مصرف ويژه الكتريكي با عالمت ) 1
 مشخص شده و در مواردي كه انرژي مصرفي از مجموع چندين TEترين حامل انرژي مورد نظر است، مصرف انرژي ويژه با عالمت به عنوان عمده

هاي انرژي براي معادل هر يك از حاملهاي  نيز عبارت است از مجموع مصرف انرژيEm. يابد كاربرد ميEحامل انرژي حاصل شده، همان عالمت 
  .توليد يك واحد وزني چدن مذاب

  .اندهاي مهندسي براي توليد چدن درج شدهانرژي مهندسي مصرفي به منظور آگاهي استفاده كنندگان اين استاندارد با توجه به انرژي تئوري و راندمان) 2
شود، شامل انرژي مصرفي در فرآيند ساده هستند و عمليات حرارتي بر روي آنها انجام نميهاي هاي خاكستري و نشكن ساده به دليل اينكه چدنچدن) 3

  . گردندتوليد نمي
  

 فرآيند صنعتي، 17 فرآيند از 13زيرمجموعه هاي ههاي رعايت الگوي مصرف برق و انرژي، كارخانبر اساس دستورالعمل
هاي برق موظف به نظارت بر اجراي رف مصوب هستند و شركت مگاوات ملزم به رعايت الگوي مص5با ديماند برق باالي 

قيمت برق براي واحدهاي . باشندصنعتي تحت پوشش خود و ارائه گزارش ميهاي كارخانهالگوهاي مصرف انرژي توسط 
در سال . يابد درصد افزايش مي20الذكر را رعايت نكنند،  مگاوات كه الگوي مصرف انرژي فوق5صنعتي با ديماند برق باالي 

هاي رعايت الگوي مصرف انرژي توسط وزارت نيرو در برخي از صنايع به  گزارش بررسي عملكرد اجراي دستورالعمل1387
  : شرح زير است

زير مجموعه صنايع آهك، گچ، قند و شكر، اوراق فشرده چوبي، شيشه و جام هاي كارخانهبه دليل اينكه مصرف برق  –
  . گردندالذكر نمي مگاوات كمتر است، شامل دستورالعمل فوق5 روغن نباتي از اي، آجر ماشيني وو ظروف شيشه

در اين .  مگاوات هستند5گردد كه همگي داراي ديماند برق باالي  كارخانه مي4صنعت خمير و كاغذ شامل  –
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راي  گيگاژول بر تن بوده است كه پس از اج7/36شاخص مصرف ويژه قبل از اعمال دستور العمل  هاهكارخان
  .بيني شده استتر از حد مجاز پيش گيگاژول بر تن كاهش يافته و پايين2/30دستورالعمل اين شاخص به 

شاخص .  مگاوات هستند5 كارخانه داراي ديماند برق باالتر از 7 كارخانه بوده كه 10صنعت تاير و تيوب شامل  –
ده كه پس از اجراي دستورالعمل اين ساعت بر تن بو كيلووات1481مصرف ويژه قبل از اعمال دستورالعمل 

  . انددو كارخانه از اين صنعت نيز مشمول جريمه شده. ساعت بر تن كاهش يافته است كيلووات1181شاخص به 
 مگاوات 5 كارخانه از اين ميان داراي ديماند باالي 8 كارخانه زيرمجموعه صنعت كاشي و سراميك هستند كه 76 –

ساعت بر متر مربع و بعد  كيلووات7/4 قبل از اجراي دستورالعملها هكارخاناين شاخص مصرف ويژه در . باشدمي
  . اند كارخانه در اين صنعت شامل جريمه شده4. ساعت بر متر مربع بوده است كيلووات64/4از اعمال آن 

شاخص . ستند مگاوات ه5 كارخانه بوده و هر دو كارخانه داراي ديماند باالي 2صنعت شمش و آلومينيوم داراي  –
ساعت بر كيلوگرم بوده است و  كيلووات39/18 و 5/18مصرف ويژه پيش و پس از اعمال دستورالعمل به ترتيب 

 .اندهر دو كارخانه شامل جريمه شده

 كارخانه مشمول 7 مگاوات است كه از اين ميان 5 كارخانه داراي ديماند باالي 41صنعت سيمان نيز داراي  –
  .اندجريمه شده

جويي  وزارت نيرو با هدف تعيين ميزان رعايت معيارهاي مصوب از طرف واحدهاي صنعتي، صرفه1387ل در سا
انرژي حاصل شده از اعمال معيار مصرف انرژي، آسيب شناسي ناشي از مشكالت موجود در تدوين استاندارد مصرف انرژي 

هايي تهيه و براي امهنها، پرسشراحل انجام اين فعاليت مزها ا كارشناسان و مديران كارخانههايدريافت پيشنهاد در صنايع و
هاي گيريسيمان ارسال نمود و سپس به منظور تطبيق اطالعات دريافت شده از طريق پرسشنامه با اندازه هايهكارخان

ه در فرآيندهاي اساس معيارهاي مصرف انرژي ويژها برگيرياين اندازه. هايي از بعضي از واحدها به عمل آمدواقعي، بازديد
  : مختلف سيمان به شرح زير انجام شده است

  اي، كن نوع گريت و آسياب مواد گلوله داراي كوره خشك داراي پيش گرمكن، با خنك1فرآيند  –
  اي،اي و آسياب مواد گلولهكن ماهواره داراي كوره پيش گرمكن، خنك1-2فرآيند  –
  اي و آسياب مواد غلتكي،كن ماهوارهنك داراي كوره خشك داراي پيش گرمكن، خ2-2فرآيند  –
  اي،كن گريت و آسياب مواد گلولهيش گرمكن و پيش تكليس، خنكپ ، داراي كوره خشك1-3فرآيند –
  كن گريت و آسياب مواد غلتكي، پيش گرمكن و پيش تكليس، خنك، داراي كوره خشك2-3فرآيند  –
 . اي داراي كوره تر و آسياب گلوله4فرآيند  –

 را  مصرفيها و براساس گروهدي توليندهاي فرآكي مصرف برق براي هر تن سيمان توليدي به تفكاريمع )9-8(جدول 
بررسي شده و شاخص مصرف  هايهكارخانهاي مختلف سيمان در اي از اطالعات فرآيندخالصه) 9-9(جدول . دهدنشان مي

  .دهدرا نشان ميها هكارخانانرژي ويژه در اين 
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  هاي مصرف ر مصرف برق براي هر تن سيمان توليدي به تفكيك فرايندهاي توليد و براساس گروهمعيا) : 9-8(جدول 
معيار مصوب مصرف برق براي توليد هر تن 

  )1 (هاي مختلف مصرفسيمان در گروه
 ديماند قراردادي

  فرآيند 
فرايند توليد 

  سيمان

هاي كارخانه كل
استفاده كننده از 

  فرآيند

 هاي هكارخانكل 
   يرآيندتك ف

  )كيلووات(  ) تن/ ساعت كيلووات(
 112گروه كم مصرف 

 6 14  1 115گروه مصرف متوسط 
 118گروه پر مصرف 

28660 

 108گروه كم مصرف 
 7 13  1-2 110گروه مصرف متوسط 

 112گروه پر مصرف 
90000 

 105گروه كم مصرف 
 4 3  2-2 108گروه مصرف متوسط 

 112گروه پر مصرف 
71000 

 114گروه كم مصرف 
 10 10  1-3 118گروه مصرف متوسط 

 120گروه پر مصرف 
144000 

 105گروه كم مصرف 
 14 14  2-3 107گروه مصرف متوسط 

 113گروه پر مصرف 
262000 

 140گروه كم مصرف 
 6 6  )2( 4 144گروه مصرف متوسط 

 148 مصرف گروه پر
- 

 (3)  )٣( 4 4  سفيد

  .در نظر گرفته شده استها هبر اساس بخشنامه وزير محترم نيرو گروه پرمصرف به عنوان ميزان مصوب مصرف برق اين كارخان) 1
نرژي و توليد اين گروه اما به دليل تداخل در ديگر فرآيندها امكان تفكيك ميزان مصرف ا. باشد، شش واحد مي4مشمول فرآيند هاي هتعداد كارخان) 2

  .فرآيند وجود ندارد
  . هاي سيمان سفيد مشخص نشده استدر زمان تدوين معيار مصرف انرژي، استانداردي براي كارخانه) 3

  
  1387گزارش عملكرد معيار مصرف انرژي در صنايع سيمان كشور در سال ) : 9-9(جدول 

  نوع فرآيند
تعداد 
 كارخانه

تعداد 
 فرآيند

  ظرفيت توليد
 )تن در روز(

 ميزان توليد سيمان
 )تن در سال(

   مصرف برق
 )ساعت در سالمگاوات(

 مصرف ويژه انرژي
 )ساعت بر تنكيلووات(

1 5 6 7400 1287024 177929.0 138.2 
2-1 3 7 13200 4788427 484573.0 101.2 
2-2 3 4 14350 2481000 254351.3 102.5 
3-1 10 10 20900 7042208 855044.7 121.4 
3-2 12 14 42600 10297801 1033731.4 100.4 

 177.1 127379.2 719086 2000 4 4 سفيد
 111.9 1114985.5 9967428 45210 27 9 چند خط توليد

 110.7 4047994.1 36582974 145660 72 46 جمع
در ديگر فرآيندها امكان تفكيك ميزان مصرف انرژي و توليد اين اما به دليل تداخل . باشد، شش واحد مي4مشمول فرآيند هاي هتعداد كارخان: مالحظه

  .گروه فرآيند وجود ندارد
  

جويي حاصل از استانداردهاي مصرف انرژي در برخي از فرآيندهاي صنعتي را تا نيز پتانسيل صرفه) 9-10(جدول 
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  .دهد ارائه مي1390سال 
  

  راي استانداردهاي مصرف انرژي در برخي جويي حاصل از اجبيني ميزان صرفهپيش) : 9-10(جدول 
  1390از فرآيندهاي صنعتي در سال 

 صرفه جويي برق   استاندارد مصرف انرژي در صنعت  ) برق و سوخت(كل جويي صرفه
  )ساعتگيگاوات(

  مقدار پيك سايي 
 )بشكه معادل نفت خام(  )مگاوات(

 1978161 21.2 203.4 توليد سيمان

 407831 9.0 86.2  توليد كاغذ
 650224 38.4 368.4  توليد آلومينيوم

 46723 1.2 11.8 توليد اوراق فشرده چوبي 
 50946 0.2 1.9 توليد شيشه 

 1514404 8.9 85.8 توليد قند و شكر 
 228714 2.2 21.3 توليد آجر ماشيني 

 241039 2.0 19.2 توليد گچ
 27625 0.2 1.6 توليد آهك 

 380105 0.8 8.0 توليد كاشي و سراميك 
 245713 6.9 65.9 توليد مواد اوليه پالستيكي 

 1968770 33.4 320.6 آهن و فوالد
 852634 28.7 276.0 ريخته گري
 58833 0.1 1.1 تاير و تيوب
 57199 1.1 10.2 روغن نباتي
 40366 0.0 0.04 صنايع لبني

 8749287 154.3 1481.3 جمع
  

سازي مصرف انرژي در بخش صنعت به انجام رسانده كه از جمله ماتي جهت بهينهدر عين حال وزارت نفت نيز اقدا
هاي صنعتي، گازرساني به صنايع بزرگ و بررسي ميزان هاي بالعوض به طرحتوان به اعطاي يارانه سود تسهيالت و كمكمي

به ترتيب به ) 9-13(الي ) 9-11 (جداول. سازي اجرا شده توسط اين ارگان اشاره نمودهاي بهينهجويي حاصل از طرحصرفه
جويي حاصل از هاي بالعوض، صرفهمند از يارانه سود تسهيالت و اعطاي كمكهاي بهرهجويي حاصل از طرحميزان صرفه

  . پردازدسازي انرژي در صنايع و عملكرد گازرساني به صنايع بزرگ ميهاي اجرايي وزارت نفت در زمينه بهينهپروژه
  

   1387مند از تسهيالت مالي در سال هاي خاتمه يافته بهرهجويي حاصل از اجراي طرح ميزان صرفه) :9-11(جدول 

 ميزان حمايت نوع حمايت عنوان طرح
  كل هزينه

 )ميليارد ريال(
 ميزان صرفه جويي ساالنه

 )مترمكعب نفت كوره(

سازي مـصرف انـرژي در كارخانـه        بهينه
هاي دوگانه  سيمان لوشان با نصب مشعل    

 سوز با راندمان باال

اعطاي يارانه سود 
 تسهيالت

 27215 8ريالميليون  1000

آوري توليــد آجــر در كارخانــه بهبــود فــن
 آجر ماشيني كوثر

 7366 70  هزار دالر920 اعطاي كمك بالعوض

آوري توليــد آجــر در كارخانــه بهبــود فــن
 آجر ماشيني مريخي پور

 11700 150  هزار دالر920 اعطاي كمك بالعوض
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  جويي حاصل از آن هاي اجرايي توسط وزارت نفت در بخش صنعت و صرفهپروژه) : 9-12(جدول 
  جويي حاصل از اجراي كامل طرح صرفه

-انرژي قابل صرفه  عنوان پروژه   )2(جوييارزش صرفه

 )1(جويي

بشكه معادل 
 )الميليون ري( )هزار دالر(  نفت خام

نسبت 
فايده به 
  هزينه

درصد 
  رفتشپي

هاي سازي مصرف سوخت كوره   بهينه  -
 دوار كارخانه گچ جبل

 100 14 13504 1500.4 17085 2420 نفت كوره

كمك بالعوض كاهش تلفات انرژي بـا         -
استفاده از عايقكاري سطوح بـدون عـايق        

 )چوكا(توسط صنايع چوب و كاغذ ايران 
 100 18 16128 1792.0 34709 5600 گاز طبيعي

ــه  - ــرژي در  بهين ــصرف ان ــازي م س
 صنايع غذايي فر پاكجو

 100 28 3411 379.0 2495 404 نفت گاز

توليد دستگاه خشك كن مدرن گردش   -
 100 2 2195 243.9 1606 260 نفت گازمجدد شالي توسط شركت خزر الكتريك

اعطاي كمك بالعوض جهت اجـراي        -
عمليات داخلي تبديل سوخت كارخانـه      

 جـايگزيني بـه     قند و شـكر بـه منظـور       
 هاي مايعجاي سوخت

 100 15 1839566 204396.3 5648000 800000 نفت كوره

سازي مصرف انرژي   كمك به بهينه    - 60 6.7 134400 برق
در خط توليد كارخانه سيمان غرب بـا        

هاي دوگانه سـوز بـا      جايگزيني مشعل 
 راندمان باال

 2500 نفت كوره
17729 

1550.0 13950 
10 100 

ســازي مــصرف ســوخت در بهينــه  -
 كارخانه سيمان لوشان

 100 63 62580 6953.3 192138 27215 نفت كوره

آوري كمك بالعوض به منظور بهبود فن       -
 توليد آجر در كارخانه آجر ماشيني كوثر

 100 5 41102 4566.9 52004 7366 نفت كوره

آوري كمك بالعوض به منظور بهبود فن       -
ــد آجــر در كارخ ــه آجــر ماشــيني  تولي ان

 مريخي پور

 100 8 65286 7254.0 82602 11700 نفت كوره

سـازي انـرژي در خطـوط توليـد         بهينه  - 8019 891.0 17820000 برق
 57310 نفت كوره كارخانه سيمان صوفيان

٤١٥٠٨٧ 
35532.2 319790 

16 80 

ساخت و توليـد هيترهـاي صـنعتي          -
 راندمان باال

 80 28 1561770 173530.0 1142560 185000 نفت گاز

ــه كمــك بالعــوض جهــت  - ســازي بهين
 هاي شعله افكناهگسيستم احتراق دست

 50 78 313257 34806.4 229173 37107 نفت گاز

ــايگزيني     - ــت ج ــوض جه ــك بالع كم
جـاي  ه  هاي جديد پخت نـان بـ      دستگاه

 پخت سنتي

 15 6 22456 2495.1 16428 2660 نفت گاز

 908511 نفت كوره
 225431 نفت گاز

 5600 گاز طبيعي
 جمع كل 

17954400 برق

7851616475897.14283074 - - 

  . باشدساعت ميكيلووات: هزار مترمكعب و برق: مترمكعب، گازطبيعي: واحد نفت گاز و نفت كوره ) 1
 50ساعت برق  دالر و يك گيگاوات320 هزار مترمكعب گازطبيعي سبك ،ر دال620 دالر، هر مترمكعب نفت كوره 938قيمت هر مترمكعب نفت گاز ) 2

  . هزار دالر در نظر گرفته شده است
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   )1( 1385عملكرد طرح گازرساني به صنايع بزرگ تا سال ) : 9-13(جدول 

  تعداد كل واحدها  صنعت
تعداد واحدهاي 
  گازسوز شده

  مقدار سوخت مايع جايگزين شده
  )كورههزار ليتر معادل نفت (

  معادل بشكه نفت خام

 9459532 687798 21 27 سيمان
 1801077 81358 12 49 آجر
 6158685 762125 26 38 قند

 1268004 18780 4 28  گچ و آهك
 451960 42995 6 11 نساجي

 462084 58389 11 16 كاشي و سراميك
 769949 34297 8 17 صنايع غذايي

 945313 84532 10 22 صنايع شيميايي
 1787656 36905 2 15 فلزات و معادن

 1121333 154424 8 13 متفرقه

 24225593 1961603 108 236  جمع
  . و به اتمام رسيده استسازي مصرف سوخت انجام شده  در شركت بهينه1385به صنايع بزرگ تا سال  هاي گازرسانيمديريت و پيگيري بر اجراي طرح) 1

  
  1بخش حمل و نقل - 9- 2

هاي نفتي در كننده عمده فرآورده خانگي، عمومي و تجاري دومين مصرف هايو نقل پس از بخشبخش حمل 
ميليون بشكه معادل نفت خام بالغ  8/269 هاي نفتي در بخش حمل و نقل به مصرف فرآورده 87در سال . باشد كشور مي

بدين ترتيب بخش مذكور . دهد اص ميهاي نفتي را به خود اختصدرصد از مصرف نهايي فرآورده 6/50گردد و حدود  مي
  . باشدسازي در كشور ميهاي بهينههاي اصلي جهت اقدامات و فعاليتيكي از اولويت

هاي نفتي در بخش حمل و نقل و افزايش هاي موجود جهت كاهش روند رشد باالي مصرف فرآوردهبا توجه به فرصت
بخش  هاي اصلي در محور را به عنوان فعاليت5ي مصرف سوخت سازكارايي در مصرف سوخت در بخش مذكور، شركت بهينه

آوري آوري خودروهاي سبك، امور فنهاي حمل و نقل، امور فنحمل و نقل تعريف نموده است كه شامل امور بهبود روش
ور اول مح. گرددميخودروهاي سنگين، امور بهبود و توسعه سوخت و امور استاندارد تدوين معيار و مميزي مصرف سوخت 

اين هاي نفتي در سازي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل در واقع كاهش روند مصرف فرآورده  هاي مديريت بهينهفعاليت
در نظر گرفته هاي توليدي ناشي از كاربرد سوخت در اين بخش به عنوان هدف ثانوي بخش است و كاهش حجم آالينده

 . شده است

 استراتژي تدوين نموده است كه 10هاي استراتژيك خود ب برنامهسازي مصرف سوخت در چارچوشركت بهينه
  :باشدفهرست آن به شرح ذيل مي

 
  . باشدسازي مصرف سوخت و شركت گاز خودرو ايران ميمأخذ مطالب اين بخش، شركت بهينه)  1
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   كاهش مصرف سوخت در خودروها با تأكيد بر ساخت و كاركرد خودرو،-1استراتژي 
  ارتقاء كيفيت و كاركرد ناوگان حمل و نقل كشور،-2استراتژي 

  اصالح و بهبود وضعيت ترافيك،-3استراتژي 

   اصالح، تكميل و بهبود در تدوين و اجراي قوانين و مقررات مرتبط،-4ستراتژي ا
 رساني، فرهنگ سازي، آموزش و اطالع-5استراتژي 

 تر،هاي اقتصادي و سالم استفاده از سوخت-6استراتژي 

 نقل از كل حمل و نقل كشور،  منطقي كردن سهم هر يك از مدهاي حمل و-7استراتژي 

 ها،هاي نفتي مورد مصرف درخودروها و نحوه توزيع آنها و ساير فرآوردهينه كردن كيفيت سوخت به-8استراتژي 

  ها،سازي شبكه راه اصالح و بهينه-9استراتژي 
  .سازي مصرف سوخت كشور متناسب با استراتژيبهينهشركت نقل   توسعه مديريت حمل و-10استراتژي

سازي مصرف انرژي در بخش حمل و نقل در كشور و ص بهينههاي تعريف شده در خصودر راستاي استراتژي
هاي وزارت نفت قرار گرفته در اولويت پروژه CNGطرح ملي  1381تر، از سال هاي اقتصادي و سالماستفاده از سوخت

ي به ادر اين راستا، روش تبديل كارگاهي خودروها به عنوان راهكاري كوتاه مدت و روش تبديل و توليد كارخانه. است
هاي مورد نياز و توليد خودروهاي پايه گازسوز به عنوان راهكاري بلندمدت مدنظر قرار سازي زير ساختمنظور آماده

در مجموع تا پايان . باشد كشور عمده داراي خودروهاي گازسوز جهان مي10در حال حاضر، ايران در شمار . اندگرفته
 هزار دستگاه 473662گازسوز در كشور وجود داشته كه از اين تعداد  هزار دستگاه خودرو 1395435 تعداد 1387سال 

 جايگاه 817همچنين تعداد . اندهزار دستگاه در خود كارخانه توليدكننده، گازسوز شده 921773هاي تبديل و در كارگاه
 جايگاه ديگر نيز 984اند و تعداد  راه اندازي شده1387تا پايان سال  CNGتك منظوره و دو منظوره دولتي و خصوصي 

  .باشنددر حال ساخت مي
هاي توليد و همچنين خودروهاي به تعداد خودروهاي گازسوز توليد شده در كارخانه) 9- 21(الي ) 9-14(جداول 

موجود و در  CNGهاي ههاي تبديل به تفكيك شهرهاي كارگاهي و خودروها و همچنين جايگاتبديل شده در كارگاه
  . پردازديدست احداث در كشور م

  
  1387سال تا پايان مشخصات خودروهاي گازسوز كشور ) : 9-14(جدول 

 87 الي 82بازه زماني   1387در سال  86 الي 82بازه زماني   سال / شرح 

    تعداد خودروهاي دوگانه سوز 

 473662 173446 300216  تبديل كارگاهي 

 921773 332261 589512  اي تبديل كارخانه

 1395435 505707 889728  جمع 



   انرژيعرضه و تقاضاي سازي   بخش بهينه

    

  

293

  

   29/12/1386 لغايت 1/1/1382تبديل كارگاهي به تفكيك استان در بازه زماني :  )9-15(جدول 

 )1(ها تاكسي  شهر 
وانت 
 عمومي

 دولتي شخصي
آژانس و 

 تاكسي تلفني

بين 
 )2(شهري 

 جمع كل )3 (ساير جانبازان

 27433 52 787 19 7715 412 11679 4190 2579 آذربايجان شرقي
 5043 19 241 45 1827 13 681 838 1379 آذربايجان غربي

 2382 10 219 42 183 84 332 90 1422 اردبيل

 26217 32 643 9 8392 346 10904 3254 2637 اصفهان

 - - - - - - - - -  ايالم

 - - - - - - - - - بوشهر

 91189 151 1039 30 24117 3022 39947 7223 15660 تهران

 1499 7 265 - 233 124 338 57 475 بختياريو چهارمحال 

 33143 17 835 2 12443 181 13016 3210 3439 خراسان رضوي

 2565 3 237 7 802 36 521 123 836 خراسان شمالي

 2133 1 31 4 346 7 1011 81 652 خوزستان

 6531 253 330 15 1597 115 3151 388 682 زنجان

 8498 26 274 1 2025 17 3564 1454 1137 سمنان

 13202 24 661 3 3602 46 5760 565 2541 فارس

 12172 21 434 90 3198 273 4773 914 2469 قزوين

 15310 22 127 14 6287 51 5703 852 2254 قم

 2147 8 145 18 388 66 67 137 1318 كردستان

 6065 5 534 8 907 54 3115 123 1319 كرمان

 2200 3 361 2 623 332 7 10 862 كرمانشاه

 8 - 4 - 4 - - - - كهگيلويه و بوير احمد

 4554 1 261 2 648 81 1860 368 1333 گلستان

 7603 3 259 19 2199 130 2118 1103 1772 گيالن

 247 2 46 - 42 11 - - 146 لرستان
 10640 39 489 238 4192 651 1331 1140 2560 مازندران
 7450 17 212 34 3908 105 1643 458 1073 مركزي
 4222 23 602 1 673 72 1277 191 1383 همدان

 25 - 1 - 6 3 4 - 11 هرمزگان
 4573 6 355 4 1258 71 2463 232 184 يزد

 3165 12 133 80 1108 0 126 825 881 ساير

 300216 757 9525 687 88723 278261153916303 51004  كلجمع 

  ).درون شهري(خصي ساماندهي شده تاكسي، راهي و مسافربرهاي ش: شامل) 1
  .منظور بين شهري تحت پوشش سازمان راهداري است) 2
  .گرددهاي رانندگي ميآموزشگاهو بندي نشده، خانواده شهدا، معلولين، بيماران خاص ساير شامل برخي از خودروهاي طبقه) 3



          

  

  

 1387ترازنامه انرژي سال  294

  

  

   30/12/1387لغايت  1/1/1387تبديل كارگاهي به تفكيك استان در بازه زماني :  )9-16(جدول 

 )1(ها تاكسي   استان 
وانت 
 عمومي

 دولتي شخصي
آژانس و 

 تاكسي تلفني

بين 
 )2(شهري 

 جمع كل )3 (ساير جانبازان

 10517 401 822 140 5414 297 528 2214 701 آذربايجان شرقي

 9272 240 548 94 3947 47 424 1899 2073 آذربايجان غربي

 2228 47 289 1 642 70 243 562 374 اردبيل

 10282 175 1037 13 5235 816 475 2009 522 اصفهان

 103 1 11 - 3 6 - 11 71 ايالم

 - - - - - - - - - بوشهر

 32076 578 729 40 17591 1567 2204 5941 3426 تهران

 1762 140 410 20 578 156 117 214 127 بختياريو چهارمحال 

 10002 152 807 4 5294 286 492 1802 1165 خراسان رضوي

 1375 25 215 2 498 31 38 394 172 خراسان شمالي

 3702 39 187 51 2220 16 154 262 773 خوزستان

 2513 523 332 5 842 49 133 531 98 زنجان

 4814 160 560 2 2498 98 109 1239 148 سمنان

 7013 110 1039 8 3229 350 275 1199 803 فارس

 7755 270 407 15 4475 230 372 1503 483 قزوين

 4201 456 602 4 2319 44 202 442 132 قم

 2850 64 198 3 1495 95 64 296 635 كردستان

 3218 125 462 - 1668 34 148 633 148 كرمان

 3815 97 563 2 926 784 - 737 706 كرمانشاه

 281 10 42 - 48 17 1 42 121 كهگيلويه و بوير احمد

 6603 192 565 92 3411 179 233 1242 689 گلستان

 5482 60 334 40 3094 59 338 1025 532 گيالن

 1555 25 108 2 1173 1 3 80 163 لرستان

 13015 120 751 95 6585 2021 346 1953 1144 مازندران

 4780 195 519 20 1802 447 193 853 751 مركزي

 3050 194 722 2 1004 142 115 386 485 همدان

 192 1 2 2 132 - - 7 48 هرمزگان

 3442 202 472 8 1543 298 200 687 32 يزد

 17548 55 595 79 9240 - 18 6181 1380 ساير

 173446 4657 13328 744 86906 8140 343447425 17902  كلجمع 
  ).درون شهري(تاكسي، راهي و مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده : شامل) 1
 . سازمان راهداري استمنظور بين شهري تحت پوشش) 2
  .گرددهاي رانندگي مي آموزشگاه وبندي نشده، خانواده شهدا، معلولين، بيماران خاصساير شامل برخي از خودروهاي طبقه) 3
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   30/12/1387 لغايت 1/1/1382تبديل كارگاهي به تفكيك استان در بازه زماني :  )9-17(جدول 

 )1(ها تاكسي  استان
وانت 
 عمومي

 تيدول شخصي
آژانس و 

 تاكسي تلفني

بين 
 )2(شهري 

 جمع كل )3 (ساير جانبازان

 37950 453 1609 159 13129 709 12207 6404 3280 آذربايجان شرقي

 14315 259 789 139 5774 60 1105 2737 3452 آذربايجان غربي

 4610 57 508 43 825 154 575 652 1796 اردبيل

 36499 207 1680 22 13627 1162 11379 5263 3159 اصفهان

 103 1 11 - 3 6 - 11 71 ايالم

 - - - - - - - - - بوشهر

 123265 729 1768 70 41708 4589 42151 13164 19086 تهران

 3261 147 675 20 811 280 455 271 602 بختياريو چهارمحال 

 43145 169 1642 6 17737 467 13508 5012 4604 خراسان رضوي

 3940 28 452 9 1300 67 559 517 1008 خراسان شمالي

 5835 40 218 55 2566 23 1165 343 1425 خوزستان

 9044 776 662 20 2439 164 3284 919 780 زنجان

 13312 186 834 3 4523 115 3673 2693 1285 سمنان

 20215 134 1700 11 6831 396 6035 1764 3344 فارس

 19927 291 841 105 7673 503 5145 2417 2952 قزوين

 19511 478 729 18 8606 95 5905 1294 2386 قم

 4997 72 343 21 1883 161 131 433 1953 كردستان

 9283 130 996 8 2575 88 3263 756 1467 كرمان

 6015 100 924 4 1549 1116 7 747 1568 كرمانشاه

 289 10 46 - 52 17 1 42 121 كهگيلويه و بوير احمد

 11157 193 826 94 4059 260 2093 1610 2022 گلستان

 13085 63 593 59 5293 189 2456 2128 2304 گيالن

 1802 27 154 2 1215 12 3 80 309 لرستان

 23655 159 1240 333 10777 2672 1677 3093 3704 مازندران

 12230 212 731 54 5710 552 1836 1311 1824 مركزي

 7272 217 1324 3 1677 214 1392 577 1868 همدان
 217 1 3 2 138 3 4 7 59 هرمزگان

 8015 208 827 12 2801 369 2663 919 216 يزد
 20713 67 728 159 10348 - 144 7006 2261 ساير

 473662 5414 22853 1431 6217012281614443175629 68906  كلجمع 

  ). شهريدرون(تاكسي، راهي و مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده : شامل) 1
 .منظور بين شهري تحت پوشش سازمان راهداري است) 2
  .گرددهاي رانندگي مي آموزشگاه وبندي نشده، خانواده شهدا، معلولين، بيماران خاصساير شامل برخي از خودروهاي طبقه) 3
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   30/12/1386 لغايت 1/1/1382تبديل كارگاهي به تفكيك خودرو در بازه زماني :  )9-18(جدول 

 )1(ها تاكسي  خودرومدل 
وانت 
 عمومي

 دولتي شخصي
آژانس و 

 تاكسي تلفني

بين 
 )2(شهري 

 جمع كل )3 (ساير جانبازان

 36607 122 1726 35 12333 834 7484 242 13831 پيكان انژكتوري
 92986 236 1789 217 29382 1372 32211 1139 26640 پيكان كاربراتوري

 9241 1 - - 339 116 1775 6335 675 يوانت پيكان كاربراتور
 19455 1 - - 256 114 3591 14605 888 يوانت نيسان كاربراتور

 6856 15 179 27 1767 346 4150 131 241  كاربراتوري405پژو 
 6917 22 471 12 2224 237 3340 10 601  انژكتوريRDپژو 
 10 - - - 3 - 7 - -  206پژو 

 2689 2 10 - 253 158 2101 152 13 نيسان پاترول
 53 - - - 2 30 9 9 3 نيسان پيكاپ
 489 5 88 - 154 81 148 4 9 پژو پارس
 2547 1 - - 85 104 698 1499 160 وانت مزدا

 5503 17 357 201 1817 239 2139 52 681 سمند
 52003 117 1167 38 17244 560 31285 77 1515 پرايد كاربراتوري
 29481 152 2485 42 13048 1107 10580 8 2059 پرايد انژكتوري

 9134 24 166 13 2882 103 5472 59 415  كاربراتوريRDپژو 
 8599 6 919 73 2460 833 3907 54 347  انژكتوري405پژو 

 4913 - - - 101 34 993 3429 356 وانت پيكان انژكتوري
 1 - - - - - 1 - - تويوتا لندكروز

 8027 23 72 - 2589 12 3811 - 1520 پيكان با دو مخزن كار
 124 1 - - 40 - 83 - -  ون غزال

 iveco  - 1 - - - - - - 1ميني بوس 
 1 - - - - - 1 - - 457اتوبوس 
 3 - - - - - 3 - - دوو سيلو

 2 - - - 1 - 1 - - 323مزدا 
 - - - - - - - - - 3200موسو 

 - - - - - - - - - نيسان سرانزا
ــزن   ــا دو مخ ــان ب پيك

 انژكتوري
1050 3 1601 23 1743 29 96 12 4557 

 - - - - - - - - - ROAپژو 
 - - - - - - - - -  دليكا

 17 - - - - - - 17 - يوانت نيسان انژكتور

 300216 757 9525 687 88723 278261153916303 51004  كلجمع 
  ).درون شهري(تاكسي، راهي و مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده : شامل) 1
 .نظور بين شهري تحت پوشش سازمان راهداري استم) 2
  .گرددهاي رانندگي مي آموزشگاه وبندي نشده، خانواده شهدا، معلولين، بيماران خاصساير شامل برخي از خودروهاي طبقه) 3
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   30/12/1387 لغايت 1/1/1387تبديل كارگاهي به تفكيك خودرو در بازه زماني :  )9-19(جدول 

 )1(ها تاكسي  مدل خودرو
وانت 
 عمومي

 دولتي شخصي
آژانس و 

 تاكسي تلفني

بين 
 )2(شهري 

 جمع كل )3 (ساير جانبازان

 25841 924 2872 93 13665 1160 1056 2 6069 پيكان انژكتوري
 28213 955 2524 121 15841 1468 1298 1 6005 پيكان كاربراتوري
 10140 3 7 - 1 181 64 9884 - يوانت پيكان كاربراتور
 7279 - - - 1 12 52 7210 4 يوانت نيسان كاربراتور

 1770 54 212 40 978 278 92 - 116  كاربراتوري405پژو 
 9968 235 1222 34 6642 297 729 - 809  انژكتوريRDپژو 
 13 - - - 4 - 9 - -  206پژو 

 192 23 40 - - 94 35 - - نيسان پاترول
 7 - - - - 7 - - - نيسان پيكاپ

 595 24 151 - 291 88 23 - 18 ارسپژو پ
 1229 - - - - 219 10 1000 -  وانت مزدا

 3622 117 573 124 1936 296 186 - 390 سمند
 14813 501 1051 47 10748 793 936 - 737 پرايد كاربراتوري
 31891 1359 3067 94 22562 1702 1343 - 1764 پرايد انژكتوري

 4059 101 303 34 3011 119 289 - 202  كاربراتوريRDپژو 
 6443 170 1107 145 3227 1063 336 - 395  انژكتوري405پژو 

 16776 - - - 5 345 185 16241 - وانت پيكان انژكتوري
 11 - - - 4 - 7 - - تويوتا لندكروز

 5982 120 99 - 4514 15 464 - 770 پيكان با دو مخزن كار
 3 - - - - - 3 - - ون غزال

 - - - - - - - - - iveco ميني بوس
 - - - - - - - - - 457اتوبوس 
 27 - - 1 7 2 17 - - دوو سيلو

 1 - - - - - 1 - - 323مزدا 
 1 - - - - - 1 - - 3200موسو 

 - - - - - - - - - نيسان سرانزا
ــزن   ــا دو مخ ــان ب پيك

 انژكتوري
624 1 276 5 3469 11 102 71 4559 

 ROA - - - - 4 - - - 4پژو 
 - - - - - - - - - دليكا

 7 - - - - - - 7 - يوانت نيسان انژكتور
 - - - - - - - - - نيسان پيكاپ تك كابين
 - - - - - - - - - نيسان پيكاپ دو كابين

 173446 4657 13330 744 86910 8144 343467412 17903  كلجمع 
  ).درون شهري(ده تاكسي، راهي و مسافربرهاي شخصي ساماندهي ش: شامل) 1
 .منظور بين شهري تحت پوشش سازمان راهداري است) 2
  .گرددهاي رانندگي مي آموزشگاه وبندي نشده، خانواده شهدا، معلولين، بيماران خاصساير شامل برخي از خودروهاي طبقه) 3
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   30/12/1387 لغايت 1/1/1382تبديل كارگاهي به تفكيك خودرو در بازه زماني :  )9-20(جدول 

 )1(ها تاكسي  مدل خودرو
وانت 
 عمومي

 دولتي شخصي
آژانس و 

 تاكسي تلفني

بين 
 )2(شهري 

 جمع كل )3 (ساير جانبازان

 62448 1046 4598 128 25998 1995 8540 244 19899 پيكان انژكتوري
 121188 1191 4312 338 45221 2839 33507 1140 32640 پيكان كاربراتوري
 19384 4 7 - 340 298 1839 16221 675  يروانت پيكان كاربراتو

 26599 1 - - 257 126 3639 21685 891 يوانت نيسان كاربراتور
 8627 69 393 67 2745 624 4241 131 357  كاربراتوري405پژو 
 16883 257 1692 46 8866 534 4069 10 1409  انژكتوريRDپژو 
 24 - - - 7 - 17 - - 206پژو 

 2881 25 50 - 253 252 2136 152 13 نيسان پاترول
 60 - - - 2 37 9 9 3 نيسان پيكاپ
 1084 29 239 - 447 169 169 4 27 پژو پارس
 3800 1 - - 85 323 708 2523 160 وانت مزدا

 9126 134 930 325 3753 535 2325 52 1072 سمند
 66817 618 2219 85 27994 1353 32219 77 2252 پرايد كاربراتوري

 61373 1511 5552 136 35611 2809 11923 8 3823 يد انژكتوريپرا
 13197 125 469 47 5894 222 5761 59 620  كاربراتوريRDپژو 
 15044 176 2027 218 5687 1896 4243 54 743  انژكتوري405پژو 

 21689 - - - 106 379 1177 19671 356 وانت پيكان انژكتوري
 12 - - - 4 - 8 - - تويوتا لندكروز

 14009 143 171 - 7103 27 4275 - 2290 پيكان با دو مخزن كار
 127 1 - - 40 - 86 - - ون غزال

 iveco - 1 - - - - - - 1ميني بوس 
 1 - - - - - 1 - - 457اتوبوس 
 30 - - 1 7 2 20 - - دوو سيلو

 3 - - - 1 - 2 - - 323مزدا 
 1 - - - - - 1 - - 3200موسو 

 - - - - - - - - - انزانيسان سر
ــزن   ــا دو مخ ــان ب پيك

 9115 82 198 40 5212 28 1877 4 1674  انژكتوري

 ROA - - - - 4 - - - 4پژو 
 - - - - - - - - - دليكا

 133 - - - - - - 133 - يوانت نيسان انژكتور
 - - - - - - - - - نيسان پيكاپ تك كابين
 - - - - - - - - - نيسان پيكاپ دو كابين

 473660 5413 22857 1431 6217812279214448175637 68904  كلجمع 
  ).درون شهري(تاكسي، راهي و مسافربرهاي شخصي ساماندهي شده : شامل) 1
 .منظور بين شهري تحت پوشش سازمان راهداري است) 2
  .گرددهاي رانندگي مي آموزشگاه و خاصبندي نشده، خانواده شهدا، معلولين، بيمارانساير شامل برخي از خودروهاي طبقه) 3
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   CNGهاي اندازي جايگاهعملكرد ساليانه احداث و راه) : 9-21(جدول 

 موضوع 
تك منظوره 
  غيرخصوصي

تك منظوره 
  خصوصي

دو منظوره 
  پخش

صنايع 
  دفاع

  جمع تك منظوره  مجموع

 64 64 - - - 64 1383عملكرد در سال 
 68 68 - - 4 64 1384عملكرد در سال 
 42 60 - 18 3 39 1385عملكرد در سال 
 53 200 - 147 15 38 1386عملكرد در سال 
 244 425 79 181 42 123 1387عملكرد در سال 

 471 817 79 346 64 328 مجموع راه اندازي تاكنون
 557 984 335 427 112 110  تعداد در حال ساخت

 1028 1801 414 773 176 438 مجموع
  

 از متشكل ياكميته سوم، برنامه قانون 121 ماده اجرايي نامهآيين اساس بر :1 مصوب بخش حمل و نقلاستانداردهاي

 تحقيقات و استاندارد مؤسسه و زيست محيط حفاظت سازمان معادن، و صنايع وزارت وزارت نيرو، نفت، وزارت نمايندگان
 انرژي برعهده كنندهمصرف هايسيستم و فرآيندها يزات،تجه در را برانرژي معيارهاي تصويب و تدوين ايران وظيفه صنعتي
 برعهده فسيلي هايبه سوخت مربوط موارد در است شده ناميده انرژي مصرف معيار كميته كه مذكور كميته رياست. دارند
 بنزيني، سبك خودروهاي براي سوخت مصرف برچسب و معيار تصويب استانداردهاي و تدوين. باشدنفت مي وزارت
انداردهاي فوق در تمتأسفانه اس. كنون به تصويب رسيده استتا هاموتورسيكلت و ديزلي نيمه سنگين و سنگين روهايخود
كه استانداردهاي مربوط به موتورسيكلت و خودرو فرسوده طي چند  صورتي در. اندهاي گذشته به طور كامل اجرا نشدهسال

 ميليارد 7/1( ميليون ليتر 6/4 به طور متوسط روزانه 87وخت در سال جويي سميزان صرفهگرديد يسال گذشته اجرايي م
بازنگري استاندارد مقادير مصوب مصرف سوخت موتورهاي ديزلي ) 9-25(الي ) 9-22(ول اجد. رسيدمي) ليتر ساليانه

جويي رفهبيني ميزان صآالت راهسازي، معدني و كشاورزي و همچنين پيشخودروهاي سنگين و نيمه سنگين و ماشين
  . باشد مي87 الي 84طي سالهاي ) در صورت اجرا(حاصل از اجراي استانداردهاي خودروهاي سبك و موتورسيكلت 

  
    مصرف سوخت موتور خودروهاييارهاي معي مصوب براريبازنگري استاندارد مقاد) : 9-22(جدول 

   سنگين و نيمه سنگين توليد داخلزلييد
  )1()ساعتكيلووات/ رم گ(

  خودروكالس
سوخت ويژه 
 1ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
 2ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
  3ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
  4ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
 5ترمزي كالس 

 209 217.8 223.3 232.1 244.2  ) 2 (معيار دوره اول
 182 189 195 203 213  )3 (معيار دوره دوم 

عبارت است از ميزان سوخت مصرفي به ازاي واحد كار توليد شده در مدت ) Break Specific Fuel Consumption(مصرف سوخت ويژه ترمزي ) 1
 . شودساعت بيان ميحسب گرم بر كيلووات اين كميت بر. يك ساعت

تا  1/1/85ريخ هاي مختلف در دوره اول از تامقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور خودروهاي سنگين و نيمه سنگين وارداتي در كالس) 2
  .باشدمي 29/12/88

  .شروع خواهد شد 1389دوره دوم پس از اتمام دوره اول از سال ) 3

 
  . قابل دسترسي هستند http://pep.moe.org.irژي انركالن برق و ريزي دفتر برنامهستانداردهاي مصوب مربوط به بخش حمل و نقل در تارنماي ا )1
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  وارداتي  سنگين و نيمه سنگين زليي مصرف سوخت موتور خودروهاي ديارهايمعمقادير مصوب براي ) : 9-23( جدول 
  )1()ساعتكيلووات/ رم گ(

  خودروكالس
سوخت ويژه 
 1ترمزي كالس 

يژه سوخت و
 2ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
  3ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
  4ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
 5ترمزي كالس 

 190 198 203 211 222  ) 2 (معيار دوره اول
 182 189 195 203 213  )3 (معيار دوره دوم 

في به ازاي واحد كار توليد شده در مدت  عبارت است از ميزان سوخت مصر)Break Specific Fuel Consumption(مصرف سوخت ويژه ترمزي ) 1
  .شودساعت بيان مياين كميت بر حسب گرم بر كيلووات. يك ساعت

تا  1/1/85هاي مختلف در دوره اول از تاريخ مقادير مصوب براي معيارهاي مصرف سوخت موتور خودروهاي سنگين و نيمه سنگين وارداتي در كالس) 2
 .باشدمي 30/12/87

  . شروع خواهد شد1388س از اتمام دوره اول در سال دوره دوم پ) 3
  

  سازي، معدني و كشاورزي آالت راهماشين زليي دهاي مصرف سوخت موتوريارهايمعمقادير مصوب براي ) : 9-24(  جدول 
  )1()ساعتكيلووات/ گرم (

  خودروكالس
سوخت ويژه 
 1ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
 2ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
  3ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
  4ترمزي كالس 

سوخت ويژه 
 5ترمزي كالس 

       :توليد داخل
 224.4 231 238.7 248.6 260.7  1388تا پايان سال معيار 

       :وارداتي 
 204 210 217 226 237  1388تا پايان سال معيار 

زان سوخت مصرفي به ازاي واحد كار توليد شده در مدت  عبارت است از مي)Break Specific Fuel Consumption(مصرف سوخت ويژه ترمزي ) 1
  .شودساعت بيان مياين كميت بر حسب گرم بر كيلووات. يك ساعت

  
  جويي در صورت اجراي استاندارد مصرف سوخت خودروهاي سبك و موتورسيكلت زان صرفهيبيني مپيش) : 9-25(  جدول 

  ) ميليون ليتر(
مجموع صرفه جويي ناشي از   صرفه جويي ناشي از اجراي استاندارد خودرو سبك 

اي استانداردهاي خودرو و اجر
  موتورسيكلت

تعداد خودروهاي 
  مردودي

  )B )1اگر خودرو با گريد 
  شدتوليد مي

  )D )2اگر خودرو با گريد 
  شدتوليد مي

  سال

 روزانه ساالنه روزانه ساالنه ساالنه روزانه ساالنه

1384 363.4 1 300000 354.5 0.98 283.2 0.8 
1385 725.3 1.99 298430 707.2 1.9 564.9 1.5 
1386 1246.2 3.4 76064 1154.3 3.1 925.4 2.5 
1387 1659.5 4.6 60360 1509.1 4.2 1211.5 3.3 

  1 (Bگريد ) = معيار% 20( معيار منهاي > مصرف سوخت موتور ≥) معيار% 10(معيار منهاي 
  2 (Dگريد ) = معيار% 5 (بعالوه معيار >موتور خودرو رف سوخت  مص≥) معيار% 5(بعالوه معيار 

  
سازي آالت راهاز سوي ديگر تدوين استانداردهاي مصرف سوخت، امكان ارزيابي فني خودروهاي سبك، سنگين و ماشين

عدادي از  ت1387در سال . وارداتي را از ديدگاه مصرف سوخت و تطبيق آنها با استانداردهاي مصوب فراهم نموده است
نتايج . سازي و ساختماني ارزيابي فني گرديدندخودروهاي وارداتي سبك سواري، سنگين و نيمه سنگين و خودروهاي راه

 عدد 68 عدد خودروي سواري بررسي شده، 564 خودروي سواري از بين 392ارزيابي مذكور منجر به تأييد تعداد 
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 مورد 895سازي از ميان  خودروي ساختماني و راه879ي شده و  مورد بررس87خودروي سنگين و نيمه سنگين از بين 
 درصد از خودورهاي سواري 70دهنده آن است كه در حدود به عبارتي اين ارزيابي نشان. باشداز اين نوع خودرو مي

د سازي و ساختماني مور درصد از خودروهاي راه98سنگين و تقريباً  درصد از خودروهاي سنگين و نيمه78سبك، 
  . اندارزيابي، تأييد شده

در حال حاضر، استاندارد معيار و برچسب مصرف سوخت خودروهاي سبك گازسوز، استاندارد معيار و برچسب مصرف 
 در دست تدوين و M21سوخت خودروهاي سبك ديزل و استاندارد معيار و برچسب مصرف سوخت خودروهاي گروه 

  .باشند  ميها و موتورهاي سنگين ديزل در مرحله بازنگرييكلتاستاندارد معيار و برچسب مصرف سوخت موتورس
 : 1387سازي مصرف سوخت در سال اهم اقدامات انجام يافته در بخش حمل و نقل توسط شركت بهينه

  سواري - ن طرح شناخت بافت و تعداد وسايل نقليه موتوري تهرا –
 سوخت مصرف سازيبهينه و ترافيك مديريت در كار ساعات ريزيبرنامه –
 دريايي نقل و حمل در سوخت مصرف كاهش راهكارهاي مطالعه –
  سوخت مصرف كاهش بر آن تأثير و ايجاده نقليه وسايل سفر زمان كاهش بررسي –
 ) ساتوبو بوس، ميني(ن تهرا در حركتي مطالعه سيكل –
 ) يرانندگ سيكل سازي بيهش( سواري و تاكسي - تهران شهر در شهري سيكل مطالعه –
 جايگزين هايسوخت و لوكوموتيوها توضعي مطالعه –
 ايران قطارهاي نمودن برقي –
  هاموتورسيكلت و ديزل موتوري، بنزين سبك خودروهاي براي سوخت مصرف برچسب و معيار تدوين –
  هاي معاينهداده از استفاده با تردد درحال خودروهاي سوخت مصرف بندي رتبه استاندارد تدوين –
  خودرو ايران خودروهاي سوخت مصرف بر مختلف ايفيلتره از استفاده تأثير بررسي –
  آن معيارهاي كيفي و استانداردها تعيين و خودروها در موتور روغن نقش مورد در مطالعه و تحقيق –
  بر روي مصرف سوخت خودرو CLCاثر   بررسي –
  افزارنرم از استفاده با خودرو تكنولوژي سازيشبيه –
  پيكان محركه قواي با توريكاربرا خودروهاي رسانيسوخت سيستم اصالح –
  پالتيني پيكان خودروهاي روي الكترومغناطيس دلكوي جايگزيني طرح –
  خودرو ايران خودروهاي سوخت مصرف بر مختلف فيلترهاي از استفاده تأثير بررسي –
  خودروها فني خدمات مراكز به انرژي و سوخت جوييصرفه آموزش –
  تردد الح در هايپيكان كاربراتور تعويض مطالعاتي طرح –
  سوخت مايع مخازن از رسوبات و آب جذب و جداسازي –
  كشور در سراسر قطارها و صنعتي ديزل موتورهاي كشاورزي، هايماشين به مربوط سوخت مصرف ميزان تعيين و بررسي –
  ديزلي خودروهاي دستگاه 500 روي بر درجا بخاري نصب آزمايشي و تأمين –
   ديزلي خودروهاي دستگاه 1000 روي بر  Water Separatorنصب  و تأمين –
  ديزل موتورهاي روي بر برقي كن پيشگرم عدد 100 آزمايشي نصب طرح –
  تريلي و كاميون بادشكن 500 نصب و تأمين –

 
  .  تن5 صندلي عالوه بر صندلي راننده و حداكثر جرم كمتر از 8وسايل نقليه ويژه حمل مسافر، داراي بيش از )  1
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  ديزلي خودروهاي دستگاه 1000 موتور تنظيم پايلوت مطالعاتي و طرح –
  جهان و ايران در ديزل صنعت جامع مطالعات –
  سنگين سوخت خودروهاي فمصر سازيبهينه هاياستراتژي تهيه –
  تدوين سبد سوخت در بخش حمل و نقل –
 تدوين استاندارد مصرف سوخت خودروهاي سبك گازسوز –
  خودروهاي سبك و موتورهاي سنگين ديزل ، بازنگري استاندارد مصرف سوخت موتورسيكلت –
 Z24ن با وانت بنزيني هزار دستگاه وانت ديزل و جايگزيني آ 40انعقاد تفاهم نامه با شركت زامياد جهت توليد  –
  پروژه مطالعاتي شناخت عوامل تأثيرگذار در مصرف سوخت حمل و نقل درون شهري و راهكارهاي الزم –
  در مصرف سوخت بخش حمل و نقل CNGبررسي ميداني تأثير  –
  سياست گذاري انرژي در بخش حمل و نقل –
  هاي تنبيهي و تشويقي اجراي معيار پروژه مطالعاتي روش –
  )اولين اتوبوس هيبريدي در كشور( اتوبوس هيبريد الكتريكي  طراحي و ساخت –
  دستگاه بخاري درجا بر روي خودروهاي سنگين ديزل  1000 اجراي طرح نصب  –

 .دهدهاي اجرايي بخش حمل و نقل توسط اين شركت را نشان ميجويي حاصل از طرحميزان صرفه) 9-26(جدول 
  

  1387هاي اجرايي بخش حمل و نقل تا پايان سال از طرحجويي حاصل صرفهبيني پيش) : 9-26(جدول 
  )نفت خاممعادل بشكه (صرفه جويي 

تا پايان سال   تعداد اجرا شده  عنوان پروژه
1386  

  در سال 
1387  

تا پايان سال 
1387  

 818179 185184 632995  دستگاه8200  هاي فرسوده طرح جايگزيني تاكسي
 51195 10239 40956 گاه دست500  طرح پايلوت نصب بادشكن 

 17065 3413 13652  دستگاه500  طرح پايلوت نصب بخاري درجا 
 17065 3413 13652  دستگاه 1000   )1(طرح پايلوت نصب جداسازي آب از سوخت 
 3413 (2) 3413  دستگاه 100  طرح پايلوت تنظيم موتور خودروهاي ديزلي 

 49000 9800 39200  نازل280  ت پايلوت ها به صورهاي اتوماتيك در جايگاهنصب نازل
جــويي ســوخت و انــرژي بــه مراكــز  آمــوزش صــرفه

 4162135 832427 3329708  نفر 14600  خدمات فني خودرو

 5460 1365 4095  عدد 100  كن برقي بر روي خودروهاي ديزلينصب پيش گرم
كنتـرل  (نظارت، هدايت و كنترل ترافيـك درون شـهري          

 565383 116447 448936  دستگاه 33  )نظارتي و تابلو خبريوربين ، دهاهوشمند تقاطع

 428365 - 428365  دستگاه 700000  اجراي تدوين معيار موتورسيكلت 

 و 83 عدد تا سال 3300000  توزيع فيلتر هواي پيكان 
  84 در سال 1500000

865871 - 865871 

 88870 21650 67220 واگن  1535  ارائه يارانه سود تسهيالت جهت خريد واگن باري 
 3515 575 2940 -  پرداخت يارانه سود تسهيالت به شركت مترو تهران

 30475 6095 24380  اتوبوس 220  كمك به نوسازي ناوگان اتوبوسراني 
 2220512 555128 1665384 -  توقف خط توليد پيكان 

 9326503 1745736 7580767  جمع 
1) Water Seperator  

  .  سال در نظر گرفته شده است1ثر تنظيم موتور در كاهش مصرف سوخت مدت مؤ) 2
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    بخش ساختمان- 9- 3
ترين  يكي از عمده1387هاي نفتي در سال ميليون بشكه معادل نفت خام فرآورده 4/417 بخش خانگي با مصرف

. دهدود اختصاص ميدرصد از كل مصرف نهايي انرژي را به خ 9/41كننده انرژي است و نزديك به هاي مصرفبخش
 8/51 و 8/82 ، 1/277هاي نفتي و برق در اين بخش در سال مورد نظر به ترتيب برابر با مصرف گازطبيعي و فرآورده

مالحظه اين ارقام و وضعيت مصرف انرژي لزوم انجام اقدامات جدي و مديريت . ميليون بشكه معادل نفت خام بوده است
  . سازدانرژي در اين بخش را ضروري ميمصرف انرژي جهت كاهش 

هاي مختلف در يك ساختمان را مميزي بررسي ميزان مصرف انرژي از طريق فعاليت :مميزي انرژي در ساختمان
مميزي عالوه بر تعيين ميزان مصرف انرژي، تغييرات آن را در طول يك سال مشخص و هزينه آن را . گوينديانرژي م

قابل ذكر است كه . جويي استهاي صرفه تعيين فرصت،لي از انجام مميزي انرژي در ساختمانهدف اص. نمايدبرآورد مي
هايي انتخاب گردند كه به لحاظ مصرف انرژي داراي هاي نمونه جهت مميزي بهتر است ساختمانبراي انتخاب ساختمان
روزي مورد استفاده قرار  كه به صورت شبانهها و يا ادارات و مراكز بزرگيمعموالً بيمارستان. اندعملكرد مناسبي نبوده

 توسط 87 تا 78طي يك دوره از سال  ساختمان نمونه 18در اين خصوص . گيرند مصرف انرژي بسيار بااليي دارند مي
نشانگر ميزان پتانسيل صرفه جويي ) 9-29(الي ) 9-27(جدول . اندانتخاب و مميزي شدهوري انرژي ايران سازمان بهره
  .هاي مميزي شده توسط وزارت نيرو استاندر ساختم

  
  هاي مورد مطالعه به همراه بهبود شاخص مصرف سوختمميزي انرژي در ساختمان) : 9-27(جدول 

 سازي بيني مصرف بعد از اقدامات بهينهپيش سازي مصرف قبل از اقدامات بهينه
 شرح

زيربناي 
مفيد 

 )مترمربع(
 كل 

 )گيگاژول(

در واحد سطح  
 )ل بر مترمربعمگاژو(

   كل 
 )گيگاژول(

در واحد سطح  
 )مگاژول بر مترمربع(

 1800 69481.8 3000 115803 38601  تهران- تختخوابي 600 بيمارستان 
 1046 35167.5 2049 68889.4 33621  تهران- تختخوابي400بيمارستان 

 550 2079.6 1000 3781 3781  تهران– اتاق 60 طبقه ـ 5هتل 
 550 5076.5 1200 11076 9230  تهران – طبقه 13اري ـ ساختمان اد

 534.7 3721.5 539.3 3753.9 6960   فارس –ساختمان اداري 
 639.7 4821 999.5 7532.8 7536   آذربايجان شرقي–ساختمان اداري 
 551.8 3310.7 851.5 5109.2 6000   خراسان –ساختمان اداري 

 800 40320 1400 70560 50400 ان تهر– طبقه 12 مجتمع آپارتماني ـ 14
 550 862.4 1500 2352 1568  تهران- طبقه4ساختمان مسكوني ـ 

 510 8151 1101 17589.1 15979  نمونه ساختمان مسكوني ـ تهران 20
 673 19235.7 1068 30526 28582  تهران  –مجتمع آموزشي 

 298.5 582 514.7 1004 1950   تهران -6ساختمان مخابرات منطقه 
 252.1 811 446.7 1437 3217   تهران –ساختمان مركز تلفن شيخ بهايي 
 246.7 2072 548.3 4605 8400  اي اصفهانساختمان دكتر حسابي برق منطقه
اي خوزستان ساختمان اداري برق منطقه

 - - - - 4700    اهواز –

 372 2787 1230 9227 7500    استان مركزي –اي باخترساختمان برق منطقه
 400.5 2603.4 497.9 3236.3 6500    تهران –ساختمان معاونت امور انرژي 

 307.4 1229.7 469 1876.3 4000    تهران –ساختمان مديريت توانير 
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  هاي مورد مطالعه به همراه بهبود شاخص مصرف برقمميزي انرژي در ساختمان:  )9-28(جدول 
 سازي بيني مصرف بعد از اقدامات بهينهپيش سازي ز اقدامات بهينهمصرف قبل ا

 شرح
زيربناي 

مفيد 
 )مترمربع(

  كل 
 )مگاواتساعت(

  در واحد سطح
 )كيلوواتساعت بر مترمربع (

  كل 
 )مگاواتساعت(

  در واحد سطح  
 )كيلوواتساعت بر مترمربع(

 100 3860.1 130 5018.1 38601  تهران – تختخوابي 600 بيمارستان 

 92 3089.1 111 3731.9 33621  تهران–وابي تختخ400بيمارستان 
 48 181.5 60 226.9 3781  تهران– اتاق 60 طبقه ـ 5هتل 

 60 553.8 110 1015.3 9230  تهران– طبقه  13ساختمان اداري ـ 
 61.1 425.7 118.7 826.3 6960   فارس –ساختمان اداري 
 33.5 252.9 71.7 540.4 7536   آذربايجان شرقي –ساختمان اداري 
 44.9 269.4 89.1 534.6 6000   خراسان –ساختمان اداري 

 15 756 20 1008 50400  تهران– طبقه 12 مجتمع آپارتماني ـ 14
 45 70.6 60 94.8 1568  تهران– طبقه4ساختمان مسكوني ـ 

 24.3 367.8 29.8 476.2 15979  نمونه ساختمان مسكوني ـ تهران 20
 114 3268 146 4169.3 28582 مجتمع آموزشي  

 42.8 83.5 100.1 195.3 1950   تهران -6ساختمان مخابرات منطقه 
 356.5 1147 442.9 1425 3217   تهران –ساختمان مركز تلفن شيخ بهايي 
 67.7 569 215.3 1809 8400  اي اصفهانساختمان دكتر حسابي برق منطقه

  –اي خوزستان ساختمان اداري برق منطقه
 70.4 331 262.7 1235 4700  اهواز 

 13.3 850 180.7 1355.5 7500    استان مركزي–اي باخترساختمان برق منطقه
 89.8 583.9 108.7 707 6500    تهران –ساختمان معاونت امور انرژي 

 57.4 229.6 90.1 360.3 4000    تهران –ساختمان مديريت توانير 
  

  هاي نمونه مميزي شده در ساختمانمقادير مصرف ساليانه انرژي) : 9-29(جدول 
 جويي انرژي   پتانسيل صرفه پيش بيني بعد ازاقدامات  قبل از اقدامات

 شرح
 )گيگاژول(

مگاژول بر (
 )مترمربع

 )گيگاژول (
مگاژول بر (

 )مترمربع

بشكه معادل (
 )نفت خام

 )درصد(

 24.4 9612.4 2880 111171 4404 169998.5  تهران- تختخوابي600 بيمارستان 

 16.9 6644.5 2038 68530 3248 109193.9   تهران- تختخوابي400بيمارستان 
 0.9 358.1 1068 4040 1648 6231.5  تهران -  اتاق60 طبقه ـ 5هتل 

 4.6 1794.7 1198 11058 2388 22041.2  تهران  - طبقه13ساختمان اداري ـ 
 1.8 712.2 1195.2 8319 1821.5 12677.9   فارس –ساختمان اداري 
 2.4 950.5 1002.1 7552.3 1774 13369.1   آذربايجان شرقي –ساختمان اداري 
 1.9 761.9 1036.7 6220.2 1807.1 10882.9   خراسان –ساختمان اداري 

 13.7 5385.9 962 48485 1616 81446.4  تهران - طبقه12 مجتمع آپارتماني ـ 14
 0.7 286.1 1036 1624.9 2153 3375.8  تهران- طبقه4ساختمان مسكوني ـ 

 4.4 1733.5 759 12123.2 1417 22732.1  نمونه ساختمان مسكوني ـ تهران 20
 8.7 3435.4 1904 54530.1 2645 75554.4 مجتمع آموزشي 

 0.7 266.3 760.7 1483.8 1596.3 3113.2   تهران -6ساختمان مخابرات منطقه 
 1.5 592.9 5035.4 13198.6 5230.2 16827   تهران –ساختمان مركز تلفن شيخ بهايي 
 6.6 2602.1 978.2 8217.2 2874 24142.2  اي اصفهانساختمان دكتر حسابي برق منطقه

 4.1 1595.3 760.3 3575 2837 13338    اهواز –اي خوزستان ساختمان اداري برق منطقه
 4.9 1944.4 1595 11967 3182.2 23866.4    استان مركزي –اي باختر ساختمان برق منطقه

 0.8 320.7 1370.7 8909.5 1672.6 10871.9    تهران –ساختمان معاونت امور انرژي 
 0.9 336.3 927.3 3709.4 1441.9 5767.5    تهران –ساختمان مديريت توانير 

 100.0 39333.2 - 384714.2 - 625429.9  جمع 
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 ساختمان اداري، 56 ماهه با مشاورين مختلف به مميزي 6 قرارداد 6 طي 87 الي 86هاي وزارت نفت نيز طي سال
  .هاي مذكور اشاره شده استجويي ساختمانبه پتانسيل صرفه) 9-30(آموزشي و مسكوني پرداخته كه در جدول 

  
هاي نمونه مميزي شده جويي در ساختمان مقادير مصرف ساليانه انرژي و پتانسيل صرفه: )9-30(جدول 

  )1(توسط وزارت نفت

  شهر ساختمان
  مصرف واقعي 

/ مترمربع/ ساعتكيلووات(
 )سال

   مصرف استاندارد
/ مترمربع/ ساعتكيلوات(

 )سال

جويي پتانسيل صرفه
 )ميليون ريال(

 90.1 264.7 402  عسلويه-بوشهر  عمران و توسعه-2سايت اداري
 14.8 177 213.8  عسلويه-بوشهر  خدمات شهري-2سايت اداري
 3.6 113.8 141.8  عسلويه-بوشهر HSEاختمان  س-2سايت اداري

 6.5 182.6 187.9  عسلويه-بوشهر  گمرك و نقليه
 3.2 218 304  عسلويه-بوشهر  واحد بازارچه8

 6.5 546.2 730.5  عسلويه-بوشهر ترمينال فرودگاه
 14.1 116.2 136.7  عسلويه-بوشهر پرديس ورزشي
 6.3 161 173.7  عسلويه-بوشهر 2كمپ مسكوني 
 42.8 55.2 68.5  عسلويه-بوشهر 4كمپ مسكوني 
 20.0 162.4 219 تهران مركزي چهارم
 5.2 126.6 194 تهران مركزي پنجم
 8.4 137 173 تهران مركزي ششم
 3.6 68.8 76.4 تهران مركزي هفتم
 11.2 205.2 281 تهران مركزي هشتم
 12.0 17 28.7 تهران مركزي دهم

 15.7 96.3 109.1 تهران ساختمان الله
 7.8 59.1 87.4 تهران ساختمان جسكو

 1086.2 632 825 تهران مركزي اول
 89.9 722 1007 تهران مركزي جديد
 315.0 223.7 611.1 تهران مركزي پخش
 302.3 869.6 1086.9 تهران ساختمان بهار
 141.0 228.2 333.4 تهران ساختمان دوم

 130.3 333.1 459.8 تهران ساختمان ايرانشهر
 18.0 400.4 799.5 تهران ساختمان خاقاني

 106.7 296.3 402.8 تهران مجتمع آموزشي ونك

 211.5 423.4 852.3 تهران مجتمع آموزشي فني

 52.9 228.2 388.5 تهران ساختمان سرو

 55.5 301.7 472.1 تهران  ساختمان گيشا

 17.9 282.6 429.4 تهران ساختمان ميرداماد
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هاي نمونه مميزي شده جويي در ساختمان مقادير مصرف ساليانه انرژي و پتانسيل صرفه: )9-30(جدول 
   ادامه...   )1(توسط وزارت نفت

  شهر ساختمان
  مصرف واقعي 

/ مترمربع/ ساعتكيلووات(
 )سال

  مصرف استاندارد 
/ مترمربع/ ساعتكيلوات(

 )سال

جويي پتانسيل صرفه
 )ميليون ريال(

 58.6 256.9 453.1 بابلسر شي بابلسرمجتمع آموز
 63.4 280.5 442.9 تهران شركت نفت خزر

 315.0 223.7 611.1 تهران مركزي پخش
 9.0 146.34 296.76 تهران ساختمان آموزش زبان
 1.6 82.34 140.24 تهران ساختمان انجمن نفت
 3.1 208.02 448.04 تهران ساختمان پاسداران
 28.3 324.33 733.62 انتهر ساختمان تند گويان

 28.1 159.11 316.56 تهران آوريساختمان فن
 1.7 117.34 355.6 تهران ساختمان مشاوره
 7.7 214.3 469.95 تهران ساختمان بسيج

 18.1 197.9 454.53 تهران ساختمان حسابرسي
 4.2 178.59 430.01 تهران ساختمان مهد كودك
 19.4 201.11 341.06 تهران ساختمان مهمانسرا

 19.4 281.31 448.34 تهران پاركينگ شيراز
 12.6 405.72 997.47 تهران دانشكده نفت تهران

 3.9 240.51 583.08 تهران خوابگاه دانشكده تهران
 6.4 195.57 436.65 تهران خوابگاه دانشكده نفت
 1.2 204.94 381.45 تهران 2كانكس جنب باشگاه 

 1.5 117.96 216.6 نتهرا مركز تحقيقات دانشكده
 174.0 245 605 محمود آباد برج شقايق

 444.0 290 707 محمود آباد برج الله
 440.0 287 697 محمود آباد برج نرگس
 144.0 221 543 محمود آباد برج ياس

 0.8 459 789 محمود آباد )يك خوابه(ويالي عادي 

دو خوابه بدون (ويالي عادي 
 )آشپزخانه

 1.0 451 788 محمود آباد

دو خوابه بدون (ويالي عادي 
 )آشپزخانه

 1.9 484 869 محمود آباد

 5.0 416 584 محمود آباد )يك طبقه (VIPويالي 

 4.9 395 531 محمود آباد )دوبلكس (VIPويالي 

 4617.9 - -  جمع 
ساعت جويي به واحد كيلووات جهت محاسبه پتانسيل صرفهگردد كه مصرف گازهاي مذكور شامل مميزي مصرف برق و گاز ميمميزي انرژي در ساختمان) 1

  .تبديل شده است
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االجرا در سراسر كشور است و بر هر مقررات ملي ساختمان داراي اصول مشترك و يكسان الزم: قوانين ساختمان
سي و تقويت بنا گونه عمليات ساختماني نظير تخريب، احداث بنا، تغيير در كاربري بناي موجود، توسعه بنا، تغيير اسا

مطابق قانون نظام مهندسي كشور مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در . باشدحاكم مي
  . ها بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي استطراحي و اجراي تمامي ساختمان

ور، نفـت، صـنايع و معـادن، نيـرو،          كش  قانون برنامه سوم توسعه متشكل از نمايندگان وزراي        121ماده  » د«كميته بند   
ريزي و نظارت راهبردي نهاد رياست جمهوري و رياست سازمان نظام مهندسي سـاختمان بـا مـسئوليت وزيـر                معاونت برنامه 

صـرفه جـويي در مـصرف    ( مقررات ملي ساختمان 19بندي اعمال ضوابط و مقررات مبحث      مسكن و شهرسازي، جدول زمان    
را با توجه به امكانات اقتصادي و فني، نيروهاي متخصص و مـصالح مـورد نيـاز تنظـيم و                    ) دولتيهاي غير انرژي در ساختمان  

از آنجايي كه رعايت ضوابط و مقـررات موضـوع ايـن مبحـث مـستلزم بـه كـارگيري محـصوالتي از قبيـل                         . ابالغ نموده است  
، عـايق كـاري   PVCيـك، چـوبي و يـا    هـاي ترمـال بر  كاري ديوارهاي خارجي ساختمان، نصب شيشه دو جداره با قـاب   عايق
كننـده موضـعي نظيـر شـيرهاي        هـاي كنتـرل   گـرم، نـصب سيـستم     هاي تأسيسات و سيـستم توليـد آب       هاي هوا، لوله   كانال

و   گيري دمـاي محـيط  هاي كنترل مركزي هوشمند و مجهز به سنسور اندازهترموستاتيك بر روي رادياتورها و نصب سيستم   
و توليد اين محـصوالت در       بندي اعمال تدريجي مقررات مذكور متناسب با تأمين       د، برنامه زمان  باشهاي مخصوص مي  پروفيل

باشـد  هايي است كـه مـصرف انـرژي در آنهـا بيـشتر مـي      بندي اولويت با استان  همچنين در برنامه زمان   . نظر گرفته شده است   
ها ابتـدا   در هر يك از استان    . يابدها گسترش مي  ستاندر مراحل بعد رعايت ضوابط به مابقي ا       ). هاي سردسير و گرمسير   استان(

. گيرنـد هاي ديگر استان مشمول طرح قرار مـي       هاي تابعه و در مرحله بعد تمام بخش       مراكز استان و سپس شهرها و شهرستان      
  : باشدبندي چهار گروه زير ميها از نظر سطح زيربنا، در برنامه زمانمبناي تقسيم بندي ساختمان

   مترمربع100 – 200بين ) ج        )< 600( متر مربع 600التر از با) الف
  1)> 100( متر مربع 100كمتر از ) د         متر مربع 200 – 600بين ) ب

ريزي خاص با توجه به تجميع امكانات در تهران به ويژه به لحاظ اقتصادي، تهران و شهرهاي تابعه مشمول برنامه
هاي اقليمي يك استان در نظر گرفته نشده و مبناي برنامه تقسيم بندي ي، تفاوتبنددر برنامه زمان. اندقرار گرفته

  .باشندها مياقليمي مراكز استان
  : باشند به شرح زير مي86 در مقررات ملي ساختمان نسبت به سال 87تغييرات اعمال شده در سال 

 . واهند داشت هيچ تغيير نخ86 نسبت به سال 87مقررات در سال : هاي گروه الفاستان –

 مترمربع مشمول مقررات ملي 100 ساختمان باالي 86ها در سال در مراكز شهرستان: هاي گروه باستان –
 . ها ملزم به رعايت اين قوانين خواهند بود كليه ساختمان86اند، در حالي كه در سال  بودهساختمان

 مترمربع ملزم به رعايت مقررات 100باالي هاي  ساختمان86ها در سال در مراكز استان: هاي گروه جاستان –
 86ها، در سال در مراكز شهرستان. ها تعميم يافته است اين مقررات به كليه ساختمان87اند كه در سال بوده

 هاي به ساختمان87اند كه اين قانون در سال  مترمربع مشمول مقررات قرار گرفته200هاي باالي ساختمان
 
  .  تدوين خواهد گرديد1392هاي بعد از براي سال)  متر مربع100كمتر از (بندي صرفه جويي انرژي براي گروه د برنامه زمان) 1
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 . افته است متر تغيير ي100باالي 

 مترمربع مشمول مقررات 600هاي باالي  ساختمان86هاي گروه ج در سال همچنين در باقيمانده شهرهاي استان
  . است متر مربع تغيير يافته200هاي باالي  به ساختمان87اند كه در سال بوده

  
  ها از نظر ميزان مصرف انرژي مورد نياز گروه بندي استان ) :9-31(جدول 
 هانام استان نياز به انرژي گروه 

 هرمزگان، بوشهر، آذربايجان شرقي، چهارمحال و بختياري، اردبيل، آذربايجان غربي، همدان، خوزستان و زنجان  زياد الف
  اصفهان، سمنان، كردستان، قزوين، كرمان، كرمانشاه، مركزي، فارس، ايالم، خراسان شمالي، خراسان جنوبي و خراسان رضوي  متوسط ب
 لرستان، گيالن، قم، گلستان، مازندران، سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد و  يزد  كم  ج

  
  هاي بخش غير دولتيجويي در مصرف انرژي در ساختمانبندي صرفهبرنامه زمان) : 9-32(جدول 

  )مترمربع( 
 هاي گروه جمتراژ ساختمان در استان هاي گروه بمتراژ ساختمان در استان   گروه الفهايمتراژ ساختمان در استان

  سال
متراژ ساختمان 

در تهران و 
  شهرهاي تابعه

مراكز 
 استان

مراكز 
 شهرستان

باقيمانده 
 شهرها

مراكز 
 استان

مراكز 
 شهرستان

باقيمانده 
 شهرها

مراكز 
 استان

مراكز 
 شهرستان

باقيمانده 
 شهرها

1382  > 1000 600 - - - - - - - - 

1383  > 600 > 200 > 600 - > 600 - - - - - 

1384  (1) > 100 > 200 > 600 > 200 > 600 - > 600 - - 

1385  (1) (1) > 100 > 200 > 100 > 200 > 600 > 200 > 600 - 
1386  (1) (1) (1) > 100 (1) > 100 > 200 > 100 > 200 > 600 
1387  (1) (1) (1) > 100 (1) (1) > 200 (1) > 100 > 200 
1388  (1) (1) (1) (1) (1) (1) > 100 (1) > 100 > 200 
1389  (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) > 100 
1390  (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) > 100 
1391  (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) 
1392  (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) 

             .  ها تمامي ساختمان) 1
  . شوندآوري جديد ساخته ميهايي كه در روستاها با فنساختمان) 2

  
شود و اين هاي ساختمان مي مقررات ملي ساختمان سبب افزايش هزينه19اكثر مردم بر اين باورند كه اجراي مبحث 

 اوليه ساخت را كاهش هايدر حاليست كه چنانچه اين مبحث در ساختمان به درستي اجرا گردد، عالوه بر اينكه هزينه
كننده نيز برداري و مصرف انرژي ساختمان، براي مصرفهاي بهرههاي انجام شده در هزينهجوييدهد، با توجه به صرفه مي

كاري ها، عايقكاري سيستم تأسيسات و لوله  مقررات ملي ساختمان كه شامل عايق19با اجراي مبحث . سودآور خواهد بود
هاي ساختمان افزوده باشد، كمتر از پنج درصد به هزينههاي دو جداره استاندارد مي و نصب پنجرهجداره خارجي ساختمان

 درصد به نسبت 40توان تا شود ولي از طرف ديگر ظرفيت سيستم سرمايش و گرمايش مورد نياز ساختمان را ميمي
ها را در اين كه باز به نوبه خود كاهش زياد هزينهكوچكتر انتخاب كرد گردد يهايي كه اين مقررات در آنها اجرا نمساختمان
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 اصول اوليه مهندسي رعايت شود، عالوه بر ايجاد ،ساختماناجراي بنابراين چنانچه در طراحي و . شودقسمت شامل مي
  . شود ميهاي اوليه نيزفضاي مناسب براي زندگي ساكنين و افزايش سطح رفاه جامعه، سبب كاهش هزينه

جويي، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط  دولت به منظور اعمال صرفه: ساختماناستانداردهاي
. زيست در بخش ساختمان، اقداماتي در خصوص تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با انرژي انجام داده است

ها ملزم به رعايت اين يندها و سيستمكنندگان، توليدكنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات، فرآبه طريقي كه كليه مصرف
اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو، وزارت نفت، مؤسسه معيارهاي مذكور توسط كميته. مشخصات و معيارها باشند

و سپس هيأت گردد ياستاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين م
 در زمينه 1387فهرست استانداردهاي تصويب شده در سال .  معيارها را تعيين خواهد نمودوزيران نحوه تصويب اين
  :باشدساختمان به شرح زير مي

  :هاي دو يا چند جدارهشيشه
  تعيين برگشت حرارتي- ها براي توليد درها و پنجرهPVC-Uهاي پروفيل –

 شكل Tها و اتصاالت جوش گوشه تعيين مقاومت - هابراي توليد درها و پنجره PVC-Uهاي پروفيل –

 150 تغييرات ظاهري پس از قرار گرفتن در معرض دماي -ها براي توليد درها و پنجرهPVC-Uهاي پروفيل –
 درجه سلسيوس

  :اي ساختماناي و پنجرهاي پردههدرها و و ديواره
  آب بندي رده بندي–ها استاندارد درها و پنجره –

 تعيين ضريب انتقال حرارت با روش محفظه -هاي بيرونيها و كركرهپنجرهاستاندارد عملكرد حرارتي درها،  –
 ها چارچوب : 2 قسمت –گرم 

  : هاي حرارتي ساختمانهاي عايقفرآورده
 ) PF(اي فوم فنلي كارخانه –

 ) XPS(اي فوم پلي استايرن اكسترود شده كارخانه –

 هاي آماري براي كنترل كيفيت مصالح و اجزاي ساختماني روش –

  آزمون مقياس متوسط– قسمت اول -آزمون واكنش در برابر آتش براي نماها –

 )ICB(اي چوب پنبه منبسط كارخانه –

 )WF(اي الياف چوب كارخانه –

 ) EPS(اي پلي استايرن منبسط كارخانه –

 هاي باز و بسته مصالح صلب  تعيين درصد حجمي سلول–هاي سلولي پالستيك –

 ) WW(اي پشم چوب كارخانه –

  ارزيابي انطباق–كاري حرارتي هاي عايقوردهفرآ –

 هاويژگي) CG(اي شيشه سلولي كارخانه –
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اي و متصل  هاي فله فرآورده– )EV(كاري حرارتي تشكيل شده در جا از ورميكوليت متورق هاي عايقفرآورده –
 شده قبل از نصب

 هاي نصب شده  فرآورده) EP(كاري حرارتي تشكيل شده در جا از پرليت منبسط هاي عايقفرآورده –

اي و متصل شده  فله هاي فرآورده) EP(كاري حرارتي تشكيل شده در جا از پرليت منبسط هاي عايقفرآورده –
 قبل از نصب 

 هاي نصب شده فرآورده–) EV(كاري حرارتي تشكيل شده در جا از ورميكوليت متورق هاي عايقفرآورده –

 ) ETICS(هاي مركب عايق خارجي تعيين مقاومت در برابر فرورفتگي سامانه –

 ) ETICS(هاي مركب عايق خارجي تعيين مقاومت در برابر ضربه سامانه –

 ) ETICS(  آزمون بلوك اسفنجي-هاي كامپوزيت عايق خارجي تعيين مقاومت بيرون كشيدن سامانه –

  مقادير طراحي جدول بندي شده–خواص حرارتي، رطوبتي  –

هاي براي فرآورده:  بخش اول–شكل داده شده در محل ) LWA(بسط شده هاي سنگدانه سبك رس من فرآورده –
 اي قبل از نصبفله

 استايرن منبسط شده  بر اساس پلي)ETICS(هاي حرارتي بيروني  هاي مركب عايق سيستم –

 براساس پشم معدني ) ETICS(خارجي  هاي مركب عايق سيستم –

  اندازه گيري جذب صدا محيط–آكوستيك  –

در راستاي اجرايي نمودن بخشنامه ابالغي توسط معاون اول  :1387م شده توسط وزارت نيرو در سال اقدامات انجا
 درصدي در 10جويي  هاي دولتي در خصوص صرفه ها، نهادها، مؤسسات و شركتها، سازمان جمهور به كليه وزارتخانه رئيس

 فاز 1387اي عمومي و دولتي وزارت نيرو از سال هسازي سيستم روشنايي ساختمانمصرف آب، برق و انرژي، پروژه بهينه
 ساختمان 3000بدين منظور اطالعات مربوط به روشنايي، سرمايش و گرمايش حدود . اول اقدامات خود را آغاز نموده است

  : گرددجويي روشنايي آنها مشخص شده است كه به شرح زير ارائه مي آوري و پتانسيل صرفه دولتي جمع
  كيلووات92200: هاي بازديد شدهيستم روشنايي ساختمانكل توان مصرفي س –

  كيلووات12500: هاي بازديد شده اي ساختمانهاي هالوژن و رشتهتوان مصرفي المپ –

هاي  هاي كم مصرف در ساختماناي با المپهاي هالوژن و رشتهصرفه جويي تواني حاصل از جايگزيني المپ –
  كيلووات10000) : يي المپبا حفظ سطح شدت روشنا(شده بازديد 

 ساعت در سال مگاوات184000: هاي بازديد شده كل برق مصرفي سيستم روشنايي ساختمان –

 ساعت در سال مگاوات25000: هاي بازديد شده اي ساختمانهاي هالوژن و رشتهكل برق مصرفي المپ –

هاي بازديد ي كم مصرف در ساختمانهااي با المپهاي هالوژن و رشتهصرفه جويي حاصل از جايگزيني المپ –
 ساعت در سال مگاوات20000) : با حفظ سطح شدت روشنايي المپ(شده 

هاي تحت پوشش هر شركت   در بعضي از ساختمان87 و 86هاي همچنين مصارف برق در شش ماهه اول  و دوم سال
به مقايسه ميزان مصرف برق ) 9-33(ل جدو. اي براي كاهش يا افزايش مصارف آنها انجام شدتوزيع مشخص و مقايسه

  . ه هر استان پيش و پس از اجراي راهكارهاي مرحله اول پرداخته استددومحهاي بازديد شده در ساختمان
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  هاي بازديد شده در محدوده هر استان ه ميزان مصرف برق ساختمانس مقاي: )9-33(جدول 

 نام شركت توزيع
هاي تعداد ساختمان
  بازديد شده

شش ماهه دوم سال مصرف 
 )ساعتكيلووات( 1386

مصرف شش ماهه دوم سال 
 )ساعتكيلووات( 1387

درصد كاهش يا 
 افزايش مصرف

 11.6- 1321366 1494049 42 آذربايجان شرقي

 15.7- 4892318 5803291 48 آذربايجان غربي
 10.6- 6687282 7483302 109 اردبيل

 1.1 160515 158722 64 استان اصفهان
 9.7- 26744417 29621517 96 رستان اصفهانشه

 15.3- 11816751 13948076 76 اهواز
 6.1- 865773 921708 52 ايالم

 5.7- 1598194 1694138 25 بوشهر
 11.4- 8646903 9758079 29 تبريز

 16.5- 1951028 2337035 46 نواحي استان تهران
 21.5- 14262915 18160244 90 غرب استان تهران

 - - - - ران بزرگته
 5.2- 999098 1053525 29 چهارمحال و بختياري

 8.3 873704 806985 36 خراسان شمالي
 22.1 4059993 3324049 55 خراسان جنوبي
 3.8- 1970537 2047967 36 خراسان رضوي

 18.9- 1084726 1338316 36 خوزستان
 3.2- 12542449 12958570 9 زنجان
 1.1 3167511 3131700 57 سمنان

 10.3- 11568596 12893130 48 سيستان و بلوچستان
 12.6 4012618 3564085 101 برق شيراز

 52.7 792389 518765 44 فارس
 25.1- 4234120 5650385 46 قزوين

 2.8- 3539938 3641792 49 قم
 31.7- 4726965 6921579 41 كردستان

 3.3- 1110832 1148448 90 جنوب كرمان
 5.0 2178190 2075063 62 كرمانشمال 

 5.0- 5084939 5353934 52 كرمانشاه
 - - - -  گلستان
 3.2- 1199856 1239655 89 گيالن

 7.1 763473 712817 20 كهگيلويه و بوير احمد
 13.5- 3568097 4127129 49 لرستان

 18.3 26084468 22046035 77 مازندران
 10.4- 771094 860285 57 غرب مازندران
 0.6- 444924 447830 24 استان مركزي

 1.3- 526410 533317 65 مشهد
 9.6- 2402043 2656959 35 همدان

 0.5 2232130 2221546 89  هرمزگان
 9.2 9309039 8522392 56 استان يزد

 6.5- 188195601 201176419 2029  جمع 
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هاي استانداري و ساختمان( ساختمان در كل كشور 62انجام خواهد شد،  88در فاز دوم اجراي بخشنامه كه در سال 

انتخاب و پس از انجام مميزي اوليه راهكارهاي كم هزينه سيستم روشنايي نظير )  توزيع در هر استانهايشركتيكي از 

راندمان  8Tت هاي فلورسننصب باالست الكترونيكي، نصب سيستم كنترل هوشمند روشنايي ساختمان و جايگزيني المپ

جويي در مصرف  درصد صرفه40 تا 30شود كه با اعمال اين راهكارها بين ميمعمولي در آنها اعمال  12Tو  10T به جاي باال

  . خواهد شدحاصل ها برق سيستم روشنايي ساختمان

هاي دولتي كشور تعميم داده شود و در  پس از اين مرحله در نظر است اجراي راهكارهاي فوق به كليه ساختمان

گرمايش و سرمايش در كل  سازي سيستم  بهينه،سنجيسنجي و امكانبعدي پس از انجام مطالعات پتانسيلمراحل 

  .هاي كشور انجام شودساختمان

هاي دولتي كل كشور اجرا گردد، با توجه به چنانچه راهكارهاي فاز اول و دوم پروژه در ساختمانگردد ميبيني پيش

 مگاوات و برق مصرفي سيستم 1900هاي دولتي در كشور كه در حدود تمانتوان مصرفي سيستم روشنايي كل ساخ

هاي  جويي حاصل از جايگزيني المپساعت در سال است، صرفه گيگاوات3800هاي دولتي كشور كه روشنايي كل ساختمان

 مگاوات 190 عرضه ساعت در سال، معادل تواني در نقطه گيگاوات380هاي كم مصرف در حدود اي با المپهالوژن و رشته

جويي حاصل از اجراي راهكارهاي فاز دوم پروژه در همچنين صرفه.  مگاوات خواهد بود240و معادل تواني در نقطه توليد 

 مگاوات و معادل تواني در 760ساعت در سال، معادل تواني در نقطه عرضه  گيگاوات1500هاي دولتي كشور كل ساختمان

 .    هد بود مگاوات خوا1000نقطه توليد 

سازي در بخش ساختمان وزارت نفت در راستاي بهينه :1387اقدامات انجام شده توسط وزارت نفت در سال 

  :باشدهاي انجام شده آن وزارتخانه به شرح زير مياقداماتي را به انجام رسانده كه فهرست برخي از پروژه

 راه اندازي آزمايشگاه تجهيزات نفت سوز –

 هاي شركت ملي نفت ايرانانمميزي انرژي ساختم –

  شهرستان مشهد، فيروزآباد و آشخانه3هاي كشور از جمله سازي در شهرداريطرح اقدامات بهينه –

 سازيطرح راهكارهاي تشويقي به منظور تعميق فرهنگ بهينه –

  مقررات ملي ساختمان19آموزش مبحث  –

 ورخانهستگاه سيستم كنترل هوشمند موتد 3000اندازي توليد، نصب و راه –

  هزار عدد شير ترموستاتيك رادياتور به چرخه تأسيسات كشور900ورود  –

  اند مند شدهكه از يارانه سود تسهيالت بهرهساختماني  پروژه 4برداري از بهره –
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  بر خانگي  بخش استاندارد تجهيزات انرژي- 4-9
 است كه بيشترين توجه را به خود هاييانرژي به دليل نقش محوري خود در رشد و توسعه اقتصادي، يكي از بخش

اين راستا طي چند دهه  در. گردديهاي اصلي در هر كشوري محسوب ماختصاص داده و تأمين و كاربرد آن جزو اولويت

زيست، تحوالت بسياري در اين بخش صورت گذشته به منظور دستيابي به فضايي امن، راحت، مطمئن و منطبق با محيط

ين، مقررات و استانداردها، از سويي موجب دستيابي به اهداف فوق و از سويي ديگر، گامي مؤثر تدوين قوان. گرفته است

تواند در بر خانگي ميها و قوانين در زمينه تجهيزات انرژيبكارگيري اين سياست. وري انرژي خواهند بوددر باالبردن بهره

همچنين اين مقررات و . رفي است، مؤثر باشدهاي مصترين بخشبهينه كردن مصرف اين بخش كه يكي از پرمصرف

  .باشندهاي غيركارا از بازار مصرف نيز ميآورياستانداردها، ابزارهاي مؤثري براي حذف تجهيزات و فن

جويي انرژي وزارتين نيرو و نفت در راستاي بررسي و تعيين ميزان برق و سوخت مصرفي هاي ملي صرفه آزمايشگاه

  .اندي و با هدف تعيين معيار مصرف انرژي اين وسايل طراحي و احداث گرديدهبر خانگتجهيزات انرژي

استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته معيار مصرف انرژي متشكل از پنج عضو حقوقي وزارت نيرو، وزارت نفت، 

يربط نظير هاي ذسازمان حفاظت محيط زيست، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و حسب مورد وزارتخانه

الزم به ذكر است كه اين . گردديوزارت صنايع و معادن، راه و ترابري و غيره تعيين و زمان اجباري شدن آن اعالم م

به سازندگان اين استانداردها پس از تدوين در كميته توسط مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تصويب و 

هاي ويژه و اخذ رده انرژي، برچسب انرژي  از تست در آزمايشگاهمحصوالت توليدي پس .گرددميابالغ محصوالت 

هاي برچسب. كنندگان قرار خواهد گرفتبدين ترتيب اطالعات الزم برحسب مورد در اختيار مصرف. كننددريافت مي

ابي محصول و با تواند با مقايسه رده انرژي اكتسكننده ميباشند به نحوي كه مصرفاي ميانرژي در ايران از نوع مقايسه

  . هاي مختلف انرژي، محصول مورد نظر خود را انتخاب نمايدتوجه به معيار مصرف انرژي بين رده
بر خانگي به تصويب رسيده  تا كنون استاندارد مصرف انرژي در مورد برخي از تجهيزات انرژي:اقدامات وزارت نيرو

نداردهاي مصوب و ابالغ شده وزارت نيرو مربوط به يخچال، استا. و نصب برچسب انرژي براي آنها الزامي گرديده است
فريزر، يخچال و فريزر، كولر گازي، چيلر، ماشين لباسشويي اتوماتيك، اتوبخار و اتوي خشك خانگي، سماور برقي و 

ك فاز هاي صنعتي سانتريفيوژي، موتورهاي تها، كولر گازي اسپليت، جاروي برقي، پمپهاي الكتريكي، فنخانگي، المپ
، موتورهاي سه فاز، يخچال ويتريني و )موتورهاي فن، موتورهاي ماشين لباسشويي، موتورهاي صنعتي و موتور كولر(

هاي تهويه مطبوع، هواسازها و برخي از تجهيزات اداري شامل هاي خنك كن، دستگاههاي خانگي، برجتجاري، بادزن
هاي برقي، اتوهاي  بازنگري استاندارد و برچسب مصرف انرژي در آبگرمكنوبوده رايانه، چاپگر، نمايشگر، اسكنر و دورنگار 

استانداردهاي مصوب و ابالغ ) 9-34(جدول . برقي، كولرهاي آبي و كمپرسورهاي هرمتيك خانگي به اتمام رسيده است
  . دهدبر را ارائه ميشده وزارت نيرو مربوط به برخي از تجهيزات انرژي
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   1387ردهاي مصوب و ابالغ شده برخي از تجهيزات انرژي بر خانگي براساس بازده انرژي در سال استاندا) : 9-34(جدول 
 )1 ( بازنگري-كولرهاي آبي   رتبه

A EER ≥(0.00093 ×  هوادهي كولر  [m3/ hr]+ 43.02) 

B (0.00085 × هوادهي كولر  [m3/ hr]+ 39.33) ≤ EER < (0.00093 × هوادهي كولر  [m3/ hr]+ 43.02) 

C (0.00077 ×هوادهي كولر  [m3/hr]+35.64) ≤ EER < (0.00085 ×  هوادهي كولر  [m3/hr]+39.33) 

D (0.00069 ×هوادهي كولر   [m3/hr]+31.95) ≤ EER < (0.00077 × هوادهي كولر  [m3/hr]+ 35.64) 

E (0.00061× هوادهي كولر [m3/hr] + 28.27) ≤ EER < (0.00069 × هوادهي كولر  [m3/hr]+ 31.95) 
F (0.00053 ×  هوادهي كولر [m3/hr]+ 24.58) ≤ EER < (0.00061 × هوادهي كولر [m3/hr] + 28.27) 
G (0.00045 × هوادهي كولر [m3/hr]+ 20.89) ≤ EER < (0.00053 × هوادهي كولر [m3/hr] + 24.58) 

 )2( فلزي هاي هواساز مركزي با فيلتردستگاه) I(شاخص مصرف انرژي   رتبه

A I  ≤ 604 
B 604 < I ≤ 1208 
C 1208 < I ≤ 1811 
D  1811 < I ≤ 2415 
E 2415 < I ≤ 3019 
F 3019 < I ≤ 3623 
G  3623 < I ≤ 4227 

 ايو فيلتر كيسه)  2(هاي هواساز مركزي با فيلتر فلزي دستگاه) I(شاخص مصرف انرژي   رتبه

A I  ≤ 732 
B  732 < I ≤ 1463 
C 1463 < I ≤ 2195 
D 2195 < I ≤ 2926 
E 2926 < I ≤ 3658 
F 3658 < I ≤ 4389 
G 4389 < I ≤ 5121 

)3(  اصالحيه–هاي محوري خانگي بادزن  گروه بازده انرژي   (E) شاخص بازده انرژي  

A E >5.54 LnE (m3/hr)-17.22 
B  5.04 Ln( هانهوادهي بادز   [m3/hr]) - 15.84 ≤ E < 5.54 Ln( هانادهي بادزهو  [m3/hr]) - 17.22  
C 4.55 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr])  - 14.45 ≤ E < 5.04 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr]) - 15.84 
D  4.05 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr])  - 13.07 ≤ E < 4.55 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr]) -14.45 
E 3.55 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr]) -11.68 ≤ E < 4.05 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr]) 13.07  
F 3.05 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr]) -10.30 ≤ E < 3.55 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr]) 11.68 
G 2.55 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr]) -8.91 ≤ E < 3.05 Ln( هانهوادهي بادز  [m3/hr]) 10.30  

)E < 2.55 Ln مردود هانهوادهي بادز  [m3/hr])-8.91 

  EER  )1 = (kw)ظرفيت سرمايش محسوس   / (kw)توان مصرفي كولر 
2 (I : شاخص مصرف انرژي عبارتست از نسبت ظرفيت دهي استاندارد دستگاه نمونه به توان ورودي استاندارد موتور فن تقسيم بر بازده استاندارد كويل دستگاه .  

 E=(m3/hr/W)  ) 3 شاخص بازده انرژي
  

شويي و ساير جويي در تجهيزات برقي مانند يخچال، ماشين لباسپتانسيل صرفه نيز به ارائه) 9-35(دول ج
  . پردازدتجهيزات انرژي بر خانگي مي
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   1388بر خانگي تا سال جويي انرژي در تجهيزات انرژيبيني ميزان صرفه پيش: )9-35(جدول 
  نام تجهيزات  سال تصويب استاندارد

 بازنگري شده قبلي

جويي انرژي زان صرفهبيني ميپيش
  )ساعت بر سالگيگاوات(

بيني پيك پيش
  )مگاوات(ساليانه 

 11 233 1383 1377  فريزر و يخچال فريزر-يخچال 
 1 8 - 1378 پمپ هاي سانتريفيوژي

 1 7 - 1378 )خانگي و تجاري(سماور برقي 
 0.5 4 1381 1379 اتو برقي

 0.65 4.5 - 1379 بخاري برقي
 21 130 - 1379 الكترو موتورهاي تكفاز

 2.6 22 - 1380 ماشين لباسشويي اتوماتيك
 21 130 - 1380 الكتروموتورهاي سه فاز

 2 8 - 1380  چيلر تراكمي
 4.25 34 - 1381 كولر گازي پنجره اي

160= ي دوم بهبود المپ رشته اي سناريو - 1381 المپ الكتريكي 311 565= سناريوي اول جايگزيني المپ كم مصرف   88 
 4.5 19 - 1385 يخچال هاي ويتريني
 18 144 - 1386 كولر گازي اسپليت

 29 124 - 1386 جارو برقي
 5 22 - 1386  )دمنده ها و مكنده ها و بادزن ها(فن ها 

 0.033 0.22 - 1386 تجهيزات اداري و رايانه ها
 6 30 1386 1379 آبگرمكن برقي ذخيره اي

 2.3 42 1386 1380 كمپرسورهاي هرمتيك خانگي
 0.8 5.2 - 1385 فن كويل

 8 36 - 1387 پكيج تهويه مطبوع
 13 87 1387 1381 كولر آبي
 4 17 - 1387 هواساز

 3.7 15.3 - 1387  برج خنك كن 
  

دار،  گازسـوز دودكـش    هـاي وزارت نفت نيز تاكنون استانداردهاي برچسب انرژي را در بخـاري           :اقدامات وزارت نفت  
دار گـازي و بخـاري گـازي بـدون دودكـش بـه تـصويب رسـانده كـه                    هاي مخزن آبگرمكن گازي فوري ديواري، آبگرمكن    

  .  موجود است1استانداردهاي آن در تارنماي دفتر برنامه ريزي كالن برق و انرژي
  . نمايدبر خانگي را ارائه مييتقاضاي ساليانه و توليد داخلي برخي از تجهيزات گازسوز انرژ) 9-36(جدول 

  
   تقاضاي ساالنه و توليد داخلي برخي تجهيزات انرژي بر خانگي : )9-36(جدول 

 نام دستگاه
  راندمان دستگاه 

 )درصد(
تعداد تقاضاي ساالنه 

 )هزار(
درصد توليد 

  داخلي
هاي تعداد شركت

 توليدكننده

 40 < 95 < 800 65 بخاري گازسوز دودكش دار
 10 < 95 < 250 90 ازسوز بدون دودكش بخاري گ

 10 < 95 < 250 95 آبگرمكن گازسوز فوري ديواري

 
  www://pep.moe.org.ir: ريزي كالن برق و انرژيآدرس تارنماي دفتر برنامه)  1



          

  

  

 1387ترازنامه انرژي سال  316

  

  

بر خانگي مانند بخاري جويي تجهيزات انرژيتوان در ميزان پتانسيل صرفهبا توجه به استانداردهاي انرژي، مي 
گي، ديگ، مشعل، تجهيزات دار، پكيج خاندار، آبگرمكن گازي فوري ديواري، آبگرمكن گازي مخزنگازي دودكش

بندي انرژي در البته اين افزايش راندمان با توجه به رتبه.  درصد افزايش راندمان ايجاد كرد15سرمايشي جذبي تا حداقل 
  .تجهيزات مختلف متفاوت خواهد بود

  
   ارتقاء كارايي انرژي در جانب عرضه - 5-9

اي به عنوان نمونه. ستاي ارتقاء كارايي انرژي انجام داده استهاي اخير اقدامات متعددي را در راوزارت نيرو در سال
ها، توليد همزمان برق و حرارت، توليد برق توان به اجراي طرح افزايش كارايي و بهينه سازي نيروگاهاز اين اقدامات مي

  . مجاز اشاره نمودهاي توزيع و كاهش مصارف غير ، بهينه سازي شبكههاي انبساطيبدون سوخت از طريق نصب توربين
هاي گذشته ها، طي سالسازي نيروگاهدر راستاي افزايش كارايي و بهينه :هاافزايش كارايي و بهينه سازي نيروگاه

در واحدهاي متعددي از جمله نيروگاه قم، شهيد رجايي، منتظر قائم، ) فاگ و مديا(كن تبخيري هاي خنكسيستم
 نيز جهت 87در سال . برداري است نصب شده كه در حال حاضر در حال بهرهزاهدان، ري، سيكل تركيبي فارس و يزد

ها دو سيستم خنك كن بر روي دو واحد نيروگاه قائن نصب شده كه عملكرد آن در افزايش توان و بهبود راندمان نيروگاه
  . گرددميارائه ) 9-37(جدول 

  
  1387هاي گازي و سيكل تركيبي در سال سازي نيروگاهعملكرد اجراي طرح افزايش كارايي و بهينه) : 9-37(جدول 

شرايط محيطي و حداكثر افزايش توان علمي واحدها در 
  ) طبق قرارداد(تابستان 

  عنوان پروژه   شرايط محيطي 

  دما 
 )گراددرجه سانتي(

  رطوبت نسبي 
 )درصد(

حدود ميزان افزايش 
  )مگاوات(توان هر واحد 

  ه ژوضعيت پرو

         :قائننيروگاه 
 خنك كاري تبخير هواي ورودي      -

 1 واحــد -)Media(بــه كمپرســور 
 هيتاچي

45 15 1.5 
ــمت    ــستم در يـــــك ســـ سيـــ

filterhouse نـــصب شـــده و در 
 برداري استحال بهره

 خنك كاري تبخير هواي ورودي      -
 2 واحــد -)Media(بــه كمپرســور 

  هيتاچي
45 15 2 

ــمت    ــستم در يـــــك ســـ سيـــ
filterhouseو در  نـــصب شـــده 

 برداري استحال بهره

  
 به تصويب رسيده و  به 1387در سال » هاي حرارتي كشورنامه مميزي انرژي در نيروگاهتدوين نظام«همچنين پروژه 

امه انرژي در برگيرنده نمنظا. هاي تحت پوشش ابالغ گرديده استاي جهت اجرا در نيروگاههاي برق منطقهكليه شركت
هاي مختلف شامل سيكل بخار، سيكل گاز، هاي حرارتي برق با تكنولوژيي و مميزي انرژي در نيروگاهمباحث مرتبط با انرژ

هاي مميزي، وظايف اساسي، لزوم پياده سازي ضرورت. باشدسيكل تركيبي و واحدهاي همزمان توليد برق و گرما مي
هاي ها و رويهطي فرآيند مميزي انرژي و دستورالعملها، وظايف مسئوالن و مديران نيروگاه سيستم مديريت انرژي در نيروگاه

نامه به داليلي همچون اهداف بخش برق در بهبود كارآيي تدوين اين نظام. نامه مشخص شده استمميزي انرژي در اين نظام
 تقليل انتشار ها و قابليت اطمينان و ايمني در نيروگاههاي نيروگاهي، حساسيت باال و نياز به حفظانرژي، پيچيدگي سيكل
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.  شده استانجام انرژي الكتريكي توليدي در داخل نيروگاه اي زيست محيطي در اين بخش و مصرف بخشي ازآالينده
. خواهد بودنامه و دستورالعمل تدوين شده هاي حرارتي بر اساس اين نظامهاي مميزي انرژي در نيروگاهانجام كليه پروژه

اهش تلفات و بهبود بازده عرضه شوراي عرضه و تقاضاي برق و انرژي در خصوص اساس مصوبه كميته ك به عالوه بر
ها در نيروگاهرا هاي حرارتي، شركت توانير موظف شده است تا واحدهاي مديريت و مميزي انرژي كاهش تلفات نيروگاه

  . پردازدمي 87 نيروگاه مميزي شده در سال 4به ارائه پتانسيل صرفه جويي ) 9-38(جدول . مستقر نمايد
  

  1387جويي انرژي الكتريكي و حرارتي در بخش نيروگاهي در سال پتانسيل صرفه : )9-38(جدول 

 واحد انرژي حرارتي نيروگاه سيكل تركيبي نكا
  پتانسيل 

جويي صرفه
 انرژي حرارتي 

جويي انرژي پتانسيل صرفه
 )ر سالدساعت كيلووات(الكتريكي 

پتانسيل افزايش 
 )مگاوات(توان 

 23 5833459 - - نيروگاه سيكل تركيبي نكا
 10.01 - 98718595 )متر مكعب گاز طبيعي در سال( نيروگاه كرافت يزد

 8.5 - 27599268 )متر مكعب گاز طبيعي در سال( نيروگاه گازي زنبق يزد
 - 384256 675634 )تن معادل مازوت در سال( نيروگاه بخاري بندرعباس

  
آوري توليد برق در محل مصرف نصب شده و حرارت اضافي را براي ناين ف: 1حرارتتوليد همزمان برق و 

 توسعه توليد .باشدمي) در صورت نياز برودت(نمايد و شامل دو محصول برق و حرارت كاربردهاي مختلف بازيافت مي
بهبود بازده توليد . ر استهمزمان برق و حرارت ابزار مناسبي به منظور تحقق كارآيي و خصوصي سازي در صنعت برق كشو

برق و مصرف آن در محل بدون نياز به انتقال از يكسو و بازيافت اتالف حرارتي تبديل انرژي و تأمين نيازهاي حرارتي به 
  . است برق و حرارتكمك آن از سوي ديگر، از دستاوردهاي بهبود كارآيي انرژي در توسعه توليد پراكنده همزمان 

.  قابل اجرا خواهد بود)پراكنده(و غير متمركز ) نيروگاهي(رارت از طريق دو سيستم متمركز توليد همزمان برق و ح
  : هاي نمونه اجرا شده در اين خصوص در كشور به شرح زير بوده استپروژه

اولين واحد توليد همزمان برق و حرارت كشور : هاي گازي جزيره كيشواحد نمونه بويلر بازيافت حرارت توربين –
هدف از اجراي اين پروژه كاهش مصرف .  و در جزيره كيش افتتاح گرديد1383اس نيروگاهي در سال در مقي

  بازيافت لرسوخت و استفاده از انرژي در حال اتالف و كاهش آلودگي محيط زيست با استفاده از يك دستگاه بوي
بدين ترتيب . تيگراد بوده است درجه سان190 بار و دماي 10 تن بخار در ساعت و با فشار 90حرارت به ظرفيت 

. بار حرارتي مورد نياز واحدهاي آب شيرين كن تقطيري كه يكي از منابع آب جزيره كيش هستند، تأمين گرديد
 هزار 14به ظرفيت توليد ( واحد آب شيرين كن تقطيري 7، ) تن بخار75(در حال حاضر اين بويلر بار حرارتي 

 متر 4000كن تقطيري به ظرفيت قابل ذكر است كه واحد هفتم آب شيرين. كندرا تأمين مي) متر مكعب در روز
كن تقطيري به بنابراين با افزوده شدن اين آب شيرين. برداري خواهد رسيده به بهر1388مكعب در ابتداي سال 

  .  ميليون ليتر خواهد بود57جويي مصرف گازوئيل در سال حدود واحدهاي موجود ميزان صرفه
به منظور حصول اطمينان بخش خصوصي : توليد پراكنده همزمان ساختمان مركزي وزارت نيروواحد نمونه  –

 آوري توليد پراكنده همزمان برق و حرارت در كشور و مشاهده عملي ارتقاء كارايي انرژيجهت ترويج و توسعه فن

 
1 ) CHP / CCHP 
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ر بخش ساختمان در د) CCHP(از طريق بكارگيري اين واحدها، يك واحد توليد همزمان برق، حرارت و سرما 
كشور با استفاده از موتور گازسوز با بازيافت حرارت در مجاورت ساختمان مركزي وزارت نيرو نصب شده كه در 

اي بالغ بر  با هزينه1387 اسفند ماه تا آغاز و 1384اين پروژه در اسفند . برداري خواهد رسيد به بهره1388سال 
برق مصرفي ساختمان وزارت نيرو و كمك به تأمين بخشي از تقاضاي  ميليارد ريال با اهدافي چون تأمين 48

تأمين بخار مصرفي سيستم گرمايش و . در دست اقدام است مگاوات 5/3شبكه سراسري برق كشور به ميزان 
سرمايش ساختمان وزارت نيرو و استفاده بهينه از سوخت مصرفي، باال بردن بازدهي و كمك به سالم سازي 

 84 درصد، بازده كل 42واحد مذكور با بازده الكتريكي . رودديگر اهداف اين پروژه به شمار ميمحيط زيست از 
 كيلووات، 4000، ظرفيت الكتريكي نامي ) درصد راندمان سيستم بخار و آب گرم42با در نظر گرفتن (درصد 

، ) كيلووات حرارتي1846معادل ( كيلوگرم در ساعت 2830 كيلووات، ظرفيت بخار 3500ظرفيت الكتريكي عملي 
  . باشد مي هزار متر مكعب گاز در سال730جويي  درجه سانتيگراد و صرفه80 كيلووات حرارتي آب گرم 1673

هاي فشار در جريان وقوع فرآيند كاهش فشار در ايستگاه :هاي انبساطيتوليد برق بدون سوخت از طريق نصب توربين
براي جلوگيري از اتالف اين . گرددياز در اثر فرآيند خفقان به صورت گرما تلف مشكن مقدار قابل توجهي انرژي نهفته در گ

، عالوه بر انجام وظيفه فشار شكني گاز، گيرديانرژي، با استفاده از توربين انبساطي كه به موازات شيرهاي فشار شكن قرار م
  . استآاليندگي محيط زيست نيز حائز اهميت  جلوگيري ازپذيرد كه از ديدگاه توليد برق بدون مصرف سوخت نيز صورت مي

  :گرددآوري در كشور به صورت نمونه اجرا گرديده، اشاره ميهايي كه براي ترويج و توسعه اين فنبه پروژهادامه در 
 مگاوات در 75/6در نيروگاه رامين هر كدام به ظرفيت نصب شده توربين انبساطي از طريق دو واحد توليد برق  –

سازي است و هنوز اتصال آن به برداري رسيده است كه به داليل فني در حال بهينه به بهره1385سال خرداد ماه 
 . اندازي شود مجدداً راه88رود اين پروژه در اوايل سال شبكه صورت نگرفته، اميد مي

 . گاه نكاء مگاوات در نيرو8/9هاي انبساطي هر كدام به ظرفيت توليد برق توسط دو واحد ديگر از توربين –
 مگاوات ظرفيت توليد برق بدون استفاده از سوخت به 1/33هاي نمونه پروژهاين برداري از در مجموع با بهره

  .هاي كشور اضافه شده استظرفيت نيروگاه
هاي تقليل فشار  مگاوات از ايستگاه15هاي در دست تهيه دو وزارتخانه نيرو و نفت، ساليانه ريزيبراساس برنامه

هاي  بيني همچنين براساس پيش. هاي تقليل فشار شهري در دستور كار قرار خواهد گرفت مگاوات از ايستگاه20گاهي و نيرو
  . مگاوات از اين طريق در بلندمدت امكان پذير خواهد بود1500انجام شده استحصال 

 به پايان 88تا پايان سال هاي انبساطي در ورودي شهرها و تهيه شناسنامه آنها سنجي نصب توربينپروژه امكان
. سنجي شده صورت خواهد پذيرفتهاي امكانريزي الزم در اجراي پروژهبندي و برنامهخواهد رسيد كه مطابق آن اولويت

 مگاوات در اصفهان، 8هاي انبساطي هركدام به ظرفيت هاي ديگري چون نصب دو واحد از توربينالزم به ذكر است پروژه
 مگاوات در تبريز نيز در 7/1 مگاوات در شازند اراك و دو واحد هركدام به ظرفيت 5/7 ظرفيت دو واحد هر كدام به

  .  دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته است
با توجه به اهميت ترويج، توسعه  :توسعه اجرايي توليد همزمان برق، حرارت و برودت در صنايع و شهرهاي جديد

ر كشور به ويژه در شهرهاي جديد، كارگروه تخصصي در اين زمينه با مشاركت و بكارگيري واحدهاي توليد همزمان د
از نتايج اين كارگروه .  تشكيل شده است87وزارت نيرو، وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت نفت در تاريخ ارديبهشت 

رق، حرارت و برودت در هاي مذكور به منظور توسعه و ترويج توليد همزمان بتخصصي، انعقاد تفاهم نامه بين وزارتخانه
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. شهرهاي جديد در كشور است كه به عنوان يك ضرورت و منفعت ملي همچون يك باور مشترك به امضاء رسيده است
 زمان برق و حرارت به صورت متمركز و پراكنده مورد تأييد قرار گرفته و انجام گيري توليد همدر اين تفاهم نامه بكار

ت و برودت در شهر جديد پرند به علت موقعيت مناسب اين شهر و قرار گرفتن در مان برق، حرارزپروژه توليد هم
مجاورت دو نيروگاه پرند و رودشور و همچنين در حال انجام بودن طراحي بخش اعظم طرح توسعه اين شهر و امكان در 

به عنوان الگويي مناسب واند مورد توجه قرار گرفته است تا بتگرم در جايگزيني با شبكه گاز نظر گرفتن شبكه توزيع آب
حال، بكارگيري توليد همزمان برق و در عين. دشوآوري كارآمد در كشور مطرح  در ترويج، توسعه و بكارگيري اين فن

هاي مطلوب مورد بررسي ديگر به منظور حرارت پراكنده در شهر پرند و شهرهاي جديد توسط بخش خصوصي از گزينه
هم . هاي شهري خواهد بودن در بهبود كارايي انرژي و حفاظت از محيط زيست در محيطآوري نوياستفاده از اين فن

آوري كارا در توليد انرژي جهت اجرايي شدن اين طرح سنجي مفهومي فني اقتصادي بكارگيري اين فناكنون امكان
  . باشد شهر جديد پرند در حال مطالعه مي6 و 5نمونه در كشور در فاز 

اي ساالنه اقداماتي را در خصوص هاي برق منطقهشركت :هاي توزيع و كاهش مصارف غيرمجازسازي شبكهبهينه
به عالوه، از محل . دهندهاي توزيع و كاهش مصارف غير مجاز از محل درآمدهاي داخلي خود انجام ميسازي شبكه بهينه

سازي باشند نيز بهينهضعيت مطلوبي نميبرداري و تلفات انرژي داراي واعتبارات عمومي در مناطقي كه از نظر بهره
هاي توزيع و كاهش تلفات و ساماندهي مناطق سازي شبكهدر راستاي اصالح و بهينه. گيرديهاي توزيع صورت مشبكه

  : باشد به شرح زير مي1387نمونه، اقدامات وزارت نيرو در سال 
و استفاده از ترانسفورماتورهاي داراي هاي فشار ضعيف و توسعه شبكه فشار متوسط  حذف و يا كاهش شبكه –

 ظرفيت كم در مراكز ثقل بار
 هاي توزيعافزايش سطح مقطع شبكه –
 هاي روشنايي معابراصالح شبكه –
 تعويض كنتورهاي آنالوگ با كنتورهاي ديجيتال –
 هاي توزيعنصب خازن و اتوبوستر در شبكه –
 كاهش طول فيدرهاي فشار متوسط –
 افزايش نقاط مانور در شبكه –
 هاي توزيع در شبكه5، فالت ديتكتور4، سكشنااليزر3، ريكلوزر2، ديسكانكتور1استفاده از تجهيزات نوين مانند بريكر –
 اتوماسيون شبكه –
 هاي كاهش تلفات مناطق نمونه كشوراجراي طرح –

  :عبارتند از1387اهم اقدامات انجام شده در كاهش مصارف غير مجاز در سال 
 هاي خود نگهداراستفاده از كابلهاي فشار ضعيف و حذف شبكه –
 هاي توزيع هماهنگي و همكاري با مراجع قضايي و انتظامي به منظور جلوگيري از توسعه استفاده غير مجاز در شبكه –

 
1 ) Breaker  
2 ) Disconnector  
3 ) Recloser  
4 ) Sanctionalizer  
5 ) Fault ditector  
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 هاي توزيعتشكيل واحدهاي حقوقي در امور و واحدهاي تابعه شركت –
 شناسايي و جمع آوري انشعابات غير مجاز  –
 هاي جمعي و عمومي و عوارض استفاده غير مجاز از طريق رسانهاطالع رساني در خصوص خطرات –
 .هاي انشعاب در مناطق آلودهتقسيط بلند مدت هزينه –
  
  1387هاي توزيع و كاهش تلفات در سال سازي شبكهدر راستاي اصالح و بهينهاعتبارات تخصيص يافته ) : 9-39(جدول 

  )ميليون ريال(

 عنوان
اعتبارات 
 منابع

 يروستاي شهري
روستاي 
 محروم

تعويض 
 كنتور

 جمع كل
درصد 
 تخصيص

 70 2905290 137940 334400 1828750604200 داخلي هاي توزيعسازي شبكهاصالح و بهينه
 100 154132 - - - - كاهش تلفات منابع عمومي

 هاي فرسودهساماندهي شبكه
 عمومي 

- - - - 34000 100 

  
، اصول و 1386نامه شوراي پايايي شبكه برق كشور در سال تنفيذ نظام پيرو :شوراي پايايي شبكه برق كشور

نامه اجرايي پيرو آن، آيين. وظايفي براي شوراي پايايي شبكه برق كشور و همچنين مؤسسات برق تعيين شده است
  . شوراي پايايي شبكه برق كشور تدوين گرديد

ها و نهادهاي مورد نياز براي پيشبرد و  ايجاد سيستم، معطوف به1387هاي شوراي پايايي در سال عمده فعاليت
برداري،  هاي بهرهاز اين رو، شوراي پايايي ضوابط اجرايي مربوط به كميته. هاي خود بوده استتحقق اهداف و برنامه

 .ها را تشكيل داده است ريزي و استانداردهاي پايايي را تدوين و پس از تصويب، اين كميته برنامه
برداري  هاي بهره هاي شورا در خصوص هماهنگي طرح از اهداف و مأموريتاين كميته، : برداري هكميته بهر –

 .كند مطمئن شبكه برق كشور پشتيباني مي
هاي شورا در خصوص هماهنگي  پشتيباني كننده از اهداف و مأموريتاين كميته، : ريزي كميته برنامه –

 .باشد يي پايدار شبكه برق كشور م ريزي و توسعه برنامه
مسؤوليت راهبري ايجاد، بازنگري و فسخ اعتبار استانداردهاي پايايي را اين كميته، : كميته استانداردهاي پايايي –

  .باشد دار مي عهده
 : عبارت است از1387هاي شورا در سال  ساير فعاليت

وعه كاركردهاي الزم براي اين الگو، مجم: »الگوي كاركردي مديريت پايايي شبكه برق كشور«تدوين فاز صفر پروژه  –
حصول اطمينان از تأمين و حفظ پايايي شبكه برق و نيز اقتدار نظام فرماندهي و كنترل آن را از طريق تعيين، 

همچنين اين . كند ها و وظايف و ارتباطات عامالن مؤثر بر پايايي، تعريف مي ها، مسؤوليت تبيين و واگذاري نقش
 .سازد و اعمال استانداردهاي پايايي و انسجام و سازگاري ميان آنها را فراهم ميالگو، چهارچوب الزم براي تدوين 

به منظور ايجاد وحدت رويه و ادبيات يكسان در موضوعات : »نامه پايايي واژه«تدوين و انتشار ويرايش اول  –
را » نامه پايايي هواژ«، ويرايش اول »واژگان پايايي«مربوط به پايايي، شوراي پايايي از طريق تشكيل كارگروه 

 . تدوين و منتشر كرد
تعيين «هاي انتقال شبكه اصلي برق كشور از طريق تشكيل كارگروه  هاي حساسيت پست تدوين سند شاخص –

  .»هاي حساسمعيارهاي تشخيص پست
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 .»ها و مستندات در مؤسسات برق نامه گردآوري استانداردها، دستورالعمل آيين«تدوين و ابالغ  –
 .پاياييافراد، نهاد و مؤسسات دست اندركار بحث در » نظام مديريت مخاطرات«سي براي ايجاد و استقرار نوي تدوين پيش –
  .گردآوري استانداردهاي پايايي در كشورهاي پيشرو در زمينه پايايي در بانك اطالعاتي –

وان به تارنماي دفتر ت هاي آن مي ها و كارگروه براي دريافت كليه مستندات شوراي پايايي شبكه برق كشور، كميته
 . مراجعه كرد 1محيطي امور برق و انرژي وزارت نيرو استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست

  
   آموزش و آگاه سازي -6-9

توانند نقش بسيار مؤثري در كاهش سازي ميهاي آموزش و آگاهتجربه كشورهاي مختلف بيانگر آن است كه برنامه
شايد بتوان گفت يكي از عواملي كه موجب اتالف و مصرف انرژي در سطح باال . ي داشته باشندسازي انرژمصرف و بهينه

ها و در حقيقت يكي از اولين گام. سازي مناسب در بخش انرژي استنبود آگاهي و فرهنگست، ا در كشور ما شده
.  افراد جامعه استسطح آگاهيسازي مصرف انرژي در كشور باال بردن مهمترين اقدامات در باال بردن سطح بهينه

امات كم و يا بدون هزينه از دجويي ناشي از اقسازي، پتانسيل صرفههاي به عمل آمده در زمينه آگاهبراساس فعاليت
هاي  فعاليت،بر اين اساس و با توجه به نقش و اهميت موضوع. باشد درصد مي10سازي حدود هاي آموزش و آگاهطريق روش

  : باشد به شرح زير مي87زمينه صورت پذيرفته كه اهم اقدامات انجام شده در وزارت نيرو در سال بسياري در اين 
هاي خدمات هاي آموزش عمومي و تخصصي مديريت انرژي براي مديران انرژي صنايع و شركتبرگزاري دوره –

  1387 سال  نفر آموزش گيرنده تا پايان1764انرژي در مركز ملي آموزش مديريت در صنعت، تعداد 
 استان كشور شامل 10 نفر از مديران و معلمان مدارس در 1496 دوره تربيت مربي بهسامان براي 16برگزاري  –

  يزد، كردستان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، مركزي، خوزستان، اصفهان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي 
  نفر شركت كننده739تبريز براي هدايت و نظارت بر عملكرد مركز ملي آموزش مديريت انرژي در  –
 4بازنگري و تدوين كتب آموزش عمومي و تخصصي مديريت انرژي، انتشار نشريات تخصصي برق و انرژي و  –

 سازي در بخش انرژي در كشور  هزار نسخه از نشريات مربوط به آموزش و آگاه700عنوان كتاب و توزيع 
سازي و يك عنوان اپ يك ميليون نسخه بروشور آگاهتهيه بروشورهاي فني شامل شبكه دوستان انرژي، چ –

  هزار جلد 15كتاب كودك در تيراژ 
  باب از مدارس شهرهاي اصفهان، شيراز، اهواز و همدان 120اجراي طرح بهسامان در  –
  نفر 100هاي شبكه دوستان انرژي به تعداد توسعه فعاليت –
رساني و مديريت  دقيقه برنامه اطالع5000 بيش از توليد و پخش(اي و مديريت مصرف برق هاي رسانهفعاليت –

 ) مصرف از صدا و سيما
ها از جمله برگزاري سه سمينار مديريت مصرف انرژي ويژه بانوان كشور در ها و نمايشگاهبرگزاري همايش –

  استان كشور16تهران، كرمان و رشت و سمينار آموزشي كيفيت توان الكتريكي در  
 سازي عرضه و تقاضاي برق و انرژي مه بهينهتهيه و تدوين نظام نا –
 . سازيتهيه مواد قانوني و مستندات مربوط به برنامه پنجم توسعه در بخش آموزش و آگاه –

 
1) http://powerstandards.moe.org.ir 




