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 111 1311-11های  (  در سال12و  1: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  121-1

 111                1311( در سال 12و  1الصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای : خ 121-1

 111       1312-11های ( طي سال12: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  121-1

 111                1311( در سال 12: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  121-1

 111 1311در سال ( 13: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  112-1

 111                1311( در سال 13: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  111-1

 111 1312-11های ( طي سال11و 11شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای ماهانه : خالصه عملكرد  112-1

 111                1311( در سال 11و 11: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  113-1

 111 1313-11های ( در سال11و 11: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  114-1

 111  1311ل ( در سا11و 11: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  111-1

 222 1311-11 های ( در سال11: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  111-1

 222 1311( در سال 11: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فاز  111-1

 222  1311-11های ( در سال21و  22: عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای  111-1

 222 1311( در سال 21و  22الصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارس جنوبي )فازهای : خ 111-1

 221 1311-11های طي سال( 2و  1): عملكرد شركت پاالیش گاز پارسیان  122-1

 221                                       1311( در سال 2و  1: خالصه عملكرد شركت پاالیش گاز پارسیان ) 121-1

 221 1311-11های طي سال: عملكرد شركت پاالیش گاز میمک )ایالم(  122-1

 222 1311عملكرد شركت پاالیش گاز میمک )ایالم( در سال خالصه :  123-1

 222 1311موازنه گازطبیعي از میزان گاز تحویلي به خطوط انتقال تا مصرف نهایي در سال :  124-1

 223  1311و میزان گازطبیعي تحویلي به خطوط انتقال گاز در سال های پاالیش گاز عملكرد شركت:  121-1

 224 های پاالیشي در دست اجرا: طرح 121-1

 224 1311-11های : احداث خطوط لوله انتقال گاز طبیعي طي سال 121-1

 221                              : عملكرد مخازن ذخیره سازی گازطبیعي                                                  121-1

 221 1311-11های : صادرات و واردات گاز طبیعي طي سال 121-1

 221 های گاز رساني استاني                                     : طول شبكه گذاری انجام شده توسط شركت 132-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1311های گازرساني تا پایان سال  تعداد مصرف كنندگان شركت : تعداد انشعابات نصب شده و 131-1

 

221 

 221 1311-11های های مختلف به تفكیک نوع مصرف طي سال: مصرف گازطبیعي در بخش 132-1

 221 1311-11های  های پتروشیمي به تفكیک سوخت و خوراك طي سال : گازطبیعي مصرفي در مجتمع 133-1

 211 1311های مختلف به تفكیک استان و نوع مصرف در سال  طبیعي در بخش: مصرف نهایي گاز 134-1

 213                              1311انرژی به تفكیک استان در سال   : مصرف گازطبیعي در بخش 131-1

 214 1312-11های : قیمت متوسط فروش گازطبیعي طي سال 131-1

 

 جداول برق ایران

 

211 

 211 های كشور                                                                                                         اسمي نیروگاه : ظرفیت 131-1

 211 های وزارت نیرو: ظرفیت اسمي نیروگاه 131-1

 211 هابه تفكیک استان 1311های كشور در سال : ظرفیت اسمي انواع نیروگاه 131-1

 211 های كشور                                                                                                        : ظرفیت عملي نیروگاه 142-1

 211 های وزارت نیرو: ظرفیت عملي نیروگاه 141-1

 222                                                                 های كشور          : سهم میانگین ظرفیت عملي انواع نیروگاه 142-1

 221 1311ها به تفكیک نوع نیروگاه در سال نیروگاهكل : نسبت ظرفیت عملي به اسمي  143-1

 222                         1311برداری در سال  : افزایش / كاهش ظرفیت اسمي واحدهای در دست بهره 144-1

 ای و تجدیدپذیر در دست اجرای كشور طي های حرارتي، آبي، هستهظرفیت نیروگاه افزایش:  141-1

 1311-1422های سال             
223 

 224 1311های حرارتي تحت پوشش وزارت نیرو در سال : راندمان نیروگاه 141-1

 221                      1311سال حرارتي بخش خصوصي و صنایع بزرگ در  های: راندمان نیروگاه 141-1

 221 1311-11های : روند تغییرات تولید ناویژه انرژی الكتریكي كشور طي سال 141-1

 221 1311-11های : تولید ناویژه انرژی الكتریكي وزارت نیرو طي سال 141-1

 221                            ها به تفكیک استان 1311ها در سال : تولید ناویژه برق انواع نیروگاه 112-1

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

            11-1311 

221 

  هایهای بخش خصوصي و صنایع بزرگ به تفكیک نوع سوخت طي سال : مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 112-1

           11-1311 

221 

 232 1311های كشور به تفكیک نوع سوخت در سال  : مقدار سوخت مصرفي در نیروگاه 113-1

 232 1311-11های های برق كشور طي سال : مصارف داخلي و تلفات شبكه 114-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1311-11های های برق كشور طي سالسهم مصارف داخلي و تلفات شبكه:  111-1

 

232 

 233 : روند گسترش خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق كشور                                              111-1

 233 1311ای در پایان سال  های برق منطقه : طول خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق به تفكیک شركت 111-1

 234   1311توزیع در پایان سال : طول خطوط در دست اقدام انتقال و فوق  111-1

 231 1311-11های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طي سال : تعداد ترانسفورماتورهای شبكه 111-1

 231 1311-11های های انتقال، فوق توزیع و توزیع طي سال: ظرفیت ترانسفورماتورهای نصب شده شبكه 112-1

 231    1311ای در سال های برق منطقهاری شده به تفكیک شركتبرد های انتقال بهره: ظرفیت پست 111-1

 231   1311ای در سال های برق منطقهبرداری شده به تفكیک شركت های فوق توزیع بهره: ظرفیت پست 112-1

 231 1311های در دست اقدام تا پایان سال  های احداث و توسعه پست: پروژه 113-1

 231 1311دله انرژی الكتریكي با سایر كشورها تا پایان سال : مشخصات خطوط مبا 114-1

 231 1311-11های : روند واردات و صادرات برق طي سال 111-1

 231 1311: صادرات انرژی برق به خارج از كشور در سال  111-1

 231 1311: واردات و تبادل انرژی برق با خارج از كشور در سال  111-1

 242 1311-11های های مختلف تأمین شده توسط وزارت نیرو طي سالخش: مصرف برق ب 111-1

 242 1311های صنایع بزرگ كشور در سال : تولید انرژی و مصرف داخلي نیروگاه 111-1

 241 1311-11های حمل و نقل برقي طي سال  : مصرف برق در زیر بخش 112-1

 241 1311ل دار شده تا پایان ساهای كشاورزی برق: چاه 111-1

 242                                1311: فروش برق وزارت نیرو به تفكیک بخش و استان در سال  112-1

 243                                                                   1311: مشتركین برق به تفكیک بخش و استان در سال  113-1

 244 1311-11های رق به تفكیک نوع تعرفه طي سال: تعداد مشتركین ب 114-1

 244 1311-11های : توزیع فراواني زمان وقوع اوج بار تولیدی طي سال 111-1

 : روند تغییرات حداكثر توان تولیدی همزمان در شبكه سراسری و خارج از شبكه و ضریب بار  111-1

 1311-11های  تولیدی طي سال            

244 

 241 روند تغییرات فصلي اوج بار توان تولید شده همزمان در شبكه سراسری و كل كشور : 111-1

 های برق : حداكثر بار مصرفي صنایع در روز حداكثر نیاز مصرف شبكه سراسری به تفكیک شركت 111-1

 1311-11های ای طي سالمنطقه            

241 

 ای و صنایع در روز  های برق منطقهتفكیک شركت : حداكثر بار مصرفي همزمان كل كشور به 111-1

 1311-11های  حداكثر نیاز مصرف شبكه طي سال            

241 



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 های مختلف مصرف كننده                                           : متوسط بهای برق در بخش 112-1

 

241 

 241 خصوصي های قابل احداث توسط بخش ده نیروگاهریزی ش: ظرفیت برنامه 111-1

 

 سنگ ایرانجداول زغال

 

214 

 211 1311و نوع مالكیت در سال  ها سنگ كشور به تفكیک استان: تعداد معادن زغال 112-1

 211                                                                  1311شو و حرارتي در سال  سنگ كشور به تفكیک كک: تعداد معادن و میزان ذخایر قطعي زغال 113-1

 212 1311ها در سال  سنگ كشور به تفكیک استان: وضعیت معادن و نوع مالكیت هر یک از معادن زغال 114-1

 211 1311شویي ایران در سال  های كک سازی و زغال سنگ و كارخانههای اكتشافي و تجهیز معادن زغال: طرح 111-1

 سنگ و نوع مالكیت معدن در ها، نوع زغال سنگ به تفكیک استان: میزان استخراج از معادن زغال 111-1

 1311سال             

211 

 212           1311ها در سال   سنگ كشور به تفكیک استان : میزان ذخیره و استخراج واقعي هر یک از معادن زغال 111-1

 211 1311-11های سنگ طي سالد كنسانتره زغال: میزان تولی 111-1

 211 1311سنگ در سال : عملكرد ماهانه تولید كنسانتره زغال 111-1

 211 1311-11های طي سالهای آن در ایران و فرآوردهسنگ : واردات و صادرات زغال 112-1

 سنگ و فرآورده در  اع زغالسنگ و محصوالت حاصل از آن به تفكیک انو : واردات و صادرات زغال 111-1

 1311سال             

211 

 211 1311-11های  شو در واحدهای كک سازی طي سال سنگ كک : مقدار مصرف زغال 112-1

 211 1311-11های  : تولید و فروش كک در ایران طي سال 113-1

 211 1311-11های : تولید و مصرف گاز كک در كشور طي سال 114-1

 212 1311-11های لید و مصرف گاز كوره بلند در ذوب آهن اصفهان طي سال: تو 111-1

 212               1311-11های : میزان قطران تولید و مصرف شده در كشور طي سال 111-1

 211 سنگهای حاصل از قطران شركت پاالیش قطران زغال: میزان ظرفیت عملي، ورودی و تولید فرآورده 111-1

 211 1311-11های سنگ كنسانتره كک شو طي سال قیمت فروش و هزینه تمام شده زغال:  111-1

 

 های تجدیدپذیر ایرانجداول انرژی

 

272 

 213 1311آبي كشور تا پایان سال های برق: برآورد ظرفیت طرح 111-1

 213 1311پایان سال  ها تا ها و وضعیت طرحآبي كشور به تفكیک استانهای برق: برآورد ظرفیت طرح 222-1

 214   1311برداری در كشور در سال آبي در حال بهرههای برق: مشخصات عمومي نیروگاه 221-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 1311برداری وزارت نیرو در سال  آبي در حال بهرههای برق: ظرفیت اسمي و تولید نیروگاه 222-1

 

211 

 211 1311آبي كشور در سال های برقنیروگاه یی در دست اجراها: مشخصات عمومي طرح 223-1

 آبي كشوربرقهای نیروگاه یهای در دست اجرا: ظرفیت قابل نصب و انرژی متوسط ساالنه طرح 224-1

 1311در سال             

211 

 212 1311ال آبي كشور در سهای برقنیروگاهدر دست مطالعه و آماده اجرای های : مشخصات طرح 221-1

 211 1311آبي در سال های برقهای در مرحله شناخت نیروگاه : مشخصات طرح 221-1

 211 1311ها در سال های برق بادی كشور به تفكیک استان: وضعیت پروژه 221-1

 211 1311در كشور در سال نصب شده های بادی های توربین: مشخصات سایت 221-1

 211 1313-11های های بادی نصب شده طي سال: توان توربین 221-1

 211 1311-11های های برق بادی طي سال : تولید برق از نیروگاه 212-1

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

 211 1311-11های های خورشیدی كشور طي سال   : ظرفیت اسمي نیروگاه 212-1

 213 1311-11های د برق خورشیدی كشور طي سال: تولی 213-1

 214 گرمایيهای اجرایي مربوط به انرژی زمین : مشخصات پروژه 214-1

 211 )منابع زیست توده جامد ایران( 1311ها و مراتع كشور براساس میزان تراكم در سال : مساحت جنگل 211-1

 211 هاتفكیک استان به 1311ها و مراتع كشور در سال : مساحت جنگل 211-1

 211 1311-11های های جنگلي كشور طي سال : تولید فرآورده 211-1

 211 1311-11های های جنگلي طي سال : ارزش هر واحد از تولیدات فرآورده 211-1

 211 1311-11های های غیر مجاز زغال چوب طي سال: میزان برداشت 211-1

 در  هاب، فضوالت دامي و  بوته و خار در بخش خانگي به تفكیک استان: برآورد مصرف هیزم، زغال چو 222-1

 1311سال            

211 

 211                                                                       1311-11های : واردات و صادرات زغال چوب طي سال 221-1

 322 ، پسماندهای جامد و مایع شهری )بیوماس( و بیوگاز وزارت نیروهای انرژی وانادیومي : مشخصات پروژه 222-1

 321 های بیوگاز در كشور : تولید برق از نیروگاه 223-1

 321 های در دست اقدام مربوط به پیل سوختي و هیدروژن وزارت نیرو : مشخصات پروژه 224-1

 در حال بهره برداری و در حال دولتي  های نیروگاهي برق تجدیدپذیر غیر : خالصه مشخصات پروژه 221-1

  1311احداث صرفاً در سال             

322 

به تفكیک منابع  1311های تجدیدپذیر غیردولتي تولید برق در سال : نرخ پایه خرید برق از نیروگاه 221-1

 انرژی تجدیدپذیر و پاك 
322 



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 جداول محيط زیست ایران

 

343 

 324        1311ای ناشي از تولید و مصرف انرژی كشور در سال  و گلخانه  : میزان انتشار گازهای آالینده 221-1

 324        1311ای در سال  های مصرف كننده انرژی در انتشار گازهای آالینده و گلخانه: سهم هریک از بخش 221-1

 در بخش انرژی كشور در   ای ناشي از مصرف انواع سوخت هو گلخان  : میزان انتشار گازهای آالینده 221-1

 1311سال             

321 

 321                    1311ای در سال  و گلخانه  های فسیلي در انتشار گازهای آالینده: سهم سوخت 232-1

 321 1311-11های ور طي سالای ناشي از تولید و مصرف انرژی كش : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 231-1

 321 1311-11های طي سالناشي از تولید و مصرف انرژی كشور ای  : سرانه انتشار گازهای آالینده و گلخانه 232-1

 321 1311-11های طي سالای بخش خانگي، تجاری و عمومي  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 233-1

 321  1311در سال ای بخش خانگي، تجاری و عمومي  آالینده و گلخانه: میزان انتشار گازهای  234-1

 321 1311-11های طي سالای بخش صنعت  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 231-1

 321  1311در سال ای بخش صنعت  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 231-1

 321 1311-11های طي سالحمل و نقل كشور بخش ای  گلخانه : میزان انتشار گازهای آالینده و 231-1

 321 1311-11های كشور طي سالای و دریایي جادهحمل و نقل بخش ای  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 231-1

 321 1311-11های حمل و نقل ریلي كشور طي سالبخش ای  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 231-1

 321 1311-11های حمل و نقل هوایي كشور طي سالبخش ای  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 242-1

 312  1311در سال حمل و نقل كشور بخش ای  میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه: 241-1

 312 1311-11های طي سالای بخش كشاورزی  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 242-1

 312               1311ای بخش كشاورزی در سال  : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 243-1

 311 1311-11هایای بخش پاالیشگاهي طي سال : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 244-1

 311     1311ل ای بخش پاالیشگاهي در سا : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 241-1

 311 1311-11هایای بخش نیروگاهي طي سال: میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 241-1

 312 1311در سال نیروگاه ای بخش نیروگاهي براساس نوع میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه:  241-1

 312  1311ي براساس نوع سوخت مصرفي در سال ای بخش نیروگاه : میزان انتشار گازهای آالینده و گلخانه 241-1

 313                       1311ای بخش نیروگاهي كشور در سال  و گلخانه  : شاخص انتشار گازهای آالینده 241-1

 313 1311-11های ای بخش نیروگاهي كشور طي سال: میانگین شاخص انتشار گازهای آالینده و گلخانه 212-1



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 جداول بهينه سازی عرضه و تقاضای انرژی ایران

 

314 

 311  1311های بازیافت حرارتي احداث شده كشور تا پایان سال ظرفیت اسمي نیروگاه:  211-1

 311 : تعیین مصرف انرژی حرارتي و الكتریكي استاندارد برای فرآیندهای جدیداالحداث در صنعت مس212-1

 311 1311خودروهای دوگانه سوز كشور تا پایان سال  : تعداد 213-1

 311  1311-11های  احداث و راه اندازی شده طي سال CNGهای : تعداد جایگاه 214-1

 311 1311-11های  در كشور طي سال CNG: میزان فروش  211-1

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

 1311-11های  طي سال           

311 

 311 1311های اجرایي بخش حمل و نقل تا پایان سال صرفه جویي حاصل از طرحمجموع : برآورد  211-1

 311 های مصوب در بخش حمل و نقل در خصوص طرح 1311( : اقدامات انجام شده در سال 211-1

  یدقانون رفع موانع تول 12ماده              

 311 توسط شركت توانیر  1311( : افزایش كارایي و بهینه سازی واحدهای نیروگاهي در سال 211-1

                 اریمع"براساس  يلیسوخت فس يحرارت یها روگاهین یقابل قبول برا يحداقل بازده خالص حرارت( : 212-1

 همزمان برق و  دیبرق و تول دیتول يلیسوخت فس يحرارت یها روگاهیدر ن يبازده خالص حرارت               

 "(CHP)حرارت                 

311 

 : برآورد صرفه جویي ساالنه ناشي از جمع آوری و تبدیل استفاده كننده غیرمجاز به انشعاب مجاز  211-1

  1311و  1311های طي سال            

311 

 322  1311-11های طي سال توزیع برقهای شركتتلفات در تغییرات :  212-1

 های توزیع نیروی برق              : كل كنتورهای نصب و تحویل شده طرح فهام به تفكیک شركت 213-1

             (21/12/1311) 

321 

  های های كشاورزی به تفكیک شركت: نصب كنتورهای هوشمند برای مشتركین دیماندی و چاه 214-1

 (21/12/1311یروی برق در مناطق تحت پوشش مرحله اول طرح فهام )توزیع ن            

322 

 

 جداول آمارهای بخش انرژی در جهان 

 

324 

 321 های نفتي جهانجداول نفت خام و فرآورده

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

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

 312 2211و  2211های ها در جهان در سالها و سایر هیدروكربن: تولید مایعات گازی، افزودني 3-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 2211-2211و  2221های : مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و مصرف نهایي نفت خام در سال 4-2

 

311 

 311   2211-2211و  2221های الهای نفت جهان طي س: ظرفیت پاالیشگاه 1-2

 421 2211و  2211، 2221های های نفت جهان طي سال: ورودی پاالیشگاه 1-2

 424 2211و  2211، 2221های های نفت جهان طي سال: نفت خام خوراك پاالیشگاه 1-2

 421 2211-2211و  2221های های جهان طي سالهای نفتي پاالیشگاه: تولید فرآورده 1-2

 412 2211در سال  OECDهای نفتي در كشورهای عضو  : تولید فرآورده 1-2

 411 2211های نفتي جهان در سال  : تولید فرآورده 12-2

 414 2211و  2211، 2221های های نفتي جهان طي سال: مصرف نهایي فرآورده 11-2

 411  2211های نفتي جهان در سال  : مصرف نهایي فرآورده 12-2

 422 2211های مصرف كننده در جهان در سال های نفتي به تفكیک بخش : مصرف نهایي فرآورده 13-2

 423 2211-2211و  2221های : واردات نفت خام در جهان در سال 14-2

 421 2211-2211و  2221های : صادرات نفت خام در جهان در سال 11-2

 421 2211-2211و  2221های های نفتي در جهان در سال: واردات فرآورده 11-2

 432 2211-2211و  2221های های نفتي در جهان در سال: صادرات فرآورده 11-2

 431 1112-2211های ای تولید )اسپات( طي سال: قیمت فروش تک محموله نفت خام در بازارهای منطقه 11-2

 431   2211در سال  ی جهانرهاكشوبرخي از بنزین موتور و نفت گاز در  : قیمت و درصد مالیات 11-2

 431 2211: قیمت و درصد مالیات  نفت كوره سنگین و سبک در برخي از كشورهای جهان در سال  22-2

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

 2211و  2211، 2221های  سال          
431 

 442 2211های نفتي در سال قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي فرآورده : شاخص 22-2

 

 جداول گازطبيعي جهان

 

442 

 443 2211و  2211، 2221های ذخایر تثبیت شده گازطبیعي طي سال : 23-2

 441   2211 - 2211، 2221های : تولید گازطبیعي در جهان طي سال 24-2

 441   2211 - 2211، 2221های جهان طي سال : واردات گازطبیعي در 21-2

 411   2211 - 2211، 2221های : صادرات گازطبیعي در جهان طي سال 21-2

 414                                                                              2211جهان در سال   LNGتجارت  : 21-2

 411 2211در جهان در سال   LNGهای وارداتي  : پایانه 21-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

  2211در جهان در سال   LNGهای صادراتي  : پایانه 21-2

 

411 

 412 2211و  2221های  : مصرف بخش تبدیل، بخش انرژی و تلفات توزیع گازطبیعي در سال 32-2

 413 2211و  2211، 2221های : مصرف نهایي گازطبیعي طي سال 31-2

 411   2211های مختلف در سال مصرف نهایي گازطبیعي جهان در بخش : 32-2

 412 2211: ظرفیت ذخیره سازی گازطبیعي در برخي كشورها در پایان سال  33-2

 412                    1113-2211های ، گازطبیعي و نفت خام طي سال LNG: قیمت  34-2

 411 2212-2211های ه خط لوله توسط برخي از كشورها طي سال: قیمت وارداتي گازطبیعي به وسیل 31-2

 412 2212 -2211های وارداتي توسط برخي از كشورها طي سال  LNG: قیمت  31-2

 413 2211در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات گازطبیعي در كشورهای  31-2

 414 2211سال   : شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي گازطبیعي در 31-2

 های: شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبیعي در برخي از كشورهای جهان طي سال 31-2

 2211و  2211، 2221          

411 

 

 های تجدیدپذیر جهانجداول برق و انرژی

 

476 

 411 2211و  2211، 2221های طي سال OECDهای برق كشورهای كل ظرفیت نصب شده نیروگاه : 42-2

 411 ها به تفكیک نوع نیروگاه OECDهای برق كشورهای : ظرفیت نصب شده نیروگاه 41-2

 411 هابه تفكیک نوع نیروگاه OECDدر كشورهای  2211های برق در سال : كل ظرفیت نصب شده نیروگاه 42-2

 412 به تفكیک نوع سوخت OECDدر كشورهای  2211های حرارتي برق در سال : ظرفیت نصب شده نیروگاه 43-2

 413 به تفكیک نوع نیروگاه  OECDدر كشورهای  2211های حرارتي برق در سال : ظرفیت نصب شده نیروگاه 44-2

 414                                                   2211-2211و  2221های : تولید ناویژه برق در جهان طي سال 41-2

 411 2211ژه برق در جهان به تفكیک منابع مختلف در سال : تولید ناوی 41-2

 412 2211های قابل احتراق در سال تولید ناویژه برق از سوخت : 41-2

 413      2211در سال  OECD: تركیب تولید ناویژه برق در كشورهای  41-2

 414 2211در سال  OECD: تولید ناویژه برق از منابع تجدیدپذیر و پسماند به تفكیک كشورهای  41-2

 411      2211در سال  OECD: تركیب عرضه برق در كشورهای  12-2

 411 2211: تولید، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژی و مصارف نهایي برق در جهان در سال  11-2

 121                                             2211و  2211، 2221های : مصرف نهایي برق در جهان طي سال 12-2

 124 2211های مختلف مصرف كننده در جهان در سال : مصرف نهایي برق به تفكیک بخش 13-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 2211-2211و  2221 های: تولید و مصرف مستقیم از انرژی خورشیدی در سال 14-2

 

121 

 112 2211-2211و  2221های گرمایي در سال : تولید و مصرف مستقیم از انرژی زمین 11-2

 113      2211-2211و  2221های های زیستي در جهان طي سال : تولید سوخت 11-2

 114 2211در سال  OECD: قیمت و درصد مالیات برق در كشورهای  11-2

 111 2211های فتوولتائیک نصب شده در برخي از كشورهای منتخب در سال : قیمت سیستم 11-2

 111 2211در سال   OECD: شاخص قیمت اسمي و واقعي مصرف كنندگان نهایي برق در كشورهای  11-2

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

 2211و  2211         

111 

 111 كشورهای اروپایي : تعرفه خرید تضمیني برق انرژی بادی در برخي از  11-2

 111 : تعرفه خرید تضمیني برق انرژی خورشیدی در برخي از كشورهای اروپایي 12-2

 122 : تعرفه خرید تضمیني برق انرژی زمین گرمایي در برخي از كشورهای اروپایي 13-2

  

 121 جداول اورانيوم جهان 

 122 2211ان در ابتدای سال : كل ذخایر شناخته شده قابل استحصال اورانیوم جه 14-2

 124  2211ذخایر شناخته شده قطعي و احتمالي اورانیوم جهان در ابتدای سال  : 11-2

 121  2211: ذخایر ممكن و فرضي اورانیوم جهان در ابتدای سال  11-2

 121 2211و  2214های تغییرات ذخایر شناخته شده اورانیوم كشورها بین سال:  11-2

 131 های مختلف ید اورانیوم جهان طي سالتول:  11-2

 

 سنگ جهانجداول زغال

 

133 

 134 2211سنگ جهان در پایان سال ذخایر تثبیت شده زغال : 11-2

 131 2211و  2211، 2221های سنگ در جهان  طي سالتولید و مصرف زغال : 12-2

 131 2211-2211و  2221های السنگ كک شو و حرارتي به تفكیک كشورها در ستولید زغال : 11-2

 142 2211-2211و  2221های سنگ كک شو و حرارتي به تفكیک كشورها در سالمصرف زغال : 12-2

 142 2211-2211و  2221های سنگ در جهان به تفكیک مناطق طي سالتولید و مصرف انواع زغال : 13-2

 141 2211از آن به تفكیک كشورهای مختلف در سال های حاصل سنگ جهان و فرآورده: مصرف نهایي زغال 14-2

 141 2211های حاصل از آن به تفكیک كشورهای مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده: مصرف زغال 11-2

 141 2211-2211و  2221های سنگ به تفكیک كشورها در سال: واردات زغال 11-2

 113 2211-2211و  2221ای هسنگ به تفكیک كشورها در سال: صادرات زغال 11-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 2211-2211و  2221های سنگ در جهان به تفكیک مناطق طي سالواردات و صادرات انواع زغال : 11-2

 

111 

 111 2211عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال در جهان در سال  : 11-2

  2221های در برخي از كشورها طي سالسنگ حرارتي و كک شو در بخش صنعت قیمت زغال : 12-2

 2211-2211و           

113 

  2221های های خانگي و نیروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخش: قیمت زغال 11-2

 2211-2211و          

114 

 111        2221 -2211های سنگ طي سال: قیمت زغال 12-2

 111 2211در سال  OECDسنگ در كشورهای واقعي مصرف كنندگان نهایي زغال: شاخص قیمت اسمي و  13-2

 هایسنگ در برخي از كشورهای جهان طي سال: شاخص قیمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال 14-2

 2211-2211و  2221           

111 

 

 جداول تراز انرژی جهان
 

162 

 111 2211و  2221های های مختلف جهان در سالهای مهم اقتصاد انرژی به تفكیک كشورشاخص : 11-2

 112 2211عرضه انرژی اولیه كشورهای مختلف جهان در سال  : 11-2

 112 2211و  2221های : سرانه عرضه انرژی، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال 11-2

 113 2211: تراز انرژی جهان در سال  11-2

 111 2211ر سال د OECDتراز انرژی كشورهای  : 11-2

 111 2211در سال  OECD: تراز انرژی كشورهای غیر  12-2

 111 2211: تراز انرژی برخي از كشورهای جهان در سال  11-2
 

 جداول محيط زیست جهان
 

113 

 114 2211ای كشورهای مختلف در سال : میزان انتشار گازهای گلخانه 12-2

 111 2211بخش انرژی كشورهای مختلف در سال  ای: میزان انتشار گازهای گلخانه 13-2

 122 2211های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال  : میزان انتشار دی اكسید كربن از انواع سوخت 14-2

 123        2211سال  در كشورهای مختلف جهان در  های قابل احتراقسوختاز انواع انتشار دی اكسید كربن میزان :  11-2

 كشورهای مختلف جهان بهبرخي از : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در  11-2

 2211تفكیک نوع سوخت در سال           

121 

 121  2211ها در كشورهای مختلف جهان در سال به تفكیک بخشدی اكسید كربن سرانه انتشار :  11-2

 112  2211در كشورهای جهان در سال دی اكسید كربن بوط به انتشار های اقتصادی مربرخي شاخص:  11-2

 OECD 111: مالیات بر نشر دی اكسید كربن در پنج كشور اروپایي عضو  11-2



 فهرست جداول

 صفحه عنوان

 

 OECD: مالیات بر نشر گوگرد در دو كشور اروپایي عضو  122-2

 

111 

 111 دانمارك : مالیات بر نشر اكسیدهای ازت در 121-2

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

 بهينه سازی مصرف انرژی جداول 
 

617 

 111 2211به تفكیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش خانگي كشورهای عضو  : 123-2

 122 2211تفكیک نوع مصرف در سال به  IEAمصرف انرژی بخش خانگي كشورهای عضو  : 124-2

 121 2211- 2211و  2222های طي سال IEAانرژی كل بخش خانگي در كشورهای عضو شدت شاخص  : 121-2

 122 2211- 2211و  2222های طي سال IEAانرژی لوازم خانگي در كشورهای عضو شدت شاخص  : 121-2

  2222های طي سال IEAرهای عضو انرژی روشنایي بخش خانگي در كشوشدت شاخص  : 121-2

 2211- 2211 و           

123 

 2222های طي سال  IEAانرژی گرمایش محیط بخش خانگي در كشورهای عضو شدت شاخص  : 121-2

 2211- 2211و             

123 

 121 2211به تفكیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در كشورهای عضو  : 121-2

 121 2211به تفكیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در كشورهای عضو  : 112-2

 131 2211-2211های طي سال IEAارزش افزوده زیربخش صنعت در كشورهای عضو  : 111-2

 134 2211به تفكیک نوع مصرف در سال  IEAشدت انرژی زیر بخش صنعت در كشورهای عضو  : 112-2

 131 2211به تفكیک نوع مصرف در سال  IEAی زیر بخش صنعت در كشورهای عضو شدت انرژ : 113-2

 142 2211- 2211و  2222های طي سال IEAشاخص كل مصرف انرژی بخش صنعت در كشورهای عضو  : 114-2

 142 2211-2211های به تفكیک حالت طي سال  IEAمصرف انرژی بخش حمل و نقل در كشورهای عضو  : 111-2

 هایسال به تفكیک مسافر و بار طي IEAمصرف انرژی بخش حمل و نقل در كشورهای عضو  : 111-2

             2211 -2211 
143 

  IEAهای سبک( در كشورهای عضو ها و كامیونانرژی بخش حمل و نقل )اتومبیلشدت شاخص  : 111-2

 2211- 2211و  2222های سال طي             

144 

 های سال طي  IEAانرژی بخش حمل و نقل )انواع كامیون( در كشورهای عضو دت ششاخص  : 111-2

 2214- 2211و  2222             

141 

 141 2211به تفكیک نوع مصرف در سال  IEAها در كشورهای عضو مصرف انرژی سایر بخش : 111-2

 141 2211رف در سال به تفكیک نوع مص IEAها در كشورهای عضو مصرف انرژی سایر بخش : 122-2
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 پيشگفتار 

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

سال 33مجموعه طی این به دنبال انتشار  9316به نمایش گذاشته است. ترازنامه انرژی سال  9316کشور را در سال 

ها حاصل همفکری و همکاری جمع کثیری از مدیران، ین سالاین کتاب در طی اگذشته تهیه شده و تداوم ارائه 

نفر از کارشناسان و  923سازمان و ارگان مرتبط و با همیاری بیش از  66متخصصان و کارشناسان حوزه انرژی در قالب 

ر های خود را بدون هیچگونه چشمداشتی در اختیار این دفتر قراپژوهشگران بخش انرژی است که ثمره تالش مجموعه

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

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

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

(Eurostat) گردد.  تهیه می 

دهد که جمع عرضه انرژی اولیه با نشان می 9311با ارقام مشابه در سال  9316مقایسه وضعیت انرژی ایران در سال 

میلیون بشکه معادل نفت  1/9169به  9311عادل نفت خام در سال میلیون بشکه م 6/9632درصد از  4/2رشد سالیانه 

میلیون بشکه معادل نفت  4/9916به  6/9332درصد از   1/9خام رسیده است و کل مصرف نهایی انرژی با رشد سالیانه 

ر عرضه و خام افزایش یافته است. این افزایش در مصرف نهایی انرژی، ضرورت تداوم و شتاب در اقدامات بهینه سازی د

 3/2سازد. طی دوره مورد بررسی به طور متوسط ساالنه صادرات انرژی کشور  تقاضای انرژی را بیش از پیش ضروری می

 درصد کاهش یافته است.  6/7واردات، ساالنه درصد افزایش و 

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

اقتصادي  و دارایی، سازمان انرژي اتمی ، شركت مادر هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، امور   وزارتخانه

رق )ساتبا(، دفتر سرمایه گذاري و تنظيم مقررات بازار وري انرژي ب هاي تجدیدپذیر و بهرهتخصصی توانير، سازمان انرژي

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

نفتی ایران، شركت ملی گاز ایران، شركت  هاي تخصصی مدیریت منابع آب ایران،  شركت ملی پاالیش و پخش فرآورده

هاي پتروشيمی آبادان، فارابی، خارك، اراك، برزویه، خوزستان و اصفهان، شركت ملی  لی پتروشيمی ایران، شركتم

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

، شركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، شركت سهامی ذوب آهن آهن شهري تهران و حومه برداري راه ایران، شركت بهره

سنگ، شركت زغال سنگ پروده طبس، سازمان توسعه برق ایران، سازمان صنعت،  اصفهان، شركت پاالیش قطران زغال

و هاي مختلف كشور، شركت سهامی خاور، كارخانه كك سازي و پاالیش قطران زرند، سازمان توسعه  معدن و تجارت استان

-نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان نظام مهندسی معدن ایران، شركت مدیریت شبكه برق ایران، شركت زغال

اي تهران، شركت  سنگ كرمان، شركت توزیع نيروي برق تهران بزرگ، شركت برق منطقهسنگ البرز شرقی، شركت زغال

 اند. ی که به نحوی در تهیه آمار و اطالعات مورد نیاز همکاری داشتههای و سایر سازماناي آذربایجان، گروه مپنا برق منطقه

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

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

 

ریزي و اقتصاد كالن برق و انرژيدفتر برنامه                                                                                   
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 1169ترازنامه انرژي سال  2

 

  1169تحوالت بخش انرژي کشور در سال مروري بر  -1-1

 

 بخش منابع و مصارف انرژي 

درصد آن به نفت خام،  2/31میلیون بشکه معادل نفت خام و اختصاص  9/1393تولید انرژي اولیه به میزان  –

به انرژي آبی، بادي، خورشیدي، درصد  1/3درصد به گازطبیعی و  3/53مايعات و میعانات گازي و مواد افزودنی، 

 سنگ. درصد به زغال 1/3درصد به منابع تجديدپذير قابل احتراق،  1/3اي، درصد به انرژي هسته 5/3

 درصد افزايش نسبت به سال گذشته. 8/3میلیون بشکه معادل نفت خام با  3/1191کل مصرف نهايی به میزان  –

،  5/7، حمل و نقل و مصارف غیر انرژي به ترتیب معادل هاي کشاورزي، صنعتافزايش مصرف انرژي در بخش –

 7/3و  2/5هاي خانگی و تجاري و عمومی به ترتیب به میزان درصد و کاهش مصرف در بخش 1/3و  6/2، 1/5

 درصد نسبت به سال گذشته. 

هاي  درصد توسط فرآورده 6/11کننده توسط گازطبیعی، هاي مصرفدرصد از انرژي مصرفی بخش 3/39تأمین  –

 سنگ. درصد توسط زغال 5/3درصد توسط منابع تجديدپذير قابل احتراق و  9/3درصد توسط برق،  1/11نفتی، 

 

 بخش انرژي و اقتصاد 

 . OECDبرابر کشورهاي  76/3برابر متوسط سرانه مصرف نهايی جهانی و  8/1سرانه مصرف نهايی انرژي ايران  –

 برابر متوسط مصرف سرانه جهانی. 5/1هاي نفتی ايران، و فرآوردهو نفت خام  9/9سرانه مصرف نهايی گازطبیعی  –

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

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

 برابر متوسط جهانی.  3/1و  3/1، 2/2، 1/1

و  27/3به ترتیب به میزان  1169شدت انرژي ايران بر مبناي عرضه انرژي اولیه و مصرف نهايی انرژي در سال  –

 درصدي نسبت به سال گذشته.  8/2و  7/3بشکه معادل نفت خام به میلیون ريال به ترتیب با کاهش  17/3

 )براساس نرخ ارز و برابري قدرت خريد( نسبت به متوسط جهانی. برابر بودن شدت مصرف نهايی انرژي ايران 5/1و  3/1 –

نسبت به  1189-69درصد( بین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد مصرف نهايی انرژي در دهه  5/3کاهش اختالف ) –

 .به بعد 1132از سال ها ساير دوره

 درصد نسبت به سال گذشته. 6/2وري مصرف انرژي به میزان افزايش بهره –

 هاي انرژي. درصد از کل هزينه هاي خانوارهاي شهري و روستايی به هزينه 3/7و  9/5ص اختصا –

درصد از کل  3/1و  2/7خانوارهاي شهري به ترتیب اي از ترين و باالترين دهک هزينهپايینهزينه انرژي براي  –

 هاي خانوارهاي شهري.هزينه

درصد از کل  1/3و  5/6خانوارهاي روستايی به ترتیب  ايترين و باالترين دهک هزينهپايینهزينه انرژي براي  –

 هاي خانوارهاي روستايی.هزينه



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

1 

 بخش نفت

 میلیارد بشکه. 1/193برآورد ذخاير قابل استحصال هیدروکربوري مايع ايران به میزان  –

 .1169سال براي عمر ذخاير هیدروکربوري مايع در سال  3/65برآورد  –

میلیون بشکه مايعات و میعانات  1/13و همراه مکعب گاز مترمیلیارد  1/111 میلیون بشکه نفت خام، 3/113کشف   –

 . 1169گازي در سال 

  5/11درصدي تعداد و  9/17و کاهش  1169کیلومتر در سال  1/235حلقه چاه با متراژي معادل  136حفاري  –

 هاي حفاري نسبت به سال گذشته. درصدي متراژ چاه

نفت خام ايران نسبت به سال گذشته به دلیل افزايش ظرفیت تولید صادرات  درصدي تولید و 2/1 و 1/1افزايش  –

نفت در میادين آزادگان جنوبی، آذر و میدان مشترک ياران جنوبی و رفع موانع صادرات و تصاحب مجدد سهم 

 المللی نفت توسط ايران در دوره پسابرجام.  نبازار بی

و حضور مشتريان جديد جهت خريد  1165ها در ديماه سال  يمدستور افزايش صادرات نفت ايران پس از رفع تحر –

 عالوه بر چین، هند، کره جنوبی و ژاپن شامل ترکیه، انگلیس، ايتالیا، مجارستان، هلند و .... نفت ايران

هاي پتروشیمی،  میلیون بشکه به مجتمع 2/86میلیون بشکه مايعات و میعانات گازي و اختصاص 3/285تولید  –

و مابقی به ساير  هاي نفت و شرکت ملی پخش میلیون بشکه به پااليشگاه 1/56بشکه به صادارت و  میلیون 5/136

 مصارف و تغییر در موجودي انبارها.

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

 به پايانه ري.

 هاي نفتی. میلیون لیتر فرآورده 5/281شکه نفت خام و میعانات گازي و تولید روزانه هزار ب 5/1816پااليش روزانه  –

هاي کشور به تولید نفت گاز، نفت کوره و بنزين موتور به ترتیب با  درصد از کل تولید پااليشگاه 6/77اختصاص  –

 درصد.  3/21و  3/22، 5/12سهمی معادل 

سازي فرآيند و  تحويل قطعی طرح بهینهسازي پااليشگاه الوان،  ینهبرداري کامل از طرح افزايش ظرفیت و به بهره –

هاي پااليشگاه تهران و تحويل قطعی و تسويه حساب طرح افزايش ظرفیت و بهبود کیفیت  بهبود کیفیت فرآورده

 .هاي پااليشگاه امام خمینی )ره( شازند فرآورده

رصدي نسبت به سال گذشته به دلیل توسعه فازهاي د 5/3میلیون لیتر در روز نفت کوره با رشد  69/53صادرات  –

میلیون لیتر  39/9صادرات  و ها پارس جنوبی و افزايش تولید گاز طبیعی و کاهش مصرف اين فرآورده در نیروگاه

هاي به دلیل افزايش مصرف اين فرآورده در بخشدرصد کاهش نسبت به سال قبل  3/53در روز نفت گاز با 

 شاورزي.صنعتی، حمل و نقل و ک

، 1169میلیون لیتر بنزين به سال  91/12با واردات روزانه گذشته سال  8اختصاص باالترين حجم واردات بنزين طی  –

درصدي نسبت به سال قبل، عمدتاً به دلیل ذخیره سازي و تأمین افزايش تقاضاي روز افزون اين  1/5با افزايش 

 اخلی به ويژه در ايام نوروز و فصل تابستان.ايام تعطیالت به منظور انجام سفرهاي ددر فرآورده 
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 روز. 1/11سازي انبارهاي نفت خام پااليشگاهی به طور متوسط براي  کفايت ظرفیت ذخیره –

درصد نسبت به سال گذشته و  2/3میلیارد لیتر با کاهش  7/72هاي عمده نفتی به میزان  مصرف فرآورده –

درصد و کمترين سهم به گاز مايع و   3/53و  9/51ه ترتیب با اختصاص بیشترين سهم مصرف به نفت گاز و بنزين ب

 درصد. 3/9و  2/3نفت سفید با 

درصدي گاز مايع و  3/1درصد نفت سفید و  3/1درصدي نفت گاز،  5/3درصدي نفت کوره،  1/29کاهش مصرف  –

 بنزين نسبت به سال قبل.مصرف درصدي  3/8افزايش 

نسبت به سال قبل به ترتیب معادل  2317و سنگین ايران در سال افزايش متوسط قیمت جهانی نفت خام سبک  –

 .دالر به ازاي هر بشکه 7/31و  5/32و با قیمت  درصد 7/13و  7/23

 هاي نفتی به استثناي نفت گاز و نفت کوره در بخش نیروگاهی نسبت به سال قبل. ثابت ماندن قیمت فروش فرآورده –

هزار ريال، نفت گاز و نفت کوره در بخش  12ار ريال، بنزين سوپر لیتري هز 13عرضه بنزين موتور با قیمت لیتري  –

ريال و  1333هزار ريال، نفت سفید لیتري  1ها لیتري ريال و در ساير بخش 33نیروگاهی هر يک به میزان لیتري 

 ريال.  2133گاز مايع در هر کیلوگرم 

 

 بخش گازطبیعی  

 1/11 میزان به ،1163میلیارد متر مکعب کاهش نسبت به سال  58با  گازطبیعی استحصال قابل ذخاير برآورد –

 و دارا بودن رتبه دوم جهان پس از روسیه. 1169 سال پايان تريلیون متر مکعب در

 گذشته سال به درصد نسبت 3/8معادل  رشدي میلیون متر مکعب در روز با  6/855 به غنی گاز تولید افزايش –

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

 اين میدان. 11فاز سکوي از برداريبهره

 درصد از آن.   9/86 از بیش صادرات و گاز هايپااليشگاه در گوگرد تن هزار 3/1232 تولید –

( و فجر 21-23، )16( ،18-17) هايزفا  پااليشگاهی شرکت گوگرد بازيافت واحدهاي گرفتن قرار تولید مدار در –

 هزار تن گوگرد.  2و  6/6، 9/11،  2/13جم هر يک با تولید 

درصدي میزان گاز  3/19میلیون مترمکعبی تزريق گاز غنی نسبت به دوره مشابه سال قبل و  افزايش  3/8افزايش  –

  .هاي توسعه جمع آوري گاز نسبت به سال قبلسوزانده شده با طرح

 3/133درصدي نسبت به سال گذشته و تزريق   1/12میلیون متر مکعب گازطبیعی با افزايش  6/86 نهروزا تزريق –

 گذشته. سال به نسبت درصدي آن 7/5میلیون بشکه آب به میادين نفتی با کاهش 

هاي تزريق گاز قلعه / نار، نرگسی، احداث ايستگاه تزريق گازهاي همراه بنگستان و لب سفید، اجراي پروژه –

آوري سازي و نوسازي فرآورش نفت و گاز میدان نفت سفید، جمعسازي فرآورش میدان نفتی هفتگل، بهینههینهب

گازهاي تولیدي واحد بهره برداري هفت شهیدان مسجد سلیمان، احداث کارخانه فرآورش و استحصال مايعات 

چساران و طرح افزايش تزريق گاز در گ 5و  1و  2آوري گازهاي مازاد مراحل گازي میادين خارک / بهرگان، جمع
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 میادين کرنج / پارسی در راستاي اجراي طرح جمع آوري گازهاي همراه افزايش توان تزريق در کشور.

 83میلیون متر مکعب در روز و تحقق  3/693ظرفیت اسمی پااليش و نم زدايی گاز طبیعی کشور به میزان  –

 میلیون مترمکعب در روز. 1233هدف  درصدي برنامه پااليشی شرکت ملی گاز ايران با

 کشور. هاي گازمیلیارد متر مکعب گازطبیعی به / از پااليشگاه 1/212و   3/211دريافت و تحويل گازطبیعی به میزان  –

 هاي گاز.درصد از گازطبیعی در دسترس کشور، توسط پااليشگاه 2/62تأمین  –

هزار کیلومتر و  1/19و  5/18حدود  1169ان سال برداري شده تا پايمجموع خطوط لوله احداث شده و بهره –

 .  1169کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز طبیعی جديد در سال  5/829احداث 

شوريجه( با   و کشور )مخازن سراجه گاز سازيذخیره مخازن در مانده باقی میلیون متر مکعب گاز 9/1112میزان  –

  افزايش دو برابري در مقايسه با سال قبل.

درصدي و  3/15میلیارد متر مکعب به ترتیب با کاهش   2/11و  6/1ت و صادرات گاز طبیعی به میزان واردا –

 درصدي.  1/59افزايش 

درصدي واردات گاز طبیعی از ترکمنستان به دلیل باال گرفتن مناقشه گازي میان ايران و ترکمنستان  1/11کاهش  –

و قطع واردات از  بی نیازي کامل به واردات گاز از ترکمنستان و به نکااندازي خط انتقال گاز دامغان  راهو همچنین 

  .تجارت نفت و گاز با ايران و توقف دلیل تحريم هاي جديد آمريکا آذربايجان به

و  2/1هاي تهران و خراسان رضوي به ترتیب با میلیون مصرف کننده گازطبیعی در کشور و استان 2/22وجود  –

 هاي اول و دوم در کشور.رتبه میلیون مصرف کننده داراي 2/2

و  5/38میلیارد متر مکعب و اختصاص  3/237مجموع مصارف نهايی و مصارف بخش انرژي گاز طبیعی به میزان  –

 درصد از آن به مصارف نهايی و مصارف بخش انرژي.  9/51

عمومی،   و يتجار خانگی، هاي بخش به درصد 5/29ها، نیروگاه به گازطبیعی مصرف از درصد 5/11اختصاص   –

گاز  نفت، هايپااليشگاه درصد به 1/8پتروشیمی،  بخش مصارف به درصد 7/12صنعت،  بخش به درصد 9/15

 کوره سازي، واحدهايهیدروژن واحد لوله، خوراک خط ژنراتورهاي ديزل و هافشار، توربینتقويت  هايايستگاه

 درصد به بخش کشاورزي.  1/1و  نقل و حمل بخش به درصد7/1  ،سازي کک واحدهاي بلند و

  .لقب سال به نسبت خانگی بخشهاي تجاري و عمومی و  در گازطبیعی مصرف درصدي 2/1و  3/3کاهش  –

 دلیل افزايش به قبل سال به نسبت 1169سال  در کشور نیروگاههاي گازطبیعی درصدي مصرف 9/12افزايش  –

 منظور کاهش به روند اين ادامه و نیروگاهی خشب به گاز حداکثري تخصیص سیاست اعمال و گازطبیعی تولید

 هوا.  آلودگی کاهش و مايع هايسوخت مصرف

 .متر مکعب نسبت به سال قبل 8/72، با افزايشی معادل 1169متر مکعب گاز طبیعی در سال  9/2336مصرف سرانه   –

و  1939ماه سرد سال به ترتیب  3ماه گرم سال و تعرفه  7بیشترين تعرفه محاسبه گازبها مربوط به بخش خانگی براي  –

 .  ريال بر مترمکعب 699



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  9

 

 بخش برق 

بخاري،  هاينیروگاه به آن درصد 1/23اختصاص  و گاواتم 7/78831  میزان به کشور هاينیروگاه اسمی ظرفیت –

 ی،ديزل هاينیروگاه به درصد 9/3ترکیبی،  سیکل هاينیروگاه به درصد 5/26گازي،  هاينیروگاه به درصد 6/12

 خورشیدي، بادي، هايدرصد به نیروگاه 3/3اتمی و  هاينیروگاه به درصد 1/1 هاي آبی،نیروگاه به درصد 2/13

 . و بازيافت حرارتی بیوگاز

  3/7درصد به بخش خصوصی،  1/59هاي کشور به وزارت نیرو، درصد از کل ظرفیت اسمی نیروگاه 6/55اختصاص 

 .سازمان انرژي اتمی ايراندرصد به  1/1و  درصد به صنايع بزرگ

  گذشته سال به نسبت کشور برق هاينیروگاه عملی و اسمی ظرفیت درصدي 3/2و  3/1رشد . 

  1163مگاوات در سال  5/13259از  خصوصی بخش هاينیروگاه اسمی مگاوات ظرفیت 3/1231افزايش –

 د به بخش خصوصی و يا احداثهاي موجومگاوات در سال مورد بررسی به دلیل واگذاري نیروگاه 6/19566به 

 هاي جديد توسط اين بخش.نیروگاه

و  1169درصد در سال  9/17به  1163درصد در سال 8/17هاي حرارتی برق کشور از درصدي راندمان نیروگاه 2/3کاهش  –

 هاي حرارتی وزارت نیرو، بخش خصوصی و صنايع بزرگ.درصد راندمان به نیروگاه 2/26و  6/18، 3/19اختصاص 

هاي وزارت نیرو، بخش خصوصی، سازمان هاي کشور اعم از نیروگاهختصاص بیش از يک سوم ظرفیت نصب شده نیروگاها –

 انرژي اتمی ايران و صنايع بزرگ به سه استان خوزستان، تهران و بوشهر.

ص ، درصد نسبت به سال گذشته و اختصا 6/9تراوات ساعت با رشدي معادل  1/138تولید برق کشور به میزان  –

درصد به  5/2درصد به صنايع بزرگ و  9/2درصد آن به وزارت نیرو ،  1/51درصد به بخش خصوصی،  6/31

 سازمان انرژي اتمی ايران .

 .تولید برق توسط بخش خصوصی در مقايسه با سال گذشتهدرصدي  6/7رشد  –

 3/3درصد، آبی  8/23 درصد، گازي 1/26درصد، بخاري  1/17هاي سیکل ترکیبی سهم تولید برق در نیروگاه –

 درصد  31/3و ديزلی  2/3 و بازيافت حرارتی درصد، تجديدپذير 5/2درصد، اتمی 

هاي کشور به ترتیب به گاز طبیعی، نفت گاز، درصد از کل سوخت مصرفی نیروگاه 5/3و  1/3، 1/9، 5/88اختصاص  –

 نفت کوره و ساير حامل هاي انرژي.

 ها. درصدي  سوخت گازطبیعی نیروگاه 1/12ها و افزايش روگاهدرصدي سوخت مايع مصرفی نی 9/17کاهش  –

 ها. درصد از تولید ناويژه برق به مصارف داخلی نیروگاه 1/1اختصاص  –

از کل انرژي تولید و خريداري شده  درصد تلفات شبکه توزيع کشور 8/13درصد تلفات شبکه انتقال و  8/2وجود  –

 .در سطح ولتاژ شبکه توزيع 

و در واردات درصدي  3/8تراوات ساعت با کاهش  2/8و  6/1ات و صادرات برق ايران به ترتیب میزان وارد  –

 نسبت به سال گذشته. در صادرات درصدي   3/22افزايش  

 پاکستان.عراق، افغانستان و کشور  سهدرصد صادرات برق ايران به  8/68اختصاص بیش از   –
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فروش برق وزارت نیرو و  ساعت  گیگاوات 1/233329ل برق در کشور شام ساعت  گیگاوات 9/293295مصرف  –

 مصرف صنايع بزرگ. ساعت گیگاوات 1/3218

هاي بخشبه ترتیب به  درصد از کل فروش برق وزارت نیرو 2/3و  3/2 ،1/7، 3/6، 1/13، 7/12 ،3/11اختصاص  –

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

 7/6با افزايش  1163گیگاوات ساعت در سال  7/513در زير بخش حمل و نقل برقی از رسیدن مصرف برق  –

 .1169ساعت در سال  گیگاوات 3/579درصدي به 

 .1169هزار حلقه چاه کشاورزي برقدار شده در کشور تا پايان سال  5/283وجود  –

میلیون مشترک با رشد  8/15ز افزايش تعداد مشترکین برق )بدون احتساب مشترکین روشنايی معابر( به بیش ا –

 درصدي نسبت به سال قبل. 3/1

 درصدي.  1/16قرار گرفتن تهران در رتبه نخست تعداد مشترکین برق در کل کشور با سهم   –

 درصد نسبت به سال گذشته 1/1درصد با  کاهش  1/93رسیدن ضريب بار تولیدي برق کشور به  –

مگاوات و حداکثر توان تولید همزمان کل کشور به  31852رسیدن توان تولیدي همزمان شبکه سراسري به  –

 مگاوات. 35319

درصدي  1/1ريال با افزايش  7/982متوسط قیمت برق در بخش هاي مختلف مصرف به ازاي هر کیلوات ساعت   –

 نسبت به سال گذشته.

 

 سنگ بخش زغال

معدن به  19بخش خصوصی و معدن به  171سنگ کشور به بخش دولتی،  معدن زغال 231معدن از  15اختصاص  –

 بخش تعاونی.

 .1169معدن در حال تجهیز زغال سنگ در سال  5معدن غیر فعال و  131معدن فعال،  68وجود  –

هزار تن از آن به ترتیب  8/27و  1/125،  6/1115هزار تن زغال سنگ در کشور و اختصاص  6/1589استخراج  –

 حرارتی. شو، حرارتی و تفکیک نشده کک شو وبه زغال سنگ کک

درصدي آن نسبت به سال پیش از آن  13و افزايش  1169هزار تن زغال سنگ کنسانتره در سال   5/1233تولید  –

 سازي و افزايش قیمت زغال سنگ. به دلیل افزايش نیاز واحدهاي کک

  ورد نیاز،درصدي تولید شرکت زغال سنگ البرز شرقی، به دلیل اعتمادسازي براي تأمین کنندگان زغال م 13افزايش  –

هاي جديد در معادن، توسعه همکاري با مراکز علمی، برون سپاري سازي کارخانه زغال شويی، استفاده از فناوريبهینه

 هاي شرکت(.گیري از تهاتر )بدهیهاي نوين مالی و افزايش سرمايه با بهرهها، استفاده از روشبرخی از فعالیت

 هزار تن. 2/123و  1/585والت حاصل از آن، به میزان واردات و صادرات زغال سنگ  کشور و محص –

هزار تن زغال سنگ کک شو مصرفی در واحدهاي  1/1755هزار تن زغال سنگ در کشور شامل  5/2369مصرف  –

 سنگ تفکیک نشده.هزار تن زغال 8/27هزار تن زغال سنگ حرارتی و  1/125 ،کک سازي
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 .1169ل هزار تن کک در سا 3/1973و مصرف  7/1281تولید  –

درصدي تولید کک متأثر از افزايش تولید کک در ذوب آهن اصفهان در پی بازسازي و راه اندازي  2/11افزايش  –

هاي جديد و خروج از رکود اين کارخانه و متأثر از نصف شدن تولید مجتمع کک سازي و پااليش قطران  باطري

 هاي اين شرکت.و  تعطیلی موقت يکی از کارخانه زرند به علت تغییر در ساختار اين کارخانه و خصوصی سازي آن

 میلیون متر مکعب گاز کک در سال مورد بررسی . 1/589و مصرف  9/315تولید  –

 میلیون متر مکعب گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان. 7/3166تولید و مصرف  –

 .1169هزار تن قطران در کشور در سال  2/52و مصرف  6/16تولید  –

میلیون ريال و  3/9و  3/5ر تن زغال کنسانتره در دو شرکت کرمان، البرز شرقی به ترتیب هزينه تمام شده ه –

 میلیون ريال.  5/3و  8/1،  5/5قیمت فروش سه شرکت کرمان، البرز شرقی و طبس به ترتیب معادل 

 

 هاي تجديدپذير بخش انرژي

خورشیدي،  بیوگاز و بازيافت حرارتی(  مگاوات ظرفیت نیروگاهی تجديدپذير )آبی، بادي، 7/12528به کارگیري  –

 جهت تولید برق.

 6/16برداري، اجرا، مطالعه و آماده اجرا، و شناخت به میزان  آبی در دست بهره هاي برق برآورد ظرفیت طرح –

 گیگاوات در کشور.

 نرژي برق.گیگاوات ساعت ا 9/13163مگاوات و تولید  8/11631نیروگاه آبی با ظرفیت  38برداري از  ادامه بهره –

 گیگاوات ساعت. 1/137مگاوات و تولید  2/272توربین بادي با ظرفیت  293نصب  –

 در سیاهپوش قزوين و آق کند آذربايجان شرقی.  هاي بادي کشور مگاواتی ظرفیت نیروگاه 2/81افزايش  –

 مگاوات ساعت برق. 2/89168مگاوات و تولید  9/176هاي فتوولتائیک با ظرفیت  نصب سیستم –

برداري از بهره برابر به دلیل 3/5هاي فتوولتائیک نسبت به سال قبل و به میزان  ش چشمگیر ظرفیت نیروگاهافزاي –

طح اي در س هاي فتوولتائیک شرکت توزيع و برق منطقه هاي خورشیدي در مناطق مختلف، ورود سامانه پروژه

  .هاي خريد تضمینی برق سامانهها و افزايش چشمگیر ظرفیت  تمامی استان

 گیگاوات ساعت در سايت زمین گرمايی مشکین شهر. 17مگاواتی با قابلیت تولید ساالنه انرژي  3اجراي يک واحد  –

هزار مترمکعب در سه استان گیالن، مازندران و گلستان، با  2/539هاي جنگلی مجاز به میزان  تولید فرآورده –

ها، چراي دام، معدنکاوي،  ش از حد از جنگلبرداري بی درصدي نسبت به سال گذشته به دلیل بهره 5/11کاهش 

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

 تن. 5/539و  8/6139مبادله زغال چوب با ساير کشورها با واردات و صادراتی معادل  –

 2تهران )تیم کیان( و  ي تهرانسوزها بیوگازسوز شیراز، مشهد، لجن فاضالب تهران و زباله هاي نصب نیروگاه –

 ساعت برق. گیگاوات 1/18مگاوات و تولید  9/11)تدبیر توسعه سالمت( با ظرفیت اسمی 
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 اي بخش انرژي هسته

 .1169میلیون مترمکعب گازطبیعی در سال  1663جويی معادل اي و صرفهساعت برق هستهگیگاوات 7533تولید  –

 1337نیروگاه اتمی بوشهر هر يک به قدرت  1و  2احداث واحدهاي آغاز عملیات اجرايی قرارداد طراحی و  –

 هاي باقیمانده از قرارداد.مگاوات با پیمانکار روسی و تکمیل پیوست

هاي اجرايی در راستاي بومی سازي و افزايش مشارکت صنايع داخلی: طراحی، مهندسی، ساخت، آغاز فعالیت –

بوشهر، مهندسی معکوس، طراحی و ساخت شش عدد پروانه  تست قطعات يدکی چیلرهاي مرکزي نیروگاه اتمی

اندازي بويلر بخار اشباع با ظرفیت هشت تن بخار بر ، طراحی، تأمین، ساخت، حمل، نصب و راهVEهاي پمپ

گیري شار نوترونی و هاي اندازهساعت، مهندسی معکوس، طراحی و ساخت کپسول مخصوص حمل و دفن کانال

 حرارتی کارکرده.

؛ طراحدی،  Teta-pinch Machineانددازي ماشدین   اي نظیر: نصب و راهاقداماتی در خصوص گداخت هسته انجام –

برداري پژوهشی از توکامک دماوند و انجام مطالعات الزم جهت ارتقدا   برداري از توکامک الوند؛ بهرهساخت و بهره

 پالسدماي کدانونی دندا؛ طراحدی، سداخت و      بدرداري از دسدتگاه   اندازي و بهرههاي مرتبط با آن؛ نصب، راهسامانه

برداري از دستگاه محصورسازي الکتروسدتاتیک  دستگاه پالسماي کانونی؛ طراحی، ساخت و بهره 1برداري از بهره

 ژول. 133برداري از مجموعه لیزري پالسما و طراحی، ساخت و بهره

و ادامده   1169کیلومتر مربع در سدال   12133انجام عملیات اکتشاف اورانیوم در فاز شناسايی و پی جويی به وسعت  –

اي در دو سوم باقیمانده از وسعت کل کشور؛ ادامده   هوايی و ژئوشیمی ناحیهعملیات تهیه اطالعات پايه ژئوفیزيک 

هزار کیلومترمربدع و ارزيدابی و کنتدرل     797پهنه اکتشافی به مساحت  11عملیات اکتشاف سراسري اورانیوم در 

 ارهاي فلزي و غیرفلزي حاوي مواد پرتوزا.ساير معادن و کانس

 مراحل (و ادامه2از معدن روباز ساغند )شماره  ppm 593هزار تن سنگ معدن اورانیوم با عیار  23استخراج  –

 و .....(. خشومی جديد )ناريگان، معادن طراحی

 و خشومی معادن براي ايتپه فروشويی مطالعات اردکان؛ ادامه زرد کیک تولید کارخانه تن کیک زرد از 11تولید  –

و غیره؛ و  فسفات مس، مانند اورانیوم ثانويه منابع از زرد کیک استحصال جهت مقدماتی ناريگان؛ ادامه مطالعات

  اورانیوم. کنسانتره اي تولید شده در ازاي دريافت کیک زرد مطابق با برجام در راستاي تولیدمبادله سوخت هسته

 .2318دالر در سال  91به  2317دالر در سال  57از   O1U 8 م درصدي قیمت هر کیلوگر 13رشد  –

 

 بخش انرژي و محیط زيست 

، 8/67از بخش حمل و نقل به ترتیب به میزان    O2N و   CO ،5CH ،SPM  ،2SO   ،NOxبیشترين میزان انتشار  –

 .درصد از کل انتشار اين گازها در بخش انرژي کشور 2/93و  1/56، 2/56،  8/83،  3/81

 درصد دي اکسید کربن در اثر احتراق گازطبیعی.  3/93درصد منواکسیدکربن در اثر احتراق بنزين و تولید  9/69تولید  –

 3/36درصد ذرات معلق و  1SO  ،2/72درصد  2SO   ،6/71درصد از  3/38نفت گاز به عنوان منبع اصلی انتشار  –
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 منتشر شده در کشور.  O2N درصد از 

 تن در سال به ازاي هر نفر. 5/7ر دي اکسید کربن به میزان برآورد سرانه انتشا –

 کیلوگرم در سال به ازاي هر نفر.  6/6کاهش سرانه انتشار دي اکسید گوگرد به میزان  –

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

 گرم بر کیلووات ساعت. 9/115 و 3/227،  8/189، 2/221

 

 سازي عرضه و تقاضاي انرژي بخش بهینه

برداري از نیروگاه مگاوات و بهره 9/11اهواز و يزد بهاباد با ظرفیت  -خوزستانهاي بازيافت حرارتی  نصب نیروگاه –

 . 1169میلیون کیلووات ساعت در سال  1/51مگاواتی خوزستان و تولید  9/6

هاي جايگزينی جايگزينی الواتور به جاي ايرلیفت در کارخانه سیمان شاهرود، اجراي طرحبرداري از طرح بهره –

هاي سیمان دشتستان و داراب و اجراي مرحله دوم طرح توسعه و تجهیز الواتور به جاي ايرلیفت در کارخانه

 "هش شدت انرژيطرح يارانه سود تسهیالت و وجوه اداره شده براي کا"آزمايشگاه سیستم روشنايی در قالب 

 وري انرژي برق )ساتبا(.هاي تجديدپذير و بهرهتوسط سازمان انرژي

 7/8گذاري، میلیون دالر سرمايه 1933هاي کشاورزي ديزلی، حداکثر با دار کردن چاهاجرايی شدن طرح برق –

، 1539ان سال میلیون تن انتشار آالينده تا پاي 7/3جويی در مصرف نفت گاز و کاهش میلیون متر مکعب صرفه

 قانون رفع موانع تولید. 12سازي مصرف سوخت در راستاي اجراي ماده توسط شرکت بهینه

 2/15، به میزان 1169هاي اجرايی بخش حمل و نقل در پايان سال جويی حاصل از طرحبرآورد میزان صرفه –

 میلیون بشکه معادل نفت خام.

باب جايگاه  53و دوگانه سوز کشور و نصب و راه اندازي میلیون دستگاه خودر 8/1درصد از  7/1گازسوز شدن  –

CNG  1169در سال . 

 درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن. 7/3با  1169در سال  CNGمیلیارد متر مکعب  9/7مصرف  –

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

 . 1169میلیون بشکه معادل نفت خام در سال  9/1و  1/7ترتیب  

هزار دستگاه کامیون و کشنده  93هاي نوسازي قانون رفع موانع تولید در بخش حمل و نقل: اجراي طرح 12ماده  –

هزار اتوبوس فرسوده ديزلی درون شهري با  17سال، طرح جايگزينی  13تن داراي سن باالتر از  13فرسوده باالي 

جويی گازسوز، طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر راه آهن جمهوري اسالمی ايران با هدف صرفههاي اتوبوس

هزار تاکسی  153هاي جايگزينی میلیون متر مکعب در مصرف نفت گاز؛ همچنین اجراي طرح 3/13و  7/3، 2/6

محرکه کم مصرف در فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با پیمايش باال / برقی يا هیبريد و طرح تولید قواي 

جويی در میلیون متر مکعب صرفه 3/2و  3/7جويی ها با هدف صرفهخودروهاي داخلی در طول اجراي اين طرح
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 مصرف بنزين.

هاي آوري ديگ و مشعلدر اثر اجراي طرح جمع 1169هزار متر مکعب گازطبیعی در سال  1113جويی صرفه –

سازي هاي نفت توسط شرکت بهینههاي چگالشی در ساختماناندازي بويلرقديمی و خريد، جايگزينی و راه

 مصرف سوخت.

هاي مسکونی، اداري و قانون رفع موانع تولید در بخش ساختمان: اجراي طرح ارتقاي کارايی موتورخانه 12ماده  –

ه میلیارد مترمکعب گازطبیعی در طول دور 5/13جويی میلیارد ريال با هدف صرفه 2گذاري تجاري با سرمايه

اي در طی اين دوره و همچنین اجراي  میلیون تن معادل کربن گازهاي گلخانه 7/13اجراي طرح و کاهش انتشار 

دار راندمان باال هاي گازسوز دودکشطرح جايگزينی و اسقاط يک میلیون دستگاه بخاري مرسوم با بخاري

زطبیعی در مصرف گازطبیعی و نفت میلیارد متر مکعب گا 1/1)هرمتیک هوشمند( با هدف صرفه جويی معادل  

سازي مصرف سوخت در ها توسط شرکت بهینهمیلیون تن معادل کربن نیز از انتشار آالينده 1/9سفید و کاهش 

 .1169سال 

مگاوات به توان نیروگاهی کشور در اثر انجام اقدامات متعدد در راستاي طرح افزايش کارايی و  8/555افزايش   –

توسط  V94.2و ارتقاي واحدهاي گازي  +IGVیروگاهی با اجراي سیستم مديا، طرح بهینه سازي واحدهاي ن

گازي نیروگاه شهید رجايی، انجام خدمات  9و  3شرکت توانیر و همچنین خنک سازي هواي ورودي واحدهاي 

ات يک واحد نیروگاه شازند، انجام خدم FD-FANاي امکان سنجی انتخاب پیمانکار و نظارت بر تعويض مشاوره

مشاوره مديريت انرژي براي طرح احداث واحد تولید همزمان برق بیمارستان فارابی، انجام فاز اول پروژه خدمات 

سنجی احداث واحدهاي تولید همزمان برق و حرارت در مناطق روستايی توسط سازمان اي جهت امکانمشاوره

 .1169وري انرژي برق )ساتبا( در سال هاي تجديدپذير و بهرهانرژي

هزار کنتور  6/18هزار کنتور هوشمند طرح فهام بر روي مشترکین پرمصرف ديماندي و نصب  9/82نصب  –

 . 1169هاي آب کشاورزي در سال هوشمند بر چاه

سازي مصرف انرژي در انجام اقدامات متعدد در خصوص بهینه 1169سازي مصرف سوخت در سال شرکت بهینه –

جنوب، ايستگاه تقويت فشار گاز کنگان در شرکت ملی نفت مناطق مرکزي،  هاي پمپاژ مناطق نفت خیزايستگاه

هاي صنعت نفت و طرح پیشنهادي واحدهاي پتروشیمی، طرح افزايش کارايی مصرف انرژي در ساير مجموعه

هاي نفت و گاز پارس، نفت مرکزي و مناطق بازيابی گازهاي ارسالی به مشعل )فلر( و تبديل آن به برق در شرکت

 .1169سازي مصرف سوخت در سال فت خیز جنوب، توسط شرکت بهینهن

جويی بالغ بر و صرفه 1163-69طی سال هاي برق مجاز انشعاب آوري و تبديل استفاده کننده غیرمجاز به جمع –

 تراوات ساعت.  2/1686

 . 1163-69هاي طی سالهاي توزيع برق تراوات ساعت تلفات شبکه 3/22جويی صرفه –
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 هاي عمده اقتصاد انرژيند شاخصرو -2-1

 انرژي و اقتصاد -1-2-1

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

رژی، های انعوامل متعدد از جمله قيمت حاملاز  ثرأمتانرژی  فمصرو  دیقتصاا شدر نميا طتباار. دارد ارتباط انرژی

از جمله پارامترهای مؤثر  باشد.میو ...  نفتی یهاكشو دی،قتصاا یتحریمها ،جنگ ب،نقالا نظيریع اجتماعی مختلفی قاو

های انرژی از اهميت  در ميزان تقاضا و مصرف انرژی، قيمت آن است. بنابراین بررسی روند قيمت انواع مختلف حامل

های انرژی به استثنای برق، گاز مایع و نفت گاز و نفت کوره سمی حاملقيمت ا 6931باشد. در سال  خاصی برخوردار می

درصد افزایش به  6/9ها، نسبت به سال گذشته ثابت مانده است. در این سال قيمت اسمی برق با تحویلی به نيروگاه

بر ليتر رسيد. این ریال  3399درصد افزایش به  4/9ریال به ازای هر کيلووات ساعت و قيمت اسمی گاز مایع با  7/186

درصد  8/36ها نسبت به سال گذشته هر یک با در حاليست که قيمت هر ليتر نفت گاز و نفت کوره تحویلی به نيروگاه

 ریال رسيده است. 09کاهش، به 

یکی از بهترین معيارهای سنجش تغيير قدرت خرید پول داخل کشور  (CPI) شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی

باشد. در ایران سال ، در طی زمان میخانوارهای ایرانی مصرفیت قيمت کاالها و خدمات اتغييربيانگر د و وربه شمار می

شود. بر اساس آخرین آمار سال یک بار توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تعيين می 0پایه این محاسبات هر 

 تعيين شده است.  6930منتشره از سوی بانک مرکزی، سال پایه این محاسبات، سال 

های اسمی در  ها از قيمتبا توجه به شاخص قيمت کاالها و خدمات مصرفی و حذف اثر افزایش سطح عمومی قيمت

کاهش یافته است. بيشترین کاهش قيمت واقعی  6930های انرژی نسبت به سال ، قيمت واقعی تمامی حامل6931سال 

ها به ترتيب با معمولی، نفت گاز و نفت کوره مورد استفاده در نيروگاه های انرژی به ترتيب به بنزین سوپر، بنزینحامل

 اختصاص دارد. ریال کاهش  016و  016، 871، 6906

اند. البته الزم به ذکر های انرژی تک نرخی شدهباشد که قيمت حاملسومين سال پياپی در ایران می 6931سال 

ها و مناطق مختلف و در در بخش وسط ذکر شده و قيمت این حامل، قيمت واقعی برق به طور مت6931است که در سال 

 های مختلف مصرف خانگی متفاوت است. پله

 

 هاي کالن اقتصاد انرژي شاخص -2-2-1

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

های اخير به دليل انجام اقداماتی که منجر باشد. اما در دهبر، بيشتر می تر انرژی و تجهيزات متنوعها  برخورداری از دستگاه

المللی، در وری در این کشورها شده، مصرف سرانه این کشورها تعدیل شده است. براساس آمارهای بينبه افزایش بهره

 8/6تن معادل نفت خام بوده که این ميزان  90/6ان ، کل سرانه مصرف )اعم از انرژی و غير انرژی( در ایر6961سال 

برابر سطح جهانی بوده  7/6و  7/6برابر سطح جهانی است. در این سال مصرف سرانه غير انرژی و انرژی ایران به ترتيب 

های کشاورزی، خانگی، تجاری و عمومی، حمل و نقل و صنعت است. همچنين سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در بخش
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های برابر متوسط جهانی بود. مقایسه سرانه مصرف نهایی انرژی ایران به تفکيک حامل 0/6و  0/6، 6/6، 9/9ترتيب  به

برابر  4/6های نفتی و نفت خام و فرآورده 1/1دهد که سرانه مصرف نهایی گازطبيعی انرژی با مقياس جهانی نشان می

برداری، مصرف باالی انرژی و همچنين استفاده از وری پایين در بهره باشد. این امر از بهرهمتوسط مصرف سرانه جهانی می

 ها از متوسط جهانی کمتر است. شود. سرانه مصرف نهایی سایر حاملبر ناشی میکاالها و خدمات انرژی

  ییآسيا یکشورهاکل مصرف سرانه در کشورهایی نظير ترکيه، هند، چين و هنگ کنگ، پاکستان، آفریقا، ونزوئال، ژاپن و 

 تر است. و منطقه خاورميانه از ایران پائين )بدون چين( OECD ريغ

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

به  31الی  39های سالهای بعدی کتاب ارائه شده است(، سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در این اطالعات )که در بخش

، 6931بشکه معادل نفت خام بوده است. در سال  74/64و  89/64، 69/64، 00/64، 98/64، 39/69، 99/64ترتيب 

 درصد داشته است. 1/9شاخص سرانه مصرف نهایی انرژی نسبت به سال گذشته روند نزولی به ميزان 

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

دهد که برای توليد گردد و نشان میمصرف نهایی انرژی )و یا عرضه انرژی اوليه( بر توليد ناخالص داخلی محاسبه می

تواند متأثر از مقدار معينی از کاالها و خدمات )برحسب واحد پول( چه مقدار انرژی به کار رفته است. شدت انرژی می

سرانه نيروی کار، توليد  ،امل متعدد نظير: سطح استانداردهای زندگی، ساختار اقتصادی و صنعتی، شهرنشينی، سرمایهعو

ناخالص داخلی و کارایی یک کشور باشد. کشورهایی که دارای سطح باالتری از استاندارد زندگی هستند مصرف انرژی 

ها و تجهيزات، ترکيب سازی ساختمانگذارد. بهينها تأثير میهبيشتری داشته و در نتيجه این امر بر شدت انرژی آن

های حمل و نقل و های جغرافيایی، شيوههای مورد استفاده در بخش حمل و نقل و حتی مسافت بين مکانسوخت

ی سازتکنولوژی بکار رفته در خودروها و وسایل نقليه، ظرفيت حمل و نقل عمومی، اقدامات صورت گرفته در امر بهينه

باشند. با مقایسه های انرژی برخی از عوامل تأثيرگذار در شدت انرژی میها یا یارانه مصرف انرژی، حوادث طبيعی و قيمت

توان روند استفاده از منابع انرژی در فرآیند توليد ملی های مختلف و ميان کشورهای مختلف می این شاخص در سال

 کشورها را ارزیابی نمود. 

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

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

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

، شاخص شدت 6961باشد، بلکه از برخی مناطق نظير خاورميانه نيز بيشتر است. در سال نفت خيز  بسيار باالتر می

تن  69/9و  68/9عرضه انرژی اوليه جهان براساس توليد ناخالص داخلی بر حسب نرخ ارز و برابری قدرت خرید به ترتيب 

برابر مقدار  9/6و  3/6به ازای هزار دالر بوده است. این در حالی است که این رقم در ایران بيش از  معادل نفت خام

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

زار دالر بوده است. این در حالی است که این تن معادل نفت خام به ازای ه 98/9و  66/9برابری قدرت خرید به ترتيب 

 برابر مقدار متوسط جهانی است.  4/6و  9/9رقم در ایران بيش از 
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شدت انرژی ایران بر مبنای عرضه انرژی اوليه و مصرف نهایی انرژی، براساس اطالعات داخلی مندرج در ترازنامه 

با نوساناتی همراه بوده است. طی ده سال اخير، این ها در طول یک دهه گذشته دهد که این شاخصانرژی نشان می

کمترین ميزان خود بوده است و پس از آن روند صعودی یافته است. با این وجود در سال در  6980شاخص در سال 

بشکه معادل نفت خام به  67/9و  67/9شدت انرژی بر مبنای عرضه انرژی اوليه و مصرف نهایی انرژی به ترتيب  6931

 درصد کاهش داشته است. 8/6و  7/9ریال بوده که نسبت به سال گذشته به ترتيب ميليون 

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

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

های مختلف به های اقتصادی زیر بخشبندی فعاليتکننده انرژی به دليل اختالف در طبقههای مصرفهر یک از بخش

 بندی المللی، آمارهای بخش انرژی و توليد ناخالص داخلی، براساس طبقهباشد. در سطح بيندقت امکان پذیر نمی

گردد. اما در ایران آمار بخش انرژی براساس این ارائه می (ISIC)های اقتصادی د صنعتی تمام فعاليتالمللی استانداربين

گردد. بنابراین بدليل اختالف در تعاریف، امکان محاسبه های متولی انرژی ثبت نمیطبقه بندی در هيچيک از ارگان

شدت انرژی و غيره که براساس دو دسته های مصرف کننده( از جمله ها )دست کم به تفکيک بخشبرخی شاخص

های فراسازمانی در ثبت اطالعات بخش انرژی و ارزش افزوده هر بخش است، وجود ندارد. رفع این مشکل مستلزم اقدام

توان پس از یکسان سازی تعاریف در کليه ارگانها، به محاسبه این آمار و اطالعات بخش انرژی است که در نهایت می

 های اقتصادی پرداخت.ربخشها در زیشاخص

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

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

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

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

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

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

رود که کشورهای توسعه یافته، مصرف انرژی را با توجه به ميزان توليدات خود به حداقل ممکن رسانده باشند. در می

، رسيده است 41/9شاخص ضریب انرژی در جهان نسبت به دوره قبل اندکی کاهش یافته و به عدد  6991-6961دوره 

 بوده است.  33/9در همان دوره شاخص مزبور برای ایران 

به دليل شرایط  6906-16های شود که ضریب انرژی ایران در سال با استفاده از آمار داخلی در ترازنامه، مالحظه می

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

 60/6به  6974-84و در دورۀ   17/6ضریب انرژی به عدد  6919-79دستخوش تحوالت زیادی بوده است. در دورۀ 

 6981-31غ شده است. در دوره بال 96/6مجدداً ضریب انرژی افزایش یافته و به عدد 6980-30رسيده است. در دوره 

های رسيده است. به عبارت دیگر در تمامی دوره 66/6ضریب انرژی نسبت به دوره قبل اندکی کاهش یافته و به عدد 

 
1) International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC). 
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مزبور، تقریباً رشد مصرف نهایی انرژی بيش از رشد توليد ناخالص داخلی بوده است. اما نکته قابل توجه این است که 

 6981-31ناخالص داخلی و رشد مصرف نهایی انرژی رو به کاهش است. به طوری که در دهه اختالف بين رشد توليد 

 درصد( رسيده است. 4/9) 6906این اختالف به کمترین ميزان خود از سال 

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

های عمومی توان اهداف و سياستنماید. با استفاده از این شاخص میگيری میها اندازهر مقایسه با ورودیتوليدی را د

وری بهره وری انرژی و همچنين رابطه بين تقاضای انرژی و رشد اقتصادی را تحليل نمود. بهبود شاخصتقاضا و بهره

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

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

وری انرژی در سطح ملی  آید )عکس شدت مصرف نهایی انرژی(. برای محاسبه بهره مقدار انرژی مصرفی به دست می

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

درصد افزایش،  3/6نسبت به سال گذشته با  6931ای برخوردار نبوده است. این شاخص در سال از تغييرات قابل مالحظه

 معادل نفت خام رسيده است. هزار ریال به ازای هر بشکه  4/0891به  0/0144از 

بررسی متوسط هزینه ساالنه انرژی مصرفی خانوارهای شهری و  هاي خانوار:سهم هزينه انرژي در کل هزينه

درصد از  1/4های انرژی حدود دهند که هزینهنشان می 6931ای در سال های مختلف هزینه روستایی، به تفکيک دهک

 است.  های خانوارهای روستایی را به خود اختصاص دادهدرصد از کل هزینه 9/7های خانوارهای شهری و کل هزینه

ای( دهد که در خانوارهای شهری و روستایی، هرچه سطح درآمد )دهک هزینهای نشان میهای هزینه بررسی دهک

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

دارای باالتر است. به عنوان نمونه یک خانواده ای ترین دهک هزینهدارای پایينهای های خانوار برای خانوادهکل هزینه

دارای باالترین های مصرفی و یک خانواده درصد از کل هزینه 6/7)دهک اول( حدود ترین دهک هزینه شهری پایين

نمایند. این ارقام های مصرفی خود را صرف تأمين انرژی میرصد از کل هزینهد 9/9شهری )دهک دهم( حدود دهک 

 باشد.درصد می 6/0و  4/3خانوارهای روستایی به ترتيب پایين و باالترین دهک هزینه در برای 

 

 نفت -1-1

 خام  میادين و ذخاير نفت -1-1-1

. از آنجا که دنباش می پهنه جغرافيایی ایرانر واقع دی نفتی ها هضوو ح مخازن مشتمل بر نفتی ایران های ميدان

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

ند های متعددی هستميادین نفتی ایران دارای چالش اجرایی خود را بر روی این ميادین و توسعه آنها متمرکز نموده است.

که در سند ملی راهبرد انرژی کشور به دو چالش باال بودن عمر مخازن نفت و گاز کشور و افت توليد طبيعی آنها و 

از جمله تحقق نيافتن )های ازدیاد برداشت همچنين پایين بودن ضریب بازیافت مخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرح

اشاره شده است.  (های اخير به دليل کمبود گاز و افزایش مصرفکامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در سال
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در راستای  یبرداری حداکثری از کليه ميادین مشترك نفتی و گاز به توسعه و بهره دولت مکلفهمچنين در این سند، 

ارت نفت وزاجتماعی  –قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی  48ماده  6شده است. بر اساس بند ج حفظ منافع ملی کشور 

منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکيد بر حفظ و   بهکشور را ذخایر راهبردی نفت و گاز گردیده موظف 

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

خام و مایعات و ميعانات گازی کشور، به ترتيب معادل   ل استحصال نفت، مجموع ذخایر قاب6931تا پایان سال 

ميليارد بشکه افزایش  0/4ميليارد بشکه بوده که این ميزان نسبت به سال قبل،  66/619و در مجموع  06/09و  19/691

عمر ذخایر یا ضریب سال برآورد گردیده است. در واقع  0/34داشته است. در سال مزبور عمر ذخایر هيدروکربوری مایع 

ذخایر به توليد، بدین معنا است که در صورت تدوام توليد نفت در سطح فعلی و ثابت بودن حجم ذخایر تثبيت شده، 

 خواهد داشت. وجود سال آینده، نفت برای توليد  0/34کشور تا 

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

درصد از  69با دارا بودن حدود  ذخایر نفت جهان را دارد. همچنين ایراناز درصد  4/3چهارم جهان قرار گرفته و بالغ بر 

 ذخایر نفت اوپک، در ميان کشورهای عضو پس از ونزوئال و عربستان سعودی در رتبه سوم قرار دارد. 

های  های آتی ضمن توجه بيشتر به فعاليت المللی باید در سال بازارهای بينایران به منظور حفظ جایگاه خود در 

اکتشافی بر روی ذخایر متعارف، به ذخایر غير متعارف خود در مناطق البرز مرکزی، قالی کوه و زردکوه استان لرستان و 

ای از شيل نفتی و ر گستردهزنند که ذخایدشت مغان آذربایجان نيز توجه نماید. کارشناسان اکتشاف ایران تخمين می

های اکتشاف خود را در شيل گازی در شمال و جنوب کشور وجود دارد. بدین منظور وزارت نفت در نظر دارد فعاليت

های گازی دنبال نماید. اولين پروژه  خصوص این منابع غير متعارف در سه زیر مجموعه شيل نفتی، شيل گازی و هيدرات

 تان در دست اجرا است.کوه لرسشيل نفتی در قالی

 

 اکتشاف  -2-1-1

براساس سند ملی راهبرد انرژی کشور یکی از راهبردهای بخش نفت، گسترش اکتشاف نفت و گاز به عنوان 

پشتوانه توليد نفت و گاز کشور در پهنه سرزمين است. از مهمترین اهداف وزارت نفت، کشف ميادین نفت و گاز جدید به 

های رسوبی های اکتشافی در همه حوضهتشاف در اعماق ميادین در حال توليد و توسعه فعاليتویژه در مناطق مرزی، اک

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وزارت نفت موظف است  48است. براساس ماده 

تعاونی و نهادهای عمومی غير های بخش خصوصی و  های شرکت ها و توانمندی تمهيدات الزم را برای استفاده از ظرفيت

برداری )نه مالکيت( ميادین نفت و گاز به ویژه ميادین  های اکتشاف، توليد و بهره گذاری در فعاليت دولتی برای سرمایه

با توجه به شرایط و امکاناتی که های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به عمل آورد.  مشترك در چهارچوب سياست

 6931ن نفتی و گازی در کشور برای وزارت نفت مهيا گردید، عمليات اکتشاف ميادین نفتی در سال جهت اکتشاف ميادی

ميليون بشکه مایعات و  9/90و همراه کعب گاز مترمميليارد  6/669ميليون بشکه نفت خام،  9/669منجر به شناسایی 

 کشف شده است. گردان و آریا های افق و الیه مخزنی جدید در ميدان 9، 6931ميعانات گازی شد. در سال 
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 حفاري -1-1-1

دستگاه آن در مناطق خشکی و  13دستگاه حفاری در اختيار داشته که  79، شرکت ملی حفاری تعداد 6931در سال 

المللی  های بين دستگاه حفاری دیگر نيز در چارچوب پروژه 69کرده است. همچنين دستگاه در مناطق دریایی فعاليت می 4

های حفاری این شرکت در مناطق خشکی در گچساران، اهواز، پازنان، شادگان، اند. دستگاهکردهدریا فعاليت میدر خشکی و 

کوپال، اللی، رگ سفيد، آغاجاری، منصوری، مارون، کرنج، قلعه نار، بی بی حکيمه، پارسی، دهلران، کيش، آب تيمور، 

های حفاری مناطق دریایی این شرکت در ميادین خارك،  ن دستگاهاند. همچنينرگسی، چلينگر، گلخاری و پرسيا قرار داشته

های  دستگاه حفاری شرکت ملی حفاری ایران در پروژه 69اند. شایان ذکر است پارس جنوبی، ابوذر و درود واقع شده

د. این شرکت از انشتهالمللی آزادگان جنوبی، پارس جنوبی، آذر، یاران، کيش، دارخوین، تنگ بيجار و حفير فعاليت دا بين

حلقه چاه نفت و گاز حفاری و تکميل نموده که تعداد  4980کيلومتر در قالب  6/3686ابتدای تأسيس خود تاکنون حدود 

درصدی در  تعداد  1/67انجام شده است که با  کاهش  6931کيلومتر در سال  9/604حلقه چاه با متراژی معادل  603

های حفاری نسبت به سال گذشته مواجه بوده است. در این سال، تعداد  متراژ چاهدرصدی در  4/69های چاه و کاهش حلقه

 های نفت و گاز نيز انجام شده است. عمليات خدمات جنبی روی چاه 8688

 

 ازدياد برداشت نفت  -5-1-1

برداشت برای صنعت های ازدیاد  اند، پروژه با توجه به اینکه بسياری از مخازن نفت و گاز ایران به نيمه عمر خود رسيده

افزایش بازیافت نفت از حجم نفت درجا با سه روش تزریق آب، تزریق گاز یا تزریق ای برخوردارند.  نفت از اهميت ویژه

ميدان نفتی فعال، اهتمام الزم برای  73در ایران با وجود گيرد.  های ویژه صورت می وریهمزمان گاز و آب و با استفاده از فنا

ل استحصال و اجرای عمليات بهبود/ ازدیاد برداشت نفت صورت نگرفته است. پائين بودن ضریب بازیافت افزایش ذخایر قاب

های تزریق گاز به مخازن  های ازدیاد برداشت از جمله تحقق نيافتن کامل اهداف برنامهمخازن نفتی و عدم اجرای کامل طرح

های مطرح بخش نفت در سند ملی از جمله تنگناها و چالش، و کمبود گاز های اخير به دليل افزایش مصرفنفتی در سال

واحد درصد به ضریب  0باشد. در سند مزبور مقرر گردیده که تا پایان افق زمانی این سند، حداقل راهبرد انرژی کشور می

 افزوده گردد. های ازدیاد برداشت و توليد صيانتی  بازیافت ميادین نفتی کشور از طریق به کارگيری روش

، عمليات تزریق گاز به ميادن آغاجاری، هفتکل، مارون، گچساران، بی بی حکيمه، کوپال، کرنج، 6931ر سال د

رامشير، پارسی، نرگسی و دارخوین صورت گرفته و عمليات بازگردانی گاز در ميدان پازنان انجام شده است. حدود نيمی 

ان به دليل باال بودن عمر مخازن این ميادین، اختصاص از تزریق گاز در این سال به ميادین نفتی آغاجاری و گچسار

 داشته است. همچنين در مناطق فالت قاره نيز تزریق آب به ميدان صورت گرفته است. 

وزارت نفت به منظور افزایش ازدیاد برداشت نفت، طرح افزایش توان تزریق گاز به ميادین کرنج و پارسی را در 

فوت  399نهایی شده و با اتمام آن، توان تزریق گاز به این ميادین از   6931ه در سال دستور کار خود داشت که این پروژ

، قرارداد توسعه ميادین مشترك آبان و 6931فوت مکعب / روز افزایش یافت. همچنين در سال  6699مکعب / روز به 

و با هدف بهبود ضریب بازیافت و پایدار غرب بين ایران و روسيه مبنی بر همکاری در چارچوب قراردادهای جدید نفتی 
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هزار  48سال منعقد گردید که هدف اصلی آن توليد حداکثر  69برداری از این دو ميدان به مدت  افزایش توليد و بهره

 بوده است.درصد  69درصد و سهم ایران  89يه در این قرارداد سباشد. سهم مشارکت رو نفت در روز میبشکه 

ميليون  8/83ميليون مترمکعب در روز افزایش به  1/3از به ميادین نفتی با ، متوسط تزریق گ6931در سال 

داشته است. همچنين متوسط تزریق آب درصد افزایش  9/66که این ميزان نسبت به سال قبل حدود  مترمکعب رسيده

  هزار بشکه در روز  رسيد. 3/679هزار بشکه در روز کاهش به  8/66با به ميادین نفتی 

 

 خام لید، واردات و صادرات نفت تو -3-1-1

ميليون بشکه  6/164ميليون بشکه بوده که از این ميزان  1/6493، حدود 6931ميزان توليد نفت خام کشور در سال 

ميليون بشکه نيز به طور مستقيم صادر گردیده است.  9/766های داخلی به مصرف رسيده و  به عنوان خوراك در پاالیشگاه

های بندرعباس، آبادان، کرمانشاه، شيراز، اصفهان، اراك،  اطق خشکی، ضمن تأمين خوراك پاالیشگاهنفت خام توليدی من

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

های پيش روی صنعت نفت  گردد. یکی از چالش ادر میصادرات و منطقه الوان نيز پس از تأمين خوراك پاالیشگاه الوان، ص

کشور، باال بودن عمر مخازن نفتی و افزایش سهم توليد نفت سنگين و فوق سنگين در سبد توليد نفت خام کشور است. 

يد بدین منظور در سند ملی راهبرد انرژی کشور، افزایش ظرفيت و حفظ سهم توليد نفت در اوپک و بازار جهانی با لحاظ تول

 صيانتی از مخازن هيدروکربوری مایع کشور از موارد راهبردی بخش نفت ذکر شده است. 

های پيش روی صنعت نفت کشور، فقدان امنيت تقاضا در صادرات نفت خام و بازارهای بلندمدت و از دیگر چالش

  باشد. نبود مشتریان راهبردی می

درصد به دليل  6/6و  6/9سال قبل به ترتيب به ميزان  نسبت به 6931توليد و صادرات نفت خام ایران در سال 

المللی رفع موانع صادراتی، افزایش داشته است. این امر نشان دهنده دستيابی مجدد ایران به سهم خود در بازاهای بين

ادگان نفت در دوره پسابرجام بوده است. عمدتاً این افزایش توليد به دليل افزایش ظرفيت توليد نفت در ميادین آز

 6934ها در دی ماه سال  صادرات نفت خام نيز پس از رفع تحریم باشد. جنوبی، آذر و ميدان مشترك یاران جنوبی می

افزایش یافت و مشتریان جدیدی عالوه بر چين، هند، کره جنوبی و ژاپن برای خرید نفت از ایران اعالم آمادگی کردند که 

 باشند.  ... می هلند و شامل ترکيه، انگليس، ایتاليا، مجارستان،

در کشور اجرا شده بود و صرفه اقتصادی زیادی برای ایران داشته، از سال  6971طرح معاوضه نفت خام که از سال 

، همچنان متوقف مانده و مانند چهار سال گذشته، عملکردی نداشته است. 6931متوقف گردید. این طرح در سال  6936

جيهان )بی  –تفليس  –ه خزر در زمان توقف عمليات سوآپ با ایجاد خط لوله باکو الزم به ذکر است که کشورهای حوز

 تی سی( و دیگر مسيرها توانستند جایگزین ایران شوند. 

 

 تولید، صادرات و مصارف مايعات و میعانات گازي  -9-1-1

زات جداسازی یا ای هستند که در تجهي های مایع یا مایع شده ، هيدروکربن(NGL)مایعات گازی تحت عنوان 
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این مایعات مصارف متفاوتی همچون افزایش بازیافت نفت در آیند.  واحدهای فرآوری گاز از گاز طبيعی به دست می

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

ناحيه های گاز و گاز مایع  مایعات گازی توليد کارخانه آیند. ز و گاز مایع به دست میگا های همراه تحویل شده به کارخانه

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

ز و گاز مایع ناحيه آغاجاری نيز به های گا مایعات گازی توليدی کارخانه و رسند خمينی به عنوان خوراك به مصرف می

 گردند. نفت خام تزریق می

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

اد، فجر نژهای شهيد هاشمی  پاالیشگاه های گاز و گاز مایع و گنبدی و سازندی و گاز ميادین مستقل گازی در کارخانه

های فازهای مختلف پارس  جم، پاالیشگاه سرخون، پاالیشگاه پارسيان، نم زدایی سراچه، نم زدایی گورزین و پاالیشگاه

گردند،  آوری در ميادین گازی نصب می ها و یا مراکز جمع ای که بر سر چاه کننده های تفکيک که به وسيله دستگاهجنوبی 

گردد تا به عنوان خوراك در پروسه پاالیشی وارد  های نفت می ویل پاالیشگاهآیند. سپس بخشی از آن تح به دست می

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

 گازی صادرشده ميعانات. گرددمی صادر ایران نفت ملی شرکت توسط مستقل ميادین گازی ميعانات اعظم بخش

 نفت خيز مناطق مصرف از بر مازاد گازی مایعات صادرات و باشدمی پارسيان و جنوبی پارس نگان،ک نار، ناحيه از عمدتاً

 .گيردمی صورت ماهشهر بندر طریق از جنوب

ميليون بشکه به  6/83ميليون بشکه، حدود  0/684از کل توليد مایعات و ميعانات گازی به ميزان  6931در سال 

های نفت و شرکت ملی پخش  ميليون بشکه به پاالیشگاه 6/43ن بشکه به صادرات، ميليو 4/603های پتروشيمی،  مجتمع

تزریق بوده و  و ميليون بشکه به منظور مصرف در کارخانجات گاز و گاز مایع و مصارف داخلی 1/6تحویل گردیده و 

  باشد. مابقی  مربوط به تغيير در موجودی انبارها و اختالفات آماری می

 

 خام فتانتقال ن -7-1-1

در سال ای به نقطه دیگر دارند، خطوط انتقال گویند.  را از نقطه نفت خامکه وظيفه رساندن  هایی به مجموع لوله

خام توسط خطوط لوله از مبادی توليد نفت کشور تحویل گرفته شده و کارکرد   ميليارد ليتر نفت 7/11، در کل 6931

 لومتر بوده است. ميليارد تن کي 3/96خام معادل خطوط لوله نفت

گردد که از طریق دریا و توسط  های نفتی مربوط می در ایران بيشترین موارد حمل و نقل کاال به انتقال نفت و فرآورده

 1/89، بالغ بر 6931در سال  نماید. ای را ایفا می گيرد و ترمينال جزیره خارك در این مورد، نقش عمده کشتی انجام می

های داخلی و بازارهای جهانی حمل گشته  های شرکت ملی نفتکش ایران به پاالیشگاهطریق کشتیخام از   ميليون تن نفت

ميليون تن فرآورده نيز حمل  9/6ميليون تن نفت خام،  1/89است. در این سال، شرکت ملی نفتکش ایران، عالوه بر انتقال 

، ناوگان شرکت ملی نفتکش ایران 6931نفتی در سال  هایخام و فرآورده ميليون تن نفت 1/80نموده است. برای انتقال کل 

 هزار تن گازوئيل، به عنوان سوخت مصرف نموده است. 7/69هزار تن نفت کوره و  0/799حدود 
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، طرح احداث خط لوله نفت خام ترش 6931های در دست اجرا در خصوص انتقال نفت خام در سال از جمله طرح

که به منظور انتقال نفت خام از سبزآب به پایانه ری از طریق مسير سبزآب به  باشدسبزآب/ تنگ فنی/ شازند/ ری می

کيلومتر، مسير تنگ فنی به شازند به قطر  699هزار بشکه در روز و طول  409اینچ و به ظرفيت  99 تنگ فنی به قطر

اینچ و به ظرفيت  61ه قطر کيلومتر و مسير شازند به ری ب 648هزار بشکه در روز و به طول  630اینچ و به ظرفيت  61

تا پایان سال  EPCکيلومتر طراحی شده است. پيشرفت فيزیکی این طرح در مرحله  614هزار بشکه در روز و طول  690

 به اتمام برسد. 6938براساس برنامه مقرر گردیده که این طرح در سال  باشد. درصد می 8/67، 6931

 

 فتیهاي ن پااليش نفت و تولید فرآورده -8-1-1

پاالیشگاه داخلی با ظرفيت اسمی پاالیش نفت خام و ميعانات گازی به ميزان  69بخش پاالیش نفت ایران توسط 

هزار بشکه در روز به منظور تأمين نيازهای انرژی داخل کشور، تأمين بخشی از خوراك صنایع و واحدهای  9/6806

، عملکرد واقعی 6931داخلی فعاليت دارد. در سال های مازاد بر مصرف  پتروشيمی و صادرات مقداری از فرآورده

اصفهان و های  هزار بشکه نفت و ميعانات گازی در روز بوده است. در این سال، پاالیشگاه 4/6863های کشور  پاالیشگاه

 اند. الوان بيش از ظرفيت اسمی خود فعاليت داشته

درصد آن به توليد  3/77در کشور توليد شده که  هزار مترمکعب انواع فرآورده نفتی 4/689، روزانه 6931در سال 

های نفتی نسبت به سال قبل با نفت گاز، نفت کوره و بنزین موتور اختصاص داشته است. بيشترین کاهش توليد فرآورده

هزار مترمکعب در روز متعلق به نفتای ممزوج و نفتای سبک و بيشترین افزایش توليد نسبت به سال قبل با  8/9و  9/6

 باشد. هزار مترمکعب در روز متعلق به بنزین می 7/8

دهد که سهم گاز مایع، بنزین،  نفت نشان می 6931و  6988های های اصلی طی سالبررسی ترکيب توليد فرآورده

به  6988های نفتی در سال ها از کل توليد فرآوردهسفيد، نفت گاز، نفت کوره سبک، نفت کوره سنگين و سایر فرآورده

به ترتيب  6931درصد بوده است. در حالی که این سهم برای سال  9/66و  4/8، 6/69، 9/99، 3/1، 8/61، 6/9ب ترتي

ها دهد که سهم برخی فرآوردهها نشان میدرصد شده است. مقایسه این سال 9/60و  6/8، 4/64، 4/96، 9/9، 9/69، 8/9

ها کاهش ، نفت گاز، نفت کوره سبک و سنگين و سایر فرآوردهمایع و بنزین افزایش و در مقابل سهم نفت سفيد نظير گاز

 یافته است. 

ها  های موجود و توليد فرآورده نبود الگوی پاالیشی مناسب در پاالیشگاه به چالشانرژی کشور  ددر سند ملی راهبر

و کيفی محصوالت زنجيره  نيز اشاره شده است و قانون در این سند، وزارت نفت را مکلف به ارتقای کمّیبا کيفيت پائين 

نفت خام و گاز )پاالیشی و پتروشيميایی( با رویکرد ایجاد حداکثر ارزش افزوده از طریق ارتقای فناوری و توليد 

 محصوالت متناسب با استانداردهای روزآمد کرده است.

يالت الزم برای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت مکلف است تسه 44ماده  6همچنين، براساس بند الف 

هزار بشکه در روز نفت خام و ميعانات گازی با ضریب پيچيدگی باال توسط بخش غير دولتی  6799ایجاد ظرفيت پاالیش 

تر و ميان تقطير اختصاص یابد  ترکيب توليد فرآورده آنها اساساً به محصوالت سبکریزی و اجرا کند تا  را به نحوی برنامه
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   درصد بيشتر نشود. 69االیش از و سهم نفت کوره در الگوی پ

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

به  ی فوقها در زمينه زیر های ، برخی از طرح6931سازی انجام داده است. در سال  های بنزین ها و طرح پاالیشگاه

 باشند:  برخی در حال اجرا میو  اند هبرداری رسيد بهره

 های موجود:  سازی پاالیشگاه توسعه و بهينه –

 طرح به منظور . این 6931سازی پاالیشگاه الوان در سال  برداری کامل از طرح افزایش ظرفيت و بهينه بهره

فتی با های ن هزار بشکه در روز، افزایش توليد بنزین، ارتقاء کيفيت فرآورده 09افزایش ظرفيت پاالیشی تا 

باشد. با اجرای این طرح امکان  و رعایت استانداردهای زیست محيطی می 4مشخصات استاندارد یورو 

 96/9، 96/9، 9/6، 3/6افزایش توليد بنزین، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع به ترتيب به ميزان 

درصد  90/33، 6931تا انتهای سال ميليون ليتر در روز فراهم گردید. درصد پيشرفت کل این پروژه  9/9و 

 بوده است.

 در مرحله تحویل 6931در سال  های پاالیشگاه تهران سازی فرآیند و بهبود کيفيت فرآورده طرح بهينه ،

این طرح به باشد.  چهارم آن در حال اجرا می( GTG)های ژنراتور توربين گاز  باشد. همچنين پروژه قطعی می

های  هزار بشکه در روز، افزایش توليد بنزین، ارتقاء کيفيت فرآورده 09تا  منظور افزایش ظرفيت پاالیشی

با اجرای این طرح  باشد. طی میو رعایت استانداردهای زیست محي 4نفتی با مشخصات استاندارد یورو 

، 96/9، 9/6، 3/6امکان افزایش توليد بنزین، نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع به ترتيب به ميزان 

 38/33، 6931ميليون ليتر در روز فراهم گردید. پيشرفت فيزیکی این طرح تا پایان سال  9/9و  96/9

 باشد. درصد می

 در 6931های پاالیشگاه امام خمينی )ره( شازند در سال  طرح افزایش ظرفيت و بهبود کيفيت فرآورده ،

به  679زایش ظرفيت اسمی از حدود این طرح به منظور افباشد.  مرحله تحویل قطعی و تسویه حساب می

هزار بشکه در روز، تغيير خوراك پاالیشگاه، افزایش توليد بنزین در ازای کاهش توليد نفت کوره،  609

 0های محيط زیست و توليد فرآورده براساس استاندارد یورو  ی از محصوالت، کاهش آالیندهیگوگردزدا

 باشد. درصد می 33/33، 6931ل باشد. پيشرفت فيزیکی این طرح تا پایان سا می

 سازی پاالیشگاه اصفهان به منظور کاهش ظرفيت پاالیشی نفت خام از  اجرای طرح توسعه فرآیند و بهينه

هزار بشکه در روز، کاهش توليد محصوالت سنگين و افزایش توليد  919در روز به هزار بشکه  971

های زیست محيطی با استفاده از  آالینده کاهش ی وهای توليد محصوالت سبک، بهبود کيفيت فرآورده

 86با ظرفيت  RUHباشد. این طرح شامل سه فاز واحد تصفيه هيدروژنی نفت کوره  های روز می فناوری

با  (PRU +RFCC)هزار بشکه در روز و واحد توليد پروپيلن و شکست مولکولی کاتاليست نفت کوره 

احدهای تصفيه هيدروژنی نفت گاز، بازیافت گوگرد، هزار بشکه در روز، تصفيه گازوئيل )و 39ظرفيت 

تصفيه گاز ترش، توليد هيدروژن، واحد آمين، آب ترش و سایر واحدهای یوتيليتی( و پروژه تقطير سوم 
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(URP) درصد پروژه تقطير سوم  1/39درصد پروژه تصفيه نفت گاز و  31/04، 6931تا پایان سال  باشد. می

 نيز در این سال متوقف گردیده است. (RHU/RFCC)انجام شده است. پروژه 

هزار  669جدید پاالیشی به ظرفيت  Trainاجرای طرح توسعه و تثبيت پاالیشگاه آبادان به منظور احداث یک خط  –

بشکه در روز و جایگزینی با واحدهای قدیمی، به حداکثر رساندن توليد بنزین، توليد محصوالت با مشخصات و 

های زیست محيطی، تأمين خوراك صنایع پائين دستی  ، کاهش آالینده0رد یورو کيفيت بر اساس استاندا

باشد. این طرح تا  آوری واحدهای فرسوده قدیمی می  سازی و آسفالت( و جمع )پتروشيمی بندر امام، کارخانه روغن

 درصد پيشرفيت فيزیکی داشته است.   86/8، 6931پایان سال 

شود، اجرای طرح افزایش توليد بنزین پاالیشگاه بينی می: پيشسازی زینهای بن سازی و احداث مجتمع بهينه –

ميليون ليتر در روز عالوه بر ظرفيت موجود پاالیشگاه و همچنين  8/4بندرعباس به منظور افزایش توليد حدود 

رسد. این به اتمام ب 6937با احداث واحدهای جدید، در سال  0بهبود کيفيت نفت گاز مطابق با استاندارد یورو 

 درصد پيشرفت فيزیکی داشته است. 90/31، 6931طرح تا پایان سال 

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

 های جدید: احداث پاالیشگاه –

 با هدف پاالیش زی ستاره خليج فارس های در دست اجرا، طرح احداث پاالیشگاه ميعانات گااز جمله طرح

فی اروپا، يهزار بشکه در روز ميعانات گازی پارس جنوبی، توليد محصوالت مطابق با استانداردهای ک 919

های گازی پارس جنوبی، جلوگيری از  ایجاد ارزش افزوده بيشتر بر ميعانات گازی توليدی در پاالیشگاه

پيشرفت  باشد. زایی بيشتر در کشور میتر و اشتغال هایی با ارزش صادرات مواد خام و تبدیل آن به فرآورده

درصد است. با اجرای این طرح، توليد بنزین، نفت سفيد، نفت گاز  34/34، 6931فيزیکی آن، تا پایان سال 

 ميليون ليتر در روز افزایش خواهد یافت.  0/4و  8/69، 9/9، 1/90مایع به ترتيب  و گاز

 هایباشد که هدف آن تأمين فرآوردههزار بشکه در روز می 609یشگاه آناهيتا با ظرفيت طرح دیگر احداث پاال 

های توليدی به کشورهای همسایه، نفتی استان کرمانشاه و غرب کشور، امکان صدور بخشی از فرآورده

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

های نفتی  های کشور، توليد فرآوردهگذاری غير دولتی در توسعه پاالیشگاهبرداری از سرمایهکرمانشاه، بهره

 0های نفتی یورو  )بنزین، نفت سفيد، گاز مایع، نفت گاز ، قير و سوخت هواپيما( مطابق با استاندارد فرآورده

نفت کوره مطابق استاندارد جاری کشور به منظور رفع اروپا با احداث واحدهای فرآیندی مورد نياز و توليد 

نياز منطقه و رعایت استانداردها و مالحظات زیست محيطی است. پيگيری اخذ مجوزهای الزم، انجام 

با کنسرسيوم  .E.Wو  EPCو نهایی شدن قرار داد  EPCFاقدامات الزم در خصوص اجرای پروژه به صورت 

 باشد.  می 6931ن سال این طرح تا پایااقدامات منتخب، 

ميليون متر مکعب گاز مایع  1/9ميليارد مترمکعب سوخت گاز پاالیشگاهی و گازطبيعی و  3/1، حدود 6931در سال 

 های مایع سبک و سنگين در سيستم پاالیشی کشور به مصرف رسيده است. و سوخت
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 هاي نفتی فرآوردهو واردات صادرات  -6-1-1

ای از  های عمده نفتی کشور شامل نفت کوره و نفت گاز بوده که بخش عمده ه، صادرات فرآورد6931در سال 

های صادراتی عسلویه، بندرعباس، بندر ماهشهر و الوان صورت گرفته است. کشورهای  صادرات ایران از طریق پایانه

ترین محصول عمده باشند. های نفتی ایران در سال مزبور می همسایه و آسيایی بيشترین مقصد برای واردات فرآورده

ميليون ليتر در روز رسيده است.  31/40درصد رشد نسبت با سال گذشته به  4/9صادراتی ایران، نفت کوره است که با 

درصد  0/49ميليون ليتر در روز یا  0/4همچنين، ميزان صادرات نفت گاز در این سال نسبت به سال قبل به ميزان 

 ر روز رسيد. ميليون ليتر د 01/1کاهش یافته و به 

و کاهش  فازهای پارس جنوبی و افزایش ظرفيت توليد گاز طبيعیعلت اصلی افزایش صادرات نفت کوره، توسعه 

های بوده است. دليل کاهش صادرات نفت گاز نيز افزایش مصرف این فرآورده در بخش ها ه مصرف این فرآورده در نيروگا

رغم افزایش توليد در کشور و کاهش ل مزبور، صادرات نفت سفيد علیدر سابوده است. صنعتی، حمل و نقل و کشاورزی 

مصرف آن به سبب گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها و اجرای طرح ساماندهی توزیع کاالبرگ متوقف شده است. 

به زودی با تحت پوشش قرار گرفتن همه نقاط توسط شبکه گازرسانی، کشور به جایی خواهد رسيد که فقط از 

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

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

، مقرر گردیده بود که در این سال 6931رای سال های وزارت نفت بنيز وجود خواهد داشت. براساس برنامهمحيطی 

گذاری انجام شده برای صادرات این  درصد هدف 8/19ميليون ليتر در روز صادرات نفت گاز صورت گيرد که  68/69

 40/40ها مقرر گردیده بود که صادرات نفت کوره در این سال روزانه فرآورده محقق شده است. همچنين، در برنامه

 دهد. گذاری انجام شده برای صادرات این فرآورده را نشان می درصد هدف 6/696باشد که عملکرد  ميليون ليتر

ی ها روند واردات بنزین در کشور طی سالبررسی مصرف بنزین در ایران همواره باالتر از ميزان توليد آن بوده است. 

هشی، مجدداً روند افزایشی به خود گرفته و ، پس از طی یک دوره کا6939دهد که واردات آن در دهه  نشان می گذشته

سال اخير رسيده است. عدم رشد مکفی قابل توجه در توليدات پاالیشگاهی  8به باالترین ميزان خود در  6931در سال 

بندی بنزین در  ، پایان یافتن سهميه6936و  6939های  ها در سال کشور، توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه

از سبد حمل و نقل سبک در  (CNG)سال و همچنين توقف رشد سهم سوخت جایگزین  8بعد از  6934ل خردادماه سا

با ، واردات بنزین 6931در سال گردید.  6939، موجب افزایش واردات بنزین در دهه 6930تا  6936های  فاصله سال

مهمترین دالیل افزایش واردات بنزین، ميليون ليتر در روز رسيد. از  19/66به درصدی نسبت به سال قبل  9/4افزایش 

ایام در زی این فرآورده به منظور آماده سازی و تأمين افزایش تقاضای روز افزون این فرآورده سا ریزی و ذخيرهبرنامه

 . باشد تعطيالت به منظور انجام سفرهای داخلی به ویژه در ایام نوروز و فصل تابستان می

 

 تیهاي نف انتقال فرآورده -13-1-1

پيما،  های جادهآهن، نفتکش دارهای راههای نفتی در ایران از طریق خطوط لوله، مخزنعمليات انتقال فرآورده
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در مجموع  6931گيرد. در سال رسان صورت می های سوخترسان و کشتی پيما، شناورهای سوخت های جاده گازکش

ميليون تن کيلومتر افزایش  4760بت به سال قبل ميليون تن کيلومتر انواع فرآورده نفتی حمل شده که نس 46743

درصد از کل عملکرد  8/16های نفتی در این سال متعلق به خطوط لوله )با  داشته است. بيشترین سهم انتقال فرآورده

ميليون تن کيلومتر نسبت به سال  4688های نفتی توسط خطوط لوله به ميزان انتقال( است که حجم انتقال فرآورده

برداری و در دست اجرا  های در حال بهره است. اهم طرحميليون تن کيلومتر رسيده  61496و به  افزایش داشتهگذشته 

 باشد:  های نفتی در کشور به شرح ذیل می در خصوص انتقال فرآورده

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

خانه جدید در تبریز و همچنين ایجاد خط لوله هزار بشکه در روز. این کار با احداث تلمبه 10ظرفيت تقریبی 

باشد. هدف از بخش پروژه تبریز/ خوی/ اروميه افزایش  کيلومتر در دست انجام می 613اینچ جدید به طول  64

وقفه به رسانی بیزار بشکه در روز و سوخته 10ظرفيت انتقال این سه فرآورده از تبریز به اروميه تا سقف 

ها  ، تأمين لوله6931تا پایان سال  .استاینچ  64شهرهای شمال دریاچه اروميه با احداث تأسيسات و خط لوله 

 باشد.  درصد می 96/77و پيشرفت فيزیکی کل این طرح تا پایان این سال، در خط تبریز / اروميه انجام شده 

هزار  609به ميزان های نفتی  ئين/ کاشان/ ری با هدف افزایش ظرفيت انتقال فرآوردهطرح احداث خط لوله نا –

، 6931کيلومتر. پيشرفت فيزیکی کل این طرح تا پایان سال  499اینچ و به طول  69بشکه در روز به قطر 

 باشد. درصد می 68/77

هزار بشکه  999/ تهران حدود ن/ اراكهای نفتی )بنزین، گازوئيل و نفت سفيد( مسير آبادا طرح انتقال فرآورده –

های آبادان، اراك و کرمانشاه را جهت مصارف شهرهای مرکزی ایران با احداث خط در روز از توليدات پاالیشگاه

اینچ و به طول  61نماید. احداث خطوط لوله جدید آبادان به اهواز به قطر  کيلومتر منتقل می 109لوله به طول 

کيلومتر، سبزآب به تنگ فنی  649اینچ و به طول تقریبی  69هواز به سبزآب به قطر کيلومتر، ا 690تقریبی 

کيلومتر  689اینچ و به طول تقریبی  61کيلومتر و اراك به ری به قطر  699اینچ و به طول تقریبی  64به قطر 

فاز اول این درصد است که مربوط به  36/39، 6931در دست انجام است. پيشرفت فيزیکی طرح تا پایان سال 

 باشد. طرح می

اینچی نفت کوره در  61طرح احداث خطوط لوله آبادان/ ماهشهر: هدف از این طرح، احداث خط لوله تکميلی  –

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

اینچ در حد فاصل  61کيلومتر خط لوله  7مقرر گردیده خط لوله رو زمينی و عدم مجوز زیست محيطی 

خانه  ماهشهر به صورت دفنی اجرا گردد و نهایتاً در محوطه تلمبه foreshoreتا منطقه  Back Areaمنطقه 

گردد. اقدامات الزم جهت تحویل دائم خط به ماهشهر و جنب مخازن نفت کوره به یک ترمينال جدید متصل 

 باشد.  درصد می 99/33، 6931و پيشرفت فيزیکی طرح تا پایان سال  بردار انجام شده بهره

. استرسانی به نيروگاه چابهار رسانی به نيروگاه چابهار: هدف این طرح، سوختطرح احداث خط لوله سوخت –

  باشد. درصد می 64/87، 6931فيزیکی این طرح تا پایان سال پيشرفت 
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 999هزار بشکه نفت گاز،  999رجان/ رفسنجان با هدف انتقال اینچ بندرعباس/ سي 61طرح احداث خط لوله  –

هزار بشکه بنزین در روز از مرکز انتقال بندرعباس به مرکز انتقال قطب آباد و  919هزار بشکه نفت سفيد و 

مهرآران و تغذیه انبارهای نفت رفسنجان و سيرجان، انتقال محصوالت پاالیشگاه ستاره خليج فارس به مرکز 

باشد. پيشرفت فيزیکی این طرح تا پایان اینچی می 8تغذیه انبار نفت شهر سيرجان توسط یک انشعاب کشور و 

 باشد.  پيمان فسخ و کار پيمانکار خاتمه یافته و پروژه در بخش برق فعال می .استدرصد  08/66، 6931سال 

به دالیل فرسودگی ه ژاین پرو :شهرماه 49و مایل های جدید آبادان  ها و پایانه خانه طرح احداث مجموعه تلمبه –

سال و خطرساز بودن برای محيط زیست، ازدیاد ظرفيت پمپاژ از آبادان  49تأسيسات موجود با عمر بيش از 

های وارداتی از مبادی بندر  های توليدی طرح تثبيت ظرفيت پاالیشگاه آبادان و فرآورده جهت انتقال فرآورده

های متناسب با خطوط لوله بين آبادان و مبادی تغذیه  هها و پایان خانه تلمبهصادراتی/ وارداتی ماهشهر، احداث 

ماسيون گيری، عملياتی و اتو های کنترل، اندازه  به روز نمودن سيستمهمچنين پاالیشگاه ماهشهر، اهواز و 

عملياتی  های اداری و ها، ساختمان ها، پایانه خانه با هدف احداث و نوسازی مجموعه تلمبهطراحی شده که 

ای از  تا مجموعه هگردیداحداث  هکتار 60در زمينی حدوداً  ،ناحيه آبادان، گوشه شمال شرقی پاالیشگاه آبادان

 60/99، 6931فيزیکی این طرح تا پایان سال د. پيشرفت نمایجایگزین  را امکانات و تأسيسات با فناوری جدید

 باشد. درصد می

طرح پدافند غير عامل(: این طرح با هدف پيشگيری از بحران زلزله در طرح احداث خط لوله کنار گذر تهران ) –

شهر تهران تعریف گردید. همچنين هدف از اجرای آن، حفظ امنيت و ایجاد پایداری تأمين انرژی در 

 4/6، 6931باشد. پيشرفيت فيزیکی این طرح تا پایان سال  های شمال غربی و شمال شرقی کشور می بخش

 باشد. طراحی بنيادی می درصد و در مرحله

 6/0آهن  دارهای راهدرصد، مخزن 3/99پيما های جادههای نفتی، سهم نفتکش، از کل انتقال فرآورده6931در سال 

 درصد بوده است. 66/9های نفتی درصد و سایر وسایل انتقال فرآورده 6/6رسان های سوختدرصد، کشتی

ها به بنادر ایران، کسب  و انتقاالت دریایی، جذب هرچه بيشتر کشتی های وزارت نفت در بخش نقلاز دیگر برنامه

های موجود در کشور و ایجاد اشتغال  سهم مناسب از بازار فروش سوخت با ارزش افزوده بيشتر، توسعه بنادر و زیرساخت

 باشد: ا میباشد. بدین منظور طرح زیر در دست اجردر صنعت بانکرینگ میها  در ارائه خدمات جانبی به کشتی

طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر: هدف از این طرح بازسازی و نوسازی تأسيسات موجود در بندر  –

گيری از های جهانی به منظور بهرهصادراتی ماهشهر در چارچوب ضوابط و استانداردهای قابل قبول ترمينال

هزار تنی در  89های يت پهلوگيری کشتیاین بندر جهت واردات و صادرات مواد نفتی و پتروشيمی، ایجاد قابل

اسکله موجود و احداث مخازن جدید  1ها )بانکرینگ(، بازسازی گيری کشتیبندرگاه، ایجاد تسهيالت سوخت

و پيشرفت فيزیکی کل طرح تا برداری رسيده  ميليون بشکه بوده است. بخش دریا به بهره 7/9به ظرفيت کل 

 شد.با درصد می 98/37، 6931پایان سال 

ریال بر تن  9/197به طور متوسط های نفتی، ميليارد تن کيلومتر انواع فرآورده 7/46، برای انتقال 6931در سال 
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ریال بر تن کيلومتر  4/9های نفتی نسبت به سال قبل، های انتقال فرآوردهکيلومتر هزینه شده است. در این سال، هزینه

ریال بر تن کيلومتر و  9/6694به ميزان رسان  به شناورهای سوختیافته است. بيشترین هزینه حمل مربوط کاهش 

 ریال بر تن کيلومتر بوده است.  6/666کمترین هزینه حمل مربوط به خط لوله به ميزان 

 

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

ميليون بشکه  6/64الیشگاهی برابر با سازی نفت و ميعانات گازی در انبارهای پا ، ظرفيت کل ذخيره6931در سال 

هزار بشکه کاهش داشته است. این امر عمدتاً به دليل کاهش ظرفيت انبارهای  9/649بوده که نسبت به سال گذشته،  

سازی  در این سال، ظرفيت ذخيرهباشد.  پاالیشگاه اصفهان، شيراز و الوان می 9نگهداری نفت خام و ميعانات گازی در 

کرده است. این ظرفيت برای برخی از  روز کفایت می 9/66خام پاالیشگاهی به طور متوسط برای   انبارهای نفت

های اراك، تهران، تبریز، کرمانشاه و  روز و برای پاالیشگاه 69های کشور نظير آبادان، اصفهان و الوان کمتر از  پاالیشگاه

های  سازی نفت خام به پاالیشگاهصد ظرفيت ذخيرهدر 8/87باشد. در سال مزبور،  روز می 69تا  69بندرعباس بين 

های وارداتی از  ها قابليت دریافت فرآوردهبندرعباس، اراك، اصفهان، تهران و آبادان اختصاص داشته است. این پاالیشگاه

آبادان/  ، اصفهان/ آبنيل وقائم طریق خطوط لوله ارتباطی انبار نفت ری/ فرودگاه امام، انبار نفت ری/ نيروگاه منتظر

مربوط  به دليل نزدیکی به مبادی توليد نفت، سازی نفت خام در مقابل کمترین ميزان ذخيره باشند. ماهشهر را نيز دارا می

ها،  های نفتی توليد شده در پاالیشگاه سازی فرآورده . برای ذخيرهباشد های کرمانشاه، شيراز، تبریز و الوان می پاالیشگاهبه 

ها و نقاط استراتژیک کشور ایجاد شده است.  های نفتی در جوار پاالیشگاه ها و انبار فرآورده ر پاالیشگاهای د انبارهای ذخيره

 ميليون بشکه بوده است. 6/40های کشور بالغ بر  های نفتی در پاالیشگاه سازی فرآورده ، حجم کل ذخيره6931در سال 

 

 هاي نفتی   مصرف فرآورده -12-1-1

ميليون ليتر  9/63414درصد افزایش داشته و به  9/8مصرف بنزین نسبت به سال گذشته، ، 6931در سال  بنزين:

باشد. مصرف  کننده بنزین در کشور می ترین بخش مصرف درصد، عمده 7/33رسيد. بخش حمل و نقل با سهمی حدود 

های  لزله در برخی از استانبنزین در این سال به دليل سفرهای نوروزی، تعطيالت تابستانی و تعطيالت عيد فطر، وقوع ز

افزایش حجم سفرهای برون شهری، افزایش ساالنه توليد انواع خودرو سواری و کشور منجمله کرمانشاه، کرمان و تهران، 

 موتور سيکلت و عدم افزایش قيمت بنزین متناسب با ميزان تورم افزایش یافت. 

 0/9ليتر رسيد که در مقایسه با سال گذشته ميليون  6/4990به  6931مصرف نفت سفيد در سال  نفت سفید:

های خانگی، تجاری و عمومی، درصد کاهش داشته است. این امر عمدتاً ناشی از کاهش مصرف نفت سفيد در بخش

ميليون ليتر کاهش  3/79و  9/6، 8/0، 6/683کشاورزی و حمل و نقل بوده که نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان 

گسترش شبکه گازرسانی در مدیریت مطلوب عرضه و توان به  می دالیل کاهش مصرف نفت سفيد، از دیگر .اندداشته

، شرایط مطلوب آب و هوایی فصل زمستان، نظارت بر عرضه این فرآورده و ملی پيمایشسرتاسر کشور و اجرای طرح 

 کاال اشاره کرد. و کاهش قاچاق این کاالبرگ نفت سفيدساماندهی مدیریت مصرف بهينه سوخت، اجرای طرح 
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ميليون ليتر  6/99610درصد کاهش نسبت به سال گذشته به  4/9، مصرف نفت گاز با 6931در سال  نفت گاز:

رسيد. این کاهش عمدتاً به دليل کاهش مصرف این فرآورده در بخش تجاری، خدماتی و عمومی و بخش نيروگاهی بوده 

های بخش خصوصی و صنایع هنيروگانسبت به سال قبل، مربوط به است. در سال مزبور، بيشترین کاهش مصرف نفت گاز 

باشد. کاهش مصرف این فرآورده در  میميليون ليتر  9/696 و 6/834 وزارت نيرو به ترتيب به ميزان های بزرگ و نيروگاه

گازرسانی به طبيعی در کشور بوده که این امر باعث افزایش ميزان  بخش نيروگاهی به دليل افزایش ظرفيت توليد گاز

ای در کاهش  ، که تأثير قابل مالحظهباشد های مایع از جمله نفت گاز می ها و صنایع و کاهش مصرف سوخت نيروگاه

رغم  به ویژه بخش حمل و نقل نسبت به سال قبل، علیها  در سال مزبور، مصرف در سایر بخشآالیندگی هوا داشته است. 

پيمایش و افزوده نشدن خودروهای جدید گازوئيل سوز به ناوگان حمل و  اجرای طرح اختصاص سهميه نفت گاز براساس

بخش حمل و نقل با داشتن سهمی  نقل افزایش یافته است. این افزایش عمدتاً به دليل قاچاق این فرآورده بوده است.

 . ستاکننده نفت گاز کشور  درصد، بزرگترین مصرف 9/16حدود 

به ميزان ميليون ليتر رسيد که نسبت به سال گذشته  0/4816وره به ، مصرف نفت ک6931در سال  نفت کوره:

نای بخش کشاورزی کاهش ثها به است درصد کاهش داشته است. در سال مزبور، مصرف نفت کوره در تمامی بخش 6/61

ها  خشها بوده است. کاهش مصرف نفت کوره در این ب های حمل و نقل و نيروگاه داشته است. این کاهش بيشتر در بخش

 ميليون ليتر بوده است. این کاهش عمدتاً ناشی از اجرای طرح 4/737و  6/796نسبت به سال قبل، به ترتيب به ميزان 

گازرسانی به و به دنبال آن، پایدار شدن وضعيت  سازی مصرف سوخت، گسترش شبکه گازرسانی در سرتاسر کشور بهينه

های کنترلی بر شبکه  ، تشدید نظارتمایع از جمله نفت کوره های ها و صنایع بزرگ و کاهش مصرف سوخت نيروگاه

کاهش مصرف این فرآورده در کارخانه آسفالت به دليل اجرای طرح ملی پيمایش و ادامه گازرسانی به واحدهای توزیع، 

ه نفت کنند درصد بيشترین مصرف 8/70ها با سهمی معادل  باشد. در این سال، نيروگاه می های آجرپزی صنعتی و کوره

 اند. بودهها  کوره در بين دیگر بخش

رسيد. این ليتر هزار  8/9896درصد کاهش نسبت به سال قبل، به  9/6با  6931مصرف گاز مایع در سال  گاز مايع:

و  7/47های کشاورزی و سایر و حمل و نقل به ميزان  ميزان کاهش بيشتر به دليل کاهش مصرف این فرآورده در بخش

از دیگر عوامل کاهش مصرف گاز مایع، اجرای طرح ملی پيمایش و نسبت به سال گذشته بوده است. ليتر هزار  6/7

کننده گاز  درصد بيشترین مصرف 9/71بخش خانگی با سهمی معادل  باشد. توسعه شبکه گازرسانی در سرتاسر کشور می

 بوده است.ها  بين دیگر بخشمایع در 

 

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

درصد نسبت به سال  7/99و  7/60، قيمت جهانی نفت خام سبک و سنگين ایران با افزایشی معادل 6967در سال 

آغاز اجرایی شدن توافق کاهش توليد کشورهای دالر به ازای هر بشکه رسيد. این افزایش به دليل  7/06و  4/06قبل، به 

درصد، کاهش صادرات نفت خام  9/0به  9/6از  6961وم سال اوپک و غير اوپک، رشد اقتصادی آمریکا برای نيمه د

، رشد 6961، بهبود شاخص فعاليت صنعتی آمریکا در ماه دسامبر "تی ان پی"نيجریه به دليل آتش سوزی در خط لوله 
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به اشتغال در بخش کشاورزی آمریکا، وزش طوفان سهمگين در دریای سياه و وقفه در بارگيری نفت خام در برخی بنادر، 

ها از اروپا به آسيا، تقاضای  ، کم شدن نرخ اجاره نفتکشها ویژه بنادر متعلق به روسيه، کاهش ارزش دالر در برخی هفته

غرب آفریقا و سرمای هوا در اروپا و شمال   ش تقاضا برای نفت خامیشدید نفت خام از سوی پاالیشگران مستقل چين، افزا

 . باشد می های گرمایشی شرق آمریکا و افزایش تقاضا برای سوخت

به استثنای نفت گاز و نفت کوره در بخش در داخل کشور های نفتی  ، قيمت اسمی فروش فرآورده6931در سال 

هزار ریال  69در این سال قيمت بنزین موتور در داخل کشور ليتری  نيروگاهی نسبت به سال قبل تغييری نداشته است.

های سوخت عرضه شده است. نفت گاز و نفت کوره نيز در بخش نيروگاهی جایگاه هزار ریال در 66و بنزین سوپر ليتری 

هزار ریال عرضه گردیده است. در این ميان قيمت نفت  9ها ليتری در سایر بخشو ریال  09هریک به ميزان ليتری 

 ریال بوده است.  6999ریال و گاز مایع در هر کيلوگرم  6099سفيد در هر ليتر 

 

 ی گازطبیع -5-1

 میادين و ذخاير گاز طبیعی -1-5-1

ميدان سازندی، گنبدی در مناطق  68ميدان گازی در مناطق خشکی و دریایی شامل:  66، تعداد 6931در سال 

خشکی )مارون خامی، مسجد سليمان، لب سفيد، پازنان، نفت سفيد، خانگيران، داالن، گنبدلی، تابناك، نار، هما، کنگان، 

ميدان سازندی، مستقل گازی )ميدان پارس جنوبی، ميدان  4، سراجه، آغار، تنگ بيجار( و شانول، وراوی، سرخون

 اند. سلمان/ سازند کنگان داالن، ميدان الوان/ سازند کنگان داالن، ميدان گورزین قشم( در مناطق دریایی فعال بوده

بودن عمر مخازن نفت و گاز و افت  های صنعت گاز ایران، پائين بودن ضریب بازیافت مخازن، باالاز جمله چالش

های نوین، کمبود المللی و محدودیت دسترسی به فناوریتوليد طبيعی آنها، محدودیت در دسترسی به منابع مالی بين

 باشد. های بخش انرژی و غيره میشدید منابع مالی برای توسعه طرح

ژی کشور و برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی ها در سند ملی راهبردی انرقانون گذار به منظور رفع این چالش

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی کشور  48کشور اهداف متعددی را در نظر گرفته است. براساس بند ث ماده 

های تمدید شد، وزارت نفت موظف گردیده، جهت بهبود وضعيت ميادین نفت و گاز و فعاليت 6931که تا پایان سال 

و به منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول اجرای قانون برنامه به ميزان یک درصد در سال اول  مربوطه

بندی مخازن به تفکيک کربوری با رعایت اولویتاجرای این قانون، برنامه جامع صيانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هيدرو

 و دریایی تهيه نماید.  مناطق خشکی 

ها برای استفاده از ظرفيت و راهبردهایی تمهيداتبند ج این ماده وزارت نفت مکلف گردیده که همچنين بر اساس  

های گذاری در فعاليتخصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غيردولتی برای سرمایههای شرکتهای بخشو توانمندی

های کلی مشترك در چهارچوب سياست ویژه ميادین برداری )نه مالکيت( ميادین نفت و گاز بهاکتشاف، توليد و بهره

 را به عمل آورد. قانون اساسی  (44) اصل چهل و چهارم

 69 در برداشت را ازدیاد و توليد بهبود )شامل باالدست بخش فناوری توسعه و انتقال طرح بدین منظور وزارت نفت
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 .است داده قرار خود فناوری و پژوهش هایبرنامه تحقيقاتی کشور در مراکز ها ودانشگاه را با گازی( و نفتی ميدان

عالوه بر قانون برنامه ششم توسعه کشور، قانونگذار در سند ملی راهبرد انرژی کشور ضمن تعيين اهداف متعدد از 

های مشترك نفتی و گازی و افزایش برداری از ميدانجمله: افزایش بازیافت مخازن نفت و گاز کشور، حداکثر کردن بهره

های بخش انرژی برای حداکثرسازی ارزش افزوده در زنجيره توليد د و استفاده بهينه از منابع و ظرفيتهای جدیظرفيت

 راهبردهای متعددی را نيز در این خصوص ارائه نموده است: ،کشور

 برداری حداکثری از کليه ميادین مشترك نفتی و گازی در راستای حفظ منافع ملی کشور،توسعه و بهره –

 نفت و گاز به عنوان پشتوانه توليد نفت و گاز کشور در پهنه سرزمين،گسترش اکتشاف  –

های صنعت نفت و گاز و افزایش های مختلف تأمين مالی داخلی و خارجی برای اجرای طرحاستفاده از روش –

 سهم مشارکت بخش غير دولتی،

  محيطی.حظات اقتصادی و زیستآوری، فرآورش و یا تبدیل حداکثری گاز همراه و در حال سوختن با رعایت مالجمع –

 و کشف طریق از توليد گاز توان حفظ باشد که نقش مهمی درمی وزارت نفت هایاولویت مهمترین از یکی گاز اکتشاف

دارد. در  گاز کننده توليد ميان کشورهای در ایران جایگاه ارتقاء و کشور ذخایر افزایش همچنين و جدید مخازن جایگزینی

مخزن نار و داالن پائينی ميدان غير مرزی گردان در منطقه فارس ساحلی، گاز خشک قابل استحصال در دو  6931سال 

ميليارد متر مکعب کشف شده است. همچنين محرز گردیده که در مخزن گازی غير متعارف سازند کشف رود  9/87معادل 

 وت مکعب گاز از آن وجود دارد.ميليون ف 6تا  0/6ميدان خانگيران گاز وجود داشته و امکان توليد روزانه 

 9/99 به ميليارد متر مکعب کاهش نسبت به سال قبل، 48با حدود  ذخایر قابل استحصال گازطبيعیميزان کل 

 درصد این ذخایر در مناطق دریایی و مابقی در مناطق خشکی قرار 3/08که  رسيد 6931در سال  تریليون مترمکعب

 وابسته نيز مصرف ميزان ميادین به ارزیابی و اکتشاف بر عالوه ذخایر، در حجم تغييرات که است ذکر به الزم دارند.

تریليون متر مکعب  90، روسيه با شرکت بریتيش پتروليوممنتشره از سوی  6967بر اساس آخرین آمار سال  .است

کشورهای دارنده ذخایر نخست درصد از ذخایر گازطبيعی جهان را در اختيار دارد و جایگاه  6/68ذخایر گازطبيعی حدود 

درصد از ذخایر  6/67، حدود خایر گازطبيعیتریليون متر مکعب ذ 9/99است. ایران پس از روسيه با گازی جهان 

 جایگاه دوم در جهان را دارد. و گازطبيعی 

 

 تولید گاز غنی  -2-5-1

و سازندهای کالهک گاز ه صورت گویند که بگاز توليدی از منابع نفت و گاز قبل از انجام فرآورش را گاز غنی می

ميليون مترمکعب  3/844 ، روزانه6931کل توليد گاز غنی در سال  باشد.ستقل قابل دسترسی میگاز ميادین مو گازی 

ميليون متر مکعب از گاز همراه  9/696ميليون متر مکعب آن از گاز ميادین مستقل خشکی و دریایی،  6/760که  بود

غنی  گاز ی توليد شده است. توليدگاز یگاز کالهک و سازندهاميليون مترمکعب از  8/67ميادین خشکی و دریایی و 

 سال در انرژی حامل این است. سهم توليد داشته افزایش روز در مترمکعب ميليون 11 نسبت به سال قبل از آن حدود

 و بوده درصد 9/60 زیمرک مناطق نفت شرکت در و درصد 8/08 به ميزان پارس گاز و نفت شرکت در گزارش مورد
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  .است شده توليد توليدی، شرکتهای سایر در مابقی

به علت افزایش توليد گاز ميادین  نسبت به سال گذشته درصدی توليد گاز غنی کشور در این سال 0/8افزایش 

ازغنی سهم توليد ميادین مستقل گازی از کل توليد گ .مستقل به ویژه ميادین مشترك گازی پارس جنوبی بوده است

 درصد است.  1/84کشور، 

های فازهای پارس جنوبی، توليد در چند سال اخير به دليل مشکالت ناشی از تحریم و کند شدن روند اجرائی پروژه

فاز پارس جنوبی، از  64فاز از  63اندازی  راهاین روند بهبود یافته است. با  6939رشد مورد انتظار را نداشت اما از سال 

ميليارد مترمکعب بود. در سال  6/6903 کشور این ميدان توليد گاز غنی، ميزان 6930رداری تا انتهای سال بابتدای بهره

 9/6649، 6931ميليارد مترمکعب رسيد. به عبارتی تا پایان سال  6/686از این ميدان  به  توليد گاز غنیميزان  6931

 ميليارد مترمکعب از ميدان پارس جنوبی توليد شده است. 

شود. البته از ها مصرف میز غنی عمدتاً در واحدهای پاالیشی و نم زدایی، کارخانجات گاز و گازمایع و پتروشيمیگا

، مصرف گاز غنی واحدهای پاالیشی و 6931شود. در سال های عملياتی نيز استفاده میگاز غنی برای انجام برخی فعاليت

ر روز افزایش داشته که این رشد به دليل بهره برداری از فازهای ميليون متر مکعب د 43نم زدایی نسبت به سال قبل 

 ران،یگاز ا یشرکت مل یهاشگاهیشده توسط پاال ديگاز سبک تول ریعالوه بر مقاد جدید پارس جنوبی است. این مقدار

راشبند )از منشا ف شگاهیهمراه نفت خام( و پاال ی)از منشا گازها مانيمسجد سل شگاهیسراجه، پاال ییزداشامل واحد نم

  باشد.می آغار / داالن( نیاديم

گاز غنی پس از استخراج به کارخانجات گاز و گاز لذا  .دهند ها تشکيل می بخشی از گاز غنی را آب و سایر ناخالصی

ه گاز توليدی جهت تزریق بهمچنين مقداری از این شود.  زدایی تحویل داده می های گاز و واحدهای نم مایع، پاالیشگاه

  .گرددارسال میواحدهای پتروشيمی  بهمابقی نفتی و ميادین 

 0/3و  های گاز و واحدهای نم زداییهپاالیشگادرصد در  6/89، از کل گاز غنی مصرفی در کشور، 6931در سال 

 9/9درصد آن به صورت گازهای سوزانده شده،  1/0مصرف شده است. همچنين  کارخانجات گاز و گاز مایع درصد در

ها به مصرف رسيده است. با توجه به اینکه درصد در دیگر بخش 9/6درصد در پتروشيمی و  7/9صد جهت تزریق، در

گيرد، در این سال ميزان تزریق گاز نسبت به سال گذشته با تزریق گاز عمدتاً با هدف صيانت از ميادین صورت می

 یهاسوزانده شده با طرححالی است که ميزان گازهای ميليون مترمکعبی در روز مواجه بوده است. این در  9/8افزایش 

درصد رشد  0/61ميليون مترمکعب در روز افزایش،  7/1نيز نسبت به دوره مشابه سال قبل با  گاز یآورتوسعه جمع

 داشته است. 

در سند ملی انرژی کشور، افزایش بازیافت و کاهش هدر روی در توليد و مصرف انرژی با رعایت مالحظات و 

ستانداردهای زیست محيطی، جمع آوری، فرآورش و یا تبدیل حداکثری گازهای همراه و در حال سوختن با رعایت ا

باشد. وزارت نفت در این سال و با هدف مالحظات اقتصادی و زیست محيطی از جمله راهبردهای بخش نفت و گاز می

 و نفت همراه استخراجی گازهای از باالیی حجم یهرزرو از های متعددی را به منظور جلوگيریاصالح این روند، طرح

به اجرا در آورده است. بر اساس بند و مصوب  ،گاز بيشتر استحصال همچنين و محيطی زیست هایآلودگی از اجتناب
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برداری از آوری، مهار و کنترل و بهرههای جمعم توسعه، دولت مکلف است کليه طرحششقانون برنامه  48الف ماده 

 مراه و مشعل در کليه ميادین نفتی و تأسيسات صنعت نفت را با تعيين نرخ عادالنه خوراك آنها از طریقگازهای ه

درصد گازهای مشعل  39م حداقل ششای که تا پایان برنامه فراخوان به مردم و بخش غير دولتی واگذار نماید به گونه

 مهار و کنترل شده باشد. 

اجرا نموده  "جلوگيری از سوزاندن گازهای همراه "عددی را در خصوص های مت، طرح6931وزارت نفت در سال 

در روز(، تزریق مکعب ميليون فوت  66های تزریق گاز قلعه / نار )به منظور جلوگيری از هرز رفت حدود است. پروژه

تگاه تزریق در روز(، احداث ایسمکعب ميليون فوت  63گازهای همراه نرگسی )به منظور جلوگيری از هرز رفت حدود 

سازی در روز(، بهينهمکعب ميليون فوت  69گازهای همراه بنگستان و لب سفيد )به منظور جلوگيری از هرز رفت حدود 

در روز(، بهينه سازی و مکعب ميليون فوت  66فرآورش ميدان نفتی هفتگل )به منظور جلوگيری از هرز رفت حدود 

آوری در روز(، جمعمکعب ميليون فوت  69ينه سازی سيستم فرآورش نوسازی فرآورش نفت و گاز ميدان نفت سفيد )به

ميليون فوت  94گازهای توليدی واحد بهره برداری هفت شهيدان مسجد سليمان )به منظور جلوگيری از هرز رفت حدود 

اه این مناطق باشند. در مناطق خارك / بهرگان نيز طرح جمع آوری گازهای همرها میدر روز(؛ از جمله این پروژهمکعب 

 در دست اجرا می باشد. از طریق احداث کارخانه فرآورش و استحصال مایعات گازی ميادین خارك / بهرگان

 66گچساران )با هدف جمع آوری روزانه  4و  9و  6آوری گازهای مازاد مراحل های جمعهمچنين وزارت نفت پروژه

)با هدف  6و  6واحدهای بهره برداری گچساران  6د مرحله آوری گازهای مازاميليون فوت مکعب در روز( و طرح جمع

های در دست اجرای ميليون فوت مکعب گاز( را در دست اجرا دارد. از دیگر طرح 66جلوگيری از سوزانده شدن روزانه 

تزریق گاز این وزارتخانه طرح افزایش تزریق گاز در ميادین کرنج / پارسی است که با اجرای این طرح امکان افزایش توان 

 شود.ميليون فوت مکعب فراهم می 6699به  399از 

 

 تولید گوگرد -1-5-1

های گاز کشور، از کل گوگرد توليدی از پاالیشگاه است. هزار تن گوگرد توليد شده 0/6606 بيش از 6931در سال 

 9/67پارس جنوبی )با  66 الی 6درصد متعلق به فازهای  6/43درصد متعلق به پاالیشگاه هاشمی نژاد، سهم  9/41سهم 

درصد( و سهم پاالیشگاه فجر  4/94درصد )با رشد  1/4درصد افزایش در مقایسه با سال قبل( است، سهم پاالیشگاه ایالم 

 -68برداری از فازهای اندازی و بهرههای اخير به دليل راهباشد. توليد گوگرد پارس جنوبی طی سال درصد می 6/9جم 

عالوه بر واحدهای بازیافت گوگرد فازهای یاد شده، واحد بازیافت  6931زایش یافته است. در سال اف 69-66و  63، 67

ها در راستای اندازی واحدهای گوگردسازی این پاالیشگاهگوگرد پاالیشگاه فجر جم نيز توليد داشته است. اهميت راه

 باشد. کاهش آالیندگی گاز خروجی و کمک به حفظ محيط زیست می

پارس جنوبی و فجر جم تعلق دارد.  66تا  60، 66به فازهای  6931رین ميزان افزایش توليد گوگرد در سال بيشت 

رسيد. ميزان توليد 6931هزار تن در سال  1/967به  6930هزار تن در سال  0/669ميزان توليد گوگرد این فازها از 

رسيد. پاالیشگاه گاز فجر جم 6931هزار تن در سال  6/08به  6930هزار تن در سال  4/49گوگرد پاالیشگاه ایالم نيز از 
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حدود  6931هزارتن گوگرد توليد کرده است. ميزان صادرات گوگرد در سال  6، 6931نيز برای اولين بار در سال 

 عینادر ص یو مابقهای گاز، صادر پاالیشگاهاز توليدی درصد گوگرد  1/83هزار تن بوده است. به عبارتی بيش از  6/6666

 شده است.کشور مصرف  یداخل

 

 تزريق گاز و آب به میادين نفتی  -5-5-1

ترین عوامل در صيانت از ذخایر نفتی و یکی از راهبردهای توليد به مخازن نفتی یکی از ضروری و آب تزریق گاز

عمده گاز گيرد اما  می هم تزریق گاز شيرین و هم تزریق گاز ترش به مخازن نفتی کشور انجام، در طول سال. پایدار است

تأمين گاز  نياز کشور به تزریق گاز به مخازن نفتی هر ساله در فصول سرد سال به دليلاست. گاز ترش تزریقی ایران، 

 یابد  کاهش میی مصرف

های خانگی و تجاری، نسبت به فصول سرد امکان بيشتری  اما در فصول گرم سال، با کاهش مصرف گاز در بخش

های بخش انرژی کشور پایين بودن ضریب بازیافت مخازن یکی از چالش شود. به مخازن نفتی فراهم می برای تزریق گاز

های ازدیاد برداشت از جمله عدم تحقق کامل اهداف برنامه تزریق گاز به مخازن نفتی در نفتی و عدم اجرای کامل طرح

 های اخير به دليل کمبود گاز و افزایش مصرف بوده است. سال

قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور موظف گردیده  48ن منظور وزارت نفت بر اساس بند ث ماده بدی 

یک درصد افزایش یابد.  به ميزان کشور مخازن بازیافت اجرای قانون برنامه ضریب طول تمهيداتی را فراهم نماید تا در

 9/699ميليون متر مکعب گاز در روز و  3/83ميزان تزریق گاز و آب به ترتيب  6931علی رغم این سياست، در سال 

در درصد کاهش داشته است.  7/4درصد افزایش و  9/66ميليون بشکه آب در سال بوده که نسبت به سال قبل به ترتيب 

  ه است.تزریق شدادین به ميبيشتر ميليارد مترمکعب گاز  0/9حدود  6931سال در مجموع 

 

 پااليش گازطبیعی  -3-5-1

برای خالص کردن گاز و بهينه کردن خواص گاز استخراجی از از آن واحدی پردازشی است که  ،گاز االیشگاهپ

از های گدر پاالیشگاه .گردد تا گاز به صورت قابل مصرف در مصارف عمومی تبدیل شود های گاز استفاده می چاه

، بخش شيرین سازی، واحد تثبيت ميعانات گازی، واحد دریافت و جداسازی گاز و ميعانات گازیواحدهای متعددی نظير 

 نم زدایی و غيره وجود دارد. واحد، واحد تصفيه گاز ترش

، 899(، )499،099(، )999، 699، 699کارخانه گاز و گاز مایع ) 7واحد نم زدایی و  4پاالیشگاه گاز،  8در ایران 

های بوشهر، خوزستان، هرمزگان، خراسان رضوی، در استان 6199و  6099(، 6699،6999(، )399،6999(، )199، 799

مخازن گاز نار و کنگان، مزدوران، شوریجه،  از عمدتاً ها و واحدهااین پاالیشگاهخوراك فارس، ایالم و قم وجود دارد که 

و داالن، سراجه، پارس جنوبی، تنگ بيجار، تابناك، شانول، وراوی و  گورزینگنبدلی، آغار، آغاجاری، نفت سفيد، سرخون، 

(، 3-69(، )1-7-8(، )4-0(، )6-9، )6، شامل فازهای 6931گردد. مجتمع گاز پارس جنوبی در سال تأمين میهما 

 ( بوده است. 69-66( و )63(، )68-67(، )61-60(، )69(، )66)

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2
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نسبت به سال ميليون مترمکعب بوده است که  0/316، روزانه 6931ر در سال های گاز کشوظرفيت اسمی پاالیشگاه

ميليون متر مکعب در مجتمع پاالیشگاهی  3/66افزایش ظرفيت  این تغيير به واسطهدرصد افزایش یافته و  4/6قبل 

 6699را به حدود ریزی نموده تا ميزان فرآورش گازطبيعی پارس جنوبی حادث شده است. شرکت ملی گاز ایران برنامه

ميليارد  9/696، 6931درصد این برنامه تحقق یافته است. سال  89ميليون متر مکعب در روز برساند که حدود 

ميليارد  6/9ها، ميليارد مترمکعب آن صرف سوخت پاالیشگاه 6/1های گاز کشور شده که وارد پاالیشگاهگاز مترمکعب 

د متر مکعب در مشعل سوزانده شده و در نهایت پس از توليد گوگرد، ميليار 1/6، متر مکعب صرف گازهای اسيدی

البته شده است.  ميليارد متر مکعب گازطبيعی به خطوط انتقال تحویل داده 9/666مایعات گازی و اتان، بوتان، پروپان، 

به گاز ميليارد مترمکعب  4/4و  3/3های گاز و گاز مایع خوزستان و واحدهای نم زدایی نيز به ترتيب در این سال کارخانه

ميليارد متر مکعبی گازطبيعی به کشور، کل گازطبيعی  3/9اند که در مجموع با واردات خطوط لوله سراسری تحویل داده

درصد از گاز در  6/36ميليارد مترمکعب بوده است. به عبارتی  9/699در دسترس و تحویلی به خطوط لوله کشور 

 ای گاز تأمين شده است.هدسترس کشور توسط پاالیشگاه

در داخل کشور و همچنين متناسب با افق ترسيمی در سند ملی راهبرد انرژی مبنی بر گازطبيعی افزایش مصرف با 

ارتقای کمی و کيفی محصوالت زنجيره گاز )پاالیشی و پتروشيميایی( با رویکرد ایجاد حداکثر ارزش افزوده از طریق ارتقای 

تناسب با استانداردهای روزآمد و همچنين به منظور استفاده حداکثری از ظرفيت جغرافيایی فناوری و توليد محصوالت م

پاالیش و نم زدایی گاز طبيعی در  ستیالمللی کشور در بازارهای جهانی انرژی، بایسياسی )ژئوپلتيک( و ارتقای جایگاه بين

 دارد. ای این روند همچنان ادامه  های توسعه رحو با در نظر گرفتن طباشد، که ایران از روند رو به رشدی برخوردار 

 های در دست اجرا، توسعه، تکميل و بهبود پاالیشی کشور به شرح زیر بوده است:  ، آخرین وضعيت طرح6931در سال 

است. شروع احداث  شگاهیپاال نیدر ا عیگازما دياحداث واحد تولاز این طرح، دف ه فجر )کنگان(: گاز پاالیشگاه –

درصد  زانيکه مبوده ماه  64به مدت  88سال  بهشتیاز اردفجر جم گاز  شگاهیپاال گازمایع ديلواحد تو

  است. دهيبوده که به اتمام رس نگيشي. پروژه واحد پالديدرصد رس 6/33به  6931آن در سال  شرفتيپ

 نیا یمگاوات 699 روگاهيپروژه نباشد. پاالیشگاه گاز پارسيان: در این پاالیشگاه دو طرح در دست اجرا می –

درصد  66/33، 6931آغاز شده و تا پایان سال ماه  99به مدت  6988اواخر شهریور ماه سال که از  شگاهیپاال

 یتن 899پروژه احداث واحد بودار کننده پيشرفت داشته است و به بهره بردار تحویل داده شده است. دیگر 

پروژه به  شرفتيدرصد پ زانيمآغاز شده و ماه  64به مدت  6939اوایل سال که از  یمجتمع پارس جنوب

 است.  دهيرس 6931درصد در سال  93/37

در نظر ميليون مترمکعب در روز است.  4/9)ميمک(: ظرفيت این پاالیشگاه  6فاز  –احداث پاالیشگاه گاز ایالم  –

در بخش  یدرصد 80 شرفتيرغم پياما علماه پس از انتخاب مشاور به طول انجامد  99 این پروژهبود که 

 .درآمد قيبه حالت تعل ،یطراح

 
شود. با خوردگی لوله فلزی میها، اسيدهایی را تشکيل داده و سبب . این ناخالصید( گاز اسيدی، گازطبيعی حاوی دی اکسيد کربن یا سولفيد هيدروژن را گوین6

 شود.استفاده از فرآیند شيرین سازی، اثر گازهای اسيدی خنثی می
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هزار بشکه در روز  77مترمکعب گازطبيعی، ميليون  1/01با هدف توليد روزانه هریک جنوبی فازهای پارس  –

ميليون تن گازمایع و یک ميليون تن اتان، آغاز  90/6تن گوگرد و همچنين توليد ساالنه  499ميعانات گازی و 

: 63درصد، فاز 30/37: 68و 67، فاز درصد 73: 64درصد، فاز  19/88: 69فاز  6931سال بکار کردند وتا انتهای 

 اند.درصد، پيشرفت فيزیکی داشته 68/88:  64و  66،69درصد و فازهای  10/31: 66و  69درصد، فاز  13/31

 

 انتقال گازطبیعی  -9-5-1

 گاز، انتقال خطوط کند.می ایفا کنندگانه گاز به مصرفارائ در کننده تعيين نقشی توزیع گازطبيعی و سيستم انتقال

 6931تا انتهای سال  .روندمی شمار به سيستم اصلی این اجزای های توزیعشبکه و گاز فشار کاهش و تقویت تأسيسات

از  نسبت به سال قبلدرصد  6/6با افزایشی معادل است )گاز احداث شده  انتقال لوله خط کيلومتر هزار 4/98از  بيش

کردند. کل خطوط انتقال فعاليت می  کشور سطح در گاز فشار تقویت ایستگاه 86 در توربوکمپرسور دستگاه 688 وآن( 

 4/861، 6931هزار کيلومتر بوده است. این در حالی است که در سال  9/91، 6931برداری شده تا پایان سال گاز بهره

توان در سامانه انتقال گازطبيعی می 6931اقدامات انجام شده در سال  کيلومتر خط انتقال احداث شده است. از مهمترین

 به موارد زیر اشاره کرد:

 ميليارد متر مکعب گاز، 999انتقال حدود  –

 کننده،تميز  کيلومتر عمليات پيگرانی 7489اجرای  –

 کيلومتر عمليات پيگرانی هوشمند، 6170اجرای  –

 یابی،هزار کيلومتر نشت 7/93انجام  –

 هزار متر مربع پوشش خطوط، 4/694ض تعوی –

 ،69افتتاح پروژه تأسيسات تقویت فشار گاز فرشبند  –

 دستگاه در روزهای سرد، 688دستگاه توربوکمپرسور از تعداد  699بکارگيری همزمان  –

 تأسيسات بدون واحد یدك، 69راهبری ناوگان توربوکمپرسور تا حداکثر  –

 گاز: رابط موثر در جهت پایداری انتقال 0انتقال گاز و اجرای  کيلومتر خطوط جدید 6199برداری از بهره –

  اینچ ششم سراسری و انشعاب پل دختر و رومشکان، 01اینچ بين خطوط  66اتصال رابط 

  03اجرای رابط بين خطوط پنجم و ششم سراسری در کيلومتر، 

  03در کيلومتر  6و  6اینچ بين خطوط پنجم و ششم و رابط سایت  01رابط، 

 اینچ خط تاکستان، 8اد رابط ایج 

بيد بلند به منظور تأمين بخشی از خوراك پاالیشگاه از  –اینچ گاز ترش مندنی زاده  46تزریق گاز خط لوله  –

 .NGL 699، 999خط پنجم و 

، 9های تقویت فشار گاز خورموج و آبپخش و واحدهای یدك تأسيسات تقویت فشار قم برداری از ایستگاهبهره –

 
 آید. ای است که پس از قراردادن در داخل خط لوله به منظور تميز کاری، اندازه گيری ابعادی و بازرسی در طول خط لوله به حرکت درمیوسيله (Pig)پيک ( 6
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 ، کاشان، سمنان و پارچين. 6، قزوین 8م خرمدره، جهر

 اند:  هایی که توسط شرکت مهندسی و توسعه در این سال به بهره برداری رسيدهپروژه 

تکميل خطوط انتقال گاز به منظور تقویت شبکه غرب و شمال غرب کشور و خطوط صادرات گاز به عراق از  –

 مرز نفت شهر و شلمچه )خط انتقال گاز ششم سراسری(،

 افزایش پایداری شبکه گاز گيالن، مازندران و گلستان و مدیریت واردات گاز ترکمنستان، –

 بار، انشعاب شرقی زاهدان. -بهاباد، الموت، اسفراین، همت آباد  -خطوط انتقال گاز استانی: بافق  –

کيلومتر شبکه توزیع  هزار 0/996گيری از شرکت گاز استانی و با بهره  96همچنين گاز انتقال یافته در کشور توسط 

درصد  0/31کننده رسيده است. هم اینک ميليون مصرف 66به بيش از  6931کنندگان در سال گردد. تعداد مصرفمی

 اند.درصد روستاهای قابل گازرسانی از پوشش گازطبيعی برخوردار شده 39شهرها و بيش از 

 

 نییذخیره سازي گاز طبیعی در مخازن زيرزم -7-5-1

و نيز فرهنگ مصرف، خصوصاً ازدیاد  طبيعی در اقليم متنوع کشور گاز مصرفافزایش رف کنندگان و گسترش مص

 تریناصلی از یکی کشور شبکه گاز در آن پایدار توزیع و مساله انتقال تا گردیده سبب های سرد سال،مصرف در ماه

سازی گاز، سعی در با اجرای پروژه ذخيره .آید شمار به گاز مصرف و عرضه مدیریت صنعت در اینراروی های فدغدغه

مخازن با در نظر گرفتن شرایط زمين  در گاز سازیذخيره است. سال اوقات سرد و نامتعارف شرایط در مصرف ساییاوج

 ترین ابزار تحقق این امر مهم است.شناختی و تنوع سازندها و مخازن هيدروکربوری در کشور، اصلی

توسعه اقتصادی موظف گردیده که تا انتهای سال اول اجرای قانون برنامه، ذخایر راهبردی وزارت نفت در برنامه ششم 

های توليد نفت و گاز به ویژه نفت و گاز را به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز با تأکيد بر حفظ و توسعه ظرفيت

 به توجه گيرد. بازن سراجه و شوریجه صورت میسازی در دو مخدر ميادین مشترك، افزایش دهد. در حال حاضر، ذخيره

 پر این مخازن نقش کشور، شرق شمال و شمال در گاز مصرف ثقل مراکز نزدیکی در شوریجه و سراجه مخازن گرفتن قرار

 کنند. می ایفا سال سرد هایماه در سایی مصرف اوج در رنگی

 بوده مکعب متر ميليارد 1/6 با برابر شوریجه و هسراج سازی ذخيره مخازن به شده تزریق گاز حجم 6931 سال در

با  نيز مخازن این از شده برداشت گاز مقدار دیگر سوی از است. برخوردار قبل سال به درصدی نسبت 8/60 با افزایش که

   .دهدمی نشان را مکعب متر ميليارد 9/6 مقدار قبل سال به نسبت درصدی 6/4 کاهش رشد

ميليون مترمکعب بوده که نسبت به سال  1/6966سازی گاز کشور مانده در مخازن ذخيره، گاز باقی 6931در سال 

 دو برابر افزایش یافته است.  ،قبل

 باشند، عبارتند از:  مخازن گازطبيعی که توسط شرکت ملی گاز در دست اجرا، بررسی و مطالعه می 

گاز آن از طریق خط لوله پنجم تهران صورت  باشد و ورودیاز نوع هيدروکربوری می نمخز ینا مخزن سراجه قم:

 باشد.می در سال مترمکعب( ميليارد 8/6و فاز دوم  0/6)فاز اول  9/9این مخزن  سازی حجم ذخيرهگيرد. حداکثر می

مدت زمان تزریق و  باشد. می روزدر  مترمکعب( ميليون 6/66و فاز دوم  8/3)فاز اول  66 مقطعی حداکثر قابليت برداشت
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 ماه در نظر گرفته شده است.   4و  7ت از این مخزن به ترتيب برداش

، سوخت تأسيسات، گاز تزریقی  شامل گاز دریافتی از خط 6931عملکرد مخزن ذخيره سازی سراجه در پایان سال 

ه ميليون متر مکعب و گاز برداشتی از مخزن، ميعانات گازی، گاز تحویلی ب 4/834و  3/96، 9/361به مخزن به ترتيب 

 باشد.  ميليون متر مکعب می 4/960و  6/717، 96/9، 8/717خط و گاز باقی مانده در مخزن به ترتيب 

ورودی گاز به این مخزن از طریق  باشد واز نوع هيدروکربوری می نمخز ینا :مخزن شوريجه خراسان رضوي

)فاز اول و  8/4این مخزن  سازی ذخيره حجمحداکثر  گيرد.پاالیشگاه هاشمی نژاد صورت می 0/6ایستگاه شير، کيلومتر 

( 69)فاز اول و دوم هر یک  49 مقطعی حداکثر قابليت برداشت باشد.می در سال مترمکعب( ميليارد 4/6دوم هر یک 

ماه در نظر گرفته شده  4و  8مدت زمان تزریق و برداشت از این مخزن به ترتيب  باشد. میروز در  مترمکعبميليون 

، شامل گاز دریافتی، سوخت تأسيسات و گاز تزریقی به 6931سازی شوریجه در پایان سال ن ذخيرهاست. عملکرد مخز

ميليون متر مکعب و گاز برداشتی از مخزن و گاز تحویلی به خط و گاز باقی  6/6766و  6/46، 0/6949مخزن به ترتيب 

 باشد.     ميليون متر مکعب می 9/387و  3/6639، 0/6666مانده در مخزن به ترتيب 

سازی گاز طبيعی در ميادین گنبد نمکی کاشان، یورتشا، فاز دوم سراجه و همچنين در حال حاضر مطالعه ذخيره

 شود که با تکميل و باشد و پيش بينی می، بابا قير، بانکول، مختار و امام حسن در دست اقدام میشوریجه، قزل تپه

 ميليارد متر مکعب بالغ خواهد شد. 69سازی گاز طبيعی به بيش از رهبرداری از ميادین یاد شده، ظرفيت ذخيبهره

 

 صادرات و واردات گازطبیعی  -8-5-1

المللی است. لذا ای و بينهای شرکت ملی گاز ایران، افزایش صادرات گازطبيعی به بازارهای منطقهاز جمله برنامه

رکت در افزایش قدرت اقتصادی و سياسی کشور در ابعاد نماید در بازارهای گازطبيعی با هدف مشااین شرکت تالش می

های رقابتی، حضوری پایدار داشته باشد. در این راستا ایران با در المللی از طریق ایجاد مزیتای و بينداخلی، منطقه

کند. میهاست که به کشورهای همسایه گاز صادر اختيار داشتن حجم کافی گاز برای تأمين نياز داخلی و صادرات، سال

ترکيه، ارمنستان، آذربایجان، نخجوان و عراق، بازارهای کنونی صادرات گاز ایران هستند. ایران از ترکمنستان و آذربایجان 

 6931کشور در سال  واردات گازطبيعینماید. ، آذربایجان و عراق صادر میگازطبيعی وارد و به ترکيه، نخجوان، ارمنستان

درصد  9/94 نسبت به سال قبلواردات ميليارد مترمکعب رسيد.  6/69به آن عب و صادرات ميليارد مترمک 3/9حدود به 

این امر در پی تصميم وزارت نفت در راستای استفاده حداکثری از  داشته است.افزایش درصد  9/41صادرات  وکاهش 

جهانی انرژی و همچنين با توجه به  المللی ایران در بازارهایظرفيت جغرافيایی سياسی )ژئوپلتيک( و ارتقای جایگاه بين

تعهدات کشور در خصوص صادرات گاز طبيعی رخ داده است و ميزان صادرات گازطبيعی در این سال از واردات پيشی 

این آمار است. به عبارتی از واردات بوده بيشتر ميليارد مترمکعب  9/3سال صادرات گاز این در گرفته است. به طوری که 

 . بودن تراز صادرات گاز ایران داردحکایت از مثبت 

صادرات گاز در سال مذکور صادرات گاز ایران به کشورهای همسایه )به استثنای نخجوان( روند صعودی را طی کرد. 

. گيردصورت میبغداد و نيروگاه بصره دو مقصد های نفت شهر اجرایی شد. صادرات گاز به از پایانه 31از سال  ایران به عراق
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مام خطوط انتقال گاز برای صادرات به بصره را تا مرز شلمچه آماده کرده و در انتظار تکميل خطوط انتقال گاز در ایران ت

  .خاك عراق است

ترکيه نيز از دیگر مشتریان مهم گاز ایران است که در حال حاضر جریان صادرات گاز ایران به ترکيه روال عادی خود 

 ز صادر شده ایران، به کشور ترکيه تحویل شده است. درصد گا 1/13در این سال را دارد. 

شود. افزایش ميزان صادرات گاز ایران به ارمنستان صادرات گاز به ارمنستان نيز در قالب تهاتر گاز و برق اجرا می

ود حد 6931بستگی به ميزان آمادگی طرف ارمنی برای دریافت گاز و تأمين بيشتر برق از سوی این کشور دارد. در سال 

 صادر شده است. ارمنستان ميليون مترمکعب گاز به  970

از دیگر شرکای تجاری گاز ایران آذربایجان و نخجوان هستند که در گذشته ایران، سوآپ گاز بين جمهوری 

ميليون  1/696، تحویل گاز به نخجوان پابرجاست به طوری که در سال مزبور 6931آذربایجان و نخجوان داشت. در سال 

 به این کشور صادر شده است.گاز عب مترمک

سازی و همزمانی توليد با ایران چهارمين مصرف کننده گاز طبيعی در جهان است و با توجه به امکانات موجود ذخيره

واردات  6931رسد. در سال مصرف، تعدد و تنوع در زنجيره تأمين گاز طبيعی از جمله واردات، ضروری به نظر می

 3/9به  6930ميليارد متر مکعب در سال  8/0درصد کاهش یافت و از  6/99ان نسبت به سال قبل گازطبيعی از ترکمنست

گيرد. رسيد. گاز وارداتی از ترکمنستان عمدتاٌ در محدوده خراسان مورد استفاده قرار می 6931ميليارد متر مکعب در سال 

ت گازی و طلب گازی کاهش یافته است. همچنين در ميزان واردات گاز ایران از ترکمنستان به دليل باال گرفتن مناقشا

، متوقف تجارت نفت و گاز با ایران و کاهش دليل تحریم های جدید آمریکا این سال واردات گازطبيعی از آذربایجان به

 ميليون متر مکعب گاز طبيعی از ایران وارد کرد. 6/6939شده و آذربایجان در سال مذکور 

های زیر توان به طرحزان پيشرفت جهت مبادله گازطبيعی با کشورهای همجوار میهای مطرح و مياز جمله طرح

 اشاره نمود: 

در  جنوبی پارس گيرهایلخته از خروجی گاز از LNGميليون تن  0/69 ساالنه توليد برای IRAN-LNG طرح –

در حال  ،6931گرفته شده است که تا پایان سال  نظر در عسلویه غرب کيلومتری 43در  واقع تمبک منطقه

 اند.گذاری در پروژه بودهانجام مذاکره با متقاضيان سرمایه

های پارس ال ان جی، پرشين ال ان جی، پارس شمالی، گلشن، فردوسی و گازستان به دليل های طرحفعاليت –

 شرایط تحریم، متوقف شد.

زمينه باشد. بررسی می مترمکعب گاز درخواستی، در دست اردميلي 8/7صادرات گاز به پاکستان با  طرح –

گاز را تا منطقه شرق  ،خط هفتم سراسری انتقال .سوی ایران فراهم شده است صادرات گاز ایران به پاکستان از

برای را زمانی که پاکستان آمادگی خود  ؛شود و گازرسانی به مکران و چابهار انجام می کشور امتداد داده

که نياز به زمان و شود خط لوله کوچک کار صادرات آغاز میتنها با یک  ،دریافت گاز ایران اعالم کند

  .های سنگين ندارد زیرساخت

مترمکعب در سال(، عمان )برای  اردميلي 69ایران همچنين با سایر کشورها از جمله هند )برای صادرات  –
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در حال مترمکعب در سال(،  اردميلي 0/9مترمکعب در سال( و کویت )برای صادرات  اردميلي 6/69صادرات 

 باشد.مذاکره برای توسعه روابط تجاری خود در این زمينه می

 

 گاز رسانی  -6-5-1

گان دارد. پایدار و سالم گاز به مصرف کنند سامانه انتقال و توزیع گازطبيعی نقشی تعيين کننده و اصلی برای ارایه

آیند. این سامانه به شمار می جزای اصلی سازندههای توزیع، اخطوط انتقال گاز، تأسيسات تقویت و کاهش فشار گاز و شبکه

های اصلی گاز  گاز پاالیش شده از طریق خطوط لوله انتقال گاز فشار قوی، پس از چندین بار کاهش فشار گاز در ایستگاه

ان کنندگ مصرف شود. سپس از طریق انشعابات موجود، گاز های تقليل فشار وارد خطوط شبکه توزیع می شهرها و ایستگاه

 گردد.  التور، برحسب نوع و ميزان مصرف تأمين میرگپس از تقليل فشار توسط 

گاز در سراسر کشور توسط  کيلومتر شبکههزار  0/996د ، حدو6931 تا پایان سال گذاري گاز طبیعی:شبکه

 وفارس ، ی، اصفهانرضوخراسانهای ها، شرکت گاز استاندر ميان این شرکتاجرا شده است.  استانی گاز های شرکت

 قرار داشتند.  های اول تا چهارمکيلومتر شبکه در ردههزار  7/69 و، 9/64 ،0/60 ،1/63به ترتيب با  تهران

 ن يانشعاب برای مشترکميليون  6/66حدود  ،6931تا پایان سال  انشعابات و مصرف کنندگان گاز طبیعی:

هزار  0/401، یعنی  درصد آن 6/4ه از این ميان حدود گردیده کهای مختلف خانگی، تجاری و صنعتی نصب بخش

خراسان رضوی به ترتيب با اصفهان و  تهران، هایرسانی استان های گاز. شرکتنصب شده است 6931انشعاب در سال 

 . اندانجام داده 6931بيشترین عمليات انشعاب گذاری در کشور را تا پایان سال انشعاب  هزار 4/838و  6/6906، 1/6648

ميليون مصرف  6/6کننده در کشور وجود داشته که حدود  ميليون مصرف 6/66در پایان این سال در مجموع 

به ازاء هر انشعاب نصب شده ، 6931اند. در پایان سال به جمع مصرف کنندگان کشور اضافه شده 6931کننده، در سال 

 ه وجود داشته است. مصرف کنند 9/6گازطبيعی در کشور حدود 

 

 مصرف گازطبیعی   -13-5-1

شوند. مصرف نهایی های مولد انرژی تقسيم میمصرف گازطبيعی به دو دسته مصارف نهایی و مصارف بخش

های خانگی، تجاری و عمومی، صنعت، حمل و نقل، شامل دو بخش مصرف نهایی انرژی )مصارف بخشخود ی گازطبيع

گردد. مصارف بخش انرژی ی )به عنوان خوراك پتروشيمی( میکشاورزی و سوخت پتروشيمی( و مصارف نهایی غير انرژ

ها و دیزل ژنراتورهای موجود در مسير های تقویت فشار، سوخت توربينهای نفت و گاز، ایستگاهشامل سوخت پاالیشگاه

ا و خوراك هخانه سازی، مصارف تلمبهها، مصارف واحدهای کوره بلند، واحدهای کک خط لوله و گاز مصرفی در نيروگاه

  .باشدسازی میواحدهای هيدروژن

ميليارد متر مکعب بود که نسبت به سال قبل  0/697مصارف نهایی و مصرف بخش انرژی گازطبيعی  6931در سال 

در  درصد بود. 1/46و  4/08درصد افزایش داشت. در این سال سهم مصارف نهایی و مصارف بخش انرژی به ترتيب  7/4

 اند. درصد افزایش داشته 8/66درصد کاهش و مصارف بخش انرژی  4/9یی نسبت به سال قبل مصارف نها 6931سال 
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های خانگی، صنعت و درصد، بخش 8/66و  3/64، 6/93کنندگان نهایی گازطبيعی به ترتيب با بزرگترین مصرف

 4/6399خانگی با باشند. در این سال بيشترین کاهش حجم مصرف گازطبيعی به سوخت بخش واحدهای پتروشيمی می

درصدی  0/0و  6/9ميليون مترمکعب اختصاص داشته است. کاهش  0/6737و بيشترین افزایش در بخش صنعت با 

 باشد. میهای تجاری و عمومی و همچنين بخش خانگی بخشدر مصرف گازطبيعی 

 0/66مکعب افزایش ) مترميليون  8/693پس از آن، بيشترین ميزان رشد مصرف گازطبيعی مربوط به بخش کشاورزی با 

 ميليون متر مکعب افزایش مصرف داشته است.  7/94باشد. بخش حمل و نقل نيز نسبت به سال قبل  درصد رشد( می

 6931ميليارد مترمکعب در سال  4/13به  6930ميليارد مترمکعب در سال  8/16مصرف گاز در بخش نيروگاهی از 

و وليد گازطبيعی و اعمال سياست تخصيص حداکثری گاز به بخش نيروگاهی رسيد که این امر عمدتاً ناشی از افزایش ت

، با 6931سرانه کل مصرف گازطبيعی در کشور در سال  .باشدمیهای مایع و کاهش آلودگی هوا کاهش مصرف سوخت

 مترمکعب رسيد.  7/6003متر مکعب افزایش نسبت به سال قبل به  8/76

 

 قیمت گازطبیعی  -11-5-1

)اماکن مسکونی و موتورخانه  خانگی هایبخشهای شده است. تعرفه تقسيمبه پنج بخش گازطبيعی  هایتعرفه

حمل و در بخش برای مصرف  CNGهای سوخت ارائه شده در ایستگاههای مسکونی(، حمل و نقل )مرکزی آپارتمان

وزارت نفت و گاز مصرفی برای خوراك  های در مالکيتها و تلمبه خانهواحدهای صنعتی، پاالیشگاه ،  صنعتی )(نقل

)مصارف تجاری عادی، تجاری عمومی،  عمومی(، هانيروگاه، فوالد، کشاورزی و دامپروری، و پتروشيمی و سوخت آن

، مساجد ها )ویژه مذهبی(مساجد و حسينيه ،مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشیتجاری ویژه، نانوایی و گرمابه( و سایر )

  باشد.می روستایی و خيریه(

های جدید گازطبيعی در بخش خانگی، ها، به منظور تعيين نرخیارانهسازی  به دنبال اجرایی شدن قانون هدفمند

، گذاری پله و براساس فرمول جدید قيمت 66کشور از نظر آب و هوایی و همچنين مشترکان بر اساس دامنه مصرف به 

گازطبيعی الگوهای مصرف  .ج ماهه پایانی سال تقسيم بندی شده استو پنابتدا به دو بخش هفت ماهه  از سال ماه  66

ای در محاسبه منطقه –با توجه به اجرای سياست شهرستانی  .در هر یک از این دو دوره زمانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند

اقليم آب و  شهر ایران مطابق با چهار 919بهای مشترکان بخش خانگی، متوسط مصرف گاز طبيعی در بيش از  گاز

 هوایی تعيين شده که بر این اساس شهرهای سردسير مجاز به مصرف گاز بيشتری نسبت به شهرهای گرمسيری هستند.

ریال  311 سال ماهه دوم  0ریال و در   6101 ،6931سال ماه ابتدای  7بر اساس تعرفه  گاز خانگیهر مترمکعب  تعرفه

 تعيين گردیده است. 

 به ازای هر مترمکعبدر کل سال  های پتروشيمی و فوالد، مجتمعهای نفت خانه یشگاه و تلمبهپاال، صنایع تعرفه گاز

ماه ابتدای  7ی در کشاورزی و دامپرور شد. همچنين تعرفه گازتعيين ریال  6969و  6969، 6999، 6999 به ترتيب

 شد.  تعيينریال  139و  6609به ترتيب به ازای هر مترمکعب ماه انتهای سال  0سال و 

ماه  7تجاری عمومی )دولتی( در گاز بخش  ریال، تعرفه 6430مصارف تجاری عادی گاز بخش عمومی شامل  تعرفه
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های سرد ریال به ازای هر متر مکعب، گرمابه و نانوایی سنتی در ماه 6430و  6339ماه بعدی به ترتيب  0ابتدای سال و 

 يين شد. ریال تع 369و 6941و گرم یکسان و به ترتيب برابر 

تعرفه  و رایگان است ،در اصالح الگوی مصرف ایگاز مراکز مذهبی، آموزشی، ورزشی و خيریه تا سطح مشخص شده

  .شودریال دریافت می 361مصرف مازاد بر اصالح الگوی مصرف در این اماکن بر اساس هر مترمکعب 

 

 برق  -3-1

 هاظرفیت اسمی و عملی نیروگاه -1-3-1

نعمت برق  از خانوار 69درصد کل خانوارهای روستاها با جمعيت باالی  699جمعيت شهری و مام ت، 6931در سال 

ع بزرگ و بخش یرو، صنايهای وابسته به وزارت ناز کشور توسط نيروگاهيبرق مورد ن یدر این سال، انرژ .اندبوده برخوردار

 کليروگاه سين 61(، CHP-DGليد پراکنده )واحد تو 60ی، روگاه گازين 18، یروگاه بخارين 60متشکل از  یخصوص

ک، یيواحد فتوولتا 98، ین باديتورب 610(، یني)بزرگ، متوسط، کوچک و م یروگاه آبين 08، یزلیروگاه دين 40، یبيترک

 .  ن شده استيتأمنيروگاه بازیافت حرارتی  6و وگاز سوز يروگاه بين 0

 1نيروگاه سيکل ترکيبی،  66واحد توليد پراکنده،  60گاه گازی، نيرو 67نيروگاه بخاری،  1از این تعداد نيروگاه، 

نيروگاه بازیافت حرارتی تحت مالکيت  6نيروگاه بيوگاز سوز و  0واحد فتوولتائيک،  68توربين بادی،  604نيروگاه آبی، 

 ی باشند.نيروگاه گازی م 60نيروگاه بخاری و  0باشند. همچنين صنایع بزرگ کشور نيز دارای بخش خصوصی می

های برق کشور به گيگاوات، ظرفيت اسمی نيروگاه 9/6در این سال با نصب واحدهای جدید نيروگاهی به ظرفيت 

 6/69های کشور نيروگاه اسمی از کل ظرفيت  درصد افزایش داشت. 9/9گذشته  گيگاوات رسيد که نسبت به سال 8/78

درصد  1/9ترکيبی،  سيکل هاینيروگاه به درصد 4/63گازی،  هاینيروگاه به درصد 3/96بخاری،  هایدرصد به نيروگاه

 بادی، هایدرصد به نيروگاه 0/9اتمی،  هاینيروگاه به درصد 9/6 های آبی،نيروگاه به درصد 6/60 دیزلی، هاینيروگاه به

 بيوگاز و بازیافت حرارتی اختصاص داشته است. خورشيدی،

درصد به  0/7درصد به بخش خصوصی،  9/41درصد به وزارت نيرو،  3/44های کشور از کل ظرفيت اسمی نيروگاه

 درصد به سازمان انرژی اتمی ایران تعلق دارد.  9/6و  صنایع بزرگ

 مگاوات، به  9/976های برق آبی مگاوات، به نيروگاه 9131های سيکل ترکيبی به نيروگاه 6931در سال 

مگاوات افزوده شده است. این در حالی  9/693های خورشيدی ها و سامانهمگاوات و به نيروگاه 6/86های بادی نيروگاه

این کاهش عمدتاً به دليل آن است که کاسته شده است. مگاوات  6376های گازی کشور نيروگاه است که از ظرفيت

گازی به سيکل های گازی شيروان، سمنگان، تابان، پرند و شهدای پيروز، از نيروگاه نيروگاهمگاوات مربوط به  6831

 .اندمگاوات نيروگاه گازی جدید وارد مدار شده 360و همچنين  اندر وضعيت دادهيترکيبی تغي

های وزارت نيرو، بخش های کشور اعم از نيروگاهبيش از یک سوم ظرفيت نصب شده نيروگاه 6931در سال 

 9/7و  6/8، 4/63هران و بوشهر به ترتيب با خصوصی، سازمان انرژی اتمی ایران و صنایع بزرگ در سه استان خوزستان، ت

مگاوات به استان خوزستان  1/69197ها توسط وزارت نيرو با درصد قرار دارند. بيشترین ظرفيت نصب شده نيروگاه
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باشد. همچنين بيشترین های وزارت نيرو میاختصاص داشته که تقریباً معادل یک سوم ظرفيت نصب شده نيروگاه

های تهران، فارس و خراسان رضوی مگاوات به استان 0/69941بخش خصوصی با مجموع متعلق به  هاظرفيت نيروگاه

 اختصاص داشته است.

های  افزایش ظرفيت سيستم توليد برق کشور، استفاده از نيروگاهخط مشی وزارت نيرو در جهت در این سال، 

و ( CHP)افزایش توليد همزمان برق و حرارت ،  دیدپذیرتج نو و های گيری از انرژی با تکنولوژی جدید، بهرهسيکل ترکيبی 

مگاوات( با هدف تأمين مصرف محلی و کاهش تلفات  60های کوچکتر از )نيروگاه( DG)های توليد پراکنده توسعه نيروگاه

 های کمتر بود. شبکه توزیع و رسيدن به بازدهی باالتر در توليد برق و انتشار آالینده

   اتی به شرح زیر صورت گرفته است:در این راستا اقدام

 دوره احداث کوتاه، امکان افزایش راندمان )با تبدیل  ،های گازی به دليل قيمت پایيندر این سال به نيروگاه

آنها به چرخه ترکيبی( و امکان ساخت تجهيزات اصلی و جانبی بيشتر در داخل کشور توجه خاصی شده است. 

و سيکل ترکيبی که دارای فناوری پيشرفته، راندمان  یهای گاز ر نيروگاهکارگيری هرچه بيشت در راستای به

درصد در  0/91های کشور کشور از کل نيروگاه یهای گاز نيروگاهظرفيت باالتر و آالیندگی کمتر هستند، سهم 

 0/60کاهش یافت. در مقابل سهم نيروگاه های سيکل ترکيبی از  6931درصد در سال  3/96به  6930سال 

وزارت نيرو در خصوص تبدیل راهبرد افزایش یافته است. بخشی از این افزایش در پی همان ، درصد 4/63 به

 های گازی به سيکل ترکيبی رخ داده است.نيروگاه

 های تجدیدپذیر و پاك در از جمله راهبردهای بخش برق در سند ملی راهبرد انرژی کشور، افزایش سهم انرژی

و  بيوگاز ،)بادی، خورشيدی و نوین های تجدیدپذیر ظرفيت اسمی نيروگاهباشد. ظرفيت توليد برق کشور می

 3/471به  6930مگاوات در سال  4/601از  6930درصد افزایش نسبت به سال  9/81با ( بازیافت حرارتی

رد کشور در سال مو و بازیافت حرارتیبيوگاز  ،های بادی، خورشيدیرسيد. سهم نيروگاه 6931 مگاوات در سال

قانون برنامه ششم توسعه   09در بند باشد. درصد کل ظرفيت نيروگاهی کشور می 1/9بررسی در مجموع 

گذاری های تجدیدپذیر و پاك را با اولویت سرمایهاجتماعی، دولت مکلف گردیده که سهم نيروگاه –اقتصادی 

 0پایان این برنامه به حداقل  بخش غير دولتی )داخلی و خارجی( با حداکثر استفاده از ظرفيت داخلی، تا

 درصد ظرفيت برق کشور برساند.

  های برق آبی نيز همچنان به دليل استحصال برق از طریق احداث سدها، نيروگاهتوسعه ، 6931در سال 

ها، تأمين آب کشاورزی و شرب، کاهش مصرف سوخت، عدم آلودگی زیست محيطی، سهولت کنترل سيالب

ناچيز ، توقف و راه اندازی سریع، کنترل فرکانس شبکه، هزینه تعمير و نگهداری  برداری، مصرف داخلیبهره

ناچيز و امکان ساخت تجهيزات نيروگاهی در داخل مورد توجه قرار داشته و ظرفيت آنها نسبت به سال قبل از 

 6969، 6499های انجام شده مقرر گردیده تا سال ریزیمگاوات افزایش یافته است. براساس برنامه 976آن 

 ای( افزوده گردد.های تلمبه ذخيرههای برق آبی کشور )شامل نيروگاهمگاوات به ظرفيت نيروگاه

 نيروگاه سياه بيشه وارد مدار شده است. البته  6939ای نيز در سال های تلمبه ذخيرهدر خصوص نيروگاه
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اد، لرستان و غيره به اتمام رسيده ای سيمره، آزهای تلمبه ذخيرههای متعددی نظير نيروگاهمطالعات طرح

های ریزیاست که در صورت تأمين مالی، امکان اجرایی شدن آنها نيز فراهم خواهد شد. البته براساس برنامه

مگاوات به  649ای آزاد در کردستان با ظرفيت نيروگاه تلمبه ذخيره 6499انجام شده مقرر گردیده در سال 

 بهره برداری برسد.

 وری سوخت و برق کشور، افزایش توليد همزمان برق و حرارت با هدف افزایش بهرهبخش های  ستاز جمله سيا

مگاوات با هدف تأمين مصرف محلی و کاهش تلفات شبکه  9999همچنين توسعه توليد پراکنده تا سطح 

ه و توليد مگاوات به ظرفيت توليد واحدهای توليد پراکند 899، 6499. در نظر است تا سال مدنظر بوده است

 همزمان برق و حرارت افزوده گردد.

 ،های موجود به بخش خصوصی و یا  را در زمينه واگذاری نيروگاه یمتعدد یها تيوزارت نيرو فعال در دهه اخير

ب نموده يد برق ترغيتول یکشور را برا یهای جدید توسط این بخش انجام داده و بخش خصوص احداث نيروگاه

های بخش برون سپاری و خصوصی سازی در صنعت برق، سهم ظرفيت نيروگاه با عنایت به سياستاست. 

های بخش خصوصی در سال نيز افزایش یافته است.  ظرفيت نيروگاه 6931های اخير در سال خصوصی در سال

 در سالهای این بخش برابر شده است. سهم نيروگاه 9/7، 6988گيگاوات بوده که نسبت به سال  0/91، 6931

قانون برنامه ششم  48رسيده است. در بند ت ماده  6931درصد در سال  9/41درصد بوده که به  8/8 ،6988

اجتماعی قيد گردیده که وزارت نيرو باید در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان توليد  –توسعه اقتصادی 

ی و خصوصی اعم از داخلی و گذاری مؤسسات عمومی غير دولتی، تعاونگيگاوات از طریق سرمایه 60برق تا 

گذاری و از جمله ساخت، بهره های متداول سرمایههای تابعه یا به صورت روشخارجی و یا منابع داخلی شرکت

 اقدام نماید.  (BOT)و ساخت، بهره برداری و انتقال ( BOO)برداری، و تصرف 

گيگاوات رسيد که این  6/18به  سال قبل مگاوات افزایش نسبت به 6/6170با  کشورهای برقظرفيت عملی نيروگاه

درصد(  1/0مگاوات ) 9/616های صنایع بزرگ ظرفيت نيروگاهدرصد افزایش یافته است.  0/6رقم نسبت به سال قبل آن 

 6/947های تحت پوشش وزارت نيرو درصد( افزایش و ظرفيت نيروگاه 1/9مگاوات ) 9/6917های خصوصی و نيروگاه

 افزایش داشته است. درصد(  6/6مگاوات )

درصد بوده که این نسبت برای وزارت نيرو  1/81های کشور نيروگاهاسمی به عملی ، نسبت ظرفيت 6931در سال 

 درصد بوده است. 1/86درصد، صنایع بزرگ  7/83درصد، سازمان انرژی اتمی ایران  6/89درصد، بخش خصوصی  7/39

 

 ها راندمان نیروگاه -2-3-1

 6931درصد در سال  1/49به  6930در سال درصد  6/46درصد کاهش از  0/9ها با کل نيروگاهمتوسط راندمان 

درصد  6/9، با 6931های حرارتی برق کشور در سال راندمان کل نيروگاهرسيده است. این در حالی است که متوسط 

وزارت نيرو، بخش خصوصی و تی حرارهای  درصد رسيد. در این سال راندمان نيروگاه 1/97نسبت به سال قبل به کاهش 

 . ه استدرصد بود 6/63و  3/98، 0/91صنایع بزرگ به ترتيب 
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های حرارتی کشور در سطح متوسط کشورهای در سند ملی راهبرد انرژی کشور مقرر گردیده که راندمان نيروگاه

المللی انرژی، راندمان انس بينتوسعه یافته افزایش یابد. این در حالی است که براساس آخرین آمار منتشره از سوی آژ

به ترتيب  6961و منطقه خاورميانه در سال  OECDهای حرارتی برق کل جهان، کشورهای عضو و غير عضو نيروگاه

نسبت به   OECDدرصد بوده است. راندمان نيروگاه های برق جهان و کشورهای غير عضو  4/99و  6/91، 0/98، 9/97

درصد بهبود یافته است. این در حالی است که این شاخص در منطقه خاورميانه و  4/9و  6/9سال گذشته به ترتيب 

دهد که جهانی نشان می 6961ایران و  6930مقایسه آمار سال  .استدرصد کاهش داشته  OECD 6/9کشورهای عضو 

 بهتر است.  و منطقه خاورميانه OECDهای حرارتی ایران از متوسط جهان، کشورهای غير عضو راندمان نيروگاه

مهمترین اقداماتی های حرارتی است.  کی از عوامل مهم و تأثيرگذار بر ميزان توليد برق در کشور، بازدهی نيروگاهی

 توان برای افزایش راندمان حرارتی کل شبکه انجام داد، عبارتند از:که می

 :به نياز مصرف مورد استفاده این واحدها به ناچار برای پاسخگویی  خارج کردن واحدهای قدیمی کم راندمان

گيرند. در مدار توليد قرار می ها عمدتاً در اوج مصرف شبکه )از خرداد تا شهریور(گيرند. این نيروگاهقرار می

تا نسبت به توقف این واحدها و سازد های آتی این امکان فراهم میکنترل رشد مصرف برق در سالمدیریت و 

  ها اقدام نمود.یا کاهش بيشتر ساعات کارکرد آن

 ریزی یکپارچه و اجرای دقيق تعميرات واحدهای نيروگاهی ریزی تعميرات واحدهای نيروگاهی: برنامهبرنامه

تواند عالوه بر افزایش راندمان، باعث پيشگيری از بروز و رفع اشکاالت رخ داده شده، کاهش نرخ خروج می

در بخش  6931د. حجم برنامه تعميرات در سال اضطراری و بهبود قابليت اطمينان شبکه برق کشور گرد

تعميراتی بوده که با توجه به نياز شبکه سراسری برق کشور مورد  013مگاوات و  89667های حرارتی، نيروگاه

و  این حجم تعميرات باید در بازه زمانی شهریور ماه هر سال تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده انجام شود

 برداری گردند.تان سال بعد آماده بهرهواحدها برای پيک تابس

 عالوه بر افزایش راندمان موجب : این تبدیل در واحدهای نيروگاهی، تبدیل واحدهای گازی به سيکل ترکيبی

های سيکل ترکيبی به طور متوسط موجب  شود. هر واحد بخار در نيروگاه جویی در مصرف سوخت نيز میصرفه

 6931. در سال گرددميليون مترمکعب گاز طبيعی در سال می 699جویی مصرف سوخت به ميزان صرفه

جمعاً به های شيروان، سمنگان، تابان، پرند و شهدای پيروز )بهبهان( واحد سيکل ترکيبی در نيروگاه 0تعداد 

 اند.  وارد مدار توليد گردیدهمگاوات  9131ظرفيت 

 66969،  6499تا  6937بينی شده که از سال پيشهای در دست اجرای کشور، بندی پروژهبراساس برنامه زمان

 های سيکل ترکيبی اختصاص دارد.درصد به نيروگاه 9/74مگاوات به ظرفيت نيروگاهی کشور افزوده شود که از این ميزان 

 

 تولید انرژي الکتريکی  -1-3-1

انرژی نو و تجدیدپذیر، استفاده های توان به افزایش ظرفيت توليد نيروگاههای صنعت برق کشور میاز جمله خط مشی

پذیری و ای به منظور افزایش قابليت اطمينان، انعطافهای تلمبه ذحيرههای سيکل ترکيبی، احداث نيروگاهاز نيروگاه
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کنترل و پایش  الکترونيک قدرت برایمبتنی بر های استفاده از ذخيره توليد شبکه در ساعات کم باری، استفاده از سيستم

سازی محلی در قالب معماری جدید غيرمتمرکز و ذخيرههای برق نيروگاهتاه مدت، یکپارچه سازی توليدات برق در کو

با هدف تأمين مصرف ( DG)و توليد پراکنده ( CHP)ازار رقابتی آینده، افزایش توليد همزمان برق و حرارت بشبکه برای 

ایش توان توليدی واحدهای گازی بوسيله خنک کاری های توليد، افزمحلی و کاهش تلفات شبکه توزیع، کاهش هزینه

 های حرارتی قدیمی اشاره کرد.هوای ورودی به کمپرسور، بهسازی و افزایش توان توليدی نيروگاه

ساعت تراوات 9/998به  6931های کشور در سال توليد انرژی الکتریکی نيروگاهبا انجام اقدامات متعدد در این زمينه، 

درصد توسط  6/46کشور حدود  یديدرصد رشد داشته است. از کل برق تول 3/1سال قبل از آن حدود رسيد که نسبت به 

درصد توسط سازمان انرژی اتمی  4/6درصد توسط صنایع بزرگ و  1/6درصد توسط بخش خصوصی،  3/09وزارت نيرو، 

  است.  درصد رشد داشته 3/7ن شده است. توليد برق توسط بخش خصوصی در مقایسه با سال گذشته، يایران تأم

درصد،  9/0 درصد، آبی 8/60درصد، گازی  9/63درصد، بخاری  9/97های سيکل ترکيبی  سهم توليد در نيروگاه

 .بوده است  99/9دیزلی نيز  درصد و 6/9و بازیافت حرارتی  تجدیدپذیر ،درصد 4/6اتمی 

صورت  یحرارت یهاروگاهيکشور عمدتاً توسط نران، توليد برق در یبا توجه به اقليم و شرایط آب و هوایی در ا

، 8/9درصد افزایش و  0/1 و اتمی نسبت به سال قبل به ترتيب سيکل ترکيبیگازی،  ،های بخاری گيرد. توليد نيروگاه می

در  نسبت به سال قبل، آبیهای تجدیدپذیر ، توليد نيروگاه6931داشته است. در سال  درصد افزایش 3/66و  6/66

و استمرار  37-31های سال آبی  سابقه بارندگی کاهش بیدرصدی روبرو بود که این امر به دليل  9/1کاهش  با مجموع

 ،بادی، خورشيدیها )شامل: رخ داده است. سایر نيروگاه پایين آمدن ارتفاع آب در مخازن سدهاو خشکسالی در کشور 

که  برخوردار بوده است (درصد 9/79گيگاوات ساعت ) 9/634ای  قابل مالحظهو بازیافت حرارتی( از افزایش  بيوگازسوز

های خورشيدی منفصل از پنلهای فتوولتائيک، تبدیل وضعيت ظرفيت سيستمافزایش این افزایش رشد عمدتاً ناشی از 

های بيوگاز سوز و همچنين ، افزایش توليد نيروگاههای بادی نيروگاه ه، افزایش ظرفيتشبکه به صورت متصل به شبک

های بادی به دليل باشد. البته در این سال توليد نيروگاهد از واحدهای بازیافت حرارت برای اولين بار در کشور میتولي

ی، شرق جانیآذربادر کند آقنيروگاه مگاوات توربين بادی در  69و  نیمهباد قزو نیآرنيروگاه مگاوات در  6/16اندازی  راه

های های فتوولتائيک نيز به دليل افزایش توليد در برخی نيروگاهنيروگاه درصد رشد داشته است. همچنين توليد 9/69

های فتوولتائيک متعدد که بتازگی وارد مدار و خورشيدی و سامانه نيروگاه 67 انرژی در  و توليد 6930موجود در سال 

 است.  ، رخ داده برابر شده 0/63و در مقایسه با سال قبل  متصل به شبکه شده

های خوزستان، اصفهان، های موجود در استانبيش از یک سوم برق توليدی کشور توسط نيروگاه 6931در سال 

 فارس تأمين شده است.   و تهران

 

 ها سوخت مصرفی نیروگاه -5-3-1

ميليارد ليتر نفت  7/9ميليارد مترمکعب گازطبيعی،  4/13صنعت برق کشور های نيروگاهدر کل  6931در سال 

متر مکعب گاز کک مورد ميليون  7/664ميليارد مترمکعب گاز کوره بلند و تنها  7/6يليارد ليتر نفت گاز، م 8/4کوره، 
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 استفاده قرار گرفته است. 

های کشور به خود اختصاص داده است. پس ترین سهم را در سوخت مصرفی نيروگاهرصد عمدهد 4/88گازطبيعی با 

های با توجه به سياست اند. درصد بوده 4/9و  6/0 ،6/1 ها به ترتيبایر سوختکوره و س نفت ،گازنفتسهم از گازطبيعی، 

ها، به دالیل ها و در پی اقدامات گسترده گازرسانی به نيروگاهاخير مبنی بر استفاده هر چه بيشتر از گازطبيعی در نيروگاه

هش اثرات سوء زیست محيطی تالش های تعمير و نگهداری و کابرداری و کاهش هزینهمختلف از جمله سهولت بهره

 ها استفاده شود.شده که از این سوخت بيش از سایر سوخت

نفت گاز برای  یعنین یگزیجا یهاها به ناچار از سوختروگاهيسرد سال، ن یهادر ماه یعيدر شرایط کمبود گازطب

ند. لذا نحوه تأمين گازطبيعی، ینمایمهای بخاری استفاده  های گازی و سيکل ترکيبی و نفت کوره برای نيروگاهنيروگاه

که در فصل سرما،  ید. به طورینمامیجاد یاز شبکه برق ا یبردار را در بهره ییهاتیها را متأثر و محدودروگاهيعملکرد ن

 یسازرهيت حمل و ذخیباشد. قطع سوخت گاز و محدودیها مروگاهين سوخت نيد برق، تأمين مسئله در تولیتریاساس

گردد.  می یزات و همچنين در برخی مواقع خاموشيع، منجر به خروج واحدها از مدار، استهالك واحدها و تجهیاسوخت م

خارك  )دولتی( و )چابهار( کنارك های گازی و همچنين نيروگاه )دولتی( های بخاری زرند نيروگاه 6931در سال 

نبودن به شبکه گاز کشور، فقط سوخت  به دليل متصل)دولتی(، شمس سرخس )خصوصی(، چابهار گازی )خصوصی( 

 اند.  مایع مصرف کرده

افزایش درصد نسبت به سال قبل  1/66های حرارتی کشور  نيروگاهدر مصرفی  گاز طبيعیسوخت  6931در سال 

است. الزم به ذکر است که گاز کک و  کاهش داشتهدرصد  1/67و  9/67 وئيل و نفت کوره به ترتيبداشته و مصرف گاز

و گاز کک مصرفی واحدهای شود. گاز کوره بلند  یبرق ذوب آهن اصفهان مصرف م یره بلند نيز تنها در مولدهاگاز کو

 .برابر رشد داشته است 3/66و  6/6نيروگاهی ذوب آهن اصفهان نيز نسبت به سال قبل به ترتيب 

 

 مصرف داخلی و تلفات -3-3-1

آالت همان نيروگاه به مصرف  استفاده در تجهيزات و ماشينبخشی از انرژی برق توليد شده در هر نيروگاه برای 

ها، کمتر از مقداری است که وسایل های انتقال در خروجی نيروگاه رسد. به همين جهت، انرژی تحویل شده به شبکه می

کشور  درصد از کل توليد برق 6/9های کشور  ، مصرف داخلی نيروگاه6931دهند. در سال  گيری مولدها نشان می اندازه

های نسبت به نيروگاههای سيکل ترکيبی، گازی و آبی مصرف داخلی کمتری  است. شایان ذکر است که نيروگاهبوده 

های بخاری های کشور به نيروگاهدرصد از کل خود مصرفی نيروگاه 9/40، 6931بخاری دارند به طوری که در سال 

 دولتی اختصاص داشته است. 

های انتقال، فوق توزیع و توزیع عمدتاً به صورت گرما تلف  در شبکه ،توليد شدههمچنين بخشی از انرژی برق 

و سهم  31درصد در سال  4/66به  30در سال  6/66درصد کاهش از  7/9برق کشور با شود. کل سهم تلفات شبکه  می

ع طی دوره مورد بررسی درصد و سهم تلفات انتقال و فوق توزی 8/69به  0/66درصد کاهش از  8/9تلفات شبکه توزیع با 

این کاهش تلفات عالوه بر افزایش درآمد، منجر به کاهش هزینه شده و بر درصد کاهش یافته است.  8/6درصد به  3/6از 
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 های زیست محيطی تأثير مثبت داشته است. و همچنين بر شاخص 6931پيک بار سال کاهش 

درصد بود این در حالی  6/66، 6930ق در ایران در سال تلفات انتقال و توزیع به توليد ناویژه برکل شاخص نسبت 

، 6/1، 3/7و منطقه خاورميانه به ترتيب  OECDاین شاخص در جهان، کشورهای عضو و غيرعضو  6961است که در سال 

درصد بوده است. بدین منظور در سند ملی راهبرد انرژی کشور مقرر گردیده که تلفات توزیع برق تا سطح  1/66و  9/3

نيروی برق قرار های توزیع  شرکت در دستور کارزیر  هایوسط کشورهای توسعه یافته کاهش یابد. در این راستا محورمت

 گرفته است: 

 ،کاهش شعاع تغذیه پست های توزیع و فوق توزیع 

 گيری و مقابله با دستکاری کنتور، ارتقاء و بهبود لوازم و فرآیند اندازه 

 ،مهندسی مجدد شبکه توزیع 

 های توزیع،قاء کيفيت تجهيزات شبکهارت 

 پذیری انرژی الکتریکی در شبکه و کاهش تلفات توزیع برق تا سطح متوسط پذیری و سنجشارتقاء رؤیت

 کشورهای توسعه یافته.

های متعددی نظير: استفاده از ترانسفورماتورهای کم تلفات به جای به منظور تحقق این اهداف، فعاليت

های رمال، استفاده از ترانسفورماتورهای کوچک به منظور کاهش طول شبکه توزیع، توسعه کابلترانسفورماتورهای ن

ها و جلوگيری از انشعابات غير مجاز، ابالغ دستور العمل کنترل کيفيت خودنگهدار به منظور افزایش سطح، مقطع هادی

درصد،  9به کمتر از  یدرصد و عادی روستای 6از گيری عادی شهری به کمتر عيين آمار عدم قرائت لوازم اندازهتتجهيزات، 

)زیر حریم و مناطق خاص(، برآورد  86های بازرسی، تعریف کنتور مرجع و نصب آن برای مصارف ماده تقویت و تجهيز گروه

گيری معيوب و های مذهبی، اصالح سریع لوازم اندازههای راهنمایی و رانندگی و مناسبتدقيق مصارف خاص مثل چراغ

 مقرراتاصالح های مناسب برای مشترکين دیماندی،  CTگيری برای متقاضيان در نوبت نصب، استفاده از صب لوازم اندازهن

های های کم سویچ فوق توزیع، تغيير آرایش شبکهدر بخش توسعه مولدهای مقياس کوچک، ابالغ دستورالعمل توسعه پست

استفاده از کنتورهای هوشمند برای مشترکين دیماندی، تأمين برق فشار ضعيف و متوسط، اصالح اتصاالت سست، توسعه 

توسط کميته نيروی برق های توزیع های فنی شرکتمشترکين دیماندی از ولتاژ فشار متوسط و ارزیابی عملکرد شاخص

 کاهش تلفات در دست اقدام است. 

 

 هاي انتقال و توزيع شبکه -9-3-1

و در شده های توزیع منتقل طریق خطوط انتقال و فوق توزیع به مبادی شبکه ها ازانرژی توليد شده در نيروگاه

 
کليه  های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقيقی و حقوقی:واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت قانون منع فروش و 8( ماده 6

ها را برحسب مراحل مختلف های تأمين کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانسازمانها، مؤسسات و شرکت

در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خالف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور  عمليات ساختمانی فقط

احدهای مسکونی و پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارك مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمين و واگذار نماید. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به و

 باشد. های مصوب احداث شود ممنوع میی که به طور غيرمجاز و برخالف ضوابط و مقررات اجرایی طرحینابفی و هرگونه صن



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

57 

های هم راستا با احداث و توسعه نيروگاهشوند. کننده نهایی تحویل داده می های توزیع به مصرفنهایت از طریق شبکه

و  کشور داخلبرق نی به شبکه رساهای نوین ضروری است تا برقی با استفاده از فناورییهامختلف در کشور، اجرای طرح

توسعه و احداث شبکه انتقال و فوق توزیع، بر پایه  ،ریزییا تبادالت برون مرزی با مشکل مواجه نشود. مطالعات برنامه

گيرد. پس از های آینده برای مقاطع زمانی کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت صورت میبرآورد نياز مصرف در سال

گردد و برای ها و خطوط انتقال و توزیع، مشکالت و نقاط ضعف شبکه شناسایی میبار پست بررسی وضعيت شبکه و

های مصوب الزم در اجرای طرحهای در دست اقدام، اولویت بندی تأمين حداکثر بار همزمان تابستان و با توجه به پروژه

های سازی شبکهآینده است. اصالح و بهينهسال  69تا  6گيرد. در مطالعات ميان مدت و بلند مدت افق زمانی صورت می

های جدید برای باال بردن اطمينان شبکه ضروری انتقال و فوق توزیع موجود در کشور و همچنين احداث خطوط و پست

 41197های شبکه انتقال )درصد پست 3/96کيلومترمدار( و  66661درصد خطوط شبکه انتقال ) 1/46 عمر است.

سازی و برنامه تعميرات شبکه های اصالح و بهينه. بنابراین طراحی و اجرای پروژهاستبيست سال مگاولت آمپر( بيش از 

 ای برخوردار است.انتقال نيرو از اهميت ویژه

کيلوولت و در سطح  699و  499رسانی کشور  ترین سطح ولتاژ خطوط انتقال در سيستم برقدر حال حاضر متداول

از جنوب کشور به  (HVAC)کيلوولت  710های است. اخيراً نيز پروژهکيلوولت  19و  11، 696ولتاژ خطوط فوق توزیع 

تصویب شده است و  (HVDC) کند و همچنين برای نخستين بار طرحمرکز تصویب شده و مراحل مطالعاتی را سپری می

 در حال انجام است. آن لی پذیرد که مطالعات تکميصورت می( DC)انتقال توان ولتاژ باال به صورت  ،بر اساس این طرح

و  3/69099، 1/96088، 9/69167کيلوولت به ترتيب  11و  19، 696، 699، 499طول خطوط  6931در سال 

هزار  9/916و  6/460کيلوولت و خطوط فشار ضعيف به ترتيب  99و  69، 66کيلومتر مدار و مجموع خطوط  6/48634

توان به اند، مییا تکميل و توسعه یافته برداری رسيده به بهره 6931که در سال  خطوطیاز جمله  .ه استکيلومتر بود

 زیر اشاره نمود:  خطوط

 کيلوولت 499تربت جام، خط  –کيلوولت شادمهر  499جالل، خط  –کيلوولت ری شمالی  499تقویت خط 

کيلوولت مرکز  19و  699اورامانات، خط چهار مداره مختلط  –کيلوولت نيروگاه داریان  699ادیمی، خط  –سفيدابه 

نيروگاه گازی رودشور، سعادت آباد  -نيروگاه پرند -کيلوولت فيروز بهرام 499از خطوط  برداریبهرهقائم شهر،  –مازندارن 

 –چهلستون، چهلستون  –کيلوولت تيران  499ورد آورد و همچنين تکميل و توسعه خطوط  –پردیس، سعادت آباد  –

بهرمان و  –عسلویه، نيروگاه کرمان  –نيروگاه گوهران، فسا  -فوالد غدیر -د مبارکه، نی ریزفوال –فوالد مبارکه و تيران 

 پارسيان. –عسلویه 

 رسند، احداث و توسعه های آتی به اتمام میکه در سال 6931های در دست اقدام در پایان سال از جمله پروژه

عسلویه،  -پارسيان  -کيلوولت جناح  499های خط پروژه .باشدکيلومتر مدار خطوط انتقال و فوق توزیع می 9/69641

شهيد رجایی،  -کيلوولت اميرکبير  499رشت شمالی، خط  -انزلی -کيلوولت پره سر 19و  699خط چهار مداره مختلط 

ادیمی، خط  -کيلوولت لوتک  699کهنوج، خط  -جيرفت  -کيلووات ارگ بم  499بم، خط  -کيلوولت زاهدان  499خط 

کيلوولت خوی  499شهيد رجایی، و خط  -کيلوولت دشت آبی  499شادی جمالزهی، خط  -يلوولت ادیمی ک 699
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بين ایران و کشورهای همسایه از جمله، پاکستان، امارات، عمان، ی جدید باشد. احداث خطوط ارتباطاروميه می -نيروگاه 

 افغانستان و تاجيکستان نيز در دست بررسی و مطالعه قرار دارد.

کيلوولتی در دستور کار وزارت  710ها و خطوط ا توجه به ضرورت ارتقای شبکه انتقال برق کشور، احداث پستب

 .و مطالعات تکميلی در دست اقدام استنيرو قرار گرفته 

 

 هاي انتقال و توزيع پست -7-3-1

را به وسيله ترانسفورماتور به پست برق تأسيساتی است که در مسير توليد، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتاژ 

کننده   دهد. انرژی الکتریکی ممکن است از ميان تعداد زیادی پست بين نيروگاه و مصرفتر تغيير میمقادیر باالتر یا پایين

 عبور نماید و ولتاژ آن در طول مسير بارها تغيير کند. 

مگاولت آمپر در کشور وجود داشته است.  403079هزار ترانسفورماتور با ظرفيت  9/136، بالغ بر 6931در سال 

 گاولت آمپر بوده است. م 979049های انتقال و فوق توزیع کشور همچنين در این سال ظرفيت پست

 زیر اشاره نمود: موارد توان به می 6931در سال  هاپست وقایع مهماز 

کيلوولت نيروگاه شيروان و  499ه پست کيلوولت سعادت آباد، تقویت پست وردآورد، توسع 499برداری از پست بهره

کيلوولت دلگان )گل  699کيلوولت حسين آباد و خطوط ارتباطی آن، پست مدوالر  699خطوط ارتباطی آن، پست 

 کيلوولت بهرکان  499مورتی(، احداث پست 

لت آمپر، اشاره مگاو 3/43670با ظرفيت ترانس  161توان به  ، می6931های در دست اقدام تا پایان سال پروژهاز 

 های در دست اجرای زیر اشاره نمود: توان به پستها میاز جمله این پروژه د.کر

 499کيلوولت تربت جام برای صادرات برق به کشور افغانستان، پست  499زکریا، توسعه پست کيلوولت  499پست 

کيلولت  699يلوولت دشت آبی، پست ک 499کيلوولت ایوانکی، پست  499کيلوولت نيروگاه جهرم و اتصاالت آن، پست 

 کيلوولت شهيد سامعی یزد. 499کيلوولت دانشگاه، پست  699شاهد، پست 

 

 مبادالت انرژي الکتريکی -8-3-1

از جمله راهبردهای بخش برق ایران در سند ملی راهبرد انرژی، بهبود و ارتقای بازار برق و عملکرد آن در تأمين 

 دریدار کشور و ارتقای سطح امنيت و پایایی در شبکه سراسری برق تعيين شده است. برق برای تضمين روند توسعه پا

 طرح. داردی کیالکتر ارتباط است، مشتركی خاک مرز دارای آنها با که هیهمسای کشورهای تمام با رانیا حاضر حال

 فراهم نيز نيستند ایران مسایگیه در که کشورهایی به ایران برق انتقال برای را زمينه تواند می برق ای منطقه همکاری

ی ارتقا و حفظ رو،ين وزارتی هاتیاولو از. گردد متصل اروپا برق شبکه به ایران برق تا است ای زمينه پيش امر این. کند

 و واردات زانيم ،6931 سال دراست.  منطقه در برق هاب به شدن لیتبد وی انرژ پل نقشی فایا در کشور گاهیجا

 صادرات و کاهش درصد 0/8 گذشته سال به نسبت واردات که بوده ساعتتراوات 6/8 و 3/9 بيترت به رانیا برق صادرات

 . است داشتهافزایش  درصد 0/66
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 نموده صادر و پاکستان افغانستان عراق، کشور سه به را خود صادراتی برق از درصد 8/38 رانیا ،یبررس مورد سال در

 کشور عراق به صادرات نیشتريب هاماه نیا در که داده رختير و مرداد  خرداد ،ی هااهم در رانیا برق صادرات نیشتريب. است

 نیشتريب .استبوده  ارمنستان و ترکمنستانی کشورها ازدرصد واردات برق ایران  9/33افغانستان بوده است. در این سال  و

 .است بوده ارمنستان و ترکمنستان کشورهمان دو  ازهای خرداد، تير و مرداد واقع شده که ایران در ماه واردات

 

 مصرف برق    -6-3-1

ها، واحدهای کک  کل فروش برق وزارت نيرو و صنایع بزرگ )با احتساب برق مصرفی پاالیشگاه 6931در سال 

 6/7ساعت بود که نسبت به سال قبل دارای نرخ رشدی معادل   گيگاوات 1/619614سازی و واحدهای کوره بلند( حدود 

ساعت بوده، توسط وزارت   گيگاوات 9/600961 درصد برق مصرفی کشور که معادل 4/37بوده است. در این سال  درصد

 9/0698اند از توليد برق خود، بخشی از صنایع بزرگ کشور نيز که دارای نيروگاه بوده شده است.فروخته نيرو 

مواردی نظير مصرف کردن بهينه و جابجایی مصرف  اند. در زمينه مدیریت مصرف برق باید بهکرده ساعت مصرف گيگاوات

یابد و در از ساعات اوج مصرف به سایر ساعات شبانه روز توجه داشت. در صورت مصرف بهينه، ميزان مصرف کاهش می

 یابد. صورت جابجایی ساعت مصرف، پيک مصرف برق در شبکه کاهش می

ومی، تجاری، سایر مصارف و حمل و نقل به ترتيب کشاورزی، عم ،های صنعت، خانگیدر سال مورد بررسی بخش

  اند.درصد از کل فروش برق وزارت نيرو را داشته 6/9و  9/6 ،9/7، 0/3، 9/60، 7/96 ،9/99 سهمی معادل

 یهاو دستگاه یو استفاده از لوازم خانگ ییعمدتاً شامل روشنا یمصرف برق در بخش خانگ مصرف بخش خانگی:

ساعت است کيلووات 9/6318حدود  6931رانه مصرف برق به ازای هر مشترك خانگی در سال باشد. سیکننده مخنک

مشترکين تعداد افزایش عالوه دهد که دهد. این امر نشان می را نشان میافزایش درصد  3/9که نسبت به سال قبل آن 

 . است یافتهنيز افزایش بخش خانگی، مصرف برق و به تبع آن سرانه مصرف هر مشترك خانگی 

در این درصد فروش برق وزارت نيرو در سال مورد بررسی به بخش تجاری تعلق دارد.  9/7 مصرف بخش تجاري:

 6930درصد نسبت به سال  4/6ساعت بوده که  کيلووات 7/4689سال ميانگين مصرف هر مشترك این بخش در حدود 

 افزایش داشته است. 

متوسط نيرو در سال مورد بررسی به بخش عمومی تعلق دارد.  درصد فروش برق وزارت 0/3 مصرف بخش عمومی:

داشته است. از افزایش درصد  9/6ساعت بوده که نسبت به سال قبل   کيلووات 1/60937مصرف هر مشترك این بخش 

رعایت الگوی مصرف و مدیریت مصرف انرژی خصوصاً در ادارات دولتی توان به عدم باال بودن این شاخص، میعلل عمده 

 د.اشاره کر

 درصد فروش برق وزارت نيرو در سال مورد بررسی به بخش صنعت تعلق دارد. برخی از 9/99 مصرف بخش صنعت:

آنها را بر آن داشته است که برای تأمين بخشی از انرژی این امر باشند. مصرف باالی انرژی میکشور دارای  صنایع

وزارت که توسط  یصنعتبخش مصرف برق  6931در سال د. های اختصاصی کننمصرفی خود اقدام به ساخت نيروگاه

ساعت بوده و نسبت به سال قبل از آن تراوات  6/84معادل  )بدون احتساب بخش حمل و نقل(تأمين شده است  نيرو
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 داشته استافزایش درصد  4/3

حفاظت از  وری و کارایی وحمل و نقل برای افزایش بهرهبخش به کارگيری برق در  مصرف بخش حمل و نقل:

از برق به  ، اصفهان و تبریزمشهد ،تهران یباشد. در حال حاضر در شهرهامحيط زیست جزء اهداف صنعت برق کشور می

آهن های راهشود و در شهرهای اصفهان، شيراز و تبریز پروژهیمحرکه در بخش حمل و نقل استفاده م یرويعنوان ن

-يگاواتگ 0/471در مجموع معادل  6931بخش حمل و نقل در سال باشد. کل مصرف برق در شهری در حال اجرا می

داشته است. هر چند که سهم حمل و نقل برقی از کل افزایش درصد  7/3ساعت بوده که نسبت به سال ما قبل آن  

وده و ای برخوردار ب های اخير از رشد قابل مالحظه باشد، اما این بخش در سال درصد می 6/9فروش برق وزارت نيرو تنها 

، بخش 6931الزم به ذکر است که در سال برابر شده است.  7/6حدود  6988نسبت به سال  6931مصرف آن در سال 

های گوناگون صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف استفاده نموده است. لذا به منظور تفکيک آمار این حمل و نقل از تعرفه

 گردد. مار منتشره از سوی وزارت نيرو و شرکت توانير مشاهده میها، به ناچار اندك اختالفی بين آبخش از سایر بخش

درصد فروش برق وزارت نيرو در سال مورد بررسی به بخش کشاورزی اختصاص  9/60 مصرف بخش کشاورزي:

داشته  افزایشدرصد  8/7ساعت بوده که نسبت به سال ما قبل آن  تراوات 9/93مصرف این بخش معادل داشته است. 

اند که متوسط دیماند  های برقی مجهز گردیده هزار حلقه چاه کشاورزی به پمپ 4/689حدود  6931پایان سال است. تا 

 کيلووات است.  96آنها 

 د تا زمان طلوع آن برقرار يمعابر جهت رفاه شهروندان و از زمان غروب خورش ییروشنا :مصرف روشنايی معابر

به این بخش تعلق گرفته است. ساعت( تراوات 0)حدود سال مورد بررسی درصد فروش برق وزارت نيرو در  9/6شود. یم

توان به این  جهت کاهش مصرف برق در این بخش انجام داده است که از آن جمله میمختلفی را  وزارت نيرو اقدامات

شی از انشعابات، آوری بخ های کم مصرف و جمع های اضافی معابر، استفاده از المپ موارد اشاره کرد: خاموش کردن المپ

پر مصرف مورد  یکیل الکتریبه کار انداختن وسا یز برايبرق که اکثر اوقات ن جلوگيری از استفاده غير مجاز از شبکه

الزم به ذکر است کند. یز به شبکه وارد مين یجد یهابيآس ی،استفاده واقع شده که عالوه بر سرقت از شبکه برق رسان

 وزیع برق مربوط به انشعابات غير مجاز است. که بخشی از تلفات در شبکه ت

ت آب و هوا از عوامل تأثيرگذار يهای صنعتی و اقتصادی و وضعتعداد جمعيت، حجم فعاليت مصرف استانی برق:

 0/69ساعت برق به تنهایی   گيگاوات 6/94911ای که استان تهران با مصرف باشد. به گونهها میدر مصرف برق استان

 0/96668با مصرف خوزستان مصرفی تأمين شده توسط وزارت نيرو را به مصرف رسانده است. استان درصد از برق 

  های بعدی قرار دارند. ساعت در رتبه گيگاوات 9/69088ساعت و استان اصفهان با مصرف  گيگاوات

هران به ترتيب استان ت یو تجار یگيگاوات ساعت، در بخش عموم 6/60664استان خوزستان با  ،یدر بخش خانگ 

حمل و  ساعت و در بخش گيگاوات 9/69800ساعت، در بخش صنعت استان اصفهان با  گيگاوات 1/0381و  9/1669با 

ن یشتريگيگاوات ساعت ب 3/0970با  فارساستان  یکشاورز گيگاوات ساعت و در بخش 3/464نقل استان تهران با 

  اند.زان مصرف برق را به خود اختصاص دادهيم
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 مشترکین  برق -13-3-1

های خانگی، عمومی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و روشنایی مشترکين برق در ایران با توجه به نوع مصرف به بخش

اند. تعداد اند. قابل ذکر است که مشترکين بخش حمل و نقل در بخش صنعت محسوب گردیدهبندی شدهمعابر تقسيم

ميليون مشترك )بدون احتساب مشترکين روشنایی معابر( به حدود  9/6 بيش ازبا افزایش  6931مشترکين برق در سال 

باشد. در این سال بخش خانگی درصد رشد می 9/9ميليون مشترك بالغ گردید که نسبت به سال قبل از آن دارای  8/94

ا افزایش درصد از کل مشترکين را به خود اختصاص داده است. همچنين بخش خانگی ب 7/89ميليون مشترك،  6/68با 

هزار مشترك دارای بيشترین افزایش مشترکين نسبت به سال  6/614و بخش تجاری با افزایش هزار مشترك  4/741

 اند. قبل بوده

درصد مشترکين از لحاظ تعداد مشترکين در رتبه نخست قرار دارد و بعد از آن به ترتيب  9/63استان تهران با 

  گيرند.های بعدی قرار میدرصد از کل مشترکين در رتبه 9/7اصفهان با درصد و  8/7های خراسان رضوی با استان

 

 بار و مديريت مطالعه  -11-3-1

مدیریت مصرف برق مفهومی است در مقابل مدیریت توليد برق و عبارت است از بهينه سازی و منطقی کردن 

و در طی  ی حاصل گردد. طی شبانه روزای که با صرف هزینه کمتر، کارایی بيشتر انرژی الکتریکمصرف برق به گونه

ی که در جهت کاهش تقاضا )بار( در یهاکليه فعاليت .، تقاضای مصرف برق متفاوت استروزها و فصول مختلف سال

 گيرند.  گيرد، در قالب مدیریت بار قرار میساعات اوج مصرف روزانه و یا در روزهای اوج مصرف ساليانه صورت می

هایی ریزی، برنامه6931شهریور سال  60خرداد تا  60برق و بار خصوصاٌ در محدوده زمانی  به منظور مدیریت مصرف

پایداری و قابليت اطمينان  ای و توزیع نيروی برق ابالغ شده است.های برق منطقهصورت گرفته که جهت اجرا به شرکت

 شبکه در زمان اوج بار از مهمترین نتایج این اقدامات بوده است.

 توان به  موارد زیر اشاره نمود:ه این اقدامات میاز جمل 

  توانند در این برنامه مشارکت کيلووات به باال می 699برنامه ذخيره عملياتی: مشترکين با دیماند مصرفی

ساعت همکاری خواهند نمود و در صورت نياز شبکه سراسری برای  699نمایند و این مشترکين حداکثر 

 دهند. میدرصد از دیماند مصرفی خود با ابالغ قبلی کاهش  60کنترل بار مصرفی حداقل 

 ریزی شده در ساعات اوج بار، ریزی شده مشترکين صنایع: کاهش بار برنامهبرنامه کاهش/ قطع بار برنامه

ور تعطيالت یا تعميرات، جابجایی تعطيلی هفته از روز ظساعته به من 64ریزی شده کاهش/ قطع بار برنامه

ها هستند و مشترکين همکار در این برنامه ضمن دریافت ی از روزهای هفته از جمله این برنامهجمعه به یک

 درصد دیماند مصرفی خود را کاهش دهند. 699تا  69توانند با توجه به نوع برنامه از پاداش همکاری، می

 دارای چاه آب، در صورت  ریزی شده مشترکين کشاورزی: در این برنامه مشترکينبرنامه کاهش/ قطع بار برنامه

 مشمول بخشودگی هزینه برق مصرفی و پاداش  ،روززمان پيک ساعت در  4قطع پمپ آب خود به مدت 

درصد پاداش بيشتر دریافت  69 ،گردند. همچنين مشترکين دارای چاه آب در صورت مشارکت در مرداد ماهمی
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ار مصرفی خود را در بازه ساعات پيک و برای درصد از ب 69خواهند کرد. از سوی دیگر مشترکينی که حداقل 

 ، مشمول پاداش خواهند شد.ش دهندروز کاری متوالی کاه 0حداقل 

 ریزی شده مشترکين عمومی و سایر مصارف: مشترك در این برنامه در ساعات برنامه کاهش/ قطع بار برنامه

 د. دهش میالی کاهروز کاری متو 0درصد از بار مصرفی خود را حداقل برای  69پيک حداقل 

 های گاز طبيعی فشرده: در این برنامه مشترك با قطع بار خود ریزی شده ایستگاهبرنامه کاهش/ قطع بار برنامه

 نماید. روز کاری متوالی مشارکت می 0ساعت و حداقل برای  6به مدت 

 ولدهای اضطراری با استفاده از برنامه استفاده از مولدهای خود تأمين/اضطراری: در این برنامه مشترکين دارای م

ساعت از شبانه روز اقدام به انتقال بار مصرفی خود بر روی مولد و یا تزریق توان توليدی به شبکه  66مولد خود در 

نماید. با توجه به نوع سوخت مولد و ساعات تزریق/مصرف توان توليدی مولد، این مشترکين مشمول سراسری می

 ساعت کارکرد می باشد. 099رد مولد تنها در روزهای کاری و حداکثر به ميران شوند. مالك کارکپاداش می

  اجرای برنامهTOU (Time Of Use) ای و توزیع نيروی برق: ابالغ تنظيم های برق منطقهدر سطح شرکت

های خرداد تا مهر و ساعت پيک در ماه 1ساعات کنتور مشترکين دیماندی یک و باالی یک مگاوات، تنظيم 

 باشند.طالع رسانی به مشترکين از جمله موارد این برنامه میا

 ای و توزیع انجام های برق منطقهبرخی مهمترین اقداماتی که در قالب مدیریت سمت تقاضا در سطح شرکت

 شود، عبارتند از:می

 دار،اطالع رسانی و فرهنگ سازی مدیریت مصرف برای بانوان شاغل در ادارات و بانوان خانه 

 آموزان به عنوان آینده سازان کشور،کارهای بهينه سازی مصرف برق ویژه دانشسازی و آموزش مبانی و راههنگفر 

 ،اقدامات فرهنگی و اطالع رسانی در سطح جامعه به منظور آموزش بهينه سازی مصرف انرژی 

 های تحقيقاتی، مطالعاتی و آموزشی،انجام پروژه 

 دانشگاهی مدیریت سمت تقاضا. های ملیها و پروژهحمایت از طرح 

شبکه همزمان توليدی توان حداکثر  6931در سال  حداکثر بار تولیدي همزمان شبکه سراسري و کل کشور: 

ک يدر پ یديتولتوان مگاوات بوده است. حداکثر  04961همزمان کل کشور توان توليدی و حداکثر  09846سراسری 

  برخوردار بوده است.افزایش درصد  7/4 گذشته از نسبت به سال 6931در سال همزمان کل کشور 

 

 قیمت برق  -12-3-1

جویی انرژی و به تبع آن پایين گذاری صحيح انرژی عالوه بر تأثير مستقيم بر مصرف بهينه آن، موجب صرفهقيمت

يرد، براساس گ هایی که توسط مشترکان برق صورت می ران، پرداختیدر اهای زیست محيطی خواهد گردید. آمدن هزینه

ی است که در تدوین آن مسائل متعدد اقتصادی، اجتماعی تکليف های بلکه بر اساس تعرفه ؛باشد هزینه تمام شده برق نمی

سازی مصرف برق مشترکين باشد، اما عدم تواند به عنوان ابزاری کارآمد برای بهينه و سياسی مؤثر بوده است. تعرفه می

 .گردد رویه برق می نه تمام شده موجب مصرف بیاصالح آن متناسب با افزایش هزی
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به طور کلی تعرفه های برق بر اساس نوع فعاليت به پنج گروه عمده خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعت و معدن و 

کيلووات برای اعمال تعرفه برق  99شود که هر یک به دو قسمت مشترکين با قدرت بيش از سایر مصارف طبقه بندی می

دارای آب و هوای  9تا  6شود. مناطق گرمسير منطقه گرم و یک منطقه عادی تقسيم می 4ور به مناسب، کل کش

 باشد. درجه می 49دارای آب و هوای خشک با متوسط بيشينه دمای بيشتر از  4مرطوب و گرم و منطقه گرمسير 

های باالی گی به دليل هزینههای خاندر فصل تابستان در خصوص تعرفه برق کليه مشترکين برق به استثنای اشتراك

ها و افزایش هزینه توليد، در کليه مناطق، توليد در فصل تابستان و افزایش دمای محيط و به تبع آن کاهش راندمان نيروگاه

مشترکين صنعتی که بار و انرژی مصرفی خود را در اوج بار تابستان بکاهند برای شود. همچنين ضریب پيک فصل اعمال می

هایی در نظر گرفته سازی عملياتی مشارکت نمایند، تشویقهایی نظير طرح تعطيالت و تعميرات ساالنه و ذخيرهو در طرح

 60شده است. مشترکين پمپاژ آب کشاورزی نيز در صورت همکاری و کاهش مصرف در ساعات اوج بار در بازه زمانی 

در بخش تعرفه سایر مصارف، مشترکين با فشار ضعيف  گردند.شهریور با توجه به شرایطی مشمول پاداش می 60خرداد تا 

 شوند.می کيلووات و کمتر در مناطق گرمسير با توجه به شرایط اقليمی مشمول تعرفه مناطق گرمسير 99با قدرت 

های ، به منظور جبران افزایش قيمت فرآورده6931با توجه به قانون بودجه سال  6931از ابتدای اسفند ماه سال 

های ریال به ترتيب به ازای هر ليتر و هر متر مکعب، تعرفه 49های حرارتی به ميزان ازطبيعی مصرفی نيروگاهنفتی و گ

 برق متناسباً افزایش یافت.

رسيده  6931ریال در سال  7/186به  6930ساعت در سال  ریال به ازای هر کيلووات 9/116متوسط کل قيمت از 

سایر مصارف به ميزان  ساعت به بخشلوواتيهر ک یش به ازایزان افزاين میترشيدرصد افزایش داشته است. ب 6/9که 

  اختصاص داشته است.ریال  9/18

 

 سازي در صنعت برق خصوصی -11-3-1

وزارت نيرو، به منظور ایجاد فضای مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در حوزه صنعت برق اقدامات متعددی 

های اجرایی انجام داده است. در حال ها و رویهدوین و ابالغ مقررات و آیين نامههمچون بسترسازی قانونی و حقوقی، ت

ها به بخش خصوصی و یا اقدام بخش خصوصی در ساخت حاضر مشارکت بخش خصوصی از طریق واگذاری نيروگاه

 : گرددپذیرد که در ذیل به آنها اشاره مینيروگاه صورت می

  0/6609 شیافزاو  6931با مالکيت بخش خصوصی تا انتهای سال مگاوات ظرفيت نيروگاهی  91099وجود 

 .6931 در سالبخش خصوصی برداری  واحدهای در دست بهره یاسم تيظرفمگاوات 

 اميرآباد 60های گازی با مالکيت بخش خصوصی )شامل: پرنيان ی نيروگاهاسم تيظرفمگاوات  9/916 شیافزا،

 مگاوات(.  9/699اکنده مگاوات و  توليد پر 79و پاسارگاد قشم  94

  9/7 شیافزاو  6931های آبی با مالکيت بخش خصوصی تا انتهای سال  مگاوات ظرفيت نيروگاه 8/68وجود 

 .6931ها در سال این نيروگاه یاسم تيظرفمگاواتی 

  و  6931های تجدید پذیر با مالکيت بخش خصوصی تا انتهای سال  مگاوات ظرفيت نيروگاه 8/414وجود
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 6/693بادی،  مگاوات نيروگاه 6/86تجدیدپذیر )شامل:  هاینيروگاه یاسم تيظرفمگاوات  4/669 شیافزا

 . 6931مگاوات واحدهای فتوولتائيک( در سال 

الی  6937های  شود طی سالبينی میپيش هاي توسعه نیروگاهی:چشم انداز مشارکت بخش غیر دولتی در طرح

به مگاوات  66418توسط بخش غير دولتی احداث گردد که از این ميان  مگاوات نيروگاه 60747در مجموع  6499

توليد پراکنده و توليد همزمان برق و از طریق مولدهای مگاوات آن  899که  گرددمیکشور اضافه  حرارتی هاینيروگاه

عمده این ظرفيت احداث شود که طی این دوره زمانی  مگاوات نيروگاه تجدیدپذیر 9689شود بينی میپيشحرارت است. 

  باشد.میخورشيدی های مربوط به نيروگاه

 

                  سنگ زغال -9-1

 سنگ ايرانذخاير و معادن زغال -1-9-1

سنگ ایران در  سنگ در شرایط خاصی قرار گرفته است. بيشترین ميزان ذخایر زغال کشور ایران از نظر منابع زغال

سنگ ایران در سازندهای  تی )مزوزویيک( شکل گرفته است. اکثر ذخایر زغالدوران ژوراسيک در دوران ميانه زیس

های زغالی ایران بيشتر در دو واحد زمين ساختی  شمشک نای بند )طبس( و آق دربند )سرخس( قرار دارند. حوزه

ای و نازك هستند و  هاند الی هایی که در ایران تشکيل شده سنگ)تکتونيک( رسوبی البرز و ایران مرکزی قرار دارند. زغال

سنگ را دارند، ذخایر زغال سنگ به اند. این در حاليست که در کشورهایی که بيشترین منابع زغال در اعماق قرار گرفته

ای است که استخراج آن به سهولت  سازد. نوع ذخایر ایران به گونه برداری از آن را فراهم می صورتی است که امکان بهره

متری  999الی  699سانتی متر است و در اعماق  609تا  99سنگ ایران بيشتر بين  های زغال یهامکان پذیر نيست. ال

سازد. در عين حال  هایی واقع شده که دارای پوشش خاك سُست است که کار استخراج را با مشکل رو به رو می زمين

سنگ در ایران کار پر  راین، استخراج زغالبرد. بناب وجود  مقدار زیاد گاز سمی متان، خطر انفجار در معادن را باال می

 ای است.   هزینه

معدن  696معدن آن فعال،  38معدن رسيد که تعداد  699سنگ ایران به ، تعداد معادن زغال6931در سال 

 6931معدن در سال  38به  30معدن در سال  666معدن در حال تجهيز بوده است. معادن فعال کشور از  4غيرفعال و 

افزایش یافته است. در واقع  31معدن در سال  696به  30معدن در سال  88ته و همچنين معادن غيرفعال از کاهش یاف

رود. عدم  درصد از کل معادن زغال سنگ کشور غير فعال هستند که رقم بزرگی برای بخش معدن به شمار می 8/43

سنگ و غير رقابتی بودن آن موجب ران زغالهای پرداخت نشده از سوی خریدا سرمایه گذاری در این بخش، وجود بدهی

شده که این حامل در کشور مورد توجه نباشد و هر سال به تعداد معادن غير فعال کشور افزوده شود. در مجموع توليد 

تر بودن  سنگ در کشور با مشکالت زیادی از جمله روش معدن کاوی سنتی، مشتری انحصاری و ارزانتر و با کيفيتزغال

 سنگ مواجه است. های دستوری زغالوارداتی و قيمت سنگزغال

های خصوصی سازی معادن که طی چند سال گذشته آغاز  و در راستای اتخاذ سياست 6931تا سال  6934از سال 

 اند.  معدن دیگر نيز به مالکيت بخش خصوصی درآمده 69و همچنان ادامه دارد، 
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های آنها بستگی به شرایط محيطی، زمان تشکيل و  و تفاوتسنگ در طبيعت دارای انواع متفاوتی بوده زغال

توان به  شو و حرارتی را نمی سنگ ککنيروهای زمين ساختی اعمال شده در طی زمان دارد. تفاوت و مرز بين زغال

های غير کک شو با کک  سنگهای ایران با توجه به درجه بلوغشان به دو دسته زغال صورت دقيق تعيين کرد. زغال

گردند. ایران  های متالورژی با ویژگی کک شوندگی باال تقسيم می دگی ضعيف مانند زغال سنگ حرارتی و زغال سنگشون

کارخانه ذوب آهن اصفهان  سيهمزمان با تأسدارای منابع قابل توجهی از زغال سنگ از دو نوع کک شو و حرارتی است. 

ای یافت و ایران رونق تازهمعادن زغال سنگ  تيفعالسنگ،  استحصال کک از زغالو  توليد فوالد به روش کوره بلندو 

بود. زغال سنگ حرارتی را اصفهان  آهنشرکت ذوب  کک شو کشور،سنگ تنها خریدار عمده زغالطی ساليان متمادی 

دارای  شناسی، دليل شرایط متنوع زمين  های مختلف ایران به استانتوان برای توليد برق و صادرات به کار برد. نيز می

جنوبی، مازندران  های خراسان سنگ مربوط به استان کانسارهای متنوع زغالی هستند که البته بيشترین ميزان ذخایر زغال

تهران و غربی و شرقی،   شمالی و رضوی، آذربایجان گلستان، گيالن، سمنان، خراسان نظيرهایی  استانو در  و کرمان است

سنگ ایران در مجموع  ذخایر زمين شناسی )احتمالی( زغال  کمتری وجود دارد. به ميزانسنگ  زغالذخایر نيز  البرز

ميليون تن  8/6646، ذخایر قطعی زغال کشور به 6931ميليارد تن تخمين زده شده است. در سال  64تا  66حدود 

بوط به زغال ميليون تن آن مر 8/601ميليون تن آن مربوط به زغال سنگ کک شو و  4/886رسيد. که از این مقدار 

ميليون تن ذخيره تفکيک نشده نيز اعالم شده است. این بدان معنی است که برخی از  0/9باشد؛ همچنين  حرارتی می

معادن زغال سنگ هم دارای ذخایر کک شو و هم دارای زغال سنگ حرارتی هستند و ميزان ذخایر هر کدام از این انواع 

 و یا در دسترس نبوده است. پذیر نبوده  یا به صورت تفکيک شده امکان

مندی از  شود و به خاطر بهره متأسفانه در ایران آن طور که باید به این منبع انرژی استراتژیک اهميت داده نمی

سنگ مهجور مانده و نه تنها توسعه آن مورد توجه قرار نگرفته بلکه استفاده از منابع غنی نفت و گاز استفاده از زغال

های فراوانی رو به رو بوده است. این در حالی است که بسياری از  د نيز با مشکالت و کاستیمنابع و ذخایر موجو

های تجدیدپذیر نيز در ترکيب انرژی  کشورهای دنيا مانند آمریکا و روسيه که دارای منابع غنی نفت و گاز هستند و انرژی

باشند. در چنين شرایطی برای  سنگ خود میغالای دارند، همچنان به دنبال توسعه منابع ز این کشورها جایگاه ویژه

ها و شرایط بخش معدن مورد بررسی دقيق توسعه این بخش، کشور نيازمند یک استراتژی ویژه است تا از طریق آن طرح

گذاری اقتصاد بدون قرار گرفته و راه کارهای مناسب برای توسعه آن ارائه شود. در حقيقت یکی از اجزای اصلی برای پایه

سنگ به عنوان یک ابزار اصلی و مهم است. زغال فت و ایجاد تنوع انرژی در کشور، توجه به بخش معدن به ویژه زغالن

تواند جایگاه مناسبی در سبد انرژی کشور داشته باشد. شاید سنگ به عنوان یک منبع غنی انرژی مانند گازطبيعی می

شد و سود زطبيعی در برخی صنایع از زغال سنگ استفاده میاگر مانند سایر کشورهای جهان به جای استفاده از گا

توانست یافت، این امر میسنگ اختصاص میجویی به توليدکنندگان و حتی مصرف کنندگان زغالحاصل از این صرفه

سنگ و جایگزینی آن با سوخت با سنگ به عنوان تشویق برای استفاده بيشتر از زغالعالوه بر حمایت از بخش زغال

جویی در مصرف گاز و اختصاص آن به صادرات مورد استفاده قرار گيرد. در حال حاضر معادن رزش گازطبيعی و صرفها

های انرژی مانند گاز طبيعی و یارانه اختصاص یافته به آن ها و تسهيالتی که برای سایر حاملزغال سنگ به دليل تبعيض
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اند. از جمله اقدامات ناسبی نيستند و با مشکالت بسياری مواجهدر ترکيب انرژی ایران قائل هستند، دارای وضعيت م

باشد. بدین منظور در قانون تأثير گذار برای بهبود وضعيت شرایط معادن زغال سنگ کشور، وضع قوانين حمایتی می

وسازی ای )مانند سازمان گسترش و نهای توسعهاجتماعی و سياسی کشور، قانونگذار، سازمان -ششم توسعه اقتصادی

صنایع ایران )ایميدرو( و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران( و نهادهای عمومی غير دولتی را با رعایت 

پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مکلف به انجام قانون اساسی و قانون رفع موانع توليد رقابت 44های کلی اصل سياست

اقدامات حمایتی متعددی صورت گرفت. از  6931نی نموده است. همچنين در سال گذاری در معدن و صنایع معدسرمایه

های معدنی  مواد و فرآوردهتوان به معافيت معادن زغال سنگ از پرداخت یک درصد عوارض فروش جمله این اقدامات می

دن مشتریان، اقداماتی در خود به خزانه کل کشور اشاره کرد. از سویی به منظور متنوع نموهای صنایع معدنی  و فعاليت

خصوص تشکيل کنسرسيومی به منظور بازاریابی در بازارهای جهانی و صادرات زغال سنگ صورت گرفت. همچنين به 

منظور توسعه و بازسازی معادن زغال سنگ و به روز کردن تکنولوژی استخراج معادن، امکان استفاده معادن زغال سنگ 

سوی دیگر به منظور کمک به ایمنی معادن از طریق خرید تجهيزات مورد نياز و  از .از صندوق توسعه ملی فراهم شد

 های ایمنی و نجات گردید. ارسال آن به معادن زغال سنگ اقدام به ایجاد پایگاه

در حال حاضر در برخی از گاز متان از معادن زغال سنگ استحصال  پروژه استحصال گاز متان معدن پروده طبس: 

 های فناوریهای زغال سنگ با استفاده از  گاز متان توليد شده در الیهاجراست. در این روش، در حال  کشورهای دنيا

های خشک کن )کوره داخلی. گاز استحصال شده با توجه به عيار و مقدار، جهت مصرف گردد میجمع آوری ای  ویژه

 هانيروگاهارسال به   یاو  گاز سراسریشبکه  فروش به خطوط لوله یا ( ومعدنبرق مصرفی  و توليدگرمایش ایجاد زغال، 

پروژه استحصال گاز متان از  6984در کشور ما نيز از ابتدای سال شود. استفاده میدر محدوده معدن برای توليد برق 

سنگ است، آغاز گردید. سنگ ایران به لحاظ حجم ذخيره زغالترین معادن زغالمعدن پروده طبس که یکی از غنی

متر  9ليتر ) 9999ليتر بر ثانيه بود اما در حال حاضر ظرفيت این پروژه  6099ن پروژه در ابتدای راه اندازی ظرفيت ای

 برداری برسد.به بهره 6937باشد. پيش بينی شده که این پروژه در ابتدای سال مکعب( بر ثانيه می

 

 سنگ تولید زغال -2-9-1

هزار تن بوده که نسبت به سال  3/9481معادل  6931ور در سال معدن فعال کش 38سنگ از ميزان استخراج زغال

هزار تن  3/9694درصد( کاهش یافته است. از این ميزان،  1/9هزار تن ) 8/96هزار تن بوده  7/9068که معادل  6930

است. از هزار تن نيز به استخراج معادن تفکيک نشده تعلق داشته  8/67هزار تن زغال حرارتی و  9/964زغال کک شو و 

درصد بوده است،  6/6و  6/16، 1/97سنگ، سهم استخراج معادن دولتی، خصوصی و تعاونی به ترتيب  کل استخراج زغال

 8/7درصد کاهش و بخش خصوصی  0/67و  8/69های دولتی و تعاونی به ترتيب که نسبت به سال قبل توليد بخش

به دليل کاهش توليد معدن پروده یک طبس در استان درصد افزایش یافته است. کاهش توليد بخش دولتی عمدتاً 

باشد. های خراسان جنوبی و مازندران میخراسان جنوبی و کاهش بخش تعاونی مربوط به کاهش توليد معادن استان

و واگذاری معادن به بخش خصوصی  44های دولت در راستای اصل  افزایش استخراج بخش خصوصی نيز به دليل سياست
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 های های دولتی از این بخش رخ داده که این ميزان افزایش مربوط به افزایش توليد معادن استان یتو همچنين حما

درصد از ذخایر زغال  71سنگ استان خراسان جنوبی بخش اعظمی حدود  باشد. ذخایر زغال کرمان و خراسان جنوبی می

درصد از کل استخراج، نقش به سزایی در  3/08گيرد و به همين دليل این استان با سهم  سنگ کشورمان را در بر می

 نماید.  توليد زغال سنگ کشور ایفا می

  ای یفرآور سنگ خام از معادن و مرحله دو مرحله اکتشاف و استخراج زغال شاملسنگ صنعت زغال رهيزنج

اکستر و گوگرد از توان فرآیندی عنوان نمود که طی آن مواد نامطلوب مانند خفرآوری زغال سنگ را می است. ییشوزغال

شوند تا محصول مورد نظر به دست آمده و توليد های خاص فيزیکی یا شيميایی از زغال سنگ زدوده میطریق روش

 69گردد که ميزان خاکستر آن کمتر از هایی اطالق میگردد. کنستانتره زغالسنگ کک شوی مرغوب به زغال سنگ

تا  89شد. مشخصات ساختاری زغال کک شو عبارت است از کربن ثابت درصد باشد و از دانه بندی مشخصی برخوردار با

 درصد.  6/6تا  0/9درصد و گوگرد  69تا  9درصد، مواد فرار  8درصد، رطوبت تا  69تا  0درصد، خاکستر  80

سنگ کنسانتره توسط دو  هزار تن رسيد. زغال 4/6699سنگ کنسانتره در کشور به  ، توليد زغال6931در سال 

 0سنگ کنسانتره در کشور، های فعال در خصوص توليد زغالگردد. شرکت لتی و خصوصی در کشور توليد میبخش دو

سنگ گلندرود )مربوط به شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ایران(، شرکت سنگ البرز مرکزی و معدن زغالشرکت زغال

سنگ البرز شرقی )واگذار شده به ن(، شرکت زغالسنگ کرمان )واگذار شده به صندوق بازنشستگی فوالد ایرامعادن زغال

سنگ پروده طبس )واگذار شده به صندوق بازنشستگی فوالد ایران( و شرکت شرکت ذوب آهن اصفهان(، شرکت زغال

توجه به ميزان کم  باشد که در حال حاضر منحل شده است و توليد انبار شده آن با زغال سنگ البرز غربی )سنگرود( می

. الزم به ذکر است گردد شویی به شاهرود و دیزآب ارسال می عدم راه اندازی کارخانه زغال شویی، جهت زغال استخراج و

اداره این معدن  6939شد اما در سال توسط بخش خصوصی اداره می 6989-39سنگ گلندرود از سال که معدن زغال

 به شرکت تهيه و توليد مواد معدنی ایران سپرده شد.

درصد( نسبت به سال پيش از آن  60هزار تن )حدود  3/606، به ميزان 6931نگ کنسانتره در سال س توليد زغال

، توليد زغال کنسانتره در کليه پنج شرکت مربوطه افزایش یافته است. از سوی دیگر 6931افزایش یافته است. طی سال 

درصد توليد  0/47ه شرکت طبس که دهد ک بررسی عملکرد توليد ماهيانه زغال سنگ کنسانتره در کشور نشان می

هزار تن بيشترین ميزان زغال کنسانتره را به صورت  03سنگ کشور را داشته است در ماه تير با توليد کنسانتره زغال

هزار کيلومتر مربع و  99های توليد کننده دارا بوده است. حوزه زغالدار طبس با وسعتی بالغ بر ماهيانه و در بين شرکت

گردد. این  ترین و بزرگترین ناحيه زغالی ایران محسوب میی اکتشافی زغال سنگ کک شو و حرارتی غنیذخيره باال

های باالیی آن دارای زغال قابل کاربرد از نوع های رستم و قوری چای واقع شده است و الیهناحيه در حد فاصل گسل

باشد و روش استخراج آن مکانيزه با وسعت زیاد میهای زغالی در این منطقه دارای شيب آرام و باشد. الیهشو میکک

هایی است که این گیژهای تکتونيک از جمله ویاست. وسعت زیاد، شيب آرام و الیه های زغال، عدم وجود پيچيدگی

دار ناحيه حوزه زغال 4دار ایران متمایز نموده است. قابل ذکر است که ناحيه پروده، یکی از ناحيه را از سایر مناطق زغال

 طبس و بزرگترین حوضه زغال سنگ کک شو ایران است.
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سنگ کشور را درصد توليد کنسانتره زغال 7/96پس از شرکت زغال سنگ طبس، شرکت توليد زغال سنگ کرمان 

 31سال هزار تن در ماه بهمن در جایگاه دوم توليد زغال سنگ کنسانتره قرار گرفته است. در  9/91دارا بوده و با توليد 

هزار تن بوده  6/936هزار تن و شرکت زغال سنگ کرمان  6/079يد زغال سنگ کنسانتره شرکت زغال سنگ طبس تول

 های بعدی قرار هزار تن در رتبه 7/690و  4/696های البرز شرقی و البرز مرکزی به ترتيب با توليد است. شرکت

نسبت به سال پيش از آن با افزایش توليد مواجه های توليد زغال سنگ کنسانتره اند. در این سال کليه شرکتگرفته

درصد  0/4و  9/64، 8/64، 9/99اند. شرکت زغال سنگ البرز شرقی، کرمان، طبس، و البرز مرکزی به ترتيب با بوده

سال خوبی برای شرکت زغال سنگ البرز شرقی بوده  6931اند. سال نسبت به سال گذشته دارای افزایش توليد بوده

های جدید سازی کارخانه زغال شویی، استفاده از فناوریدسازی برای تأمين کنندگان زغال مورد نياز، بهينهاست. اعتما

های نوین مالی و افزایش ها، استفاده از روشدر معادن، توسعه همکاری با مراکز علمی، برون سپاری برخی از فعاليت

ی بوده که برای بهبود عملکرد این شرکت ذکر شده است. در های شرکت( اقداماتگيری از تهاتر )بدهیسرمایه با بهره

توان گفت که در اواسط دهه  های اخير می های توليد کننده زغال کنسانتره طی سال مجموع در تحليل عملکرد شرکت

سنگ و ممنوعيت واردات زغال خام از طرف ذوب آهن  های حمایتی دولت از صنعت زغال به دليل اتخاذ سياست 89

به دليل  6939ن و نيز افزایش قيمت جهانی زغال سنگ به مرور این صنعت از رکود خارج شد اما از اواخر سال اصفها

های توليد کننده زغال کنسانتره در مبادی توليد دپو  عدم پذیرش زغال سنگ کنسانتره از طرف ذوب آهن، توليد شرکت

 با وجود تقاضا برای خرید  39و  36های در سالگردید. علت این امر خرابی واحدهای کک سازی ذوب آهن بود. 

، عدم وجود نقدینگی رکود 34زغال سنگ به علت عدم پرداخت مطالبات صنعت، رکود خاصی وجود داشت که در سال 

سازی و افزایش قيمت زغال سنگ وضعيت این  با افزایش نياز واحدهای کک 31و  30تر نمود. در سال  صنعت را عميق

 د یافته و توليد زغال سنگ افزایش یافته است. بخش اندکی بهبو

 

 سنگ واردات و صادرات زغال -1-9-1

 سنگ در منطقه خاورميانه   های اخير به عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر زغال علی رغم آن که ایران در سال

 ریزان حوزه وليدکنندگان و برنامهشناخته شده، صادرات این منبع انرژی با مشکالتی مواجه بوده است و در ميان ت 

زغال سنگ تمایل چندانی به صادرات این منبع گسترده و ارزان انرژی فسيلی وجود ندارد. با توجه به تقاضای بيشتر از 

ها شاهد تراز تجاری منفی در زمينه زغال سنگ و کک بوده است. از عواملی که موجب عرضه بازار، ایران در بيشتر سال

توان به کاهش توليد در کک سازی ذوب آهن و خرابی باتری شماره یک است می روند تراز تجاری کشور بودهمعکوس شدن 

با بازسازی باتری شماره یک و تعمير باتری شماره سه، ظرفيت اسمی واحد کک سازی ذوب  36آن اشاره نمود که در سال 

های آن بيشتر است. در واقع استراتژی زغال سنگ و فرآوردههزار تن رسيد. اما باز هم ميزان تقاضا از عرضه  399آهن به 

کلی سياستگذاران به عدم خام فروشی و استفاده از زغال سنگ در زنجيره ارزش توليد فوالد، یکی از بزرگترین مشکالت 

کسب بازارهای گذاری فراوان درصدد رود. این در حالی است که کشورهایی مانند استراليا با سرمایهاین بخش به شمار می

های بدون راننده و بيشتر برای زغال سنگ استخراجی خود هستند و در این زمينه نه تنها به استفاده از پهپادها، ماشين
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 های توليد خود هستند.   گذاری در صنعت حمل و نقل، در حال کاهش هزینهاند، بلکه با سرمایههای معدنکار رو آوردهروبات

 9/484ميزان واردات زغال سنگ و محصوالت آن به  6931هوری اسالمی ایران در سال بر اساس آمار گمرك جم

هزار تن به واردات محصوالت حاصل از  8/666هزار تن به واردات زغال سنگ و  4/916هزار تن رسيد که از این ميزان، 

پن، آلمان، ارمنستان، استونی، زغال سنگ اختصاص داشته است. در این سال ایران عمدتاً از کشورهای التویا، چين، ژا

سنگ و امارات، انگليس، ایرلند، ترکيه، سنگاپور، سوئيس، روسيه، فنالند، کانادا، ليتوانی، مالزی، مصر و هلند زغال

 محصوالت حاصل از آن را وارد کرده است. 

 8/18ین ميزان هزار تن بوده که از ا 6/669ميزان صادرات زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن  6931در سال 

ها اختصاص داشته است. در این سال هزار تن به صادرات کک و نيمه کک 9/06هزار تن به صادرات زغال سنگ و مابقی 

ایران عمدتاً به کشورهای عراق، پاکستان، ترکيه، آذربایجان، هند، عمان، آلمان و افغانستان، امارات متحده عربی و 

نيز مانند سال گذشته، واردات و صادرات  6931از آن صادر نموده است. در سال  سنگ و محصوالت حاصلانگلستان زغال

 قطران صورت نگرفته است. 

 

 سنگ مصرف زغال -5-9-1

هزار تن آن زغال سنگ  9/6744هزار تن بوده که  4/6931سنگ در کشور  ، ميزان مصرف زغال6931در سال 

سنگ تفکيک نشده اعالم شده که شامل کک شو هزار تن زغال 8/67و  6هزار تن آن زغال سنگ حرارتی 9/964کک شو، 

باشد و کمتر از زغال حرارتی استفاده درصد زغال سنگ مصرفی کشور از نوع کک شو می 89باشد. بيش از  و حرارتی می

برخی سنگ در صنایع انرژی به عنوان سوخت و جایگزینی آن با گازطبيعی در شود. البته متنوع کردن مصرف زغالمی

صنایع، راهکاری است که طی ساليان اخير بسياری از کشورها از جمله کشورهای عمده توليد کننده زغال سنگ در 

 اند.جهان اتخاذ نموده

تواند جایگاه مناسبی در سبد انرژی کشور داشته زغال سنگ به عنوان یک منبع غنی انرژی مانند گازطبيعی می

شد ی جهان به جای استفاده از گازطبيعی در برخی صنایع از زغال سنگ استفاده میباشد. شاید اگر مانند سایر کشورها

 یافت، این امر جویی به توليدکنندگان و حتی مصرف کنندگان زغال سنگ اختصاص میو سود حاصل از این صرفه

گ و جایگزینی آن با توانست عالوه بر حمایت از بخش زغال سنگ به عنوان تشویق برای استفاده بيشتر از زغال سنمی

جویی در مصرف گاز و اختصاص آن به صادرات مورد استفاده قرار گيرد. در حال سوخت با ارزش گازطبيعی و صرفه

های انرژی مانند گاز طبيعی و یارانه ها و تسهيالتی که برای سایر حاملحاضر معادن زغال سنگ به دليل تبعيض

 اند.ان قائل هستند، دارای وضعيت مناسبی نيستند و با مشکالت بسياری مواجهاختصاص یافته به آن در ترکيب انرژی ایر

درصد از زغال توليدی جهان است و تنها  79سنگ، زغال حرارتی حدود در ميان انواع زغال سنگ حرارتی:زغال

 
سرنگ حرارتری، ميرزان مصررف آن معرادل      کشور وجود ندارد، در محاسبه تراز انررژی زغرال  سنگ حرارتی در ی از ميزان مصرف زغالقاز آنجا که آمار دقي ( 6

تفکيک نشده اعالم شده که شرامل کرک    استخراج هزار تن 8/67، 6931زغال سنگ سال شود. البته در ميزان استخراج نظر گرفته می ميزان استخراج در

 باشد. به همين دليل محاسبه رقم دقيق مصرف زغال سنگ حرارتی از روی ميزان استخراج آن مقدور نيست و رقم مصرف تقریبی است.   شو و حرارتی می
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سنگ ست زیرا زغالباشد. اما روند توليد و مصرف زغال سنگ حرارتی در ایران کامالً متفاوت ا درصد آن کک شو می 60

حرارتی در ایران کاربرد چندانی ندارد. مصرف داخلی زغال سنگ حرارتی در ایران بسيار کم و به همين دليل توليد آن 

نيز پایين است. با توجه به این که مصرف زغال سنگ در کشور ما اکثراً محدود به کارخانه ذوب آهن است و مصرف 

نوع مرغوب و کک شو باشد، بنابراین باقی ذخایر زغال سنگ که از نوع حرارتی است  سنگ این کارخانه نيز باید اززغال

گردند که این امر نه گيرند و در بسياری از مواقع به عنوان باطله در کنار معادن انباشت میچندان مورد توجه قرار نمی

وت بزرگی است که بدون استفاده رها شود، بلکه ثرتنها به عنوان یکی از تهدیدات بزرگ برای محيط زیست محسوب می

لی سنگ حرارتی وجود دارد و در ایران ظرفيت مناسبی از زغالگردد. این در حالی است که برداری نمیشده و از آن بهره

ترین دالیل پایين بودن سطح تقاضای زغال سنگ حرارتی از دالیل کم بودن استخراج این محصول است. یکی از عمده

های المللی بوده که اجازه ورود تجهيزات و فناوریهای بينی مناسب از زغال سنگ حرارتی در ایران تحریمبردارعدم بهره

درصد  09الی  49نوین را برای استخراج از معادن نداده است. بازار داخلی زغال سنگ حرارتی نيز بسيار محدود است. بين 

 اص یافته و مابقی آن به کشورهای همسایه صادر از زغال سنگ حرارتی برای توليد فوالدهای آلياژی اختص

. های استخراج است تنها راه استفاده از این منبع انرژی تغيير در نوع برداشت از معادن و مکانيزه کردن روششود. می

 اهميت این امر سبب گردیده که قانونگذار در سند ملی راهبرد انرژی کشور که سندی برای مدیریت بخش انرژی کشور تا

باشد، دو راهبرد اساسی در زمينه شناسایی و اکتشاف جامع زغال سنگ حرارتی کشور و استفاده بهينه می 6469افق سال 

 همراه با فناوری جدید و سازگار با محيط زیست از زغال سنگ حرارتی در عرضه انرژی و توليد برق  را تصویب نماید. 

رتی در منطقه طبس، استفاده از این حامل انرژی در بخش سنگ حرادر حال حاضر به دليل وجود ذخایر زغال

مطالعات پروژه نيروگاه زغال سوز طبس آغاز گردید که فاز  6977نيروگاهی نيز امکان پذیر است. بدین منظور از سال 

ميليون تن زغال سنگ حرارتی  6نخست آن در طبس به وسيله وزارت نيرو در حال راه اندازی است و نيازمند حدود 

باشد. با توجه به ذخایر زغال سنگ حرارتی موجود در ایران، تأمين نياز نيروگاه حرارتی از منابع داخلی امکان پذیر می

مگاوات و در دو  109است. پروژه نيروگاه زغال سوز طبس به عنوان اولين نيروگاه زغال سنگی کشور است که به ظرفيت 

بس و در جوار معادن زغال سنگ مزینو در حال احداث است. از کيلومتری شهرستان ط 80مگاواتی در  960واحد 

زایی باال توان به ایجاد تنوع در ترکيب انرژی کشور، تدبيری برای پدافند غيرعامل و اشتغال مزایای ساخت این نيروگاه می

ی امکان گشایش آغاز شده ول 6987در کشور اشاره نمود. عمليات اجرایی پروژه نيروگاه زغال سنگ سوز طبس از سال 

این پروژه با فعاليت کارشناسان ایرانی در بخش تجهيزات جانبی شروع به  6939اعتبار پروژه ميسر نشد. مجدداً در سال 

های اعمال شده غرب بر ایران، امکان گشایش اعتبار اسنادی پروژه ميسر نگردید و این امر کار نمود ولی بدليل تحریم

نيروگاه شد. اما در نهایت با مدیریت شرکت توانير و پس از آن با تشکيل شرکت مادر  منجر به تأخير در روند احداث

تخصصی توليد نيروی برق حرارتی عمليات اجرایی پروژه آغاز گردید و فاز اول پروژه در حال تأسيس است. ميزان 

به بهره برداری  6499سال  شود این نيروگاه دردرصد است و پيش بينی می 16، 6931پيشرفت کار این پروژه تا سال 

های درصد به عنوان ضریب توليد در نيروگاه 80مگاواتی نيروگاه با احتساب  960برسد. مقدار برق توليدی از دو واحد 

 4/9گيگاوات ساعت برآورد شده است. برآورد ميزان زغال مصرفی برای توليد هر کيلووات ساعت برق نيز  4893حرارتی 
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ریال برآورد شده است. اهم اقدامات  689نين هزینه زغال مصرفی مورد نياز سوخت نيروگاه، باشد. همچکيلوگرم می

 به شرح زیر است: 6931انجام شده در راستای توسعه نيروگاه تا پایان سال 

 های های داخلی جهت تأمين تجهيزات جانبی نيروگاه و عمليات اجرایی فعاليتانعقاد قرارداد با مشارکت شرکت

 درصد پيشرفت فيزیکی داشته است، 19ه بالغ بر جانبی ک

  تشکيل کنسرسيوم شرکت مپنا و شرکت شانگهای الکتریک چين به عنوان پيمانکار اصلی نيروگاه )شرکت

های شانگهای الکتریک متعهد گردیده ضمن تأمين تجهيزات اصلی این نيروگاه نسبت به بومی نمودن فناوری

 ید(،های زغال سوز اقدام نمانيروگاه

 اخذ پروانه بهره برداری معدن زغال سنگ نيروگاه از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

  انجام سایر اقدامات نظير اخذ مجوز شورای اقتصاد، صدور مصوبه توسط بانک در خصوص درخواست پذیرش

 طرح. ودی ارزیقانون محاسبات عمومی و اخذ گواهی مسد 16عامليت، اخذ مصوبات و مجوزهای مربوط به ماده 

سازی و پاالیش سازی سنتی، ذوب آهن اصفهان و واحد ککدر ایران عالوه بر واحدهای کک سنگ کک شو:زغال

حدود  6931شوند. در سال  شو در کشور محسوب میککسنگ  کنندگان زغالترین مصرفقطران زرند کرمان، عمده

 6/7هزار تن ) 7/669که به نسبت سال پيش از آن  شو در کشور مصرف شده استسنگ ککهزار تن زغال 9/6744

درصد( افزایش یافته است. افزایش مصرف زغال سنگ کک شو در کشور به دليل افزایش تقاضا و توليد کک کارخانه ذوب 

های حمایتی  های اخير و همچنين اعمال سياست آهن اصفهان به دليل راه اندازی و تعمير واحدهای این کارخانه در سال

های گمرکی برای زغال سنگ کک شو وارداتی و افزایش قيمت زغال سنگ در  لت در بخش معدن و وضع سياستدو

 باشد.داخل کشور و افزایش توليد زغال کک شو در کشور می

 

 سنگ تولید و مصرف محصوالت حاصل از زغال -3-9-1

ها، گاز کک، گاز کوره بلند و قطران کک ها و نيمهتوان به ککسنگ در ایران میاز جمله محصوالت حاصل از زغال

 اشاره نمود:

هزار تن بوده است که به نسبت سال پيش از  7/6686ميزان کل توليد کک کشور  6931در سال  کک و نیمه کک:

درصدی توليد کک به علت افزایش توليد کک در ذوب آهن  6/66هزار تن افزایش یافته است. افزایش  7/660آن حدود 

درصد به نسبت سال پيش از آن بوده است. ميزان توليد کارخانه ذوب آهن اصفهان پس از سال  9/66ميزان اصفهان به 

(  و خروج از رکود، افزایش پيدا کرد. سال 36الی 83های های جدید )بين سال و در پی بازسازی و راه اندازی باطری 36

سال موفق به توليد  09بوده است. این شرکت پس از به لحاظ توليد کک سال طالیی برای شرکت ذوب آهن اصفهان  31

ميليون تن کک گردید که برای ذوب آهن اصفهان یک رکورد جدید است. دستيابی به این رکورد با تالش کارکنان  6/6

ها و تجهيزات الزم را به این کارخانه ارائه نداده این شرکت و در حالی صورت گرفته است که پيمانکاران خارجی نقشه

کک سازی درحال انجام است که با راه اندازی این باتری، توليد کک بيش  6ها برای راه اندازی باتری شماره  ودند. تالشب

و همچنين  6از پيش افزایش خواهد یافت. با توجه به وابسته بودن توليد فوالد به توليد کک، راه اندازی باتری شماره 
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گردد که این دو واحد تا سال  فوالد بر جای خواهد گذاشت. پيش بينی می تأثير بسياری در توليد 6کوره بلند شماره 

دالر هزینه دارد، افزایش توليد  499برداری مجدد قرار گيرند. از آنجا که واردات هر تن کک حدود  مورد بهره 6937

ی در ذوب آهن ها خواهد بود. از مجموع کک توليد داخلی آن گام مهمی در جهت افزایش سود شرکت و کاهش هزینه

هزار تن به کک ریزه اختصاص داشته است. افزایش  8/634هزار تن آن به کک متالوژی و  9/338، 31اصفهان در سال 

 توليد کک در ذوب آهن اصفهان منجر به افزایش توليد زغال سنگ کشور گردیده است. 

، 6931ران زرند بوده که در سال یکی دیگر از توليدکنندگان عمده کک در کشور، مجتمع کک سازی و پاالیش قط

های پيش از آن با کاهش رو به رو بوده نيز مانند سال 31هزار تن کک توليد نموده است. توليد این واحد در سال  9/84

کارخانه کک  6930که علت این کاهش تغييرات در ساختار این کارخانه و خصوصی سازی آن عنوان شده است. در سال 

بخش خصوصی )شرکت فوالد زرند ایرانيان( واگذار گردید. یکی دیگر از دالیل کاهش توليد  سازی قطران زرند به

 باشد. ای از مشکالت میهای این شرکت به دليل پارهمحصول کارخانه تعطيلی موقت یکی از کارخانه

ت قند و شکر و کک توليدی در کشور عمدتاً در ذوب آهن اصفهان و سایر صنایع فروآلياژ و فروسيليس، کارخانجا

به  30هزار تن به نسبت سال  7/696شود. در این سال، مصرف کک کشور با افزایش سایر صنایع کشور مصرف می

ترین مصرف کنندگان کک هزار تن رسيد. افزایش مصرف کک در ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از عمده 9/6179

هزار تن کک مصرف نموده که در مقایسه با ميزان  8/6487، 6931کشور روی داده است. ذوب آهن اصفهان در سال 

درصد( افزایش داشت. عالوه بر مصرف، ميزان فروش کک این کارخانه به سایر  9/8هزار تن ) 3/669، 30مصرف سال 

 برابری نسبت به سال قبل مواجه بوده است. 0/6صنایع نيز با افزایش 

ميليون متر مکعب بوده است. از  6/481و  1/064به ترتيب  توليد و مصرف گاز کک در کشور 31در سال  گاز کک:

و  1/46ميليون متر مکعب آن مربوط به ذوب آهن اصفهان و  8/417و  9/476مجموع توليد و مصرف گاز کک به ترتيب، 

ميليون متر مکعب آن نيز مربوط به مجتمع کک سازی و پاالیش قطران زرند است. کاهش توليد و مصرف گاز کک  9/68

سازی و پاالیش قطران زرند همچون سال گذشته، مربوط به کاهش توليد کک سازی و به تبع آن کاهش  در مجتمع کک

باشد. ذوب آهن اصفهان که بخشی از زغال کک شو و کک مورد نياز را از طریق  توليد گاز کک در این مجموعه می

درصدی در مصرف گاز کک بوده  6/61توليد و  درصدی در 6/61شاهد افزایش  6931کند، در سال  واردات فراهم می

است. گاز کک به دليل عملکرد باالی واحد تصفيه، در حجم وسيعی توليد شده است. از سوی دیگر  به دليل ارزش 

دهند که از این گاز بيشتر استفاده نمایند، لذا مصرف آن نيز در سال  حرارتی باالی آن، مصرف کنندگان ترجيح می

های کک سازی، نورد،  فته است. این فرآورده در واحدهای مختلف ذوب آهن اصفهان اعم از باتریافزایش یا 6931

 9/66و  7/664، 6/69، 9/63، 9/601، 9/609ها به ترتيب به ميزان ها و سایر بخش سازی، نيروگاه آگلومراسيون، فوالد

ها به طرز سوخت مصرفی در نيروگاهمصرف گاز کک به عنوان  31ميليون متر مکعب استفاده شده است. در سال 

 افزایش یافته است.  30ميليون تن نسبت به سال  6/690چشمگيری به ميزان 

ميليون  7/0633توليد و مصرف گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفهان معادل  6931در سال  گاز کوره بلند:

 گيرد و  وره بلند مورد استفاده قرار میمترمکعب بود. گاز کوره بلند در واحدهای نيروگاهی، نورد، کک سازی و ک
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 0/169باشند. توليد و مصرف گاز کوره بلند به ترتيب به ميزان ترین مصرف کننده آن واحدهای نيروگاهی میعمده

درصد( نسبت به سال پيش از آن افزایش یافته  7/64ميليون متر مکعب ) 0/106درصد( و  7/69ميليون متر مکعب )

هزار تن که از سه ماه آخر  009ذوب آهن اصفهان با ظرفيت  6ر حالی است که توقف کوره شماره است. این افزایش د

 ادامه دارد.  37نيز ادامه یافت. اما تالش ها برای احيا و بکارگيری مجدد آن در سال  31آغاز شده بود، در سال  6934

درصد  9/4مقایسه با سال پيش از آن دارای هزار تن قطران در کشور توليد شد که در  3/93، 6931در سال قطران: 

 ترین توليدکننده قطران کشور ذوب آهن اصفهان بود اما در این سال شرکت  عمده 6987کاهش بوده است. تا سال 

دار شد. ای را در توليد قطران کشور عهدهسازی و پاالیش قطران زرند کرمان فعاليت خود را آغاز نمود و سهم عمدهکک

هزار تن قطران را دارد، از  7به بهره برداری رسيد و قابليت توليد  36ت قطران ایرانيان نيز که در اوایل سال همچنين شرک

هزار تن  4/90، 6931به چرخه توليد قطران کشور اضافه شد. توليد قطران کارخانه ذوب آهن اصفهان در سال  6936سال 

توان  یش یافت. از دالیل افزایش توليد قطران ذوب آهن اصفهان میدرصد افزا 4/60بوده است که به نسبت سال پيش از آن 

برداری قرار گرفت اشاره نمود.  مورد بهره 6939به واحد پاالیش گاز کک و بازیابی مواد شيميایی این کارخانه که در سال 

ی ذوب آهن اصفهان به دليل هزار تن قطران در سال را دارد. اما با وجود افزایش قطران توليد 40این واحد قابليت توليد 

های توليدی شرکت کک سازی و پاالیش قطران زرند و همچنين قطران ایرانيان با حداقل ظرفيت  کاهش تقاضا برای قطران

سنگ نيز  اند و به همين دليل توليد قطران به نسبت سال پيش از آن کاهش یافت. پاالیشگاه قطران زغال به کار مشغول بوده

هزار تن،  9/6و 0/99ان قطران مورد نياز خود را از ذوب آهن اصفهان و قطران ایرانيان به ترتيب به ميزان ميز 6931در سال 

های گذشته از منابع تأمين کننده قطران ذخایر حوضچه و کک سازی و پاالیش قطران زرند در سال تأمين نموده است.

هش ذخایر حوضچه و کاهش توليد قطران توليدی مجتمع کک به دليل کا 31مورد نياز پاالیشگاه قطران بودند که در سال 

ای از مشکالت این مجتمع مربوط به برخی از تغييرات و نقل و انتقاالت سازمانی، سازی و پاالیش قطران زرند به دليل پاره

 های ورودی به این پاالیشگاه قرار نداشتند.در زمره تأمين کنندگان قطران

مين مواد اوليه صنایع مهم کشور مانند واحدهای توليد آلومينيوم، دوده أگ ضمن تسن غالزشرکت پاالیش قطران 

های زیرزمينی انتقال آب و گاز  های نسوز، محصوالت ارزشمندی مانند نفتالين، انامل برای پوشش لوله صنعتی و فرآورده

در سال  .نمایددرات توليد و عرضه میفوق روان کننده بتن پایه نفتالينی را جهت تامين نياز داخل کشور و صا و اخيراً

های قطرانی از جمله انواع پيچ، انامل، نفتالين صنعتی و انواع روغن در این پاالیشگاه به ترتيب  ميزان توليد فرآورده 6931

 هزار تن بوده است. 9/84و  4/4، 9/7، 9/69

 

 سنگ هزينه تمام شده و قیمت فروش زغال -9-9-1

نا بر دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت قيمت پایه زغال سنگ افزایش یافت. بر این ب 6931در مهر ماه سال 

درصد و زغال سنگ خام نيز بنابر تصميم کميته پشتيبانی زغال سنگ به  69اساس قيمت زغال سنگ کنستانتره حدود 

سنگ، کيفيت انواع زغال درصد افزایش یافت. البته به دليل 60منظور حمایت از تأمين کنندگان زغال خام به ميزان 

ها با این  سازی، قيمت فروش در شرکتها با واحدهای ککميزان خاکستر، رطوبت، گوگرد و مواد فرار و قرارداد شرکت
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قيمت فروش زغال کنسانتره سه شرکت کرمان، البرز شرقی و طبس به  31نرخ مصوب اختالف خواهد داشت. در سال 

 31زار ریال بر تن اعالم شده است. قيمت زغال سنگ البرز مرکزی در سال ه 0/0497و  9/9779، 9/4499ترتيب 

 توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن کشور اعالم نشده است.

هيئت متشکل از ذوب آهن، هيئت مدیره انجمن  6937در جهت واقعی کردن قيمت زغال سنگ از ابتدای سال 

ها با توجه به قيمت جهانی و شرایط کيفی شناسان سایر ارگانزغال سنگ ایران، وزارت صنعت معدن و تجارت و کار

زغال سنگ ایران قيمت جدید را مشخص و وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به 

 تعيين گردید.  31های جدید زغال سنگ از اول مهر سال باشند، تاریخ اعمال نرخاجرای آن می

 

                      ي تجديدپذير هاانرژي -7-1

استفاده در هر  ليو پتانس یهستند. تنوع، فراوان ندهیرقابت فزابا و  پایان ناپذیرپاك،  یمنبع ریپذدیتجد یهایانرژ

شده  یليفس یهاسوخت های انرژی ازسبب تمایز این حامل هاای و آالیندهعدم انتشار گازهای گلخانه ،نينقطه از کره زم

باشد. در میدر حال کاهش حال افزایش است، ر ی که دليفس یهاسوخت نهیهزبر خالف آنها  یهانهیهزهمچنين  است.

 های تجدیدپذیر صورت گرفته است.درصد توليد انرژی اوليه جهان از انرژی 1/69، 6961سال 

های مربوط  ای گسترش فعاليتهای تجدیدپذیر، زمينه مناسبی بر های باالی انرژی در ایران به دليل وجود پتانسيل

های تجدیدپذیر در ایران به دو صورت نيروگاهی متمرکز و  ها در کشور وجود دارد. کاربرد انرژی به این نوع انرژی

مگاوات نيروگاه تجدیدپذیر اعم از آبی، بادی،  7/66468، 6931در سال  باشد. های کوچک پراکنده می سيستم

های تجدیدپذیر، قانونگذار با توجه به اهميت انرژی برداری بوده است. تی در حال بهرهخورشيدی، بيوگاز و بازیافت حرار

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، دولت را مکلف  09در ماده 

ير دولتی )داخلی و خارجی( با حداکثر گذاری بخش غ با اولویت سرمایهرا های تجدیدپذیر و پاك  نموده است سهم نيروگاه

 درصد ظرفيت برق کشور برساند. 0استفاده از ظرفيت داخلی، تا پایان اجرای قانون برنامه به حداقل 

 

 آبی برق -1-7-1

ها این نوع نيروگاه آیند. تجدیدپذیر مولد برق در جهان به شمار می های یکی از مهمترین انرژیآبی  های برق نيروگاه

های اخير، همواره نقشی اساسی را در پایدارسازی شبکه  ران نيز به رغم محدودیت نسبی منابع آبی کشور در سالدر ای

در بين کشورهای مختلف جهان از لحاظ توليد  96ایران دارای رتبه  اند. سراسری برق و تأمين بار پيک به عهده داشته

در دست مطالعه و آماده اجرا، و  در دست اجرا،برداری،  بهره های در دست ، ظرفيت طرح6931باشد. در سال آبی میبرق

مگاوات  9/63393مگاوات و در مجموع  1/164و  3/0480، 9/6877، 8/66306در مرحله شناخت به ترتيب به ميزان 

یان، دو مگاواتی دار 9/79مگاواتی رودبار لرستان، دو واحد  9/660برداری از یک واحد  در این سال، با بهره بوده است.

برداری  های آبی در حال بهرهمگاواتی آب و فاضالب قم، ظرفيت نيروگاه 7/6مگاواتی شهر بيجار، و یک واحد  6/6واحد 

 مگاوات رسيد. 8/66306کشور به 
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 انرژي بادي -2-7-1

ن، انرژی باد در ایراباشد.  انرژی باد نظير سایر منابع انرژی تجدیدپذیر، به طور گسترده ولی پراکنده در دسترس می

هایی را  ها و پروژهاین خصوص، وزارت نيرو طرحدر  شود. دومين منبع توليد برق از منابع انرژی تجدیدپذیر محسوب می

پتانسيل قابل ، بادی در ایرانانرژی سنجی  پروژه پتانسيل توسط بخش دولتی و خصوصی در دست اجرا دارد. بر اساس

مگاوات  6/676های نصب شده کشور ، ظرفيت نيروگاه6931در سال  .باشد یم گيگاوات 699حدود استحصال در کشور 

مگاوات توربين بادی در  6/16اندازی  مگاوات افزایش یافته که این افزایش ناشی از راه 6/86بوده که نسبت به سال قبل 

 باشد.مگاوات در آق کند آذربایجان شرقی می 69سياهپوش قزوین و 

 

 انرژي خورشیدي -1-7-1

را  و سوخت تواند آینده انرژی  انرژی خورشيدی به عنوان یکی از منابع انرژی نامحدود، پاك و مقرون به صرفه می

از این انرژی، جهت مصارف خانگی، صنعتی، نيروگاهی و همچنين توليد برق توسط تجهيزاتی . سازدمتحول در جهان 

. در ایران، عالوه بر به کارگيری انرژی گردد ده میهای فتولتائيک استفانظير کلکتورهای بشقابی مسطح و سلول

های  ها، چراغهای کوچک فتوولتائيک جهت روشنایی معابر و جادهاز آن در سيستمتوان  ها، میخورشيدی در نيروگاه

ها و  های مخابراتی، پمپ آب خورشيدی برای مصارف کشاورزی، تجهيز مناطق مرزی، روشنایی تونلترافيک، سيستم

افزایش ، نسبت به سال قبلی خورشيدی ها ، ظرفيت نيروگاه6931سانی روستایی نيز استفاده کرد. در سال ربرق

های  برداری از پروژهمگاوات رسيد. این افزایش ظرفيت به دليل بهره 1/673برابر داشته و به  0/4چشمگيری به ميزان 

ها و  طح تمامی استانای در س توزیع و برق منطقههای فتوولتائيک شرکت  خورشيدی در مناطق مختلف، ورود سامانه

طبق های خرید تضمينی برق نسبت به سال گذشته بوده است.  برابر در سامانه 7/99افزایش چشمگير ظرفيت به ميزان 

روستا و  46643، 6931خانوار برقدار موجود تا پایان سال  69، تعداد روستاهای باالی آمار منتشره از سوی شرکت توانير

روستا  66همچنين، در این سال، باشد.  روستا می 64886خانوار برقدار موجود تا پایان این سال،  69تعداد روستاهای زیر 

 اند. دار گردیدههای فتوولتائيک برق خانوار از طریق سيستم 670با تعداد 

 

 گرمايیانرژي زمین -5-7-1

حدود به فصل، زمان و شرایط خاصی نبوده و بدون وقفه های تجدیدپذیر م انرژی زمين گرمایی برخالف سایر انرژی

المللی، ایران دارای ذخایر احتمالی برای توليد برق از انرژی زمين های بينبندیبراساس طبقهباشد.  برداری می قابل بهره

توان قابليت توليد برق بنابراین، می .باشد ساله می 99ای و باینری برای دوره های تبخير لحظهگرمایی با استفاده از سيکل

گرمایی در ایران براساس  پتانسيل انرژی زمين .مگاوات را برای آن پيش بينی نمود 699گرمایی با ظرفيت بيش از زمين

شناسایی شده است. این مناطق شامل: سبالن )مشکين شهر، سرعين و در مناطق مختلف کشور مطالعات انجام شده 

ماکو )ناحيه سرچشمه(، خوی )ناحيه قطور(، سهند، تفتان )بزمان(، نایبند، بيرجند ناحيه ناندل(، بوشلی(، دماوند )

)فردوس(، تکاب )هشترود(، خور )بيابانک(، اصفهان )محالت(، رامسر، بندرعباس )ميناب(، بوشهر )کازرون( و الر و بستک 
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گيگاوات ساعت در مشکين شهر دست  97مگاواتی با قابليت توليد ساالنه انرژی  0در حال حاضر، یک واحد باشند.  می

پيشرفت فيزیکی این طرح در سال برداری خواهد رسيد. اجراست که در صورت تأمين منابع مالی در آینده نزدیک به بهره

در دست اجرا بود و  6984زمين گرمایی مشکين شهر که از سال  همچنين پروژه نيروگاهدرصد بوده است.  89، 6931

 دمگاوات حفاری گردد، به دليل عدم تأمين منابع مالی مور 09برداری  حلقه چاه با ظرفيت قابل بهره 60در ابتدا قرار بود 

 متوقف گردید. حلقه چاه، 66پس از حفر  نياز،

 

 زيست توده جامد -3-7-1

در  باشد. های تجدیدپذیر شامل زغال چوب، چوب، ضایعات چوب و سایر پسماندهای جامد می این دسته از انرژی

اسبات تراز انرژی ایران، تنها آن بخش اندکی از زیست توده جامد توليدی که به عنوان سوخت مورد استفاده قرار مح

، تجدیدشونده طبيعی منابعشوند.  شود و سایر کاربردهای غير انرژی آن در محاسبات در نظر گرفته نمی گيرد لحاظ می می

شوند.  بندی می دستهبيابان و  مرتعجنگل،  بخش سهایران به  در یتیمدیر هاینظام برداری و  بهرهی ها سيستم به لحاظ

گيرد. بر برآورد مساحت منابع طبيعی در کشور به دليل وسعت اراضی و مشکالت متعدد، هر چند سال یکبار صورت می

 8/696زار ، مجموع منابع طبيعی کشور شامل جنگل، مرتع، بيشه زار و درختچه 6931اساس آخرین برآوردها در سال 

 ميليون هکتار برآورد شده است. 

است. مراتع کشورمان به دليل حفظ  هشدميليون هکتار برآورد  8/84مراتع کشور  همچنين در سال مزبور، وسعت

خاك و جلوگيری از فرسایش آن، تنظيم گردش آب در طبيعت، حفظ ذخایر ژنتيکی گياهی و جانوری، ایجاد فضای سبز 

ها و  علوفه مورد نياز احشام عشایری و روستایی، توليد محصوالتی نظير گياهان دارویی، صمغو تلطيف هوا، تأمين 

 دارای اهميت است.  6ها، اکوتوریسم، تأمين غذا و مأمن وحوش و پرندگان و ترسيب کربن رزین

 دهند. يل میدرصد مساحت کشور را تشک 8/8ایران باشند و در ها نيز از جمله منابع زیستی تجدیدپذیر میجنگل

های متعددی را تاکنون اجرا کرده و یا در دست اجرا دارد تا ها و برنامهطرح ،ها، مراتع و آبخيزداری کشورسازمان جنگل

زراعت چوب، راهکاری برای  .ها نمایدرویه، اقدام به حفاظت و احياء جنگلضمن کاهش فشار و جلوگيری از برداشت بی

های  مساحت جنگل، 6931ر پایان سال د است.قاچاق چوب و جلوگيری از  اشتغالد ایجا ،جلوگيری از تخریب جنگل

 .هکتار بوده استميليون  67حدود زارها(  اب بيشهسکشور )با احت

های جنگلی سه استان گيالن، مازندران و گلستان، مجاز به توليد فرآوردهدر ایران تنها  هاي جنگلی:تولید فرآورده

 مجموع توليد هر سه استان هزار مترمکعب بوده که 6/491حدود  6931ليد این سه استان در سال که ميزان تو باشندمی

هزار مترمکعب کاهش یافته که به واسطه کاهش در دو استان گيالن و  6/19یا درصد  4/69نسبت به سال گذشته حدود 

ها، چرای  لبرداری بيش از حد از جنگ توان به بهره گلستان بوده است. از جمله علل کاهش توليد محصوالت جنگلی می

 ها و مراتع کشور اشاره کرد.  های عمرانی، قاچاق چوب و افزایش حریق در جنگل دام، معدنکاوی، اجرای طرح

 
شود که از ميزان کربن که گازی شود، این روند با ذخيره کربن از هوا باعث میبن به روند ذخيره کربن موجود در هوا، خاك و گياهان گفته میترسيب کر( 6

 کند.ای است کاسته شده و به بهبود کيفيت هوا کمک میگلخانه
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به دليل قيمت باالی چوب و زغال چوب، مشکالت شغلی، تأمين نيازهای روزمره ساکنان ها  تخریب کنندگان جنگل

، اقدام به برداشت روستایی و محلی یها ين سوخت و یا استفاده از چوب در ساختمانمناطق جنگلی و روستایی، تأم

تن بوده که نسبت به سال قبل از آن  4/689، ميزان برداشت غير مجاز زغال چوب 6931نمایند. در سال غيرمجاز چوب می

های  ها و مراتع، گشت ان جنگلدرصد کاهش یافته است. از جمله دالیل این کاهش، هماهنگی و تعامل ميان سازم 0/66

 ها و مراتع بوده است. های انجام شده توسط مأمورین سازمان جنگل مداوم محيط بانان و افزایش نظارت و کنترل

تن زغال چوب از کشورهای پاراگوئه، چين، آفریقای جنوبی، امارات متحده  8/3601، 6931در سال  واردات و صادرات:

تن زغال چوب نيز به کشورهای آذربایجان،  4/401ارد کشور شده است. این در حالی است که عربی، اندونزی و اوکراین و

 است. افغانستان، امارات متحده عربی، انگلستان، بحرین، ترکيه، ترکمنستان، عراق، عمان، قطر و کویت صادر شده

پز، گرمایش و نيز  از سوخت جنگلی به منظور مصارف شخصی از جمله برای پخت و مصرف زيست توده جامد:

 99دامی در  فضوالت و هيزم، زغال چوب، بوته و خار مصرف موجود از شود. آمارهایتأمين آب گرم منازل استفاده می

باشد  می مناسب هایسوخت جایگزینی با طرح چارچوب در کشور هایاستان های سنتیسوخت مطالعه کشور، از استان

 نيتأمدر خصوص طرح این  یاجرا بااست.  آمده به دست های اخيرسال در رکشو مراتع و هاجنگل توسط سازمانکه 

 نیا . امابود افتهیکاهش  یوانيح فضوالتخار و  و بوته زم،يدرصد از مصرف ه 09حدود  6983تا سال  خانوارها یانرژ

از آنجا که برآورد دقيقی  الزم به ذکر است .دگرگون شد یکله ب هاارانهیطرح هدفمند کردن  یبا اجرا ،به کاهش روند رو

های انرژی وجود ندارد، در  ها در کشور وجود ندارد و امکان سرشماری ساالنه برای این حامل از ميزان مصرف این حامل

نيز نسبت به سال گذشته  6931محاسبات ترازنامه انرژی آخرین برآورد کارشناسی در نظر گرفته شده است. در سال 

 ه است.برآورد جدیدی صورت نگرفت

 

 هاي تجديدپذيرساير انرژي -9-7-1

های گاز طبيعی به هيدروژن، زیست توده جامد،  عالوه بر موارد فوق، در زمينه استفاده از پيل سوختی، مبدل

هایی وجود دارند که هم اکنون در کشور در حال  مایع شهری، بيوگاز و بيودیزل نيز پروژه و هيدروژن، پسماندهای جامد

 شود. به اتمام رسيده است، ارائه می 6931که در سال ها  ادامه توضيحاتی در مورد یکی از این پروژهند. در باش اجرا می

هدف از اجرای این پروژه  :آب از رطوبت دیتول يساز برا رهیهمراه با ذخ يديبریو ساخت سامانه پرتابل ه یطراح

ای است  ليتر در روز است. طراحی سيستم به گونه 699طراحی و ساخت یک سامانه توليد آب از رطوبت هوا با ظرفيت 

طراحی و چيدمان کل تجهيزات این سيستم باید به  .باشد که قابليت تأمين انرژی از برق شهر در فاز اول را دارا می

 ای باشد که حداقل فضای ممکن را اشغال نموده و در عين حال سهولت کاربری را برای کاربر فراهم نماید. تمامی گونه

. همچنين مبنای طراحی سيستم توليد آب از رطوبت هوا براساس گردد تجهيزات بر روی یک شاسی متحرك سوار می

درصد است. این سيستم دارای یک تانک ذخيره آب به ظرفيت حداقل  79درجه سانتيگراد و رطوبت نسبی  99دمای 

باشد. کيفيت  ی ازنی یا اشعه ماوراء بنفش میليتر است و همچنين مجهز به سيستم ضد عفونی کننده یا گندزدای 099

(TDS  آب شرب توليد شده نيز باید مطابق با استانداردهای رایج کشور باشد. با توجه به وجود هميشگی )یا سختی آب
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ی شبنم،  توان با سرد کردن هوای محيط تا دمای نقطه های آب به صورت رطوبت در هوای محيط، می مقادیری از ملکول

ی شبنم، حالتی است که در آن با سرد کردن  وجود را در فاز مایع و به صورت قطرات آب استحصال نمود. نقطهرطوبت م

ی شبنم به دو پارامتر دما و رطوبت بستگی دارد.  شود. دمای نقطه بخار در فشار ثابت، حالت اشباع )دوفازی( ایجاد می

ترین پارامترهای  متر، آب بيشتری قابل توليد است. بنابراین مهمی شبنم باالتر باشد با ایجاد سرمایش ک هرچه دمای نقطه

کنند. در  شبنم را تعيين می  های توليد آب از رطوبت هوا، دما و رطوبت محيط هستند که دمای نقطه عملکردی دستگاه

های  اده از دستگاهسانتيگراد باشد، استف  درجه 0شبنم باالتر از   ی دمای نقطه ها ميانگين ساالنه شهرهایی که در آن

صنعتی توليد آب از رطوبت هوا در این مناطق توجيه اقتصادی دارد. با داشتن اطالعات و نيز استفاده از نمودار 

ها، شهرهای دارای  توان مقدار رطوبت مطلق موجود در هوای هر شهر را به دست آورد. بهترین مکان سایکرومتریک، می

ی شبنم )رطوبت و  ال در ایران، شهرهای چابهار و ابوموسی که بيشترین دمای نقطهرطوبت و دمای باال هستند. برای مث

 ها هستند. ترین مکان برای استفاده از این دستگاه آل دمای باال( را دارند، ایده

 

 خريد تضمینی برق از منابع تجديدپذير -7-7-1

بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نيرو قانون تنظيم  16برای نخستين بار در برنامه سوم توسعه براساس ماده 

های چهارم و های تشویقی گردید و در برنامه موظف به خرید برق توليدی منابع تجدیدپذیر از بخش خصوصی با نرخ

پنجم توسعه نيز خرید تضمينی برق بر اساس این قوانين و مصوبات بعدی با جدیت بيشتر  ادامه یافت. با تصویب بند ب 

قانون اصالح الگوی مصرف، به وزارت نيرو اجازه داده شد که  16قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ماده در  699ماده 

های پاك با  های تجدیدپذیر و انرژی نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خرید تضمينی برق توليدی از منابع انرژی

های اجتناب شده اقدام شود. در این ر اساس هزینههای خصوصی و تعاونی با نرخ محاسبه شده ب اولویت خرید از بخش

های تبدیل انرژی در بازار رقابتی شبکه سراسری و بازار برق و  ها با توجه به هزینه زمينه، قيمت خرید برق این نيروگاه

ها و  لحاظ متوسط ساالنه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف نشده و هزینه زیست محيطی ناشی از انتشار آالینده

شود. با تصویب دستورالعمل  سایر موارد بر اساس فرمول مصوب شورای اقتصاد، توسط وزارت نيرو محاسبه و اعالم می

های مجدانه وزارت نيرو در توسعه مشارکت بخش غيردولتی در  قانون اصالح الگوی مصرف و سياست 16اجرایی ماده 

رق تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، اميد به ورود تأثيرگذار های تجدیدپذیر و پاك و افزایش سهم باحداث نيروگاه

های تجدیدپذیر در سال گذاران بخش غيردولتی به این عرصه دو چندان شده است. نرخ خرید برق از نيروگاه سرمایه

ساعت  ریال بر کيلووات 4489های متصل به شبکه توزیع و  ریال بر کيلووات ساعت برای نيروگاه 4168، به ميزان 6939

های تجدیدپذیر در های متصل به شبکه فوق توزیع و انتقال تعيين و ابالغ گردید. نرخ خرید برق از نيروگاه برای نيروگاه

 6931، برای اولين بار به تفکيک منابع انرژی تجدیدپذیر و پاك از سوی وزارت نيرو اعالم گردید، که در سال 6934سال 

 باشد. ( می6-694جدول )نيز به تفکيک منابع مختلف مطابق 

گذاران بخش غيردولتی به منظور  های انجام شده جهت جذب و حمایت از سرمایه ها و فعاليت ریزی در نتيجه برنامه

های زیادی صورت  های اخير فعاليت های نمونه دولتی، در سال های تجدیدپذیر و همچنين اجرای پروژه احداث نيروگاه
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تجدیدپذیر توسط بخش   مگاوات نيروگاه 479برداری از حدود  ، بهره6931تا پایان سال  ها گرفته که نتيجه این فعاليت

 غير دولتی بوده است.

 

                                      اي  انرژي هسته -8-1

 اي هاي هسته توسعه نیروگاه -1-8-1

پذیری منابع ای است. پایانی هستههاای، توليد برق توسط نيروگاهآميز انرژی هستهاز مهمترین مصارف صلح

ای برای توليد برق را امری ضروری و برداری از انرژی هستهفسيلی و روند رو به افزایش رشد اقتصادی جوامع بشری، بهره

ای که این منبع در حال حاضر جایگاه چشمگيری در تأمين انرژی کشورهای مختلف اجتناب ناپذیر ساخته است، به گونه

های فسيلی و ظهور انواع یافته صنعتی را به خود اختصاص داده است. افزایش مصرف سوخت شورهای توسعهویژه کبه

ای روبه رو کرده است، بنابراین سهم انرژی کنندههای خطرناك، آینده محيط زیست بشر را با ابهامات نگرانآالینده

ه با افزایش دمای زمين و کاهش آلودگی محيط زیست های زیست محيطی برای مقابل یافت عنوان یکی از رهای بههسته

ای تأمين  شده درصد از انرژی الکتریکی مورد نياز دنيا از انرژی هسته 66، حدود 6931غير قابل کتمان است. در سال 

در  اکنون در دست ساخت است. سهم کشور ما از این ظرفيت، راکتور دیگر نيز هم 08است. عالوه بر راکتورهای موجود،  

مگاواتی  78899ای بوده است. این ميزان ظرفيت با توجه به ظرفيت نامی حدود مگاوات برق هسته 6969، 6931ال س

 ای باشد. سهم توليد برق هستهدرصد از کل ظرفيت توليد برق کشور می 9/6، حدود 6931های کشور در سال نيروگاه

وده است. اقدامات انجام شده در زمينه توليد برق از انرژی درصد ب 4/6حدود  6931از کل توليد برق کشور در سال 

 باشد:به شرح زیر می ای در جمهوری اسالمی ایرانهسته

و  6939اندازی از سال های راهواحد یکم نيروگاه اتمی بوشهر در مجموع در سال واحد يکم نیروگاه اتمی بوشهر:

ميليون کيلووات ساعت برق توليد کرده است  68637، به ميزان 6931تا پایان سال  6936برداری تجاری از مهرماه بهره

ميليون کيلووات ساعت تحویل به شبکه برق سراسری شده است. واحد یکم نيروگاه اتمی بوشهر در  60087و به ميزان 

ه برق ميليون کيلووات ساعت به شبک 1898ميليون کيلووات ساعت برق توليد کرده و به ميزان  7409حدود  6931سال 

 سراسری تحویل داده است. 

طور محيطی که به ای برخوردار است. مشکالت زیستای نيز از اهميت ویژههای هستهبعد زیست محيطی نيروگاه

ای و جهانی یافته ها، خطرات و تخریب زیست بوم را دربرگرفته، ابعاد محلی، منطقهای طيف وسيعی از آلودگیفزاینده

گذاری ای اهميت زیادی در سياستمحيطی به دليل افزایش گازهای گلخانهاخير، مسائل زیستاست. در طول چند دهه 

وجود آمدن پدیده تغييرات آب و هوایی، ، باعث به6COای مانند ملی و جهانی داشته است. افزایش گازهای گلخانه

باعث بارش  SOXو  CO ،NOXل ای مثهای قطبی شده است. همچنين گازهای گلخانهتخریب الیه ازن و ذوب شدن یخ

های اسيدی، بروز مخاطرات بهداشتی و سالمتی برای انسان و سایر موجودات شده است. بخش نيروگاهی کشور باران

ای های اجتماعی زیادی در بردارد. هزینه اجتماعی، هزینههزینه است که توليد آن 6COبيشترین توليدکننده آالینده 

ها، مواد و سالمت ه یا سوء یک آالینده یا فعاليت را بر محصوالت کشاورزی، اکوسيستماست که اثرات تخریب کنند
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ای در طول عمر خود های هستهشود. نيروگاهکند و امروزه این هزینه در قيمت تمام شده نيز لحاظ میانسان، وارد می

 های های فسيلی و آلودگیاز سوخت رویهکنند لذا با توجه به بحران ناشی از استفاده بیای توليد نمیآالینده

ناپذیری به اکوسيستم طبيعی منجر شده، توجه به توسعه استفاده های جبرانمحيطی که در برخی موارد به لطمهزیست

سازد که در مجموع این پنج سال فعاليت واحد یکم ای تبدیل به یک ضرورت شده است. خاطر نشان میاز انرژی هسته

ميليون  7047های فسيلی صورت گرفته حدود جویی که در مصرف سوختر، ميزان کل صرفهنيروگاه اتمی بوشه

باشد. همچنين در مجموع پنج سال ميليون بشکه معادل نفت خام می 7/44مترمکعب گاز طبيعی بوده است که معادل با 

الینده جلوگيری شده است. در سال ميليون تن گازهای آ 61برداری نيروگاه بوشهر از انتشار بيش از اندازی و بهرهراه

 6330های فسيلی در واحد یکم نيروگاه اتمی بوشهر حدود جویی صورت گرفته در مصرف سوخت، ميزان صرفه6931

  ميليون بشکه معادل نفت خام( بوده است. 8/66ميليون مترمکعب گاز طبيعی )معادل با 

ای در کشور، های هستهبرنامه بلندمدت توسعه نيروگاهدر راستای  نیروگاه اتمی بوشهر: 1و  2احداث واحدهاي 

های دو کشور جمهوری ای پيگيری شد که در نتيجه پروتکل توسعه همکاریاحداث واحدهای جدید نيروگاه هسته

مبادله و قرارداد احداث دو واحد نيروگاه اتمی  6939ای در آبان ماه اسالمی ایران و فدراسيون روسيه در صنعت هسته

بندی نافذ و عمليات اجرایی طبق برنامه زمان 6930مگاواتی در ساختگاه بوشهر امضاء شد. این قرارداد در دی ماه  6907

های باقيمانده از قرارداد نيز در دستور کار قرار های اجرایی، تکميل پيوستاکنون عالوه بر فعاليتدر حال انجام است. هم

 های اصلی هر واحد عبارت است از: بوده و ویژگی AES-92می بوشهر از نوع نيروگاه ات 9و 6دارد. راکتور واحدهای 

 ،+IIIتيپ  VVER-1000راکتور واحد از نوع  –

 سال، 19عمر هر واحد طبق طراحی  –

 مگاوات حرارتی، 9966توان حرارتی واحد راکتور  –

 مگاوات الکتریکی، 6907خروجی ناخالص الکتریکی  –

 مگاوات الکتریکی، 89خروجی ناخالص الکتریکی مصرف الکتریکی داخلی در صد درصد  –

 کاری مدار اول چهار شاخه،های خنکتعداد حلقه –

 تعداد مولدهای بخار چهار عدد، –

 ،K1000-60/3000نوع توربين  –

 های فشار قوی یک عدد،تعداد توربين –

 های فشار ضعيف چهار عدد،تعداد توربين –

 سيکل سوخت راکتور چهارسال، –

 ماه(. 68ماه )با قابليت افزایش تا  66ری بين دو تعویض سوخت بردامدت زمان بهره –

در راستای استفاده حداکثری از ظرفيت، توان و تخصص نيروهای  اي:هاي هستهسازي و تجهیزات نیروگاه بومی

داخلی، بسترهای الزم برای طراحی، ساخت و تست تجهيزات و قطعات اصلی مورد نياز این صنعت در کشور فراهم 

سازی در شاخه طراحی، ساخت تجهيزات و قطعات و افزایش مشارکت های بومیده است. در راستای این امر، فعاليتگردی
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پروژه دیگر در حال انجام  66پروژه به نتيجه منجر شده است و  64نيز پيگيری شده و  6931صنایع داخلی در سال 

های باشد. پروژههای در این زمينه میشهر یکی از پروژهساخته شده برای واحد یکم بو RGاست. پمپ کندانس دمای باال 

 باشد:ها آغاز شده است به شرح زیر میبر اساس نياز فعاليت اجرایی آن 6931جدید که در سال 

 طراحی، مهندسی، ساخت، تست قطعات یدکی چيلرهای مرکزی نيروگاه اتمی بوشهر، –

 ،VEی هامهندسی معکوس، طراحی و ساخت شش عدد پروانه پمپ –

 اندازی بویلر بخار اشباع با ظرفيت هشت تن بخار بر ساعت،طراحی، تأمين، ساخت، حمل، نصب و راه –

گيری شار نوترونی و های اندازهمهندسی معکوس، طراحی و ساخت کپسول مخصوص حمل و دفن کانال –

 حرارتی کارکرده.

 

 اي گداخت هسته -2-8-1

ای حاصل همجوشی باشد. گداخت هستهدستيابی به انرژی میهای نوین جهت ای یکی از روشگداخت هسته

شود و فرآیند آن مشابه اتفاقی است که در ستارگان و عناصر سبک است که در این فرآیند جرم تبدیل به انرژی می

و  ای عموماً مبتنی بر واکنش بين دو هسته دوتریومافتد. دستيابی به انرژی حاصل از گداخت هستهخورشيد اتفاق می

 باشد. با توجه به این که منابع انرژی فسيلی محدود و رو به پایان است، استفاده از منابع انرژی گداخت ترتيوم می

تواند ای، جامعه بشری میتواند جایگزین خوبی برای آن باشد. با دستيابی به نيروگاه توليد برق گداخت هستهای میهسته

های حاصل از انرژی فسيلی را حذف نماید. از مزایای راکتورهای گداخت، گیبدون تخریب محيط زیست، مشکالت و آلود

باشد. مهمتر از ای( میهای عناصر سنگين با نيمه عمر باال )پسماندهای هستهپرتوزایی بسيار کم و عدم توليد ایزوتوپ

برق حاصل از گداخت  شود انرژیبينی میای پيشهمه به دليل ارزان و نامحدود بودن منابع سوخت گداخت هسته

های مرتبط های صنعت، کشاورزی، خدمات و ... شود. هدف نهایی از تعریف و انجام پروژهای، سبب شکوفایی بخشهسته

ای، فراهم نمودن شرایط اوليه ایجاد گداخت و کنترل انرژی حاصل از آن و نهایتاً توليد صنعتی انرژی با گداخت هسته

ریزی درازمدت صورت گرفته، اتحادیه اروپا، آمریکا، چين، کره، هند، ژاپن، برزیل و نامهبرق است. طبق نقشه راه و بر

اکنون در حال ساخت و قزاقستان با داشتن صدها مؤسسه تحقيقاتی و برخورداری از محققان و دانشمندان مجرب، هم

 69و با بودجه  ITERت نام ایتر ترین توکامک دنيا با استفاده از روش محصورسازی مغناطيسی، تحاندازی بزرگراه

اندازی شود. تجارب سازمان انرژی اتمی ایران راه 6960رود پروژه مذکور در اواخر سال باشد. انتظار میميليارد دالر می

های زیاد عمدتاً متمرکز بر گداخت به روش محصورسازی مغناطيسی بوده است. در این راستا با توجه به در طی سال

های موجود در کشور، سازمان انرژی اتمی های فنی، با توجه به وجود پتانسيلو گستردگی و پيچيدگیاهميت موضوع 

های جدید های قبلی و در دست اقدام و همچنين تعریف پروژهایران درصدد است با استفاده از تجربيات حاصل از پروژه

ور طی یک برنامه مدون، موجبات رشد بيش از پيش کارگيری امکانات موجود در کشای، با بههای گداخت هستهدر حوزه

المللی را فراهم نماید. رئوس برخی از اقدامات علمی و فنی انجام شده و این دانش جهت ارتقاء جایگاه ایران در سطح بين

 ای، عبارتند از :یا در حال انجام در خصوص گداخت هسته



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  72

 

 ،Teta- pinch Machineاندازی ماشين نصب و راه –

 های تشخيصی مغناطيسی،برداری از آن در زمينه سامانهو ساخت توکامک الوند و بهره طراحی –

 های تشخيصی الکتریکی،برداری پژوهشی از توکامک دماوند در زمينه کنترل پالسما و سامانهبهره –

 های مرتبط با توکامک دماوند،انجام مطالعات و پژوهش جهت ارتقاء سامانه –

ای و انجام امور های گداخت هستهبرداری از دستگاه پالسمای کانونی دنا برای انجام تپاندازی و بهرهنصب، راه –

 پژوهشی مرتبط با کاربردهای پالسما،

 ای،های گداخت هستهدستگاه پالسمای کانونی برای انجام تپ 9برداری از طراحی، ساخت و بهره –

 اتيک پالسما جهت انجام گداخت پيوسته،برداری از دستگاه محصورسازی الکتروستطراحی، ساخت و بهره –

 ای،ژول مورد استفاده در گداخت هسته 699برداری از مجموعه ليزری طراحی، ساخت و بهره –

 ای.المللی و ایجاد زمينه همکاری و مشارکت در زمينه گداخت هستههای عظيم بينانجام بازدیدهای علمی از طرح –

 

 اي ايران چرخه سوخت هسته -1-8-1

ای جهت توليد انرژی ای، بسياری از کشورها به دنبال دستيابی به تکنولوژی هستهجه به بازده توليد انرژی هستهبا تو

 70ليتر نفت یا  16سنگ، کيلوگرم زغال 87گرم اورانيوم با غنای پایين معادل  6باشند؛ به طوری که مورد نياز خود می

ه بر توليد با صرفه انرژی، کاربردهای وسيع آن در صنایع پزشکی و نماید. عالومترمکعب گاز طبيعی انرژی توليد می

ای گردیده است. اما در کنار مزایای فوق، دستيابی به انرژی دارویی، کشاورزی و ... موجب توجه روزافزون به صنعت هسته

ای است. به همين های مختلف چرخه سوخت هستههای کالن در حوزه تکنولوژی و بخشگذاریای نيازمند سرمایههسته

ای از طریق به کارگيری تمام و یا بخشی از  های هسته سوخت مورد نياز نيروگاه  منظور و در بسياری از کشورها، تأمين

ای مورد استفاده، الزم است  ای ممکن و ميسر می شود؛ در این راستا برحسب نوع راکتور هسته چرخه سوخت هسته

 برداری قرار گيرد. ور دایر و مورد بهرهچرخه سوخت مورد نياز این نوع راکت

آرایی و تهيه کنسانتره اکسيد  کانه  ،، استخراج سنگ معدنهای اکتشاف ای در ایران از حلقه چرخه سوخت هسته

 سازی ادامه یافته و پس از غنی های شيميایی متعدد تحت عنوان فرآوری اورانيومشود و با تبدیل شروع می اورانيوم

گردد. در  ای می قرار گرفته و تبدیل به پودر سوخت هسته بدیل اوليه اورانيوم، مواد تحت فرآوری مجددمحصوالت ت

پایان محصول نهایی به صورت قرص اکسيد اورانيوم درآمده و با استفاده از غالف و سایر متعلقات از جنس آلياژهای 

 گردد. تبدیل می زیرکونيوم، به ميله و مجتمع سوخت

 
1) Exploration 

2) Mining 

3) Milling 

4) Conversion 

5) Enrichment 

6)  Reconversion 

7) Fuel Fabrication 
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های مختلف  ترین اقدامات انجام شده در راستای خودکفایی و افزایش توان علمی، فنی و توليدی حلقه دهدر ذیل عم

 ای به تفکيک آورده شده است. چرخه سوخت هسته

ای، اکتشاف منابع معدنی اورانيوم کشور شامل  اولين گام در چرخه سوخت هسته اکتشاف و ذخاير اورانیوم:

 های اکتشاف منابع معدنی اورانيوم باشد. از مهمترین روش ای می یر مواد اوليه صنعت هستهیابی و برآورد مقاد پتانسيل

االرضی و  های اکتشافی، مطالعات تحتهای ژئوفيزیک هوابرد، زمين شناسی، ژئوشيمی، حفر ترانشه و چاهتوان به روشمی

ت اکتشاف در چهار فاز شناسایی، مقدماتی، اکتشاف های این حوزه، عمليامطالعات ميکروسکپی اشاره نمود. بر اساس فعاليت

 از: عبارتند 6931تفصيلی و اکتشاف تفصيلی در حال انجام بوده که مهمترین اقدامات اکتشافی تا پایان سال نيمه

 ای در دو سوم باقيمانده از وسعت کل کشور هوایی و ژئوشيمی ناحيهادامه عمليات تهيه اطالعات پایه ژئوفيزیک  –

 هزار کيلومترمربع  717پهنه اکتشافی به مساحت  66عمليات اکتشاف سراسری اورانيوم در  ادامه –

 ارزیابی و کنترل سایر معادن و کانسارهای فلزی و غيرفلزی حاوی مواد پرتوزا  –

 66699در فاز شناسایی و پی جویی  6931الزم به ذکر است، مساحت تحت پوشش برای اکتشاف اورانيوم در سال 

 هکتار بوده است. 669و  67699مربع و در فازهای مقدماتی و اکتشاف نيمه تفصيلی به ترتيب  کيلومتر

سنجی فنی و اقتصادی پس از تکميل گزارشات تفصيلی فاز اکتشاف و مطالعات امکان استخراج معادن اورانیوم:

نماید. مهمترین شروع به فعاليت میبرداری ذخایر شناسایی شده، حوزه معادن اورانيوم مشتمل بر عمليات تجهيز و بهره

 عبارتند از: 6931های حوزه معادن اورانيوم تا پایان سال فعاليت

 استخراج سنگ معدن اورانيوم از معادن موجود –

 ادامه مراحل طراحی معادن جدید )از قبيل ناریگان و خشومی( –

از  ppm 419گ معدن اورانيوم با عيار هزار تن سن 60های صورت پذیرفته، ریزیبا توجه به برنامه 6931در سال 

 ( استخراج شده است.6معدن روباز ساغند )شماره 

سنگ معدن اورانيوم به عنوان محصول معدن و ماده اوليه به کارخانه  تولید و تأمین کنسانتره اکسید اورانیوم:

گردد.  نتره اورانيوم تبدیل میارسال و سنگ معدن طی عمليات مختلف به کنسا( U3O8)آرایی جهت توليد کيک زرد  کانه

باشد. الزم به ذکر است که در حال حاضر در ایران کارخانه توليد کيک زرد اردکان مسئول توليد کيک زرد کشور می

باشد. مهمترین اقدامات مربوط به توليد کارخانه مذکور در زمان حاضر دارای توليد کمتر از ظرفيت اسمی خود می

 عبارتند از: 6931ایان سال کنسانتره اورانيوم تا پ

 تن در سال، 09برداری از کارخانه توليد کيک زرد اردکان با ظرفيت اسمی بهره –

 ای برای معادن خشومی و ناریگان،ادامه مطالعات فروشویی تپه –

 ادامه مطالعات مقدماتی جهت استحصال کيک زرد از منابع ثانویه اورانيوم مانند مس، فسفات و ...، –

 ای توليد شده در ازای دریافت کيک زرد مطابق با برجام.هسته مبادله سوخت –

 تن بوده است. 66، معادل 6931از مجتمع توليد کيک زرد اردکان در سال  ( U3O8)کيک زرد توليدی 
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شده به  ای، ابتدا کيک زرد تأمين در این بخش از چرخه سوخت هسته فرآوري و تولید محصوالت مختلف اورانیوم:

UF6شده و به  (UCF)د هگزافلوراید اورانيوم طبيعی وارد کارخانه فرآوری اورانيوم اصفهان منظور تولي
N  تبدیل، سپس

UF6
N  سازی ارسال شده تا به شده به کارخانه غنیتوليدUF6

E  شود. در مرحله )هگزا فلوراید اورانيوم غنی شده( تبدیل

شده( ارسال )دی اکسيد اورانيوم غنی  UO2به منظور توليد  UCFبعد هگزا فلوراید اورانيوم غنی شده مجدد به کارخانه 

 گردد: ای به شرح ذیل توليد می گردد. در این بخش محصوالت مورد نياز صنعت هستهمی

UF6)توليد هگزا فلورید اورانيوم طبيعی  –
N)   تن در سال به عنوان مهمترین ترکيب  637با ظرفيت اسمی

 ای، ستهشيميایی واسطه در توليد سوخت ه

تن در سال برای استفاده در  94با ظرفيت اسمی  (>UO2 17/9%) توليد دی اکسيد اورانيوم غنی شده –

 راکتورهای تحقيقاتی، آب سنگين، راکتور قدرت و آب سبک. 

آب سبک/آب سنگين( و  -در این بخش، بسته به نوع راکتور )قدرت/تحقيقاتی اي: تولید مجتمع سوخت هسته

 گردد: ای، جهت قرار گرفتن در قلب راکتور به شرح ذیل توليد می ای یا صفحه مجتمع سوخت ميلهطراحی سوخت آن، 

ای ابتدا پودر دی اکسيد  های سوخت هسته ای: برای توليد قرص، ميله و مجتمع های سوخت ميلهساخت مجتمع –

از کارخانه فراوری  شده ا غنیو ی ای به دو صورت طبيعی های هسته اورانيوم بسته به نوع مصرف در انواع نيروگاه

دریافت شده و سپس در کارخانه دیگری به نام کارخانه توليد  ZPPهای زیرکونيوم از کارخانه  مجدد و غالف

شوند و در مرحله  ساخته می UO2های  ، تحت عمليات کنترل کيفی بسيار دقيق، قرص(FMP)های سوخت  بسته

های سوخت  های سوخت توليد، در نهایت ميله های زیرکالوی، ميله های اورانيوم در غالفبعد، با جاگذاری قرص

ای  های سوخت ميله در درون اسکلت مجتمع بارگذاری و طی عمليات مونتاژ نهایی و بازرسی دقيق مجتمع

 69شوند.  % توليد می

انيوم ای، ابتدا پودر اکسيد اور ای: برای توليد ورق و مجتمع سوخت صفحه های سوخت صفحهساخت مجتمع –

(%69U3O8< )ای  از کارخانه فراوری مجدد و صفحات آلومينيومی با گرید هسته(Al-6061 ) دریافت شده و

، تحت عمليات کنترل کيفی بسيار دقيق، (FPF)سپس در کارخانه دیگری به نام تأسيسات صفحات سوخت 

احی شده بارگذاری های طرگردد و در انتها این صفحات سوخت در درون قالب صفحات سوخت توليد می

 شوند. ای توليد می های سوخت صفحه گردیده و طی عمليات مونتاژ نهایی و بازرسی دقيق مجتمع

بر اساس اطالعات آماری مرتبط با قيمت کيک زرد و دیگر محصوالت چرخه  قیمت کیک زرد و پیش بینی بازار:

ها روندی صعودی را طی نموده به طوری که ت، قيم6968الی  6967شود که در طی دوره ای، مالحظه میسوخت هسته

افزایش پيدا کرده است. به بيان دیگر،  6968دالر در سال  16به  6967دالر در سال  47از  U3O8قيمت هر کيلوگرم 

 درصدی را تجربه کرده است.  99نرخ رشد 

ای های هستهگذاری برای نيروگاهیهای تابعی از تقاضای سرماگذاری و تقاضا برای سوخت هستهبا توجه به اینکه سرمایه

توان نتيجه گرفت براین میشود، بنااست و این صنعت جایگزین و جانشينی برای بازارهای سوخت فسيلی در نظر گرفته می

 ای در برخی های هستهگذاری در ساخت نيروگاهکه با افزایش قيمت نفت خام در بازارهای جهانی و نيز تمایل به سرمایه
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های گذاری در نيروگاهورهای توسعه یافته و در حال توسعه در طی دوره مورد بررسی، گرایش کشورها به سرمایهاز کش

 داری افزایش یافته است. ای به طور معناای بيشتر شده و لذا تقاضا برای سوخت هستههسته

 ت در جهران و نيرز برر اسراس     ای در دسرت مطالعره و در دسرت سراخ    الزم به ذکر است، با توجه بره راکتورهرای هسرته   

های فسيلی و بره ویرژه نفرت خرام در طری      ها برای سوختالمللی از بازار نفت خام، احتمال رشد قيمتهای بينبينیپيش

ای بيشرتر شرده و برا رشرد     های هستهگذاری در نيروگاهرسد و لذا گرایش نسبی به سرمایهآینده محتمل به نظر می سال

ای نيرز رونردی   اری در این صنعت، قيمت اورانيوم و محصروالت مررتبط برا چرخره سروخت هسرته      گذتقاضا برای سرمایه

 افزایشی )و البته بطئی( به خود خواهد گرفت.

 

 انرژي و محیط زيست  -6-1

بررسی شده است.  6931های عمده مصرف کننده انرژی در سال در این بخش وضعيت انرژی و محيط زیست در بخش

ای را به خود بيشترین سهم در توليد سایر گازهای آالینده و گلخانه 6COحمل و نقل به استثنای در این سال، بخش 

و  6/64، 0/99خانگی تجاری عمومی به ترتيب و  حمل و نقل ،های نيروگاهیبخش،  6COدر خصوص اختصاص داده است. 

 اند. و توليد کننده انرژی دارا بودههای مصرف کننده  در بين بخشدرصد از سهم انتشار دی اکسيد کربن را  9/69

درصد و  9/08و  6/76نفت گاز به ترتيب به ميزان مصرف از  6SOو  SPMدر این سال بيشترین ميزان انتشار 

شده است. گازطبيعی حاصل درصد  9/06و  1/31بنزین به ترتيب به ميزان مصرف از  4CHو  COبيشترین ميزان انتشار 

رود و کمترین مقدار آالیندگی را داراست. با این وجود به  ای فسيلی، سوختی پاك به شمار میدر مقایسه با سایر سوخته

درصد از کل انتشار متان بخش انرژی  4/98درصد از کل انتشار دی اکسيد کربن و  0/10دليل حجم باالی مصرف، 

 د. باش است که از نظر مسئله تغييرات اقليم قابل توجه می گازطبيعیمصرف مربوط به 

شی برخوردار فزایدر مقایسه با سال گذشته از روند ا 6931ای در سال  سرانه انتشار برخی از گازهای آالینده و گلخانه

های مایع و افزایش سهم بوده است. کاهش قابل مالحظه سرانه انتشار اکسيدهای گوگرد به دليل کاهش سهم سوخت

های مصرفی، تغيير در ترکيب یریت مصرف، بهبود کيفيت سوختاز طریق مدبوده است. گازطبيعی در بخش نيروگاهی 

توان ميزان های انرژی مصرفی، بهينه سازی مصرف انرژی، استقرار سامانه مدیریتی و نظارتی مؤثر و مستمر، میحامل

های ی در بخشادر ادامه وضعيت انتشار گازهای آالینده و گلخانهانتشار این گازها را تثبيت کرده و یا حتی کاهش داد. 

 مصرف کننده انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. 

بيشترین ميزان مصرف نفت سفيد و گاز مایع در کشور به بخش  6931در سال بخش خانگی، تجاري و عمومی : 

درصد از کل مصرف نهایی انرژی این دو  9/79و   0/16خانگی، تجاری و عمومی اختصاص داشته که به ترتيب حدود 

های فسيلی  ای که در اثر احتراق سوختها و گازهای گلخانه باشد. مقدار آالینده ه در کشور مربوط به این بخش میفرآورد

و همچنين روند انتشار گازهای آالینده و شوند به تفکيک نوع سوخت  در بخش خانگی، تجاری و عمومی وارد هوا می

ميزان انتشار تمامی در جداول این قسمت ارائه شده است.  6931الی  6988های  ای این بخش در بازه زمانی سال گلخانه

 O6Nدرصد برای  8/9نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است. این کاهش از  31ای در سال گازهای آالینده و گلخانه
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 باشد. متغير می 6SOدرصد برای  1/7تا 

رین سهم در انتشار گازهای آالینده و بيشتگاز و نفت کوره در این سال مصرف گازطبيعی، نفت بخش صنعت: 

 اند.را به خود اختصاص دادهبخش صنعت ای گلخانه

 6119معادل  6939های ثابت سال  که براساس قيمت 6931با توجه به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال 

، 9/16ل به ترتيب معادل در این سا SPM و 6CO  ،NOx  ،6SOهزار ميليارد ریال برآورد گردیده، شاخص شدت انتشار 

 شود.  تن بر ميليارد ریال برآورد می 96/9و  6/9،  6/9

بخش حمل و نقل عمدتاً مصرف کننده دو فرآورده بنزین و نفت گاز است. زیر بخش حمل و  : 1بخش حمل و نقل

های بت به سایر زیر بخشای را نسای و دریایی در این بخش بيشترین سهم در انتشار گازهای آالینده و گلخانهنقل جاده

ای و دریایی های بنزین و نفت گاز در زیربخش حمل و نقل جادهسوختحمل و نقل به خود اختصاص داده است. 

در زیربخش حمل و نقل هوایی بيشترین ميزان انتشار گازهای  ATKبيشترین ميزان انتشار گازهای آالینده و سوخت 

 اند.  ص دادهای را در این سال به خود اختصاگلخانه

ای را به خود در این بخش، مصرف نفت گاز بيشترین سهم در انتشار گازهای آالینده و گلخانهبخش کشاورزي : 

 اختصاص داده است. 

ميليارد ریال  401999معادل  6939های ثابت سال  ، براساس قيمت6931ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال 

، 0/68در سال مزبور به ترتيب معادل  SPM و 6CO  ،NOx  ،6SOص شدت انتشار برآورد گردیده که بر این اساس، شاخ

 شود.  تن بر ميليارد ریال برآورد می 94/9و  6/9،  6/9

ای این بخش را به خود اختصاص گازطبيعی بيشترین سهم در انتشار گازهای گلخانهسوخت بخش پااليشگاهی: 

 داده است. 

ها به ازای هر کيلووات ساعت برق ای در انواع نيروگاهزهای آالینده و گلخانهشاخص انتشار گا:  2بخش نیروگاهی

نسبت به  31الزم به ذکر است که عليرغم افزایش توليد برق در سال شود.  توليدی با احتساب سهم در توليد محاسبه می

روگاهی کشور کاهش یافته است. ای در بخش نيسال قبل از آن، ميانگين شاخص انتشار تمامی گازهای آالینده و گلخانه

های به دليل افزایش سهم گازطبيعی، کاهش سهم انواع سوخت 31ها در بخش نيروگاهی در سال کاهش این شاخص

ها بوده است. همچنين در این مایع در سبد توليد برق کشور و تغيير فناوری تبدیل بخش گاز به چرخه ترکيبی نيروگاه

 6988های  ای ناشی از بخش نيروگاهی در بازه زمانی سال شار گازهای آالینده و گلخانهقسمت روند ميانگين شاخص انت

 آورده شده است. 6931الی 

 
ای ناشری از ایرن   ها و گازهای گلخانهای و دریایی امکان پذیر نبوده بنابر این ميزان انتشار آالیندههای جاده( در این سال تفکيک سوخت مصرفی در زیربخش

است.   ای و دریایی ارائه شدهدو زیربخش، در زیربخش جاده

که توسط پژوهشگاه نيرو « هاتدوین اطلس آلودگی نيروگاه»در این بخش، از ضرایب پيشنهادی پروژه  6COو  NOx  ،6SO  ،CO ( جهت برآورد ميزان انتشار6

اند به جهت در دسترس نبودن وارد مدار شده 6930هایی که در سال برای شرکت توانير انجام شده، استفاده گردیده است. در مورد نيروگاه 6981در سال 

 الذکر برای هر نوع نيروگاه )گازی، بخاری و سيکل ترکيبی( استفاده شده است. شار هر نيروگاه، از ميانگين ضریب انتشار پيشنهادی در مطالعه فوقضرایب انت
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                               سازي عرضه و تقاضاي انرژي بهینه  -13-1

 بخش صنعت -1-13-1

 ده است. در این سال، بو 6931های مصرف کننده انرژی در سال  ترین بخشبخش صنعت یکی از پر مصرف

 باشد: سازی این بخش صورت گرفته، به شرح زیر میترین اقداماتی که در خصوص بهينهعمده

وری انرژی برق )ساتبا( و شرکت های تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژی هاي اجرايی و مطالعاتی بخش صنعت :پروژه

 اند:یر را انجام داده، اقداماتی به شرح ز6931سازی مصرف سوخت در سال بهينه

کنندگان منابع انرژی است که طرح بازیافت تلفات در فرآیندهای صنعتی: بخش صنعت یکی از بزرگترین مصرف –

ها، موجب حفظ و صيانت از منابع انرژی توان عالوه بر کاهش هزینهوری انرژی در آن میبا اجرای ضوابط بهره

ی، پتانسيل باالیی برای توليد برق از طریق بازیافت حرارت وجود گردید. در فرآیند توليدات صنعتکشور نيز 

در فرآیند توليدات صنعتی مانند صنایع فوالد، شيشه، کاغذ، صنایع شيميایی، سيمان و غيره پتانسيل  .دارد

 درصد 09تا  69بر اساس مطالعات انجام شده حدود  .باالیی برای توليد برق از طریق بازیافت حرارت وجود دارد

 09تا  69توان در صنایع مختلف بين  رود که می از انرژی مصرف شده در این صنایع به صورت گرما هدر می

درصد از آن را بازیابی نمود. در نيروگاه بازیافت حرارتی به ازای برق توليدی، توان الکتریکی مورد نياز از 

یابد و ضمن افزایش راندمان موجب ییابد، در نتيجه نياز به سوخت کاهش م های فسيلی کاهش می نيروگاه

دو نيروگاه بازیافت حرارتی با مجموع  6931گردد. تا پایان سال های زیست محيطی نيز می کاهش آالینده

 4مگاوات توسط دو شرکت خصوصی در دو استان خوزستان و یزد نصب شده است. نيروگاه  1/69ظرفيت 

مگاواتی مستقر در  1/3زمایشی بوده، در حالی که نيروگاه برداری آمگاواتی مستقر در یزد در مرحله بهره

 ميليون کيلووات ساعت برق توليد نموده است. 9/46خوزستان 

، طرح مميزی انرژی و تدوین استاندارد مصرف انرژی در 6931شرکت بهينه سازی مصرف سوخت کشور در سال –

مطالعات اوليه، مميزی انرژی، بازدیدهای مجتمع مربوطه انجام داده است. پس از انجام  4صنایع مس را در 

مجتمع مميزی شده،  4جویی انرژی در این ها، ميزان کل پتانسيل صرفهگيریميدانی و پردازش نتایج اندازه

خدمات تجاری سازی "های شرکت بهينه سازی مصرف سوخت، پروژه تراژول برآورد گردید. از دیگر طرح 6699

در  "امکان سنجی فنی و اقتصادی موتور دوگانه سوز"است که فاز اول آن  D87"موتور سنگين دوگانه سوز 

 دست اجرا است.

وری انرژی برق )ساتبا( به نمایندگی از سوی وزارت نيرو به های تجدیدپذیر و بهرهسازمان انرژی هاي مالی:حمايت

تعيين شده است. در سال  "دت انرژیطرح یارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده برای کاهش ش"عنوان دستگاه اجرایی 

برداری رسيد. ميليارد ریال به بهره 6طرح جایگزینی الواتور به جای ایرليفت در کارخانه سيمان شاهرود با دریافت  6931

های سيمان دشتستان و داراب هر کدام با دریافت یک مرحله تسهيالت به ترتيب به ميزان همچنين این طرح در کارخانه
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های فوق، به منظور اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تجهيز باشند. عالوه بر طرحميليارد ریال در حال اجرا می 69و   1

 ميليارد ریال تسهيالت اعطا شد. 79/6آزمایشگاه سيستم روشنایی، به شرکت اپيل 

رف انرژی پروژه تدوین معيار مص 6931سازی مصرف سوخت در سال شرکت بهينه استانداردهاي مصرف انرژي:

در صنایع مس را انجام داده است. اقدامات متعددی در این خصوص انجام شده که خالصه راه کارهای مصرف انرژی آن 

ها، ها، کمپرسورها، پمپعبارت است از: مدیریت بار در ساعات اوج مصرف، استفاده از درایو کنترل سرعت بر رویفن

، تنظيم v-flat&belt-beltهای به جای تسمه synchronous–beltو   cogged–beltهایها، استفاده از تسمهبلوورها و فن

احتراق مشعل بویلرها، بازیافت حرارت از پيش گرم کن احتراقی کوره فلش برای خشک کن کنسانتره، گرمایش قاشقک 

ارکو و بازطراحی کوره ریخته گری، توليد توان با استفاده از گازهای خروجی از بویلر، بازیافت حرارت از استک کوره آس

 آسارکو و محل شارژ ورودی.

سازی مصرف سوخت در خصوص این ماده قانونی، شرکت بهينه قانون رفع موانع تولید در بخش صنعت: 12ماده 

های آب کشاورزی دیزلی از دار کردن چاهاقداماتی در زمينه برق 6931است. این شرکت در سال  هایی را انجام دادهفعاليت

 6109این طرح به اتمام برسد. سقف بازپرداخت این طرح  6491نماید تا سال آغاز نموده که پيش بينی می 6930سال 

های آب مين انرژی پمپأهای کشاورزی دیزلی در کشور از سوخت نفت گاز برای تدر حال حاضر چاهباشد. ميليون دالر می

نماید و زینه زیادی بابت یارانه سوخت تحویلی به کشاورزان پرداخت مینمایند. با توجه به اینکه دولت ساليانه هاستفاده می

های طرح برقدار کردن چاهمقرر گردید نمایند های زیادی تحمل میهای دیزلی مشقتبرداری از چاهکشاورزان برای بهره

د با اجرای این طرح، ضمن روانتظار می. شودکل کشور اجرایی  6939قانون بودجه سال  6کشاورزی از محل بند ق تبصره 

 ميليون تن معادل کربن  7/9ها به ميزان ميليون مترمکعب در مصرف نفت گاز، از ميزان انتشار آالینده 7/8جویی صرفه

توان به اخذ تأئيدیه قرارداد و موافقتنامه در طول اجرای طرح کاسته شود. از جمله اقدامات انجام یافته در این زمينه می

های کشاورزی مشمول طرح، اخذ ت نفت، تهيه دستور العمل )بازرسی و تأیيد( طرح، معرفی فهرست چاهطرح از وزار

های نفتی ایران جهت تعيين سهميه سازی، تعامل با شرکت ملی پخش فرآوردهمصوبات الزم از هيأت مدیره شرکت بهينه

متقاضی مشارکت در طرح و اخذ تأئيدیه از  گذارانهای کشاورزی مشمول طرح، دریافت اطالعات از سرمایهسوخت چاه

صالح و دریافت اطالعات تأمين کنندگان متقاضی مشارکت در طرح و انجام اقدامات الزم جهت درج در فهرست مراجع ذی

ها، وارد با توجه به آماده شدن برخی از زیرساخت 6931کنندگان شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد. این طرح در سال تأمين

 شد. های کشاورزی برق دار خواهندتعدادی از چاه 6937اجرایی شده و در سال  فاز

 6931سازی مصرف سوخت در سال شرکت بهينه قانون اصالح الگوي مصرف انرژي در بخش صنعت: 29ماده 

 اقدامات زیر را در این خصوص انجام داده است:

که نتایج گزارشات بازرسی معيار انرژی آنها از  ارائه فرمت کلی و فایل محاسباتی جرائم مربوط به هفت صنعت –

 سازمان ملی استاندارد ایران دریافت شده،
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و توجه به اهداف اجرایی  61، تبيين و ترویج موضوع ماده 61بازنگری دستورالعمل اجرای جرائم آئين نامه ماده  –

 این ماده برای صنایع مشمول و ذینفعان،

معيار  -های گاز طبيعی پاالیشگاه"ای گازطبيعی در راستای رعایت استاندارد هاطالع رسانی و اعالم به پاالیشگاه –

 و توجه به  اهداف اجرای این ماده قانونی و تهيه پيش نویس اصالحيه  "یندهای توليدآمصرف انرژی در فر

 با همکاری سازمان ملل.  61نامه اجرایی ماده آیين

 

 بخش حمل و نقل -2-13-1

شهری و برون  های حمل و نقل، توسعه حمل و نقل درون در بخش حمل و نقل بهبود روشاز جمله وظایف دولت 

سازی توليد  های نوین توليد و بهينهشهری کشور، بهبود و توسعه سوخت و مدیریت بر مصرف سوخت، بکارگيری شيوه 

منظور اقداماتی به شرح زیر باشد. بدین سازی تقاضای حمل و نقل و غيره می خودرو، عرضه خدمات حمل و نقل، بهينه

 صورت گرفت است:

 7/9سوز در کشور وجود داشته که از این ميزان حدود  ميليون دستگاه خودرو دوگانه 8/9، تعداد 6931تا پایان سال  –

هزار دستگاه  9/6846ها تبدیل و  هزار دستگاه در کارگاه 0/364اند. از این تعداد  گازسوز شده 6931درصد، در سال 

طرح گازسوز کردن از طریق تبدیل کارگاهی در  6939اند. از سال  ها توليد شده صورت دوگانه سوز در کارخانه نيز به

ها به سيستم گازسوز مجهز وزارت نفت به پایان رسيده است و بنابراین در سه سال اخير هيچ خودرویی در کارگاه

 ای توليد گردید.کارخانههزار دستگاه خودرو گازسوز  649فقط  6931نشده است و در سال 

 اندازی شده است.  باب جایگاه در کشور نصب و راه 49همچنين در این سال تعداد  –

 7/9در کشور مصرف شده که به نسبت سال پيش از آن با  CNGميليارد مترمکعب  1/7، ميزان 6931در سال  –

 درصد افزایش مواجه بوده است.

از اجرای استاندارد مصرف سوخت در خودروهای سبک و  جویی ناشیبرآورد ميزان صرفه 6931در سال  –

 ميليون بشکه معادل نفت خام بوده است.  1/9و  9/7ها به ترتيب  موتورسيکلت

 6/94، 6931های اجرایی بخش حمل و نقل در پایان سال جویی حاصل از طرحدر مجموع، برآورد ميزان صرفه –

 ميليون بشکه معادل نفت خام بوده است.   

 –خودروهای سبک )بنزینی، دیزلی و دوگانه سوز( "، استاندارد 6931در سال  نداردهاي بخش حمل و نقل:استا

مورد بازنگری قرار گرفته است.  "مصرف سوخت، تعيين معيار انتشار دی اکسيد کربن و دستورالعمل بر چسب انرژی

ميليون بشکه  8/69حداقل  6931پایان سال  )شروع اجرای استانداردها( تا 6984جویی محقق شده از سال ميزان صرفه

 معادل نفت خام بوده است.

، اقدامات متعددی به شرح زیر در راستای 6931در سال  قانون رفع موانع تولید در بخش حمل و نقل: 12ماده 
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 قانون رفع موانع توليد این بخش صورت گرفته است: 66ماده 

سال: برای انجام این طرح  90تن دارای سن باالتر از  69ه باالی هزار دستگاه کاميون و کشنده فرسود 10نوسازی  –

گذاری جهت محاسبه صرفه جویی؛ انعقاد گيری و صحهاقداماتی چون تدوین طرح روش اندازه 6931در سال 

تفاهم نامه همکاری مابين شرکت بهينه سازی و استانداری آذربایجان شرقی و پيگيری روند اجرایی نمودن آن؛ 

دستگاه با  999دستگاه کشنده فرسوده ) 849جویی سوخت جهت جایگزینی قرارداد پرداخت یارانه صرفه انعقاد

دستگاه با شرکت زامياد(؛ انعقاد و ابالغ قرارداد جهت  649دستگاه با شرکت آذهایتکس و  999شرکت آریا دیزل، 

دستگاه با شرکت  6699اموت، دستگاه با شرکت م 0999دستگاه کاميون و کشنده فرسوده ) 7499جایگزینی 

 آریا دیزل(؛ اتوبوس و تاکسی در ادامه به تفصيل آمده است.  دستگاه با شرکت 999سایپا دیزل و 

های گازسوز: برای انجام این طرح اقداماتی چون هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون شهری با اتوبوس 67جایگزینی  –

دستگاه اتوبوس گازسوز در شهر تهران، اراك، مشهد و تبریز  6018زی ها؛ نوساانعقاد قراردادهای نوسازی اتوبوس

 دستگاه اتوبوس گازسوز سبالن خودرو در شهر تهران بين شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکت ندای  049)شامل: 

دستگاه شهاب خودرو( در شهر تهران بين  604سبالن خودرو و  609دستگاه اتوبوس گاز سوز ) 094آوران، به

دستگاه اتوبوس گازسوز بين اتوبوسرانی تهران  094واحد اتوبوسرانی تهران و شرکت مسير سبز فرادیس،  شرکت

دستگاه  699دستگاه اتوبوس گازسوز بين شهرداری اراك با شرکت سبالن خودرو،  09با شرکت ماه پيما ایرانيان، 

أمين کننده ودود با شرکت نصر گستر اتوبوس گازسوز بين شهرداری تهران با شرکت نصر گستر یاران و شرکت ت

 699دستگاه( و عقاب افشان ) 699دستگاه اتوبوس گازسوز بين شهرداری مشهد و ایران خودرو دیزل ) 499یاران، 

دستگاه با  999دستگاه(،  609دستگاه اتوبوس گازسوز بين شهرداری تبریز با شرکت آذهایتکس ) 479دستگاه(، 

توبوس هيبریدی با شرکت هایگر(؛ امضای تفاهم نامه هایی به منظور جایگزینی دستگاه ا 69شرکت آکيادویچ و 

هزار دستگاه اتوبوس برقی /  6و  LNGهزار دستگاه اتوبوس گاز سوز  CNG ،9هزار دستگاه اتوبوس گازسوز  69

، CNGهزار دستگاه اتوبوس گازسوز  4هيبریدی )شامل: امضای تفاهم نامه با یک شرکت چينی جهت جایگزینی 

، امضای تفاهم LNGهزار دستگاه اتوبوس گاز سوز  9امضای تفاهم نامه با شرکت پترو نصر آریا جهت جایگزینی 

هزار دستگاه  6و   CNGهزار دستگاه 4هزار دستگاه اتوبوس شامل  1نامه با شرکت شهاب خودرو برای جایگزینی 

، CNG)هزار دستگاه اتوبوس گازسوز  0ی جایگزینی برقی / هيبریدی، امضای تفاهم نامه با شرکت عقاب افشان برا

 تعيين تکليف معافيت مالياتی یارانه صرفه جویی طرح از نظر سازمان امور مالياتی کشور.

هزار تاکسی فرسوده با تاکسی تمام گازسوز با پيمایش باال / برقی یا هيبرید: برای انجام این  649جایگزینی  –

رکت ملی نفت ایران بر روی ویرایش نهایی قراردادها، انعقاد قرارداد جهت طرح اقداماتی چون اخذ تأیيدیه ش

های تاکسيرانی سراسر کشور، انجام دستگاه تاکسی با اتحادیه تعاونی 6999اجرای طرح برای جایگزینی 

اسر های تاکسيرانی سردستگاه با اتحادیه تعاونی 8999مقدمات انعقاد قرارداد جهت اجرای طرح برای جایگزینی 
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دستگاه تاکسی با شهرداری تهران  699کشور، انجام مقدمات انعقاد قرارداد جهت اجرای طرح برای جایگزینی 

 بزرگ )سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسيرانی شهر تهران( صورت گرفته است.

 این طرح توسعه حمل و نقل بار و مسافر راه آهن جمهوری اسالمی ایران: از جمله اقدامات انجام شده برای  –

گذاری گيری و صحهای با راه آهن، ابالغ طرح اندازهتوان به تهيه و ابالغ تفاهم نامه نحوه تبادالت دادهمی

(M&V) عقد قرارداد فی ما بين شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران و شرکت راه آهن حمل و نقل جهت ،

و اخذ موافقت نامه اجرایی قرارداد مزبور ما بين  ميليارد تومان 46/87دستگاه واگن باری به مبلغ  699تأمين 

واگن باری لبه بلند عامل صرفه جویی  499شرکت بهينه سازی و شرکت راه آهن ج.ا.ا.، عقد قرارداد تأمين 

)شرکت ریل پرداز سير( با راه آهن ج.ا.ا. و بررسی مدارك قرارداد مزبور توسط شرکت بهينه سازی، عقد قرارداد 

ن باری مخزن دار عامل صرفه جویی )شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسيان( با راه آهن ج.ا.ا واگ 699تأمين 

 و بررسی مدارك قرارداد مزبور توسط شرکت بهينه سازی اشاره کرد.

، اقداماتی نظير اخذ مصوبه هيأت مدیره 6931توليد قوای محرکه کم مصرف در خودروهای داخلی: در سال  –

، تهيه فرآیندها و 66آئين نامه اجرایی ماده  7اخذ مصوبه شورای اقتصاد مطابق ماده شرکت ملی نفت ایران، 

بندی، اخذ مصوبه کميسيون مناقصات برای برگزاری فراخوان ساختار شکست کار جهت تهيه برنامه زمان

نندگان، شناسایی و ارزیابی توليد کنندگان قوای محرکه کم مصرف، نشر فراخوان شناسایی و ارزیابی توليدک

و ارسال به  MCسازی طرح جویی، تهيه و نهاییگذاران عامل صرفهبرگزاری جلسه با توليدکنندگان/ سرمایه

 سازی صورت گرفته است.هيأت مدیره شرکت بهينه

تست آالیندگی و مصرف سوخت خودروهای سبک،  67سازی مصرف سوخت، های فوق شرکت بهينهعالوه بر طرح

 های برقی را انجام داده است.تست عملکرد موتورسيکلت 4های بنزینی و صرف سوخت موتورسيکلتتست آالیندگی و م 99

 

 بر خانگی بخش ساختمان و تجهیزات انرژي -1-13-1

باشد. مصرف انرژی در این بخش به دالیل کنندگان عمده انرژی در هر کشوری میبخش ساختمان یکی از مصرف

ور، ازدیاد نرخ رشد جمعيت شهرنشين، ورود لوازم و تجهيزات مصرف کننده انرژی، متعدد از جمله افزایش جمعيت کش

های ها و تأسيسات، ارزان بودن نرخ و تعرفهباال رفتن نسبی سطح رفاه جامعه، تلفات باالی مصرف انرژی در ساختمان

ای کاهش ميزان انتشار گازهای گلخانهانرژی و غيره، افزایش یافته است. به منظور استفاده بهينه از انرژی در این بخش و 

ترین اقداماتی باید اقداماتی هم در بخش ساختمان و هم در بخش تجهيزات انرژی بر خانگی انجام داد. عمده و آالینده

 سازی مصرف انرژی در این بخش در سال مورد بررسی به شرح زیر بوده است:  وزارتين نيرو و نفت در خصوص بهينه

آوری دیگ و سازی مصرف سوخت در این سال اقدام به جمعشرکت بهينه رايی در بخش ساختمان:هاي اج پروژه

 8های نفت نموده است. این پروژه در اندازی بویلرهای چگالشی در ساختمانهای قدیمی و خرید، جایگزینی و راهمشعل
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کيلووات،  789)الهيه( با ظرفيت  9ه کيلووات، باشگاه شمار 199سازی مصرف سوخت با ظرفيت ساختمان: شرکت بهينه

کيلووات،  199کيلووات، مرکزی سوم با ظرفيت  949کيلووات، مهمانسرای نفت با ظرفيت  099مرکزی هفتم با ظرفيت 

کيلووات و ساختمان شانا با  199کيلووات، مرکزی پنجم با ظرفيت  6819)سيد خندان( با ظرفيت  6باشگاه شماره 

هزار متر مکعب گازطبيعی در 6999، 6931ام شده است. در راستای اجرای این طرح در سال کيلووات انج 199ظرفيت 

 جویی شده است.سال صرفه

، طرح افزایش 6931سازی مصرف سوخت در سال شرکت بهينه قانون رفع موانع تولید در بخش ساختمان: 12ماده 

ری موجود در کشور را اجرا نموده است. این طرح در سال های مسکونی، اداری و تجاساختمان هزار موتورخانه 199کارایی 

ميليارد دالر است.  6ادامه داشته باشد. سقف بازپرداخت این طرح  6494شود تا سال آغاز شده و پيش بينی می 6930

 7/99ميليارد مترمکعب گازطبيعی و کاهش انتشار  4/60هدف از اجرای این طرح کاهش مصرف گازطبيعی به ميزان 

 است:  باشد. اقدامات انجام شده در این خصوص به شرح زیر بودهيون تن معادل کربن در طول دوره اجرای طرح میميل

شرکت  66ميليون دالر با  16گذاری هزار موتورخانه با سرمایه 60انعقاد قرارداد جهت ارتقای کارایی بيش از  –

 جویی.گذار عامل صرفهسرمایه

رکت ملی نفت ایران و وزارت نفت در خصوص پيش نویس نمونه قراردادها و اخذ تأئيدیه از هيأت مدیره ش –

 های نه گانه حاکم بر طرح.موافقت نامه

جویی برای پرداخت یارانه برای محاسبه مقدار صرفه ( M&V )گذاری طرح گيری و صحهشدن طرح اندازه نهایی –

 جویی سوخت،گذاران عامل صرفهبه سرمایه

 نفر، 999گذاری طرح برای تعداد موزشی ویژه ناظران صحههای آبرگزاری دوره –

تشکيل کارگروه ویژه ارزیابی تأمين کنندگان کاال و تجهيزات مورد نياز طرح و اخذ تأئيدیه تأمين کنندگان  –

 واجد شرایط برای قرار گرفتن در ليست تأمين کنندگان وزارت نفت.

رح جایگزینی و اسقاط یک ميليون دستگاه بخاری مرسوم سازی مصرف سوخت، طفوق شرکت بهينه عالوه بر طرح

رود تا سال آغاز نموده که انتظار می 6931دار راندمان باال )هرمتيک هوشمند( را از سال های گازسوز دودکشبا بخاری

جویی ميليون دالر است. برآورده شده با اجرای این طرح ضمن صرفه 694پایان یابد. سقف بازپرداخت این طرح  6496

ميليون تن معادل کربن نيز از انتشار  6/1ميليارد متر مکعب گازطبيعی در مصرف گازطبيعی و نفت سفيد،  6/9معادل 

 این طرح مصوبه شورای اقتصاد را اخذ نموده است. 6931ها در طول اجرای طرح کاسته شود. در سال آالینده

وری انرژی برق های تجدیدپذیر و بهرهسيده سازمان انرژیبه بهره برداری ر  هایاز جمله پروژه هاي مالی:حمايت

باشد. با و باالتر می  Aفریزر فرسوده با محصوالت با رتبه انرژی طرح پایلوت جایگزینی یخچال 6931)ساتبا( در سال 

رد نظر توان به محصول و خدمات مو کند و با مصرف کمتر انرژی می پيشرفت فناوری، کارایی تجهيزات بهبود پيدا می

توان گفت عموماً تجهيزات قدیمی، مصرف انرژی بيشتری دارند. این طرح بر اساس  دستيابی پيدا کرد. به این ترتيب می
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مصوبات کارگروه طرح یارانه سود تسهيالت و وجوه اداره شده اجرا شد. با تصویب کارگروه یارانه تسهيالت، مقرر شد به 

خچال فریزرهای فرسوده اجرا شود. گران قيمت بودن تجهيزات نو و راندمان باال صورت محدود و آزمایشی طرح جایگزینی ی

های مشابه که شود برای جذاب بودن طرح جایگزینی، تسهيالت زیادی در نظر گرفته شود در حالی که در طرحباعث می

اند. این اهش مصرف برق شدهریزی شده، با تسهيالت کمتری منجر به مقدار مشابه کبرای بهبود کارایی تجهيزات برنامه

شود و مقدار مصرف انرژی آنها بيشتر نکته را نباید نادیده گرفت که وضعيت محصوالت فرسوده با گذشت زمان بدتر می

کند. از سوی دیگر جایگزینی تجهيزات خواهد شد و این فرآیند به خارج کردن تجهيزات فرسوده از مدار مصرف کمک می

شود در نتيجه این و راندمان باالی ساخت داخل، باعث رونق بازار و حمایت از توليد داخل میفرسوده با انواع جدید 

ریزی شده تا متقاضی الزاماً یخچال فریزر جایگزینی برای خانوار نيز باعث افزایش رفاه خواهد شد. در اجرای این طرح، برنامه

دو کارخانه امرسان و  6931اسقاط و امحاء گردد. در سال قدیمی خود را تحویل داده تا به شيوه مطمئن، وسيله فرسوده 

اند که در این ميان به شرکت الکترواستيل به منظور اجرای مرحله دوم الکترواستيل یارانه سود تسهيالت دریافت نموده

 اعطا شده است.ميليارد ریال یارانه  8/6ميليارد ریال و به کارخانه امرسان به منظور اجرای مرحله سوم طرح،  0/0طرح، 

وری های تجدیدپذیر و بهرهجویی سازمان انرژیآزمایشگاه ملی صرفه 6931در سال  آزمايشگاه ملی صرفه جويی:

نمونه کولر  0نمونه آبگرمکن برقی،  4نمونه المپ،  60نمونه الکتروموتور،  64انرژی برق )ساتبا(، آزمایشات متعددی روی 

 های مختلف انجام داده است.ا و ظرفيتنمونه کولر گازی با برنده 4آبی و 

وزارت نيرو با  -ریزی و اقتصاد کالن برق و انرژیدفتر برنامه –معاونت امور برق و انرژی  هاي خدمات انرژي:شرکت

( و ESCOهای خدمات انرژی )ارتقاء ظرفيت شرکت"های بين المللی ژاپن )جایکا( در خصوص پروژه آژانس همکاری

های مشترکی را انجام داده است. این پروژه از بهمن ماه سال همکاری "های دولتینمونه در ساختمان هایانجام پروژه

های کاری، برای ارائه خدمات مشاوره و ایجاد تعدادی از مشاوران ژاپنی در قالب گروه 6931آغاز و تا پایان سال  6936

های دولتی، به ایران اعزام گردیدند. از جمله مانهای نمونه خدمات انرژی در ساختبستر مناسب در اجرای پروژه

 عملکرد، تهيه بر مبتنی قراردادهای از هماهنگ ساختار طراحی و سازیتوان به یکساندستاوردهای پروژه می

 خدمات هایشرکت بندیو رتبه هاتوانمندی بررسی انرژی، خدمات هایپروژه و هافعاليت انجام راهنمای و دستورالعمل

 -عمومی ساختمان 699 در انرژی مصرف اطالعات آوریجمع و انرژی سریع مميزی ساختمان، بخش در فعال انرژی

 اجرای جهت "بزرگ تهران برق نيروی توزیع شرکت" و "دارایی و اقتصاد امور وزارت"دولتی، انتخاب دو ساختمان 

اسکو، ایجاد  طرح منتخب، تهيه و تکميل یها ساختمان تفصيلی انرژی های نمونه مدیریت انرژی، انجام مميزیپروژه

سازی بخش تأسيسات های مذکور و تهيه و نصب تجهيزات مورد نياز به منظور بهينهبستر مناسب در اجرای پروژه

بزرگ، اشاره نمود.  تهران برق نيروی توزیع دارایی و همچنين شرکت و اقتصاد امور الکتریکی و حرارتی در وزارت

 به منظور بررسی در سطوح مدیریتی، کارشناسی و همچنين جلسات کميته راهبری پروژه، دمتعد همچنين جلسات

 و ریسک های(، ماتریسM&V) گذاری صحه و بازرسی تيپ هایطرح اقتصادی و حقوقی شامل تهيه فنی، مختلف موارد
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رگزار شده و پروژه را هدایت ب گذاری،های سرمایههزینه تأمين و پوشش همچنين پيگيری بازپرداخت و جداول مسئوليت،

ها در های نمونه خدمات انرژی در بخش ساختمان، ساختار اجرایی این گونه پروژهنموده است. در جریان اجرای پروژه

 المللی ژاپن، طراحی و تسهيل خواهد گردید.های بينکشور، با نظارت آژانس همکاری

 

 زيست   محیط با سازگار هاي اوريسازي تأمین و توزيع بخش انرژي و فنبهینه -5-13-1

باشد. در راستای تحقق  های بهينه تأمين و توزیع انرژی می از جمله اهداف اصلی بخش انرژی کشور، توسعه فناوری

 به انجام رسيده است: 6931این هدف اقداماتی به شرح زیر در سال 

داماتی در خصوص اجرای طرح افزایش کارایی اق 6931در سال  سازي واحدهاي نیروگاهی:طرح افزايش کارايی و بهینه

 سازی واحدهای نيروگاهی به شرح زیر توسط شرکت مادر تخصصی توليد نيروی برق حرارتی انجام شده است: و بهينه

اجرای سيستم مدیا: براساس تئوری، با افزایش دما، دبی جرم هوای عبوری از کمپرسور و در نتيجه محصوالت  –

درصد توان توليدی در  66الی  69یابد که منجر به کاهش حدود ين گاز کاهش میاحتراق عبوری از تورب

گردد. به همين دليل در فصل تابستان و در ساعات پيک شبکه سراسری برق کشور به واحدهای گازی می

های خنک گيرد. یکی از روشمنظور جبران این کاهش توليد، خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور صورت می

ها براساس پاشش آب بر روی فيلترهای سلولزی که قبل از فيلتر باشد. این سيستماستفاده از مدیا می کاری

 64با اجرای این طرح در  6931نمایند. در سال شود، عمل کرده و هوا را مرطوب میاصلی کمپرسور نصب می

 ده است.مگاوات به ظرفيت توليد در شبکه سراسری برق افزوده ش 699واحد نيروگاهی، 

IGVاجرای طرح  –
های راهنمای ورودی کمپرسور و افزایش حجم هوای : در این طرح با اصالح زاویه پره6+

 V94.2توان ميزان توليد واحدهای گازی ورودی به کمپرسور در فصل گرم سال )در زمان پيک مصرف برق( می

مگاوات توان  8/38واحد نيروگاهی،  96با اجرای این طرح در  6931مگاوات افزایش داد. در سال  0تا  9را 

 افزایش یافته است. 

 ، با V94.2: در این طرح همزمان با انجام تعميرات اساسی واحدهای گازی V94.2ارتقای واحدهای گازی  –

های توربين و کمپرسور، اتاق احتراق، سيستم خنک کاری و ایجاد تغييرات در برخی از سازی در پرهبهينه

واحد  1در  6931یابد. با اجرای این طرح در سال ، توان و راندمان واحدها افزایش میاجزای دیگر واحدها

 مگاوات به ظرفيت توليد برق حرارتی کشور افزوده شده است. 641نيروگاهی، 

وری انرژی برق )ساتبا( نيز در سال های تجدیدپذیر و بهرهعالوه بر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی، سازمان انرژی

 های حرارتی انجام داده است:های زیر را در راستای افزایش کارایی توليد در نيروگاهطرح ،6931

 
1) Inlet Guide Vanes 
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گازی نيروگاه شهيد رجایی: دوره گارانتی این طرح سپری و سيستم  1و  0خنک سازی هوای ورودی واحدهای  –

 است.مگاوات از این سيستم حاصل شده  64تحویل دائم شده است. افزایش ظرفيت توان به ميزان 

 یک واحد نيروگاه شازند. FD-FANای امکان سنجی انتخاب پيمانکار و نظارت بر تعویض انجام خدمات مشاوره –

 انجام خدمات مشاوره مدیریت انرژی برای طرح احداث واحد توليد همزمان برق بيمارستان فارابی. –

های مدیریت یابی عملکرد سيستمای جهت تدوین معيار راندمان، مصرف انرژی و آب و ارزانجام خدمات مشاوره –

ها بازنگری و تدوین گردید و پس از های حرارتی: استاندارد معيار بازده خالص در نيروگاهانرژی در نيروگاه

 تصویب، ابالغ گردید.

سنجی احداث واحدهای توليد همزمان برق و حرارت در ای جهت امکانانجام فاز اول پروژه خدمات مشاوره –

 مناطق روستایی.

آوری و های توزیع برق کشور اقداماتی در خصوص جمعشرکت 6931در سال سازي شبکه توزيع برق: بهینه

 اند:تبدیل استفاده کننده غيرمجاز به مجاز و همچنين کاهش تلفات شبکه توزیع به شرح زیر انجام داده

 تراوات ساعت  6/9383لغ بر آوری و تبدیل استفاده کننده غيرمجاز به مجاز بادر سال مورد بررسی با جمع –

 جویی صورت گرفت.صرفه

های توزیع نيروی برق: مهمترین هدف کاهش تلفات شناسایی عوامل ایجاد کننده تلفات، کاهش تلفات شبکه –

های شبکه توزیع، کاهش تلفات شبکه )فنی و غير فنی(، کاهش افت ولتاژ، تعيين سهم تلفات در هر یک از بخش

برداری شبکه و افزایش رضایتمندی مشترکين است. برای دستيابی به ان شبکه، سهولت بهرهافزایش قابليت اطمين

توسعه و اصالح شبکه فشار برخی از آنها از جمله  6931این اهداف راهکارهای متعددی وجود دارد که در سال 

 ضیتعو رکز ثقل بار ودر مکم تلفات  فورماتورنگهدار، نصب ترانس با کابل خود فيمتوسط، اصالح شبکه فشار ضع

های توزیع، ميزان تلفات شبکه سازی شبکهانجام شد. در این سال در اثر انجام اقدامات بهينه وبيمع یکنتورها

تراوات ساعت گردید. الزم به ذکر است که اقدامات انجام شده در این سال تنها بخشی از اصالحات مورد نياز  0/66

گذاری مکفی در رف اصالح و بهسازی تجهيزات مستهلک گردد. عدم سرمایهشبکه توزیع بوده که باید ساالنه ص

شود تلفات باشد. به طوری که مشاهده میها میسازی یکی از معضالت جدی این شرکتهای بهينهزمينه پروژه

ح شبکه، اند. این افزایش عالوه بر بودجه ناکافی برای اصالهای توزیع نسبت به سال قبل افزایش یافتهبرخی شرکت

 باشد.کنندگان غير مجاز میمربوط به تغيير در روند قرائت خوانی کنتورها و افزایش مصرف

ریزی و اقتصاد دفتر برنامه -انرژی  و امور برق معاونت  زيست در صنعت برق ايران:  محیط با سازگار هاي فناوري

 جهت را در "برق بخش در زیست محيط با سازگار ایهفناوری توسعه جامع طرح" پروژه وزارت نيرو -کالن برق و انرژی 

 و زیست محيط با سازگار هایفناوری ارتقاء به منظور و توسعه ساله پنج هایبرنامه راستای در و نيرو وزارت  اهداف تحقق

 مذکور ایه بخش در توسعه جامع برنامه راه نقشه تهيه همچنين و توزیع و انتقال توليد، حوزه سه در انرژی وریبهره 
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 امور برق معاونت بين  جانبه دو نامه تفاهم به عنوان خارجه،  امور وزارت و بودجه و برنامه سازمان تأئيد از پس و پيشنهاد

 اجرای به منظور  .رسيد  امضاء  به 6930 ماه بهمن 60 تاریخ در ،(جایکا) ژاپن المللیبين هایهمکاری آژانس و انرژی و

 و انتخاب جایکا طرف از  مشاور عنوان به( توکيو برق نيروی شرکت) تپکو شرکت مناقصه، رگزاریب اساس بر و پروژه این

 پروژه ایرانی همتایان از تخصصی هایکارگروه همچنين. گردید تشکيل تخصصی  مختلف هایحوزه در مطالعاتی تيم

 همچنين و حرارتی برق نيروی توليد و بکهش مدیریت توانير، هایشرکت انرژی، و برق امور  معاونت نمایندگان از متشکل

  محيطی، زیست ،PCB  توزیع، انتقال، توليد، تخصصی های کارگروه قالب در ، زیست محيط و بودجه  و برنامه هایسازمان

 مطالعاتی تيم. نمودند همکاری ژاپنی مشاوران با و تشکيل اجتماعی و حقوقی سازمانی، ساختار و اقتصادی  مطالعات

 برق انجام داده و ضمن بازدید موردی در صنعت موجود وضع شناسایی اقداماتی در خصوص 6931تا انتهای سال  جایکا

 و اقتصادی فنی، هایارزیابی  و محاسبات به نسبت کشور، هاینيروگاه  برخی و توزیع و انتقال هایشبکه تجهيزات  از

   .نموده است اقدام محيطی زیست

، فراسامانه هوشمند اندازه گيری و مدیریت انرژی، 6931در سال  گیري و مديريت انرژي: هفراسامانه هوشمند انداز

هزار کنتور هوشند برای مشترکين صنعتی  999های اقتصاد مقاومتی در قالب نصب باقيمانده پروژه در قالب برنامه

رات ساختاری صورت پذیرفته در های آب کشاورزی به وزارت نيرو تکليف گردید که با توجه به تغييدیماندی و چاه

وری انرژی برق )ساتبا(، شرکت توانير های تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی ایران )سابا( و تشکيل سازمان انرژیسازمان بهره

به عنوان مجری برای ادامه کار تعيين گردید. با توجه به گسترش طرح به کل کشور در برنامه اقتصاد مقاومتی و با در 

های توزیع موضوع قراردادهای فاز ناحيه تقسيم شده است، شرکت 0این که در فاز اول طرح فهام کشور به  نظر گرفتن

های توزیع همجوار خود را بر عهده دارند. اهم دهی با سایر شرکتاول فهام به عنوان مراکز داده )ميزبان(، وظيفه سرویس

 به شرح زیر بوده است: 6931اقدامات انجام شده در سال 

های توزیع تهران، مشهد، اهواز، گانه کشور به مرکزیت شرکت 0قرارداد جهت اجرای طرح فهام در مناطق  –

 های توزیع تحویل داده شد،کنتور جهت نصب به شرکت 639861زنجان و بوشهر منعقد گردید و در مجموع 

دیده است و از ابتدای کنتور هوشمند با لحاظ اولویت مشترکين بزرگ نصب گر 86169تعداد  6931در سال  –

 کنتور هوشمند نصب شده است، 686909پروژه تعداد 

 96076های آب نصب شد و از ابتدای پروژه تعداد کنتور هوشمند بر روی چاه 68817تعداد  6931در سال  –

 های آب کشاورزی نصب گردیده است،کنتور هوشمند نصب شده برق )فهام( بر روی چاه

های مشهد، زنجان، بوشهر، اهواز و تهران تجهيز و مشترك در شهرستان 6099999مرکز کنترل با ظرفيت  0 –

 اندازی شده است،راه

 ارسال برنامه اجرایی و اخذ تأئيدیه معاونت امور برق و انرژی وزارت نيرو، –

 کشور،های کشاورزی ریزی کشور برای توسعه طرح به کليه مشترکين دیماندی چاهاخذ مجوز سازمان مدیریت و برنامه –
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 های توزیع آغاز شد،های توزیع به پيمانکاران ابالغ و عمليات نصب در همه شرکتاجرای طرح برای همه شرکت –

 اخذ برخی مجوزها از سازمان برنامه و بودجه،  –

 ، GPRSهزار سيم کارت  499هماهنگی با همراه اول و ایرانسل جهت تأمين  –

 های کشاورزی،و وصل کنتورهای چاهاخذ مجوزهای الزم برای فعال نمودن امکان قطع  –

 های توزیع به اطالعات و ارتباط با سيستم صدور صورتحساب،هماهنگی جهت ایجاد دسترسی شرکت –

های توزیع های فيبر نوری صنعت برق برای ارتباط شرکتهماهنگی جهت استفاده از شبکه دولت و زیرساخت –

 به مراکز فهام،

 مراکز، های دسترسی بهپيگيری رفع محدودیت –

 های توزیع،ارائه آموزش نرم افزارهای کاربردی طرح ذخيره عملياتی به کاربران شرکت –

 تدوین دستورالعمل نگهداری و پشتيبانی مراکز داده فهام و برگزاری جلسات با حضور ذینفعان. –

های چاهکنتور هوشمند  96043کنتور هوشمند،  686909توان به نصب از مهمترین دستاوردهای این طرح می

مگاوات، کاهش تلفات فنی و غير فنی ناشی از اجرای طرح  6999کشاورزی، کاهش پيک بار شبکه به ميزان 

گيگاوات ساعت در سال اشاره نمود. برآورد  079هزار کنتور هوشمند )طرح فهام(  409هوشمندسازی شبکه با نصب 

 رفيت اشتغال فراهم گردد.نفر ظ 6999هزار کنتور هوشمند حداقل حدود  499شود با نصب می

های این طرح، تغيير دستگاه اجرایی از ساتبا به توانير، عدم وجود بستر ارتباطی مناسب از مهمترین موانع و چالش

های توزیع همجوار، تعيين تکليف بودجه پنج شرکت توزیع ميزبان مراکز داده فهام، تأخير در گانه و شرکت 0بين مراکز 

های ارتباطی توسط های توزیع و احتمال قطع سرویساز طرف شرکت APNو سرویس  GPRSهای پرداخت هزینه

 ایرانسل و همراه اول.

سازی مصرف سوخت در سال شرکت بهينه سازي تأمین و عرضه انرژي در صنايع نفت، گاز و پتروشیمی:بهینه

ق نفت خيز جنوب، ایستگاه تقویت فشار های پمپاژ مناطسازی مصرف انرژی در ایستگاهاقداماتی در خصوص بهينه 6931

گاز کنگان در شرکت ملی نفت مناطق مرکزی، طرح پيشنهادی واحدهای پتروشيمی، طرح افزایش کارایی مصرف انرژی 

های نفت و گاز های صنعت نفت، و بازیابی گازهای ارسالی به مشعل )فلر( و تبدیل آن به برق در شرکتدر سایر مجموعه

 و مناطق نفت خيز جنوب، انجام داده است. پارس، نفت مرکزی

 

 مديريت و مصرف بار در سمت تقاضا  -3-13-1

شهریور )ایام اوج  60خرداد الی  60به ویژه در بازه زمانی  6931اقدامات انجام شده توسط شرکت توانير در سال 

رق بوده است. پایداری و قابليت ای و توزیع نيروی بهای برق منطقهبار در شبکه سراسری( جهت اقدام در سطح شرکت

ترین نتایج این اقدامات بوده است. دیماند کاهش یافته در روز پيک اطمينان شبکه سراسری در زمان اوج بار از مهم
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 ها و اقدامات عبارتنداز:مگاوات بوده است. این برنامه 9199ها در اثر اجرای این برنامه 6931شبکه سراسری در سال 

شهریور در  60خرداد الی  60اند در بازه زمانی عملياتی: در این برنامه، مشترکين متعهد شدهبرنامه ذخيره  –

درصد از دیماند مصرفی خود را با ابالغ قبلی  60صورت نياز شبکه سراسری برای کنترل بار مصرفی، حداقل 

ت خود عمل نموده ساعت همکاری داشتند و مشترکينی که به تعهدا 699کاهش دهند. این مشترکين حداکثر 

بودند، مشمول پاداش اعالم آمادگی و پاداش همکاری با توجه به مقدار درصد کاهش و ساعات کاهش شدند. 

کيلووات به باال امکان مشارکت در این برنامه را داشتند. دیماند کاهش  699کليه مشترکين با دیماند مصرفی 

 مگاوات بوده است. 6636اجرای این برنامه در اثر  6931یافته در روز پيک شبکه سراسری در سال 

ریزی های زیر بوده است: کاهش بار برنامهریزی شده صنایع: این برنامه شامل برنامهبرنامه کاهش/ قطع بار برنامه –

جایی ساعته )تعطيالت و تعميرات( و جابه 64ریزی شده شده در ساعات اوج بار، کاهش / قطع بار برنامه

ز جمعه به یکی از روزهای کاری هفته. دیماند کاهش یافته در روز پيک شبکه سراسری در تعطيلی هفته از رو

 مگاوات بوده است. 079در اثر اجرای این برنامه  6931سال 

ریزی شده مشترکين کشاورزی: در این برنامه مشترکين دارای چاه آب در صورت برنامه کاهش / قطع بار برنامه –

اعت در روز مشمول بخشودگی هزینه برق مصرفی و پاداش مطابق با ضوابط س 4قطع پمپ آب خود به مدت 

درصد پاداش بيشتر دریافت  69اند. مشترکين دارای چاه آب در صورت مشارکت در مرداد ماه مربوطه گردیده

 درصدی از بار مصرفی خود در بازه ساعات پيک و 69اند و در دو برنامه دیگر مشترکين با کاهش حداقل نموده

روز کاری متوالی مشمول پاداش گردیدند. دیماند کاهش یافته در روز پيک شبکه سراسری در سال  0حداقل 

 مگاوات بوده است. 6080در اثر اجرای این برنامه  6931

ریزی شده مشترکين عمومی و سایر مصارف: شرایط مشارکت در این برنامه بدین شرح برنامه کاهش بار برنامه –

زمانی اجرای برنامه از ابتدای خرداد الی انتهای شهریور ماه بوده، مشترك باید در این برنامه در بوده است: بازه 

روز کاری متوالی  0درصد از بار مصرفی خود را کاهش دهد و حداقل زمان همکاری  69ساعات پيک حداقل 

ی برنامه کاهش بار در اثر اجرا 6931بوده است. دیماند کاهش یافته در روز پيک شبکه سراسری در سال 

 مگاوات بوده است. 9و  69ریزی شده مشترکين عمومی و سایر مصارف به ترتيب برنامه

های گازطبيعی فشرده: در این برنامه، مشترك با قطع بار خود به مدت ریزی شده ایستگاهبرنامه قطع بار برنامه –

امه عبارتست از: بازه زمانی مشارکت از ساعت در ساعات پيک اقدام به مشارکت نموده است. شرایط این برن 6

 روز کاری بوده است.   0ابتدای تير الی انتهای مردادماه بوده و حداقل بازه زمانی قابل قبول 

برنامه استفاده از مولدهای خود تأمين / اضطراری: در این برنامه مشترکين دارای مولد اضطراری با استفاده از  –

نه روز اقدام به انتقال بار مصرفی خود بر روی مولد و یا تزریق توان توليدی ساعت از شبا 66مولدهای خود در 

اند. با توجه به نوع سوخت مولد و ساعات تزریق / مصرف توان توليدی مولد این به شبکه سراسری اقدام نموده
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 60خرداد الی  60 های زمانی برنامه ازمشترکين مشمول دریافت پاداش شدند. شرایط این برنامه عبارتنداز: بازه

ساعت. دیماند کاهش یافته در روز  099شهریورماه، کارکرد مولد فقط در روزهای کاری و حدکثر ساعت کارکرد 

 مگاوات بوده است. 699در اثر اجرای برنامه  6931پيک شبکه سراسری در سال 

های برق سطح شرکت در TOU، برنامه 6931: در سال  (TOU)اسخ گویی بار زمان استفادهاجرای برنامه پ –

ای و توزیع نيروی برق اجرا شد. در این راستا اقداماتی نظير ابالغ تنظيم ساعات کنتور مشترکين منطقه

های خرداد تا مهرماه و ساعت پيک در ماه 1دیماندی یک و باالی یک مگاوات با توجه به شرایط شبکه، تنظيم 

 رسانی به مشترك صورت گرفت.اطالع

 

 زش و آگاه سازي آمو -9-13-1

های آتی با به شرح زیر بوده است: این اقدامات برای سال 6931اقدامات انجام شده توسط وزارت نيرو در سال 

 سازی مصرف ادامه دارد.های بهينهتوجه به تغيير فناوری در لوازم اداری و روش

 دار.انوان خانهسازی مدیریت مصرف برای بانوان شاغل در ادارات و باطالع رسانی و فرهنگ –

 سازی مصرف برق ویژه دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور.سازی و آموزش مبانی و راهکارهای بهينهفرهنگ –

های مختلف اداری، فضای های آموزشی، استفاده از بنرها و بيلبردهای تبليغاتی، سایتبرگزاری سمينارها و دوره –

های های کثيراالنتشار و مجالت پر مخاطب، حضور گروه، روزنامهمجازی، صدا و سيمای ملی و مراکز استانی

 آموزشی در مراکز پر تردد و  غيره.

های ملی دانشگاهی مدیریت سمت ها و پروژههای تحقيقاتی، مطالعاتی و آموزشی، حمایت از طرحانجام پروژه –

 های متعدد.حضور در کنفرانسسازی مصرف انرژی، های متناسب با اهداف بهينهتقاضا، شرکت در نمایشگاه

های آموزش عمومی و تخصصی برگزاری دورهريزي و اقتصاد کالن برق و انرژي وزارت نیرو: هاي دفتر برنامه پروژه

های خدمات انرژی در مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی در صنعت مدیریت انرژی برای مدیران انرژی صنایع و شرکت

 (. 6931تا پایان سال  نفر آموزش گيرنده 4836)تعداد 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انرژی ترازنامه جداول   -1-11-1

 )برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام( 

 )برحسب میلیون تن معادل نفت خام( 

 )سهم و رشد( 

 های عمده اقتصاد انرژیروند شاخص  -2-11-1

 جداول نفت  -3-11-1

 گازطبیعي جداول   -4-11-1

 برقجداول   -5-11-1

 سنگزغالجداول   -6-11-1

 های تجدیدپذیرانرژی جداول  -7-11-1

 جداول انرژی و محیط زیست   -8-11-1

 ای انرژیضنه سازی عرضه و تقایجداول به -9-11-1

 

 

 

 

 

 

 ایراندر  انرژیبخش آمارهای جداول  -11-1
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  های انرژی ایران به تفکیک هر یک از حامل ساالنه تراز انرژی  -

 سری زماني عرضه انرژی اولیه و کل مصرف نهایي   -

 هارف نهایي به تفکیک بخشسری زماني کل مص  -

 های انرژیسری زماني کل مصرف نهایي به تفکیک حامل  -

 

 
 انرژیجداول ترازنامه   -1-11-1

 )برحسب میلیون بشکه معادل نفت خام(
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 کل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-1جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 (1)نفت خام شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

زغال 

 سنگ

محصوالت 

 سنگزغال

منابع 

تجديدپذير 

 (2)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 کل انرژي  برق

 2443.8 - 0.13 4.3 5.6 - 5.6 863.1 - 1565.1 توليد 

(3) واردات
 8.6 71.0 36.5 0.1 2.8 - - - 1.2 120.1 

(4) صادرات
-856.1 -110.0 -42.7 -0.1 ◊ - - - -3.6 -1012.6 

           المللي :سوخت هاي بين

 25.6- - - - - - - - 25.6- - ها  کشتي   -

 8.7- - - - - - - - 8.7- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماري

-16.6 32.0 - 2.0 -1.8 - - - - 15.5 

 1532.5 2.4- 0.13 4.3 5.6 1.0 7.6 856.8 41.3- 700.9 عرضه کل انرژي اوليه 

           

 0.4- - - - - - - - 61.3 61.7- (5) انتقاالت

 12.2- - - - - - - - 618.5 630.7- هاي نفتپااليشگاه

 244.7- 130.2 0.13- 4.3- ◊ 1.3- - 273.4- 95.7- - هانيروگاه

 1.4- - - - - 5.6 7.0- - - - واحدهاي کك سازي 

 2.5- - - - - 2.5- - - - - واحدهاي کوره بلند 

مصارف بخش انرژي و 

 انتقال و توزيع  تلفات

-8.4 -14.1 
(6)

-63.7 - -1.4 - - - -26.5 -114.1 

           

 1157.2 101.3 - - 5.6 1.5 0.5 519.7 528.7 - کل مصرف نهايي 

           

 430.5 52.0 - - 5.6 - 0.1 296.6 76.3 - خانگي، عمومي و تجاري

 353.3 32.7 - - 5.6 - 0.1 260.8 54.1 - خانگي    -

 77.2 19.3 - - - - - 35.8 22.2 - تجاري و عمومي    -

 258.5 34.3 - - - 0.2 - 159.0 65.0 - صنعت

 298.1 0.2 - - - - - 21.7 276.2 - حمل و نقل

 43.3 12.6 - - - - - 2.5 28.2 - کشاورزي

 2.2 2.2 - - - - - - - - ساير مصارف

 124.5 - - - - 1.2 0.5 39.9 82.9 - مصارف غيرانرژي 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز میوشيمی( شامل صادرات گاز مایع پتر4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میگاههای نفت، گاز و ایست( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 کل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-2جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 (1)نفت خام شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

زغال 

 سنگ

محصوالت 

 سنگزغال

منابع 

تجديدپذير 

 (2)قابل احتراق

 انرژي 

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 کل انرژي  برق

 2507.2 - 0.10 5.6 5.7 - 5.3 906.7 - 1583.9 توليد 

(3) واردات
 19.6 51.3 56.7 0.2 5.3 - - - 1.8 135.0 

(4) صادرات
-890.8 -127.7 -53.5 -0.6 ◊ - - - -3.9 -1076.4 

           المللي :سوخت هاي بين

 17.5- - - - - - - - 17.5- - ها  کشتي   -

 9.0- - - - - - - - 9.0- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماري

-2.7 -8.6 ◊ 1.4 -4.0 - - - - -13.8 

 1525.5 2.2- 0.10 5.6 5.7 1.3 6.4 909.8 111.4- 710.1 عرضه کل انرژي اوليه 

           

 2.9 - - - - - - - 66.5 63.6- (5) انتقاالت

 22.9- - - - - - - - 614.2 637.1- هاي نفتپااليشگاه

 250.0- 137.0 0.10- 5.6- 0.1- 1.2- - 282.8- 97.2- - هانيروگاه

 1.2- - - - - 4.8 5.9- - - - واحدهاي کك سازي 

 2.0- - - - - 2.0- - - - - واحدهاي کوره بلند 

مصارف بخش انرژي و 

  انتقال و توزيع تلفات

-9.3 -14.2 
(6)

-67.2 - -1.5 - - - -25.4 -117.7 

           

 1134.6 109.4 - - 5.6 1.4 0.5 559.9 457.9 - کل مصرف نهايي 

           

 421.3 55.8 - - 5.6 - 0.1 294.8 65.0 - خانگي، عمومي و تجاري

 343.1 35.8 - - 5.6 - 0.1 257.5 44.1 - خانگي    -

 78.2 20.0 - - - - - 37.3 20.8 - ومي تجاري و عم   -

 281.5 37.1 - - - 0.1 - 187.2 57.2 - صنعت

 283.7 0.2 - - - - - 34.9 248.6 - حمل و نقل

 45.5 14.2 - - - - - 3.0 28.3 - کشاورزي

 2.1 2.1 - - - - - - - - ساير مصارف

 100.6 - - - - 1.3 0.4 40.0 58.9 - مصارف غيرانرژي 

 گردد. مل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می( شا6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 اردات فرض گردیده است.   مصرف این محصول معادل و
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاهشامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه( 1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  65

 

 کل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-8جدول )
)میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگالت زغالمحصو زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 5.7 947.8 - 1572.9 توليد 

(3) واردات
18.0 13.8 74.4 0.1 5.8 

(4) صادرات
 -882.0 -136.5 -59.7 -1.5 ◊ 

  المللی :سوخت های بين
       

 - - - 16.4- - ها  كشتی   -

 - - - 8.4- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

21.1 23.0 - 1.4 -2.6 

 3.2 5.7 962.5 124.5- 730.1 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 67.2 60.7- (5) انتقاالت

 - - - 631.1 655.1- های نفتپااليشگاه

 1.4- - 245.1- 140.4- - هانيروگاه

 3.9 5.2- - - - واحدهای كك سازی 

 2.4- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 تقال و توزيع ان

-14.3 -14.4 
(6)

 -65.3 - -1.4 

      

 1.9 0.5 652.1 419.0 - کل مصرف نهايي 

 - 0.1 318.1 55.5 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 277.5 42.2 - خانگی    -

 - - 40.6 13.3 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 209.0 38.2 - صنعت

 - - 39.3 248.7 - حمل و نقل

 - - 3.9 24.3 - یكشاورز

 - - - - - ساير مصارف

 1.8 0.4 81.8 52.3 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقنيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  صات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشخبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 .. ادامه.کل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-8جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 2540.2 - 0.6 0.13 7.1 5.9 توليد 

 114.3 2.1 - - - - واردات

 1084.8- 5.1- - - - - صادرات

        المللی :سوخت های بين

 16.4- - - - - - ها  كشتی   -

 8.4- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

- - - - - 43.0 

 1587.9 2.9- 0.6 0.13 7.1 5.9 عرضه کل انرژي اوليه 

 6.5 - - - - - (5) انتقاالت

 24.0- - - - - - های نفتپااليشگاه

 253.7- 141.2 0.6- 0.13- 7.1- 0.1- هانيروگاه

 1.3- - - - - - احدهای كك سازی و

 2.4- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -26.8 -122.3 

       

 1190.7 111.4 - - - 5.9 کل مصرف نهايي 

 430.2 50.7 - - - 5.9 خانگی، عمومی و تجاری

 359.0 33.4 - - - 5.9 خانگی    -

 71.2 17.3 - - - - تجاری و عمومی    -

 287.9 40.7 - - - - صنعت

 288.2 0.2 - - - - حمل و نقل

 45.8 17.7 - - - - كشاورزی

 2.2 2.2 - - - - ساير مصارف

 136.3 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. امد و بيوگاز می( شامل بيوماس ج6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.و ميعانات گازی نيز می ها و صادرات مایعات( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.ل ژنراتورها نيز میهای تقویت فشار و دیزهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  69

 

 کل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-4جدول )
)میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 5.1 988.5 - 1187.2 توليد 

(3) واردات
 7.0 5.7 29.4 0.4 4.0 

(4) صادرات
 -481.8 -92.0 -58.7 -1.6 ◊ 

      المللی :سوخت های بين

 - - - 14.0- - ها  كشتی   -

 - - - 8.3- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

22.4 -15.0 -3.0 0.6 -0.9 

 3.1 4.5 956.2 123.7- 734.8 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 55.6 58.7- (5) انتقاالت

 - - - 656.4 664.6- های نفتپااليشگاه

 1.4- - 256.4- 147.3- - هانيروگاه

 2.9 3.7- - - - واحدهای كك سازی 

 1.7- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

-11.4 -17.6 
(6)

 -68.6 - -1.2 

      

 1.7 0.8 631.2 423.5 - کل مصرف نهايي 

 - 0.1 290.2 53.3 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 252.8 39.2 - خانگی    -

 - - 37.4 14.1 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 221.8 39.1 - صنعت

 - - 43.6 257.1 - حمل و نقل

 - - 4.8 24.1 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 1.7 0.7 70.8 49.9 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 عادل واردات فرض گردیده است.   مصرف این محصول م
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 .  گيردها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

67 

 ... ادامهکل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-4جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 2199.9 - 3.3 0.12 7.3 8.4 توليد 

 48.7 2.3 - - - ◊ واردات

 640.6- 6.5- - - - ◊ صادرات

       المللی :سوخت های بين

 14.0- - - - - - ها  كشتی   -

 8.3- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

- - - - - 4.0 

 1589.8 4.2- 3.3 0.12 7.3 8.4 عرضه کل انرژي اوليه 

 3.1- - - - - - (5) انتقاالت

 8.2- - - - - - های نفتپااليشگاه

 266.3- 149.5 3.3- 0.12- 7.3- 0.1- هانيروگاه

 0.8- - - - - - واحدهای كك سازی 

 1.7- - - - - - واحدهای كوره بلند 

ژی و تلفات مصارف بخش انر

 انتقال و توزيع 

- - - - -28.1 -126.9 

       

 1182.8 117.2 - - - 8.3 کل مصرف نهايي 

 405.9 54.0 - - - 8.3 خانگی، عمومی و تجاری

 336.5 36.1 - - - 8.3 خانگی    -

 69.4 17.9 - - - - تجاری و عمومی    -

 303.4 42.3 - - - - صنعت

 300.9 0.2 - - - - حمل و نقل

 47.6 18.6 - - - - كشاورزی

 2.1 2.1 - - - - ساير مصارف

 123.0 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دلينيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ه دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا ببندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  68

 

 کل کشور  1812ي سال ( : تراز انرژ1-5جدول )
)میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 5.1 993.2 - 1183.0 توليد 

(3) واردات
7.1 12.6 33.8 0.2 4.0 

(4) صادرات
 -445.4 -134.1 -58.5 -1.5 ◊ 

      المللی :سوخت های بين

 - - - 22.3- - ا ه كشتی   -

 - - - 8.6- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

15.5 54.3 -4.7 3.3 -2.1 

 1.8 7.2 963.9 98.1- 760.2 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 63.4 60.4- (5) انتقاالت

 - - - 670.1 684.1- های نفتپااليشگاه

 1.6- - 230.9- 180.9- - هانيروگاه

 5.3 6.6- -  - واحدهای كك سازی 

 1.8- - -  - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

-15.6 -20.3 
(6)

 -70.1 - -1.2 

      

 2.6 0.5 663.0 434.1 - کل مصرف نهايي 

 - 0.1 322.3 51.4 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 281.6 37.4 - خانگی    -

 - - 40.8 14.0 - تجاری و عمومی    -

 0.7 - 227.8 35.3 - صنعت

 - - 42.0 268.8 - حمل و نقل

 - - 6.6 23.5 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 1.9 0.5 64.2 55.0 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. مد و بيوگاز می( شامل بيوماس جا6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.و ميعانات گازی نيز میها و صادرات مایعات ( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.ژنراتورها نيز می های تقویت فشار و دیزلهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 ... ادامهکل کشور  1812( : تراز انرژي سال 1-5جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 2206.7 - 8.1 0.2 8.6 8.4 توليد 

 60.0 2.2 - - - ◊ واردات

 646.3- 6.8- - - - ◊ صادرات

       المللی :سوخت های بين

 22.3- - - - - - ها  كشتی   -

 8.6- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

- - - - -0.1 66.2 

 1655.6 4.7- 8.1 0.2 8.6 8.4 عرضه کل انرژي اوليه 

 3.0 - - - - - (5) انتقاالت

 14.1- - - - - - های نفتپااليشگاه

 276.0- 154.3 8.1- 0.2- 8.6- 0.1- هانيروگاه

 1.3- - - - - - واحدهای كك سازی 

 1.8- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -29.3 -136.4 

       

 1228.9 120.3 - - - 8.3 کل مصرف نهايي 

 438.4 56.2 - - - 8.3 خانگی، عمومی و تجاری

 365.3 37.9 - - - 8.3 خانگی    -

 73.1 18.4 - - - - تجاری و عمومی    -

 306.1 42.2 - - - - صنعت

 311.0 0.2 - - - - حمل و نقل

 49.6 19.5 - - - - كشاورزی

 2.2 2.2 - - - - ساير مصارف

 121.6 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 رف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   مص
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  133

 

 کل کشور  1818( : تراز انرژي سال 1-6جدول )
)میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ ازطبيعيگ هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 5.3 1125.2 - 1212.3 توليد 

(3) واردات
 7.7 16.0 47.4 0.7 2.0 

(4) صادرات
 -472.5 -106.3 -61.1 -1.0 ◊ 

      المللی :سوخت های بين

 - - - 26.6- - ها  كشتی   -

 - - - 9.3- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 ف آماریشده و اختال

-1.4 -17.9 -9.5 3.7 1.1 

 3.0 8.6 1102.0 144.1- 746.1 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 76.0 85.5- (5) انتقاالت

 - - - 643.2 659.9- های نفتپااليشگاه

 1.8- - 316.1- 125.2- - هانيروگاه

 6.2 7.9- - - - واحدهای كك سازی 

 2.6- - - - - واحدهای كوره بلند 

رف بخش انرژی و تلفات مصا

 انتقال و توزيع 

-0.8 -19.7 
(6)

 -80.0 - -1.5 

      

 3.4 0.8 706.0 430.2 - کل مصرف نهايي 

 - 0.1 327.6 45.3 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 285.8 34.2 - خانگی    -

 - - 41.8 11.1 - تجاری و عمومی    -

 1.0 - 241.4 35.5 - صنعت

 - - 44.5 271.0 - حمل و نقل

 - - 8.5 21.1 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 2.3 0.7 83.9 57.4 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEدليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  
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 ... ادامهکل کشور  1818رژي سال ( : تراز ان1-6جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 2367.5 - 8.0 0.11 8.2 8.5 توليد 

 76.1 2.2 - - - ◊ واردات

 646.5- 5.7- - - - ◊ صادرات

       المللی :سوخت های بين

 26.6- - - - - - ها  كشتی   -

 9.3- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

- - - - -0.4 -24.5 

 1763.6 3.9- 8.0 0.11 8.2 8.5 عرضه کل انرژي اوليه 

 9.5- - - - - - (5) انتقاالت

 16.6- - - - - - های نفتپااليشگاه

 298.1- 161.4 8.0- 0.11- 8.2- 0.1- هانيروگاه

 1.7- - - - - - واحدهای كك سازی 

 2.6- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -27.2 -129.1 

       

 1279.0 130.3 - - - 8.4 کل مصرف نهايي 

 443.9 62.5 - - - 8.4 خانگی، عمومی و تجاری

 370.3 41.8 - - - 8.4 خانگی    -

 73.6 20.7 - - - - تجاری و عمومی    -

 322.5 44.6 - - - - صنعت

 315.7 0.2 - - - - حمل و نقل

 50.3 20.7 - - - - كشاورزی

 2.3 2.3 - - - - ساير مصارف

 144.4 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز میوشيمی( شامل صادرات گاز مایع پتر4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میگاههای نفت، گاز و ایست( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  132

 

 کل کشور  1814( : تراز انرژي سال 1-7جدول )
)میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 5.9 1186.6 - 1201.3 توليد 

(3) واردات
 7.9 21.7 57.1 1.9 1.4 

(4) صادرات
 -491.0 -155.8 -54.0 -0.9 -0.1 

  المللی :سوخت های بين
 

 
      

 - - - 34.3- - ها  كشتی   -

 - - - 9.6- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

-21.3 -26.7 -14.0 2.2 0.5 

 1.9 9.2 1175.8 204.5- 696.9 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 91.1 58.2- (5) انتقاالت

 - - - 624.8 638.5- های نفتپااليشگاه

 1.6- - 368.1- 85.2- - هانيروگاه

 6.4 7.9- - - - واحدهای كك سازی 

 2.0- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

-0.3 -16.7 
(6)

 -90.4 - -1.5 

      

 3.2 1.3 717.3 409.6 - کل مصرف نهايي 

 - 0.1 337.1 42.1 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 293.4 32.0 - خانگی    -

 - - 43.7 10.0 - تجاری و عمومی    -

 1.3 - 235.0 25.3 - صنعت

 - - 46.7 257.9 - حمل و نقل

 - - 10.3 19.8 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 1.9 1.2 88.1 64.6 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   پتروشريمی  ها ودر پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  
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 ... ادامهکل کشور  1814( : تراز انرژي سال 1-7جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 2415.9 - 5.2 0.1 8.3 8.5 توليد 

 92.5 2.4 - - - ◊ واردات

 705.7- 4.0- - - - ◊ صادرات

       المللی :سوخت های بين

 34.3- - - - - - ها  كشتی   -

 9.6- - - - - - هواپيماها    -

 در ذخاير ايجاد تغيير

 شده و اختالف آماری

- - - - -0.5 -59.6 

 1699.3 2.0- 5.2 0.1 8.3 8.5 عرضه کل انرژي اوليه 

 33.0 - - - - - (5) انتقاالت

 13.7- - - - - - های نفتپااليشگاه

 303.5- 165.0 5.2- 0.1- 8.3- 0.1- هانيروگاه

 1.5- - - - - - واحدهای كك سازی 

 2.0- - - - - - وره بلند واحدهای ك

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -26.1 -134.9 

       

 1276.6 136.9 - - - 8.4 کل مصرف نهايي 

 455.2 67.6 - - - 8.4 خانگی، عمومی و تجاری

 378.6 44.7 - - - 8.4 خانگی    -

 76.6 22.9 - - - - تجاری و عمومی    -

 306.9 45.4 - - - - صنعت

 304.9 0.3 - - - - حمل و نقل

 51.4 21.2 - - - - كشاورزی

 2.4 2.4 - - - - ساير مصارف

 155.8 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآوردهر نتيجه طبقه( انتقاالت د0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
 باشند. می 90/9 مقادیر کمتر از 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  135

 

 کل کشور  1815( : تراز انرژي سال 1-1جدول )
)میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 6.5 1293.1 - 1572.5 توليد 

(3) واردات
 8.2 25.7 37.0 1.6 0.1 

(4) صادرات
 -926.2 -257.8 -57.1 -0.5 ◊ 

  المللی :سوخت های بين
-
 

-
   

 - - - 14.9- - ها  كشتی   -

 - - - 10.8- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

56.2 45.8 
(5)

 -13.5 1.9 1.1 

 1.2 9.6 1239.5 212.0- 710.7 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 102.4 68.3- (5) انتقاالت

 - - - 625.2 640.6- نفتهای پااليشگاه

 1.6- - 389.2- 67.0- - هانيروگاه

 6.7 8.0- - - - واحدهای كك سازی 

 2.1- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

-1.8 -18.7 
(6)

 -101.4 - -1.4 

      

 2.8 1.6 768.9 429.8 - کل مصرف نهايي 

 - 0.1 364.9 38.2 - اریخانگی، عمومی و تج

 - 0.1 317.1 30.7 - خانگی    -

 - - 47.8 7.6 - تجاری و عمومی    -

 1.3 - 252.3 24.2 - صنعت

 - - 48.2 272.9 - حمل و نقل

 - - 12.4 20.9 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 1.5 1.5 91.0 73.6 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. انات گازی و مواد افزودنی می( شامل نفت خام، مایعات و ميع6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاهالیشگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پا1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از                                                           



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  
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 ... ادامه کل کشور  1815( : تراز انرژي سال 1-1جدول )
 )میلیون بشکه معادل نفت خام(

 شرح
تجديدپذير منابع 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 2902.2 - 11.8 0.15 9.7 8.5 توليد 

 75.2 2.5 - - - ◊ واردات

 1245.6- 3.9- - - - ◊ صادرات

       المللی :سوخت های بين

 14.9- - - - - - ها  كشتی   -

 10.8- - - - - - هواپيماها    -

 ذخاير ايجاد تغيير در

 شده و اختالف آماری

◊ - - - -0.2 91.3 

 1797.4 1.6- 11.8 0.15 9.7 8.5 عرضه کل انرژي اوليه 

 34.0 - - - - - (5) انتقاالت

 15.4- - - - - - های نفتپااليشگاه

 309.7- 170.0 11.8- 0.15- 9.7- 0.1- هانيروگاه

 1.3- - - - - - واحدهای كك سازی 

 2.1- - - - - - وره بلند واحدهای ك

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -26.7 -149.9 

       

 1353.1 141.7 - - - 8.4 کل مصرف نهايي 

 481.5 69.9 - - - 8.4 خانگی، عمومی و تجاری

 402.3 46.1 - - - 8.4 خانگی    -

 79.2 23.8 - - - - تجاری و عمومی    -

 325.2 47.4 - - - - صنعت

 321.4 0.3 - - - - حمل و نقل

 54.6 21.3 - - - - كشاورزی

 2.8 2.8 - - - - ساير مصارف

 167.7 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآوردهر نتيجه طبقه( انتقاالت د0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
 باشند. می 90/9 مقادیر کمتر از                                                     



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  139

 

 کل کشور  1816( : تراز انرژي سال 1-1جدول )
)میلیون بشکه معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 7.6 1392.9 - 1629.0 توليد 

(3) واردات
 8.3 26.6 24.3 1.8 0.5 

(4) صادرات
 -895.6 -233.9 -83.3 -0.3 -0.2 

      المللی :سوخت های بين

 - - - 10.4- - ها  كشتی   -

 - - - 11.5- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

-9.6 -8.4 -16.9 1.3 1.4 

 1.7 10.3 1317.0 237.5- 732.1 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 95.6 64.4- (5) انتقاالت

 - - - 648.1 666.3- های نفتپااليشگاه

 2.1- - 437.1- 55.2- - هانيروگاه

 7.4 8.5- - - - واحدهای كك سازی 

 2.0- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

-1.4 -16.3 
(6)

 -116.1 - -1.4 

      

 3.5 1.8 763.8 434.7 - نهايي  کل مصرف

 - 0.1 345.0 36.0 - خانگی، عمومی و تجاری

 - 0.1 298.9 29.0 - خانگی    -

 - - 46.1 6.9 - تجاری و عمومی    -

 1.4 - 262.3 24.7 - صنعت

 - - 48.4 282.1 - حمل و نقل

 - - 13.9 21.8 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 2.1 1.7 94.2 70.1 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
ن هرا، ميرزا  ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  دیگر صورت می ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآوردهبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از                                                           
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  .. ادامه .كل كشور  1396) : تراز انرژي سال 1-9جدول (
  (ميليون بشكه معادل نفت خام)

  شرح
منابع تجديدپذير

 )2(قابل احتراق
 آبي

خورشيدي و 
 بادي

 كل انرژي  برق ايهسته

 3060.6 - 13.3 0.2 9.1 8.5 توليد

 63.8 2.3 - - - - واردات

 1218.2- 4.8- - - - ◊ صادرات

        المللي :سوخت هاي بين

 10.4- - - - - -  ها  كشتي  -

 11.5- - - - - -  هواپيماها   -

  تغيير در ذخاير ايجاد
  شده و اختالف آماري

◊ - - - - -32.5 

 1851.9 2.7- 13.3 0.2 9.1 8.5  عرضه كل انرژي اوليه 

 31.2 - - - - -  )5(انتقاالت

 18.1- - - - - -  هاي نفتپااليشگاه

 335.9- 181.3 13.3- 0.2- 9.1- 0.1-  هانيروگاه

 1.2- - - - - -  واحدهاي كك سازي 

 2.0- - - - - -  واحدهاي كوره بلند 

مصارف بخش انرژي و تلفات 
  انتقال و توزيع 

- - - - -27.3 -162.4 

       

 1363.5 151.3 - - - 8.4  كل مصرف نهايي 

 463.7 74.3 - - - 8.4  خانگي، عمومي و تجاري

 385.3 49.0 - - - 8.4  خانگي   -

 78.4 25.3 - - - -  تجاري و عمومي  -

 339.3 50.8 - - - - صنعت

 330.8 0.3 - - - -  حمل و نقل

 58.6 22.9 - - - -  كشاورزي

 2.9 2.9 - - - -  ساير مصارف

 168.1 - - - - -  مصارف غيرانرژي 

  گردد. ) شامل نفت خام، مايعات و ميعانات گازي و مواد افزودني مي1
  گردد. جامد و بيوگاز مي ) شامل بيوماس2
هـا، ميـزان   ها و پتروشيميدر پااليشگاه MTBEگردد. الزم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات نيز مي MTBE) شامل واردات 3

  مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.  
  شود.ات و ميعانات گازي نيز ميها و صادرات مايع) شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي4
  گيرد. ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر صورت ميبندي مجدد فرآورده) انتقاالت در نتيجه طبقه5
  گردد.يزل ژنراتورها نيز ميهاي تقويت فشار و دهاي نفت، گاز و ايستگاه) شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه6
  باشند. مي 05/0مقادير كمتر از                                                      
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 هاي عمده اقتصاد انرژي روند شاخص  ( : اطالعات عمومي ـ1-11جدول )

 1811 1811 1811 1811 شرح

     هاي اقتصاد انرژي: شاخص  -1

 جمعيت کل کشور 

 ر()هزار نف

73245.2 74190.1 75149.7 76075.0 

 (  1) توليد ناخالص داخلي

 )ميليارد ريال(

5840800.4 6175274.2 6364368.6 5873423.5 

 عرضه انرژي اوليه 

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

1532.5 1525.5 1587.9 1589.8 

 کل مصرف نهايي انرژي 

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

1032.6 1034.0 1054.4 1059.8 

  (2) کل مصرف نهايي

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

1157.2 1134.6 1190.7 1182.8 

 توليد برق کل کشور 

 ساعت( )ميليون كيلووات

221370.0 232958.9 240051.6 254275.1 

 

 هاي سرانه:  شاخص  -2

 توليد ناخالص داخلي 

 )هزار ريال(

 

 

79743.1 

 

 

83235.8 

 

 

84689.2 

 

 

77205.7 

 عرضه انرژي اوليه 

 )بشكه معادل نفت خام(

20.92 20.56 21.13 20.90 

 کل مصرف نهايي انرژي  

 )بشكه معادل نفت خام(

14.10 13.94 14.03 13.93 

 کل مصرف نهايي 

 )بشكه معادل نفت خام(

15.80 15.29 15.84 15.55 

 توليد برق 

 )كيلووات ساعت(

3022.31 3140.03 3194.31 3342.43 

 

 : ها به توليد ناخالص داخلي نسبت شاخص  -8
    

  )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 0.27 0.25 0.25 0.26 عرضه انرژي اوليه  

 0.18 0.17 0.17 0.18 کل مصرف نهايي انرژي 

 0.20 0.19 0.18 0.20 کل مصرف نهايي 

 توليد برق 

 )وات ساعت به ريال(

0.04 0.04 0.04 0.04 

 باشد.                                                                                                   می 6939های ثابت سال ( به قيمت6
 گردد.( کل مصرف نهایی شامل مصارف نهایی انرژی و مصارف نهایی غير انرژی می6
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 مههاي عمده اقتصاد انرژي  ... اداروند شاخص  ( : اطالعات عمومي ـ1-11جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح

 هاي اقتصاد انرژي: شاخص  -1
     

 جمعيت کل کشور 

 )هزار نفر(

77015.0 77970.0 78941.0 79926.3 81070.0 

 (  1) توليد ناخالص داخلي

 )ميليارد ريال(

5854329 6042535 5946680.4 6691000.0 6941000.0 

 عرضه انرژي اوليه 

 نفت خام( )ميليون بشكه معادل

1655.6 1736.6 1699.3 1797.4 1851.9 

 کل مصرف نهايي انرژي 

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

1107.3 1134.6 1120.8 1185.4 1195.4 

  (2) کل مصرف نهايي

 )ميليون بشكه معادل نفت خام(

1228.9 1279.0 1276.6 1353.1 1363.5 

 توليد برق کل کشور 

 ساعت( )ميليون كيلووات

262435.2 274439.2 280636.0 289095.3 308306.5 

 

 هاي سرانه:  شاخص  -2

 توليد ناخالص داخلي 

 )هزار ريال(

 

 

76015.4 

 

 

77498.2 

 

 

75330.7 

 

 

83714.7 

 

 

85617.4 

 عرضه انرژي اوليه 

 )بشكه معادل نفت خام(

21.50 22.27 21.53 22.49 22.84 

 کل مصرف نهايي انرژي  

 ت خام()بشكه معادل نف

14.38 14.55 14.20 14.83 14.74 

 کل مصرف نهايي 

 )بشكه معادل نفت خام(

15.96 16.40 16.17 16.93 16.82 

 توليد برق 

 )كيلووات ساعت(

3407.59 3519.81 3555.01 3617.02 3802.97 

 

 : ها به توليد ناخالص داخلي نسبت شاخص  -8
     

      )بشكه معادل نفت خام به ميليون ريال(

 0.27 0.27 0.29 0.29 0.28 عرضه انرژي اوليه  

 0.17 0.18 0.19 0.19 0.19 انرژي کل مصرف نهايي

 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 کل مصرف نهايي

 توليد برق 

 )وات ساعت به ريال(

0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 

                                                باشد.                                    می 6939های ثابت سال ( به قيمت6
 گردد.( کل مصرف نهایی شامل مصارف نهایی انرژی و مصارف نهایی غير انرژی می6
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 ام( )میلیون بشکه معادل نفت خ                                                            ( : عرضه کل انرژي اوليه و کل مصرف نهايي 1-11جدول )

 1811 1811 1811 1811 شرح

     توليد 

 1187.2 1572.9 1583.9 1565.1 نفت خام 

 988.5 947.8 906.7 863.1  گازطبيعی

 5.1 5.7 5.3 5.6 سنگزغال

5/7 5.6 (1) منابع تجديدپذير قابل احتراق
(2)

 5/9
(2)

 8/4
(2)

 

 7.3 7.1 5.6 4.3 انرژی آبی

 0.12 0.13 0.10 0.13 خورشيدی و بادی  انرژی

 3.3 0.6 - - ای  هسته انرژی

 2200.0 2540.2 2507.2 2443.8 کل توليد

     واردات

 12.6 31.8 70.9 79.6 (3)های نفتی  نفت خام و فرآورده

 29.4 74.4 56.7 36.5 گازطبيعی 

 4.4 5.9 5.6 2.9 سنگزغال

 ◊ - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 2.3 2.1 1.8 1.2 برق

 48.7 114.3 135.0 120.1 کل واردات

     صادرات 

(4)های نفتی  نفت خام و فرآورده
 -966.1 -1018.4 -1018.4 -573.8 

 58.7- 59.7- 53.5- 42.7- گازطبيعی 

 1.6- 1.5- 0.6- 0.1- سنگزغال

 ◊ - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 6.5- 5.1- 3.9- 3.6- برق

 640.6- 1084.8- 1076.4- 1012.6- کل صادرات 

 14.0- 16.4- 17.5- 25.6- المللی  های بين سوخت كشتی

 8.3- 8.4- 9.0- 8.7- المللی  سوخت هواپيماهای بين

 4.0 43.0 13.8- 15.5 تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف آماری

 1589.8 1587.9 1525.5 1532.5 عرضه کل انرژي اوليه

     بخش تبديالت

 3.1- 6.5 2.9 0.4- انتقاالت

 276.9- 281.4- 276.1- 260.9- تبديل: 

 8.2- 24.0- 22.9- 12.2- هاپااليشگاه

 266.3- 253.7- 250.0- 244.7- هانيروگاه

 0.8- 1.3- 1.2- 1.4- واحدهای كك سازی 

 1.7- 2.4- 2.0- 2.5- واحدهای كوره بلند 

 126.9- 122.3- 117.7- 114.1- (5)يع مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توز

 407.0- 397.2- 390.9- 375.3- جمع 

 1182.8 1190.7 1134.6 1157.2 کل مصرف نهايي 

 1059.8 1054.4 1034.0 1032.6 کل مصرف نهايي انرژي 

 123.0 136.3 100.6 124.5 کل مصرف نهايي غير انرژي
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 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                               ... ادامهنهايي  ( : عرضه کل انرژي اوليه و کل مصرف1-11جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح
      توليد 

 1629.0 1572.5 1201.3 1212.3 1183.0 نفت خام 
 گازطبيعی

 993.2 1125.2 1186.6 1293.1 1392.9 
 7.6 6.5 5.9 5.3 5.1 سنگزغال

8/4  (1)ابع تجديدپذير قابل احتراقمن
(2)

 8/5
(2)

 8/5
(2)

 8/5
(2)

 8/5
(2)

 

 9.1 9.7 8.3 8.2 8.6 انرژی آبی
 0.23 0.15 0.13 0.11 0.22 خورشيدی و بادی  انرژی
 13.3 11.8 5.2 8.0 8.1 ای  هسته انرژی

 3060.6 2902.2 2415.9 2367.5 2206.7 کل توليد
      واردات

 34.8 33.9 29.6 23.8 19.7 (3)های نفتی  وردهنفت خام و فرآ

 24.3 37.0 57.1 47.4 33.8 گازطبيعی 
 2.3 1.8 3.3 2.6 4.2 سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 2.3 2.5 2.4 2.2 2.2 برق

 63.8 75.2 92.5 76.1 60.0 کل واردات
      صادرات 

 1129.5- 1184.0- 7 .646- 578.8- 579.5- (4)های نفتی  نفت خام و فرآورده

 83.3- 57.1- 54.0- 61.1- 58.5- گازطبيعی 
 0.6- 0.5- 1.0- 1.0- 1.5- سنگزغال

 - - ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 4.8- 3.9- 4.0- 5.7- 6.8- برق

 1218.2- 1245.6- 705.7- 646.5- 646.3- کل صادرات 
 10.4- 14.9- 34.3- 26.6- 22.3- لی المل های بين سوخت كشتی

 11.5- 10.8- 9.6- 9.3- 8.6- المللی  سوخت هواپيماهای بين
 32.5- 91.3 59.6- 24.5- 66.2 تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف آماری

 1851.9 1797.4 1699.3 1736.6 1655.6 عرضه کل انرژي اوليه
      بخش تبديالت

 31.2 34.0 33.0 9.5- 3.0 انتقاالت
 357.2- 328.4- 320.8- 319.0- 293.2- تبديل: 

 18.1- 15.4- 13.7- 16.6- 14.1- هاپااليشگاه
 335.9- 309.6- 303.5- 298.1- 276.0- هانيروگاه

 1.2- 1.3- 1.5- 1.7- 1.3- واحدهای كك سازی 
 2.0- 2.1- 2.0- 2.6- 1.8- واحدهای كوره بلند 

 162.4- 149.9- 134.9- 129.1- 136.4- (5)ات انتقال و توزيع مصارف بخش انرژی و تلف

 488.5- 444.3- 422.7- 457.6- 426.7- جمع 

 1363.5 1353.1 1276.6 1279.0 1228.9 کل مصرف نهايي 

 1195.4 1185.4 1120.8 1136.6 1107.3 کل مصرف نهايي انرژي 

 168.1 167.7 155.8 144.4 121.6 کل مصرف نهايي غير انرژي

برا اجررای طررح هدفمندسرازی      6939باشد. از سرال   می 6984 سال در کشور در مراتع و هااین رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماری سازمان جنگل( 6
                                       آن معکوس گردیده است. یهای انرژی، روند کاهش ها و افزایش قيمت حامل یارانه

 گردد.   بيوگاز میماس جامد و بيو( شامل 6
هرا، ميرزان   و پتروشريمی  هرا در پاالیشرگاه  MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی بره ارقرام توليرد و واردات    نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادن واردات فرض گردیده است.                            
 شود.  ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی میروشيمی( شامل صادرات گاز مایع پت4
 گردد.        های تقویت فشار و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله میهای نفت، گاز، ایستگاهها مربوط به پاالیشگاه( گاز مصرفی پاالیشگاه0
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از    
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 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                                             ها( : کل مصرف نهايي به تفكيك بخش1-12جدول ) 

 1811 1811 1811 1811 شرح
 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
    

 53.3 55.5 65.0 76.3 خانگی، عمومی و تجاری

 39.2 42.2 44.1 54.1 خانگی   -

 14.1 13.3 20.8 22.2 تجاری و عمومی  -

 39.1 38.2 57.2 65.0 صنعت

 257.1 248.7 248.6 276.2 حمل و نقل

 24.1 24.3 28.3 28.2 كشاورزی

 49.9 52.3 58.9 82.9 مصارف غيرانرژی

 423.5 419.0 457.9 528.7 هاي نفتي کل مصرف فرآورده
 

 گازطبيعي 
    

 290.2 318.1 294.8 296.6 خانگی، عمومی و تجاری

 252.8 277.5 257.5 260.8 خانگی   -

 37.4 40.6 37.3 35.8 تجاری و عمومی  -

 221.8 209.0 187.2 159.0 صنعت 

 43.6 39.3 34.9 21.7 حمل و نقل

 4.8 3.9 3.0 2.5 كشاورزی 

 70.8 81.8 40.0 39.9 مصارف غيرانرژی 

 631.3 652.1 559.9 519.7 کل مصرف گازطبيعي 
 

 سنگ زغال
    

 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی، عمومی و تجاری

 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی   -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 0.07 0.07 0.1 0.2 صنعت 

 2.4 2.2 1.7 1.7 مصارف غيرانرژی 

 2.5 2.3 1.9 2.0 سنگکل مصرف زغال
 

 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 
    

(2) خانگی، عمومی و تجاری
 5.6 

(2)
 5.6 

(2)
 5.9 

(2)
 8.3 

 8.3 5.9 5.6 5.6 خانگی   -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 8.3 5.9 5.6 5.6 کل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 
 برق 

    

 54.0 50.7 55.8 52.0 خانگی، عمومی و تجاری

 36.1 33.4 35.8 32.7 خانگی   -

 17.9 17.3 20.0 19.3 تجاری و عمومی  -

 42.3 40.7 37.1 34.3 صنعت 

 0.2 0.2 0.2 0.2 حمل و نقل

 18.6 17.7 14.2 12.6 كشاورزی

 2.1 2.2 2.1 2.2 ساير مصارف 

 117.2 111.4 109.4 101.3 کل مصرف برق

 1182.8 1190.7 1134.6 1157.2 کل مصرف نهايي 

 1059.8 1054.4 1034.0 1032.6 کل مصرف نهايي انرژي 

 123.0 136.3 100.6 124.5 ي  کل مصرف نهايي غير انرژ



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

111 

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(                                                             ها ... ادامه( : کل مصرف نهايي به تفكيك بخش1-12جدول ) 

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح
 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
 

    

 36.0 38.2 42.1 45.3 51.4 جاریخانگی، عمومی و ت
 29.0 30.7 32.0 34.2 37.4 خانگی   -
 6.9 7.6 10.0 11.1 14.0 تجاری و عمومی  -

 24.7 24.2 25.3 35.5 35.3 صنعت
 282.1 272.9 257.9 271.0 268.8 حمل و نقل
 21.8 20.9 19.8 21.1 23.5 كشاورزی

 70.1 73.6 64.6 57.4 55.0 مصارف غيرانرژی
 434.7 429.8 409.6 430.2 434.1 هاي نفتي مصرف فرآورده کل
 

 گازطبيعي 
     

 345.0 364.9 337.1 327.6 322.3 خانگی، عمومی و تجاری
 298.9 317.1 293.4 285.8 281.6 خانگی   -
 46.1 47.8 43.7 41.8 40.8 تجاری و عمومی  -

 262.3 252.3 235.0 241.4 227.8 صنعت 
 48.4 48.2 46.7 44.5 42.0 حمل و نقل
 13.9 12.4 10.3 8.5 6.6 كشاورزی 

 94.2 91.0 88.1 83.9 64.2 مصارف غيرانرژی 
 763.8 768.9 717.3 706.0 663.0 کل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

     

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی، عمومی و تجاری
 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 خانگی   -
 - - - - - تجاری و عمومی  -

 1.4 1.3 1.3 1.0 0.7 صنعت 
 3.8 3.0 3.1 3.0 2.4 مصارف غيرانرژی 

 5.3 4.4 4.4 4.1 3.2 سنگکل مصرف زغال
 

 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 
     

(2) خانگی، عمومی و تجاری
 8.3 

(2)
 8.4 

(2)
 8.4 

(2)
 8.4 8.4 

 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 خانگی   -
 - - - - - تجاری و عمومی  -

 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 کل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 
 برق 

     

 74.3 69.9 67.6 62.5 56.2 خانگی، عمومی و تجاری
 49.0 46.1 44.7 41.8 37.9 خانگی   -
 25.3 23.8 22.9 20.7 18.4 تجاری و عمومی  -

 50.8 47.4 45.4 44.6 42.2 صنعت 

 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 حمل و نقل

 22.9 21.3 21.2 20.7 19.5 كشاورزی

 2.9 2.8 2.4 2.3 2.2 ساير مصارف 

 151.3 141.7 136.9 130.3 120.3 کل مصرف برق

 1363.5 1353.1 1276.6 1279.0 1228.9 کل مصرف نهايي 
 1195.4 1185.4 1120.8 1134.6 1107.3 کل مصرف نهايي انرژي 

 168.1 167.7 155.8 144.4 121.6 کل مصرف نهايي غير انرژي  

 گردد. ( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی( می6
برا اجررای طررح هدفمندسرازی      6939باشد. از سال  می 6984 سال در کشور در مراتع و هااین رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماری سازمان جنگل(  6

 آن معکوس گردیده است. یهای انرژی، روند کاهش ا و افزایش قيمت حامله یارانه
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                 هاي انرژي         هاي مختلف به تفكيك حامل( : مصرف انرژي بخش1-18جدول )

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(  

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

          خانگي، عمومي  و تجاري 

 36.0 38.2 42.1 45.3 51.4 53.3 55.5 65.0 76.3 های نفتی  فرآورده

 345.0 364.9 337.1 327.6 322.3 290.2 318.1 294.8 296.6 گازطبيعی 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 سنگزغال

 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 5.9 5.6 5.6 منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 77.3 72.7 70.0 64.8 58.4 56.1 52.9 57.9 54.2 (1)برق 

 466.7 484.2 457.6 446.1 440.6 408.0 432.4 423.4 432.7 کل مصرف انرژي 

 

 خانگي 
         

 29.0 30.7 32.0 34.2 37.4 39.2 42.2 44.1 54.1 های نفتی  فرآورده

 298.9 317.1 293.4 285.8 281.6 252.8 277.5 257.5 260.8 گازطبيعی 

 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 سنگ زغال

 8.4 8.4 8.4 8.4 8.3 8.3 5.9 5.6 5.6 منابع تجديدپذير قابل احتراق

 49.0 46.1 44.7 41.8 37.9 36.1 33.4 35.8 32.7 برق

 385.3 402.3 378.6 370.3 365.3 336.5 359.0 343.1 353.3 کل مصرف انرژي 

 

 تجاري و عمومي 
         

 6.9 7.6 10.0 11.1 14.0 14.1 13.3 20.8 22.2 های نفتی  فرآورده

 46.1 47.8 43.7 41.8 40.8 37.4 40.6 37.3 35.8 گازطبيعی 

 - - - - - - - - - سنگ زغال

 - - - - - - - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 28.2 26.6 25.2 22.9 20.6 20.0 19.5 22.1 21.5 (1)برق  

 81.3 81.9 79.0 75.8 75.3 71.5 73.4 80.3 79.4 کل مصرف انرژي 
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 هاي انرژي ... ادامه هاي مختلف به تفكيك حامل( : مصرف انرژي بخش1-18جدول )

 )میلیون بشکه معادل نفت خام(  

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

          صنعت 

 24.7 24.2 25.3 35.5 35.3 39.1 38.2 57.2 65.0 های نفتی  فرآورده

 262.3 252.3 235.0 241.4 227.8 221.8 209.0 187.2 159.0 گازطبيعی 

 1.4 1.3 1.3 1.0 0.7 0.1 0.1 0.1 0.2 سنگ زغال

 50.8 47.4 45.4 44.6 42.2 42.3 40.7 37.1 34.3 برق

 339.3 325.2 306.9 322.5 306.1 303.4 287.9 281.5 258.5 کل مصرف انرژي 

 

 حمل و نقل 
         

 282.1 272.9 257.9 271.0 268.8 257.1 248.7 248.6 276.2 های نفتی  فرآورده

 48.4 48.2 46.7 44.5 42.0 43.6 39.3 34.9 21.7 گازطبيعی 

 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 برق

 330.8 321.4 304.9 315.7 311.0 300.9 288.2 283.7 298.1 کل مصرف انرژي 

 

 کشاورزي 
         

 21.8 20.9 19.8 21.1 23.5 24.1 24.3 28.3 28.2 های نفتی  فرآورده

 13.9 12.4 10.3 8.5 6.6 4.8 3.9 3.0 2.5 گازطبيعی 

 22.9 21.3 21.2 20.7 19.5 18.6 17.7 14.2 12.6 برق

 58.6 54.6 51.4 50.3 49.6 47.6 45.8 45.5 43.3 کل مصرف انرژي 

 

 مصارف غير انرژي 
         

 70.1 73.6 64.6 57.4 55.0 49.9 52.3 58.9 82.9 های نفتی  فرآورده

 94.2 91.0 88.1 83.9 64.2 70.8 81.8 40.0 39.9 گازطبيعی 

 3.8 3.0 3.1 3.0 2.4 2.4 2.2 1.7 1.7 سنگ زغال

 168.1 167.7 155.8 144.4 121.6 123.0 136.3 100.6 124.5 کل مصرف انرژي 

 1363.5 1353.1 1276.6 1279.0 1228.9 1182.8 1190.7 1134.6 1157.2 کل مصرف نهايي

 1195.4 1185.4 1120.8 1134.6 1107.3 1059.8 1054.4 1034.0 1032.6 کل مصرف نهايي انرژي 

 168.1 167.7 155.8 144.4 121.6 123.0 136.3 100.6 124.5 کل مصرف نهايي غيرانرژي 

     گردد.( شامل سایر مصارف برق نيز می6
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نمودار )1-1( : جمعيت و توليد ناخالص داخلي سرانه
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نمودار )4-1( : توليد انرژي اوليه به تفكيك منابع
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نمودار )5-1( : سهم حامل هاي انرژي در مصرف نهايي
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خانگي تجاري صنعت حمل و نقل کشاورزي مصارف غير انرژي

نمودار )6-1( : مصرف نهايي به تفكيك بخش ها

 



 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  های انرژی ایران به تفکیک هر یک از حامل ساالنه تراز انرژی  -

 سری زماني عرضه انرژی اولیه و کل مصرف نهایي   -

 هاسری زماني کل مصرف نهایي به تفکیک بخش  -

 های انرژیي کل مصرف نهایي به تفکیک حاملسری زمان  -
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 کل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-14جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 (1)نفت خام شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

زغال 

 سنگ

محصوالت 

 سنگزغال

منابع 

تجديدپذير 

 (2)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 کل انرژي  برق

 334.1 - ◊ 0.6 0.8 - 0.8 118.0 - 213.9 توليد 

(3) واردات
 1.2 9.7 5.0 - 0.4 - - - 0.2 16.4 

(4) صادرات
-117.0 -15.0 -5.8 ◊ - - - - -0.5 -138.4 

           المللي :سوخت هاي بين

 3.5- - - - - - - - 3.5- - ها  کشتي   -

 1.2- - - - - - - - 1.2- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماري

-2.3 4.4 - 0.3 -0.2 - - - - 2.1 

 209.5 0.3- ◊ 0.6 0.8 0.1 1.0 117.1 5.7- 95.8 عرضه کل انرژي اوليه 

           

 0.1- - - - - - - - 8.4 8.4- (5) انتقاالت

 1.7- - - - - - - - 84.5 86.2- هاي نفتپااليشگاه

 33.4- 17.8 ◊ 0.6- ◊ 0.2- - 37.4- 13.1- - هانيروگاه

 0.2- - - - - 0.8 1.0- - - - واحدهاي کك سازي 

 0.3- - - - - 0.3- - - - - واحدهاي کوره بلند 

مصارف بخش انرژي و 

 انتقال و توزيع  تلفات

-1.2 -1.9 
(6)

-8.7 - -0.2 - - - -3.6 -15.6 

           

 158.2 13.8 - - 0.8 0.2 0.1 71.0 72.3 - کل مصرف نهايي 

           

 58.9 7.1 - - 0.8 - ◊ 40.5 10.4 - خانگي، عمومي و تجاري

 48.3 4.5 - - 0.8 - ◊ 35.7 7.4 - خانگي    -

 10.6 2.6 - - - - - 4.9 3.0 - تجاري و عمومي    -

 35.3 4.7 - - - ◊ - 21.7 8.9 - صنعت

 40.7 ◊ - - - - - 3.0 37.8 - حمل و نقل

 5.9 1.7 - - - - - 0.3 3.9 - کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - - ساير مصارف

 17.0 - - - - 0.2 0.1 5.5 11.3 - مصارف غيرانرژي 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEکه به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات  گردد. الزم به ذکر استنيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میهبندی مجدد فرآورد( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 کل کشور  1811: تراز انرژي سال ( 1-15جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 (1)نفت خام شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

زغال 

 سنگ

محصوالت 

 سنگزغال

منابع 

تجديدپذير 

 (2)قابل احتراق

انرژي  

 آبي

انرژي 

خورشيدي 

 و بادي

 کل انرژي  برق

 342.7 - ◊ 0.8 0.8 - 0.7 123.9 - 216.5 توليد 

(3) واردات
 2.7 7.0 7.7 ◊ 0.7 - - - 0.2 18.5 

(4) صادرات
-121.8 -17.5 -7.3 -0.1 ◊ - - - -0.5 -147.1 

           المللي :سوخت هاي بين

 2.4- - - - - - - - 2.4- - ها  کشتي   -

 1.2- - - - - - - - 1.2- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماري

-0.4 -1.2 - 0.2 -0.5 - - - - -1.9 

 208.5 0.3- ◊ 0.8 0.8 0.2 0.9 124.4 15.2- 97.1 عرضه کل انرژي اوليه 

           

 0.4 - - - - - - - 9.1 8.7- (5) انتقاالت

 3.1- - - - - - - - 84.0 87.1- هاي نفتپااليشگاه

 34.2- 18.7 ◊ 0.8- ◊ 0.2- - 38.7- 13.3- - هانيروگاه

 0.2- - - - - 0.7 0.8- - - - کك سازي  واحدهاي

 0.3- - - - - 0.3- - - - - واحدهاي کوره بلند 

مصارف بخش انرژي و 

 انتقال و توزيع  تلفات

-1.3 -1.9 
(6)

-9.2 - -0.2 - - - -3.5 -16.1 

           

 155.1 15.0 - - 0.8 0.2 0.1 76.5 62.6 - کل مصرف نهايي 

           

 57.6 7.6 - - 0.8 - ◊ 40.3 8.9 - ومي و تجاريخانگي، عم

 46.9 4.9 - - 0.8 - ◊ 35.2 6.0 - خانگي    -

 10.7 2.7 - - - - - 5.1 2.8 - تجاري و عمومي    -

 38.5 5.1 - - - ◊ - 25.6 7.8 - صنعت

 38.8 ◊ - - - - - 4.8 34.0 - حمل و نقل

 6.2 1.9 - - - - - 0.4 3.9 - کشاورزي

 0.3 0.3 - - - - - - - - صارفساير م

 13.8 - - - - 0.2 0.1 5.5 8.1 - مصارف غيرانرژي 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارنيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  خصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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  کل کشور 1811( : تراز انرژي سال 1-16جدول )
)میلیون تن معادل نفت خام(  

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.8 129.6 - 215.0 توليد 

(3) واردات
 2.5 1.9 10.2 ◊ 0.8 

(4) صادرات
 -120.6 -18.7 -8.2 -0.2 ◊ 

      المللی :سوخت های بين

 - - - 2.2- - ها  كشتی   -

 - - - 1.1- - اپيماها هو   -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

2.9 3.1 ◊ 0.2 -0.3 

 0.4 0.8 131.6 17.0- 99.8 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 9.2 8.3- (5) انتقاالت

 - - - 86.3 89.6- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 33.5- 19.2- - هانيروگاه

 0.5 0.7- - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

-2.0 -2.0 
(6)

 -8.9 - -0.2 

      

 0.3 0.1 89.1 57.3 - کل مصرف نهايي 

 - ◊ 43.5 7.6 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 37.9 5.8 - خانگی    -

 - - 5.5 1.8 - تجاری و عمومی    -

 ◊ - 28.6 5.2 - صنعت

 - - 5.4 34.0 - حمل و نقل

 - - 0.5 3.3 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 0.2 0.1 11.2 7.1 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات گردد. الزنيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میمجدد فرآورده بندی( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 ... ادامهکل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-16دول )ج
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 347.2 - 0.1 ◊ 1.0 0.8 توليد 

 15.6 0.3 - - - - واردات

 148.3- 0.7- - - - - صادرات

       : المللیسوخت های بين

 2.2- - - - - - ها  كشتی   -

 1.1- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

- - - - - 5.9 

 217.1 0.4- 0.1 ◊ 1.0 0.8 عرضه کل انرژي اوليه 

 0.9 - - - - - (5) انتقاالت

 3.3- - - - - - های نفتپااليشگاه

 34.7- 19.3 0.1- ◊ 1.0- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -3.7 -16.7 

       

 162.8 15.2 - - - 0.8 کل مصرف نهايي 

 58.8 6.9 - - - 0.8 خانگی، عمومی و تجاری

 49.1 4.6 - - - 0.8 خانگی    -

 9.7 2.4 - - - - تجاری و عمومی    -

 39.4 5.6 - - - - صنعت

 39.4 ◊ - - - - حمل و نقل

 6.3 2.4 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 18.6 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. مد و بيوگاز می( شامل بيوماس جا6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.و ميعانات گازی نيز میها و صادرات مایعات ( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.ژنراتورها نيز می های تقویت فشار و دیزلهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  125

 

 کل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-17جدول )
)میلیون تن معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.7 135.1 - 162.3 توليد 

(3) واردات
 1.0 0.8 4.0 0.1 0.5 

(4) راتصاد
 -65.9 -12.6 -8.0 -0.2 ◊ 

      المللی :سوخت های بين

 - - - 1.9- - ها  كشتی   -

 - - - 1.1- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

3.1 -2.1 -0.4 0.1 -0.1 

 0.4 0.6 130.7 16.9- 100.4 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 7.6 8.0- (5) انتقاالت

 - - - 89.7 90.9- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 35.0- 20.1- - هانيروگاه

 0.4 0.5- - - - واحدهای كك سازی 

 0.2- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

-1.6 -2.4 
(6)

 -9.4 - -0.2 

      

 0.2 0.1 86.3 57.9 - کل مصرف نهايي 

 - ◊ 39.7 7.3 - مومی و تجاریخانگی، ع

 - ◊ 34.6 5.4 - خانگی    -

 - - 5.1 1.9 - تجاری و عمومی    -

 ◊ - 30.3 5.4 - صنعت

 - - 6.0 35.1 - حمل و نقل

 - - 0.7 3.3 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 0.2 0.1 9.7 6.8 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. و مواد افزودنی می( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی 6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز میدرات گاز مایع پتروشيمی( شامل صا4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میی نفت، گاز و ایستگاهها( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 ... ادامهکل کشور  1811( : تراز انرژي سال 1-17جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 300.7 - 0.4 ◊ 1.0 1.1 يد تول

 6.7 0.3 - - - ◊ واردات

 87.6- 0.9- - - - ◊ صادرات

       المللی :سوخت های بين

 1.9- - - - - - ها  كشتی   -

 1.1- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

- - - - - 0.5 

 217.3 0.6- 0.4 ◊ 1.0 1.2 عرضه کل انرژي اوليه 

 0.4- - - - - - (5) انتقاالت

 1.1- - - - - - های نفتپااليشگاه

 36.4- 20.4 0.4- ◊ 1.0- ◊ هانيروگاه

 0.1- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.2- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -3.8 -17.3 

       

 161.7 16.0 - - - 1.1 ف نهايي کل مصر

 55.5 7.4 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 46.0 4.9 - - - 1.1 خانگی    -

 9.5 2.4 - - - - تجاری و عمومی    -

 41.5 5.8 - - - - صنعت

 41.1 ◊ - - - - حمل و نقل

 6.5 2.5 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 16.8 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  یگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 کل کشور  1812( : تراز انرژي سال 1-11جدول )
)میلیون تن معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ ازطبيعيگ هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.7 135.8 - 161.7 توليد 

(3) واردات
 1.0 1.7 4.6 ◊ 0.5 

(4) صادرات
 -60.9 -18.3 -8.0 -0.2 ◊ 

  المللی :سوخت های بين
-
    

 - - - 3.1- - ها  كشتی   -

 - - - 1.2- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

2.1 7.4 -0.6 0.4 -0.3 

 0.2 1.0 131.8 13.4- 103.9 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 8.7 8.3- (5) انتقاالت

 - - - 91.6 93.5- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 31.6- 24.7- - هانيروگاه

 0.7 0.9- - - - واحدهای كك سازی 

 0.2- - - - - واحدهای كوره بلند 

ت مصارف بخش انرژی و تلفا

 انتقال و توزيع 

-2.1 -2.8 
(6)

 -9.6 - -0.2 

      

 0.4 0.1 90.6 59.3 - کل مصرف نهايي 

 - ◊ 44.1 7.0 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 38.5 5.1 - خانگی    -

 - - 5.6 1.9 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 31.1 4.8 - صنعت

 - - 5.7 36.8 - حمل و نقل

 - - 0.9 3.2 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 0.3 0.1 8.8 7.5 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 ... ادامهکل کشور  1812( : تراز انرژي سال 1-11جدول )
 تن معادل نفت خام()میلیون 

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 301.7 - 1.1 ◊ 1.2 1.1 توليد 

 8.2 0.3 - - - ◊ واردات

 88.4- 0.9- - - - ◊ صادرات

       المللی :سوخت های بين

 3.1- - - - - - ها  كشتی   -

 1.2- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

- - - - - 9.0 

 226.3 0.6- 1.1 ◊ 1.2 1.2 عرضه کل انرژي اوليه 

 0.4 - - - - - (5) انتقاالت

 1.9- - - - - - های نفتپااليشگاه

 37.7- 21.1 1.1- ◊ 1.2- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.2- - - - - - بلند  واحدهای كوره

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -4.0 -18.6 

       

 168.0 16.4 - - - 1.1 کل مصرف نهايي 

 59.9 7.7 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 49.9 5.2 - - - 1.1 خانگی    -

 10.0 2.5 - - - - تجاری و عمومی    -

 41.8 5.8 - - - - صنعت

 42.5 ◊ - - - - حمل و نقل

 6.8 2.7 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 16.6 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEه ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات گردد. الزم بنيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میدد فرآوردهبندی مج( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 کل کشور  1818( : تراز انرژي سال 1-11) جدول
)میلیون تن معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.7 153.8 - 165.7 توليد 

(3) واردات
 1.1 2.2 6.5 0.1 0.3 

(4) صادرات
 -64.6 -14.5 -8.4 -0.1 ◊ 

      المللی :سوخت های بين

 - - - 3.6- - ها  كشتی   -

 - - - 1.3- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

-0.2 -2.5 -1.3 0.5 0.1 

 0.4 1.2 150.6 19.7- 102.0 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 10.4 11.7- (5) انتقاالت

 - - - 87.9 90.2- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 43.2- 17.1- - هانيروگاه

 0.8 1.1- - - - واحدهای كك سازی 

 0.4- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

-0.1 -2.7 
(6)

 -10.1 - -0.2 

      

 0.5 0.1 96.5 58.8 - کل مصرف نهايي 

 - ◊ 44.8 6.2 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 39.1 4.7 - خانگی    -

 - - 5.7 1.5 - تجاری و عمومی    -

 0.1 - 33.0 4.9 - صنعت

 - - 6.1 37.0 - حمل و نقل

 - - 1.2 2.9 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 0.3 0.1 11.5 7.8 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. می( شامل بيوماس جامد و بيوگاز 6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.زی نيز میها و صادرات مایعات و ميعانات گا( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.يز میهای تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 ... ادامهکل کشور  1818( : تراز انرژي سال 1-11جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 323.6 - 1.1 ◊ 1.1 1.2 توليد 

 10.4 0.3 - - - ◊ واردات

 88.4- 0.8- - - - ◊ دراتصا

       المللی :سوخت های بين

 3.6- - - - - - ها  كشتی   -

 1.3- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

- - - - -0.1 -3.3 

 237.4 0.5- 1.1 ◊ 1.1 1.2 عرضه کل انرژي اوليه 

 1.3- - - - - - (5) انتقاالت

 2.3- - - - - - های نفتگاهپااليش

 40.7- 22.1 1.1- ◊ 1.1- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.4- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -3.7 -17.6 

       

 174.8 17.8 - ◊ - 1.1 کل مصرف نهايي 

 60.7 8.5 - - - 1.1 ریخانگی، عمومی و تجا

 50.6 5.7 - - - 1.1 خانگی    -

 10.1 2.8 - - - - تجاری و عمومی    -

 44.1 6.1 - - - - صنعت

 43.2 ◊ - - - - حمل و نقل

 6.9 2.8 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 19.7 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ات گازی و مواد افزودنی می( شامل نفت خام، مایعات و ميعان6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز میشامل صادرات گاز مایع پتروشيمی (4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاهیشگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاال1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  113

 

 کل کشور  1814( : تراز انرژي سال 1-21جدول )
)میلیون تن معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي فرآورده (1)نفت خام شرح

 - 0.8 162.2 - 164.2 توليد 

(3) واردات
 1.1 3.0 7.8 0.3 0.2 

(4) صادرات
 -67.1 -21.3 -7.4 -0.1 ◊ 

      المللی :سوخت های بين

 - - - 4.7- - ها  كشتی   -

 - - - 1.3- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

-2.9 -3.6 -1.9 0.3 0.1 

 0.3 1.3 160.7 28.0- 95.3 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 12.5 8.0- (5) انتقاالت

 - - - 85.4 87.3- های نفتپااليشگاه

 0.2- - 50.3- 11.6- - هانيروگاه

 0.9 1.1- - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

◊ -2.3 
(6)

 -12.4 - -0.2 

      

 0.4 0.2 98.1 56.0 - کل مصرف نهايي 

 - ◊ 46.1 5.7 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 40.1 4.4 - خانگی    -

 - - 6.0 1.4 - تجاری و عمومی    -

 0.2 - 32.1 3.5 - صنعت

 - - 6.4 35.2 - حمل و نقل

 - - 1.4 2.7 - كشاورزی

 - - - - - ساير مصارف

 0.3 0.2 12.0 8.8 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   مصرف 
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ورت میها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  
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 ... ادامهکل کشور  1814( : تراز انرژي سال 1-21جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)اققابل احتر
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 330.3 - 0.7 ◊ 1.1 1.2 توليد 

 12.7 0.3 - - - ◊ واردات

 96.5- 0.5- - - - ◊ صادرات

       المللی :سوخت های بين

 4.7- - - - - - ها  كشتی   -

 1.3- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 اریشده و اختالف آم

◊ - - - -0.1 -8.2 

 232.3 0.3- 0.7 ◊ 1.1 1.2 عرضه کل انرژي اوليه 

 4.5 - - - - - (5) انتقاالت

 1.9- - - - - - های نفتپااليشگاه

 41.5- 22.6 0.7- ◊ 1.1- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - - واحدهای كوره بلند 

لفات مصارف بخش انرژی و ت

 انتقال و توزيع 

- - - - -3.6 -18.4 

       

 174.5 18.7 - - - 1.1 کل مصرف نهايي 

 62.2 9.2 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 51.8 6.1 - - - 1.1 خانگی    -

 10.5 3.1 - - - - تجاری و عمومی    -

 42.0 6.2 - - - - صنعت

 41.7 ◊ - - - - حمل و نقل

 7.0 2.9 - - - - كشاورزی

 0.3 0.3 - - - - ساير مصارف

 21.3 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEوليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام تنيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مشخصات بندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 



          
  

  

 1396ترازنامه انرژي سال  132

  

  

  كل كشور  1395) : تراز انرژي سال 1-21جدول (
  يليون تن معادل نفت خام)(م

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي  هاي نفتي فرآورده  )1(نفت خام  شرح

 - 0.9 176.8 - 215.0 توليد

 ◊ 0.2 5.1 3.5 1.1 (3) واردات

 ◊ 0.1- 7.8- 35.٢- 126.6- (4) صادرات

       المللي :سوخت هاي بين

 - - - 2.0- -  ها  كشتي  -

 - - - 1.5- -   هواپيماها  -

  تغيير در ذخاير ايجاد
  شده و اختالف آماري

7.7 6.3 -1.8 0.3 0.2 

 0.2 1.3 172.2 29.0- 97.1  عرضه كل انرژي اوليه 

 - - - 14.0 9.3-  )5(انتقاالت

 - - - 85.5 87.6-  هاي نفتپااليشگاه

 0.2- - 53.2- 9.2- -  هانيروگاه

 0.9 1.1- - - -  واحدهاي كك سازي 

 0.3- - - - -  واحدهاي كوره بلند 

مصارف بخش انرژي و تلفات 
  انتقال و توزيع 

-0.2 -2.6 (6) -13.9 - -0.2 

      

 0.4 0.2 105.1 58.8 -  كل مصرف نهايي 

 - ◊ 49.9 5.2 -  خانگي، عمومي و تجاري

 - ◊ 43.4 4.2 -  خانگي   -

 - - 6.5 1.0 -  تجاري و عمومي   -

 0.2 - 34.5 3.3 - صنعت

 - - 6.6 37.3 -  حمل و نقل

 - - 1.7 2.9 -  كشاورزي

 - - - - -  ساير مصارف

 0.2 0.2 12.4 10.1 -  مصارف غيرانرژي 

  گردد. ) شامل نفت خام، مايعات و ميعانات گازي و مواد افزودني مي1
  گردد. ) شامل بيوماس جامد و بيوگاز مي2
هـا، ميـزان   ها و پتروشيميدر پااليشگاه MTBEم به ذكر است كه به دليل عدم دسترسي به ارقام توليد و واردات گردد. الزنيز مي MTBE) شامل واردات 3

  مصرف اين محصول معادل واردات فرض گرديده است.  
  شود.ها و صادرات مايعات و ميعانات گازي نيز مي) شامل صادرات گاز مايع پتروشيمي4
  گيرد. ها، يا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت يك فرآورده و يا به دليل تركيب آن با يك فرآورده ديگر صورت ميمجدد فرآورده بندي) انتقاالت در نتيجه طبقه5
  گردد.هاي تقويت فشار و ديزل ژنراتورها نيز ميهاي نفت، گاز و ايستگاه) شامل مصرف گازطبيعي در پااليشگاه6
  باشند. مي 05/0مقادير كمتر از                                                            



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  
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 ... ادامه کل کشور  1815( : تراز انرژي سال 1-21جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 396.7 - 1.6 ◊ 1.3 1.2 توليد 

 10.3 0.3 - - - ◊ واردات

 170.3- 0.5- - - - ◊ صادرات

       المللی :سوخت های بين

 2.0- - - - - - ها  كشتی   -

 1.5- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

◊ - - - ◊ 12.5 

 245.7 0.2- 1.6 - 1.3 1.2 عرضه کل انرژي اوليه 

 4.6 - - - - - (5) انتقاالت

 2.1- - - - - - های نفتپااليشگاه

 42.3- 23.2 1.6- ◊ 1.3- ◊ هانيروگاه

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -3.6 -20.5 

       

 185.0 19.4 - - - 1.1 کل مصرف نهايي 

 65.8 9.6 - - - 1.1 عمومی و تجاریخانگی، 

 55.0 6.3 - - - 1.1 خانگی    -

 10.8 3.3 - - - - تجاری و عمومی    -

 44.5 6.5 - - - - صنعت

 43.9 ◊ - - - - حمل و نقل

 7.5 2.9 - - - - كشاورزی

 0.4 0.4 - - - - ساير مصارف

 22.9 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 گردد. عات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می( شامل نفت خام، مای6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 ه است.   مصرف این محصول معادل واردات فرض گردید
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاهيعی در پاالیشگاه( شامل مصرف گازطب1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از                                                     



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  115

 

 کل کشور  1816( : تراز انرژي سال 1-22جدول )
)میلیون تن معادل نفت خام(

 سنگمحصوالت زغال زغال سنگ گازطبيعي هاي نفتي آوردهفر (1)نفت خام شرح

 - 1.0 190.4 - 222.7 توليد 

(3) واردات
 1.1 3.6 3.3 0.2 0.1 

(4) صادرات
 -124.4 -32.0 -11.4 ◊ - 

      المللی :سوخت های بين

 - - - 1.4- - ها  كشتی   -

 - - - 1.6- - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 و اختالف آماریشده 

-1.3 -1.1 -2.3 0.2 0.2 

 0.2 1.4 180.0 32.5- 100.1 عرضه کل انرژي اوليه 

 - - - 13.1 8.8- (5) انتقاالت

 - - - 88.6 91.1- های نفتپااليشگاه

 0.3- - 59.8- 7.5- - هانيروگاه

 1.0 1.2- - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - واحدهای كوره بلند 

بخش انرژی و تلفات  مصارف

 انتقال و توزيع 

-0.2 -2.2 
(6)

 -15.9 - -0.2 

      

 0.5 0.2 104.4 59.4 - کل مصرف نهايي 

 - ◊ 47.2 4.9 - خانگی، عمومی و تجاری

 - ◊ 40.9 4.0 - خانگی    -

 - - 6.3 0.9 - تجاری و عمومی    -

 0.2 - 35.9 3.4 - صنعت

 - - 6.6 38.6 - حمل و نقل

 - - 1.9 3.0 - اورزیكش

 - - - - - ساير مصارف

 0.3 0.2 12.9 9.6 - مصارف غيرانرژی 

 گردد. ( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEرقام توليد و واردات گردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به انيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گيرد.  شخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میها، یا به دليل تغيير در مبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از                                                           



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  
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 ... ادامه کل کشور  1816( : تراز انرژي سال 1-22جدول )
 )میلیون تن معادل نفت خام(

 شرح
منابع تجديدپذير 

(2)قابل احتراق
 

 آبي
خورشيدي و 

 بادي
 کل انرژي  برق ايهسته

 418.4 - 1.8 ◊ 1.2 1.2 توليد 

 8.7 0.3 - - - - واردات

 166.5- 0.7- - - - - صادرات

       المللی :سوخت های بين

 1.4- - - - - - ها  كشتی   -

 1.6- - - - - - هواپيماها    -

 تغيير در ذخاير ايجاد

 شده و اختالف آماری

- - - - - -4.4 

 253.2 0.4- 1.8 ◊ 1.2 1.2 عرضه کل انرژي اوليه 

 4.3 - - - - - (5) انتقاالت

 2.5- - - - - - های نفتپااليشگاه

 45.9- 24.8 1.8- ◊ 1.2- - هايروگاهن

 0.2- - - - - - واحدهای كك سازی 

 0.3- - - - - - واحدهای كوره بلند 

مصارف بخش انرژی و تلفات 

 انتقال و توزيع 

- - - - -3.7 -22.2 

       

 186.4 20.7 - - - 1.1 کل مصرف نهايي 

 63.4 10.2 - - - 1.1 خانگی، عمومی و تجاری

 52.7 6.7 - - - 1.1 انگی خ   -

 10.7 3.5 - - - - تجاری و عمومی    -

 46.4 6.9 - - - - صنعت

 45.2 - - - - - حمل و نقل

 8.0 3.1 - - - - كشاورزی

 0.4 0.4 - - - - ساير مصارف

 23.0 - - - - - مصارف غيرانرژی 

 دد. گر( شامل نفت خام، مایعات و ميعانات گازی و مواد افزودنی می6
 گردد. ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.   
 شود.ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی نيز میمی( شامل صادرات گاز مایع پتروشي4
 گيرد.  ها، یا به دليل تغيير در مشخصات و ماهيت یک فرآورده و یا به دليل ترکيب آن با یک فرآورده دیگر صورت میبندی مجدد فرآورده( انتقاالت در نتيجه طبقه0
 گردد.های تقویت فشار و دیزل ژنراتورها نيز میهای نفت، گاز و ایستگاه( شامل مصرف گازطبيعی در پاالیشگاه1
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از                                                     
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  هاي عمده اقتصاد انرژيروند شاخص  ( : اطالعات عمومي ـ1-28جدول )

 1811 1811 1811 1811 شرح

     هاي اقتصاد انرژي: شاخص  -1

 ت کل کشور جمعي

 )هزار نفر(

73245.2 74190.1 75149.7 76075.0 

 (  1) توليد ناخالص داخلي

 )ميليارد ريال(

5840800.4 6175274.2 6364368.6 5873423.5 

  عرضه انرژي اوليه

 )ميليون تن معادل نفت خام(

209.5 208.5 217.1 217.3 

 کل مصرف نهايي انرژي 

 )ميليون تن معادل نفت خام(

141.2 141.3 144.1 144.9 

  (2) کل مصرف نهايي

 )ميليون تن معادل نفت خام(

158.2 155.1 162.8 161.7 

 توليد برق کل کشور 

 ساعت( )ميليون كيلووات

221370.0 232958.9 240051.6 254275.1 

 

 هاي سرانه:  شاخص  -2

 توليد ناخالص داخلي 

 )هزار ريال(

 

 

 

79743.1 

 

 

 

83235.8 

 

 

 

84689.2 

 

 

 

77205.7 

 عرضه انرژي اوليه 

 )تن معادل نفت خام(

2.86 2.81 2.89 2.86 

 کل مصرف نهايي انرژي  

 )تن معادل نفت خام(

1.93 1.91 1.92 1.90 

 کل مصرف نهايي 

 )تن معادل نفت خام(

2.16 2.09 2.17 2.13 

 توليد برق 

 )كيلووات ساعت(

3022.31 3140.03 3194.31 3342.43 

 

 : ها به توليد ناخالص داخلي شاخصنسبت   -8
    

     )تن معادل نفت خام به ميليون ريال(

 0.04 0.03 0.03 0.04 عرضه انرژي اوليه  

 0.02 0.02 0.02 0.02 کل مصرف نهايي انرژي 

 0.03 0.03 0.03 0.03 کل مصرف نهايي 

 توليد برق 

 )وات ساعت به ريال(

0.04 0.04 0.04 0.04 
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 هاي عمده اقتصاد انرژي  ... ادامهروند شاخص  ( : اطالعات عمومي ـ1-28جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح

 هاي اقتصاد انرژي: شاخص  -1
     

 جمعيت کل کشور 

 )هزار نفر(

77015.0 77970.0 78941.0 79926.3 81070.0 

 (  1) توليد ناخالص داخلي

 )ميليارد ريال(

5854329 6042535 5946680.4 6691000.0 6941000.0 

 عرضه انرژي اوليه 

 )ميليون تن معادل نفت خام(

226.3 237.4 232.3 245.7 253.2 

 کل مصرف نهايي انرژي 

 )ميليون تن معادل نفت خام(

151.4 155.1 153.2 162.0 163.4 

  (2) کل مصرف نهايي

 )ميليون تن معادل نفت خام(

168.0 174.8 174.5 185.0 186.4 

 ليد برق کل کشور تو

 ساعت( )ميليون كيلووات

262435.2 274439.2 280636.0 289095.3 308306.5 

 

 هاي سرانه:  شاخص  -2

 توليد ناخالص داخلي 

 )هزار ريال(

 

 

76015.4 

 

 

77498.2 

 

 

75330.7 

 

 

83714.7 

 

 

85617.4 

 عرضه انرژي اوليه 

 )تن معادل نفت خام(

2.94 3.04 2.94 3.07 3.12 

 مصرف نهايي انرژي  کل 

 )تن معادل نفت خام(

1.97 1.99 1.94 2.03 2.02 

 کل مصرف نهايي 

 )تن معادل نفت خام(

2.18 2.24 2.21 2.31 2.30 

 توليد برق 

 )كيلووات ساعت(

3407.59 3519.81 3555.01 3617.02 3802.97 

 

 : ها به توليد ناخالص داخلي نسبت شاخص  -8

     

      به ميليون ريال( )تن معادل نفت خام

 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 عرضه انرژي اوليه  

 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 کل مصرف نهايي انرژي 

 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 کل مصرف نهايي 

 توليد برق 

 )وات ساعت به ريال(

0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 

                                                                   باشد.          می 6939های ثابت سال ( به قيمت6
 گردد.( کل مصرف نهایی شامل مصارف نهایی انرژی و مصارف نهایی غير انرژی می6



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  118

 

 میلیون تن معادل نفت خام( )                                                                ( : عرضه کل انرژي اوليه و کل مصرف نهايي 1-24جدول )

 1811 1811 1811 1811 شرح

     توليد 

 162.3 215.0 216.5 213.9 نفت خام 

 گازطبيعی
 118.0 123.9 129.6 135.1 

 0.7 0.8 0.7 0.8 سنگزغال

0/8  (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 
(2)

 0/8
(2)

 0/8
(2)

 1/1
(2)

 

 1.0 1.0 0.8 0.6 انرژی آبی

 ◊ ◊ ◊ ◊ رشيدی و بادی خو انرژی

 0.4 0.1 - - ای  هسته انرژی

 300.7 347.2 342.7 334.1 کل توليد

     واردات

 1.7 4.4 9.7 10.9 (3)های نفتی  نفت خام و فرآورده

 4.0 10.2 7.7 5.0 گازطبيعی 

 0.6 0.8 0.8 0.4 سنگزغال

 ◊ - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.3 0.3 0.2 0.2 برق

 6.7 15.6 18.5 16.4 کل واردات

     صادرات 

(4)های نفتی  نفت خام و فرآورده
 -132.1 -139.2 -139.2 -78.4 

 8.0- 8.2- 7.3- 5.8- گازطبيعی 

 0.2- 0.2- 0.08- ◊ سنگزغال

 ◊ - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.9- 0.7- 0.5- 0.5- برق

 87.6- 148.3- 147.1- 138.4- کل صادرات 

 1.9- 2.2- 2.4- 3.5- المللی  های بين سوخت كشتی

 1.1- 1.1- 1.2- 1.2- المللی  سوخت هواپيماهای بين

 0.5 5.9 1.9- 2.1 تغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف آماری

 217.3 217.1 208.5 209.5 عرضه کل انرژي اوليه

     بخش تبديالت

 0.4- 0.9 0.4 0.1- انتقاالت

 37.9- 38.5- 37.7- 35.7- بديل: ت

 1.1- 3.3- 3.1- 1.7- هاپااليشگاه

 36.4- 34.7- 34.2- 33.4- هانيروگاه

 0.1- 0.2- 0.2- 0.2- واحدهای كك سازی 

 0.2- 0.3- 0.3- 0.3- واحدهای كوره بلند 

 17.3- 16.7- 16.1- 15.6- (5)مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توزيع 

 55.6- 54.3- 53.4- 51.3- جمع 

 161.7 162.8 155.1 158.2 کل مصرف نهايي 

 144.9 144.1 141.3 141.2 کل مصرف نهايي انرژي 

 16.8 18.6 13.8 17.0 کل مصرف نهايي غير انرژي



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

116 

 )میلیون تن معادل نفت خام(                                                    ... ادامه( : عرضه کل انرژي اوليه و کل مصرف نهايي 1-24جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح
      توليد 

 222.7 215.0 164.2 165.7 161.7 نفت خام 

 گازطبيعی
 135.8 153.8 162.2 176.8 190.4 

 1.0 0.9 0.8 0.7 0.7 سنگزغال

1/1 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 
(2)

 2/1
(2)

 2/1
(2)

 2/1
(2)

 1.2 

 1.2 1.3 1.1 1.1 1.2 ژی آبیانر

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ خورشيدی و بادی  انرژی

 1.8 1.6 0.7 1.1 1.1 ای  هسته انرژی

 418.4 396.7 330.3 323.6 301.7 کل توليد

      واردات

 4.8 4.6 4.0 3.2 2.7 (3)های نفتی  نفت خام و فرآورده

 3.3 5.1 7.8 6.5 4.6 گازطبيعی 

 0.3 0.2 0.5 0.4 0.6 سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 برق

 8.7 10.3 12.7 10.4 8.2 کل واردات

      صادرات 

(4)های نفتی  نفت خام و فرآورده
 -79.2 -79.1 -88.4 -161.9 -154.4 

 11.4- 7.8- 7.4- 8.4- 8.0- گازطبيعی 

 0.1- 0.1- 0.1- 0.1- 0.2- سنگزغال

 - - ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.7- 0.5- 0.5- 0.8- 0.9- برق

 166.5- 170.3- 96.5- 88.4- 88.4- کل صادرات 
 1.4- 2.0- 4.7- 3.6- 3.1- المللی  های بين سوخت كشتی

 1.6- 1.5- 1.3- 1.3- 1.2- المللی  سوخت هواپيماهای بين

 4.4- 12.5 8.2- 3.3- 9.0 آماریتغيير در ذخاير ايجاد شده و اختالف 

 253.2 245.7 232.3 237.4 226.3 عرضه کل انرژي اوليه
      بخش تبديالت

 4.3 4.7 4.5 1.3- 0.4 انتقاالت

 48.7- 44.9- 43.9- 43.6- 40.1- تبديل: 

 2.5- 2.1- 1.9- 2.3- 1.9- هاپااليشگاه

 45.9- 42.3- 41.5- 40.7- 37.7- هانيروگاه

 0.2- 0.2- 0.2- 0.2- 0.2- ای كك سازی واحده

 0.3- 0.3- 0.3- 0.4- 0.2- واحدهای كوره بلند 

 22.2- 20.5- 18.4- 17.6- 18.6- (5)مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توزيع 

 66.8- 60.7- 57.8- 62.6- 58.3- جمع 

 186.4 185.0 174.5 174.8 168.0 کل مصرف نهايي 

 163.4 162.0 153.2 155.1 151.4 ژي کل مصرف نهايي انر

 23.0 22.9 21.3 19.7 16.6 کل مصرف نهايي غير انرژي

برا اجررای طررح هدفمندسرازی      6939باشد. از سال  می 6984 سال در کشور در مراتع و ها-این رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماری سازمان جنگل( 6
                                       آن معکوس گردیده است. یوند کاهشهای انرژی، ر ها و افزایش قيمت حامل یارانه

 گردد.   بيوگاز میبيوماس جامد و ( شامل 6
هرا، ميرزان   و پتروشريمی  هرا در پاالیشرگاه  MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی بره ارقرام توليرد و واردات    نيز می MTBE( شامل واردات 9

 ول معادن واردات فرض گردیده است.                            مصرف این محص
 شود.  ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی می( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی4
 گردد.        های تقویت فشار و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله میهای نفت، گاز، ایستگاهها مربوط به پاالیشگاه( گاز مصرفی پاالیشگاه0
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از       
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 )میلیون تن معادل نفت خام(                                                                           ها  ( : کل مصرف نهايي به تفكيك بخش1-25جدول ) 

 1811 1811 1811 1811 شرح
 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
    

 7.3 7.6 8.9 10.4 ومی و تجاریخانگی، عم

 5.4 5.8 6.0 7.4 خانگی   -

 1.9 1.8 2.8 3.0 تجاری و عمومی  -

 5.4 5.2 7.8 8.9 صنعت

 35.1 34.0 34.0 37.8 حمل و نقل

 3.3 3.3 3.9 3.9 كشاورزی

 6.8 7.1 8.1 11.3 مصارف غيرانرژی

 57.9 57.3 62.6 72.3 هاي نفتي کل مصرف فرآورده
 

  گازطبيعي
    

 39.7 43.5 40.3 40.5 خانگی، عمومی و تجاری

 34.6 37.9 35.2 35.7 خانگی   -

 5.1 5.5 5.1 4.9 تجاری و عمومی  -

 30.3 28.6 25.6 21.7 صنعت 

 6.0 5.4 4.8 3.0 حمل و نقل

 0.7 0.5 0.4 0.3 كشاورزی 

 9.7 11.2 5.5 5.5 مصارف غيرانرژی 

 86.3 89.1 76.5 71.0 کل مصرف گازطبيعي 
 

 سنگ زغال
    

 ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی، عمومی و تجاری

 ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی   -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 ◊ ◊ ◊ ◊ صنعت 
 0.3 0.3 0.2 0.2 مصارف غيرانرژی 

 0.3 0.3 0.3 0.3 سنگکل مصرف زغال
 

 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 
    

(2) خانگی، عمومی و تجاری
0.8 

(2)
0.8 

(2)
0.8 

(2)
1.1 

 1.1 0.8 0.8 0.8 خانگی   -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 1.1 0.8 0.8 0.8 کل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 
 برق 

    

 7.4 6.9 7.6 7.1 خانگی، عمومی و تجاری

 4.9 4.6 4.9 4.5 خانگی   -

 2.4 2.4 2.7 2.6 تجاری و عمومی  -

 5.8 5.6 5.1 4.7 صنعت 

 ◊ ◊ ◊ ◊ و نقلحمل 

 2.5 2.4 1.9 1.7 كشاورزی

 0.3 0.3 0.3 0.3 ساير مصارف 

 16.0 15.2 15.0 13.8 کل مصرف برق

 161.7 162.8 155.1 158.2 کل مصرف نهايي 
 144.9 144.1 141.3 141.2 کل مصرف نهايي انرژي 

 16.8 18.6 13.8 17.0 کل مصرف نهايي غير انرژي  
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 )میلیون تن معادل نفت خام(                                                             ها ... ادامهرف نهايي به تفكيك بخش( : کل مص1-25جدول ) 

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح
 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
 

    

 4.9 5.2 5.7 6.2 7.0 خانگی، عمومی و تجاری
 4.0 4.2 4.4 4.7 5.1 خانگی   -
 0.9 1.0 1.4 1.5 1.9 تجاری و عمومی  -

 3.4 3.3 3.5 4.9 4.8 صنعت
 38.6 37.3 35.2 37.0 36.8 حمل و نقل
 3.0 2.9 2.7 2.9 3.2 كشاورزی

 9.6 10.1 8.8 7.8 7.5 مصارف غيرانرژی
 59.4 58/8 56.0 58.8 59.3 هاي نفتي کل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

     

 47.2 49.9 46.1 44.8 44.1 ریخانگی، عمومی و تجا
 40.9 43.4 40.1 39.1 38.5 خانگی   -
 6.3 6.5 6.0 5.7 5.6 تجاری و عمومی  -

 35.9 34.2 32.1 33.0 31.1 صنعت 
 6.6 6.6 6.4 6.1 5.7 حمل و نقل
 1.9 1.7 1.4 1.2 0.9 كشاورزی 

 12.9 12.4 12.0 11.5 8.8 مصارف غيرانرژی 
 104.4 105.1 98.1 96.5 90.6 کل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

     

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی، عمومی و تجاری

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی   -

 - - - - - تجاری و عمومی  -
 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 صنعت 

 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 مصارف غيرانرژی 
 0.7 0.6 0.6 0.6 0.4 سنگکل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

     

(2) خانگی، عمومی و تجاری
1.1 

(2)
1.1 

(2)
1.1 

(2)
1.1 

(2)
1.1 

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 خانگی   -
 - - - - - تجاری و عمومی  -

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 کل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 
 برق 

     

 10.2 9.6 9.2 8.5 7.7 خانگی، عمومی و تجاری
 6.7 6.3 6.1 5.7 5.2 خانگی   -
 3.5 3.3 3.1 2.8 2.5 تجاری و عمومی  -

 6.9 6.5 6.2 6.1 5.8 صنعت 
 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ حمل و نقل

 3.1 2.9 2.9 2.8 2.7 كشاورزی
 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 ساير مصارف 
 20.7 19.4 18.7 17.8 16.4 کل مصرف برق

 186.4 185.0 174.5 174.8 168.0 کل مصرف نهايي 
 163.4 162.0 153.2 155.1 151.4 انرژي کل مصرف نهايي 

 23.0 22.9 21.3 19.7 16.6 کل مصرف نهايي غير انرژي  

 گردد. ( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی( می6
برا اجررای طررح هدفمندسرازی      6939باشد. از سال  می 6984 لسا در کشور در مراتع و هااین رقم براساس آخرین نتایج طرح سرشماری سازمان جنگل(  6

 آن معکوس گردیده است. یهای انرژی، روند کاهش ها و افزایش قيمت حامل یارانه
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از     
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                 هاي انرژي         هاي مختلف به تفكيك حامل( : مصرف انرژي بخش1-26جدول )

 ن تن معادل نفت خام( )میلیو 

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

          خانگي، عمومي  و تجاري 

 4.9 5.2 5.7 6.2 7.0 7.3 7.6 8.9 10.4 های نفتی  فرآورده

 47.2 49.9 46.1 44.8 44.1 39.7 43.5 40.3 40.5 گازطبيعی 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سنگزغال

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 ذير قابل احتراق منابع تجديدپ

 10.6 9.9 9.6 8.9 8.0 7.7 7.2 7.9 7.4 (1)برق 

 63.8 66.2 62.6 61.0 60.2 55.8 59.1 57.9 59.1 کل مصرف انرژي 

 

 خانگي 
         

 4.0 4.2 4.4 4.7 5.1 5.4 5.8 6.0 7.4 های نفتی  فرآورده

 40.9 43.4 40.1 39.1 38.5 34.6 37.9 35.2 35.7 گازطبيعی 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سنگ زغال

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0.8 0.8 0.8 منابع تجديدپذير قابل احتراق

 6.7 6.3 6.1 5.7 5.2 4.9 4.6 4.9 4.5 برق

 52.7 55.0 51.8 50.6 49.9 46.0 49.1 46.9 48.3 کل مصرف انرژي 

 

 تجاري و عمومي 
         

 0.9 1.0 1.4 1.5 1.9 1.9 1.8 2.8 3.0 های نفتی  فرآورده

 6.3 6.5 6.0 5.7 5.6 5.1 5.5 5.1 4.9 گازطبيعی 

 - - - - - - - - - سنگ زغال

 - - - - - - - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 3.9 3.6 3.4 3.1 2.8 2.7 2.7 3.0 2.9 (1)برق  

 11.1 11.2 10.8 10.4 10.3 9.8 10.0 11.0 10.9 کل مصرف انرژي 
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 هاي انرژي ... ادامه هاي مختلف به تفكيك حامل( : مصرف انرژي بخش1-26جدول )

 )میلیون تن معادل نفت خام(  

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

          صنعت 

 3.4 3.3 3.5 4.9 4.8 5.4 5.2 7.8 8.9 های نفتی  فرآورده

 35.9 34.5 32.1 33.0 31.1 30.3 28.6 25.6 21.7 بيعی گازط

 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 ◊ ◊ ◊ ◊ سنگ زغال

 6.9 6.5 6.2 6.1 5.8 5.8 5.6 5.1 4.7 برق

 46.4 44.5 42.0 44.1 41.8 41.5 39.4 38.5 35.3 کل مصرف انرژي 

 

 حمل و نقل 
         

 38.6 37.3 35.2 37.0 36.8 35.1 34.0 34.0 37.8 های نفتی  فرآورده

 6.6 6.6 6.4 6.1 5.7 6.0 5.4 4.8 3.0 گازطبيعی 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ برق

 45.2 43.9 41.7 43.2 42.5 41.1 39.4 38.8 40.7 کل مصرف انرژي 

 

 کشاورزي 
         

 3.0 2.9 2.7 2.9 3.2 3.3 3.3 3.9 3.9 های نفتی  فرآورده

 1.9 1.7 1.4 1.2 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 گازطبيعی 

 3.1 2.9 2.9 2.8 2.7 2.5 2.4 1.9 1.7 برق

 8.0 7.5 7.0 6.9 6.8 6.5 6.3 6.2 5.9 کل مصرف انرژي 

 

 مصارف غير انرژي 
         

 9.6 10.1 8.8 7.8 7.5 6.8 7.1 8.1 11.3 های نفتی  فرآورده

 12.9 12.4 12.0 11.5 8.8 9.7 11.2 5.5 5.5 گازطبيعی 

 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 نگ سزغال

 23.0 22.9 21.3 19.7 16.6 16.8 18.6 13.8 17.0 کل مصرف انرژي 

 186.4 185.0 174.5 174.8 168.0 161.7 162.8 155.1 158.2 کل مصرف نهايي

 163.4 162.0 153.2 155.1 151.4 144.9 144.1 141.3 141.2 کل مصرف نهايي انرژي 

 23.0 22.9 21.3 19.7 16.6 16.8 18.6 13.8 17.0 هايي غيرانرژي کل مصرف ن

                      گردد. ( شامل سایر مصارف برق نيز می6
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از  



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های انرژی در عرضه انرژی اولیه سهم و رشد انواع حامل  -

 های انرژی سهم و رشد مصرف کنندگان نهایي در کل مصرف حامل  -

 ها در کل مصرف نهایي سهم و رشد بخش  -

 ها بخش های مختلف انرژی در تأمین انرژیسهم و رشد حامل  -

 
 انرژیجداول ترازنامه   -1-11-1

 (سهم و رشد)
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 )درصد(                                                   هاي انرژي در عرضه انرژي اوليه                          ( : سهم انواع حامل1-27جدول )

 1811 1811 1811 1811 شرح  

 عرضه انرژي اوليه   -1

 توليد 
    

 53.97 61.92 63.17 64.04 نفت خام 

 44.93 37.31 36.16 35.32 گازطبيعی 

 0.23 0.22 0.21 0.23 سنگزغال

(1) منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 0.23 

(1)
 0.23 

(1)
 0.23 

(1)
 0.38 

 0.33 0.28 0.22 0.17 انرژی آبی

 ◊ ◊ ◊ ◊ های خورشيدی و بادی انرژی

 0.15 ◊ - - ای  انرژی هسته

 100.0 100.0 100.0 100.0 کل توليد انرژي اوليه

     نسبت واردات به عرضه کل انرژي اوليه

 0.44 1.14 1.29 0.56 (2)نفت خام 

 0.36 0.87 3.36 4.63 های نفتی فرآورده

 1.85 4.69 3.72 2.38 گازطبيعی 

 0.28 0.37 0.37 0.19 سنگزغال

 ◊ - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 0.14 0.14 0.12 0.08 برق

 3.07 7.20 8.85 7.84 کل واردات

     نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

(3)های نفتی  نفت خام و فرآورده
 39.53 40.62 40.09 26.08 

 2.67 2.35 2.13 1.75 گازطبيعی 

 0.07 0.06 ◊ ◊ سنگزغال

 ◊ - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 0.29 0.2 0.16 0.15 برق

 29.12 42.70 42.93 41.44 کل صادرات 

     نسبت بخش تبديالت به عرضه کل انرژي اوليه -2

 0.20 0.41- 0.19- 0.03 انتقاالت 

 17.42 17.72 18.10 17.02 تبديل:

 0.51 1.51 1.50 0.80 هاپااليشگاه

 16.75 15.97 16.39 15.97 هانيروگاه

 0.05 0.08 0.08 0.09 واحدهای كك سازی 

 0.10 0.15 0.13 0.16 واحدهای كوره بلند 

 7.98 7.70 7.71 7.44 (4)مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توزيع 

 25.60 25.02 25.62 24.49 انرژي کل مصرف در بخش تبديل و

 74.40 74.98 74.38 75.51 کل مصرف نهايي 



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

157 

 )درصد(                                                                 ... ادامه هاي انرژي در عرضه انرژي اوليه( : سهم انواع حامل1-27جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح

 اوليه  عرضه انرژي  -1
 توليد 

     

 53.23 54.18 49.72 51.21 53.61 نفت خام 

 45.51 44.56 49.12 47.53 45.01 گازطبيعی 

 0.25 0.22 0.24 0.22 0.23 سنگزغال

(1) منابع تجديدپذير قابل احتراق 
 0.38 

(1)
 0.36 

(1)
 0.35 

(1) 
0.29 

(1) 
0.28 

 0.30 0.33 0.34 0.34 0.39 انرژی آبی

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ی خورشيدی و بادی هاانرژی

 0.43 0.41 0.21 0.34 0.37 ای  انرژی هسته

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 کل توليد انرژي اوليه

      نسبت واردات به عرضه کل انرژي اوليه

(2)نفت خام 
 0.43 0.44 0.46 0.46 0.45 

 1.43 1.43 1.28 0.92 0.76 های نفتی فرآورده

 1.31 2.06 3.36 2.73 2.04 گازطبيعی 

 0.13 0.10 0.20 0.15 0.25 سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق

 0.12 0.14 0.14 0.13 0.13 برق

 3.44 4.18 5.45 4.38 3.62 کل واردات

      نسبت صادرات به توليد انرژي اوليه

(3)های نفتی  نفت خام و فرآورده
 26.26 24.45 26.77 40.80 36.90 

 2.72 1.97 2.23 2.58 2.65 گازطبيعی 

 ◊ ◊ ◊ ◊ 0.07 سنگزغال

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق

 0.16 0.14 0.17 0.24 0.31 برق

 39.80 42.92 29.21 27.31 29.29 کل صادرات 

      نسبت بخش تبديالت به عرضه کل انرژي اوليه -2

 1.68- 1.89- 1.94- 0.55 0.18- انتقاالت 

 19.29 18.27 18.88 18.37 17.71 تبديل:

 0.98 0.85 0.80 0.96 0.85 هاپااليشگاه

 18.14 17.23 17.86 17.16 16.67 هانيروگاه

 0.06 0.07 0.09 0.10 0.08 واحدهای كك سازی 

 0.11 0.12 0.12 0.15 0.11 واحدهای كوره بلند 

 8.77 8.34 7.94 7.43 8.24 (4)ع مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توزي

 26.38 24.72 24.88 26.35 25.77 کل مصرف در بخش تبديل و انرژي

 73.62 75.28 75.12 73.65 74.23 کل مصرف نهايي 

 باشد.                       می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادیر 
 گردد.  ی( شامل بيوماس جامد و بيوگاز م6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEگردد. الزم به ذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات نيز می MTBE( شامل واردات 6

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.
 شود.می ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی( شامل صادرات گاز مایع پتروشيمی9
 گردد. های تقویت فشار و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله نيز میهای نفت، گاز، ایستگاهها مربوط به پاالیشگاه( گاز مصرفی پاالیشگاه4
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از  
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 )درصد(                            هاي انرژي                       ( : سهم مصرف کنندگا  نهايي در کل مصرف حامل1-21جدول ) 

 1811 1811 1811 1811 شرح
     هاي نفتي   فرآورده

 12.58 13.25 14.19 14.43 خانگی، عمومی و تجاری :

 9.25 10.07 9.64 10.23 خانگی   -

 3.33 3.18 4.55 4.19 تجاری و عمومی  -

 9.24 9.12 12.48 12.29 صنعت

 60.71 59.35 54.28 52.25 حمل و نقل

 5.69 5.80 6.17 5.34 كشاورزی

 11.77 12.48 12.87 15.69 مصارف غيرانرژی

 100.00 100.00 100.00 100.00 هاي نفتي کل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

    

 45.98 48.78 52.66 57.07 :  خانگی، عمومی و تجاری

 40.05 42.56 45.99 50.18 خانگی   -

 5.93 6.22 6.67 6.88 تجاری و عمومی  -

 35.14 32.05 33.44 30.59 صنعت 

 6.90 6.03 6.24 4.17 حمل و نقل

 0.77 0.60 0.53 0.49 كشاورزی 

 11.21 12.54 7.14 7.68 مصارف غيرانرژی 

 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

    

 2.72 2.96 3.67 3.44 خانگی، عمومی و تجاری :

 2.72 2.96 3.67 3.44 گی  خان -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 2.86 3.19 3.68 12.15 صنعت 

 94.42 93.85 92.65 84.41 مصارف غيرانرژی 

 100.00 100.00 100.00 100.00 سنگکل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

    

 100.00 100.00 100.00 100.00 خانگی، عمومی و تجاری : 

 100.00 100.00 100.00 100.00 خانگی   -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 
 برق 

    

 46.02 45.49 51.03 51.38 : خانگی، عمومی و تجاری

 30.77 29.97 32.74 32.31 خانگی   -

 15.25 15.53 18.29 19.07 تجاری و عمومی  -

 36.10 36.50 33.89 33.90 صنعت 

 0.18 0.19 0.16 0.16 حمل و نقل

 15.87 15.85 13.00 12.43 كشاورزی

 1.82 1.98 1.92 2.13 ساير مصارف 

 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف برق
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 )درصد(                                    هاي انرژي... ادامه    ( : سهم مصرف کنندگا  نهايي در کل مصرف حامل1-21جدول ) 

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح
      هاي نفتي   فرآورده

 8.27 8.89 10.27 10.53 11.85 خانگی، عمومی و تجاری :

 6.67 7.13 7.82 7.96 8.62 خانگی   -

 1.60 1.76 2.45 2.57 3.22 تجاری و عمومی  -

 5.69 5.62 6.17 8.25 8.13 صنعت

 64.89 63.50 62.96 62.98 61.93 حمل و نقل

 5.02 4.86 4.83 4.90 5.42 كشاورزی

 16.13 17.13 15.77 13.34 12.67 مصارف غيرانرژی

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 هاي نفتي کل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

     

 45.17 47.46 47.00 46.41 48.62 :  خانگی، عمومی و تجاری

 39.13 41.25 40.91 40.48 42.47 خانگی   -

 6.04 6.21 6.10 5.92 6.15 تجاری و عمومی  -

 34.34 32.82 32.76 34.20 34.37 صنعت 

 6.34 6.27 6.52 6.30 6.33 حمل و نقل

 1.82 1.61 1.44 1.20 1.00 كشاورزی 

 12.33 11.84 12.29 11.89 9.68 مصارف غيرانرژی 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

     

 1.29 1.58 1.55 1.66 2.17 :  خانگی، عمومی و تجاری

 1.29 1.58 1.55 1.66 2.17 خانگی   -

 - - - - - تجاری و عمومی  -

 26.72 29.04 28.99 24.71 22.55 صنعت 

 71.99 69.38 69.43 73.63 75.28 مصارف غيرانرژی 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 سنگف زغالکل مصر

 
 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

     

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 :  خانگی، عمومی و تجاری

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 خانگی   -

 - - - - - تجاری و عمومی  -

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 
 برق 

     

 49.14 49.35 49.39 47.99 46.71 خانگی، عمومی و تجاری : 

 32.42 32.53 32.69 32.12 31.46 خانگی   -

 16.72 16.82 16.70 15.87 15.25 تجاری و عمومی  -

 33.59 33.48 33.14 34.22 35.11 صنعت 

 0.19 0.18 0.24 0.17 0.16 حمل و نقل

 15.14 15.03 15.50 15.88 16.18 كشاورزی

 1.95 1.95 1.73 1.73 1.84 ساير مصارف 

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف برق

 باشد.  می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادیر 
 گردد. بوته و خار و فضوالت دامی( می ( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب،6
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 )درصد(                                                                                                                   ها در کل مصرف نهايي ( : سهم بخش1-21جدول )

 1811 1811 1811 1811 شرح
     هاي نفتي   فرآورده

 4.50 4.66 5.73 6.59 خانگی، عمومی و تجاری :

 3.31 3.54 3.89 4.68 خانگی   -

 1.19 1.12 1.84 1.92 تجاری و عمومی  -

 3.31 3.21 5.04 5.62 صنعت

 21.73 20.89 21.91 23.87 حمل و نقل

 2.04 2.04 2.49 2.44 كشاورزی

 4.22 4.39 5.19 7.17 مصارف غيرانرژی

 35.80 35.19 40.36 45.69 ي نفتيها کل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

    

 24.54 26.72 25.98 25.63 :  خانگی، عمومی و تجاری

 21.38 23.31 22.69 22.54 خانگی   -

 3.16 3.41 3.29 3.09 تجاری و عمومی  -

 18.75 17.55 16.50 13.74 صنعت 

 3.68 3.30 3.08 1.87 حمل و نقل

 0.41 0.33 0.26 0.22 كشاورزی 

 5.98 6.87 3.52 3.45 مصارف غيرانرژی 

 53.37 54.77 49.34 44.91 کل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

    

 ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی، عمومی و تجاری :

 ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی   -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 ◊ ◊ ◊ ◊ صنعت 

 0.20 0.18 0.15 0.15 مصارف غيرانرژی 

 0.21 0.19 0.16 0.17 سنگکل مصرف زغال

 
 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

    

 0.71 0.49 0.49 0.48 خانگی، عمومی و تجاری : 

 0.71 0.49 0.49 0.48 خانگی   -

 - - - - تجاری و عمومی  -

 0.71 0.49 0.49 0.48 کل مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 
 برق 

    

 4.56 4.26 4.92 4.50 : خانگی، عمومی و تجاری

 3.05 2.80 3.16 2.83 خانگی   -

 1.51 1.45 1.76 1.67 تجاری و عمومی  -

 3.58 3.41 3.27 2.97 صنعت 

 ◊ ◊ ◊ ◊ حمل و نقل

 1.57 1.48 1.25 1.09 كشاورزی

 0.18 0.19 0.18 0.19 ساير مصارف 

 9.91 9.36 9.64 8.75 کل مصرف برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع 
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 )درصد(                                                   ها در کل مصرف نهايي ... ادامه                                       ( : سهم بخش1-21) جدول 

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح
      هاي نفتي   فرآورده

 2.64 2.82 3.29 3.54 4.19 خانگی، عمومی و تجاری :
 2.13 2.27 2.51 2.68 3.05 خانگی   -
 0.51 0.56 0.79 0.87 1.14 تجاری و عمومی  -

 1.81 1.79 1.98 2.77 2.87 صنعت
 20.69 20.17 20.20 21.19 21.88 حمل و نقل
 1.60 1.54 1.55 1.65 1.91 كشاورزی

 5.14 5.44 5.06 4.49 4.48 مصارف غيرانرژی
 31.88 31.77 32.09 33.64 35.33 هاي نفتي کل مصرف فرآورده

 
 گازطبيعي 

     

 25.30 26.97 26.41 25.61 26.23 :  خانگی، عمومی و تجاری
 21.92 23.44 22.98 22.35 22.91 خانگی   -
 3.38 3.53 3.42 3.27 3.32 تجاری و عمومی  -

 19.24 18.65 18.41 18.88 18.54 صنعت 
 3.55 3.56 3.66 3.48 3.42 حمل و نقل
 1.02 0.92 0.81 0.66 0.54 كشاورزی 

 6.91 6.73 6.90 6.56 5.22 مصارف غيرانرژی 
 56.02 56.82 56.19 55.20 53.95 کل مصرف گازطبيعي 

 
 سنگ زغال

     

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ :  خانگی، عمومی و تجاری

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ خانگی   -

 - - - - - تجاری و عمومی  -

 0.10 0.09 0.10 0.08 0.06 صنعت 

 0.28 0.22 0.24 0.24 0.19 انرژی مصارف غير

 0.39 0.32 0.35 0.32 0.26 سنگکل مصرف زغال
 

 (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 
     

 0.61 0.62 0.65 0.65 0.68 :  خانگی، عمومی و تجاری

 0.61 0.62 0.65 0.65 0.68 خانگی   -

 - - - - - تجاری و عمومی  -

 0.61 0.62 0.65 0.65 0.68 احتراق  کل مصرف منابع تجديدپذير قابل
 
 برق 

     

 5.45 5.17 5.30 4.89 4.57 خانگی، عمومی و تجاری : 

 3.60 3.41 3.51 3.27 3.08 خانگی   -

 1.85 1.76 1.79 1.62 1.49 تجاری و عمومی  -

 3.73 3.51 3.55 3.49 3.44 صنعت 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ حمل و نقل

 1.68 1.57 1.66 1.62 1.58 كشاورزی

 0.22 0.20 0.19 0.18 0.18 ساير مصارف 

 11.09 10.47 10.72 10.19 9.79 کل مصرف برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع 

 باشد.  می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادیر 
  گردد.و خار و فضوالت دامی( می( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب، بوته 6
  باشند.  می 90/9مقادیر کمتر از 
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 ها هاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش( : سهم حامل1-81جدول )
  )درصد( 

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

          خانگي، عمومي  و تجاري 

 7.70 7.89 9.19 10.15 11.67 13.06 12.84 15.35 17.63 های نفتی  فرآورده

 73.93 75.36 73.68 73.44 73.16 71.13 73.56 69.63 68.54 گازطبيعی 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سنگزغال

 1.79 1.72 1.83 1.87 1.89 2.04 1.35 1.32 1.29 منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 16.56 15.01 15.29 14.52 13.26 13.75 12.23 13.68 12.52 (1)برق  

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژي 

 

 خانگي 
         

 7.53 7.62 8.46 9.24 10.25 11.64 11.75 12.87 15.32 های نفتی  فرآورده

 77.56 78.83 77.50 77.18 77.08 75.14 77.30 75.04 73.82 گازطبيعی 

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ سنگ زغال

 2.17 2.08 2.21 2.26 2.28 2.48 1.63 1.63 1.58 منابع تجديدپذير قابل احتراق

 12.73 11.46 11.82 11.30 10.36 10.72 9.30 10.44 9.26 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژي 

 

 تجاري و عمومي
         

 8.54 9.23 12.71 14.60 18.58 19.74 18.18 25.96 27.92 ای نفتی ه فرآورده

 56.74 58.31 55.35 55.15 54.12 52.28 55.25 46.50 45.04 گازطبيعی 

 - - - - - - - - - سنگ زغال

 - - - - - - - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 34.72 32.46 31.93 30.25 27.30 27.98 26.57 27.54 27.04 (1)برق  

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژي
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 ... ادامهها هاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش( : سهم حامل1-81جدول )
  )درصد( 

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

          صنعت

 7.29 7.43 8.24 11.00 11.54 12.90 13.27 20.30 25.14 های نفتی  فرآورده

 77.32 77.59 76.56 74.86 74.43 73.12 72.59 66.50 61.49 گازطبيعی 

 0.42 0.39 0.42 0.32 0.23 ◊ ◊ ◊ 0.09 سنگ زغال

 14.98 14.59 14.78 13.82 13.80 13.95 14.12 13.17 13.28 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژي 

 

 حمل و نقل 
         

 85.28 84.92 84.56 85.83 86.44 85.44 86.28 87.63 92.67 های نفتی  فرآورده

 14.63 15.00 15.33 14.09 13.50 14.49 13.65 12.31 7.28 گازطبيعی 

 0.08 0.08 0.11 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 صرف انرژي کل م

 

 کشاورزي 
         

 37.20 38.25 38.56 41.97 47.43 50.70 53.01 62.16 65.12 های نفتی  فرآورده

 23.74 22.73 20.12 16.87 13.33 10.18 8.48 6.55 5.85 گازطبيعی 

 39.06 39.02 41.32 41.16 39.24 39.12 38.51 31.29 29.03 برق

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژي 

 

 مصارف غير انرژي 
         

 41.71 43.92 41.46 39.76 45.24 40.54 38.38 58.57 66.59 های نفتی  فرآورده

 56.02 54.29 56.57 58.14 52.81 57.52 60.02 39.71 32.06 گازطبيعی 

 2.27 1.79 1.97 2.11 1.95 1.94 1.60 1.72 1.35 سنگ زغال

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 کل مصرف انرژي

 باشد.   می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات سهم براساس مقادیر 
 گردد.  می( شامل سایر مصارف برق نيز 6
  باشند.  می 90/9مقادیر کمتر از                                                                        
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 هاي عمده اقتصاد انرژي ( : اطالعات عمومي ـ رشد ساالنه شاخص1-81جدول )
  )درصد(   

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

        ي اقتصاد انرژي:ها شاخص -1
  

 1.43 1.25 1.25 1.24 1.51 1.23 1.29 1.29 1.29 جمعيت كل كشور

 3.74 12.52 1.59- 3.21 0.33- 7.71- 3.06 5.73 ◊ توليد ناخالص داخلی

 3.03 5.77 2.15- 4.89 4.14 0.12 4.09 0.46- 4.06 عرضه كل انرژی اوليه

 0.84 5.76 1.22- 2.46 4.48 0.51 1.97 0.13 4.73 كل مصرف نهايی انرژی 

 0.77 5.99 0.19 4.07 3.90 0.66- 4.94 1.95- 4.60 كل مصرف نهايی 

 6.65 3.01 2.26 4.57 3.21 5.93 3.04 5.24 3.19 توليد برق كل كشور 

          

          

          هاي سرانه :  شاخص -2

 2.27 11.13 2.80- 1.95 1.54- 8.84- 1.75 4.38 1.27- توليد ناخالص داخلی 

 1.58 4.47 3.35- 3.61 2.87 1.10- 2.76 1.73- 2.74 عرضه كل انرژی اوليه

 0.58- 4.46 2.43- 1.20 3.21 0.71- 0.67 1.14- 3.40 كل مصرف نهايی انرژی 

 0.65- 4.68 1.41- 2.80 2.63 1.87- 3.60 3.20- 3.27 كل مصرف نهايی

 5.14 1.74 1.00 3.29 1.95 4.64 1.73 3.89 1.88 توليد برق

          

          

ها به توليد  نسبت شاخص -8

 ناخالص داخلي:

         

 0.68- 5.99- 0.57- 1.63 4.48 8.49 1.00 5.85- 4.05 عرضه كل انرژی اوليه

 2.79- 6.00- 0.38 0.73- 4.82 8.91 1.06- 5.29- 4.72 كل مصرف نهايی انرژی

 2.86- 5.80- 1.42 0.83 4.24 7.64 1.82 7.26- 4.59 ی كل مصرف نهاي

 2.80 8.45- 3.91 1.32 3.55 14.78 0.02- 0.46- 3.18 توليد برق

 باشد.   می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادیر 
  باشند.                                         می 90/9مقادیر کمتر از                                      



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

133 

 )درصد(                                                     جزاءا( : رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك 1-82جدول )

 1811 1811 1811 1811 شرح

     توليد 

 24.52- 0.69- 1.20 1.47- نفت خام 

 4.30 4.54 5.05 8.50 گازطبيعی 

 10.43- 6.91 5.50- 27.58- سنگ زغال

 41.57 4.80 0.91 0.39 (2و  1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 3.22 26.58 31.70 44.57 انرژی آبی

 4.82- 33.42 27.59- 14.41 خورشيدی و بادی  انرژی

 ♦ - - - ای  انرژی هسته

 13.39- 1.31 2.60 1.81 کل توليد

     واردات

 61.35- 8.12- 129.11 4.05 (3) نفت خام

 58.95- 73.14- 27.75- 6.61- های نفتی فرآورده

 60.50- 31.28 55.42 18.05- گازطبيعی 

 24.89- 5.48 94.52 22.23- سنگزغال

 - - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 6.60 21.25 45.80 22.80 برق

 57.34- 15.34- 12.35 9.98- کل واردات

     صادرات 

 43.66- ◊ 5.41 5.37-  (4) های نفتی نفت خام و فرآورده

 1.71- 11.61 25.12 43.94 گازطبيعی 

 8.08 164.88 ♦ 42.05- سنگزغال

 - - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 27.24 29.24 9.01 58.76 برق

 40.95- 0.77 6.30 3.85- کل صادرات 

     

 14.64- 6.22- 31.63- 125.75 المللی  ی بينها سوخت كشتی

 0.77- 6.57- 2.85 14.81 المللی  سوخت هواپيماهای بين

 0.12 4.09 0.46- 4.06 عرضه کل انرژي اوليه

     بخش تبديالت

 148.25- 124.35 ♦ 78.79-  انتقاالت 

 1.58- 1.92 5.84 2.20 تبديل: 

 66.06- 4.88 87.56 4.55- هاپااليشگاه

 4.99 1.47 2.17 2.02 هانيروگاه

 38.82- 15.22 20.05- 41.30 واحدهای كك سازی 

 30.42- 16.85 19.12- 57.49 واحدهای كوره بلند 

 3.78 3.94 3.14 4.32  (5) مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توزيع

 2.46 1.62 4.14 2.43 جمع 

 0.66- 4.94 1.95- 4.06 کل مصرف نهايي  
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 )درصد(                                     ... ادامه  ( : رشد ساالنه عرضه انرژي اوليه و بخش تبديالت به تفكيك اجزاء1-82ول )جد

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح
      توليد 

 3.60 30.90 0.91- 2.47 0.08- نفت خام 
 7.72 8.98 5.45 13.29 0.75 گازطبيعی 

 16.78 10.24 12.16 2.33 1.05 سنگ زغال
 ◊ ◊ ◊ 0.78 0.28 (2و  1)منابع تجديدپذير قابل احتراق  

 6.25- 16.52 1.65 4.93- 17.49 انرژی آبی
 54.36 14.84 19.48 50.56- 82.30 خورشيدی و بادی  انرژی

 12.54 127.19 34.84- 1.62- 146.75 ای  انرژی هسته

 5.46 20.13 2.05 7.29 0.58 کل توليد

      واردات

 0.69 4.53 1.90 8.25 2.59 (3) نفت خام
 3.32 18.18 35.60 27.39 123.09 های نفتی فرآورده

 34.20- 35.28- 20.47 40.07 15.48 گازطبيعی 
 32.21 47.62- 26.92 37.12- 4.77- سنگزغال

 - - - 43.45 2.91 منابع تجديدپذير قابل احتراق
 8.74- 1.76 9.99 1.74 4.62- برق

 15.15- 18.79- 21.69 26.84 23.34 کل واردات

      صادرات 

 4.61- 83.08 11.74 0.13- 1.28  (4) های نفتی نفت خام و فرآورده
 45.86 5.85 11.64- 4.46 0.07- گازطبيعی 

 12.47 47.21- 4.39- 32.85- 8.63- سنگزغال
 - 100.00- 14.60 50.99- 24.98- منابع تجديدپذير قابل احتراق

 22.20 1.97- 29.37- 16.62- 5.33 برق

 2.20- 76.51 9.15 0.03 1.17 کل صادرات 
      

 30.26- 56.67- 28.78 19.18 59.77 المللی  های بين سوخت كشتی

 6.02 12.95 3.10 8.37 3.46 المللی  سوخت هواپيماهای بين

 3.03 5.77 2.15- 4.89 4.14 عرضه کل انرژي اوليه

      بخش تبديالت

 8.30- 3.20 ♦ ♦ 195.41-  انتقاالت 

 8.76 2.38 0.57 8.78 6.17 تبديل: 

 17.99 12.38 17.88- 18.23 73.00 هاپااليشگاه

 8.47 2.02 1.84 7.97 3.94 هانيروگاه

 7.00- 16.87- 9.23- 31.13 59.68 واحدهای كك سازی 

 5.71- 4.88 20.26- 41.72 9.66 واحدهای كوره بلند 

 8.36 11.16 4.46 5.36- 7.78  (5) مصارف بخش انرژی و تلفات انتقال و توزيع

 9.93 5.12 7.63- 7.25 5.13 جمع 

 0.77 5.99 0.19- 4.07 4.18 کل مصرف نهايي  

 باشد.   می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادیر 
برا اجررای طررح هدفمندسرازی      6939باشد. از سرال   می 6984 سال در کشور در مراتع و هاتایج طرح سرشماری سازمان جنگلاین رقم براساس آخرین ن( 6

 آن معکوس گردیده است. یهای انرژی، روند کاهش ها و افزایش قيمت حامل یارانه
 گردد.  ( شامل بيوماس جامد و بيوگاز می6
هرا، ميرزان   ها و پتروشريمی در پاالیشگاه MTBEذکر است که به دليل عدم دسترسی به ارقام توليد و واردات  گردد. الزم بهنيز می MTBE( شامل واردات 9

 مصرف این محصول معادل واردات فرض گردیده است.
 شود. ها و صادرات مایعات و ميعانات گازی میشامل صادرات گاز مایع پتروشيمی( 4
 گردد.های تقویت فشار و سوخت دیزل ژنراتورهای خط لوله نيز میهای نفت، گاز، ایستگاهیشگاهها مربوط به پاال( گاز مصرفی پاالیشگاه0
  درصد رشد داشته است.   ± 999بيش از   ♦                                                                       باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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  )درصد(                                                هاي مختلف    هاي انرژي در بخشف نهايي حامل( : رشد ساالنه مصر1-88جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح
 مصرف نهايي 

 هاي نفتي   فرآورده
         

 5.92- 9.13- 7.16- 11.93- 3.20- 4.05- 14.56- 14.80- 7.92- خانگی، عمومی و تجاری :
 5.38- 4.24- 6.48- 8.57- 4.13- 7.18- 4.44- 18.40- 4.08- خانگی   -
 8.14- 24.72- 9.27- 20.93- 0.61- 5.86 35.99- 6.02- 16.11- تجاری و عمومی   -

 2.34 4.40- 28.77- 0.51 9.55- 2.50 33.18- 12.05- 10.93- صنعت
 3.36 5.84 4.83- 0.78 4.87 3.37 0.04 10.01- 5.34 حمل و نقل
 4.48 5.45 6.14- 10.35- 2.16- 0.77- 14.00- 0.11 1.02 كشاورزی

 4.80- 14.01 12.51 4.40 10.61 4.66- 11.28- 28.93- 3.81 مصارف غيرانرژی 
 1.14 4.94 4.80- 0.89- 2.80 1.07 8.50- 13.38- 0.53 هاي نفتي  کل مصرف فرآورده

 
          گازطبيعي 

 5.46- 8.24 2.91 1.64 11.36 8.76- 7.91 0.60- 7.02 : ، عمومی و تجاریخانگی
 5.76- 8.08 2.67 1.50 11.67 8.91- 7.80 1.28- 7.16 خانگی   -
 3.42- 9.26 4.55 2.58 9.29 7.77- 8.64 4.38 5.97 تجاری و عمومی   -

 3.95 7.39 2.68- 5.97 2.99 6.15 11.63 17.76 7.91 صنعت 
 0.45 3.09 5.07 5.96 3.39- 10.76 12.68 60.96 86.92 قلحمل و ن

 12.17 20.11 21.84 28.19 36.92 24.64 30.56 17.50 71.95 كشاورزی 
 3.46 3.28 4.99 30.78 9.00- 13.51- 104.68 0.07 5.84 مصارف غيرانرژی 

 0.66- 7.19 1.61 6.49 5.32 3.20- 16.48 7.73 9.35 کل مصرف گازطبيعي 
 
 سنگ الزغ

         

 - - - - - - - - - خانگی، عمومی و تجاری :
 - - - - - - - - - خانگی   -
 - - - - - - - - - تجاری و عمومی   -

 1.58 1.90- 25.68 43.32 ♦ 2.46- 7.86 71.62- 19.03- صنعت 
 26.97 2.18- 1.07 27.93 ◊ 9.48 25.82 2.85 36.27- مصارف غيرانرژی 

 22.36 2.07- 7.13 30.79 25.42 8.82 24.21 6.29- 33.73- سنگزغالکل مصرف 
 

          (1)منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 0.14 ◊ ◊ 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- ◊ خانگی، عمومی و تجاری :

 0.14 ◊ ◊ 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- ◊ خانگی   -

 - - - - - - - - - تجاری و عمومی   -
 0.14 ◊ ◊ 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- ◊ مصرف منابع تجديدپذير قابل احتراق  کل

 
          برق 

 6.30 3.42 8.13 11.24 4.46 6.46 9.22- 7.31 5.24 خانگی، عمومی و تجاری :
 6.41 2.99 6.94 10.54 5.22 8.06 6.79- 9.49 5.17 خانگی   -
 6.11 4.27 10.53 12.70 2.91 3.38 13.57- 3.63 5.36 تجاری و عمومی   -

 7.10 4.56 1.76 5.54 0.07 4.12 9.65 8.04 6.74 صنعت 
 9.38 23.54- 47.86 18.61 11.09- 3.63 18.08 6.16 14.75 حمل و نقل
 7.54 0.37 2.56 6.30 4.89 5.42 24.11 13.00 1.07 كشاورزی

 6.59 16.98 4.70 1.92 3.84 3.11- 5.17 2.91- 10.18- ساير مصارف 
 6.77 3.49 5.08 8.28 2.90 5.25 1.83 8.05 4.83 کل مصرف برق

 0.77 5.99 0.19- 4.07 4.18 0.66- 4.94 1.95- 4.60 کل مصرف نهايي 
 0.84 5.76 1.22- 2.46 4.77 0.51 1.97 0.13 4.73 کل مصرف نهايي انرژي 

 0.25 7.62 7.90 18.79 0.88- 9.74- 35.40 19.21- 3.57 کل مصرف نهايي غيرانرژي

 باشد.   می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادیر 
 گردد. ( شامل بيوگاز و بيوماس جامد )شامل هيزم، زغال چوب، بوته و خار و فضوالت دامی( می6
  داشته است.         درصد رشد ± 999بيش از   ♦     باشند.                  می 90/9مقادیر کمتر از 
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                                                                                     هاي مختلف  ( : رشد ساالنه مصرف انرژي در بخش1-84جدول )

 )درصد(  

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

          خانگي، عمومي و تجاري 

 5.92- 9.13- 7.16- 11.93- 3.20- 4.05- 14.56- 14.80- 7.92- های نفتی  دهفرآور

 5.46- 8.24 2.91 1.64 11.36 8.76- 7.91 0.60- 7.02 گازطبيعی 

 - - - - - - - - - سنگزغال

 0.14 ◊ ◊ 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق 

 6.31 3.88 8.01 10.89 4.43 6.06 8.70- 6.91 4.52 (1)برق 

 3.63- 5.82 2.57 1.25 8.28 5.65- 2.14 2.15- 3.65 کل مصرف انرژي 

 

 خانگي 
         

 5.38- 4.24- 6.48- 8.57- 4.13- 7.18- 4.44- 18.40- 4.08- های نفتی  فرآورده

 5.76- 8.08 2.67 1.50 11.67 8.91- 7.80 1.28- 7.16 گازطبيعی 

 - - - - - - - - - سنگ زغال

 0.14 ◊ ◊ 0.09 0.29 42.40 4.86 0.06- ◊ منابع تجديدپذير قابل احتراق

 6.41 2.99 6.94 10.54 5.22 8.06 6.79- 9.49 5.17 (1)برق 

 4.21- 6.26 2.25 1.37 8.86 6.29- 4.65 2.88- 4.97 کل مصرف انرژي 

          

 

 تجاري و عمومي 
         

 8.14- 24.72- 9.27- 20.93- 0.61- 5.86 35.99- 6.02- 16.11-  های نفتی فرآورده

 3.42- 9.26 4.55 2.58 9.29 7.77- 8.64 4.38 5.97 گازطبيعی 

 - - - - - - - - - سنگ زغال

 - - - - - - - - - منابع تجديدپذير قابل احتراق

 6.16 5.46 9.96 11.54 3.01 2.64 11.80- 2.97 3.56 (1)برق 

 0.75- 3.73 4.17 0.66 5.58 2.52- 8.75- 1.10 1.86- رف انرژيکل مص
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 هاي مختلف ... ادامه ( : رشد ساالنه مصرف انرژي در بخش1-84جدول )

 )درصد(  

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

          صنعت 

 2.34 4.40- 28.77- 0.51 9.55- 2.50 33.18- 12.05- 10.93- های نفتی  فرآورده

 3.95 7.39 2.68- 5.97 2.99 6.15 11.63 17.76 7.91 گازطبيعی 

 12.58 1.90- 25.68 43.32 ♦ 2.46- 7.86 71.62- 19.03- سنگ زغال

 7.10 4.56 1.76 5.54 0.07 4.12 9.65 8.04 6.74 برق

 4.33 5.96 4.85- 5.36 1.18 5.38 2.27 8.89 2.29 کل مصرف انرژي 

 

 نقل  حمل و
         

 3.36 5.84 4.83- 0.78 4.87 3.37 0.04 10.01- 5.34 های نفتی  فرآورده

 0.45 3.09 5.07 5.96 3.39- 10.76 12.68 60.96 86.92 گازطبيعی 

 9.38 23.54- 47.86 18.61 11.09- 3.63 18.08 6.16 14.75 برق

 2.93 5.39 3.40- 1.49 3.66 4.38 1.61 4.84- 8.80 کل مصرف انرژي 

 

 کشاورزي 
         

 4.48 5.45 6.14- 10.35- 2.16- 0.77- 14.00- 0.11 1.02 های نفتی  فرآورده

 12.17 20.11 21.84 28.19 36.92 24.64 30.56 17.50 71.95 گازطبيعی 

 7.54 0.37 2.56 6.30 4.89 5.42 24.11 13.00 1.07 برق

 7.42 6.30 2.16 1.32 4.58 3.77 0.84 4.87 3.53 کل مصرف انرژي 

 

 مصارف غير انرژي 
         

 4.80- 14.01 61.39- 204.20 10.61 4.66- 11.28- 28.93- 3.81 های نفتی  فرآورده

 3.46 3.28 4.99 30.78 9.00- 13.51- 104.68 0.07 5.84 گازطبيعی 

 26.97 2.18- 1.07 27.93 0.01- 9.48 25.82 2.85 36.27- سنگ زغال

 0.25 7.62 7.90 18.79 0.88- 9.74- 35.40 19.21- 3.57 رف انرژي کل مص

 0.77 5.99 0.19- 13.02 4.18 0.66- 4.94 1.95- 4.60 کل مصرف نهايي 

 0.84 5.76 1.22- 2.46 4.77 0.51 1.97 0.13 4.73 کل مصرف نهايي انرژي 

 0.25 7.62 7.90 109.18 0.88- 9.74- 35.40 19.21- 3.57 کل مصرف نهايي غيرانرژي

 باشد.   می« ميليون بشکه معادل نفت خام»مالحظات: محاسبات رشد براساس مقادیر 
 گردد. ( شامل سایر مصارف برق نيز می6
  باشند.                  می 90/9مقادیر کمتر از  
        درصد رشد داشته است.                    ± 999بيش از   ♦



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های انرژی قیمت اسمي و واقعي حامل  -

 سرانه مصرف نهایي، مصرف نهایي انرژی و غیر انرژی در کشورها و مناطق منتخب جهان   -

 های مختلف در کشورها و مناطق منتخب جهان سرانه مصرف نهایي انرژی به تفکیک بخشها و حامل  -

 ف نهایي انرژی در برخي از کشورها و مناطق منتخب جهان شاخص عرضه انرژی اولیه و مصر  -

 شدت انرژی در برخي از کشورها و مناطق منتخب جهان   -

 ضریب انرژی در ایران وجهان   -

 شاخص بهره وری انرژی در ایران   -

  متوسط هزینه ساالنه انرژی خانوارهای شهری و روستایي ایران  -

 

 

 

 
 های عمده اقتصاد انرژی روند شاخص  -2-11-1
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 1871-11هاي هاي انرژي و شاخص قيمت خرده فروشي کاالها و خدمات طي سال: قيمت اسمي حامل( 1-85جدول )

 (2)بنزين (1)برق  سال
 نفت 

 (2)سفيد 

 نفت 

 (2)گاز

نفت 

 (2)کوره

 گاز 

 (2)مايع

 گاز

 (8)طبيعي

شاخص قيمت 

 (CPIکننده ) مصرف

(111=1815)  
1331 8.5 50 4 10 2 16 4.6 1.189 
1331 10.5 50 4 10 5 16 5.8 1.480 
1332 13.7 50 15 10 5 25 6 1.814 
1333 32.4 50 15 10 5 25 12.4 2.456 
1334 38.8 100 20 20 10 50 14.9 3.665 
1335 46.6 130 30 30 15 60 17.9 4.520 
1331 55.9 160 40 40 20 85 30 5.298 
1333 67.1 200 60 60 40 85 36 6.258 
1331 80.3 350 100 100 50 113 43.2 7.516 
1331 89.4 385 110 110 55 150 45.7 8.463 
1311 98.5 450 120 120 64.2 150 49.1 9.427 
1311 114.1 500 130 130 70 180 54.8 10.915 
1312 131.8 650 160 160 88.2 232 60.6 12.624 
1313 151.1 800 165 165 94.5 257.8 69.6 14.544 
1314 152.1 800 165 165 94.5 257.8 68.7 16.048 
1315 152.8 800 165 165 94.5 257.8 70.8 17.955 
1311 165 1000 165 165 94.5 356 98.2 21.265 
1313 174.3 1000 165 165 94.6 467.8 102.9 26.660 
1311 165.0 1000 165 165 94.5 309.1 104.5 29.527 

  ها(شساعت )متوسط کل بخ( ریال / کيلووات6
   باشد(. کيلویی می 66های  مربوط به مصارف بخش خانگی  در کپسول  ( ریال / ليتر )در مورد گاز مایع، قيمت6
                 ها و بدون در نظر گرفتن مبلغ آبونمان است(.  ( ریال / مترمکعب )متوسط کل بخش9

 مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
 

 1811-16هاي هاي انرژي و شاخص قيمت خرده فروشي کاالها و خدمات طي سالت اسمي حامل( : قيم1-86جدول )

 (1)برق  سال
بنزين 

 (2)معمولي

بنزين 

 (2)سوپر

نفت 

 (2)سفيد 

 ( 2)نفت کوره  ( 2)نفت گاز 
 گاز 

 (2)مايع  

 گاز

طبيعي  
(8) 

 CPIشاخص 

 نيروگاه (1815=111)
ساير 

 هابخش
 نيروگاه

ساير 

 هابخش

1311 :            
قبل از هدفمندی 

 ها يارانه
208.7 

1000 
4000 

1500 
5000 165 58.6  165 00.6 94.5 399.3 ● 

بعد از هدفمندی  33.2
 هايارانه

*4000 
7000 

*5000 
8000  *1000 3500 

*1500, 
3500  2000 2000 1623.9 ● 

1311 409.5 4000 , 
7000 

4000, 
7000 
5000, 
8000 

1000 3500 3500 2000 2000 1623.9 
(4)

1200 40.3 

1311 407.0 4000 , 
7000 

4000 , 
7000 

1000 3500 3500 2000 2000 7390 742.2 52.6 

1312 418.5 4000 , 
7000 

4000 , 
7000 

1000 3500 3500 2000 2000 7390 729.5 70.9 

1313 525.6 
4000 , 
7000, 
10000 

5000, 
8000, 
11000 

1000, 
1500 5000 

2500, 
3500, 
5000 

1300 2500 9091 ● 81.9 

1314 614.7 10000 12000 1500 2100 3000 1300 3000 9578 ● 91.7 

1315 662.0 10000 12000 1500 607 3000 607 3000 9578 ● 100.0 

1311 682.7 10000 12000 1500 50 3000 50 3000 9903 ● 109.6 

 ماهه گرم سال.  7در تعرفه ( متوسط 4             ( مراجعه شود. 6-90های جدول ) ( به زیر نویس9و  6، 6

 قيمت سهميه بندی  *                                باشند.مقادیر در دسترس نمی  مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.
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 ( 1811)سال پايه  CPIساس شاخص قيمت خرده فروشي هاي انرژي برا( : قيمت واقعي حامل1-87جدول )

 1871-11هاي  طي سال

(1)برق سال
(2)نفت سفيد (2)بنزين 

(2)نفت گاز 
(2)نفت کوره 

(2)گاز مايع 
(8)گازطبيعي 

 

1331 714.9 4205.2 336.4 841.0 168.2 1345.7 386.9 

1331 709.5 3378.4 270.3 675.7 337.8 1081.1 391.9 

1332 755.2 2756.3 826.9 551.3 275.6 1378.2 330.8 

1333 1319.2 2035.8 610.7 407.2 203.6 1017.9 504.9 

1334 1058.7 2728.5 545.7 545.7 272.9 1364.3 406.5 

1335 1031.0 2876.1 663.7 663.7 331.9 1327.4 396.0 

1331 1055.1 3020.0 755.0 755.0 377.5 1604.4 566.3 

1333 1072.2 3195.9 958.8 958.8 639.2 1358.3 575.3 

1331 1068.4 4656.7 1330.5 1330.5 665.2 1503.5 574.8 

1331 1056.4 4549.2 1299.8 1299.8 649.9 1772.4 540.0 

1311 1044.9 4773.5 1272.9 1272.9 681.0 1591.2 520.8 

1311 1045.4 4580.9 1191.0 1191.0 641.3 1649.1 502.1 

1312 1044.0 5148.9 1267.4 1267.4 698.7 1837.8 480.0 

1313 1038.9 5500.6 1134.5 1134.5 649.8 1772.6 478.5 

1314 947.8 4985.0 1028.2 1028.2 588.9 1606.4 428.1 

1315 851.0 4455.6 919.0 919.0 526.3 1435.8 394.3 

1311 775.9 4702.6 775.9 775.9 444.4 1674.1 461.8 

1313 653.8 3750.9 618.9 618.9 354.8 1754.7 386.0 

1311 558.8 3386.7 558.8 558.8 320.0 1046.8 353.9 

  ( مراجعه شود.6-90های جدول ) ( به زیر نویس 9و  6،  6
                                          بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.:  (CPI)شاخص قيمت خرده فروشی مأخذ 

 

 کاالها و خدمات  هاي انرژي براساس شاخص قيمت خرده فروشيقيمت واقعي حامل( : 1-81جدول )

 1811-16هاي طي سال

 (1)برق  سال
بنزين 

 (2)معمولي

بنزين 

 (2)سوپر

نفت 

 (2)سفيد 

 ( 2)نفت کوره  ( 2)نفت گاز 
 گاز 

 (2)مايع  

طبيعي   گاز
 نيروگاه (8)

 ساير 

 هابخش
 نيروگاه

ساير 

 هابخش

1311 :          

 
 
● 

قبل از هدفمندی 
 ها يارانه

629 

3013 
12053 

4520 
16271 497 176 497 92 285 1203 

بعد از هدفمندی 
 هايارانه

12053 
21092 

15066 
24105 3013 10546 

4520 , 
10546 6026 6026 4893 

1311 1016 
9920, 
17361 

9920, 
17361 
12400, 
19841 

2480 8680 8680 4960 4960 4027 
(4)

2976 

1311 773 7600, 
13299 

7600, 
13299 1900 6650 6650 3800 3800 14040 1410 

1312 590 5640, 
9871 

5640, 
9871 

1410 4935 4935 2820 2820 10421 1029 

1313 641 
4881, 
8542, 
12203 

6101, 
9762, 
13423 

1220, 
1830 6101 

3051, 4271, 
6101 1586 3051 11094 ● 

1314 670 10903 13084 1636 2290 3271 1417 3271 10443 ● 

1315 662 10000 12000 1500 607 3000 607 3000 9578 ● 

1311 623 9124 10949 1369 46 2737 46 2737 9035 ● 

              ( مراجعه شود.6-90های جدول ) ( به زیر نویس9و  6، 6

 باشند.                              مقادیر در دسترس نمی                                                                 م سال. ماهه گر 7( متوسط تعرفه در 4 
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مصرف نهايي، مصرف نهايي انرژي و غير انرژي در کشورها و مناطق مختلف جها  کل ( : سرانه 1-81جدول )

 2116در سال  
 نفر()تن معادل  نفت خام/ 

 مصرف نهايي غيرانرژي  مصرف نهايي انرژي  کل مصرف نام کشور يا  گروه کشورها

OECD 2.86 2.57 0.29 
 0.34 3.45 3.77 آمريكای شمالی

 0.42 4.26 4.68 آمريكا اياالت متحده 

 0.29 2.02 2.32 ژاپن
 0.97 2.51 3.49 كره جنوبی 

 0.10 1.15 1.25 تركيه
 0.44 3.49 3.92 نروژ 

 OECD  (1) 0.51 0.46 0.05كشورهای آسيايی غير 
 ◊ 0.47 0.49 آفريقا

 0.30 1.76 2.06 خاورميانه

 0.12 1.31 1.43 چين و هنگ كنگ
 ◊ 0.40 0.43 هند

 ◊ 0.40 0.42 پاكستان

 0.89 3.43 4.32 عربستان سعودی 

 ◊ 1.01 1.04 ونزوئال
 0.31 2.04 2.35 ايران

 0.12 1.17 1.29 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:           
 باشند. می 90/9ر از مقادیر کمت                                                                                        ( به استثنای چين.6
 

 )تن معادل  نفت خام/ نفر(                              2116ها در سال  ( : سرانه کل مصرف نهايي به تفكيك بخش1-41جدول )

نام کشور يا  گروه 

 کشورها

 خانگي، 

 تجاري و عمومي
 صنعت

حمل و 

 نقل
(1) کشاورزي

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

 غيرانرژي

مصارف 

 نهايي

OECD 0.91 0.62 0.96 0.06 ◊ 0.29 2.86 
 3.79 0.34 ◊ 0.06 1.53 0.71 1.11 آمريكای شمالی

 4.68 0.42 0.05 0.06 1.92 0.82 1.41 آمريكا اياالت متحده 
 2.32 0.29 ◊ ◊ 0.56 0.64 0.77 ژاپن

 3.49 0.97 ◊ 0.05 0.68 0.93 0.83 كره جنوبی 

 1.25 0.10 ◊ 0.05 0.34 0.34 0.42 تركيه
 3.92 0.44 ◊ 0.07 0.92 1.13 1.36 نروژ 

كشورهای آسيايی غير 
OECD (2) 

0.17 0.16 0.10 ◊ ◊ 0.05 0.51 

 0.49 ◊ ◊ ◊ 0.10 0.07 0.29 آفريقا
 2.06 0.30 ◊ ◊ 0.58 0.63 0.50 خاورميانه

 1.43 0.12 0.05 ◊ 0.22 0.72 0.30 چين و هنگ كنگ
 0.43 ◊ ◊ ◊ 0.07 0.15 0.15 هند

 0.42 ◊ ◊ ◊ 0.08 0.10 0.22 پاكستان
 4.32 0.89 ◊ ◊ 1.42 1.31 0.70 عربستان سعودی 

 1.04 ◊ ◊ ◊ 0.43 0.40 0.18 ونزوئال

 2.35 0.31 ◊ 0.09 0.56 0.55 0.83 ايران

 1.29 0.12 ◊ ◊ 0.37 0.37 0.38 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:           
 باشند. می 90/9مقادیر کمتر از  ( به استثنای چين.                           6گردد.                      ( بخش کشاورزی شامل اطالعات شيالت نيز می6
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خانگي، تجاري و عمومي صنعت حمل و نقل ساير بخش ها

نمودار )7-1( : سرانه مصرف نهايي انرژي در سال 2016 به تفكيك بخش هاي اقتصادي

 
 به استثنای چين می باشد. OECDآسيایی غير  ( منظور کشورهای6
 
 

 )تن معادل  نفت خام/ نفر(                        2116ها در سال  ( : سرانه مصرف نهايي انرژي به تفكيك حامل1-41جدول )

 گازطبيعي هاي آ نفت و فرآورده زغال سنگ نام کشور يا  گروه کشورها
هاي انرژي

 تجديدپذير
 کل برق و حرارت

OECD 0.08 1.10 0.54 0.17 0.68 2.57 

 3.45 0.83 0.21 0.78 1.59 0.05 آمريكای شمالی

 4.26 1.03 0.26 0.98 1.94 0.05 آمريكا اياالت متحده 

 2.02 0.66 0.05 0.25 0.89 0.17 ژاپن

 2.51 0.96 0.09 0.42 0.87 0.17 كره جنوبی 

 1.15 0.26 0.07 0.27 0.39 0.16 تركيه

 3.49 1.95 0.23 0.08 1.12 0.11 نروژ 

 OECD (1) 0.06 0.15 ◊ 0.13 0.08 0.46كشورهای آسيايی غير 

 0.47 ◊ 0.26 ◊ 0.13 ◊ آفريقا

 1.76 0.33 ◊ 0.64 0.77 ◊ خاورميانه

 1.31 0.39 0.08 0.07 0.29 0.48 چين و هنگ كنگ

 0.40 0.07 0.12 ◊ 0.12 0.07 هند

 0.40 ◊ 0.17 0.07 0.09 0.03 پاكستان

 3.43 0.76 ◊ 0.49 2.18 - عربستان سعودی 

 1.01 0.18 ◊ 0.20 0.60 ◊ ونزوئال

 2.04 0.26 ◊ 1.13 0.63 ◊ ايران

 1.17 0.28 0.15 0.17 0.44 0.13 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:           
 باشند. می 90/9مقادیر کمتر از  ( به استثنای چين.                                                                          6
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نمودار )8-1(: سرانه مصرف نهايي انرژي در سال 2016 به تفكيك حامل هاي انرژي
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زغال سنگ  نفت و فرآورده هاي آ  گاز طبيعي انرژي هاي تجديد پذير برق و حرارت

 به استثنای چين می باشد. OECD( منظور کشورهای آسيایی غير 6
 

کشورها و مناطق توليد ناخالص داخلي، جمعيت، عرضه انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي در ( : 1-42جدول )

 2116مختلف جها  در سال  

 نام کشور يا

 گروه کشورها

توليد ناخالص داخلي براساس 

 جمعيت (1))ميليارد دالر(

)ميليو  

 نفر(

عرضه انرژي 

)ميليو  تن  اوليه

 معادل نفت خام(

مصرف نهايي 

)ميليو  تن انرژي 

 معادل نفت خام(

 سرانه  
)تن معادل نفت خام / 

 نفر(

 برابري قدرت خريد نرخ ارز

عرضه 

انرژي 

 اوليه  

مصرف 

نهايي 

 انرژي 

OECD 49786.9 49034.1 1284.5 5274.8 3302.6 4.11 2.57 
 3.45 5.46 1662.6 2631.9 481.9 20537.3 20007.4 آمريكای شمالی

 4.26 6.70 1378.6 2166.6 323.4 16920.3 16920.3 ريكاآماياالت متحده 

 2.02 3.35 256.9 425.6 127.0 4759.8 6052.7 ژاپن

 2.51 5.51 128.8 282.4 51.3 1796.1 1306.0 كره جنوبی

 1.15 1.75 89.9 136.7 78.3 1836.4 1122.5 تركيه

 3.49 5.20 18.3 27.2 5.2 312.8 472.8 نروژ 

OECD  (2)غير كشورهای آسيايی
 6253.8 17695.9 2469.6 1816.3 1132.3 0.74 0.46 

 0.47 0.67 574.5 817.8 1224.6 5475.3 2345.3 آفريقا

 1.76 3.13 426.2 757.0 241.5 5573.1 2583.3 خاورميانه

 1.31 2.15 1816.1 2972.5 1386.0 19841.1 9775.0 چين و هنگ كنگ

 0.40 0.65 526.0 862.4 1324.2 7904.5 2464.9 هند

 0.40 0.50 78.0 95.7 193.2 919.0 228.3 پاكستان

 3.43 6.52 110.9 210.4 32.3 1595.6 690.6 عربستان سعودی

 1.01 1.78 32.0 56.2 31.6 387.8 324.0 ونزوئال

 2.04 3.09 163.4 247.7 80.3 1454.9 486.9 ايران

 1.17 1.85 8685.7 13761.5 7429.3 109230.7 77362.4 جها 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                مأخذ: 
 ين.( به استثنای چ6                                                         .6969های ثابت سال  ( بر حسب قيمت6
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  2116( : شاخص شدت انرژي در کشورها و مناطق مختلف جها  در سال  1-48جدول )

 نام کشور يا

 گروه کشورها

  براساس شدت عرضه انرژي اوليه

 (1) دالر(هزار )تن معادل نفت خام / 

 براساس شدت مصرف نهايي انرژي 

(1) دالر(هزار )تن معادل نفت خام / 
 

 برابري قدرت خريد نرخ ارز برابري قدرت خريد نرخ ارز

OECD 0.11 0.11 0.07 0.07 

 0.08 0.08 0.13 0.13 آمريكای شمالی

 0.08 0.08 0.13 0.13 آمريكا اياالت متحده 

 0.05 0.04 0.09 0.07 ژاپن

 0.07 0.10 0.16 0.22 كره جنوبی 

 0.05 0.08 0.07 0.12 تركيه

 0.06 ◊ 0.09 0.06 نروژ 

 OECD  (2) 0.29 0.10 0.18 0.06 كشورهای آسيايی غير

 0.10 0.24 0.15 0.35 آفريقا

 0.08 0.16 0.14 0.29 خاورميانه

 0.09 0.19 0.15 0.30 چين و هنگ كنگ

 0.07 0.21 0.11 0.35 هند

 0.08 0.34 0.10 0.42 پاكستان

 0.07 0.16 0.13 0.31 عربستان سعودی 

 0.08 0.10 0.15 0.17 ونزوئال

 0.11 0.34 0.17 0.51 ايران

 0.08 0.11 0.13 0.18 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:           
 باشند. می 90/9مقادیر کمتر از                                         ی چين.( به استثنا6.                              6969های ثابت سال  ( بر حسب قيمت6
 

 ( : شاخص شدت انرژي کل کشور براساس اطالعات داخلي ترازنامه 1-44جدول )

 سال

توليد  ناخالص داخلي 

به قيمت ثابت سال 

 (1))ميليارد ريال( 1811

عرضه کل انرژي 

)ميليو  بشكه اوليه 

 ( معادل نفت خام

مصرف نهايي انرژي 

)ميليو  بشكه معادل 

 نفت خام(

شدت عرضه 

کشور انرژي اوليه 

)بشكه معادل نفت 

  خام به ميليو  ريال(

شدت مصرف نهايي 

)بشكه انرژي کشور 

معادل نفت خام به 

 ميليو  ريال(

1311 5840800.4 1532.5 1032.6 0.26 0.18 

1311 6175274.2 1525.5 1034.0 0.25 0.17 

1311 6364368.6 1587.9 1054.4 0.25 0.17 

1311 5873423.5 1589.8 1059.8 0.27 0.18 

1312 5854329.0 1655.6 1107.3 0.28 0.19 

1313 6042535.0 1736.6 1134.6 0.29 0.19 

1314 5946680.4 1699.3 1120.8 0.29 0.19 

1315 6691000.0 1797.4 1185.4 0.27 0.18 

1311 6941000.0 1851.9 1195.4 0.27 0.17 

 ( مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.6   
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 ( : ضريب انرژي در کشورها و مناطق مختلف جها 1-45جدول )

نام کشور يا 

 گروه کشورها

 2116-2116دوره  1116-2116دوره  1116-16دوره 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضريب  )درصد(

 انرژي 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضريب  ()درصد

 انرژي 

متوسط نرخ رشد ساالنه 

ضريب  )درصد(

توليد ناخالص  انرژي 

 (1)داخلي

 مصرف 

 نهايي  انرژي 

توليد ناخالص 

 (1)داخلي

 مصرف

 نهايي انرژي  

توليد ناخالص 

 (1)داخلي

 مصرف

 نهايي انرژي   

OECD 2.87 1.35 0.47 2.83 0.86 0.30 1.36 -0.20 -0.15 
 0.05- 0.08- 1.50 0.30 1.00 3.33 0.31 0.93 3.02 آمريكای شمالی

 0.13- 0.17- 1.35 0.29 0.97 3.30 0.26 0.77 3.00 آمريكا 
 2.33- 1.19- 0.51 0.21 0.21 0.98 0.87 2.74 3.16 ژاپن
 0.47 1.55 3.33 0.34 1.66 4.87 1.05 9.52 9.08 جنوبیكره 

 0.63 3.00 4.76 0.76 3.36 4.45 1.06 4.63 4.38 تركيه
 0.10 0.12 1.22 0.24 0.63 2.65 0.28 0.78 2.81 نروژ 

 0.58 3.37 5.81 0.58 2.80 4.81 0.59 3.64 6.13 آسيا )بدون چين( 
 0.73 2.89 3.94 0.64 2.96 4.63 1.28 2.81 2.20 آفريقا

 1.02 3.49 3.44 1.05 4.57 4.36 1.40 5.66 4.05 خاورميانه
 0.45 3.95 8.81 0.60 5.52 9.22 0.25 2.50 9.87 چين و هنگ كنگ 

 0.62 4.58 7.34 0.38 2.47 6.57 0.47 2.72 5.79 هند
 0.65 2.37 3.64 0.82 3.50 4.25 0.89 4.58 5.14 پاكستان

 1.30 4.96 3.82 1.62 4.61 2.84 1.84 7.31 3.98 عربستان
 1.08 1.14- 1.05- 0.48 1.26 2.63 1.55 3.63 2.35 ونزوئال

 0.99 2.51 2.55 1.38 5.87 4.26 1.70 6.60 3.88 ايران

 0.46 1.55 3.38 0.52 2.02 3.90 0.45 1.34 2.95 جها 

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:           
باشد. ی براساس برابری قدرت خرید می( توليد ناخالص داخل6    

 
 هاي مختلف  ( : ضريب انرژي ايرا  در دوره1-46جدول )

 دوره
متوسط نرخ رشد ساالنه توليد 

 )درصد( (1)ناخالص داخلي

متوسط نرخ رشد ساالنه مصرف 

 )درصد(نهايي انرژي 
 ضريب انرژي

12-1352 -0.5 10.50 -19.81 
33-1313 2.04 5.44 2.67 
14-1334 4.39 5.48 1.25 
15-1315 2.02 2.68 1.32 

1311-1311 1.73 2.09 1.21 

 باشند. می 6939( ارقام برحسب سال پایه 6
 

 هاي منتخبوري انرژي در سال ( : شاخص بهره1-47جدول )

 سال
 توليد ناخالص داخلي به قيمت 

 (1) )ميليارد ريال( 1811ثابت سال 

 مصرف نهايي انرژي 

 عادل نفت خام()ميليو  بشكه م

 وري انرژي  شاخص بهره

 )هزار ريال به ازاي يك بشكه معادل نفت خام(

1311 5840800.4 1032.6 5656.4 
1311 6175274.2 1034.0 5972.2 
1311 6364368.6 1054.4 6036.0 
1311 5873423.5 1059.8 5542.0 
1312 5854329.0 1107.3 5287.0 
1313 6042535.0 1134.6 5325.7 
1314 5946680.4 1120.8 5305.7 
1315 6691000.0 1185.4 5644.5 
1311 6941000.0 1195.4 5806.4 

( مأخذ : بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران.6   



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  198

 

  د()درص                                                  1816( : متوسط هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي شهري در سال 1-41جدول )

 شرح
کل 

 هاهزينه

هاي کل هزينه

 خوراکي

 خوراکي غير هاي  هزينه

هاي کل هزينه

 غيرخوراکي

ساير  هزينه انرژي

هاي  هزينه

 غيرخوراکي
 (2و  1) گاز (1)برق

گاز 

مصرفي 

 اتومبيل

سوخت 

 (8)مايع

انواع 

 بنزين

سوخت

 هاي

 (4)جامد 

           متوسط کل خانوارها

 241.1 ◊ 5.9 0.4 0.5 4.0 4.2 256.2 73.3 329.5 ون ريال(مبلغ )ميلي    
 73.2 ◊ 1.8 0.1 0.2 1.2 1.3 77.8 22.2 100 درصد    

           هاي هزينه :دهك

 56.7 ◊ 1.1 0.1 0.1 3.2 2.8 63.9 36.1 100 دهك اول     
 61.6 ◊ 1.4 0.1 0.2 2.4 2.3 67.9 32.1 100 دهك دوم     
 63.2 ◊ 1.8 0.1 0.2 2.1 1.9 69.4 30.6 100 دهك سوم     
 65.8 ◊ 1.8 0.1 0.2 1.9 1.8 71.6 28.4 100 دهك چهارم     
 66.4 ◊ 2.1 0.1 0.3 1.6 1.6 72.1 27.9 100 دهك پنجم     
 68.8 ◊ 2.1 0.1 0.3 1.4 1.5 74.3 25.7 100 دهك ششم    
 70.4 ◊ 2.2 0.2 0.2 1.3 1.3 75.7 24.3 100 دهك هفتم     
 73.0 ◊ 2.1 0.2 0.2 1.1 1.1 77.7 22.3 100 دهك هشتم     
 75.7 ◊ 2.0 0.1 0.1 0.8 1.0 79.7 20.3 100 دهك نهم    
 82.6 ◊ 1.4 0.1 ◊ 0.6 0.8 85.6 14.4 100 دهك دهم    

 مرکز آمار ایران. آماری اطالع رسانی واحد مأخذ: 
 شود. را شامل نمی های مربوط به جریمه و وصل مجدد( هزینه6
 شود. لوله کشی و گاز مایع )در انواع کپسولی معمولی و پيک نيکی( می( شامل گاز 6
 شود. می عیما یهاسوخت ریو نفت مشعل و سا اهينفت س ل،يگازوئ د،ينفت سفبنزین، شامل انواع ( 9
 باشند. می 90/9مقادیر کمتر از                        شود.یم یوانيح یهاچوب، خرده چوب، سوخت زم،يزغال سنگ، زغال چوب و خاك زغال، ه( شامل 4

 
  )درصد(                                              1816در سال  روستاي( : متوسط هزينه ساالنه انرژي خانوارهاي 1-41جدول )

 شرح
کل 

 هاهزينه

هاي کل هزينه

 خوراکي

 هاي غير خوراکي  هزينه

هاي ينهکل هز

 غيرخوراکي

ساير  هزينه انرژي

هاي  هزينه

 غيرخوراکي
 (2و  1) گاز (1)برق

گاز 

مصرفي 

 اتومبيل

سوخت 

 (8)مايع

انواع 

 بنزين

سوخت

 هاي

 (4)جامد 

           متوسط کل خانوارها

 101.2 0.1 3.7 1.1 0.4 3.5 3.6 113.7 65.0 178.7 (مبلغ )ميليون ريال    
 56.7 0.1 2.1 0.6 0.2 2.0 2.0 63.6 36.4 100 درصد    

           هاي هزينه :دهك

 41.7 0.1 0.6 0.9 ◊ 3.9 3.9 51.1 48.9 100 دهك اول     
 43.9 0.1 1.1 0.7 ◊ 3.3 3.7 52.8 47.2 100 دهك دوم     
 46.5 0.1 1.8 0.7 0.1 3.0 3.2 55.3 44.7 100 دهك سوم     
 48.9 0.1 2.0 0.7 0.2 2.8 2.9 57.4 42.6 100 دهك چهارم     
 50.6 0.1 2.1 0.8 0.2 2.5 2.5 58.9 41.1 100 دهك پنجم     
 52.4 0.05 2.1 0.7 0.2 2.3 2.3 60.1 39.9 100 دهك ششم    
 54.2 ◊ 2.4 0.6 0.3 2.1 2.1 61.8 38.2 100 دهك هفتم     
 56.4 ◊ 2.3 0.7 0.3 1.9 1.9 63.5 36.5 100 دهك هشتم     
 59.7 ◊ 2.4 0.6 0.3 1.6 1.6 66.2 33.8 100 دهك نهم    
 65.8 ◊ 2.0 0.5 0.2 1.2 1.2 70.9 29.1 100 دهك دهم    

 مأخذ: واحد اطالع رسانی آماری مرکز آمار ایران. 
 . شودمایع )در انواع کپسولی معمولی و پيک نيکی( می( شامل گاز لوله کشی و گاز 6           شود. های مربوط به جریمه و وصل مجدد را شامل نمی( هزینه6
 شود. می عیما یهاسوخت ریو نفت مشعل و سا اهينفت س ل،يگازوئ د،ينفت سفبنزین، شامل انواع ( 9
 باشند. می 90/9ر از مقادیر کمت                      شود.یم یوانيح یهاچوب، خرده چوب، سوخت زم،يزغال سنگ، زغال چوب و خاك زغال، ه( شامل 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  خامنفت 

 نفتي میادینو  ذخایر  -

 خامنفت مصرف، واردات و صادرات  ،تولیدموازنه   -

 منابع و مصارف مایعات و میعانات گازی -

 خطوط لوله نفت خامعملکرد و  خامنفت  حمل -

 ها پاالیشگاهاسمي ظرفیت   -

 هاخوراك پاالیشگاه  -

  سبک و سنگین ایران نفت خام اسپات قیمت   -

 

 های نفتي  فرآورده 

 های نفتي د فرآوردهتولی -

 هاسوخت پاالیشگاه -

 نفتيعمده های  واردات فرآوردهصادرات و  -

 های نفتيفرآورده  حملو هزینه حمل ، عملکرد انتقال -

 هابه تفکیک بخشهای عمده نفتي  مصرف فرآورده -

 ای پتروشیمي به استثنای گازطبیعيهخوراك مصرفي در مجتمع -

 خلیج فارسدر بازار نفتي های قیمت فوب فرآورده -

 نفتيعمده های قیمت اسمي فروش فرآورده -

 

 

 

 
 جداول نفت  -3-11-1
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  1811-16هاي ( : ذخاير هيدروکربوري مايع قابل استحصال ايرا  در پايا  سال1-51جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

ختتام، مايعتتات و ميعانتتات   نفتتت

 گازی )ميليارد بشكه(

151.2 154.6 156.5 
(1)

156.5 157.5 158.4 157.2 155.6 160.1 

 94.5 95.3 125.3 124.6 127.9 126.6 96.4 94.6 93.9 (2)عمر ذخاير )سال( 

 باشد.  می 6936( ذخایر در ابتدای سال 6
 خام و ميعانات گازی کشور بر اساس توليد سال قبل و عدم کشف ذخایر جدید. ( عمر ذخایر یعنی زمان اتمام ذخایر قابل استحصال نفت 6

 
  1811-16هاي تشاف ميادين نفتي جديد طي سال( : اک1-51جدول ) 

 سال
ضريب جايگزيني  ذخيره در جاي اوليه

 مايعات و ميعانات گازي )ميليو  بشكه( گاز همراه )ميليارد مترمكعب( خام )ميليو  بشكه(نفت  (1)نفت خام

1311 1041.2 349.0 144.3 0.7 

1311 1505.5 1070.7 1006.4 1.1 

1311 1682.2 385.0 
(2)

1793.2 1.2 

1311  2123.0 11.4 
(2)

3.5 2.0 

1312 ● 354.6 196.2 ● 

1313 2287.8 195.8 224.8 2.2 

1314 177.0 420.0 ● 0.2 

1315 91.0 502.7 188.4 0.1 

1311 110.0 113.1
 

35.3 0.1 

 باشد.  در هر سال می( ضریب جایگزینی نفت خام: نسبت بين ذخيره در جای اوليه نفت خام به توليد نفت خام 6

 باشد.( تنها شامل ميعانات گازی می6

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
 

 1811-16هاي هاي حفاري انجام شده توسط شرکت ملي حفاري ايرا  طي سال ( : فعاليت1-52جدول )

 سال

هاي  تعداد دکل

مورد استفاده 

(1))دکل/سال(
 

 هاي حفاري شدهچاه

 جمع تكميلي -تعميراتي  توصيفي -اي  توسعه اکتشافي

تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

 تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

 تعداد 

 )حلقه چاه(

 متراژ 

 )متر(

1311 (2)
 56 7 25318 69 271435 61 37622 137 334375 

1311 (2)
 64 5 15570 94 306170 87 35012 186 356752 

1311 (3)
 50 4 13096 98 407593 89 33683 191 454372 

1311 (4)
 72 3 12318 107 373346 87 31829 197 417493 

1312 (5)
 74 2 6250 87 305324 97 28065 186 339639 

1313 (6)
 72 1 11755 80 338727 74 32302 155 382784 

1314 (6)
 74 3 9430 97 318618 88 28242 188 356290 

1315 75 3 6170 65 241082 125 46354 193 293606 

1311 73 2 2704 70 224185 87 27380 159 254269 

 گردد.              های مورد استفاده برحسب ميزان کارکرد آنها در روزهای سال محاسبه می( تعداد دکل6
        گردد.  المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 4( شامل 6
 گردد. المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 69( شامل 9
      گردد.  المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 63( شامل 4
  گردد. المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 69( شامل 0
 گردد. المللی نمی های بين دستگاه حفاری در چارچوب پروژه 60( شامل 1
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  )هزار بشکه در روز(                             1811-16 هاي خام طي سال( : موازنه توليد، واردات و صادرات نفت 1-58جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

 3862.0 3744.2 2796.4 2802.3 2820.5 2843.1 3903.6 3942.4 3927.4 خام  توليد نفت

 - - - - - 1.04 3.5 13.3 89.8   (1)واردات سوآپ

 - - - - - 11.1- 3.5- 22.4- 88.3-   (1)صادرات سوآپ

 2116.0- 2090.0- 1127.9- 1071.2- 1021.3- 1129.7- 2220.5- 2246.5- 2191.7- صادرات مستقيم  

 63.3- 13.5 11.5 15.4 14.1 50.5 36.4 32.7- 58.4- (1)تغيير در موجودی 

 0.01- 0.01- 0.01- 0.04- 0.01- 0.03- 0.03- - - تلفات انتقال و توزيع 

 1682.7- 1667.6- 1680.0- 1746.4- 1813.2- 1763.8- 1719.6- 1663.3- 1677.3- هاخام خوراك پااليشگاهنفت 

 
 (میلیون بشکه در سال)                          1811-16هاي خام طي سال( : موازنه توليد، واردات و صادرات نفت 1-54جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح
 1409.6 1370.4 1020.7 1022.8 1029.5 1040.6 1424.8 1439.0 1433.5 خام  توليد نفت

 - - - - - 0.4 1.3 4.8 32.8   (1)واردات سوآپ

 - - - - - 4.1- 1.3- 8.2- 32.2-   (1)صادرات سوآپ

 772.3- 764.9- 411.7- 391.0- 372.8- 413.5- 810.5- 820.0- 800.0- صادرات مستقيم  

 23.1- 4.9 4.2 5.6 5.1 18.5 13.3 11.9- 21.3- (1)تغيير در موجودی 

 0.004- 0.004- 0.003- 0.02- 0.003- 0.01- 0.01- - - تلفات انتقال و توزيع 

 614.2- 610.4- 613.2- 637.4- 661.8- 645.6- 627.7- 607.1- 612.2- هاخام خوراك پااليشگاهنفت 

های اصلی اقتصادی، حداقل بخشی  المللی انرژی، به منظور سازگاری ميان ارقام مبادالت خارجی انرژی و سوخت، با شاخص ( براساس تعاریف آژانس بين6   
است که آن مقدار از انرژی که به صورت ترانزیت از کشور صادر یا به کشور وارد از خریدها باید برای مصرف داخلی صورت گيرد. این امر مستلزم آن 

 شود. شود، نباید در ارقام صادرات و واردات لحاظ شود. بدین منظور در محاسبات تراز نفت، واردات و صادرات سوآپ نفت خام لحاظ نمی می
 

  1811-16هاي آهن طي سالرهاي راهداخام از طريق پايانه خزر و مخز ( : واردات نفت 1-55جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 سال

 - - - - - 1038 3452 13260 89800 بشكه در روز 

 - - - - - 380 1260 4480 32777 هزار بشكه در سال  

 
 )هزار بشکه(                                          1811-16( : منابع و مصارف مايعات و ميعانات گازي طي سالهاي 1-56جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

 284510 262671 236661 248806 201677 196161 199144 195472 177032 توليد

هتتتای  تحويتتتل بتتته مجتمتتتع
 پتروشيمی

-79822 -82308 -78508 -75962 -78155 -110572 -75248 -83258 -89233 

 159396- 208562- 102540- 105386- 93946- 88321- 92451- 91538- 72635- صادرات 

های نفت  تحويل به پااليشگاه
 و شركت ملی پخش   

-10622 -11450 -18093 -13982 -18276 -16509 -19545 -25915 -49104 

تزريق، ميتزان بتالقوه بترای    
آوری و خطتتای انتتدازه  جمتتع
 گيری

-2792 -5537 -5504 -4432 -3124 -4230 -1971 -1281 -767 

مصتتارف داخلتتی و ختتوراك 
   (1)پااليشگاه گاز مايع

-4403 -3219 -2456 -2584 -1927 -964 -329 -2269 -1862 

و  تغيير در موجودی ذختاير 
 اختالفات آماری  

-6760 -1420 -2132 -10880 -6249 -11144 -37029 58614 15850 

 284510- 262671- 236661- 248806- 201677- 196161- 199144- 195472- 177032- جمع کل تحويل 

 باشد. شامل مایعات و ميعانات گازی تحویلی برای اختالط با نفت خام نيز می( 6
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                                                                                       1811 - 16هاي ( : توليد ميعانات گازي طي سال1-57جدول )

 )هزار بشکه(

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 سال 

 240893 214476 194180 177039 158574 149211 143901 137233 123644 ميعانات گازی 

 

                           1811-16هاي خام از مبادي توليد توسط خطوط لوله طي سال ( : حمل نفت1-51جدول )

 )میلیون لیتر(

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 مبادي توليد / سال

 25783 26202 26234 26445 27105 26288 23932 22845 19890 اهواز 

 30007 28018 29006 29338 29433 29675 29514 27619 26693 مارون 

 2455 2650 2723 2398 2985 2854 2740 3185 2919 گچساران 

 333 350 384 405 - - - - - سروستان

 395 320 407 - - - - - - آغار و داالن )ميعانات گازی( 

 180 200 256 271 309 306 429 455 391 سركان / ماله كوه 

 154 243 287 321 1001 1005 630 696 540 نفت شهر 

 7078 6948 3854 5459 6349 5201 2624 1928 4353 اميديه 

(1) ا نك
5213 1139 202 276 234 - 85 - 307 

 66692 64931 63236 64637 67416 65605 60071 57867 59999 خام از مبادي  جمع دريافتي نفت 

 ( نکا + کومکل 6

 

                                                      1811-16هاي خام طي سالخطوط لوله نفت عملكرد ( : 1-51جدول )

 میلیون تن کیلومتر()

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 خط لوله / سال 

 12680.5 13128.1 13418.4 13619.2 13842.8 13457.6 12430.9 12188.2 10431.5 اهواز / ری 

 11139.0 10540.8 10956.0 11213.7 11318.6 11263.6 11207.2 10409.6 10027.8 مارون / اصفهان  

 71.1 57.5 128.1 - - - - - - (1) الن / شيرازدا

 487.9 525.4 497.6 460.1 559.7 620.4 579.2 649.6 594.5 گچساران / شيراز 

 28.8 29.7 58.6 315.1 - - - - - 11"سروستان/ شيراز 

 3288.3 2702.9 2512.7 2711.5 2638.6 2747.5 2741.2 2270.2 1690.5 اصفهان / ری   

 3289.5 3220.3 3119.4 3224.8 3385.1 3362.6 3342.2 3150.1 3313.4  ری / تبريز

 67.5 - - 11.3 - 3.3 51.5 229.4 1371.1 نكا / ساری / ری 

 163.3 123.3 147.4 154.2 127.1 113.5 92.9 86.1 135 تنگ فنی / كرمانشاه  

 28.5 31.6 - - - - - - - سركان / ماله كوه

 29.2 47.1 53.2 60.7 84.3 106.8 123.0 136.8 102.1 نفت شهر / كرمانشاه  

 645.2 629.9 350.0 653.9 632.7 553.9 241.1 200.6 397.3 / آبادان   41اميديه مايل 

 31918.6 31036.5 31241.4 32424.5 32588.9 32229.1 30809.2 29320.6 28063.2 جمع  

 ( این خط جهت انتقال نفت خام استفاده شده است. 6
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  1811-16هاي در شرکت ملي نفتكش ايرا  طي سالهاي نفتي و فرآوردهخام  ( : عملكرد حمل نفت 1-61ول )جد

 )هزار تن(

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح / سال

 83610.4 136107.2 134957.9 112201.8 97497.5 80332.4 81308.3 80277.4 99606.2  خام نفت 

 1997.3 2774.7 4193.7 5093.0 6562.0 7446.3 6288.7 8680.8 4886 های نفتی  هفرآورد

 

 در و ميعانات گازي خام ( : ظرفيت اسمي و نسبت ظرفيت عملي به اسمي پااليش نفت 1-61جدول )

  1816در سال هاي کشور پااليشگاه

 پااليشگاه
 )هزار بشكه در روز(    1816ظرفيت در سال 

 )درصد(لي به اسمي  نسبت ظرفيت عم
 عملي  اسمي 

 93.1 363.0 390 آبادان

 117.0 332.2 284 اصفهان

 100.0 250.0 250 اراك 

 98.4 245.9 250 تهران

 97.8 312.9 320 بندرعباس 

 99.7 109.7 110 تبريز 

 95.5 21.0 22 كرمانشاه

 98.5 55.2 56 شيراز

 105.1 52.5 50 الوان

 64.2 77.0 120 ستاره خليج فارس 

 98.2 1819.4 1852.0 جمع
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                                  (1)1811-16هاي هاي کشور طي سالدر پااليشگاه ها( : توليد فرآورده1-62جدول )

 )مترمکعب در روز(

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 فرآورده / سال   –خوراک 

 21388 10716 8513 7191 7428 5894 4617 5078 4859 خوراك ميعانات گازی 

 267524 265125 267091 277649 288267 280413 273387 264430 266658 خام خوراك نفت 

          هاي نفتي: فرآورده

 130 158 114 142 144 125 139 136 129 (2)گاز به پتروشيمی )تن در روز( 

 5 2 3 3 1 1 26 21 33 (2)هيدروژن به پتروشيمی )تن در روز( 

Tail Gas  تن ارسالی به پتروشيمی(
 (2)در روز( 

- - - - - 12 82 54 31 

 2 2 - - - - - - - پروپان 

 10731 10818 10648 10120 9833 9079 9251 8748 8362 گاز مايع

 65271 56581 57373 58761 60546 54243 47327 44730 44694 بنزين 

 154 - 195 267 105 2111 2354 3688 2691 (Blending Naphtha)نفتای ممزوج 

 5819 6615 6068 6084 6546 5180 8264 7083 7953 نفتای سبك 

 2597 2998 3854 4443 6789 6192 4060 3786 2995 نفتای سنگين 

 457 520 545 353 83 554 722 466 452 پالتفرميت )به پتروشيمی(

 1650 1204 908 758 335 173 138 164 213 ها  حالل

 127 144 170 196 148 179 163 279 247 سوخت سبك جت 

 5216 4924 4535 4076 3893 3763 3705 4163 3940 سوخت سنگين جت 

 9281 8249 10827 10488 12518 14866 14916 15135 18519 نفت سفيد

 225 235 331 325 128 676 102- 288 60 نفت سفيد صنعتی 

 91859 89500 89435 96016 97689 93595 94677 90951 88702 نفت گاز

 4738 4791 4675 4555 4369 4187 4487 4373 4323 روغن خام 

 655 546 445 353 407 417 367 183 219 آيزوريسايكل 

 46 16 19 74 34 66 - - - آيزوفيد 

)تن در  یگاز اتان ارسالی به پتروشيم
 (2)روز( 

60 77 93 105 88 34 33 - 8 

 201 230 327 259 155 279 219 209 149 گاز پنتان ارسالی به پتروشيمی

 (3) مالچ 
17 43 4 - - 77 27 358 

 40818 40361 52051 49018 23727 31368 48948 41419 53742 نفت كوره سبك 

 22927 22829 12314 18984 53813 48329 28046 34978 22359 نفت كوره سنگين 

 15753 15359 14252 12268 9991 10402 9330 9710 11361 / وكيوم سپالس(VB)وكيوم باتوم 

 312 532 448 213 278 416 237 348 698 انواع قير

 484 780 38 77 - - - - - كالريفايد اويل

 57 53 41 44 - - - - - بنزن به پتروشيمی 

 621 719 620 649 - - - - - یپروپيلن به پتروشيم

 372 120 104 52 - - - - - بوتان به پتروشيمی

 136 251 204 29- 685 420 497- 671- 1102- های نيمه نهايی  فرآورده

          مواد افزودني جهت افزايش اکتا : 

MTBE  1457- 1451- 1391- 1365- 1261- 1229- 1277- 991- 1515- (2)مصرفی 

 (3) (2)اد افزودنی ساير مو
-2480 -1912 -2583 -2246 -260 - -2 -7 

 2207- 1084- 1268- 386- 161- 603- 3977- 7991- 14822- (2)بنزين سوپر مصرفی

 769 708 571 701 560 363 365 335 315 (2) گوگرد )تن در روز(

 283403 272146 272754 280248 290811 283427 273221 265371 266526 هاجمع فرآورده

 98.0 98.4 98.1 97.8 98.3 99.0 98.3 98.5 98.2  درصد بازيافت

 باشد. ها در دسترس نمیهای موتور و صنعتی، فورفورال اکستراکت و اسالك واکس به بخش خصوصی واگذار شده است، لذا آمار این فرآوردهتوليد روغن( 6
 باشد. و مواد افزودنی جهت افزایش اکتان می وگردگ ،هيدروژن، هاگازها بدون احتساب ( جمع فرآورده6
 باشد. ( به بخش خصوصی واگذار شده لذا در دسترس نمی9
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  1811-16هاي  هاي کشور طي سال ( : سوخت مصرفي در پااليشگاه1-68جدول )
 هاي نفتی: مترمکعب در سال( )فرآورده

 )گازطبیعی و گاز پااليشگاه: هزار مترمکعب در سال(

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح 

 4889741 4048371 4289547 3989652 3721446 3592249 3292560 3348644 3401478 گاز طبيعی 

 2010330 1950589 1898275 2024861 1805936 1662742 1438540 1502978 1490525 گازهای پااليشگاهی  

 209556 358730 389350 633972 886008 301483 206421 43948 16587 گاز مايع 

 125331 157414 145508 152460 186033 186400 184659 250555 130122 سوخت مايع سبك  

 218548 505253 293333 444638 502993 628992 430712 367715 492538 سوخت مايع سنگين  

 
                            1811-16ي هاهاي عمده نفتي طي سال( : صادرات و واردات فرآورده1-64جدول )

 )میلیون لیتر در روز(

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 فرآورده / سال 

          صادرات 

 45.96 45.76 27.57 18.5 24.6 16.7 29.9 29.3 22.5 نفت كوره

 6.56 11.03 5.52 0.03 0.7 1.8 2.0 0.5 2.5 نفت گاز 

 - 0.014 0.046 0.001 - - 0.4 - 0.1 نفت سفيد 

 0.01 0.029 - - - - - 23.0 - سوخت جت )هزار ليتر در روز(

 - - - - - - 2.8 - - بنزين موتور 

 - - - - - - 5.2 - - برش سنگين نفتی از پتروشيمی 

          واردات 

 12.63 12.10 9.99 4.6 3.7 1.5 4.9 14.9 21.0 بنزين موتور 

 2.0 2.6 1.6 1.7 0.7 1.2 2.5 3.7 2.7 )هزار ليتر در روز( LL 111واپيما بنزين ه

 348.0 433.0 517.0 661.0 800.0 گاز مايع )تن در روز(
(1) 

- - - 

 - - - 0.8 0.7 0.1 - 4.3 5.0 نفت گاز 

 - 0.07 0.24 5.8 5.4 6.4 - 3.2 1.2 برش سنگين نفتی از پتروشيمی 

 صورت گرفته است.  ( واردات در قالب تهاتر6
 

 1811-16هاي هاي نفتي با انواع وسايل حمل و نقل طي سال ( : عملكرد انتقال فرآورده1-65جدول )
 )میلیون تن کیلومتر(

 خط لوله سال/ نوع وسيله
دار مخز 

 آهنراه

نفتكش 

 پيماجاده

گازکش 

 پيماجاده

شناورهاي 

 رسا سوخت

هاي کشتي

 رسا سوخت
 جمع

1311 27721 1914 8552 40 29 2670 40926 

1311 24011 1482 7241 52 19 3485 36290 

1311 21854 1661 7759 48 20 2870 34212 

1311 23773 2233 8875 10 36 3691 38618 

1312 24496 2557 7706 11 35 3549 38354 

1313 22485 2082 9499 67 39 3021 37192 

1314 21359 2069 10677 77 37 2210 36429 

1315 22144 2505 11877 70 48 1380 38024 

1311 26432 2168 13192 4 55 898 42749 
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 )ريال بر تن کیلومتر(                1811-16هاي هاي نفتي به تفكيك وسايل طي سال( : هزينه حمل فرآورده1-66جدول )

 خط لوله سال / نوع وسيله
 دارمخز 

 راه آهن

 نفتكش

 پيماجاده

 گازکش

 پيماجاده

شناورهاي 

 رسا سوخت

هاي کشتي

 رسا سوخت

1311 77.9 345.0 356.0 470.0 817.0 221.0 
1311 83.0 350.0 378.0 485.0 1272.0 163.0 
1311 103.0 286.0 513.0 409.0 1424.0 171.0 
1311 106.8 490.9 613.3 808.0 651.0 119.0 
1312 129.1 720.9 864.1 1405.1 434.4 517.9 
1313 185.2 817.6 1141.4 1373.5 1005.8 427.3 
1314 136.6 1022.8 1194.0 1497.1 915.7 654.6 
1315 232.0 1103.0 1270.0 1542.7 2496.8 832.9 
1311 221.2 1117.8 1339.9 1548.9 2134.3 1307.2 

   
 )میلیون لیتر(                                     1811-16هاي هاي نفتي توسط خطوط لوله طي سال( : حمل فرآورده1-67جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 مبادي حمل / سال

 852 447 296 74 851 189 493 759 1347 ماهشهر )وارداتی( 

 9356 9780 9662 10148 9791 10454 11127 10271 9483 پااليشگاه آبادان 

 7911 7646 7859 8356 8702 8448 8765 8811 9310 پااليشگاه تهران 

 5064 5699 7244 7400 7033 6132 7387 6361 6154 دريافتی از پخش اصفهان 

 1297 1530 1425 1242 2135 2497 1211 3297 1092 دريافتی از پخش تبريز 

 12588 10804 10747 11225 11611 10394 9507 9711 14384 بندرعباس دريافتی از پخش 

 4884 5049 3841 2892 1483 599 518 1013 326 پااليشگاه اراك 

 3014 2407 1154 - - - - - - دريافتی از پخش اراك

 31 20 18.0 19.1 - - - - - پااليشگاه كرمانشاه

 4 24 51 64 - - - - - نكاپخش دريافتی از 

 - - 7 7.0 - - - - - دريافتی از پخش رفسنجان

 2893 1971 1326 2555 3176 2644 1948 1495 2230 متفرقه پخش 

 9920 10136 9222 9645 8578 8310 9078 8301 11097 متفرقه پااليشگاه 

 57814 55513 52853 53627 53360 49667 50034 50019 55423 جمع دريافتي فرآورده
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  1816هاي نفتي به تفكيك خطوط لوله در سال ه( : خالصه کارکرد حمل فرآورد1-61جدول )

 ميليو  تن کيلومتر )اينچ(قطر لوله  خطوط لوله فرآورده

 255.7 16 ماهشهر / آبادان / ماهشهر 

 739.6 12-16 آبادان / اهواز 

 625.3 10-14-10 اهواز / ری 

 1122.7 16-20-16 اهواز / ری 

 1898.0 18 اصفهان / ری 

 931.1 24 اصفهان / ری

 2091.0 10-16-26 اراك / ری

 307.5 12 اراك / همدان 

 8  ميعانات گازی 1"داالن / شيراز  
(1) 

 1053.8 14 ری / تبريز 

 230.7 8-10 تبريز / اروميه 

 114.8 12-10 تبريز / اردبيل

 999.0 18-16-14 ری / رشت 

 38.9 10 ری / كرج 

 1712.6 22 ری / شاهرود 

 1588.8 20 شهد شاهرود / م

 75.0 10-8 شاهرود / گرگان و گنبد 

 49.8 8 امام تقی / تربت حيدريه 

 567.3 16-12 ری / ساری 

 1.9 16 نكا / ساری 

 59.4 14 ری / كن 

 44.3 14 ری / قوچك 

 164.9 16 تنگ فنی / كرمانشاه 

 8.2 10 تنگ فنی / دره شهر

 36.0 10 كرمانشاه / سنندج 

 10956.8 26-14-16 (2)/ كرمان،  اصفهان بندرعباس 

 - 16 بندر نوشهر / چالوس 

 17.7 10 انبار نفت ری / فرودگاه امام 

 0.4 8 بنزين جت   –انبار نفت ری / فرودگاه مهرآباد 

 9.0 8 نفت جت  –انبار نفت ری / فرودگاه مهرآباد 

 - 12 نفت گاز  –انبار نفت ری / نيروگاه ری 

 0.01 8 نفت كوره   –ی / نيروگاه منتظر قائم انبار نفت ر

 0.3 8 گازنفت   –انبار نفت ری / نيروگاه منتظر قائم 

 - 12 نفت كوره  –انبار نفت اصفهان / نيروگاه اسالم آباد 

 15.5 12 نفت كوره   –اصفهان / آبنيل 

 2.2 8 نفت جت   –انبار نفت اصفهان / فرودگاه اصفهان 

 - 8 بنزين جت  –ن / فرودگاه اصفهان انبار نفت اصفها

 - 8 نفت كوره  –انبار نفت تبريز / نيروگاه تبريز 

 - 12 اجزای بنزين  –ماهشهر  41آبادان / مايل 

 154.6 16 اجزای بنزين   –آبادان / ماهشهر  

 540.9 26 نفت كوره  –آبادان / ماهشهر  

 - 8 ( گازمايع )ميليون كيلوگرم –بندر امام / ماهشهر 

 18.7 16  انبار نفت شهيد رجايی / انبار نفت شهيد باهنر 

 26432.2 - هاجمع کارکرد خطوط لوله فرآورده

 ( لحاظ گردیده است. 6-03( کارکرد این خط در سرجمع جدول )6
  بوده است. لومتريتن ک ونيليم 7/1318، 6931در سال  61"کارکرد خط بندرعباس / رفسنجان ( 6
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               1816هاي کشور در پايا  سال هاي نفتي در پااليشگاهفرآورده و  خام مخاز  نفت ( : ظرفيت1-61جدول )

 )هزار بشکه( 

 بندرعباس الوا  شيراز کرمانشاه تبريز تهرا  اصفها  اراک آبادا  شرح

ستاره 

خليج 

 فارس

 جمع

 18951 - 4150 206 497 480 1123 2900 3276 3500 2819 خام نفت 
 5147 2500 600 999 116 - - - 590 - 342 ميعانات گازی

 832 80 76 88 4 18 60 55 42 266 145 گاز مايع 
 6508 2571 1075 664 178 52 181 250 128 - 1409 بنزين موتور 
 1717  - - - - 44 - 274 802 598 بنزين يورو 
 81 - - - - - - - - 81 - بنزين سوپر

 LL 30 - - - - - - - - - 30 111بنزين 
 1948 - 520 - 283 63 186 150 61 161 523 نفت سفيد 

 206 - - - - 138 - - 68 - - نفت سفيد صنعتی
 7512 1200 830 706 446 120 426 315 575 - 2894 نفت گاز معمولی 

 698 - - - - - -  81 367 250 نفت گاز يورو 
 9976 - 800 321 425 101 406 550 486 288 6600 نفت كوره 

 209 - - - 51 - - 80 38 40 - سوخت سبك جت
 1104 - - - - 11 78 80 66 - 869 پالتفرميت 

 779 - 270 - 68 - 11 160 94 100 76 سوخت سنگين جت
 773 - 260 - 85 - 182 70 162 14 - وكيوم باتوم

 30 - 30 - - - - - - - - وكيوم سالپس
 112 - 30 - 65 - 7 4 7 - - آيزوريسايكل

 61 - - - 40 - 21 - - - - انواع قير
 289 - 20 - 72 38 11 12 132 - 5 حاللها 

 269 - 100 - - - 115 47 7 - - روغن خام 
 908 500 - - - - - - 408 - - سالپس 

 3350 - 385 724 447 24 66 45 101 54 1505 نفتای سبك 
 5969 2685 1460  65 43 193 55 602 - 866 نفتای سنگين
 644 - - 149 - - - - - - 495 نفتای ممزوج

 60 - - - - - - - - 60 - پروپيلن
MTBE  512 - 54 - 17 45 - - - - 628 

 266 - - - - - - - - 192 74 كالريفايد اويل
 98 - - 90 - - - - - 8 - بوتان 

 45058 7036 5856 2741 2229 652 2003 1873 3385 2432 16850 هاجمع کل فرآورده

 

نمودار )11-1( : سهم ظرفيت مخاز  فرآورده هاي نفتي هر يك از پااليشگاه هاي کشور 

در سال  1396 )درصد(

شيراز 4/9

کرمانشاه 1/4

الوا  6/1

تبريز 4/4

تهرا  4/2

اصفها  7/5 اراک 5/4

بندرعباس 13/0
ستاره خليج فارس 

15/6

آبادا  37/4
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 (1) 1811-16هاي هاي عمده نفتي طي سال ( : مصرف فرآورده1-71جدول )

 جمع نفت کوره نفت گاز نفت سفيد بنزين گاز مايع سال/ شرح

هاي نفتي مصرف فرآورده

 )ميليو  ليتر(


1311 4379.6 23619.4 6811.2 34024.6 20479.2 89314.0 

1311 4408.5 22365.2 5311.5 34710.2 15495.3 82290.7 

1311 4064.0 21879.2 5157.7 36445.8 16250.7 83797.4 

1311 3983.8 23254.6 5050.8 35354.7 18542.1 86185.9 

1312 3734.3 24992.8 4843.4 39934.6 18873.8 92378.9 

1313 3715.9 25388.3 5224.7 36420.1 13409.7 84158.7 

1314 3683.6 25916.0 4753.9 30688.4 8590.1 73631.9 

1315 3850.0 27357.8 4503.8 30484.6 6596.3 72792.4 

1311 3801.8 29464.3 4335.1 30265.1 4861.5 72727.7 

متوسط رشد ساالنه طی 

 دوره )درصد(
-1.8 2.8 -5.5 -1.5 -16.5 -2.5 

هاي نفتي سهم فرآورده

 )درصد(
      

1311 4.90 26.45 7.63 38.10 22.93 100.0 

1311 5.36 27.18 6.45 42.18 18.83 100.0 

1311 4.85 26.11 6.16 43.49 19.39 100.0 

1311 4.62 26.98 5.86 41.02 21.51 100.0 

1312 4.04 27.05 5.24 43.23 20.43 100.0 

1313 4.42 30.17 6.21 43.28 15.93 100.0 

1314 5.00 35.20 6.46 41.68 11.67 100.0 

1315 5.29 37.58 6.19 41.88 9.06 100.0 

1311 5.23 40.51 5.96 41.61 6.68 100.0 

 ها. ( به استثنای مصارف پاالیشگاه6
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نمودار )12-1( : مصرف فرآورده هاي عمده نفتي کشور طي سال هاي 1388-96

 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  183

 

 (1)1811-16هاي هاي مختلف طي سال( : مصرف بنزين در بخش1-71جدول )

 صنعتي کشاورزي تجاري عمومي خانگي خشسال / ب
هاي نيروگاه حمل و نقل 

 وزارت نيرو
 جمع

 ساير  کشتيراني

 مصرف :
 )هزار ليتر(

         

1311 - 69077 670 36575 83767 52314 23376949 - 23619352 

1311 - 128742 629 4371 78646 111190 22041544 
(1)

61 22365183 

1311 - 44249 74 2128 55061 139836 21637745 
(1)

103 21879196 

1311 - 44825 - 3753 26584 107064 23072332 - 23254558 

1312 - 41690 87 2849 29392 101428 24817350 
(1) 

6 24992802 

1313 - 50450 66 1191 46197 93849 25196541 
(1)

20 25388314 

1314 - 47570 164 489 31374 39361 25797037 - 25915995 

1315 - 53399 238 44976 12925 27246230 - 27357768 

1311 - 50971 285 47685 12040 29353279 - 29464260 

             :)درصد(  سهم

1311 - 0.3 ◊ 0.2 0.4 0.2 99.0 - 100.0 

1311 - 0.6 ◊ ◊ 0.4 0.5 98.6 ◊ 100.0 

1311 - 0.2 ◊ ◊ 0.3 0.6 98.9 ◊ 100.0 

1311 - 0.2 - ◊ 0.1 0.5 99.2 - 100.0 

1312 - 0.2 ◊ ◊ 0.1 0.4 99.3 ◊ 100.0 

1313 - 0.2 ◊ ◊ 0.2 0.4 99.2 ◊ 100.0 

1314 - 0.2 ◊ ◊ 0.1 0.2 99.5 - 100.0 

1315 - 0.20 ◊ 0.2 ◊ 99.6 - 100.0 

1311 - 0.17 ◊ 0.2 ◊ 99.6 - 100.0 

رساند بلکه به مصررف حمرل و نقرل    یبرق به مصرف نم ديها به منظور تولروگاهيرا در ن ینفت یهاپخش فرآورده یاز شرکت مل یافتیدر نیبنز رويوزارت ن( 6
 یهرا فررآورده  شپخر  یشرکت مل نیفروش بنز زانيم 6931 یال 6988 یهاگردد. در سالیحمل و نقل لحاظ م فیدر رد یرقم در تراز انرژ نیرساند. لذا ایم

 بوده است. تري، صفر، صفر و صفر هزار ل69، 1، صفر، 699، 16به صفر،  بيبه ترت وريبه وزارت ن رانیا ینفت
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از    
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نمودار )13-1( : مصرف بنزين موتور کشور طي سال هاي 1388-96
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 1811-16هاي هاي مختلف طي سالدر بخشنفت سفيد ( : مصرف 1-72جدول )

 صنعتي کشاورزي تجاري عمومي خانگي سال / بخش
حمل و 

 (1) لنق

 مصارف

 (2)غير انرژي 

هاي نيروگاه

(8)وزارت نيرو 
 

 جمع

 مصرف :
 )هزار ليتر(

         

1311 6306689 75583 57326 19257 60339 - 291270 
(3)

726 6811190 

1311 4817320 66658 45862 107330 20306 - 254040 - 5311516 

1311 4658206 67384 64323 114255 26178 - 227400 - 5157746 

1311 4166490 53011 42773 77496 16976 43 611586 
 (4)

 82404 5050779 

1312 3967876 53736 34969 31784 18874 106 549838 
(4)

 186174 4843357 

1313 3489929 66664 32964 19014 8051 7805 1598560 1715 5224702 

1314 3162395 45269 25002 23016 9296 - 1487740 1158 4753876 

1315 2938172 41241 17052 7574 97812 1401965 - 4503816 

1311 2649026 35491 15077 73103 23933 1538475 - 4335105 

             :)درصد(  سهم

1311 92.6 1.1 0.8 0.3 0.9 - 4.3 ◊ 100.0 

1311 90.7 1.3 0.9 2.0 0.4 - 4.8 - 100.0 

1311 90.3 1.3 1.2 2.2 0.5 - 4.4 - 100.0 

1311 82.5 1.0 0.8 1.5 0.3 ◊ 12.1 1.6 100.0 

1312 81.9 1.1 0.7 0.7 0.4 ◊ 11.4 3.8 100.0 

1313 66.8 1.3 0.6 0.4 0.2 0.1 30.6 ◊ 100.0 

1314 66.5 1.0 0.5 0.5 0.2 - 31.3 ◊ 100.0 

1315 65.2 0.9 0.4 0.2 2.2 31.1 - 100.0 

1311 61.1 0.8 0.3 1.7 0.6 35.5 - 100.0 

گرردد. لرذا در محاسربه ترراز انررژی ایرن رقرم در بخرش         شود، بلکه صرف گرمایش محيط می( از آنجا که از نفت سفيد در بخش حمل و نقل استفاده نمی6
 گردد.عمومی لحاظ می

 گردد.ها می( شامل مصرف خوراك نفت سفيد پتروشيمی6

کنرد، بلکره بره منظرور گرمرایش       ها به منظور توليد برق استفاده نمی های نفتی را در نيروگاه خش فرآورده( وزارت نيرو نفت سفيد دریافتی از شرکت ملی پ9
 گردد. نماید. لذا در محاسبه تراز انرژی این رقم در بخش عمومی )ادارات( لحاظ می محيطی مصرف می

 های وزارت نيرو گاز ممزوج شده است.  ( رقم مصرفی نفت سفيد در نيروگاه4

 باشند. می 90/9ادیر کمتر از مق    
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نمودار )14-1( : سهم بخش هاي مختلف درمصرف نفت سفيد کشور طي سال هاي 1388-96

 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  182

 

  (1) 1811-16هاي هاي مختلف طي سال( : مصرف نفت گاز در بخش1-78جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 سالبخش / 

          مصرف  )هزار ليتر( : 

 91913 82649 78581 94905 118084 146234 164085 382547 656184 خانگی 

 679663 625760 671576 726985 671502 952513 1080527 (2)عمومی 
443060 404218 

 174764 185506 201017 223846 232599 356850 461219 تجاری

 2890243 2708656 3163353 3371222 3753058 3802275 3798331 4441262 4491322 كشاورزی

 2685343 2472059 2363157 2556219 2585990 2301590 2398782 2921811 3083237 (3)صنعتی 

 18856015 18471477 18145641 20714614 20418628 20386150 19774202 19736210 19317980 حمل و نقل 

 496356 439616 - - - - - - - (4)ساير 

 1199351 1331316 1303083 2104045 3401865 6020378 7255372 4507601 3802358 های وزارت نيرو نيروگاه

 3641624 4535717 4780151 6767797 8784426 1747280 2150921 1411369 1131740 (5) هاساير نيروگاه

 30265063 30484550 30688393 36420068 39934644 35354738 36445794 34710163 34024567 جمع 

          ( : درصد)سهم  

 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 1.1 1.9 خانگی 

 2.2 1.7 1.7 2.1 1.8 2.7 3.2 (2)عمومی 
 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 1.0 1.4 تجاری 1.3 1.5

 9.5 8.9 10.3 9.3 9.4 10.8 10.4 12.8 13.2 كشاورزی

 8.9 8.1 7.7 7.1 6.5 6.6 6.7 8.4 9.1 صنعتی

 62.3 60.6 59.1 56.9 51.1 57.7 54.3 56.9 56.8 حمل و نقل 

 1.6 1.4 - - - - - - - (4)ساير 

 4.0 4.4 4.2 5.8 8.5 17.0 19.9 13.0 11.2 های وزارت نيرو نيروگاه

 12.0 14.9 15.6 18.6 22.0 4.9 5.9 4.1 3.3 (5) هاساير نيروگاه

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع 

 گردد. ( شامل مصارف نيروگاهی صنایع بزرگ نمی9              گردد. ( شامل مصارف ارتش و ادارات می6              ها. یشگاه( به استثنای مصارف پاال6
نبوده است. در  ریوزارت نفت امکان پذ یاز سو یاقتصاد یآن به بخش ها کيباشد که تفک یم رهيها و غ یها، خرده فروش یمنظور مصارف تعاون( 4

 لحاظ شده است. یو عموم یرقم در بخش تجار نیا یتراز انرژمحاسبات 
 گردد. یم یبزرگ و بخش خصوص عیصنا یهاروگاهيشامل ن( 0
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کشاورزي صنعتي  حمل و نقل نيروگاه ها ساير

نمودار )15-1( : سهم بخش هاي مختلف در مصرف نفت گاز کشور طي سال هاي 1388-96
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  (1) 1811-16هاي هاي مختلف طي سالدر بخشکوره ( : مصرف نفت 1-74جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 سالبخش / 

          مصرف  )هزار ليتر( : 

 - 1797 - 51 - - - - - خانگی 

 78160 112197 13171 19759 195266 128954 100944 202118 211219 عمومی

   138958 281008 334279 416389 412963 1000566 1025294 تجاری

 5079 915 492 3874 561 1052 1484 60 - كشاورزی

 1072865 1246464 1491655 2810879 2781192 3522207 3230497 5414717 6274432 صنعتی

 19599 751724 - 20867 299061 23439 485942 19066 3426791 (1) حمل و نقل

 3268784 4055421 6194225 8227777 10816003 14450031 12018852 8858794 9541490 های وزارت نيرو نيروگاه

 416965 427764 751572 2045484 4447460 - - - - (2) هاساير نيروگاه

 4861452 6596282 8590073 13409699 18873822 18542072 16250682 15495321 20479226 جمع 

          ( : درصد)سهم  

 - ◊ - ◊ - - - - - خانگی 

 1.6 1.7 0.2 0.1 1.0 0.7 0.6 1.3 1.0 عمومی 

   1.6 2.1 1.8 2.2 2.5 6.5 5.0 تجاری

 0.1 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ - كشاورزی

 22.1 18.9 17.4 21.0 14.7 19.0 19.9 34.9 30.6 صنعتی

 0.4 11.4 - 0.2 1.6 0.1 3.0 0.1 16.7 (1)حمل و نقل 

 67.2 61.5 72.1 61.4 57.3 77.9 74.0 57.2 46.6 های وزارت نيرو نيروگاه

 8.6 6.5 8.7 15.3 23.6 - - - - (2) هاساير نيروگاه

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع 

 گردد. های بخش خصوصی می( شامل نيروگاه6                                                                گردد. ها نيز میشامل حمل و نقل کشتی( 6
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از   
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نمودار )16-1( : سهم بخش هاي مختلف درمصرف نفت کوره کشور طي سال هاي 1388-96

 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  185

 

                        1811-16هاي طي سالهاي مختلف در بخش( : مصرف گاز مايع 1-75) جدول

 خانگي سال / بخش
تجاري، خدماتي و 

 عمومي 

کشاورزي 

 و ساير
 جمع حمل و نقل  صنعتي 

       : (هزار ليتر)  مصرف 

1311 2886467 677072 - 505311 310785 4379635 

1311 3013451 706858 - 345624 342538 4408473 

1311 3090318 724890 - 180882 67873 4063963 

1311 3088829 724540 - 131449 38972 3983790 

1312 3004985 704873 - - 24457 3734315 

1313 2951275 692274 - 30160 42165 3715874 

1314 2910951 682815 14765 43427 31622 3683580 

1315 2895246 42403 895300 1548 15456 3849953 

1311 2899349 40210 847557 6324 8401 3801841 

        : )درصد(  سهم

1311 65.91 15.46 - 11.54 7.10 100.0 

1311 68.36 16.03 - 7.84 7.77 100.0 

1311 76.04 17.84 - 4.45 1.67 100.0 

1311 77.53 18.19 - 3.30 0.98 100.0 

1312 80.47 18.88 - - 0.65 100.0 

1313 79.42 18.63 - 0.81 1.13 100.0 

1314 79.03 18.54 0.40 1.18 0.86 100.0 

1315 75.20 1.10 23.25 ◊ 0.40 100.0 

1311 76.26 1.06 22.29 0.17 0.22 100.0 

  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
 

 )هزار مترمکعب(                                                        1811-16هاي نفتي طي سال هاي ( : مصرف ساير فرآورده1-76جدول )

 سال
بنزين هواپيما 

111 LL 
 حاللها

سوخت سبك 

 (JP4)جت 

سوخت سنگين 

 (ATK)جت 
(1)روغنها

(2)قير 
 

ساير 

 ها فرآورده
 جمع

1311 1.00 62.3 94 1383.7 
(3)

1309.1 4425.1 2310 9585 

1311 1.40 50.8 89 1430.4 
(3)

557.0 1219.1 
(4)

2718.1 6066 

1311 1.15 3.5 72.9 1346.0 6.0 776.2 
(5)

1744.5 3950 

1311 0.44 6.3 68.2 1339.5 43.4 669.5 
(6)

2828.2 4956 

1312 0.24 2.2 55.0 1396.6 28.9 45.9 
(7)

 0.2 1529 

1313 0.62 1.9 68.0 1505.5 
(8)

 ● 
(8)

 ● 
(9)

100.2 1676.3 

1314 0.59 1.3 52.1 1569.2 ●
(8)

 
(10)

29.9 
(11)

113.8 1767.0 

1315 0.95 1.5 57.5 1773.6 
(8)

 ● 
(10)

16.6 
(11)

125.5 1975.7 

1311 0.73 0.7 43.8 1896.5 
(8)

 ●
 (10)

0.5 
(11)

81.8 2024.1 

 گردد.                        وارداتی می ایه های پایه، خام، صنعتی، موتور و ترانسفورماتور و انواع روغن( شامل روغن6
      گردد.  وکيوم سالپس، مالچ و آیزوریسایکل و آیزوفيد می ،( شامل انواع قير، وکيوم باتوم6
 باشد.                                ( فقط شامل روغن خام می9
 گيرد.  بر می يمی را درباشد اما مصرف نفتا و پالتفرميت مصرفی در پتروش ( شامل گوگرد نمی4
 گيرد.    بر می را در 4باشد اما مصرف نفتا و رافينت و بنزین یورو  ( شامل گوگرد نمی0
 گيرد.  برمی باشد اما مصرف نفت سفيد آیزوماکس، نفت گاز آیزوماکس، متانول توربين و پروپان را در ( شامل گوگرد نمی1
 یزوماکس و نفت گاز آیزوماکس در این سال توزیع نشده است. آگيرد. الزم به ذکر است که نفت سفيد و پروپان را در بر میباشد اما متانول توربين  ( شامل گوگرد نمی7
 باشد. ( به علت خصوصی سازی، اطالعات در دسترس نمی8
                          گردد.شامل وکيوم باتوم و مالچ می (69                                                             گردد.نفتا و پروپيلن می( شامل 3

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                     گردد.پروپيلن می( شامل 66
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 1811-16هاي  هاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي طي سال( : خوراک مصرفي در مجتمع1-77جدول )
 )هزار مترمکعب(

 بنز  گاز مايع مازوت نفت سفيد پالتفرميت پنتا  نفتا سال
1311 2587.9 54.4 165.0 291.3 9.6 - - 
1311 2450.3 76.3 170.1 254.0 8.4 - - 
1311 2607.2 79.9 263.5 227.4 3.1 - - 
1311 2828.1 102.1 228.8 611.6 - - - 
1312 2774.7 56.6 99.3 549.8 - - 2.2 
1313 2154.2 94.5 394.2 1598.6 - 43.3 16.1 
1314 1996.2 119.4 449.7 1487.7 - - 15.0 
1315 1916.0 84.2 465.8 1402.0 - 21.7 19.4 
1311 2274.0 73.4 403.7 1538.5 - 109.5 20.8 

 
 ... ادامه1811-16هاي  ي سالهاي پتروشيمي به استثناي گازطبيعي ط( : خوراک مصرفي در مجتمع1-77جدول )

 )هزار تن(
 هيدروژ  پروپا  اتا  ميعانات گازي مايعات گازي سال

1311 3060.3 4881.6 3409.7 47.1 1.1 
1311 2994.1 5549.2 

(1)
4407.8 49.6 0.7 

1311 2981.7 5153.3 34.0 50.7 0.8 
1311 2333.0 5456.2 1163.1 45.4 0.4 
1312 2412.3 5787.5 2650.9 52.6 0.4 
1313 2435.0 5293.3 7702.2 51.8 1.1 
1314 2588.4 5581.0 3634.3 41.6 1.1 
1315 2799.8 5971.0 4212.8 57.8 0.7 
1311 2831.1 5963.6 2897.3 47.5 1.8 

 گردد. هزار تن گازهای اتان و باالتر نيز می 8/6734( شامل 6
 

 )دالر /  بشکه(                   2111-2117هاي و سنگين ايرا  طي سال خام سبكهاي اسپات نفت ( :  قيمت1-71جدول )

 خام سنگين ايرا نفت  خام سبك ايرا نفت  سال
2111 94.7 91.5 
2111 61.3 60.6 
2111 78.2 76.7 
2111 108.3 106.1 
2112 109.8 109.1 
2113 107.2 105.7 
2114 97.3 96.2 
2115 51.4 48.8 
2111 41.66 39.57 
2113 52.36 51.71 
 51.90 52.35 ژانويه
 53.16 52.35 فوريه
 50.27 49.13 مارس
 51.12 50.04 آوريل

 49.00 47.34 مه
 44.62 43.85 ژوئن
 46.01 47.03 جوالی
 48.70 50.85 اوت

 52.27 54.45 سپتامبر
 54.29 56.25 اكتبر
 59.27 62.12 نوامبر
 60.87 63.37 دسامبر

 . http:www.opec.orgخذ : مأ
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 لیتر( /  سنت)                1811-16هاي طي سالدر بازار خليج فارس هاي نفتي ( : قيمت فوب فرآورده1-71جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 فرآورده / سال

 42.5 37.0 39.4 60.9 72.1 75.2 75.9 57.2 47.5 بنزين موتور سوپر

 42.5 37.0 39.4 60.9 72.1 75.2 75.9 57.2 46.5 بنزين موتور معمولی

 42.1 36.0 35.4 61.9 74.7 77.8 79.2 59.9 46.9 نفت سفيد

 42.1 35.0 35.0 61.4 74.8 77.4 78.8 59.2 46.4 نفت گاز

 31.0 26.0 24.3 44.9 56.0 59.5 62.1 45.4 38.6 نفت كوره

 482.2 381.4 397.8 692.8 878.4 897.3 881.9 740.0 572.9 گاز مايع )دالر / تن(

 
 (ريال / لیتر)                                       1811-11هاي طي سالده نفتي مهاي عقيمت اسمي فروش فرآورده( : 1-11جدول )

 سال
بنزين 

 معمولي

بنزين 

 سوپر
 نفت سفيد 

سوخت سبك 

 (JP4)جت 
 نفت گاز 

سوخت 

سنگين جت 
(ATK) 

 گاز مايع نفت کوره

1311 450.0 605.0 120.0 454.0 120.0 454.0 64.2 24.0 

1311 500.0 665.0 130.0 1360.0 130.0 1360.0 70.0 26.0 

1312 650.0 900.0 160.0 ● 160.0 ● 88.2 28.6 

1313 800.0 1100.0 165.0 ● 165.0 ● 94.5 31.7 

1314 800.0 1100.0 165.0 1400.0 165.0 1400.0 94.5 31.7 

1315 800.0 1100.0 165.0 ● 165.0 ● 94.5 31.7 

1311 1000.0 1400.0 165.0 ● 
(1)

165.0 ● 
(2)

94.5 30.8 

1313 1000.0 1500.0 165.0 ● 
(3)

165.0 ● 
(2)

94/6 30.9 

1311 1000.0 1500.0 165.0 ● 
(3)

165.0 ● 
(2)

94.5 30.9 

 رضه شده است. فقط بنزین بدون سرب ع 6986مالحظات: از سال 
 باشد.)ریال/ ليتر( می 68/03ها باشد. رقم فروش به نيروگاهها میها به استثنای نيروگاهاین رقم مربوط به سایر بخش( 6
 باشد.)ریال/ ليتر( می 16/99ها باشد. رقم فروش به نيروگاهها میها به استثنای نيروگاهاین رقم مربوط به سایر بخش( 6
 باشد.)ریال/ ليتر( می 01/08ها باشد. رقم فروش به نيروگاهها میها به استثنای نيروگاهوط به سایر بخشاین رقم مرب( 9

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
 

 )ريال /  لیتر(                                     1811-16هاي هاي عمده نفتي طي سال ( :  قيمت اسمي فروش فرآورده1-11جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 ورده / سالفرآ

0000 و 7000 1000و  0000و  7000 بنزين معمولی 0000 و 7000  0000 و 7000 و 10000   10000 10000 10000 

1500 و  5000 و 8000 بنزين سوپر 5000 و 8000  5000 و 8000  5000 و 8000 و 11000   12000 12000 12000 

1000 و 1500 1000 1000 1000 نفت سفيد   1500 1500 1500 

        نفت گاز

1500 و 0500 3500 3500 نيروگاه  -       5000 2100 607 50 

1500 و 0500 هاساير بخش  -      1500 و 0500  2500 و 0500 و 5000   0000 0000 0000 

سوخت سبك جت 
(JP4) 

● 15564 ● 10000 12000 12000 - 

 جت سوخت سنگين
(ATK) 

● 2000 
(1)

 

7000
 (2) 

● 5000 6000 6000 - 

        نفت كوره

 50 607 1000 1000 2000 2000 2000 نيروگاه  -      

 0000 0000 0000 2500 هاساير بخش  -     

1800 و 0860 و 5000 0000 و 0000 و 5000 گازمايع   5000 6500 ● (3)
2300 

(3)
2300 

 باشد. می 99/66/36الی  6/3/36( قيمت از 6                                          باشد. می99/8/36الی  6/6/36( قيمت از 6
 باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                        باشد. واحد ریال بر کيلوگرم می( 9



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ذخایر گازطبیعي برآورد  -

 غنيگازو مصرف  تولید -

 های گاز  کشور گوگرد در پاالیشگاهولید ت  -

 تزریق گاز و آب به میادین  -

 حدهای نم زدایياهای گاز و وظرفیت اسمي پاالیشگاه -

   های گاز ایرانعملکرد پاالیشگاه -

 خطوط لوله انتقال گازطبیعي  احداث -

 صادرات و واردات گازطبیعي -

 های گازرسانيکنندگان شرکتگذاری، انشعابات و مصرفشبکه -

 های مختلف مصرف گازطبیعي در بخش -

 ها  مصرف نهایي گازطبیعي به تفکیک بخش -

 متوسط قیمت فروش گازطبیعي -

 

 

 
 گازطبیعي جداول   -4-11-1
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                1811-16هاي گازطبيعي کشور طي سال( : برآورد ذخاير و توليد انباشتي 1-12دول )ج

                                          )تريلیون متر مکعب(
 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح / سال 

 33.3 33.8 33.7 33.4 33.9 33.8 33.8 33.6 33.1 ذخاير قابل استحصال 

 19.6 20.0 20.2 20.3 ● 20.7 20.7 20.8 20.5 مناطق دريايی 

 13.7 13.8 13.5 13.2 ● 13.1 13.1 12.8 12.6 مناطق خشكی 

 5.4 5.1 4.8 4.5 4.3 3.8 3.8 3.6 3.4 کل توليد انباشتي 

 1.5 1.3 1.2 1.0 ● 0.7 0.7 3.0 0.5 مناطق دريايی 

 3.9 3.8 3.6 3.5 ● 3.1 3.1 0.6 2.9 مناطق خشكی 

  باشند.ر در دسترس نمیمقادی 
 

                                         1811-16هاي توليد گاز غني از منابع مختلف طي سال : (1-18جدول )

 )میلیون مترمکعب در روز(  

 جمع گاز ميادين مستقل گاز کالهك و سازندهاي گازي گاز همراه سال

1311 100.4 28.8 453.6 582.7 

1311 103.2 35.8 478.5 617.4 

1311 103.9 29.9 497.3 631.1 

1311 77.2 31.9 513.1 622.2 

1312 76.4 30.5 528.0 634.8 

1313 78.3 28.8 574.8 681.8 

1314 77.3 28.7 612.9 718.8 

1315 96.6 27.5 654.9 779.0 

1311 102.0 27.8 715.1 844.9 
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 )میلیون مترمکعب در روز(                                                                          1811-16هاي ( : مصرف گاز غني طي سال1-14جدول )

 سال
تحويلي به 

کارخانجات 

 گاز و گاز مايع

هاي پااليشگاه

گاز و واحدهاي 

 نم زدايي

 پتروشيمي تزريق
مصارف صنعتي، 

  عملياتي و خانگي

از گ

سوزانده 

 شده 

تبديل به مايعات 

گازي و خطاي 

 گيري اندازه

 جمع

1311 85.9 413.9 26.5 7.1 5.0 41.6 2.8 582.7 

1311 87.4 453.8 25.6 6.7 5.5 37.2 1.1 617.4 

1311 (1)
 78.3 

(2)
 469.4 

(3)
 31.5 

(4)
 7.2 

(5)
 6.0 37.5 

(6)
 1.3 631.1 

1311 (1)
74.1 

(2)
491.5 

(3)
18.1 

(4)
6.8 

(5)
4.5 25.2 

(6)
1.9 622.2 

1312 59.7 519.6 16.5 6.7 4.4 26.1 1.9 634.8 

1313 68.4 566.5 6.7 7.0 4.5 27.2 1.6 681.8 

1314 78.6 575.1 23.8 6.6 4.8 24.8 5.3 718.9 

1315 (1)
 79.3 

(2)
 628.1 

(3)
 17.3 

(4)
 6.5 

(5)
 4.7 40.6 

(6)
 2.6 779.0 

1311 (1)
 80.5 

(2)
 677.1 

(3)
 25.3 

(4)
 6.3 

(5)
 5.1 47.3 

(6)
 3.4 844.9 

خامی تحویلی به واحد مخزن  ، گازسازند مارونتوليدی گاز غنی  و گازمایع ،تحویلی به کارخانجات گاز(. همراه و گنبدی)( این مقدار مشتمل بر گاز غنی 6
 می باشد. 6199و  999، 699های آغار /داالن به کارخانهدو ميدان تفکيک و گاز غنی تحویلی از 

زدایی سراجه ، پاالیشگاه مسجد سليمان )از  های شرکت ملی گاز ایران، شامل واحد نم ( این مقدار عالوه بر مقادیر گاز سبک توليد شده توسط پاالیشگاه6
 منشا گازهای همراه نفت خام ( و پاالیشگاه فراشبند ) از منشا ميادین آغار / داالن ( نيز هست. 

 شتمل بر تزریق گاز غنی به ميادین هفتگل، بی بی حکيمه و گچساران ، درود و دارخوین می باشد.( این مقدار م9

 های پتروشيمی رازی و خارك می باشد. های نفتی به مجتمع ( این مقدار مشتمل بر گاز غنی تحویلی  از شرکت4

 ی باشد.( این مقدار مشتمل بر گاز غنی ارسالی به پاالیشگاه الوان و نيروگاه کيش م0

 ( این مقدار مشتمل بر گاز غنی تبدیل شده به مایع در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت ملی مناطق نفت خيز جنوب است.1

 
 )هزار تن(                                                        1811-16هاي هاي کشور طي سال( : توليد گوگرد در پااليشگاه1-15جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 اليشگاه / سال پا

 576.5 600.3 626.7 618.3 634/8 630.5 594.4 595.5 568.2 هاشمی نژاد

 39.4 39.2 36.8 50.2 48.2 41.1 40.3 44.5 42.6 (1پارس جنوبی  )فاز 

 123.1 131.1 129.0 131.4 135.2 129.0 122.7 122.1 134.0 (3و  2پارس جنوبی )فازهای 

 80.3 86.4 95.2 99.8 96.8 100.6 96.4 79.4 68.2 (5و  4پارس جنوبی )فازهای 

 45.3 56.3 60.3 56.1 51.7 68.5 51.9 82.5 18.1 (11و  1پارس جنوبی )فازهای 

 122.8 99.7 77.4 - - - - - - 12فاز 

 126.1 110.9 20.4 - - - - - - 11و  15فازهای 

 35.2 - - - - - - - - 11 و 13فازهای 

 33.6 - - - - - - - -   11فاز 

 9.9 - - - - - - - - 21و  21فازهای 

 58.2 43.4 29.7 50.1 10.2 - - - - ايالم 

 2.0 - - - - - - - - فجر جم 

 1252.5 1167.2 1075.6 1005.9 976.9 969.7 905.7 924.0 831.2 جمع  

 

                                                 )میلیون مترمکعب در روز(                                                     1811-16هاي به ميادين طي سال( : تزريق گاز و آب 1-16جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح/ سال 

 89.9 80.3 86.4 72.2 81.9 77.7 86.9 88.4 79.0 گاز )ميليون مترمكعب در روز(  

 100.0 104.9 83.6 108.0 125.9 130.6 403.2 152.6 152.6 آب )ميليون بشكه در سال(  
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  1812-16و  1811هاي هاي گاز کشور طي سالزدايي پااليشگاه( : ظرفيت اسمي پااليش و نم1-17جدول )
 )میلیون مترمکعب در روز( 

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 پااليشگاه / سال 

 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 110.0 فجر )كنگان(

 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 44.5 خانگيران ) شهيد هاشمی نژاد (

 بيد بلند
 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 

 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 مسجد سليمان

 16.6 16.6 16.6 16.6 16.6 14.4 سرخون و قشم 

 15، 12، 11تا  1فازهای  بی )پارس جنو

(1)( 21تا 
 

190 339.7 481.3 481.3 594.5 617.4 

 82.5 82.5 82.5 82.5 82.5 81 پارسيان 

 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 ايالم

 2.0 2.1 گورزين
(2)

 2.0 
(2) 

2.0 
(2)

 2.0 
(2)

 2.0 

 10.0 10.0 10.0 10.0 0.7 0.7 نم زدايی سراجه

 20.0 20.0 20.0 20 نم زدايی داالن
(3)

 20 
(3)

 20 

 7.4 4.5 (4)نم زدايی گنبدلی 
20.0 20.0 20.0 20.0 

 - - (4)نم زدايی  شوريجه  

 962.5 939.6 826.4 826.4 662.9 502.2 جمع  

و  انددهینگرد لیتحو رانیگاز ا یبه شرکت مل 6931سال  یشدن، تا انتها یاتيرغم عمليعب در روز(، علکمترم ونيليم 1/01 تي)با ظرف 66و  69 یفازها( 6
باشد. ظرفيت اعالم شده در شرایط اضطراری قابل م. م. م. ر گاز ترش پاالیشگاه چهارم می 80ظرفيت اسمی کل مجتمع پارس جنوبی با احتساب 

 باشد. افزایش می
 به شرکت ملی نفت ایران منتقل شده است. 6939( مالکيت گورزین از سال 6
 باشد.ایی داالن در اختيار شرکت ملی نفت ایران می( تأسيسات نم زد9
 باشد.ميليون مترمکعب در روز می 69تاکنون در مجموع  6939های گاز گنبدلی و شوریجه از سال زدایی پاالیشگاه( ظرفيت اسمی پاالیش و نم4

 

                                                  (1)1811-16هاي ( : عملكرد شرکت پااليش گاز فجر طي سال1-11جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1311 33173.9 243.1  
(2)

 551.0 ● 32493.8 

1311 33226.8 239.5 561.7 ● 32357.5 

1311 30708.7 215.6 523.3 ● 29878.9 

1311 32398.1 205.4 471.7 ● 31733.8 

1312 31810.5 241.3 551.8 ● 31190.0 

1313 33131.6 265.0 577.0 ● 32437.1 

1314 26675.3 243.4 457.5 43.6 26046.1 

1315 23516.0 219.3 395.9 16.0 22982.9 

1311 20124.4 220.8 265.4 3.0 19467.9 

           نماید.    نيز توليد میاز مایع گ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی و 6
              ( سوخت مشعل و ضایعات.   6 

 باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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 )میلیون مترمکعب(                                                   (1) 1816 ( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز فجر در سال1-11جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه دريافتيگاز  ماه / شرح

 1625.0 0.1 27.8 21.2 1674.5 فروردين

 1404.1 0.1 24.5 22.4 1450.7 ارديبهشت

 1543.8 0.6 28.0 24.2 1586.5 خرداد 

 848.8 1.1 13.5 - 959.4 تير 

 1376.0 - - 19.4 1416.8 مرداد 

 1285.8 - - 0.2 1322.3 شهريور 

 1223.4 0.2 21.4 15.8 1260.4 مهر

 1363.1 0.3 23.3 15.6 1400.2 آبان 

 2035.4 0.2 33.4 24.3 2091.8 آذر 

 2089.2 0.2 33.5 24.0 2145.7 دی 

 2297.3 0.2 29.9 27.5 2368.9 بهمن 

 2376.0 0.1 30.1 26.4 2447.0 اسفند

 19467.9 3.0 265.4 220.8 20124.4 جمع 

   نماید.نيز توليد میگاز مایع ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی و 6
 

 )میلیون  مترمکعب(                (1) 1811-16هاي ( : عملكرد شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد طي سال1-11جدول )

 ه خطوط لولهگاز ارسالي ب سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1311 16078.0 475.8 1446.1 329.2 13831.4 

1311 16280.4 433.7 1485.1 99.7 14035.5 

1311 16330.1 434.8 1477.1 100.5 14089.1 

1311 15891.1 374.6 1303.3 89.5 14855.5 

1312 15455.2 427.7 1557.1 105.8 14989.4 

1313 14174.1 422.6 1517.2 95.3 13700.7 

1314 14716.3 449.4 1518.3 102.0 13198.7 

1315 13961.3 472.4 1428.6 97.4 13433.1 

1311 12500.4 334.8 1184.3 72.5 12107.9 

گردد که در رقم جمع کل ارسالی لحاظ شده است. همچنين  اینچ تأمين می 91( سوخت مصرفی پاالیشگاه و شرکت ملی نفت ایران از گاز ارسالی به خط 6
 نماید. پاالیشگاه ساالنه گوگرد و مایعات گازی نيز توليد می این

 
 )میلیون مترمکعب(                 (1) 1816 ( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد در سال1-11جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 1009.4 7.1 116.2 21.2 1043.0 وردينفر

 872.6 6.2 100.0 22.4 900.6 ارديبهشت

 920.7 6.5 105.5 33.9 950.8 خرداد 

 830.6 5.9 95.1 26.5 858.2 تير 

 905.9 - - 29.1 937.7 مرداد 

 762.6 - - 5.4 797.2 شهريور 

 954.8 6.7 109.6 28.3 984.3 مهر

 1102.1 7.7 128.4 34.0 1137.4 آبان 

 1213.7 8.3 136.3 37.2 1253.0 آذر 

 1203.4 8.2 134.4 34.3 1239.7 دی 

 1214.4 8.3 134.7 31.8 1248.3 بهمن 

 1117.5 7.6 124.1 30.9 1150.1 اسفند

 12107.9 72.5 1184.3 334.8 12500.4 جمع 

  نماید.  و گوگرد نيز توليد می ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی6
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                                           1811-16هاي ( : عملكرد شرکت پااليش گاز بيد بلند طي سال1-12جدول )

 )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1311 2660.7 19.3 47.6 30.7 2558.2 

1311 4811.9 30.5 76.9 43.6 4660.7 

1311 6926.0 64.1 122.7 67.3 6673.0 

1311 7021.2 68.7 144.5 60.7 6897.9 

1312 7589.6 88.6 160.0 71.9 7501.2 

1313 7871.9 93.5 129.0 64.0 7675.4 

1314 7010.5 90.3 71.2 62.0 6921.5 

1315 5889.4 47.5 47.9 31.2 5875.8 

1311 6390.6 51.3 56.9 29.6 5877.9 

 

                                              1816 ( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز بيد بلند در سال1-18جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 535.6 - - 6.3 538.1 فروردين

 467.9 - - 5.9 470.6 ارديبهشت

 583.9 3.6 5.1 7.4 583.9 خرداد 

 - - - - 507.5 تير 

 370.3 - - 5.1 370.3 مرداد 

 326.2 - - 2.7 326.2 شهريور 

 705.6 5.1 5.5 6.9 705.6 مهر

 651.3 4.7 5.1 - 651.3 آبان 

 670.8 7.2 13.9 - 670.8 آذر 

 725.3 6.7 16.1 7.2 725.3 دی 

 446.4 1.4 6.2 4.9 446.4 بهمن 

 394.5 1.0 5.2 5.0 394.5 اسفند

 5877.9 29.6 56.9 51.3 6390.6 جمع 

 

                         1811-16هاي طي سال (1)( : عملكرد شرکت پااليش گاز مسجد سليما 1-14جدول )

 )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1311 49.5 6.4 0.1 0.1 42.6 

1311 63.5 5.9 0.2 0.1 56.4 

1311 112.8 3.4 0.9 1.5 107.0 

1311 113.9 3.0 0.5 1.3 109.0 

1312 110.1 3.6 0.6 1.5 106.8 

1313 113.7 3.6 0.6 1.5 110.0 

1314 87.5 3.7 0.5 1.8 83.9 

1315 52.6 2.5 0.3 1.2 50.1 

1311 44.2 1.3 0.3 0.9 42.8 

  نماید.  ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی نيز توليد می6
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  )میلیون مترمکعب(                                    1816( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز مسجد سليما  در سال 1-15جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهاي اسيدي ت پااليشگاهسوخ گاز دريافتي ماه / شرح

 3.2 - - 0.1 3.3 فروردين

 1.0 - - 0.1 1.1 ارديبهشت

 5.2 - - 0.2 5.4 خرداد 

 2.9 0.1 ◊ 0.1 3.0 تير 

 - - - 0.1 0.1 مرداد 

 - - - - 0.1 شهريور 

 - 0.1 - 0.1 0.1 مهر

 - 0.1 - 0.1 0.1 آبان 

 1.9 0.1 ◊ 0.1 2.0 آذر 

 10.7 0.1 0.1 0.2 10.8 دی 

 12.6 0.1 0.1 0.2 12.8 بهمن 

 5.3 0.1 ◊ 0.2 5.5 اسفند

 42.8 0.9 0.3 1.3 44.2 جمع 

   باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
 

  لیون مترمکعب()می                        (1)1811-16هاي ( : عملكرد شرکت پااليش گاز سرخو  و قشم طي سال1-16جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1311 5506.1 35.0 ● 21.2 5396.7 

1311 5565.4 28.9 ● 20.0 5455.6 

1311 5792.2 ● 1.4 22.0 5664.5 

1311 5318.4 12.9 0.6 13.1 5229.7 

1312 4827.7 37.9 1.6 11.4 4687.4 

1313 4249.0 33.9 0.2 1.9 4153.8 

1314 3487.0 26.8 0.1 9.5 3406.4 

1315 2879.3 22.7 - 10.2 2812.6 

1311 2589.3 16.9 - 6.2 2532.1 

 باشند.در دسترس نمی مقادیر  نماید.                                             ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی و گاز مایع نيز توليد می6
 

  )میلیون مترمکعب(           1816در سال  (1)( : گاز دريافتي و خروجي شرکت پااليش گاز سرخو  و قشم1-17جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله  سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 237.0 - - 1.6 242.2 فروردين

 227.5 - - 1.6 232.6 ارديبهشت

 215.9 1.0 - 1.6 220.8 خرداد 

 220.2 0.6 - 1.6 225.2 تير 

 219.2 - - 1.9 224.5 مرداد 

 214.9 - - 0.5 220.0 شهريور 

 202.7 0.7 - 1.5 207.4 مهر

 201.7 0.7 - 1.4 206.3 آبان 

 208.1 0.8 - 1.4 212.7 آذر 

 208.5 0.8 - 1.3 213.1 دی 

 204.5 0.7 - 1.3 209.0 بهمن 

 172.0 0.8 - 1.1 175.8 اسفند

 2532.1 6.2 - 16.9 2589.3 جمع 

 نماید. ( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی و گاز مایع نيز توليد می6
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         1811-16هاي طي سال (1) (1(  :  عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز 1-11جدول )

 )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي شرح سال / 

1311 9078.0 185.8 131.6 156.1 8574.5 
1311 9680.8 186.0 101.0 133.0 8149.1 

1311 9530.5 50.6 98.9 130.3 8529.8 
1311 9715.1 69.9 84.2 110.9 8958.8 

1312 9933.8 190.9 103.3 125.4 9145.0 
1312 10577.6 212.3 120.6 84.4 9213.4 

1314 9959.2 220.8 113.6 86.0 8580.6 
1315 10270.0 205.3 116.3 86.5 8763.4 

1311 10391.8 194.5 97.0 71.6 8873.6 

 نماید.  نيز توليد میو مایعات گازی  ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد6
 

              1816در سال  (1) (1ت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز ( : خالصه عملكرد شرک1-11جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 777.5 7.4 10.2 17.4 905.2 فروردين

 477.1 4.3 6.2 13.6 565.1 ارديبهشت

 774.7 7.1 10.2 16.4 899.3 خرداد 

 775.9 8.7 10.5 17.7 915.1 تير 

 785.7 - - 17.4 934.9 مرداد 

 799.7 - - 9.4 928.6 شهريور 

 691.4 7.4 9.4 16.6 822.7 مهر

 753.7 7.1 10.1 15.4 882.9 آبان 

 770.9 7.1 10.1 18.4 889.0 آذر 

 765.4 7.1 10.2 17.7 891.9 دی

 759.6 8.4 10.1 17.2 887.9  بهمن 

 742.2 7.0 9.9 17.2 869.1 اسفند 

 8873.6 71.6 97.0 194.5 10391.8 جمع 

 )خط پنجم( از سيری گاز دریافت نموده است. 8و  7،  1از ابتدای سال از فازهای شرکت  نیامالحظات : 
                                    نماید.  نيز توليد میو مایعات گازی  ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد6

 

  (1) 1811-16هاي ( طي سال8و  2( : عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-111جدول )
  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1311 20670.2 662.9 301.1 337.5 19237.6 

1311 20225.2 628.8 277.9 301.3 16907.7 

1311 20581.3 541.0 266.7 289.4 17348.3 

1311 21433.2 422.7 230.0 249.4 18551.2 

1312 21340.8 523.6 303.0 328.6 18955.7 

1313 21748.9 575.6 308.8 124.0 19180.2 

1314 21432.4 667.17 304.3 158.4 18733.0 

1315 22325.3 660.7 313.0 155.2 19428.7 

1311 21194.9 643.0 260.9 115.9 18563.2 

 نماید.و مایعات گازی نيز توليد می ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد6
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                1816در سال  (1)( 8و  2( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه ريافتي گاز د ماه / شرح
 1548.5 10.9 25.4 60.1 1779.7 فروردين

 1558.7 10.9 25.4 57.4 1781.3 ارديبهشت
 1594.3 11.8 26.0 57.7 1830.6 خرداد 

 1661.3 11.8 27.0 55.5 1901.2 تير 
 1581.3 - - 55.8 1827.3 مرداد 
 889.5 - - 23.8 1018.4 ور شهري

 1600.6 12.1 26.2 56.0 1843.2 مهر
 1569.5 11.2 25.6 57.1 1799.8 آبان 
 1640.6 14.6 26.2 56.7 1845.3 آذر 
 1680.9 11.7 26.7 56.9 1879.9 دی 

 1647.9 10.7 26.7 53.9 1878.6 بهمن 
 1590.2 10.3 25.7 52.3 1809.6 اسفند

 18563.2 115.9 260.9 643.0 21194.9 جمع 

 نموده است. افتیگاز در یري)خط پنجم( از س 8و  7، 1 یاز فازهااز ابتدای سال شرکت  نیامالحظات : 
 نماید.و مایعات گازی نيز توليد می ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد6
 

 (1) 1811-16هاي (  طي سال5و  4( : عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-112جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال/ شرح

1311 20460.3 951.4 302.2 337.1 17881.4 
1311 20206.9 1002.1 197.8 173.8 17596.7 
1311 20383.0 957.8 199.8 175.3 17731.9 
1311 20318.2 755.9 164.0 143.9 17953.2 
1312 21139.4 866.6 207.2 181.8 18717.7 
1313 20977.6 952.0 245.4 48.2 18396.6 
1314 20437.4 925.3 239.1 60.7 17733.7 
1315 19335.2 909.6 226.3 79.7 16769.6 
1311 19247.0 860.3 185.9 64.7 16670.3 

 نماید. ، پروپان، بوتان و اتان  نيز توليد می( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، مایعات گازی6
 

  1816در سال  (1) (5و  4( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-118جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه  گاز دريافتي ماه / شرح

 1473.1 4.7 19.8 81.2 1703.8 فروردين
 1437.2 5.0 19.5 79.4 1662.2 ارديبهشت

 1464.4 5.0 19.8 81.5 1695.7 خرداد 
 924.7 22.3 12.4 61.1 1070.1 تير 

 1406.6 - - 79.8 1620.9 مرداد 
 1490.8 - - 4.8 1724.6 شهريور 

 1395.3 4.9 18.9 80.1 1614.9 مهر
 1438.9 4.6 19.5 79.2 1663.8 آبان 

 1402.4 4.5 18.9 78.3 1618.2 آذر 

 1445.6 4.5 19.4 79.4 1660.9 دی
 1432.4 4.6 19.3 78.9 1651.6 بهمن 
 1358.8 4.8 18.3 76.6 1560.5 اسفند
 16670.3 64.7 185.9 860.3 19247.0 جمع 

  نموده است. تافیگاز در یري)خط پنجم( از س 8و  7، 1 یاز فازهااز ابتدای سال شرکت  نیامالحظات :  
 نماید.( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، مایعات گازی، پروپان، بوتان و اتان  نيز توليد می6
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 1811-16هاي  در سال  (2و  1) (1و  7، 6( : عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي1-114جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  سيديگازهاي ا سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال/ شرح

1311 5927.3 63.5 86.0 93.4 767.2 

1311 28345.0 460.1 - 73.9 7823.3 

1311 17859.0 283.7 - 95.1 - 

1311 3221.1 258.9 - 94.2 - 

1312 11196.3 165.6 - 151.7 - 

1313 11372.8 - - 43.6 - 

1314 6661.3 407.5 - 54.3 - 

1315 1100.5 391.0 - 48.6 - 

1311 5365.3 213.0 - 32.4 3189.0 

است و گاز  یساز نیريش ساتيمزبور فاقد تأس یفازها شگاهیبوده است. پاال6988از زمستان  یگاز پارس جنوب شیشرکت پاال 8و  7،  1 یفازها تيشروع فعال( 6
احداث شده در  یهابشود. ضمناً با انشعایم تیهدا دانيم نیبه ا هیاز عسلو یغاجارآ ینفت دانيبه م قیتزر یبرا یخط لوله پنجم سراسر لهيترش آن به وس

 شود.یارسال م یبه شبکه سراسر قیگازسبک و تزر ديبلند جهت فرآورش و تول ديفجر جم و ب شگاهیبه پاال یاز گاز ترش پارس جنوب یخط لوله، بخش نیا ريمس
 نماید. پان و بوتان نيز توليد می( این پاالیشگاه ساالنه مایعات گازی، پرو6

 

                1816در سال  (2و  1) (1و  7، 6( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي1-115جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 1605.2 3.1 - 30.7 510.6 فروردين

 1583.8 3.1 - 31.0 542.2 ارديبهشت

 - 3.1 - 31.9 472.8 خرداد 

 - 3.1 - 31.9 120.6 تير 

 - - - 23.5 178.1 مرداد 

 - - - 3.7 157.4 شهريور 

 - 4.4 - 28.9 161.5 مهر

 - 3.1 - - 156.7 آبان 

 - 3.4 - - 281.3 آذر 

 - 3.3 - - 165.2 دی 

 - 2.9 - - 2466.0 بهمن 

 - 2.9 - 31.3 153.2  اسفند

 3189.0 32.4 - 213.0 5365.3 جمع 

 نموده است. افتیگاز در یري)خط پنجم( از س 8و  7، 1 یاز فازهااز ابتدای سال شرکت  نیامالحظات : 
است  یساز نیريش ساتيمزبور فاقد تأس یفازها شگاهیبوده است. پاال6988از زمستان  یگاز پارس جنوب شیشرکت پاال 8و 7،  1  یفازها تيشروع فعال( 6

 یهابشود. ضمناً با انشعایم تیهدا دانيم نیبه ا هیاز عسلو یآغاجار ینفت دانيبه م قیتزر یبرا یخط لوله پنجم سراسر لهيو گاز ترش آن به وس
به شبکه  قیگازسبک و تزر ديبلند جهت فرآورش و تول ديو بفجر جم  شگاهیبه پاال یاز گاز ترش پارس جنوب یخط لوله، بخش نیا رياحداث شده در مس

 شود.یارسال م یسراسر
 نماید. ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، مایعات گازی، پروپان و بوتان نيز توليد می6
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  1811-16هاي  در سال  (2و  1)  (11و  1( : عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-116جدول )

  مترمکعب( )میلیون

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل  گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال/ شرح

1311 4382.6 182.5 63.9 74.3 767.2 

1311 18162.3 759.2 178.1 156.8 16511.1 

1311 19074.2 710.6 186.1 163.8 17244.6 

1311 21266.8 805.0 207.7 182.3 18958.0 

1312 21266.8 805.0 207.7 182.3 18958.0 

1313 21449.8 848.7 223.1 75.1 18826.0 

1314 21493.8 724.6 223.5 101.1 18843.3 

1315 22195.4 746.4 229.1 96.7 19273.7 

1311 21347.0 674.0 192.1 91.6 18788.3 

 باشد. می 6988ان سال شرکت پاالیش گاز پارس جنوبی از زمست 69و  3( شروع فعاليت فازهای  6
  نماید.( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، مایعات گازی، پروپان، بوتان و اتان نيز توليد می6
 

                1816در سال (  1) (11و  1( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-117جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي پااليشگاه سوخت گاز دريافتي ماه / شرح

 1667.5 8.7 19.8 64.5 1897.5 فروردين

 1661.9 10.9 19.5 62.9 1876.1 ارديبهشت

 1703.5 10.9 19.8 62.0 1902.2 خرداد 

 1666.3 7.4 19.5 61.4 1891.3 تير 

 1620.8 - - 61.0 1845.9 مرداد 

 910.2 - - 6.0 1039.1 شهريور 

 1438.2 10.6 17.0 56.2 1638.0 مهر

 1634.3 6.6 19.4 60.1 1869.1 آبان 

 1646.2 7.6 19.5 59.8 1872.8 آذر 

 1647.6 7.2 19.5 60.4 1872.4 دی 

 1634.6 11.0 19.4 61.4 1865.3 بهمن 

 1557.4 10.8 18.5 58.5 1777.4 اسفند

 18788.3 91.6 192.1 674.0 21347.0 جمع 

 نموده است. افتیگاز در یري)خط پنجم( از س 8و  7، 1 یاز فازهااز ابتدای سال شرکت  نیامالحظات  
  نماید.نيز توليد میمایعات گازی پروپان و اتان، ( این پاالیشگاه ساالنه گوگرد، 6
 

      1812-16هاي طي سال (12( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز 1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي / شرحسال 

1312 57.4 - 0.6 0.5 55.4 

1313 10227.4 209.8 92.7 428.4 9775.2 

1314 20486.2 358.8 204.9 635.7 19699.7 

1315 26322.7 479.3 255.1 541.2 24435.4 

1311 24798.4 627.3 245.8 462.3 23601.9 
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                        1816در سال  (12 ( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب(  

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 1827.8 46.8 19.2 31.9 1909.6 فروردين

 1775.1 46.2 18.6 34.7 1859.7 ارديبهشت

 1106.1 40.0 11.8 40.6 1168.1 خرداد 

 2196.0 60.5 22.9 62.6 2307.3 تير 

 1547.5 - - 49.5 1637.9 مرداد 

 2191.5 - - 51.2 2301.2 شهريور 

 1979.4 46.2 20.9 62.2 2089.8 مهر

 1795.5 41.6 19.0 55.1 1899.9 آبان 

 2097.3 45.6 22.1 59.6 2206.7 آذر 

 2290.9 45.7 36.0 59.4 2400.2 دی 

 2508.0 47.6 39.3 61.1 2621.3 بهمن 

 2286.9 42.2 36.0 59.3 2396.6 اسفند

 23601.9 462.3 245.8 627.3 24798.4 جمع 

 .نموده است افتیگاز در یريس )خط پنجم( از 8و  7، 1 یاز فازهااز ابتدای سال شرکت  نیامالحظات:  
 

  1816در سال   (18 ( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز1-111جدول )
  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح

1311 27.8 1.8 - 27.8 - 

 

      1816در سال  (18 )فازشرکت پااليش گاز پارس جنوبي ماهانه عملكرد  ( : خالصه1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 - 27.8 - 1.8 27.8 اسفند

 

 1812-16هاي طي سال (16و 15زهاي ( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فا1-112جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي / شرح سال

1312 1136.1 65.2 9.9 8.7 854.5 

1313 8078.0 216.2 40.4 4677.9 6812.0 

1314 12806.5 450.1 181.9 1010.4 11941.3 

1315 16293.3 615.7 230.6 338.4 14951.9 

1311 16473.7 626.2 241.5 264.8 14923.8 
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      1816در سال  (16و 15)فازهاي ( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي 1-118جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 ط لولهگاز ارسالي به خطو سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 1352.8 39.4 21.1 56.4 1478.4 فروردين

 1402.1 22.3 21.4 50.5 1522.1 ارديبهشت

 1328.4 25.7 20.8 58.0 1463.5 خرداد 

 1319.1 22.3 20.8 58.6 1459.5 تير 

 360.6 - - 31.8 402.0 مرداد 

 936.9 - - 44.7 1045.5 شهريور 

 1221.0 34.2 19.2 60.3 1350.9 مهر

 1222.5 19.5 19.3 52.0 1357.1 آبان 

 1379.1 29.8 21.7 52.3 1525.3 آذر 

 1492.6 14.2 33.0 61.5 1649.5 دی 

 1479.6 29.0 33.0 53.7 1648.3 بهمن 

 1429.1 28.4 31.4 46.4 1571.6  اسفند

 14923.8 264.8 241.5 626.2 16473.7 جمع 

 نموده است. افتیگاز در یري)خط پنجم( از س 8و  7، 1 یاز فازهااز ابتدای سال شرکت  نیامالحظات : 
 

 1818-16 هايدر سال (11و  17( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-114جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي / شرحسال

1313 576.3 28.4 8.2 81.1 470.0 

1314 5244.1 269.3 52.4 500.1 4554.6 

1315 13271.9 479.1 130.8 564.6 12044.8 

1311 18166.6 602.2 181.8 436.6 16875.1 

 
                    1816در سال  (11و  17)فازهاي ( :  عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي 1-115جدول )

  )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ه / شرحما

 1443.1 55.8 15.8 56.4 1585.3 فروردين

 1472.2 39.4 16.1 54.3 1616.3 ارديبهشت

 1440.3 20.8 15.8 54.3 1195.7 خرداد 

 1447.4 22.0 15.8 50.5 1576.4 تير 

 1421.2 - - 52.9 1554.0 مرداد 

 1459.5 - - 19.1 1588.6 شهريور 

 555.5 40.8 6.0 28.4 601.2 مهر

 1452.9 45.9 16.0 48.4 1601.8 آبان 

 1539.4 53.4 44.9 55.9 1712.9 آذر 

 1542.8 46.0 17.0 57.7 1700.1 دی 

 1599.5 58.0 17.7 63.7 1772.6 بهمن 

 1501.6 54.6 16.6 60.6 1661.6  اسفند

 16875.1 436.6 181.8 602.2 18166.6 جمع 

 نموده است. افتیگاز در یري)خط پنجم( از س 8و  7، 1 یاز فازهااز ابتدای سال شرکت  نیامالحظات: 
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  )میلیون مترمکعب(     1815 -16هاي در سال (11( : عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فاز 1-116جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي گاهسوخت پااليش گاز دريافتي سال/ شرح

1315 6656.5 264.4 33.1 867.2 6038.9 

1311 14836.6 436.8 78.1 232.4 14137.2 

 
  )میلیون مترمکعب(                       1816در سال  (11)فاز ( :  خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي 1-117جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 1070.7 27.3 31.0 35.0 1138.6 فروردين

 494.8 25.1 - 22.3 528.6 ارديبهشت

 185.4 27.6 - 15.5 197.8 خرداد 

 1284.0 61.7 - 52.4 1355.0 تير 

 1101.3 - - 44.5 1161.1 مرداد 

 1366.0 - - 14.1 1418.0 شهريور 

 1374.1 14.5 17.7 44.7 1436.7 مهر

 1396.4 19.4 14.6 43.5 1463.2 آبان 

 1460.9 20.8 14.7 42.3 1529.8 آذر 

 1492.4 10.5 - 40.2 1560.2 دی 

 1513.3 13.7 - 43.0 1584.5 بهمن 

 1397.9 11.9 - 39.1 1463.1  اسفند

 14137.2 232.4 78.1 436.8 14836.6 جمع 

   نموده است. افتیگاز در یري)خط پنجم( از س 8و  7، 1 یاز فازهااز ابتدای سال شرکت  نیامالحظات :  
 

   1815 -16هاي در سال (21و  21( : عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب(  

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل يگازهاي اسيد سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال/ شرح

1315 860.4 57.6 3.6 118.8 799.1 

1311 12395.2 529.8 - 426.3 11970.9 

 
    1816در سال  (21و  21( :  خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارس جنوبي )فازهاي 1-111جدول )

  )میلیون مترمکعب(  

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل اي اسيديگازه سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 505.0 54.3 - 29.8 520.2 فروردين

 660.0 70.1 - 27.3 680.8 ارديبهشت

 - - - - - خرداد 

 201.2 34.4 - 16.1 207.7 تير 

 949.2 - - 49.2 977.6 مرداد 

 1325.3 - - 119.7 1367.2 شهريور 

 1096.4 71.0 - 44.3 1134.4 مهر

 1300.5 48.4 - 48.1 1344.8  آبان

 1424.4 44.2 - 50.2 1471.8 آذر 

 1466.6 36.0 - 54.2 1514.5 دی 

 1580.7 41.0 - 54.6 1638.9 بهمن 

 1461.6 27.0 - 36.4 1537.3  اسفند

 11970.9 426.3 - 529.8 12395.2 جمع 

   نموده است. افتیگاز در یرياز س )خط پنجم( 8و  7، 1 یاز فازهااز ابتدای سال شرکت  نیامالحظات : 
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                                1811-16هاي طي سال (1) ( 2و  1)( : عملكرد شرکت پااليش گاز پارسيا  1-121جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1311 25742.3 67.7 - 167.7 25184.4 

1311 26687.3 74.1 - 44.6 26238.5 

1311 26023.6 68.5 - 40.6 25597.4 

1311 25593.8 61.0 - 45.6 25190.1 

1312 24091.8 80.8 - 58.4 23718.8 

1313 25199.6 82.2 - 71.8 24883.7 

1314 26115.7 111.0 - 87.6 25796.1 

1315 25339.9 113.9 - 62.7 25023.9 

1311 23779.6 97.2 - 83.7 23424.1 

 نماید. مایعات گازی نيز توليد میساالنه ( این پاالیشگاه 6
  

  )میلیون مترمکعب(                       1816در سال  (1)  (2و  1) ( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز پارسيا 1-121جدول )

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل ازهاي اسيديگ سوخت پااليشگاه گاز دريافتي ماه / شرح

 1971.0 7.0 - 10.1 2002.7 فروردين

 1713.0 5.4 - 8.7 1740.7 ارديبهشت

 1925.4 5.1 - 9.2 1956.4 خرداد 

 2064.4 7.0 - 11.2 2097.9 تير 

 2126.3 - - 11.2 2160.6 مرداد 

 1720.5 - - 6.5 1746.1 شهريور 

 1247.1 9.3 - 5.1 1267.1 مهر

 1749.2 9.7 - 6.5 1775.7 آبان 

 2241.0 10.7 - 8.4 2273.7 آذر 

 2263.8 10.4 - 6.9 2295.1 دی 

 2238.1 10.7 - 5.5 2267.7 بهمن 

 2164.5 8.4 - 8.1 2196.0 اسفند

 23424.1 83.7 - 97.2 23779.6 جمع 

  نماید.( این پاالیشگاه مایعات گازی نيز توليد می6
 

  )میلیون مترمکعب(                          (1) 1811-16هاي ( : عملكرد شرکت پااليش گاز ميمك )ايالم( طي سال1-122ل )جدو

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي سوخت پااليشگاه گاز دريافتي سال / شرح 

1311 210.0 ● ● ● 190.0 

1311 988.3 64.6 66.5 ● 820.1 

1311 997.4 72.1 76.1 ● 819.1 

1311 1738.2 82.4 98.3 ● 1521.9 

1312 1501.9 80.6 109.0 22.2 1360.9 

1313 1773.8 63.5 126.8 10.9 1655.9 

1314 1679.7 89.6 110.5 185.0 1543.9 

1315 1457.8 85.7 111.8 248.3 1337.8 

1311 1357.8 105.6 97.8 176.1 1225.4 

 باشند.مقادیر در دسترس نمی                       نماید.               گاه ساالنه مایعات گازی نيز توليد می( این پاالیش6
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                                1816در سال  (1) ( : خالصه عملكرد شرکت پااليش گاز ميمك )ايالم(1-128جدول )

  )میلیون مترمکعب( 

 گاز ارسالي به خطوط لوله سوخت مشعل گازهاي اسيدي ت پااليشگاهسوخ گاز دريافتي ماه / شرح

 133.0 20.2 11.6 8.2 145.4 فروردين

 125.0 16.0 10.9 8.1 137.3 ارديبهشت

 103.3 27.7 9.9 8.2 114.8 خرداد 

 83.9 28.4 9.2 7.7 94.9 تير 

 - - - 3.5 0.4 مرداد 

 58.9 - - 20.9 61.6 شهريور 

 109.4 6.4 5.0 8.0 122.4 مهر

 104.9 21.8 10.0 7.6 117.5 آبان 

 128.9 5.9 11.5 8.2 142.3 آذر 

 121.8 16.9 10.8 8.4 135.4 دی 

 129.0 16.2 11.3 8.5 143.6 بهمن 

 127.5 16.6 7.5 8.3 142.1 اسفند

 1225.4 176.1 97.8 105.6 1357.8 جمع 

 نماید.  يد میمایعات گازی نيز تولساالنه ( این پاالیشگاه 6
 

  1816موازنه گازطبيعي از ميزا  گاز تحويلي به خطوط انتقال تا مصرف نهايي در سال ( : 1-124جدول )
 (مترمکعبارد )میلی

  1816سال  شرح

 230.3 گاز تحويلی به خطوط انتقال گاز 

 3.9 تزريق 

 0.001 بهره برداری نفت و گاز غرب )منابع تنگ بيجار( 

 1.3 )مارون(   استحصال اتان

 2.7 تحويلی به مخازن ذخيره سازی 

 0.01 تغييرات ذخيره خطوط 

 0.2 تخليه و مصارف عملياتی خطوط انتقال  

 13.2 صادرات 

 1.32 تصفيه خطوط   –سوخت 

 86.3 های مولد انرژیمصارف بخش 

 121.2 مصارف نهايی 
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  1816گازطبيعي تحويلي به خطوط انتقال گاز در سال هاي پااليش گاز و ميزا  شرکتعملكرد ( : 1-125جدول )
  مترمکعب( ارد)میلی 

 گازدريافتي  استا  شرح / سال
سوخت 

 پااليشگاه
 سوخت مشعل گاز اسيدي 

گاز ارسالي به 

 خطوط لوله

       : (1)هاي گاز پااليشگاه

 19.5 ◊ 0.3 0.2 20.1 بوشهر فجر

 12.1 0.1 1.2 0.3 12.5 خراسان رضوی  هاشمی نژاد

 5.9 ◊ 0.1 0.1 6.4 خوزستان  بيدبلند

 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ " مسجد سليمان

 2.5 ◊ - ◊ 2.6 هرمزگان سرخون و قشم

 147.6 2.2 1.5 5.4 164.2  پارس جنوبي: 

 8.9 0.1 0.1 0.2 10.4 بوشهر   1فاز 

 18.6 0.1 0.3 0.6 21.2 "  3و  2فازهای 

 16.7 0.1 0.2 0.9 19.2 "  5و  4فازهای 

 3.2 ◊ - 0.2 5.4 "  1و  3و  1فازهای 

 18.8 0.1 0.2 0.7 21.3 "  11و  1فازهای 

 23.6 0.5 0.2 0.6 24.8 " 12فاز 

 - ◊ - ◊ ◊ " 13فاز 

 14.9 0.3 0.2 0.6 16.5 " 11و  15فازهای 

 16.9 0.4 0.2 0.6 18.2 "  11و  13فازهای 

 14.1 0.2 0.1 0.4 14.8 "  11فاز 

 12.0 0.4 - 0.5 12.4 " 21و  21فازهای 

 23.4 0.1 - 0.1 23.8 فارس پارسيان

 1.2 0.2 0.1 0.1 1.4 ایالم  ايالم

 212.3 2.6 3.1 6.2 231.0 - جمع 

 9.9 های گاز و گاز مايع خوزستان كارخانه

 0.6 نم زدايی گورزين

 1.8 نم زدايی داالن 

 0.8 نم زدايی سراجه 

 1.2 نم زدايی شوريجه 

 3.9 ردات وا

 230.3 گاز تحويلي به خطوط انتقال گاز 

                         نماید.ها ساالنه گوگرد، اتان، بوتان، پروپان و مایعات گازی نيز توليد می( این پاالیشگاه6
   باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 هاي پااليشي در دست اجرا ( : طرح1-126جدول )

  1816يت تا پايا  سال وضع نام طرح پروژه

فتاز   (1) پااليشگاه گتاز ايتالم )ميمتك(   

 دوم

مراه پرس از انتخراب     99پرروژه   نیر ادر نظرر برود   مترمکعب در روز است.  ونيليم 4/9 شگاهیپاال نیا تيظرف

 درآمد. قيبه حالت تعل ،یدر بخش طراح یدرصد 80 شرفتيرغم پيپروژه عل نی. اما ادبه طول انجام مانکاريپ

 پااليشگاه گاز پارسيان  احداث

مراه ادامره داشرته کره در      99آغاز و به مدت  66/1/6988 خیاز تار شگاهیپاال نیا یمگاوات 699 روگاهيپروژه ن

 داده شد. لیبه بهره بردار تحو 31 بهشتیارد

شرده  آغاز  6/6/6939 خیکه از تار یمجتمع پارس جنوب یتن 899در نظر بود پروژه احداث واحد بودار کننده 

 دهيرسر  6931درصرد در سرال    93/37پروژه بره   شرفتيدرصد پ زانيماما ماه ادامه داشته باشد.  64به مدت 

 است.  

 تكميل و بهبود پااليشگاه گاز فجر جم  

گراز فجرر    شگاهیپاال LPG دياست. شروع احداث واحد تول شگاهیپاال نیدر ا عیگازما ديهدف احداث واحد تول

درصرد   93/33بره   6931آن در سرال   شرفتيدرصد پ زانيماه که م 64به مدت  88سال  بهشتیارد خیاز تار

 است. دهيبوده که به اتمام رس نگيشي. پروژه واحد پالديرس

 پارس جنوبی   13فاز 

 499و  یگراز  عاناتيهزار بشکه در روز م 77 ،یعيمترمکعب گازطبميليون  1/01روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

 نیر تن اتان، آغراز شرد. ا   ونيليم کیو  عیتن در سال گازما ونيليم 90/6ساالنه  ديتول نيتن گوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 19/88، 6931سال  یطرح تا انتها

 پارس جنوبی 14فاز 

 499و  یگراز  عاناتيهزار بشکه در روز م 77 ،یعيمترمکعب گازطبميليون  1/01روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

 نیر تن اتان، آغراز شرد. ا   ونيليم کیو  عیتن در سال گازما ونيليم 90/6ساالنه  ديتول نيگوگرد و همچنتن 

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 73، 6931سال  یطرح تا انتها

 پارس جنوبی 11و  13فازهای 

 499و  یگراز  عاناتيهزار بشکه در روز م 77 ،یعيمترمکعب گازطبميليون  1/01روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

 نیر تن اتران آغراز شرد. ا    ونيليم کیو  عیتن در سال گازما ونيليم 90/6 ساالنه ديتول نيتن گوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 30/37، 6931سال  یطرح تا انتها

 پارس جنوبی   11فاز 

 499و  یگراز  عاناتيبشکه در روز م هزار 77 ،یعيمترمکعب گازطبميليون  1/01روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

 نیر تن اتان، آغراز شرد. ا   ونيليم کیو  عیتن در سال گازما ونيليم 90/6ساالنه  ديتول نيتن گوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 13/31، 6931سال  یطرح تا انتها

 پارس جنوبی 21و  21فازهای 

 499و  یگراز  عاناتيهزار بشکه در روز م 77 ،یعيرمکعب گازطبمتميليون  1/01روزانه  ديفاز با هدف تول نیا

 نیر تن اتان، آغراز شرد. ا   ونيليم کیو  عیتن در سال گازما ونيليم  90/6ساالنه  ديتول نيتن گوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 10/31، 6931سال  یطرح تا انتها

 پارس جنوبی 24و  23و  22فازهای 

 499و  یگراز  عاناتيهزار بشکه در روز م 77 ،یعيمترمکعب گازطبميليون  1/01روزانه  ديف تولفاز با هد نیا

 نیر تن اتان، آغراز شرد. ا   ونيليم کیو  عیتن در سال گازما ونيليم 90/6ساالنه  ديتول نيتن گوگرد و همچن

 داشته است. یکیزيف شرفتيدرصد پ 68/88، 6931سال  یطرح تا انتها

 

                                           1811-16هاي احداث خطوط لوله انتقال گاز طبيعي طي سال( : 1-127جدول )

 )کیلومتر در سال(

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح / سال 

طول خطوط لوله احداث شده در 

 هر سال  

1902 1042 1056.8 624.4 614.5 855.8 443.2 881.7 826.4 

مجموع خطوط لوله احداث شتده در  

 پايان هر سال  

32055 33097 34153.8 34778.2 35392.7 36248.5 36691.7 37573.4 38399.8 
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  عب()میلیون مترمک                                                                                 ( : عملكرد مخاز  ذخيره سازي گازطبيعي 1-121جدول )

 سال / مخز 

گاز موجود در 

مخز  در 

 ابتداي سال 

گاز 

دريافتي از 

 خط

سوخت 

 تأسيسات

گاز 

تزريقي 

 به مخز 

گازبرداشتي 

 از مخز 

ميعانات 

 گازي

گاز 

تحويلي به 

 خط

گاز باقيمانده در 

مخز  در انتهاي 

 سال

1311 - 487.7 ● ● ● ● ● ● 

1312          

 373.2 661.9 0.01 662.4 708.9 35.0 743.4 - سراجه 

 3.1 - - - 3.1 - 3.1 - شوريجه

 376.3 661.9 0.01 662.4 712 35.0 746.5 - جمع 

1313          

 403.6 852.0 2.7 852.5 882.9 29.5 912.4 374.3 سراجه 

 1273.0 679.3 14.8 580.7 582.3 20.2 602.6 1511.0 شوريجه

 1676.6 1531.3 17.4 1433.2 1465.2 49.70 1515.0 1885.3 جمع 

1314          

 374.9 1025.9 15.4 1030.7 1003.7 35.1 1038.8 401.9 سراجه 

 286.2 848.9 - 864.4 1150.6 33.7 1182.79 - شوريجه

 661.1 1874.9 15.4 1895.1 2154.2 68.8 2221.610 401.9 جمع 

1315          

 179.8 875.9 0.03 878.6 702.4 24.6 726.4 355.9 سراجه 

 478.7 1171.1 16.7 1193.5 1382.6 42.5 1419.3 289.7 شوريجه

 658.5 2046.9 16.7 2072.1 2085.0 67.0 2145.7 645.6 جمع 

1311          

 325.4 767.2 0.01 767.8 894.4 31.9 926.3 179.8 سراجه 

 987.3 1190.9 - 1212.5 1721.1 42.2 2040.5 478.7 شوريجه

 1312.7 1958.1 0.01 1980.3 2615.5 74.1 2966.8 658.5 مع ج

  باشند.یمترمکعب در سال م ارديليم 4/6 جهیو در مخزن شور 0/6در مخزن سراجه  یعيگاز طب یساز رهيذخ تيظرفمالحظات: 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
 

 )میلیون مترمکعب(                                                    1811-16هاي ( : صادرات و واردات گاز طبيعي طي سال1-121جدول )

 سال 
 صادرات  واردات

 جمع عراق آذربايجا  ارمنستا   نخجوا  ترکيه جمع آذربايجا  ترکمنستا 

1311 5482.3 306.6 5788.9 6289.0 248.2 248.2 - - 6785.4 

1311 8650.5 346.8 8997.3 7902.3 259.2 328.5 - - 8489.9 

1311 11464.7 346.8 11811.4 8597.3 352.9 526.0 - - 9476.2 

1311 4275.3 390.3 4665.5 8539.5 330.8 443.3 - - 9313.7 

1312 4934.7 437.2 5371.9 8569.0 346.9 366.6 - - 9282.5 

1313 7157.4 368.4 7525.8 9018.9 294.8 382.1 - - 9695.9 

1314 8798.8 267.5 9066.3 7943.1 257.6 366.3 - - 8567.0 

1315 5786.0 82.0 5868.0 8082.3 283.4 365.6 337.2 - 9068.4 

1311 3861.0 - 3861.0 9205.9 232.6 375.2 1390.1 2023.1 13226.9 
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                                    هاي گاز رساني استاني  ( : طول شبكه گذاري انجام شده توسط شرکت1-181جدول )

 )کیلومتر( 

 شرکت گازرساني استاني
 شبكه گذاري

 1816در سال 

گذاري تا پايا  شبكه

 1816سال 

 1816سهم شبكه گذاري استا  در سال 

 نسبت به کل شبكه گذاري در کشور 

 6.0 19889.5 1015.5 آذربايجان شرقی

 3.4 11409.4 1560.8 آذربايجان غربی

 2.7 8812.7 774.0 اردبيل

 7.7 25536.1 351.8 اصفهان

 1.8 5817.9 134.4 البرز

 1.0 3400.7 251.8 ايالم 

 1.8 6105.6 631.7 بوشهر 

 6.2 20670.6 349.9 تهران

 1.6 5462.1 222.8 چهارمحال و بختياری

 1.5 4882.1 625.6 خراسان جنوبی 

 8.9 29586.1 1722.5 خراسان رضوی 

 2.1 6969.9 727.0 خراسان شمالی 

 5.0 16676.0 897.4 خوزستان

 1.8 6090.6 648.9 زنجان

 1.4 4603.8 292.6 سمنان

 0.3 1144.1 273.4 سيستان و بلوچستان 

 7.3 24296.0 2346.5 فارس

 2.0 6550.4 644.1 قزوين

 1.1 3584.6 189.2 قم

 2.9 9597.7 742.0 كردستان

 4.4 14483.0 1328.4 كرمان

 2.5 8201.4 553.2 كرمانشاه

 1.1 3610.4 198.1 كهگيلويه و بويراحمد

 2.6 8725.8 414.0 گلستان

 6.1 20224.2 636.0 گيالن  

 2.2 7170.7 591.6 لرستان

 5.9 19567.7 1864.8 مازندران

 3.0 10067.0 210.3 مركزی

 0.2 684.9 105.2 هرمزگان 

 2.7 9019.0 149.5 همدان

 2.6 8660.9 694.8 يزد

 100.0 331500.9 21147.8 جمع
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  1816هاي گازرساني تا پايا  سال  ( : تعداد انشعابات نصب شده و تعداد مصرف کنندگا  شرکت1-181جدول )   

 شرکت گازرساني استاني
 تعداد مصرف کنندگا  تعداد انشعاب

 1816تا پايا  سال  1816در سال  1816تا پايا  سال  1816در سال 

 1508136 52938 636581 18281 آذربايجان شرقی

 876209 56603 393937 25294 آذربايجان غربی

 447940 23295 222253 12693 اردبيل

 1749343 56302 1051197 18424 اصفهان

 796778 34603 268361 3777 البرز

 142728 15078 91678 5540 ايالم 

 155262 23831 187723 26390 بوشهر 

 3200455 128975 1248601 11854 تهران

 304209 12287 179901 4489 چهارمحال و بختياری

 213819 18746 114498 12993 خراسان جنوبی 

 2157595 101593 898434 48729 خراسان رضوی 

 283175 18169 157637 10598 خراسان شمالی 

 965006 44500 645275 20824 خوزستان

 316162 19304 174946 12821 زنجان

 278024 11455 140042 5141 نسمنا

 20141 9910 17601 6482 سيستان و بلوچستان

 1354126 81620 751724 50893 فارس

 397034 20158 190806 8611 قزوين

 386156 13533 167991 3499 قم

 504512 33012 264301 12434 كردستان

 573499 36875 367066 31126 كرمان

 543231 28532 241342 13004 كرمانشاه

 162205 9209 109592 5371 كهگيلويه و بويراحمد

 534821 21628 280021 9852 گلستان

 989442 49063 569017 17943 گيالن  

 508023 22325 240631 9061 لرستان

 1310611 64937 740656 26068 مازندران

 539404 15479 287706 5590 مركزی

 8453 999 10212 1770 هرمزگان 

 583135 18649 314530 3011 مدانه

 419006 23393 232496 13942 يزد

 22228640 1067001 11196756 456505 جمع
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   1811-16هاي هاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سال( : مصرف گازطبيعي در بخش1-182جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 1811 1811 1811 1811 شرح / سال 

عی
طبي

از
 گ

يی
ها

ف ن
ار

ص
م

 

 40131.0 44055.0 40867.6 41396.2 خانگی  
 5937.0 6437.0 5925.0 5676.6 تجاری و عمومی 

 مصارف نهايی انرژی
 6918.0 6246.0 5543.3 3443.9 حمل و نقل 

 769.0 617.0 472.6 402.2 كشاورزی 

 25792.1 24019.3 19878.4 17527.0 صنعت 

 9418.7 9150.7 9836.2 7706.0 (1)سوخت پتروشيمی  

 11227.9 12981.1 6342.1 6337.8 (1)خوراك پتروشيمی  مصارف غيرانرژی 

 100193.7 103506.1 88865.2 82489.8 جمع               

ی
رژ

 ان
ش

بخ
ف 

صر
م

 

 4041.0 3664.0 3710.0 3632.0 هاخانههای نفت و مصارف تلمبهسوخت پااليشگاه

 682.0 808.0 712.0 654.0 خوراك واحد هيدروژن سازی 

 5530.3 5216.0 5475.0 5146.0 های تقويت فشار های گاز و ايستگاهسوخت پااليشگاه

 40691.9 38901.1 44890.0 43404 (1)ها نيروگاه

 122.6 182.1 243.9 211 واحدهای كوره بلند 

 0.1 - - - واحدهای كك سازی 

 449.1 441.6 488.0 392.8 هها و ديزل ژنراتورهای خط لولسوخت توربين

 51517.0 49212.9 55518.8 53440.0 جمع

 9313.7 9475.4 8489.9 6785.4 صادرات 

 478.7 - - - ذخيره سازي گازطبيعي 

 161503.1 162194.4 152873.9 142715.1 جمع کل 

 
 ... ادامه   1811-16 هايهاي مختلف به تفكيك نوع مصرف طي سال( : مصرف گازطبيعي در بخش1-182جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 1816 1815 1814 1818 1812 شرح / سال 

عی
طبي

از
 گ

يی
ها

ف ن
ار

ص
م

 

 47438/6 50338.9 46574.0 45363.0 44692.0 خانگی   
 7323.6 7582.9 6940.0 6638.0 6471.0 تجاری و عمومی 

 مصارف نهايی انرژی
 7684.2 7649.5 7420.0 7062.0 6665.0 حمل و نقل 

 2209.6 1969.8 1640.0 1346.0 1050.0 كشاورزی 

 30205.4 28407.9 26524.2 28229.6 26753.5 صنعت 

 11429.8 11644.1 10770.3 10092.1 9410.9 (1)سوخت پتروشيمی  

 14948.3 14448.8 13989.9 13325.0 10188.9 (1)خوراك پتروشيمی  مصارف غيرانرژی 

 121239.5 122041.9 113858.4 112055.7 105231.3 عجم               

ی
رژ

 ان
ش

بخ
ف 

صر
م

 

 4869.5 4309.7 4198.4 هاخانههای نفت و مصارف تلمبهسوخت پااليشگاه
(2)

4648.4
 (2)

5519.7
 

 540.0 607.6 580.4 365.0 790.0 خوراك واحد هيدروژن سازی

 5439.1 های تقويت فشار های گاز و ايستگاهسوخت پااليشگاه
(3)

6431.6 
(4)

7394.8 
(5)

9088.8
 (5)

10208.1
 

 69381.7 61781.8 58424.2 50172.3 36647.6 (1)ها نيروگاه
 181.9 156.2 121.8 138.0 153.1 واحدهای كوره بلند 

 - 0.00017 0.004 0.4 8.3 واحدهای كك سازی 

 440.4 440.4 583.0 460.0 476.9 ها و ديزل ژنراتورهای خط لولهسوخت توربين

 86271.8 76723.1 71852.7 61877.0 47713.4 جمع

 13226.9 9068.5 8567.0 9695.8 9282.0 صادرات 

 2690.0 2145.7 2220.0 1514.9 746.5 ذخيره سازي گازطبيعي 

 223428.2 209979.1 196498.1 185143.4 162973.1 جمع کل 

 گيرد.  ریایی و گازهای ژوراسيک مسجد سليمان را نيز دربرمی( سوخت و خوراك پتروشيمی ارقام مناطق د6
 گردد. می 6931و  6930در سال ها خانهمصارف تلمبهميليون مترمکعب  9/199و  9/199های نفت و سوخت پاالیشگاهميليون مترمکعب  7/4883و  4/4948( شامل 6
 گردد. های گاز میميليون مترمکعب سوخت پاالیشگاه 4/9339و های تقویت فشار ميليون مترمکعب سوخت ایستگاه 6/6446( شامل 9
 گردد. میهای گاز سوخت پاالیشگاهميليون مترمکعب  7/0963های تقویت فشار و ایستگاهميليون مترمکعب سوخت  3/6914( شامل 4
در های گاز ميليون مترمکعب سوخت پاالیشگاه 7/1691و  4/0866های تقویت فشار و ميليون مترمکعب سوخت ایستگاه 4/9376و  4/9671( شامل 0

 گردد.می 6931و  6930سال 
 گردد. های وزارت نيرو ، صنایع بزرگ و بخش خصوصی میها، شامل نيروگاه( سوخت نيروگاه1
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  1815-16هاي  هاي پتروشيمي به تفكيك سوخت و خوراک طي سال ( : گازطبيعي مصرفي در مجتمع1-188جدول )   
 (رمکعب)میلیون مت

 نام استا   نام مجتمع
 1816سال  1815سال 

 جمع خوراک سوخت جمع خوراک سوخت

 383.7 3.8 379.9 349.9 4.3 345.6 مركزی اراك

 165.0 - 165.0 158.1 - 158.1 آذربايجان شرقی تبريز 

 4.9 - 4.9 5.4 - 5.4 آذربايجان غربی اروميه  

 18.0 1.3 16.7 21.7 1.2 20.5 " مهاباد 

 96.4 0.8 95.6 97.7 0.9 96.8 ايالم ايالم 

 81.9 - 81.9 84.2 - 84.2 اصفهان  اصفهان

 5.7 - 5.7 5.2 - 5.2 " قائد بصير

 510.5 244.5 266.0 472.2 223.1 249.1 خراسان شمالی خراسان

 1790.3 878.1 912.2 1686.6 790.5 896.1 فارس شيراز

 12.9 - 12.9 - - - كردستان  كردستان

 (1) خارك

 بوشهر 

576.0 1414.0 1990.0 587.0 1385.0 1972.0 

 436.2 - 436.2 568.0 - 568.0 كاويان  

 0.1 - 0.1 0.1 - 0.1 مهر  

(2)  2و  1زاگرس 
 307.6 2881.2 3188.8 255.6 2967.0 3222.6 

 3919.7 3846.2 73.5 3932.4 3859.7 72.7 پارس

 211.0 - 211.0 226.2 - 226.2 برزويه )نوری(

(3)مبين 
 2104.4 - 2104.4 1990.1 - 1990.1 

 1778.7 1231.7 547.0 1380.5 991.4 389.1    3و  2و  1پرديس 

 15.4 - 15.4 20.4 - 20.4 جم

 105.2 - 105.2 93.7 - 93.7 آريا ساسول

 69.4 - 69.4 86.7 - 86.7 مرواريد

 1.8 - 1.8 0.5 - 0.5 انتخاب 

 ونبيست

 كرمانشاه 

53.5 2.4 55.9 48.7 2.2 50.9 

 520.9 290.9 230.0 499.1 270.9 228.2 كرمانشاه

 19.0 1.4 17.6 18.9 1.5 17.4 پليمير كرمانشاه

 99.9 - 99.9 211.6 - 211.6  دماوند  

 اروند

 خوزستان 

41.1 - 41.1 54.5 - 54.5 

 1.8 - 1.8 1.5 - 1.5 كارون

 5.2 - 5.2 5.4 - 5.4 شيمی بافت

تختتتتت جمشتتتتيد 

 )ماهشهر(
16.1 - 16.1 18.1 - 18.1 

تختتتتت جمشتتتتيد 

 )عسلويه(
2.2 - 2.2 3.1 - 3.1 

 3.1 - 3.1 2.9 - 2.9 رجال

 3.1 - 3.1 2.9 - 2.9 شيمی تكس آريا
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 هاي طي سال هاي پتروشيمي به تفكيك سوخت و خوراک ( : گازطبيعي مصرفي در مجتمع1-188جدول )

 ... ادامه16-1815 
 ()میلیون مترمکعب

 نام استا   نام مجتمع
 1816سال  1815سال 

 جمع خوراک سوخت جمع خوراک سوخت

 خوزستان

 خوزستان

3.7 
2012.1 

0.4 
- 

4.1 
2012.1 

4.9 
1997.1 

0.5 
- 

5.4 
1997.1 

، بتتتتوعلی ستتتتينا 
اميركبيتتر، فجتتر و 

(4)تندگويان و ... 
 

 1516.8 824.1 692.7 1584.2 849.9 734.3 رازی

 1228.9 - 1228.9 1215.1 - 1215.1 بندر امام )ماهشهر(

 21.0 - 21.0 20.6 - 20.6 غدير 

 959.6 763.6 196.0 1056.1 839.6 216.5 فن آوران

 55.3 - 55.3 62.2 - 62.2 آبادان

 10.3 - 10.3 8.7 - 8.7 فارابی

 2830.7 2507.2 323.5 2633.1 2317.8 315.3 مارون )ماهشهر(

 140.6 - 140.6 125.9 - 125.9 مارون )اهواز(

ساير مصرف كننتده  
هتتای منطقتته ويتتژه  

 ماهشهر
 8.1 - 8.1 9.9 - 9.9 

 31.5 - 31.5 32.4 - 32.4 ساير مناطق  كربن ايران

 26378.1 14948.3 11429.8 26092.9 14448.8 11644.1  جمع 

  باشد.  پتروشيمی پارس می EB / SM( سوخت گازطبيعی واحدهای 6
  شود. درصد از گازترش دریافتی به صورت گاز شيرین و به عنوان سوخت مصرف می 49( حدود 6
 د. گردهای موجود در منطقه می( شامل خوراك و سوخت مجتمع زاگرس و پردیس به همراه سوخت سایر مجتمع9
   گردد.و فجر می و بوعلی سيناهای تندگویان، اميرکبير، خوزستان ( شامل سوخت مجتمع4
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 1816هاي مختلف به تفكيك استا  و نوع مصرف در سال  ( : مصرف نهايي گازطبيعي در بخش1-184جدول )
 ()میلیون مترمکعب

 استا  / شرح 
 مصارف انرژي در صنعت

 صنايع جمع سايرصنايع فوالد سيما  سوخت پتروشيمي 

 1341.2 1020.2 204.9 116.1 165.0 ذربايجان شرقیآ

 692.4 437.5 0.1 254.7 21.6 آذربايجان غربی

 177.8 122.1 0.8 54.9 - اردبيل

 6233.6 1020.3 4529.7 683.6 87.6  اصفهان

 607.9 368.0 12.1 227.8 - البرز 

 123.1 10.2 1.1 111.8 95.6 ايالم 

 289.1 19.8 - 269.3 4292.3 بوشهر 

 2026.8 1600.1 6.0 420.7 _ تهران

 392.6 128.3 163.3 101.0 - چهارمحال و بختياری

 189.7 120.4 - 69.3 - خراسان جنوبی 

 2252.5 1243.1 531.9 477.4 - خراسان رضوی 

 381.8 234.2 32.8 114.8 266.0 خراسان شمالی 

 2605.1 725.7 1547.8 331.7 4900.4 خوزستان

 559.9 399.8 25.6 134.4 - زنجان

 636.4 532.3 13.1 91.1 - سمنان

 0.1 0.1 - - - سيستان و بلوچستان

 1211.5 627.9 34.5 549.0 912.2 فارس

 940.0 878.2 61.8 - - قزوين

 380.5 315.9 5.3 59.2 - قم

 152.8 63.7 ◊ 89.1 12.9 كردستان

 1800.5 968.0 624.7 207.8 - كرمان

 410.3 178.9 9.0 222.4 296.3 كرمانشاه

 91.0 15.4 0.9 74.7 - كهگيلويه و بويراحمد

 229.3 181.9 - 47.4 - گلستان

 455.2 249.7 50.6 154.9 - گيالن  

 173.7 96.8 5.2 71.7 - لرستان

 534.7 395.4 15.6 123.7 - مازندران

 1083.3 880.3 - 202.9 379.9 مركزی

 1268.5 26.0 1021.9 220.7 - هرمزگان 

 546.9 310.8 10.5 225.5 - همدان

 2417.2 1661.5 679.9 75.8 - يزد

 30205.4 14832.8 9589.3 5783.4 11429.8 (1) جمع

 اشند.ب می 90/9مقادیر کمتر از                                                  باشد. یم رانیمتر مکعب سوخت شرکت کربن ا ونيليم 0/96شامل ( 6
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 ... ادامه1816هاي مختلف به تفكيك استا  و نوع مصرف در سال  ( : مصرف نهايي گازطبيعي در بخش1-184جدول )
 ()میلیون مترمکعب

 استا  / شرح 
مصارف غير انرژي  هادر ساير بخشمصارف انرژي 

 )خوراک پتروشيمي(
 جمع 

 کشاورزي حمل و نقل  (2)عمومي تجاري خانگي

 5991.7 - 121.1 660.1 536.6 3167.8 رقیآذربايجان ش

 3664.4 1.3 14.6 468.5 304.1 2161.9 آذربايجان غربی

 1443.6 - 41.9 205.2 140.1 878.5 اردبيل

 11356.2 - 224.7 494.2 500.8 3815.4  اصفهان

 3137.9 - 28.7 228.8 244.8 2027.8 البرز 

 525.4 0.8 18.7 44.6 34.3 208.3 ايالم 

 14184.8 9429.9 4.5 66.6 23.4 79.0 شهر بو

 15490.2 - 239.1 798.4 2012.8 10413.1 تهران

 1240.6 - 20.9 83.0 87.8 656.4 چهارمحال و بختياری

 583.9 - 9.6 51.4 57.1 276.0 خراسان جنوبی 

 7658.9 - 57.5 769.3 689.2 3890.3 خراسان رضوی 

 1584.4 244.5 12.6 93.9 82.8 502.9 خراسان شمالی 

 12851.5 4095.4 16.3 338.1 105.7 790.5 خوزستان

 1640.6 - 54.6 146.8 127.9 751.4 زنجان

 1321.3 - 22.5 111.5 95.6 455.2 سمنان

 21.0 - - 3.5 4.0 13.5 سيستان و بلوچستان

 5850.0 878.1 71.1 506.4 298.5 1972.1 فارس

 2215.4 - 58.4 216.1 135.7 865.0 قزوين

 1402.7 - 27.3 166.3 121.2 707.5 قم

 1845.9 - 57.8 185.2 164.4 1272.8 كردستان

 3075.2 - 18.7 149.4 154.9 951.7 كرمان

 2525.0 294.5 16.5 264.5 140.0 1103.0 كرمانشاه

 529.7 - 8.8 84.3 43.1 302.4 كهگيلويه و بويراحمد

 1781.1 - 150.4 217.2 117.9 1066.4 گلستان

 3238.0 - 178.7 323.7 220.6 2059.7 گيالن  

 1368.3 - 35.3 136.8 118.9 903.6 لرستان

 4619.0 - 296.1 356.5 310.0 3121.7 مازندران

 2907.1 3.8 88.7 182.2 144.6 1024.6 مركزی

 1339.5 - 2.7 60.9 2.1 5.4 هرمزگان 

 2288.8 - 44.2 163.1 180.2 1354.4 همدان

 3557.4 - 267.4 107.6 124.8 640.5 يزد

 121239.5 14948.3 2209.6 7684.2 7323.6 47438.6  جمع

 و ویژه  عمومی ،به ترتيب مصارف تجاری عادیمترمکعب  ونيليم 0/6613و  9/6689 ، 4/6410آموزشی، مترمکعب مصارف  ونيليم 6/6046 شامل( 6
 9/69ميليون مترمکعب مصارف به ترتيب بخش مذهبی رایگان و مذهبی فاقد بخشودگی،  1/61و  4/906ميليون مترمکعب مصارف خيریه،  9/36

 ميليون مترمکعب مصارف ورزشی.  0/684 و  ميليون مترمکعب مصارف گرمابه سنتی



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

211 

 (عب)میلیون مترمک                             1816انرژي به تفكيك استا  در سال   ( : مصرف گازطبيعي در بخش1-185جدول )

 استا  / شرح 
پااليشگاه 

 نفت 
پااليشگاه 

 گاز 
 (1)نيروگاه 

واحدهاي 

 کك سازي
واحدهاي 

 کوره بلند
 جمع 

جمع مصرف نهايي و 

 مصرف بخش انرژي 

 8508.9 2517.2 - - 2175.4 - 341.8 آذربايجان شرقی

 5115.3 1450.9 - - 1450.9 - - آذربايجان غربی

 2334.0 890.4 - - 890.4 - - اردبيل

 19677.5 8321.3 181.9 - 7085.7 - 1053.7 اصفهان

 5353.7 2215.8 - - 2215.8 - - البرز

 655.5 130.1 - - 24.6 105.6 - ايالم 

 23416.4 9231.6 - - 3602.0 5629.6 - بوشهر 

 21901.8 6411.5 - - 5736.1 - 675.5 تهران 

 1241.9 1.3 - - 1.3 - - چهارمحال و بختياری

 1497.6 913.7 - - 913.7 - - سان جنوبی خرا

 11665.5 4006.7 - - 3671.8 334.8 - خراسان رضوی 

 2615.2 1030.8 - - 1030.8 - - خراسان شمالی 

 20545.2 7693.8 - - 7013.6 52.7 627.5 خوزستان

 2353.0 712.4 - - 712.4 - - زنجان

 1953.1 631.8 - - 631.8 - - سمنان

 1089.8 1068.8 - - 1068.8 - - وچستانسيستان و بل

 11899.8 6049.7 - - 5755.4 97.2 197.1 فارس

 4822.6 2607.2 - - 2607.2 - - قزوين

 2210.9 808.2 - - 808.2 - - قم

 2674.4 828.5 - - 828.5 - - كردستان

 7147.7 4072.5 - - 4072.5 - - كرمان

 3910.7 1385.7 - - 1359.4  26.3 كرمانشاه

 529.7 - - - - - - كهگيلويه و بويراحمد

 2601.5 820.4 - - 820.4 - - گلستان

 6198.8 2960.8 - - 2960.8 - - گيالن  

 1427.7 59.4 - - 59.4 - - لرستان

 6587.0 1968.1 - - 1968.1 - - مازندران

 5709.0 2802.0 - - 2084.6 - 717.3 مركزی

 6686.6 5347.1 - - 4079.6 16.9 1250.6 هرمزگان 

 3361.3 1072.5 - - 1072.5 - - همدان

 6237.5 2680.0 - - 2680.0 - - يزد

 207511.3 86271.8(4) 181.9 - 69381.7 10208.1(3) 6059/7(2) جمع

 گردد.  های وزارت نيرو، بخش خصوصی و صنایع بزرگ می ( شامل سوخت نيروگاه6
متر مکعب  ونيلمي 7/4883 و  هامترمکعب مصارف تلمبه خانه ونيليم 199 ،یساز دروژنيه یواحدهااز گمترمکعب خوراك  ونيليم 9/049شامل ( 6

 گردد.ینفت م یهاشگاهیسوخت پاال
 گردد.یگاز م یهاشگاهیمتر مکعب سوخت پاال ونيليم 7/1691 فشار و تیتقو یهاستگاهیمترمکعب سوخت ا ونيليم 4/9376شامل ( 9
 گردد.یم زين ینفت یهاو فرآوردهخام خطوط لوله جهت انتقال نفت  ایژنراتوره زلیها و دنيمترمکعب مصرف سوخت تورب نويليم 4/449 شامل( 4
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 )ريال بر مترمکعب(                                               1811-16هاي ( : قيمت متوسط فروش گازطبيعي طي سال1-186جدول )

 نوع مصرف
 1812تعرفه  1811فه تعر 1811تعرفه 

ماه اول  7

 سال

 هاي ماه

 سرد سال

ماه اول  7

 سال

 هاي ماه

 سرد سال

ماه اول  7

 سال

 هاي ماه

 سرد سال

 800 1300 700 1200 700 1200 )متوسط( خانگی 

 2700 2700 2600 2600 2600 2600 حمل و نقل حمل و نقل 

 صنعتی 

 700 700 700 700 700 700 صنعتی )صنایع عمده(

 700 700 700 700 700 700 صنعتی )صنایع کوچک(
 700 700 700 700 700 700 های نفت خانهپاالیشگاه و تلمبه

های خوراك مجتمع
 پتروشيمی توليد کود اوره

700 700 700 700 700 700 

 700 700 700 700 700 700 های پتروشيمی مجتمع
 700 700 700 700 700 700 فوالد

 600 1000 600 1000 600 1000 ورزی و دامپروریکشا
 800 800 700 700 800 800 نيروگاه )سایر صنایع( 

 عمومی 

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 تجاری عادی 
 1000 2000 1000 2000 1000 2000 تجاری عمومی )دولتی(

 700 700 700 700 700 700 گرمابه سنتی 
 700 700 700 700 700 700 نانوایی سنتی 

 1100 2100 600 1000 1000 1000 تجاری ویژه

 ساير
 700 700 600 600 600 600 آموزشی
 700 700 600 600 600 600 ورزشی

 700 1100 600 1000 600 1000 مذهبی 

 

 )ريال بر مترمکعب(                                 ... ادامه 1811-16هاي ( : قيمت متوسط فروش گازطبيعي طي سال1-186جدول )

 نوع مصرف

 1816تعرفه  1815تعرفه  1814تعرفه  1818تعرفه 

 7تعرفه 

ماه ابتداي 

 سال

تعرفه 

ماههاي 

 سرد سال

 7تعرفه 

ماه ابتداي 

 سال

تعرفه 

ماههاي 

 سرد سال

 7تعرفه 

ماه ابتداي 

 سال

تعرفه 

ماههاي 

 سرد سال

 7تعرفه 

ماه ابتداي 

 سال

تعرفه 

ماههاي 

 السرد س

 966 1656 966 1656 966 1656 840 1440 )متوسط( خانگی 

 ● ● 4500 4500 4500 4500 4500 4500 حمل و نقل حمل و نقل 

 صنعتی

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 صنعتی )صنایع عمده(

 1000 1000 1000 1000 1000 1000 صنعتی )صنایع کوچک( 1000 1000
 1000 1000 1000 1000 1000 1000 ای نفت هخانهپاالیشگاه و تلمبه
های پتروشيمی خوراك مجتمع
 3445 3445 3445 3445 توليد کود اوره

(1) (1)
 

(1) (1)
 

 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 های پتروشيمی مجتمع
 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 1320 فوالد

 690 1150 690 1150 690 1150 690 1150 کشاورزی و دامپروری
 ● ● ● ● ● ● 800 800 نيروگاه )سایر صنایع( 

 عمومی 

 1495 1495 1495 1495 1495 1495 1300 1300 تجاری عادی 
 1495 2990 1495 2990 1495 2990 1300 2600 تجاری عمومی )دولتی(

 1046 1046 1046 1046 1046 1046 910 910 گرمابه سنتی 
 910 910 910 910 910 910 910 910 ی سنتی نانوای

 ● ● ● ● ● ● 910 910 تجاری ویژه

 ساير 
 926 926 926 926 926 926 805 805 آموزشی
 926 926 926 926 926 926 805 805 ورزشی
 926 926 926 926 926 926 805 805 مذهبی

 باشند.مقادیر در دسترس نمی     باشد.مطابق ابالغ ماهيانه می( 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برقنیروگاه اسمي و عمليظرفیت   -

 حرارتيهای نیروگاه راندمان  - 

  برقناویژه تولید   -

 های برقسوخت مصرفي نیروگاه  -

 های برقهای برق و تلفات شبکهمصارف داخلي نیروگاه  -

 خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع  -

 های انتقال، فوق توزیع و توزیعشبکهترانسفورماتورهای تعداد پست ها و ظرفیت   -

 ات برقصادر و واردات  -

 های مختلفمصرف برق در بخش  -

  فروش و مشترکین برق   -

 حداکثر توان تولیدی همزمان، بار تولیدی در پیک همزمان، حداکثر بار مصرفي  -

 متوسط بهای برق  -

 

 
 جداول برق  -5-11-1
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 )مگاوات(                                                                                                               هاي کشور( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-187جدول )

 سال

 شرح
1811 1811 1811 1811 1812(1)

 1818 1814 1815 1816 

 35377.2 34636.9 33893.1 34038.1 34823.6 52895.8 51206.9 50290.0 47296.8 وزارت نيرو  

 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 1020.0 - - سازمان انرژی اتمی  

          صنايع بزرگ 

 588.6 588.6 588.6 588.6 588.6 588.6 588.6 478.6 478.6 بخاری

 5316.0 4992.0 4992.0 4992.0 4992.0 4992.0 4545.0 4545.0 3752.0 گازی  

 5904.6 5580.6 5580.6 5580.6 5580.6 5580.6 5133.6 5023.6 4230.6 جمع

          بخش خصوصی  

 3999.5 3999.5 3999.5 3999.5 3399.5 290.0 290.0 290.0 290.0 بخاری

 14241.0 15797.0 15305.8 14224.8 11798.0 8588.5 7536.4 5820.4 4686.4 گازی  

 17776.5 15194.5 14218.5 14218.5 13574.5 484.0 - - - سيكل تركيبی 

 - - - - آبی
 (2) 

0.44 
 (2) 

0.44 
 (2) 

0.44 10.9 18.0 

 265.6 184.4 151.9 54.6 32.4 28.4 28.4 28.4 - بادی 

 174.1 34.9 3.9 0.5 - - - - - خورشيدی 

 11.6 11.6 11.6 11.6 6.9 6.9 6.9 6.9 1.9 بيوگاز 

 13.6 13.6 - - - - - - - (3)بازيافت حرارتی

 36499.9 35246.4 33691.5 32509.9 28811.7 9397.7 7861.6 6145.6 4978.3 جمع  

 78801.7 76483.9 74185.2 73148.7 70235.9 68894.1 65222.2 61459.3 56505.7 کل کشور  

 باشد.از وزارت نيرو می وگازسوزيب یهاروگاهيبوشهر و ن یاتم روگاهين کيبه علت تفک 6936و  6936 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 های وزارت نيرو به بخش خصوصی واگذار شدند. ، تعدادی از نيروگاه6936( در سال 6
 یهایتوسط سازمان انرژ 6930که آمار آن در سال  دهیگرد یبهره بردار یمشهد توسط بخش خصوص یتوسعه انرژ تیریمد روگاهين، 6936( در سال 6

 است. دهیبرق )ساتبا( ارائه گرد یانرژ یورو بهره ریدپذیتجد
  باشند.یمگاوات م 4 تيبا ظرف ریکو رانادايميک یحرارت روگاهيمگاوات و ن 1/3 تيدهخدا با ظرف شکريکشت و صنعت ن یحرارت افتیباز روگاهيدو ن (9

 

 اوات()مگ                                                                                    (1)هاي وزارت نيرو ( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-181جدول )

 جمع خورشيدي بادي آبي ديزلي سيكل ترکيبي گازي بخاري سال

1311 14935.0 10478.7 13663.5 424.5 7704.7 
(2)

 90.3 0.097 47296.8 

1311 14935.5 12410.2 13983.5 408.4 8487.8 64.6 0.097 50290.0 

1311 14942.6 12260.3 14779.5 408.4 8746.2 69.8 0.070 51206.9 

1311 14950.6 12422.3 15259.5 439.4 9746.1 77.8 0.069 52895.8 

1312(3) 11841.1 7924.7 4274.6 439.4 10266.0 77.8 0.069 34823.6 

1313 11241.1 7195.2 4274.6 439.4 10788.9 98.9 0.070 34038.1 

1314 11241.1 6572.2 4274.6 439.4 11353.9 6.6 5.3 33893.1 

1315 11241.1 7101.0 4274.6 439.4 11568.9 6.6 5.3 34636.9 

1311 11241.1 6362.2 5388.6 439.4 11933.9 6.6 5.4 35377.2 

 باشد. از وزارت نيرو می وگازسوزيب یهاروگاهيبوشهر و ن یاتم روگاهين کيبه علت تفک 6936و  6936 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف ب( 6
 های نصب شده لحاظ نگردیده است.  توربينباشد. لذا در ظرفيت  آوری شده و در کارخانه می جمع overhaulبه دليل  kami 199( توربين 6
 های وزارت نيرو به بخش خصوصی واگذار شدند.  ، تعدادی از نيروگاه6936( در سال 9
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 (مگاوات)                                هابه تفكيك استا  1816هاي کشور در سال ظرفيت اسمي انواع نيروگاه( : 1-181جدول )

 گازي  بخاري استا  
ل سيك

 ترکيبي
 آبي ديزلي 

بادي، خورشيدي، 

 اتمي و بيوگاز
 جمع

        وزارت نيرو  

 774.7 2.7 22.0 - - 100.0 650.0   آذربايجان شرقی

 66.0 - 6.0 - - 60.0 - آذربايجان غربی  

 56.7 1.3 13.1 42.3 - - - اردبيل

 1011.2 0.7 58.3 29.6 - 87.6 835.0 اصفهان

 107.8 0.0 107.8 - - - - البرز

 480.0 - 480.0 - - - - ايالم  

 260.0 - - 21.0 - 239.0 - بوشهر

 1437.0 0.01 207.5 - - 932.0 297.5 تهران

 1046.7 - 1044.0 2.7 - - - چهار محال و بختياری

 778.1 - - 67.1 - 711.0 - خراسان جنوبی  

 3.1 - 0.1 3.0 - - - خراسان رضوی

 1114.0 - - - 1114.0 - - خراسان شمالی  

 10637.6 0.7 8069.9 - - 664.0 1903.0 خوزستان

 0.1 0.1 - - - - - زنجان  

 324.0 - - - - 324.0 - سمنان  

 1072.8 0.7 - 123.5 - 692.68 256.0 سيستان و بلوچستان  

 350.7 0.7 112.3 37.6 - 200.2 - فارس

 2042.8 - - - 1042.8 - 1000.0 قزوين  

 0.0 - - - - - - قم

 15.0 - - 15.0 - - - كردستان  

 2035.4 - 32.4 31.0 1912.0 - 60.0 كرمان

 888.4 - 148.4 - - 100.0 640.0 (1)كرمانشاه 

 16.9 - 16.9 - - - - كهگيلويه و بويراحمد

 450.7 - 90.7 - - 120.0 240.0 گيالن  

 - - 90.0 - لرستان  
(3)

 451.6 - 541.6 

 3319.2 - 1054.6 - 435.0 50.0 1779.6 مازندران  

 1315.6 - 15.6 - - - 1300.0 مركزی  

 3217.8 - - 66.1 - 1871.8 1280.0   (2)هرمزگان

 1002.8 - 2.8 - - - 1000.0 همدان  

 1005.3 - - 0.5 884.8 120.0 - يزد

هتتای فتوولتائيتتك ستتامانه
 مساجد و مدارس  

- - - - - 3.3 3.3 

 هتتای فتوولتائيتتكستتامانه
 نهادهای حكومتی  

- - - - - 0.4 0.4 

هتتای فتوولتائيتتك ستتامانه
 های توزيع توانير  شركت

- - - - - 0.5 0.5 

هتتای فتوولتائيتتك ستتامانه
 برق منطقه ای  

- - - - - 1.1 1.1 

 35377.2 12.0 11933.9 439.4 5388.6 6362.230 11241.1 جمع وزارت نيرو  

          سازما  انرژي اتمي

 1020.0 1020.0 - - - - - بوشهر

 1020.0 1020.0 - - - - - اتميجمع سازما  انرژي 
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 (مگاوات)                ... ادامه هابه تفكيك استا  1816هاي کشور در سال ظرفيت اسمي انواع نيروگاه( : 1-181جدول )

 گازي  بخاري استا  
سيكل 

 ترکيبي
 آبي ديزلي 

بادي، خورشيدي، 

 اتمي و بيوگاز
 جمع

        صنايع بزرگ  
 149.0 - - - - 149.0 - آذربايجان شرقی

 593.0 - - - - 134.0 459.0 اصفهان  
 195.0 - - - - 195.0 - ايالم

 2787.0 - - - - 2787.0 - بوشهر  
 24.0 - - - - - 24.0 خراسان شمالی

 1881.0 - - - - 1881.0 - خوزستان  
 81.6 - - - - - 81.6 فارس

 154.0 - - - - 130.0 24.0 مان  كر
 40.0 - - - - 40.0 - يزد  

 5904.6 - - - - 5316.0 588.6 جمع صنايع بزرگ

        بخش خصوصي  
 850.0 20.0 - - - 94.0 736.0   آذربايجان شرقی
 1320.4 - - - 349.3 971.1 - آذربايجان غربی  

 3515.7 11.0 - - 484.0 1404.7 1616.0 اصفهان  
 966.1 - - - - 966.1 - دبيل  ار

 1671.8 0.6 - - 997.5 48.6 625.0 البرز
 1438.0 - - - 484.0 954.0 - بوشهر
 5001.8 28.8 - - 3982.0 991.0 - تهران  

 5.3 1.5 - - - 3.8 - چهارمحال و بختياری
 3623.9 38.8 0.7 - 1387.2 1464.8 732.5 خراسان رضوی
 18.0 10.0 - - - 8.0 - خراسان جنوبی  
 8.6 - - - - 8.6 - خراسان شمالی  

 2775.2 9.6 - - 1305.6 1170.0 290.0 خوزستان  
 692.2 - - - - 692.2 - زنجان  
 338.7 1.3 - - - 337.4 - سمنان  

 424.0 10.0 - - - 414.0 - سيستان و بلوچستان
 4420.8 17.8 - - 2407.3 1995.7 - فارس  
 239.4 165.0 - -  74.3 - قزوين  

 742.2 0.2 2.7 - 714.0 25.3 - قم  
 1415.0 18.2 - - 976.0 420.8 - كرمان  

 655.2 -  - - 655.2 -   كرمانشاه
 966.0 - 10.0 - 956.0 - - كردستان  

 975.8 - - - - 975.8 - گلستان
 2337.4 43.4 4.2 - 2273.6 16.2 - گيالن  

 - - 33.6 - لرستان
(4)

0.17 - 33.8 
 146.3 - - - - 146.3 - ازندران  م

 25.2 - 0.2 - - 25.0 - مركزی
 50.5 38.4 - - - 12.1 - هرمزگان  

 129.6 10.0 - - - 119.6 - همدان
 1696.7 24.0 - - 1460.0 212.7 - يزد  

ستتامانه هتتای فتوولتائيتتك 
 مشتركين برق

- - - - - 2.9 2.9 

 13.3 13.3 - - - - - سامانه خريد تضمينی برق
 36499.9 464.8 18.0 - 17776.5 14241.0 3999.5 جمع بخش خصوصي  

 78801.7 1496.9 11951.8 439.4 23165.1 25919.3 15829.2 کل کشور  

 وارد مدار خواهد شد. 6937مگاوات در سال  79 تيواحد به ظرف کیمگاوات وارد مدار شده است و  649 تيبه ظرف انیدار روگاهي( دو واحد ن6
 شود.امل  نيروگاه گازی کيش و نيروگاه دیزلی کيش می( ش6
 .ديرس یبه بهره بردار 6931در سال  رميس نيو همچن 6و  6دره تخت  یرودبار لرستان وارد مدار شده، و واحدها روگاهيواحد از ن کی، 6930( در سال 9
بخش  تيبرق )ساتبا( است که تحت مالک یو بهره ور ریدپذیتجد یهایانرژ که پروژه ه متعلق به سازمان داریهای مينی و ميکرو پارس پا( شامل نيروگاه4

 باشد.یم یخصوص
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 )مگاوات(                                                                                                               هاي کشور( : ظرفيت عملي نيروگاه1-141جدول )

 سال

 شرح
1811 1811 1811 1811 1812(1)

 1818 1814 1815 1816 

 32082.0 31734.8 31066.4 31199.6 31910.4 47178.8 45620.2 45047.3 42253.4 وزارت نيرو  

 915.0 915.0 915.0 915.0 915.0 915.0 915.0 - - سازمان انرژی اتمی  

          صنايع بزرگ  

 490.0 490.0 490.0 490.0 490.0 490.0 500.0 405.7 405.7 بخاری

 4388.4 4127.4 4107.6 4107.6 4107.6 4107.3 3821.5 3672.4 3010.4 گازی  

 4878.4 4617.4 4597.6 4597.6 4597.6 4597.3 4321.5 4078.1 3416.1 جمع

          بخش خصوصي  

 3771.5 3777.5 3777.5 3777.5 3205.5 255.0 255.0 255.0 255.0 بخاری

 11523.3 12780.8 12437.5 11605.1 9741.0 7188.9 6280.5 4861.5 3879.5 گازی  

 14570.5 12467.5 11723.1 11715.8 11350.2 401.5 - - - سيكل تركيبی 

 - - - - آبی
(2)

 0.44 
(2)

 0.44 
(2)

 0.44 10.9 18.0 

 265.6 184.4 59.6 54.6 32.4 28.4 28.4 28.4 - بادی 

 174.1 34.9 3.9 0.5 - - - - - خورشيدی

 11.6 11.6 11.6 10.6 6.5 6.5 6.5 6.5 1.7 بيوگاز 

 13.6 13.6 - - - - - - - بازيافت حرارتی 

 30348.2 29281.2 28013.5 27164.6 24335.96 7880.2 6570.3 5151.3 4136.2 جمع  

 68223.6 66548.4 64592.5 63876.8 61758.9 60571.3 57427.0 54276.8 49805.7 کل کشور  

 از وزارت  وگازسوزيب یهاروگاهيبوشهر و ن یاتم روگاهين کيبه علت تفک 6936و  6936 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو می      
 واگذار شدند. یبه بخش خصوص رويوزارت ن یها روگاهياز ن ی، تعداد6936در سال ( 6
 یهایتوسط سازمان انرژ 6930که آمار آن در سال  دهیگرد یبهره بردار یمشهد توسط بخش خصوص یتوسعه انرژ تیریمد روگاهي، ن6936در سال ( 6

  است. دهیبرق )ساتبا( ارائه گرد یانرژ یو بهره ور ریدپذیتجد

 
 )مگاوات(                                                                                             (1) هاي وزارت نيرو( : ظرفيت عملي نيروگاه1-141جدول )

 جمع خورشيدي بادي آبي ديزلي سيكل ترکيبي گازي بخاري سال

1311 14576.1 8447.1 11494.8 288.9 7356.1 90.3 0.097 42253.4 

1311 14559.9 9958.6 11697.8 278.7 8487.8 64.6 0.097 45047.3 

1311 14567.9 9808.7 12165.8 261.8 8746.2 69.8 0.097 45620.2 

1311 14566.9 9908.5 12595.8 283.8 9746.1 77.8 0.069 47178.8 

1312 11618.9 6201.3 3462.6 283.8 10266.0 77.8 0.069 31910.4 

1313 10983.8 5655.4 3388.9 283.8 10788.9 98.9 0.07 31199.6 

1314 10941.8 5086.2 3388.9 283.8 11353.9 6.6 
(2)

5.3 31066.4 

1315 10941.8 5539.6 3388.9 283.8 11568.9 6.6 5.3 31734.8 

1311 10629.8 4965.6 4257.1 283.8 11933.9 6.6 5.4 32082.0 

 از وزارت  وگازسوزيب یهاروگاهيبوشهر و ن یاتم روگاهين کيبه علت تفک 6936و  6936 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو می      
 واگذار شدند. یبه بخش خصوص رويوزارت ن یها روگاهياز ن ی، تعداد6936در سال ( 6

 های فتوولتائيک مساجد و مدارس و فتوولتائيک نهادی حکومتی. ( سامانه6
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                                                                          کشور اي ه( : سهم ميانگين ظرفيت عملي انواع نيروگاه1-142جدول )

 )درصد(

 گازي بخاري سال
سيكل 

 ترکيبي
 بيوگاز خورشيدي بادي آبي ديزلي

بازيافت 

 حرارتي
 جمع

            وزارت نيرو

1311 34.5 20.0 27.2 0.7 17.4 0.2 0.0002 - - 100 

1311 32.3 22.1 26.0 0.6 18.8 0.2 0.0002 - - 100 

1311 31.9 21.5 26.7 0.6 19.2 0.2 0.0002 - - 100 

1311 30.9 21.0 26.7 0.6 20.6 0.2 0.0001 - - 100 

1312 36.4 19.4 10.8 0.9 32.2 0.3 0.0002 - - 100 

1313 35.2 18.1 10.9 0.9 34.6 0.3 0.0002 - - 100 

1314 35.2 16.4 10.9 0.9 36.5 0.02 0.0171 - - 100 

1315 34.5 17.5 10.7 0.9 36.5 0.02 0.0167 - - 100 

1311 33.1 15.5 13.3 0.9 37.2 0.02 0.017 - - 100 

           صنايع بزرگ

1311 11.9 88.1 - - - - - - - 100 

1311 9.9 90.1 - - - - - - - 100 

1311 11.6 88.4 - - - - - - - 100 

1311 10.7 89.3 - - - - - - - 100 

1312 10.7 89.3 - - - - - - - 100 

1313 10.7 89.3 - - - - - - - 100 

1314 10.7 89.3 - - - - - - - 100 

1315 10.6 89.4 - - - - - - - 100 

1311 10.0 90.0 - - - - - - - 100 

           بخش خصوصي

1311 6.2 93.8 - - - - - 0.04 - 100 

1311 5.0 94.9 - - - - - 0.13 - 100 

1311 3.9 96.0 - - - - - 0.10 - 100 

1311 3.2 91.6 5.1 - - - - 0.08 - 100 

1312 13.2 40.0 46.6 - - 0.1 - 0.03 - 100 

1313 13.9 42.7 43.1 - - 0.2 0.002 0.04 - 100 

1314 13.5 44.4 41.8 - - 0.2 0.041 0.01 - 100 

1315 12.9 43.6 42.6 - 0.04 0.63 0.12 0.04 0.05 100 

1311 12.4 38.0 48.0 - 0.06 0.88 0.57 0.04 0.04 100 
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  1816به تفكيك نوع نيروگاه در سال  هانيروگاهکل ( : نسبت ظرفيت عملي به اسمي 1-148جدول )
 )مگاوات( 

 شرح
 صنايع بزرگ سازما  انرژي اتمي ايرا  وزارت نيرو

 درصد اسمي عملي درصد مياس عملي درصد اسمي عملي

 83.2 588.6 490.0 - - - 94.6 11241.1 10629.8 بخاری

 82.6 5316.0 4388.4 - - - 78.0 6362.2 4965.6 گازی

 - - - - - - 79.0 5388.6 4257.1 سيكل تركيبی

 - - - - - - 64.6 439.4 283.8 ديزلی

 - - - - - - 100.0 11933.9 11933.9 آبی

 - - - - - - 100.0 6.6 6.6 بادی

 - - - - - - 100.0 5.4 5.4 خورشيدی

 - - - - - - - - - بيوگاز

 - - - 89.7 1020.0 915.0 - - - اتمی

 - - - - - - - - - بازيافت حرارتی

 82.6 5904.6 4878.4 89.7 1020.0 915.0 90.7 35377.2 32082.0 جمع 

 

 ادامه ...  1816به تفكيك نوع نيروگاه در سال  هانيروگاهل کنسبت ظرفيت عملي به اسمي ( : 1-148جدول )
 )مگاوات( 

 شرح
 کل کشور  بخش خصوصي

 درصد اسمي عملي درصد اسمي عملي

 94.1 15829.2 14891.3 94.3 3999.5 3771.5 بخاری

 80.5 25919.3 20877.3 80.9 14241.0 11523.3 گازی

 81.3 23165.1 18827.6 82.1 17776.5 14570.5 سيكل تركيبی

 64.6 439.4 283.8 - - - ديزلی

 100.0 11951.8 11951.8 100.0 18.0 18.0 آبی

 100.0 272.2 272.2 100.0 265.6 265.6 بادی

 100.0 179.6 179.6 100.0 174.1 174.1 خورشيدی

 100.0 11.6 11.6 100.0 11.6 11.6 بيوگاز

 89.7 1020.0 915.0 - - - اتمی

 100.0 13.6 13.6 100.0 13.6 13.6 رارتیبازيافت ح

 86.6 78801.7 68223.6 83.1 36499.9 30348.2 جمع 
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 )مگاوات(                        1816برداري در سال  واحدهاي در دست بهرهظرفيت اسمي افزايش / کاهش ( : 1-144جدول )

 مالكيت نام نيروگاه

نوع 

 -نيروگاه 

 واحد

 1816در پايا  سال  افزايش / کاهش ظرفيت
کل ظرفيت نيروگاه 

 1816در پايا  سال 
تعداد 

 واحد

ظرفيت 

 شده افزوده

ظرفيت 

 کاسته شده

خالص 

 افزايش 

 90 30 - 30 1 گازی دولتی درود 

 - 954- 954 - 6 " " شيروان 

 196 135.2 - 135.2 7 " " شيراز 

 25 25 - 25 1 " " سيار نوشهر 

 25 25 - 25 1 " " سيار بهشهر )تجن(

 75 25 - 25 1 " خصوصی گازی شمس سرخس 

 25 25 - 25 1 " " پرنيان 

 - 954- 954 - 1 " " پرند 

 - 324- 324 - 1 " " تابان )صدوق يزد(

 - 332- 332 - 1 " " شهدای پيروز )بهبهان(

 - 332- 332 - 1 " " سمنگان 

 70 70 - 70 3 " " پاسارگاد قشم 

 34 34 - 34 3 " " اميرآباد 

 CHP " " - 232 - 232 1149و DGواحدهای 

 648 324 - 324 2 " صنایع بزرگ پتروشيمی دماوند 

 1114 1114 - 1114 7 سيکل ترکيبی دولتی شيروان 

 492 492 - 492 4 " خصوصی  سمنگان

 484 484 - 484 4 " " تابان )صدوق يزد(

 1114 1114 - 1114 8 " " پرند 

 492 492 - 492 3 " " روز )بهبهان(شهدای پي

 450 225 - 225 1 برق آبی بزرگ دولتی  رودبار لرستان 

 140 140 - 140 2  " " داريان 

 4.2 4.2 - 4.2 2 برق آبی کوچک خصوصی  بيجار گيالن 

 2.7 2.7 - 2.7 1 " " آب و فاضالب )قم(

 61.2 61.2 - 61.2 18 بادی  خصوصی  سياهپوش قزوين -آرين مهباد

 20.0 20.0 - 20 8 " " آق كند -شركت مپنا 

 -شركت سوالر انرژی آركا
 كرمان

 7.0 4.0 - 4.0 - خورشيدی  خصوصی 

 10.0 10.0 - 10.0 - " " كرمان -توسعه فراگير جاسك

آفتاب ماد راه ابريشم )شهدای 
 همدان(

" " 1 7.0 - 7.0 7.0 

 1.5 1.5 - 1.5 1 " " صنايع سيمان شهر كرد

 1.3 1.3 - 1.3 1 " " سمنان -آبو ويند دامغان  

گسترش انرژی های نو آتيه  
 يزد -1

" " 1 10.0 - 10.0 10.0 

گسترش انرژی های نو آتيه  
 سيستان و بلوچستان -2

" " 1 10.0 - 10.0 10.0 

 8.5 8.5 - 8.5 - " " آفتاب ماد راه ابريشم )بوعلی( 

آفتاب ماد راه ابريشم  
 )باباطاهر(

" " - 8.9 - 8.9 8.9 
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 )مگاوات(       ... ادامه  1816برداري در سال  واحدهاي در دست بهرهظرفيت اسمي ( : افزايش / کاهش 1-144جدول )

 مالكيت نام نيروگاه

نوع 

 -نيروگاه 

 واحد

 1816افزايش / کاهش ظرفيت در پايا  سال 
کل ظرفيت نيروگاه 

 1816در پايا  سال 
تعداد 

 واحد

فيت ظر

 شده افزوده

ظرفيت 

 کاسته شده

خالص 

 افزايش 

 0.63 0.6 - 0.6 1 " " كرج -ايران تابلو 

 4.6 4.6 - 4.6 - " " بهناد انرژی پارس ليان 

 10.0 10.0 - 10.0 1 " " پارس ری انرژی بهار 

 10.0 10.0 - 10.0 - " " نيكا انرژی منطقه آزاد چابهار 

 2.0 2.0 - 2.0 - " " مهد تجارت گستران عطار 

مهندسی مشاور انرژی  

 تجديدپذير سهيل 

" " - 8.4 - 8.4 8.4 

 10.0 10.0 - 10.0 - " " پژواك عمران كيش 

 -آفتاب تابان كوير پارت 

 خراسان جنوبی

" " 1 10.0 - 10.0 10.0 

 10.0 10.0 - 10.0 1 " " سرزمين آبی دو قشم 

سامانه های فتوولتائيك 

 مشتركين برق

" " - - 0.49 -0.5 2.9 

 13.3 12.9 - 12.9 - " " سامانه خريد تضمينی برق 

 51.0 0.04- 0.04 - - خورشيدی  دولتی  خورشيدی تبريز

های فتوولتائيك مساجد سامانه

 و مدارس

" " - - 0.10 -0.1 3.28 

های فتوولتائيك نهادی سامانه

 حكومتی

" " - - 1.32 -1.3 0.38 

يك شركت های فتوولتائسامانه

 های توزيع )توانير(

" " - 0.52 - 0.52 0.52 

های فتوولتائيك برق سامانه

 ایمنطقه

" " - 1.07 - 1.1 1.07 

 6913.3 2317.7 2897.9 5215.6 - - - جمع 

 

 و تجديدپذير در دست اجراي کشور اي، هستههاي حرارتي، آبيظرفيت نيروگاهافزايش ( : 1-145جدول )

 (1)1817-1411هاي طي سال

 )مگاوات(

 سال

 بخاري

 سيكل ترکيبي گازي
توليد پراکنده و توليد 

 همزما  برق و حرارت
گازسوز و  ساليانه تجديدپذير آبي

 مايع سوز

زغال 

 سوز

1313 - - 42 2772 200 220 400 3634 

1311 - - - 5016 200 180 977 6373 

1311 - - - 2917 200 - 960 4077 

1411 350 - - 5813 200 913 960 8236 

 22320 3297 1313 800 16518 42 - 350 جمع

 گذار مربوطه و تأمين به موقع ارز و ریال مورد نياز است. های فوق منوط به فعال شدن سرمایه ( تحقق برنامه6
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  1816هاي حرارتي تحت پوشش وزارت نيرو در سال ( : راندما  نيروگاه1-146جدول )

 نام نيروگاه

فيت ظر

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

عملي  قدرت

 )مگاوات(

 (1)راندما 

 )درصد(
 نام نيروگاه 

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

 قدرت 

 عملي 
 )مگاوات (

 (1)راندما 

 )درصد(

 33.0 82 100 ت اسالم آباد غرب13     هاي بخاريالف( نيروگاه

 22.4 117 164 كنگان -14  38.0 650 650 سهند -1

 23.9 36 50 ت بوشهر15  38.2 830 835 ت  اسالم آباد )اصفهان( 2

 23.2 137 196.0 ت شيراز11  39.1 1215 1300 ت شازند3

 - 3 4 ت فرگ داراب13  38.5 1000 1000 ت شهيد مفتح همدان4

 26.4 97 120 شهيد بهشتی لوشان -11  32.0 216 248 ت بعثت5

 31.9 19 25 دولتی بهشهرت 11  22.6 40 50 ت شهيد فيروزی 1

 31.6 19 25 دولتی نوشهر  -21  37.1 1000 1000 ت شهيد رجائی3

 32.3 871 990 ت خليج فارس )هرمزگان(21  38.1 1703 1903 رامين اهواز ت  1

 25.2 33 50 ت گازی بندرعباس  22  32.0 246 256 ايرانشهر بخاری -1

 31.4 550 648 ينايس -23  39.7 640 640 ت بيستون11

 23.5 84 120 يزد گازی  -24  27.1 47 60 زرند -11

 25.7 136 184 كيش )خارج از شبكه( -25  34.0 240 240 ت شهيد بهشتی )لوشان(12

 13.0 18 25 ت خارك گازی )خارج از شبكه(  21  37.9 1715 1780 شهيد سليمی )نكا( -13

 29.6 4966 6362 هاي گازيوگاهجمع نير  34.8 1088 1280 ت بندرعباس 14

    هاي سيكل ترکيبيج(  نيروگاه  37.3 10630 11241 هاي بخاريجمع نيروگاه

 44.5 836 1043 ت سيكل تركيبی شهيدرجائی 1     هاي گازي ب( نيروگاه

 33.3 868 1114 سيكل تركيبی شيروان -2  23.3 66 100 ت صوفيان 1

 45.5 1451 1912 كل تركيبی كرمان سي -3  22.4 41 60 ت اروميه2

 47.0 402 435 (2)سيكل شهيد سليمی -4  26.7 65 88 ت هسا 3

 46.6 701 885 سيكل تركيبی يزد  -5  21.7 50 90 ت درود4

 43.2 4257 5389 هاي سيكل ترکيبيجمع نيروگاه  23.9 681 932 ت ری5

    هاي ديزلي د(  نيروگاه  24.4 50 75 ت قائن 1

  32.3 477 636 ت شهيد كاوه3
 34.7 284 439 هاي ديزليجمع نيروگاه

  31.0 555 664 افق ماهشهر  -1

 32.2 260 324 بسطامی )شاهرود( -1
 

هاي حرارتي جمع نيروگاه

 وزارت نيرو
23431 20136 36.5 

 23.8 157 226 زاهدان -11
 - 715 1020 نيروگاه اتمي بوشهر 

  22.2 106 143 كنارك چابهار -11

 37.6 21051 20051 هاي حرارتي کشورجمع نيروگاه  34.4 258 324 ت بمپور12

ها کلی و پردازش نشده است که ميزان حقيقی آن وابسته به انجام اصالحات الزم روی ميزان سوخت دریافتی مانند ضریب اصالح اطالعات راندمان نيروگاه( 6
 باشد.   جه حرارت روی ميزان سوخت مایع میکنتورها و اعمال ضریب اصالح در

  ها فعال است. ( در حال حاضر بخش گازی این نيروگاه6
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                      1816هاي حرارتي بخش خصوصي و صنايع بزرگ در سال ( : راندما  نيروگاه1-147جدول )

 نام نيروگاه

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

قدرت عملي 

 )مگاوات(

 اندما ر

 )درصد(
 نام نيروگاه 

ظرفيت 

نصب شده 

اسمي 
 )مگاوات(

متوسط 

قدرت  

 عملي 
 )مگاوات (

 راندما 

 )درصد(

 47.1 595 714 قم  -1     هاي بخش خصوصي الف( نيروگاه

 47.9 291 347 شريعتی   -3  36.6 700 736 تبريز   -1

 44.6 857 1040 نيشابور  -1  37.5 1608 1616  شهيد محمد منتظری  -2

 50.4 674 814 آبادان  -1  36.7 573 600 توس  -3

 32.4 414 492 شهدای پيروز -11  33.5 548 625 منتظر قائم  -4

 45.5 769 956 سنندج  -11  31.3 133 133 مشهد  -5

 49.6 415 484 گناوه  -12  42.6 210 290 زرگان  -1

 46.8 794 1035 فارس  -13  36.6 3772 4000 هاي بخاريجمع نيروگاه

 45.7 1111 1372 كازرون   -14  23.9 50 64 تبريز   -1

 43.7 391 484 شوباد -15  31.5 772 960 اروميه  -2

 34.6 387 492 سمنگان  -11  31.4 786 960 سبالن  -3

 45.3 1183 1306 گيالن  -13  30.8 255 324 كاشان  -4

 47.7 900 968 پره سر  -11  32.5 716 954 جنوب اصفهان  -5

 46.1 395 484 شيركوه -11  36.5 634 789 رودشور -1

 47.4 394 492 چادرملو  -21  31.0 19 25 پرنيان  -3

 32.5 394 484 تابان  -21  21.5 120 150 شريعتی  -1

 44.8 14571 17777 هاي سيكل ترکيبيجمع نيروگاه  27.1 167 196 مشهد  -1

 38.9 29865 36017 هاي بخش خصوصيجمع نيروگاه  31.6 763 954 (1)رخه تركيبی(فردوسی )چ  -11

    هاي صنايع بزرگ ب( نيروگاه  23.4 53 75 شمس سرخس -11
 26.4 209 249 ذوب آهن )بخاری(  -1  35.0 797 972 خرمشهر  -12

 27.9 190 210 فوالد مباركه )بخاری( -2  26.6 82 128 زرگان  -13

 ● 20 24 پتروشيمی خراسان  -3  32.7 500 648 لطانيهس -14

 ● 57 82 پتروشيمی شيراز  -4  32.5 259 324 قدس )سمنان( -15

 ● 14 24 مس سرچشمه  -5  30.2 338 414 چابهار -11

 29.5 490 589  هاي بخاريجمع نيروگاه  32.3 497 648 زاگرس -13

 ● 12 20 ی )گازی(تراكتور ساز -1  31.0 808 954 عسلويه -11

 ● 77 129 پتروشيمی تبريز )گازی( -2  32.3 686 954  (1) جهرم )چرخه تركيبی( -11

 ● 13 26 ذوب آهن )گازی( -3  32.1 716 972 حافظ -21

 30.9 100 108 فوالد مباركه )گازی( -4  22.6 52 75 كهنوج -21

 ● 63 75 م پااليش گاز ايال -5  31.4 241 332 گوهران )سيرجان( -22

 29.4 100 120 پتروشيمی ايالم )گازی( -1  32.2 881 972 گلستان -23

 29.4 700 861 پتروشيمی مبين )گازی( -3  23.2 36 47 نوشهر -24

 29.4 803 954 پارس جنوبی )گازی(  -1  35.6 21 34 اميرآباد  -25

 29.4 288 324 )گازی( LNGگاز مايع  -1  30.8 53 70 پاسارگاد قشم  -21

 29.4 522 608 پتروشيمی دماوند -11  25.0 73 97 شهيد زنبق يزد -23

 ● 256 328 پتروشيمی بندرامام -11  39.7 1149 1149 مولدهای توليد پراكنده -21

 ● 60 70 پتروشيمی رازی  -12  32.4 11523 14241 هاي گازي جمع نيروگاه

 30.4 1285 1483 پتروشيمی فجر  -13  45.3 288 349 خوی  -1

 24.3 80 130 مس سرچشمه )گازی( -14  50.5 380 484 زواره -2

 29.9 30 40 چادر ملو )گازی( -15  43.9 797 998 منتظرقائم  -3

 29.1 4388.0 5016 هاي گازي جمع نيروگاه  31.4 908 1114 پرند  -4

 29.2 4878.0 5707 هاي صنايع بزرگجمع نيروگاه  46.6 2234 2868 دماوند  -5

            باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                باشد.های فردوسی و جهرم تنها بخش گازی آن فعال مینيروگاه( 6
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 ساعت(  یگاوات)گ              1811-16هاي ( : روند تغييرات توليد ناويژه انرژي الكتريكي کشور طي سال1-141جدول )

 سال

 شرح
1811 1811 1811 1811 1812(1)

 1818(1)
 1814(1) 1815(1)

 1816(1)
 

 126621.4 121397.7 120130.7 118592.4 125215.3 215128.2 208053.4 204469.3 195632.8 وزارت نيرو 

 7450.5 6620.2 2913.9 4472.1 4545.8 1847.3 327.1 - - سازما  انرژي اتمي 

          زرگ  صنايع ب

 2203.2 2039.5 2385.8 2457.9 2558.5 2582.6 2240.5 2234.1 2111.1 بخاری

 5701.9 4442.8 4054.4 3812.5 3990.7 8157.3 7595.1 5345.3 5439.1 گازی  

 7905.2 6482.3 6440.2 6270.4 6549.2 10739.9 9835.6 7579.4 7550.2 جمع

          بخش خصوصي  

 25030.3 22284.1 22913.4 23129.4 21839.8 730.3 1106.6 1490.8 1407.5 بخاری

 51309.7 51150.9 50029.9 47910.1 38576.7 24958.3 20707.0 19409.3 16777.6 گازی  

 89454.4 80824.2 77974.8 73960.2 65620.9 848.6 - - - سيكل تركيبی 

 - - - - آبی
(2)

 1.9 
(2)

 2.1 
(2)

 2.4 63.9 66.5 

 303.2 244.4 215.8 55.7 64.8 - - - - ادی ب

 86.0 4.04 0.53 0.041 - - - - - خورشيدی

 38.1 23.6 14.4 47.0 20.8 22.6 21.9 10.1 1.8 بيوگاز 

 41.3 - - - - - - - - بازيافت حرارتی

 166329.4 154595.2 151148.9 145102.4 126122.9 26559.8 21835.5 20910.2 18186.9 جمع  

 308306.5 289095.3 280633.6 274437.2 262433.2 254275.3 240051.6 232958.9 221369.9 ل کشور  ک

توليد سـرانه بـرق   

 )کيلوواتساعت(
3022.3 3140.0 3194.3 3342.4 3407.6 3519.8 3555.0 3617.0 3803.0 

 از وزارت  وگازسوزيب یهاروگاهيبوشهر و ن یاتم روگاهين کيبه علت تفک 6936و  6936 یهاسال یآمار منتشره در کتاب ترازنامه انرژ نياختالف بمالحظه : 
 باشد.نيرو می      
  واگذار شدند. یبه بخش خصوص رويوزارت ن یهاروگاهياز ن ی، تعداد6934و  39 ، 36 یهادر سال( 6
 یهایتوسط سازمان انرژ 6930که آمار آن در سال  دهیگرد یبهره بردار یمشهد توسط بخش خصوص یتوسعه انرژ تیریمد روگاهي، ن6936در سال ( 6

 است. دهیبرق )ساتبا( ارائه گرد یانرژ یوربهره و ریدپذیتجد

 

 ساعت(  )گیگاوات                                1811-16هاي ( : توليد ناويژه انرژي الكتريكي وزارت نيرو طي سال1-141جدول )

 جمع خورشيدي  بادي  آبي برق ديزلي سيكل ترکيبي گازي بخاري سال

1311 92252.6 
(1)

 31656.2 64142.0 124.3 7233.2 224.6 0.0001 195632.8 

1311 90347.6 33646.8 70658.4 127.7 9526.1 162.6 0.09 204469.3 

1311 92554.0 30413.2 72749.1 61.7 12058.3 217.0 0.05 208053.4 

1311 88475.4 34248.5 79685.4 65.6 12446.6 206.6 0.06 215128.2 

1312 65265.7 23471.5 21514.2 71.1 14582.0 310.8 0.1 125215.3 

1313 60036.5 21617.7 22862.8 83.0 13862.4 130.0 0.04 118592.4 

1314 61669.0 21339.5 22960.8 65.6 14090.3 5.2 0.33 120130.7 

1315 60768.3 21184.3 23035.3 46.2 16357.2 6.0 0.38 121397.7 

1311 63104.1 22465.5 25624.4 94.3 15329.1 3.9 0.24 126621.4 

 به روز شده است.  6988( رقم توليد ناویژه نيروگاه گازی کيش، پس از انتشار کتاب توليد آمار تفصيلی صنعت برق ایران سال 6
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 (ساعتگیگاوات)                           هابه تفكيك استا  1816سال ها در توليد ناويژه برق انواع نيروگاه( : 1-151جدول )

 گازي  بخاري استا  
سيكل 

 ترکيبي
 آبي ديزلي 

بادي، خورشيدي، 

 اتمي و بيوگاز
 جمع

        وزارت نيرو  

 3594.4 2.5 65.0 - - 136.4 3390.5   آذربايجان شرقی

 111.1 - 8.6 - - 102.4 - آذربايجان غربی  

 53.2 0.6 52.2 0.4 - - - ردبيلا

 4050.7 - 114.3 - - 47.7 3888.8 اصفهان

 202.4 - 202.4 - - - - البرز

 495.6 - 495.6 - - - - ايالم  

 796.9 - - 27.6 - 769.3 - بوشهر

 3704.0 0.0 304.4 - - 1546.8 1852.8 تهران

 1203.4 - 1203.4 - - - - چهار محال و بختياری

 3099.2 - - 1.4 - 3097.8 - نوبی  خراسان ج

 - - - - - - - خراسان رضوی

 3711.2 - - - 3711.2 - - خراسان شمالی  

 24036.0 - 11046.4 - - 2212.0 10777.6 خوزستان

 0.2 0.2 - - - - - زنجان  

 980.5 - - - - 980.5 - سمنان  

 4094.3 0.7 - 56.6 - 2738.2 1298.8 سيستان و بلوچستان  

 396.8 0.2 24.3 - - 372.2 - ارسف

 11851.2 - - - 5730.8 - 6120.4 قزوين  

 - - - - - - - قم

 5.2 - - 5.2 - - - كردستان  

 10727.4 - 108.4 - 10352.8 - 266.2 كرمان

 4864.4 - 149.4 - - 437.2 4277.9 كرمانشاه

 24.6 - 24.6 - - - - كهگيلويه و بويراحمد

 - - - - - - - گلستان  

 1865.8 - 217.1 - - 208.8 1439.8 گيالن  

 494.6 - 394.9 - - 99.7 - لرستان  

 12135.7 - 912.6 - 2002.7 37.4 9183.0 مازندران  

 7862.5 - - - - - 7862.5 مركزی  

 15650.2 - - 3.0 - 9468.1 6179.1   (1) هرمزگان

 6572.2 - 5.4 - - - 6566.8 همدان  

 4037.8 - - - 3826.8 211.0 - يزد

 126621.4 4.1 15329.1 94.3 25624.4 22465.5 63104.1 جمع وزارت نيرو  

          سازما  انرژي اتمي

 7450.5 7450.5 - - - - - بوشهر

 7450.5 7450.5 - - - - - جمع سازما  انرژي  

        صنايع بزرگ  

 - - - - - - - آذربايجان شرقی

 2880.8 - - - - 700.8 2180.1 اصفهان  

 73.8 - - - - 73.8  ايالم

 3729.2 - - - - 3729.2 - بوشهر  

 - - - - - - - خراسان شمالی

 646.6 - - - - 646.6 - خوزستان  

 - - - - - - - فارس

 574.1 - - - - 551.0 23.2 كرمان  

 0.6 - - - - 0.6 - يزد  

 7905.2 - - - - 5701.9 2203.2 جمع صنايع بزرگ
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 (ساعتگیگاوات)            ... ادامه هابه تفكيك استا  1816ها در سال توليد ناويژه برق انواع نيروگاه( : 1-151جدول )

 گازي  بخاري استا  
سيكل 

 ترکيبي
 آبي ديزلي 

بادي، خورشيدي، 

 اتمي و بيوگاز
 جمع

        بخش خصوصي  

 4056.6 - - - - 92.2 3964.4   آذربايجان شرقی

 5873.4 - - - 2057.0 3816.4 - ذربايجان غربی  آ

 19577.5 18.3 - - 2837.0 5352.4 11369.8 اصفهان  

 3047.5 - - - - 3047.5 - اردبيل  

 9108.0 1.4 - - 5566.9 83.0 3456.7 البرز

 6956.8 - - - 2542.3 4414.5 - بوشهر

 20646.7 33.7 - - 16856.6 3756.4 - تهران  

 6.1 1.0 - - - 5.1 - بختياریچهارمحال و 

 16152.2 77.5 - - 7192.1 4124.0 4758.6 خراسان رضوی

 0.1 0.1 - - - - - خراسان جنوبی  

 21.9 - - - - 21.9 - خراسان شمالی  

 11965.4 41.3 - - 6156.6 4286.8 1480.8 خوزستان  

 2648.0 - - - - 2648.0 - زنجان  

 1289.2 0.5 - - - 1288.7 - سمنان  

 1216.9 0.3 - - - 1216.6 - سيستان و بلوچستان

 21340.5 3.6 - - 12917.3 8419.7 - فارس  

 - - - 171.8 - قزوين  
(5)

151.9 323.7 

 - 4194.7 104.2 - قم  
(2)

13.8 0.4 4313.1 

 - 4589.1 - - كردستان  
(3)

51.2 - 4640.3 

 6070.9 18.3 - - 4513.7 1538.9 - كرمان  

 2731.4 - - - - 2731.4 - هكرمانشا

 2753.7 - - - - 2753.7 - گلستان

 - 13057.9 6.0 - گيالن  
(4)

1.5 
(6)

78.5 13143.9 

 46.2 - - - - 46.2 - لرستان

 424.8 - - - - 424.8 - مازندران  

 0.0 - - - - - - مركزی

 259.6 0.6 - - - 259.0 - هرمزگان  

 - - - 7.5 - همدان
(7)

37.7 45.2 

 7669.8 3.7 - - 6973.1 693.0 - يزد  

 166329.4 468.5 66.5 - 89454.4 51309.7 25030.3 جمع بخش خصوصي  

 308306.5 7923.1 15395.6 94.3 115078.7 79477.1 90337.7 کل کشور  

           .گرددساعت در نيروگاه دیزلی کيش می گيگاوات 1/6 ساعت در نيروگاه گازی کيش و گيگاوات 4/786( شامل 6
 باشد،یم یبخش خصوص تيبرق )ساتبا( است که تحت مالک یو بهره ور ریدپذیتجد یهایها متعلق به سازمان انرژ( شامل آب و فاضالب قم پروژه6
 گردد.یآزاد استان کردستان م روگاهي( شامل ن9
 گردد.یم النيگ جاريشهرب روگاهي( شامل ن4
 گردد.یم  النيگ یاکه متصل به برق منطقه نیقزو اهپوشيس تیسا ديتول بهباد و روگاهين 0/46تاکستان و  روگاهين 4/669 ( شامل0
 گردد.یم النيگ یاکه متصل به برق منطقه نیقزو اهپوشيس تیسا دي( شامل تول1
 گردد.یدو قشم م یآب نيسرزم روگاهي( شامل ن7
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 ش وزارت نيرو به تفكيك نوع سوخت هاي تحت پوش( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-151جدول )

 1811-16هاي طي سال

 سال
هاي ارزش حرارتي سوخت سوخت مصرفي

 )ميليو  مترمكعب(گازطبيعي  )ميليو  ليتر(نفت کوره  )ميليو  ليتر( نفت گاز  )ميليارد کيلوکالري( مصرف شده 

1311 3802.4 9541.5 36500.4 439203 

1311 4507.6 8858.8 37405.5 446878 

1311 7255.4 12018.9 31390.2 445970 

1311 6020.4 14450.0 31321.3 457161 

1312 3401.9 10816.0 15205.7 260789 

1313 2104.0 8227.8 18287.3 252537 

1314 1303.1 6194.2 21570.9 250591 

1315 1331.3 4055.4 23435.3 243158 

1311 1199.4 3268.8 26743.1 261906 

 

هاي بخش خصوصي و صنايع بزرگ به تفكيك نوع سوخت  ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-152دول )ج

 1811-16هاي طي سال

 سال

 شرح

 نفت گاز 

 )ميليو  ليتر(

 نفت کوره 

 )ميليو  ليتر(

 گازطبيعي

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز کك

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز کوره بلند

 )ميليو  مترمكعب(

      بخش خصوصي:

1311 1130.0 - 4420.4 - - 

1311   1410.3 - 5076.9 - - 

1311   2100.3 - 4656.5 - - 

1311   1720.6 - 6430.9 - - 

1312 8759.4 4447.5 19761.3 - - 

1313 6749.0 2045.5 29988.8 - - 

1314 4767.6 751.6 34800.5 - - 

1315 4526.1 427.8 36275.6 - - 

1311 3638.7 417.0 40188.3 - - 

      صنايع بزرگ : 

1311 1.8 - 2483.1 5.8 1834.1 

1311   1.0 - 2407.6 0.0001 1756.6 

1311   50.6 - 2854.4 - 2120.2 

1311   26.6 - 2939.8 - 1994.8 

1312 25.0 - 1680.5 2.3 2272.1 

1313 18.8 - 1896.2 10.6 2570.6 

1314 12.6 - 2052.9 5.0 2265.8 

1315 9.6 - 2070.8 9.6 2368.4 

1311 2.9 - 2450.2 114.7 2677.9 
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 1816هاي کشور به تفكيك نوع سوخت در سال  ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-158جدول )   

 نوع سوخت 

 استا  

 نفت گاز 

 )ميليو  ليتر(

 نفت کوره 

 )ميليو  ليتر(

 گازطبيعي

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز کك

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز کوره بلند

 )ميليو  مترمكعب(

      وزارت نيرو 

 - - 993.0 20.9 - آذربايجان شرقی

 - - 47.8 - 0.2 آذربايجان غربی

 - - - - 0.1 اردبيل

 - -  - 1082.2 اصفهان

 - - - - - البرز

 - - - - - ايالم 

 - - 346.9 - 23.7 بوشهر 

 - - 1271.5 - 8.9 تهران 

 - - - - - ياریچهارمحال و بخت

 - - 913.7 - 111.6 خراسان جنوبی 

 - - - - - خراسان رضوی

 - - 1025.4 - 147.9 خراسان شمالی

 - - 3756.7 - 8.0 خوزستان

 - - - - - زنجان 

 - - 280.5 - 32.9 سمنان 

 - - 1068.8 3.1 309.2 سيستان و بلوچستان

 - - 167.4 - 0.4 فارس

 - - 2564.3 241.0 202.4 قزوين 

 - - - - - قم

 - - - - 1.8 كردستان 

 - - 2211.2 91.5 83.4 كرمان

 - - 611.9 579.9 2.7 كرمانشاه 

 - - - - - كهگيلويه و بويراحمد 

 - - - - - گلستان 

 - - 465.1 - 49.2 گيالن 

 - - 47.8 - 0.2 لرستان 

 - - 1835.0 1048.2 0.3 مازندران

 - - 2084.6 9.3 - مركزی 

 - - 4008.9 649.5 187.9 (1)هرمزگان 

 - - 1070.6 625.3 - همدان 

 - - 890.1 - 28.4 يزد

 - - 26743.1 3268.8 1199.4 جمع وزارت نيرو 

      صنايع بزرگ 

 - - - - - آذربايجان شرقی

 2677.9 114.7 741.1 - 2.9 اصفهان 

 - - 24.6 - - ايالم

 - - 1243.1 - - بوشهر 
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 ... ادامه 1816هاي کشور به تفكيك نوع سوخت در سال  ( : مقدار سوخت مصرفي در نيروگاه1-158جدول )   

 نوع سوخت 

 استا  

 نفت گاز 

 )ميليو  ليتر(

 نفت کوره 

 )ميليو  ليتر(

 گازطبيعي

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز کك

 )ميليو  مترمكعب(

 گاز کوره بلند

 )ميليو  مترمكعب(

 - - 215.5 - - خوزستان

 - - 225.7 - - كرمان

 - - 0.2 - - يزد

 2677.9 114.7 2450.2 - 2.9 جمع صنايع بزرگ 

      (2)بخش خصوصي 

 - -  - 1182.5 آذربايجان شرقی 

 - - 1403.1 - 303.1 آذربايجان غربی 

 - - 890.4 - 125.9 اردبيل 

 - - 5262.4 - 194.8 اصفهان

 - - 2215.8 - 175.7 البرز 

 - - 2012.1 - 15.9 بوشهر

 - - 4464.6 - 691.5 تهران 

 - - 1.3 - - چهارمحال و بختياری 

 - - 3671.8 417.0 381.5 خراسان رضوی

 - - 5.5 - - خراسان شمالی 

 - - 3041.4 - 76.5 خوزستان 

 - - 712.4 - 126.8 زنجان 

 - - 351.3 - 56.3 سمنان 

 - - - - 407.9 سيستان و بلوچستان 

 - - 5588.1 - 49.3 فارس

 - - 43.0 - - قزوين 

 - - 808.2 - 128.5 قم 

 - - 828.5 - 184.3 كردستان 

 - - 1635.6 - 3.6 كرمان

 - - 747.5 - 113.2 كرمانشاه 

 - - 820.4 - 82.6 گلستان

 - - 2495.7 - 466.9 گيالن 

 - - 11.5 - - لرستان 

 - - 133.1 - 0.7 مازندران 

 - - - - - مركزی 

 - - 70.8 - - هرمزگان

 - - 1.9 - - همدان 

 - - 1789.7 - 53.8 يزد

 - - 40188.3 417.0 3638.7 جمع بخش خصوصي 

 2677.9 114.7 69381.7 3685.7 4841.0 کل کشور 

                        باشد.             ( شامل آب و برق کيش نيز می6
 های مختلف نصب شده است.  باشد که در استان می  CHPو  DGی ( شامل واحدها6 
  باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 )تراواتساعت(                            1811-16هاي هاي برق کشور طي سال ( : مصارف داخلي و تلفات شبكه1-154جدول )

 کل تلفات انرژي  ت انرژي شرکت توزيعتلفا تلفات انرژي شبكه انتقال و فوق توزيع مصارف داخلي سال

1311 8.5 8.5 27.2 35.7 

1311 8.1 8.1 26.5 34.7 

1311 8.5 7.8 26.3 34.1 

1311 8.6 8.5 28.2 36.8 

1312 9.1 8.5 28.9 37.4 

1313 8.9 7.9 26.7 34.6 

1314 8.1 7.7 25.6 33.3 

1315 8.8 7.9 25.6 33.5 

1311 9.5 8.4 25.3 33.7 

 

 )درصد(                         1811-16هاي هاي برق کشور طي سال مصارف داخلي و تلفات شبكهسهم ( : 1-155ل )جدو

 سال
 ها ازسهم مصرف داخلي نيروگاه

 کل توليد ناويژه )درصد( 

سهم تلفات شبكه انتقال 

 (2و  1))درصد( 

سهم تلفات شبكه توزيع 

 (8و  2) )درصد(

سهم کل تلفات 

 انرژي

1311 3.8 4.1 16.1 17.0 

1311 3.5 3.6 14.8 15.5 

1311 3.5 3.4 14.7 15.0 

1311 3.4 3.5 15.0 15.2 

1312 3.5 3.4 14.8 14.8 

1313 3.2 3.0 12.9 13.1 

1314 2.9 2.9 11.9 12.3 

1315 3.1 2.9 11.5 12.1 

1311 3.1 2.8 10.8 11.4 

 و خریداری شده در سطح ولتاژ انتقال و فوق توزیع.  ( سهم تلفات شبکه انتقال از کل انرژی توليد6
 ( سهم تلفات شبکه توزیع از کل انرژی توليد و خریداری شده در سطح ولتاژ شبکه توزیع.9باشد.        ( شامل تلفات انرژی الکتریکی صادراتی و وارداتی نيز می6
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سهم تلفات شبكه انتقال سهم تلفات شبكه توزيع سهم کل تلفات انرژي
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                                              خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع برق کشور( : روند گسترش 1-156جدول )

 )کیلومترمدار(

 کيلوولت 182 کيلوولت 281 کيلوولت 411 سال
 66و  68

 کيلوولت

 88و  21، 11

 (1)کيلوولت
 (1)فشار ضعيف

طول شبكه 

 (1)فيبر نوري 

1311 17438.4 28487.3 20702.6 42339.4 351913.0 287536.0 13229 

1311 18761.0 29117.4 21110.7 44007.0 362347.0 297107.0 14517 

1311 (2)
18625.1 29157.9 22090.9 44955.7 373019.0 305691.0 16380 

1311 19744.8 29722.3 22602.2 45753.5 380928.0 313814.0 17200 

1312 19914.7 30300.0 22665.0 46240.0 389566.0 325868.0 
(3)

 17852 

1313 19994.6 30732.0 22918.5 47105.2 397997.8 336491.6 
(4)

 18121 

1314 20205.4 30868.6 23045.5 47506.2 406972.8 344810.0 18834 

1315 20477.0 31324.0 23413.0 48063.0 416087.0 353650.0 19240 

1311 20617.0 31588.6 23503.9 48294.2 425132.5 361985.0 19556 

                                              ( برحسب کيلومتر.                       6
      باشد.  به دليل اصالحات آماری می 6939( کاهش موجودی خطوط انتقال در سال 6 
    برداری بوده است. کيلومتر آن در حال بهره 61930،  6936( تا پایان سال 9 
 برداری بوده است. کيلومتر آن در حال بهره 61678،  6939تا پایان سال ( 4

 

  1816اي در پايا  سال  هاي برق منطقه ( : طول خطوط انتقال، فوق توزيع و توزيع برق به تفكيك شرکت1-157جدول )
 )کیلومترمدار(

 اي  شرکت برق منطقه
411  

 کيلوولت

281  

 کيلوولت

182  

 کيلوولت

 66و  68

 ولتکيلو

 88و  21، 11

 (1)کيلوولت
 (1)فشار ضعيف

 33658.9 40142.4 1761.4 2890.1 3054.0 954.6 آذربايجان

 32247.3 32554.5 6168.3 - 1565.3 2159.5 اصفهان

 22153.4 31956.7 6468.3 - 2895.9 1510.8 باختر

 52660.8 33612.9 5119.2 - 2040.6 2398.0 تهران

 34113.4 52391.8 551.1 8552.8 2.2 2280.5 خراسان

 22890.1 27047.4 - 4197.1 2454.2 2377.7 خوزستان

 10921.1 15238.2 2920.8 - 1369.8 287.4 زنجان

 3983.0 7302.1 1096.2 - 442.7 768.3 سمنان 

 12874.3 23900.2 3491.8 35.0 4045.1 396.0 سيستان و بلوچستان 

 15285.2 26689.7 4252.2 394.4 2763.2 497.7 غرب

 31595.0 44484.0 7244.0 1874.9 3223.4 2449.4 فارس

 21735.0 31382.6 716.8 3897.5 2211.8 1634.7 كرمان 

 19401.2 9041.6 1382.6 86.8 1099.6 256.5 گيالن  

 30680.3 23343.4 3324.3 - 1284.8 1102.8 مازندران 

 9659.4 15598.5 2710.7 1010.3 2151.7 426.9 هرمزگان

 8126.6 10446.6 1086.5 564.9 984.6 1116.0 يزد  

 361985.0 425132.5 48294.2 23503.8 31588.9 20616.8 جمع  

 ( برحسب کيلومتر. 6
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                            (1) 1816( : طول خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در پايا  سال 1-151جدول )

 )کیلومترمدار(

 نوع خط  اي رق منطقهشرکت ب

 فوق توزيع  انتقال 

 جمع  

فيبر نوري در 

دست اقدام 

  )کيلومتر(

411 

 کيلوولت

281 

 کيلوولت

182 

 کيلوولت

 66و  68

 کيلوولت

 آذربايجان

 1975.4 403.9 125 648.5 798 هوایی  

 159 122.6 14.4 22 - زمينی  160

 2011.8 403.9 139.4 670.5 798 جمع  

 فهان اص
 1073.2 409.8 120 229.4 314 هوایی  

 18.8 - - 18.8 - زمينی  123

 1092 409.8 120 248.2 314 جمع  

 - 188 1268 - 170 18 هوایی   باختر 

 تهران 
 767.8 277.6 - 83.2 407 هوایی  

 173.5 164 - 9.5 - زمينی  -

 941.3 441.6 - 92.7 407 جمع  

 خراسان 
 905.2 525 308.2 - 72 هوایی  

 44 - 44 - - زمينی  50

 424.2 - 352.2 - 72 جمع  

 - 654 - 574 30 50 هوایی   خوزستان  

 144 160 - - - 160 هوایی   زنجان  

 - 158 154 - - 4 هوایی   سمنان  

 - 838 90 208 250 290 هوایی   سيستان و بلوچستان  

 - 324 64 - 260 - هوایی   غرب 

 فارس 
 1737.4 1094 254 239.4 150 ایی  هو

 46 30 - 16 -  زمينی  -

 1783.4 1124 254 255.4 150 جمع  

 - 296 - 66 - 230 هوایی   كرمان  

 گيالن  
 280 140 - 140 - هوایی  

 41.4 41.4 - - - زمينی  -

 321.4 181.4 - 140 - جمع  

 مازندران 
 1398 997.6 - 400.4 - هوایی  

 5.6 5.6 - - - نی زمي -

 1403.6 1003.2 - 400.4 - جمع  

 هرمزگان  
 420 20 320 - 80 هوایی  

 17 3 - 14 - زمينی  -

 437 23 320 14 80 جمع  

 يزد 
 190 142 44 2 2 هوایی  

 8 8 - - -  زمينی  -

 154 150 - - 2 جمع  

 جمع  
 12633 5586 2019 2453 2575 هوایی  

 513.3 374.6 58.4 80.3 -  زمينی 477
 13146.3 5961 2078 2533 2575 جمع  

 رسند.های بعد به اتمام میها در سال( این پروژه6
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 1811-16هاي هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سال ( : تعداد ترانسفورماتورهاي شبكه1-151جدول )

 جمع کيلوولت  88و  21 لوولتکي 66و  68 کيلوولت 182 کيلوولت 281 کيلوولت 411 سال

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

268 
141 

720 
547 

835 
796 

2170 
2107 

008500 
052527 
052125 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

307 
167 

742 
558 

878 
839 

2279 
2216 

077078 
080000 
082878 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

320 
174 

774 
580 

905 
866 

2335 
2272 

512970 
517000 
516862 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

346 
187 

798 
597 

959 
909 

2384 
2317 

539905 
544392 
543915 

1312  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

365 
203 

812 
607 

991 
940 

2440 
2373 

570489 
575097 
574612 

1313  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

381 
215 

835 
633 

1029 
981 

2509 
2422 

598040 
602794 
602291 

1314  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

390 
224 

848 
641 

1043 
995 

2554 
2467 

600217 
605050 
600506 

1315  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

415 
237 

883 
672 

1066 
1016 

2628 
2545 

661722 
666714 
666192 

1311  (1) 
 انتقال و فوق توزيع

430 
246 

898 
683 

1099 
1048 

2710 
2627 

687193 
692330 
691797 

 باشد.  ها نيز می های بالفصل نيروگاه ( شامل پست6

 

  1811-16هاي هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع طي سال( : ظرفيت ترانسفورماتورهاي نصب شده شبكه1-161جدول )

 )مگاولت آمپر(

 جمع  کيلوولت 88و  21 کيلوولت 66و  68 کيلوولت 182 کيلوولت 281 کيلوولت 411 سال
1311 (1) 

های انتقال  پست
 و فوق توزيع

60170 
07800 

70101 
62007 

25050 
22720 

56230 
53991 

81608 
320542 
258732 

1311 (1) 
های انتقال  پست

 و فوق توزيع
74130 
44893 

97506 
64502 

26832 
24403 

60168 
57929 

86817 
345453 
278544 

1311  (1) 
های انتقال  پست

 ق توزيعو فو

77245 
46708 

103576 
67412 

27781 
25352 

61998 
59759 

71870 
062070 
271105 

1311  (1) 
های انتقال  پست

 و فوق توزيع

85665 
50968 

106227 
69843 

31651 
26844 

63650 
61334 

75527 
082722 
000518 

1312  (1) 
های انتقال  پست

 و فوق توزيع

89800 
54303 

108749 
71605 

32709 
27838 

65586 
63270 

100878 
077722 
017870 

1313  (1) 
های انتقال  پست

 و فوق توزيع

95950 
57143 

111489 
75024 

34070 
29269 

68604 
65061 

105056 
015067 
001850 

1314  (1) 
های انتقال  پست

 و فوق توزيع

98080 
59273 

114168 
76532 

34545 
29729 

70615 
67080 

110781 
428189 
343395 

1315  (1) 
های انتقال  پست

 و فوق توزيع

103375 
62113 

118840 
80605 

35406 
30955 

72961 
69621 

115770 
006052 
057060 

1311  (1) 
های انتقال  پست

 و فوق توزيع

106610 
64093 

120731 
82045 

36734 
32251 

76134 
72794 

117061 
057570 
070500 

 اظ شده است. ها نيز لح های بالفصل نيروگاه ( ظرفيت پست6
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    1816اي در سال هاي برق منطقهبرداري شده به تفكيك شرکت هاي انتقال بهره( : ظرفيت پست1-161جدول )

 )مگاولت آمپر(

نام شرکت برق 

 اي منطقه

 جمع کل ظرفيت  کيلوولت  281 کيلوولت 411

 بالفصل

 نيروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفيت

بالفصل 

 نيروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفيت

فصل بال

 نيروگاه
 انتقال

جمع 

 ظرفيت

 12833 8415 4418 9988 5570 4418 2845 2845 - آذربايجان 

 17440 11460 5980 7830 5050 2780 9610 6410 3200 اصفهان

 13420 10035 3385 9310 6435 2875 4110 3600 510 باختر 

 39682 25956 13726 19928 14756 5172 19754 11200 8554 تهران

 10443 5918 4525 160 160 - 10283 5758 4525 سان خرا

 32137 16687 15450 12754 8392 4362 19383 8295 11088 خوزستان 

 5720 4920 800 2805 2805 - 2915 2115 800 زنجان 

 4410 3610 800 2410 2010 400 2000 1600 400 سمنان 

 4730 3520 1210 4100 2890 1210 630 630 - سيستان و بلوچستان 

 9983 6250 3733 7953 5020 2933 2030 1230 800 غرب 

 23843 14136 9707 10848 6301 4547 12995 7835 5160 فارس 

 11500 7500 4000 6030 4830 1200 5470 2670 2800 كرمان 

 7385 4125 3260 6385 3125 3260 1000 1000 - گيالن

 12295 8565 3730 6885 5235 1650 5410 3330 2080 مازندران 

 13647 10037 3610 9757 6947 2810 3890 3090 800 هرمزگان 

 7874 5004 2870 3589 2519 1070 4285 2485 1800 يزد 

 227341 146138 81203 120731 82045 38686 106610 64093 42517 جمع  

 

   1816اي در سال هاي برق منطقهشرکت برداري شده به تفكيك هاي فوق توزيع بهره( : ظرفيت پست1-162جدول )

 )مگاولت آمپر(

نام شرکت برق 

 اي منطقه

 جمع کل ظرفيت  کيلوولت   66و  68 کيلوولت 182

بالفصل 

 نيروگاه

فوق 

 توزيع

جمع 

 ظرفيت

بالفصل 

 نيروگاه

فوق 

 توزيع

جمع 

 ظرفيت

بالفصل 

 نيروگاه

فوق 

 توزيع

جمع 

 ظرفيت

 6507 6207 298 1505 1505 - 0772 0670 298 آذربايجان 

 9705 8521 1184 9705 8521 1184 - - - اصفهان

 7040 6980 60 7040 6980 60 - - - باختر 

 17781 17225 556 17781 17225 556 - - - تهران

 10945 9060 1885 1325 1012 313 9620 8048 1572 خراسان 

 11399 11091 308 - - - 11399 11091 308 خوزستان 

 4417 4347 70 4417 4347 70 - - - ان زنج

 1368 1368 - 1368 1368 - - - - سمنان 

 3121 2705 416 3091 2675 416 30 30 - سيستان و بلوچستان 

 4611 4594 17 3972 3955 17 639 639 - غرب 

 13586 11149 2438 9094 8732 363 4492 2417 2075 فارس 

 4552 4432 120 360 360 - 4192 4072 120 كرمان 

 2951 2841 110 2721 2721 - 230 120 110 گيالن

 6176 6116 60 6176 6116 60 - - - مازندران 

 6021 5965 56 5196 5140 56 825 825 - هرمزگان 

 2689 2443 246 2354 2108 246 335 335 - يزد 

 112868 105045 7824 76134 72794 3341 36734 32251 4483 جمع  



  در ايرانانرژي تحوالت بخش  

  

217 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

400 کيلوولت 230 کيلوولت  132کيلوولت  63 و 66  کيلوولت 

( مگاولت آمپر)

بالفصل نيروگاه انتقال

نمودار )20- 1( : ظرفيت پست هاي انتقال و فوق توزيع برق کشور در سال 1396

 

                   (2و  1) 1816هاي در دست اقدام تا پايا  سال  هاي احداث و توسعه پست( : پروژه1-168جدول )

 )ظرفیت: مگاولت آمپر(

 اي نام شرکت برق منطقه
 جمع کل ظرفيت کيلوولت  66و   68 کيلوولت  182  کيلوولت  281 کيلوولت 411

داد تع

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

تعداد 

 ترانس
 ظرفيت 

 5000 00 500 8 600 15 1725 16 1945 5 آذربايجان 

 5445 76 2380 57 - - 1865 13 1200 6 اصفهان

 3155 47 965 33 - - 1390 10 800 4 باختر 

 8287 83 1830 47 - - 3257 33 3200 3 تهران

 2565 45 - - 965 36 - - 1600 9 خراسان 

 5334 82 - - 1808 52 1181 20 2345 10 خوزستان 

 935 10 220 7 - - - - 715 3 زنجان 

 720 10 320 8 - - - - 400 2 سمنان 

 690 4 - - - - 250 2 440 2 سيستان و بلوچستان 

 510 5 30 1 - - 480 4 - - غرب 

 5090 67 1500 42 220 6 1540 11 1830 8 فارس 

 1890 12 - - 60 2 400 4 1430 6 كرمان 

 2340 36 770 24 - - 1570 12 - - گيالن

 1950 28 700 19 - - 1250 9 - - مازندران 

 4040 54 660 20 300 10 2680 22 400 2 هرمزگان 

 1185 13 200 6 15 1 570 4 400 2 يزد 

 49176 616 10105 272 4008 122 18358 160 16705 62 جمع  

 رسند. های بعد به اتمام میها در سال( این پروژه6
 اند.  درصد در جمع لحاظ نشده 30باالی  و های با پيشرفت فيزیکی صفر درصد (  پروژه6
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  1816( : مشخصات خطوط مبادله انرژي الكتريكي با ساير کشورها تا پايا  سال 1-164جدول )

 نام خط
 طول خط 

 (1) )کيلومتر(

سطح ولتاژ 

خط 

 )کيلوولت(

 نوع خطوط

 )هوايي 

 زميني(

نام شرکت 

برق 

اي  منطقه

 مبدأ 

نام کشور 

 مقصد

انرژي مبادله 

 (2)شده

 ساعت( )گيگاوات

      هاي بهره برداري شده : پروژه

3.2 

 هوایی 230 57 ايميشلی -مغان )پارس آباد(

جمهوری  آذربایجان
 آذربایجان

 زمينی  10.5 0.01 )آذربايجان(  ارس –ارس 

 هوایی 132 2 ارس )آذربايجان(  –ارس 

 هوایی (330)400 57 ايميشلی  -مغان )پارس آباد( 

 هوایی 10.5 1 اردو باد  –جلفا 

 گيالن هوایی (110) 230 19 آستارای آذربايجان –آستارا 

 هوایی 230 109 آگاراك )شينوهاير( –اهر 
 هوایی

 -1361.4 ارمنستان آذربایجان
 230 87.2 آگاراك )شينوهاير( –سونگون 

 مازندران هوایی 230 000 بالكان آباد ) نبت داغ(  –گنبد 
 -2399.4 ترکمنستان

 خراسان هوایی 230 126 شاتليق  –سرخس 

 هوایی  20 1 تفتان  –ميرجاوه 
سيستان و 
 بلوچستان

 هوایی  20 1 ل ماشكي –جالق  570.3 پاکستان

 هوایی 132 105 مند  –جكيگور 

 هوایی  20 -  1هرات  –تايباد 
 هوایی

 خراسان

 564.4 افغانستان
 132 ( دو مداره 210 ) 420  هرات  –تربت جام 

 هوایی 20 - )زرنج( ميلك
سيستان و 
 بلوچستان

 هوایی 400  99.8 باش قلعه  – 3خوی 
 -0.1 ترکيه آذربایجان

 هوایی 154 00 دوبيازيت تركيه –بازرگان 

 هوایی 400 57 خورالزبير –نيروگاه خرمشهر 
 خوزستان 

 6803.0 عراق

 هوایی 400 150 االماره  –كرخه 

 هوایی  132 ( دو مداره 60 ) 120 خانقين –سرپل ذهاب 

 غرب
 هوایی 400 300 دياله  –كرمانشاه 

 هوایی  63 38 پنجوين  –مريوان 

 هوایی  20 10 فيدر خسروی

   آذربایجان هوایی 20 - فيدر پيرانشهر 

       هاي در دست اجرا: پروژه

 - ترکمنستان خراسان هوایی 400 340 ماری )مرز تركمنستان(  –مشهد 

نيروگاه هرازدان   –هريس 

 )ارمنستان(
 هوایی 400 070

 - ارمنستان آذربایجان
هرازدان نيروگاه  –جلفا

 )ارمنستان(
 هوایی 400 335

 هوایی 230 ( دو مداره 150) 300 ردبندر  گوا –پالن 
سيستان و 
 بلوچستان

 - پاکستان

   باشند.     ( کليه خطوط تک مداره می6
 باشد.  ( عالمت منفی نشانگر انرژی ورودی به کشور و عالمت مثبت نشانگر انرژی خروجی از کشور می6 
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                                                             1811-16هاي ( : روند واردات و صادرات برق طي سال1-165جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 سال

 8172.4 6687.8 9879.9 9659.9 11585.6 11029.1 8668.2 6707.0 6152.4 صادرات 

 3852.1 4221.1 4148.2 3771.5 3707.0 3897.2 3656.1 3015.4 2068.1 واردات

 

 1816( : صادرات انرژي برق به خارج از کشور در سال 1-166جدول )
 )مگاوات ساعت(

 جمع عراق افغانستا  پاکستا  ترکمنستا  آذربايجا  ارمنستا  نخجوا  ماه

 052217 000675 05500 05757 - 110 10760 2188 فروردين 

 901883 804733 43712 49470 - 115 1434 2419 ارديبهشت 

 958630 835504 59223 55364 - 200 4810 3529 خرداد 

 984780 859391 63632 55284 - 305 2610 3558 تير 

 960512 827801 67721 55110 - 436 5243 4201 مرداد 

 934922 817214 57725 53453 - 467 1990 4073 شهريور 

 415713 314153 44278 48879 - 360 3300 4743 مهر  

 196698 98969 39978 42910 - 424 10062 4355 آبان  

 730281 610938 77354 38435 - 359 234 2961 آذر

 560127 435762 82582 38378 - 270 - 3135 دی 

 642991 515346 86359 37196 - 42 1197 2851 بهمن  

 433652 339543 48695 37663 - 37 5316 2398 اسفند 

 8172408 6803049 716762 558101 - 3129 50956 40411 جمع  

 

 1816( : واردات و تبادل انرژي برق با خارج از کشور در سال 1-167جدول )
 )مگاوات ساعت(

 تبادل برق  جمع ترکيه ترکمنستا  آذربايجا  ارمنستا  نخجوا  ماه

 117651 334568 - 266255 05 60500 0700 فروردين 

 499511 402372 - 279412 33 116556 6371 ارديبهشت 

 567280 391350 - 266838 34 123048 1430 خرداد 

 556683 428097 21 264985 316 158757 4018 تير 

 604621 355891 42 252918 309 99007 3615 مرداد 

 547457 387465 - 272559 285 111325 3296 شهريور 

 151915 263798 - 197260 302 64601 1635 مهر  

 33418 163280 - 108368 324 52794 1794 آبان  

 464662 265619 - 116629 303 145986 2701 آذر

 215058 345069 - 131493 263 210302 3011 دی 

 320438 322553 - 113266 36 206357 2894 بهمن  

 241602 192050 - 129423 36 60066 2525 اسفند 

 4320296 3852112 63 2399406 2276 1412333 38034 جمع  
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        1811-16هاي طي سال (1)هاي مختلف تأمين شده توسط وزارت نيرو( : مصرف برق بخش1-161جدول )
 ساعت( )گیگاوات

(2)صنعتي تجاري عمومي خانگي سال
 جمع ساير مصارف کشاورزي حمل و نقل 

1311 55629.6 21826.6 11015.3 54605.4 282.1 21405.1 3674.3 168438.3 
1311 60907.7 21308.1 12726.8 61183.4 299.4 24188.8 3567.6 184181.8 
1311 56773.7 16751.5 12663.6 63591.5 352.7 30020.3 3752.1 183905.4 
1311 61350.9 17809.8 12598.8 66740.9 366.4 31646.6 3635.3 194148.5 
1312 64378.9 17830.9 13376.6 70308.8 324.9 33103.1 3764.7 203087.9 
1313 71162.7 19766.7 15404.4 74070.5 385.4 35187.9 3836.9 219814.4 
1314 76103.3 22195.7 16679.7 71657.0 569.8 36088.6 4017.3 227311.5 
1315 78378.1 22914.3 17619.8 77167.0 435.7 36221.5 4699.5 237435.8 
1311 83403.3 24328.0 18680.8 84177.1 476.5 38951.6 5009.1 255026.3 

 یهابخش از تعرفه نیباشد. الزم به ذکر است که ایبخش حمل و نقل م کيتفک ليبه دل ريبا شرکت توان رويمالحظات: اختالف آمار فروش برق وزارت ن
 .دینمایده ممصارف استفا ریو سا یکشاورز ،یگوناگون صنعت

 گردد.   ها نيز می( شامل برق مصرفی پاالیشگاه6         گردد.         های دولتی، خصوصی و برق مازاد مصرف صنایع بزرگ می( شامل برق توليدی نيروگاه6
 

  1816هاي صنايع بزرگ کشور در سال ( : توليد انرژي و مصرف داخلي نيروگاه1-161جدول )

 نام و نوع نيروگاه
ظرفيت اسمي 

 )مگاوات(

 توليد ناويژه

 )مگاوات ساعت(

 مصرف داخلي

 )مگاوات ساعت(

 توليد ويژه

 )مگاوات ساعت(
     آذربايجا  شرقي 

 ● ● ● 20 گازی  –تراكتور سازی تبريز 
 ● ● ● 129 گازی  –پتروشيمی تبريز 

     اصفها  
 752067 71602 1000677 249 بخاری  -ذوب آهن  اصفهان: 
 ● ● ● 26 گازی  -                            

 1053224 83163 1136387 210 بخاری  –فوالد مباركه اصفهان : 
 699070 1680 700750 108 گازی  –                               

     ايالم 
 ● ● ● 75 گازی  –پااليش گاز ايالم 
 70260 516 70777 120 گازی  –پتروشيمی ايالم 

     بوشهر 
 10 ● 10 861 گازی –پتروشيمی مبين بوشهر 

 2600521 18002 2618850 750 گازی  –پارس جنوبی بوشهر 
 1102071 7772 1110200 020 گازی  –بوشهر  (LNG)گازمايع 

 76 1 77 608 گازی –پتروشيمی دماوند بوشهر 

     خراسا  شمالي 
 ● ● ● 24 بخاری  –پتروشيمی خراسان شمالی 

     خوزستا  
 ● ● ● 028 گازی  –پتروشيمی بندر امام 

 ● ● ● 70 گازی –پتروشيمی رازی خوزستان 
 642057 4526 646583 1483 گازی –پتروشيمی فجر خوزستان 

     فارس 
 ● ● ● 82 بخاری   –پتروشيمی شيراز 

     کرما  
 23156 ● 20156 20 بخاری   –مس سرچشمه كرمان: 

 549721 1270 550991 130 گازی   –                              

     يزد 
 625 0 627 40 گازی  –چادرملو يزد 

 7696285 208896 7905181 5904.6 جمع صنايع بزرگ 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 ساعت(  مگاوات)                                1811-16هاي حمل و نقل برقي طي سال  ( : مصرف برق در زير بخش1-171جدول )

 جمع مترو اتوبوس برقي سال 

1311 23286.8 258787.0 282073.8 
1311 20370.5 279077.0 299447.5 
1311 7829.5 344920.0 352749.5 
1311 2513.1 363906.0 366419.1 
1312 360.5 324544.0 324904.5 
1313 308.0 385057.0 385365.0 
1314 393.7 569413.0 569806.7 
1315 540.0 435112.0 435652.0 
1311 694.6 475831.0 476525.6 

مشترك بزرگ  6همچنين آوری شدند. جمع 36و شش ماهه نخست سال  36در شش ماهه دوم سال اتوبوس برقی شرکت واحد چهار مشترك بزرگ مالحظات: 
  افزوده شدند. 6934به بخش حمل و نقل در سال  یدوشان تپه و اتوبوس برق یمشترك بزرگ مترو 6 نيهمچن .آوری شدندجمع 6939دیگر اتوبوس برقی در سال 

 
  1816دار شده تا پايا  سال هاي کشاورزي برق( : چاه1-171جدول ) 

 )کيلووات(متوسط ديماند  )حلقه(دار شده  هاي برقتعداد چاه هاي توزيع نيروي برق شرکت

 43 1070 ز  شهرستان تبري
 32 9475 استان آذربايجان شرقی
 24 14869 استان آذربايجان غربی

 53 1714 استان اردبيل  
 36 17808 استان اصفهان

 42 8904 شهرستان اصفهان
 46 3317 استان چهارمحال و بختياری

 47 5398 استان مركزی 
 49 6582 استان همدان

 51 5553 استان لرستان
 47 1457 استان البرز 
 72 167 تهران بزرگ  

 66 2458 نواحی استان تهران 
 56 842 استان قم

 58 878 شهرستان مشهد
 67 9600 استان خراسان رضوی
 45 1994 استان خراسان جنوبی
 46 1319 استان خراسان شمالی

 47 49 شهرستان اهواز  
 44 3737 استان خوزستان

 42 1728 استان كهگيلويه و بويراحمد
 31 6414 استان زنجان
 54 3131 استان قزوين
 55 2435 استان سمنان

 43 9177 استان سيستان و بلوچستان
 36 5675 استان كرمانشاه 
 30 6764 استان كردستان

 70 1556 استان ايالم
 34 16518 شهرستان شيراز

 36 22905 استان فارس 
 28 4236 استان بوشهر

 49 3317 شمال استان كرمان
 44 10082 جنوب استان كرمان 

 9 9940 استان گيالن
 8 58179 استان مازندران

 10 6489 غرب استان مازندران
 38 5246 استان گلستان

 33 7191 استان هرمزگان
 40 2164 استان يزد

 32 280362 جمع 
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                                1816به تفكيك بخش و استا  در سال  (1)( : فروش برق وزارت نيرو1-172جدول )

 ساعت(  )گیگاوات 

(2)صنعتي تجاري عمومي خانگي استا 
 

حمل و 

 نقل
 کشاورزي

روشنايي 

 معابر
 جمع

 8519.4 194.3 1065.4 6.9 3474.7 652.0 666.4 2459.7 آذربايجان شرقی 

 5320.0 138.2 1170.2 - 1258.3 405.5 405.4 1942.5 آذربايجان غربی

 1753.9 60.0 268.3 - 435.6 141.9 189.3 658.8 اردبيل

 23588.3 388.2 3063.8 9.9 13855.0 1096.6 1124.7 4050.1 اصفهان

 6557.2 147.3 749.8 - 2169.7 643.3 660.1 2186.9 البرز 

 1508.4 34.5 274.6 - 257.4 95.4 203.3 643.2 ايالم 

 6829.0 113.5 317.1 - 590.9 478.6 1135.1 4193.7 بوشهر 

 34366.1 523.4 2232.1 414.9 7347.3 5986.6 6123.0 11738.9 تهران 

 1872.2 79.0 591.1 - 522.5 90.7 112.3 476.6 چهارمحال و بختياری

 1636.6 83.1 470.2 - 409.5 89.9 155.5 428.5 خراسان جنوبی 

 16118.3 384.4 4618.1 38.3 4413.7 1111.6 1156.2 4396.1 خراسان رضوی 

 1513.8 35.9 361.4 - 479.8 83.2 111.8 441.7 خراسان شمالی 

 31128.5 468.0 2709.4 - 8698.1 1477.0 2551.9 15224.1 خوزستان 

 4113.3 60.9 630.7 - 2524.9 133.0 172.2 591.6 زنجان 

 2992.0 60.1 636.2 - 1447.1 126.6 217.3 504.6 سمنان 

 5761.2 189.2 919.9 - 413.3 350.7 900.5 2987.7 سيستان و بلوچستان

 15375.0 323.3 5075.9 6.6 2975.9 1019.6 1331.0 4642.7 فارس 

 4345.1 71.0 968.6 - 1974.3 210.0 265.6 855.5 قزوين 

 3611.8 71.0 597.6 - 1097.0 303.6 359.7 1183.0 قم 

 2490.1 50.5 547.3 - 565.8 158.9 189.1 978.5 كردستان 

 12443.4 241.3 4099.2 - 3843.0 416.2 709.1 3134.4 كرمان 

 3615.0 118.2 470.9 - 869.4 219.0 550.5 1386.8 كرمانشاه 

 1750.8 69.5 168.5 - 328.3 105.4 305.5 773.7 كهگيلويه و بويراحمد

 3381.3 109.4 622.5 - 527.5 235.1 291.9 1594.9 گلستان 

 5813.0 165.5 521.7 - 1515.6 671.1 532.6 2406.5 گيالن 

 3755.8 98.5 767.3 - 1200.3 147.9 547.7 994.0 لرستان 

 8643.4 287.1 1047.5 - 2000.7 785.1 807.1 3715.9 مازندران 

 7798.7 110.0 1274.7 - 4841.4 222.8 305.3 1044.5 مركزی 

 15403.2 129.3 853.1 - 6329.9 780.4 1649.3 5661.3 (3)هرمزگان

 4053.2 93.9 1151.4 - 1197.1 192.0 325.9 1092.9 همدان 

 8968.3 110.6 707.0 - 6613.1 250.9 272.6 1014.1 يزد

 255026.3 5009.1 38951.6 476.5 84177.1 18680.8 24328.0 83403.3 کل کشور

 یهابخش از تعرفه نیباشد. الزم به ذکر است که ایبخش حمل و نقل م کيکتف ليبه دل ريبا شرکت توان رويمالحظات: اختالف آمار فروش برق وزارت ن
 .دینمایمصارف استفاده م ریو سا یکشاورز ،یگوناگون صنعت

                                                                          باشد. شامل آب و برق کيش نيز می( 6
    گردد. یشگاه نيز می( شامل بخش حمل و نقل و پاال6
 .( مصرف جزیره کيش در استان هرمزگان لحاظ گردیده است9
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                                                                   1816( : مشترکين برق به تفكيك بخش و استا  در سال 1-178جدول )

 )مشترک(  

 کشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي استا 
ي روشناي

(1)معابر
 

 جمع

 1773492 6711 19521 15770 263818 76187 1078176 آذربايجان شرقی 

 1207593 15250 19890 5783 166738 31676 983506 آذربايجان غربی

 532748 2507 4003 3123 62572 22916 440134 اردبيل

 2536105 17508 44840 31138 357929 93775 2008423 اصفهان

 1275979 5903 4952 6548 146396 80416 1037667 البرز

 214116 2304 2903 1082 23087 7929 179115 ايالم 

 443852 3700 4710 2620 60128 16092 360302 بوشهر

 6730763 16290 11539 43703 1037307 515156 5123058 تهران 

 350838 2711 6414 2537 36330 11045 294512 چهارمحال و بختياری

 355199 3707 4932 2547 34341 15097 298282 سان جنوبی خرا

 2722705 14588 20943 18705 321795 101488 2259774 خراسان رضوی 

 338941 2504 3352 1620 33854 11732 288383 خراسان شمالی 

 1591785 14938 9932 4439 204695 52714 1320005 خوزستان 

 428309 2431 8167 2864 51360 15126 350792 زنجان 

 365871 2115 5664 4776 49498 21190 284743 سمنان 

 777335 3970 12178 2521 81730 26228 654678 سيستان و بلوچستان

 1973969 17137 43267 13381 220479 66859 1629983 فارس 

 581154 2559 5832 4414 66340 36479 468089 قزوين 

 541529 2116 3711 6217 73060 18511 440030 قم 

 621840 2364 9493 2721 68749 19847 521030 كردستان 

 1132557 14202 15457 5269 116075 30953 964803 كرمان 

 742985 4890 7346 2748 83577 25300 624014 كرمانشاه 

 241999 3170 2402 1009 20919 7660 210009 كهگيلويه و بويراحمد

 700575 5520 10103 2828 79404 32625 575615 گلستان 

 1378560 10963 18869 5578 199910 67613 1086590 گيالن 

 616175 3722 8111 2884 61963 16594 526623 لرستان 

 1897829 17722 73892 13170 212418 86141 1512208 مازندران 

 697193 12309 9750 6923 77127 27039 576354 مركزی 

 701338 3014 8767 3293 83818 33380 572080 (2)هرمزگان 

 718866 3287 12079 5421 83472 28578 589316 همدان 

 643556 4480 9241 10740 86267 15036 522272 يزد 

 34835756 224592 422260 236372 4465156 1611382 28100586 جمع

 طور کامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است.  ها کنتور مربوط به روشنایی معابر به( چون در اکثر شرکت6
 گردد. ( شامل منطقه کيش نيز می6
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                                     1811-16هاي ( : تعداد مشترکين برق به تفكيك نوع تعرفه طي سال1-174جدول )

 )هزار مشترک( 

(1)شنايي معابر رو کشاورزي صنعتي تجاري عمومي خانگي سال 
 جمع 

1311 19844.4 952.0 3031.5 
(2)

161 
(2)

202 81.3 24191.2 

1311 21048.4 1005.1 3222.5 
(2)

158.5 
(2)

258/1 97.8 25692.7 

1311 22224.1 1082.5 3399.1 174.4 284.8 112.0 27164.9 

1311 23467.2 1180.9 3611.2 184.9 307.3 118.2 28751.5 

1312 24670.8 1282.6 3810.1 193.6 330.0 127.6 30287.2 

1313 25739.1 1382.1 3991.7 206.1 352.6 142.6 31671.6 

1314 26619.5 1465.3 4151.6 216.5 378.1 162.1 32831.1 

1315 27354.2 1543.4 4301.1 225.3 400.3 186.1 33824.2 

1311 28100.6 1611.4 4465.2 236.4 422.3 224.6 34835.8 

 ها کنتور مربوط به روشنایی معابر به طور کامل وجود ندارد، لذا ارقام مربوطه در جمع منظور نشده است.( چون در اکثر شرکت6
 باشد. و در نتيجه کاهش تعداد مشترکين بخش صنعتی به دليل تغيير تعرفه برخی مشترکين صنعتی به کشاورزی میبخش کشاورزی مشترکين افزایش  (6

 

 1865-16هاي ( : توزيع فراواني زما  وقوع اوج بار توليدي طي سال1-175جدول )

 تعداد اتفاق  سال  دوره زماني 

 3 65 ٫ 71 94٫ تير  21ت  11

 9 ٫66 ٫67 ٫68 ٫69 ٫76 ٫89 ٫92 ٫94 95  تير  31ت  21

 4 ٫72 ٫87 ٫93 96  مرداد  11ت  1

82 90٫86٫84٫ مرداد  21 - 11 81 ٫  ٫ 80٫74٫70 7 

 5 ٫73 75 ٫ 79 ٫ 88 ٫ 91 مرداد  31ت  21

 4 ٫77 ٫80٫78 85 شهريور 11 -1

 

( : روند تغييرات حداکثر توا  توليدي همزما  در شبكه سراسري و خارج از شبكه و ضريب بار 1-176جدول )

 1811-16هاي  توليدي طي سال

 سال
شبكه سراسري 

 )مگاوات(

خارج از شبكه 

 )مگاوات(

 جمع

 )مگاوات(
 وع پيكماه وق

ضريب بار کل کشور 

 )درصد(

 67.0 مرداد 37580 108 37472 1311

 68.4 مرداد 39942 114 39828 1311

 64.9 مرداد 42245 119 42126 1311

 66.9 مرداد 43243 122 43121 1311

 65.6 تير 45659 130 45529 1312

 67.1 مرداد 47407 139 47268 1313

 65.2 مرداد 49230 155 49075 1314

 63.8 تير 51579 157 51422 1315

 65.1 مرداد 54016 174 53842 1311
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 تغييرات فصلي اوج بار توا  توليد شده همزما  در شبكه سراسري و کل کشورروند ( : 1-177جدول )

 فصول سال 
اوج بار شبكه سراسري 

 )مگاوات(

تاريخ اوج بار شبكه 

 سراسري

 اوج بار همزما 

 )مگاوات(کل کشور 

ريخ اوج بار کل تا

 )همزما (کشور 

     بهار 

 خرداد 33421 خرداد 33320 1311

 خرداد 38409 خرداد 38294 1311

 خرداد 36430 خرداد 36339 1311

 خرداد 40204 خرداد 40097 1311

 خرداد 40412 خرداد 40298 1312

 خرداد 45144 خرداد 45018 1313

 خرداد 47249 خرداد 47113 1314

 خرداد 45613 خرداد 45480 1315

 خرداد 49703 خرداد 49543 1311

     تابستا  

 مرداد 37580 مرداد 37472 1311

 مرداد 39942 مرداد 39828 1311

 مرداد 42245 مرداد 42126 1311

 مرداد 43243 مرداد 43121 1311

 تير 45659 تير 45529 1312

 مرداد 47407 مرداد 47268 1313

 مرداد 49230 مرداد 49075 1314

 تير 51579 تير 51422 1315

 مرداد 54016 مرداد 53842 1311

     پاييز 

 مهر 32414 مهر 32310 1311

 مهر 34364 مهر 34254 1311

 مهر 34063 مهر 33964 1311

 مهر 36469 مهر 36356 1311

 مهر 38664 مهر 38545 1312

 مهر 39429 مهر 39301 1313

 مهر 40178 رمه 40042 1314

 مهر 42003 مهر 41855 1315

 مهر 44437 مهر 44281 1311

     زمستا  

 اسفند 29056 اسفند 28990 1311

 دی 27876 دی 27817 1311

 دی 29513 دی 29470 1311

 اسفند 30656 اسفند 30599 1311

 دی 32635 دی 32582 1312

 دی 32907 دی 32850 1313

 بهمن 33651 بهمن 33590 1314

 دی 34898 دی 34829 1315

 دی 36475 دی 36407 1311
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20000

30000

40000

50000

60000

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396

( درصد)

بهار تابستا  پا يز زمستا 

نمودار )21- 1( :  روند تغييرات فصلي اوج بار توا  توليد شده همزما  کل کشور

 
 

 هاي( : حداکثر بار مصرفي صنايع در روز حداکثر نياز مصرف شبكه سراسري به تفكيك شرکت1-171جدول )

 )مگاوات(                                               1811-16هاي طي سالاي برق منطقه                                                               

 نام شرکت
 روز حداکثر پيك سال

 صنايع
81/5/11 22/4/11 12/5/11 24/5/11 26/4/12 4/5/18 21/4/14 81/4/15 1/5/16 

 30 28 27 2 6 25 23 مس سونگون آذربايجان
(1)

-55 30 

 اصفهان 

 179 189 178 155 190 178 185 166 179 ذوب آهن 

 846 748 683 638 612 708 492 207 775 فوالد مبارکه 

 70 155 49 22 149 103 131 94 101 فوالد سبا 

 باختر 

 55 25 18 26 29 34 41 59 56 ازنا 

 295 337 311 264 331 322 316 329 316 ایرالکو

 - 80 51 74 32 7 23 3 3 فوالد ویان

 175 101 86 100 88 94 70 79 78 والد ف خراسان 

 خوزستان 

 494 491 518 289 332 440 578 135 367 صنایع فوالد

 96 100 163 105 127 166 99 120 161 نورد اهواز 

 NGL 7 7 11 1 5 6 26 6 5 6999گازمایع 

 9 8 8 9 11 10 10 16 6 فوالد اکسين  

 3 3 3 - - - - - -  زنجان

 - 34 32 33 31 30 27 32 30 يليس  فروس سمنان 

 13 13 17 13 - 6 - - - پليمر کرمانشاه   غرب

 فارس 

 NGL 18 12 1 12 24 3 1 24 28 6699گازمایع 

 259 231 141 113 64 57 55 44 - پارس جنوبی

 10 127 16 10 14 - - - - ذوب آهن کوار 

 كرمان 
 67 161 139 137 156 177 133 196 172 سرچشمه 

 159 136 103 68 75 58 50 20 26 گل گهر  

 هرمزگان 
 231 38 126 - - - - - - فوالد هرمزگان

 325 325 366 353 345 329 322 237 221 المهدی 

 يزد 
 31 39 174 190 125 155 77 157 110 چادر ملو 

 104 41 96 25 65 8 - - - فوالد ارفع 

 429 223 - - - - - - - ساير صنايع بزرگ

 3913 3580 3335 2661 2832 2897 2627 1938 2649 جمع صنايع

 مگاوات به شبکه.  00تزریق ( 6
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اي و صنايع در روز  هاي برق منطقه( :  حداکثر بار مصرفي همزما  کل کشور به تفكيك شرکت1-171جدول )

 1811-16هاي  حداکثر نياز مصرف شبكه طي سال

 )مگاوات(

 نام مناطق
1811 

 ()مرداد

1811 

 )تير(

1811 

 )مرداد(

1811 

 )مرداد(

1812 

 )تير(

1818 

 )مرداد(

1814 

 )تير(

1815 

 )تير(

1816 

 )تير(

 2963 2911 2704 2554 2432 2300 2236 2250 2128 آذربايجان 

 3516 3414 3343 3158 3204 2839 2869 2819 2601 اصفهان 

 2371 2412 2177 2393 2234 2031 2136 2114 2077 باختر

 9845 9324 9007 8638 8244 7471 7491 7223 6779 تهران

 3233 3290 3106 3040 2834 2670 2773 2677 2569 خراسان 

 7670 7125 6645 6665 6446 5950 6181 5739 5471 خوزستان 

 1427 1416 1248 1142 1207 1074 1065 1038 972 زنجان 

 451 436 428 419 421 399 346 370 349 سمنان 

 1295 1199 1184 1090 1022 972 944 882 882 سيستان و بلوچستان 

 1563 1518 1405 1414 1326 1307 1199 1273 1280 غرب 

 4706 4430 4270 4214 4066 3700 3488 3301 3244 فارس

 1849 1830 1762 1711 1627 1474 1418 1362 1323 كرمان 

 160 145 131 127 121 113 107 101 96 كيش

 1473 1389 1461 1197 1221 1221 1215 1117 818 گيالن

 3815 3431 3369 2962 2701 2971 2921 2463 1643 مازندران 

 2273 2151 2119 2131 2049 1941 1788 1623 1588 هرمزگان 

 892 926 772 692 738 698 676 629 581 يزد

 3913 3580 3333 2659 2831 2896 2628 1938 2649 صنايع 

 53414 50926 48464 46206 44724 42027 41481 38919 37050 کل کشور 

 

                                        هاي مختلف مصرف کننده    ( : متوسط بهاي برق در بخش1-111جدول )

 ساعت()ريال / کیلووات 

(1)کل  ساير مصارف صنعتي کشاورزي عمومي خانگي سال
 

1311 129.0 152.0 21.0 206.0 501.0 165.0 

1311 142.3 226.5 46.8 263.6 599.1 208.7 

1311 334.8 501.6 125.7 441.9 1275.3 409.5 

1311 337.5 491.0 131.1 427.5 1339.5 407.0 

1312 346.8 516.3 133.4 442.6 1342.2 418.5 

1313 439.4 617.6 177.9 542.6 1664.0 525.6 

1314 504.7 717.6 195.5 633.2 2046.8 614.7 

1315 538.4 765.4 208.5 675.4 2183.2 662.0 

1311 555.2 789.4 215.1 696.5 2251.5 682.7 

 باشد. ( این ستون متوسط وزنی تعرفه برق می6
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 خصوصيهاي قابل احداث توسط بخش ريزي شده نيروگاه( : ظرفيت برنامه1-111جدول )
(مگاوات)  

 اي  برق منطقه وع نيروگاه ن نام نيروگاه 
 ريزي شده سال و ميزا  ظرفيت برنامه

 جمع 1411 1811 1811 1817

 پاسارگاد قشم  

 چرخه ترکيبی

 484 - 160 324 - هرمزگان 

 460 - - 153 307 مازندران  )راندمان باال(غرب مازندران 

 484 - 160 324 - لرستان  خرم آباد 

 849 - 235 307 307 کرمانشاه  دمان باال()رانداالهو )كرمانشاه( 

 160 - - 160 - کرمان  گل گهر سيرجان

 490 - 180 310 - آذربایجان شرقی  هريس

 112 - - 36 76 آذربایجان غربی  ماكو  

 235 - - 75 160 هرمزگان  هرمز

 307 307 - - - فارس  المرد 

 307 307 - - - خراسان رضوی  )راندمان باال(سبزوار 

 304 304 - - - خوزستان  )راندمان باال( OTCدزفول 

 307 307 - - - زنجان  )راندمان باال( 2زنجان  –آريان 

 310 310 - - - خوزستان  آبادان )راندمان باال(

 308 308 - - - هرمزگان  نما  

 307 307 - - - کهگيلویه و بویراحمد دهدشت )راندمان باال(

 324 324 - - - سيستان و بلوچستان زاهدان 

 480 - - - 480 بوشهر  LNGايران 

 451 144 307 - - آذربایجان ارس

 484 - - 322 162 خوزستان  غرب كارون  

 320 - - 160 160 تهران پرند 

 480 - - 160 320 فارس  جهرم

 480 - 320 160 - آذربایجان غربی  اروميه

 480 - - 320 160 اردبيل سبالن  

 345 - 345 - - تهران  رودشور

 160 - - 160 - سيستان و بلوچستان چابهار 

 160 - - - 160 اصفهان  كاشان  

 480 - - 320 160 رضوی  خراسان فردوسی 

 480 - - 320 160 بوشهر  عسلويه  

 160 160 - - - سمنان  سمنان  

 320 320 - - - زنجان  سلطانيه  

 320 320 - - - کرمانشاه  زاگرس 

 320 320 - - - گلستان  گلستان )علی آباد(   

 3280 960 960 960 400 مناطق مختلف تجدیدپذیر تجديدپذير 

 800 200 200 200 200 مناطق مختلف CHP , DG توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارت 

 15748 4898 2867 4771 3212  - جمع
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 به تفکیک نوع زغال و مالکیت معدنسنگ زغال میادین  -

 سنگ زغالقطعي ذخایر   -

 سنگاکتشاف و تجهیز معادن زغالهای در حال طرح  -

 سنگ لزغاتولید استخراج و   -

 و محصوالت حاصل از آنسنگ واردات و صادرات انواع زغال  -

 مصرف زغال سنگ   -

  سنگتولید و فروش محصوالت حاصل از زغال  -

 سنگمتوسط قیمت فروش و قیمت تمام شده زغال  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سنگزغالجداول   -6-11-1
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 1816و نوع مالكيت در سال  ها سنگ کشور به تفكيك استا ( : تعداد معاد  زغال1-112جدول )

 استا 
 نوع مالكيت تعداد معاد 

 جمع
 تعاوني خصوصي دولتي  در حال تجهيز غيرفعال  فعال 

 13 - 13 - - 13 - آذربايجان شرقی

 3 - 3 - - 3 - آذربايجان غربی 

 2 1 1 - - 2 - البرز

 2 - 2 - - 2 - هرانت

 29 3 19 7 - 10 19 خراسان جنوبی

 4 1 3 - - - 4 خراسان رضوی 

 1 - 1 - - 1 - خراسان شمالی 

 54 3 47 4 - 25 29 سمنان

 27 - 26 1 1 10 16 كرمان

 16 1 15 - - 6 10 گلستان

 2 - 1 1 - 2 - گيالن

 50 7 42 1 3 27 20 مازندران

 200 16 170 14 0 101 78 جمع

 

                                                                  1816شو و حرارتي در سال  سنگ کشور به تفكيك کك( : تعداد معاد  و ميزا  ذخاير قطعي زغال1-118جدول )

 استا 
 ميزا  ذخاير قطعي )هزار تن( تعداد معاد 

 جمع (1)تفكيك نشده يحرارت کك شو جمع (1)تفكيك نشده حرارتي کك شو

 1283.9 367.3 364.2 552.4 13 1 5 7 آذربايجان شرقی

 210.0 - - 210.0 3 - - 3 آذربايجان غربی 

 63.0 - - 63.0 2 - - 2 البرز

 42.0 - - 42.0 2 - - 2 تهران

 868226.9 - 251661.9 616565.0 29 - 13 16 خراسان جنوبی 

 554.8 - 58.0 496.8 4 - 1 3 خراسان رضوی

 60.0 - 60.0 - 1 - 1 - خراسان شمالی 

 14617.4 417.8 131.1 14068.5 54 7 6 41 سمنان

 88586.5 - 1230.6 87355.9 27 - 4 23 كرمان

 12364.7 1634.0 - 10730.7 16 2 - 14 گلستان

 1421.0 1126.0 - 295.0 2 1 - 1 گيالن

 155360.1 - 3333.2 152026.9 50 - 33 17 مازندران

 1142790.4 3545.1 256838.9 882406.3 200 11 60 127 جمع

 ( معادنی هستند که دارای دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتی هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفکيک نيست. 6
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  1816ها در سال  سنگ کشور به تفكيك استا ( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال1-114جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي کك شو

          استا  آذربايجا  شرقي 

 - 1 - - 1 - - - 1 مين باشی حصار

 - 1 - - 1 - 1 - -  1خطب 

 - 1 - - 1 - - - 1 چالی 

 - 1 - - 1 - - 1 - كاغلو گوزلو

 - 1 - - 1 - - 1 - قره داغلی

 - 1 - - 1 - - - 1 خرما زرد 

 - 1 - - 1 - - - 1 پير سقا 

 - 1 - - 1 - - 1 - قزل قلعه 

 - 1 - - 1 - - 1 - اسكانلو كليبر

 - 1 - - 1 - - 1 - قوش قيه سی

 - 1 - - 1 - - - 1 2خطب 

 - 1 - - 1 - - - 1 امير مراغه

 - 1 - - 1 - - - 1 گويدرق

 - 13 - - 13 - 1 5 7 جمع 

          استا  آذربايجا  غربي

 - 1 - - 1 - - - 1 يلكلوی مياندوآب

 - 1 - - 1 - - - 1 قطار مياندوآب

 - 1 - - 1 - - - 1 قوزلوی شاهيندژ

 - 3 - - 3 - - - 3 جمع 

          استا  البرز 

 1 - - - 1 - - - 1 هيو و اسكنان 

 - 1 - - 1 - - - 1 شلمزار 

 1 1 - - 2 - - - 2  جمع 

          استا  تهرا  

 - 1 - - 1 - - - 1 كولك دره 

 - 1 - - 1 - - - 1 الر و تيرك 

 - 2 - - 2 - - - 2 جمع 

          استا  خراسا  جنوبي 

 - - 1 - - 1 - - 1 طبس  1پروده 

 - - 1 - 1 - - - 1 3پروده 

 1 - - - - 1 - 1 - شرقی  مزينوی

 - 1 - - - 1 - - 1 5پروده 

 - 1 - - - 1 - - 1 شمالی  2پروده 

 - 1 - - - 1 - - 1 شمالی 3پروده 

 1 - - - - 1 - 1 - مزينوی غربی طبس
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 ..ادامه .1816ها در سال  سنگ کشور به تفكيك استا ( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال1-114جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي کك شو

 - 1 - - - 1 - - 1 تخت زيتون 

 - 1 - - 1 - - - 1  1نايبند 

 - 1 - - 1 - - - 1  3نايبند 

 - 1 - - - 1 - - 1 تخت نادر طبس 

 - 1 - - 1 - - - 1  2 نايبند

 - 1 - - - 1 - 1 - كالشور 

 - 1 - - 1 - - - 1 قدير 

 - 1 - - - 1 - - 1 راطبی )يال شمالی(

 - 1 - - 1 - - 1 - جعفران 

 - 1 - - - 1 - - 1  1پروده 

 - 1 - - 1 - - 1 - كلشانه )عباس محمودی(

 - 1 - - 1 - - 1 - دهنه نمكی 

 1 - - - - 1 - 1 - مزرعه حسام 

 - - 1 - - 1 - - 1  2پروده 

 - - 1 - - 1 - - 1  4پروده 

 - - 1 - - 1 - - 1 پروده شرقی

 - - 1 - 1 - - 1 - حرارتی مزينوی طبس

 - - 1 - 1 - - 1 - كوچكعلی شمالی

 - 1 - - - 1 - 1 - 2كلشانه 

 - 1 - - - 1 - 1 - چاه رخنه

 - 1 - - - 1 - 1 -  )سنگواره(حرارتی صفار 

 - 1 - - - 1 - 1 - عباس آباد شمالی

 3 19 7 - 10 19 - 13 16 جمع

              استا  خراسا  رضوي 

 - 1 - - - 1 - - 1 آق دربند و ميانكوهی

 - 1 - - - 1 - - 1 كيميا كك شو 

 1 - - - - 1 - 1 - گلبانو 

 - 1 - - - 1 - - 1 يكه توت صالح آباد

 1 3 - - - 4 - 1 3  جمع 

          استا  خراسا  شمالي 

 - 1 - - 1 - - 1 - سنگ اسفراين  زغال

 - 1 - - 1 - - 1 - جمع 

          استا  سمنا  
 - 1 - - 1 - 1 - - سرو 

 - 1 - - - 1 1 - - سالدره 

 - 1 - - - 1 - - 1 گانو

 - 1 - - - 1 - - 1 چهارده كالته 

 - 1 - - - 1 - - 1 آبرندان 

 - 1 - - - 1 1 - - دنبو 

 - 1 - - 1 - - - 1 سياه پرسرخده

 - 1 - - - 1 - - 1 طالو 
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 ...ادامه 1816ها در سال  سنگ کشور به تفكيك استا ( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال1-114جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)فكيك نشدهت حرارتي کك شو

 - 1 - - 1 - - - 1 ريزچال 

 - - 1 - - 1 - - 1 بزرگ طزره

 - 1 - - 1 - - - 1 باريكاب 

 - 1 - - 1 - - - 1 زونجن

 - 1 - - 1 - - - 1 سياه دره 

 - 1 - - 1 - - - 1 ارسك 

 - 1 - - - 1 - - 1 بادله كوه 

 - 1 - - - 1 - 1 - ندوست مهما

 - 1 - - 1 - 1 - - صبا 

 - 1 - - 1 - - - 1 منصور كوه 

 - 1 - - 1 - - - 1 حليم دره

 - 1 - - - 1 - - 1 مهماندويه شرقی

 - 1 - - - 1 - - 1 مهماندويه غربی

 - 1 - - - 1 - - 1 رزمجای شرقی

 - 1 - - - 1 - - 1 رزمجای مركزی 

 - - 1 - - 1 - - 1 رزمجای غربی 

 - 1 - - - 1 - - 1 آبنما 

 - - 1 - - 1 - - 1 برناكی 

 - - 1 - - 1 - - 1 كالريز شرقی

 - 1 - - - 1 - - 1 كالريز مركزی

 - 1 - - - 1 - - 1 كالريز غربی

 - 1 - - - 1 - - 1 سفيد كوه

 - 1 - - - 1 - - 1 شادار 

 - 1 - - - 1 - - 1 تموزاع 

 - 1 - - - 1 - - 1 ن( ديباج )حالال

 - 1 - - - 1 1 - - زرتنگه 

 - 1 - - - 1 1 - - آبخيزان 

 - 1 - - 1 - - 1 - بيدك 

 - 1 - - 1 - - - 1 پريخان 

 1 - - - 1 - - - 1 تاش 

 1 - - - 1 - - 1 - آبشار ميقان 

 - 1 - - - 1 - - 1 وجمنو 

 - 1 - - 1 - - - 1 حقعلی 

 - 1 - - 1 - - - 1 ابر

 1 - - - - 1 - - 1 دهمالی شرقی

 - 1 - - - 1 1 - - سرآسياب 

 - 1 - - 1 - - 1 - فوالد محله 

 - 1 - - 1 - - 1 - آريا 

 - 1 - - 1 - - 1 - خوريه چاشم 

 - 1 - - - 1 - - 1 نمكه

 - 1 - - 1 - - - 1 بشم چشمه

 - 1 - - 1 - - - 1 پريا 
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 ...ادامه 1816ها در سال  سنگ کشور به تفكيك استا نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال ( : وضعيت معاد  و1-114جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي کك شو

 - 1 - - 1 - - - 1 تاش كوه

 - 1 - - 1 - - - 1 خانه نگهدار

 - 1 - - 1 - - - 1 گلسنگ كوير

 - 1 - - 1 - - - 1 دانسريت

 3 47 4 - 25 29 7 6 41  جمع 

          استا  کرما  

 - 1 - - - 1 - - 1 همكار
 - 1 - - - 1 - - 1 اشكلی

 - 1 - - 1 - - - 1 داربيدخون
 - 1 - - 1 - - - 1 حتكن

 - 1 - - 1 - - 1 - باب هوتك
 - 1 - - - 1 - - 1 چشمه پودنه

 - 1 - - - 1 - - 1 هشونی
 - 1 - - - 1 - - 1 هجدك
 - 1 - - - 1 - - 1 گلتوك
 - 1 - - 1 - - - 1 كمسار

 - 1 - - - 1 - - 1 باب شگون
 - 1 - - - 1 - - 1 سراپرده شرقی

 - 1 - - - 1 - - 1 اسد آباد
 - 1 - - - 1 - - 1 باب نيزو

 - 1 - - - 1 - - 1 پابدانای اصلی
 - 1 - - - 1 - - 1 پابدانای جنوبی 

 - 1 - - - 1 - 1 - آب نيل جنوبی
 - - 1 1 - - - - 1 (2و  1خمرود )

 - 1 - - - 1 - - 1 هشونی جنوبی 
 - 1 - - - 1 - 1 - نيزار

 - 1 - - 1 - - 1 - بوج حرارتی
 - 1 - - - 1 - - 1 هشونی غربی

 - 1 - - 1 - - - 1 درسپيد
 - 1 - - 1 - - - 1 ويهچنار

 - 1 - - 1 - - - 1 هجگونيه
 - 1 - - 1 - - - 1 سراپرده جنوبی

 - 1 - - 1 - - - 1 تيتونيه
 - 26 1 1 10 16 - 4 23 جمع

          استا  گلستا  

 - 1 - - - 1 - - 1 رضی 

 - 1 - - - 1 - - 1 شرق كالت 

 1 - - - 1 - - - 1 نرگس چال 

 - 1 - - 1 - - - 1 جوزچال

 - 1 - - - 1 - - 1 زمستان يورت 

 - 1 - - - 1 - - 1 ملچ آرام تحتانی 

 - 1 - - - 1 - - 1 ملچ آرام فوقانی 
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 ...ادامه 1816ها در سال  سنگ کشور به تفكيك استا ( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال1-114جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  د وضعيت مع سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي کك شو

 - 1 - - - 1 - - 1 2جوزچال 

 - 1 - - - 1 - - 1 غرب كالت 

 - 1 - - - 1 - - 1 تخت 

 - 1 - - 1 - - - 1 2وطن 

 - 1 - - 1 - - - 1 دوآب 

 - 1 - - - 1 1 - - قشالق

 - 1 - - - 1 1 - -  چشمه ساران

 - 1 - - 1 - - - 1 سياه مرز كوه 

 - 1 - - 1 - - - 1 فارسيان 

 1 15 - - 6 10 2 - 14  جمع 

          استا  گيال  

 - - 1 - 1 - - - 1 سنگرود 

 - 1 - - 1 - 1 - - آغوزبن 

 - 1 1 - 2 - 1 - 1  جمع 

              استا  مازندرا  

 - 1 - - 1 - - 1 - وار آمل شريف آباد اندر

 - 1 - - 1 - - 1 - آخوانا

 1 - - - 1 - - 1 - آفنه سر

 - 1 - - - 1 - 1 - بيگ سی 

 - 1 - - 1 - - 1 - شاه موزی بن 

 1 - - - 1 - - 1 - شوكا شور 

 1 - - - 1 - - 1 - كرسنگ 

 1 - - - 1 - - 1 - لهاش

 - 1 - - 1 - - 1 - (2سورت اروست كياسر )

 - 1 - - 1 - - 1 - اسك 

 - 1 - - - 1 - - 1 پاك )انجير تنگه(

 - 1 - - - 1 - - 1 تاريك دره 

 - 1 - - - 1 - - 1 كارمزد

 - 1 - - - 1 - - 1 كارسنگ 

 - 1 - 1 - - - - 1 گليران 

 - 1 - - 1 - - 1 - تنگه زغال غربی 

 - 1 - - - 1 - 1 - طارم لو 

 - 1 - - 1 - - - 1 قله نور

 - 1 - 1 - - - 1 - گلندرود 

 - - 1 1 - - - - 1 فيلنسوم كردآباد 

 - 1 - - - 1 - 1 - 2واز پايين 

 - 1 - - - 1 - 1 - تنگه زغال شرقی

 - 1 - - 1 - - - 1 كليك و ياسل

 - 1 - - - 1 - 1 - ماهان 
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 ...ادامه 1816ها در سال  کشور به تفكيك استا  سنگ( : وضعيت معاد  و نوع مالكيت هر يك از معاد  زغال1-114جدول )

 نام معد 
 نوع مالكيت  وضعيت معد  سنگ نوع زغال

 تعاوني خصوصي دولتي در حال تجهيز غيرفعال فعال (1)تفكيك نشده حرارتي کك شو

 - 1 - - - 1 - 1 - تنگه الويج 

 - 1 - - 1 - - - 1 اروست شرقی

 - 1 - - - 1 - - 1 كياسر

 - 1 - - - 1 - - 1  سنام

 - 1 - - 1 - - 1 - ديوا

 - 1 - - 1 - - - 1 اروست 

 - 1 - - 1 - - - 1 (1تاش )

 - 1 - - 1 - - 1 - ازارسی

 - 1 - - 1 - - - 1 سنگ چشمه 

 1 - - - - 1 - 1 - شهرچال 

 1 - - - - 1 - 1 - سنگ درگاه 

 - 1 - - 1 - - 1 - بشيره و كله سر

 - 1 - - 1 - - 1 - اروست غربی 

 - 1 - - - 1 - - 1 شير دره سوادكوه

 - 1 - - - 1 - 1 - پشتكوه برد

 1 - - - 1 - - 1 - راش نور -1واز پايين 

 - 1 - - 1 - - 1 - چمر دره 

 - 1 - - - 1 - - 1 چل 

 - 1 - - - 1 - 1 - الويج انارستاق 

 - 1 - - - 1 - 1 - نهر رودبار كجور 

 - 1 - - 1 - - 1 - مستان خصيل باغ چ

 - 1 - - - 1 - - 1 يوش بلده

 - 1 - - 1 - - 1 - جركوه چمستان 

 - 1 - - 1 - - 1 - كندلو

 - 1 - - 1 - - 1 - گلندرود شرقی

 - 1 - - 1 - - 1 - نياليبمرد كسچنگ 

 7 42 1 3 27 20 - 33 17  جمع 

 16 170 10 0 101 78 11 60 127 کل کشور

  مالحظات:
 یارائه شده از سو فی. الزم به ذکر است بر اساس تعارگردنديم یبند ميتقس زيفعال و در حال تجهريبه سه گروه فعال، غ تيمعادن کشور از لحاظ فعال

تحت کشور که  عالف از معادن یوجود برخ نیا باشند. با یپروانه بهره بردار یکه دارا گرددياطالق م یوزارت صنعت، معدن و تجارت، معادن فعال به معادن
زغال سنگ حمل شده از معدن به عنوان استخراج  زانيکشور، م یهااز استان یدر آمار برخ نيزغال سنگ ندارند. همچن ديهستند، لزوماً تول یبهره بردار

امکان وجود دارد  نیخارج گردد. لذا ا معدن زا یآت یهااز زغال سنگ استخراج شده در هر سال، در سال یممکن است مقدار نی. بنابراشوديساالنه اعالم م
داشته  ديتول زيفعال نريمعدن غ کیکه به نظر برسد که  شودیسبب م یامر گاه نیحمل شود. ا گریو در سال د ديتول یاز زغال سنگ در سال یزانيکه م

 باشد.یزغال حمل شده در آن سال م انگريدر اصل ب د،يتول زانيم یگاه کهياست. در حال
 ی هستند که دارای دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتی هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفکيک نيست.( معادن6
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 شويي ايرا   هاي کك سازي و زغال سنگ و کارخانههاي اکتشافي و تجهيز معاد  زغال( : طرح1-115جدول )

  1816در سال 

 هدف طرح عنوا  طرح
سال 

 شروع 

 سال

 برداريبهره  

 (1)نه عملكرد هزي

 )ميليارد ريال(

پيشرفت 

 فيزيكي

 )درصد(

      هاي اکتشافي در دست اجرا: طرح

 90 ● 1395 1392 سنگ کک شو اکتشاف زغال (2) گردنه سر و سفيد ريز

 ● 16.3 ● 1392 ● (2) 1چشمه گز 

 ● 18.0 ● 1392 ● (2) 2چشمه گز 

 70 ● 1395 1393 سنگ حرارتی اکتشاف زغال (2) مزينو

(2)كوچكعلی جنوبی  2ك بلو
 " 1393 1395 ● 70 

 30 2.0 ● 1075 " آبنيل شمالی

 دره گر شمالی 
 3 1.0 ● 1395 سنگ حرارتی اکتشاف زغال
سنگ کک شو و  اکتشاف زغال

 حرارتی

1395 ● 0.5 30 

 25 0.5 ● 1395 سنگ کک شو اکتشاف زغال گدار شمالی 
 3 1.0 ● 1395 " مدبون

 25 0.5 ● 1396 سنگ حرارتی ف زغالاکتشا آبنيل جنوبی 
 25 1.5 ● 1396 " پابدانای شرقی

 00 0.5 ● 1395 " باداموئيه 

 اكتشاف در محدوده طبس
در انتظار صدور  193.7 ● 1392 سنگاکتشافات زغال

 گواهی کشف

 سنگ در پهنه البرز مركزیاكتشاف زغال
در انتظار صدور  82.3 ● 1392 "

 پروانه اکتشاف

شويي احداث  جات کك سازي و زغالکارخان

 شده و در حال اجرا: 

    
 

هزار تن  909توليد ساليانه  شويی سواد كوه احداث كارخانه زغال
 شوسنگ ککزغال

1392 1396 55 100 

 شويی طبساحداث كارخانه زغال
هزار تن  009توليد ساليانه 

 شوسنگ ککزغال
1393 1397 750 49.9 

 لسنگ پابدانازغا یكارخانه فرآور
هزار تن  009توليد ساليانه 

 شوسنگ ککزغال
● ● ● ● 

سنگ و احداث طرح تجهيز معاد  زغال

 کارخانجات کك سازي در دست اجرا: 

     

+ تا  2411بازنگری طرح افق زير تراز 

 قابل كار معدن پابدانا یافق اكتشاف نيآخر

 5.0 20 ● 1385 سنگ کک شو اکتشاف زغال

+ تا 2411تراز  ريح افق زطر یبازنگر

 یقابل كار معدن هشون یافق اكتشاف نيآخر

سنگ حرارتی و  اکتشاف زغال
 کک شو

1385 ● 43 25.0 

معدن  21تجهيز و مكانيزه نمودن تونل 

 همكار

 ● 45 ● 1392 شوتوليد زغال سنگ کک

 تجهيز و مكانيزه نمودن معدن باب نيزو

در حال بررسی  ● - - "

و مطالعه شرکت 

 رمایه گذاری س
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 شويي ايرا   هاي کك سازي و زغال سنگ و کارخانههاي اکتشافي و تجهيز معاد  زغال( : طرح1-115جدول )

 ... ادامه 1816در سال 

 سال شروع  هدف طرح عنوا  طرح
 سال

 برداريبهره  

 (1)عملكرد هزينه 

 )ميليارد ريال(

پيشرفت 

 فيزيكي

 )درصد(

 جنوبیراه اندازی معدن سراپرده 

به صورت روباز  ● ● 1396 شوتوليد زغال سنگ کک

در حال فعاليت 

 است

 راه اندازی معدن سراپرده غربی
در حال انتخاب  ●    ● 1396 "

 پيمانکاراستخراج

پروده  4آماده سازی و تجهيز بلوك 

 طبس  4

 100به عهده سرمایه گذار  1396   1393 استخراج زغال سنگ

 40 949.7 1398 1394 " ود طرح تجهيز معادن خمر

پروژه طراحی، آماده سازی و تجهيز 

يال شمالی، پروده  1و  3، 1های زون

پروده  4مركزی و بخشی از زون 

 (2)طبس 

 75 ● 1395 1393 سنگاستخراج زغال

 95.0 ● 1395 1383 ● (2)طبس یكارخانه كك ساز

سواد كوه )البرز  یكارخانه كك ساز

 (2) (یمركز

هزار تن  999يانه توليد سال

 60کک متالورژی و 

 مگاوات برق

1392 1395 451.8 50.0 

 باشد. یم 6931سال  انیطرح تا پا یاز ابتدا نهیعملکرد هز( 6
 دفتر قرار نگرفته و به روز نشده است. نیا اريدر اخت 6931طرح در سال  نی( اطالعات ا6
  باشند.  مقادیر در دسترس نمی 

 

  1816 سنگ و نوع مالكيت معد  در سالها، نوع زغال سنگ به تفكيك استا   استخراج از معاد  زغال( : ميزا1-116جدول )
 )هزار تن(

 نام استا  
 نوع مالكيت  سنگ نوع زغال

 جمع 
 تعاوني خصوصي دولتي  (1)تفكيك نشده  حرارتي  کك شو 

 - - - - - - - آذربايجان شرقی

 - - - - - - - آذربايجان غربی 

 - - - - - - - البرز

 - - - - - - - تهران 

 2054.6 29.3 864.7 1160.5 - 246.7 1807.9 خراسان جنوبی  

 10.8 - 10.8 - - - 10.8 خراسان رضوی  

 - - - - - - - خراسان شمالی  

 205.0 0.7 52.0 152.3 9.8 0.3 194.9 سمنان  

 884.3 - 884.3 - - 32.2 852.1 كرمان  

 139.1 - 139.1 - 18.0 - 121.1 گلستان  

 - - - - - - - گيالن  

 193.3 13.3 180.0 - - 45.1 148.2 مازندران 

 3486.9 43.3 2130.9 1312.8 27.8 324.3 3134.9 جمع  

 ( معادنی هستند که دارای دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتی هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفکيک نيست.6
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           1816ها در سال   ا تسنگ کشور به تفكيك اس : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال( 1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 حرارتي کك شو
 تفكيك 
 (1)نشده

 حرارتي کك شو  جمع
 تفكيك 
 (1)نشده

 جمع

         استا  آذربايجا  شرقي 

 - - - - 44.0 - - 44.0 حصار مين باشی

 - - - - 367.3 367.3 - -  1خطب 

 - - - - 30.0 - - 30.0 چالی 

 - - - - 50.0 - 50.0 - كاغلو گوزلو

 - - - - 70.9 - 70.9 - قره داغلی

 - - - - 87.5 - - 87.5 خرما زرد 

 - - - - 50.6 - - 50.6 پير سقا 

 - - - - 18.2 - 18.2 - قزل قلعه 

 - - - - 85.6 - 85.6 - اسكانلو كليبر

 - - - - 139.5 - 139.5 - قوش قيه سی

 - - - - 28.0 - - 28.0 2خطب 

 - - - - 12.3 - - 12.3 امير مراغه

 - - - - 300.0 - - 300.0 گويدرق

 - - - - 1283.9 367.3 364.2 552.4 جمع 

         استا  آذربايجا  غربي

 - - - - 10.0 - - 10.0 يلكلوی مياندوآب 

 - - - - 64.0 - - 64.0 قطار مياندوآب 

 - - - - 136.0 - - 136.0 قوزلوی شاهيندژ

 - - - - 210.0 - - 210.0 جمع 

         استا  البرز 

 - - - - 53.0 - - 53.0 هيو و اسكنان 

 - - - - 10.0 - - 10.0 شلمزار 

 - - - - 63.0 - - 63.0 جمع 

         ا  استا  تهر

 - - - - 12.0 - - 12.0 كولك دره

 - - - - 30.0 - - 30.0 الر و تيرك 

 - - - - 42.0 - - 42.0  جمع 

         استا  خراسا  جنوبي 

 1160511.0 - - 1160511.0 63817.0 - - 63817.0 طبس  1پروده 

 - - - - 80424.0 - - 80424.0 3پروده 

 7330.0 - 7330.0 - 819.0 - 819.0 - مزينوی شرقی 

 286740.0 - - 286740.0 8133.3 - - 8133.3 5پروده 

 87793.0 - - 87793.0 2121.2 - - 2121.2 شمالی  2پروده 

 81610.0 - - 81610.0 1090.0 - - 1090.0 شمالی 3پروده 

 17550.0 - 17550.0 - 190.1 - 190.1 - مزينوی غربی طبس

 70130.0 - - 70130.0 396.0 - - 396.0 تخت زيتون 
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           ... ادامه 1816ها در سال   سنگ کشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 حرارتي کك شو
 تفكيك 
 (1)نشده

 حرارتي کك شو  جمع
 تفكيك 
 (1)هنشد

 جمع

 2066.0 - - 2066.0 240.0 - - 240.0  1نايبند 

 - - - - 200.0 - - 200.0  3نايبند 

 - - - - 87.0 - - 87.0 تخت نادر طبس 

 - - - - 230.0 - - 230.0  2نايبند 

 36940.0 - 36940.0 - 247.0 - 247.0 - كالشور 

 - - - - 250.0 - - 250.0 قدير 

 20506.0 - - 20506.0 810.9 - - 810.9 راطبی )يال شمالی(

 - - - - 30.0 - 30.0 - جعفران 

 98535.0 - - 98535.0 1366.8 - - 1366.8  1پروده 

 - - - - 33.2 - 33.2 - كلشانه )عباس محمودی(

 - - - - 6.7 - 6.7 - دهنه نمكی 

 4450.0 - 4450.0 - 156.8 - 156.8 - مزرعه حسام 

 - - - - 28276.0 - - 28276.0  2پروده 

 - - - - 252032.0 - - 252032.0  4پروده 

 - - - - 177091.0 - - 177091.0 پروده شرقی

 - - - - 209600.0 - 209600.0 - حرارتی مزينوی طبس 

 - - - - 39500.0 - 39500.0 - كوچكعلی شمالی 

 300.0 - 300.0 - 37.0 - 37.0 -  2كلشانه 

 156980.0 - 156980.0 - 492.0 - 492.0 - چاه رخنه

 23129.0 - 23129.0 - 250.0 - 250.0 - حرارتی صفار )سنگواره(

 - - - - 300.0 - 300.0 - عباس آباد شمالی

 2054570.0 - 246679.0 1807891.0 868226.9 - 251661.9 616565.0  جمع

         استا  خراسا  رضوي 

 10752.0 - - 10752.0 330.0 - - 330.0 آق دربند و ميانكوهی

 - - - - 132.0 - - 132.0 كيميا كك شو 

 - - - - 58.0 - 58.0 - گلبانو 

 - - - - 34.8 - - 34.8 يكه توت صالح آباد

 10752.0 - - 10752.0 554.8 - 58.0 496.8 جمع

         استا  خراسا  شمالي 

 - - - - 60.0 - 60.0 - سنگ اسفراين  زغال

 - - - - 60.0 - 60.0 - جمع 

         استا  سمنا  

 - - - - 23.5 23.5 - - سرو 

 1306.0 1306.0 - - 30.0 30.0 - - سالدره

 50.0 - - 50.0 50.0 - - 50.0 گانو

 1194.0 - - 1194.0 100.0 - - 100.0 چهارده كالته 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  292

 

           ... ادامه 1816ها در سال   سنگ کشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 حرارتي کك شو
 تفكيك 
 (1)نشده

 حرارتي کك شو  جمع
 تفكيك 
 (1)نشده

 جمع

 - - - - 5.0 - - 5.0 آبرندان 

 8000.0 8000.0 - - 320.0 320.0 - - دنبو 

 - - - 0.0 10.0 - - 10.0 سرخدهسياه پر

 95.0 - - 95.0 100.0 - - 100.0 طالو 

 - - - - 16.0 - - 16.0 ريزچال 

 28639.0 - - 28639.0 100.0 - - 100.0 بزرگ طزره

 - - - - 20.0 - - 20.0 باريكاب 

 - - - - 7.5 - - 7.5 زونجن

 - - - - 10.0 - - 10.0 سياه دره 

 - - - - 16.0 - - 16.0 ارسك 

 800.0 - - 800.0 70.0 - - 70.0 بادله كوه 

 300.0 - 300.0 - 8.0 - 8.0 - مهماندوست 

 - - - - 14.0 14.0 - - صبا 

 - - - - 5.0 - - 5.0 منصور كوه 

 - - - - 35.0 - - 35.0 حليم دره

 6118.0 - - 6118.0 200.0 - - 200.0 مهماندويه شرقی

 8600.0 - - 8600.0 300.0 - - 300.0 مهماندويه غربی

 2353.0 - - 2353.0 3600.0 - - 3600.0 رزمجای شرقی

 2580.0 - - 2580.0 2420.0 - - 2420.0 رزمجای مركزی 

 63262.0 - - 63262.0 1535.0 - - 1535.0 رزمجای غربی 

 4336.0 - - 4336.0 920.0 - - 920.0 آبنما 

 31520.0 - - 31520.0 2155.0 - - 2155.0 برناكی 

 28842.0 - - 28842.0 663.0 - - 663.0 كالريز شرقی

 5566.0 - - 5566.0 609.0 - - 609.0 كالريز مركزی 

 6125.0 - - 6125.0 506.3 - - 506.3 كالريز غربی

 1000.0 - - 1000.0 100.0 - - 100.0 سفيد كوه

 - - - - 8.3 - - 8.3 شادار 

 330.0 - - 330.0 20.0 - - 20.0 تموزاع 

 45.0 - - 45.0 5.0 - - 5.0 ديباج )حالالن( 

 - - - - 12.5 12.5 - - زرتنگه 

 200.0 200.0 - - 7.8 7.8 - - آبخيزان 

 - - - - 25.0 - 25.0 - بيدك 

 - - - - 25.0 - - 25.0 پريخان 

 - - - - 50.0 - - 50.0 تاش 

 - - - - 45.0 - 45.0 - آبشار ميقان 

 2600.0 - - 2600.0 220.0 - - 220.0 وجمنو 

 - - - - 50.0 - - 50.0 حقعلی 

 - - - - 12.5 - - 12.5 ابر

 700.0 - - 700.0 32.0 - - 32.0 دهمالی شرقی

 300.0 300.0 - - 10.0 10.0 - - سرآسياب 

 - - - - 35.0 - 35.0 - فوالد محله 

 - - - - 7.5 - 7.5 - آريا 

 - - - - 10.6 - 10.6 - خوريه چاشم
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           ... ادامه 1816ها در سال   سنگ کشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 حرارتي کك شو
 تفكيك 
 (1)نشده

 حرارتي کك شو  جمع
 تفكيك 
 (1)نشده

 جمع

 100.0 - - 100.0 16.0 - - 16.0 نمكه

 - - - - 12.0 - - 12.0 بشم چشمه

 - - - - 10.0 - - 10.0 پريا 

 - - - - 17.0 - - 17.0 تاش كوه

 - - - - 10.0 - - 10.0 خانه نگهدار

 - - - - 11.0 - - 11.0 گلسنگ كوير

 - - - - 17.0 - - 17.0 دانسريت

 204961.0 9806.0 300.0 194855.0 14617.4 417.8 131.1 14068.5  جمع 

            استا  کرما  

 128770.0 - - 128770.0 6970.4 - - 6970.4 همكار 

 3563.0 - - 3563.0 2162.9 - - 2162.9 اشكلی

 - - - - 4584.0 - - 4584.0 داربيدخون

 - - - - 720.0 - - 720.0 حتكن 

 - - -  80.0 - 80.0 - باب هوتك 

 80698.0 - - 80698.0 3527.0 - - 3527.0 مه پودنهچش

 116764.0 - - 116764.0 12140.6 - - 12140.6 هشونی 

 9216.0 - - 9216.0 817.0 - - 817.0 هجدك

 65052.0 - - 65052.0 2850.0 - - 2850.0 گلتوك 

 - - - - 37.1 - - 37.1 كمسار 

 56134.0 - - 56134.0 831.0 - - 831.0 باب شگون 

 66565.0 - - 66565.0 2086.0 - - 2086.0 سراپرده شرقی

 15395.0 - - 15395.0 54.4 - - 54.4 اسد آباد

 67369.0 - - 67369.0 1400.0 - - 1400.0 باب نيزو

 110091.0 - - 110091.0 6081.0 - - 6081.0 پابدانای اصلی 

 32500.0 - - 32500.0 1000.0 - - 1000.0 پابدانای جنوبی 

 30705.0 - 30705.0 - 865.6 - 865.6 - آب نيل جنوبی 

 - - - - 38000.0 - - 38000.0 (2و  1خمرود )

 90000.0 - - 90000.0 116.0 - - 116.0 هشونی جنوبی 

 1500.0 - 1500.0 - 135.0 - 135.0 - نيزار 

 - - - - 150.0 - 150.0 - بوج حرارتی

 10000.0 - - 10000.0 1700.0 - - 1700.0 هشونی غربی 

 - - - - 15.0 - - 15.0 درسپيد

 - - - - 14.0 - - 14.0 چنارويه

 - - - - 10.0 - - 10.0 هجگوئيه

 - - - - 2184.6 - - 2184.6 سراپرده جنوبی

 - - - - 55.0 - - 55.0 تيتونيه

 884322.0 - 32205.0 852117.0 88586.5 - 1230.6 87355.9 جمع

         استا  گلستا  

 5032.0 - - 5032.0 1100.0 - - 1100.0 رضی 

 3455.0 - - 3455.0 120.0 - - 120.0 شرق كالت 

 - - - - 75.0 - - 75.0 نرگس چال 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  295

 

           ... ادامه 1816ها در سال   سنگ کشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-117جدول )

 هزار تن() 

 نام معد  

 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 حرارتي کك شو
 تفكيك 

 (1)نشده
 حرارتي کك شو  جمع

 تفكيك 

 (1)نشده
 جمع

 - - - - 331.0 - - 331.0 جوزچال

 15455.0 - - 15455.0 1265.0 - - 1265.0 زمستان يورت 

 14346.0 - - 14346.0 2600.0 - - 2600.0 ملچ آرام تحتانی 

 9372.0 - - 9372.0 2500.0 - - 2500.0 لچ آرام فوقانی م

 4726.0 - - 4726.0 500.0 - - 500.0 2جوزچال 

 3456.0 - - 3456.0 160.0 - - 160.0 غرب كالت 

 65260.0 - - 65260.0 1600.0 - - 1600.0 تخت 

 - - - - 424.0 - - 424.0 2وطن 

 - - - - 11.7 - - 11.7 دوآب 

 7670.0 7670.0 - - 1477.0 1477.0 - - قشالق

 10297.0 10297.0 - - 157.0 157.0 - - چشمه ساران 

 - - - - 20.0 - - 20.0 سياه مرز كوه 

 - - - - 24.0 - - 24.0 فارسيان 

 139069.0 17967.0 - 121102.0 12364.7 1634.0 - 10730.7  جمع 

         استا  گيال  

 - - - - 295.0 - - 295.0 سنگرود 

 - - - - 1126.0 1126.0 - - آغوزبن 

 - - - - 1421.0 1126.0 - 295.0  جمع 

                 استا  مازندرا  

 - - - - 13.6 - 13.6 - شريف آباد اندروار آمل 

 - - - - 45.0 - 45.0 - آخوانا

 - - - - 65.0 - 65.0 - آفنه سر

 - - - - 60.0 - 60.0 - بيگ سی 

 - - - - 106.0 - 106.0 - موزی بن  شاه

 - - - - 100.0 - 100.0 - شوكا شور 

 - - - - 50.0 - 50.0 - كرسنگ 

 - - - - 24.0 - 24.0 - لهاش

 - - - - 35.0 - 35.0 - 2سورت اروست كياسر 

 - - - - 50.0 - 50.0 -  اسك 

 6619.0 - - 6619.0 420.0 - - 420.0 پاك )انجير تنگه(

 33846.0 - - 33846.0 480.0 - - 480.0 دره  تاريك

 43491.0 - - 43491.0 28000.0 - - 28000.0 كارمزد

 16962.0 - - 16962.0 42200.0 - - 42200.0 كارسنگ 

 25198.0 - - 25198.0 57900.0 - - 57900.0 گليران 

 - - - - 110.0 - 110.0 - تنگه زغال غربی 

 700.0 - 700.0 - 72.0 - 72.0 - طارم لو 
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           ... ادامه 1816ها در سال   سنگ کشور به تفكيك استا  ( : ميزا  ذخيره و استخراج واقعي هر يك از معاد  زغال1-117جدول )

 )هزار تن( 

 نام معد  
 ميزا  استخراج  ميزا  ذخيره 

 حرارتي کك شو
تفكيك 
 (1)نشده

 حرارتي کك شو  جمع
تفكيك 
 (1)نشده

 جمع

 - - - - 20.0 - - 20.0 نورقله 

 10810.0 - 10810.0 - 1500.0 - 1500.0 - گلندرود 

 - - - - 21600.0 - - 21600.0 فيلنسوم كردآباد 

 2472.0 - 2472.0 - 120.0 - 120.0 - 2واز پايين 

 4550.0 - 4550.0 - 67.0 - 67.0 - تنگه زغال شرقی

 - - - - 46.0 - - 46.0 كليك و ياسل

 5200.0 - 5200.0 - 162.0 - 162.0 -  ماهان

 4700.0 - 4700.0 - 45.0 - 45.0 - تنگه الويج 

 - - - - 59.1 - - 59.1 اروست شرقی

 19101.0 - - 19101.0 850.0 - - 850.0 كياسر

 1110.0 - - 1110.0 55.0 - - 55.0 سنام 

 - - - - 90.0 - 90.0 - ديوا

 - - - - 38.4 - - 38.4 اروست 

 - - - - 66.8 - - 66.8  1تاش 

 - - - - 15.0 - 15.0 - ازارسی

 - - - - 200.0 - - 200.0 سنگ چشمه 

 - - - - 79.0 - 79.0 - شهرچال 

 13250.0 - 13250.0 - 58.0 - 58.0 - سنگ درگاه 

 - - - - 14.0 - 14.0 - بشيره و كله سر

 - - - - 56.0 - 56.0 - اروست غربی 

 1250.0 - - 1250.0 30.0 - - 30.0 دكوهشير دره سوا

 - - - - 15.0 - 15.0 - پشتكوه برد

 - - - - 25.0 - 25.0 - راش نور -1واز پايين 

 - - - - 22.3 - 22.3 - چمر دره 

 611.0 - - 611.0 40.0 - - 40.0 چل 

 3400.0 - 3400.0 - 116.0 - 116.0 - انارستاق الويج 

 - - - - 57.8 - 57.8 - نهر رودبار كجور 

 - - - - 15.5 - 15.5 - خصيل باغ چمستان 

 - - - - 21.6 - - 21.6 يوش بلده

 - - - - 29.0 - 29.0 - جركوه چمستان 

 - - - - 15.0 - 15.0 - كندلو

 - - - - 31.0 - 31.0 - گلندرود شرقی

 - - - - 70.0 - 70.0 - نياليبمرد كسچنگ 

 193270.0 - 45082.0 148188.0 155360.1 - 3333.2 152026.9  جمع 

 3486944.0 27773.0 324266.0 3134905.0 1142790.4 3545.1 256838.9 882406.3 کل کشور

 ( معادنی هستند که دارای دو نوع زغال سنگ کک شو و حرارتی هستند، اما ميزان ذخيره آن قابل تفکيک نيست. 6
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 )هزار تن(                                                             1811-16هاي سنگ طي سالزغال( : ميزا  توليد کنسانتره 1-111جدول )

 جمع طبس البرز مرکزي البرز غربي البرز شرقي کرما  سال

1311 531.7 297.7 
(1) 

87.9 130.9 1048.2 

1311 488.6 290.5 
(1) 

85.1 125.9 990.2 

1311 416.5 235.2 
(1) 

94.6 325.9 1072.1 

1311 439.0 157.0 
(1) 

87.0 254.0 937.0 

1312 351.4 158.4 
(1) 

92.5 319.3 921.5 

1313 226.0 148.1 
(1) 

117.2 432.1 923.5 

1314 320.8 99.4 
(1) 

104.8 435.0 960.0 

1315 342.4 102.2 
(1) 

101.4 501.5 1047.5 

1311 392.2 132.4 
(1) 

105.7 570.1 1200.4 

سنگ استخراج شده جهت زغرال شرویی بره شراهرود و دیرزآب      با توجه به ميزان کم استخراج البرز غربی و عدم راه اندازی کارخانه زغال شویی آن، زغال( 6
 گردد.گردد و کنسانتره توليد شده در آمار آن مناطق درج میارسال می

 

 )تن(                                                                   (1)1816 سنگ در سال( : عملكرد ماهانه توليد کنسانتره زغال1-111جدول )

 جمع طبس  البرز مرکزي  البرز غربي البرز شرقي کرما   ماه

 82029 47263 5774 - 6796 22196 فروردين 

 98456 52065 6845 - 8060 31486 ارديبهشت

 99027 52366 8988 - 7173 30500 خرداد

 111723 58973 7603 - 10130 35017 رتي

 112772 52151 11412 - 14276 34933 مرداد

 117630 57699 11414 - 13318 35199 شهريور

 63371 11116 9156 - 11712 31387 مهر  

 83229 28101 8897 - 14234 31997 آبان  

 126796 70591 9640 - 12501 34064 آذر

 108687 55163 6889 - 10663 35972 دی 

 112267 54451 9908 - 11620 36288 بهمن

 84414 30147 9196 - 11957 33114 اسفند 

 1200401 570086 105722 - 132440 392153 عملكرد توليد 

 گردد. شو میسنگ کک( شامل عملکرد کنسانتره زغال6
 

  1811-16هاي ي سالهاي آ  در ايرا  طسنگ و فرآورده( : واردات و صادرات زغال1-111جدول )

 سال
 صادرات واردات 

 )ميليو  ريال(ارزش  )تن(مقدار  )ميليو  ريال(ارزش  )تن(مقدار 

1311 10496.9 137338.9 22096.4 7972.3 

1311 50532.2 135486.3 115081.1 46203.2 

1311 14316.4 17603.5 307888.3 148716.0 

1311 91284.8 499205.4 333358.5 264923.1 

1312 48319.4 228055.1 305330.3 363291.8 

1313 140032.6 812958.0 205016.2 219408.2 

1314 712155.3 3641589.5 182529.8 161768.2 

1315 360123.9 1851813.2 103597.8 715179.9 

1311 484260.7 4052945.6 120183.2 570529.4 
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سنگ و فرآورده  و محصوالت حاصل از آ  به تفكيك انواع زغالسنگ  ( : واردات و صادرات زغال1-111جدول )

 1816در سال 

 شرح 
 وز  

 )تن(

ارزش ريالي 

 )ميليو  ريال(

ارزش دالري 

 )هزار دالر(

    واردات: 

 1498.0 51186.6 9355.4 پيت ماس  

 229.3 7944.0 3174.7 ها به جز پيت ماس   ساير تورب

 1298.1 47456.8 3940.3 رها بدون ماده فرّا ساير آنتراسيت

 82148.3 2868051.8 345973.0 های بهم فشرده نشده كه در جای ديگری مذكور نباشد سنگ ساير زغال

 85173.8 2974639.2 362443.4 جمع  

 30884.4 1078306.3 121817.2 ها   ها و نيمه كك كك

 - - - های معدنی   سنگ و ساير قطران قطران حاصل از انواع زغال

 116058.2 4052945.6 484260.7 مع کل ج

    صادرات :  

 - - - پيت ماس  

 0.2 6.5 10.8 ها به جز پيت ماس   ساير تورب

 29.6 961.7 543.2 ها بدون ماده فرّار ساير آنتراسيت

 38.1 1348.7 513.6   سنگ تهيه شده باشد های جامد همانند كه از زغال سنگ و سوخت زغال قالبی، گلوله زغال

 1870.8 62494.6 67777.1 های بهم فشرده نشده كه در جای ديگری مذكور نباشد سنگ ساير زغال

 1938.7 64811.5 68844.6 جمع  

 13676.4 505717.9 51338.6 ها   ها و نيمه كك كك

 - - - های معدنی   سنگ و ساير قطران قطران حاصل از انواع زغال

 15615.1 570529.4 120183.2 جمع کل

 

 )هزار تن(              1811-16هاي  شو در واحدهاي کك سازي طي سال سنگ کك ( : مقدار مصرف زغال1-112جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح / سال

          ذوب آهن اصفها 

 279.5 407.3 455.7 202.9 113.7 4.5 34.9 10.3 77.1 مصرف از محل واردات 

 1330.0 967.1 722.4 868.6 658.0 160.1 395.9 668.3 942.8 رف از محل توليدات داخلی مص

 1609.5 1374.3 1178.0 1071.5 771.7 164.6 430.8 678.6 1020.0 جمع 

واحد كك سازی آق دربند 

 خراسان رضوی 

21.2 14.2 21.5 20.0 20.2 18.2 16.4 15.3 10.8 

واحدهای سنتی كك سازی 

 سمنان 

48.0 61.0 126.1 130.0 112.0 123.1 70.0 ● ● 

واحدهای سنتی كك سازی 

 آذربايجان شرقی

● 7.3 8.0 1.6 ● ● ● ● ● 

واحد كك سازی و پااليش 

 قطران زرند

348.0 449.0 477.7 447.4 447.1 390.6 352.8 244.0 124.1 

 1744.3 1633.6 1617.2 1603.3 1351.0 763.6 1064.0 1210.1 1437.1 جمع زغال سنگ مصرفي  

  باشند.مقادیر در دسترس نمی
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                                                                      1811-16هاي  ( : توليد و فروش کك در ايرا  طي سال1-118جدول )

 )هزار تن( 

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح / سال

          توليد: 

 1193.2 981.0 836.6 739.2 557.1 106.4 251.4 485.4 700.0 ذوب آهن اصفهان

 ● ● 42.0 61.5 56.0 65.0 63.0 30.5 24.0 واحدهای سنتی كك سازی سمنان

 4.6 8.1 8.1 6.9 7.8 8.5 8.8 4.9 9.4 واحدهای سنتی كك سازی آق دربند خراسان رضوی 

 ● ● ● ● ● 0.8 4.8 5.8 ● شرقیواحدهای سنتی كك سازی آذربايجان 

 84.0 167.0 249.0 273.3 343.9 345.9 362.4 323.2 246.6 (1)واحدهای كك سازی و پااليش قطران زرند 

 1281.7 1156.0 1135.7 1081.0 964.7 526.5 690.4 849.9 980.0 جمع توليد

          مصرف :  

          مصرف داخلی ذوب آهن اصفهان :

 1254.9 1188.1 1233.6 1494.5 1210.9 1015.9 1302.2 1212.0 1236.8 بلند  كوره  -

 227.8 183.7 223.3 255.0 220.8 186.7 197.4 131.3 127.5 آگلومراسيون  -

 7.0 5.1 5.0 5.8 3.6 0.4 3.4 4.0 3.3 فوالد سازی   -

 1489.8 1376.9 1461.9 1755.3 1435.3 1203.0 1503.0 1347.2 1367.6 جمع  -

          فروش ذوب آهن اصفهان :  

 - - - - - - - - 0.1 ريخته گری  -

 فوالد   -

51.3 55.5 86.2 61.9 69.0 120.8 80.1 70.7 174.6 

 فروآلياژ  -

 كارخانجات قند  -

 ساير  -

 174.6 70.7 80.1 120.8 69.0 61.9 86.2 55.5 51.3 جمع  -

 ● ● 42.0 61.3 56.0 65.0 63.0 30.5 24.0 روش واحدهای سنتی كك سازی سمنانف

فروش واحدهای ستنتی كتك ستازی آق دربنتد     

 خراسان رضوی
9.5 4.2 8.0 7.9 7.3 6.9 7.4 7.9 4.0 

 ● ● ● ● ● 0.8 4.8 5.8 ● فروش واحدهای سنتی كك سازی آذربايجان شرقی 

          :(  1)واحد كك سازی و پااليش قطران زرند 

 108.1 138.8 240.8 321.7 284.3 318.5 290.6 308.1 234.2 (2)فروش به ذوب آهن اصفهان   -

 3.5 12.8 9.6 13.9 31.7 29.3 11.0 18.3 6.4 فروش به ساير صنايع   -

 3.5 12.8 9.6 13.9 31.7 29.3 11.0 18.3 6.4 (2)جمع  -

 1672.0 1468.3 1601.0 1958.2 1599.3 1367.8 1676.1 1461.5 1458.8 کل مصرف

شود و کک دانه ریز  باشد. کک دانه درشت برای ذوب آهن اصفهان که متقاضی آن است ارسال می ( کک توليدی شامل دو نوع دانه درشت و دانه ریز می6         
 شود.  عمدتاً به سایر صنایع فرو آلياژ و فروسيليس فروخته می

گردد. الزم به ذکر است که کک دانه درشت توليدی واحد کک سازی و پاالیش قطران زرند به ذوب آهن  ه شماری درجمع لحاظ نمی( به دليل عدم دوبار6 
 شود.  اصفهان فروخته می

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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 )میلیون مترمکعب(                                              1811-16هاي ( : توليد و مصرف گاز کك در کشور طي سال1-114جدول )

 توليد سال

 مصرف 

واحدهاي 

 کك سازي
 جمع ساير هانيروگاه آگلومراسيو  نورد کوره بلند فوالدسازي

1311 :         

 235.5 - 5.8 25.8 29.5 0.9 12.7 160.9 274.2 ذوب آهن اصفهان

واحد كتك ستازی و   
 پااليش قطران زرند

94.7 76.5 - - - - - - 76.5 

 312.0 - 5.8 25.8 29.5 0.9 12.7 237.3 368.9 جمع

1311  :        - 

 152.3 - - - - - -   152.3 165.3 ذوب آهن اصفهان

واحد كتك ستازی و   
 پااليش قطران زرند

125.6 100.8 - - - - - - 100.8 

 253.1 - - - - - - 253.1 290.9 جمع

1311 :        - 

 99.5 - - - - - - 99.5 102.8 ذوب آهن اصفهان

واحد كتك ستازی و   
 پااليش قطران زرند

139.4 102.5 - - - - - - 102.5 

 202.0 - - - - - - 202.0 242.2 جمع

1311 :        - 

 42.0 - - - - - - 42.0 44.5 ذوب آهن اصفهان

واحد كتك ستازی و   
 پااليش قطران زرند

133.9 120.8 - - - - - - 120.8 

 162.8 - - - - - - 162.8 178.4 جمع

1312 :        - 

 109.2 - 2.0 12.3 85.5 - 7.4 2.0 145.9 ذوب آهن اصفهان

واحد كتك ستازی و   
 پااليش قطران زرند

159.0 68.2 - - - - - - 68.2 

 177.4 - 2.0 12.3 85.5 - 7.4 70.2 304.9 جمع

1313 :         

 264.5 61.9 10.6 15.8 120.6 - 8.3 47.3 264.5 ذوب آهن اصفهان

واحد كتك ستازی و   
 پااليش قطران زرند

130.2 56.0 - - - - - - 56.0 

 320.5 61.9 10.6 15.8 120.6 - 8.3 103.3 394.7 جمع

1314 :         

 266.8 20.0 5.0 15.0 128.5 - 6.8 91.4 267.3 ذوب آهن اصفهان

واحد كتك ستازی و   
 پااليش قطران زرند

121.6 52.3 - - - - - - 52.3 

 319.1 20.0 5.0 15.0 128.5 - 6.8 143.7 388.9 جمع

1315 :          

 403.7 59.4 9.6 13.6 142.2 - 11.6 167.2 407.2 ذوب آهن اصفهان

واحد كتك ستازی و   
 پااليش قطران زرند

76.5 32.9 - - - - - - 32.9 

 436.5 59.4 9.6 13.6 142.2 - 11.6 200.1 483.7 جمع

1311 :          

 467.8 21.0 114.7 19.0 165.3  13.1 134.6 472.0 ذوب آهن اصفهان

واحد كتك ستازی و   
 پااليش قطران زرند

42.6 18.3 - - - - - - 18.3 

 486.1 21.0 114.7 19.0 165.3 - 13.1 153.0 514.6 جمع
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          1811-16هاي ل( : توليد و مصرف گاز کوره بلند در ذوب آهن اصفها  طي سا1-115جدول )

 )میلیون مترمکعب(

 توليد سال
 مصرف 

 جمع ساير کك سازي هانيروگاه نورد کوره بلند

1311 4362.6 1022.5 81.9 1834.1 ● ● 2938.4 

1311 4901.4 1163.6 100.4 1756.6 ● ● 3020.7 

1311 4986.9 1278.6 108.3 2120.2 ● ● 3507.1 

1311 4183.8 1165.7 105.7 1994.8 ● ● 3266.2 

1312 5224.9 1403.6 60.9 2272.1 559.4 ● 4296.1 

1313 5963.8 1709.7 33.0 2570.6 633.0 985.7 5932.1 

1314 5027.8 1534.4 0.7 2265.8 536.4 656.7 4994.0 

1315 4586.2 1246.4 0.1 2368.4 570.5 361.9 4547.2 

1311 5199.7 1324.5 2.2 2677.9 639.5 555.7 5199.7 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 

 

                                           1811-16هاي ( : ميزا  قطرا  توليد و مصرف شده در کشور طي سال1-116جدول )

 )هزار تن( 

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح/ سال

          توليد:

 35.4 30.7 26.4 25.9 16.5 2.5 10.7 18.7 28.4 (1)ذوب آهن اصفهان 

 3.3 7.3 11.6 11.7 12.2 13.3 13.3 13.4 8.6 (2)كك سازی و پااليش قطران زرند

 1.2 3.6 5.0 5.8 3.5 - - - - قطران ايرانيان 

 39.9 41.6 43.0 43.3 32.1 15.8 24.1 32.1 37.0 جمع

          مصرف:  

ه قطران مصرف )ورودی( پااليشگا

 زغالسنگ از محلِ :
         

 - 2.5 5.5 6.3 0.8 0.1 0.7 0.6 1.5 ذخاير حوضچه -

 33.5 27.2 23.2 17.9 13.3 2.3 10.0 17.5 27.1 ذوب آهن اصفهان -

 - 4.1 6.2 9.2 9.3 10.1 9.6 11.1 9.3 (2)كك سازی و پااليش قطران زرند -

 1.2 3.6 5.0 5.8 3.5 - - - - قطران ايرانيان  -

 - - 0.1 1.5 2.2 3.0 0.5 1.0 0.8 واردات -

 34.6 37.3 40.0 40.7 29.1 15.5 20.8 30.1 38.8 جمع -

فروش ذوب آهن اصفهان به كليه شتركتها  

 )به استثنای پااليشگاه قطران(
2.4 1.9 0.7 0.2 1.5 7.5 3.4 3.4 3.1 

 42.2 43.5 44.2 48.2 30.5 15.8 21.5 32.0 41.2 کل مصرف

 قطران ارسالی از ذوب آهن اصفهان به حوضچه و یا به پاالیشگاه قطران اصفهان.  ( 6         
 هاها و کارخانهشرکت ریسال به بعد عالوه بر انبار به سا نیشد اما از ادر انبار نگهداری می 6939مابه التفاوت قطران توليدی و فروخته شده تا سال ( 6 

 فروخته شده است.
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 سنگ هاي حاصل از قطرا  شرکت پااليش قطرا  زغال( : ميزا  ظرفيت عملي، ورودي و توليد فرآورده1-117جدول )

 )تن( 

 (1)ميزا  ورودي  ظرفيت عملي  سال
 هاي قطراني به تفكيك نوع محصول )تن(ميزا  توليد فرآورده

 انواع روغن نفتالين صنعتي انامل انواع پيچ

1313 81000 
(2)

86258 17279 6671 3219 54503 

1311 104574 
(2)

108882 20784 7192 4612 70931 

1311 92000 
(2)

95759 14132 8085 3258 66788 

1311 85500 
(2)

89286 14089 6628 2391 62328 

1311 69277 
(2)

68877 8164 6807 1670 51969 

1312 70000 
(2)

75001 14218 4227 3539 53474 

1313 68700 
(2)

70526 16040 3501 4036 44917 

1314 66848 
(2)

60679
 

19717 5726 4015 33976 

1315 74710 
(2)

66104
 

21660 8645 4461 36721 

1311 120576 
(2)

110933 22992 7044 4442 84049 

باشد. و واردات از خارج از کشور میان ، فوالد زرند ایرانيهای پتروشيمی، کارخانه کک سازی زرند( ورودی از محل ذوب آهن اصفهان، ذخایر حوضچه، روغن6
، 09616،  17663،  14479،  17693، 16483ميزان ها به های ورودی از پتروشيمیناشی از روغن( 6-631) بنابراین اختالف این اعداد با جدول

به این  6931و  6930، 6934، 6939، 6936، 6936، 6939، 6983، 6988، 6987های  تن در سال 71967و  68868، 69768، 63891، 44437
 باشد.  پاالیشگاه می

ها و  های پتروشيمی و نفتی، به دليل اختالف بين ورودی از محل حوضچه ( عالوه بر لحاظ نمودن ورودی روغن6-631( اختالف این اعداد با جدول )6
 مصرف آن در پاالیشگاه قطران است. 

 

                              1811-16هاي سنگ کنسانتره کك شو طي سال ( : قيمت فروش و هزينه تمام شده زغال1-111جدول )

 )ريال / تن( 

 البرز مرکزي البرز غربي البرز شرقي کرما  سال
 طبس

 ذوب آهن اصفها  زرند کرما 

       قيمت فروش

1311 1518423 1751102 472000 1785000 1000000 1850000 

1311 1688396 1703270 516000 1782000 1900000 1900000 

1311 2185000 

1311 2150000 

1312 2750000 

1313 3517468 - - 3541000 - - 

1314 3522952 3116900 - 374856 3840319 3926012 

1315 3918960 3100000 - 360717 4513517 4513711 

1311 4429950 3770000 - ● 5407497 

       هزينه تمام شده

1314 4508128 5900000 - 289881 318910 

1315 0087752 6200000 - 2929355 2850853 

1311 4539223 6540000 - ● ● 

              باشند. مالحظه: ارقام بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده می

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برق آبي انواع طرح مشخصات و ظرفیت  -

 های برق آبي به تفکیک انواع نیروگاهتولید نیروگاه  -

 های بادی نصب شدههای برق بادی و توان توربینمشخصات پروژه  -

 های برق بادیتولید نیروگاه  -

 های نصب شدههای برق خورشیدی و توان سیستممشخصات پروژه  -

 های برق خورشیدیتولید نیروگاه  -

 ها و مراتع کشورمساحت و پراکندگي جنگل  -

 های جنگليتولید و ارزش تولیدات فرآورده  -

 های تجدیدپذیر و تولید آنهاهای انرژیمشخصات سایر پروژه  -

 

 

 

 

 

 

  

 
 پذیرهای تجدیدجداول انرژی  -7-11-1
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 1816تا پايا  سال  آبي کشورهاي برق( : برآورد ظرفيت طرح1-111جدول )

 )مگاوات( ظرفيت  نوع طرح

 11951.8 برداری در دست بهره

 1877.0 در دست اجرا 

 5485.9 در دست مطالعه و آماده اجرا

 624.6 در مرحله شناخت 

 19939.3 جمع 

 

 (1)1816  سال ها تا پايا ها و وضعيت طرحآبي کشور به تفكيك استا هاي برق( : برآورد ظرفيت طرح1-211جدول )

 نام استا 

هاي در دست طرح

 برداري  بهره

هاي در دست طرح

(2)اجرا 
 

هاي در دست مطالعه و طرح

(2)آماده اجرا 
 

هاي در مرحله طرح

  (2)شناخت

 تعداد

 نيروگاه

 توا 

 )مگاوات( 

 تعداد

 نيروگاه

 توا 

 )مگاوات( 

 تعداد

 نيروگاه

 توا 

 )مگاوات( 

 تعداد

 نيروگاه

 توا 

 ات()مگاو 

 - - 27.6 2 140.0 2 22 1 آذربايجان شرقی

 96.7 6 104.1 18 154.4 2 6 1 آذربايجان غربی

 0.6 1 980.0 2 - - 13.1 2 اردبيل

 - - - - - - 58.3 2 اصفهان 

 5.9 2 - - - - 107.8 2 البرز 

 - - 7.0 2 400.0 1 480 1 ايالم

 - - 40.2 3 - - - - بوشهر

 10.0 2 - - - - 207.5 3 تهران

 0.01 1 348.6 9 20.0 1 1044 3 چهارمحال و بختياری

 - - 24.0 1 - - 0.75 3 رضویخراسان 

 - - 400.0 1 - - - - خراسان شمالی 

 169.7 7 2935.4 31 - - 8069.9 7 خوزستان

 3.0 2 80.0 2 - - - - زنجان

 - - 2.4 2 - - - - سمنان

 - - - - - - - - سيستان و بلوچستان

 - - 72.9 7 - - 112.3 3 فارس

 - - 7.8 3 - - - - قزوين

 - - - - - - 2.7 1 قم

 11.0 2 - - 514.5 2 10 1 كردستان

 - - 5.0 1 - - 32.4 1 كرمان

 - - 3.6 5 70.0 1 148.4 2 كرمانشاه

 - - 49.5 15 176.0 1 16.9 5 كهگيلويه و بويراحمد

 - - 4.0 3 - - - - گلستان

 11.5 5 57.1 12 2.1 1 94.9 6  گيالن

 2.0 1 19.0 3 400.0 1 451.8 5 لرستان

 314.2 7 315.1 21 - - 1054.6 5 مازندران

 - - - - - - 15.8 3 مركزی

 - - 2.6 1 - - - - هرمزگان

 - - - - - - 2.8 1 همدان

 - - - - - - - - يزد

 624.6 36 5485.9 144.0 1877.0 12 11951.8 58 (2) جمع

  باشد.های مجدد میهای قبل به علت بررسی( تفاوت اعداد فوق با سال6
 اند در جمع لحاظ نگردیده است.    هایی که متوقف شده ها و ظرفيت طرح ( تعداد نيروگاه6
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   1816در سال  برداري در کشورآبي در حال بهرههاي برق( : مشخصات عمومي نيروگاه1-211جدول )

 نام  سد نام  رودخانه  ستا نام  ا نام  نيروگاه
 سال 

 برداريبهره

حداکثر تراز 

برداري   بهره

 )متر(

حجم کل مخز  

 )ميليو  مترمكعب(

       هاي بزرگ :نيروگاه

 1829 704.5 1394 سيمره سيمره ایالم (1)سيمره 

 900 2529.5 1367 الر الر تهران كالن 

 2232 1028 1390-1389 4کارون  کارون چهارمحال و بختياری 4كارون 

-1381-1356 شهيد عباسپور کارون خوزستان شهيد عباسپور 

1382 
532.5 2439 

-1384-1383 9کارون  کارون خوزستان  3كارون 

1385 
845 2719 

-1382-1381 مسجد سليمان کارون خوزستان مسجد سليمان 

1386-1387 
372 256 

 2699 352 1350-1341 دز دز خوزستان دز 

 5274 220 1381 کرخه کرخه زستانخو كرخه

 4671 230 1391-1390 گتوند کارون خوزستان گتوند 

 1274 508.5 1395-1383 مارون مارون خوزستان مارون 

 4.3 2407 1393-1392 سياه بيشه چالوس مازندران سياه بيشه 

 215 1756 1396-1395 رودبار لرستان رودبار لرستان لرستان رودبار لرستان

 338 827 1396 داریان سيروان کرمانشاه انداري

       هاي متوسط :نيروگاه

 1374 778.3 1350 ارس ارس آذربایجان شرقی ارس 

 12 جریانی 1381 سد ندارد دامغان رود اردبيل مغان 

 1471 2063 1349 زاینده رود زاینده رود اصفهان زاينده رود 

 183 1765.3 1340 اميرکبير )کرج( کرج البرز اميركبير

 82.5 1612 1366-1348 لتيان جاجرود تهران لتيان 

 420 1780 1385 طالقان طالقان البرز طالقان 

 0.018 جریانی 1388 سد ندارد جاجرود تهران لوارك 

 0.08 جریانی 1383 سد ندارد تونل کوهرنگ چهارمحال و بختياری كوهرنگ 

 440 2115 1386 مالصدرا رکُ فارس مالصدرا 

 353 1187.7 1376 جيرفت هليل رود کرمان جيرفت 

سفيدرود  سفيدرود گيالن سفيدرود

 )منجيل(

1343 273.8 1189 

 164.2 489.6 1388 شهيد رجایی تجن مازندران شهيد رجايی )تاكام/ تجن(

 277.6 1171.5 1375 ساوه قره چای مرکزی وفرقان

       هاي کوچك :نيروگاه

 198 1358.5 1351 مهاباد مهاباد غربی آذربایجان مهاباد 

خروجی پمپاژ   اصفهان گالب 

 زاینده رود

 مخزن ندارد جریانی 1375 سد ندارد

 961 1676.5 1368 درودزن ر کُ فارس    درودزن 

انحراف بخشی از آب  فارس شهيد طالبی )سپيدان( 

 رودخانه ششپير

 0.0003 جریانی 1373 سد ندارد
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 ... ادامه 1816در سال  برداري در کشورآبي در حال بهرههاي برقشخصات عمومي نيروگاه( : م1-211جدول )

 نام  سد نام  رودخانه  نام  استا  نام  نيروگاه
 سال 

 برداريبهره

حداکثر تراز 

برداري   بهره

 )متر(

حجم کل مخز  

 )ميليو  مترمكعب(

 300.3 1475 1394 آزاد کماسی )شاخه آزادرود( کردستان آزاد

 0.05 جریانی 1390 سد ندارد پيران کرمانشاه پيران 

 0.000252 جریانی 1386 بند کخدان پل کلو کهگيلویه و بویراحمد و كخدان  2پل كلو 

 0.03 جریانی 1383 سد ندارد پل کلو احمد و بویر کهگيلویه   1پل كلو 

 0.000283 جریانی 1385 سد ندارد کریک کهگيلویه و بویراحمد 3كريك 

 مخزن ندارد جریانی 1385 سد ندارد کریک کهگيلویه و بویراحمد  2كريك 

 0.00027 جریانی 1080 سد ندارد پل کلو کهگيلویه و بویراحمد (3ياسوج  -1)كريك  4پل كلو

 0.0001 جریانی 1373 سد ندارد چالکرود مازندران جنت رودبار 

کانال خروجی نيروگاه  مرکزی آسيابك 

 وفرقان

 0.023 جریانی 1376 ساوه

 0.0003 جریانی 1378 سد ندارد گاماسياب همدان گاماسياب 

 0.025 جریانی 1388 سد ندارد منج چهارمحال و بختياری منج

 5 جریانی 1393 سد ندارد سفيد رود گيالن تاريك

 105 212.6 1396 شهر بيجار شهر بيجار گيالن (2))سبز ماه آب(شهر بيجار 

)رشد  آب و فاضالب قم

 (2)صنعت( 

در مسير انتقال لوله آب  قم

 شرب

 ● جریانی 1396 سد ندارد

       هاي ميني و ميكرو :نيروگاه

 0.000075 جریانی 1080 سد ندارد خروجی آب کشاورزی اردبيل كرنق 

 0.00015 جریانی 1366 سد ندارد سررود خراسان رضوی سررود 

 0.000025 جریانی 1383 سد ندارد ش ماهیپایاب ایستگاه پرور خراسان رضوی گرنی 

مديريت توسعه انرژی 

 (2)مشهد 

در مسير انتقال لوله آب  خراسان رضوی
 شرب

 - جریانی 1392 سد ندارد

 0.00015 جریانی 1370 سد ندارد از آب چشمه گيالن ارده 

 0.000025 جریانی 1383 سد ندارد ناورود گيالن ناو 

 ● جریانی 1383 دسد ندار خليان گيالن خليان

های بر روی سرشاخه لرستان    2دره تخت 
 رودخانه ماربره

 0.00012 جریانی 1380 سد ندارد

های بر روی سرشاخه لرستان  1دره تخت 
 رودخانه ماربره

 0.00012 جریانی 1384 -

 ● جریانی 1383 سد ندارد - لرستان سيرم 

)پرديسان  پارس پايدار

 (2) سازه طراحان(

در مسير انتقال لوله آب   نلرستا
 شرب

 ● جریانی 1395 سد ندارد

 0.000025 جریانی 1383 سد ندارد - مازندران درجان 

 0.000025 جریانی 1383 سد ندارد - مازندران مران 

در مسير انتقال لوله آب  مرکزی (2)پارسيان نانو دانش
 شرب

 - جریانی 1395 سد ندارد

باشد ولی به علت عدم تملک اراضی باالدست سد، آبگيری تا ميليون مترمکعب می 9606متر با حجم مخزن  0/796سد سيمره برداری ( حداکثر تراز بهره6
 باشد. متر امکان پذیر می 0/794تراز 

 باشد.                          های تجدیدپذیر و بهره وری برق )ساتبا( میها متعلق به سازمان انرژی( پروژه6
  باشند. یر در دسترس نمیمقاد 
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 1816برداري وزارت نيرو در سال  آبي در حال بهرههاي برق( : ظرفيت اسمي و توليد نيروگاه1-212جدول )

 استا  نام نيروگاه
نوع 

 مالكيت

 )مگاوات(ها ظرفيت نيروگاه
 توليد ناويژه

 ساعت()گيگاوات

 خود مصرفي 

 )فني و غيرفني( 

 ساعت()گيگاوات

تعداد 

 احدهاو

ظرفيت هر 

 واحد

 کل

 ظرفيت

        هاي بزرگ :نيروگاه

 1.5 495.6 480.0 160.0 3 دولتی ایالم سيمره

 1.9 142.1 115.5 38.5 3 " تهران كالن 

چهار محال و    4كارون 
 بختياری

" 4 250.0 1000.0 1170.6 5.1 

 11.2 2030.2 2000.0 250.0 8 " خوزستان شهيد عباسپور 

 25.8 1919.0 2000.0 250.0 8 " "  3 كارون

 3.9 2469.6 2000.0 250.0 8 " " مسجد سليمان 

 6.1 1621.3 520.0 65.0 8 " " دز 

 1.6 737.7 399.9 133.3 3 " " كرخه 

 - 2188.4 1000.0 250.0 4 " " گتوند 

 0.6 80.3 150.0 75.0 2  " مارون 

 4.7 890.2 1040.0 260.0 4 " مازندران سياه بيشه

 0.8 393.1 450.0 225.0 2 " لرستان  رودبار لرستان

 0.3 146.2 140.0 70.0 2  کرمانشاه (1) داريان 

 63.5 14284.1 11295.4 2276.8 59 - - جمع  

        هاي متوسط :نيروگاه

آذربایجان  ارس 
 شرقی

 2.0 65.0 22.0 11.0 2 دولتی

 0.09 52.2 13.0 6.5 2 " اردبيل مغان 

 0.8 114.3 55.5 18.5 3 " اصفهان  زاينده رود 

 1.5 150.9 90.0 45.0 2 " البرز اميركبير

 0.8 51.4 17.8 8.9 2 " " طالقان

 6.2 61.4 45.0 22.5 2 " تهران لتيان 

 - 100.9 47.0 23.5 2 " " لوارك 

چهارمحال و  كوهرنگ 
 بختياری

" 3 13.0 39.0 31.6 0.6 

 0.9 19.2 100.0 50.0 2 " فارس مالصدرا 

 0.1 108.4 32.4 16.2 2 " کرمان جيرفت 

 * 211.9 87.5 17.5 5 " گيالن سفيدرود

 0.2 22.4 13.5 4.5 3 " مازندران شهيد رجايی )تاكام/ تجن(

 0.1 - 10.4 5.2 2 " مرکزی وفرقان 

 13.3 989.6 573.1 242.3 32 - - جمع  

        هاي کوچك :نيروگاه

 * 8.6 6.0 3.0 2 دولتی آذربایجان غربی  مهاباد 

 - - 2.8 2.8 1 " اصفهان گالب 

 0.06 - 10.0 5.0 2 " فارس درودزن 

 * 5.2 2.25 0.75 3 " " شهيد طالبی )سپيدان(

 * 51.2 10.0 3.3 3 خصوصی کردستان (2) آزاد

 - 3.2 8.4 4.2 2 دولتی کرمانشاه پيران 
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 ... ادامه 1816برداري وزارت نيرو در سال   آبي در حال بهرههاي برقتوليد نيروگاه ( : ظرفيت اسمي و1-212جدول )

 استا  نام نيروگاه
نوع 

 مالكيت

 )مگاوات(ها ظرفيت نيروگاه
 توليد ناويژه 

 ساعت()گيگاوات

 خود مصرفي 

 )فني و غيرفني( 

 ساعت()گيگاوات

تعداد 

 واحدها

ظرفيت هر 

 واحد

 کل 

 ظرفيت

 (3)و كخدان  2 پل كلو
کهگيلویه و 

 بویراحمد
 - 4.8 4.9 0.85+2+2 3 دولتی

 - 4.3 4.0 2.0 2 " "  1پل كلو 

 - 6.2 3.0 1.5 2 " " 3كريك 

 - 4.9 2.5 1.25 2 " "  2كريك 

 - 4.4 2.5 1.25 2 " " (3ياسوج  -1)كريك  4پل كلو 

 - - 1.0 0.5 2 " مازندران جنت رودبار

 0.06 - 5.2 2.6 2 " مرکزی آسيابك 

 - 5.4 2.8 1.4 2 " همدان گاماسياب 

چهارمحال  منج
 و بختياری

" 2 2.5 5.0 1.3 - 

 0.2 5.2 3.0 1.5 2 " گيالن تاريك

 - 1.5 4.2 2.1 2 خصوصی " (2)شهر بيجار )سبز ماه آب( 

آب و فاضالب قم )رشد 

 (2)صنعت( 

 ● 13.8 2.7 2.7 1 " قم

 0.4 120.1 80.2 43.2 37 - - جمع  

        هاي ميني و ميكرو :نيروگاه

 ● ● 0.054 0.054 1 دولتی اردبيل كرنق

خراسان  سررود 
 رضوی

" 1 0.065 0.065 ● ● 

 ● ● 0.025 0.025 1 " " گرنی 

 ● ● 0.66 0.11 6 خصوصی " (2)مديريت توسعه انرژی مشهد

 ● ● 0.125 0.125 1 دولتی گيالن  ارده 

 ● ● 0.06 0.06 1 " " ناو 

 ● ● 0.025 0.025 1 " " خليان

 ● 1.8 0.86 0.43 2 " لرستان  2دره تخت 

 ● ● 0.70 0.35 2 " "  1دره تخت 

 ● ● 0.05 0.05 1 " " سيرم

)پرديسان  پارس پايدار

 (2)سازه طراحان( 

 ● ● 0.17 0.17 1 خصوصی "

 ● ● 0.052 0.052 1 دولتی مازندران درجان 

 ● ● 0.036 0.036 1 " " مران

 ● ● 0.24 0.08 3 خصوصی مرکزی (2) پارسيان نانو دانش

 - 1.8 3.1 1.6 23 - - جمع  

 77.2 15395.6 11951.8 2563.9 151 - - جمع کل  

 باشد. یم آب منابع تیریشرکت مداطالعات جدول مالحظات: منبع 
 وارد مدار خواهد شد. 6937مگاوات در سال  79 تيواحد به ظرف کی مگاوات وارد مدار شده است و 649 تيبه ظرف انیدار روگاهيدو واحد ن( 6
 باشد. های تجدیدپذیر و بهره وری برق )ساتبا( است که تحت مالکيت بخش خصوصی میها متعلق به سازمان انرژی( پروژه6
باشند، یک نيروگاه مگاوات می 80/4واحد با ظرفيت کل  9 مگاواتی، که جمعاً شامل 80/9مگاواتی و کخدان با یک واحد  6با دو واحد  6پل کلو ( نيروگاه 9

 شوند. محسوب می
  باشند.                         مقادیر در دسترس نمی  باشد.                                                               مقادیر ناچيز می  *
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نمودار )23- 1( : توليد ناويژه نيروگاه هاي برق آبي کشور طي سال هاي 1388-96

                                                                                                                                   )گيگاوات 

 
 

  1816آبي کشور در سال هاي برقهاي در دست اجراي نيروگاه( : مشخصات عمومي طرح1-218جدول )

 نوع سد نام رودخانه نام استا  نام  نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

 حجم کل مخز  

 )ميليو  مترمكعب(

      هاي بزرگ :نيروگاه
 3251 180 بتنی دو قوسی  سيمره ایالم ای سيمره  تلمبه ذخيره

 1158 195 بتنی دو قوسی نازك خرسان چهارمحال و بختياری (2و  1)  3رسان خ

(2)توسعه گتوند عليا 
 4671 182 با هسته رسی  سنگریزه کارون خوزستان 

 300 125 خاکی با هسته رسی شاخه آزادرود کردستان ای آزاد  تلمبه ذخيره

 338 179 با هسته رسی  سنگریزه سيروان کرمانشاه داريان

 330 112 با هسته رسی  سنگریزه زاب کوچک آذربایجان غربی سردشت

 151 2300 (RCC)بتنی غلتکی  زهره کهگيلویه و بویراحمد چمشير

 2036 275 بتنی دو قوسی بختياری لرستان (2)بختياری 

ای رودبار تلمبه ذخيره
 لرستان 

 - - سنگریزه با هسته رسی رودبار لرستان

      هاي متوسط: نيروگاه

- جریانی ارس آذربایجان شرقی (2)ارس )قره چيلر( 
 

-
 

 1612 64 خاکی با هسته رسی " " خدا آفرين 

ای  های زنجيره نيروگاه
 (3و  2)نمارستاق 

 - - - نمارستاق مازندران

      هاي کوچك:نيروگاه

 - - - الوین چای آذربایجان غربی (2) زيوكه

سرشاخه  " سوله دوكل
 چایباراندوز 

- (4)  (4)  

(5) - دیناران چهارمحال و بختياری بسته اردل   - 

 554 123 با هسته رسی  سنگریزه گاوه رود کردستان گاوشان

 - 90.5 ایسنگریزه زیلکی گيالن شهر بيجار 

 - - - ارس آذربایجان شرقی قيز قلعه سی 

 ( این پروژه متوقف شده است. 6                               باشد. ئی میهای اجرا( در حال حاضر شامل مطالعات مهندسی و اجرای زیرساخت6
 باشد.  ای نمارستاق شامل دو نيروگاه و به صورت جریانی بوده و دارای بند انحرافی و فوربی می های زنجيره ( پروژه نيروگاه9
 باشد.  سد می ( پروژه به صورت جریانی بوده و دارای سه بند انحرافی بوده و فاقد سازه4
 باشد. ( بسته اردل شامل سه نيروگاه عزیز آباد، آبسرده و دوپالن بوده و فاقد سازه سد می0
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آبي هاي برقهاي در دست اجراي نيروگاه( : ظرفيت قابل نصب و انرژي متوسط ساالنه طرح1-214جدول )

  1816کشور در سال 

 نام  نيروگاه
نوع 

 مالكيت

ظرفيت قابل 

 ت()مگاوا نصب

انرژي متوسط 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 سال

 بهره برداري

درصد پيشرفت کار و 

وضعيت طرح تا پايا  سال 

1816 

      هاي بزرگ :نيروگاه

 (2) (1) 584 400 دولتی ای سيمره  تلمبه ذخيره

 برنامه هفتم 1106 410 " (4و  3) 3خرسان 
(5) 

 (8) برنامه هفتم (7) 640 " (1)توسعه گتوند عليا 

 (2) (1) 1095 510 " (1)ای آزاد  تلمبه ذخيره

 98.0(11) 97-1396 167 70 " (11)  داريان

 73.6(12) 98-1397 422 150 " سردشت 

 68.5(11) 98-1397 577 176 " (13)چمشير

 19.0 برنامه هفتم 1500 750 " (4)بختياری 

 - (1) 1375 400 " تلمبه ذخيره ای رودبار لرستان

 - - 4072 1706  (14)هاي بزرگ يروگاهجمع ن

      هاي متوسط: نيروگاه

 - برنامه هفتم 725 100 دولتی (4)ارس )قره چيلر( 

 40.0 1077 275 100 " خدا آفرين 

 - (1) 72 12.6 " (15و  4) ای نمارستاق های زنجيره نيروگاه

 - - 275 100  (14)هاي متوسط جمع نيروگاه

      ك :  هاي کوچنيروگاه

 - (1) 27 6.2 دولتی (4) زيوكه

 59 1397 17.5 4.4 " سوله دكل 

 7.5 (1) 108 20 " ( 11)بسته اردل 

 60 1077 11 4.5 " گاوشان

 90 97-1396 16 2.1 خصوصی  (13)شهر بيجار 

 - برنامه هفتم 135 40 دولتی (11)قيز قلعه سی 

 - - 287.5 71  (14)هاي کوچك جمع نيروگاه

 - - 4634/5 1877/0   (14)جمع کل 

 ( در صورت تأمين مالی، این طرح آماده اجرا توسط بخش خصوصی خواهد بود. 6
 باشد. ( درصد پيشرفت نيروگاه به صورت تفکيکی موجود نمی6
 باشد.      های اجرائی می( در حال حاضر شامل مطالعات مهندسی و اجرای زیرساخت9
 مبود اعتبارات متوقف شده است. ( این طرح به دليل ک4
 احداث شود. یبه بخش خصوص یواگذار قیاز طر روگاهين نیا دهیمقرر گرد یکمبود اعتبارات دولت ليبه دل( 0
 متوقف شده است. ینيشرکت چ یاز سو نانسیفا تيشدن وضع ییدر حال حاضر طرح تا نها( 1
 گردد. ینم یديتول یانرژ شیباعث افزا جهيدر نتشده و  روگاهيکارکرد ن بیضر رييباعث تغ تيتوسعه ظرف( 7
 نداشته است. شرفتيکمبود اعتبارات پ ليبه دل( 8
 باشد.یجهت اجرا م یبه بخش خصوص یمگاوات در مرحله واگذار 949 تيو دو واحد به ظرف یاز منابع عموم یمگاوات 679واحد  ک( ی3

 وارد مدار خواهد شد. 6937مگاوات در سال  79 تيواحد به ظرف کی مگاوات وارد مدار شده است و 649 تيدو واحد به ظرف( 69
 وجود ندارد. کيبه تفک 6931در سال  روگاهين شرفتيکل طرح در دست بوده و درصدپ شرفتيصرفاً درصد پ( 66
 باشد.یم یمحاسبات وزن یانجام شده در مبان راتييتغ ليبه دل 6930نسبت به سال  یکیزيف شرفتيکاهش درصد پ( 66
 باشد.یم یمگاوات 66 یميواحد تنظ کیو  یمگاوات 00طرح شامل سه واحد ( 69
 اند در جمع لحاظ نشده است.که در حال حاضر متوقف شده یمطالعات( 64
 .باشد-یمگاوات م 8/3 تيمگاوات و نمارستاق دو به ظرف 8/6 تيبه ظرف کینمارستاق  روگاهيشامل دو ن( 60
 اه عزیزآباد، آبسرده و دوپالن است.بسته اردل شامل سه نيروگ( 61
 وارد مدار خواهد شد. 6937واحد در سال  کیو و  دهيرس یبه بهره بردار 31باشد که دو واحد آن در سال یم یمگاوات 6/6شامل سه واحد  روگاهين نیا( 67
 ت.انجام شده اس یدولت ريتوسط بخش غ یجهت انجام فراخوان به منظور واگذار هياقدامات اول (68
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  1816در سال  آبي کشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي در دست مطالعه و آماده اجراي ( : مشخصات طرح1-215جدول )

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم کل 

مخز  

 مترمكعب(116)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

        شرقي:آذربايجا  

 ای آذربایجان شرقیآب منطقه 168.0 27.0 700.0 135.0 قزل اوزن سد مخزنی شهريار )استور(

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 172.5 58.5 2.8 - ارس (2) حوضه ارس

  5.6 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است زرین گل (3)زرين گل 

 ای آذربایجان شرقیآب منطقه 2.0 0.6 60.0 76.0 صوفی چای علويان 

       آذربايجا  غربي: 

 ای آذربایجان غربیآب منطقه 30.0 15.0 179.5 108.0 آق چای آق چای

  21.0 10.2 71.3 70.0 باراندوز چای باراندوز 

  12.0 8.5 - - گدارچای سد مخزنی چپرآباد 

  58.0 22.0 169.0 100.0 نازلو چای سد مخزنی نازلو

  15.3 9.5 85.0 83.0 زوال چای سد زوال 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 9.6 2.5 نيروگاه از نوع جریانی است ناری (5و  4) ناری

  28.2 6.5 نيروگاه از نوع جریانی است برده سور (5و  4)برده سور 

  10.7 2.4 نيروگاه از نوع جریانی است سوسن آباد (5و  4)سوسن آباد 

  12.3 2.4 نيروگاه از نوع جریانی است چم حاجی ابراهيم (5و  4) كهنه الهيجان

  1.7 0.3 نيروگاه از نوع جریانی است روشن ده (5و  4)آشناك 

  31.9 6.6 نيروگاه از نوع جریانی است آق چای (5و  4)گرميشك 

  18.2 3.6 نيروگاه از نوع جریانی است " (5و  4)آجای

  13.9 2.7 نيروگاه از نوع جریانی است " (5 و 4)قرول

  7.7 1.8 نيروگاه از نوع جریانی است قره دره )ملحملو( (5و  4)ملحملو 

  3.4 0.7 نيروگاه از نوع جریانی است بدالن  –حصار  (5و  4)بدالن 

  3.2 0.6 نيروگاه از نوع جریانی است حصار چای (5و  4)حصار 

  3.2 0.6 نيروگاه از نوع جریانی است ایدریک چ (5و  4)دريك 

 27.0 13.0 - 3.0 مهاباد چای (2)مهاباد
 

  19.0 6.2 - 3.0 نازلو چای (2)ميرآباد 

 ای آذربایجان غربیآب منطقه 16.0 8.2 - - آق سو بداولی

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 8.2 3.4 1.2 33.0 الوین چای (3)جلديان

       اردبيل:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 465.0 160.0 320.0 160.0 قزل اوزن پير تقی

  1143.0 820.0 3.0 30.0 " ای پير تقی  تلمبه ذخيره

       ايالم:

 ای ایالم آب منطقه 26.0 6.0 116.2 118.0 چناره سد مخزنی چناره 

  - 1.0 47.7 101.5 گاوی گاوی 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 1460.0 375.0 1608.0 153.0 سيمره (1) سازبن )مخزنی(

  572.0 220.0 1385.0 153.0 " (1)گرشا 

       بوشهر :

 ای بوشهر آب منطقه 73.0 13.9 694.0 115.0 شاپور سد مخزنی رئيسعلی دلواری

  15.5 2.3 - - دشت پلنگ دشت پلنگ

  80.0 24.0 - - دالکی دالكی 
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 در  آبي کشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي در دست مطالعه و آماده اجراي ( : مشخصات طرح1-215جدول )

 ... ادامه 1816سال 

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم کل 

مخز  

 مترمكعب(116)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

       هارمحال و بختياري :چ

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 9.9 2.0 نيروگاه از نوع جریانی است رفن (3و  5)رفن 

  20.2 3.0 نيروگاه از نوع جریانی است سندگان (3و  5)مال خليفه 

  10.6 2.0 نيروگاه از نوع جریانی است آب ترکی (3و  5)تركی 

وگاه از نوع جریانی استنير مورز (3و  5)موروز   2.5 10.8  

  3.4 0.6 نيروگاه از نوع جریانی است تلخه دادن (3و  5)تلخه دادن 

  4.8 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است تبارك (3و  5)تبارك 

  11.3 2.5 نيروگاه از نوع جریانی است الگی (3و  5)الگی 

تنيروگاه از نوع جریانی اس پروز (3و  5)پروز    2.0 10.6  

  1460.0 333.0 671.0 240.0 ليرو ليرو 

  5360.0 584.0 1394.0 311.0 خرسان (2) 1خرسان 

  465.0 682.0 2190.0 240.0 خرسان (2) 2خرسان 

  780.0 336.0 433.0 211.0 بازفت (1)بازفت 

  288.0 1000.0 2.6 - خرسان (2) 1ای خرسان  تلمبه ذخيره

       خراسا  رضوي:

 ای خراسان رضویمنطقهآب  54.0 24.0 1250.0 79.0 هریرود سد مخزنی دوستی 

       خراسا  شمالي :

ای بينالود  تلمبه ذخيره

 )ميرآباد( 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 876.0 400.0 52.0 110.0 ميرآباد

       خوزستا  : 

 و برق خوزستان آب  17.5 2.5 177.8 60.3 خيرآباد سرشاخه زهره سد مخزنی خيرآباد 

  165.0 78.0 617.0 133.0 چيتی  سد و نيروگاه چيتی 

  1460.0 120.0 - - دز سد و نيروگاه جريانی دز

  163.0 72.0 150.5 78.0 شور اللی سد گزی 

  166.0 72.0 513.1 127.0 "  2سد و نيروگاه شور 

  135.0 60.0 159.7 123.0 جيروك )شور( 1سد و نيروگاه شور 

  295.0 84.0 220.4 109.5 زهره 1سد زهره 

  279.0 78.0 109.0 100.0 "  2زهره سد 

  85.0 30.0 - 21.5 تالوگ 2تالوگ 

  72.0 30.0 233.6 99.5 " 1تالوگ 

 صيدون  صيدون )تنگ ناياب(
 )شاهزاده عبدا...(

- - 10.0 24.3 
 

  27.2 5.0 66.0 103.0 اعال صيدون )تنگ چويل(

نيروگاه سد تنظيمی مارون 
 )آريوبرزن(

 47.0 10.0 7.0 47.5 مارون
 

  49.8 9.0 260.0 114.0 رود زرد سد مخزنی رامهرمز )جره(

  59.0 8.0 40.0 34.0 کرخه نيروگاه سد تنظيمی پای پل 

  35.0 7.0 - - آب سفيد سادات حسينی 

  18.8 7.0 110.0 79.0 هرکش سد و نيروگاه تراز 
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 در آبي کشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي در دست مطالعه و آماده اجراي ( : مشخصات طرح1-215جدول )

 ... ادامه 1816سال 

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم کل 

مخز  

 مترمكعب(116)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت(ت)گيگاوا

 نام مجري

 و برق خوزستانآب  11.5 2.0 131.0 77.5 باال رود باال رود 

  8.8 1.5 26.0 63.5 مارون سد ابوالفارس 

  - 200.0 2699.0 203.0 دز بهينه سازی دز 

  180.0 36.0 15.0 27.0 کارون تنظيمی گتوند 

  148.0 20.0 14.0 23.0 دز نيروگاه آبی سد تنظيمی دز

  965.0 540.0 2699.0 203.0 کارون روگاه دوم سد دز ني

  504.0 648.0 197.0 130.0 " 2كارون 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 1143.0 380.0 6.0 45.0 دز ( 1تنگ چهار )دز 

  1327.0 225.0 3.8 29.0 " ( 2تله زنگ )دز 

  2100.0 180.0 6.0 46.0 " (3شهبازان )دز 

  59.0 16.0 173.0 149.0 صيدون )آبريز( صيدون 

  4.6 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است " (3و  5) 1صيدون 

  2.5 0.4 نيروگاه از نوع جریانی است " (3و  5)  2صيدون 

  12.8 3.0 نيروگاه از نوع جریانی است " (3و  5)  3صيدون 

       زنجا :

 ای زنجان منطقهآب  170.0 72.0 700.0 124.0 قزل اوزن مشمپا 

  32.0 8.0 - - " بند پاوه رود  

       سمنا  :

 ای سمنانمنطقهآب  8.5 1.1 ● ● حبله رود گرمسار  1شماره 

  10.0 1.3 ● ● " گرمسار  2شماره 

       فارس :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 115.0 22.5 439.0 115.0 شول فهليان پارسيان

مخزنی سلمان فارسی  سد
 )قير(

 فارسای آب منطقه 35.0 9.0 - - قره آغاج

  17.1 8.0 226.0 91.0 فيروزآباد  هايقر سد مخزنی 

سد مخزنی ميرزای شيرازی 
 )كوار(

  22.4 16.0 201.0 60.0 قره آغاج

  8.0 2.4 82.0 82.0 رودبال رودبال داراب

  42.0 14.0 113.0 79.5 شيرین رود نرگسی 

  13.0 1.0 - - - تأسيسات آبرسانی شيراز

       قزوين  :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 18.6 3.7 نيروگاه از نوع جریانی است نينه رود  (1و  5)هير 

  8.7 1.6 نيروگاه از نوع جریانی است الموت رود  (1و  5)الموت 

نوع جریانی استنيروگاه از  طالقان رود  (1و  5)طالقان رود   2.5 14.6  

      کرما   :

 ای کرمانمنطقهآب  5.0 5.0 168.4 111.0 نساء سد مخزنی نرماشير )نساء( 

       کرمانشاه  :

 ای کرمانشاهمنطقهآب  381.0 - - - کنگير شرفشاه 

 ب و نيروی ایران شرکت توسعه منابع آ 2.6 0.5 نيروگاه از نوع جریانی است آب خليفه (5و  4)سفيد برگ 

  6.0 1.4 نيروگاه از نوع جریانی است  (5و  4) 1نوخان 

  3.5 0.8 نيروگاه از نوع جریانی است " (5و  4) 2نوخان 

  3.8 0.9 نيروگاه از نوع جریانی است " (5و  4) 3نوخان 
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 در آبي کشوري برقهانيروگاه(  1)هاي در دست مطالعه و آماده اجراي ( : مشخصات طرح1-215جدول )

 ... ادامه 1816سال 

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم کل 

مخز  

 مترمكعب(116)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 نام مجري

       کهگيلويه و بويراحمد  :

 توسعه منابع آب و نيروی ایران شرکت 1270.0 135.0 800.0 90.0 زهره  (2)چم باستان 

  1333.0 120.0 750.0 81.0 " (2)حاج قلندر 

مشترك كهگل و چشمه 
 (11)ميشی 

 4.3 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است -
  

  4.9 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است کهگول (11)  كهگل

  2.8 0.6 نيروگاه از نوع جریانی است - (11)چشمه ميشی 

  21.6 5.0 نيروگاه از نوع جریانی است مارون (3و  5)مارون 

  4.1 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است سپيدار (3و  5)سپيدار 

  6.1 1.5 نيروگاه از نوع جریانی است جوکار (3و  5) 1جوكار 

  16.5 4.0 نيروگاه از نوع جریانی است " (3و  5) 2جوكار 

  0.4 0.1 نيروگاه از نوع جریانی است ميانتنگان (3و  5) 1ميانتنگان 

  1.4 0.3 نيروگاه از نوع جریانی است " (3و  5) 3ميانتنگان 

  8.9 2.0 نيروگاه از نوع جریانی است دیلگان (3و  5)ديلگان 
  100.0 17.0 ● 13.0 زهره شبكه آبياری و زهكشی چمشير

  8.7 2.0 نيروگاه از نوع جریانی است دشت روم (3و  5)دشت روم 

  22.1 5.0 نيروگاه از نوع جریانی است شش پير (3و  5)شور 

  21.2 4.0 نيروگاه از نوع جریانی است پيچاب (3و  5)پيچاب 

  25.5 5.0 نيروگاه از نوع جریانی است جوبخاله (3و  5)جوبخال 

       گلستا :

رکت توسعه منابع آب و نيروی ایرانش 4.4 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است آب آفرینه (5)پنو   

  5.2 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است محمد آباد (5)ريگ چشمه 

  7.0 2.0 نيروگاه از نوع جریانی است چلبی (5)گرو 

       گيال  :

 گيالنای آب منطقه 34.8 7.0 98.0 137.0 شفارود سد مخزنی شفارود 

  - 1.0 - - گرگانرود گرگانرود شاخه فرعی

  16.0 2.0 - - " گرگانرود 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 2.1 0.3 نيروگاه از نوع جریانی است امامزاده ابراهيم (1و  5)امامزاده ابراهيم 

  13.9 2.3 نيروگاه از نوع جریانی است رشته رود (1و  5)رشته رود 

  5.5 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است لمير (1و  5)درزگری 

  17.3 2.7 نيروگاه از نوع جریانی است ناورود (1و  5)الكاتشم 

  27.8 5.0 نيروگاه از نوع جریانی است شاندرمن، گورکشن (1و  5)لچور 

  126.6 30.3 نيروگاه از نوع جریانی است پل رود (5) ایپل رود زنجيره

  14.2 2.6 نيروگاه از نوع جریانی است مرغک (1و  5)گولگول 

  9.4 1.8 نيروگاه از نوع جریانی است ماسوله (1و  5) 1ماسوله 

  6.3 1.1 نيروگاه از نوع جریانی است " (1و  5) 2ماسوله 

       لرستا  :

 ای لرستانآب منطقه - 12.0 - - ماربره ماربره

 روی ایرانشرکت توسعه منابع آب و ني 200.0 96.0 910.0 114.0 کشکان (11) تنگ معشوره

 ای لرستانآب منطقه - 1.0 120.0 68.0 تيره مروك

  - 6.0 60.8 85.0 آبسرده سد آبسرده )بزهل(

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران ● ● ● ● کشکان  (12)انتقال آب كوهدشت 

  876.0 360.0 134.0 70.0 کرخه (1) 2كرخه 

  878.0 - 0.8 34.0 سزار (2)انتقال آب سزار به بختياری
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 در آبي کشورهاي برقنيروگاه(  1)هاي در دست مطالعه و آماده اجراي ( : مشخصات طرح1-215جدول )

 ... ادامه 1816سال 

 نام رودخانه سد و نيروگاه
ارتفاع سد از 

 )متر(پي 

حجم کل 

مخز  

 مترمكعب(116)

ظرفيت 

قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد 

ساالنه 

 ساعت()گيگاوات

 م مجرينا

       مازندرا  :

 مازندرانای آب منطقه 156.0 25.0 240.0 150.0 هراز سد هراز 

 11.4 5.1 150.0 78.0 بابلرود سد مخزنی البرز )پاشا كال(
 

 12.1 2.0 120.0 127.0 کسيليان كسيليان
 

 13.0 4.2 - - تجن زارم رود
 

 37.0 6.0 - 109.0 سه هزار  سه هزار 
 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 160.0 53.0 نيروگاه از نوع جریانی است چشمه کيله  (4)  ایزنجيره چالكرود

  283.1 135.0 نيروگاه از نوع جریانی است " (5) چشمه كيله 

  16.4 2.7 - سد شهيد رجایی خط انتقال آب شرب ساری

است نيروگاه از نوع جریانی سجاد رود (1و  5) 1شيخ موسی   5.6 28.8  

  22.9 4.6 نيروگاه از نوع جریانی است " (1و  5)  2شيخ موسی 

  12.8 2.2 نيروگاه از نوع جریانی است " (1و  5)  3شيخ موسی 

  0.9 0.2 نيروگاه از نوع جریانی است یالرود (1و  5)يالرود 

  5.5 1.0 نيروگاه از نوع جریانی است پل رود (1و  5) 1اشكور 

  23.4 3.8 نيروگاه از نوع جریانی است " (1و  5)  2اشكور 

  20.0 4.7 نيروگاه از نوع جریانی است هالوکله  (1و  5)عسل محله  

  14.8 2.7 نيروگاه از نوع جریانی است سه هزار  (1و  5)  1آبگرم 

  39.8 7.4 نيروگاه از نوع جریانی است " (1و  5) 2آبگرم 

  - 44.0 نيروگاه از نوع جریانی است هراز (2) پروژه 2-هراز 

  175.0 38.0 0.1 20.0 دو هزار دو هزار 

 مازندرانای آب منطقه 17.6 6.2 - - - گلورد نكا

خط انتقال آب شرب شهرهای 

 نكا  -بهشهر 
- - - 4.2 11.5 

 

 9.3 1.5 - - - سجاد رود
 

       هرمزگا  : 

 شرکت مدیریت منابع آب ایران 17.5 2.6 - - رودان سميالن 

 - 16849.8 5485.9 - - - (18)کل کشور 

 های پيش وجود دارد که در نتيجه تصحيح مطالعات است و هایی بين اعداد فوق و اعداد سالها مطالعاتی است، لذا تفاوت( به علت اینکه تعدادی از طرح6
 اند. های مطالعاتی حذف شدهعضی از طرحامکان تغيير مجدد آنها همچنان وجود دارد. همچنين ب  

 ( این پروژه به دليل عدم تأمين اعتبار متوقف شده است. 6

 ( این پروژه به دليل عدم تأمين مالی در فاز شناخت متوقف شده است. 9
             ( بسته مطالعاتی شمال غرب .                                                                        4
 باشد. گذاری می( طرح آماده سرمایه0
 این پروژه به دليل عدم تأمين اعتبار و مشکل سيستم آبدهی حوضه کرخه متوقف شده است.  1
 ( بسته مطالعاتی شمال .  3( به دليل عدم توجيه فنی متوقف شده است.             8( بسته مطالعاتی جنوب غرب.                   7

 ( بسته توسعه یاسوج . 69
 باشد. ( در حال بازنگری مطالعات می66
 های مرتبط متوقف شده است. ها در طرح تنگ معشوره و تغيير تخصيص( ارسال به طرح اجرایی، اما به دليل عدم تأمين مالی و تغيير گزینه66

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                             اند در جمع لحاظ نشده است.       ( مطالعاتی که در حال حاضر متوقف شده69
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 (1) 1816آبي در سال هاي برقهاي در مرحله شناخت نيروگاه ( : مشخصات طرح1-216جدول )

 سد و  نيروگاه
نام 

 رودخانه

ظرفيت قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 

 ساعت()گيگاوات
 نام مجري

     آذربايجا  غربي :

 ای آذربایجان غربی آب منطقه 22.0 11.0 غازان چای غازان

  13.0 17.0 الوین سيلوه

  12.0 6.0 آجرلو چای آجرلو

  80.0 40.0 - ماكو 

  27.0 13.5 - زرينه رود

  13.0 9.2 قوری چای باروق

     اردبيل:

انشرکت توسعه منابع آب و نيروی ایر 519.0 488.0 قزل اوزن (1)نمهيل   

 ای اردبيلآب منطقه 4.0 0.6 - برگشتی  Aشوت كانال 

     اصفها :

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران - 12.7 مارون  (2) 1ماربر 

     البرز:

 ای البرزآب منطقه 10.0 - حسنجون سيد آباد 

  15.5 5.9 - مهران 

     بوشهر:

 عه منابع آب و نيروی ایرانشرکت توس 1095.0 621.0 زهره (3)حوضه زهره 

      تهرا :

 ای تهرانآب منطقه 32.0 5.0 جاجرود سد مخزنی ماملو )دروازه( 

  16.0 5.0 نمرود سد مخزنی نمرود 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 265.0 1000.0 کن گير (4)سمنان -ای منطقه تهران تلمبه ذخيره

     چهارمحال و بختياري :

 ای چهارمحال و بختياریآب منطقه - 0.01 - كسور

     خوزستا  :

 آب و برق خوزستان 17.0 2.5 جراحی رامشير 

  11.0 5.0 پوتر ای پوتر  نيروگاه زنجيره

نيروگاه سد انحرافی دز و نيروگاهای 

 شبكه آبياری

  9.7 1.4 دز

  258.0 145.0 کلو   رود كلو 

  –شيوند  شيوند 
 کارون

3.8 27.0  

  57.5 10.0 اهلل سد زير زرد 

  11.7 2.0 مارون شهدا 

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 283.1 100.0 سزار (5) 1سزار 

  95.0 255.9  (5) 2سزار 

  113.0 327.5  (5) 3سزار 

  57.0 153.5  (5) 4سزار 

     زنجا :

 کت توسعه منابع آب و نيروی ایرانشر 1294.0 258.0 قزل اوزن (1)پاوه رود 

 ای زنجانآب منطقه 10.0 3.0 انگوران چای انگوران 
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 ... ادامه (1) 1816آبي در سال هاي برقهاي در مرحله شناخت نيروگاه ( : مشخصات طرح1-216جدول )

 نام رودخانه سد و  نيروگاه
ظرفيت قابل نصب 

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 

 (ساعت)گيگاوات
 نام مجري

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران - - قزل اوزن سراب سفيد   –پاياب پيرتقی 

  422.0 455.0 قزل اوزن و شور (3)حوضه قزل اوزن و شور 

  780.0 750.0 طالقان (4)ای زنجان  تلمبه ذخيره

     فارس:

 ب و نيروی ایرانشرکت توسعه منابع آ 31.1 25.0 شاهپور (3)حوضه شاپور دالكی  

     کردستا  :

 ای کردستانآب منطقه 24.0 8.0 قزل اوزن سيازاخ 

  7.0 3.0 چم خان چراغ ويس

     کهگيلويه و بويراحمد:

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 327.5 121.0 مارون (3)حوضه مارون جراحی 

  279.0 47.0 بشار (3) حوضه بشار ماربر

  - 13.3 - (2)  2بشار 

  - 18.3 - (2) شب ليز 

     گيال  : 

 ای گيالن آب منطقه 12.0 2.0 قلعه رودخان قلعه رودخان

  14.0 3.0 سياهمزگی سياهمزگی 

  4.0 3.5 " سفيدرود كوچك 

  15.8 2.0 گرگانرود كليور 

  8.1 1.0 شيلوشت شيلوشت 

     لرستا :

 ای لرستانآب منطقه ● 2.0 هکرخ تونل انتقال آب كاكا رضا

 شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران 1025.0 466.0 زالکی (2)زالكی 

     مازندرا  :

 ی مازندران اآب منطقه 1.5 0.3 چرات آپون )آالشت(

  0.3 1.6  آپون )گر رودبار(

  302.3 60.0 هراز  واحد نيروگاهی(  21رودخانه هراز )

  1.4 0.2 - ميجران 

طرح سرد آبرود )چشمه كيله/ 

 صفارود/ چاكرود(

سردآبرود/ چشمه 

 کيله/ صفارود/چاکرود
114.0 114.0  

  410.0 121.0 هراز -چالوس واحد نيروگاهی( 11طرح چالوس )

  38.6 18.4 مهربان رود واحد نيروگاهی( 31مهربان رود )

 - 1600.7 624.6 - ( 6)کل کشور 

 های پایاب پيرتقی متوقف شده است. بررسی گزینه ( این طرح به دليل6
 ( این پروژه به دليل عدم تأمين مالی متوقف شده است. 6
 ( این پروژه به دليل عدم معرفی گزینه منتخب و عدم تأمين اعتبار متوقف شده است. 9
 وقف شده است. یابی و عدم تعيين نياز از سوی توانير مت( این پروژه بعد از اتمام مطالعات پتانسيل4
 ( این طرح به دليل تعيين تکليف گزینه جایگزین )سد بختياری( متوقف شده است. 0

 باشند. مقادیر در دسترس نمی  اند در جمع لحاظ نشده است.                                    ( مطالعاتی که در حال حاضر متوقف شده1
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 1816ها در سال کشور به تفكيك استا  هاي برق بادي( : وضعيت پروژه1-217جدول )

 استا 

 جمع اجرايي و مطالعاتي  هاي نصب شدهتوربين

 تعداد 

 توربين

ظرفيت اسمي 

 )کيلووات(
 ظرفيت  )کيلووات(

 تعداد 

 توربين نصب شده

ظرفيت اسمي 

 )کيلووات(

 22650 13 - 22650 13 آذربايجان شرقی

 1320 2 - 1320 2 اردبيل 

 660 1 - 660 1 اصفهان 

 37090 48 - 37090 48 خراسان رضوی 

 660 1 - 660 1 خوزستان

 660 1 - 660 1 سيستان و بلوچستان

 660 1 - 660 1 فارس

 165040 114 - 165040 114 قزوين 

 45060 84 1640 43420 84 گيالن

 270800 265 1640 272160 265 جمع 

 

  1816ي بادي نصب شده کشور در سال هاهاي توربين( : مشخصات سايت1-211جدول )

 شهرستا  استا  سايت  نيروگاه بادي
 هاي نصب شده  توربين

 ظرفيت )کيلووات( تعداد 

 منجيل

 14520 22 رودبار گيالن پسکوالن 

   4 2150 رودبار

   31 13250 منجيل  

   27 13500 هرزویل

 48840 74 قزوین  قزوین (6)سياهپوش  منجيل

   18 61200 سياهپوش آرين مهباد

   22 55000 کهک قزوین  تاكستان  

 28080 00 نيشابور  خراسان رضوی  خراسان / بينالود بينالود

بادی ديزباد سايت بينالود 

 )برق سبز ديزباد(
   2 4000 خراسان / بينالود

 4710 3 خراسان رضوی   خواف  خواف  

 سهند
 10 1 تبریز  آذربایجان شرقی دانشگاه سهند تبریز

   3 1980 عون ابن علی تبریز 

 660 1 سراب  سراب سراب

 20000 8 آق کند  آق کند  مپنا

 660 1 زابل  سيستان و بلوچستان زابل لوتك

 660 1 شيراز فارس بابا کوهی  بابا كوهی شيراز

 660 1 ماهشهر خوزستان ماهشهر ماهشهر خوزستان

 660 1 اردبيل اردبيل سرعين اردبيل يلسرعين اردب

 660 1 نير  نير نير

 660 1 اصفهان  اصفهان  صفه اصفهان  صفه اصفهان 

 272160.0 265 - - جمع

 ای گيالن متصل است. ( این نيروگاه به برق منطقه6
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  1878-16هاي هاي بادي نصب شده طي سال( : توا  توربين1-211)جدول 

 محل  نصب  )کيلووات(توا  توربين  اندازي  نصب و راهزما شماره توربين

1×  500=  500 79بهمن ماه  1منجيل   

 منجيل

1×  550=  550  71مهر ماه  1منجيل   

1×  000=  000 71مهر ماه  13منجيل   

0×  000=  700 71مرداد ماه    14، 12، 11منجيل   

0×  000=  1200  71مهر ماه  ( 11الی  3منجيل )  

0×  550=  2200 77آبان ماه  (15الی  2منجيل )  

7×  000=  2100  77اسفند ماه  (21الی  15منجيل )  

2×  550=  1100 86فروردین ماه  (23و  22منجيل )  

0×  550=  1650  86بهمن ماه  (21الی  21منجيل )  

2×  550=  1100  89فروردین ماه   31و  21منجيل   

1×  550=  550  89د ماه خردا 25منجيل   

2×  550=  1100 89بهمن ماه   31و  24منجيل   

0×  660=  1780  89خرداد ماه  (11الی  1پسكوالن )  

11×  660=  7260 84بهمن ماه  1، 3، 5، 14، 4، 3، 1، 2، 13، 15، 12پسكوالن  پسکوالن  

8×  660=  5280 84اسفند ماه  11، 11، 21، 13، 11، 14، 21، 1پسكوالن   

1×  500=  500 79بهمن ماه  2رودبار   
 رودبار

0×  550=  1650  77بهمن ماه  4،  3، 1رودبار   

0×  000=  700 78آبان ماه   11، 1، 1هرزويل   

 هرزویل 
1×  000=  000 86آبان ماه  1هرزويل   

7×  000=  2100  86دی ماه  12، 11، 3، 1، 5، 4، 3هرزويل   

1×  000=  000 86بهمن ماه  2هرزويل   

15×  660=  7700  87آبان ماه  (23الی 13هرزويل )  

 سياهپوش 

17×  660=  11220  80مرداد ماه   

 سياهپوش قزوین
7×  660=  5700 87اسفند ماه   

7×  660=  0620  39سال   

11×  660=  7260  36سال   

00×  660=  17800  39سال   

18×  0000=  61200  31سال  آرين مهباد   سياهپوش قزوین 

 كهك تاكستان 

1×  2500=  2500 36سال   

 قزوین 
7×  2500=  17500  39سال   

2×  2500=  5000  34سال   

12×  2500=  00000  30سال   

20×  660=  10200  89سال  بينالود )شامل ونتيس(  بينالود -خراسان رضوی 
20×  660=  15180 81سال   " 

2×  2000=  0000 39سال  بادی ديزباد سايت بينالود )برق سبز ديزباد(  بينالود 
1×  1500=  1500 36سال  خواف )خراسان رضوی( بهين ارتباط مهر  

1×  2500=  2500 30سال  خواف )خراسان رضوی( آترين ايرانيان خواف  -خراسان رضوی  

1×  710=  710 34سال  خواف )خراسان رضوی( توان باد   

1×  10=  10  80سال  سهند تبريز   دانشگاه سهند تبریز  
0×  660=  1780  88سال  عون ابی علی تبريز   تبریز 

1×  660=  660 39سال  سراب   سراب 
8×  2500=  20000 31سال  مپنا  آق کند 

1×  660=  660 88سال  لوتك   زابل  
1 × 660=  660 83سال  باباكوهی شيراز  شيراز 

1×  660=  660 83سال  ماهشهر خوزستان  ماهشهر 
1×  660=  660 36سال  سرعين اردبيل  اردبيل 

1×  660=  660 39سال  نير  " 

1×  660=  660  39سال  صفه اصفهان   اصفهان  
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 1811-16هاي هاي برق بادي طي سال ( : توليد برق از نيروگاه1-211جدول )

 نوع مالكيت منطقه سال
 کل ظرفيت اسمي 

 )کيلووات(

کل تعداد 

 توربين

 توليد ناويژه برق 

 ساعت()گيگاوات

 224.6 156 90290 دولتی گيالن، قزوین، خراسان، تبریز و زابل 1311

 162.6 160 92930 (6) دولتی و خصوصی گيالن، قزوین، خراسان، تبریز، زابل، شيراز و خوزستان 1311

1311 
تبریز، زابل، شيراز، خوزستان و گيالن، قزوین، خراسان، 

 اصفهان
 217.0 168 98210 (6) دولتی و خصوصی

1311 
گيالن، قزوین، خراسان، تبریز، زابل، شيراز، خوزستان، 

 اصفهان و اردبيل
 206.6 180 106130 (6) دولتی و خصوصی

1312 
گيالن، قزوین، خراسان، تبریز، زابل، شيراز، خوزستان، 

 اصفهان و اردبيل
 375.6 182 110130 (6) ی و خصوصیدولت

1313 
گيالن، قزوین، خراسان، تبریز، زابل، شيراز، خوزستان، 

 اصفهان و اردبيل
 358.1 224 153460 (6) دولتی و خصوصی

 113.9 84 43420 خصوصی -دولتی  گيالن، منجيل 

  74 48840 خصوصی -دولتی  (6) سياهپوش( –قزوین )سایت منجيل  

 113.9 158 92260 (9) خصوصی -دولتی  جمع 

 36.0 10 25000 خصوصی تاکستان قزوین  

 
 خراسان ، بينالود

 59.0 43 28380 (6) خصوصی

 0.9 2 4000 خصوصی 1314

 
 خواف

 6.0 1 1500 خصوصی

 ● 1 710 خصوصی 

 * 1 10 دولتی سهند تبریز 

 2.1 3 1980 دولتی عون ابن علی تبریز 

 0.7 1 660 دولتی سراب 

 0.7 1 660 دولتی لوتک زابل 

 0.2 1 660 دولتی باباکوهی شيراز  

 * 1 660 دولتی ماهشهر خوزستان 

 0.1 1 660 دولتی سرعين اردبيل 

 0.6 1 660 دولتی نير 

 0.7 1 660 دولتی صفه اصفهان  

 221.0 226 158460 - جمع  

 84 43420 خصوصی گيالن، منجيل 
 74 48840 خصوصی (6) سياهپوش( –يل قزوین )سایت منج  116.6

 116.6 158 92260 (9)خصوصی  جمع 

 59.0 22 55000 خصوصی تاکستان قزوین  

 
 خراسان، بينالود

 52.8 43 28380 (6)خصوصی 

 11.8 2 4000 خصوصی 

 
 خواف

 4.0 1 1500 خصوصی

 - 1 2500 خصوصی 

 0.2 1 710 خصوصی 

 - 1 10 دولتی سهند تبریز 

 2.5 3 1980 دولتی ون ابن علی تبریزع 

 1.4 1 660 دولتی سراب 1315

 0.6 1 660 دولتی لوتک زابل 

 0.3 1 660 دولتی باباکوهی شيراز  

 - 1 660 دولتی ماهشهر خوزستان 

 0.3 1 660 دولتی سرعين اردبيل 

 0.5 1 660 دولتی نير 

 0.4 1 660 دولتی صفه اصفهان  

 250.2 239 190960 - جمع  
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 ... ادامه1811-16هاي هاي برق بادي طي سال ( : توليد برق از نيروگاه1-211جدول )

 نوع مالكيت منطقه سال
 کل ظرفيت اسمي 

 )کيلووات(

کل تعداد 

 توربين

 توليد ناويژه برق 

 ساعت()گيگاوات

1311 

 84 43420 خصوصی گيالن، منجيل
 74 48840 صوصیخ (6) سياهپوش( –قزوین )سایت منجيل  78.5

 78.5 158 92260 (9)خصوصی  جمع

 110.4 22 55000 خصوصی تاکستان قزوین 

 41.5 18 61200 خصوصی آرین مهباد قزوین 

 خراسان ، بينالود
 57.3 43 28380 (6)خصوصی 

 11.8 2 4000 خصوصی

 خواف
 3.2 1 1500 خصوصی

 - 1 2500 خصوصی

 0.6 1 710 خصوصی

 - 1 10 دولتی تبریزسهند 

 1.7 3 1980 دولتی عون ابن علی تبریز

 0.7 1 660 دولتی سراب

 - 8 20000 خصوصی آق کند آذربایجان شرقی

 0.7 1 660 دولتی لوتک زابل

 0.2 1 660 دولتی باباکوهی شيراز 

 - 1 660 دولتی ماهشهر خوزستان 

 0.2 1 660 دولتی سرعين اردبيل

 0.4 1 660 دولتی نير

 - 1 660 دولتی صفه اصفهان 

 307.1 265 272160 - جمع

 باشد.    یم انهيسال ديدرصد تول 6تا  0/9 نيب نيمالحظات: خودمصرفی، با توجه به نوع تورب
 ه است.واگذار شد نالوديبرق سبز ب یروين ديبه شرکت تول 6983مگاوات در سال  98/68 تي( به ظرفنالوديخراسان )ب روگاهين( 6
 واگذار شده است. ليبرق سبز منج یروين ديبه شرکت تول 6934مگاوات، در اواسط سال  61/36 تيها به ظرفروگاهين نیا( 6
 متصل است. النيگ یابه برق منطقه روگاهين  نیا( 9
 باشند. مقادیر در دسترس نمی              مقدار ناچيز است.                                                                           *

 

 هاي مطالعاتي و اجرايي مربوط به انرژي باد  ( : مشخصات پروژه1-211جدول )

 نام پروژه
موقعيت 

 جغرافيا ي

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

درصد پيشرفت 

کار تا پايا  

 1816سال 

ظرفيت طرح 

 )کيلووات(

عمر 

مفيد 

 )سال(

 قابليت توليد

 نرژي ساالنه ا 

 ساعت()گيگاوات

        هاي نو طرح فناوري انرژي

 - - - 100 1388 1382 کل کشور تهيه اطلس باد كشور

  طرح توسعه نيروگاه بادي 

1378 
(1) 

1070 99.8 
(2)

 نقاط مختلف کشور مگاوات توربين بادی 5/111احداث  291 20 100500

 62 20 28380 99.2 1395 1380 خراسان نيروگاه بادی بينالود

های بادی به ظرفيت احداث نيروگاه

 مگاوات 121

 20 128000 2.5 1396 1393 کل کشور
(3)

 

 بوده است. 6939منصوبه در سال  یها نيتورب نیشود اما آخر یمعموالً ارائه نم روگاهياز ن یقيدق یپروژه به صورت فاز به فاز سال بهره بردار یاجرا ندیفرآ ليدله ب( 6
مگاوات آن )عون ابرن علری    1/1مگاوات در منطقه سياهپوش قزوین و  84/48مگاوات در منطقه منجيل گيالن،  46/49مگاواتی توربين بادی،  0/699از طرح ( 6

ور نصرب گردیرده   تبریز، لوتک زابل، باباکوهی شيراز، ماهشهر خوزستان، سرعين اردبيل، صفه اصفهان، نير و سراب( به صورت تک توربين در نقاط مختلرف کشر  
 باشد.  است و مابقی نيز در دست اجرا و مطالعه می

 توان محاسبه کرد.یساالنه را نم ديتول تيها قابلنيتورب ییکارا بیو نداشتن ضر روگاهينجایگاه  نييعدم تع لي( به دل9
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  1811-16هاي هاي خورشيدي کشور طي سال   ( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-212جدول )

 نوع مالكيت پروژه )استا ( منطقه سال 
کل ظرفيت 

 )کيلووات(

نوع اتصال 

 به شبكه

 - 97 دولتی البرز، یزد، سمنان، تهران، آذربایجان شرقی  1311

 -  97 البرز، یزد، سمنان، تهران، آذربایجان شرقی 1311

 -  70 البرز، یزد، سمنان، تهران، آذربایجان شرقی 1311

 -  67 جان شرقی البرز، تهران، آذربای 1311

 -  69 البرز، تهران، آذربایجان شرقی 1312

 - 561.2 و خصوصی دولتی البرز، تهران، آذربایجان شرقی   1313

1314 :   9164.2 - 
 متصل به شبکه 40 دولتی  البرز، طالقان  (1)كيلووات فتوولتائيك  41

 "  7.2 انرژیتهران، ساختمان معاونت امور  (2)سيستم فتوولتائيك تهران 
 "  86 آذربایجان شرقی خورشيدی تبريز

 " 514 خصوصی تهران خورشيدی آترين پارسيان
 " 3377 دولتی  هادر سطح تمامی استان های فتوولتائيك مساجد و مدارسسامانه
 "   1694 های فتوولتائيك نهادی حكومتیسامانه
 " 3346 خصوصی   های فتوولتائيك مشتركين برقسامانه

 - 100 دولتی زنجان خورشيدی زنجان

1315 :   
(3)

40242.2 - 

 متصل به شبکه 40 دولتی البرز، طالقان  (1)كيلووات فتوولتائيك 41

 "  7.2 تهران، ساختمان معاونت امور انرژی (2)سيستم فتوولتائيك تهران 

 "  86 آذربایجان شرقی خورشيدی تبريز

 " 514 خصوصی هرانت خورشيدی آترين پارسيان

 " 3377 دولتی هادر سطح تمامی استان های فتوولتائيك مساجد و مدارسسامانه

 "   1694 های فتوولتائيك نهادی حكومتیسامانه

 " 3346 خصوصی  های فتوولتائيك مشتركين برقسامانه

 -   433 های خريد تضمينی برقسامانه

 متصل به شبکه  7000 همدان فارس( شركت آفتاب ماد راه ابريشم )خليج

 " 7000 " " شركت آفتاب ماد راه ابريشم )اميركبير(

 "  225 قم شركت پاك بنا

خورشيدی سرمايه گتذاری بترق و انترژی    

 غدير

 -  10000 اصفهان

 -  220 شمس آباد –تهران  خورشيدی تارا مشاور

 -  1000 یخراسان رضو خورشيدی نگين ستاره مرزی تايباد شايان

 -  3000 کرمان خورشيدی سوالر انرژی آركا

 -  1200 " خورشيدی مهراد انرژی آروند 

 -  1000 اصفهان خورشيدی آينده سازيان سياره سبز

 - 100 دولتی زنجان خورشيدی زنجان

1311 :   179572.7 - 

 متصل به شبکه 40 دولتی البرز، طالقان  (1)كيلووات فتوولتائيك 41

 "  7.2 تهران، ساختمان معاونت امور انرژی (2)سيستم فتوولتائيك تهران 

 "  51 آذربایجان شرقی خورشيدی تبريز

 " 514 خصوصی تهران خورشيدی آترين پارسيان

 "  7000 همدان شركت آفتاب ماد راه ابريشم )خليج فارس(

 " 7000 " " شركت آفتاب ماد راه ابريشم )اميركبير(
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 ... ادامه 1817-15هاي هاي خورشيدي کشور طي سال   ( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-212) جدول

 منطقه پروژه )استا ( سال 
نوع 

 مالكيت

کل ظرفيت 

 )کيلووات(

نوع اتصال 

 به شبكه

     : 1311ادامه 

 "  225 قم شركت پاك بنا

 "  10000 اصفهان خورشيدی سرمايه گذاری برق و انرژی غدير

 "  220 شمس آباد –تهران  دی تارا مشاورخورشي

 "  1000 خراسان رضوی خورشيدی نگين ستاره مرزی تايباد شايان

 "  7000 کرمان سوالر انرژی آركا

 "  1200 " خورشيدی مهراد انرژی آروند 

 "  1000 اصفهان خورشيدی آينده سازان سياره سبز

 - 100 دولتی زنجان خورشيدی زنجان

 متصل به شبکه 10000 خصوصی کرمان فراگير جاسك توسعه

 "  7000 همدان آفتاب ماد راه ابريشم )شهدای همدان(

 "  1500 چهارمحال و بختياری صنايع سيمان شهر كرد

 "  1310 سمنان آبو ويند دامغان   

 "  10000 یزد 1های نو آتيه گسترش انرژی 

 "  10000 و بلوچستانسيستان   2های نو آتيه گسترش انرژی 

 "  8500 همدان آفتاب ماد راه ابريشم )بوعلی( 

 "  8900 " آفتاب ماد راه ابريشم )باباطاهر( 

 "  630 البرز ايران تابلو 

 "  4600 فارس بهناد انرژی پارس ليان 

 "  10000 تهران پارس ری انرژی بهار 

 "  10000 فارس نيكا انرژی منطقه آزاد چابهار 

 "  2000 " مهد تجارت گستران عطار 

 "  8400 تهران مهندسی مشاور انرژی تجديدپذير سهيل   

 "  10000 یزد پژواك عمران كيش 

 "  10000 خراسان جنوبی آفتاب تابان كوير پارت 

 "  10000 هرمزگان سرزمين آبی دو قشم 

 متصل به شبکه 3278 دولتی هامی استاندر سطح تما های فتوولتائيك مساجد و مدارسسامانه

 "  " 375 های فتوولتائيك نهادی حكومتیسامانه

 " 517 " " های فتوولتائيك شركت های توزيع )توانير(سامانه

 " 1066 " " ایهای فتوولتائيك برق منطقهسامانه

 " 2853 خصوصی " های فتوولتائيك مشتركين برقسامانه

 - 13286.5 " " ينی برقهای خريد تضمسامانه

دولتی و  هادر سطح تمامی استان های فتوولتائيك و خريد تضمينی برقجمع سامانه

 خصوصی

 متصل به شبکه 21375.5

 باشد.  سال می 60های فتوولتایيک حدود ها و سامانهمالحظات : طول عمر سيستم
 کيلووات تغيير یافته است. 49ل به شبکه گشته و ظرفيت نيروگاه به های خورشيدی منفصل از شبکه به صورت متصکيلووات از پنل 69( 6
   است. افتهیارتقاء  لوواتيک 6/7به  یديبخش خورش تيظرف شی( با افزادي)باد و خورش دیبريه لوواتيک 1 ستميس (6
 اضافه شده است.   6930( بخش اعظم این اضافه ظرفيت در اواخر سال 9
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 ساعت()کیلووات                                                      (1) 1811-16هاي شيدي کشور طي سال( : توليد برق خور1-218جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح / سال 

 10210 12660 10080 8499 8500 3500 - - - (2)سيستم فتوولتائيك تهران 

 34226 26529 24000 32000 31000 (3) كيلووات فتوولتائيك 41
(3)

32010 
(3)

44344 
(3)

72000 
(4) 

 17000 15000 نيروگاه دربيد يزد
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

 18000 21000 نيروگاه سركوير سمنان
(5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) 

 25302 33779 24010 27656 5000 خورشيدی تبريز
(6) 

103825 141330 68780 

 516124 1007245 529376 - - - - - - رين پارسيانخورشيدی آت

خورشيدی آفتاب ماد راه 

 (3) ابريشم )خليج فارس(

- - - - - - - 1450000 12483961 

خورشيدی آفتاب ماد راه 

 (3)ابريشم )اميركبير( 

- - - - - - - 1450000 12456097 

 394087 136447 - - - - - - - انرژی پاك بنا 

 160000 150000 169000 - - - - - - نخورشيدی زنجا

خورشيدی سرمايه گذاری 

 برق و انرژی غدير

- - - - - - - - 18316819 

 297320 - - - - - - - - خورشيدی تارا مشاور

خورشيدی نگين ستاره 

(1)مرزی تايباد شايان 
 

- - - - - - - - - 

خورشيدی مهراد انرژی 

 آروند

- - - - - - - - 1733803 

رشيدی آينده سازان خو

(1)سياره سبز 
 

- - - - - - - - - 

 8381086 - - - - - - - - توسعه فراگير جاسك

 8139379 - - - - - - - - سوالر انرژی آركا

آفتاب ماد راه ابريشم 

 )شهدای همدان(

- - - - - - - - 7716355 

 956433 - - - - - - - - صنايع سيمان شهر كرد

 511491 - - - - - - - -  آبو ويند دامغان 

های نو گسترش انرژی 

 1آتيه 

- - - - - - - - 3609308 

های نو گسترش انرژی 

  2آتيه 

- - - - - - - - 304291 

آفتاب ماد راه ابريشم  

 )بوعلی(

- - - - - - - - 2248419 

آفتاب ماد راه ابريشم  

 )باباطاهر(

- - - - - - - - 2782841 

 1419157 - - - - - - - - ايران تابلو 

 1268856 - - - - - - - - بهناد انرژی پارس ليان 

 1419157 - - - - - - - - پارس ری انرژی بهار 

نيكا انرژی منطقه آزاد  

(1)چابهار
 

- - - - - - - - - 
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 ساعت()کیلووات                                       ... ادامه (1) 1811-16هاي ( : توليد برق خورشيدي کشور طي سال1-218جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح / سال 

مهد تجارت گستران  

(1)عطار
 

- - - - - - - - - 

مهندسی مشاور انرژی  

 تجديدپذير سهيل 

- - - - - - - - 221421 

 102204 - - - - - - - - پژواك عمران كيش 

 73140 - - - - - - - - وير پارتآفتاب تابان ك 

 607465 - - - - - - - - سرزمين آبی دو قشم 

سامانه های فتوولتائيك   

(1)پشت بامی 
 

- - - - - - - - - 

 86198204 4419682 856625 40509 68028 63808 48010 94656 72000 جمع 

و  یحکومت یمدارس، مساجد، نهادها کيفتوولتائ یهاسامانه نيطالقان و همچن -البرز  کيفتوولتائ لوواتيک 69پروژه  قیاز طر یاز آنجا که برق رسان( 6
 .تاس دهیها لحاظ نگردپروژه نیا ديدر جمع، تول ده،یآن نصب نگرد ديصورت گرفته و کنتور جهت ثبت ارقام تول جيبرق به صورت پک نيمشترک

، تغيير کاربری داده و به صورت سيستم متصل به شبکه درآمده است و دیگر 6936ان ماه سال کيلووات هيبرید )باد و خورشيد( از ابتدای آب 1سيستم ( 6
 یديبخش خورش تيظرف شیبا افزا 6934سال  یاز ابتدا نيباشد. همچنکيلووات خورشيدی می 0باشد و به صورت سيستم متصل سيستم هيبرید نمی

 است. افتهیارتقاء  لوواتيک 6/7به 
 کيلووات تغيير یافته است. 49های خورشيدی منفصل از شبکه به صورت متصل به شبکه گشته و ظرفيت نيروگاه به پنلکيلووات از  69( 9
 خارج از شبکه بوده و توليد نداشته است.  31ها در سال کيلووات طالقان به دليل انتقال از پنل 49( نيروگاه 4
 اند و دیگر توليد ندارد.ها بالاستفاده گشتهه( به علت رسيدن برق شبکه به این روستاها این نيروگا0
ای آذربایجان ( پروژه نيروگاه خورشيدی تبریز جهت نصب و راه اندازی در ساختمان جدید االحداث جمع آوری گردیده است. سپس شرکت برق منطقه1

امور  لووات،يک 06های اداری )شهریار تبریز اختمانکيلووات سامانه خورشيدی از نوع تزریق به شبکه در محوطه س 81نسبت به نصب و راه اندازی 
 به بهره برداری رسيد. 6934( اقدام نموده که پروژه مذکور در سال لوواتيک 69و امور انتقال اردبيل  لوواتيک 60اروميه  انتقال

 امسال مجزا شده است. در سال گذشته به صورت تجمع درج شده بود که در تراز ريکبريفارس و ام جيخل یهاروگاهين ديتول( 7
 باشند.یم یشیآزما ینداشته و صرفاً در مراحل بهره بردار ديتول 6931ها در سال روگاهين نیا(8
 باشد.یدر دسترس نم 6931ها در سال سامانه یپراکندگ ليبه دل دياطالعات تول( 3

 

 گرماييهاي اجرايي مربوط به انرژي زمين ( : مشخصات پروژه1-214جدول )

 استا  پروژه نام
سال 

 شروع 

 سال 

 برداريبهره

درصد پيشرفت 

کار تا پايا  سال 

1816 

ظرفيت 

طرح 

 )مگاوات(

قابليت توليد ساالنه 

انرژي 

 ساعت(  )گيگاوات

نوع 

اتصال به 

 شبكه

گرمايی مشكين نيروگاه زمين

های شهر )انجام حفاری

 اكتشافی توليدی و تزريقی(

 اردبيل

1384 1399 
(1)

44 
(2)

20 
(3)

150 - 

 1384 اردبيل مگاواتی   3-5احداث پكيج 
(4)

1397 
(5)

80 5 07
(6)

 متصل به شبکه 

 گردد. درصد لحاظ می 699با توجه به عدم انجام حفاری جدید این بخش به صورت است.  دهیحلقه چاه حفر گرد 66فقط متوقف شده است و پروژه  نیا( 6
مگاوات حفاری گردد، اما به دليل عدم تأمين منابع مالی مورد نياز، ادامه  09برداری  با ظرفيت قابل بهره حلقه چاه 60( در ابتدای این طرح قرار بود 6

 ها متوقف گردید.  حفاری
 مگاوات محاسبه شده است.  69( ميزان توليد با فرض ظرفيت 9
 هد بود. مگاواتی با فرض تأمين منابع مالی قابل اجرا خوا 9-0برداری از نيروگاه  ( سال بهره4
 ( این مقدار به صورت سرجمع در درصد پيشرفت نيروگاه و حفاری لحاظ گردیده است. 0
 مگاوات محاسبه شده است. 0( ميزان توليد با فرض ظرفيت 1
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 )منابع زيست توده جامد ايرا (  1816ها و مراتع کشور براساس ميزا  تراکم در سال ( : مساحت جنگل1-215جدول )
 )هزار هکتار( 

 درصد جمع  سطح شمال  سطح خارج از شمال  وع سطوح منابع طبيعي کشور ن

     جنگل : 
 1.7 1780.3 1024.5 755.8 (1)انبوه 

 3.4 3468.3 661.0 2807.4 (1)نيمه انبوه 

 8.0 8100.8 256.9 7843.9 (1)تُنُك 

 0.03 25.8 - 25.8 ماندابی 

 0.9 943.9 25.0 918.9 دست كاشت

 14.1 14319.1 1967.3 12351.7 جمع 

 2.6 2665.1 123.5 2541.6 زار و درختچه زاربيشه

     مرتع: 

 7.1 7181.2 837.8 6343.4 (2)متراكم 

 21.0 21419.2 738.6 20680.5 (2)نيمه متراكم 

 55.2 56214.6 116.1 56098.5 (2)كم تراكم 

 83.3 84815.0 1692.5 83122.5 جمع

 100.0 101799.1 3783.3 98015.8 جمع کل

 باشد. درصد می 60تا  0های تُنُک درصد و درجنگل 09تا  60های نيمه انبوه درصد، در جنگل 09های انبوه بيش از ( تراکم پوششی در جنگل6
  باشد.درصد می 60تا  0درصد و در مراتع کم تراکم  09تا  60درصد، در مراتع نيمه متراکم  09( تراکم پوششی در مراتع متراکم بيش از 6
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( هزار هكتار )

جنگل مرتع

نمودار )24- 1( : پراکندگي جنگل ها و مراتع  کشور در سال 1396

                                                                                                                                                              )هزار هكتار(
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                                                ها به تفكيك استا  1816ها و مراتع کشور در سال ( : مساحت جنگل1-216جدول )

 نام استا 

 مراتع نوع جنگل )هزار هكتار(

 انبوه
نيمه 

 انبوه
 تُنُك

دست 

 کاشت
 ماندابي

زار و  بيشه

 درختچه زار
 جمع

 مساحت
 )هكتار(

 جرمزيست
 )هزار تن(

 1408 2473441 156.4 12.9 - - 44.1 30.3 69.1 آذربايجان شرقی

 1436 2472508 101.2 0.2 - - 62.3 21.0 17.7 آذربايجان غربی

 560 903896 63.2 11.5 - 0.5 45.8 2.2 3.2 اردبيل

 1094 6328655 411.8 - - 347.0 64.4 0.4 - اصفهان

 438169 4.2 1.8 - 0.1 2.3 - - البرز
(1) 

 426 1112357 641.7 7.2 - 4.0 416.8 211.1 2.6 ايالم

 207 1262995 224.8 20.5 0.7 13.1 190.5 - - بوشهر

 176 848298 24.2 0.3 - 9.2 14.7 - - تهران

 183 908152 336.4 0.8 - 0.1 217.8 105.2 12.6 چهارمحال و بختياری

 6558356 994.9 327.5 - 169.0 465.4 29.2 3.8 خراسان رضوی 

(2)
 1555206 434.6 9.8 - 3.7 285.2 116.6 19.2 خراسان شمالی  2011

 6288092 1471.6 759.6 - 120.9 588.1 3.1 - خراسان جنوبی

 525 2477691 1020.1 81.7 - 50.7 294.8 299.4 293.3 خوزستان

 324 1137060 97.6 36.4 - - 57.7 3.3 0.03 زنجان

 1147 3731083 468.7 128.6 - 43.5 168.6 64.0 64.0 سمنان

 1241 10648499 1220.2 849.4 5.0 5.1 338.9 21.7 - سيستان و بلوچستان

 3369 7319987 2229.5 10.6 - 1.4 1617.2 540.7 59.7 فارس

 319 853485 28.2 1.3 - 0.6 8.8 15.1 2.4 قزوين

 92 723019 13.3 9.1 - 4.1 - - - قم

 993 1294397 373.3 1.0 - 2.1 95.6 188.9 85.7 كردستان

 940 6267925 512.0 81.0 - 28.7 383.2 19.0 0.1 كرمان

 ● 1918375 160.9 - - - 129.6 27.3 4.0  كرمان )جيرفت و كهنوج(

 622 1188438 528.5 - - 0.2 307.1 209.6 11.5 كرمانشاه

 1030 478812 874.1 78.3 - 1.9 478.8 251.1 63.9 يه و بويراحمدكهگيلو

 351 862825 426.5 11.3 - 10.8 93.9 147.4 163.1 گلستان

 207 244986 557.1 11.5 - 9.8 65.9 161.1 308.8 گيالن

 578 883505 1226.4 0.1 - - 575.3 608.2 42.9 لرستان

 525 387559 794.0 100.7 - 0.8 26.2 215.0 451.3 مازندران )ساری(

 142 197152 313.2 - - 3.6 70.8 137.5 101.3 مازندران )نوشهر( 

 532 1772951 13.3 11.8 - 1.5 - - - مركزی

 452 4093342 1073.7 19.9 20.1 40.3 964.3 28.9 - هرمزگان

 229 665767 4.8 3.4 - 1.3 - - 0.1 همدان

 282 6518007 183.9 76.8 - 69.7 26.4 11.0 - يزد

 21400 84814991 16984.1 2665.1 25.8 943.9 8100.8 3468.3 1780.3 جمع

 باشد.  ( ارقام استان البرز در تهران مستتر می6
 باشد.                                       های رضوی، شمالی و جنوبی می ( مجموع خراسان6
  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 )مترمکعب(                                                           1811-16هاي هاي جنگلي کشور طي سال ( : توليد فرآورده1-217جدول )

 حجم کل توليد استا  هاي چوبي ساير فرآورده زغال چوب هيزم سال / استا  

1311 278339 5118 572546 856003 

1311 248914 3318 531585 783817 

1311 221247 2148 516282 739677 

1311 246212 2964 568265 817441 

1312 196746 3204 468586 668536 

1313 191847 1566 492697 686110 

1314 

 61731 52469 2010 7252 گيالن

 381907 289048 24 92835 مازندران

 113795 51981 - 61814 گلستان

 557433 393498 2034 161901 جمع

1315 

 57598 46825 1752 9021 گيالن

 302047 225937 - 76110 مازندران

 109620 49566 - 60054 گلستان

 469265 322328 1752 145185 جمع

1311 

 28037 23799 354 3884 گيالن

 312959 225789 - 87170 مازندران

 65180 28687 - 36493 گلستان

 406176 278275 354 127547 جمع

 باشد. درصد افت و ارّه خور می 0حظات: جمع توليدات بدون احتساب مال
 باشد.مترمکعب زغال می 9مترمکعب هيزم و معادل  1هر تن زغال معادل               

 
                1811-16هاي هاي جنگلي طي سال ( : ارزش هر واحد از توليدات فرآورده1-211جدول )

 )هزار ريال بر مترمکعب(

 گلستا  مازندرا  )ساري( مازندرا  )نوشهر( گيال  شرح

     :هيزم   

 489 413 406 220 1311سال 

 350 400 331 380   1311سال 

 570 570 570 570   1311سال 

 627 627 627 627 1311سال 

 893 893 893 893 1312سال 

 1368 1184 1134 893 1313سال 

 1329 1320 1320 1315 1314سال 

 1657 1600 1320 1628 1315سال 

 2700 2650 2600 2500 1311سال 

     زغال :   

 2000 2000 2000 2000 1311سال 

 2350 2350 2350 2350   1311سال 

 2750 2750 2750 2750   1311سال 

 3025 3025 3025 3025 1311سال 

 6250 6250 6250 6250 1312سال 

 - - - 7800 1313سال 

 - 9300 - 9400 1314سال 

 - - - 10000 1315سال 

 - - - 25000 1311سال 

 باشد.  مترمکعب زغال می 9مترمکعب هيزم و معادل  1مالحظات: هر تن زغال معادل 
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                                               1811-16هاي هاي غير مجاز زغال چوب طي سال( : ميزا  برداشت1-211جدول )

                                        گرم()کیلو 

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 استا / سال

 - - - - 350 - - 250 9426 آذربايجان شرقی

 - - 1000 - - - - - - آذربايجان غربی

 - - - - - - - - - البرز 

 27170 7751 11084 7927 6003 13642 6795 8110 8451 اردبيل

 5257 8486 12851 2225 7750 1180 1615 3035 9845 اصفهان

 6082 1541 3744 2997 1905 1840 849 2110 923 ايالم

 350 1337 1489 695 50 8760 332 6870 3216 بوشهر

 - - - - 1255 - 350 - - تهران

 13228 15996 15756 16411 14255 19269 17630 18399 25649 چهارمحال و بختياری

(1) خراسان
100 

(1)
3330 

(1)
1200 

(1)
140 - 

(1)
1816 

(1)
335 

(1)
826 

(1)
7228 

 21073 19375 18729 39184 32104 19103 29142 16 16008 خوزستان

 - - - - - - - - - زنجان

 3877 2304 - 958 3050 2392 400 - 1100 سمنان

 700 740 - - 3072 781 - 232 1460 سيستان و بلوچستان

 22287 53578 60458 8697 1690 1727 5152 2840 10309 رسفا

  - - - - - - - - قزوين

  - - - - - - - - قم

 2750 13621 1870 1280 4320 3130 2115 900 - كردستان

 300 720 130 - 775 - 3944 - - كرمان

 12 1620 210 1265 - - - - 360 كرمان )جيرفت(

 12122 13709 11739 4960 11500 6443 6959 1429 3790 كرمانشاه

 2926 9115 5047 10707 4498 3918 2709 5377 6570 كهگيلويه و بويراحمد

 2808 17800 1298 1162 639 6510 - 240 810 گلستان

 10698 3904 7587 3240 7437 9679 8645 10019 2420 گيالن

 21166 17559 32151 22052 21613 29752 21674 15996 44647 لرستان

 18227 14559 7878 17130 7335 8524 12226 11715 11938 مازندران )ساری(

 1250 - - 5000 - - - - - مازندران )نوشهر( 

 - - - - - - - - - مركزی

 880 1660 870 425 601 10 2050 1250 200 هرمزگان

 - - - - - - - - - همدان

 - - 2600 - 100 2780 - 1000 - يزد

 180390 206201 196825 148130 130302 139580 123787 93118 157222 جمع

 باشد.  میو جنوبی به بعد مربوط به استان خراسان رضوی  88( ارقام زغال چوب کشف شده سال 6
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 1816ها  در سال ( : برآورد مصرف هيزم، زغال چوب، ، فضوالت دامي و  بوته و خار  در بخش خانگي به تفكيك استا 1-221جدول )

 )تن(بوته و خار  )تن(فضوالت دامي  )کيلوگرم(زغال چوب   )مترمكعب(هيزم  استا 

 - 182699 - 413637 آذربايجان شرقی

 146 86806 - 293079 آذربايجان غربی

 - - - - البرز 

 - 37519 27170 13620 اردبيل

 138586 13342.2 5257 70169 اصفهان

 74 128 6082 64384 ايالم

 300 - 350 12350 ربوشه

 - - - - تهران

 156 3413 13228 652756 چهارمحال و بختياری 

 32573 154685 7228 1593101 خراسان

 12100 14561 21073 44390 خوزستان 

 - 86239 - 77285 زنجان

 221488 1109.4 3877 23520 سمنان

 5 1426 700 441279 سيستان و بلوچستان

 90316 52228 22287 212955 فارس

 - 25364.2 - 13298 قزوين

 - - - - قم

 1876 197215 2750 745602 كردستان

 284295 - 300 1682151 كرمان

 1665 - 12 - كرمان )جيرفت و كهنوج( 

 3021 23432.4 12122 84533 كرمانشاه

 4240 - 2926 1118739 كهگيلويه و بويراحمد

 124350 375 2808 436138 گلستان

 - - 128698 12991 نگيال

 9674.0 3267 21166 887443 لرستان

 956 770 19477 184185 مازندران )ساری و نوشهر(

 - - - - مركزی

 - - - 63323 هرمزگان

 1281 - 880 - همدان

 4100 - - 26891 يزد 

 931202 884579 278071 9167819 جمع مصرف قبل از اجراي طرح جايگزيني سوخت  
پس از  1816مصرف در سال برآورد 

 هااجراي طرح هدفمندي يارانه
8100000 278071 86360 600000 

 1641.1 236.2 1.4 6443.4 خام( مصرف )هزار بشكه معادل نفت

 
 )تن(                                                                      1811-16هاي ( : واردات و صادرات زغال چوب طي سال1-221جدول )

 صادرات  واردات سال

1311 4151.1 702.3 

1312 4260.3 525.4 

1313 6111.3 257.5 

1314 6480.1 295.1 

1315 6178.6 414.8 

1311 9156.8 456.4 
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(تن) نمودار )25- 1( : واردات و صادرات زغال چوب کشور طي سال هاي 1391-96

 
 
 
 

 شهري )بيوماس( و بيوگاز وزارت نيرو هاي انرژي واناديومي، پسماندهاي جامد و مايع  ( : مشخصات پروژه1-222جدول )

 نام پروژه
 نوع 

 فناوري

 منطقه 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

درصد پيشرفت کار 

 1816تا پايا  سال  

ظرفيت طرح 

 )کيلووات(

 عمر مفيد 

 )سال(

ستتازی ستتاخت سيستتتم ذخيتتره  

 انرژی واناديومی )تك سل(  

البرز،  پيل وانادیومی

 طالقان

1381 1384 100 0.01 20 < 

ساخت استك نيمه صتنعتی بتاتری   

 اكسايشی كاهشی واناديوم  

البرز،  پيل وانادیومی

 طالقان

1384 1387 100 1 20 < 

منبتتع زيستتت   5پتانستتيل ستتنجی  

 توده در كشور  

 - - 100 1379 1377 کل کشور سنجیپتانسيل

ستتتنجی نصتتتب نيروگتتتاه  امكتتتان

 منطقه كشور   2توده در زيست

 سنجی پتانسيل

 دفنگاه -

 100 1384 1383 فارس، شيراز
(1)

1060 13 

 100 1384 1382 خراسان، مشهد
(2)

650 13 

 - 1200 100 1388 1088 فارس دفنگاه احداث نيروگاه زيست توده در شيراز  

 - 660 100 1388 1088 خراسان دفنگاه احداث نيروگاه زيست توده در مشهد

 20 0800 100 1389 1080 تهران فاضالب بيوگاز از لجن فاضالب

انجام مطالعتات بته منظتور احتداث     

 تودهنيروگاه زيست

سنجی پتانسيل

 )زائدات جامد شهری(

 1385 کل کشور
(3)

1397 97.5 10000 20 < 

توده )منبع سنجی منابع زيستپتانسيل

  فاضالب شهری(  –پسماندهای مايع 

 1384 کل کشور سنجیپتانسيل
(3)

1397 84 - - 

 1386 مرکزی مطالعه نجی توليد بيوگاز ساوهسامكان
(3)

1397 95.8 600 - 

70 100 1389 1088 مرکزی مطالعه، طراحی و ساخت احداث پايلوت توليد بيوديزل 
(4)

 10 

ی با توجه به باشد ول کيلووات می 6919های انجام شده ظرفيت قابل نصب در محل دفن زائدات جامد شهری شيراز برابر  سنجی ( بر مبنای پتانسيل6
 کيلووات است.  409برداری از محل دفن این شهر  موقعيت و مشخصات دفن زائدات در طول ساليان گذشته، هم اکنون ظرفيت بهره

ه باشد ک مگاوات ساعت در ماه می 401( ميزان واقعی توليد انرژی الکتریکی از محل دفن زائدات جامد شهری مشهد بر مبنای تجهيزات نصب شده حدود 6
 البته در صورت احداث یک دفنگاه مهندسی و نصب تجهيزات کامل، ميزان استحصال انرژی از این مقدار بسيار فراتر خواهد بود. 

 ( به علت کمبود اعتبارات مورد نياز در برنامه پنجم و تغيير شرح خدمات و انجام برخی آزمایشات، زمان این پروژه افزایش یافته است. 9
 ساعت.  ( ليتر سوخت در4
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 هاي بيوگاز در کشور  ( : توليد برق از نيروگاه1-228جدول )

 منطقه 
کل ظرفيت اسمي 

 )کيلووات(

کل ظرفيت عملي 

 )کيلووات(

توليد ناويژه برق 

 ساعت( )گيگاوات

مصرف داخلي 

 ساعت( )کيلووات

 495 1.8 1665 1860   1811سال 

 ● 10.1 5665 6660   1811سال 

 ● 21.7 5665 6660   1811سال 

 ● 22.6 5665 6660   1811سال 

 ● 20.8 5665 6660 1812سال 

 ● 47.0 10565 11560 1818سال 

 ● 14.4 10565 11560 :  1814سال 

(1) نيروگاه بيوگاز سوز شيراز
 1200 1065 2.0 ● 

 ● 1.0 600 660 (2) نيروگاه بيوگاز سوز مشهد 

 ● 8.0 0000 0800 بيوگاز از لجن فاضالب تهران

 ● 1.7 1700 1700 زباله سوزهای تهران

 ● 1.7 3000 3000  2زباله سوزهای تهران 

 ● 23.6 10565 11560 :  1815سال 

(1) نيروگاه بيوگاز سوز شيراز
 1200 1065 2.1 ● 

 ● 4.4 600 660 (2) نيروگاه بيوگاز سوز مشهد 

 ● 4.5 4000 4800 بيوگاز از لجن فاضالب تهران

 ● ● 1900 1900 تهران )تيم كيان(زباله سوزهای 

)تتتدبير  2زبالتته ستتوزهای تهتتران 
 توسعه سالمت(

3000 3000 12.6 ● 

 ● 38.1 10565 11560 :  1816سال 

(1) نيروگاه بيوگاز سوز شيراز
 1200 1065 2.3 ● 

 ● 4.6 600 660 (2) نيروگاه بيوگاز سوز مشهد 

 ● 9.3 0000 0800 بيوگاز از لجن فاضالب تهران

 ● 11.0 1700 1700 زباله سوزهای تهران )تيم كيان(

)تتتدبير  2زبالتته ستتوزهای تهتتران 
 توسعه سالمت(

3000 3000 10.9 ● 

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                ( مراجعه شود.                             6-666( به زیرنویس جدول )6و  6
 

 در دست اقدام مربوط به پيل سوختي و هيدروژ  وزارت نيرو هاي  ( : مشخصات پروژه1-224جدول )

 نام پروژه
 نوع 

 فناوري

 منطقه 

 پروژه 

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

درصد پيشرفت کار 

 1816تا پايا  سال 

ظرفيت طرح 

 )کيلووات(

طراحی و ساخت سامانه پرتابل هيبريدی همراه 
 با ذخيره ساز برای توليد آب از رطوبت هوا

آب از  توليد
 رطوبت هوا

 ليتر در روز  699 100 1396 1395 تهران

آوری هيدروژن در مقايس نيمه پروژه پايلوت فن
 صنعتی 

 1375 البرز، طالقان (1)
(2) 

1397 70 200 

فشرده پيل سوختی  مجتمعطراحی و ساخت يك 
كيلوواتی با ريفورمر گاز طبيعی با  2/2پليمری 

ابليت اتصال و مديريت و كنترل از راه دور و ق
 سوئيچينگ با شبكه

 کيلووات 6/6 20 1397 1394 البرز، طالقان پيل سوختی

نرمال مترمکعب  0/9 50 1397 1394 البرز، طالقان توليد هيدروژن PEMطراحی و ساخت الكتروليز 
 بر ساعت هيدروژن

طراحی و ساخت سيستم نمونه رفورمر گاز طبيعی 
SMR  بر ساعتبا ظرفيت يك نرمال مترمكعب 

نرمال مترمکعب بر  6 20 1397 1394 البرز، طالقان توليد هيدروژن
 ساعت هيدروژن

 ساخت نمونه تک سل 70 1077 1394 البرز، طالقان توليد هيدروژن SOEطراحی و ساخت استك 

 اتمام پروژه تمدید گشته است.                                                           ( زمان 6( توليد مایع سازی، ذخيره سازی و عرضه هيدروژن.                                       6
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 هاي نيروگاهي برق تجديدپذير غير دولتي در حال بهره برداري  : خالصه مشخصات پروژه( 1-225جدول )

  1816و در حال احداث صرفاً در سال 

 دهزيست تو خورشيدي بادي ها مراحل پيشرفت نيروگاه
بازيافت 

 حرارتي

برق آبي 

 (2)کوچك 
 جمع

       (1)برداری  در حال بهره

 51.0 5.0 2.0 5.0 29.0 10.0 تعداد 

 472.8 8.0 13.6 11.6 174.1 265.6 )مگاوات(ظرفيت 

       قرارداد در حال احداث 

 141.0 2.0 - 2.0 121.0 16.0 تعداد 

 2008.8 7.9 - 3.4 1342.3 655.2 )مگاوات(ظرفيت 

        هاي تشكيل شده جمع ظرفيت پرونده

 196.0 4.0 1.0 7.0 153.0 31.0 تعداد 

 2489.6 16.8 9.6 13.9 1521.9 927.4 ظرفيت )مگاوات(

داده باشند. لذا به  وضعيت پروژه را به وزارت نيرو ارائهگردد که متقاضيان پس از توليد برق، صورت ای اطالق میبرداری به پروژه( پروژه در حال بهره6
 گردد. وضعيت خود را به وزارت نيرو ارائه نداده باشد، در حال احداث اطالق میواحدی که دارای توليد برق بوده اما صورت 

 گردد. وری انرژی برق )ساتبا( میهای تجدیدپذیر و بهرهبرداری و در دست اجرای سازمان انرژیهای در حال بهره( تنها شامل پروژه6

  

  1816هاي تجديدپذير غيردولتي توليد برق در سال : نرخ پايه خريد برق از نيروگاه( 1-226جدول )

 به تفكيك منابع انرژي تجديدپذير و پاک 

  انواع نيروگاه
نرخ پايه خريد تضميني برق 

 ساعت()ريال بر کيلووات

 زيست توده

 2700 لندفيل

هضم بی هوازی زائدات دامی و 

 فاضالبکشاورزی و 
0500 

 3700 و گازی سازی زبالهزباله سوز 

 مزرعه بادی 
 3400 مگاوات  09با ظرفيت بيش از 

 4200 مگاوات و کمتر 09با ظرفيت 

)مختص مشتركين برق و محدود به ظرفيت انشعاب( بادی با ظرفيت يك مگاوات و كمتر  5700 

 مزرعه خورشيدی 
 0200 مگاوات  99با ظرفيت بيش از 

 0000 مگاوات و کمتر 99ا ظرفيت ب

 4900 مگاوات و کمتر  69با ظرفيت  

 خورشيدی )مختص مشتركين برق و محدود به ظرفيت انشعاب( 
 7000 کيلووات و کمتر 699با ظرفيت 

 8000 کيلووات و کمتر  69با ظرفيت 

 4900 زمين گرمايی )شامل حفاری و تجهيزات(

 1600 توربين های انبساطی 

 2900 يافت تلفات حرارتی در فرآيندهای صنعتیباز

  : مگاوات و كمتر( 11برق آبی كوچك )با ظرفيت 

 0800 ها و تأسيسات جانبی سدهابر رودخانه

 3250 بر خطوط لوله انتقال آب

 0708  سامانه پيل سوختی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناشي از تولید و مصرف انرژی کشورای گلخانه آالینده و  انتشار گازهای   -

  در بخش انرژی سوخت مصرف انواعناشي از ای و  گلخانه انتشار گازهای آالینده  -

 ایگازهای آالینده و  گلخانهانتشار سرانه   -
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 زیست محیطجداول  -8-11-1

 

 

 
 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  135

 

 )تن(       1816يد و مصرف انرژي کشور در سال اي ناشي از تول و گلخانه  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده1-227جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهايي انرژي

 509 4141 139254025 11596 45706 255 26289 118398 خانگی، تجاری و عمومی

 252 2067 102852284 17154 22955 1306 93053 167395 صنعت 

 6695 54491 144705234 312129 10442866 4165 393678 957548 حمل و نقل 

 3152 544 12978687 20237 10227 293 47675 46306 كشاورزی

         مصرف بخش انرژي

 05 010 15765205 ● ● ● ● ● پااليشگاهی 

 471 3701 182746913 25159 156100 2044 239623 651833 نيروگاهی 

 11115 65258 598502388 386276 10677853 8062 800318 1941480  جمع

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 

 

 )درصد(       1816اي در سال  هاي مصرف کننده انرژي در انتشار گازهاي آالينده و گلخانه( : سهم هريك از بخش1-221جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N بخش/ گاز

         مصرف نهايي انرژي

 4.58 6.35 23.27 3.00 0.43 3.16 3.28 6.10 ، تجاری و عمومیخانگی

 2.27 3.17 17.18 4.44 0.21 16.20 11.63 8.62 صنعت 

 60.23 83.50 24.18 80.80 97.80 51.65 49.19 49.32 حمل و نقل 

 28.36 0.83 2.17 5.24 0.10 3.63 5.96 2.39 كشاورزی

         مصرف بخش انرژي

 0.32 0.48 2.67 ● ● ● ● ● پااليشگاهی 

 4.24 5.67 30.53 6.51 1.46 25.36 29.94 33.57 نيروگاهی

 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 جمع

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 

 

  تن( زاره) 1816از بخش هاي مختلف انرژي در سال   NOxو    CO2 ،SO2( : ميزا  انتشار 1 -26) نمودار

 
CO2 SO2 NOx        

12979

15965

182747

139254

102852

144705

خانگي، تجاري و عمومي صنعت 
حمل و نقل  کشاورزي
پااليشگاهي  نيروگاهي 

 

26.3

93.1393.7

47.7

239.6

خانگي، تجاري و عمومي صنعت 
حمل و نقل  کشاورزي
نيروگاهي 

 

957.5 167.4

118.4

46.3 651.8

خانگي، تجاري و عمومي صنعت 
حمل و نقل  کشاورزي
نيروگاهي 
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 1816در بخش انرژي کشور در سال   اي ناشي از مصرف سوخت و گلخانه  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده1-221جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت/ گاز

 9 106 5374982 - 10883 - 24 1088 گاز مايع 

 3228 33279 70098854 38304 10312747 - 44197 397777 بنزين 

 61 304 7282338 - 2181 - 6712 1398 نفت سفيد 

 6609 4243 85999696 278973 148327 5958 463961 666176 نفت گاز 

 127 633 18919888 4861 45087 1724 252767 45631 نفت كوره 

JP4 591 66 - 15330 - 104786 1 3 
ATK 51207 31862 379 13655 25034 4911057 34 137 

 726 25030 391765354 39102 129644 2 730 777612 گازطبيعی 

 6 43 144538 ● ● ● ● ● ضايعات حيوانی 

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هيزم 

 0.03 0.3 976 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 2 0.4 40801 ● ● ● ● ● زغال سنگ

 1 6 247566 ● ● ● ● ● گاز كك 

 2 16 4215850 ● ● ● ● ● گاز كوره بلند 

 8 77 3975628 ● ● ● ● ● گاز پااليشگاه 

 11115 65258 598502388 386276 10677853 8062 800318 1941480 جمع 

  باشند.                                    مقادیر در دسترس نمی 
 

 )درصد(                   1816اي در سال  و گلخانه  هاي فسيلي در انتشار گازهاي آالينده( : سهم سوخت1-281جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت/ گاز

  - 0.10 - 0.90 0.16 0.08 0.06 گاز مايع

 29.04 51.00 11.71 9.92 96.58 - 5.52 20.49 بنزين

 0.55 0.47 1.22 - 0.02 - 0.84 0.07 نفت سفيد

 59.46 6.50 14.37 72.22 1.39 73.89 57.97 34.31 نفت گاز 

 1.14 0.97 3.16 1.26 0.42 21.38 31.58 2.35 نفت كوره

JP4 0.03  - 0.14 -    

ATK 2.64 3.98 4.70 0.13 6.48 0.82 0.05 1.24 

  1.21 10.12 65.46 38.36 6.53 0.09 40.05 گازطبيعی

  0.07 0.05 ● ● ● ● ● ضايعات حيوانی

 0.36 0.46 0.17 ● ● ● ● ● بوته و خار

 1.42 1.81 0.74 ● ● ● ● ● هيزم

    ● ● ● ● ● زغال چوب

    ● ● ● ● ● زغال سنگ

    ● ● ● ● ● گاز كك  

   0.70 ● ● ● ● ● گاز كوره بلند

 0.07 0.12 0.66 ● ● ● ● ● گاز پااليشگاه

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع

  باشند.  مقادیر در دسترس نمی                                                                             باشند. می 90/9مقادیر کمتر از 
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 اي ناشي از توليد و مصرف انرژي کشور  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-281جدول )

 )تن(                                                                                1811-16هاي طي سال                                                                      

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 1835852 1677920 16952 8652105 394420 532604839 49060 12218 

1311 1809116 1356145 13896 8200715 395415 530409734 52692 12090 

1311 1840359 1425002 13461 8034345 392733 542530546 53528 11397 

1311 1865927 1542676 13658 8530180 403252 555144354 57324 11756 

1312 1948891 1612878 14616 9136149 411660 578612028 59280 12030 

1313 1936215 1305691 12308 9295572 409949 581292674 60196 11572 

1314 1831827 996904 10255 9440638 373553 567295275 60954 10953 

1315 1895294 882940 9004 9946319 376376 585562319 62730 10624 

1311 1941480 800318 8062 10677853 386276 598502388 65258 11115 

 

 ناشي از توليد و مصرف انرژي کشور اي  ( : سرانه انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-282جدول )

 )کیلوگرم به ازاي هر نفر(                                                1811-16هاي طي سال                                                                       

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 25.1 22.9 0.2 118.1 5.4 7271.5 0.7 0.2 

1311 24.4 18.3 0.2 110.5 5.3 7149.3 0.7 0.2 

1311 24.5 19.0 0.2 106.9 5.2 7219.3 0.7 0.2 

1311 24.5 20.3 0.2 112.1 5.3 7297.3 0.8 0.2 

1312 25.3 20.9 0.2 118.6 5.3 7513.0 0.8 0.2 

1313 24.8 16.7 0.2 119.2 5.3 7455.3 0.8 0.1 

1314 23.2 12.6 0.1 119.6 4.7 7186.3 0.8 0.1 

1315 23.7 11.0 0.1 124.4 4.7 7326.3 0.8 0.1 

1311 23.9 9.9 0.1 131.7 4.8 7382.5 0.8 0.1 

 

 تن( هزار) 1816در سال  انواع سوختاز   NOx و   CO2 ،SO2( : ميزا  انتشار 1 -27) نمودار

 
CO2 SO2 NOx 

18920

4463
391765

86000

نفت گاز گازطبيعي نفت کوره گاز کك و کوره بلند

 

252.8

464.0

نفت گاز نفت کوره

 

666.2

777.6
45.6

نفت گاز گازطبيعي نفت کوره
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 1811-16هاي اي بخش خانگي، تجاري و عمومي طي سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-288ل )جدو
 )تن( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 122981 108510 1326 55682 12516 138731802 4050 552 

1311 119660 95441 1201 75776 12000 133063698 3823 507 

1311 115869 52887 582 47115 11284 136843166 3836 492 

1311 107263 53713 610 45757 10500 127988310 4078 527 

1312 116633 51092 578 45572 11347 138208056 4246 542 

1313 115371 37504 397 48090 11205 137273662 4168 523 

1314 116805 30078 296 47057 11368 127988310 4170 518 

1315 125157 28458 275 47677 12212 147090792 4305 529 

1311 118398 26289 255 45706 11596 139254025 4141 509 

    

          1816اي بخش خانگي، تجاري و عمومي در سال  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-284جدول )

 تن( )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 1.05 5 121266 66 17840 - 76 688 بنزين 

 58.85 294 7052720 - 2113 - 6500 1354 نفت سفيد 

 23 113 2796516 992 198 198 15582 4962 نفت گاز 

 2 10 252390 78 0.3 56 3668 782 نفت كوره 

 8 79 4993956 - 10878 - 24 1088 گاز مايع 

 211 2111 118430787 10460 14676 - 438 109524 گازطبيعی 

 6 43 144538 ● ● ● ● ● ضايعات حيوانی 

 40 301 1004201 ● ● ● ● ● بوته و خار 

 158 1183 4415875 ● ● ● ● ● هيزم 

 0.03 0.3 976 ● ● ● ● ● زغال چوب 

 1.7 0.4 40801 ● ● ● ● ● زغال سنگ 

 509 4141 139254025 11596 45706 255 26289 118398 جمع 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
 

 )تن(                             1811-16هاي اي بخش صنعت طي سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-285جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 165719 343346 5115 33809 18275 84872922 2140 329 

1311 171571 300388 4467 32442 18457 90916023 2177 320 

1311 158629 189663 2796 24428 16453 89549767 1971 266 

1311 167659 201777 2986 14676 17150 94452616 2069 278 

1312 164975 171478 2511 15748 17114 95349977 2047 269 

1313 172731 172418 2527 21931 17742 100215510 2133 278 

1314 154857 107443 1542 16570 15818 93727858 1907 237 

1315 162574 97680 1388 21695 16548 98920797 1995 244 

1311 167395 93053 1306 22955 17154 102852284 2067 252 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  138

 

                                          1816اي بخش صنعت در سال  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-286جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 1 5 113448 62 16690 - 72 644 بنزين 

 2 8 190358 - 57 - 175 37 نفت سفيد 

 61 306 7566451 4028 537 537 42160 13427 نفت گاز 

 27 134 3464437 1073 4 769 50355 10729 نفت كوره 

 0.02 0.2 10744 - 5 ● 0.02 - گاز مايع

 161 1605 90041930 11991 5662 - 291 142559 گازطبيعی 

 0.4 4 162308 ● ● ● ● ● گاز كك 

 1 5 1302609 ● ● ● ● ● گاز كوره بلند 

 252 2067 102852284 17154 22955 1306 93053 167395  جمع 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 

 

    1811-16هاي حمل و نقل کشور طي سالبخش اي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه يزا ( : م1-287جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 910790 543911 6597 8382560 307270 133022305 38439 5903 

1311 871971 389859 4247 7937483 308334 124862703 42152 5863 

1311 870103 410405 4572 7800173 307680 126381220 42730 5802 

1311 900676 400964 4362 8293234 317025 131323059 45943 6072 

1312 929150 417993 4577 8897965 320725 135987042 47279 6287 

1313 942499 412316 4459 9035661 326293 138008816 48739 6406 

1314 881805 370044 3943 9203127 293892 132885113 49807 6086 

1315 922923 416376 4588 9706936 303500 140626564 51980 6371 

1311 957548 393678 4165 10442866 312129 144705234 54491 6695 

 

         1811-16هاي شور طي سالکاي و دريايي جادهحمل و نقل بخش اي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه يزا ( : م1-281جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 863339 515041 6255 8336990 284576 128295080 38361 5442 

1311 822869 359930 3892 7893092 284808 119979443 42070 5380 

1311 823527 381935 4235 7762103 285302 121757727 42651 5328 

1311 853697 372206 4021 8256933 294421 126659573 45860 5572 

1312 880262 387955 4221 8865807 297118 131150153 47192 5762 

1313 889881 380049 4076 8997844 300933 132795177 48646 5848 

1314 827816 336814 3548 9170479 267777 127558607 49714 5529 

1315 861458 378535 4139 9670292 273760 134561610 51872 5724 

1311 892160 353299 3685 10410004 280455 138272157 54377 6008 
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          1811-16هاي حمل و نقل ريلي کشور طي سالبخش اي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه يزا ( : م1-281جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 8809 5481 65 2349 4307 919273 51 355 

1311 9261 5762 69 2470 4528 966466 54 373 

1311 9234 5746 68 2462 4515 963676 54 372 

1311 9886 6151 73 2636 4833 1031645 58 398 

1312 10435 6493 77 2783 5102 1088999 61 420 

1313 11043 6871 82 2945 5399 1152433 65 445 

1314 10908 6787 81 2909 5333 1138345 64 439 

1315 12788 7957 95 3410 6252 1334546 75 515 

1311 13580 8450 101 3621 6639 1417234 79 547 

 

    1811-16هاي کشور طي سال هوايي حمل و نقلبخش اي  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه يزا ( : م1-241جدول )

 ن()ت

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 38642 23388 277 43221 18388 3807953 27 107 

1311 39840 24166 286 41922 18999 3916794 27 110 

1311 37341 22724 269 35607 17863 3659817 26 102 

1311 37094 22607 268 33665 17771 3631841 25 102 

1312 38453 23545 279 29375 18505 3747890 26 105 

1313 41575 25395 301 34872 19962 4061206 28 114 

1314 43081 26442 314 29739 20783 4188161 29 117 

1315 48677 29885 355 33234 23488 4730408 33 132 

1311 51808 31929 379 29241 25035 5015843 35 140 

 

0

30

60

90

120

150

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 سال

( ميليو  تن)

حمل و نقل جاده اي و دريايي حمل و نقل ريلي حمل و نقل هوايي

نمودار )28- 1( : ميزا  انتشار دي اکسيد کربن بخش حمل و نقل طي سال هاي 1388-96

 



      

 
 1169ترازنامه انرژي سال  113

 

 )تن(                     1816حمل و نقل کشور در سال   اي بخش ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-241جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 

         :  (1)اي و دريايي حمل و نقل جاده

 3226 33268 69863462 38175 10277862 - 44048 396432 بنزين 

 2722 2722 51713077 242260 132142 3671 308331 495532 نفت گاز 

 1 21 14272 ● ● ● ● ● گاز مايع 

 59 18366 16618058 ● ● ● ● ● گاز طبيعی 

 ● ● 63288 20 0.1 14 920 196 نفت كوره 

 6008 54377 138272157 280455 10410004 3685 353299 892160 جمع

         حمل و نقل ريلي :

 507 77 1417234 6639 3621 101 8450 13580 نفت گاز

 547 79 1417234 6639 3621 101 8450 13580 جمع

          حمل و نقل هوايي:

JP4 (2) 591 66 - 15330 - 104786 1 3 

ATK (2) 51207 31862 379 13655 25034 4911057 34 137 

 ● ● ● 1 256 - 1 10 بنزين 

 140 35 5015843 25035 29241 379 31929 51808 جمع

 6695 54491 144705234 312129 10442866 4165 393678 957548 جمع کل 

ميزان مصررف سروخت در ایرن دو زیرربخش محاسربه      برآورد ای و دریایی براساس ای در بخش حمل و نقل جادهها و گازهای گلخانه( ميزان انتشار آالینده6
 گردیده است.  

المللی، امکان ارائه ميزان انتشار این دو بخش بره  لت عدم دسترسی به آمار مصرف این حامل انرژی به تفکيک بخش حمل و نقل هوایی داخلی و بين( به ع6
صورت مجزا وجود ندارد.  

  اشند.بمقادیر در دسترس نمی 

 
 تن()                   1811-16هاي اي بخش کشاورزي طي سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-242جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 72365 73759 449 28536 31487 13662105 827 4889 

1311 71173 73104 444 17158 31095 13826195 743 4834 

1311 60874 62640 381 14128 26593 12344219 642 4136 

1311 60936 62598 381 14682 26622 12590805 649 4140 

1312 60109 61657 376 14158 26276 12937060 644 4087 

1313 54004 55517 340 12231 23604 12474808 590 3672 

1314 50637 51958 317 11261 22145 12522744 566 3447 

1315 43359 44506 272 9577 18962 11940013 506 2954 

1311 46306 47675 293 10227 20237 12978687 544 3152 

 
 )تن(                                   1816اي بخش کشاورزي در سال  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-248جدول )

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 0.02 1 678 0.4 100 - 0.4 4 بنزين 

 0.3 2 39260 - 12 - 36 8 نفت سفيد 

 3143 456 8143794 20232 10116 289 47400 46244 نفت گاز 

 0.1 1 16401 5 0.02 4 238 51 نفت كوره

 9 85 4778554 ● ● ● ● ● گازطبيعی 

 3152 544 12978687 20237 10227 293 47675 46306 جمع 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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                    1811-16هاي اي بخش پااليشگاهي طي سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-244جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 ●● ● ● ● 11987486 260 34 

1311 ● ● ● ● ● 12963729 277 35 

1311 ● ● ● ● ●12227299 263 34 

1311 ● ● ● ● ● 14125479 311 41 

1312 ● ● ● ● ● 16304679 339 42 

1313 ● ● ● ● ● 15574965 322 40 

1314 ● ● ● ● ● 15049435 302 36 

1315 ● ● ● ● ● 15297163 322 40 

1311 ● ● ● ● ● 15965245 313 35 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
 

                                 1816اي بخش پااليشگاهي در سال  ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-245جدول )

 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت

 3 14 353143 ● ● ● ● ● نفت گاز 

 5 27 705723 ● ● ● ● ● نفت كوره 

 19 188 10574741 ● ● ● ● ● گازطبيعی 

 7.7 77 3975628 ● ● ● ● ● گاز پااليشگاه

 0.56 6 356010 ● ● ● ● ● گاز مايع 

 35 313 15965245 ● ● ● ● ● جمع 

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
 

 1811-16هاي اي بخش نيروگاهي طي سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-246جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سال /  گاز

1311 563998 608395 3465 151517 24873 150328219 3345 510 

1311 574741 497354 3538 137857 25528 154777386 3522 531 

1311 634884 709408 5130 148500 30724 165184877 4087 666 

1311 629392 823623 5319 161831 31957 174664087 4273 698 

1312 678024 910658 6574 162707 36199 179825215 4725 803 

1313 651610 627934 4586 177660 31105 177744913 4243 654 

1314 627724 437381 4158 162624 30330 174010543 4201 630 

1315 641280 295919 2481 160434 25154 171686989 3622 485 

1311 651833 239623 2044 156100 25159 182746913 3701 471 
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 1816اي بخش نيروگاهي براساس نوع نيروگاه در سال ( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-247جدول )
 )تن(

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N نوع نيروگاه

         وزارت نيرو 

 137 953 43218311 6668 128863 793 168651 149304 بخاری

 43 352 18700147 2381 1871 158 5369 45903 گازی

 32 269 12650968 1806 2464 111 3166 64982 سيكل تركيبی

 0.6 3 76461 27 0.1 7 426 141 ديزلی

 212 1577 74645887 10882 133197 1069 177612 260329 جمع

         بخش خصوصي 

 37 312 17045011 2039 13076 106 29965 50537 بخاری

 94 756 38623787 5158 2126 382 17227 66329 گازی

 118 949 44492489 6490 4965 487 14782 259395 سيكل تركيبی

 248 2017 100161287 13686 20167 975 61974 376261 جمع

 11 108 7939739 591 2736 1 37 15243 صنايع بزرگ 

 471 3701 182746913 25159 156100 2044 239623 651833 جمع کل 

 

 1816 اي بخش نيروگاهي براساس نوع سوخت مصرفي در سال( : ميزا  انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-241جدول )
 )تن( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N سوخت 

         وزارت نيرو 

 27 137 3510950 1195 636 288 9724 16107 نفت گاز 

 103 1031 58373612 6418 87495 - - 214743 گاز طبيعی

 82 409 12761325 3269 45066 781 167888 29479 نفت كوره

 212 1577 74645887 10882 133197 1069 177612 260329 جمع

         بخش خصوصي 

 83 415 10491476 3624 1072 873 32277 76307 نفت گاز 

 155 1549 88013487 9645 19078 2 - 295559 گاز طبيعی

 10 52 1656324 417 17 100 29697 4394 ره نفت كو

 248 2017 100161287 13686 20167 975 61974 376261 جمع 

         صنايع بزرگ 

 0.1 0.3 7055 3 4 1 37 17 نفت گاز 

 9 94 4934185 588 2732 - - 15226 گاز طبيعی

 0.2 2 85258 ● ● ● ● ● (1)گاز كك 

 1 11 2913241 ● ● ● ● ● (1)گاز كوره بلند

 11 108 7939739 591 2736 1 37 15243 جمع 

 471 3701 182746913 25159 156100 2044 239623 651833 جمع کل 

رسند.              ( به عنوان بخشی از سوخت مصرفی در نيروگاه شرکت ذوب آهن اصفهان به مصرف می6

  باشند.مقادیر در دسترس نمی 
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                       1816اي بخش نيروگاهي کشور در سال  و گلخانه  : شاخص انتشار گازهاي آالينده( 1-241جدول )   
 )گرم بر کیلووات ساعت( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N C نوع نيروگاه 

          وزارت نيرو 

 186.784 0.002 0.015 684.874 0.106 2.042 0.013 2.673 2.366 بخاری

 227.017 0.002 0.016 832.395 0.106 0.083 0.007 0.239 2.043 گازی

 134.648 0.001 0.010 493.708 0.070 0.096 0.004 0.124 2.536 سيكل تركيبی

 221.225 0.007 0.033 811.159 0.287 0.001 0.069 4.520 1.497 ديزلی 

 182.930 0.002 0.014 670.744 0.098 1.197 0.010 1.596 2.339 ميانگين 

          بخش خصوصي 

 185.720 0.001 0.012 680.974 0.081 0.522 0.004 1.197 2.019 بخاری

 205.298 0.002 0.015 752.758 0.101 0.041 0.007 0.336 1.293 گازی

 135.648 0.001 0.011 497.376 0.073 0.055 0.005 0.165 2.900 سيكل تركيبی

 164.763 0.001 0.012 604.129 0.083 0.122 0.006 0.374 2.269 ميانگين 

 273.920 0.001 0.012 1004.372 0.075 0.346 0.0001 0.005 1.928 صنايع بزرگ 

 174.885 0.002 0.013 641.245 0.088 0.548 0.007 0.841 2.287 ميانگين کل 

ها وجود دارد. م شده جهت تعيين شاخصهای اعالمالحظات : در بعضی از موارد امکان عدم شرایط یکسان در اندازه گيری

 

 1811-16هاي اي بخش نيروگاهي کشور طي سال( : ميانگين شاخص انتشار گازهاي آالينده و گلخانه1-251جدول )
 )گرم بر کیلووات ساعت( 

 NOx 2SO 8SO CO SPM 2CO 4CH O2N C سال /  گاز
1311 2.631 2.843 0.016 0.707 0.116 691.690 0.016 0.002 188.643 

1311 2.662 2.237 0.016 0.609 0.114 678.244 0.016 0.002 184.976 

1311 2.792 3.119 0.023 0.653 0.135 716.178 0.018 0.003 195.321 

1311 2.625 3.435 0.022 0.675 0.133 719.468 0.018 0.003 196.219 

1312 2.894 3.887 0.028 0.694 0.154 767.481 0.020 0.003 209.313 

1313 2.548 2.455 0.018 0.695 0.122 694.906 0.017 0.003 189.520 

1314 2.383 1.661 0.016 0.617 0.115 660.650 0.016 0.002 180.177 

1315 2.413 1.113 0.009 0.604 0.095 645.985 0.014 0.002 176.178 

1311 2.287 0.841 0.007 0.548 0.088 641.245 0.013 0.002 174.885 
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نمودار )29- 1( : شاخص انتشار کربن و دي اکسيد کربن از بخش نيروگاهي کشور در سال 1396

وزارت نيرو بخش خصوصي

 



 

 

 

 

 

 

 

 صنعت 
 های بازیافت حرارتي ظرفیت اسمي نیروگاه  -

 استانداردهای مصوب و اثربخشي حاصل از اجرای استانداردها  -

 

 حمل و نقل 

 گانه سوز کشورتعداد خودروهای دو  -

 و فروش آن CNGاحداث و راه اندازی جایگاه های   -

 بخش حمل و نقل استاندارد مصرف سوخت در  صرفه جویي حاصل از اجرای  -

 

 عرضه و تأمین انرژی  
 افزایش کارایي و بهینه سازی واحدهای نیروگاهي  -

 اب مجازصرفه جویي حاصل از جمع آوری و تبدیل استفاده کننده غیرمجاز به انشع -

 های توزیع برق کاهش تلفات در شرکت -

 

 ای انرژیضجداول بهینه سازی عرضه و تقا -9-11-1
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  1816هاي بازيافت حرارتي احداث شده کشور تا پايا  سال ( : ظرفيت اسمي نيروگاه1-251جدول )

 سال
منطقه پروژه 

 )استا (
 نوع مالكيت

کل ظرفيت 

 )مگاوات(

عمر مفيد 

 )سال(

نوع اتصال 

 به شبكه

 توليد 

 ساعت()کيلووات

1315 
 اهواز –زستان خو

شرکت کشت و صنعت  –خصوصی 

 نيشکر دهخدا 

 - متصل به شبکه 20 9.6

 - " 20 4 شرکت کيمياداران کویر –خصوصی  (6)بهاباد  –یزد 

1311 
 اهواز –خوزستان 

شرکت کشت و صنعت  –خصوصی 

 نيشکر دهخدا 

 41258512 متصل به شبکه 20 9.6

 - " 20 4 اران کویرشرکت کيمياد –خصوصی  (6)بهاباد  –یزد 

 بوده است. در مرحله بهره برداری آزمایشی  6931و  6930های در سال ( این نيروگاه6
 

 ( : تعيين مصرف انرژي حرارتي و الكتريكي استاندارد براي فرآيندهاي جديداالحداث در صنعت مس1-252جدول )

 گروه 
مصرف ويژه انرژي 

  (SEC e).الكتريكي 
 تن()کيلووات ساعت بر 

مصرف ويژه انرژي 

 ( SEC th).حرارتي 

 )مگاژول بر تن(

 مصرف ويژه انرژي کل
(tot./SEC )  

 )مگاژول بر تن(

 شرح

 یبه کارخانه فرآور یتن خوراك ورود 90 - 24 15

 تن کنسانتره خشک شده  4128 300 980 11

 تن آند توليد شده  14700 12000 750 13

 شگاه تن کاتد پاالی 3510 2250 420 11

 تن کاتدليچينگ  15200 2600 3500 11

 تن مفتول ریخته گری 2720 2000 200 21

 
 )دستگاه(                                                              1816( : تعداد خودروهاي دوگانه سوز کشور تا پايا  سال 1-258جدول )

 1818-16 1816 1818-15 شرح / سال  

 914496 - 914496 كارگاهی   تبديل    

 2842011 140000 2702011 ای  تبديل كارخانه    

 3756507 140000 3616507 تعداد خودروهای دوگانه سوز       
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  1811-16هاي  اندازي شده طي سال احداث و راه CNG هاي( : تعداد جايگاه1-254جدول )

 سال 
 تك منظوره 

 جمع دو منظوره 
 صنايع دفاع خصوصي غيرخصوصي

 835 351 77 59 348 1311قبل از سال 

 373 182 133 15 43   1311در سال 

 450 197 168 32 53 1311در سال 

 226 54 128 41 3 1311در سال 

 125 27 67 26 5 1311در سال 

 169 49 71 36 13 1312در سال 

 81 19 44 14 4 1313در سال 

 59 21 22 15 1 1314در سال 

 55 23 22 9 1 1315در سال 

 40 19 8 11 2 1311در سال 

 2413 942 740 258 473 (1311)از ابتدای اجرای طرح تا انتهای سال ها کل جايگاه

 2436 952 742 266 476 (1313)از ابتدای اجرای طرح تا مهر سال ها کل جايگاه

 130 62 4 49 15 خت هاي در حال ساتعداد جايگاه

 2543 1004 744 307 488   1817جمع کل تا مهر سال 

 های نفتی ایران.  مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده
 

 )میلیون مترمکعب(                                          (  1) 1811-16هاي  در کشور طي سال CNG( : ميزا  فروش 1-255جدول )

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 سال

 CNG   0080 5505 6200 6715 6665 7067 7017 7572 7620ميزان فروش 

 های نفتی ایران. ( مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده6
 

 در بخش حمل و نقل استاندارد مصرف سوخت  ياز اجرا يناش ييصرفه جو( : برآورد ميزا  1-256جدول )

  1811-16هاي طي سال
 ار بشکه معادل نفت خام()هز      

 1816 1815 1814 1818 1812 1811 1811 1811 1811 شرح

 7276 6358 5558 5099 4444 3900 3005 1937 1138 خودروهای سبك 

 3551 3301 2966 2644 2365 2131 1767 1308 928 موتورسيكلت 
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  (1)  1816هاي اجرايي بخش حمل و نقل تا پايا  سال جويي حاصل از طرحصرفهمجموع ( : برآورد 1-257جدول )
 )هزار بشکه معادل نفت خام(

 عنوا  پروژه
حامل 

 انرژي 
1812 1818 1814 1815 1816 

 48.5 45.0 41.5 38.0 34.6 نفت گاز دستگاه( 511) طرح پايلوت نصب بادشكن

 30.2 28.0 25.9 23.7 21.6 گازنفت  دستگاه( 511) طرح پايلوت نصب بخاری در جا

نصب پيش گرم كن برقی بر روی خودروهای 

 عدد( 111) ديزلی

 نفت گاز
1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 

 ارائه يارانه سود تسهيالت جهت خريد واگن باری

 واگن( 1535)

 نفت گاز
197.1 218.8 240.4 262.0 283.7 

 8.7 8.1 7.5 7.0 6.4 بنزین پرداخت يارانه سود تسهيالت به شركت مترو تهران

 481.4 451.3 421.2 391.1 359.0 نفت گاز اتوبوس( 311كمك به نوسازی ناوگان اتوبوسرانی )

 33350.0 29650.0 25950.0 22250.0 18550.0 بنزین توقف خط توليد پيكان

 34204.0 30445.7 26687.7 22929.7 19169.7 - جمع صرفه جويي

 بهينه سازی مصرف سوخت به روز شده است.  ( اطالعات جدول توسط شرکت 6
 

 هاي مصوب در بخش حمل و نقل در خصوص طرح 1816( : اقدامات انجام شده در سال 1-251جدول )

 قانو  رفع موانع توليد 12ماده 

 شرح
طول دوره 

 اجراي طرح

سقف  صرفه جويي )جايگزين شده( در طول دوره اجرا

بازپرداخت 

 )ميليو  دالر(

ت آخرين وضعي

طرح تا پايا  

 1816سال 

نوع 

 سوخت

)ميليو  ميزا  

 مترمكعب( 

کاهش انتشار در اثر 

)ميليو  صرفه جويي 

 تن معادل کربن(

هزار دستگاه  15نوسازی 

 11كاميون و كشنده باالی 

 سال 35تن و با سن باالی 

 6931تا پایان سال  2762.0 25.0 9.2 نفت گاز 1395-1404

دستگاه  330تعداد 

ميون نوسازی شده کا

 است

هزار  13جايگزينی 

اتوبوس فرسوده ديزلی 

درون شهری با اتوبوس 

 گازسوز

در حال انعقاد قرارداد  1795.0 4.0 5.7 نفت گاز 1395-1404

 جهت اجرای طرح

هزار  141جايگزينی 

دستگاه تاكسی فرسوده با 

تاكسی تمام گازسوز با 

پيمايش باال / برقی يا 

 هيبريد

قرارداد برای جایگزینی  635.0 0.8 7.0 بنزین 1395-1402

دستگاه تاکسی  6999

با اتحادیه تعاونی های 

سراسری تاکسيرانی 

 کشور منعقد شده است

توسعه حمل و نقل بار و 

 مسافر راه آهن ج.ا.ا

موافقتنامه اجرایی جهت  7532.0 28.3 10.5 نفت گاز 1395-1402

دستگاه  699خرید 

غ واگن باری لبه بلند ابال

 شده است

طرح توليد قوای محركه 

كم مصرف در خودروهای 

 داخلی

در حال انعقاد قرارداد  328.0 4.2 2.0 بنزین 1396-1405

 جهت اجرای طرح
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 توسط شرکت توانير  1816( : افزايش کارايي و بهينه سازي واحدهاي نيروگاهي در سال 1-251جدول )

 افزايش ظرفيت )مگاوات(  احدتعداد و افزايش ظرفيت هر واحد نام نيروگاه

       :IGVطرح  +
 6 2 3 گناوه

 6 2 3 سرو

 8 2 4 زواره

 12 4 3 سلطانيه

 6 4 3 شير كوه

 6 2 3 كاشان

 13 4 3 كازرون

 24 6 4 جهرم

 6 2 3 سمنگان

 12 3 4 عسلويه

 99 31 - جمع

       اجراي سيستم مديا:

 30 2 15 شيروان

 30 2 15 يزد

 30 2 15 بمپور

 90 6 15 جهرم

 20 2 10 مشهد

 200 14 - جمع

     : V94.2ارتقاي واحدهاي گازي 

 42 2 21 گلستان 

 52 2 26 عسلويه

 52 2 26 پرند

 146 6 - جمع

 

 اريمع"براساس  يليسوخت فس يحرارت يها روگاهين يقابل قبول برا يحداقل بازده خالص حرارت( : 1-261جدول )

 "(CHPهمزما  برق و حرارت ) ديبرق و تول ديتول يليسوخت فس يحرارت يها روگاهيدر ن يرارتبازده خالص ح

 نوع نيروگاه

 (2)هاي جديداالحداث نيروگاه (1)هاي موجود نيروگاه

 حداقل بازده )درصد(
حداقل بازده 

 )درصد(
 شرايط 

 متوسط دمای ساالنه در محل نيروگاه 44 32 بخاری 

 ISOط شرای 39 27 گازی 

 متوسط دمای ساالنه در محل نيروگاه 55 43 سيكل تركيبی 

 متوسط دمای ساالنه در محل نيروگاه 70 80 (CHP)توليد همزمان برق و حرارت 

بخش  نياز هم روگاهين دیجد کليحداقل بازده مجاز براساس س د،ینما ريتغ یبيترک کليبخار به س کلياز س یبازتوان ندیفرآ کی یط روگاهيچنانچه نوع ن( 6
 .شودیم نييتع

ماه  64 یگاز یواحدها یبخار، پس از نصب و راه انداز یواحدها یحداکثر زمان مجاز راه انداز ،یبيترک کليس روگاهيدر صورت صدور مجوز احداث ن( 6
بخار پس از مدت  یواحدها یراه انداز موجود و در صورت عدم نصب و یگاز یهاروگاهين طیمدت، حداقل بازده قابل قبول مطابق شرا نیا یاست. در ط

 االحداث خواهد بود. دیجد یهاروگاهين طیزمان مقرر، مطابق شرا
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هاي غيرمجاز به ( : برآورد صرفه جويي ساالنه ناشي از  جمع آوري و تبديل استفاده کننده1-261جدول )

  1816و  1815هاي انشعاب مجاز برق طي سال
 ساعت()مگاوات                                                                                                                                                   

 برآورد صرفه جويي ساالنه نام شرکت توزيع     

 5890.7 شهرستان تبريز

 1414.1 استان آذربايجان شرقی

 17181.9 استان آذربايجان غربی

 11804.9 استان اردبيل

 1408.5 شهرستان اصفهان

 1466.8 استان اصفهان

 654.3 استان چهارمحال و بختياری

 10173.3 استان مركزی

 32084.5 استان همدان

 59592.2 استان لرستان

 137375.4 تهران بزرگ 

 297000.0 استان تهران

 101309.5 استان البرز

 7191.5 استان قم

 154.2 مشهد شهرستان

 708.9 استان خراسان رضوی

 1956.0 استان خراسان شمالی

 35.9 استان خراسان جنوبی 

 1716745.0 شهرستان اهواز

 662563.3 استان خوزستان

 1743.5 استان كهگيلويه و بويراحمد

 3828.8 استان زنجان

 1762.2 استان قزوين

 1549.9 استان سمنان

 304971.2 ناستان سيستان و بلوچستا

 49117.5 استان كرمانشاه

 395.4 استان كردستان

 12416.6 استان ايالم

 68689.7 شهرستان شيراز

 61166.5 استان فارس

 13536.0 استان بوشهر

 12483.0 شمال استان كرمان

 222657.9 جنوب استان كرمان

 10827.2 استان گيالن

 26672.9 استان مازندران

 71029.7 انغرب استان مازندر

 17636.4 استان گلستان

 39313.6 استان هرمزگان

 2729.8 استان يزد

 3989238.6  جمع
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 ساعت()میلیون کیلووات              1815-16هاي هاي توزيع برق طي سال( : تغييرات تلفات در شرکت1-262جدول )

نام شرکت      
 توزيع

 1816سال   1815سال 

ميليو   ر راستاي کاهش تلفاتاقدامات انجام يافته د
 ساعتکيلووات

درصد 
 تلفات

ميليو  
 ساعتکيلووات

درصد 
 تلفات

 8.3 359 10.3 426 شهرستان تبريز

با کابل  فيتوسعه و اصالح شبکه فشار متوسط، اصالح شبکه فشار ضع

 ضیخودنگهدار، نصب ترانسفورماتور کم تلفات در مرکز ثقل بار، تعو
 وبيمع یکنتورها

 9.9 357 11.1 376 ربايجان شرقیآذ

 11.8 658 12.7 666 آذربايجان غربی

 7.8 792 8.1 815 استان اصفهان 

 12.0 225 12.6 228 چهارمحال و بختياری

 9.7 316 10.4 319 استان لرستان 

 13.1 940 14.5 990 استان البرز

 10.2 380 10.3 365 استان قم

 6.2 450 6.1 422 شهرستان مشهد 

 10.9 866 11.5 888 خراسان رضوی 

 9.3 125 9.4 119 خراسان شمالی 

 14.5 1567 14.2 1404 شهرستان اهواز

 13.2 2453 14.2 2308 استان خوزستان 

 13.4 267 15.5 294 كهگيلويه و بويراحمد

 8.1 301 8.4 294 استان زنجان

 7.3 332 7.7 340 استان قزوين

 6.6 176 8.0 203 ناستان سمنا

 13.8 848 12.5 723 سيستان و بلوچستان 

 15.2 542 19.5 645 استان كرمانشاه

 9.9 234 12.0 268 استان كردستان 

 8.3 561 16.1 1037 شهرستان شيراز 

 7.8 646 8.0 607 استان فارس 

 11.5 795 13.6 851 استان بوشهر

 12.4 787 13.0 770 جنوب استان كرمان 

 13.4 918 13.6 850 استان مازندران 

 12.8 485 12.5 425 استان گلستان 

 12.5 1227 13.3 1218 استان هرمزگان 

با کابل  فيتوسعه و اصالح شبکه فشار متوسط، اصالح شبکه فشار ضع 10.9 638 11.4 607 استان گيالن 

 15.9 2306 15.6 2156 استان تهران  وبيمع یکنتورها ضیخودنگهدار، تعو

 11.1 491 11.2 483 شمال استان كرمان 
با کابل  فيتوسعه و اصالح شبکه فشار متوسط، اصالح شبکه فشار ضع

 خودنگهدار

 7.2 121 8.1 129 خراسان جنوبی 
توسعه و اصالح شبکه فشار متوسط، نصب ترانسفورماتور کم تلفات در 

 مرکز ثقل بار

 17.4 441 21.2 497 غرب استان مازندران 
 وبيمع یکنتورها ضیبا کابل خودنگهدار، تعو فياصالح شبکه فشار ضع

 9.6 488 10.0 501 استان مركزی 

 وبيمع یکنتورها ضیتوسعه و اصالح شبکه فشار متوسط، تعو 7.0 365 7.3 357 استان يزد 

 12.9 250 13.3 241 استان اردبيل
 با کابل خودنگهدار فياصالح شبکه فشار ضع

 6.9 1506 7.2 1563 تهران بزرگ 

 6.7 393 7.1 403 شهرستان اصفهان 

 15.3 241 17.3 248 استان ايالم  تعویض کنتورهای معيوب 

 10.6 383 10.7 380 استان همدان 

  - 22457 - 22581 جمع
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 ( 26/12/1816ي برق )هاي توزيع نيرو( : کل کنتورهاي نصب و تحويل شده طرح فهام به تفكيك شرکت1-268جدول )

 منطقه

سهميه اقتصاد 

مقاومتي سال 

15 

کنتورهاي تحويل 

شده از محل 

 قراردادهاي سابا

تعداد 

کنتورهاي 

 نصب شده

کنتور 

 باقيمانده

درصد انجام 

 شده

بار تحت 

کنترل 

 )کيلووات(

 1980770 35 33551 18007 20480 51558 تهران بزرگ

 1037410 25 28861 9431 10735 38292 تهران

 875380 72 3073 7958 9705 11031 البرز

 621830 65 3041 5653 5760 8694 قم

 110000 14 6126 1000 1000 7126 غرب مازندران

 103730 7 12686 943 1000 13629 استان مازندران

 2035000 78 5319 18500 23272 23819 استان اصفهان

 176550 17 7954 1605 1000 9559 گيالن

 561000 38 8300 5100 1460 13400 كزیمر

 285560 28 6813 2596 2020 9409 آذربايجان شرقی

 350240 27 8619 3184 3300 11803 آذربايجان غربی

 334400 45 3654 3040 3223 6694 زنجان

 170280 18 6826 1548 1482 8374 شهرستان تبريز

 187000 35 3114 1700 2499 4814 اردبيل

 313500 33 5868 2850 2994 8718 زويناستان ق

 852940 60 5140 7754 7907 12894 همدان

 370150 56 2687 3365 3198 6052 بوشهر

 539440 45 5998 4904 2200 10902 استان هرمزگان

 210100 9 18235 1910 1517 20145 شهرستان شيراز

 91080 14 4889 828 997 5717 كردستان

 605000 23 17923 5500 2250 23423 فارس

 109670 11 7728 997 997 8725 شمال كرمان

 359590 33 6693 3269 3724 9962 جنوب كرمان

 539000 61 3071 4900 3996 7971 يزد

 401720 31 8269 3652 5730 11921 شهرستان اصفهان

 237050 39 3385 2155 2300 5540 چهار محال و بختياری

 140910 27 3451 1281 1397 4732 ايالم

 91960 11 6949 836 1090 7785 سيستان و بلوچستان

 14929 15949 6328 مشهد
(1) 

236 1642190 

 811910 73 2706 7381 7110 10087 خراسان رضوی

 3393 3193 3192 خراسان شمالی
(1) 

106 373230 

 276870 64 1446 2517 2463 3963 خراسان جنوبی

 560670 65 2787 5097 5230 7884 سمنان

 385770 68 1615 3507 3965 5122 اهواز

 907500 88 1100 8250 8250 9350 لرستان 

 195800 16 9514 1780 2200 11294 خوزستان

 566720 55 4275 5152 6221 9427 گلستان

 350900 36 5744 3190 3400 8934 كرمانشاه

 153010 43 1823 1391 1410 3214 كهگيلويه و بوير احمد

 19915830 41 260431 181053 186624 441484 جمع

 کنتور بيش از سهميه اختصاص یافته بوده است.  696و  8196( تعداد کنتورهای تحویلی به دو منطقه مشهد و خراسان شمالی به ترتيب 6
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 هاي کتهاي کشاورزي به تفكيك شرکين ديماندي و چاهر( : نصب کنتورهاي هوشمند براي مشت1-264جدول )

 ( 26/12/1816توزيع نيروي برق در مناطق تحت پوشش مرحله اول طرح فهام )

 منطقه
 هاي کشاورزي تعداد چاه

 (15)سهميه اقتصاد مقاومتي 

تعداد کنتور نصب 

 شده تا کنو 
 درصد انجام شده

 86 120 140 تهران بزرگ

 42 774 1860 تهران

 101 504 500 البرز

 79 628 800 قم

 266 266 100 زندرانغرب ما

 73 581 800 استان مازندران

 126 4350 3450 استان اصفهان

 93 926 1000 گيالن

 49 733 1500 مركزی

 4 182 4550 آذربايجان شرقی

 45 204 450 شهرستان تبريز

 53 1601 3000 استان قزوين

 101 2419 2400 همدان

 21 322 1500 بوشهر

 13 260 2000 استان هرمزگان

 37 1645 4500 فارس

 49 661 1350 شمال كرمان

 85 3090 3650 جنوب كرمان

 110 878 800 يزد

 95 1472 1550 شهرستان اصفهان

 27 219 800 چهار محال و بختياری

 9 37 400 ايالم

 100 598 600 سيستان و بلوچستان

 257 770 300 مشهد

 14 365 2700 خراسان رضوی

 109 871 800 خراسان شمالی

 120 721 600 خراسان جنوبی

 79 947 1200 سمنان

 33 46 140 اهواز

 406 3249 800 لرستان 

 143 1226 860 خوزستان

 121 1205 1000 گلستان

 64 702 1100 كرمانشاه

 69 32572 47200 جمع

 کنتور بيش از سهميه اختصاص یافته بوده است. 696 و 8196تعداد کنتورهای تحویلی به دو منطقه مشهد و خراسان شمالی به ترتيب مالحظه: 
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 مروري بر تحوالت بازار جهاني انرژي  -1-2

  نفت: 

  سال.  2/01میلیارد بشکه با عمري بالغ بر  3/1636به میزان  2112وجود ذخایر تثبیت شده نفت جهان در سال 

  اي ذخایر نفت کشورهاي میلیارد بشکه 3/1ذخایر نفت جهان متأثر از کاهش  اي میلیارد بشکه 0/1کاهش

OECD  اي ذخایر کشورهاي غیرمیلیارد بشکه 3/1و افزایشOECD . 

  درصد از ذخایر نفتي جهان به سه کشور ونزوئال، عربستان سعودي و کانادا. 0/33اختصاص 

  درصد از کل ذخایر تثبیت شده نفت جهان به ترتیب به  8/2و  0/2، 3/3، 3/13، 0/13، 6/32اختصاص

 آسیا و اقیانوسیه.، شمالي، اروپا و اورآسیا، آفریقامناطق خاورمیانه، آمریکاي مرکزي و جنوبي، آمریکاي 

  منطقه آمریکاي شمالي نسبت به سال قبل تحت در  نفت اي ذخایر تثبیت شده میلیارد بشکه 2/1کاهش

بر بودن   به دلیل: هزینه سنگین استخراج، زمان "هاي کورل کانادا نفت  ماسه"تأثیر عملکرد نامناسب پروژه 

 یي ابزار موجود و غیره.برداري، ناکارا بهره

  اي ذخایر تثبیت شده در منطقه آمریکاي مرکزي و جنوبي نسبت به سال قبل  میلیارد بشکه 3/1افزایش

 نفتي غیر متعارف کشور ونزوئال. ذخایر افزایش تحت تأثیر 

 .ثابت ماندن ذخایر تثبیت شده نفت در منطقه خاورمیانه نسبت به سال قبل 

  درصد رشد منفي نسبت به سال قبل از آن.   2/1با  2112نفت خام در سال  میلیون تن 2/3311تولید 

  0/21درصد به آمریکاي مرکزي و جنوبي،  1/3درصد از کل تولید نفت جهان به آمریکاي شمالي،  8/18اختصاص 

 نوسیه. درصد به آسیا و اقیا 1/3درصد به آفریقا و  3/3درصد به خاورمیانه،  3/33درصد به اروپا و اورآسیا، 

  درصد از تولید نفت جهان به کشورهاي روسیه، عربستان سعودي و ایاالت متحده آمریکا. 1/38اختصاص 

  اختصاص بیشترین حجم کاهش تولید نفت در میان کشورهاي عضو اوپک به کشورهاي عربستان سعودي  و

ولید نفت در عربستان میلیون تن نسبت به سال قبل؛ کاهش ت 3/10و  1/23ونزوئال به ترتیب به میزان 

سعودي براساس توافق با اوپک به منظور متعادل شدن بازار نفت و باال رفتن قیمت آن و در ونزوئال به دلیل 

 گذاري.  صنعت ناکارآمد و مدیریت مالي ناقص و عدم سرمایه

  نسبت به میلیون تن  3/23اختصاص بیشترین حجم افزایش تولید نفت خام منطقه آمریکاي شمالي به میزان

  هاي نفتي.  سال قبل به ایاالت متحده آمریکا به دلیل افزایش تولید شن

  میلیون تن  2/11اختصاص بیشترین کاهش تولید نفت خام منطقه آمریکاي شمالي به مکزیک به میزان

 نسبت به سال قبل به دلیل کمک به تثبیت بازار این کاال. 

 میلیون تن  3/0رکزي و جنوبي به کشور برزیل به میزان بیشترین افزایش تولید نفت منطقه آمریکاي م

هاي اوپک براي کاهش مازاد عرضه و  هاي چشمگیر و تضعیف تالش گذاري نسبت به سال قبل به دلیل سرمایه

 ها. تقویت قیمت

  بیشترین کاهش تولید نفت خام منطقه اروپا و اورآسیا در کشورهاي قزاقستان، انگلستان و نروژ به ترتیب به

میلیون تن نسبت به سال قبل. کاهش تولید نفت در کشورهاي قزاقستان و نروژ به  2/1و  3/1، 1/0میزان 
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اوپک به عنوان تولیدکنندگان کشورهاي غیر عضو اوپک در برقراري تعادل بازار جهاني  هدلیل متعهد بودن ب

 ر دریاي شمال به این کشور.نفت و در انگلستان به دلیل آسیب دیدن خط لوله انتقال نفت حوزه فورتي د

  میلیون تني تولید نفت خام در منطقه خاورمیانه عمدتاً به علت کاهش تولید کشورهاي عربستان  3/20کاهش

میلیون تن نسبت به سال قبل به  3/0و  2/3، 1/23سعودي، کویت و امارات متحده عربي به ترتیب به میزان 

 عضاي اوپک در متعادل شدن بازار نفت و باال رفتن قیمت این کاال.عنوان کشورهاي عضو اوپک و موافق با دیگر ا

  میلیون تني تولید نفت خام در منطقه آفریقا عمدتاً به علت افزایش تولید نفت کشورهاي لیبي،  3/18افزایش

 میلیون تن افزایش با توجه به مستثني 2/3و  8/3، 3/21غنا و نیجریه نسبت به سال قبل به ترتیب به میزان 

 بودن دو کشور لیبي و نیجریه به عنوان اعضاي اوپک در توافق با برنامه کاهش تولید نفت اوپک. 

  میلیون تني تولید نفت در منطقه آسیا و اقیانوسیه نسبت به سال قبل، عمدتاً به دلیل کاهش  3/10کاهش

نفت توسط تولیدکنندگان میلیون تن، به دلیل افزایش هزینه تولید  2/8تولید نفت در کشور چین به میزان 

 عمده نفتي و کاهش تولید نفت در میادین نفتي داچینگ و شنگي.

  میلیون تن نسبت به سال قبل از آن.  8/23با افزایش  2116میلیون تن نفت خام در سال  2/3302مصرف 

  درصد مصرف نفت خام جهان شامل مصرف بخش تبدیل، خود مصرفي بخش انرژي و مصرف  3/03اختصاص

 .OECDدرصد باقیمانده به کشورهاي غیر  6/36و اختصاص  OECDیي به کشورهاي نها

  درصد به اروپا و اورآسیا،  2/23درصد مصرف نفت خام جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه،  3/30اختصاص

درصد به آمریکاي مرکزي و جنوبي و  6/0درصد به خاورمیانه،  3/3درصد به منطقه آمریکاي شمالي،  3/22

 درصد به منطقه آفریقا. 6/2

  درصد از کل مصرف نفت خام جهان،  2/21میلیون تن و سهمي معادل  6/811ایاالت متحده آمریکا با مصرف

 میلیون تن نسبت به سال قبل. 1/2و با افزایش مصرفي معادل  جهان کننده نفت داراي مقام نخست مصرف

  کننده نفت  درصد به عنوان بزرگترین مصرف 1/13میلیون تن و سهمي معادل  3/003کشور چین با مصرف

 و مقام دوم مصرف نفت خام جهان بعد از ایاالت متحده آمریکا. OECDخام در میان کشورهاي غیر 

  و در نتیجه کاهش موجودي انبارهاي نفت جهان. 2116پیشي گرفتن مصرف نفت خام جهان از تولید آن در سال 

 ام در جهان مربوط به کشورهاي مکزیک، برزیل و کانادا به اختصاص بیشترین کاهش حجمي مصرف نفت خ

میلیون تن نسبت به سال قبل به دلیل کاهش تقاضاي این کاال در مکزیک  3/2و  8/2، 3/11ترتیب به میزان 

  هاي نفتي. و بحران شدید اقتصادي در برزیل و در کانادا به دلیل آتش سوزي گسترده در منطقه شن

 مصرف نفت خام در جهان متعلق به چین، هند، عربستان سعودي، امارات متحده  بیشترین افزایش حجمي

میلیون تن نسبت به سال قبل به دلیل  0/2و 8/2،  1/3، 0/12، 3/21عربي و کره جنوبي به ترتیب به میزان 

کاهش قیمت نفت خام، افزایش تقاضاي بخش حمل و نقل درکشورهاي چین، هند، کره جنوبي و عربستان 

ي، افزایش جمعیت در دو کشور چین و هند، افزایش تقاضاي این کاال در امارات متحده عربي، افزایش سعود

اي دولت و  هاي انرژي یارانه مصرف نفت محلي در کره جنوبي و افزایش چشمگیر رشد اقتصادي و قیمت

  عربستان سعودي. يها استفاده مستقیم از نفت خام جهت تولید برق در نیروگاه



      

 
   1336سال  ترازنامه انرژي 326

 

  متأثر از  ، عمدتاًنسبت به سال قبل از آن 2112هاي نفت جهان در سال  درصدي ظرفیت پاالیشگاه 6/1رشد

افزایش ظرفیت پاالیشي سه کشور هند، چین و ایران و کاهش ظرفیت پاالیشي سه کشور ژاپن، کویت و 

 عربستان سعودي. 

 میلیون بشکه  1/0و  6/6، 0/13 ،6/18یک با ظرفیت پاالیشگاهي  کشورهاي آمریکا، چین، روسیه و هند هر

 کشور بزرگ پاالیش کننده نفت خام در جهان. 3در روز، 

  هزار بشکه در  1/001اختصاص بیشترین افزایش ظرفیت پاالیشي جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه با افزایش

 روز نسبت به سال قبل به خصوص در دو کشور هند و چین. 

 هاي هاي نفتي در کشورتولید فرآوردهOECD  0/2، 3/8، 8/23، 0/32میلیون تن و سهم  1/1386به میزان  ،

درصدي نفت گاز، بنزین موتور،  نفت جت، نفت کوره سنگین، گازمایع و اتان، نفت سفید و  0/18و  0/1، 3/1

 .2112ها در سال ها از کل تولید فرآوردهسایر فرآورده

 6/3266و  2/3162، به ترتیب به میزان 2116در پایان سال هاي نفتي در جهان  تولید و مصرف نهایي فرآورده 

 میلیون تن. 

  8/0درصد، آمریکاي مرکزي و جنوبي  8/23هاي نفتي،  سهم آمریکاي شمالي از تولید فرآورده 2116در سال 

 . درصد 3/33درصد و آسیا و اقیانوسیه  0/2درصد، آفریقا  3/3درصد، خاورمیانه  6/23درصد، اروپا و اورآسیا 

 هاي عمده نفتي جهان به نفت گاز و نفت سفید به  اختصاص بیشترین و کمترین سهم از مصارف فرآورده

 درصد. 0/1و  2/32میزان 

 2116درصد در سال  8/63هاي نفتي جهان به بخش حمل و نقل با  اختصاص باالترین سهم از مصارف انرژي فرآورده. 

 به سه نسبت به سال قبل 2116در سال  هاي نفتي ردهاختصاص بیشترین حجم افزایش مصرف نهایي فرآو 

 میلیون تن. 3/6و  1/8، 1/31میزان به ، اروپا و اورآسیا و آمریکاي شمالي به ترتیب منطقه آسیا و اقیانوسیه

  میلیون تن. 6/2136و  3/2231، به ترتیب به میزان 2116واردات و صادرات نفت خام در جهان در پایان سال 

 درصدي از کل  3/12میلیون تن، سهم  3/388آمریکا با بیشترین میزان حجم واردات نفت خام  ایاالت متحده

درصد افزایش نسبت به سال قبل، داراي مقام نخست واردکننده نفت خام در  6/6واردات نفت خام جهان و با 

  عراق و نیجریه.جهان. افزایش واردات نفت خام سنگین از کانادا و افزایش واردات نفت خام از کشورهاي 

  میلیون تن  0/30اختصاص بیشترین افزایش حجم واردات نفت خام بعد از ایاالت متحده آمریکا به کشور چین با

  ها. افزایش نسبت به سال قبل به دلیل بیش از دو برابر شدن افزایش واردات نفت خام از ایران پس از لغو تحریم

 ت خام به ترتیب به منطقه آسیا و اقیانوسیه و خاورمیانه به اختصاص بیشترین و کمترین مقدار واردات نف

 .2116میلیون تن در سال  2/21و  6/1113میزان 

  میلیون  8/202و  1/323اختصاص رتبه اول و دوم به دو کشور عربستان سعودي و روسیه هریک به میزان

 .2116تن به عنوان بزرگترین صادرکنندگان نفت خام جهان در سال 

 به کشورهاي نیجریه، ونزوئال و کلمبیا در آفریقا و 2116یشترین کاهش صادرات نفت خام در سال اختصاص ب ،

 میلیون تن نسبت به سال قبل.  3/8و   8/8، 8/16آمریکاي مرکزي و جنوبي به ترتیب به میزان 
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 ب این به دلیل حمالت شورشیان در منطقه نفت خیز دلتاي نیجر در جنو کاهش صادرات نفت خام نیجریه

کاهش تولید میدان در ونزوئال به دلیل هاي جهاني نفت،  کشور و افت تولید نفت و همچنین پائین بودن قیمت

هاي جهاني نفت و در پي آن تحت فشار قرار گرفتن صادرات  نفتي اورینوکو و نیز افت شدید قیمت

ش تقاضاي یافزا مبیا به دلیلدر کل هاي دولتي نفت ونزوئال )پي دي وي اس اي( به مشتریان عمده و شرکت

   و در نتیجه اختصاص دادن این فرآورده جهت تأمین پاالیشگاه کارتاهانا. این کشورنفت داخلي در 

به ترتیب به میزان  اختصاص بیشترین افزایش حجم صادرات نفت خام مربوط به کشورهاي ایران و عراق –

 نسبت به سال قبل. 2116میلیون تن در سال  8/33و  3/38

، در عراق عمدتاً از منطقه کردستان عراق و بنادر ها افزایش صادرات نفت خام در ایران به دلیل لغو تحریم –

 .نفتجهاني هاي  جنوب این کشور و در کانادا به دلیل افت قیمت

 3/1383و  3/1313، به ترتیب به میزان 2116در جهان در پایان سال  هاي نفتي واردات و صادرات فرآورده 

 ن تن.میلیو

 هاي نفتي در جهان به کشورهاي سنگاپور، هلند، ایاالت متحده  اختصاص بزرگترین واردکنندگان فرآورده

 درصد. 2/3و  1/3، 0/0، 2/2، 3/3 یک با سهمي معادل هر مکزیک آمریکا، چین و

 هاي نفتي نسبت به سال گذشته مربوط به کشورهاي بیشترین افزایش حجم واردات فرآورده اختصاص

 میلیون تن.  1/6و  2/6، 3/2زیک، سنگاپور و هند به ترتیب به میزان مک

  به نفت گاز و بنزین موتور ش واردات یعمدتاً به دلیل افزا مکزیک هاي نفتي در افزایش واردات فرآورده

 نفت کوره و نفت گاز به عمدتاً به دلیل افزایش وارداتسنگاپور در  ،میلیون تن 1/2و  2/3ترتیب به میزان 

کک نفتي و گاز مایع به ترتیب عمدتاً به دلیل افزایش واردات  هنددر میلیون تن و  2/1و 8/3ترتیب به میزان 

 میلیون تن نسبت به سال قبل.  1/2و  8/2به میزان 

  آغاز اجرایي شدن توافق کاهش تولید کشورهاي اوپک ، عمدتاً به دلیل 2112افزایش قیمت نفت خام در سال

درصد، کاهش صادرات نفت خام  3/0به  3/2از  2116د اقتصادي آمریکا براي نیمه دوم سال و غیر اوپک، رش

، بهبود شاخص فعالیت صنعتي آمریکا در ماه دسامبر "تي ان پي"نیجریه به دلیل آتش سوزي در خط لوله 

گیري نفت ، رشد اشتغال در بخش کشاورزي آمریکا، وزش طوفان سهمگین در دریاي سیاه و وقفه در بار2116

، کم شدن نرخ اجاره ها خام در برخي بنادر به ویژه بنادر متعلق به روسیه، کاهش ارزش دالر در برخي هفته

ش تقاضا براي یها از اروپا به آسیا، تقاضاي شدیدي نفت خام از سوي پاالیشگران مستقل چین، افزا نفتکش

  .هاي گرمایشي یکا و افزایش تقاضا براي سوختغرب آفریقا و سرماي هوا در اروپا و شمال شرق آمر  نفت خام

   نسبت به سال قبل از آن. 2112درصدي قیمت نفت خام سبک و سنگین ایران در سال  6/31و  2/20افزایش 

  میانگین قیمت بنزین معمولي و سوپر بدون سرب در کشورهايOECD  31/1و  20/1به ترتیب  2112در سال 

 دالر بر لیتر. 

 هاي تجاري و غیرتجاري کشورهاي ت گاز در بخشمیانگین قیمت نفOECD  و  32/1به ترتیب  2112در سال

 دالر بر لیتر.  11/1
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 گازطبیعي: 

  سال. 6/02با عمري معادل  2112تریلیون متر مکعب در سال  0/133برآورد ذخایر گازي جهان به میزان 

 درصد،  اروپا و اورآسیا  3/31رمیانه : خاو2112سهم مناطق مختلف دنیا از ذخایر گازطبیعي جهان در سال

درصد و آمریکاي مرکزي  6/0درصد، آمریکاي شمالي  1/2درصد، آفریقا  1/11درصد، آسیا و اقیانوسیه  1/32

 درصد. 3/3و جنوبي 

  درصد از ذخایر گازطبیعي جهان به چهار کشور روسیه، ایران، قطر و ترکمنستان در سال  2/08اختصاص

 مورد بررسي. 

 میلیارد متر مکعب افزایش  2/283ین افزایش در میزان ذخایر گازطبیعي، به کشور فلسطین اشغالي با بیشتر

 .اتانیلودر پي اکتشافات گسترده این کشور به ویژه در مناطق دریایي به ویژه در میادین تامار و 

 -   درصد  3/3معادل  با افزایش رشدي 2112میلیارد متر مکعب گازطبیعي در جهان در سال  2/3281تولید

 نسبت به سال قبل از آن.

  درصد،  1/26درصد، آمریکاي شمالي  1/31سهم مناطق مختلف دنیا از تولید گازطبیعي جهان : اروپا و اورآسیا

 درصد.  3/3درصد و آمریکاي مرکزي و جنوبي  2/0درصد، آفریقا  2/10درصد، آسیا و اقیانوسیه  6/16خاورمیانه 

 درصد( گازطبیعي جهان توسط دو کشور ایاالت متحده آمریکا و روسیه و  3/38) تولید بیش از یک سوم

علي رغم  2112میلیارد متر مکعب( در سال  3/61روسیه )به میزان  خود رقیب از آشکار آمریکا فاصله گرفتن

 .2113سطح یکسان تولید آنها در سال 

 افزایش قابل توجه و  میلیارد مترمکعب 2/260تولید با  به آمریکا جهانگاز  ست تولیدخرتبه ن اختصاص

گسترش خطوط لوله انتقال گاز به کشورهایي نظیر مکزیک و نیز توسعه شتابان  با این کشورتولید گاز در 

و این کشور به بازیگري جدید در بازار صادرات گاز و تبدیل شدن  (ایگل فورد و پرمیندر ) صنعت ال ان جي 

 .قدرت جهانيعرصه رقابت بین دو  بوجود آمدن

  نسبت به سال قبل، به کشورهاي   2112اختصاص بیشترین افزایش و کاهش حجم تولید گازطبیعي در سال

 میلیارد متر مکعب کاهش. 8/6میلیارد متر مکعب افزایش و  0/01روسیه و هلند به ترتیب با 

  3/3و افزایش رشد  2112 در سالمیلیارد مترمکعب  3/1213و  3/1136واردات و صادرات گازطبیعي به میزان 

 درصدي صادرات. 6/8و  افزایش  نسبت به سال قبلواردات  درصدي

 6/23  درصد به صورت  3/21درصد سهم مبادله گازطبیعي از طریق خط لوله وLNG. 

  تجارتLNG  در کشورهايOECD   میلیارد مترمکعب  3/233به  2116میلیارد مترمکعب در سال  3/223از

 .2112در سال 

  میلیارد  3/1238به  2110میلیارد مترمکعب در سال 2/1638درصدي مصرف نهایي گازطبیعي  از  1/2زایش اف

، متأثر از افزایش مصرف گازطبیعي در تمام مناطق جهان به استثناي منطقه آمریکاي 2116در سال مترمکعب 

  .مرکزي و جنوبي

  درصدي مصرف گازطبیعي در کشورهاي  1/3و  2/1افزایشOECD غیر وOECD   مصرف  افزایشبه دلیل

در  زغال سنگو جایگزیني گازطبیعي با  CPFهزینه انتشار  دلیل هبدر اروپا به ویژه در انگلستان  گازطبیعي

 . ايهستههاي از نیروگاهجبران کاهش تولید برق ها به دلیل در فرانسه استفاده از گاز در نیروگاه وها نیروگاه
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 درصد از مجموع مصرف گاز طبیعي جهان. 3/23با سهم مصرف کننده گاز جهان  آمریکا همچنان بزرگترین 

  کننده گاز جهان به دلیل درصد در جایگاه نخست در میان مناطق مصرف 1/33منطقه اروپا و آسیا با سهم

افزایش مصرف گاز در سه کشور روسیه، آلمان و انگلیس به ویژه در بخش صنعت و بهبود شرایط اقتصادي و 

 طبیعي. لید برق از گازتو

 هاي صنعت، خانگي، تجاري و عمومي، مصارف غیر انرژي، حمل و نقل، کشاورزي  و سایر مصارف سهم بخش

و  2/1،  1/2، 2/11، 1/13، 1/31، 3/32به ترتیب به میزان  2116از مجموع مصارف نهایي گازطبیعي در سال 

 درصد.  2/1

   ژاپن و کرهتلف نسبت به سال گذشته در بازار هلند، جي کي ام قیمت گازطبیعي در بازارهاي مخ افزایش ،

درصدي و  1/13و  2/16، 3/21، 2/23، 6/23، 1/26ژاپن و آلمان به ترتیب سیف انگلیس، ایاالت متحده، 

 درصدي قیمت در بازار گاز کانادا. 2/3اندک  همچنین افزایش

 در کشورهاي  2112در سال بخش صنعت و خانگي  دو متوسط قیمت گازطبیعي درOECD ، و  3/0به ترتیب

میلیون بي بر  دالر 1/3و 8/12 به ترتیب باایاالت متحده و  سوئیسکشورهاي  ،میلیون بي تي یوبر  دالر 8/13

  .ترین قیمت گازطبیعي در بخش صنعت باالترین و پائین تي یو

 ترین قیمت گازطبیعي در  رین و پائینبه ترتیب باالت میلیون بي تي یوبر  دالر 8/8و  6/38با ترکیه و د سوئ

 خانگي.  بخش

 

 برق: 

  کل ظرفیت نصب شده برق کشورهايOECD  2/1د با رش گیگاوات 8/2338به میزان  2116ل در پایان سا 

 . آناز درصدي نسبت به سال قبل 

  هاي برق کشورهاي درصدي از کل ظرفیت نصب شده نیروگاه 3/02سهمOECD هاي حرارتي به نیروگاه  ،

هاي تجدیدپذیر )بادي، زمین گرمایي، خورشیدي درصدي به نیروگاه 8/10هاي آبي، درصدي به نیروگاه 6/16

 .2116ها در سال  به سایر نیروگاه يدرصد 1/1و  ايهاي هستههدرصدي به نیروگا 2/11و جز و مد(، 

  هاي برق کشورهاي ظرفیت نیروگاهاز درصد  2/61اختصاصOECD  شور ایاالت متحده آمریکا، به چهار ک

 ژاپن آلمان و کانادا . 

  هاي حرارتي کشورهاي در نیروگاهمگاوات  11611کاهشOECD  ها، نیروگاه سایر يمگاوات 61311به دلیل افزایش

هاي تولید برق محیطي، تغییر در ترکیب سوخت و پیشرفت در تکنولوژيهاي زیستاعمال قوانین و محدودیت

 هاي فسیلي.مصرف سوختو کاهش نیاز به 

  و افزایش مداوم در مناطق آمریکاي شمالي و  2116هاي آبي در سال ظرفیت نیروگاهمگاوات  0211افزایش

 حل بسیار کارآمد،راهدر نظر گرفتن این نوع نیروگاه به عنوان یک عمدتاً به دلیل  هیانوسیو اق ایآساروپا و 

 براي اجراي کاهش کربن در توافقنامه پاریس. حیط زیستقابل اعتماد، مقرون به صرفه و سازگار با م

  برق در کشورهاي تراوات ساعت  6/11132تولیدOECD  و همچنان سهم عمده تولید برق در  2112در سال

 3/13اي با درصد، انرژي هسته 2/12درصد، انرژي آبي با  1/06هاي فسیلي با از سوخت  OECDکشورهاي 

 درصد .  3/12پذیر و پسماندها با یدهاي تجددرصد و سایر انرژي
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  2112درصد نسبت به سال قبل ( در سال  2/3تراوات ساعتي تولید برق چین با افزایش ) 2/222افزایش چشمگیر  . 

  در کشورهاي   2112هاي برق آبي در سال نیروگاه درصدي تولید برق از 3/1کاهشOECD  به دلیل کاهش

 6/00کاهش بویژه در کشورهاي پرتغال، اسپانیا و فرانسه به ترتیب با در اروپا و بیشترین ها بارش تشد

 درصد در مقایسه با سال قبل در این کشورها.  1/16درصد و  3/32درصد ، 

  هاي تجدیدپذیر، دومین منبع انرژي تجدیدپذیر در میان درصد از کل انرژي 1/23انرژي باد با تولید

 .OECDکشورهاي 

 درصد سهم. 3/03ولید برق بادي در مناطق مختلف به اروپا با اختصاص باالترین سهم ت 

 در ظرفیت ها و تولید   2112در سال  از انرژي هاي تجدیدپذیر  شتاب بي سابقه و رکوردي دیگر در استفاده

 برق در سراسر جهان .     

  اي در کشورهاي تراواتساعتي تولید برق هسته 0/13کاهشOECD به دلیل تعمیر  2112و  2116هاي بین سال

 اي در این کشورها.و نگهداري چندین نیروگاه هسته

  رق مورد نیاز خود درصد از ب 3/21 مینأتوانایي باالي این کشور در تفرانسه و  در ايتولید برق هستهباالي فناوري

 .2112سال جهان در  در برق صادرکننده ترینبزرگ و تبدیل شدن این کشور به عنوان اياز طریق انرژي هسته

 پس از حادثه نیروگاه فوکوشیما و همچنین  2116اي در سال کاهش اتکاي تولید برق ژاپن به انرژي هسته

اي اندازي مجدد راکتورهاي هستههاي فسیلي و راهدرصد تولید برق این کشور با تکیه بر سوخت 3/23تولید 

 ت به سال قبل. تراوات ساعتي آن نسب 3/13و افزایش تولید  2112ژاپن در سال 

  نسبت به سال   درصد 6/2 معادل يبا رشد 2116ساعت برق در جهان در سال  تراوات 6/20181تولید ناویژه

 .درصد از کل تولید برق جهان به منطقه آسیا و اقیانوسیه 3/33قبل از آن و اختصاص 

 تعهدات بین المللي در زمینه عملي کردن پذیر در چین با هدف هاي تجدیدافزایش تولید و استفاده از انرژي

رقباي صنعتي خود در زمینه  نسبت به سایر این کشور بیشتریي و همچنین سرمایه گذاري تغییرات آب و هوا

 در جهان.  تولید انرژي

  و در  2116درصدي برق تولید شده جهان در سال  8/23چین بزرگترین کشور تولید کننده برق جهان با سهم

  هاي قابل احتراق از کل تولید برق این کشور و پشتصد برق تولید شده از سوختدر 1/21اختیار داشتن 

 برق دنیا.  کننده گذاشتن آمریکا به عنوان بزرگترین تولید سر

 کشور جهان، آمریکا، فرانسه، چین ، روسیه و کره جنوبي و تولید تقریباً نیمي  0اي تولید برق هسته افزایش

 ر سه کشور آمریکا، فرانسه و چین.اي جهان تنها داز برق هسته

 سنگ و گازهاي حاصل از آن در جهان با در اختیار داشتن سهم  جایگاه نخست چین در تولید برق از زغال

هاي قابل درصدي مصرف آن نسبت به سایر سوخت 3/33از مصرف این سوخت و سهم  يدرصد 2/33

چین بر بازار باقي ماندن این سوخت حکمفرما و  درصد از کل تولید برق این کشور در منطقه 2/68و  احتراق

 .تولید سوخت هاي فسیلي نسبت به کاهش توافق پاریس ، برخالف2116در سال 

 ها، خود مصرفي بخش انرژي و سایر مصارف  میزان واردات، صادرات، تلفات انتقال و توزیع، مصارف داخلي نیروگاه

  ساعت. تراوات 3/0و  8/313، 3/1313، 1/1323، 1/223 ،3/222 به ترتیب بالغ بر 2116 برق جهان در سال

  به ترتیب به مناطق آمریکاي  2116اختصاص کمترین سهم تلفات انتقال و توزیع از تولید ناویژه برق در سال
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درصد و بیشترین سهم تلفات انتقال و توزیع از  2/2و  3/6 ،3/6با و اروپا و اورآسیا   آسیا و اقیانوسیه، شمالي

 خاورمیانه. آفریقا و جنوبي،و آمریکاي مرکزي  به ترتیب به مناطقدرصد  6/12 و 1/13، 0/10ناویژه برق با  تولید

  درصد به بخش صنعت،  6/31با اختصاص  2116تراوات ساعت برق در جهان در سال  0/21863مصرف نهایي

 2/1ه بخش کشاورزي، درصد ب 1/3درصد به به بخش تجاري و عمومي،  1/22درصد به بخش خانگي،  2/22

 درصد به سایر مصارف. 3/3درصد به بخش حمل و نقل و 

  2110درصدي  نسبت به سال  3/0درصدي و رشد  8/23چین بزرگترین مصرف کننده برق جهان با سهم. 

  1/1111با مصرف )پس از چین و آمریکا( پیشي گرفتن هند از ژاپن و کسب رتبه سوم مصرف برق در جهان 

 درصدي به نسبت سال پیش از آن. 1/2و افزایش تراوات ساعت 

  متوسط قیمت برق بخش خانگي و صنعتي در کشورهايOECD 2/3و  2/10به ترتیب به میزان  2116در سال 

 سنت به ازاي هر کیلووات ساعت. 

  باالترین قیمت برق در میان کشورهايOECD  سنت به ازاي  3/13در بخش صنعت مربوط به کشور آلمان با

 درصد.  0/01یلووات ساعت و باالترین سهم مالیات در این بخش مربوط به همین کشور با هر ک

  باالترین قیمت برق در کشورهايOECD  سنت بر هر  3/33در بخش خانگي مربوط به کشور آلمان با

 درصد.  1/63کیلووات ساعت و باالترین مالیات مربوط به کشور دانمارک با 

 در میان کشورهاي  باالترین شاخص قیمت اسميOECD  و التویا مربوط به کشور 1/313خانگي با  بخشدر 

 همین کشور.مربوط به  0/332صنعت با   بخشدر باالترین شاخص قیمت اسمي 

 هاي مربوط به کشور 3/23و  3/22به ترتیب با  خانگي و صنعت هاي ترین شاخص قیمت اسمي بخش پایین

 مجارستان و اتریش.

 و  التویاکشور  مربوط به 1/301و  2/363با  خانگي و صنعت به ترتیبهاي  واقعي بخش باالترین شاخص قیمت 

 هاي مجارستان و اتریش.کشور مربوط به 3/21و  1/68ترین شاخص قیمت واقعي با  پایین

 

 اورانیوم : 

  نه کمتر هاي هزیبا توجه به محدوده 2116اورانیوم جهان در ابتداي سال قابل استحصال ذخایر شناخته شده

هزار  6/2388و  2/6132، 0/2123، 8/1102دالر بر کیلوگرم اورانیوم به ترتیب معادل  261و  131، 81، 31از 

 تن اورانیوم.

  هزار تن  6/002درصد از کل ذخایر جهان به منطقه اروپا و اورآسیا با داشتن ذخایري معادل  2/02اختصاص

 رم.دالر بر کیلوگ 31اورانیوم با هزینه کمتر از 

   دالر بر کیلوگرم اورانیوم به کشورهاي قزاقستان، کانادا،  31اختصاص باالترین میزان ذخایر با هزینه کمتر از

 هزار تن اورانیوم. 2/111و  1/138، 0/263، 1/381برزیل و چین با داشتن ذخایر اورانیوم به ترتیب معادل 

  درصدي نسبت به سال قبل از آن  1/3ا افزایش هزار تن ب 1/62معادل  2116تولید اورانیوم جهان در سال

 قزاقستان.تولید درصدي  2/3تن(  883عمدتاً به دلیل افزایش )

  11/1درصد به اروپا و اورآسیا،  1/01درصد از تولید اورانیوم جهان به منطقه آمریکاي شمالي،   2/23اختصاص 

 . 2116در سال  و اقیانوسیه درصد به آسیا 0/13درصد به آفریقا و  2/12درصد به خاورمیانه، 
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 سنگ: زغال

  سال. 133با طول عمر   2112میلیارد تن حجم ذخایر زغال سنگ جهان در سال  1/1130برآورد 

  درصد از ذخایر زغال سنگ جهان به پنج کشور ایاالت متحده آمریکا، روسیه،  0/26اختصاص بیش از

 استرالیا چین و هند.

 نگ از مقام دوم به چهارم جهان به دلیل افزایش تولید این کشور.تنزل رتبه چین در ذخایر زغال س 

  درصدي آن  8/3و کاهش  2112میلیون تن زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن در سال  2/2021تولید

 . 2116نسبت به سال 

  درصد  3/3میلیون تن انواع زغال سنگ کک شو، حرارتي، لیگنیت و نارس در جهان با  3/2338تولید

هاي باالي زغال سنگ در ش نسبت به سال قبل متأثر از تولید دو کشور چین و آمریکا و به دلیل قیمتافزای

 بازارهاي جهاني .

  درصد از کل  3/1درصد و سنگ نفت  3/11، لیگنیت و نارس 2/13، کک شو 2/23سهم زغال سنگ حرارتي

 سنگ.تولید جهاني زغال

  جهاني. درصد از کل تولید 6/68ه آسیا و اقیانوسیه و دارا بودن میلیون تن زغال سنگ در منطق 3/0138تولید 

  درصد از تولید جهان بزرگترین تولیدکنندگان  8/20چین، هند، ایاالت متحده آمریکا، استرالیا و اندونزي با

میلیون تن تولید زغال سنگ در  6/382و   1/011، 6/211، 3/223، 6/3108سنگ جهان به ترتیب با  زغال

 . 2112سال 

  و اختصاص رتبه اول تولید زغال سنگ   2112میلیون تن زغال سنگ توسط کشور چین در سال  6/3108تولید

 .2116درصد به نسبت سال  6/3درصد از کل تولید( به این کشور و افزایش تولید به میزان  1/33جهان )

  میلیون تن  3/223سنگ به میزان براي تولید زغال  2112پیشي گرفتن هند از ایاالت متحده آمریکا در سال

 درصدي به نسبت سال گذشته. 2/3با افزایش 

  توسط ایاالت متحده آمریکا و دارنده عنوان سومین تولید  2112سنگ در سال میلیون تن زغال 6/211تولید

 سال کاهش. 8درصدي نسبت سال قبل پس از  6/6کننده زغال سنگ جهان و با افزایش 

  ن زغال سنگ در استرالیا به عنوان چهارمین تولید کننده زغال سنگ جهان با افزایش میلیون ت 1/011تولید

 .2116درصدي نسبت به سال  3/1

  درصدي  0/0و کاهش  2112هاي حاصل از آن در سال  سنگ و فرآوردهمیلیون تن زغال 0/2280مصرف

 نسبت به سال پیش.

 درصد   3/1و 3/11، 1/13، 2/20فت به ترتیب سهم مصرف زغال حرارتي، کک شو، لیگنیت و نارس و سنگ ن

 از مصرف زغال سنگ جهان.

  میلیون تن از انواع زغال سنگ کک شو، حرارتي، لیگنیت و نارس و سنگ نفت در جهان و  8/2610مصرف

تر رشد اقتصادي پس از رکود چند سال اخیر در درصدي آن نسبت به سال قبل به دلیل موج قوي 3/1کاهش 



  در جهان تحوالت بخش انرژي 

  

333 

 أثیر قرار دادن دو بخش صنعت و تولید برق.جهان و تحت ت

  2/3603درصد مصرف زغال سنگ جهان، بزرگترین مصرف کننده زغال سنگ جهان با مصرف  38چین با 

 درصدي نسبت به سال قبل به دلیل افزایش مصرف بخش برق و برقي شدن  6/1میلیون تن و افزایش 

س مصرف، افزایش مصرف برق قشر متوسط، افزایش هایي از حمل و نقل، تأمین گرمایش و تغییر کالبخش

تولید دو محصول صنعتي به شدت وابسته به زغال سنگ شامل صنایع سیمان و فوالد سازي؛ در عین حال، 

هاي زیست محیطي به عنوان یک دغدغه مهم براي سیاست گذاران این کشور و تالش براي کاهش آلودگي

و استفاده در بخش خانوار و در مراحل بعدي جایگزیني گاز  مصرف مستقیم زغال سنگ و بویلرهاي کوچک

ند هاي تجدیدپذیر براي تولید برق و در نتیجه کُطبیعي براي گرمایش و مصارف صنعتي و استفاده از انرژي

 درصد سالیانه.    1شدن رشد مصرف زغال سنگ و متوسط افزایش آن حداکثر حدود 

  سنگ.ات و صادرات جهاني زغال سنگ و محصوالت حاصل از زغالمیلیون تن وارد  8/1388و  3/1312حجم 

  درصد از واردات و صادرات جهاني زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن  به منطقه  6/03و  2/22اختصاص

 .2112آسیا و اقیانوسیه در سال 

   د، ژاپنهنچین، درصد از واردات زغال سنگ جهان و محصوالت حاصل از آن  به کشورهاي  2/08اختصاص 

درصد از صادرات زغال سنگ جهان به چهار کشور اندونزي، استرالیا، روسیه  2/20کره جنوبي و اختصاص  و

 و ایاالت متحده آمریکا.

 دالر بر تن به کشور فنالند و باالترین  3/316سنگ حرارتي بخش صنعت با اختصاص باالترین قیمت زغال

 .2112دالر بر تن در سال  3/323 سنگ کک شو به همین کشور با قیمتقیمت زغال

  آپاالچي مرکزي ایاالت منطقه زغال سنگ قیمت درصدي  1/31و  8/32، 3/30،  8/62،  6/31، 1/23افزایش

متحده آمریکا، شاخص پایه شمال غرب اروپا، سیف وارداتي کک شو و حرارتي ژاپن، قیمت اسپات بندر 

 چینگ دائو و شاخص قیمت آسیا.

 

 : تراز انرژي

 2111هاي ثابت سال تن معادل نفت خام به ازاي هزار دالر آمریکا برحسب قیمت 18/1خص شدت انرژي دنیا ، شا . 

 1/8، تجاري و عمومي 1/3، مصارف غیرانرژي 6/21، خانگي 8/28، حمل و نقل 8/28هاي صنعت سهم بخش ،

 درصد از کل مصرف نهایي جهان. 0/1و مصارف نامشخص  1/2کشاورزي 

 شترین میزان عرضه انرژي اولیه در بین کشورهاي مختلف جهان به دو کشور چین و ایاالت اختصاص بی

 میلیون معادل نفت خام.  6/2166و  1/2308متحده آمریکا به ترتیب به میزان 

  درصد به برق و  2/21هاي نفتي، درصد از کل مصرف نهایي جهان به نفت خام و فرآورده 3/31اختصاص

هاي زیستي و پسماندها و هاي تجدیدپذیر و سوختدرصد به انرژي 0/11ه گازطبیعي، درصد ب 1/10حرارت، 

 سنگ. درصد به زغال 8/11
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 محیط زیست: انرژي و 

  3/1درصد به اکسیدهاي نیتروز و   3/6درصد به متان،  1/13درصد به دي اکسید کربن،  2/22سهم انتشار 

میلیارد تن  1/33 انتشار از  HFCو 6SF ،PFCي نظیر درصد به گازهاي منتشره ناشي از فرآیندهاي صنعت

 .2110اي در سال معادل دي اکسید کربن گازهاي گلخانه

  درصد از انتشار  0/3درصد از انتشار متان و  1/30درصد از دي اکسید کربن منتشره،  0/31میزان انتشار

 .2110نرژي در سال اکسیدهاي نیتروز از کل انتشار گازهاي گلخانه اي به دلیل مصرف بخش ا

 2/1و تقریباً بدون تغییر ماندن )افزایش  2116جهان در سال در  گیگاتن دي اکسید کربن 3/32 انتشار 

 درصد( انتشار این آالینده نسبت به سال قبل.

  2113کشور چین نسبت به سال انتشار دي اکسید کربن  میلیون تني  01کاهش. 

  رصد مربوط به نفت، د 8/33 سنگ،کربن ناشي از احتراق زغالدرصد از انتشار دي اکسید  1/33اختصاص

 .2116در سال  هادرصد آن مربوط به گازطبیعي و مابقي مربوط به سایر سوخت 3/21

  تن دي اکسید کربن به ازاي هر نفر. 3/3، برابر 2116سرانه انتشار جهاني دي اکسید کربن در سال 

 

 بهینه سازي مصرف انرژي 

  اژول انرژي در بخش خانگي کشورهاي عضو پت 3/22338مصرفIEA  درصد آن به گرمایش  2/38و اختصاص

 0/20درصد به روشنایي و  3/2درصد به سرمایش محیط،  8/3درصد به مصرف لوازم خانگي،  1/13محیط، 

 .2116درصد به پخت و پز و دیگر مصارف طبقه بندي نشده، در سال 

  ف بخش خانگي کشورهاي عضو درصد( از مصر 6/3پتاژول ) 3/1131کاهشIEA  عمدتاً به دلیل  2116در سال

 کاهش مصرف کشور ایاالت متحده آمریکا ناشي از کاهش مصرف گرمایش محیط در این کشور.

  پتاژول انرژي در بخش صنعت کشورهاي عضو  8/30113مصرفIEA و  1/11، 0/12، 3/13، 8/26و اختصاص

سي، صنایع تولید مواد و محصوالت شیمیایي، تولید کاغذ و انتشار و درصد به ترتیب به تولید فلزات اسا 8/3

 چاپ، محصوالت کاني غیر فلزي و صنایع مواد غذایي و محصوالت تنباکو و مابقي به سایر زیر بخش ها.

   درصدي مصرف انرژي بخش صنعت کشورهاي عضو  2/1کاهش تنهاIEA  6/1و افزایش  2110نسبت به سال 

 ه بخش صنعت در این کشورها.درصدي ارزش افزود

  مگاژول بر دالر به  2/1و  3/38اختصاص بیشترین و کمترین میزان شدت انرژي بخش صنعت به ترتیب با

 . 2116کشورهاي مولداوي و ایرلند در سال 

  2110درصدي آن نسبت به سال  1/2و کاهش  2116در سال بخش حمل و نقل انرژي پتاژول  1/38162مصرف. 

  پتاژول انرژي براي حمل مسافر و بار براساس آمار موجود در کشورهاي عضو  3/33803مصرفIEA  و

 درصد به حمل کاال در سال مورد بررسي.  3/23درصد به حمل مسافر و  6/21اختصاص

  درصد از کل مصرف انرژي بخش حمل و نقل کشورهاي عضو   3/83اختصاصIEA 8/6اي، به حمل جاده 

 درصد به حمل و نقل دریایي. 2/1درصد به حمل و نقل ریلي و  2/2، درصد به حمل و نقل هوایي

  درصدي مصرف انرژي  3/1ساختمان و کاهش  و هاي کشاورزيدرصدي مصرف انرژي بخش 2/2و  3/1افزایش

 .نسبت به سال قبل 2116در سال  بخش  معدن
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   1نفت -2-2

  ذخایر نفت  -1-2-2

ميليارد بشکه کاهش نسبت به سال قبل از آن  5/1، با 7102يان سال مجموع ذخاير تثبيت شده نفت جهان در پا

و افزايش OECD ای ذخاير نفت کشورهای  ميليارد بشکه 4/0ميليارد بشکه رسيد. اين کاهش متأثر از کاهش  6/0666به 

سعودی و ، سه کشور ونزوئال، عربستان 7102در سال بوده است.  OECD غير هایای ذخاير کشور ميليارد بشکه 6/1

اند. در سال مزبور،  درصد، بيشترين ميزان ذخاير نفت جهان را در اختيار داشته 5/44کانادا در مجموع با سهمی معادل 

درصد بوده است. قرار گرفتن ذخاير نفتی دو  1/01و کانادا  2/05، عربستان سعودی 6/02سهم ذخاير کشور ونزوئال 

تثبيت شده نفت فوق سنگين و غير چشمگير به دليل وجود ذخاير و سوم جهان های اول  کشور ونزوئال و کانادا در رتبه

 درصد بوده است.  8/20سهم ذخاير نفتی کشورهای عضو اوپك در پايان اين سال، باشد.  متعارف در اين دو کشور می

وئال و ، حدود يك سوم ذخاير نفت جهان و نيمی از ذخاير کشورهای عضو اوپك به دو کشور ونز7102در سال 

عربستان سعودی تعلق داشته است. ذخاير نفتی اوپك عمدتاً در منطقه خاورميانه قرار گرفته است، که از آن جمله 

درصد از  1/42توان به عربستان سعودی، ايران، عراق، کويت، امارات متحده عربی و قطر اشاره کرد که در مجموع  می

 اند.  ذخاير کل جهان را به خود اختصاص داده

درصد از کل  6/42ميليارد بشکه ذخاير معادل  2/812ر ميان مناطق مختلف جهان، منطقه خاورميانه با دارا بودن د

ذخاير تثبيت شده نفت جهان، مقام اول را به خود اختصاص داده است. مناطق آمريکای مرکزی و جنوبی، آمريکای 

درصد از ذخاير  8/7و  5/2، 4/6، 4/04، 5/06ترتيب با دارا بودن  شمالی، اروپا و اورآسيا، آفريقا و آسيا و اقيانوسيه نيز به

، در مناطق و 7102های بعدی قرار دارند. مهمترين تحوالت بخش ذخاير در سال  تثبيت شده نفت جهان در رتبه

 باشد: کشورهای مختلف جهان بدين شرح می

شمالی نسبت به سال قبل تحت تأثير  منطقه آمريکایدر نفت ای ذخاير تثبيت شده  ميليارد بشکه 2/0کاهش  –

بر بودن   به دليل: هزينه سنگين استخراج، زمان "های کورل کانادا نفت  ماسه"عملکرد نامناسب پروژه 

 برداری، ناکارايی ابزار موجود و غيره. بهره

ل تحت ای ذخاير تثبيت شده در منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی نسبت به سال قبميليارد بشکه 4/0افزايش  –

 تأثير افزايش ذخاير نفتی غير متعارف کشور ونزوئال. 

ميليارد بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه اروپا و اورآسيا نسبت به سال قبل تحت تأثير افزايش  4/1افزايش  –

 ذخاير کشور نروژ.

 ثابت ماندن ذخاير تثبيت شده نفت در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل.  –

ذخاير تثبيت شده در منطقه آفريقا نسبت به سال قبل تحت تأثير کاهش ناچيز  ایبشکهميليارد  0/1کاهش  –

 ذخاير نفتی کشور مصر به دليل فرسوده شدن ميادين نفتی و عدم اکتشافات ذخاير جديد. 

 
سنن  بنه    های مايعی را که از ساير منابع نظير مشتقات زغال شود و سوخت های قيردار، مايعات و ميعانات گازی می ، شن)ماسه نفت( شيل شامل نفت خام،( 0

 .  گيرند دست آمده، در برنمی
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ميليارد بشکه ذخاير تثبيت شده در منطقه آسيا و اقيانوسيه نسبت به سال قبل عمدتاً تحت تأثير  4/1کاهش  –

 ش ذخاير نفتی کشورهای هند و اندونزی. کاه

، 7102سال برآورد شده است که با توجه به ميزان برداشت نفت در سال  7/51عمر ذخاير نفت جهان به طور متوسط 

 8/41سال، آمريکای شمالی  6/47سال، آفريقا  1/21سال، خاورميانه  6/075عمر ميادين نفتی آمريکای مرکزی و جنوبی 

گردد. الزم به ذکر است که عمر ذخاير نفتی کليه  سال برآورد می 2/06سال و آسيا و اقيانوسيه  4/74ورآسيا سال، اروپا و ا

 رسد.   سال می 41کشورهای عضو اوپك به استثنای قطر، الجزاير، آنگوال، گينه استوايی و گابن به بيش از 

 

 تولید نفت  -2-2-2

درصد کاهش( به  7/1ن تن کاهش نسبت به سال قبل از آن )ميليو 1/71، توليد نفت جهان با 7102در سال 

ميليون تن رسيد. کشورهای عضو اوپك همواره نقش کليدی را در توليد نفت جهان به عهده دارند. در اين سال،  2/4611

درصد کاهش داشته است. در سال مورد بررسی، کشورهای عربستان  7/0توليد نفت اين کشورها نسبت به سال قبل 

ميليون تن،  4/05و  1/74دی و ونزوئال در ميان کشورهای عضو اوپك، نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان سعو

اند. کاهش توليد نفت در عربستان سعودی بر اساس توافق با اوپك به منظور متعادل بيشترين کاهش توليد نفت را داشته

يل صنعت نفت ناکارآمد و مديريت مالی ناقص و عدم شدن بازار نفت و باال رفتن قيمت نفت و در ونزوئال به دل

در مقابل بيشترين افزايش توليد در ميان کشورهای عضو اوپك عمدتاً متعلق به کشورهای ليبی است. بوده  گذاری سرمايه

 باشد.  ميليون تن می 4/71به ميزان 

به آمريکای مرکزی و جنوبی،  درصد 1/6درصد به آمريکای شمالی،  8/08در اين سال، از کل توليد نفت جهان 

درصد به آسيا و اقيانوسيه تعلق  0/6درصد به آفريقا و  4/6درصد به خاورميانه،  4/44درصد به اروپا و اورآسيا،  5/71

 باشد:  داشته است. اهم تحوالت بخش توليد نفت در کشورهای مختلف جهان در سال مورد بررسی به شرح ذيل می

 يد نفت جهان به کشورهای روسيه، عربستان سعودی و اياالت متحده آمريکا.درصد از تول 1/48اختصاص  –

 4/74اختصاص بيشترين افزايش توليد نفت خام منطقه آمريکای شمالی به اياالت متحده آمريکا به ميزان  –

 های نفتی. ميليون تن نسبت به سال قبل، به دليل افزايش توليد شن

ميليون تن نسبت  2/01نطقه آمريکای شمالی به مکزيك به ميزان اختصاص بيشترين کاهش توليد نفت خام م –

 به سال قبل، به دليل کمك به تثبيت بازار اين کاال. 

ميليون تن نسبت به سال  4/5بيشترين افزايش توليد نفت منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی به کشور برزيل به ميزان  –

 ها. های اوپك برای کاهش مازاد عرضه و تقويت قيمت شهای چشمگير و تضعيف تال گذاری قبل به دليل سرمايه

ميليون تن  4/05بيشترين کاهش توليد نفت منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی به کشور ونزوئال به ميزان   –

 و سوء مديريت. گذاری ناکافی  نسبت به سال قبل به دليل صنعت نفت ناکارآمد، سرمايه

ا و اورآسيا در کشورهای قزاقستان، انگلستان و نروژ به ترتيب به بيشترين کاهش توليد نفت خام منطقه اروپ –

ميليون تن نسبت به سال قبل. کاهش توليد نفت در کشورهای قزاقستان و نروژ به  7/0و  4/0، 0/5ميزان 
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اوپك به عنوان توليدکنندگان کشورهای غير عضو اوپك در برقراری تعادل بازار جهانی  هدليل متعهد بودن ب

 در انگلستان به دليل آسيب ديدن خط لوله انتقال نفت حوزه فورتی در دريای شمال به اين کشور. نفت و 

ميليون تن نسبت به  8/1بيشترين افزايش توليد نفت خام در منطقه اروپا و اورآسيا به کشور روسيه به ميزان  –

  فت.ها در بازار ن سال قبل به بهانه کمبود عرضه و جلوگيری از رشد بيشتر قيمت

ميليون تنی توليد نفت خام در منطقه خاورميانه عمدتاً به علت کاهش توليد نفت کشورهای عربستان  4/75کاهش  –

ميليون تن نسبت به سال قبل به عنوان  6/5و  7/6، 1/74سعودی، کويت و امارات متحده عربی به ترتيب به ميزان 

 دل شدن بازار نفت و باال رفتن قيمت اين کاال. کشورهای عضو اوپك و موافق با ديگر اعضای اوپك در متعا

بيشترين افزايش حجم توليد نفت خام در منطقه خاورميانه نسبت به سال قبل به دو کشور ايران و عراق به  –

ميليون تن افزايش، به دليل افزايش ظرفيت توليد نفت در ميادين نفتی آزادگان  2/7و  1/04ترتيب به ميزان 

مشترک ياران جنوبی در ايران، با توجه به مستثنی بودن اين کشور از برنامه کاهش توليد  جنوبی، آذر و ميدان

رغم توافق با اوپك در برنامه  عراق علی اوپك و در عراق به دليل افزايش ظرفيت توليد در جنوب و شمال

 کاهش توليد نفت. 

علت افزايش توليد کشورهای ليبی، غنا و ميليون تنی توليد نفت خام در منطقه آفريقا عمدتاً به  4/08افزايش  –

ميليون تن افزايش با توجه به مستثنی بودن دو  2/4و  8/4، 4/71نيجريه نسبت به سال قبل به ترتيب به ميزان 

 کشور ليبی و نيجريه به عنوان اعضای اوپك در توافق با برنامه کاهش توليد نفت اوپك. 

آفريقا نسبت به سال قبل عمدتاً مربوط است به دو کشور  بيشترين کاهش حجم توليد نفت خام در منطقه –

ميليون تن کاهش به دليل توافق جهانی برای کاهش توليد نفت  6/7و  4/4آنگوال و الجزاير به ترتيب به ميزان 

 اوپك. به منظور ايجاد تعادل در بازار نفت و باال رفتن قيمت آن ميان توليدکنندگان عضو و غير عضو 

يليون تنی توليد نفت در منطقه آسيا و اقيانوسيه نسبت به سال قبل، عمدتاً به دليل کاهش م 6/05کاهش  –

ميليون تن، به دليل افزايش هزينه توليد نفت توسط توليدکنندگان  7/8توليد نفت در کشور چين به ميزان 

 ميادين نفتی.برخی از عمده نفتی و کاهش توليد نفت در 

 

 خاممصرف نفت  -3-2-2

های مولد انرژی و مصرف نهايی( در ف نفت خام جهان )شامل مصرف در بخش تبديل، خود مصرفی بخشکل مصر

ميليون تن رسيد. اين ميزان  2/4652درصد( افزايش نسبت به سال قبل به  4/1ميليون تن ) 8/74، با 7106پايان سال 

ميليون تنی  8/70و کاهش  OECDهای غير ميليون تنی مصرف نفت خام در کشور 5/45افزايش عمدتاً متأثر از افزايش 

در اين سال، در بين مناطق مختلف جهان، بيشترين مصرف نفت خام به باشد.  می OECDمصرف نفت خام در کشورهای 

ميليون  4/612و  4/646، 0/0466ترتيب مربوط به مناطق آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا و آمريکای شمالی به ميزان 

به عنوان درصد از کل مصرف  7/71ميليون تن و سهمی معادل  6/811اياالت متحده آمريکا نيز با مصرف  باشد. تن می
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سهمی معادل ميليون تن و  6/556 کشور چين با مصرفگردد.  محسوب میدر جهان خام کننده نفت  بزرگترين مصرف

و مقام دوم مصرف نفت  OECDير خام در ميان کشورهای غ کننده نفت درصد، همچنان مقام بزرگترين مصرف 1/04

، بيشترين 7106ميليون تن افزايش در سال  4/70اين کشور با باشد.  خام جهان را بعد از اياالت متحده آمريکا دارا می

افزايش حجمی مصرف نفت خام را در جهان داشته است. در نه سال اخير متوسط رشد ساالنه مصرف نفت خام در کشور 

 باشد. درصد( اين کشور می 4/8تر از متوسط نرخ رشد ساالنه اقتصادی )ده که پاييندرصد بو 2/5چين حدود 

در سال مزبور، بعد از دو کشور اياالت متحده آمريکا و چين، کشورهای روسيه، هند، ژاپن، کره جنوبی، عربستان 

ميليون تن در  4/61و  4/64، 7/042، 4/045، 1/058، 4/745، 6/760سعودی، آلمان و برزيل به ترتيب با مصرف 

 دارند. قرار مصرف های بعدی  رتبه

، مصرف نفت خام جهان از توليد آن پيشی گرفته و اختالف بين توليد و مصرف، موجب کاهش 7106در سال 

 موجودی انبارهای نفت جهان گرديده است. 

انوسيه به ترتيب به ميزان  ميزان مصرف نفت خام نسبت به سال قبل، در مناطق خاورميانه، آفريقا و آسيا و اقي

ميليون تن افزايش و در مناطق آمريکای شمالی، آمريکای مرکزی و جنوبی و اروپا و اورآسيا به ترتيب  7/42و  8/7، 8/00

 ميليون تن کاهش داشته است.  5/8و  0/04، 4/06به ميزان 

 باشد: ف جهان بدين شرح می، در مناطق و کشورهای مختل7106مهمترين تحوالت بخش مصرف نفت خام در سال 

درصد مصرف نفت خام جهان )مصرف بخش تبديل، خود مصرفی بخش انرژی و مصرف نهايی(  4/54اختصاص  –

 .OECDدرصد به کشورهای  6/46و  OECDبه کشورهای غير 

درصد به اروپا و اورآسيا،  2/74درصد مصرف نفت خام جهان به منطقه آسيا و اقيانوسيه،  4/45اختصاص  –

درصد به آمريکای مرکزی و جنوبی و  6/5درصد به خاورميانه،  6/6درصد به منطقه آمريکای شمالی،  6/77

 درصد به منطقه آفريقا. 6/7

بيشترين کاهش حجمی مصرف نفت خام در جهان مربوط به کشورهای مکزيك، برزيل و کانادا به ترتيب به  –

 ميليون تن نسبت به سال قبل. 4/2و  8/2، 4/00ميزان 

هش مصرف نفت خام در مکزيك به دليل کاهش تقاضای اين کاال و در برزيل به دليل بحران شديد اقتصادی کا –

 های نفتی.  و در کانادا به دليل آتش سوزی گسترده در منطقه شن

بيشترين افزايش حجمی مصرف نفت خام در جهان متعلق به چين، هند، عربستان سعودی، امارات متحده  –

ميليون تن نسبت به سال قبل به دليل  5/2و  8/2،  1/6، 5/07، 4/70به ترتيب به ميزان عربی و کره جنوبی 

کاهش قيمت نفت خام و افزايش تقاضای بخش حمل و نقل در کشورهای چين، هند، کره جنوبی و عربستان 

افزايش سعودی، افزايش جمعيت در دو کشور چين و هند، افزايش تقاضای اين کاال در امارات متحده عربی، 

ای دولت و  های انرژی يارانه مصرف نفت محلی در کره جنوبی و افزايش چشمگير رشد اقتصادی و قيمت

 عربستان سعودی. یها استفاده مستقيم از نفت خام جهت توليد برق در نيروگاه
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 هاي نفت    ظرفیت پاالیشگاه -3-2-2

 0/68هزار بشکه در روز افزايش به حدود  1/522های نفت در جهان با ، ظرفيت پااليشگاه7102در پايان سال 

سهم هر يك از مناطق  درصد داشته است. 6/1ميليون بشکه در روز رسيد که نسبت به سال قبل از آن رشدی به ميزان 

 4/6درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  5/77باشد: آمريکای شمالی  جهان از ظرفيت پااليشی ياد شده به اين شرح می

درصد. در سال  6/44درصد و آسيا و اقيانوسيه  5/4درصد، آفريقا  2/6درصد، خاورميانه  1/74و اورآسيا  درصد، اروپا

کشور  4ميليون بشکه در روز،  1/5و  6/6، 5/04، 6/08، آمريکا، چين، روسيه و هند هر يك با ظرفيت پااليشگاهی 7102

  روند. بزرگ پااليش کننده نفت خام در جهان به شمار می

، تمامی مناطق مختلف جهان به استثنای دو منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی و آفريقا دارای افزايش 7102سال در 

 اند. ظرفيت پااليشگاهی بوده

بيشترين تغييرات ظرفيت پااليشگاهی جهان عمدتاً ناشی از افزايش ظرفيت پااليشگاهی سه کشور هند، چين و 

 :باشد ر ژاپن، کويت و عربستان سعودی میايران و کاهش ظرفيت پااليشگاهی سه کشو

در روز به منطقه آسيا و   هزار بشکه 1/550، با افزايش 7102بيشترين افزايش ظرفيت پااليشی جهان در سال  –

اقيانوسيه اختصاص داشته است، به خصوص در دو کشور هند و چين که ظرفيت پااليشی آنها در اين سال به 

هزار بشکه در روز افزايش يافته است. اين دو کشور به دليل اينکه به روند  1/446و  1/457ترتيب به ميزان 

پس از منطقه  اند. افزايشی خود برای رشد تقاضا يا بيش از آن ادامه دهند، ظرفيت پااليشی خود را افزايش داده

جهان قرار گرفته  هزار بشکه ظرفيت پااليشی در رتبه دوم 1/48آسيا و اقيانوسيه، منطقه خاورميانه با افزايش 

باشد که ظرفيت پااليش  است. افزايش ظرفيت پااليشی در اين منطقه به خصوص در کشور ايران و عمان می

ظرفيت پااليشی نفت هزار بشکه در روز افزايش يافته است.  1/87و  1/071اين دو کشور به ترتيب به ميزان 

ج فارس و در عمان به دليل افزايش ظرفيت پااليشگاه ستاره خلياندازی پااليشگاه  خام در ايران به دليل راه

 صحار افزايش يافته است. 

در بين کشورهای منطقه خاورميانه، کويت و عربستان سعودی بيشترين کاهش ظرفيت پااليشگاهی را به  –

کاهش ظرفيت پااليشگاهی کويت به دليل از اند.  هزار بشکه در روز داشته 1/28و  1/711ترتيب به ميزان 

به دليل هايی از پااليشگاه مينا االحمدی و تعطيل کردن پااليشگاه مينا شعيبه  رويس خارج کردن بخشس

و در عربستان سعودی به دليل گذاری مجدد  قديمی بودن تأسيسات و نبود بازدهی الزم برای نوسازی و سرمايه

 باشد. تعطيل کردن پااليشگاه جده می

هزار بشکه در روز نسبت به سال قبل به دليل کاهش  1/752ميزان  کاهش ظرفيت پااليشی نفت در ژاپن به –

 . تقاضای داخلی برای سوخت

ميليون تن رسيد. اين در  8/4025درصد افزايش به  8/1های نفت جهان با ، ميزان ورودی پااليشگاه7106در سال 

ميليون  8/4868سبت به سال قبل به درصدی ن 5/1های نفت جهان با افزايش رشد  حاليست که نفت خام خوراک پااليشگاه

ها مربوط به سه منطقه آسيا و اقيانوسيه، خاورميانه، و آفريقا به  تن رسيد. بيشترين افزايش حجم نفت خام خوراک پااليشگاه
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باشد و بيشترين کاهش حجم نفت خام خوراک مصرفی به مناطق  ميليون تن می 1/7و 5/04، 4/50ترتيب به ميزان 

 ميليون تن تعلق دارد. 6/6و  4/07، 4/06، آمريکای مرکزی و جنوبی و اروپا و اورآسيا به ترتيب به ميزان آمريکای شمالی

 

 هاي نفتي تولید و مصرف فرآورده -0-2-2

، 5/47ميليون تن بود که سهم نفت گاز  OECD ،0/0686های نفتی در کشورهای ، توليد فرآورده7102در سال 

 5/08ها و ساير فرآورده 5/0، نفت سفيد 6/0، گاز مايع و اتان 5/2، نفت کوره سنگين 4/8 ، نفت جت8/76بنزين موتور 

 درصد بوده است.

ميليون تن  6/4266و  7/4162، به ترتيب به 7106های نفتی در جهان در سال  توليد و مصرف نهايی فرآورده

 8/74باشد: آمريکای شمالی  ی بدين شرح میهای نفت رسيد. در اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از توليد فرآورده

درصد و آسيا  5/7درصد، آفريقا  4/6درصد، خاورميانه  6/74درصد، اروپا و اورآسيا  8/5درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی 

ميليون  4/56ميليون تن و نفت سفيد با  2/0478های عمده نفتی، نفت گاز با  درصد. از بين فرآورده 6/44و اقيانوسيه 

سهم نفت گاز  اند. های نفتی را به خود اختصاص داده به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار و سهم از توليد فرآورده تن

و ساير  5/0، نفت سفيد 1/4، گاز مايع و اتان 4/2، نفت جت 6/01، نفت کوره سنگين 5/74، بنزين موتور 2/47

 ها بوده است. درصد از کل توليد فرآورده 0/71ها  فرآورده

درصد و سهم مصارف غير انرژی  5/84های نفتی سهم مصارف انرژی  ، از کل مصرف نهايی فرآورده7106در سال 

درصد،  7/8درصد، بخش صنعت  8/64درصد بوده است. از کل مصارف نهايی، سهم مصرف بخش حمل و نقل  5/06

درصد  5/1و مصارف نامشخص درصد  7/7درصد، بخش تجاری و عمومی  8/7درصد، بخش کشاورزی  0/5بخش خانگی 

  باشد. های نفتی در جهان را دارا می بدين ترتيب، بخش حمل و نقل باالترين سهم از مصرف نهايی فرآورده باشد. می

های نفتی به مناطق آسيا و اقيانوسيه، آمريکای شمالی و  ، بيشترين سهم از مصرف نهايی فرآورده7106در سال 

 7/4درصد اختصاص داشته و کمترين ميزان آن با سهمی معادل  4/08و  6/77، 4/47ميزان اروپا و اورآسيا به ترتيب به 

های نفتی جهان را  درصد از کل مصرف نهايی فرآورده OECD ،7/44درصد مربوط به منطقه آفريقا بوده است. کشورهای 

های نفتی نون ميزان مصرف فرآوردهتاک 7112دهند که از سال ها نشان میبررسیاند.  در اين سال به خود اختصاص داده

درصد  4/4، حدود OECDدرصد کاهش و ميزان مصرف کشورهای غير عضو  1/0، ساالنه حدود OECDدر کشورهای 

 افزايش داشته است. 

 6/6و  0/8، 1/40مصرف نهايی در منطقه آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا و آمريکای شمالی به ترتيب به ميزان 

فزايش يافته که اين امر در منطقه آسيا و اقيانوسيه، عمدتاً به دليل افزايش مصرف نهايی ا نسبت به سال قبل ميليون تن

باشد. افزايش حجمی مصرف ميليون تن نسبت به سال قبل می 5/8و  7/04در دو کشور چين و هند به ترتيب به ميزان 

ميليون تنی مصرف کشور اياالت متحده آمريکا،  7/4ل افزايش آمريکای شمالی عمدتاً به دليهای نفتی در منطقه  فرآورده

های نفتی عمدتاً به دليل افزايش مصرف نهايی کشورهای ترکيه،  در منطقه اروپا و اورآسيا افزايش حجمی مصرف فرآورده

  باشد. ميليون تن نسبت به سال قبل می 8/0و  7/7، 6/7به ترتيب به ميزان اسپانيا لهستان و 
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 هاي نفتي  اردات و صادرات نفت خام و فرآوردهو -6-2-2

ميليون تن رسيد. در سال  7/0454درصد افزايش به  5/7با  OECDواردات نفت خام کشورهای  7102در سال 

ميليون تن  6/7740ميليون تن به  6/65درصد يا  2/7، واردات نفت خام جهان نسبت به سال قبل با افزايش 7106

ورهای اياالت متحده آمريکا، چين، هند، ژاپن و کره جنوبی به ترتيب هريك با سهمی معادل رسيد. در سال مزبور، کش

اين سال، سهم مناطق اند. در  درصد بزرگترين واردکنندگان نفت خام در جهان بوده 5/6و  1/2، 5/6، 1/02، 4/02

 1/7مريکای مرکزی و جنوبی درصد، آ 4/06باشد: آمريکای شمالی  مختلف جهان از واردات نفت خام بدين شرح می

 درصد.  5/46درصد و آسيا و اقيانوسيه  6/0يقا درصد، آفر 1/0درصد، خاورميانه  6/76درصد، اروپا و اورآسيا 

 ، در مناطق و کشورهای مختلف جهان به شرح ذيل است:7106مهمترين تحوالت بخش واردات نفت خام در سال 

درصدی از کل  4/02ميليون تن، سهم  4/488جم واردات نفت خام اياالت متحده آمريکا با بيشترين ميزان ح –

 درصد افزايش نسبت به سال قبل، دارای مقام نخست واردکننده نفت خام در جهان. 6/6واردات نفت خام جهان و با 

افزايش واردات نفت خام اياالت متحده آمريکا به دليل افزايش واردات نفت خام سنگين از کانادا و افزايش  –

 ردات نفت خام از کشورهای عراق و نيجريه. وا

ميليون تن به عنوان چهار  5/045و  7/056، 6/704، 1/480چين، هند، ژاپن و کره جنوبی هر يك به ميزان  –

کشور بزرگ واردکننده نفت خام در جهان بعد از اياالت متحده آمريکا و نيز چهار کشور مهم واردکننده نفت 

  ايران در آسيا.

ميليون تن افزايش نسبت به  5/45شترين افزايش ميزان واردات نفت خام جهان به کشور چين با اختصاص بي –

سال قبل و همچنين کسب مقام دوم واردکننده نفت خام بعد از اياالت متحده آمريکا و افزايش حجم واردات 

  .ميليون تن نسبت به سال قبل 8/6و  0/00نفت خام کشورهای هند و کره جنوبی به ميزان 

افزايش حجم واردات نفت خام در سه کشور چين، هند و کره جنوبی عمدتاً به دليل بيش از دو برابر شدن  –

 ها. افزايش واردات نفت خام از ايران پس از لغو تحريم

درصدی نسبت به سال قبل به  8/0اختصاص چهارمين رتبه واردات نفت خام به ژاپن عليرغم کاهش رشد  –

 کشور. ی در ايناقتصادرکود ها به جای نفت در صنعت برق و نيز  سوخت دليل جايگزين شدن ساير

ميليون تنی به  2/66درصدی يا  5/4، صادرات نفت خام جهان نسبت به سال قبل با افزايش 7106در سال 

باشد: آمريکای  اين سال، سهم مناطق مختلف جهان از صادرات نفت خام بدين شرح میدر ميليون تن رسيد.  6/7066

درصد، آفريقا  6/44درصد، خاورميانه  8/71درصد، اروپا و اورآسيا  6/8درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  8/01مالی ش

در سال مورد بررسی، دو کشور عربستان سعودی و روسيه نيز به ترتيب با درصد.  7/4درصد و آسيا و اقيانوسيه  8/07

درصد، بزرگترين صادرکنندگان نفت خام در جهان  5/00 و 1/02ميليون تن صادات و سهمی معادل  8/757و  1/424

درصد  OECD ،0/06درصد و کشورهای  6/84از صادرات نفت خام جهان  OECDسهم کشورهای غير همچنين اند. بوده

 ، در کشورهای مختلف به شرح ذيل است:7106بوده است. مهمترين تحوالت بخش صادرات نفت خام در سال 

صادرات نفت خام به کشورهای نيجريه، ونزوئال و کلمبيا در آفريقا و آمريکای مرکزی و اختصاص بيشترين کاهش  –
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ميليون تن نسبت به سال قبل به دليل حمالت شورشيان در منطقه  4/8و  8/8، 8/06جنوبی به ترتيب به ميزان 

جهانی نفت،  های نفت خيز دلتای نيجر در جنوب اين کشور و افت توليد نفت و همچنين پائين بودن قيمت

های جهانی نفت و در پی آن تحت فشار قرار  کاهش توليد ميدان نفتی اورينوکو در ونزوئال و نيز افت شديد قيمت

ش تقاضای نفت يهای دولتی نفت ونزوئال )پی دی وی اس ای( به مشتريان عمده و افزا گرفتن صادرات شرکت

 کارتاهانا.  جهت تأمين پااليشگاه مبيا و در نتيجه اختصاص دادن اين فرآوردهلداخلی در ک

اختصاص بيشترين افزايش حجم صادرات نفت خام مربوط به کشورهای ايران، عراق و کانادا به ترتيب به ميزان  –

 ميليون تن نسبت به سال قبل.  8/71و  8/46، 4/48

 ها. افزايش صادرات نفت خام ايران به دليل لغو تحريم 

 تاً از منطقه کردستان عراق و بنادر جنوب اين کشور. افزايش صادرات نفت خام عراق عمد 

 نفتجهانی های  افزايش صادرات نفت خام کانادا به دليل افت قيمت . 

درصد  6/4ميليون تن بوده که نسبت به سال قبل  4/0414های نفتی جهان  ، واردات کل فرآورده7106در سال 

باشد: آمريکای  های نفتی بدين شرح می ز واردات فرآوردهدر اين سال، سهم مناطق مختلف جهان ارشد داشته است. 

 8/8درصد، آفريقا  4/6درصد، خاورميانه  1/47درصد، اروپا و اورآسيا  4/2درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  2/6شمالی 

ين و درصد. در سال مورد بررسی کشورهای سنگاپور، هلند، اياالت متحده آمريکا، چ 2/45درصد و آسيا و اقيانوسيه 

های نفتی در جهان به  درصد بزرگترين واردکنندگان فرآورده 7/4و  0/4، 5/5، 7/2، 4/6مکزيك هر يك با سهمی معادل 

های نفتی نسبت به سال گذشته در کشورهای بيشترين افزايش حجم واردات فرآوردهدر سال مزبور، آيند.  شمار می

های نفتی در  افزايش واردات فرآورده باشد. ميليون تن می 1/6و  2/6، 6/2مکزيك، سنگاپور و هند به ترتيب به ميزان 

سنگاپور در  ،ميليون تن 1/7و  7/4به ترتيب به ميزان نفت گاز و بنزين موتور ش واردات يعمدتاً به دليل افزامکزيك 

عمدتاً به دليل هند ر دميليون تن و  2/0و 8/4نفت کوره و نفت گاز به ترتيب به ميزان  عمدتاً به دليل افزايش واردات

 باشد.  میميليون تن نسبت به سال قبل  0/7و  8/7کك نفتی و گاز مايع به ترتيب به ميزان افزايش واردات 

ميليون تن بوده است که نسبت به سال قبل  4/0486 های نفتی جهان همچنين در اين سال، صادرات کل فرآورده

باشد.  های نفتی بدين شرح می مناطق مختلف جهان از صادرات فرآوردهرشد داشته است. در سال مزبور، سهم درصد  5/4

درصد،  1/06درصد، خاورميانه  8/46درصد، اروپا و اورآسيا  6/4درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی  8/05شمالی آمريکای 

يکا، هلند و روسيه به درصد. در سال مورد بررسی، کشورهای اياالت متحده آمر 7/75درصد و آسيا و اقيانوسيه  2/7آفريقا 

 باشند. های نفتی در جهان می درصد، بزرگترين کشورهای صادرکننده فرآورده 2/2و  0/8، 6/04ترتيب با سهمی معادل 

 

 هاي نفتي  قیمت نفت خام و فرآورده -2-2-2

های نفتی نقش  در تقويت قيمت 7102افزايش يافت. عوامل متعددی در سال  7102قيمت نفت خام در سال 

داشتند که مهمترين آنها عبارتند از: آغاز اجرايی شدن توافق کاهش توليد کشورهای اوپك و غير اوپك، رشد اقتصادی 

درصد، کاهش صادرات نفت خام نيجريه به دليل آتش سوزی در خط  4/5به  4/7از  7106آمريکا برای نيمه دوم سال 
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، رشد اشتغال در بخش کشاورزی آمريکا، 7106ماه دسامبر ، بهبود شاخص فعاليت صنعتی آمريکا در "تی ان پی"لوله 

وزش طوفان سهمگين در دريای سياه و وقفه در بارگيری نفت خام در برخی بنادر به ويژه بنادر متعلق به روسيه، کاهش 

االيشگران ها از اروپا به آسيا، تقاضای شديد نفت خام از سوی پ ، کم شدن نرخ اجاره نفتکشها ارزش دالر در برخی هفته

غرب آفريقا و سرمای هوا در اروپا و شمال شرق آمريکا و افزايش تقاضا برای   ش تقاضا برای نفت خاميمستقل چين، افزا

 . های گرمايشی سوخت

درصد نسبت به سال قبل به  6/41و  2/75، قيمت نفت خام سبك و سنگين ايران با افزايشی معادل 7102در سال 

 ای هر بشکه رسيد. دالر به از 2/50و  4/57

دالر بر ليتر  61/1و 25/1، به 7102در سال  OECDميانگين قيمت بنزين معمولی و سوپر بدون سرب در کشورهای 

ترين قيمت بنزين معمولی بدون سرب در سال مزبور در کشورهای دانمارک و اياالت متحده آمريکا  رسيد. باالترين و پايين

قيمت بنزين سوپر بدون سرب در اين سال در الر بر ليتر بوده است. همچنين باالترين د 64/1و  66/0به ترتيب به ميزان 

در ترين قيمت اين فرآورده  و پايين 21/0و  27/0 ،25/0، 22/0نروژ، هلند، ايتاليا و فلسطين اشغالی به ميزان کشورهای 

در سال مورد بررسی، است. بوده دالر بر ليتر  68/1و  64/1، 20/1به ميزان و کانادا مکزيك کشورهای اياالت متحده آمريکا، 

، مربوط به کشورهای دانمارک به OECDباالترين نرخ ماليات بر مصرف بنزين معمولی بدون سرب در ميان کشورهای 

ترين نرخ ماليات  باشد. اين در حالی است که پايين درصد می 16/56و اتريش و کره جنوبی هر يك به ميزان  65/61ميزان 

درصد تعلق دارد. در سال  44/74و  76/04صرف اين فرآورده، به کشورهای مکزيك و اياالت متحده آمريکا به ميزان بر م

، مربوط به کشورهای هلند، OECD، باالترين نرخ ماليات بر مصرف بنزين سوپر بدون سرب در ميان کشورهای 7102

ترين نرخ ماليات بر مصرف اين  باشد و پايين درصد می 74/66 و 72/66، 72/62، 44/62فنالند، يونان و انگلستان به ميزان 

 درصد تعلق دارد.  04/70و  84/04فرآورده، به کشورهای مکزيك و اياالت متحده آمريکا به ميزان 

، به ترتيب 7102در انتهای سال  OECDهای تجاری و غير تجاری کشورهای  ميانگين قيمت نفت گاز در بخش

در اين سال کشورهای سوئد، نروژ، انگلستان، ترکيه، ايتاليا، پرتغال و سوئيس باالترين باشد.  ليتر میدالر بر  00/0و  62/1

و در  ندادالر بر ليتر داشته 76/0و  72/0، 78/0، 76/0، 76/0، 41/0، 44/0قيمت نفت گاز را در بخش تجاری به ميزان 

فلسطين اشغالی، سوئد، نروژ، سوئيس، ايتاليا و  یهابخش غير تجاری باالترين قيمت اين محصول مربوط به کشور

ترين قيمت نفت گاز در بخش  پائينباشد.  دالر بر ليتر می 55/0و 56/0، 60/0، 64/0، 62/0، 66/0 به ميزانانگلستان 

ر بر دال 26/1و  21/1، 68/1، 56/1مربوط به کشورهای زالند نو، کانادا، اياالت متحده آمريکا و مکزيك به ميزان تجاری 

و  84/1، 25/1، 21/1 به ميزاناياالت متحده آمريکا، شيلی، زالند نو و کانادا  هایو در بخش غير تجاری به کشورليتر 

 دالر بر ليتر اختصاص دارد.  85/1

به ترتيب به  OECDهای صنعت و خانگی کشورهای  در سال مزبور، ميانگين قيمت نفت کوره سبك نيز در بخش

 بر ليتر رسيد. دالر  24/1و  57/1

دهد  نشان می 7107نسبت به سال پايه  OECDدر کشورهای  7102های نفتی در سال  بررسی شاخص قيمت فرآورده

درصد افزايش داشته است. همچنين  7/7درصد کاهش و در بخش صنعت  2/0خانگی   که شاخص قيمت اسمی در بخش
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 اند. کاهش داشته 7101درصد نسبت به سال  4/2و  7/04های ياد شده به ترتيب  شاخص قيمت واقعی نيز در بخش

 

 گازطبیعي   -3-2

 ذخایر تثبیت شده گازطبیعي  -1-3-2

 5/064 بالغ بر 7102جهان در پايان سال ميزان ذخاير تثبيت شده گازطبيعی  انجام شده یها بر اساس ارزيابی

های زمانی ده درصد( افزايش و در بازه7/1کعب )ميليارد متر م 411قبل از آن نسبت به سال  کهتريليون متر مکعب بود 

 درصد داشته است.  1/50و  4/08و بيست ساله به ترتيب رشدی معادل 

نمايد. بيشترين سال کفايت می 6/57ميزان ذخاير فعلی گازطبيعی جهان با توجه به سرعت کنونی توليد آن، برای 

، 2/786به ترتيب با قزاقستان و پاکستان ، هند، روسيهاشغالی، فلسطين افزايش در ميزان ذخاير گازطبيعی، به کشورهای 

ميليارد متر مکعب افزايش و بيشترين کاهش به کشور کانادا، نروژ، ترينيداد و توباگو، و  6/04و  2/51، 0/61، 5/046

 ميليارد متر مکعب اختصاص داشته است. 4/01و  4/40، 1/44، 8/007پاپوآ گينه نو به ترتيب با 

درصد از ذخاير گازطبيعی جهان به چهار کشور روسيه، ايران، قطر و ترکمنستان اختصاص  7/58سال مورد بررسی،  در

درصد  0/08رسيد و سهم ذخاير آن از ذخاير جهان  مکعب تريليون متر 1/45داشته است. ذخاير گازطبيعی روسيه به 

 7/44با بيش از ايران  7102در سال را دارد. هان شد. روسيه رتبه نخست در ميان کشورهای دارنده ذخاير گازی ج

قطر است. کشورهای دارنده ذخاير گازی جهان  دومرتبه در درصد  7/02سهمی معادل  و تريليون مترمکعب ذخاير گازی

اياالت سال، ترکمنستان، همين درصد در جايگاه سوم جهان قرار گرفته است. در  6/07 مترمکعب معادلتريليون  6/74با 

مکعب در جايگاه چهارم تا  تريليون متر 4/6و  1/8، 2/8، 5/06به ترتيب با و ونزوئال  عربستان سعودیحده آمريکا، مت

 .جهان قرار دارندهفتم 

 6/5در سال مورد بررسی، سهم مناطق مختلف از ذخاير گازی جهان به اين شرح بوده است: آمريکای شمالی 

درصد و  0/2درصد، آفريقا  6/41درصد، خاورميانه  0/47، اروپا و اورآسيا درصد 4/4درصد، آمريکای مرکزی و جنوبی 

نسبت به  مناطق مختلف جهان در ذخاير گازطبيعی افزايش و کاهشدر اين سال بيشترين درصد.  1/01آسيا و اقيانوسيه 

 8/007تر مکعب افزايش و ميليارد م 1/056 و 2/786خاورميانه، اروپا و اورآسيا به ترتيب با  منطقهدو سال گذشته به 

 ه است.اختصاص داشتميليارد متر مکعب کاهش به آمريکای شمالی 

 باشد: ، در مناطق و کشورهای مختلف جهان به شرح زير می7102مهمترين تحوالت ذخاير گازطبيعی در سال 

طين اشغالی ميليارد مترمکعب افزايش به فلس 2/786اختصاص بيشترين افزايش در ذخاير گازطبيعی جهان با  –

 .اتانيلودر پی اکتشافات گسترده اين کشور به ويژه در مناطق دريايی به ويژه در ميادين تامار و 

-در پی عمليات اکتشافی شرکتميليارد مترمکعبی در ميزان ذخاير گازطبيعی کشور روسيه  5/046افزايش  –

، ، الکساندر ژاگرينساليرسکی ،النسکی –در چهار ميدان جديد يوژنو  به ويژه گازپروم های نفتی روس

 
1  Yuzhno-Lunskoye 
2) Salairskoye  

3) Alexander Zhagrin  
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 و ساير ميادينی که در گذشته کشف شده بودند.        نووازاريزنسکی

 درصد ذخاير جهان به دو کشور ايران و قطر. 1/41درصد از ذخاير گازطبيعی خاورميانه و  4/24اختصاص  –

 

 تولید گازطبیعي  -2-3-2

 ميليارد 0/040 )معادلدرصدی  6/4با رشد  7106در سال ميليارد مترمکعب  1/4651توليد گازطبيعی جهان از 

 رسيد.  7102ميليارد مترمکعب در سال  7/4280به  متر مکعب(

توليد در سال  رشد باالترين افزايش يافته است. 7116توليد گاز طبيعی هر ساله از زمان بحران اقتصادی سال 

آسيا و اقيانوسيه  ميليارد مترمکعب(، 7/07درصد معادل  4/6)آفريقا ر منطقه دنسبت به سال قبل از آن به ترتيب  7102

 ميليارد مترمکعب(، 7/50درصد معادل  8/4) منطقه اروپا و اورآسيا ميليارد مترمکعب(، 5/40درصد معادل  6/5)

ميليارد  1/71 معادلدرصد  6/4)خاورميانه ، مکعب( ميليارد متر 7/6معادل درصد  8/4)آمريکای مرکزی و جنوبی 

رخ داد. در اين سال حدود نيمی  مکعب( ميليارد متر 0/01معادل درصد  4/0منطقه آمريکای شمالی )و  مترمکعب(

 درصد( از توليد گازطبيعی جهان به اياالت متحده آمريکا، روسيه، ايران و کانادا اختصاص داشت.  4/46)

درصد،  0/40رتست از: اروپا و اورآسيا عبا 7102سهم مناطق مختلف دنيا از توليد گازطبيعی در جهان در سال 

درصد و آمريکای مرکزی  2/5درصد، آفريقا  2/05درصد، آسيا و اقيانوسيه  6/06درصد، خاورميانه  1/76آمريکای شمالی 

  درصد. 6/4و جنوبی 

راليا ميليارد متر مکعب(، است 5/51درصد،  1/8بيشترين افزايش توليد گازطبيعی متعلق به روسيه ) 7102در سال 

ميليارد  5/8درصد، 6/74ميليارد متر مکعب(، مصر ) 7/01درصد،  7/6ميليارد متر مکعب(، کانادا ) 7/08درصد،  5/70)

 ميليارد متر مکعب( بوده است. 8/6درصد، 4/01مالزی ) و ميليارد متر مکعب( 6/6درصد،  0/6متر مکعب(، نروژ )

و مقايسه آن با سال  7102کشورهای مختلف جهان در سال مهمترين تحوالت بخش توليد گازطبيعی در مناطق و 

 باشد:  گذشته، بدين شرح می

با بيش از يك روسيه  و کشورهای آمريکابه جهان به ترتيب توليد گازطبيعی در دوم و های اول جايگاهاختصاص  –

 خود رقيب از گاز و نفت توليد زمينه در آشکار آمريکا درصد( توليد گازطبيعی جهان و فاصله گرفتن 6/48سوم )

 .7116علی رغم سطح يکسان توليد آنها در سال  7102ميليارد متر مکعب( در سال  6/60روسيه )به ميزان 

افزايش قابل توجه توليد و  ميليارد مترمکعب 2/265توليد با  به آمريکا جهانگاز  ست توليدخرتبه ن اختصاص –

به کشورهايی نظير مکزيك و نيز توسعه شتابان صنعت ال گسترش خطوط لوله انتقال گاز  با اين کشورگاز در 

 و بوجود آمدناين کشور به بازيگری جديد در بازار صادرات گاز و تبديل شدن  (ايگل فورد و پرمين در)ان جی 

 . عرصه رقابت بين دو قدرت جهانی

به سه کشور نسبت به سال قبل  7102اختصاص بيشترين افزايش و کاهش حجم توليد گازطبيعی در سال  –

ميليارد مترمکعب  8/6ميليارد متر مکعب افزايش و  7/01و  7/08، 5/51 ا، استراليا و کانادا به ترتيب بروسيه

 
1) Novozarinskoye  
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 کاهش به هلند. 

و ثبت رکورد جديد در توليد گاز طبيعی برای اين کشور علی رغم اعمال  روسيهگازطبيعی در  افزايش توليد –

 (. گازپروم )نواتك و از روسینفت و گتحريم آمريکا عليه دو شرکت 

در کوئينزلند و مناطق  LNGدرصدی در استراليا به منظور حمايت از صادرات  5/70افزايش توليد گازطبيعی  –

اين کشور از طريق در صنايع باالدست توليد سود آور گذاری سرمايهغرب استراليا و همچنين به دليل امکان 

؛ به منظور پاسخگويی به افزايش تقاضای گاز طبيعی کره جنوبی چين، ژاپن وافزايش صادرات به کشورهای 

 مايع شده در اين کشورها. 

ميليارد متر  7/01ی با شمال یکايآمر کانادا با باالترين ميزان افزايش توليد گازطبيعی پس از آمريکا در منطقه –

در منطقه اروپا و نروژ پس از روسيه  و OECDمکعب افزايش و دارنده سهمی بزرگ در ميان کشورهای 

 .  7102ميليارد متر مکعب افزايش در سال  6/6اورآسيا با افزايش توليد گاز 

های ميليارد متر مکعب توليد گاز در مکزيك به دليل کاهش توليد گازهای همراه از ميدان 4/5تداوم کاهش  

 .7102نفت و گاز  در سال 

و در نتيجه شتاب گرونينگن  گازیبزرگ در ميدان  رزهزمين ل به دليل خطردر هلند، کاهش توليد گاز طبيعی  –

و پيش بينی ادامه اين روند تا اتمام توليد گاز  7102در سال  ميليارد مترمکعب 8/6روند کاهش توليد تا سقف 

 . 7141تا سال 

ال قطر پنجمين توليد کننده گاز طبيعی در جهان و بزرگترين توليدکننده گازطبيعی منطقه خاورميانه ، در س –

 .ميليارد مترمکعب 7/1و افزايش حجم توليد  ميليارد مترمکعب 0/066توليد با  7102

ميليارد مترمکعب(  7/64با اختصاص بيشترين ميزان توليد گازطبيعی در منطقه خاورميانه بعد از ايران و قطر ) –

 به عربستان سعودی. 

ميليارد متر  5/8، عمدتاً به دليل افزايش ميليارد مترمکعب 7/07به ميزان  افزايش توليد گازطبيعی آفريقا –

 مکعبی توليد مصر.

درصدی  8/4ميليارد متر مکعب و رشد  2/040چين بزرگترين توليد کننده منطقه آسيا و اقيانوسيه با توليد  –

 .توليد کننده گاز در جهان و حفظ موقعيت خود به عنوان ششمين 7102در سال 

 

 یق خط لوله  تجارت جهاني گازطبیعي از طر -3-3-2

در . در حال افزايش است (LNG)المللی و حمل و نقل دريايی  از طريق خطوط لوله بين گازطبيعی تجارت جهانی

 .تغييرات ساختاری در عرضه و تجارت گاز، موجب تغييراتی در بازار جهانی گاز گرديده است ،طول چند سال گذشته

اياالت متحده، موج دوم ايجاد ظرفيت مايع سازی مازاد از سوی در  "گاز شيل"عرضه بيش از حد در بازار، انقالب 

گذاری گاز به شکل های تجاری و قيمتو ايجاد اخالل در مدل LNGاستراليا و اياالت متحده؛ موجب رشد سريع تجارت 

 .ه استراهبردهای خود و کشف بازارهای جديد کرد درسنتی شده و در نتيجه بازيکنان بازار را وادار به بازنگری 
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که رسيد ميليارد مترمکعب  6/0716و  4/0066واردات و صادرات گازطبيعی به ترتيب به ميالدی  7102در سال 

درصد افزايش داشته است. واردات گازطبيعی کشورهای عضو و غير  6/8درصد و صادرات  4/6واردات نسبت به سال قبل 

ميليارد متر مکعب بود. در  4/206و  6/461صادرات آنها  ميليارد متر مکعب و 6/444و  8/867، به ترتيب OECDعضو 

درصد صادرات گاز جهان متعلق به دو منطقه اروپا و اورآسيا و آمريکای شمالی بوده است. در اين  6/60، 7102سال 

درصد آن  از طريق خطوط لوله صورت گرفته  6/26و   LNGدرصد از کل واردات گازطبيعی جهان به صورت 4/71سال، 

ميليارد متر  4/744به  7106ميليارد متر مکعب در سال  4/774از  OECDدر کشورهای  LNGتجارت جهانی ت. اس

 رسيد.  7102مکعب در سال 

و مقايسه آن با  7102مهمترين تحوالت در خصوص مبادالت گازطبيعی مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

 باشد:  سال گذشته، بدين شرح می

 نيمی از واردات گازطبيعی جهان به کشورهای آلمان، ژاپن، چين، اياالت متحده آمريکا،اختصاص بيش از  –

 ميليارد مترمکعب واردات. 5/646ايتاليا، ترکيه، هلند و مکزيك با 

اختصاص بيشترين حجم افزايش واردات گازطبيعی در سال مورد بررسی به کشورهای آلمان، چين و ترکيه با  –

يليارد متر مکعب و بيشترين حجم کاهش واردات به کشورهای مصر، ژاپن، امارات متحده م 8/8و  0/06، 0/77

 .ميليارد متر مکعب 1/0و0/0، 7/0، 1/4و برزيل با 

و اختصاص  هيانوسيو اق ايآسو  ايو اورآساروپا  ميليارد متر مکعبی واردات کشورهای 4/44و  4/60افزايش  –

 عی درجهان به خود در سال مذکور.باالترين جايگاه وارد کنندگان گازطبي

 درصدی واردات گاز اروپا به داليل متعددی نظير: 8/00افزايش  –

 افزايش واردات گاز کشورهای منطقه اروپا و اورآسيا به ويژه کشورهای OECD  و  7102اروپايی در سال

 اروپايی. OECD درصد از تجارت گاز طبيعی جهان به اروپا و اورآسيا و کشورهای 0/44و  8/46اختصاص 

   درصدی از کل واردات جهان و منطقه اروپا و  1/71و  1/01ميليارد متر مکعب و سهم  5/006با آلمان

 .جهانمنطقه و در  طبيعیرتبه نخست واردات گاز، دارای 7102در سال اورآسيا 

 و ترکيه.  ثبت رکورد واردات گاز از روسيه در ميان ساير کشورهای اروپايی مربوط به دو کشور آلمان 

  افزايش واردات گاز آلمان عمدتاً به منظور پاسخگويی به نياز بخش صنعت اين کشور و تنها از طريق خط

گيرد. البته پس از صورت می "7نورد استريم و نورد استريم "لوله به ويژه خط انتقال روسيه و آلمان 

از  یمال تيبه حماان، اين کشور متعهد اعتراض اياالت متحده آمريکا به اين خط انتقال گاز روسيه و آلم

صادرکنندگان  گريو د آمريکا متحده االتيرا از ا LNGتواند ب شد تا یواردات ديجد ناليچند ترم اي كي

 نمايد.  افتيدر

  بسته  ،پشت سر گذاشتن سرمای شديدبه دليل  7102تقاضای گاز طبيعی ترکيه در سال افزايش روند

 . گاز طبيعی در اين کشورو واردات اتورک از داليل افزايش مصرف شدن تنگه بسفر و فرودگاه آت

  توليد.  و به دليل کاهش در درصد افزايش جهت ايجاد موازنه در افزايش تقاضا 5/02افزايش واردات کشور هلند با 
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  در  دومين و بزرگترين مصرف کننده منطقه پس از آلمان درصدی واردات گاز طبيعی ايتاليا، 1/2افزايش

  .7102ال س

به دليل افزايش توليد گاز از منابع مشترک و غير مشترک،  7102ادامه روند نزولی واردات گاز مصر در سال  –

توسعه اکتشافات ذخاير گازی و عملياتی شدن  و همچنين های قديمیسيسات و چاهأتوسعه و نوسازی ت

 ذکور. در سال مو افزايش توليد گاز  "نيل غرب دلتای" و "ظهر" هایميدان

 ميليارد مترمکعب واردات، بزرگترين واردکننده گازطبيعی جهان پس از آلمان. 4/005ژاپن با  –

ميليارد متر مکعب  8/86رکورد واردات ثبت پس از ژاپن و آلمان با  واردکننده بزرگ گاز طبيعیسومين چين  –

از طريق واردات  خود يعیسوم نياز مصرفی گازطب  تأمين حدود يك و 7102درصدی در سال  4/72افزايش و 

 .ظت از محيط زيستافسن  و ح غالزمنظور کاهش وابستگی به   به

 5/644اختصاص بيش از نيمی از صادرات گازطبيعی جهان به کشورهای روسيه، نروژ، قطر، آمريکا و کانادا با  –

 ميليارد مترمکعب.

کشورهای آمريکا، استراليا،  اختصاص بيشترين افزايش حجم صادرات گازطبيعی در سال مورد بررسی به –

 1/4ميليارد مترمکعب و بيشترين کاهش صادرات با  8/8و  6/00، 4/07، 4/02، 1/75روسيه، آلمان و نروژ با 

 ميليارد مترمکعب به کشور هلند.

صادرات گاز اياالت ن ميزان افزايش پيشی گرفتدرصدی رشد صادرات گاز طبيعی آمريکا و  6/48افزايش  –

 .آمريکا در گاز داخلی توليد افزايشدات اين کشور به دليل متحده از وار

 اين کشور.در پی افزايش قابل توجه توليد گاز طبيعی درصدی رشد صادرات گاز طبيعی استراليا  1/45افزايش   –

ميليارد متر مکعب حجم صادرات به  5/775درصد و  0/6صادرات گاز طبيعی روسيه با رشد ثبت رکورد   –

و حفظ موقعيت روسيه در بازار گاز اروپا به به گاز  اين کشورهابيانگر نياز رو به رشد  ی کهکشورهای اروپاي

علت پويايی تقاضا و رقابتی باقی ماندن گاز اين کشور به لحاظ قيمت و توجيهی بر اهميت ادامه احداث خطوط 

 ، برای عرضه گاز به اروپا.(7نورداستريم ) 7لوله جريان شمالی

 صدی رشد صادرات گازطبيعی نروژ و صادراتی تقريباً معادل توليد اين کشور.در 1/8افزايش  –

دليل کاهش توليد طی دو سال متوالی و اعمال  ميليارد مترمکعب صادرات گازطبيعی هلند به 1/4کاهش  –

 . قوانين مبنی بر کاهش توليد از ميدان گرونينگن

از ه شدن با نوعی انزوای سياسی و ديپلماتيك های ديپلماتيك با کشورهای عربی و مواجتنشعليرغم قطر  –

خليج فارس همچنان بزرگترين صادر کننده گاز در منطقه جانب عربستان و برخی ديگر از کشورهای 

ميليارد متر مکعب علی  5/071ومين صادر کننده گاز جهان پس از روسيه و نروژ با صادرات سخاورميانه و 

 ات گاز طبيعی.ميليارد متر مکعب صادر 7/0رغم کاهش 

ايران تنها کشور صادرکننده گازطبيعی در منطقه خاورميانه از طريق خط لوله، به علت عدم دسترسی به  –

 .LNGفناوری 
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و مقايسه آن با  7102مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال  LNGمهمترين تحوالت در خصوص مبادالت 

 باشد:  سال گذشته، بدين شرح می

 آسيا و اقيانوسيه و خاورميانه.منطقه  صادراتی جهان توسط دو LNGرصد از د 4/40و  1/42تأمين  –

قطر شريك ايران در ميدان عظيم گازی پارس جنوبی، سومين صادر کننده گاز دنيا و بزرگترين عرضه کننده  –

LNG  درصد صادرات  2/76جهان با سهمی معادلLNG .جهان 

 . 7102در سال درصد آن از طريق خط لوله  4/00درصد از صادرات گازطبيعی قطر و  2/88اختصاص  –

نيجريه، اياالت مالزی،  استراليا،کشور  به پنجقطر  بعد از جهان LNG حجم صادراتاز يك سوم  بيشاختصاص  –

 .ميليارد متر مکعب در سال مورد بررسی 0/70، 8/74، 5/72، 5/44، 4/27 با به ترتيبمتحده آمريکا و اندونزی 

درصد صادرات منطقه آسيا و اقيانوسيه به دو کشور  0/27جهان و  LNGکل صادرات  درصد از 2/76اختصاص  –

 استراليا و مالزی.

از طريق  LNGهای  محمولهدرصد از  5/68 و واردات جهان LNGبر قله تجارت  منطقه آسيا و اقيانوسيه سلطه –

 در اين منطقه. LNGفزايش تجارت به ويژه ژاپن و کره جنوبی به دليل اهای آسيا  های آزاد به مقصد پايانه آب

و قرار گرفتن اين دو  کره جنوبیبه ژاپن و LNGميليارد متر مکعب واردات  2/48 و 4/005حجم  اختصاص –

 .کشور دو گاز طبيعی در سبد سوخت مصرفی اينکشور در صدر خريداران و همچنين باقی ماندن 

 

 مصرف نهایي گازطبیعي  -3-3-2

ميليارد  4/0248به  7105ميليارد مترمکعب در سال 7/0668درصد افزايش از  0/7با  مصرف نهايی گازطبيعی جهان

اروپا و منطقه ميليارد مترمکعبی مصرف گاز در  2/74افزايش يافته که اين امر متأثر از افزايش  7106مترمکعب در سال 

ميليارد مترمکعب در آفريقا   7/7 ،خاورميانه ميليارد مترمکعب در 4/7، هيانوسيو اق ايآسميليارد مترمکعب در  1/04، اياورآس

 2/7در منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی با کاهش )در مقابل، مصرف است.  بوده منطقه آمريکای شمالی در  6/0و 

  بوده است.(، ميليارد مترمکعب

، کشاورزی لحمل و نقمصارف غير انرژی،  و عمومی، خانگی، تجاری، بخش صنعت طبيعی درسهم گازدر اين سال، 

مصرف  درصد بود. سهم 7/1و  2/1، 0/2، 2/00 ،1/04، 1/41 ،4/42 به ترتيبمصرف جهان از کل  و ساير مصارف

 د. باش درصد می 6/48و  0/50 به ترتيب OECDکشورهای عضو و غير عضو  گازطبيعی جهان در

و مقايسه آن با  7106ل مهمترين تحوالت در خصوص مصرف گازطبيعی مناطق و کشورهای مختلف جهان در سا

 باشد:  سال گذشته، به شرح ذيل می

به  7106در سال OECD  و OECDافزايش روند مصرف گاز طبيعی در مقايسه با سال قبل در کشورهای غير  –

 درصد.  7/0و   1/4ترتيب به ميزان 

حده آمريکا، درصد( به کشورهای اياالت مت 4/50اختصاص بيش از نيمی از مصرف نهايی گازطبيعی جهان ) –

 روسيه، چين، آلمان، کانادا و انگلستان.
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 درصد(.  5/01روسيه ) درصد( و4/74مصرف نهايی گازطبيعی جهان به دو کشور آمريکا )از درصد  1/44اختصاص –

ميليارد مترمکعب به  4/4و  0/4، 2/2، 0/01، 6/00اختصاص بيشترين افزايش حجم مصرف نهايی به ترتيب با  –

، 0/4، 5/6ن، آلمان و اياالت متحده و اختصاص بيشترين کاهش مصرف نهايی به ترتيب با روسيه، چين، ايرا

 .ميليارد مترمکعب به امارات متحده عربی، اندونزی، کانادا و ونزوئال 1/7و  7/7

ميليارد متر مکعب به اياالت متحده آمريکا  4/412اختصاص باالترين ميزان مصرف نهايی گازطبيعی جهان با  –

درصد( و همچنين اختصاص باالترين ميزان افزايش مصرف نهايی در منطقه آمريکای شمالی به  4/74م )با سه

 ميليارد مکعب افزايش. 4/4اياالت متحده با 

درصد در ميان ساير  0/44کننده گاز جهان به منطقه اروپا و آسيا با سهم اختصاص جايگاه نخست مصرف –

به ويژه در بخش صنعت و بهبود کشور روسيه، آلمان و انگليس مناطق به دليل افزايش مصرف گاز در سه 

 طبيعی. شرايط اقتصادی و توليد برق از گاز

  اختصاص جايگاه نخست مصرف گازطبيعی در منطقه اروپا و آسيا به روسيه و باالترين افزايش حجم مصرف

 . 7106ميليارد متر مکعب افزايش در سال  6/00گازطبيعی با 

  مان به واردات گازطبيعی به دليل پر هزينه بودن استخراج از منابع داخلی و نياز دو بخش آلوابستگی شديد

 خانگی و صنعت به عنوان بزرگترين مصرف کنندگان گازطبيعی اين کشور. 

  های ماليات سوخت به دليلدر انگلستان های گاز سوز در اروپا به ويژه در نيروگاه گازطبيعیافزايش مصرف

همچنين افزايش مصرف در سن  و زغالو به موجب آن جايگزين شدن گازطبيعی با  (CPFفسيلی )

 .توليد برقدر  ایهستههای گاهونيرتوليد جبران کاهش برای فرانسه 

اختصاص باالترين ميزان مصرف گاز طبيعی در منطقه خاورميانه به دو کشور ايران و عربستان سعودی و در  –

ميليارد مترمکعب کاهش و رشد مصرف گاز طبيعی در اين  5/6عربی با مقابل کاهش مصرف امارات متحده 

 د. منطقه با آهنگی کن

های صنعت و به ويژه بيشترين افزايش مصرف گازطبيعی در منطقه آفريقا به الجزاير و مصر در بخشاختصاص  –

 .7106نيروگاهی در سال 

دارای بيشترين افزايش مصرف در سال  کننده گازطبيعی منطقه آسيا و اقيانوسيه وچين بزرگترين مصرف –

 . سن  با گازطبيعیبا توجه به سياست جايگزينی زغال 7106

 ای.افزايش تقاضای گاز هند و کره جنوبی به دليل کاهش دسترسی اين دو کشور به انرژی هسته –

و جايگزينی  ای اندازی مجدد راکتورهای هسته راه به دليل کاهش تقاضای گازطبيعی در بخش نيروگاهی ژاپن –

با و انتظار کاهش تقاضای واردات گازطبيعی اين کشور  های گازی سيکل ترکيبی جديد با بازدهی باالترتوربين

 .اندازی ساير راکتورها راه

 
 های فسيلی در توليد برق. بر استفاده از سوختماليات :  (Carbon Price Floorکربن )کف قيمت (0
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 8/00و  1/04،  2/02، 0/71،  4/74،  4/046بيشترين ظرفيت ذخيره سازی گازطبيعی با  7102سال  در پايان

  مربوط به کشورهای اياالت متحده آمريکا، آلمان، کانادا، ايتاليا، هلند و فرانسه بوده است. ميليارد مترمکعب به ترتيب 

 

 قیمت گاز طبیعي و گازطبیعي مایع شده  -0-3-2

 نيز متأثر از منطقهها در هر متيق راتييتغتوان محاسبه کرد.  را معموالً نمیقيمت جهانی برای گازطبيعی متوسط 

قيمت اسمی گازطبيعی در ، 7102در سال باشد. های زمانی مشخص میدر دوره ات آنهارييو تغ ای ی منطقهعرضه و تقاضا

، 6/74، 1/76بيشترين افزايش قيمت به ترتيب  دارای افزايش بود به طوری که بازارهای مختلف نسبت به سال گذشته

کره(، انگليس، اياالت متحده، سيف ژاپن، در بازارهای هلند، جی کی ام )ژاپن و  درصد 7/4و  2/06،1/04، 4/71، 2/74

  آلمان و کانادا اتفاق افتاده است.

جی کی ام )ژاپن و کره(، انگليس، تی تی اف هلند ، باالترين قيمت گازطبيعی متعلق به سيف ژاپن، 7102در سال  

مورد بررسی، قيمت  در سالست. دالر به ازای هر ميليون بی تی يو بوده ا 6/5و  2/5، 8/5، 0/2، 0/8و آلمان به ترتيب با 

 داشته است. درصد افزايش 2/06ژاپن  LNG سيف

 1/4به  7106بی تی يو در سال  ميليوندالر به  6/0و  5/7آمريکا و کانادا به ترتيب از  هایقيمت گازطبيعی در بازار

و  6/4آلمان و انگليس از  گازطبيعیاين در حالی است که قيمت رسيد.  7102بی تی يو در سال  ميليوندالر به  6/0و 

قيمت گازطبيعی در بازار اياالت متحده  .دالر به ميليون بی تی يو رسيد 8/5و  6/5بی تی يو به  ميليوندالر به  2/4

 آمريکا تقريباً نصف قيمت آن در بازار آلمان و انگليس است. 

نسبت نرخ رشد تقاضای گاز طبيعی ش توان به افزايمی 7102در سال  طبيعی قيمت گاز افزايشامل وعاز مهمترين 

 اشاره نمود. های فسيلی در ترکيب انرژی جهان ديگر سوختبه 

برای  7107سال  پس از يك دوره کاهش ازقيمت واردات گازطبيعی توسط خط لوله برای اعضای اتحاديه اروپا 

ی اياالت متحده آمريکا برای اولين واردات گاز طبيعقيمت  تجربه کرد.، 7102در سال را درصد افزايش  4/06اولين بار 

 بيشتر شده و 7102اين دو در سال  بينشکاف قيمت  .داشته استدرصد افزايش  8/06به ميزان  7104بار از سال 

 به کاهش اروپا به نسبتآمريکا  گازواردات  در نتيجه، قيمت بازار .همگرايی موجود در سال گذشته را تغيير داده است

 باالترين قيمت واردات گازطبيعی به وسيله خط لوله. رسيددالر  6/5در برابر  دالر 5/7يعنی  دیدرص 5/47قابل توجه 

دالر  5/7قيمت متعلق به اياالت متحده آمريکا از کانادا با ترين  و پائيندالر  0/2متعلق به کشور انگليس از هلند با قيمت 

 بر ميليون بی تی يو بوده است. 

متحده  اياالت درصد، 6/04تحاديه اروپا برای کشورهای عضو ا یواردات  LNG قيمتيش متوسط افزا ،7102در سال 

 0/04و  1/06به ترتيب  (دالر بر ميليون بی تی يو 0/8با الگوی واردات مشابه يعنی )درصد و برای ژاپن و کره  5/07

 .درصد افزايش را در برداشته است

دالر بر ميليون بی  5/5الر بر ميليون بی تی( در مقايسه با بازار اروپا )د 5/4اياالت متحده )بازار   LNGقيمت واردات

 4/4تی يو(، همچنان پايين باقی ماند اين در حالی است که قيمت واردات گاز طبيعی به آمريکا از طريق خط لوله، حدود 
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 دالر بر ميليون بی تی يو ارزان تر از بازار اتحاديه اروپا است.  

از  کمی کمتر دالر بر ميليون بی تی يو(، 5/5) 7102در سال اروپا  کشورهای عضو اتحاديه یواردات LNGقيمت 

به عنوان منبع واردات  LNG رقابت بود که بيانگر دالر بر ميليون بی تی يو( 6/5) لوله وطخط از طريق قيمت واردات

 اند. وارداتی را داشته، LNGيشترين قيمت ب يودالر بر ميليون بی تی  0/8با  7102در سال  ژاپن و کره ت.برای اروپا اس

دالر بر ميليون بی تی  7/4متعلق به مبادالت ترينيداد و توباگو به اياالت متحده با  LNGکمترين ميزان قيمت صادرات 

 . باشدمیميليون بی تی يو دالر بر  4/07  با مربوط به صادرات الجزاير به ژاپن LNGيو است و بيشترين ميزان قيمت صادرات 

و  6/5به ترتيب ، OECDبخش صنعت و خانگی در کشورهای  دو ، متوسط قيمت گازطبيعی در7102در سال 

 ميليون بی تی يوبر  دالر 1/4و 8/02 به ترتيب بااياالت متحده و  سوئيسبود. کشورهای  ميليون بی تی يوبر  دالر 8/04

به  ميليون بی تی يوبر  دالر 8/8و  6/48با ترکيه و د سوئ وت ترين قيمت گازطبيعی را در بخش صنع باالترين و پائين

 اند.  خانگی دارا بوده ترين قيمت گازطبيعی را در بخش ترتيب باالترين و پائين

دهد که شاخص قيمت  نشان می OECDدر کل کشورهای عضو  7102بررسی شاخص قيمت گازطبيعی در سال 

بوده  7101سال پايه  کمتر ازدرصد  6/6 و در بخش صنعت 7101ل پايه بيشتر از سادرصد  8/2خانگی   اسمی در بخش

 کمتر ازدرصد  0/06درصد و  6/5به ترتيب  نيز های ياد شده است. اين در حالی است که شاخص قيمت واقعی در بخش

  .بوده است 7101سال پايه 

 

 هاي تجدیدپذیر  برق و انرژي -3-2

 ظرفیت نصب شده برق  -1-3-2

بود مگاوات  7648261معادل  OECDدر کشورهای های برق کل ظرفيت نصب شده نيروگاه 7106سال  در پايان

با ظرفيت خاورميانه و آمريکای شمالی درصد رشد داشته است. در اين سال دو منطقه  2/0که نسبت به سال قبل از آن 

 OECDکشورهای نصب شده در  به ترتيب بيشترين و کمترين ظرفيتمگاوات  02561و  0414781نصب شده معادل 

به چهار کشور  OECDکل ظرفيت نصب شده برق در کشورهای از درصد  7/61در اين سال  اند.را به خود اختصاص داده

 آمريکا،  ژاپن، آلمان و کانادا اختصاص داشته است.

توان در را می اوتمتفاوت است و اين تف  OECDها و توليد برق در ميان کشورهایالگوی گسترش ظرفيت نيروگاه

جستجو کرد. سهم  گذاری در هر کشور،استفاده از نوع منابع و اقتصاد کشورها در توليد برق و همچنين سياست

از کل ظرفيت نصب و ساير ای هستههای حرارتی، آبی، تجديدپذير )بادی، زمين گرمايی، خورشيدی و جز و مد(،  نيروگاه

  بود.درصد  0/1، و  7/01، 8/05، 6/06، 4/52به ترتيب  OECDدر کشورهای شده 

و  5181 ،5451، 8111، 00271، 04481کشورهای آمريکا، ژاپن، کره جنوبی، ترکيه، آلمان و مکزيك به ترتيب با 

. از سوی اندبه خود اختصاص دادهها، بيشترين افزايش را در ميان ساير کشورها افزايش در ظرفيت نيروگاهمگاوات  4601

بيشترين کاهش ظرفيت نيروگاهی را در اين سال مگاوات  0421و  7811، 4041انادا، ايتاليا و استراليا نيز با ديگر ک

و  4571، 5821کشور به ترتيب با سه های حرارتی اين . اين کاهش عمدتاً به دليل کاهش ظرفيت نيروگاهنداداشته
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 بوده است. مگاوات  0671

مگاوات  00671با  7106در سال  OECDهای حرارتی در کشورهای ده نيروگاهظرفيت نصب ش حرارتي:هاي نیروگاه

در  OECDهای حرارتی کشورهای درصد از نيروگاه 1/52، حدود 7106در سال رسيد. مگاوات  0686671کاهش به 

تی نسبت به های حراردر اين سال بيشترين افزايش ظرفيت نصب شده نيروگاهاست. بوده اختيار دو کشور آمريکا و ژاپن 

اين در حالی است که افزايش به کشورهای کره جنوبی و ژاپن اختصاص داشته است. مگاوات  4821و  5451با  7105سال 

کاهش اختصاص داشته مگاوات  5821و  6641به آمريکا و کانادا با  7106های حرارتی در سال بيشترين کاهش نيروگاه

نسبت به سال قبل از آن عمدتاً  7106در سال  OECDکشورهای رارتی های حدر نيروگاه مگاوات 00671است. کاهش 

های از اين افزايش به نيروگاهمگاوات  54461ها جبران شده که البته در ساير انواع نيروگاهمگاوات  60411با افزايش 

تغيير  ،محيطیهای زيستبادی، خورشيدی و جزر و مد اختصاص داشته است. از سوی ديگر اعمال قوانين و محدوديت

باعث شده تا برای توليد برق به مصرف سوخت  ،های توليد برقدر ترکيب سوخت و همچنين پيشرفت در تکنولوژی

  .فسيلی کمتری نياز باشد

-کشورهایدر  7106در سال  ایهای آبی و تلمبه ذخيرهظرفيت نصب شده نيروگاه اي:آبي و تلمبه ذخیرههاي نیروگاه

OECD  486041 های برق آبی راه مگاوات افزايش يافته است. زيرا نيروگاه 5241بوده که نسبت به سال قبل ات مگاو

 برای اجرای کاهش کربن در توافقنامه پاريس مقرون به صرفه و سازگار با محيط زيست قابل اعتماد، کارآمد،حلی 

س، کانادا، ترکيه و پرتغال بوده است. اين افزايش ظرفيت متعلق به کشورهای سوئياز درصد  61حدود شوند. محسوب می

های حرارتی به خود اختصاص داده نيروگاه برق آبی بيشترين سهم از کل ظرفيت نصب شده جهانی را بعد از نيروگاه

درصد در  1/41در منطقه اروپا و اورآسيا،   OECDکشورهایهای برق آبی درصد ظرفيت نيروگاه 7/44است. بالغ بر 

درصد در منطقه آمريکای مرکزی و جنوبی قرار دارد. کشور  4/0درصد در آسيا و اقيانوسيه و  5/04آمريکای شمالی، 

 1/70داراست و به تنهايی  OECD، بيشترين ظرفيت نيروگاه برق آبی را در ميان کشورهای مگاوات 017661آمريکا با 

های ، باالترين سهم ظرفيت نيروگاه7106سال های برق آبی اين کشورها را دارد. در ظرفيت نصب شده نيروگاهاز درصد 

درصد همچنان به کشور نروژ اختصاص  0/64با  OECDهای هر يك از کشورهای آبی هر کشور از کل ظرفيت نيروگاه

لوکزامبورگ، ايسلند، سوئيس،  نظير:  OECDاين در حالی است که عالوه بر نروژ، برخی کشورهای عضو داشته است.

 اند.دادههای برق آبی اختصاصخود را به نيروگاه درصد از ظرفيت برق 51اتريش و التويا بيش از زالندنو، کانادا، 

 410801 معادل 7106در پايان سال  OECDدر کشورهای ای های هستهظرفيت نيروگاه اي:هاي هستهنیروگاه

در بين کشورهای  7106سال در  ایهای هستهبود. سهم مناطق مختلف از کل ظرفيت نصب شده نيروگاهمگاوات 

OECD  در باشد.درصد می 4/70آسيا و اقيانوسيه  و درصد 4/41درصد، اروپا  7/48به ترتيب شامل آمريکای شمالی 

 درصد ظرفيت نصب 4/25ای است. بيش از درصد ظرفيت برق جهان متعلق به انرژی هسته 7/01سال مورد بررسی، 

به چهار کشور اياالت متحده آمريکا، فرانسه، ژاپن و کره جنوبی اختصاص  OECDای کشورهای های هستهشده نيروگاه

 1/44بالغ بر  7106در سال  OECDکشورهای ای  هستههای ظرفيت نيروگاهاز کل به تنهايی سهم آمريکا داشته است. 

ترتيب  بهدرصد  2/2بی با و کره جنودرصد  2/04با  ، ژاپندرصد 6/71کشورهای فرانسه با   پس از آمريکا، بوده است.درصد 
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از ظرفيت مگاوات  64041فرانسه کشوری است که  .اند را از اين نظر به خود اختصاص داده و چهارم سوم ،های دوم رتبه

براساس يك و  ای بسيار فعال است در حوزه توسعه تکنولوژی هستهاين کشور  باشد.ای میهايش از نوع هستهنيروگاه

باشد. سومين کشور بزرگ ای میهای اين کشور از نوع هستهظرفيت نيروگاهدرصد از  4/48ود مشی امنيت انرژی، حد خط

در ای ژاپن است. از داليل روند صعودی توليد برق از انرژی هسته OECDای در ميان کشورهای های هستهدارنده نيروگاه

و آسيب پذيری ناشی از خاورميانه،  هایرکشونفت و واردات سوخت فسيلی به ويژه ذخاير انرژی داخلی ژاپن، کمبود 

بعد از ژاپن، کره  بوده است.مگاوات  40481، 7106ای ژاپن در سال های هستههای نفتی است. ظرفيت نيروگاهبحران

. بخش اعظم مصرف انرژی استعمده وارد کننده يك کره جنوبی ای قرار دارد.ظرفيت برق هستهمگاوات  74071جنوبی با 

ه اين کشوراز سوخت فسيلی است که به دليل منابع ناکافی داخلی، تقريباً تمامی اين سوخت فسيلی از محل انرژی اولي

  .کره جنوبی بوده استدرای  يل افزايش توسعه انرژی هستهترين دال اصلیاز شود، و همين امر واردات تأمين می

های  در ميان فناوریو  اند ق جهان بدل گشتهتجديدپذيرها اکنون به جريان اصلی صنعت بر :هاي تجدیدپذیرانرژي

)آبی، بادی، های تجديدپذير انرژیسهم هستند. پيشتازان بازار  خورشيدی فتوولتاييك برق و تجديدپذير، برق بادی

است  درصد 4/47حدود  OECDکشورهای ها در خورشيدی و جزر و مد و زمين گرمايی( از ظرفيت نصب شده نيروگاه

های فسيلی، دار در توليد سوختهای سنگين و ادامهعلی رغم يارانه باشد.می درصد 8/05آبی  هایاهنيروگ با کسر که

های فسيلی و گذاری در ظرفيتهای جديد برق تجديدپذير بيش از دو برابر مجموع سرمايهگذاری در ظرفيتسرمايه

مرتبط با  7102ايه گذاری در توليد برق در سال پذيری قيمتی، بيش از دو سوم سرمای بود. به لطف بهبود رقابتهسته

 تجديدپذيرها بود.

 و مگاوات افزايش 061 با OECDکشورهای در  ظرفيت نصب شده انرژی زمين گرمايی هاي زمین گرمایي:نیروگاه

کل ظرفيت سهم هر يك از مناطق از رسيد.  7106در سال مگاوات  2751به  7105درصد رشد نسبت به سال  2/7

 4/40درصد، اروپا و اورآسيا  6/42 آمريکای شمالی به ترتيب عبارتند از: OECDکشورهای زمين گرمايی در ده نصب ش

 درصد.  8/71درصد و آسيا و اقيانوسيه 

کشورهای در 7106در سال  خورشيدی و جزر و مدهای ظرفيت نيروگاه :خورشیدي و جزر و مدهاي نیروگاه

OECD  درصد از اين  5/26حدود و افزايش يافت مگاوات  78021که نسبت به سال قبل  دگرديمگاوات  064761بالغ بر

 افزايش مربوط به سه کشور آمريکا، ژاپن و انگلستان بوده است. 

 درصد ظرفيت نصب 6/47، در مجموع مگاوات 47141و  41271به ترتيب با آلمان و ژاپن کشور  دو ،7106سال در 

 5/07و  5/06در سال مورد بررسی، به ترتيب اند. را به خود اختصاص داده و مدخورشيدی و جزر های شده نيروگاه

های خورشيدی و جزر و مد اختصاص داشته است. آلمان درصد از ظرفيت نصب شده برق در اين دو کشور به نيروگاه

 مناطقهريك از ، سهم 7106در سال پذير در دنيا حفظ نموده است. همچنان برتری خود را در استفاده از انرژی تجديد

آمريکای شمالی است: بوده به اين شرح  OECDدر کشورهای  خورشيدی و جزر و مدهای مختلف از کل ظرفيت نيروگاه

   درصد. 1/0ساير مناطق درصد و  5/76آسيا و اقيانوسيه  ،درصد 0/54اروپا و اور آسيا درصد،  4/06
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 بودمگاوات  764821معادل  7106در پايان سال  OECDهای ی کشوربادهای ظرفيت نيروگاه هاي بادي:نیروگاه

 سال در یباداز انرژی برق در توليد پيشرفت بازار جهانی افزايش داشته است. مگاوات  75471که نسبت به سال قبل 

تان انگلس و درصد از اين افزايش ظرفيت به سه کشور اياالت متحده آمريکا، آلمان 2/60حدود  و ادامه يافتنيز  7106

های بادی به دليل  نيروگاه ،های تجديدپذيرهای حمايتی برای استفاده از انرژیدر پی اعمال سياستداشت. اختصاص 

های های بادی بين سالظرفيت نيروگاه  اند.ارزان بودن قيمت برق توليد شده، طی ساليان اخير، توسعه چشمگيری داشته

اند، افزايش گذاری کردهپذير سرمايههای تجديدها در زير ساخت انرژیبه دليل آن که بسياری از کشور 7106و  7112

  درصد طی اين دوره رشد داشته است. 5/04بطوری که به طور متوسط ساالنه  قابل توجهی داشته

درصد،  6/46آمريکای شمالی به ترتيب  7106های بادی در سال سهم مناطق مختلف از ظرفيت نصب شده نيروگاه 

، مگاوات 80761با  اياالت متحده آمريکاباشد. می 4/1آمريکای مرکزی و جنوبی و  5/4آسيا و اقيانوسيه  ،درصد 7/56اروپا 

کشور در اختيار دارد. پس از آمريکا، دو  OECDهای بادی را در ميان کل کشورهای بيشترين ظرفيت نصب شده نيروگاه

های بادی سهم اين سه کشور از مجموع ظرفيت نصب شده نيروگاهارند. قرار د، مگاوات 27561آلمان و اسپانيا در مجموع با 

 .باشددرصد می 4/58معادل  OECDکشورهای 

که  بودمگاوات  7481معادل  OECDدر کشورهای  7106ها در پايان سال نيروگاهاين ظرفيت  ها:نیروگاهسایر 

ها متعلق به کشور درصد ظرفيت اين نوع نيروگاه 1/57افزايش داشته است. در اين سال مگاوات  61نسبت به سال قبل 

 اياالت متحده آمريکا بوده است.

 

 عرضه برق  -2-3-2

 که توليد اين کشورها تنها با اندکینشان دهنده آن است  7102در سال  OECDبرق در کشورهای  توليدبررسی 

درصد توليد برق کشورهای  0/56 در اين ساله است. تراوات ساعت رسيد 6/00147نسبت به سال قبل به افزايش 

OECD های درصد از انرژی 6/07درصد از انرژی آبی و  2/02ای، درصد از انرژی هسته 4/04های فسيلی، از سوخت

برخی از تحوالت بخش عرضه برق در برخی از کشورهای جهان  به ويژه کشورهای   پسماندها بوده است. پذير وتجديد

OECD  باشد:  می بدين شرح 7102در سال 

درصد نسبت به سال قبل( در  2/4با افزايش )برق چين ناويژه تراوات ساعتی توليد  7/722افزايش چشمگير  –

 .  7102سال 

درصد نسبت به سال قبل ( در 6/7با افزايش )برق ژاپن ناويژه تراوات ساعتی توليد  7/72افزايش چشمگير  –

 . 7102سال 

به دليل کاهش  OECDدر کشورهای   7102های برق آبی در سال اهنيروگ درصدی توليد برق از 4/1کاهش  –

درصد ،  6/55در اروپا و بيشترين کاهش به ويژه در کشورهای پرتغال، اسپانيا و فرانسه به ترتيب با ها بارش

 درصد در مقايسه با سال قبل در اين کشورها. 1/06درصد و  4/42

و نده برق و مهمترين انرژی تجديدپذير مولد برق در جهان منبع توليدکن دوميننرژی برق آبی به عنوان ا –
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به   7102 در سال OECDدر بين کشورهای  درصد 7/77و  6/76توليد برق آبی با سهم اختصاص بيشترين 

 های برق آبی در اين دو کشور. ا و اياالت متحده آمريکا به دليل افزايش ظرفيت نيروگاهکاناد هایکشور

 .OECD های تجديدپذير، دومين منبع انرژی تجديدپذير در ميان کشورهایدرصد از کل انرژی 0/74انرژی باد با توليد  –

درصد به کشور آمريکا و  6/46اختصاص باالترين سهم توليد برق بادی از کل برق توليدی از اين حامل انرژی با  –

  .های بادی در اين دو کشور جديد نصب شده نيروگاه هایدرصد به دليل ظرفيت 4/05بعد از آن به آلمان با 

های تجديدپذير و پسماندها  در هر کشور اختصاص باالترين سهم توليد برق بادی از کل برق توليدی از انرژی –

 درصد. 5/66درصد به کشور ايرلند و بعد از آن به دانمارک با  5/81با 

 و های شهری تجديدپذيرپسماندای، تلمبه ذخيرهگرمايی، اختصاص بيشترين توليد برق بادی، زمين –

 OECDدر بين کشورهای  7102در سال  و برق خورشيدی )فتوولتائيك( سوخت زيستی جامد ،پذيرناتجديد

 درصد به کشور اياالت متحده آمريکا.  2/75و  0/76 ،5/74 ،5/44، 6/44، 6/46 به ترتيب به ميزان

با  های حرارتی خورشيدی از نيروگاه  ،7102در سال  OECDاختصاص بيشترين توليد برق در بين کشورهای  –

 درصد به کشور ژاپن.  0/68با  پسماند صنعتی درصد به کشور اسپانيا و اختصاص بيشترين توليد برق از 6/67

به کشور  7102 در سال OECDدرصد در بين کشورهای  7/47اختصاص بيشترين توليد برق از منابع بيوگاز با  –

در مجلس قانونی  به تصويب رسيدن ای اين کشور به دليلوليد برق هستهتراوات ساعتی ت 4/8و کاهش  آلمان

 .ایهسته های برقتدريجی نيروگاهتوقف آلمان مبنی بر 

به دليل  7102و  7106های بين سال OECDای در کشورهای تراواتساعتی توليد برق هسته 5/04کاهش  –

 ای در اين کشورها.تعمير و نگهداری چندين نيروگاه هسته

رق مورد نياز خود از درصد از ب 6/20 مينأتوانايی باالی اين کشور در تفرانسه و  در ایتوليد برق هستهباالی فناوری  –

 .7102 جهان در سال در برق صادرکننده ترينبزرگ و تبديل شدن اين کشور به عنوان ایطريق انرژی هسته

، اسپانيا، فنالند، ايتاليا، زالندنو، کشورهايی با کزامبورگلودانمارک، آلمان، انگلستان، پرتغال، ايرلند، ايسلند،  –

 های تجديدپذير )به استثنای برق آبی(.درصد توليد برق از انرژی 71بيش از 

به  OECDدرصد در بين کشورهای  1/28با های زيستی مايع  سوختساير اختصاص بيشترين توليد برق از  –

 کشور ايتاليا. 

به  OECDدر بين کشورهای  درصد 8/54و  درصد 0/45از امواج و جزر و مد با اختصاص بيشترين توليد برق  –

 های فرانسه و کره جنوبی. کشور

پس از حادثه نيروگاه فوکوشيما و همچنين  7106ای در سال کاهش اتکای توليد برق ژاپن به انرژی هسته –

ای اندازی مجدد راکتورهای هستههای فسيلی و راهدرصد توليد برق اين کشور با تکيه بر سوخت 4/26توليد 

 تراوات ساعتی آن نسبت به سال قبل.  6/04و افزايش توليد  7102ژاپن در سال 

 0/65های فسيلی سهم سوختکه ساعت بوده  تراوات 6/75180برق جهان معادل ناويژه  توليد، 7106در سال 

 درصد و 4/7صد، سوخت زيستی و پسماند در 4/5درصد، خورشيدی و بادی  4/01ای درصد، هسته 6/06درصد آبی 
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باشد. رشد توليد برق در کليه مناطق جهان مثبت بوده و منطقه آسيا و اقيانوسيه با سهم درصد می 4/1زمين گرمايی 

. درصد از کل توليد برق جهان از باالترين ميزان توليد برق برخوردار است 4/44

ساعت بوده و سهم توليد برق از تراوات 7/06861، معادل 7106سال های قابل احتراق در  توليد برق جهان از سوخت

، 4/44 ،8/56 های زيستی و پسماند به ترتيبگازطبيعی، نفت و سوخت، سن  و محصوالت گازی حاصل از آن انواع زغال

 است.  ساعت رسيده تراوات 6/06406به  7106های فسيلی در سال باشد. توليد برق از سوختدرصد می 4/4و  5/5

توليد شده است. ساعت برق   تراوات 4/6564سن  و محصوالت گازی حاصل از آن در مجموع  انواع زغالاز در اين سال 

، 4/28به ترتيب با  سن  و محصوالت گازی حاصل از آن زغالآمريکای شمالی، اروپا و اورآسيا و آفريقا، در آسيا و اقيانوسيه، 

درصد  7/7و  2/04و آمريکای مرکزی و جنوبی و همچنين خاورميانه به ترتيب با سهم درصد بيشترين  1/46و  4/40، 1/44

 اين مناطق داشته است. های قابل احتراق حاصل از سوخترا در توليد برق کمترين سهم 

نيز گاز و آسيا و اقيانوسيه  آفريقا ، آمريکای مرکزی و جنوبی ،اروپا و اورآسياآمريکای شمالی،  ،خاورميانه در مناطق

های حاصل از سوخت درصد بيشترين سهم از توليد برق 6/06و  1/46، 4/42، 4/48 ،8/51، 4/21طبيعی به ترتيب با 

 اين مناطق را به خود اختصاص داده است.   قابل احتراق

 باشد: بدين شرح می 7106برخی از تحوالت بخش عرضه برق در مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

 درصد( ، بزرگترين کشور توليد کننده برق جهان 8/74ارا بودن حدود يك چهارم توليد برق جهان )چين با د –

  های بعدی قرار دارند.به ترتيب در جايگاه آمريکا، هندوستان، روسيه و ژاپناست. 

 یددرص 7/44سن  و گازهای حاصل از آن با در اختيار داشتن سهم  جايگاه نخست چين در توليد برق از زغال –

با وجود گسترش سهم استفاده از منابع انرژی تجديدپذير در توليد برق مورد از مصرف اين سوخت در جهان 

های قابل سن  و گازهای حاصل از آن نسبت به ساير سوختدرصدی مصرف زغال 4/64و سهم  خود نياز

توافق  چين برخالفزار بر بادرصدی از کل توليد برق اين کشور و ادامه تسلط اين سوخت  7/68و  احتراق

 .های فسيلیتوليد سوخت نسبت به کاهش پاريس

 7/47ای با سهم به چين، از انرژی هسته یدرصد 6/78انرژی برق آبی در جهان با سهم از جايگاه نخست توليد برق  –

 درصد. 6/04های زيستی و پسماندها با و از سوخت یدرصد 8/77گرمايی با سهم و از انرژی زمين یدرصد

تراوات ساعت کاهش  0/6و  0/01، 0/04با  7105اختصاص بيشترين کاهش ميزان توليد برق نسبت به سال  –

 فرانسه، ونزوئال و اسپانيا. هایبه کشوربه ترتيب 

، کره روسيه چين،ای در جهان به ترتيب شامل آمريکا، فرانسه، بزرگترين کشورهای توليد کننده برق هسته –

 ای جهان تنها در سه کشور آمريکا، فرانسه و چين.توليد تقريباً نيمی از برق هستهو  کانادا و آلمان جنوبی،

درصد  2/86و تأمين  7106درصد برق توليدی منطقه آفريقا به کشور آفريقای جنوبی در سال  4/40اختصاص  –

 .های فسيلیسوختهای آن از از سوخت مورد نياز نيروگاه

و خاورميانه در  آسيا و اقيانوسيه در کشورهای منطقهناويژه برق  درصدی توليد 6/7درصدی و  0/5افزايش  –

 نسبت به سال قبل. 7106سال 
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نشان دهنده آن است که اين کشورها در مجموع  7102در سال  OECDبررسی ترکيب عرضه برق در کشورهای 

 OECDن واردات برق کشورهای اند. بيشترين ميزا ساعت برق صادر کرده تراوات 4/465ساعت برق وارد و  تراوات 0/424

 تراوات 4/81ساعت مربوط به کشور اياالت متحده آمريکا و بيشترين ميزان صادرات برق با   تراوات 2/65در اين سال با 

، 8/67در اين سال پنج کشور کانادا، آلمان، فرانسه، سوئد و نروژ به ترتيب با بوده است. آلمان ساعت مربوط به کشور  

  اند.تراوات ساعت، باالترين خالص صادرات برق را داشته 7/05و  1/06، 0/41و  5/57

ساعت بوده و باالترين  تراوات 1/274و  4/277حجم واردات و صادرات برق کل جهان به ترتيب  7106در سال 

 4/464باشد. واردات برق اين منطقه در سال مورد بررسی حجم تبادل برق مربوط به منطقه اروپا و اورآسيا می

درصد صادرات  6/66ساعت برابر تراوات 0/487درصد کل واردات جهانی برق و صادرات آن  4/64ساعت معادل  تراوات

  باشد.جهانی برق می

 6/0416و  0/0624ها در دنيا به ترتيب معادل در اين سال، ميزان تلفات انتقال و توزيع و مصارف داخلی نيروگاه

درصد از کل توليد ناويژه برق جهان بود. کمترين سهم تلفات انتقال و توزيع از توليد  7/5و  6/2ساعت برابر با  تراوات

و بيشترين درصد  2/2و  6/6 ، 4/6با و اروپا و اورآسيا  آمريکای شمالی، آسيا و اقيانوسيهناويژه برق به ترتيب به مناطق 

و آمريکای مرکزی  درصد به ترتيب به مناطق6/07 و 1/04، 5/05 سهم تلفات انتقال و توزيع از توليد ناويژه برق با

 اختصاص يافت. خاورميانه  آفريقا و جنوبی،

 

 مصرف نهایي برق  -3-3-2

در دنيای امروز مصرف برق يکی از محورهای اصلی جهت تضمين دستيابی به توسعه اقتصادی در هر کشور به شمار 

های اخير يکی از  يابد. در سال ر آن کشور نيز افزايش میتر شدن هر کشوری ميزان مصرف برق د رود. با پيشرفته می

  های اصلی کشورها و سياستگذاران بخش انرژی آنها، پاسخ گويی به تقاضای روز افزون مصرف برق و تأمين منابع دغدغه

رح شدن های اخير با مط راهکارهای مناسب برای پاسخگويی به اين نياز روز افزون بوده است. هرچند در سالارائه و 

سازی، مصرف برق در کارهای بهينه جويی انرژی و بکارگيری راه های صرفه مالحظات زيست محيطی، اعمال سياست

گردد بطوری  جهان تا حدودی کنترل گرديده، اما همچنان يکی از پرکاربردترين موارد مصرف نهايی انرژی محسوب می

تراوات ساعت رسيد. رشد  5/71864تراوات ساعت( افزايش به  4/655درصد ) 1/4با  7106که مصرف نهايی برق در سال 

پس از   7101تقاضای برق دو برابر تقاضای کل انرژی است. شايد اين افزايش بيشترين افزايش در مصرف برق از سال 

ر برای های اخيای دو راه حل سالهای تجديدپذير و انرژی هستهحران جهانی اقتصاد به شمار رود. انرژیببهبود نسبی 

   روند.پاسخ گويی به افزايش تقاضای برق به شمار می

، 8/0147با مصرف  ، آمريکای مرکزی و جنوبیساعت برق تراوات 8/4557با مصرف  آمريکای شمالی ،7106 در سال

ا مصرف نيز ب و آسيا و اقيانوسيه 6/644با مصرف  ، آفريقا4/675با مصرف  ، خاورميانه5/4446با مصرف  اروپا و اورآسيا

درصد از کل مصرف جهانی را به خود  6/44و  1/4، 4/4، 8/71، 1/5، 8/70به ترتيب  ساعت برقتراوات 5/6420

ساعت بزرگترين تراوات 2/4812و  1/5022به ترتيب با مصرف آمريکا اختصاص دادند. چين و اياالت متحده 
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شود و به کل مصرف نهايی برق جهان را شامل میدرصد از  8/74مصرف برق چين کنندگان برق در دنيا بودند.  مصرف

 6/5قبل آن  مصرف کشور چين نسبت به سال ماتنهايی از مصرف تمام مناطق به جز آسيا و اقيانوسيه بيشتر است. 

است. پنج کشور پر مصرف  افزايش يافتهدرصد  4/1طی همين مدت نيز مصرف اياالت متحده آمريکا  .رشد داشتدرصد 

جهان را به خود برق در مصرف نهايی از درصد  6/56ژاپن و روسيه هند، ، اياالت متحده آمريکا، جهان يعنی چين

مصرف برق در هند به نسبت سال پيش از آن افزايش يافته و از ژاپن پيشی گرفته و پس از آمريکا رتبه  اند.اختصاص داده

  سوم جهان را به خود اختصاص داده است.

، 7/72، 6/40ت، خانگی، تجاری و عمومی، کشاورزی، حمل و نقل و ساير به ترتيب های صنعبخش 7106در سال 

درصد از کل مصرف نهايی برق را به خود اختصاص دادند. برخی از تحوالت بخش مصرف نهايی  4/4و  2/0، 1/4، 1/77

 باشد: ، بدين شرح می7106برق در مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال 

تراوات ساعت بوده است که به نسبت سال پيش  OECD ،0/6507نهايی برق کشورهای  ، مصرف7106در سال  –

درصد سهم از  6/67درصد افزايش مواجه بوده است. در اين سال، بخش خانگی، تجاری و عمومی با  0/0از آن با 

رف برق درصدی مص 0/0باشد که افزايش کننده در اين منطقه میکل مصرف نهايی برق، بزرگترين بخش مصرف

نيز ناشی از افزايش مصرف برق در اين بخش است. نقش بخش صنعت به دليل دارا بودن  OECDدر کشورهای 

درصدی از کل مصرف نهايی برق همچنان حايز اهميت است. به دليل آرام شدن سرعت رشد  6/40سهم 

، )7116)پس از سال  های اخير ، مصرف برق در اين بخش کاهش يافته و در سالOECDاقتصادی در کشورهای 

است. کاهش نرخ رشد اقتصادی در اغلب داده رتبه نخست خود را به بخش خانگی و يا تجاری و عمومی 

های بهينه در صنايع انرژی بر، موجب کاهش  ، تغيير ساختار و توسعه و استفاده از فناوریOECDکشورهای 

عت بيشترين ميزان مصرف برق با صنايع اند. در بخش صن مصرف برق در بخش صنعت طی چند سال اخير شده

تراوات ساعت مصرف، سومين  8/042شيميايی و پتروشيمی بوده است. پس از بخش صنعت، بخش کشاورزی با 

است. کمترين ميزان مصرف نهايی برق در بين کشورهای   OECDبخش مصرف کننده برق در ميان کشورهای

OECD باشد که از اين مقدار بيشترين ميزان مصرف با  ساعت میتتراوا 6/004، متعلق به بخش حمل و نقل با

های آتی مصرف برق در اين رسد که طی سالدرصد به بخش حمل و نقل ريلی اختصاص دارد. به نظر می 4/26

اند و به نظر های اخير توسعه چشمگيری داشتهبخش نيز با افزايش رو به رو شود. زيرا خودروهای برقی در سال

 های آينده مصرف برق را در اين بخش به طرز قابل توجهی افزايش دهند.سالرسد طی می

باشد. مصرف برق  ساعت می تراوات OECD ،4/00450، مصرف نهايی برق کشورهای غير عضو 7106در سال  –

کل  7106الی  7112های درصد افزايش داشته است. بين سال 6/4در اين کشورها به نسبت سال پيش از آن 

درصد افزايش يافته است. بيشترين ميزان افزايش مصرف برق در بين کشورهای  7/5يی برق ساالنه مصرف نها

تراوات ساعت بيشترين  0/5654اين بخش با مصرف همچنين در بخش صنعت بوده است.  OECDغير عضو 

رشد مانند به خود اختصاص داده است. باتوجه به اينکه کشورهای در حال  7106ميزان مصرف برق را در سال 

هند و چين در بين اين کشورها قرار دارند بنابراين ميزان مصرف برق در بخش صنعت همواره در حال افزايش 
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اگرچه با ماليم شدن آهن  رشد اقتصادی سرعت افزايش مصرف برق نيز در اين بخش آرام تر شده  ،است

مصرف برق در بين کشورهای غير است. پس از بخش صنعت بخش خانگی، تجاری و عمومی رتبه بعدی را در 

تراوات ساعت بوده است. افزايش شهرنشينی و افزايش  6/4764، 7106عضو دارد. مصرف اين بخش در سال 

درآمد سرانه يکی از داليل افزايش مصرف برق در اين بخش بوده است. بزرگترين مصرف کنندگان برق در 

 4/66سيون روسيه و برزيل هستند که حدود ، جمهوری خلق چين، هند، فدراOECDکشورهای غير عضو 

درصد از کل مصرف نهايی برق جهان را به  0/46و  OECDدرصد از کل مصرف نهايی برق کشورهای غير عضو 

درصد در بين کشورهای غير  6/45اند که بيشترين سهم مربوط به جمهوری خلق چين با   خود اختصاص داده

 باشد. جهان می درصد در بين کشورهای 8/74و  OECDعضو 

گردد. در  ترين کشور جهان از نظر مصرف برق محسوب میساعت پر مصرفتراوات 1/5022چين با مصرف  –

درصد افزايش رو به رو بوده است که در مقايسه با سال های پيش  6/5، مصرف برق در چين با 7106سال 

ساعت، بزرگترين بخش مصرف راواتت 4/4418آيد. بخش صنعت با مصرف تری به حساب میافزايش قابل تأمل

کننده نهايی برق در چين بوده است. صنايع فلزی مانند آهن و فوالد يکی از  های مصرف کننده در بين بخش

. پس از بخش صنعت، بخش خانگی، تجاری و عمومی ستا بزرگترين مصرف کنندگان برق در اين بخش بوده

ساعت بوده تراوات 1/0025ست. مصرف برق در اين بخش های مصرف کننده بوده ادومين بخش در بين بخش

 باشد.است  که افزايش دمای هوا و استفاده از وسايل سرمايشی يکی از داليل مصرف در اين بخش می

ساعت بوده، که پس از چندين سال  تراوات 2/4812، 7106مصرف نهايی برق در اياالت متحده آمريکا در سال  –

های خانگی، تجاری و درصد افزايش مواجه بوده است. بخش 4/1ه با سال قبل، با کاهش در اين سال در مقايس

 تراوات ساعت، بزرگترين بخش مصرف برق در اياالت متحده آمريکا هستند 1/7221عمومی با مجموع مصرف 

درصد مصرف نهايی برق اين کشور به اين دو بخش اختصاص دارد. يکی از داليل افزايش مصرف  2/27و حدود 

و  یهای پيش بوده است که استفاده از وسايل گرمايشدر اين بخش تابستان داغ و زمستان سردتر از سالبرق 

تراوات ساعت دومين  6/266بخش صنعت با تجاری،  –خانگی پس از بخش را در پی داشته است.  یسرمايش

 در اياالت متحده آمريکا است.برق بخش مصرف کننده 

جايگاه رتبه سوم در مصرف برق برای دومين سال متوالی از ژاپن پيشی گرفت و ، هند با کسب 7106در سال  –

سومين مصرف کننده برق جهان را به خود اختصاص داد. در راستای تقاضای روز افزون هند برای مصرف برق، 

 0/2، 7105ساعت رسيد که نسبت به سال تراوات 1/0001، به 7106مصرف نهايی برق در اين کشور در سال 

کننده برق در  ترين مصرف تراوات ساعت، همچنان عمده 2/477درصد افزايش يافت. بخش صنعت با مصرف 

که منجر روی داده های گذشته در پی رشد اقتصادی مانند سالنيز مصرف بخش صنعت  باشد. اين کشور می

خش خانگی قرار های صنعتی اين کشور گرديده است. پس از بخش صنعت، ببه افزايش تقاضای برق در بخش

تراوات ساعت بوده است. افزايش مصرف در اين بخش بيشتر  2/724حدود  7106دارد که مصرف آن در سال 

هند رسانی در برقها به ويژه برای استفاده از وسايل سرمايشی و همچنين افزايش مربوط به مصرف ساختمان
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اما اند. عيت هند به برق دسترسی داشتهدرصد جم 87الزم به ذکر است که در پايان سال مورد بحث است. 

تراوات ساعت تعلق گرفته که  5/065رتبه سوم مصرف برق در کشور هند به بخش کشاورزی با مصرف 

 های کشاورزی و کشاورزی مکانيزه است. بيشترين مصرف برق اين بخش مربوط به پمپ

سال پياپی پس از زلزله  5. پس از کننده برق رتبه چهارم را داراست کشور عمده مصرف 5ژاپن در ميان   –

با  7106، در سال داشتکه مصرف برق در اين کشور کاهش  7100سهمگين در شرق ژاپن در ماه مارس سال 

ساعت بود که به نسبت سال  تراوات 4/662افزايش روبرو بوده است. مصرف نهايی برق در ژاپن در اين سال ، 

در ژاپن به دليل از مدار خارج شدن  7100حادثه زلزله سال  درصد  افزايش يافت. پس از 4/0پيش از آن 

گيگاوات( و کاهش در نرخ عرضه انرژی، به تبع آن مصرف نيز کاهش  01های اتمی )حدود  تعدادی از نيروگاه

پس از انجام تعميرات و رعايت کليه استانداردهای ايمنی دولت ژاپن اجازه داد  7105يافت. اما از اواخر سال 

ها به چرخه توليد برق بازگردند. بنابراين با افزايش عرضه انرژی، تقاضا برای مصرف نيز ی از اين نيروگاهکه برخ

ساعت  و پس تراوات 2/444افزايش يافت. بزرگترين بخش مصرف کننده برق در ژاپن بخش صنعت با مصرف 

 باشد. ساعت میتراوات 6/447از آن بخش تجاری و عمومی با مصرف 

تراوات ساعت پنجمين  2/244شور عمده مصرف کننده برق در جهان روسيه است. روسيه با مصرف پنجمين ک –

گردد. بيشترين ميزان مصرف برق در اين کشور به بخش صنعت و مصرف کننده برق در جهان محسوب می

 گيرد.   ساعت تعلق می تراوات 4/408ساعت و  تراوات 4/476سپس بخش خانگی و تجاری و عمومی به ترتيب با 

 

 برق  قیمت -3-3-2

سنت به  2/05و در بخش خانگی  7/6در بخش صنعت  OECD، متوسط قيمت برق در کشورهای 7106در سال 

 آلماندر بخش صنعت مربوط به کشور  OECDدر ميان کشورهای ساعت بوده است. باالترين قيمت برق ازای هر کيلووات

کشور   همين درصد مربوط به 5/51االترين سهم ماليات در بخش صنعت با ساعت و بسنت به ازای هر کيلووات 4/04با 

ترين ماليات در اين سنت بر هر کيلووات ساعت و پايين 6/4ترين قيمت بخش صنعت نيز مربوط به نروژ با  پايينباشد. می

، OECDکشورهای در ميان در بخش خانگی نيز باالترين قيمت باشد. درصد می 6/1بخش مربوط به کشور سوئد با 

درصد ماليات نيز مربوط به کشور باالترين ين نهمچ ساعت و سنت به ازای هر کيلووات 4/44با  آلمانمربوط به کشور 

سنت بر هر کيلووات  4/6ترين قيمت در اين بخش نيز مربوط به کشور مکزيك با باشد. پاييندرصد می 1/64 دانمارک با

 باشد. درصد می 8/4به کشور انگلستان با  ترين ماليات مربوطساعت و پايين

)نسبت به  0/414خانگی با  بخشدر  OECDدر ميان کشورهای  در سال مورد بررسی باالترين شاخص قيمت اسمی

)نسبت به سال  5/467با  نيز صنعت  بخشدر باالترين شاخص قيمت اسمی  والتويا ( مربوط به کشور 7101سال پايه 

با  )خانگی و صنعت( الذکر های فوق ترين شاخص قيمت اسمی بخش . پايينه استبود مين کشوره( مربوط به 7101پايه 

باشد. همچنين باالترين شاخص قيمت واقعی  می مجارستان و اتريش هایمربوط به کشوربه ترتيب  6/24و  6/22

 4/21و  1/68قيمت واقعی با ترين شاخص  و پايين التويا رکشومربوط به  1/451و  2/464با  به ترتيب های مذکور بخش

 است. بوده  های مجارستان و اتريشکشور مربوط به به ترتيب 
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 اورانیوم  -0-2

 ذخایر اورانیوم  -1-0-2

گروه تقسيم  4گردد که هر يك براساس هزينه در  ذخاير شناخته شده اورانيوم شامل ذخاير قطعی و احتمالی می

های هزينه کمتر از با توجه به محدوده 7106اورانيوم جهان در ابتدای سال گردد. ذخاير شناخته شده قابل استحصال  می

هزار تن اورانيوم  6/2688و  7/6047، 5/7126، 8/0152دالر بر کيلوگرم اورانيوم به ترتيب معادل  761و  041، 81، 41

هزار تن اورانيوم  6/2640و  4/5208، 2/7074، 6/646بود. در مجموع اين ذخاير نسبت به سال گذشته که به ترتيب 

گزارش شده بوده، افزايش يافته است. عمده اين افزايش به دليل ارزيابی مجدد ذخايری است که قبالً شناسايی شده 

، گرفتخواهد صورت برداری از اين منابع در زمان درست بودند. هرچند برای آن که بتوان اطمينان حاصل کرد که بهره

 انجام شود. ری بيشت هایگذاریسرمايهبايد 

درصد  6/47درصد ذخاير قطعی و  4/62دالر بر کيلوگرم،  41از کل ذخاير شناخته شده محدوده هزينه کمتر از 

درصد رشد  5/014و  0/46ير قطعی و احتمالی اين گروه نسبت به سال قبل به ترتيب اباشند. ذخ ذخاير احتمالی می

 تر های کم هزينهها به گروهزش پول ملی کشور قزاقستان و انتقال دادهاند که اين امر عمدتاً به دليل کاهش ارداشته

هزار تن ذخاير  0/725هزار تن اورانيوم ) 6/557باشد. منطقه اروپا و اورآسيا در مجموع با داشتن ذخايری معادل می

شترين حجم ذخاير را به خود دالر بر کيلوگرم اورانيوم بي 41هزار تن ذخاير احتمالی( با هزينه کمتر از  5/722قطعی و 

باشد. کشورهای قزاقستان، کانادا، برزيل  درصد می 7/57اختصاص داده است. سهم اين منطقه از کل ذخاير جهان معادل 

هزار تن اورانيوم، باالترين ميزان  7/010و  0/048، 5/764، 0/480و چين با داشتن ذخاير اورانيوم به ترتيب معادل 

 اند.  دالر بر کيلوگرم اورانيوم را به خود اختصاص داده 41کمتر از  با هزينهجهان ذخاير 

، با رشد قبلدالر بر کيلوگرم در مقايسه با سال  761و  041ذخاير شناخته شده اورانيوم محدوده هزينه کمتر از 

ه اورانيوم هزار تن رسيده است. اين در حالی است که ذخاير شناخته شد 6/2688و   7/6047درصدی به  5/4و  4/2

درصدی به  -0/7، روند نزولی داشته و با رشد 7105دالر بر کيلوگرم در مقايسه با سال  81محدوده هزينه کمتر از 

 هزار تن رسيده است. 5/7126

دالر بر کيلوگرم  761و  041، 81، 41های هزينه کمتر از مقايسه ذخاير قطعی و احتمالی کشورهای زير در گروه

 دهد که:نشان می 7106و  7104بين دو سال 

دالر بر کيلوگرم به دليل کاهش  81و  41کاهش ذخاير شناخته شده کشور کانادا در گروه هزينه کمتر از  –

های استخراج استخراج معادن بوده است. از سوی ديگر افزايش کل ذخاير در سطح هزينه باالتر ناشی از فعاليت

 بوده است. در برخی منابع جديد شناخته شده

المللی بيانگر کاهش ذخاير با هزينه ارزيابی مجدد ذخاير موجود در کشور مکزيك براساس استانداردهای بين –

 باشد.تر و افزايش ذخاير احتمالی با هزينه باالتر میپايين

 اند.برای اولين بار در آرژانتين منابع تحت مالکيت بخش خصوصی ارزيابی و به منابع دولتی افزوده شده –

 
1 Arrow, Phoenix, Griffon, Triple R. 
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ها در منطقه قزل قوم مرکزی و ذخاير قطعی ازبکستان به دليل اکتشافات در دست اجرای ماسه سن افزايش  –

 بوده است.  ذخاير شيل سياه در برخی مناطق

های قديمی شناخته شده در افزايش ذخاير اسپانيا به دليل انجام اکتشافات در دست اجرا در برخی از پروژه –

 چهار معدن روباز ديگر بوده است. بخشی از مناطق استان ساالمانکا و

کاهش منابع روسيه در پی انجام اکتشافات گسترده در دست اجرا و ارزيابی فنی اقتصادی رخ داده که موجب  –

 ها و ته کشيدن معادن شده است.افزايش هزينه

بوده های اخير های اکتشاف در سالافزايش چشمگير ذخاير شناخته شده کشور قزاقستان ناشی از فعاليت –

است. کاهش ذخاير احتمالی به دليل قطعی شناخته شدن برخی از اين ذخاير بوده است. همچنين تغييرات 

 باشد.های ذخاير به دليل کاهش ارزش پول ملی رايج اين کشور میچشمگير در گروه

 گرديد.ارزيابی مجدد منابع کشور اردن باعث اطمينان از ذخاير قطعی و در مجموع کاهش ذخاير احتمالی  –

انجام عمليات اکتشافات در مناطقی از ايران که قبالً شناسايی شده و يافتن منابع ديگر، دليل افزايش ذخاير  –

 باشد.اين کشور می

درصد و تداوم روند توسعه ذخاير  5/61به  81افزايش کلی ذخاير زامبيا به دليل بهبود ضريب بازيافت از  –

 موجود در اين کشور رخ داده است.

 باشد.ذخاير شناخته شده مالی ناشی از ارزيابی مجدد ذخاير موجود در اين کشور میکاهش  –

اين کشور و همچنين  افزايش ذخاير کشور ناميبيا ناشی از انجام اکتشافات در دست اجرا در يك معدن –

 باشد.های اورانيوم میهای تمامی پروژهمقايسه سری زمانی داده

 باشد.می نيجر نشان دهنده افزايش ذخاير برخی منابعاکتشافات در دست اجرا در کشور  –

 باشد.بندی مجدد اين منابع میافزايش ذخاير استراليا به دليل ذخاير شناخته شده و طبقه –

های شمال اين کشور و ذخاير افزايش کل ذخاير کشور چين ناشی از انجام عمليات اکتشاف در ماسه سن  –

 اين کشور رخ داده است. گرانيتی و آتشفشانی واقع در جنوب

تغييرات ذخاير کشور هندوستان ناشی از افزايش ذخاير در منابع موجود و انتقال بخشی از ذخاير احتمالی به  –

 قطعی بوده است.

 

 تولید اورانیوم  -2-0-2

هزار  0/67و به درصد( افزايش داشته  1/4هزار تن ) 8/0نسبت به سال قبل از آن  7106توليد اورانيوم جهان در سال 

رود در آينده اين کاهش دامنگير کشورهای شروع به کاهش نموده و انتظار می 7102است. البته توليد در سال تن رسيده 

درصدی  2/4تنی(  884عمدتاً به دليل افزايش ) 7106بيشتری از جمله کانادا و قزاقستان نيز گردد. افزايش توليد سال 

 
1) Bostau 

2) South Rössing 

3) Madaouela , Dasa. 

https://en.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6ssing_uranium_mine
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تن افزايش توليد  610و  622، 204زاقستان، کشورهای کانادا، استراليا و ناميبيا به ترتيب توليد قزاقستان بوده است. بعد از ق

برخی کشورها نظير برزيل و رومانی توليد اورانيوم خود را به طور کامل متوقف  7106اند. البته از سوی ديگر در سال داشته

 اند.داده جمهوری چك، روسيه و نيجر توليد خود را کاهشاند و برخی کشورها نظير اياالت متحده آمريکا، اوکراين، نموده

باشد: آمريکای شمالی  ، سهم مناطق مختلف جهان از توليد اورانيوم به ترتيب به صورت ذيل می7106در سال 

درصد.  5/04درصد و آسيا و اقيانوسيه  7/07درصد، آفريقا  10/1درصد، خاورميانه  0/51درصد، اروپا و اورآسيا  7/74

هزار تن اورانيوم بيشترين ميزان توليد اورانيوم  4/6و  1/04،  2/74ور قزاقستان، کانادا و استراليا به ترتيب با توليد کش

 اند. را به خود اختصاص دادهجهان 

 سنگزغال -6-2

 سنگذخایر زغال -1-6-2

ی کربن و آثار تخريبی آن بر سن  يکی از منابع غنی انرژی فسيلی در جهان است که با توجه به انتشار باالزغال

طور گسترده بروی محيط زيست به دليل مقرون به صرفه بودن و پراکندگی گسترده ذخاير در اغلب نقاط جهان هنوز هم 

شود. در سال  گيرد و به عنوان ستون فقرات بسياری از سيستم های اقتصادی در جهان محسوب می مورد استفاده قرار می

سال برآورد شده است. عمر ذخاير زغال سن  بر اساس نسبت ذخاير به  044سن  جهان حدود عمر ذخاير زغال  7102

دهد که در صورت عدم اکتشاف منابع جديد، عمر گردد. در حقيقت نسبت ذخاير به توليد نشان می توليد محاسبه می

چند سال خواهد بود. ذخاير ذخاير تثبيت شده زغال سن  موجود در جهان، با توجه به سطح توليد در يك سال مشخص 

گردد که با شرايط فعلی اقتصادی و فناوری قابل دسترس ای اطالق میتثبيت شده نيز به آن دسته از ذخاير شناخته شده

اند، به نظر  سال برآورد شده 6/57و  7/51به ترتيب  7106خواهند بود. در مقايسه با عمر ذخاير نفت و گاز که در سال 

سال، در آينده يکی از منابع اصلی برای توليد انرژی خواهد بود. ذخاير تثبيت  044زغال سن  با عمر رسد که ذخاير  می

درصد کاهش  7/6ميليارد تن برآورد شده است که نسبت به سال قبل  1/0145، 7102شده زغال سن  جهان در سال 

کای شمالی، آفريقا و خاورميانه و آمريکای مرکزی ، سهم آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا، آمري7102يافته است. در سال 

درصد بوده است. بيشترين  4/0و  4/0، 1/75، 4/40، 1/40سن  جهان به ترتيب و جنوبی از ذخاير تثبيت شده زغال

مربوط به کشورهای اياالت متحده آمريکا، روسيه، استراليا، چين و هند به ترتيب به  7102سن  در سال ذخاير زغال

درصد ذخاير کل دنيا را به خود  5/26باشد که بيش از  ميليارد تن می 2/62و  8/048، 8/044، 4/061، 6/751 ميزان

اند. ايالت متحده آمريکا بزرگترين دارنده ذخاير زغال سن  در جهان است. ذخاير زغال اياالت متحده  اختصاص داده

سن  در اغلب مناطق اياالت  لحاظ پراکندگی ذخاير زغال دهد. از درصد از کل ذخاير جهان را تشکيل می 7/74آمريکا، 

متحده وجود دارند. بزرگترين معدن زغال سن  جهان نيز در ايالت وايومين  واقع شده است. روسيه دومين ذخاير 

، چين رتبه دوم زغال سن  جهان را دارا بود و BPبر اساس اطالعات  7106باشد. تا سال  سن  دنيا را دارا می زغال

چين به دليل افزايش توليد، به مکان چهارم جدول نزول نمود و  7102وسيه در مکان سوم قرار داشت اما در سال ر

 5/05روسيه رتبه دوم ذخاير زغال سن  جهان را به خود اختصاص داد. سهم ذخاير زغال سن  روسيه از کل جهان، 
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شرقی و غربی اين کشور قرار دارد. بيشترين ميزان ترين ذخاير زغال سن  روسيه در مسکو و مناطق درصد است. عمده

دهد. پس از روسيه استراليا قرار دارد که سهم آن از کل توليد زغال  سن  روسيه را زغال سخت تشکيل می  ذخاير زغال

و درصد است. بيشتر ذخاير زغال سن  استراليا  از دو نوع زغال سياه )بيتومينه( و دارای کيفيت باال  04سن  جهان، 

ای در ايالت  های نيو ساوت ولز و کوئينزلند و زغال قهوه باشد. زغال سن  بيتومينه در ايالت ای )ليگنيت( می زغال قهوه

ويکتوريا قرار گرفته است. اما رتبه چهارم ذخاير زغال سن  جهان در اختيار چين قرار دارد سهم ذخاير زغال سن  چين 

 درصد است.   4/04از کل جهان 

 

 سنگتولید و مصرف زغال -2-6-2

شدت گرفت و در سال  7105کاهش يافت، در سال  7104توليد زغال سن  در جهان اولين بار درسال  تولید:

اين روند تغيير يافت و توليد زغال سن   7102کاهش آن به  باالترين سطح خود رسيد. اما باالخره در سال  7106

سال خوبی برای توليد زغال سن  بوده است. توليد زغال سن  در  7102نسبت به سال پيش از آن افزايش يافت. سال 

که موجب کاهش مصرف  7105سال کاهش پياپی افزايش يافت. عليرغم کنفرانس پاريس در سال  سهاين سال بعد از 

بلند  رسد اين توافق هم نتوانست دربسياری از کشورها از سوخت های فسيلی به ويژه زغال سن  گرديد اما به نظر می

مجدداً  آنمدت جلوی مصرف اين حامل ارزان قيمت را بگيرد. تقاضای جهانی برای زغال سن  افزايش يافته و تجارت 

ميليون تن  6/2448، توليد زغال سن  به7102در سال  های زغال سن  افزايش پيدا کرد.در جهان رونق گرفت و قيمت

درصد( افزايش يافت. البته اين افزايش همچنان از اوج توليد  4/4)ميليون تن  1/774رسيد که در مقايسه با سال پيش، 

بيشتر متأثر از افزايش توليد دو کشور  7102کمتر است. افزايش توليد زغال سن  در سال  7104زغال سن  در سال 

 چين و آمريکا است.

 7/04ميليون تن،  4/5446سن  حرارتی به ميزان سن  جهان به زغالدرصد از توليد زغال 7/24، 7102در سال 

 0/846سن  ليگنيت و نارس به ميزان درصد به زغال 4/00ميليون تن،  6/0146شو به ميزان  سن  کكدرصد به زغال

(oil shell)درصد به توليد سن  نفتی  4/1ميليون تن و 
ميليون تن اختصاص داشته است. مقايسه سهم  5/71به ميزان  0

دهد که در ايران بر خالف جهان، به دليل وجود صنايع آهن و فوالد، و جهان نشان می سن  در ايرانتوليد انواع زغال

 شود.سن  کك شو توليد میبيشتر زغال

درصد در اروپا و  8/05سن  جهان در منطقه آسيا و اقيانوسيه، درصد از کل توليد زغال 6/68، 7102در سال 

درصد  17/1درصد در آمريکای مرکزی و جنوبی و  4/0در آفريقا، درصد  2/4درصد در آمريکای شمالی،  5/01اورآسيا، 

 در خاورميانه توليد شده است. 

و مقايسه آن با سال  7102سن  در مناطق و کشورهای مختلف جهان در سال مهمترين تحوالت بخش توليد زغال

 
اند. سن  نفت ممکن است در اثنر حنرارت مسنتقيم و ينا طنی      واد آلی هستند که عمدتاً از کروژن تشکيل شدههای رسوبی حاوی مهای نفتی، سن سن  (0

شنود. شنيل نفتنی و    ای برای استحصال شيل نفتی سوزانده شود. سن  نفتی در واحدهای مبدل انرژی به عنوان خوراک يا سوخت به کار گرفته منی پروسه

 گردند.در بخش نفت خام لحاظ می ديگر محصوالت حاصل از مايع سازی آن
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 باشد: گذشته، بدين شرح می

درصد از توليد جهان، بزرگترين توليدکنندگان  8/25با چين، هند، اياالت متحده آمريکا، استراليا و اندونزی  –

 .7102ميليون تن توليد در سال  6/482و  0/510، 6/210، 6/274، 6/4058سن  جهان، به ترتيب با زغال

تا کنون و  0685های متوالی از  سن  در جهان برای چين طی سالاختصاص عنوان بزرگترين توليد کننده زغال –

ميليون تن  6/011نسبت به سال پيش از آن به ميزان  7112سال از سال  8سن  پس از افزايش توليد زغال 

درصد( به دليل افزايش ناگهانی تقاضا برای زغال سن  به دليل کمبود گاز طبيعی در اين کشور و برودت  6/4)

د مازاد بر های سرد سال و افزايش مصرف و همچنين تعويق تصميم دولت برای جلوگيری از توليهوا در ماه

باال رفتن نرخ بيکاری در اين کشور به دليل سن  داخلی به دليل افزايش بی رويه زغال  7102مصرف در سال 

 در اثر تعطيلی معادن و بيکار شدن هزاران معدنچی.  

اختصاص عنوان دومين توليد کننده زغال سن  جهان برای هند پس از چين برای دومين سال متوالی با توليد  –

درصدی( نسبت به سال پيش  7/4ميليون تن ) 4/71و افزايش  7102ميليون تن زغال سن  در سال  6/274

به دليل افزايش تقاضای زغال سن  حرارتی برای توليد برق و دارا بودن بيشترين سهم در توليد برق و موتور 

 اصلی توسعه اقتصادی. 

 درصد توسط معادن خصوصی.      01و درصد از زغال سن  هند توسط معادن دولتی  61توليد حدود  –

سال و افزايش توليد زغال سن  در اين کشور  8تغيير روند در بخش زغال سن  اياالت متحده آمريکا پس از  –

ميليون تن به دليل  6/210و رسيدن به سطح  7106درصد( نسبت به سال  6/6ميليون تن ) 6/40به ميزان 

های باالی گازطبيعی در داخل اين کشور و استفاده يکا و قيمتاقدامات اتخاذ شده توسط دولت فدرال آمر

المللی زغال سن  و به دنبال آن های بينسن  در بخش برق و از طرف ديگر افزايش قيمتبيشتر از زغال

های زغال سن  آمريکا، بازنگری برخی از قوانين و افزايش صادرات و کسب درآمد و بهبود وضعيت مالی شرکت

های توليد و افتتاح اولين معدن جديد زغال سن  در آن کشور پس ی در اين بخش و کاهش هزينهمقررات مال

 (.  7100ها )از سال از سال

درصد( برخالف سال گذشته و  4/1ميليون تن ) 20/1به ميزان  7102افزايش توليد زغال سن  استراليا در سال  –

مين توليد کننده زغال سن  در جهان به دليل افزايش ميليون تن و حفظ جايگاه چهار 0/510رسيدن به توليد 

تقاضای جهانی به ويژه افزايش ماليم مصرف کشورهای توسعه يافته و در حال توسعه آسيا مانند کره جنوبی و 

استفاده از زغال سن  حرارتی دارای کيفيت استراليا با توليد انرژی حرارتی باال و خاکستر کم و در نتيجه در چين 

 .     7102در سال  المللیآلودگی کمتر و دستيابی به تعهدات زيست محيطی در چارچوب توافقات بين ميزان 

ميليون تن زغال سن  در اندونزی و تبديل اين کشور به پنجمين توليد کننده زغال سن  جهان  6/482توليد   –

اين ميزان توليد از هدف ساالنه درصد( نسبت به سال گذشته و باالتر رفتن  5/5ميليون تنی ) 0/74با افزايش 

به   7106الی  7105های ميليون تنی در برنامه توسعه ملی زغال سن  اين کشور برای سال 404تعيين شده 

هزار مجوز توليد  6های جهانی زغال سن  و تشويق معدن داران برای توليد بيشتر و اعطای دليل افزايش قيمت
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 توسط دولت محلی به معدن داران.

درصد( نسبت به سال  6/5ميليون تن ) 8/41ميليون تن زغال سن  در آمريکای شمالی با افزيش  2/224د تولي –

ترين توليد کننده منطقه. کانادا پس از اياالت به دليل افزايش توليد اياالت متحده آمريکا به عنوان عمده 7106

درصدی و کند  4/1ميليون تن و افزايش  4/60سن  در منطقه با توليد متحده آمريکا دومين توليد کننده زغال

 ای و فدرال برای گذر از مصرف زغال سن  در توليد برق در اين کشور.  شدن روند توليد به دليل تعهدات منطقه

درصدی به دليل کاهش توليد  1/4سن  در آمريکای مرکزی و جنوبی با کاهش ميليون تن زغال 8/62توليد  –

 سن  منطقه.ترين کشورهای توليدکننده زغالهکشور برزيل و کلمبيا از عمد

  در کشور برزيل به دليل اکتشاف ذخاير جديد  7102ميليون تنی توليد زغال سن  در سال  7/7کاهش

ای از برق اين کشور از منابع نفتی در آبهای عميق و اولويت قراردادن صادرات نفت خام، توليد بخش عمده

 ه دليل مالحظات زيست محيطی در اين کشور.  برق آبی و کاهش توليد زغال سن  ب

  درصد( به  6/1ميليون تن ) 0/0و کاهش  7102ميليون تن زغال سن  در کلمبيا در سال  4/86توليد

به دليل کاهش توليد دو معدن اصلی به ويژه معدن سِرِخون بزرگترين معدن زغال  7106نسبت سال 

 ار سنگين و اعتصاب.های فصلی بسيسن  در اين کشور، به دليل بارش

درصد( نسبت  4/7ميليون تن ) 1/74ميليون تن زغال سن  در منطقه اروپا و اورآسيا با افزايش  5/0060توليد  –

پس از کاهش چند ساله اخير، متأثر از کاهش توليد برق آبی ناشی از کاهش بارش باران و برف  7106به سال 

ای و افزايش مصرف برق در اروپا برای سومين سال ی هستههادر سال اخير در اروپا، کاهش توليد نيروگاه

ميليون تن زغال  4/462طبع آن استفاده بيشتر از زغال حرارتی برای توليد برق در اروپا و توليد به متوالی و 

 درصدی نسبت به سال پيش از آن. 4/7حرارتی در سال مورد نظر با افزايش 

 ميليون تن و افزايش  7/488سن  برای روسيه با توليد کسب عنوان ششمين کشور توليد کننده زغال

سن  بيشتر درصد( نسبت به سال پيش از آن ناشی از ترغيب دولت به توليد زغال 6/5ميليون تن ) 6/71

های زغال سوز واقع در نواحی سيبری و  جهت افزايش صادرات غير نفتی و استفاده داخلی برای نيروگاه

ضای داخلی زغال سن  و همچنين پايين آمدن ارزش روبل روسيه در بازارهای شرق دور روسيه، تثبيت تقا

های های آسيايی مانند چين که از تحريممشتریوجود های زغال روسيه و  جهانی و رقابتی شدن قيمت

 نمايند.  المللی بر عليه روسيه تبعيت نمیبين

  عنوان يکی از بزرگترين توليدکنندگان در آلمان به  7102ميليون تن زغال سن  در سال  0/025توليد

به دليل  7106ميليون تن به نسبت سال  5/1زغال سن  در اروپا پس از روسيه و کاهش توليد به ميزان 

های تجديدپذير در اين کشور، کاهش توليد برق از زغال سن  و تعطيل شدن تعدادی افزايش کاربرد انرژی

 ای در راستای اجرای تعهدات زيست محيطی بين المللی. گلخانهاز نيروگاههای زغال سوز و کاهش گازهای 

  ميليون تن و کاهش  5/076اختصاص بيشترين ميزان توليد اروپا پس از روسيه و آلمان به لهستان با توليد

درصد( نسبت به سال گذشته به دليل کاهش توليد بزرگترين شرکت زغال سن  اين  6/7ميليون تن ) 0/4
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 م دستيابی به هدف توليد معين شده برای اين شرکت.  و عد (ARP)کشور 

  ميليون تن و اختصاص بيشترين  016قزاقستان چهارمين کشور توليد کننده زغال سن  در اروپا با توليد

 ميزان آن برای صادرات. 

هان با ترين ميزان توليد در ميان مناطق جميليون تن زغال سن  در منطقه خاورميانه و دارنده کم 6/0توليد  –

 .7106درصدی نسبت به سال  1/7رشد 

به دليل افزايش دو  7106درصدی نسبت به سال  6/4ميليون تن زغال سن  در آفريقا با افزايش  6/724توليد  –

 کشور آفريقای جنوبی و موزامبيك.

ذشته درصدی نسبت به سال گ 4/4سن  در منطقه آسيا و اقيانوسيه و افزايش ميليون تن زغال 4/5148توليد  –

 سن  در منطقه. به دليل افزايش توليد اکثر کشورهای توليدکننده زغال

ميليون تن زغال سن  حرارتی در جهان در سال  4/5446شو و  ميليون تن زغال سن  کك 6/0146توليد  –

 .7106سن  حرارتی نسبت به سال  درصدی در توليد زغال 4/4و افزايش  7102

امضای پيمان پاريس در اواخر سال  ليد و مصرف زغال سن  در جهان و عليرغمبا نگاهی به چشم انداز تو مصرف: 

در مصرف زغال سن  همچنان در جهان افزايش يافته است. های سفت و سخت ضد زغال سن  آن، و سياست 7105

 7/22ميليون تن رسيد که اين رقم نسبت به سال پيش از آن  8/2605، مصرف زغال سن  در کل جهان به 7102سال 

 7102ميليون تن افزايش يافت. پس از دو سال کاهش تقاضای جهانی زغال سن ، مصرف اين حامل انرژی در سال 

های اخير درصد نسبت به سال قبل افزايش يافت. هر چند اين افزايش شايد کمترين ميزان افزايش طی سال 4/0حدود 

از رکود چند سال اخير در جهان دانست که هر دو بخش  تر رشد اقتصادی پستوان آن را ناشی از موج قویبوده که می

های زغال سوز( را تحت تأثير قرار داده و در نتيجه مصرف زغال سن  در اين دو بخش افزايش صنعت و توليد برق )نيروگاه

صد از در 4/8و اياالت متحده آمريکا درصد  4/07درصد و پس از آن هند  48چين به تنهايی حدود  7102يافت. در سال 

 5ميليون تن رسيد که نسبت به سال پيش  2/0886به  OECDکشورهای اند. مصرف زغال سن  جهان را مصرف نموده

ميليون تن رسيد که نسبت به سال  1/5276به  OECDميليون تن کاهش يافت. در همين حال مصرف کشورهای غير 

، 7102در سال  OECD  توسط کشورهای عضو ميليون تن افزايش يافت. ميزان استفاده از زغال سن 7/87، 7106

بوده است. هر چند مصرف رو به افزايش  0626کمترين ميزان استفاده از اين حامل در بين کشورهای فوق از سال 

     را جبران نموده است. OECDکاهش مصرف کشورهای  يی،به ويژه در بين کشورهای آسيا OECDکشورهای غير عضو 

ق آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا، آمريکای شمالی، آفريقا، آمريکای مرکزی و جنوبی و ، سهم مناط7102در سال 

بوده است. در اين سال پنج کشور  7/1و  2/1، 2/7، 7/6، 8/05، 5/20سن  جهان به ترتيب خاورميانه از کل مصرف زغال

ميليون تن،  6/640، هند با مصرف ميليون تن 2/4654سن  در جهان شامل چين با مصرف کننده زغالعمده مصرف

ميليون  7/777با مصرف ميليون تن و آلمان  8/778روسيه با مصرف ميليون تن،  2/641اياالت متحده آمريکا با مصرف 

سن  جهان درصد از مصرف زغال 2/24درصد مجموعاً  6/7و  1/4، 4/8، 4/07، 1/48باشند که به ترتيب با سهم  تن می

سن  در بسياری از کشورهای غير  های حاصل از زغال ليل عدم دسترسی به ميزان مصرف فرآوردهبه داند. داشتهرا 
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OECDهای مصرف زغال سن  )زغال کك شو، زغال حرارتی، ليگنيت، زغال  های مصرف فقط بر روی داده ، در تحليل

و مقايسه آن با سال  7102سن  در سال نارس و سن  نفت( تأکيد شده است. مهمترين تحوالت بخش مصرف زغال

 باشد: گذشته، بدين شرح می

ميليون  2/4654درصد مصرف زغال سن  جهان، بزرگترين مصرف کننده زغال سن  جهان با مصرف  48چين با  –

هايی از حمل درصدی نسبت به سال قبل به دليل افزايش مصرف بخش برق و برقی شدن بخش 6/1تن و افزايش 

محصول صنعتی  کالس مصرف، افزايش مصرف برق قشر متوسط، افزايش توليد دوو نقل، تأمين گرمايش و تغيير 

 به شدت وابسته به زغال سن  شامل صنايع سيمان و فوالد سازی. 

های زيست محيطی يك دغدغه مهم برای سياست گذاران چينی و تالش برای کاهش مصرف مستقيم آلودگی –

در بخش خانوار و در مراحل بعدی جايگزينی گازطبيعی کوچك و استفاده در بويلرهای همچنين سن  و زغال

ند شدن رشد های تجديدپذير برای توليد برق و در نتيجه کُبرای گرمايش و مصارف صنعتی و استفاده از انرژی

 درصد ساليانه.    0مصرف زغال سن  و متوسط افزايش آن حداکثر حدود 

 6/640رف کننده زغال سن  جهان با مصرف حدود هند دومين مصرف کننده بزرگ انرژی و دومين کشور مص –

درصد در  8با  نرخ رشد اقتصادی حدود  7106درصد نسبت به سال  2/4ميليون تن و افزايش مصرف حدود 

های سال و افزايش رو به رشد مصرف انرژی در راستای توسعه اقتصادی، افزايش شهرنشينی، گسترش زيرساخت

دارای سازی، صنايع حمل و نقل ريلی و ساير صنايع  الد در ساختمانصنعتی و توليدی، افزايش مصرف فو

مصرف باالی فوالد، تقاضای باالی زغال کك شو در بخش صنعت، افزايش مصرف برق در بين اقشار متوسط و 

 گسترش دسترسی همگانی به بخش برق. 

کشور طی دو دهه گذشته در  سهم عمده زغال سن  در عرضه انرژی اوليه هند و سوخت اصلی توليد برق در اين –

های اين با وجود سياست 0624های زغال سوز و توليد برق حاصل از زغال سن  از سال پی افزايش توليد نيروگاه

ای، افزايش مصرف گاز طبيعی، توليد بيشتر از منابع برق آبی و تأکيد ويژه  برای کشور برای توسعه انرژی هسته

 پذير . های تجديدافزايش کاربرد انرژی

به اياالت متحده آمريکا با  OECD اختصاص سومين رتبه مصرف زغال سن  در جهان و اولين در بين کشورهای –

های درصد( نسبت به سال پيش از آن علی رغم حمايت 4/7ميليون تنی ) 02ميليون تن با کاهش  2/641مصرف 

تر )مانند گاز طبيعی( و اده از سوخت ارزانسياسی دولت اين کشور، به دليل ترجيح توليد کنندگان برق به استف

های زغال سوز و کاهش قابل توجه سهم زغال سن  تر )مانند انرژی تجديدپذير(، تعطيلی بسياری از نيروگاهپاک

های عملياتی و های زغال سوز باقی مانده و فعاليت کمتر آنها، باالرفتن هزينهدر توليد برق، فرسوده شدن نيروگاه

ريزی برای وری و برنامهها، افزايش قطع برق، کاهش قابليت اطمينان و کاهش بهرهگهداری اين نيروگاهتعمير و ن

 . 7171گيگاوات تا پايان سال  6های زغال سوز به ظرفيت تعطيلی تعداد بيشتری از نيروگاه

مصرف زغال سن  روسيه اولين کشور مصرف کننده قاره اروپا با پيشی گرفتن از آلمان و کسب رتبه چهارم  –



      

 
   1336سال  ترازنامه انرژي 321

 

درصد( نسبت به سال پيش  6/4ميليون تن ) 7/01ميليون تن و افزايش  8/778، با مصرف 7102جهان در سال 

های دولت در کاهش مصرف داخلی گاز طبيعی و افزايش صادرات اين حامل و در نتيجه از آن به دليل سياست

 استفاده بيشتر از زغال سن  برای توليد برق در روسيه.

 7/777ن دومين مصرف کننده زغال سن  اروپا و پنجمين مصرف کننده زغال سن  در جهان با مصرف آلما –

درصد( نسبت به سال پيش از آن به دليل نقش محوری اين کشور در  8/4ميليون تن ) 4/6ميليون تن و کاهش 

، توسعه روز 7171ال درصد تا س 41اروپا جهت مبارزه با تغييرات اقليم و کاهش انتشار دی اکسيد کربن تا 

افزون تجديدپذيرها و توليد يك سوم برق از آنها، افزايش مصرف گاز طبيعی برای توليد برق، از رده خارج شدن 

 زغال سوز قديمی در اين کشور.  نيروگاه 71حدود 

 درصد( به نسبت سال 7/7ميليون تن ) 5/02ميليون تن زغال سن  و کاهش  2/662آمريکای شمالی با مصرف  –

کشور عمده مصرف کننده زغال سن  اين قاره اعم از اياالت متحده آمريکا و  7پيش از آن به دليل کاهش مصرف 

 درصدی به نسبت سال پيش از آن.  6/0و  4/7ميليون تن و کاهش  4/46، 2/641کانادا با مصرف هر يك به ترتيب 

 تر، فرسودگی و تعطيلی تر و پاکرزانآمريکا به دليل ترجيح توليدکنندگان برق به استفاده از سوخت ا

 های زغال سوز و کاهش قابل توجه سهم زغال سن  در توليد برق در آمريکا. بسياری از نيروگاه

 های زيست محيطی اين کشور و قرار گرفتن در مرحله کاهش مصرف زغال سن  کانادا به دليل سياست

 تر. های پاکگذار از مصرف زغال سن  به سمت سوخت

 جهت تأمين  7106درصدی به نسبت سال  7/0ميليون تن و افزايش  6/71زيك با مصرف زغال سن  مک

افزايش تقاضای برق و کاهش وابستگی به واردات گاز از اياالت متحده آمريکا، دستيابی به امنيت انرژی، 

 های مذکور. های توليد برق از انرژیهای تجديدپذير و باال بودن هزينهناکافی بودن ظرفيت انرژی

درصد( نسبت  7ميليون تن ) 7/0ميليون تن زغال سن  در آمريکای مرکزی و جنوبی با کاهش  8/57مصرف  –

 .7106به سال 

 ميليون  1/76کننده زغال سن  در آمريکای مرکزی و جنوبی با مصرف ترين مصرفبرزيل به عنوان عمده

 بخش نيروگاهی و صنعت به ويژه فوالد. درصدی جهت اختصاص زغال سن  بيشتر به  8/0تن و افزايش 

  درصدی نسبت به سال  8/0ميليون تن و کاهش  2/07شيلی دومين مصرف کننده در منطقه با مصرف

برای پايين آوردن ميزان  OECDبه دليل الزام اين کشور به عنوان يکی از اعضای کشورهای عضو  7106

های برق به ويژه از زغال سن ، استفاده از پتاسيلروز افزون شدت انتشار گازهای آالينده برای توليد 

 های تجديدپذير.  های انرژیهای فناوریهای تجديدپذير در اين کشور همراه با کاهش هزينهگسترده انرژی

درصد( نسبت به سال  4/1ميليون تن ) 4/0ميليون تن زغال سن  در اروپا و اورآسيا با افزايش  8/0714مصرف  –

ميليون تن  7/218اروپايی و OECDميليون تن مربوط به کشورهای غير عضو  6/466تصاص پيش از آن با اخ

 .7106درصد کاهش نسبت به سال  4/1درصد افزايش و  5/0اروپا به ترتيب با  OECDمربوط به کشورهای 
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 کاهش مصرف کشورهای اروپايی عضوOECD   ،به دليل اقدامات انجام شده در راستای تغييرات اقليم

م تجارت انتشار کربن، اقدامات انجام شده برای مبارزه با آلودگی محيط زيست همراه با توسعه کاربرد سيست

های تجديدپذير به ويژه رقابتی شدن انرژی باد و خورشيد و اقدامات انجام شده در خصوص از رده انرژی

 های زغال سوز به ويژه در کشورهای فرانسه و سوئد. خارج نمودن نيروگاه

 رهای عمده مصرف کننده زغال سن  در اروپا شامل روسيه، آلمان، لهستان، ترکيه و قزاقستان با سهم کشو

 1/26و  8/007، 6/045، 7/777، 8/778درصد از مصرف منطقه اروپا و اورآسيا و به ترتيب با مصرف  6/64

 ميليون تن. 

  8/4ی اين کشور ، کاهش درصدی مصرف زغال سن  روسيه به دليل افزايش مصرف داخل 6/4افزايش 

های فرسوده و اقدامات انجام شده در راستای درصدی مصرف آلمان به دليل از رده خارج نمودن نيروگاه

درصدی مصرف لهستان ناشی از کاهش توليد زغال سن  در اين کشور و عدم  6/7تغييرات اقليم، کاهش 

شرکت توليد زغال سن  لهستان به دليل تأمين زغال سن  مورد نياز برای توليد برق توسط بزرگترين 

درصدی مصرف ترکيه مربوط به توسعه کاربرد زغال سن  و پشتيبانی و  0/6مشکالت فنی و افزايش 

 های دولتی از اين حامل بومی در راستای کاهش وابستگی به انرژی وارداتی.    حمايت

درصدی(  7/05ميليون تنی ) 7/7کاهش  ميليون تن و 7/07ترين منطقه جهان با مصرف خاورميانه کم مصرف –

درصدی مصرف زغال سن  امارات متحده عربی در پی  4/45به دليل کاهش چشمگير  7106نسبت به سال 

و کاهش مصرف فلسطين  7104های زيست محيطی و توسعه تجديدپذيرها در اين کشور از سال اتخاذ سياست

متأثر از اقدامات انجام شده در راستای تعيين هدف برای  درصد 6/8اشغالی برای دومين سال متوالی به ميزان 

در ترکيب توليد برق اين کشور و کاهش  7141درصد تا سال  01کاهش استفاده از زغال سن  تا کمتر از 

تر و همچنين از رده خارج نمودن يك نيروگاه های پاکهای زيست محيطی و جايگزين نمودن سوختآلودگی

 از چرخه توليد برق در اين کشور. مگاواتی زغال سوز 525

درصد(. عمده ترين کشور  1/0ميليون تن ) 4/0ميليون تن زغال سن  در آفريقا با افزايش  4/714مصرف   –

درصد افزايش به نسبت  4/1ميليون تن و  0/086مصرف کننده زغالسن  در آفريقا، آفريقای جنوبی با مصرف 

ق و به تبع آن افزايش مصرف شرکت اسکوم، بزرگترين توليد کننده سال پيش از آن به دليل افزايش تقاضای بر

تبديل  -برق در آفريقای جنوبی )توليد برق از زغال حرارتی( و افزايش توليد شرکت ساسول )شرکت پتروشيمی

 زغال به محصوالت شيميايی(.

ميليون تن  6/5444مصرف  آسيا و اقيانوسيه از پر مصرف ترين مناطق جهان در استفاده از زغال سن  با ميزان –

. چين هند، ژاپن، کره جنوبی، استراليا و اندونزی 7106سال به درصد( نسبت  0/7ميليون تن ) 4/65و افزايش 

، 0/0، 2/4، 6/1ميليون تن و افزايش  8/011و  2/002، 5/051، 8/088، 6/640، 2/4654به ترتيب با مصرف 

 رف کننده زغال سن  در منطقه. درصد عمده ترين کشورهای مص 1/2و  7/0، 8/00
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چين و هند دارنده رتبه اول و دوم مصرف زغال سن  منطقه آسيا و اقيانوسيه و همچنين جهان با اختصاص  –

ميليون تن آن به زغال سن   5/4146ميليون تن از کل مصرف زغال سن  چين به زغال کك شو و  7/612

 6/815رف زغال سن  هند به زغال کك شو و ميليون تن از کل مص 5/88حرارتی و همچنين اختصاص 

 ميليون تن به زغال حرارتی.

ميليون تن زغال سن  حرارتی، سومين کشور  5/040ميليون تن زغال سن  کك شو و  4/42ژاپن با مصرف  –

 8/088با مجموع مصرف  OECDمصرف کننده زغال سن  در منطقه آسيا و اقيانوسيه و يکی از کشورهای عضو 

ميليون تن نسبت به سال پيش از آن به دليل افزايش مصرف برق پس از حادثه نيروگاه  6/0افزايش  ميليون تن و

، ارزان بودن زغال سن  نسبت به 7102وارداتی در سال  LNG، افزايش قيمت 7100ای فوکوشيما در سال هسته

 لت ژاپن. های وارداتی و امنيت عرضه انرژی اين حامل به عنوان اولويت اصلی دوساير سوخت

ميليون  0/46ميليون تن و اختصاص  5/051منطقه پس از ژاپن با مصرف  OECDکره جنوبی، دومين کشور عضو  –

به دليل افزوده  7106درصد نسبت به سال  8/00ميليون تن به حرارتی و افزايش  4/004تن  از آن به کك شو و 

 74نيروگاه از  00ر و همچنين به تعليق درآوردن شدن سه نيروگاه زغال سوز جديد به ظرفيت توليد برق اين کشو

 و باالتر رفتن سهم زغال سن  در ترکيب توليد برق در اين کشور.   7102ای در سال نيروگاه هسته

ميليون تن زغال سن  به  2/002در منطقه آسيا و اقيانوسيه با مصرف  OECDاستراليا سومين کشور عضو  –

ميليون تن زغال سن  حرارتی در بخش برق اين  6/56د برق با مصرف های اصلی توليعنوان يکی از سوخت

به دليل  (حتی با وجود تعهدات زيست محيطی اين کشور)درصد نسبت به سال گذشته  7/0کشور و افزايش 

های باالی گاز طبيعی و پايين بودن قيمت زغال سن  و در نتيجه وجود زغال سن  مازاد در بازار حاصل قيمت

تر بودن استفاده از زغال سن  برای پايين نگه داشتن قاضای برق در ابتدای قرن حاضر، و به صرفهاز کاهش ت

 های توليد برق.   هزينه

يجه باال تدر ن 7106درصدی نسبت به سال  1/2ميليون تن زغال سن  در اندونزی و افزايش  8/011مصرف  –

د برق اندونزی )پی ال ان( برای زغال سن  داخلی رفتن تقاضای برق و افزايش تقاضای شرکت اصلی دولتی تولي

 جهت افزايش توليد برق.

 

 هاي حاصل از آنسنگ و فرآوردهتجارت جهاني زغال -3-6-2

های  ترين سوخت برای توليد برق در جهان بوده است. وضعيت تجارت و قيمت سن  ارزاندر چند دهه اخير، زغال

است. همچنين با وجود پراکندگی  بوده  ی انرژیها ری به نسبت ساير حاملتر و دارای نوسان کمتآن هميشه با ثبات

های گوناگون و  کشور و با توجه به تنوع و کيفيت 21کشور جهان و مصرف آن در بيش از  51ذخاير آن در بيش از 

ح جهان است. سن  بازاری بسيار پويا در سطسن  در مناطق مختلف، بازار زغالهای متفاوت برای انواع زغال قيمت

ها و در مجموع بيانگر ماهيت رقابتی  ای، متغير بودن قيمت سن ، نشانگر نوسانات منطقهمشاهده جريان تجاری زغال



  در جهان تحوالت بخش انرژي 

  

323 

 سن  است. المللی زغال بازارهای بين

نسبت به سال پيش از آن با افزايش روبرو بوده است. در اين سال حجم  7102سن  در سال تجارت جهانی زغال

ميليون تن  8/0488و  4/0417سن  به ترتيب بالغ بر سن  و محصوالت حاصل از زغالصادرات جهانی زغالواردات و 

ميليون تن و واردات و صادرات زغال حرارتی به  7/472و  1/764سن  کك شو به بوده است؛ واردات و صادرات زغال

قيانوسيه بزرگترين واردکننده و صادرکننده ، منطقه آسيا و ا7102ميليون تن بالغ گشت. در سال  6/0176و  8/0182

سن  و محصوالت حاصل از آن در اين منطقه در سال سن  در دنيا بوده است. ميزان واردات و صادرات کل زغال زغال

درصد از کل واردات و صادرات جهان را  6/56و  7/27ميليون تن رسيد که  7/872و  6/0107مورد بررسی به ترتيب به 

نيز به  OECDسن  کشورهای  سن  و محصوالت حاصل از زغال ت. ميزان واردات و صادرات کل زغالشامل شده اس

درصد به نسبت سال پيش از آن  افزايش يافته است. بديهی  0/7و  0/7باشد که  ميليون تن می 6/550و  5/676ترتيب 

توان ، نمیOECDن  کشورهای غير ساست به علت عدم دسترسی به ميزان واردات و صادرات محصوالت حاصل از زغال

دهد های گذشته نشان میسن  در اين سال پرداخت. هر چند که بررسی سالبه بررسی مبادله محصوالت حاصل از زغال

 7سن  و حداکثر سن  و محصوالت حاصل از آن متعلق به مبادالت زغال درصد از کل مبادالت زغال 68که بيش از 

ترين کشورهای وارد کننده و صادر کننده زغال باشد. عمدهمحصوالت حاصل از آن می درصد مابقی مربوط به تجارت

 باشند :سن  جهان به شرح زير می

سن  جهان و محصوالت حاصل از آن  به کشورهای چين، هند، ژاپن و درصد از واردات زغال 7/58اختصاص  –

ونزی، استراليا، روسيه و اياالت متحده درصد صادرات زغال سن  جهان به کشورهای اند 2/25کره جنوبی، و 

 .7102آمريکا در سال 

 0/720درصد و رسيدن به سطح  4/6سن  جهان و محصوالت حاصل از آن در چين به ميزان افزايش واردات زغال  –

درصدی نسبت به سال  8/7ميليون تن به واردات زغال سن  حرارتی با افزايش  7/710ميليون تن )و اختصاص 

کمبود (، در اثر عدم کفايت توليد زغال سن  داخلی و افزايش مصرف زغال سن  حرارتی به دليل پيش از آن

 تن.  ميليون 1/8درصدی و رسيدن به سطح 4/52در اين کشور و کاهش صادرات  7102گازطبيعی در سال 

 1/42و  4/060سن  جهان و محصوالت حاصل از آن )واردات ميليون تن زغال 4/718هند با ميزان واردات  –

، دومين وارد کننده زغال سن  جهان و با افزايش 7102ميليون تن زغال سن  حرارتی و کك شو( در سال 

های دولت ها و اولويت و سياستجهت تأمين سوخت نيروگاهداخلی به دليل کمبود زغال سن  ی درصد 7/6

و محصوالت حاصل از آن در جهان جهت واردات اين حامل از خارج. ژاپن سومين کشور وارد کننده زغال سن  

سن  کك شو و ميليون تن مربوط به زغال 4/42ميليون تن ) 8/088پس از چين و هند با ميزان واردات 

درصدی واردات متأثر از افزايش قيمت ال ان جی  2/1ميليون تن به زغال سن  حرارتی( و افزايش   7/041

 يت امنيت عرضه اين حامل.های زغال سن  و تثبوارداتی و مناسب بودن قيمت

ميليون تن عمدتاً از اندونزی، استراليا و روسيه، چهارمين وارد کننده زغال سن  و  6/048کره جنوبی با واردات  –
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 مربوط به افزايش مصرف  7106درصدی نسبت به سال  5/01محصوالت حاصل از آن در جهان با افزايش 

 درصد(.  8/04ميليون تن ) 4/04به ميزان های برق سن  حرارتی برای سوخت نيروگاهزغال

به ويژه به کشور  7102اندونزی بزرگترين صادر کننده زغال سن  و محصوالت حاصل از آن در جهان در سال  –

. 7106درصدی نسبت به سال  5ميليون تن و افزايش  6/461چين، با پيشی گرفتن از استراليا و رسيدن به سطح 

 ميليون تن. 2/488ن  اين کشور مربوط به زغال سن  حرارتی به ميزان بيشترين ميزان صادرات زغال س

نزول رتبه استراليا به مقام دوم صادرات کنندگان زغال سن  و محصوالت حاصل از آن پس از اندونزی در سال  –

 درصدی نسبت به سال گذشته.  4/7ميليون تن و کاهش  5/426؛ با صادرات 7102

درصدی نسبت  4/00ميليون تن و افزايش  2/067سن  در جهان با صادرات  روسيه سومين صادر کننده زغال –

های کره شمالی و جايگزين کردن روسيه به جای اين کشور توسط چين جهت ، به دليل تحريم7106به سال 

 تأمين زغال سن  مورد نياز.  

اپن؛ چهارمين کشور صادر ميليون تن عمدتاً به هند، کره جنوبی و ژ 0/86اياالت متحده آمريکا با صادرات  –

درصدی نسبت به سال  2/61با پيشی گرفتن از کلمبيا و با افزايش  7102کننده زغال سن  در جهان در سال 

 به دليل استفاده بيشتر از گاز در نيروگاههای اين کشور و اختصاص زغال سن  بيشتر جهت صادرات.  7106

دالر به ازای هر تن بوده که مربوط به  4/406ش صنعت سن  حرارتی بخ، باالترين قيمت زغال7102در سال 

 6/474سن  کك شو در بخش صنعت نيز مربوط به همين کشور با قيمت باشد. باالترين قيمت زغالکشور فنالند می

 7/071سن  حرارتی مربوط به کشور آلمان با قيمت در بخش نيروگاه نيز بيشترين قيمت زغالدالر بر تن بوده است. 

 دالر بر تن بوده است.  7/76بر تن و کمترين قيمت مربوط به کشور ترکيه با دالر 

دالر بر تن رسيد  8/64سن  منطقه آپاالچی مرکزی اياالت متحده آمريکا به ، قيمت اسپات زغال7102در سال 

 5/84پا به درصد افزايش داشته است. قيمت شاخص پايه شمال غرب ارو 0/74که اين رقم در مقايسه با سال گذشته 

 7/66و  1/051درصد افزايش يافته و سيف وارداتی کك شو و حرارتی ژاپن به ترتيب  6/41دالر برتن رسيد که حدود 

درصد افزايش يافته است. قيمت اسپات زغال سن  بندر چين   6/45و  8/62دالر بر تن بوده که به نسبت سال پيش 

سن  درصد افزايش يافته است. قيمت شاخص زغال 8/47سال گذشته   دالر بر تن رسيد که به نسبت 2/64دائو نيز به 

 است.    داشته درصد افزايش  0/41که به نسبت سال پيش از آن بوده دالر بر تن  6/66 آسيا نيز

 

 ( 2116تراز انرژي )سال  -2-2

های  رحسب قيمتب)تن معادل نفت خام به ازای هزار دالر آمريکا  08/1شاخص شدت انرژی دنيا  7106در سال 

بود. در بين مناطق مختلف جهان، اروپا و اورآسيا، آمريکای شمالی و آمريکای مرکزی و جنوبی به  (7101ثابت سال 

تن معادل نفت خام به ازای هزار دالر آمريکا از کمترين شدت انرژی و آفريقا، خاورميانه و  05/1و  04/1، 07/1با ترتيب 

تن معادل نفت خام به ازای هزار دالر آمريکا از بيشترين شدت انرژی  74/1و  76/1، 45/1 آسيا و اقيانوسيه به ترتيب با
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 برخوردار بودند. 

جهان، عرضه کل انرژی اوليه و کل مصرف نهايی جهان به ترتيب نسبت به سال قبل به  7106در تراز انرژی سال 

ون تن معادل نفت خام رسيد. در اين سال سهم ميلي 4/6555و  5/04260درصد افزايش داشت و به  0/0و  4/1ميزان 

های صنعت، حمل و نقل، خانگی، مصارف غير انرژی، تجاری و عمومی، کشاورزی و مصارف نامشخص از کل مصرف بخش

، سهم OECDدرصد بود. در تراز انرژی کشورهای  5/0و  0/7، 0/8، 0/6، 6/70، 8/78، 8/78نهايی جهان به ترتيب 

درصد بوده است؛ ارقام  2/1و  6/0، 4/04، 1/01، 6/08، 2/44، 2/70کل مصرف نهايی به ترتيب های مزبور از  بخش

 درصد بوده است.  7/7و  4/7، 7/5، 7/6، 0/75، 4/71، 2/45نيز به ترتيب  OECDمشابه در تراز انرژی کشورهای غير 

ر ميان کشورهای مختلف دنيا باالترين تن معادل نفت خام رسيد. د 6/0در اين سال، عرضه سرانه انرژی در دنيا به 

تن معادل نفت خام بود. از لحاظ مصرف سرانه برق، کشور ايسلند  5/06ميزان عرضه سرانه انرژی مربوط به قطر به ميزان 

تن  6/1اول ايستاد. در سال مورد بررسی، عرضۀ سرانه نفت در دنيا برابر  ساعت در رتبه کيلووات 54604با مصرف سرانه 

تن معادل نفت  4/1و  5/0عرضه سرانه نفت به ترتيب به  OECDو غير  OECDل نفت خام بر نفر بود. در کشورهای معاد

 خام رسيد. 

دو کشور چين و اياالت متحده آمريکا باالترين ميزان عرضه انرژی اوليه را در بين کشورهای مختلف  ،7106در سال 

اند. در اين سال کشور چين باالترين ون تن معادل نفت خام داشتهميلي 6/7066و  1/7658جهان به ترتيب به ميزان 

، 7/0606به ترتيب به ميزان  را ، انرژی آبی، انرژی زمين گرمايی، خورشيدی و سايرسن ميزان عرضه انرژی اوليه زغال

زرگترين عرضه الت متحده آمريکا باياهمچنين است. داشته ميليون تن معادل نفت خام در سطح جهان  6/58و  1/011

ميليون  6/708و  6/657، 4/282با جهان به ترتيب  ای های نفتی، گاز طبيعی و انرژی هستهکننده نفت خام و فرآورده

-ميليون تن معادل نفت خام باالترين ميزان عرضه سوخت 6/060هند با بوده است. جهان  تن معادل نفت خام در سطح

 های زيستی و پسماندها را داشته است.

درصد  011الطارق( سن ، گيبرالتار )جبل درصد از عرضه انرژی اوليه خود را از زغال 8/24اين سال، مغولستان  در

ای،  درصد آن را از انرژی هسته 1/44درصد آن را از گازطبيعی، فرانسه  7/66های نفتی، قطر  آن را از نفت خام و فرآورده

درصد آن را از انرژی زمين گرمايی، خورشيدی و ساير و جمهوری  8/64د درصد آن را از انرژی آبی، ايسلن 2/67پاراگوئه 

 اند. های زيستی و پسماندها تأمين نمودهدرصد آن را از سوخت 7/65کنگو 

درصد از کل مصرف نهايی جهان  6/41دهد که  های انرژی در مصرف نهايی جهان نشان می بررسی سهم حامل

درصد به  5/00درصد به گازطبيعی،  0/05درصد به برق و حرارت،  2/70ی، های نفتمتعلق به نفت خام و فرآورده

سن  اختصاص داشته است. بررسی اين  درصد به زغال 8/01های زيستی و پسماندها و های تجديدپذير و سوخت انرژی

ی نفتی به ها دهد که در هر دو گروه از کشورها، نفت خام و فرآورده نشان می OECDو غير  OECDسهم در کشورهای 

طی  OECDو غير   OECDترين حامل انرژی است. اين سهم در کشورهای درصد، اصلی 4/47و  4/42ترتيب با سهم 

درصد افزايش داشته است. همچنين برق با  4/4درصد کاهش و  6/1دهه اخير به طور متوسط ساالنه به ترتيب به ميزان 

 باشد.  ، دومين حامل انرژی پرمصرف میOECDای غير و در کشوره OECDدرصد سهم در کشورهای  8/02و  4/77
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 انرژي و محیط زیست   -8-2

ای به مصرف انرژی بزرگترين منبع انتشار گازهای گلخانه  ای،های انسانی توليدکننده گازهای گلخانهدر بين فعاليت

مدتاً منابع انتشار متان و اکسيد کشاورزی )دامداری و کشت برنج که ع رود. سهم کمتری از اين انتشار به بخششمار می

باشند( و سهم ديگری به بخش فرآيندهای صنعتی اختصاص يافته است. انتشار بخش انرژی مشتمل بر انتشار نيتروز می

ناشی از احتراق سوخت و انتشار فرّار )تخليه سهوی يا عمدی گازهای حاصل از توليد، فرآيند، انتقال، ذخيره و مصرف 

های فسيلی وابسته باشد. افزايش تقاضای انرژی ناشی از رشد اقتصادی و توسعه بوده و عمدتاً به سوختانواع سوخت( می

سهم  7105باشد. رشد تقاضای انرژی نقش کليدی در روند افزايشی انتشار دی اکسيد کربن خواهد داشت. در سال می

 5و  8  ،04ورزی، صنعت و ساير نيز به ترتيب های کشادرصد و سهم بخش 24ای بخش انرژی در انتشار گازهای گلخانه

ای منتشر شده، ميليارد تن معادل دی اکسيد کربن گازهای گلخانه 0/46، از کل 7105درصد برآورد شده است. در سال 

درصد به گازهای منتشره  6/0درصد به اکسيدهای نيتروز و  4/6درصد به متان،  0/06درصد به دی اکسيد کربن،  2/27

 اختصاص داشته است.   HFCو 6SF ،PFCفرآيندهای صنعتی نظير  ناشی از

کشور  01درصد( از  6/66گيگاتن دی اکسيد کربن ) 6/74گيگاتن دی اکسيد کربن منتشره  2/45در اين سال، از 

 چين، آمريکا، هند، روسيه، ژاپن، آلمان، کره جنوبی، عربستان سعودی، کانادا و برزيل انتشار يافته است. 

درصد به  5/7و  4/5، 2/5، 4/6، 0/06، 5/02، 4/46ای به ترتيب با ن سال باالترين ميزان انتشار گازهای گلخانهدر اي

ها مناطق آسيا و اقيانوسيه، اروپا و اورآسيا، آمريکای شمالی، آمريکای مرکزی و جنوبی، آفريقا، خاورميانه و سوخت کشتی

کشور چين،  5ای به ، بيش از نيمی از انتشار گازهای گلخانه7105ر سال المللی تعلق داشته است. دو هواپيماهای بين

اياالت متحده آمريکا، هند، روسيه و ژاپن اختصاص داشته است. البته الزم به ذکر است که کشور چين که دارای باالترين 

 سيد کربن خود را کاسته است.ميليون تن از انتشار دی اک 51، 7104ای بوده نسبت به سال ميزان انتشار گازهای گلخانه

درصد  5/6و  1/45، 5/61دهد که از کل ميزان انتشار دی اکسيد کربن، متان و اکسيد نيتروز، ها نشان میبررسی

شود در بخش انرژی، انتشار دی اکسيد کربن ناشی از ناشی از مصرف بخش انرژی بوده است. همانگونه که مالحظه می

، ميزان انتشار جهانی دی اکسيد 7106در سال اين بخش را به خود اختصاص داده است.  احتراق، بيشترين سهم انتشار

از سال  است.درصد افزايش داشته  7/1تقريباً ثابت بوده و تنها ، 7105گيگاتن بوده که در مقايسه با سال  4/47کربن 

نتشار دی اکسيد کربن نسبت به اوايل تا کنون، ميزان انتشار دی اکسيد کربن روند پايداری داشته است. ميزان ا 7104

 درصد رشد داشته است. 41، با افزايش توليد اقتصادی، 7111بيش از دو برابر و نسبت به سال  0621دهه 

رصد مربوط به نفت، د 8/44درصد از انتشار دی اکسيد کربن ناشی از احتراق زغال سن ،  0/44، 7106 در سال

ها بوده است. به نحوی که ميزان انتشار دی مربوط به ساير سوخت درصد آن 2/1 طبيعی و درصد آن مربوط به گاز 4/71

، 7/00، 4/04ها به ترتيب برابر از انواع سوخت زغال سن ، نفت، گازطبيعی و ساير سوخت 7106اکسيد کربن در سال 

درصد سال  4/46ن از اين در حالی است که سهم زغال سن  در انتشار دی اکسيد کرب گيگاتن بوده است. 7/1و  6/6

درصد به  1/71درصد و سهم گاز طبيعی از  8/44درصد به  4/41سهم نفت از ، 7106درصد در سال  0/44به  7117
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تن دی اکسيد کربن برای هر نفر  4/4درصد رسيده است. سرانه انتشار جهانی دی اکسيد کربن در اين سال برابر  4/71

 برآورد گرديده است.

، عمدتاً به دليل کاهش مصرف زغال 7105کسيد کربن بخش صنعت در اين سال نسبت به سال ميزان انتشار دی ا

در اين سال دو بخش توليد درصد افزايش داشته است.  7/7درصد کاهش و در مقابل در بخش حمل و نقل  4/7سن  

سهم اند. بودهن در جهان برق و حرارت و حمل و نقل به تنهايی توليد کننده نزديك به دو سوم انتشار دی اکسيد کرب

علی رغم درصد انتشار برآورد گرديده است.  4/74درصد و سهم بخش حمل و نقل  4/40بخش توليد برق و حرارت 

که سوختی با  بوده به طور عمده وابسته به زغال سن های تجديدپذير، توليد برق و حرارت در جهان افزايش سهم انرژی

که کشورهايی نظير استونی، لهستان، هند، صربستان و چين بيش از دو سوم برق و به نحوی ی باالی کربن است امحتو

 نمايند.حرارت توليدی خود را از زغال سن  تأمين می

 7/1، انتشار دی اکسيد کربن از بخش توليد برق و حرارت تقريباً ثابت بوده و تنها 7106و  7105های بين سال

برق و حرارت از دی اکسيد کربن مربوط به توليد سهم نفت در انتشار است که درصد افزايش يافته است. اين در حالی 

از  طبيعی نيزسهم گاز کاهش يافته است. 7106درصد در سال  6/5درصد به  1/06نزولی داشته و از روند  0661سال 

 افزايش يافته است.  اين دورهدر  درصد 7/20به  6/65 ازسهم زغال سن   درصد و 6/70به  1/08

 

 بهینه سازي مصرف انرژي  -3-2

توليد بهره جسته و از عوامل توليد و  هایشيوه از بهترين بخش اقتصادی خود هر کنند درمی تالش کشورها تمامی

 در توليد عوامل مهمترين از دسترس اعم از منابع انسانی، طبيعی و سرمايه فيزيکی استفاده بهينه نمايند. يکی در منابع

ها، يکی از بخش تمامی در وریبهره و کارايی افزايش .باشندمی فسيلی منابع به ويژه انرژی مختلف منابع کشوری، هر

 توليد در را عوامل از استفاده چگونگی وریبهره آنجا که ازاست. اقتصادی  توسعه به دستيابی جهت مسيرها ترينمطمئن

 قرار توجه مورد کشوری هر اقتصادی توسعه در مهم املعو از يکی به عنوان نيز وریبهره ارتقای دهد،می نشان محصول

 راتييپرداختن به تغ ،یانرژ یهانهيکاهش هز نظير یديبه اهداف کل یابيدست یبرا یانرژ کارايی یهااستيس گيرد.می

 . ی استبه انرژ یدسترس شيو افزا یانرژ تيهوا، بهبود امن یو آلودگ مياقل

شامل بخش خانگی، صنعت، حمل و نقل و ساير )شامل خدمات، کشاورزی  های مصرف کننده در اين بررسی،بخش

های معدنی، عرضه آب و مديريت پسماند، حمل و نقل از طريق خطوط و جنگلداری، ماهيگيری، ساختمان، معدن و فعاليت

به منظور بررسی هايی که باشند. بايد توجه داشت که شاخصها و مصارف غير انرژی( میلوله، مصارف نامشخص ساير بخش

  انرژی غير به مصرف لذا تمرکز دارند، توليد فرآيند در انرژی بيشتر به بررسی مصرف شوند،کارايی انرژی تهيه می

های بايد مصرف حامل گيرد،صورت می انرژی جويیصرفه پتانسيل مورد در جامعی اما زمانی که مطالعات. پردازندنمی

 نظير هايیزير بخش کل مصرف، صرف از اعظمی بخش است ممکن چرا که لحاظ نمود؛ زني اوليه مواد عنوان انرژی را به

 .شده باشد پتروشيمی و شيميايی صنايع
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داخلی( برای هر کشوری به آسانی  ناخالص توليد به اوليه کل عرضه انرژی انرژی )نسبت شدت از آنجا که شاخص

 به اغلب انرژی شود. شدتمی استفاده کشور آن برای نرژیا کارايی هایيکی از شاخص عنوان قابل محاسبه است، به

البته بايد توجه داشت که شدت انرژی پائين لزوماً به معنای . شودمی استفاده انرژی کارايی برای جايگزين يك عنوان

 تشد اقتصادی مبتنی بر بخش خدمات، ومعتدل  هوای و آب با کوچك کشور يك مثال، عنوان به يست.کارايی باال ن

مصرف شود.  کارآمدتر دومی کشور در انرژی اگر حتی دارد؛ سرد هوای و آب با صنعتی کشور يك به نسبت کمتریانرژی 

 بزرگ صنايع مثال عنوان به) اقتصاد ساختار نظير ديگر عناصر از بسياری اما است، شدت انرژی در مهمی عامل کارايی

 يا گرمايش برای باالتر تقاضای) هوا و آب ،(نقل و حمل شبخ باالتر تقاضای) کشور وسعت ،(کننده انرژی مصرف

 . گيرند قرار توجه مورد بايد ارز نيز و نرخ (سرمايش

دارای  که هستند افراد از گروهی" خانوار يك انرژی، آمار مورد در متحد ملل سازمان اساس تعاريف بر بخش خانگي:

و خدمات را  کاالها از خاصی انواع و گذارندمی اشتراک به را دخو ثروت و درآمد بوده و تمام يا قسمتی از مشابه مسکن

 نيز يك مسکن. شودخانوارها اطالق می مجموعه تمام به خانگی، بخش. "کنندمی که بيشتر غذا و مسکن است، مصرف

 چند يا يك است ممکن مسکونی واحد در يك حال، اين با. است خانواده يك برای سکونت مستقل و جداگانه محل

 که است خانوارهايی از تر آسان واحد مسکونی کل برای اطالعات آوریجمع انرژی، مصرف لحاظ از. زندگی نمايند خانوار

  .کنندمی زندگی واحد همان در

 گزارش انرژی کارايی هایشاخص براساس که آنچه با انرژی تراز در خانگی بخش انرژی مصرف که داشت توجه بايد

 ها سکونت دارند،که افراد در آن مسکونی واحدهای اساس بر معموالً انرژی کارايی هایاخصش .دارد تفاوت شود،می

همچنين يکی ديگر از . شودمی لحاظ مسکونی واحدهای تمام مصرف انرژی، تراز يك در که حالی در. شوندمی محاسبه

رايی انرژی ممکن است ناشی از عوامل اختالف در ميزان انرژی مصرفی در  بخش خانگی تراز انرژی و محاسبات کا

گردد، باشد. بنابر اين منظور )براساس روز درجه گرمايش يا سرمايش( که در محاسبه کارايی لحاظ می 0تصحيحات دمايی

 و خانگی لوازم پز، و پخت گرمايش، يعنی) مصارف انرژی تمام در محاسبات کارايی، شامل خانگی بخش انرژی از مصرف

 .دارد ساکن نفر يك حداقل که است های مسکونیواحد به مربوط( غيره

درصد( کاهش نسبت به  6/4) 7پتاژول4/0141با  IEA، کل مصرف بخش خانگی کشورهای عضو 7106در سال 

عمدتاً به  IEAپتاژول رسيد. بيشترين ميزان کاهش مصرف اين بخش در ميان کشورهای عضو  4/72648سال گذشته به 

 ا و ايتاليا اختصاص داشت.اياالت متحده آمريکا، کاناد

 8/4لوازم خانگی، برای درصد  0/06گرمايش محيط،  رایدرصد ب 2/48، 7106از کل مصرف بخش خانگی در سال 

مصرف پخت و پز و ديگر مصارف طبقه بندی نشده برای روشنايی و مابقی  رایدرصد ب 6/7سرمايش محيط، برای درصد 

 خانگی به استثنای سرمايش محيط دارای روند کاهشی بودند.های در اين سال کليه زير بخششده است. 

 
   شود.تر از مقدار دمای استاندارد، به مقدار اندازه گيری اعمال میتصحيح دمايی تصحيحی است که برای جبران تغييرات ناشی از دمای باالتر يا پائين( 0

2)  PJ= 10
15

 J  
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 6/42درصد کل مصرف بخش خانگی را دارا بوده که  2/48پتاژول، به تنهايی  2/01876اياالت متحده آمريکا با مصرف 

ر درصد برای لوازم خانگی و مابقی صرف ساير مصارف شده است. البته الزم به ذک 2/75درصد آن صرف گرمايش محيط، 

نسبت به سال قبل بسيار کاهش يافته و  7106مصرف انرژی بخش خانگی در اياالت متحده آمريکا در سال است که 

بخش خانگی ناشی از کاهش مصرف گرمايش محيط در اين کشور بوده است. پس از انرژی بيشترين ميزان کاهش مصرف 

 اند.ل بيشترين مصرف انرژی را در بخش خانگی داشتهپتاژو 4/0645و  4/7444اياالت متحده آمريکا، آلمان و ژاپن با 

، انرژی اند شامل: سهم مصرف بخش خانگی از کل مصرف نهايیآوری شدههايی که عمدتاً در اين بخش جمعشاخص

تعداد واحد مسکونی )مصرف بازای هر واحد( يا متراژ آن و به بخش خانگی به جمعيت )مصرف سرانه(، انرژی کل مصرف 

 زمان طی در و کشورها ميان در کلی را هایمقايسه امکان هاشاخص اين باشد. اگرچهصرف در واحد سطح( میمحوطه )م

 همسان باشند.  انرژی های کارايیشاخص با توانندنمی اما آورند،فراهم می

 گيرند. بهمی قرار استفاده خاصی مورد های تجميع شده ديگری نيز وجود دارد که به منظور اهدافهمچنين داده

 و شهری مناطق صورت کلی و چه به تفکيكه چه ب) کشور يك در خانوارها برخورداری از برق نرخ مثال، عنوان

قرار گيرد. مثال ديگر نرخ خانوارهای  آن کشور مورد استفاده برق رسانی هایو برنامه مطالعات برای تواندمی( روستايی

 گيریاندازه يا انرژی فقر توان برای ارزيابیکنند. از اين اطالعات میده میشهری و روستايی است که از زيست توده استفا

 انرژی کارايی هایبه عنوان شاخص توانندها نمیشاخص مجموع اين در کرد. اما استفاده محيط زيست محلی بر آن تأثير

 نرژی و ميزان فعاليت دارد.تری از اجزئی اطالعات به نياز انرژی واقعی کارايی هایشاخص. در نظر گرفته شوند

 نشان  7106در سال  IEAبررسی شاخص شدت انرژی سرانه )نسبت مصرف انرژی به جمعيت( کشورهای عضو 

دهد که اين شاخص به جز در نه کشور مولداوی، لهستان، ايتاليا، فنالند، اسپانيا، چك، بالروس، دانمارک و مجارستان می

در ساير کشورها کاهش يافته است. بيشترين افزايش به کشور و صد افزايش در 064تا  0بين  7111نسبت به سال 

رسيده است. بيشترين کاهش اين شاخص با  7106در سال  764به   7111در سال  011مولدوای اختصاص داشته که از 

 رسيده است. شاخص شدت انرژی هر واحد 66به  7111درصد به اسلواکی اختصاص داشته که نسبت به سال  44

  IEAرشد داشته و در ساير کشورهای عضو  7111درصد نسبت به سال  7مسکونی نيز تنها در ايتاليا و استراليا هريك 

درصد کاهش به کشور  45نسبت مصرف انرژی به ازای هر واحد مسکونی کاهش يافته است. بيشترين کاهش با 

 ت. بوده اس 55، اين شاخص 7106لوکزامبورگ اختصاص داشته که در سال 

به جز در سه کشور کانادا، ژاپن و اسلواکی در سال    IEAسرانه مصرف انرژی لوازم خانگی در کشورهای عضو 

داشته در ساير کشورها افزايش يافته است. اسپانيا،  7111درصد کاهش نسبت به سال  4 و 4، 6که به ترتيب  7106

يشترين افزايش را نسبت به ساير کشورهای مورد بررسی درصد افزايش ب 47و  44، 55، 67ترکيه، اتريش و فرانسه با 

مسکونی در سه کشور اسپانيا،  واحد هر در موجود تجهيزات ازای به خانگی لوازم انرژی مصرف دهند. نسبتنشان می

، بيشترين افزايش را نسبت به ساير 7111درصد افزايش نسبت به سال  40و  47، 56با  7106فرانسه و اتريش در سال 

 دهد.ورهای مورد بررسی نشان میکش
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 به خانگی بخش روشنايی در برای انرژی مصرف شاخص شدت انرژی سرانه برای روشنايی بخش خانگی )نسبت

دهد که اين شاخص به جز در ترکيه، پرتغال، اتريش و اسپانيا نشان می 7106در سال   IEAجمعيت( در کشورهای عضو 

اند. شاخص اند، در ديگر کشورها کاهش داشتهدرصد بوده 4و  6، 41، 25ی رشد به ترتيب دارا 7111که نسبت به سال 

 واحد هر متراژ به خانگی بخش روشنايی در برای انرژی مصرف شدت انرژی هر واحد مسکونی برای روشنايی )نسبت

 45يب دارای رشد به ترت 7111به جز در ترکيه و پرتغال که نسبت به سال   IEAمسکونی( نيز در تمام کشورهای عضو 

 اند. اند، در ديگر کشورها کاهش داشتهدرصد  بوده 8و 

 مصرف برای گرمايش محيط دو شاخص شدت انرژی سرانه و شدت انرژی هر واحد مسکونی وجود دارد. نسبت

دهد که اين نشان می 7106در سال   IEAجمعيت در کشورهای عضو به خانگی بخش محيط گرمايش برای انرژی

، 01، 00، 04به ترتيب دارای رشد  7111جز ايتاليا، مجارستان، فنالند، لهستان و دانمارک که نسبت به سال  شاخص به

 متراژ به خانگی بخش محيط گرمايش برای انرژی مصرف اند. نسبتاند، در ديگر کشورها کاهش داشتهدرصد بوده 4و  2

رشد داشته و در ساير کشورهای عضو  7111سبت به سال درصد ن 4و  5مسکونی نيز در ايتاليا و مجارستان  واحد هر

IEA   .اين شاخص کاهش يافته است 

: گيرند، عبارتند ازمورد توجه قرار می کارايی انرژی هایکه در مطالعات شاخص صنعت هایزير بخش بخش صنعت:

 و کاغذ توليد چوبی، التمحصو و چوب توليد چرم، و پوشاک نساجی، صنايع تنباکو، محصوالت و غذايی مواد صنايع

 اساسی، فلزات فلزی، غير کانی محصوالت پالستيك، و الستيك شيميايی، محصوالت و مواد توليد صنايع چاپ، و انتشار

نشده است. بنابراين براساس  مشخص ديگر جای در که نقل و ساير صنايعی و حمل تجهيزات توليد آالت، ماشين توليد

همچنين در مقايسه . شودنمی آب و گاز برق، توزيع و هاپااليشگاه ها(،يد برق )نيروگاهاين تعريف بخش صنعت شامل تول

اين بخش شامل مصارف معدن و استخراج مواد خام و همچنين  ،، در تراز انرژی(IEA) انرژی المللیبين با تعاريف آژانس

 گردد. ساختمان نيز نمی

ای ، از اهميت ويژهشتهدا 7106جهان را در سال  0 (TFC) نهايی مصرف حدود يك سوم کل از آنجا که اين بخش

 بخش نقش و صنعتی توسعه درجه به در کشورهای مختلف، بسته هابرخوردار است. سهم اين بخش نيز مانند ساير بخش

 درصد،  0/47آن کشور، متفاوت است. در اين سال سهم برق و حرارت در مصرف انرژی اين بخش  اقتصاد در صنعت

های زيستی و ضايعات به های نفتی و سوختدرصد، گازطبيعی، فرآورده 1/41سن  و محصوالت حاصل از آن زغال

 درصد بوده است. 7/2و  0/00، 5/06ترتيب 

 محيط، گرمايش مصرف نهايی نظير نوع به تفکيك انرژی کارايی هایشاخص خدمات، های خانگی وبخش در

های صنعت ارائه زيربخش به تفکيك انرژی کارايی هایشاخص ر بخش صنعت،شوند؛ اما دغيره محاسبه می و روشنايی

و اختالف اساسی بين اختصاص دارد در آن صنعت  توليدپروسه به  بيشترين مصرف نهايی انرژی اين بخش شود. درمی

 
1)  Total Final Consumption  
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پتاژول  8/45106، (IEA) انرژی المللیبين بخش صنعت کشورهای عضو آژانس 7106در سال  باشد.ها میزير بخش

مواجه بوده است. اين کاهش مصرف  یدرصد 7/1تنها با کاهش مصرف  7105انرژی مصرف کرده که نسبت به سال 

گری آهن و فوالد، توليد فلزات عمدتاً ناشی از کاهش مصرف در زير بخش فلزات اساسی )توليد محصوالت اوليه و ريخته

 6/0حدود   IEAاست که ارزش افزوده بخش صنعت کشورهای عضو  باشد. اين در حالیگری( میآهنی و ريختهاساسی غير 

ثابت سال  یهامتيبر حسب قدرصد افزايش داشته است. در بين اين کشورها، بيشترين افزايش ارزش افزوده بخش صنعت )

 صاص داشته است.ميليارد دالر افزايش اخت 6/01و  00، 6/06، 5/75( به آلمان، ژاپن، ترکيه و کره جنوبی به ترتيب با 7101

، سهم توليد فلزات اساسی، صنايع توليد مواد و محصوالت شيميايی، توليد کاغذ و انتشار و چاپ، محصوالت 7106در سال 

و  0/01، 5/07، 4/06، 8/76کانی غير فلزی و صنايع مواد غذايی و محصوالت تنباکو از کل مصرف انرژی بخش صنعت به ترتيب 

 ساير صنايع اختصاص داشته است. درصد بوده و مابقی به 8/6

 بر صنعتی بخش زير هر افزوده ارزش به انرژی صنعت، بيانگر نسبت ميزان مصرف بخش زير انرژی شدت شاخص

 در ميان کشورهای عضو آژانس 7106باشد. در سال می 7101 سال ثابت قيمت به و خريد قدرت برابری شاخص حسب

مگاژول بر دالر بيشترين و کمترين شدت  7/0و  6/48و ايرلند به ترتيب با  ، کشور مولداوی(IEA) انرژی المللی بين

نشان ( 7111-7106)ساله  06يك دوره بررسی شاخص شدت انرژی بخش صنعت در اند. انرژی بخش صنعت را داشته

 (IEA) انرژی المللیبين انرژی بخش صنعت در تمام کشورهای عضو آژانس شدت دهد که طی اين دوره، کل شاخصمی

درصد افزايش يافته است. بيشترين کاهش اين  0و  4، 5کاهش يافته و تنها در لوکزامبورگ، مکزيك و زالند نو به ترتيب 

 درصد کاهش داشته است.  22، 7111شاخص به لهستان تعلق داشته که نسبت به سال 

مصرف  هایبخش يا اقتصادی اليتفع هر در کاال و مسافر حمل برای انرژی اين بخش شامل مصرف نقل: و حمل بخش

از آنجا که عوامل متعددی بر مصرف انرژی مسافر و کاال تأثير گذار هستند، . باشدمی نهايی نظير بخش خانگی و خدمات

  هایرا به زير بخش هاداده توانبخش می تفکيك اين دو زير بخش از اهميت خاصی برخوردار است. همچنين در هر

اقتصادی  فعاليت به هيچ نقل و حمل انرژی، کارايی هایشاخص به توجه با دريايی تقسيم نمود. و یهواي ريلی، ای،جاده

 قطار، شخصی، هایاتومبيل سوخت مصرف شامل نقل و حمل برای انرژی مصرف مثال، عنوان به. نيست مرتبط خاصی

ها حمل و نقل داخل مرزهای ملی هر اين بخش تن .است غيره و هواپيماها و داخلی هایکشتی کاال، حمل هایکاميون

گردد. همچنين بايد دهد و شامل حمل از طريق خطوط لوله، مصارف نظامی و مصارف نامشخص نمیکشوری را پوشش می

شود که از انرژی نقل را شامل می و هايی )مدهايی( از حملتنها حالت انرژی اين بخش، کارايی توجه داشت که تحليل

 هر چند که شود،نمی قايقرانی را شامل يا و رویپياده سواری، دوچرخه هايی نظيرند در نتيجه حالتکنمی تجاری استفاده

 باشند. ای از لحاظ نفر کيلومترها بيانگر فعاليت قابل مالحظهحالت اين

کشورهای انرژی درصد کل مصرف نهايی  6/40درصد از کل مصرف نهايی انرژی در جهان و  8/78اين بخش 

 درصد جمعيت، تراکم کشور، اندازه جمله از متعددی به خود اختصاص داده است. عوامل 7106را در سال   IEAعضو

 ساختار خانوار، به ازای هر اتومبيل تعداد سرانه، داخلی ناخالص توليد کنند،بزرگ زندگی می که در شهرهای مردمی
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نهايی انرژی هر کشوری تأثير دارد. در اين سال کل مصرف  از نقل و حمل بخش سهم بر ،هابخش ساير سهم و اقتصادی

درصد کاهش داشته است. الزم به ذکر  0/7پتاژول بوده که نسبت به سال قبل 1/48062مصرف انرژی بخش حمل و نقل 

ترکيه و مکزيك وجود نداشته اما در بين کشورهای يونان، کشور  سهاست که در اين سال آمار تفکيکی بار و مسافر برای 

درصد(  6/21پتاژول ) 7/40657پتاژول انرژی مصرفی( وجود داشته است،  4/44854که اين آمار برای آنها )با IEAعضو 

درصد( به حمل کاال اختصاص داشته است. کشور اياالت متحده آمريکا هم در  4/76پتاژول ) 7/04710به حمل مسافر و 

درصد از انرژی  6/46و  6/67ای که است. به گونه داشته حمل مسافر و هم در حمل کاال بيشترين ميزان مصرف انرژی را

به اين کشور اختصاص داشته است. همچنين از کل انرژی   IEAحمل مسافر و بار در کشورهای عضو رایمصرفی ب

 8/6ای، درصد به حمل جاده 4/86ای، هوايی، ريلی و دريايی به ترتيب به تفکيك جاده IEAکشورهای عضو مصرفی 

 درصد به حمل و نقل دريايی اختصاص داشته است. 2/0درصد به حمل و نقل ريلی و  7/7حمل و نقل هوايی، درصد به 

 مسافر يك حرکت برای شده مصرف انرژی مقدار دهنده نشان( نفر کيلومتر هر در انرژی) مسافر انرژی حمل شدت

 عنوان به) خودرو ترکيب انواع اع حالت،انو سهم به بسته مختلف کشورهای در شدت سطوح. است کيلومتر يك فاصله در

 گذشت با کشورها از بسياری در که( نقليه وسيله هر در مسافر) ضريب بار و( غيره و اتوبوس مسافری، هایاتومبيل مثال

، اين 7106کنند(، متفاوت است. در سال می رانندگی خودشخصی  با خودروهای مردم )زيرا اند،يافته کاهش زمان

شورهای جمهوری چك، اسپانيا، لهستان، مجارستان، اسلواکی، اياالت متحده آمريکا، لوکزامبورگ، هلند و شاخص برای ک

به دليل استفاده بيشتر از خودروهای  7111درصد نسبت به سال  7و  4، 6، 6، 08، 74، 76، 40، 47اتريش به ترتيب 

به دليل تغيير حالت و بهبود در  IEAرهای عضو بيشتر است و اين شاخص برای مابقی کشو ،سواری و پروازهای داخلی

 های سواری، کاهش داشته است.کارايی اتومبيل

اين شاخص در  .باشدمی کيلومتر يك فاصله در نقليه وسائط نقليه، بيانگر انرژی مصرفی وسائط انرژی شاخص شدت

 7111درصد نسبت به سال  0و  7 ،و اسپانيا چك هایهای سبك تنها در کشورها و کاميونبرای اتومبيل 7106سال 

، 06افزايش يافته است. البته اين شاخص برای انواع کاميون نيز در اياالت متحده آمريکا، زالند نو، پرتغال و هلند به ترتيب 

 فزونی يافته است.  7111درصد نسبت به سال  4و  6، 00

برای کشورهای ايتاليا،  7106ون در سال )تن کيلومتر( برای انواع کاميانرژی مصرفی در هر  انرژی شاخص شدت

، 84به ترتيب بيش از  7111لوکزامبورگ، چك، اياالت متحده آمريکا، فنالند، پرتغال، فرانسه و بلژيك نسبت به سال 

 درصد افزايش داشته است.  4و  2، 01، 45، 42، 46، 44

 انبارداری، آموزش، بهداشت، دولتی،ادارات  فروشی، خرده اقتصادی نظير هایبسياری از فعاليت بخش خدمات:

دولتی،  تواندها مینمايند. اين فعاليتاين بخش فعاليت می پوشش تحت تفريح و غيره، سرگرمی، هتلداری، هنر،

 مختلف هایويژگی با مختلف هایشاخه زير از تعدادی است ممکن فعاليت هر باشند. دو اين از ترکيبی يا خصوصی و

و ساير  روشنايی آب، گرم کردن از انرژی برای گرمايش و سرمايش محيط، خدمات بخش .تشکيل شده باشد انرژی

های مختلف در بخش خدمات اهميت نسبی مصارف نهايی گوناگون تا حدی از ميان فعاليت. نمايدتجهيزات استفاده می
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ها کنند و يا بيمارستانفاده میها نسبت به ادارات از انرژی بيشتری برای گرمايش آب استمتفاوت است. برای مثال هتل

 تمايل بيشتری به استفاده از انرژی برای گرمايش فضا نسبت به انبارها دارند. ناهمگونی اين بخش به علت وجود انواع

مليتی است. هر ساختمان  چند هایشرکت هایخراش آسمان تا کوچك غذايی مواد هایفروشگاه از ساختمان مختلف

بوده و مصارف نهايی در بخش خدمات نظير گرمايش و سرمايش يا روشنايی برای هر  فرد هب دارای طراحی منحصر

 شود. ساختمان به طور خاص و با توجه به الزامات مقررات ملی ساختمان طراحی می

اين بخش به صورت کلی در  کشورها، از بسياریخدمات در های بخش و عدم دسترسی به داده کمبود به توجه با

به اين بخش اختصاص داشته است. البته اين جهان درصد مصرف نهايی  0/8بيش از  7106است. در سال  مطرح شده

، مصرف انرژی 7106درصد است. در سال  4/04باشد، که آمار آن در دسترس می   IEAنسبت برای کشورهای عضو

صد کاهش داشته است. همچنين در 6/7پتاژول بوده که نسبت به سال قبل از آن  5/08805بخش خدمات اين کشورها 

 سال ثابت هایقيمت به خريد قدرت برابری شاخص حسب بر افزوده ارزش به انرژی مصرف) انرژی مصرف شدت شاخص

کشورهای ترکيه، يونان، ايتاليا، پرتغال، اسپانيا، بلژيك، فنالند و در  7106اين شاخص در سال دهد که نشان می (7101

درصد افزايش داشته است. در مقابل اين  0و  4، 6، 2، 08، 74، 51، 041به ترتيب  7111لهستان نسبت به سال 

درصدی وضعيت اين بخش نسبت به سال  60بوده که نشان دهنده بهبود  46در کشور اسلواکی  7106در سال شاخص 

 باشد. پايه می

، IEAورهای عضو ، مصرف انرژی اين بخش در کش7106در سال  ماهیگیري: و جنگلداري بخش کشاورزي،

 انرژی مصرف شدت درصد افزايش داشته است. همچنين شاخص 4/0آن از پتاژول بوده که نسبت به سال قبل  0/4418

برابر شده و وضعيت اين  4/4، 7111دهد که اين شاخص در کشور لوکزامبورگ نسبت به سال نشان می 7106در سال 

بوده  41ی قرار گرفته است. در مقابل اين شاخص در کشور اسلواکی کشور در قياس با سال پايه، در وضعيت نامناسبتر

 باشد.درصدی وضعيت اين بخش نسبت به سال پايه می 21که نشان دهنده بهبود 

پتاژول بوده که نسبت  IEA ،2/0442، مصرف انرژی اين بخش در کشورهای عضو 7106در سال  بخش ساختمان:

دهد که نشان می 7106در سال  انرژی مصرف شدت است. همچنين شاخص درصد افزايش داشته 7/2به سال قبل آن 

برابر شده و وضعيت اين کشور در قياس با سال پايه، در  4/01، 7111اين شاخص در کشور مجارستان نسبت به سال 

 21ود بوده که نشان دهنده بهب 40وضعيت بسيار نامناسبی قرار گرفته است. در مقابل اين شاخص در کشور اسلواکی 

 باشد.درصدی وضعيت اين بخش نسبت به سال پايه می

پتاژول بوده که  IEA ،1/5601، مصرف انرژی اين بخش در کشورهای عضو 7106در سال  بخش استخراج معدن:

دهد نشان می 7106در سال  انرژی مصرف شدت درصد کاهش داشته است. همچنين شاخص 4/0نسبت به سال قبل آن 

برابر شده و وضعيت اين کشور در قياس با سال پايه، در  5/4، 7111ور ترکيه نسبت به سال که اين شاخص در کش

درصدی  60بوده که نشان دهنده بهبود  46قرار گرفته است. در مقابل اين شاخص در کشور اسلواکی بسيار بدی وضعيت 

 باشد.وضعيت اين بخش نسبت به سال پايه می
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  خامنفت 

 نفت خام  ذخایر  -

 خامتوليد نفت   -

 ها ها و سایر هيدروکربنتوليد مایعات گازي، افزودني  -

 نهایي نفت خام مصرف بخش تبدیل، بخش انرژي و مصرف   -

 هاي نفت ظرفيت پاالیشگاه  -

 هاپاالیشگاهورودي   -

 هاخوراك پاالیشگاه  -

 خام اردات و صادرات نفت و  -

 هاي فروش نفت خام  قيمت  -

 

 هاي نفتي  فرآورده 

 هاپاالیشگاههاي نفتي  توليد فرآورده  -

 هاي نفتي  مصرف نهایي فرآورده  -

 هاي نفتي  واردات و صادرات فرآورده  -

    OECDدر کشورهاي  ، نفت گاز، نفت کوره سبک و سنگينقيمت بنزین  -

 هاي نفتيده فروشي و خرده فروشي فرآوردهشاخص قيمت عم  -

 هاي نهایيشاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي فرآورده  -

 
 هاي نفتي  نفت خام و فرآوردهجداول  -1-11-2
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 2217و  2216، 2227هاي طي سال (2)جهان (1)ذخاير تثبيت شده نفت ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2227 

 )ميلياردبشكه(

در پايان سال 

2216 

 )ميلياردبشكه(

 2217در پايان سال 

 ميليارد 

 بشكه 

 ميليارد 

 تن

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

   (3)به توليد

       آمريكاي شمالي

 10.5 3.0 6.0 50.0 50.0 30.5 اياالت متحده آمريكا

 95.8 10.0 27.2 168.9 170.6 178.8  (4)كانادا 

 8.9 0.4 1.0 7.2 7.2 12.2 مكزيك

 30.8 13.3 34.2 226.1 227.8 221.5 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 10.0 0.1 0.3 2.2 2.2 2.6 آرژانتين

 42.7 0.5 1.2 8.3 8.3 6.4 اكوادور

 12.8 0.8 1.9 12.8 12.6 12.6 برزيل

 26.4 0.1 0.1 1.2 1.2 1.1 پرو

 5.4 0.1 0.2 1.7 2.0 1.5 كلمبيا 

 17.9 47.3 303.2 301.8 99.4 (5)ونزوئال 
(6) 

 8.2 ◊ 0.1 0.7 0.7 1.7 ساير

 125.9 19.5 51.1 330.1 328.8 125.3 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 24.1 0.4 1.0 7.0 7.0 7.0 آذربايجان

 30.0 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.6 ازبكستان

 6.3 0.1 0.3 2.3 2.3 3.4 انگلستان

 18.9 ◊ 0.1 0.6 0.5 0.5 ايتاليا

 6.4 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.6 تركمنستان 

 8.7 ◊ 0.1 0.4 0.4 1.1 دانمارك

 25.8 6.3 14.5 106.2 106.2 106.4 روسيه

 21.8 ◊ 0.1 0.6 0.6 0.5 روماني

 44.8 1.8 3.9 30.0 30.0 30.0 قزاقستان 

 11.0 0.5 1.0 7.9 7.6 8.2 نروژ

 15.9 0.1 0.3 2.0 2.1 2.1 ساير 

 24.3 9.3 21.4 158.2 157.9 160.4 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 68.1 5.8 13.0 97.8 97.8 97.8 امارات متحده عربي 

 90.2 8.8 20.1 148.8 148.8 115.0 عراق 

 61.0 15.7 36.6 266.2 266.2 264.2 عربستان سعودي 

 15.2 0.3 0.7 5.4 5.4 5.6 عمان 
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 ... ادامه2217و  2216، 2227هاي طي سال (2)جهان (1)ذخاير تثبيت شده نفت ( :2-1جدول )

 نام كشور

در پايان سال 

2227 

 )ميلياردبشكه(

سال در پايان 

2216 

 )ميلياردبشكه(

 2217در پايان سال 

 ميليارد 

 بشكه 

 ميليارد 

 تن

 سهم در كل

 )درصد(

نسبت ذخاير 

   (3)به توليد

 36.1 1.5 2.6 25.2 25.2 27.3 قطر

 91.9 6.0 14.0 101.5 101.5 101.5 كويت

 84.5 9.6 22.3 162.8 162.8 143.5 ساير 

 70.0 47.6 109.3 807.7 807.7 754.9 جمع خاورميانه

       آفريقا

 21.7 0.7 1.5 12.2 12.2 12.2 الجزاير

 2.9 6.3 48.4 48.4 43.7 ليبي 
(6) 

 13.8 0.2 0.4 3.3 3.4 4.1 مصر

 51.6 2.2 5.1 37.5 37.5 37.2 نيجريه

 22.8 1.5 3.4 25.1 25.1 22.6 ساير 

 42.9 7.5 16.7 126.5 126.6 119.8 جمع آفريقا

       قيانوسيه آسيا و ا

 31.6 0.2 0.4 4.0 4.0 3.4 استراليا

 9.2 0.2 0.4 3.2 3.3 4.0 اندونزي

 2.1 ◊ - 0.3 0.3 0.5 تايلند

 18.3 1.5 3.5 25.7 25.7 20.8 چين

 14.1 0.2 0.5 3.6 3.6 5.5 مالزي

 36.0 0.3 0.6 4.4 4.4 3.4  ويتنام

 14.4 0.3 0.6 4.5 4.7 5.5 هند    

 16.8 0.1 0.3 2.3 2.3 2.4 ساير

 16.7 2.8 6.3 48.0 48.3 45.5 جمع آسيا و اقيانوسيه

 50.2 100.0 239.3 1696.6 1697.1 1427.1 جهان جمع 

OECD كشورهاي
  239.3 244.0 242.6 36.3 14.3 27.8 

 OECD 1187.8 1453.1 1454.0 203.0 85.7 57.9 غير كشورهاي

 84.7 71.8 171.0 1218.8 1217.4 956.1 كشورهاي عضو اوپك  

 24.6 28.2 68.3 477.8 479.6 471.0 ( 7)كشورهاي غير عضو اوپك 

 9.0 0.3 0.6 4.8 4.8 6.4 كشور اتحاديه اروپا  82

 - 9.6 26.6 163.4 164.4 172.6 هاي نفتي  كانادا: كل شن

 - 1.3 3.6 22.1 23.1 22.0 در حال توسعه فعال          

 - 13.2 35.9 224.0 223.0 20.0 فتي اورينوكو ونزوئال: كمربند ن

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition      مأخذ:

 گردد.   مايعات و ميعانات گازي مي( شامل نفت خام، 1
 توانند در آينده قطعاً توجيه اقتصادي و عملياتي داشته باشند. گردند كه با توجه به اطالعات زمين شناسي و فني مخازن، مي ي( شامل مقاديري م2
 برآورد شده است.   BPبراساس آمار منتشره از سوي ( محاسبه اين نسبت از تقسيم حجم ذخيره برحسب ميليارد بشکه به ميزان توليد برحسب هزار بشکه به روز 3
 گردد. هاي نفتي كانادا نيز مي ( شامل ذخاير شن4
 گردد. ( شامل ذخاير كمربند نفتي اورينوكو نيز مي5
                                                                             سال است. 111( نسبت ذخاير به توليد بيش از  6
 د.  نباش مي 15/1كمتر از مقادير                                                                                      .( به استثناي شوروي سابق7
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نمودار ) 1-2( : ذخاير تثبيت شده نفت در مناطق مختلف جهان
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   2215-2217 و 2227هاي ن طي سالتوليد نفت در جها ( :2-2جدول )
 هزار تن() 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

  )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 11.8 5.6 461423 438053 464056 249791 اياالت متحده آمريكا

 4.4 8.2 170472 158046 154620 107094 كانادا 

 2.6 9.3- 100827 111482 117001 160829 مكزيك

 18.8 3.8 732722 707581 735677 517714 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 6.1- 24766 26440 27496 32945 آرژانتين

 0.7 4.1- 26676 27897 27552 25339 اكوادور

 3.4 4.5 133314 127886 123860 89036 برزيل

 0.1 7.8 2151 2001 2868 3977 پرو

 ◊ 21.0- 160 203 244 123 شيلي

 1.1 2.8- 44391 45796 51841 27345 كلمبيا 

 2.8 12.0- 110119 125410 139531 147869 ونزوئال

 0.3 2.1- 9979 10224 11067 13317 ساير

 9.0 3.6- 351556 365857 384459 339951 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 1.0 1.4 38688 38252 39035 41342 آذربايجان

 0.1 6.7- 2194 2357 2414 3361 آلمان

 ◊ 6.2- 735 786 854 853 اتريش 

 0.1 3.9- 2317 2418 2620 4900 ازبكستان

 ◊ 16.1- 118 141 232 142 اسپانيا 

 - - - - - - استوني 

 ◊ 24.8- 6 8 10 22 اسلوواكي 

 1.1 2.6- 43022 44306 42826 70357 انگلستان

 ◊ 7.0- 1506 1623 1877 3310 اوكراين

 0.1 9.7 4098 3746 5470 5860 ايتاليا 

 - - - - - - ايرلند

 - - - - - - بلژيك

 ◊ 0.3 24 24 25 26 بلغارستان 
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 ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي ( : توليد نفت در جهان طي سال2-2جدول )

 )هزار تن( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

  )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

 - - - - - - پرتغال 

 ◊ 0.3 25 25 25 26 تاجيكستان 

 0.3 6.5- 10328 11080 12050 9090 تركمنستان 

 0.1 0.5- 2553 2573 2516 2134 تركيه

 ◊ 7.4- 108 117 128 246 جمهوري چك 

 0.2 2.5- 6734 6924 7690 15169 دانمارك

 ◊ 2.8- 1595 1645 1645 1760 بالروس )روسيه سفيد(

 13.4 0.4 522476 521715 510230 468174 روسيه

 0.1 4.1- 3525 3686 3902 4542 روماني

 - - - - - - سوئد 

 - - - - - - سوئيس 

 ◊ 6.9- 757 815 835 974 فرانسه

 - - - - - - فنالند 

 ◊ 0.3 145 145 107 69 قرقيزستان 

 1.9 6.3- 72932 78032 79457 67125 قستان قزا

 ◊ 0.2- 996 1001 928 721 لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ 

 ◊ 12.3- 56 64 75 154 ليتواني

 ◊ 2.2 726 712 623 839 مجارستان 

 2.0 1.2- 78680 79836 77899 110658 نروژ

 ◊ 1.4- 941 957 1396 2068 هلند

 ◊ 19.1- 142 176 62 74 يونان 

 0.1 4.8- 2577 2715 2967 2038 ساير

 20.5 0.7- 798004 805879 797898 816034 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 3.8 3.6- 148274 154189 148838 121523 امارات متحده عربي 

 5.7 1.5 223082 220339 171889 100300 عراق

 12.8 4.1- 499807 522795 508027 439406 عربستان سعودي 

 1.2 3.0- 47785 49409 48067 37241 عمان 

 0.8 6.1- 29792 31798 31915 38545 قطر

 3.6 5.9- 140567 149758 144919 130515 كويت 

 5.5 7.1 212973 199310 152051 255442 ساير

 33.4 1.6- 1302280 1327598 1205706 1122972 جمع خاورميانه
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   ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي فت در جهان طي سال( : توليد ن2-2جدول )

 تن(هزار ) 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

  )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 ◊ 0.3 109 109 163 - آفريقاي جنوبي 

 1.2 5.5- 48010 50945 49184 64085 الجزاير 

 1.0 112.1 38480 18193 19340 86253 ليبي 

 0.8 3.6- 31582 32835 33195 31596 مصر 

 ◊ 0.3 5 5 5 11 مراكش

 2.4 4.4 92987 89333 103128 107067 نيجريه

 3.9 0.7- 150411 151856 160985 170209 ساير 

 9.3 5.6 361584 343276 366000 459221 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.3 13.8- 12911 15024 15382 22097 استراليا

 1.0 3.3- 38962 40421 38054 46197 اندونزي 

 - - - - - -  بنگالدش 

 0.1 6.5- 3881 4161 4241 3431 پاكستان

 0.3 6.7- 11963 12860 12426 10745 تايلند 

 4.9 3.8- 191506 199685 214556 186318 چين 

 ◊ 37.3- 5 8 8 16 تايپه چين 

 ◊ 9.7- 1418 1575 1856 1891 زالندنو 

 ◊ 2.9- 181 187 205 286 ژاپن 

 - - - - - - سنگاپور 

 ◊ 11.5- 671 760 768 812 فيليپين 

 ◊ 100.5 30 15 16 31 كره جنوبي 

 - - - - - - كره شمالي 

 0.8 1.7- 31503 32135 31368 32819 مالزي

 0.4 10.3- 13600 15200 18746 16207 ويتنام

 0.9 0.1 35960 36009 36942 34118  هند

 0.3 3.4- 11958 12414 13595 17313 ساير

 9.1 4.0- 354549 370454 388163 372281 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.2- 3900695 3920645 3877903 3628173 جهان جمع 

 OECD  755624 897339 869155 889347 2.6 22.8 كشورهاي

 OECD 2872549 2980564 3051490 3011348 -1.0 77.2كشورهاي غير 

 1.7 2.2- 64871 66504 68089 106176 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از



      

 
  3563ترازنامه انرژي سال  563

 

  2217و  2216هاي ها در جهان در سالساير هيدروكربن و ها( : توليد ماي ا  گازي، افزودني2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1) هاساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2216 2217 2216 2217 2216 2217 

       آمريكاي شمالي

 - - - - 101905 100347 اياالت متحده آمريكا

 49884 45279 - - 16874 15938 كانادا 

 - - 189 274 7920 8691 مكزيك

 49884 45279 189 274 126699 124976 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - 395 395 2671 2671 آرژانتين

 - - - - 181 181 اكوادور

 - - - - 4068 3642 برزيل

 - - - - 4132 4314 پرو

 - - - - 108 41 شيلي 

 - - - - 262 262 كلمبيا 

 - - - - 5269 5995 ونزوئال

 - - - - 1583 1514 ساير

 - - 395 395 18274 18620 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 - - - - 2835 2835 آذربايجان

 - - 1444 1344 - - آلمان 

 - - - - - 6 اتريش

 120 120 - - - - ازبكستان 

 - - - - - - اسپانيا

 - - - - - - استوني 

 - - - - 2 2 اسلواكي 

 - - - - 3448 3139 انگلستان 

 - - 22 22 650 650 اوكراين

 - - 360 320 - - ايتاليا

 - - - - - - ايرلند

 - - - - - - بلژيك

 - - - - - - بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 
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 ... ادامه  2217و  2216هاي ها در جهان در سالها و ساير هيدروكربن( : توليد ماي ا  گازي، افزودني2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)ها ساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2216 2217 2216 2217 2216 2217 

 - - - - - - تاجيكستان 

 - - - - 934 934 تركمنستان 

 - - - - - - تركيه 

 - - 105 70 - - جمهوري چك 

 - - - - - - دانمارك 

 - - - - 63 63 بالروس )روسيه سفيد( 

 - - - - 26019 26019 روسيه 

 - - 22 22 116 116 روماني

 - - - - - - سوئد 

 - - - - - - سوئيس 

 - - 197 177 - - فرانسه 

 - - 70 70 - - فنالند 

 - - - - - - قرقيزستان 

 - - - - 1233 1267 قزاقستان 

 - - 1 11 - - لهستان

 - - - - - - لوكزامبورگ 

 - - - - - - ليتواني 

 - - 14 14 280 260 مجارستان 

 - - 85 85 10808 10263 نروژ

 - - 271 323 241 291 هلند 

 - - - - - - يونان 

 - - 12 12 97 92 ساير 

 120 120 2603 2470 46726 45937 وپا و اورآسياجمع ار

       خاورميانه

 - - - - 29569 29604 امارات متحده عربي 

 - - - - 60291 60792 عربستان سعودي 

 - - - - 254 254 عمان 

 - - - - 44089 42527 قطر

 - - - - 8011 8089 كويت

 - - - - 31130 28557 ساير 

 - - - - 173344 169823 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2217و  2216هاي ها در جهان در سالها و ساير هيدروكربن( : توليد ماي ا  گازي، افزودني2-3جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1) هاساير هيدروكربن هاافزودني (NGL)ماي ا  گازي 

2216 2217 2216 2217 2216 2217 

       آفريقا 

 - - - - 98 147 آفريقاي جنوبي 

 - - - - 17525 17924 الجزاير

 - - - - 2731 2124 ليبي

 - - - - 1292 1329 مصر

 - - - - - - مراكش 

 - - - - 1064 1031 نيجريه

 - - - - 1970 1782 ساير

 - - - - 24680 24337 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 - - - - 1614 1644 استراليا

 - - - - 1410 1410 اندونزي

 - - - - 321 321 بنگالدش

 - - 40 40 458 458 پاكستان 

 - - - - 6157 6415 تايلند

 - - - - 203 203 چين

 - - - - - - تايپه چين

 - - - - 184 177 زالندنو

 - - - - 240 236 ژاپن

 - - - - - - سنگاپور 

 - - - - - - فيليپين 

 - - 688 674 - - كره جنوبي

 - - - - - -  شمالي كره 

 - - - - 1835 1835 مالزي

 - - - - 4631 4295 ويتنام 

 - - - - 817 817 هند

 - - - - 2794 2829 ساير

 - - 728 714 20664 20640 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 50004 45399 ● 3853 410387 404333 جهان جمع 

 OECD  141035 143624 3362 3424 45279 49884 كشورهاي

 OECD 263298 266763 491 ● 120 120كشورهاي غير 

 - - ● 2351 4151 3873 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 هاي قيري است. ها مانند شيل نفتي يا نفت خام مصنوعي حاصل از ماسهبنساير هيدروكر( 1

  باشند. مقادير در دسترس نمي
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  2215-2216و  2227هاي ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و مصرف نهايي نفت خام در سال2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2227 2215 2216 2227 2215 2216 2227 2215 2216 

          آمريكاي شمالي

 - - - - - - 800594 798453 773264 اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - 58621 65871 77928 كانادا 

 - - - - - - 48153 59485 65861 مكزيك

 - - - - - - 907368 923809 917053 جمع آمريكاي شمالي

          يكاي مركزي و جنوبيآمر

 - - - 90 91 12 25501 26695 31909 آرژانتين

 - - - 103 104 91 8551 6991 8602 اكوادور

 - - - - - - 90354 98175 88426 برزيل

 - - - - - - 7115 7036 8549 پرو

 - - - - - - 8435 8502 10433 شيلي 

 7 9 108 216 245 68 15692 14185 16281 كلمبيا 

 - - - - - - 35671 41042 46311 ونزوئال

 432 647 386 3 3 3 29569 31138 43249 ساير

 439 656 494 412 443 174 220888 233764 253760 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

          اروپا و اورآسيا

 - - - - - - 5749 6215 6305 آذربايجان

 - - - - - - 94272 93585 109395 آلمان 

 - - - - - - 8185 8881 8548 اتريش 

 41 44 83 5 5 10 2346 2542 4754 ازبكستان 

 - - 12 - - - 64988 65031 57704 اسپانيا 

 - - - - - - - - - استوني 

 - - - - - - 5738 5930 5955 اسلواكي 

 - - - - - - 53061 55376 75707 انگلستان 

 4 5 19 3 3 1 2106 2104 13322 اوكراين

 - - - - - - 64586 67092 92770 ايتاليا

 - - - - - - 3201 3366 3389 ايرلند 

 - - - - - - 31978 32051 32963 بلژيك 

 - - 1 - - - 6258 6037 7096 بلغارستان 

 - - - - - - 13908 13847 12314 پرتغال 

 - - - - - - 25 25 21 تاجيكستان 

 - - - - - - 8600 8600 7190 تركمنستان 

 - - - - - - 26538 26168 25783 تركيه

 - - - - - - 5422 7223 7394 جمهوري چك 

 - - - - - - 6994 7336 7798 دانمارك 
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 ادامه  ...2215-2216و  2227هاي ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژي و مصرف نهايي نفت خام در سال2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي بخش تبديلمصرف 

2227 2215 2216 2227 2215 2216 2227 2215 2216 

 - - - - - - 18590 23003 21349 سفيد(روسيه بالروس )

 40 91 40 294 83 586 261280 260377 208455 روسيه 

 - - - - - 1 11409 10352 13006 روماني

 - - - - - - 19721 19981 18363 سوئد 

 - - - - - - 2931 2804 4674 سوئيس 

 - - - - - - 56005 57342 82350 فرانسه 

 - - - - - - 11276 9809 10844 فنالند 

 - - - - - - 387 323 124 قرقيزستان 

 520 488 - 1577 888 - 14765 14610 12692 قزاقستان 

 - - - - - - 25790 26140 20113 لهستان 

 - - - - - - - - - ورگ لوكزامب

 - - - - - - 9324 8486 4742 ليتواني 

 - - - - - - 6637 6477 7087 مجارستان 

 - - - - - - 10394 13633 15207 نروژ 

 - - - - - - 53812 52787 49875 هلند 

 - - - - - - 23186 21695 19169 يونان 

 - - - - - - 7402 7019 9777 ساير 

 605 628 155 1879 979 598 936864 946247 976235 اورآسيا جمع اروپا و

          خاورميانه

 - - - - - - 36910 29062 7050 امارات متحده عربي 

 2745 5344 1703 5 7 45 144506 135479 95412 عربستان سعودي 

 - - - - - - 9284 9212 3678 عمان 

 - - - - - - 3747 3699 4246 قطر 

 - - - - - - 42908 46184 48577 كويت 

 - - - 2833 2610 442 147797 147312 146441 ساير 

 2745 5344 1703 2838 2617 487 385152 370948 305404 خاورميانه

          آفريقا

 - - - - - - 23351 21150 19042 آفريقاي جنوبي 

 6 6 - 506 608 392 25819 25106 19778 الجزاير 

 - - - - - - 4063 4368 16789 ليبي 

 - - - - - - 24952 26152 32529  مصر 

 - - - - - - - 2623 6386  اكشمر

 - - - - - - 2924 1335 2829 نيجريه

 - - - 70 68 - 20712 18228 21002 ساير

 6 6 - 576 676 392 101821 98962 118355 جمع آفريقا
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 ادامه ...2215-2216و  2227هاي رژي و مصرف نهايي نفت خام در سال( : مصرف بخش تبديل، بخش ان2-4جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 (1)مصرف نهايي  خود مصرفي بخش انرژي مصرف بخش تبديل

2227 2215 2216 2227 2215 2216 2227 2215 2216 

          آسيا و اقيانوسيه

 15 15 17 57 53 38 19683 22850 29204 استراليا

 1272 1070 2842 - - - 43366 40551 44841 نزي اندو

 - - - - - - 1122 1209 1154 بنگالدش 

 - - - - - - 13066 12133 11690 پاكستان 

 - - - - - - 61939 62200 49363 تايلند

 3101 3423 4147 3201 4404 5695 553554 532184 328491 چين 

 - - - - - - 45059 43753 51809 چين تايپه 

 - - - - - - 5368 5428 4549 زالند نو 

 17 23 25 55 2 96 157965 158739 201743 ژاپن 

 - - - - - - 47172 43923 57731 سنگاپور

 - - - 122 234 404 10599 10278 9867 فيليپين 

 - - - - 1 34 145418 137877 119690 كره جنوبي 

 - - - - - - 532 532 439 كره شمالي 

 - - - 225 383 - 26593 23745 25672 يمالز

 - - - - - - 7730 7249 - ويتنام

 - - - - - - 245362 232865 150967  هند

 - - - - - - 3487 3717 4072 ساير 

 4405 4531 7031 3660 5077 6267 1388015 1339233 1091282 جمع آسيا و اقيانوسيه

 8200 11165 9383 9365 9792 7918 3940108 3912963 3662089 جهان جمع 

 OECD  1959510 1865303 1843500 168 56 112 54 38 32 كشورهاي

 OECD 1702579 2047660 2096608 7750 9736 9253 9329 11127 8168كشورهاي غير 

 - - 13 - - 1 578975 581687 651537 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 هاي مختلف كشورهاي زير كاربرد دارد: ( نفت خام در بخش1
 بخش كشاورزي و جنگلداري: روسيه -

 مصارف نامشخص: روسيه و چين -
 ازبکستان و ويتناممصارف غير انرژي: چين، اندونزي، اوكراين،  -

 صنايع نامشخص: چين، كوبا، كلمبيا، قزاقستان، عربستان سعودي، برخي از كشورهاي آفريقايي -
 هاي صنعتي: در زير بخش -

يا، غذايي و تنباكو: لمبآهن و فوالد: كلمبيا، شيميايي و پتروشيميايي: كلمبيا، روسيه، اسپانيا و ژاپن، مواد معدني غير فلزي: كلمبيا و روسيه، ماشين آالت: ك
 كلمبيا، روسيه و استراليا، چوب و صنايع چوبي: كلمبيا، ساختمان: كلمبيا و روسيه، نساجي و چرم: كلمبيا و استراليا
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   2215-2217 و 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )
 (3))هزار بشکه در روز( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216يرا  تغي

 )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 18.9 0.3- 18567 18621 18315 17594 اياالت متحده آمريكا

 2.0 1.8 1968 1934 1931 1907 كانادا 

 1.6 1.6 1546 1522 1522 1463 مكزيك

 22.5 ◊ 22081 22077 21768 20964 جمع آمريكاي شمالي

       ي و جنوبيآمريكاي مركز

 0.7 - 657 657 657 628 آرژانتين

 0.2 - 175 175 175 175 اكوادور

 2.3 0.2- 2285 2289 2281 1964 برزيل

 0.3 - 253 253 253 223 پرو

 0.3 - 258 258 258 242 شيلي

 0.4 - 421 421 421 324 كلمبيا

 1.3 - 1303 1303 1303 1303 ونزوئال

 0.9 - 869 869 869 1677 ساير

 6.3 0.1- 6221 6225 6217 6536 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.2 - 205 205 205 205 آذربايجان

 2.1 0.9 2069 2051 2049 2390 آلمان

 0.2 - 193 193 193 201 اتريش 

 0.2 - 232 232 232 232 ازبكستان 

 1.6 - 1562 1562 1562 1362 اسپانيا 

 0.1 - 122 122 122 122 اسلواكي 

 1.3 - 1227 1227 1337 1819 انگلستان

 0.2 - 240 240 240 526 اوكراين 

 1.9 - 1900 1900 1900 2377 ايتاليا 

 0.1 - 75 75 75 75 ايرلند 

 0.8 - 776 776 776 781 بلژيك

 0.2 - 195 195 195 175 بلغارستان
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  ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي اي نفت جهان طي ساله( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )
 (3))هزار بشکه در روز( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

 )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 - 330 330 330 306 پرتغال 

 0.3 - 271 271 271 251 تركمنستان 

 0.6 - 596 596 596 613 تركيه

 0.2 - 175 175 175 193 جمهوي چك 

 0.2 0.6 181 180 180 189 دانمارك 

 0.5 2.2 470 460 460 460 بالروس )روسيه سفيد(

 6.7 ◊ 6584 6583 6513 5471 روسيه 

 0.3 3.5- 247 256 239 389 روماني

 0.5 - 454 454 454 454 سوئد 

 0.1 - 68 68 68 140 سوئيس 

 1.3 - 1245 1245 1375 1962 فرانسه 

 0.3 - 261 261 261 261 فنالند

 0.4 2.9 360 350 350 330 قزاقستان

 0.6 3.8- 559 581 581 493 لهستان 

 0.3 - 241 241 241 241 ليتواني 

 0.2 - 165 165 165 165 مجارستان

 0.4 - 342 342 342 316 نروژ

 1.3 0.1 1294 1293 1293 1236 هلند 

 0.5 - 528 528 528 425 يونان 

 0.4 - 413 413 413 411 ساير

 24.0 - 23579 23571 23722 24573 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.2 - 1147 1147 1147 625 امارات متحده عربي 

 2.9 2.7- 2821 2899 2899 2107 عربستان سعودي

 0.3 36.9 304 222 222 216 عمان 

 0.4 - 429 429 283 137 قطر

 0.8 21.4- 736 936 936 936 كويت

 4.2 6.1 4081 3847 3831 3538 ساير

 9.7 0.4 9518 9480 9318 7559 جمع خاورميانه
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 ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : ظرفيت پااليشگاه2-5جدول )

 (3))هزار بشکه در روز(    

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2217/ 2216تغييرا  

 )درصد(

 2217سهم در كل 

 )درصد(

        آفريقا

 0.5 - 520 520 520 520 آفريقاي جنوبي 

 0.7 - 651 651 651 443 الجزاير

 0.8 - 810 810 810 810 مصر

 1.5 1.4- 1456 1476 1476 1264 ساير 

 3.5 0.6- 3437 3457 3457 3037 آفريقا جمع 

       آسيا و اقيانوسيه

 0.5 0.4 454 452 443 733 استراليا

 1.1 - 1111 1111 1111 1094 اندونزي 

 ◊ - 43 43 43 36 بنگالدش 

 0.4 3.1 401 389 389 271 پاكستان 

 1.3 - 1235 1235 1252 1100 تايلند

 14.8 2.4 14513 14177 14306 8737 چين 

 1.1 9.6 1083 988 988 1197 چين تايپه 

 0.1 - 136 136 136 103 زالندنو

 3.4 7.1- 3343 3600 3721 4650 ژاپن 

 1.5 - 1514 1514 1514 1427 سنگاپور 

 0.3 - 271 271 271 270 فيليپين

 3.3 - 3246 3246 3123 2679 كره جنوبي 

 0.6 1.1 625 618 612 534 مالزي

 0.2 2.5 167 163 159 11 ويتنام

 5.1 7.6 4972 4620 4307 2983  هند

 0.19 - 191 191 191 170 ساير

 33.9 1.7 33305 32754 32566 25995 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.6 98139 97562 97046 88663 جهان جمع 

 OECD  45524 44112 44194 43940 -0.6 44.8 كشورهاي

 OECD 43139 52934 53368 54199 1.6 55.2كشورهاي غير 

 14.2 0.1- 13970 13983 14204 15790 كشور اتحاديه اروپا  82

   .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition      مأخذ:
  ( حجم تقطير پااليشگاه براساس شرايط جوي يك روز معمولي محاسبه شده است.1

  باشند. يم 15/1مقادير كمتر از 
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  (1) 2216و  2215، 2227هاي طي سالهاي نفت جهان ورودي پااليشگاه( : 2-6جدول )
 تن(هزار )  

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 20.2 0.7 842800 834534 827720 اياالت متحده آمريكا

 2.2 0.9 92830 91734 101261 كانادا 

 1.2 19.3- 51609 63749 70979 مكزيك

 23.6 0.6- 987239 990017 999960 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 4.0- 30041 31205 31909 آرژانتين

 0.2 21.6 8219 6742 8482 اكوادور

 2.3 7.9- 96404 104383 92917 برزيل

 0.2 2.7- 8578 8789 9398 پرو

 0.2 1.8- 9934 10085 11631 شيلي

 0.4 10.4 15439 13952 16354 كلمبيا 

 0.9 13.0- 39154 44867 49621 ونزوئال

 0.7 3.0- 28804 29608 41365 ساير

 5.7 5.5- 236573 249631 261677 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 7.7- 6053 6541 8532 آذربايجان

 2.5 1.1 102772 101403 121004 آلمان 

 0.2 6.7- 8662 9261 9035 اتريش

 0.1 7.8- 2489 2693 4929 ازبكستان 

 1.6 0.2- 65696 65663 60392 اسپانيا 

 - - - - - استوني 

 0.2 3.5- 6274 6487 6667 اسلواكي 

 1.5 2.0- 60400 61440 81478 انگلستان 

 0.1 0.6 3052 3026 15459 اوكراين

 1.7 3.8- 72039 74675 102245 ايتاليا

 0.1 4.6- 3233 3380 3389 ايرلند 

 0.8 4.9- 33755 35390 39384 بلژيك 

 0.2 4.5 7268 6935 7315 بلغارستان

 0.4 0.2- 15099 15092 13227 پرتغال 

 ◊ 0.3- 25 25 21 تاجيكستان 
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            ... ادامه  (1) 2216و  2215، 2227هاي نفت جهان طي سالهاي ( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 تن(هزار )

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 0.4- 8896 8906 7484 تركمنستان

 0.7 0.9 29751 29412 25864 تركيه

 0.1 24.5- 5710 7542 7794 جمهوري چك

 0.2 0.1- 9142 9128 7798 اركدانم

 0.5 19.5- 18964 23499 21349 سفيد( روسيهبالروس )

 6.8 0.8 285260 282140 227263 روسيه 

 0.3 5.5 12194 11530 13835 روماني

 0.5 0.9- 21085 21214 18792 سوئد

 0.1 4.3 3007 2874 4765 سوئيس 

 1.4 1.5- 59241 59958 86458 فرانسه

 0.4 11.9 14570 12985 14662 فنالند

 ◊ 19.5 387 323 124 قرقيزستان 

 0.4 0.8 14765 14610 11412 قزاقستان

 0.7 1.5- 27470 27821 22174 لهستان 

 - - - - - لوكزامبورگ 

 0.2 9.6 9914 9018 5802 ليتواني

 0.2 2.3- 7403 7557 8718 مجارستان

 0.3 22.6- 13284 17111 16679 نروژ 

 1.5 0.1- 60565 60452 57212 ندهل

 0.7 5.8 30232 28507 23256 يونان

 0.2 3.3 8295 8005 10477 ساير

 24.6 1.0- 1026952 1034603 1064995 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 1.2 15.3 50745 43877 16396 امارات متحده عربي 

 3.2 8.0 132001 121849 96421 عربستان سعودي 

 0.3 0.2 10877 10822 3678 عمان 

 0.3 7.8 12935 11970 7082 قطر

 1.0 7.8- 40315 43591 46275 كويت 

 3.5 0.2 146380 145758 147050 ساير 

 9.4 3.8 393253 377867 316902 جمع خاورميانه
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            دامه... ا(1) 2216و  2215، 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : ورودي پااليشگاه2-6جدول )
 )هزار تن(

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.6 10.0 23498 21297 19213 آفريقاي جنوبي 

 0.7 0.2- 29916 29903 19778 الجزاير 

 0.1 7.2- 4063 4368 16789 ليبي 

 0.6 4.8- 24952 26152 32529 مصر 

 - - - 3196 6424  اكش رم

 0.1 97.6 3385 1708 3153 نيجريه

 0.5 8.9 19230 17611 20281 ساير

 2.5 0.5 105044 104235 118167 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 0.5 12.6- 21626 24680 32348 استراليا

 1.2 3.3 48494 46820 47100 اندونزي 

 ◊ 2.3- 1268 1294 1250 بنگالدش 

 0.3 7.4 13106 12174 11700 پاكستان 

 1.5 0.7- 61267 61539 49131 تايلند

 13.3 3.8 555118 533206 328326 چين 

 1.1 2.8 45434 44083 52079 چين تايپه 

 0.1 2.3- 5522 5635 4811 زالند نو 

 4.0 0.4 165436 164295 204513 ژاپن 

 1.3 7.1 54183 50451 57731 سنگاپور

 0.3 2.8 10599 10278 9867 فيليپين 

 3.7 5.1 152491 144693 124922 كره جنوبي 

 ◊ 0.3- 532 532 439 كره شمالي 

 0.6 11.6 26593 23770 25745 مالزي

 0.2 6.3 7730 7249 - ويتنام

 6.1 4.9 253745 241175 156103  هند

 0.1 7.6- 3579 3862 4272 ساير 

 34.2 3.4 1426723 1375736 1110337 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.8 4175784 4132089 3872038 جهان جمع 

 OECD  2120529 2011411 2005510 -0.6 48.0 كشورهاي

 OECD 1751509 2120678 2170274 2.1 52.0كشورهاي غير 

 15.2 0.6- 636489 638814 715983 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

 ند.باش مي 15/1مقادير كمتر از                                                   گردد. ها ميها و ساير هيدروكربن، افزودني NGL، ( شامل نفت خام1
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  2216و  2215، 2227هاي ن طي سالهاي نفت جهاپااليشگاهنفت خام خوراک :  (2-7) جدول
 تن( )هزار 

 2216 2215 2227 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2216/ 2215

سهم در كل 

 )درصد( 2216

      آمريكاي شمالي

 20.5 ◊ 800594 798453 773264 اياالت متحده آمريكا

 1.5 11.2- 58621 65871 77928 كانادا 

 1.2 19.3- 48153 59485 65861 مكزيك

 23.3 2.0- 907368 923809 917053 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 4.7- 25501 26695 31909 آرژانتين

 0.2 21.6 8219 6742 8482 اكوادور 

 2.3 8.2- 90354 98175 88426 برزيل

 0.2 0.8 7115 7036 8549 پرو 

 0.2 1.1- 8435 8502 10433 شيلي 

 0.4 10.4 15439 13952 16268 كلمبيا 

 0.9 13.3- 35671 41042 46311 ونزوئال

 0.7 3.2- 28204 29069 40752 ساير

 5.6 5.6- 218938 231213 251130 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.2 7.8- 5749 6215 6305 آذربايجان 

 2.4 0.5 94272 93585 109395 آلمان 

 0.2 8.1- 8185 8881 8548 اتريش 

 0.1 8.0- 2346 2542 4754 ازبكستان 

 1.7 0.3- 64988 65031 57704 اسپانيا 

 - - - - - استوني 

 0.2 3.5- 5738 5930 5955 اسلواكي 

 1.4 4.4- 53061 55376 75707 انگلستان 

 0.1 0.2- 2106 2104 13322 اوكراين 

 1.7 4.0- 64586 67092 92770 ايتاليا 

 0.1 5.2- 3201 3366 3389 ايرلند 

 0.8 0.5- 31978 32051 32963 بلژيك 

 0.2 3.4 6258 6037 7096 بلغارستان 

 0.4 0.2 13908 13847 12314 پرتغال 

 ◊ 0.3- 25 25 21 تاجيكستان 
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 ... ادامه  2216و  2215، 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 )هزار تن( 

 2216 2215 2227 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2216/ 2215

سهم در كل 

 )درصد( 2216

 0.2 0.3- 8600 8600 7190 تركمنستان 

 0.7 1.1 26538 26168 25783 تركيه

 0.1 25.1- 5422 7223 7394 جمهوري چك 

 0.2 4.9- 6994 7336 7798 دانمارك 

 0.5 19.4- 18590 23003 21349 ( روسيه سفيدبالروس )

 6.7 ◊ 260442 259786 207756 روسيه

 0.3 9.9 11409 10352 13006 روماني 

 0.5 1.6- 19721 19981 18363 سوئد 

 0.1 4.2 2931 2804 4674 سوئيس 

 1.4 2.6- 56005 57342 82350 فرانسه 

 0.3 14.6 11276 9809 10844 فنالند 

 ◊ 19.5 387 323 124 قرقيزستان 

 0.4 0.8 14765 14610 11412 قزاقستان 

 0.7 1.6- 25790 26140 20113 لهستان 

 - - - - - لوكزامبورگ 

 0.2 9.6 9324 8486 4742 ليتواني 

 0.2 2.2 6637 6477 7087 مجارستان 

 0.3 24.0- 10394 13633 15207 نروژ 

 1.4 1.7 53812 52787 49875 هلند 

 0.6 6.6 23186 21695 19169 يونان 

 0.2 5.2 7402 7019 9777 ساير 

 24.0 1.3- 936026 945656 974256 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 

 1.0 26.7 36910 29062 7050 امارات متحده عربي

 3.1 8.7 122342 112225 87684  عربستان سعودي 

 0.2 0.5 9284 9212 3678 عمان 

 0.1 1.0 3747 3699 4246 قطر

 1.0 7.8- 40315 43591 46275 كويت

 3.6 0.5- 138802 139084 144123 ساير 

 9.0 4.0 351400 336873 293056 جمع خاورميانه 
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 مه... ادا  2216و  2215، 2227هاي هاي نفت جهان طي سال( : نفت خام خوراک پااليشگاه2-7جدول )
 تن( )هزار 

 2216 2215 2227 نام كشور
 تغييرا 

 )درصد( 2216/ 2215

سهم در كل 

 )درصد( 2216

      آفريقا 

 0.6 10.1 23351 21150 19042 آفريقاي جنوبي 

 0.7 2.6 25819 25106 19778 الجزاير 

 0.1 7.2- 4063 4368 16789 ليبي 

 0.6 4.8- 24952 26152 32529 مصر 

 - - - 2623 6386 مراكش 

 0.1 118.4 2924 1335 2829 نيجريه 

 0.5 8.9 19125 17507 20191 ساير 

 2.6 1.7 100234 98241 117544 جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه

 0.5 14.1- 19683 22850 29204 استراليا

 1.1 6.6 43366 40551 44841 اندونزي

 ◊ 7.4- 1122 1209 1154 بنگالدش 

 0.3 7.4 13066 12133 11690  پاكستان

 1.6 0.7- 61267 61539 49116 تايلند 

 14.2 3.7 553423 531992 328326 چين

 1.2 2.7 45059 43753 51809 چين تايپه 

 0.1 1.4- 5368 5428 4549 زالند نو 

 4.0 0.8 155581 153866 192081 ژاپن 

 1.2 7.1 47172 43923 57731 سنگاپور

 0.3 2.8 10599 10278 9867 فيليپين 

 3.7 5.2 145418 137877 119690 كره جنوبي 

 ◊ 0.3- 532 532 439 كره شمالي 

 0.7 11.7 26593 23745 25672 مالزي 

 0.2 6.3 7730 7249 - ويتنام 

 6.3 5.1 245362 232865 150967 هند

 0.1 6.4- 3487 3717 4072 ساير 

 35.5 3.6 1384828 1333507 1081208 آسيا و اقيانوسيه   جمع 

 100.0 0.5 3898794 3869299 3634247 جهان جمع 

 OECD 1949848 1860430 1841116 -1.3 47.2كشورهاي 

 OECD 1684399 2008869 2057678 2.1 52.8كشورهاي غير 

 14.9 0.7- 578975 581687 651537 كشور اتحاديه اروپا 82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از
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  2215-2217 و 2227هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )
 )هزار تن( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 20.3 0.9 833129 827031 817816 836005 اياالت متحده آمريكا

 2.2 1.0 94397 88650 87570 101051 كانادا 

 1.2 11.1- 41021 50634 56815 68065 مكزيك

 23.8 0.2 968547(1) 966315 962201 1005121 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 4.0- ● 29505 30665 31850 آرژانتين

 0.2 21.8 ● 8185 6703 8320 اكوادور

 2.4 7.5- 93417 99238 107010 94519 برزيل

 0.2 1.8- ● 8146 8272 9210 پرو

 0.2 2.9- 9349 9429 9685 10908 شيلي 

 0.4 10.4 ● 15130 13673 14668 كلمبيا 

 0.9 13.0- ● 38199 43773 50341 ونزوئال

 0.7 4.4- ● 27356 28535 40561 ساير

 5.8 5.5- 102766 235188 248316 260377 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 9.0- ● 5792 6345 8313 آذربايجان

 2.5 0.9 101530 100381 99200 118471 آلمان

 0.2 6.6- 8446 8565 9148 8941 اتريش

 0.1 7.8- ● 2462 2663 4431 ازبكستان 

 1.6 0.4- 65768 64893 64967 59855 اسپانيا

 - - - - - - استوني 

 0.2 3.7- 6101 6214 6437 6628 اسلواكي 

 1.5 2.0- 59933 59905 60933 81185 انگلستان

 0.1 12.6 ● 3153 2793 14704 اوكراين

 1.8 3.7- 73611 71361 73935 100714 تاليا اي

 0.1 5.8- 3189 3180 3365 3261 ايرلند 

 0.8 4.7- 35287 33631 35204 38575 بلژيك 

 0.2 3.6 ● 6942 6681 7051 بلغارستان 

 0.4 0.2- 15731 15099 15092 13167 پرتغال 
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 ... ادامه   2215-2217 و 2227هاي طي سالهاي جهان هاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 ◊ 59.6 ● 16 10 18 تاجيكستان 

 0.2 0.4- ● 8540 8550 7259 تركمنستان 

 0.7 1.0 31518 29605 29234 25554 تركيه 

 0.1 25.6- 8183 5604 7508 7753 جمهوري چك 

 0.2 1.6 8878 9091 8923 7622 دانمارك

 0.5 19.5- ● 18697 23174 20966 سفيد(  روسيهبالروس )

 6.6 3.2- ● 269881 278118 223731 روسيه 

 0.3 5.5 ● 12194 11530 13835 روماني

 0.5 1.5- 20092 20411 20667 17953 سوئد 

 0.1 5.6 2889 3005 2837 4740 سوئيس 

 1.5 1.5- 60016 58777 59505 85721 فرانسه

 0.4 11.5 14422 14332 12824 14388 فنالند 

 ◊ 18.1 ● 379 320 122 قرقيزستان 

 0.3 4.0- ● 12890 13394 11114 قزاقستان 

 0.7 2.0- 26558 27027 27502 21716 لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ 

 0.2 9.5 ● 9790 8920 5776 ليتواني

 0.2 2.1- 7135 7334 7473 8623 مجارستان 

 0.3 21.0- 15774 13014 16428 16518 نروژ

 1.5 0.2- 60034 60143 60091 55991 هلند 

 0.7 6.0 31685 30217 28427 23047 يونان 

 0.2 3.0 ● 8197 7940 10275 ساير

 24.6 2.2- 656780(1) 1000722 1020138 1048018 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.2 21.1 ● 50087 41257 16075 امارات متحده عربي 

 3.2 8.0 ● 129413 119460 94530 عربستان سعودي 

 0.3 0.3 ● 10876 10812 3614 عمان 

 0.3 7.6 ● 12853 11914 6952 قطر

 0.9 10.5- ● 37834 42178 44419 كويت 

 3.5 1.9- 14453 142087 144422 142272 ساير

 9.4 3.3 14453(1) 383150 370043 307862 جمع خاورميانه
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   ... ادامه2215-2217 و 2227هاي هاي جهان طي سالهاي نفتي پااليشگاه( : توليد فرآورده2-8جدول )

 )هزار تن( 

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 0.6 10.3 ● 22237 20111 17793 آفريقاي جنوبي 

 0.7 1.0- ● 29532 29734 19767 الجزاير 

 0.1 7.2- ● 4025 4326 16636 ليبي

 0.6 3.4- ● 24799 25601 32133 مصر 

 - - ● - 3127 6126 مراكش

 0.1 110.7 ● 3401 1610 3003 نيجريه

 0.4 9.7 ● 18162 16517 19346 ساير 

 2.5 0.8 ● 102156 101026 114804 آفريقا جمع

       آسيا و اقيانوسيه

 0.5 12.9- 20745 21437 24547 30988 استراليا

 1.1 1.7 ● 46096 45181 45850 اندونزي 

 ◊ 6.1- ● 1174 1247 1245 بنگالدش 

 0.3 7.3 ● 12577 11690 11357 پاكستان 

 1.4 1.3- ● 58277 58895 47013 تايلند

 13.1 4.3 ● 533237 510022 315562 ين چ

 1.1 0.3 ● 43471 43243 49676 چين تايپه 

 0.1 1.9- 5420 5522 5612 4869 زالندنو 

 4.0 0.1 157960 163416 162762 198427 ژاپن

 1.3 7.1 ● 50931 47415 58084 سنگاپور 

 0.2 2.4 ● 9781 9530 9726 فيليپين 

 3.6 4.3 152806 146029 139689 122594 كره جنوبي 

 ◊ 0.3- ● 515 515 422 كره شمالي 

 0.6 2.1 ● 24252 23689 24633 مالزي

 0.2 6.3 ● 7034 6597 - ويتنام 

 6.2 5.1 ● 252506 239551 156681 هند

 0.1 7.3- ● 3411 3670 4008 ساير

 33.9 3.2 336931(1) 1379666 1333855 1081135 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 0.5 ● 4067197 4035579 3817317 جهان مع ج

 OECD  2104056 1969003 1967946 1986060 -0.3 48.4 كشورهاي

 OECD 1713261 2066576 2099251 ● 1.3 51.6كشورهاي غير 

 15.5 0.7- ● 628806 631674 705585 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                      باشد.مي OECDهاي نفتي كشورهاي ( تنها شامل جمع توليد فرآورده1

  باشند مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                          باشند. مقادير در دسترس نمي
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 )هزار تن(                                       2217در سال  OECDهاي نفتي در كشورهاي عضو  ( : توليد فرآورده2-9جدول )

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آمريكاي شمالي 

 833129 127532 23701 237023 337 78349 355613 10574 اياالت متحده آمريكا 

 94397 16528 4736 32504 645 5539 33030 1415 كانادا 

 41021 7704 12360 7893 - 1884 10676 504 مكزيك 

 968547 151764 40797 277420 982 85772 399319 12493 اي شمالي جمع آمريك

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 9349 1320 1223 2782 162 589 3069 204 شيلي

 9349 1320 1223 2782 162 589 3069 204 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 101530 22140 7378 43433 9 5347 19804 3419 آلمان

 8446 1462 840 3744 13 612 1673 102 اتريش

 65768 13100 5533 27143 9300 189 9102 1401 اسپانيا

 - - - - - - - - استوني

 6101 1168 395 2855 - 77 1418 188 اسلواكي

 - - - - - - - - اسلووني

 59933 9008 3949 20303 2047 5031 17415 2180 انگلستان

 73611 14809 8963 30470 539 2437 15048 1345 ايتاليا

 3189 169 1049 1214 159 - 549 49 ايرلند

 - - - - - - - - ايسلند 

 35287 7634 7487 12846 31 1942 4608 739 بلژيك 

 15731 3072 2651 5676 - 1383 2721 228 پرتغال

 31518 7238 2565 10478 19 4837 5366 1015 تركيه

 8183 2552 169 3403 - 180 1521 358 جمهوري چك

 8878 307 1637 4449 - 123 2244 118 دانمارك

 20092 3922 3010 8043 - 22 4674 421 سوئد

 2889 139 292 1704 - 8 644 102 سوئيس

 60016 10841 6901 24865 - 4256 11525 1628 فرانسه

 14422 1262 1612 6105 - 750 4411 282 فنالند 

 - - - - - - - - التويا

 - - - - - - - - لوكزامبورگ

 26558 5607 3462 11940 - 1091 3913 545 لهستان

 7135 2611 77 3077 - 236 1022 112 مجارستان

 15774 2199 1700 6983 8 677 3766 441 نروژ

 60034 16186 11723 19152 431 7740 3219 1583 هلند

 31685 5306 7029 10793 - 2429 5290 838 يونان

 656780 130732 78422 258676 12556 39367 119933 17094 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 14453 2553 2671 4588 259 856 3175 351 فلسطين اشغالي 

 14453 2553 2671 4588 259 856 3175 351 جمع خاورميانه

         آسيا و اقيانوسيه

 20745 1496 644 7315 8 2805 8131 346 ليا استرا

 5420 414 434 2042 - 1221 1309 - زالندنو

 157960 28970 15486 45619 12796 11509 39158 4422 ژاپن

 152806 50906 9889 46627 2722 21901 17988 2773 كره جنوبي

 336931 81786 26453 101603 15526 37436 66586 7541 جمع آسيا و اقيانوسيه
 OECD 37683 592082 164020 29485 645069 149566 368155 1986060كشورهاي 

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

 گردد. زين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بن1
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 2216هاي نفتي جهان در سال  ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آمريكاي شمالي 

 827031 127090 23064 231807 646 76123 357795 10506 اياالت متحده آمريكا 

 88650 16645 4115 29489 813 4515 31779 1294 كانادا 

 50634 9985 13007 11580 - 1958 13563 541 مكزيك 

 966315 153720 40186 272876 1459 82596 403137 12341 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 29505 8807 3959 8607 14 1337 5714 1067 ن آرژانتي

 8185 459 3839 1889 2 339 1495 162 اكوادور

 99238 20225 11545 38211 6 4576 20533 4142 برزيل 

 8146 379 2396 2839 67 557 1714 194 پرو 

 9429 1364 1220 2907 161 552 2974 251 شيلي

 15130 1103 3934 4574 66 1079 3836 538 كلمبيا

 38199 4427 14448 7878 54 1741 9565 86 ونزوئال 

 27356 2620 9333 6699 92 2068 6187 357 ساير 

 235188 39384 50674 73604 462 12249 52018 6797 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 5792 1112 399 2315 - 627 1153 186 آذربايجان

 100381 21429 7374 43834 9 5317 19674 2744 آلمان

 8565 1609 898 3593 21 651 1671 122 اتريش

 2462 369 170 875 38 100 895 15 ازبكستان

 64893 13157 5109 26644 8673 214 9555 1541 اسپانيا

 - - - - - - - - استوني 

 6214 1132 470 2852 - 99 1485 176 اسلواكي

 59905 9064 4329 20530 2015 4392 17342 2233 انگلستان

 3153 573 590 929 - - 652 409 اوكراين

 71361 13802 8074 30665 432 2046 15106 1236 ايتاليا

 3180 149 1070 1198 175 - 547 41 ايرلند

 33631 8792 5349 12309 21 1666 4797 697 بلژيك

 6942 805 1297 2745 - 207 1785 103 بلغارستان

 15099 2846 2538 5595 - 1254 2628 238 پرتغال

 16 3 7 5 - - 1 - تاجيكستان 
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 ... ادامه 2216هاي نفتي جهان در سال  ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
 جمع (1)ساير

 8540 490 1690 2770 150 470 2610 360  تركمنستان

 29605 6512 2835 9661 18 4504 5103 972 تركيه

 5604 1508 104 2498 - 60 1179 255 جمهوري چك

 9091 287 1771 4703 - 130 2098 102 دانمارك

 18697 2115 5569 6748 5 329 3573 358 (سفيد روسيهبالروس )

 269881 58017 61426 76249 - 11926 40004 22259 روسيه 

 12194 2129 218 5437 10 398 3405 597 روماني

 20411 4320 3203 7428 - 73 4906 481 سوئد 

 3005 156 319 1693 - 43 690 104 سوئيس

 58777 10198 7514 24707 - 3716 11120 1522 فرانسه

 14332 1623 1554 5899 - 572 4409 275 فنالند 

 379 - 75 106 - - 171 27 قرقيزستان 

 12890 1097 3101 4652 2 255 2939 844 قزاقستان 

 27027 6156 3609 11558 - 1156 3947 601 لهستان

 - - - - - - - - لواكزامبورگ 

 9790 790 1840 3118 - 1082 2615 345 ليتواني 

 7334 2878 39 3009 - 199 1108 101 مجارستان 

 13014 2004 1290 4984 18 533 3766 419 نروژ

 60143 15346 11961 19095 730 7469 3902 1640 هلند 

 30217 5045 6150 10701 - 2328 5169 824 يونان 

 8197 1824 1082 3166 0 239 1493 393 ساير

 1000722 197337 153024 362271 12317 52055 181498 42220 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 50087 13861 6040 10865 - 12664 5863 794 حده عربي امارات مت

 129413 16056 25272 51558 7187 4271 23723 1346 عربستان سعودي 

 10876 813 3173 2922 6 666 3018 278 عمان

 12853 4798 225 2081 - 3447 1963 339 قطر

 37834 8124 10002 9425 5505 2184 2405 189 كويت

 142087 21320 43034 42182 4160 6201 22255 2935 ساير 

 383150 64972 87746 119033 16858 29433 59227 5881 جمع خاورميانه
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 ... ادامه 2216هاي نفتي جهان در سال  ( : توليد فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
 جمع (1)يرسا

         آفريقا 

 22237 1647 3605 7580 466 2211 6424 304 آفريقاي جنوبي

 29532 8715 6870 8892 21 1656 2613 765 الجزاير 

 4025 626 1827 917 103 123 399 30 ليبي 

 24799 2335 7486 7203 70 2255 4903 547 مصر

 - - - - - - - - مراكش

 3401 650 577 685 401 41 931 116 نيجريه 

 18162 1705 3928 6640 428 1519 3230 712 ساير 

 102156 15678 24293 31917 1489 7805 18500 2474  جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 21437 1709 516 7525 9 2714 8579 385 استراليا 

 46096 5875 7048 16850 834 2875 11783 831 اندونزي

 1174 247 363 333 194 1 26 10 ش بنگالد

 12577 1859 3131 4755 153 736 1756 187 پاكستان

 58277 14043 5326 22110 1756 5262 7805 1975 تايلند

 533237 141473 18558 176426 1712 37754 129310 28004 چين 

 43471 10620 5118 13641 7 3729 9248 1108 چين تايپه 

 5522 466 463 1949 - 1159 1485 - زالند نو 

 163416 31000 17788 45582 12850 12473 39513 4210 ژاپن 

 50931 14505 4279 12199 266 10175 9174 333 سنگاپور

 9781 1348 760 3906 67 1010 2231 459 فيليپين 

 146029 47322 10383 45831 2716 20267 17266 2244 جنوبي كره 

 515 - 109 191 37 - 178 - كره شمالي 

 24252 4460 1493 9840 4 2470 4804 1181 مالزي

 7034 - 138 2855 - 377 2803 861 ويتنام

 252506 73143 9962 103734 6008 13828 36593 9238  هند

 3411 507 759 1250 201 265 412 17 ساير 

 1379666 348577 86194 468977 26814 115095 282966 51043 جمع آسيا و اقيانوسيه

 4067197 819668 442117 8761231 59399 299233 997346 120756 جهانجمع 

 OECD 36109 596083 157117 29590 634237 148831 365979 1967946كشورهاي 

 OECD 84647 401263 142116 29809 694441 293286 453689 2099251كشورهاي غير 

 628806 123557 75072 249552 12086 33145 119312 16082 كشور اتحاديه اروپا  82

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

 گردد. ين و غيره مي( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنزين جت و هواپيما، كك نفتي، پاراف1 
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  2216و  2215، 2227هاي طي سالجهان هاي نفتي ( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي

 18.7 0.2 703099 699885 790994 اياالت متحده آمريكا

 2.3 1.1 87915 86695 87551 ا كاناد

 1.9 3.3 71995 69501 70476 مكزيك

 22.9 0.5 863009 856081 949021 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.7 0.9- 25059 25229 23383 آرژانتين

 0.2 3.5- 8604 8894 6510 اكوادور

 2.7 2.0- 99720 101465 83162 برزيل

 0.2 2.1 8707 8507 5998 پرو

 0.4 6.7 14219 13287 10658 شيلي

 0.3 3.2 12789 12359 10459 كلمبيا 

 0.5 11.0- 17842 20003 18674 ونزوئال

 0.9 4.3 34170 32684 29236 ساير

 5.9 0.9- 221110 222428 188080 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 3.9- 3303 3426 2159 آذربايجان

 2.4 0.1- 89906 89755 89631 آلمان 

 0.3 2.7 10868 10558 11480 اتريش

 0.1 8.1- 2115 2294 3334 ازبكستان

 1.1 4.2 41445 39667 58122 اسپانيا 

 ◊ 0.4- 1019 1020 1073 استوني 

 0.1 6.4 2871 2692 3130 اسلواكي 

 1.4 1.8 53396 52296 59419 انگلستان 

 0.3 1.2 9331 9191 13389 يناوكرا

 1.2 2.7- 45276 46407 61710 ايتاليا

 0.2 5.1 5974 5671 7678 ايرلند 

 0.6 2.0- 20647 21003 19967 بلژيك 

 0.1 3.3- 3331 3437 4094 بلغارستان

 0.2 3.2- 7831 8070 11360 پرتغال
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            ... ادامه  2216و  2215، 2227ي هاهاي نفتي جهان طي سال( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 )هزار تن(

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 ◊ 0.4 805 800 495 تاجيكستان 

 0.2 0.9- 6034 6070 4787 تركمنستان

 1.0 7.0 37843 35256 27361 تركيه

 0.2 7.9- 7566 8196 9107 جمهوري چك

 0.1 1.8 5249 5140 6747 دانمارك

 0.1 1.5- 5165 5231 6428 سفيد( روسيهبالروس )

 3.4 0.6- 128851 129262 95939 روسيه 

 0.2 4.7 7950 7571 8254 روماني

 0.3 5.6 9583 9052 11863 سوئد

 0.2 0.2- 8830 8827 10274 سوئيس 

 1.7 2.3- 64565 65886 76568 فرانسه

 0.2 7.5 8020 7441 8566 فنالند

 ◊ 6.6 1638 1533 762 قرقيزستان 

 0.3 4.2 12153 11629 8981 قزاقستان

 0.6 9.8 23816 21631 21297 لهستان 

 0.1 3.2- 2084 2147 2429 لوكزامبورگ 

 0.1 7.8 2065 1911 1982 ليتواني 

 0.2 0.5- 6320 6333 6628 مجارستان

 0.2 2.5- 7483 7656 8488 نروژ 

 0.6 2.2 21442 20923 23679 هلند

 0.2 1.6 9056 8888 14241 يونان

 0.5 5.9 18796 17707 19348 ساير

 18.4 0.9 692627 684577 720770 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.4 9.5 15586 14190 9916 امارات متحده عربي 

 2.3 2.4- 86627 88556 57303 عربستان سعودي 

 0.2 6.1- 5925 6292 4042  عمان

 0.2 2.7- 6843 7013 4366 قطر

 0.2 0.5- 8149 8166 4933 كويت

 2.6 0.7- 98324 98796 115353 ساير 

 5.9 1.0- 221454 223013 195913 جمع خاورميانه
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 ... ادامه  2216و  2215، 2227هاي هاي نفتي جهان طي سال( : مصرف نهايي فرآورده2-11جدول )
 زار تن()ه

 2216 2215 2227 نام كشور
  2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا

 0.7 0.4 25292 25128 22271 آفريقاي جنوبي 

 0.5 3.4- 16857 17409 11152 الجزاير 

 0.2 32.1 8069 6092 5304 ليبي 

 0.8 3.0 29237 28310 24452 مصر 

 0.3 1.3 11070 10902 8214 مراكش

 0.5 3.7 17757 17072 8449 نيجريه

 1.3 2.7 50172 48726 30171 ساير

 4.2 2.9 158454 153639 110013 جمع آفريقا

      آسيا و اقيانوسيه

 1.1 1.7 41386 40585 36465 استراليا

 1.7 1.2- 62222 62830 47020 اندونزي 

 0.1 0.5 3796 3767 2936 بنگالدش 

 0.5 5.4 17468 16535 11606 پاكستان 

 1.3 3.5 50576 48709 38457 تايلند

 12.8 2.5 483432 470274 305707 چين 

 1.0 0.7- 36040 36199 36976 چين تايپه 

 0.2 2.2 6151 6004 5844 زالند نو 

 3.8 2.6- 144771 148181 172923 ژاپن 

 0.3 1.2 12126 11950 10315 سنگاپور

 0.4 9.8 16158 14676 11080 فيليپين 

 2.4 3.8 90569 86999 77771 كره جنوبي 

 ◊ 1.8 588 576 484 كره شمالي 

 0.7 1.6 27145 26636 23743 مالزي

 0.5 13.2 20065 17672 12478 ويتنام

 4.8 4.7 180554 172042 119138  هند

 0.6 7.4 21916 20354 11718 ساير 

 32.3 2.3 1214963 1183989 924661 جمع آسيا و اقيانوسيه

 5.8 2.8 217320 210859 205554 الملليهاي بينسوخت كشتي

 4.7 4.6 177704 169447 143741 الملليسوخت هواپيماهاي بين

 100.0 1.4 3766641 3704033 3437753 جهان جمع 

 OECD  1816323 1647893 1663721 0.7 44.2 كشورهاي

 OECD 1272135 1675834 1707896 1.6 45.3كشورهاي غير 

 12.2 0.8 458054 453220 528039 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از
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 2216هاي نفتي جهان در سال  ( : مصرف نهايي فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آمريكاي شمالي 

 703099 61553 1919 173432 380 51449 358218 56148 اياالت متحده آمريكا 

 87915 12765 1599 24963 361 5414 33685 9128 كانادا 

 71995 6517 812 19239 42 - 34370 11015 مكزيك 

 863009 80835 4330 217634 783 56863 426273 76291 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 25059 5610 258 9993 14 556 5832 2796 آرژانتين 

 8604 398 168 3571 - - 3386 1081 اكوادور

 99720 21174 3029 41654 6 3176 23251 7430 برزيل 

 8707 192 67 4992 67 - 1707 1682 پرو 

 14219 642 692 7764 102 483 3289 1247 شيلي

 12789 736 98 6374 49 - 4996 536 كلمبيا

 17842 734 883 3813 54 - 9760 2598 ونزوئال 

 34170 1910 3490 13867 312 276 10802 3513 ساير 

 221110 31396 8685 92028 604 4491 63023 20883 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3303 601 64 1007 14 231 1246 140 آذربايجان

 89906 16749 1571 51083 20 750 17062 2671 آلمان

 10868 1641 149 7415 - 28 1555 80 اتريش

 2115 256 70 757 38 100 879 15 ازبكستان

 41445 4963 623 26896 - 1910 4545 2508 اسپانيا

 1019 49 18 683 - - 248 21 استوني 

 2871 645 1 1528 - - 582 115 اسلواكي

 53396 4149 314 28788 3292 800 11951 4102 انگلستان

 9331 691 32 5089 - - 2171 1348 اوكراين

 45276 6083 1803 25621 225 835 7447 3262 ياايتال

 5974 490 39 3497 858 3 942 145 ايرلند

 20647 6725 66 10264 60 34 1397 2101 بلژيك

 3331 311 39 1999 - 19 468 495 بلغارستان

 7831 1092 232 4470 1 149 1030 857 پرتغال

 805 19 24 216 - - 197 349 تاجيكستان 
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 ... ادامه2216هاي نفتي جهان در سال  ( : مصرف نهايي فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
 جمع (1)ساير

 6034 370 931 2080 150 - 1505 998  تركمنستان

 37843 8539 224 21386 15 1343 2156 4180 تركيه

 7566 1194 39 4474 2 38 1532 287 چكجمهوري 

 5249 501 47 3334 - 45 1269 53 دانمارك

 5165 1233 34 2581 3 22 1144 148 سفيد(  روسيهبالروس )

 128851 46457 952 24565 - 4754 34631 17492 روسيه 

 7950 1550 22 4632 2 24 1327 393 روماني

 9583 784 234 4651 - 172 2253 1489 سوئد 

 8830 429 3 5757 2 61 2412 166 سوئيس

 64565 9298 425 43198 167 1094 6532 3851 فرانسه

 8020 1162 287 4044 - 110 1396 1021 فنالند 

 1638 43 128 478 - 26 924 39 قرقيزستان 

 12153 810 788 5447 52 43 4466 547 قزاقستان 

 23816 3699 93 13741 - 21 3763 2499 لهستان

 2084 38 1 1759 - - 277 9 لوكزامبورگ 

 2065 213 9 1472 - 8 206 157 ليتواني 

 6320 1481 8 3068 - 7 1321 435 مجارستان 

 7483 1001 35 4004 25 421 808 1189 نروژ

 21442 8104 24 6778 53 12 3807 2664 هلند 

 9056 1381 525 3903 3 313 2425 506 يونان 

 18796 2371 356 11319 25 23 3590 1112 ساير

 692627 135122 10210 341984 5007 13396 129464 57444 جمع اروپا و اورآسيا

          خاورميانه

 15586 130 1423 3241 - 321 7475 2996 امارات متحده عربي 

 86627 5962 17132 22283 449 898 23842 16061 عربستان سعودي 

 5925 771 - 2105 6 - 2855 188 عمان 

 6843 740 - 2430 - - 1734 1939 قطر

 8149 630 - 2282 104 - 3009 2124 كويت

 98324 6953 8042 31778 4663 86 31528 15274 ساير 

 221454 15186 26597 64119 5222 1305 70443 38582 جمع خاورميانه
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 ... ادامه2216ال هاي نفتي جهان در س ( : مصرف نهايي فرآورده2-12جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
 گاز مايع

 و اتان

بنزين 

 موتور

 نفت

 جت

نفت 

 سفيد

 نفت

 گاز

 نفت

 كوره سنگين
(1)ساير

 جمع 

         آفريقا 

 25292 2620 612 11087 501 1180 8957 335 آفريقاي جنوبي

 16857 729 - 9914 21 43 4269 1881 الجزاير 

 8069 459 501 2994 119 - 3732 264 ليبي 

 29237 1930 2420 12739 7 594 7162 4385 مصر 

 11070 1738 504 5631 - 25 707 2465 مراكش

 17757 279 444 3402 747 - 12836 49 نيجريه 

 50172 3171 1741 26955 1578 507 13420 2800 ساير 

 158454 10926 6222 72722 2973 2349 51083 12179  جمع آفريقا 

         و اقيانوسيهآسيا 

 41386 3824 226 18811 16 2902 13445 2162 استراليا 

 62222 5165 1161 21878 480 2828 24068 6642 اندونزي

 3796 133 10 3141 212 - 284 16 بنگالدش 

 17468 659 1553 7920 146 - 6133 1057 پاكستان

 50576 15395 848 18620 10 908 6740 8055 تايلند

 483432 129132 10273 164353 1539 19786 118650 39699 ين چ

 36040 18726 1798 4740 5 231 7825 2715 چين تايپه 

 6151 414 35 2889 2 256 2385 170 زالند نو 

 144771 37944 4511 37317 13057 4147 37580 10215 ژاپن 

 12126 8681 889 1630 - - 820 106 سنگاپور

 16158 1048 1082 8044 99 591 3843 1451 فيليپين 

 90569 45291 1886 21760 2485 1593 9253 8301 جنوبيكره 

 588 - 93 262 38 - 195 - كره شمالي 

 27145 959 492 9116 5 585 12773 3215 مالزي

 20065 3706 431 8088 50 348 5611 1831 ويتنام

 180554 52342 6805 68611 5397 2099 23765 21535 هند

 21916 906 762 12143 254 329 6010 1512 ساير 

 1214963 324325 32855 409323 23795 36603 279380 108682 جمع آسيا و اقيانوسيه

 217320 172 180370 36630 98 44 6 - الملليهاي بينسوخت كشتي

 177704 267 - 2 5 177430 - - الملليسوخت هواپيماهاي بين

 3766641 598229 269269 1234442 38487 292481 1019672 314061 جهانجمع 

 OECD 133214 572624 74421 21419 592089 18741 251213 1663721كشورهاي 

 OECD 180847 447042 40586 16965 605721 70158 346577 1707896كشورهاي غير 

 458054 73088 6635 262217 4701 6386 74917 30110 كشور اتحاديه اروپا  82

   . IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ:

 گردد. ( ساير شامل گاز پااليشگاه، نفتا، روغن، بنزين جت و هواپيما، كك نفتي، پارافين و غيره مي1 
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 2216هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش مصرف نهايي فرآورده ( :2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكاي شمالي 

 703099 108181 - 13640 534471 20516 12836 13455 اياالت متحده آمريكا 

 87915 19533 - 4979 52394 5744 3513 1752 كانادا 

 71995 4384 - 3104 50001 7968 1389 5149 مكزيك 

 863009 132098 - 21723 636866 34228 17738 20356 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 25059 3120 - 3683 12432 4220 348 1256 آرژانتين 

 8604 380 709 109 5282 976 352 796 اكوادور

 99720 13490 - 5220 62405 12061 620 5924 برزيل 

 8707 191 - 88 6564 838 220 806 پرو 

 14219 318 - 256 8323 3844 587 891 شيلي

 12789 381 1788 - 9740 447 61 372 كلمبيا

 17842 734 - - 12214 3922 260 712 ونزوئال 

 34170 1167 1179 1299 21221 6134 598 2572 ساير 

 221110 19781 3676 10655 138181 32442 3046 13329 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

         اروپا و اورآسيا

 3303 728 - 276 2122 133 24 20 آذربايجان

 89906 18098 104 - 51312 2352 6852 11188 آلمان

 10868 1567 - 217 7319 565 185 1015 اتريش

 2115 231 106 411 1149 139 - 79 ازبكستان

 41445 4387 38 1919 28078 3184 1219 2620 اسپانيا

 1019 49 - 96 761 77 26 10 استوني

 2871 586 - 61 2056 150 10 8 اسلواكي

 53396 6953 275 459 38582 3728 1124 2275 انگلستان

 9331 667 30 1403 6850 174 102 105 اوكراين

 45276 5557 140 2130 31802 2959 519 2169 ايتاليا

 5974 292 - 173 3800 511 228 970 ايرلند

 20647 7142 45 326 8262 1783 762 2327 بلژيك

 3331 161 16 117 2768 221 23 25 بلغارستان

 7831 1104 26 332 5136 684 156 393 پرتغال
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 ... ادامه2216هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش : مصرف نهايي فرآورده (2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

 805 19 349 - 413 24 - - تاجيكستان 

 6034 - 3339 - 2545 - - 150 تركمنستان

 37843 8543 - 2482 25166 815 611 226 تركيه

 7566 1290 11 328 5723 145 26 43 جمهوري چك

 5249 259 - 446 3777 481 61 225 دانمارك

 5165 1233 - 564 3125 147 35 61 بالروس )روسيه سفيد(

 128851 45689 - 3306 55431 15292 2090 7043 روسيه 

 7950 1018 132 288 5273 935 83 221 روماني

 9583 1940 - 85 6401 790 345 22 سوئد

 8830 428 181 - 5150 361 812 1898 سوئيس

 64565 11776 568 3282 38821 2331 2204 5583 فرانسه

 8020 1669 238 362 3954 1221 248 328 فنالند

 1638 3 21 98 1083 133 10 290 قرقيزستان 

 12153 95 11 452 4951 4190 643 1811 قزاقستان

 23816 3599 - 1795 16855 619 408 540 لهستان

 2084 38 - 18 1775 10 80 163 لوكزامبورگ 

 2065 213 8 46 1716 34 3 45 ليتواني

 6320 1361 8 363 3875 625 34 54 مجارستان 

 7483 1804 64 162 4163 744 238 308 نروژ 

 21442 8198 30 588 9653 2783 155 35 هلند 

 9056 470 227 42 5534 1371 173 1239 يونان 

 18796 1678 30 965 13030 1764 544 785 ساير 

 692627 138845 5997 23592 408411 51475 20033 44274 جمع اروپا و اورآسيا 

          خاورميانه 

 15586 2826 - - 11037 1465 - 258 امارات متحده عربي

 86627 20868 - - 43432 20723 - 1604 ان سعودي عربست

 5925 771 718 - 3937 311 - 188 عمان 

 6843 1805 - - 4164 740 - 134 قطر 

 8149 2565 - - 4525 766 - 293 كويت

 98324 15384 533 2735 59143 7721 1906 10902 ساير 

 221454 44219 1251 2735 126238 31726 1906 13379 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه2216هاي مصرف كننده در جهان در سال هاي نفتي به تفكيك بخش ( : مصرف نهايي فرآورده2-13جدول )
 )هزار تن(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي حمل و نقل صن ت

 
مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(2)غيرانرژي
 

مصارف 

 نهايي

           آفريقا 

 25292 2607 742 1157 17869 2200 138 579 آفريقاي جنوبي

 16857 596 339 29 13686 779 - 1428 الجزاير 

 8069 457 - - 6728 501 - 383 ليبي 

 29237 1930 - 927 17156 4857 - 4367 مصر

 11070 526 - 820 5344 2075 128 2177 مراكش

 17757 279 240 4 16234 446 1 553 نيجريه 

 50172 1758 981 1713 32787 7820 1484 3629 ساير 

 158454 8153 2302 4650 109804 18678 1751 13116 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه

 41386 3983 - 2250 30523 3549 781 300 استراليا 

 62222 2474 177 1866 42702 7494 728 6781 اندونزي

 3796 101 - 944 2257 256 - 238 بنگالدش 

 17468 468 181 16 13473 2152 664 514 تانپاكس

 50576 19265 - 2956 20663 5584 681 1427 تايلند

 483432 105669 - 17303 260434 51760 14641 33625 چين 

 36040 20183 131 341 12020 1690 732 943 چين تايپه 

 6151 405 - 418 4676 436 147 69 زالند نو 

 144771 35395 - 4412 66400 16218 11012 11334 ژاپن 

 12126 6809 - - 2031 3193 69 24 سنگاپور 

 16158 1043 - 228 10778 1456 1604 1049 فيليپين 

 90569 47835 977 1202 31533 3440 2196 3386 كره جنوبي 

 588 - - - 457 93 - 38 كره شمالي 

 27145 2475 - 359 20199 2706 849 557 مالزي

 20065 3706 - 468 11906 1987 965 1033 ويتنام

 180554 26047 2279 9703 81633 34964 1853 24075  هند

 21916 708 807 1317 14509 3191 693 691 ساير 

 1214963 276566 4552 43783 626194 140169 37615 86084 جمع آسيا و اقيانوسيه

 217320 ▲ ▲ ▲ 217320 ▲ ▲ ▲ الملليهاي بينسوخت كشتي

 177704 ▲ ▲ ▲ 177704 ▲ ▲ ▲ الملليسوخت هواپيماهاي بين

 3766641 619662 17778 107138 2440718 308718 82089 190538 جهانجمع 

 OECD 70293 49182 90636 1094934 46301 3206 309169 1663721كشورهاي 

 OECD 120245 32907 218082 950760 60837 14572 310493 1707896كشورهاي غير 

 458054 78176 1891 13883 288770 28212 15170 31952 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                 مأخذ:

 گردد.    ت نيز مي( بخش كشاورزي شامل اطالعات جنگل داري و شيال1
 گيرد.  ها را در بر مي هاي حمل و نقل، صنعت و ساير بخش باشد. خوراك و ساير مصارف غير انرژي در بخش ( مربوط به دو بخش شيميايي و پتروشيميايي مي2

    كاربرد ندارد.در كشور مذكور 
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  2215-2217 و 2227هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 17.3 6.6 390242 388271 363163 533642 اياالت متحده آمريكا

 2.1 1.6 44705 46689 45844 44058 كانادا 

 - - - - - - مكزيك

 19.4 6.1 434947(1) 434960 409007 577700 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 ◊ 5.9- ● 790 837 40 آرژانتين 

 - - ● - - - اكوادور

 0.4 48.1- 7348 7856 15100 21105 برزيل

 0.2 22.5 ● 5286 4303 5530 پرو

 0.4 1.6- 8766 8183 8297 10754 شيلي 

 - - ● - - 401 كلمبيا 

 - - ● - - - ونزوئال

 1.0 8.0- ● 21667 23495 36215 ساير

 2.0 16.1- 16114 43782 52032 74045 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 - - ● - - - آذربايجان

 4.1 0.3- 90734 91244 91275 106816 آلمان 

 0.3 9.5- 7219 7332 8079 7591 اتريش

 - - ● - - - ازبكستان 

 2.9 1.1- 65900 64171 64726 57508 يا اسپان

 - - - - - - استوني 

 0.3 2.1- 5587 5792 5902 6056 اسلواكي 

 1.8 8.1- 44259 39438 42803 49893 انگلستان 

 ◊ 120.5 ● 502 227 9810 اوكراين

 2.7 2.8- 66345 60878 62457 88158 ايتاليا

 0.1 12.5- 3213 3197 3642 3411 ايرلند 

 1.4 0.9- 34117 31870 32080 32976 لژيك ب

 0.3 1.8 ● 6195 6068 7113 بلغارستان

 0.6 2.0- 14298 13731 13969 12335 پرتغال 

 - - ● - - - تاجيكستان 

 - - ● - - - تركمنستان 

 1.1 0.7- 25767 24958 25067 23446 تركيه 

 0.2 25.5- 7814 5325 7132 7187 جمهوري چك
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 ... ادامه2215-2217و  2227هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 8.2- 4808 3834 4165 2032 دانمارك 

 0.8 21.1- ● 18142 22919 20036  (روسيه سفيدبالروس )

 - - ● - 2862 2693 روسيه

 0.3 12.9 ● 7468 6596 8534 روماني

 0.9 2.4- 19864 19689 20110 18001 سوئد

 0.1 4.9 2848 2930 2785 4633 سوئيس 

 2.4 4.6- 56582 54268 56742 81000 فرانسه

 0.5 11.4 11899 11249 10073 11160 فنالند

 ◊ 11.3 ● 250 224 58 قرقيزستان 

 ◊ 69.0- ● 23 74 7050 قزاقستان

 1.1 7.5- 24649 24573 26492 20885 لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ

 0.4 9.5 ● 9321 8491 4764 ليتواني

 0.3 3.5- 5967 6012 6211 6884 مجارستان

 ◊ 58.3- 1798 493 1179 1103 نروژ 

 2.4 3.7 54063 54317 52237 48403 هلند

 1.1 5.9 23669 23462 22085 20330 يونان

 0.3 9.1 - 5675 5188 7873 ساير

 26.6 2.8- 571400(1) 596339 611860 677739 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - - ● - - - امارات متحده عربي

 - - ● - - - عربستان سعودي 

 - - ● - - - عمان 

 - - ● - - - قطر 

 - - ● - - - كويت 

 0.9 11.6- 11585 21209 23915 22198 ساير

 1.0 11.6- 11585(1) 21209 23915 22198 جمع خاورميانه

       آفريقا

 1.0 10.4 ● 23242 20987 22090 آفريقاي جنوبي 

 ◊ 13.0- ● 233 267 359 الجزاير

 - - ● - - - ليبي
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 ... ادامه2215-2217و  2227هاي ( : واردا  نفت خام در جهان در سال2-14جدول )
 تن( )هزار

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 8.9- ● 2957 3238 2407 مصر 

 - - ● - 2690 6268 مراكش 

 - - ● - - - نيجريه 

 0.4 11.0 ● 9560 8591 11390 ساير

 1.6 0.3 ● 35992 35773 42514 جمع آفريقا

       آسيا و اقيانوسيه

 0.7 20.4- 16017 15225 19076 19678 استراليا

 0.9 8.3 ● 20158 18569 15360 اندونزي 

 0.1 19.3 ● 1308 1093 1211 بنگالدش 

 0.4 5.9 ● 9217 8676 8424 پاكستان 

 2.0 1.7- ● 43862 44509 39864 تايلند

 17.0 13.3 ● 381007 335483 163160 چين 

 2.0 1.8 ● 44837 43931 51716 چين تايپه 

 0.2 2.9 5267 5286 5122 4417 زالند نو 

 7.0 1.8- 155339 156165 158539 199160 ژاپن 

 2.1 7.0 ● 47928 44682 57825 سنگاپور

 0.5 0.7 ● 10670 10571 10148 فيليپين 

 6.5 4.6 150890 145537 138751 118349 كره جنوبي 

 ◊ 0.3- ● 532 532 439 كره شمالي 

 0.5 29.2 ● 10664 8233 9286 الزيم

 ◊ - ● 435 - - ويتنام

 9.5 5.2 ● 213932 202850 121672  هند

 0.1 0.2 ● 1685 1677 1939 ساير 

 49.5 6.1 327513(1) 1109575 1043405 823417 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 2.7 ● 2241857 2175992 2217613 جهان جمع 

 OECD  1548780 1309721 1324451 1354211 0.8 59.1 كشورهاي

 OECD 668833 866271 917406 ● 5.6 40.9كشورهاي غير 

 24.4 1.7- ● 545879 553663 605235 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                         باشد.        مي OECDكشورهاي واردات نفت خام ( تنها شامل جمع 1

  باشند.  مي 15/1مقادير كمتر از                                                                        باشند. دسترس نميمقادير در
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  2215-2217 و 2227هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 1.3 27.1 55134 29226 22938 1391 اياالت متحده آمريكا

 6.6 16.6 151485 143984 123175 73599 كانادا 

 2.9 5.2 62606 63247 59932 89551 مكزيك

 10.8 14.4 269225(1) 236457 206045 164541 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.1 23.8 ● 2332 1878 2922 آرژانتين 

 0.9 5.4- ● 19297 20348 16817 اكوادور

 2.0 14.7 52854 42976 37366 21397 برزيل

 ◊ 70.9- ● 115 394 1355 پرو

 - - - - - - شيلي 

 1.5 20.7- ● 32420 40747 11681 كلمبيا 

 4.1 9.1- ● 89739 98489 99842 ونزوئال

 0.1 12.5- ● 1955 2228 5604 ساير

 8.6 6.5- 52854 188834 201450 159618 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       ااروپا و اورآسي

 1.5 1.4- ● 32479 32843 34780 آذربايجان 

 ◊ 69.8- - 101 333 690 آلمان

 - - - - - - اتريش

 - - ● - - - ازبكستان 

 - - - - - - اسپانيا

 - - - - - - استوني

 ◊ 10.2- 55 9 10 22 اسلواكي 

 1.4 1.7 34308 30651 30054 45129 انگلستان 

 - - ● - 8 4 اوكراين

 ◊ 12.2- 737 624 709 1213 يتالياا

 - - 295 - - - ايرلند 

 - - - - - - بلژيك 

 - - ● - - - بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 
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 ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 - - ● - - 5 تاجيكستان 

 0.1 28.3- ● 2480 3450 1900 تركمنستان 

 - - - - - - تركيه 

 ◊ 0.3- 24 28 28 17 جمهوري چك 

 0.2 14.5- 4093 3877 4524 9402 دانمارك 

 0.1 0.1- ● 1617 1615 851 (روسيه سفيدبالروس )

 11.5 3.1 ● 252844 244521 258579 روسيه 

 ◊ 71.5- ● 14 49 - روماني

 - - 803 - - 33 سوئد 

 ◊ - - 16 - - سوئيس 

 - - - - 40 - فرانسه 

 - - - - - - فنالند 

 ◊ - ● 7 - 2 قرقيزستان 

 2.8 4.4- ● 60969 63581 57687 قزاقستان 

 ◊ 12.1- 219 224 254 288 لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ 

 ◊ 3.7 ● 52 50 155 ليتواني 

 ◊ 22.1- 148 75 96 596 مجارستان 

 3.2 6.3 67412 69252 64943 98511 نروژ 

 ◊ 11.3 411 326 292 876 هلند

 ◊ 94.5 163 156 80 1056 يونان 

 ◊ 20.7- - 906 1140 182 ساير 

 20.8 1.5 108668(1) 456707 448620 511978 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 5.5 3.7- ● 120236 124538 114473 امارات متحده عربي

 17.0 1.0 ● 373015 368477 342940 عربستان سعودي

 2.0 4.3 ● 43266 41356 31882 عمان 

 1.3 0.9- ● 28051 28216 34299 قطر

 4.9 8.0 ● 107879 99637 81938 كويت 

 13.3 42.5 - 291860 204209 233751 ساير

 43.9 11.0 - 964307 866433 839283 انهجمع خاورمي
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 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي ( : صادرا  نفت خام در جهان در سال2-15جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 - - ● - - 3048 آفريقاي جنوبي 

 1.2 4.0 ● 25227 24181 43248 الجزاير

 0.7 1.8 ● 14683 14380 70818 ليبي

 0.6 6.1 ● 13192 12399 1474 مصر 

 - - ● - - - مراكش 

 3.9 16.6- ● 86058 102892 105577 نيجريه 

 6.4 5.8- ● 141267 149625 160299 ساير 

 12.8 7.8- ● 280427 303477 384464 جمع آفريقا 

        آسيا و اقيانوسيه

 0.5 6.7- 9698 10668 11404 11698 استراليا

 0.8 9.1 ● 16691 15254 17666 اندونزي 

 - - ● - - - بنگالدش 

 ◊ 2.2- ● 312 318 - پاكستان 

 0.1 3754.4 ● 1546 40 2598 تايلند 

 0.1 2.3 ● 2941 2866 3884 چين 

 - - ● - - - تايپه چين 

 0.1 12.9- 1318 1503 1721 1608 زالندنو 

 - - - - - - ژاپن

 ◊ 0.7- ● 736 739 94 سنگاپور 

 ◊ 5.4- ● 732 772 787 فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 - - ● - - - كره شمالي 

 0.7 3.0 ● 16056 15544 16388 مالزي

 0.3 25.6- ● 6848 9181 15147 ويتنام

 - - ● - - - هند 

 0.5 9.8- ● 11787 13037 15839 ساير 

 3.2 1.8- 11016(1) 69820 70876 85709 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 4.5 ● 2196552 2096901 2145593 جهان  جمع 

 OECD  335680 320533 353967 388909 10.1 16.1 كشورهاي

 OECD 1809913 1776368 1842585 ● 3.4 83.9كشورهاي غير 

 1.7 1.3- ● 36137 36519 59477 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                                باشد.مي OECDكشورهاي نفت خام  صادرات( تنها شامل جمع 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                   باشند. مقادير در دسترس نمي 
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  2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي فرآوردهواردا  ( : 2-16جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 5.5 0.5- 70077 71959 72103 105390 اياالت متحده آمريكا

 1.0 6.6 13221 12933 12104 13140 كانادا 

 3.2 23.3 46335 41365 33449 23723 مكزيك

 9.7 7.0 129633(1) 126257 117656 142253 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.5 12.9 ● 6508 5747 948 آرژانتين 

 0.4 16.2- ● 5632 6706 3800 اكوادور

 1.7 3.6 27155 22069 21247 13899 برزيل

 0.3 21.7 ● 3832 3140 1257 پرو

 0.6 11.9 7863 8097 7215 7288 شيلي 

 0.4 72.5 ● 4698 2716 296 كلمبيا 

 0.1 29.6 ● 1313 1010 12 ونزوئال

 3.4 4.6 ● 43867 41822 36195 ساير

 7.4 6.9 35018 96016 89603 63695 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 ◊ 17.1 ● 330 281 76 آذربايجان 

 3.0 3.3 40954 38688 37350 28618 آلمان

 0.5 9.6 6399 6299 5731 6637 اتريش

 - - ● - - - ازبكستان 

 1.4 13.3 19499 18297 16098 30632 اسپانيا

 0.1 7.1 1858 1824 1698 1451 استوني

 0.1 5.7 1879 1754 1655 1252 اسلواكي 

 2.7 8.6 33177 34843 32008 25089 انگلستان 

 0.7 15.8 ● 8936 7696 4907 اوكراين

 1.1 20.7 15521 14277 11794 12432 ايتاليا

 0.4 5.3 6026 5682 5383 6300 ايرلند 

 1.9 2.8 26977 24964 24223 19511 بلژيك 

 0.2 2.2- ● 2241 2285 1699 بلغارستان 

 0.2 5.3 2743 2684 2543 3562 پرتغال 
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 ... ادامه  2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي واردا  فرآورده( : 2-16جدول )
 ار تن()هز

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 0.8 ● 950 940 519 تاجيكستان 

 - - ● - - - تركمنستان 

 1.9 5.5 26417 24669 23315 13848 تركيه 

 0.4 23.5 3753 4767 3850 3249 جمهوري چك 

 0.7 4.1- 5412 9260 9627 6025 دانمارك 

 0.1 112.0 ● 1422 669 1283 (روسيه سفيدبالروس )

 0.1 39.0- ● 1254 2050 37 روسيه 

 0.2 0.9- ● 2449 2464 1374 روماني

 0.8 37.3 9301 10262 7456 7273 سوئد 

 0.6 2.5- 7673 7710 7890 6964 سوئيس 

 3.0 4.7- 40242 38892 40714 36009 فرانسه 

 0.5 10.4 5841 5919 5347 4729 فنالند 

 0.1 16.7- ● 1331 1593 1349 قرقيزستان 

 0.1 7.7 ● 1886 1746 2498 قزاقستان 

 0.6 36.6 8856 7260 5302 6558 لهستان 

 0.2 0.4 2725 2595 2577 2827 لوكزامبورگ 

 0.1 22.3- ● 1574 2021 703 ليتواني 

 0.2 7.8 3646 2855 2641 2310 مجارستان 

 0.5 15.8 6104 6180 5324 4123 نروژ 

 7.2 2.1- 92328 93209 94909 66364 هلند

 0.3 2.8- 4386 4403 4519 5301 يونان 

 2.1 5.8 8298 27680 26095 23053 ساير 

 32.0 4.1 380015(1) 417346 399794 338562 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.4 10.4- ● 18207 20261 16685 امارات متحده عربي

 2.2 4.3- ● 28314 29516 7096 عربستان سعودي

 ◊ 25.2 ● 59 47 1696 عمان 

 ◊ 10.5- ● 540 602 201 قطر

 - - ● - - - كويت 

 2.7 11.2 1859 35726 32047 33202 ساير

 6.4 0.2 1859(1) 82846 82473 58880 جمع خاورميانه
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 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي ر جهان در سالدهاي نفتي واردا  فرآورده( : 2-16جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 0.6 23.5- ● 7270 9474 7688 آفريقاي جنوبي 

 0.3 10.3- ● 3573 3971 538 الجزاير

 0.5 2.6 ● 6687 6499 1681 ليبي

 1.2 0.7- ● 15646 15708 3762 صر م

 1.0 20.0 ● 12524 10410 5056 مراكش 

 1.4 14.5 ● 18786 16368 7148 نيجريه 

 3.9 0.1 ● 50573 50376 27467 ساير 

 8.8 1.7 ● 115059 112806 53340 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 2.0 17.6 27814 26620 22580 10820 استراليا

 1.7 12.2- ● 21950 24944 19677 نزي اندو

 0.3 2.0- ● 3970 4039 2540 بنگالدش 

 1.2 7.1 ● 14950 13923 9048 پاكستان 

 0.5 20.0 ● 6518 5416 818 تايلند 

 4.1 1.8 ● 53844 52762 42205 چين 

 1.3 0.4- ● 17405 17422 14618 تايپه چين 

 0.2 21.8 2610 2584 2116 2401 زالندنو 

 3.0 8.9- 42900 39351 43097 43114 ژاپن

 9.4 5.5 ● 122040 115387 63391 سنگاپور 

 0.8 9.7 ● 10619 9657 5561 فيليپين 

 3.0 7.0 37399 38629 35995 23101 كره جنوبي 

 ◊ 15.6 ● 511 441 416 كره شمالي 

 1.1 7.2 ● 14779 13751 8148 مالزي

 1.3 25.7 ● 16979 13467 14523 ويتنام

 2.7 19.9 ● 35415 29454 22804 هند 

 3.0 8.6 ● 39589 36351 27240 ساير 

 35.7 5.4 110723(1) 465753 440802 310425 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 4.6 ● 1303277 1243134 967155 جهان  جمع 

 OECD  539608 589896 618943 630093 4.6 47.5 كشورهاي

 OECD 427547 653238 684334 ● 4.5 52.5كشورهاي غير 

 26.8 3.7 ● 349266 335861 291056 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                                باشد.مي OECDكشورهاي ام نفت خواردات جمع ( تنها شامل 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                   باشند. مقادير در دسترس نمي 
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 2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي ردهصادرا  فرآو( : 2-17جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 13.6 8.3 213211 189227 174319 71503 اياالت متحده آمريكا

 1.5 6.4- 23400 20841 22211 21308 كانادا 

 0.7 4.5- 8055 9405 9821 5661 مكزيك

 15.8 6.1 244666(1) 219473 206351 98472 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.1 9.5- ● 1437 1584 6437 آرژانتين 

 0.2 84.1 ● 2609 1413 3191 اكوادور

 0.4 6.7- 5976 5818 6216 9946 برزيل

 0.3 35.9 ● 3899 2861 2594 پرو

 ◊ 5.4- 432 463 488 1148 شيلي 

 0.3 40.8 ● 3493 2474 2779 كلمبيا 

 1.2 6.8- ● 16051 17168 27596 ونزوئال

 1.1 11.0- ● 15571 17451 28265 ساير

 3.6 0.9- 6408 49341 49655 81956 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 25.8- ● 1734 2330 3205 آذربايجان 

 1.6 2.0 23246 22623 22121 28061 آلمان

 0.2 3.2- 2484 2498 2574 2012 اتريش

 ◊ 8.4- ● 170 185 271 ازبكستان 

 1.6 5.2 23532 21703 20565 10714 اسپانيا

 ◊ 35.7 524 505 371 13 استوني

 0.3 6.6- 4001 4089 4368 3769 اسلواكي 

 1.8 6.3 23116 24314 22815 29865 انگلستان 

 ◊ 72.6- ● 25 91 4377 اوكراين

 2.0 3.7 30459 27718 26656 29322 ايتاليا

 0.1 8.0- 1859 1634 1772 1251 ايرلند 

 1.9 3.6 30740 26071 25086 20910 بلژيك 

 0.3 2.4 ● 4568 4448 3828 بلغارستان 

 0.5 2.3- 6743 6519 6653 2515 پرتغال 
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 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي صادرا  فرآورده( : 2-17جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

 - - ● - - 18 تاجيكستان 

 0.2 0.3- ● 2554 2554 2444 تركمنستان 

 0.4 18.8- 6281 5840 7170 6079 تركيه 

 0.2 9.6- 2356 2157 2380 1003 جمهوري چك 

 0.6 0.6- 6267 8599 8626 4559 دانمارك 

 1.0 21.4- ● 13637 17310 14428 (روسيه سفيدبالروس )

 7.7 10.6- ● 107153 119566 95539 روسيه 

 0.4 8.3 ● 5070 4668 4372 روماني

 1.1 10.8 16815 15457 13908 9903 سوئد 

 ◊ 8.5 383 469 431 549 سوئيس 

 1.5 3.0- 20026 20384 20950 26029 فرانسه 

 0.6 31.6 8599 8927 6764 6218 فنالند 

 ◊ 38.0- ● 64 103 445 قرقيزستان 

 0.3 8.0- ● 4001 4337 4164 قزاقستان 

 0.5 13.8- 5106 7125 8247 3118 لهستان 

 ◊ 0.3- 6 6 6 10 لوكزامبورگ 

 0.6 2.1 ● 8478 8277 3719 ليتواني 

 0.2 4.6 3167 2861 2729 2697 مجارستان 

 1.3 1.5- 20153 17975 18192 16195 نروژ 

 8.1 1.6 112452 112153 110135 75128 هلند

 1.3 11.6 18933 18060 16144 6298 يونان 

 0.5 2.5- 2678 6433 6578 3214 ساير 

 36.8 1.7- 369926(1) 511574 519110 426242 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 3.1 26.0 ● 42422 33578 13435 امارات متحده عربي

 6.5 22.2 ● 90305 73726 54194 عربستان سعودي

 0.1 3.0- ● 1400 1439 699 عمان 

 1.4 1.2- ● 19144 19333 6571 قطر

 2.2 10.6- ● 30185 33659 33427 كويت 

 2.8 6.6- 5440 38221 40805 32621 ساير

 16.0 9.1 5440(1) 221677 202540 140947 جمع خاورميانه
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 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي در جهان در سالهاي نفتي صادرا  فرآورده( : 2-17جدول )
 )هزار تن(

 2217 2216 2215 2227 نام كشور
 2216/ 2215تغييرا  

 )درصد(

 2216سهم در كل 

 )درصد(

       آفريقا

 0.3 3.1- ● 4217 4338 2985 ي جنوبي آفريقا

 1.7 2.5- ● 23346 23891 17294 الجزاير

 0.1 7.8- ● 980 1060 8242 ليبي

 0.1 13.0- ● 2001 2293 5750 مصر 

 ◊ 97.3- ● 12 437 1233 مراكش 

 ◊ 106.9 ● 251 121 1431 نيجريه 

 0.5 13.0 ● 6614 5837 7555 ساير 

 2.7 1.7- ● 37421 37977 44490 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.1 5.2- 1970 1622 1706 2937 استراليا

 0.3 6.0- ● 4052 4297 5685 اندونزي 

 ◊ 149.3 ● 100 40 123 بنگالدش 

 0.1 21.8 ● 1071 877 1337 پاكستان 

 0.8 19.5- ● 10981 13602 6437 تايلند 

 3.8 29.4 ● 53044 40870 18082 چين 

 1.2 2.0 ● 17003 16625 17170 تايپه چين 

 ◊ 1.3- 112 186 188 120 زالندنو 

 1.3 0.2 17087 17969 17885 14263 ژاپن

 6.9 7.6 ● 96047 89023 69698 سنگاپور 

 0.1 7.7- ● 1165 1259 1775 فيليپين 

 4.5 1.9 64488 61910 60588 38253 كره جنوبي 

 - - ● - - - كره شمالي 

 0.9 18.9 ● 11992 10061 7564 الزيم

 0.2 151.2 ● 3045 1209 955 ويتنام

 4.8 7.9 ● 66788 61736 40751 هند 

 0.2 11.9- ● 2951 3339 4170 ساير 

 25.2 7.9 83657(1) 349926 323305 229320 جمع آسيا و اقيانوسيه

 100.0 3.5 ● 1389412 1338938 1021427 جهان  جمع 

 OECD  445331 644665 667812 704121 3.3 48.1 كشورهاي

 OECD 576096 694273 721600 ● 3.7 51.9كشورهاي غير 

 25.7 3.0 ● 356735 345337 277905 كشور اتحاديه اروپا  82

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

                                                                باشد.مي OECDكشورهاي نفت خام  صادراتجمع ( تنها شامل 1

  باشند. مي 15/1مقادير كمتر از                                                                                   باشند. مقادير در دسترس نمي 
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نمودار )4-2( : سهم مناطق مختلف جهان در توليد نفت
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نمودار )5-2( : سهم مناطق مختلف جهان در صادرا  و واردا  نفت خام در سال 2016
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نمودار )6-2( : سهم مصرف نهايي فرآورده هاي نفتي به تفكيك مناطق
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  1972-2217هاي اي توليد )اسپا ( طي سال( : قيمت فروش تك م موله نفت خام در بازارهاي منطقه2-18جدول )
  شکه()دالر به ازاء هر ب 

 سال
نفت سبك 

 (1)دوبي
 (2)برنت

نفت سبك 

 نيجريه

نفت متوسط 

(3)تگزاس غربي
 

 سبد نفتي اوپك
نفت خام 

 سبك ايران

نفت خام 

 سنگين ايران

2778 1.9 - - - ● ● ● 
2771 2.8 - - - ● ● ● 
2774 10.4 - - - ● ● ● 
2775 10.7 - - - ● ● ● 
2771 11.6 12.8 12.9 12.2 ● ● ● 
2777 12.4 13.9 14.2 14.2 ● ● ● 
2772 13.0 14.0 13.7 14.6 ● ● ● 
2777 29.8 31.6 29.3 25.1 ● ● ● 
2721 35.7 36.8 37.0 38.0 36.2 35.2 34.5 
2722 34.3 35.9 36.2 36.1 34.9 33.2 31.6 
2728 31.8 33.0 33.3 33.7 32.4 30.3 28.7 
2721 28.8 29.6 29.5 30.3 29.0 28.2 27.2 
2724 28.1 28.8 28.1 29.4 28.2 26.8 26.2 
2725 27.5 27.6 27.8 28.0 27.0 26.0 25.6 
2721 13.1 14.4 14.5 15.1 13.5 13.5 13.0 
2727 17.0 18.4 18.4 19.2 17.7 17.0 16.6 
2722 13.3 14.9 15.0 16.0 14.2 13.3 12.9 
2727 15.6 18.2 18.3 19.7 17.3 16.0 15.5 
2771 20.5 23.7 23.9 24.5 22.3 20.6 19.9 
2772 16.6 20.0 20.1 21.5 18.6 17.4 16.3 
2778 17.2 19.3 19.6 20.6 18.4 17.8 16.7 
2771 14.9 17.0 17.4 18.5 16.3 15.1 14.1 
2774 14.7 15.8 16.3 17.2 15.5 14.8 14.6 
2775 16.1 17.0 17.3 18.4 16.9 16.2 16.3 
2771 18.5 20.7 21.2 22.2 20.3 19.0 18.5 
2777 18.2 19.1 19.3 20.6 18.7 18.2 18.0 
2772 12.2 12.7 12.6 14.4 12.3 12.0 11.5 
2777 17.3 18.0 18.0 19.3 17.5 17.3 16.9 
8111 26.2 28.5 28.4 30.4 27.6 26.8 26.0 
8112 22.8 24.4 24.2 25.9 23.1 22.9 21.7 
8118 23.7 25.0 25.0 26.2 24.4 23.5 23.1 
8111 26.8 28.8 28.7 31.1 28.1 26.9 26.3 
8114 33.6 38.3 38.1 41.5 36.1 34.6 33.1 
8115 49.4 54.5 55.7 56.6 50.6 50.7 48.0 
8111 61.5 65.1 67.1 66.0 61.1 61.1 59.3 
8117 68.2 72.4 74.5 72.2 69.1 69.3 67.1 
8112 94.3 97.3 101.4 100.1 94.5 94.7 91.5 
8117 61.4 61.7 63.4 61.9 61.1 61.3 60.6 
8121 78.1 79.5 81.1 79.5 77.5 78.2 76.7 
8122 106.2 111.3 113.7 95.0 107.5 108.3 106.1 
8128 109.1 111.7 114.2 94.1 109.5 109.8 109.1 
8121 105.5 108.7 112.0 98.0 105.9 107.2 105.7 
8124 97.1 99.0 101.4 93.3 96.3 97.3 96.2 
8125 51.2 52.4 54.4 48.7 49.5 51.4 48.8 
8121 41.2 43.7 44.5 43.3 40.8 41.7 39.6 
8127 53.1 54.2 54.3 50.8 52.4 52.4 51.7 

.BP Amoco Statistical Review of World Energy                                                                                                                        : مأخذ

 مربوط به نفت سبك دوبي است. 1756-2117مربوط به نفت سبك عربي و ارقام سالهاي  1772-55هاي ( ارقام سال1
 به نفت برنت است. مربوط1754-2117مربوط به نفت فورتيز و ارقام سالهاي  1776-53هاي ( ارقام سال2
 است.در تگزاس غربي هاي اسپات مربوط به قيمت1754-2117و ارقام سالهاي در تگزاس غربي هاي فروش  مربوط به قيمت 1776-53هاي ( ارقام سال3

  د.باشن مقادير در دسترس نمي   
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 )دالر / ليتر(        2217در سال برخي از كشورهاي جهان ( : قيمت و درصد ماليا   بنزين موتور و نفت گاز در 2-19جدول )

ام كشورن

 نفت گاز بنزين موتور

 غيرتجاري تجاري سوپر بدون سرب سرب م مولي بدون 

 قيمت
ماليا  

 )درصد(
 قيمت

 ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(

         آمريكاي شمالي 

 21.43 0.70 21.43 0.70 21.13 0.71 23.44 0.64 اياالت متحده آمريكا 
 30.59 0.85 11.76 0.68 31.63 0.98 35.23 0.88 كانادا 

 13.48 0.89 - 0.76 13.83 0.94 14.29 0.84 مكزيك 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 28.00 0.75 ● ● 49.12 1.14 48.62 1.09 شيلي 

         اروپا  و اورآسيا

 55.64 1.33 47.32 1.12 63.23 1.55 ▲ ▲ آلمان
 53.60 1.25 44.23 1.04 58.65 1.33 59.09 1.32 اتريش

 50.81 1.24 39.81 1.03 55.47 1.37 ▲ ▲ اسپانيا 
 49.62 1.33 40.00 1.10 52.24 1.34 ● ●   استوني

 48.84 1.29 37.96 1.08 55.78 1.47 ● ● اسلواكي
 60.90 1.33 52.29 1.09 63.64 1.43 ● ● اسلوواني
 64.52 1.55 58.14 1.29 66.23 1.51 ▲ ▲ انگلستان 

 62.82 1.56 54.69 1.28 65.70 1.72 ▲ ▲ ايتاليا 
 58.57 1.40 49.12 1.14 62.99 1.54 ▲ ▲ ايرلند
 ● ● ● ● ● ● ● ● ايسلند

 56.67 1.50 47.58 1.24 60.25 1.61 ▲ ▲ بلژيك 
 56.43 1.40 51.97 1.27 63.03 1.65 ▲ ▲ پرتغال 

 53.49 1.29 53.49 1.29 59.59 1.46 ▲ ▲ تركيه
 54.76 1.26 45.19 1.04 59.23 1.30 ● ● جمهوري چك

 54.29 1.40 41.96 1.12 60.95 1.69 60.95 1.69 دانمارك 
 58.68 1.67 48.87 1.33 64.42 1.63 ▲ ▲ سوئد 

 56.52 1.61 62.70 1.26 57.52 1.53 ▲ ▲ سوئيس 
 61.15 1.39 53.45 1.16 64.52 1.55 ▲ ▲ فرانسه 
 60.27 1.46 50.85 1.18 67.27 1.65 ▲ ▲ فنالند 
 50.85 1.18 39.80 0.98 56.15 1.30 ● ● التويا

 48.21 1.12 39.58 0.96 54.20 1.31 ● ● لوكزامبورگ 
 52.14 1.17 41.05 0.95 55.37 1.21 ▲ ▲ لهستان 

 53.08 1.30 41.18 1.02 55.81 1.29 ▲ ▲ مجارستان 
 57.06 1.63 34.62 1.30 62.71 1.77 ▲ ▲ نروژ 
 57.97 1.38 49.12 1.14 67.43 1.75 ▲ ▲ هلند 

 52.48 1.41 40.35 1.14 66.27 1.69 ▲ ▲ يونان 

         خاورميانه 

 62.13 1.69 ○ ○ 64.12 1.70 ▲ ▲ فلسطين اشغالي 

         آسيا و اقيانوسيه 

 40.40 0.99 ● ● 37.96 1.08 40.40 0.99 استراليا 
 13.10 0.84 - 0.56 44.08 1.52 48.51 1.34 زالندنو 

 36.00 1.00 40.23 0.87 ● ● 49.58 1.19 ژاپن 
 50.44 1.13 ● ● 52.17 1.61 59.09 1.32 كره جنوبي 

 ● OECD   0.75 ● 0.90 ● 0.97 ● 1.11 كشورهاي 
 ● 1.38 ● 1.17 ● 1.54 ● ● اروپايي   OECDكشورهاي 

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

            ارائه شده است. 3هاي مربوطه در پيوست  مالحظات: ضريب تبديل و ارزش حرارتي

  باشند. مقادير محرمانه مي                                   كاربرد ندارد.ور در كشور مذك                                         باشند. مقادير در دسترس نمي      
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 2217در سال  جهان كشورهايبرخي از ( : قيمت و درصد ماليا   نفت كوره سنگين و سبك در 2-22جدول )

نام كشور

 نفت كوره سبك )دالر / هزار ليتر( نفت كوره سنگين )دالر / تن(

 خانگي صن ت نيروگاه صن ت

 قيمت
ماليا  

 )درصد(
 قيمت

 ماليا 

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(
 قيمت

ماليا  

 )درصد(

         آمريكاي شمالي 

 4.7 694.7 4.9 422.6 3.8 459.2 4.9 359.9 اياالت متحده آمريكا 

 10.1 752.5 8.5 525.1 ● ● 8.5 360.0 كانادا 

 ▲ ▲ - 353.6 - 266.0 - 256.9 مكزيك 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 15.8 855.8 ● ● ● ● ● ● شيلي 

         اروپا و اورآسيا 

 26.7 642.8 13.6 507.8 ○ ○ ● ● آلمان

 32.6 773.4 18.5 664.8 3.9 220.7 ▲ ▲ اتريش

 31.0 737.9 16.5 609.8 ● ● ● ● اسپانيا 

 32.3 801.5 18.7 667.9 ● ● ● ● استوني

 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لواكي اس

 47.0 910.5 35.3 746.3 ● ● ▲ ▲ اسلوواني

 26.8 649.8 23.2 617.9 36.5 383.5 ▲ ▲ انگلستان 

 52.6 1316.7 42.1 1079.3 ● ○ ● ● ايتاليا 

 31.3 710.7 22.0 626.2 ● ● 14.6 785.4 ايرلند

 ● ● ● ● ● ● ● ● ايسلند

 20.7 638.5 4.0 527.7 ▲ ▲ ▲ ▲ بلژيك 

 51.6 1187.1 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ پرتغال 

 44.5 1066.8 ● ● 25.3 609.5 25.3 609.5 تركيه

 31.7 731.1 5.4 527.9 ○ ○ ○ ○ جمهوري چك

 48.5 1302.9 9.5 742.2 ● ● ● ● دانمارك 

 ● ● 41.2 807.4 ● ● ▲ ▲ سوئد 

 36.1 801.5 33.3 692.1 ● ● ▲ ▲ سوئيس 

 32.7 832.6 21.2 633.6 ● ● ● ● فرانسه 

 45.4 991.1 32.3 799.2 ● ● ● ● فنالند 

 24.1 767.3 8.2 634.2 ● ● ● ● التويا

 14.1 606.7 4.4 544.6 ● ● ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 26.6 772.8 9.9 623.0 4.5 374.6 5.1 334.9 لهستان 

 ▲ ▲ ● ● ▲ ▲ ● ● مجارستان 

 48.0 1210.1 35.0 968.1 ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ 

 66.3 1137.1 59.3 939.8 ● ● ▲ ▲ هلند 

 51.6 979.4 40.0 789.8 ● ● ● ● يونان 

         خاورميانه

 63.4 1646.4 ● ○ ▲ ▲ ○ ○ فلسطين اشغالي

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ● ● - 484.7 ○ ○ - 413.8 زالندنو 

 11.0 695.8 11.6 601.2 ● ● ● ● ژاپن 

 17.6 754.5 ▲ ▲ ● ● 13.1 462.9 بي كره جنو

 ● OECD   ● ● ● ● 519.0 ● 736.8 كشورهاي 
 ● 761.7 ● 680.7 ● ● ● ● اروپايي   OECDكشورهاي 

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند. مقادير محرمانه مي                                    كاربرد ندارد.در كشور مذكور                                         باشند. مقادير در دسترس نمي      
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 هانهاي نفتي در برخي از كشورهاي ج( : شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي فرآورده2-21جدول )

  2217و  2216، 2227هاي  طي سال

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2217 2216 2227 سال پايه 2217 2216 2227 سال پايه

 آمريكاي شمالي 

 212.4 188.1 239.0 100=84-1982 174.4 143.8 214.2 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 164.4 146.8 148.1 100=2002 108.7 95.9 97.9 100=2010 كانادا 

 162.7 140.7 ● دسامبر 6186=811 119.8 85.1 59.7 100=2012ژوئن مكزيك

         مركزي و جنوبي  آمريكاي

 91.6 86.9 ● 100=2013 ● ● ● - شيلي

         اروپا  و  اورآسيا 

 96.1 89.8 98.6 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 98.3 91.5 91.9 100=2015 ● ● ● - اتريش

 99.2 92.2 84.5 100=2015 ● ● ● - اسپانيا 

 109.0 96.2 81.3 100=2015 ● ● ● - استوني

 100.0 93.0 100.7 100=2015 ● ● ● - اسلواكي 

 99.3 91.6 80.5 100=2015 ● ● ● - اسلوواني 

 100.8 93.1 80.9 100=2010 95.7 85.0 78.5 100=2010 انگلستان 

 100.1 93.7 84.0 100=2015 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 209.0 194.3 178.9 100=1995 102.6 94.9 83.9 100=2015 ايرلند

 94.7 92.6 57.5 100=2015 ● ● ● - ايسلند 

 81.4 72.0 76.0 100=2013 95.0 79.5 84.6 100=2010 بلژيك 

 105.8 97.8 76.8 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 121.6 100.8 65.5 100=2015 490.8 325.4 202.7 100=2003 تركيه

 97.3 91.3 93.6 100=2015 ● ● ● - جمهوري چك

 99.3 94.0 87.8 100=2015 114.1 98.4 81.8 100=2000 دانمارك 

 213.8 196.8 176.3 100=2000 ● ● 155.3 100=2000 سوئد 

 171.7 157.8 187.3 100=1995 184.2 153.1 258.0 100=1995 سوئيس 

 104.5 94.7 92.0 100=2015 89.9 74.9 95.7 100=2010 فرانسه

 436.8 397.4 302.1 100=1990 338.5 312.8 261.9 100=1990 فنالند

 99.9 92.3 82.3 100=2015 ● ● ● - التويا 

 97.5 89.6 91.7 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ

 145.2 135.6 129.8 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 758.0 708.3 550.2 100=1995 ● ● ● - تان مجارس

 103.5 96.6 81.6 100=2015 184.6 151.2 137.0 100=2000 نروژ 

 122.6 115.8 126.6 100=2000 167.1 141.1 153.3 100=2000 هلند 

 161.8 144.5 104.3 100=2009 84.6 69.4 80.1 100=2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 91.5 82.9 86.4 100=12-2011 ● ● ● - استراليا 

 4Q2010=100 90.6 64.4 75.3 2Q2017=100 82.1 94.7 101.1 زالندنو 

 97.2 88.4 95.3 100=2015 97.9 83.4 104.9 100=2015 ژاپن 

 99.2 92.1 98.5 100=2015 75.0 63.4 78.4 100=2010 كره جنوبي 

.IEA, International Energy Agency,Online Data Services.www.iea.org                                                      مأخذ:

  باشند.    مقادير در دسترس نمي 
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  2217هاي نفتي در سال  نهايي فرآوردهكنندگان ( : شاخص قيمت اسمي و واق ي مصرف 2-22جدول )
 ( 333=3333سال ) 

 نام كشور
اخص واق يش شاخص اسمي

 صن ت و خانگي صن ت خانگي صن ت و خانگي صن ت خانگي

 آمريكاي شمالي 
 78.4 81.4 77.3 87.0 87.3 86.9 اياالت متحده آمريكا 

 96.9 91.8 98.8 108.9 104.3 110.6 كانادا

 144.2 129.6 148.7 190.4 180.2 193.6 مكزيك

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 92.6 ● 92.6 116.1 ● 116.1 شيلي 

       اروپا  و اورآسيا

 88.8 90.3 87.1 95.4 95.7 95.2 آلمان

 96.4 102.8 85.1 105.0 109.6 97.0 اتريش

 92.7 91.8 95.0 99.9 98.8 102.9 اسپانيا 

 94.9 96.5 92.5 106.1 105.6 106.8 استوني

 99.3 101.8 95.1 102.0 100.7 104.2 اسلواكي 

 96.1 94.6 99.0 102.7 100.9 106.3 ووانياسل

 88.6 89.4 87.5 99.3 98.5 100.6 انگلستان 

 104.0 105.3 101.8 110.9 111.1 110.7 ايتاليا 

 95.3 94.1 97.6 101.6 101.2 102.6 ايرلند

 81.9 ● 81.9 99.9 ● 99.9 ايسلند

 95.7 102.5 83.6 104.5 110.0 94.6 بلژيك 

 103.8 106.1 98.1 107.0 107.0 107.1 پرتغال 

 83.7 83.9 82.9 152.3 153.4 145.0 تركيه

 89.4 91.3 85.8 95.2 95.2 95.1 جمهوري چك

 94.4 93.8 94.9 102.7 102.2 103.1 دانمارك 

 107.4 112.6 100.6 112.9 117.4 107.2 سوئد 

 93.3 92.6 93.8 89.4 85.2 92.2 سوئيس 

 101.5 103.7 96.1 105.7 106.9 102.7 فرانسه 

 100.7 106.5 94.0 108.8 113.4 103.4 فنالند 

 89.0 87.0 94.2 99.5 97.5 104.4 التويا

 90.9 91.9 87.9 98.1 98.1 98.0 لوكزامبورگ 

 94.1 95.2 92.1 102.4 103.1 100.9 لهستان 

 94.8 97.2 91.5 107.5 109.5 104.8 مجارستان 

 99.9 99.3 101.3 115.7 115.5 116.1 نروژ 

 95.6 98.5 93.0 103.5 103.6 103.3 هلند 

 104.4 100.7 106.2 104.5 98.9 107.3  يونان

       خاورميانه 

 87.2 ● 87.2 92.8 ● 92.8 فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 88.8 89.4 88.3 100.8 98.6 102.2 استراليا 

 89.1 74.4 96.4 98.1 80.9 106.6 زالندنو 

 98.8 103.8 96.8 101.3 103.2 100.6 ژاپن 

 83.3 88.6 76.5 86.3 86.1 86.4 كره جنوبي

 OECD 98.3 102.2 99.9 86.8 92.6 89.2كشورهاي 

 ,www.iea.org IEA, International Energy Agency, Online Data Services.         مأخذ:                                                         

  باشند. مقادير در دسترس نمي                               
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نمودار )7-2( : قيمت سبد نفتي اوپك طي سال هاي 1980-2017
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نمودار )8-2( : قيمت ماهانه سبد نفتي اوپك در سال هاي 2016 و 2017
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نمودار )9-2( : قيمت فروش اسپا  نفت خام  طي سال هاي 1987-2017
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 گازطبيعي تثبيت شده ذخایر   -

 توليد گازطبيعي    -

 صادرات گازطبيعي واردات و   -

  LNGهاي صادراتي و وارداتي  تجارت، پایانه  -

  ، خودمصرفي بخش انرژي و تلفات توزیعلخش تبدیمصرف گازطبيعي در ب  -

 هاي مختلفدر بخشمصرف نهایي گازطبيعي کشورهاي جهان   -

 در برخي کشورهاظرفيت ذخيره سازي گازطبيعي   -

 و گازطبيعي  LNGقيمت   -

    OECDقيمت و درصد ماليات گازطبيعي در کشورهاي  -

 توسط برخي از کشورهاقيمت وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله   -

 توسط برخي از کشورهاوارداتي  LNGقيمت   -

 شاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي گازطبيعي   -

 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي   -
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 3217و  3216، 3227های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 نام كشور
 3227در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3216در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3217در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 (1) به توليد

       اليآمريكای شم

 11.9 4.5 8.7 308.5 8.7 6.4 اياالت متحده آمريكا

 10.7 1.0 1.9 66.5 2.0 1.6 كانادا 

 4.8 0.1 0.2 6.9 0.2 0.4 مكزيك

 11.4 5.6 10.8 381.9 10.9 8.4 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 8.8 0.2 0.3 11.6 0.3 0.4 آرژانتين

 13.8 0.2 0.4 13.5 0.4 0.4 برزيل

 33.7 0.2 0.4 15.5 0.4 0.3 پرو

 10.8 0.1 0.1 3.9 0.1 0.1 كلمبيا

 170.2 3.3 6.4 225.0 6.4 5.4 ونزوئال

 15.8 0.2 0.3 9.6 0.3 0.7 بوليوی 

 8.8 0.2 0.3 11.4 0.4 0.5 ساير

 45.9 4.3 8.2 290.3 8.3 7.8 آمريكای مركزی و جنوبي جمع

       اروپا و اورآسيا 

 74.4 0.7 1.3 46.6 1.3 1.0 آذربايجان

 5.1 ◊ ◊ 1.1 ◊ 0.1 آلمان

 22.7 0.6 1.2 42.7 1.2 1.3 ازبكستان

 4.4 0.1 0.2 6.5 0.2 0.3 انگلستان

 54.0 0.6 1.1 37.1 1.1 0.8 اوكراين

 8.1 ◊ ◊ 1.5 ◊ 0.1 ايتاليا

 10.1 19.5 688.1 19.5 2.6 تركمنستان
(2) 

 2.7 ◊ ◊ 0.5 ◊ 0.1 دانمارك

 55.0 18.1 35.0 1234.9 34.8 33.9 روسيه

 9.9 0.1 0.1 3.6 0.1 0.6 روماني

 42.2 0.6 1.1 40.4 1.1 1.5 قزاقستان

 16.6 0.1 0.1 2.4 0.1 0.1 لهستان

 13.9 0.9 1.7 60.6 1.8 2.3 نروژ

 17.9 0.4 0.7 23.1 0.7 1.2 هلند 

 14.5 0.1 0.1 6.3 0.1 0.2 ساير 

 58.8 32.1 62.2 2195.6 62.0 46.2 اورآسيا جمع اروپا و 
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 ... ادامه3217و  3216، 3227های طي سالذخاير تثبيت شده گازطبيعي  : (3-32جدول )

 نام كشور
 3227در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3216در پايان سال 

 )تريليون مترمكعب(

 3217در پايان سال 

 تريليون

 فوت مكعب

تريليون 

 مترمكعب

 سهم در كل
 )درصد(

نسبت ذخاير 

 (1)به توليد

       خاورميانه

 98.2 3.1 5.9 209.7 5.9 6.3 امارات متحده عربي

 72.1 4.1 8.0 283.8 8.0 6.9 عربستان سعودی

 20.6 0.4 0.7 23.5 0.7 0.9 عمان

 12.9 24.9 879.9 24.9 26.4 قطر
(2) 

 97.6 0.9 1.7 59.9 1.7 1.7  كويت

 19.7 38.0 1337.6 37.7 31.4 ساير 
(2) 

 (2) 40.9 79.2 2794.4 78.9 73.7 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 47.5 2.2 4.3 153.1 4.3 4.3 الجزاير

 0.7 1.4 50.5 1.4 1.5 ليبي
(2) 

 36.3 0.9 1.8 62.8 1.8 2.0 مصر

 2.7 5.2 183.7 5.2 5.0 نيجريه
(2) 

 41.1 0.6 1.1 37.8 1.1 1.2 ساير

 61.3 7.1 13.8 487.9 13.8 14.0 ع آفريقا جم

       آسيا و اقيانوسيه 

 32.0 1.9 3.6 128.3 3.6 1.8 استراليا 

 42.9 1.5 2.9 102.9 2.9 3.0 اندونزی

 6.7 0.1 0.2 6.3 0.2 0.4 بنگالدش 

 11.0 0.2 0.4 13.4 0.4 0.7 پاكستان 

 5.2 0.1 0.2 7.1 0.2 0.3 تايلند

 36.7 2.8 5.5 193.5 5.5 2.3 چين 

 34.9 1.4 2.7 96.6 2.7 2.4 مالزی

 68.3 0.3 0.6 22.8 0.6 0.5 ويتنام 

 43.6 0.6 1.2 43.8 1.2 1.0 هند

 33.0 1.0 2.0 67.1 2.0 1.1 ساير 

 31.8 10.0 19.3 681.8 19.3 13.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 52.6 100.0 193.5 6831.7 193.1 163.5 جهان  جمع

 OECD  14.7 17.7 628.9 17.8 9.2 13.6 هایكشور

 OECD 148.9 175.4 6202.8 175.6 90.8 74.2كشورهای غير 

 10.0 0.6 1.2 41.7 1.2 2.6 كشور اتحاديه اروپا 82

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                                مأخذ:
 برآورد شده است.  BPاز تقسیم میزان ذخایر به میزان تولید گازطبیعی براساس آمار منتشره از سوی محاسبه این نسبت  ( 1
 د.نباش می 10/1كمتر از ادیر مق                                                     سال است. 111نسبت ذخایر به تولید بیش از   ( 2
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  3215-3217 و 3227های طي سال ن( : توليد گازطبيعي در جها3-32جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 20.3 1.0 765.7 760.5 771.9 545.4 اياالت متحده آمريكا

 4.9 6.2 184.9 174.6 166.4 179.7 كانادا 

 0.8 14.7- 30.5 35.8 40.4 50.6 مكزيك

 26.0 1.3 981.1 971.0 978.7 775.7 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 1.2 4.1 44.6 43.0 40.1 46.5 آرژانتين

 ◊ 13.1- 0.7 0.8 0.7 0.5 اكوادور 

 0.7 13.4 26.8 23.7 23.5 10.8 برزيل

 0.4 12.3 16.3 14.6 13.1 2.7 پرو

 ◊ 1.9 1.2 1.2 1.0 1.8 شيلي 

 0.3 0.3 12.9 12.9 14.0 8.3 كلمبيا 

 0.6 1.6- 24.0 24.5 23.0 23.4 ونزوئال

 1.5 0.7 56.7 56.5 61.2 55.7 ساير

 4.9 3.8 183.2 177.0 176.5 149.6 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

        يااروپا و اورآس

 0.5 2.6- 18.2 18.7 19.2 10.8 آذربايجان

 0.2 12.5- 7.9 9.0 8.7 20.4 آلمان 

 ◊ 7.0 1.3 1.2 1.3 1.8 اتريش

 1.5 0.8 56.6 56.3 62.2 65.2 ازبكستان

 ◊ 35.4- ◊ 0.1 0.1 ◊ اسپانيا

 - - - - - - استوني

 ◊ 11.4 0.1 0.1 0.1 0.1 اسلوواكي 

 1.1 0.7 42.4 42.2 41.2 76.5 انگلستان

 0.5 0.3- 19.7 19.8 19.4 20.8 اوكراين

 0.2 4.1- 5.5 5.8 6.8 9.7 ايتاليا

 0.1 15.0 3.5 3.1 0.1 0.4 ايرلند

 - - - - - - بلژيك
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 ... ادامه  3215-3217و  3227های ن طي سال( : توليد گازطبيعي در جها3-32جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

 ◊ 10.9- 0.1 0.1 0.1 0.3 بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 

 ◊ 33.4- ◊ ◊ ◊ ◊ تاجيكستان 

 2.1 0.3 79.8 79.8 83.7 68.9 تركمنستان

 ◊ 5.1- 0.4 0.4 0.4 0.9 تركيه

 ◊ 4.8 0.2 0.2 0.3 0.2 جمهوری چك 

 0.1 7.3 4.9 4.5 4.6 9.3 ركدانما

 ◊ 18.0 0.2 0.2 0.2 0.2 بالروس )روسيه سفيد(

 18.6 8.0 703.8 653.3 636.2 633.4 روسيه

 0.3 14.3 11.2 9.8 11.1 11.6 روماني

 - - - - - - سوئد

 - - - - - - سوئيس 

 ◊ 21.2- ◊ ◊ ◊ 1.0 فرانسه

 - - - - - - فنالند 

 ◊ 0.6 ◊ ◊ ◊ ◊ قرقيزستان 

 1.0 0.9 38.1 37.9 36.1 20.3 قزاقستان

 0.2 2.0- 5.7 5.8 6.0 6.4 لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ

 - - - - - - ليتواني 

 0.1 1.4- 1.8 1.8 1.8 2.6 مجارستان 

 3.4 6.1 127.2 120.3 120.9 91.8 نروژ

 1.2 12.5- 46.3 53.1 55.0 74.4 هلند

 ◊ 5.1- ◊ ◊ ◊ ◊ يونان 

 0.1 7.1- 2.0 2.2 2.4 3.1 ر ساي

 31.1 4.8 1176.9 1125.8 1117.8 1130.0 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.6 1.8 62.0 61.1 60.2 50.3 امارات متحده عربي 

 2.5 4.0 94.2 90.8 87.3 60.7 عربستان سعودی 

 1.0 2.7 36.3 35.5 34.7 26.0 عمان

 4.5 0.4 169.1 168.9 166.8 61.9 قطر

 0.5 0.8- 17.1 17.3 16.9 12.1 كويت

 6.6 6.6 250.7 235.8 221.4 145.3 ساير

 16.6 3.6 629.4 609.4 587.3 356.2 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سال( : توليد گازطبيعي در جها3-32جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

             آفريقا 

 ◊ 0.3 1.1 1.1 1.3 1.8 آفريقای جنوبي 

 2.5 0.0 94.4 94.7 84.0 86.5 الجزاير

 0.2 7.8- 9.1 9.9 11.6 16.5 ليبي

 1.2 23.6 44.8 36.4 38.3 60.0 مصر

 ◊ 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 مراكش 

 1.1 7.0 43.0 40.3 43.7 35.4 نيجريه

 0.6 10.3 22.8 20.7 19.6 11.2 ساير 

 5.7 6.3 215.4 203.2 198.5 211.5 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 2.8 21.5 104.2 86.0 66.9 45.4 استراليا

 2.0 0.8 74.3 74.0 75.0 71.5 اندونزی

 0.7 0.3 27.7 27.7 25.3 15.8 بنگالدش

 1.0 0.3 36.1 36.1 36.4 39.2 پاكستان

 0.8 1.5- 31.8 32.3 33.0 26.0 تايلند

 3.8 3.8 141.7 136.9 134.6 69.2 چين

 ◊ 17.0- 0.2 0.3 0.3 0.4 چين تايپه

 0.1 0.7- 5.1 5.1 4.9 4.4 زالندنو 

 0.1 4.9 3.0 2.8 2.8 4.1 ژاپن

 - - - - - - سنگاپور 

 0.1 0.7- 3.9 4.0 3.5 3.7 فيليپين 

 ◊ 127.3 0.3 0.2 0.2 0.4 كره جنوبي 

 - - - - - - كره شمالي 

 2.0 10.3 74.6 67.8 68.6 64.4 مالزی

 0.3 7.8- 10.5 11.4 11.5 7.2 ويتنام 

 0.8 2.3 31.5 30.9 31.2 31.1 هند

 1.3 4.5 50.2 48.2 47.1 32.9 ساير 

 15.7 5.9 595.2 563.7 541.2 415.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.9 3781.2 3650.0 3600.1 3038.6 جهان جمع 

 OECD  1130.0 1309.8 1323.1 1351.6 2.4 35.8 كشورهای

 OECD 1908.6 2290.3 2326.9 2429.6 4.7 64.3كشورهای غير 

 3.5 4.1- 132.4 138.5 138.9 217.6 كشور اتحاديه اروپا 82

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. می 10/1مقادیر كمتر از                      ارقام كشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.(  1
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 3215-3217و  3227های ن طي سالعي در جهاگازطبيواردات ( : 3-35جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 7.2 1.4 86.0 85.0 76.9 131.1 اياالت متحده آمريكا

 2.0 19.7 24.3 20.4 19.8 12.4 كانادا 

 4.2 16.9 50.4 43.2 36.7 11.4 مكزيك

 13.4 8.4 160.7 148.6 133.4 154.9 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 0.9 0.3 10.4 10.4 11.3 1.7 آرژانتين

 - - - - - - اكوادور 

 0.9 8.3- 10.5 11.5 18.1 10.2 برزيل

 - - - - - - پرو

 0.4 2.6 4.5 4.4 3.7 2.8 شيلي 

 ◊ - ◊ ◊ - - يا كلمب

 - - - - 0.4 0.1 ونزوئال

 0.2 9.5- 2.6 2.9 2.9 1.5 ساير

 2.3 3.8- 28.0 29.2 36.4 16.2 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.2 535.1 1.9 0.3 - - آذربايجان

 10.0 23.1 119.5 97.4 102.5 86.6 آلمان 

 1.2 2.7- 14.0 14.4 11.5 9.9 اتريش

 - - - - - - ازبكستان

 2.9 7.1 34.6 32.4 32.4 36.2 اسپانيا

 ◊ - 0.5 0.5 0.5 1.0 استوني

 0.4 15.2 5.0 4.4 4.5 6.2 اسلوواكي 

 4.0 0.3- 47.9 48.2 45.3 30.9 انگلستان

 1.2 28.1 13.7 10.7 16.2 49.2 اوكراين

 5.8 7.0 69.7 65.3 61.3 74.0 ايتاليا

 0.1 16.8- 1.7 2.0 4.3 4.6 ايرلند

 1.5 0.9- 18.3 18.5 18.9 18.4 بلژيك
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-35جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

 0.3 5.4 3.3 3.1 3.0 3.3 بلغارستان 

 0.5 32.6 6.5 4.9 4.7 4.4 پرتغال 

 - - - - - 0.7 تاجيكستان 

 - - - - - - تركمنستان

 4.6 19.2 55.1 46.4 48.4 36.2 تركيه

 0.8 9.5 8.9 8.2 7.5 8.3 جمهوری چك 

 ◊ 23.3- 0.5 0.7 0.7 - دانمارك

 1.6 2.3 19.0 18.6 18.8 20.6 بالروس )روسيه سفيد(

 0.7 1.4- 8.8 8.9 8.8 7.3 روسيه

 0.1 16.0- 1.2 1.5 0.2 4.9 روماني

 0.1 17.2- 0.8 0.9 0.8 1.0 سوئد

 0.3 0.8 3.7 3.7 3.5 3.2 سوئيس 

 4.1 4.9 48.9 46.7 44.6 42.9 فرانسه

 0.2 6.5- 2.3 2.5 2.7 4.6 فنالند 

 ◊ 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8 قرقيزستان 

 0.6 0.6 6.9 6.9 5.8 6.4 قزاقستان

 1.3 7.2 15.8 14.8 12.1 10.1 لهستان 

 0.1 2.2- 0.8 0.8 0.9 1.3 لوكزامبورگ

 - - - - - - ليتواني 

 1.1 55.0 13.5 8.7 6.8 10.3 مجارستان 

 ◊ 17.5 ◊ ◊ ◊ - نروژ

 4.5 17.5 53.8 45.9 40.7 26.1 هلند

 0.4 22.5 5.0 4.1 3.2 4.0 يونان 

 1.2 8.7 14.1 13.0 13.1 13.4 ساير 

 49.8 11.8 595.9 534.6 523.9 526.6 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 1.7 5.0- 19.9 21.0 21.5 6.5 امارات متحده عربي 

 - - - - - - عربستان سعودی 

 0.2 0.3 2.0 2.0 2.0 - عمان

 - - - - - - قطر

 0.4 3.3 5.1 5.0 4.0 - كويت

 0.8 17.8- 10.0 12.2 11.5 9.5 ساير

 3.1 7.6- 37.0 40.1 38.9 16.0 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاواردات ( : 3-35جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

             آفريقا 

 0.4 3.8 4.4 4.3 4.1 2.4 ی جنوبي آفريقا

 - - - - - - الجزاير

 - - - - - - ليبي

 1.3 15.8- 15.8 18.8 7.0 - مصر

 0.1 0.6- 1.1 1.1 1.1 0.6 مراكش 

 - - - - - - نيجريه

 0.3 12.0 3.9 3.5 3.5 2.0 ساير 

 2.1 8.6- 25.3 27.8 15.7 5.0 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.5 8.0- 5.6 6.1 6.1 5.9 سترالياا

 - - - - - - اندونزی

 - - - - - - بنگالدش

 0.5 - 6.0 - - - پاكستان

 1.4 10.3 16.4 14.9 15.3 10.2 تايلند

 7.5 27.3 89.8 70.7 58.2 4.0 چين

 1.7 11.6 20.0 18.0 17.2 10.9 چين تايپه

 - - - - - - زالندنو 

 9.6 0.7- 115.3 116.5 114.9 93.9 ژاپن

 0.9 - 11.3 10.7 10.4 7.9 سنگاپور 

 - - - - - - فيليپين 

 4.1 10.4 48.7 44.2 43.4 33.4 كره جنوبي 

 - - - - - - كره شمالي 

 0.7 8.7 8.8 8.1 9.3 6.4 مالزی

 - - - - - - ويتنام 

 2.0 3.3 24.4 23.7 19.1 10.8 هند

 0.3 ◊ 3.3 3.3 3.3 2.8 ساير 

 29.2 10.9 349.5 316.1 297.2 186.2 سيا و اقيانوسيه جمع آ

 100.0 9.4 1196.4 1096.4 1045.5 904.8 جهان جمع 

 OECD  712.1 760.2 792.2 862.8 9.2 72.1 كشورهای

 OECD 192.7 285.3 304.2 333.6 10.0 27.9كشورهای غير 

 39.8 11.3 476.4 429.2 412.2 392.7 كشور اتحاديه اروپا 82

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. می 10/1 مقادیر كمتر از                     (  ارقام كشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.1
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 3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-36جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكای شمالي

 7.5 38.6 90.4 65.4 50.2 23.4 اياالت متحده آمريكا

 7.0 3.6 85.0 82.2 78.9 106.1 ادا كان

 ◊ 14.8- ◊ ◊ ◊ 1.6 مكزيك

 14.5 19.1 175.4 147.7 129.2 131.2 جمع آمريكای شمالي

       آمريكای مركزی و جنوبي

 ◊ 0.3 0.1 0.1 0.1 2.7 آرژانتين

 - - - - - - اكوادور 

 - - - - - - برزيل

 0.5 4.8- 5.7 6.0 5.0 - پرو

 ◊ 22.0- 0.3 0.4 - - شيلي 

 - - - - 0.4 0.1 كلمبيا 

 - - - - - - ونزوئال

 2.5 2.4- 30.2 31.0 35.1 31.5 ساير

 3.0 3.0- 36.2 37.4 40.5 34.3 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
       

 0.7 10.4 8.9 8.1 8.2 1.8 آذربايجان

 2.9 50.5 34.6 23.1 32.5 15.7 آلمان 

 0.5 21.3- 5.5 6.9 5.4 2.8 اتريش

 1.3 0.3 16.1 16.1 20.6 14.7 ازبكستان

 0.2 27.6- 2.9 4.0 5.1 - اسپانيا

 - - - - - - استوني

 - - - - - 0.2 اسلوواكي 

 0.9 12.1 11.0 9.9 13.9 11.2 انگلستان

 - - - - - - اوكراين

 ◊ 28.9 0.3 0.2 0.2 0.1 ايتاليا

 - - - - - - ايرلند

 0.1 9.1 0.7 0.7 1.7 - ژيكبل
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-36جدول )
 (3))ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

 ◊ 1067.7 ◊ ◊ ◊ - بلغارستان 

 - - - - - - پرتغال 

 - - - - - - يكستان تاج

 4.6 3.6 55.3 53.6 57.5 47.5 تركمنستان

 0.1 7.1- 0.6 0.7 0.6 ◊ تركيه

 - - - - - 0.1 جمهوری چك 

 0.2 6.4 2.3 2.1 2.2 4.5 دانمارك

 - - - - - - بالروس )روسيه سفيد(

 18.6 6.1 225.5 213.1 200.8 188.6 روسيه

 ◊ 2199.5 ◊ ◊ ◊ - روماني

 - - - - - - سوئد

 - - - - - - سوئيس 

 0.5 62.8 6.0 3.7 5.4 0.9 فرانسه

 ◊ 969.6 ◊ ◊ ◊ - فنالند 

 - - - - - - قرقيزستان 

 1.2 1.4- 14.6 14.8 12.7 7.8 قزاقستان

 0.1 42.9 1.2 0.9 0.1 ◊ لهستان 

 - - - - - - لوكزامبورگ

 - - - - - - ليتواني 

 0.3 231.7 3.5 1.1 0.6 ◊ مجارستان 

 10.2 8.0 123.1 114.4 114.4 86.6 نروژ

 4.6 6.5- 55.6 59.6 55.3 55.7 هلند

 - - - - - - يونان 

 ◊ 48.6- 0.2 0.4 0.6 0.8 ساير 

 46.9 6.8 568.0 533.2 537.6 438.8 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.6 2.8- 7.3 7.6 7.6 7.6 امارات متحده عربي 

 - - - - - - ودی عربستان سع

 0.9 6.0 11.3 10.6 10.0 11.1 عمان

 10.0 0.7- 120.5 121.8 118.0 41.5 قطر

 - - - - - - كويت

 1.1 36.1 13.7 10.1 11.0 5.6 ساير

 12.6 2.1 152.8 150.1 146.5 65.8 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه3215-3217و  3227های ن طي سالگازطبيعي در جهاصادرات ( : 3-36جدول )
 (3) )ميليارد مترمكعب( 

 3217 3216 3215 3227 نام كشور
 3217/ 3216تغييرات 

 )درصد(

 3217سهم در كل 

 )درصد(

             آفريقا 

 - - - - - - آفريقای جنوبي 

 4.5 0.3 54.0 54.0 43.5 60.3 الجزاير

 0.4 1.3 4.9 4.8 7.1 10.0 ليبي

 ◊ 57.1 0.5 0.3 0.3 16.6 مصر

 - - - - - - مراكش 

 2.3 17.3 27.2 23.3 26.3 23.5 نيجريه

 1.1 41.3 13.2 9.3 8.5 4.0 ساير 

 8.2 9.0 99.7 91.7 85.7 114.4 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 5.6 35.0 67.5 50.1 34.1 19.5 استراليا

 2.4 1.7- 28.6 29.2 31.7 39.5 اندونزی

 - - - - - - بنگالدش

 - - - - - - پاكستان

 - - - - - - تايلند

 0.3 0.0 3.4 3.4 3.2 2.6 چين

 - - - - - - چين تايپه

 - - - - - - زالندنو 

 - - - - - - ژاپن

 - - - - - - سنگاپور 

 - - - - - - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 - - - - - - كره شمالي 

 3.0 9.3 36.6 33.5 33.3 29.7 مالزی

 - - - - - 0.6 ويتنام 

 - - - - - - هند

 3.5 2.7 41.9 40.9 40.5 26.2 ساير 

 14.7 13.5 177.9 157.1 142.8 118.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 8.6 1209.9 1117.2 1082.3 902.5 جهان جمع 

 OECD  328.3 400.6 425.4 490.6 15.6 40.5 كشورهای

 OECD 574.2 681.7 691.8 719.4 4.3 59.5كشورهای غير 

 10.2 10.4 123.9 112.6 122.7 91.8 كشور اتحاديه اروپا 82

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. می 10/1مقادیر كمتر از  دیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.                    (  ارقام كشورها با اعمال ضریب تب1
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 )ميليارد مترمكعب(                                                                             3217جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-37جدول )  

 ننده وارد كننده / صادر ك
اياالت متحده 

 آمريكا
 بلژيک انگلستان ترينيداد و توباگو پرو كانادا

فدراسيون 

 روسيه

        آمريكای شمالي 

 - - - 2.0 - ◊ - اياالت متحده آمريكا

 - - - ◊ - - ◊ كانادا

 - - - 0.5 0.5 - 9.6 مكزيك 

 - - - 2.5 0.5 ◊ 9.6 جمع آمريكای شمالي 

        ي آمريكای مركزی و جنوب

 - - - 0.6 0.1 - 0.5 آرژانتين

 - - - 0.5 - - 0.5 برزيل 

 - - - 3.6 - - 0.7 شيلي

 - - - ◊ - - - كلمبيا 

 - - - 1.1 - - 0.2 ساير 

 - - - 5.8 0.1 - 1.9 جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا

 - - - 0.5 3.5 - 0.8 اسپانيا

 0.1 - - 0.2 0.1 - 0.2 انگلستان 

 - - - 0.1 - - 0.1 ايتاليا 

 - - - - - - - بلژيك 

 - - - - - - 0.4 پرتغال 

 - - 0.1 0.4 - - 0.8 تركيه 

 - - - - 0.1 - - فرانسه 

 ◊ ◊ - - - - 0.1 لهستان

 - - - 0.1 - - 0.2 ليتواني 

 - - - 0.2 - - - مالتا

 - - - - - - - هلند 

 - - - - - - - يونان 

 0.1 ◊ 0.1 1.5 3.7 - 2.4 جمع اروپا و اورآسيا

        خاورميانه

 - - - 0.1 - - 0.4 امارات متحده عربي

 - - - 0.1 - - 0.6 كويت

 - - - 0.9 - - 0.8 ساير 

 - - - 1.1 - - 1.7 جمع خاورميانه

        آفريقا 

 - - - - - - 0.3 مصر 

 - - - - - - 0.3 جمع آفريقا 

        آسيا و اقيانوسيه

 - - - 0.1 - - - پاكستان 

 - - - - - - 0.1 تايلند 

 0.6 - - 0.2 0.1 - 2.9 چين 

 1.7 - - 0.3 0.1 - 0.3 چين تايپه

 - - - - - - - سنگاپور

 9.7 - - 0.3 0.7 - 1.3 ژاپن 

 2.6 - - 0.2 0.4 - 2.6 كره جنوبي 

 - - - - - - - مالزی

 - - - 0.2 - - 0.6 هند  

 14.6 - - 1.3 1.3 - 7.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - ◊ - 1.6 - - 0.1 ساير 

 14.7 ◊ 0.1 13.8 5.6 ◊ 23.8 كل صادرات
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 ()ميليارد مترمكعب                                                            ... ادامه     3217جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-37جدول )  

 يمن  قطر عمان  امارات متحده عربي هلند نروژ وارد كننده / صادر كننده 

       آمريكای شمالي 

 - - - - - - اياالت متحده آمريكا

 - - - - - - كانادا

 - - - - ◊ - مكزيك 

 - - - - ◊ - جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي 

 - 1.9 - - - - آرژانتين

 - 0.3 - - - - ل برزي

 - 0.1 - - - - شيلي

 - - - - - - كلمبيا 

 - - - - - - ساير 

 - 2.3 - - - - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

       اروپا و اورآسيا

 - 3.5 - - 0.1 0.9 اسپانيا

 - 6.2 - - - 0.1 انگلستان 

 - 7.0 - - - 0.1 ايتاليا 

 - 1.1 - - - - بلژيك 

 - 0.3 - - - - پرتغال 

 - 1.7 - - 0.1 0.8 تركيه 

 - 2.0 - - - ◊ فرانسه 

 - 1.5 - - ◊ 0.1 لهستان

 - - - - - 0.1 ليتواني 

 - - - - - - مالتا

 - - - - - - هلند 

 - 0.2 - - - 0.1 يونان 

 - 23.4 - - 0.2 2.2 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - 0.2 0.2 - - 0.1 امارات متحده عربي

 - 2.1 0.4 - - - كويت

 - 0.2 0.2 0.1 - 0.1 ساير 

 - 2.5 0.8 0.1 - 0.2 جمع خاورميانه

       آفريقا 

 - 5.7 - - - 0.3 مصر 

 - 5.7 - - - 0.3 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 0.1 5.0 - - - - پاكستان 

 - 3.2 - 0.1 - - تايلند 

 - 10.2 0.3 - - 0.1 چين 

 - 6.5 0.1 0.1 - - چين تايپه

 - 1.1 - - - - سنگاپور

 - 13.6 3.9 6.5 0.1 - ژاپن 

 - 15.3 5.6 - - - كره جنوبي 

 - - - - - - مالزی

 - 13.2 0.5 0.5 - - هند  

 0.1 68.0 10.4 7.2 0.1 0.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - 5.0 - - ◊ - ساير 

 0.1 106.9 11.1 7.3 0.3 2.7 كل صادرات
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 )ميليارد مترمكعب(... ادامه                                                                 3217جهان در سال   LNGتجارت  ( :3-37جدول )  

 استراليا نيجريه مصر گينه استوايي الجزاير آنگوال وارد كننده / صادر كننده 

       آمريكای شمالي 

 - 0.2 - - - - يكااياالت متحده آمر

 - - - - - - كانادا

 - 1.5 - - - - مكزيك 

 - 1.7 - - - - جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي 

 - 0.5 - 0.8 0.1 - آرژانتين

 - 0.6 - - - 0.4 برزيل 

 - - - 0.1 - - شيلي

 - - - - - - كلمبيا 

 - 0.1 - - - - ساير 

 - 1.2 - 0.8 0.1 0.4 و جنوبي  جمع آمريكای مركزی

       اروپا و اورآسيا

 - 4.3 0.1 - 2.4 0.3 اسپانيا

 - 0.1 - - 0.3 - انگلستان 

 - - - - 0.4 - ايتاليا 

 - - - - - - بلژيك 

 - 2.2 - - 0.2 0.1 پرتغال 

 - 2.1 - 0.3 4.6 - تركيه 

 - 3.0 0.1 - 3.8 - فرانسه 

 - - - - - - لهستان

 - 0.1 - - - - تواني لي

 - - ◊ 0.1 - - مالتا 

 - - - - - - هلند 

 - - - - 1.3 - يونان 

 - 11.8 0.2 0.4 13.0 0.4 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.1 0.5 - 0.2 0.3 0.8 امارات متحده عربي

 - 0.7 0.2 0.1 0.4 0.3 كويت

 - 1.3 - 0.7 0.4 0.3 ساير 

 0.1 2.5 0.2 1.0 1.0 1.4 جمع خاورميانه

       آفريقا 

 - 1.3 - 0.1 0.6 0.2 مصر 

 - 1.3 - 0.1 0.6 0.2 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 - 0.5 - 0.3 - - پاكستان 

 0.7 0.2 - 0.1 0.1 - تايلند 

 20.4 0.5 0.1 0.2 0.1 0.4 چين 

 1.2 0.6 - - 0.1 - چين تايپه

 1.3 - 0.1 0.1 0.1 - سنگاپور

 36.9 1.9 0.3 0.1 0.1 0.1 ژاپن 

 9.0 0.9 - 0.3 0.1 0.3 كره جنوبي 

 0.7 - - - - - مالزی

 2.0 4.0 0.2 1.2 0.3 1.3 هند  

 72.2 8.6 0.7 2.2 0.8 2.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - 0.5 ◊ 0.4 - - ساير 

 72.3 27.5 1.1 4.8 15.4 4.3 كل صادرات
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 )ميليارد مترمكعب(       ... ادامه                                                         3217جهان در سال   LNGجارت ت ( :3-37جدول ) 

 كل واردات  نامشخص مالزی پاپوآ گينه نو برونئي  اندونزی وارد كننده / صادر كننده 

       آمريكای شمالي 

 2.2 - - - - - اياالت متحده آمريكا

 0.1 - - - - - ناداكا

 12.4 - - - - 0.3 مكزيك 

 14.7 - - - - 0.3 جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي 

 4.4 0.1 - - - - آرژانتين

 2.3 - - - - - برزيل 

 4.4 - - - - - شيلي

 ◊ - - - - - كلمبيا 

 1.4 - - - - - ساير 

 12.6 0.1 - - - - جمع آمريكای مركزی و جنوبي 

       اروپا و اورآسيا

 16.4 - - - - - اسپانيا

 7.4 0.1 - - - - انگلستان 

 7.7 - - - - - ايتاليا 

 1.1 - - - - - بلژيك 

 3.3 ◊ - - - - پرتغال 

 10.8 - - - - - تركيه 

 9.4 0.3 - - - - فرانسه 

 1.8 - - - - - لهستان

 0.5 - - - - - ليتواني 

 0.3 ◊ - - - - مالتا 

 1.6 1.6 - - - - هلند 

 1.5 - - - - - يونان 

 61.4 2.1 - - - - جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 3.3 0.5 - - - 0.1 امارات متحده عربي

 5.1 0.3 - - - - كويت

 7.0 2.2 - - - - ساير 

 15.4 3.0 - - - 0.1 جمع خاورميانه

       آفريقا 

 14.5 6.1 - - - - مصر 

 14.5 6.1 - - - - جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 6.0 - - - - - پاكستان 

 5.3 - 0.5 - 0.1 0.3 تايلند 

 49.6 0.9 5.6 2.7 0.4 4.2 چين 

 20.0 - 3.5 2.4 0.6 2.7 چين تايپه

 2.8 - 0.2 - - - سنگاپور

 115.3 0.3 19.6 5.5 5.5 9.2 ژاپن 

 48.7 0.2 4.9 0.1 1.9 4.4 كره جنوبي 

 2.4 0.4 - - 1.3 - مالزی

 24.4 - 0.3 - - 0.2 هند  

 274.4 1.7 34.5 10.6 9.7 20.8 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 7.7 ◊ - - - - ساير 

 400.7 12.9 34.5 10.6 9.7 21.1 كل صادرات

 IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                       مأخذ:       
  باشند. می 10/1مقادیر كمتر از 
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 3217در سال در جهان   LNGهای وارداتي  ( : پايانه3-32جدول )

 نام كشور

 ذخيره سازی فرآيند تبديل مجدد گاز

 ظرفيت اسمي
تعداد 

 ها تبخيركننده

 ظرفيت

 (LNG)هزار مترمكعب 
ميليون مترمكعب  تعداد مخزن

LNG در سال 

ميليارد مترمكعب گاز 

 در سال

 35 4661 109 188.4 306.4 اياالت متحده آمريكا

 3 480 8 10.6 17.2 كانادا

 6 920 11 24.6 40 مكزيك 

 - 302 12 12.9 20.9 آرژانتين 

 - 439 2 16.7 27.1 برزيل

 1 160 2 2.2 3.6 پورتوريكو

 - 140 - 0.5 0.9 يكاجامائ

 1 160 3 2.4 3.9 جمهوری دومينيكن

 4 509 6 7.9 12.9 شيلي 

 4 170 4 4.2 6.9 كلمبيا 

 27 3617 47 72.8 118.4 اسپانيا 

 15 2233 35 55.2 89.7 انگلستان 

 8 488 12 15.9 25.9 ايتاليا 

 4 380 12 9.5 15.4 بلژيك 

 3 390 7 8.3 13.6 پرتغال 

 9 680 15 18.1 29.5 تركيه

 2 50 - 0.6 1 سوئد

 12 1410 31 36.2 58.8 فرانسه

 1 30 - 0.1 0.2 فنالند

 2 320 - 5.3 8.6 لهستان 

 - 173 4 4.2 6.9 ليتواني

 9 6 - 0.1 0.2 (1) نروژ

 - 7 2 - - (8) نروژ 

 3 540 8 12.7 20.6 هلند

 2 130 6 5.2 8.5 يونان

 - 289 - 14.1 23 امارات متحده عربي 

 - 170 - 8.3 13.6 كويت

 - 138 6 5.1 8.2 فلسطين اشغالي 

 - 160 - 5.5 8.9 اردن

 8 340 4 13.7 22.3 مصر

 12 515 10 9.5 15.4 اندونزی

 - 151 6 6.9 11.2 (3)پاكستان 

 - 170 - 7.2 11.7 (4)پاكستان 

 2 320 4 15.4 25 تايلند

 46 6400 13 71.5 116.3 چين 

 9 1170 26 14.5 23.5 ايپه چين ت

 190 18533 276 290.1 471.7 ژاپن 

 3 540 5 16.9 27.4 سنگاپور 

 77 11590 112 171.8 279.3 كره جنوبي 

 - 260 3 5.5 8.9 (5)مالزی 

 2 400 - 5.1 8.2 (6)مالزی 

 5 125 - 0.7 1.2 مالتا

 12 1940 36 36.1 58.7 هند 

 517 61606 837 1212.5 1971.6 كل جهان

 .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2018 Edition                                                     مأخذ: 
1) Fredrikstad                                                       2) Mosjoen                                 3) Port Qasim, Excelerate Exq.     

4) Port Qasim, BW Integrity                                5) Melaka                                   6) Retp, Pengerang 
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 3217در سال در جهان   LNGهای صادراتي  ( : پايانه3-32جدول )

 نام كشور

 ذخيره سازی فرآيند مايع سازی گاز

 ظرفيت اسمي
تعداد 

 واحدها

 ظرفيت

ميليون مترمكعب  تعداد مخزن

LNG در سال 

ميليارد مترمكعب گاز 

 در سال
 (LNG)هزار مترمكعب 

 8 908 5 26.5 43.1 اياالت متحده آمريكا

 2 260 1 6.1 9.8 پرو

 4 524 4 20.8 33.8 توباگو د وترينيدا

 2 200 2 14.7 23.9 (1)روسيه 

 2 640 1 7.5 12.2 (8)روسيه 

 2 250 1 5.7 9.3 نروژ

 3 240 3 7.9 12.8 امارات متحده عربي

 2 240 3 14.7 23.9 عمان 

 18 2340 14 104.7 170.3 قطر 

 2 280 2 9.8 15.9 يمن 

 9 1070 14 34.4 55.9 الجزاير

 2 96 4 4.4 7.1  ليبي

 4 580 3 16.6 27.0 مصر

 4 337 6 30.2 49.1 نيجريه

 1 360 1 7.1 11.5 الآنگو

 2 272 1 5 8.2 گينه استوايي 

 17 2228 17 95.7 155.4 استراليا

 14 1776 9 34.3 55.9 اندونزی

 3 195 5 9.8 15.9 دارالسالم  برونئي

 2 320 2 9.4 15.3 پاپوآ گينه نو 

 6 390 9 39.8 64.8 مالزی

 111 13506 107 505.1 821.1 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2018 Edition                                                     مأخذ:
1) Sakhalin                                                                                  2) Yamal LNG Exq.     

 

نمودار )10-2( : ظرفيت ذخيره سازی پايانه های صادراتي LNG جهان در سال 2017
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 (1) 3216و  3227های  سال درگازطبيعي ، بخش انرژی و تلفات توزيع بخش تبديل( : مصرف 3-22دول )ج
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3227 3216 3227 3216 3227 3216 

       آمريكای شمالي 

 - - 70743.3 62800.7 305530.2 209850.2 اياالت متحده آمريكا

 - 354.36 34339.0 26519.5 21307.6 14379.4 كانادا

 - - 15153.2 18561.4 44700.3 32566.4 مكزيك

 - 354.36 120235.5 107881.6 371538.0 256795.9 جمع آمريكای شمالي 

       آمريكای مركزی و جنوبي

 254.78 250.69 7449.1 6476.9 18611.0 14950.0 آرژانتين 

 - - 0.08 - 695.1 487.8 اكوادور 

 431.98 120.3 6256.2 4272.0 13791.6 3521.8 برزيل

 - - 1424.2 453.0 4937.1 1682.5 پرو 

 65.6 - 172.6 581.8 2535.3 1115.0 شيلي

 - - 4997.8 1860.0 4015.3 2064.5 كلمبيا 

 - 1880.21 7413.0 8218.6 8063.3 5583.0 ونزوئال

 1215 655 3589.9 3828.9 8507.8 5738.1 يرسا

 1967.8 2906.0 31302.9 25691.2 61156.4 35142.7 آمريكای مركزی و جنوبيجمع 

        اروپا  و اورآسيا

 804.8 554.9 444.9 427.3 5250.8 4658.6 آذربايجان

 - - 1523.5 569.8 21090.1 22781.6 آلمان

 2.8 2.4 354.6 353.0 2383.7 2668.1  اتريش

 1276.7 1924.6 1361.0 2051.6 16457.1 16362.6 ازبكستان

 114.1 136.7 3387.1 2047.7 9293.7 15822.2 اسپانيا

 - - 32.1 13.5 182.2 495.4 استوني 

 95.3 0.2 124.9 226.1 978.9 1301.0 اسلواكي

 490.1 1095.1 5247.4 6905.3 29477.6 34478.2 انگلستان

 593.0 1189.3 1128.1 1444.0 10540.7 22828.2 اوكراين

 337.6 678.2 1438.5 764.7 27759.9 38282.8 ايتاليا

 71.5 67.6 - - 2820.8 3233.6 ايرلند

 30.3 - 425.0 208.5 4481.4 5328.0 بلژيك

 10.9 53.8 37.5 82.2 1239.5 1212.1 بلغارستان
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 ... ادامه (1)3216و  3227های  و تلفات توزيع گازطبيعي در سال ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژی3-22جدول )
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3227 3216 3227 3216 3227 3216 

 9.5 8.9 115.8 106.0 3004.8 2594.7 پرتغال

 - - - - - 161.5 تاجيكستان 

 - - 2545.6 3824.6 10840.9 7049.4 تركمنستان

 4.1 25.2 1654.0 649.8 18321.2 19204.1 تركيه

 134.0 105.0 96.6 141.3 1752.9 1299.8 جمهوری چك

 3.1 3.2 586.1 754.8 1002.8 1993.2 دانمارك

 58.0 185.0 249.0 256.1 13310.6 15219.0 بالروس )روسيه سفيد(

 6810.6 6572.6 16120.7 16979.2 244612.8 261449.2 روسيه 

 114.1 590.5 726.7 947.2 3529.5 5198.6 روماني

 - - 6.9 0.6 292.2 335.2 سوئد

 7.9 10.2 3.7 3.2 273.7 321.2 سوئيس

 502.1 665.8 1287.4 291.8 7420.4 6388.2 فرانسه

 2.0 - 107.5 403.9 1631.7 3020.6 فنالند 

 5.0 97.1 3.0 - 124.0 235.6 قرقيزستان 

 520.6 109.6 19205.8 9516.2 5918.6 1325.1 قزاقستان

 34.9 84.3 1369.6 957.8 3004.6 1853.8 لهستان 

 - - - - 92.7 581.9 لوكزامبورگ

 0.0 1.0 32.1 2.9 516.2 1458.5 ليتواني

 115.8 225.3 216.1 180.8 2422.4 4774.6 مجارستان

 - - 4885.8 4093.7 367.0 133.5 نروژ

 - - 1909.3 1906.8 12663.1 16453.2 هلند

 11.0 7.8 16.9 34.5 2649.1 2909.6 يونان 

 408.6 341.7 417.4 421.6 6087.0 6614.1 ساير

 12568.3 14735.8 67060.1 56566.5 471794.7 530026.6 و اورآسيا جمع اروپا  

       خاورميانه 

 - - 757.0 755.0 44000.1 28074.5 امارات متحده عربي 

 - - 3631.8 2428.1 61121.4 33926.7 عربستان سعودی 

 - - 3874.1 3104.9 8009.2 5067.2 عمان 

 - - 14803.2 7472.6 23957.8 6296.4 قطر 

 - - 6726.5 4591.9 7607.0 3637.5 كويت 

 104.9 36.5 16322.6 12594.2 95127.3 57403.4 ساير

 104.9 36.5 46115.1 30946.8 239822.7 134405.7 خاورميانه جمع 
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 ... ادامه( 1)3216و  3227های  ( : مصرف بخش تبديل، بخش انرژی و تلفات توزيع گازطبيعي در سال3-22جدول )
 )ميليون مترمكعب( 

 نام كشور
 تلفات توزيع  خود مصرفي بخش انرژی مصرف بخش تبديل

3227 3216 3227 3216 3227 3216 

 آفريقا
       

 - - - - 3343.6 4222.4 آفريقای جنوبي 

 601.1 552.0 4484.7 4815.5 17452.0 10811.1 الجزاير 

 - - 60.3 271.2 6409.2 3397.1 ليبي 

 - - 4411.0 5077.0 29797.4 21974.0 مصر

 - - - - 1145.0 584.1 مراكش 

 - - 6401.3 4095.6 6660.8 4408.2 نيجريه 

 - 73.5 705.2 309.2 9343.3 4978.2 ساير

 601.1 625.5 16062.5 14568.5 74151.3 50375.1 آفريقا جمع 

       آسيا و اقيانوسيه 

 - - 12283.6 8455.1 14637.7 8815.1 استراليا

 247.0 1517.0 9034.9 10330.5 16300.2 5992.8 اندونزی 

 568.3 424.4 - - 15924.9 7958.7 بنگالدش 

 2310.0 1318.6 191.9 491.5 11191.8 11638.6 پاكستان

 - - 9147.2 8317.4 28728.1 24858.3 دتايلن

 2396.9 1110.9 25819.5 8895.4 39975.1 8227.4 چين

 - - 208.6 361.4 14829.2 8729.9 چين تايپه 

 16.7 20.4 252.3 189.3 1330.6 2558.0 زالندنو 

 - - 5278.2 3246.7 87809.6 63575.1 ژاپن 

 - - 13.3 - 9215.6 7198.0 سنگاپور 

 - - 149.1 340.0 3747.8 3282.3 فيليپين 

 - - 95.8 181.0 22869.1 16016.5 كره جنوبي

 - - - - - - كره شمالي 

 1959.8 1035.6 7356.5 10310.8 18488.2 17770.4 مالزی

 - - - - 9502.6 5923.2 ويتنام 

 - - 754.2 5065.8 16663.0 20274.3 هند 

 67.5 433.2 1477.0 830.3 7547.5 4545.3 ساير 

 7566.3 5860.1 72062.0 57015.2 318760.7 217363.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 22808.3 24518.2 352838.0 292669.8 1537223.8 1224109.6 جهان  جمع

 OECD  538044.5 662525.1 141227.6 163308.3 3490.5 2048.2 كشورهای

 OECD 686065.1 874698.7 151442.1 189529.7 21027.7 20760.1رهای غير كشو

 2118.1 3786.4 19239.1 17133.5 141469.8 176697.4 كشور اتحاديه اروپا 82

       IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                       مأخذ: 
                  با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.  ( ارقام كشورها1
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 3216و  3215و  3227های طي سالگازطبيعي مصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 (3)مترمكعب( ميليون  ) 

 3216 3215 3227 نام كشور
 3216/ 3215تغييرات 

 )درصد(

  3216در كل  سهم

 )درصد(

      آمريكای شمالي

 23.4 0.6 407297.9 403863.1 380764.9 اياالت متحده آمريكا

 3.1 4.2- 54635.7 56850.7 55360.1 كانادا 

 1.0 2.0 17600.3 17203.0 14995.6 مكزيك

 27.6 0.1 479533.9 477916.8 451120.6 جمع آمريكای شمالي

      آمريكای مركزی و جنوبي

 1.5 ◊ 26446.8 26375.8 24569.2 آرژانتين

 ◊ 216.9 50.4 15.9 - اكوادور 

 0.9 1.4- 14822.8 14998.2 13046.8 برزيل

 0.1 1.4- 1969.6 1991.2 554.7 پرو

 0.1 11.9 2004.8 1787.2 2725.5 شيلي 

 0.3 2.4- 4974.0 5083.0 4237.6 كلمبيا 

 0.4 22.4- 7104.8 9131.9 7982.9 ونزوئال

 0.9 4.7- 14934.8 15622.2 15326.2 ساير

 4.2 3.9- 72308.1 75005.3 68442.9 آمريكای مركزی و جنوبي جمع  

 اروپا و اورآسيا
      

 0.3 12.3 4660.3 4139.9 3488.6 آذربايجان

 3.8 6.2 66682.5 62606.3 64914.9 آلمان 

 0.4 3.7 6003.4 5774.3 5661.6 اتريش

 1.2 1.1 21118.2 20832.1 30390.3 تانازبكس

 0.9 2.0 15965.0 15603.4 18599.8 اسپانيا

 ◊ 13.2 307.7 271.1 470.3 استوني

 0.2 1.0 3503.3 3460.1 4616.5 اسلوواكي 

 2.7 2.9 46286.8 44868.8 53704.7 انگلستان

 1.1 2.5- 19713.4 20157.6 44121.3 اوكراين

 2.4 0.7 41379.1 40972.2 45171.3 ايتاليا

 0.1 3.0 2100.8 2034.1 1725.6 ايرلند

 0.7 3.5 12764.7 12301.4 13144.0 بلژيك
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 ... ادامه 3216و  3215و  3227های طي سالگازطبيعي مصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 (3)مترمكعب( يون)ميل 

 3215 3212 3226 نام كشور
 3216/ 3215تغييرات 

 )درصد(

  3216سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 0.7 1935.9 1917.8 2188.9 بلغارستان 

 0.1 1.7- 1872.7 1900.1 1665.2 پرتغال 

 ◊ 22.1- 3.2 4.1 500.3 تاجيكستان 

 0.7 0.3- 12827.3 12827.3 10503.8 تركمنستان

 1.5 1.2 26415.7 26036.5 17074.3 تركيه

 0.4 4.9 6543.2 6222.2 7141.6 جمهوری چك 

 0.1 2.8 1657.5 1608.3 1821.6 دانمارك

 0.3 1.5 5337.3 5244.8 5203.9 بالروس )روسيه سفيد(

 10.5 6.5 182953.9 171334.0 159153.7 روسيه

 0.4 3.0- 6907.4 7100.9 9316.3 روماني

 ◊ 17.3- 621.2 749.4 609.1 سوئد

 0.2 3.9 3403.6 3266.1 2884.8 سوئيس 

 2.0 4.4 34275.1 32750.9 36331.4 فرانسه

 ◊ 1.7- 764.2 775.0 1122.0 فنالند 

 ◊ 7.5 152.1 141.1 436.8 قرقيزستان 

 0.2 3.7 3540.5 3405.3 7118.7 قزاقستان

 0.9 6.5 14903.7 13950.7 13233.8 لهستان 

 ◊ 4.8 725.9 690.6 735.2 لوكزامبورگ

 0.1 5.0- 1697.8 1781.6 2064.4 ليتواني 

 0.4 5.9 7458.8 7025.3 7920.2 مجارستان 

 0.1 12.3- 921.8 1048.7 743.1 نروژ

 1.6 2.7 27003.1 26217.2 28246.1 هلند

 0.1 9.6- 1416.2 1561.8 1002.2 يونان 

 0.5 5.7 8309.5 7838.5 8604.5 ساير 

 34.1 3.9 592132.8 568419.4 611630.6 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 1.7 18.1- 29940.0 36455.5 20425.5 ه عربي امارات متحد

 1.5 0.2- 26041.0 26014.0 24348.4 عربستان سعودی 

 0.8 2.2 13986.5 13653.4 5538.6 عمان

 0.5 4.1- 8410.0 8749.4 5349.9 قطر

 0.5 14.7 7917.5 6882.2 3830.6 كويت

 7.3 6.3 126892.1 119067.2 79121.0 ساير

 12.3 0.8 213187.0 210821.6 138613.9 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه3216و  3215و  3227های طي سالگازطبيعي مصرف نهايي ( : 3-21جدول )
 (3) مترمكعب( ميليون) 

 3215 3212 3226 نام كشور
 3216/ 3215تغييرات 

 )درصد(

  3216سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا 

 0.1 3.1- 2072.1 2133.5 - آفريقای جنوبي 

 1.1 4.7 18191.6 17321.8 10101.0 الجزاير

 ◊ 4.7- 156.6 163.8 2831.8 ليبي

 0.8 9.8 13527.3 12283.5 16349.0 مصر

 ◊ 8.7- 72.1 78.7 63.3 مراكش 

 0.2 9.8- 4169.1 4607.3 3390.7 نيجريه

 0.3 16.2 4491.0 3853.8 3799.3 ساير 

 2.5 5.2 42679.7 40442.3 36535.1 جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه 

 0.9 3.0- 15852.6 16298.7 15446.3 استراليا

 0.9 21.0- 15464.5 19531.1 12641.3 اندونزی

 0.7 8.9 11501.3 10534.7 7088.4 بنگالدش

 1.4 5.0- 24927.8 26180.3 26075.3 پاكستان

 0.5 0.1 9200.0 9162.5 3038.2 تايلند

 7.8 7.8 135186.1 125056.3 51243.8 چين

 0.2 5.9 3392.1 3194.2 2084.0 چين تايپه

 0.2 7.9 3537.6 3270.3 1624.3 زالندنو 

 2.2 2.1- 37827.6 38549.5 38560.1 ژاپن

 0.1 2.9- 1437.9 1476.2 678.4 سنگاپور 

 ◊ 29.8 78.8 60.6 93.4 فيليپين 

 1.4 4.7 23963.6 22819.4 18709.5 كره جنوبي 

 - - - - - ه شمالي كر

 0.8 28.3 14583.4 11338.2 12291.3 مالزی

 0.1 4.2- 1926.5 2006.0 652.4 ويتنام 

 2.2 9.2 37569.0 34294.8 16359.7 هند

 0.1 16.9 2110.5 1799.8 2295.6 ساير 

 19.5 3.7 338559.1 325572.3 208882.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 2.1 1738400.6 1698177.6 1515225.2 جهان  جمع

 OECD  857678.4 874647.1 887951.7 1.2 51.1 كشورهای

 OECD 657546.8 823530.6 850449.0 3.0 48.9كشورهای غير 

 17.6 3.4 305631.2 294914.9 324965.1 كشور اتحاديه اروپا 82

  IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                                مأخذ: 
 باشند. می 10/1مقادیر كمتر از                      (  ارقام كشورها با اعمال ضریب تبدیل تراژول به میلیون مترمكعب محاسبه گردیده است.1
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              3216ختلف در سال های ممصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 (3) )ميليون مترمكعب(

 خانگي نام كشور 
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

         آمريكای شمالي

 407297.9 22640.7 - 1808.7 21073.6 149414.0 88515.2 123845.8 اياالت متحده آمريكا

 54635.7 3737.4 - 981.5 4337.1 16590.3 13209.2 15780.3 ادا كان

 17600.3 616.0 - - 28.2 15741.3 310.2 904.6 مكزيك

 479533.9 26994.1 - 2790.2 25438.8 181745.5 102034.6 140530.7 جمع آمريكای شمالي

         آمريكای مركزی و جنوبي

 26446.8 1868.9 - - 4069.5 8285.6 1375.3 10847.5 آرژانتين

 50.4 - - - - 49.9 - 0.5 اكوادور 

 14822.8 756.5 - - 2853.8 10616.2 198.0 398.3 برزيل 

 1969.6 - - 13.6 671.9 1182.8 22.3 79.1 پرو 

 2004.8 306.8 - 0.1 29.1 970.8 150.4 547.6 شيلي

 4974.0 - 844.4 - 712.6 1617.2 462.5 1337.3 كلمبيا 

 7104.8 - - - 8.2 5905.7 294.6 896.3 نزوئالو

 14934.8 10564.2 4.8 - 726.5 3240.4 77.1 321.7 ساير

 72308.1 13496.4 849.2 13.7 9071.6 31868.7 2580.3 14428.3 جنوبي آمريكای مركزی و جمع

         اروپا و اورآسيا 

 4660.3 38.7 - 71.8 1.1 1207.6 154.2 3186.9 آذربايجان

 66682.5 3177.9 - - 540.1 23612.5 12585.8 26766.2 آلمان

 6003.4 410.6 - 16.7 312.7 3280.8 514.3 1468.4 اتريش

 21118.2 1037.1 - 122.7 1114.4 5070.7 2295.7 11477.6 ازبكستان

 15965.0 511.5 7.7 96.1 396.5 7506.3 3455.5 3991.4 اسپانيا

 307.7 - - 5.6 5.0 129.8 96.7 70.5 استوني

 3503.3 413.3 - 29.9 171.0 956.6 643.2 1289.2 اسلواكي

 46286.8 464.0 950.4 85.9 - 8901.8 7602.9 28281.9 انگلستان

 19713.4 2243.4 - 174.4 1759.4 3121.6 734.5 11680.2 اوكراين

 41379.1 796.8 - 158.6 1350.1 10209.9 7987.8 20876.0 ايتاليا

 2100.8 - - - ◊ 898.1 537.5 665.2 رلنداي

 12764.7 1116.0 - 289.8 47.0 4733.1 2332.8 4246.0 بلژيك

 1935.9 348.3 - 17.6 278.1 1112.3 108.4 71.2 بلغارستان
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  ... ادامه3216های مختلف در سال مصرف نهايي گازطبيعي جهان در بخش ( :3-23جدول )
 (3) )ميليون مترمكعب(

 خانگي ور نام كش
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

 1872.7 - - 4.9 22.1 1289.3 265.5 290.9 پرتغال

 3.2 - 3.2 - - - - - تاجيكستان 

 12827.3 - 754.9 - 2035.6 1229.1 8807.7 - تركمنستان

 26415.7 783.0 - 116.5 396.1 10401.0 3098.7 11620.4 تركيه

 6543.2 121.9 38.4 74.5 66.3 2449.0 1370.4 2422.8 جمهوری چك

 1657.5 - 5.5 44.9 3.5 716.9 202.9 683.8 دانمارك

 5337.3 1599.0 - 118.6 548.0 1044.7 55.0 1972.0 سفيد( روسيهبالروس )

 182953.9 41444.9 - 1577.4 35876.7 44186.8 2795.8 57072.3 روسيه 

 6907.4 347.3 - 86.3 1.2 2627.6 961.2 2883.8 روماني

 621.2 107.4 - 9.3 36.9 325.9 107.7 34.0 سوئد

 3403.6 - - 10.5 27.3 1157.9 785.7 1422.4 سوئيس

 34275.1 1257.9 - 244.8 77.3 11155.3 7846.5 13693.3 فرانسه

 764.2 38.2 - 1.3 10.3 647.4 34.4 32.7 فنالند

 152.1 - 0.1 0.2 - 26.8 27.9 97.1 قرقيزستان 

 3540.5 456.2 - 26.7 - 1765.7 988.9 303.1 قزاقستان

 14903.7 2772.4 - 41.0 503.2 4485.2 2543.2 4558.8 لهستان 

 725.9 - - - - 321.0 151.1 253.8 لوكزامبورگ

 1697.8 1025.4 - 26.2 38.0 351.0 79.9 177.4 ليتواني

 7458.8 596.5 21.6 180.9 58.7 1599.2 1558.8 3443.2 مجارستان

 921.8 483.1 - 13.9 127.0 266.8 27.0 3.9 نروژ

 27003.1 2721.5 4.8 3089.4 59.5 6794.7 4427.3 9905.9 هلند

 1416.2 173.6 - 0.3 22.5 653.8 175.6 390.4 يونان

 8309.5 986.3 80.6 86.5 799.6 2476.9 1105.9 2773.8  ساير

 592132.8 65472.3 1867.3 6823.0 46685.2 166712.8 76466.1 228106.2 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه

 29940.0 339.6 - - - 29600.4 - - امارات متحده عربي 

 26041.0 6535.6 - - - 19505.4 - - عربستان سعودی 

 13986.5 1961.0 189.4 - - 11836.0 - - عمان 

 8410.0 2943.6 - - - 5466.5 - - قطر

 7917.5 - - - - 7917.5 - - كويت

 126892.1 14949.5 107.2 1969.8 8089.9 43854.0 7582.9 50338.9 ساير 

 213187.0 26729.2 296.6 1969.8 8089.9 118179.7 7582.9 50338.9 جمع خاورميانه
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  ... ادامه  3216های مختلف در سال هان در بخشمصرف نهايي گازطبيعي ج ( :3-23جدول )
 (3) )ميليون مترمكعب(

 خانگي نام كشور 
تجاری و 

 عمومي
 كشاورزی حمل و نقل صنعت

مصارف 

 نامشخص

مصارف 

(3)غير انرژی
 

مصارف 

 نهايي

         آفريقا 

 2072.1 - - - 0.2 2070.1 1.8 - آفريقای جنوبي 

 18191.6 4002.2 992.6 47.6 813.8 4202.2 - 8133.4 الجزاير

 156.6 101.2 - - - 55.3 - - ليبي

 13527.3 5256.7 - - 406.1 5939.3 - 1925.2 مصر

 72.1 - - - - 72.1 - - مراكش 

 4169.1 1462.3 - - - 2706.8 - - نيجريه

 4491.0 1429.0 - 24.6 270.7 2341.3 179.1 246.4 ساير 

 42679.7 12251.4 992.6 72.2 1490.7 17386.9 180.9 10305.0 جمع آفريقا

          آسيا و اقيانوسيه 

 15852.6 905.6 - 64.8 343.3 8728.8 1512.8 4297.3 استراليا

 15464.5 3966.7 - - 38.8 11236.9 200.5 21.6 اندونزی

 11501.3 1494.7 - 25.6 1321.4 4433.1 255.8 3970.8 بنگالدش

 24927.8 4645.0 - - 1968.0 9004.2 1026.9 8283.7 پاكستان

 9200.0 2111.1 - - 2881.2 4206.1 1.6 - تايلند

 135186.1 12307.6 - 109.1 20832.1 50846.5 13116.2 37974.7 چين

 3392.1 - 17.3 - - 1911.9 699.5 763.4 چين تايپه

 3537.6 1519.1 - 42.0 0.4 1598.0 212.0 166.1 زالندنو 

 37827.6 285.7 - 0.9 73.0 12990.2 14147.7 10330.0 ژاپن

 1437.9 - 2.9 - 12.3 1238.2 117.4 67.1 سنگاپور 

 78.8 - - - - 78.8 - - فيليپين 

 23963.6 - - 3.1 1336.7 8356.8 4410.8 9856.2 كره جنوبي

 - - - - - - - - كره شمالي 

 14583.4 7210.2 - - 246.6 7098.0 28.0 0.7 مالزی

 1926.5 - - - - 1926.5 - - ويتنام 

 37569.0 23640.8 - 184.2 2984.1 8936.8 944.6 878.5  هند

 2110.5 686.2 151.8 - 189.3 344.0 313.2 426.0 ساير 

 338559.1 58772.7 172.0 429.6 32227.3 132934.5 36987.1 77035.9 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1738400.6 203716.1 4177.7 12098.4 123003.5 648828.1 225831.9 520745.0 جهان  جمع

 OECD 302279.8 180899.6 318799.3 31457.9 7415.7 1135.6 45963.7 887951.7 كشورهای

 OECD  218465.2 44932.3 330028.8 91545.6 4682.7 3042.1 157752.3 850449.0كشورهای غير 

 305631.2 16869.5 1028.4 4548.2 4008.0 95834.9 56005.7 127336.5 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                            مأخذ:
 . است به میلیون مترمكعب محاسبه گردیدهبا اعمال ضریب تبدیل تراژول  ( ارقام كشورها1
 باشد. ( مهمترین مصارف غیرانرژی گازطبیعی مربوط به عنوان خوراك در صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی می2
  باشند. می 10/1مقادیر كمتر از
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نمودار )11-2( : ذخاير تثبيت شده گاز طبيعي 

جهان طي سال های 1997، 2007 و 2017
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 3217در پايان سال در برخي كشورها : ظرفيت ذخيره سازی گازطبيعي  (3-22جدول )

 نام كشور
 ظرفيت كاركرد

 )ميليون مترمكعب(

 حداكثر خروجي

 )ميليون مترمكعب در روز(
 نام كشور

 ظرفيت كاركرد

 مكعب()ميليون متر

 حداكثر خروجي

 )ميليون مترمكعب در روز(

 16 1015 دانمارك - 136292 اياالت متحده آمريكا
 27 2493 روماني 335 20057 كانادا
 0.9 9 سوئد 653 24265  آلمان

 5 450 صربستان 96.1 8275 اتريش
 231 11845 فرانسه 33.9 3038 اسپانيا 

 5.8 536 كرواسي 45.1 3389 اسلواكي
 30 2300 التويا 161.8 4740 گلستانان

 53.9 3212 لهستان 261.9 17689 ايتاليا
 80 6330 مجارستان 2.8 230  ايرلند
 268 13967 هلند 15 680 بلژيك

 27.2 5451 استراليا 3 541  بلغارستان
 1.1 442 زالندنو 25 2841 تركيه

 440 5789 كره جنوبي  7.2 322 پرتغال

    76 3733 جمهوری چك

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                         مأخذ: 
 

 (3)و(ي تي )دالر آمريكا / ميليون بي                   1222-3217های ، گازطبيعي و نفت خام طي سال LNG: قيمت  (3-22جدول )

 سال

LNG نفت خام گازطبيعي 

 سيف ژاپن
جي كي ام )شاخص 

 (3) ژاپن كره(

متوسط واردات 

 آلمان 
 TTF (2)هلند  انگليس

اياالت متحده 

 آمريكا
 كانادا

سيف كشورهای 
OECD 

1993 3.5 - 2.5 - - 2.1 1.7 2.8 
1994 3.2 - 2.4 - - 1.9 1.5 2.7 
1995 3.5 - 2.4 - - 1.7 0.9 3.0 

1996 3.7 - 2.5 1.9 - 2.8 1.1 3.5 
1991 3.9 - 2.7 2.0 - 2.5 1.4 3.3 

1992 3.1 - 2.3 1.9 - 2.1 1.4 2.2 
1999 3.1 - 1.9 1.6 - 2.3 2.0 3.0 

8222 4.7 - 2.9 2.7 - 4.2 3.8 4.8 
8221 4.6 - 3.7 3.2 - 4.1 3.6 4.1 
8228 4.3 - 3.2 2.4 - 3.3 2.6 4.2 
8223 4.8 - 4.1 3.3 - 5.6 4.8 4.9 
8224 5.2 - 4.3 4.5 - 5.9 5.0 6.3 

8225 6.1 - 5.8 7.4 6.1 8.8 7.3 8.7 
8226 7.1 - 7.9 7.9 7.5 6.8 5.8 10.7 

8221 7.7 - 8.0 6.0 5.9 7.0 6.2 12.0 
8222 12.6 - 11.6 10.8 10.7 8.9 8.0 16.8 

8229 9.1 5.3 8.5 4.9 5.0 3.9 3.4 10.4 
8212 10.9 7.7 8.0 6.6 6.8 4.4 3.7 13.5 
8211 14.7 14.0 10.5 9.0 9.3 4.0 3.5 18.6 
8218 16.8 15.1 10.9 9.5 9.4 2.8 2.3 18.8 
8213 16.2 16.6 10.7 10.6 9.8 3.7 2.9 18.3 

8214 16.3 13.9 9.1 8.3 8.1 4.4 3.9 16.8 
8215 10.3 7.4 6.7 6.5 6.4 2.6 2.0 8.8 

8216 6.9 5.7 4.9 4.7 4.5 2.5 1.6 7.0 
8211 8.1 7.1 5.6 5.8 5.7 3.0 1.6 9.0 

  .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                        مأخذ: 
 باشد. همچنین هر تن می بشكه معادل  نفت خام 12/1 و LNG تن 12/1 مترمكعب گازطبیعی، 22معادل  BTU یلیونمیك ، BP ( براساس اطالعات1

LNG   مترمكعب گازطبیعی است.میلیارد  36/1معادل   
2) Platts Japan Korea Marker                                                                                           3 )Title Transfer Facility 
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  3212-3217های قيمت وارداتي گازطبيعي به وسيله خط لوله توسط برخي از كشورها طي سال( : 3-25جدول ) 
 (3)(دالر / ميليون بي تي يو)                                                                         

 كشور 

 وارد كننده

 كشور 

 صادر كننده 
3212 3211 3213 3212 3212 3215 3216 3217 

 اياالت متحده آمريكا

 2.5 2.1 2.8 5.1 3.7 2.7 4.0 4.4 كانادا 

 2.9 1.8 1.7 3.4 2.6 1.8 3.4 4.5 مكزيك 

 2.5 2.1 2.8 5.1 3.7 2.7 4.0 4.4 متوسط قيمت 

 5.6 5.0 6.6 9.1 10.7 11.1 10.6 8.1  متوسط قيمت آلمان

 اسپانيا

 5.9 4.9 7.0 9.7 10.1 10.1 9.1 7.3 نروژ

 5.9 5.2 7.4 10.3 10.7 10.9 9.6 7.5 الجزاير 

 5.9 5.2 7.4 10.2 10.6 10.8 9.5 7.5 متوسط قيمت 

 5.6 5.0 6.9 9.5 9.4 11.2 10.8 9.5 متوسط قيمت اسلواكي 

 5.6 5.5 6.5 8.6 9.8 8.8 7.7 6.4 متوسط قيمت ايرلند 

 ايتاليا 

 ● ● 7.7 11.9 12.9 12.7 11.4 9.1 الجزاير

 ● ● 7.4 10.3 12.1 13.1 12.5 10.3 روسيه

 5.6 4.9 7.5 10.5 12.3 12.8 10.7 8.7 متوسط قيمت

 انگلستان 
 6.0 4.7 6.1 6.6 8.4 8.0 7.0 4.7 نروژ

 7.1 4.8 6.9 8.8 10.8 9.6 9.4 7.4 هلند

 5.8 4.5 6.4 8.3 10.5 9.4 9.2 6.6 متوسط قيمت  بلژيك 

 6.7 5.8 8.3 12.3 12.4 12.7 11.5 8.6 متوسط قيمت  پرتغال 

 6.2 5.2 7.4 9.5 12.2 12.8 12.7 9.3 دانمارك  سوئد 

 5.8 5.2 7.0 9.0 12.1 13.2 11.1 8.7 متوسط قيمت جمهوری چك 

 6.6 5.1 7.3 10.6 11.8 11.6 ● ● متوسط قيمت فرانسه 

 6.0 5.1 7.4 10.0 12.0 12.1 11.1 9.6  متوسط قيمت مجارستان 

 ● ● ● 10.9 12.9 ● 11.3 ● متوسط قيمت هلند 

 5.3 4.1 6.6 11.1 13.1 13.7 11.2 9.9 روسيه يونان

 5.9 4.9 6.9 9.6 11.1 11.2 9.9 7.6 متوسط قيمت كشور عضو اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Natural Gas Information, 2018 Edition                                                     مأخذ: 
 باشد. می BTUون میلی 2/709مگاژول و هر تراژول معادل  01یك مترمكعب استاندارد گازطبیعی معادل ، IEA ( براساس اطالعات1
   باشند. در دسترس نمیمقادیر        
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 3212 -3217های وارداتي توسط برخي از كشورها طي سال  LNG: قيمت  (3-26جدول )
 (3)يو(  تي )دالر/ ميليون بي

 3217 3216 3215 3212 3212 3213 3211 3212 كشور صادر كننده  كشور وارد كننده

 اياالت متحده آمريكا 

 4.2 4.0 6.8 9.5 5.9 4.6 5.1 4.6 توباگود و ترينيدا

 ▲ ▲ ▲ ▲ 3.4 2.8 5.7 6.2 قطر

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 2.5 5.7 4.7 مصر

 ▲ 3.1 8.4 4.4 14.6 2.8 5.9 5.0 نروژ

 6.4 ▲ ▲ ▲ 15.4 ▲ 9.1 4.3 نيجريه 

 ▲ ▲ 8.9 5.8 7.1 4.7 ▲ ▲ يمن

 4.5 4.0 7.2 8.5 6.7 4.2 5.5 4.8 متوسط قيمت  

 اسپانيا

 5.8 5.4 7.1 10.6 10.9 11.3 9.9 7.9 الجزاير 

 5.7 4.0 6.6 8.9 8.9 9.3 7.9 6.4 توباگود و ترينيدا

 ▲ ▲ 7.4 8.2 8.7 ▲ 9.1 8.8 عمان  

 5.9 4.8 7.0 9.9 10.5 10.5 9.4 7.2 قطر 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 8.1 7.4 ليبي  

 6.1 ▲ ▲ ▲ 10.3 9.0 8.1 6.4 مصر 

 5.5 5.4 7.0 10.5 10.7 10.2 8.8 7.3 نروژ 

 5.5 4.7 6.2 9.4 9.4 9.7 9.1 7.3 نيجريه

 5.7 4.9 6.6 9.9 10.2 10.1 9.1 7.1 متوسط قيمت  

 5.0 4.4 6.9 9.7 12.2 13.0 11.7 8.9 متوسط قيمت ايتاليا

 انگلستان

 5.6 4.6 6.7 8.8 10.3 8.4 8.6 5.1 الجزاير 

 5.8 5.2 7.8 6.6 6.5 ▲ 8.1 5.4 توباگود و ترينيدا

 4.4 3.5 5.9 7.3 9.4 8.4 8.6 5.5 قطر

 5.0 4.7 8.4 8.9 10.3 6.5 8.2 6.9 نروژ 

 4.5 3.6 6.0 7.4 9.4 8.4 8.6 5.6 متوسط قيمت

 5.1 ▲ ▲ 11.8 9.0 8.5 8.8 7.1 نيجريه  پرتغال 

 ژاپن 

 8.3 7.4 10.2 15.9 15.1 16.0 15.0 11.8 استراليا  

 12.3 7.6 9.5 17.3 15.8 17.5 ▲ 7.4 الجزاير 

 8.1 6.6 10.1 16.8 17.1 17.5 13.8 11.7 امارات متحده عربي 

 8.5 7.5 11.0 17.3 17.5 18.4 15.2 9.5 اندونزی 

 11.5 ▲ 7.6 15.9 ▲ 16.2 13.2 12.4 اياالت متحده آمريكا 

 8.6 7.5 10.6 17.0 16.8 17.8 15.5 12.2 دارالسالم برونئي

 7.2 7.7 11.6 17.6 16.1 12.9 10.5 10.1 توباگو د و ترينيدا

 8.3 7.8 8.4 11.8 10.3 12.0 9.7 7.1 عمان  

 7.7 6.4 10.8 17.0 16.9 17.5 15.9 12.5 قطر 

 8.0 6.8 10.9 17.2 17.3 18.0 15.7 11.9 مالزی 

 7.3 6.8 ▲ 17.8 17.0 17.8 16.0 13.5 مصر

 8.2 7.3 10.9 16.7 16.3 16.3 13.6 8.8 نيجريه 

 8.1 7.0 10.5 16.3 16.0 16.7 14.7 11.0 متوسط قيمت 

 8.1 7.1 11.0 16.5 15.0 14.7 12.7 10.2 متوسط قيمت كره جنوبي

كشور عضو  82
 اتحاديه اروپا 

 5.5 4.8 6.6 8.8 10.6 10.3 9.5 6.9 متوسط قيمت

  .IEA, International Energy Agency,Natural Gas Information, 2018 Edition                                                         مأخذ:

باشد. همچنین یك مترمكعب استاندارد گازطبیعی معادل مترمكعب استاندارد گازطبیعی می 610معادل  LNG هر مترمكعب،  IEA ( براساس اطالعات1
  در كشور مذكور كاربرد ندارد.                                                    باشد.می BTU میلیون 2/709مگاژول و هر تراژول معادل  01
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 3217در سال  OECDت گازطبيعي در كشورهای : قيمت و درصد ماليا (3-27جدول )
 (3))دالر /  ميليون بي تي يو(

 نام كشور 
 های برقنيروگاه خانگي صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

       آمريكای شمالي 

 ● 3.4 ● 10.6 ● 4.0 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ● كانادا 

 - 5.1 ● ● ● ● مكزيك 

       مركزی و جنوبي آمريكای 

 ○ ○ 16.0 29.9 ○ ○ شيلي 

       و اورآسيااروپا 

 ● ● 24.3 21.9 16.9 7.9 آلمان

 21.3 9.0 26.7 23.0 18.6 10.2 اتريش

 ● ● 20.2 27.5 2.3 7.9 اسپانيا

 ● ● 24.7 13.6 14.0 9.0 استوني

 - 9.57 16.7 14.9 4.6 9.5 اسلواكي 

 ○ ○ 30.4 17.8 12.1 9.1 اسلووني

 - 5.75 4.8 16.3 3.3 7.4 انگلستان 

 ○ ○ ● ● ● ● ايتاليا

 ○ ○ 17.22 23.0 11.53 10.6 ايرلند 

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 ○ ○ 20.8 18.0 4.6 8.1 بلژيك 

 - 7.6 26.8 26.0 2.8 9.1 پرتغال 

 17.9 6.5 15.3 8.8 18.0 6.5 تركيه 

 ● ● 17.4 19.2 4.4 8.7 جمهوری چك 

 ○ ○ 55.6 27.8 24.8 10.2 دانمارك 

 ● ● 44.5 38.6 23.8 12.0 سوئد 

 ● ● 24.0 27.8 26.0 17.8 سوئيس 

 ● ● 24.6 23.6 13.7 11.5 فرانسه

 - 8.0 ● ● 41.0 13.5 فنالند 

 ● ● 20.9 16.0 5.9 8.4 التويا

 ○ ○ 10.1 13.4 2.1 8.5 لوكزامبورگ

 - 5.6 18.7 14.9 0.9 7.4 لهستان 

 - 7.3 21.3 12.0 4.3 7.7 مجارستان 

 ● ● ▲ ▲ ▲ ▲ نروژ

 ● ● 53.7 25.0 16.2 8.0 هلند 

 ○ ○ ● ● ● ● يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ▲ ▲ ● ○ فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ○ ○ ● ● ● ● استراليا

 ○ ○ 14.4 26.6 6.9 5.2 زالندنو 

 ● ● ● ● ● ● ژاپن

 كره جنوبي 
12.8 - 17.1 9.1 11.3 - 

 ● ● ● OECD  5.9 ● 14.8كشورهای 
 ● ● ● 19.1 ● 8.5 يياروپا  OECDكشورهای 

  IEA, Internatioanl Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                              مأخذ:
 رقام با اعمال ضریب تبدیل دالر / مگاوات ساعت به دالر / میلیون بی تی یو محاسبه گردیده است.( ا1

  باشند.  محرمانه میمقادیر                  .در كشور مذكور كاربرد ندارد                           باشند. در دسترس نمیمقادیر 
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  3217رف كنندگان نهايي گازطبيعي در سال  : شاخص قيمت اسمي و واقعي مص (3-22جدول )
  ( 344=  4434سال ) 

 شاخص واقعي شاخص اسمي

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

       آمريكای شمالي 

 80.7 71.4 86.9 89.2 76.6 97.6 اياالت متحده آمريكا 

 97.5 138.7 77.8 109.9 157.5 87.1 كانادا

 118.1 118.1 ● 164.2 164.2 ●  مكزيك 

       آمريكای مركزی و جنوبي

 87.6 ● 87.6 109.8 ● 109.8 شيلي 

       اروپا و اورآسيا 

 85.3 66.3 95.5 92.4 70.2 104.3 آلمان

 114.2 127.6 101.4 125.6 136.1 115.6 اتريش

 113.6 87.4 137.5 122.7 94.0 149.0 اسپانيا 

 90.9 90.4 91.5 101.9 98.9 105.7 استوني

 87.3 84.0 90.0 91.7 83.0 98.7 اسلواكي

 70.7 66.6 80.3 75.6 71.0 86.2 اسلووني

 96.7 96.9 96.7 116.3 106.8 117.9 انگلستان 

 112.2 91.7 116.9 121.4 96.7 127.1 ايتاليا 

 113.7 106.7 118.6 120.5 114.6 124.6 ايرلند

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 80.4 74.7 84.6 89.1 80.2 95.7 لژيك ب

 98.3 89.5 117.7 102.2 90.3 128.5 پرتغال 

 88.5 83.6 92.1 157.7 153.0 161.1 تركيه

 93.4 76.2 105.5 101.4 79.4 117.0 جمهوری چك

 81.2 82.8 80.6 88.3 90.2 87.5 دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● سوئد 

 106.1 109.4 104.4 101.9 100.6 102.6 سوئيس 

 110.8 95.8 119.1 117.1 98.7 127.3 فرانسه 

 140.1 140.1 ● 149.2 149.2 ● فنالند 

 137.7 114.5 154.2 153.3 128.4 170.9 التويا

 79.7 75.6 83.4 87.1 80.7 93.0 لوكزامبورگ 

 81.2 74.7 87.2 88.5 81.0 95.6 لهستان 

 84.5 83.4 84.9 96.2 94.0 97.2 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● نروژ 

 100.1 88.3 104.7 109.7 92.9 116.2 هلند 

 77.8 82.5 72.9 77.4 81.0 73.7 يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ● ● ● ● فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 122.9 111.9 130.9 139.6 123.4 151.5 استراليا 

 82.9 79.9 96.8 90.5 86.9 107.1 زالندنو 

 92.8 90.0 94.1 95.1 89.5 97.9 ژاپن 

 88.8 91.2 87.1 94.4 88.7 98.4 كره جنوبي 

 OECD 107.8 93.4 100.0 94.4 83.9 88.7كشورهای 

 IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                                 مأخذ:
   باشند. در دسترس نمیمقادیر 
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 شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي گازطبيعي در برخي از كشورهای جهان  ( :3-22جدول )

 3217و  3216، 3227 هایسال طي

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 3217 3216 3227 سال پايه 3217 3216 3227 سال پايه

         آمريكای شمالي 

 173.4 160.6 217.7 100 = 84-1982 118.7 96.2 273.8 100 = 1982 اياالت متحده آمريكا 

 114.1 104.4 131.3 100=2002 67.6 62.2 133.2 100=2010 كانادا 

دسامبر   195 145.6 206.8 100=2012ژوئن  مكزيك  2012=100 ● 118.4 139 

         آمريكای مركزی و جنوبي

 103 95.1 ● 100=2013 ● ● ● - شيلي 

         اروپا و اورآسيا 

 95 97.7 92.6 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 96.6 98.1 84.3 100=2015 ● ● ● - اتريش

 95.5 89.4 78.1 100=2015 ● ● ● - اسپانيا 

 91.2 83.9 71.5 100=2015 ● ● ● - استوني

 88 91.7 94.3 100=2015 ● ● ● - اسلواكي 

 96.4 95.9 75.1 100=2015 ● ● ● - وني اسلو

 122.7 124.1 78.2 100=2010 106.2 100 82.1 100=2010 انگلستان 

 93.7 91.8 85.4 100=2015 ● ● ● - ايتاليا 

 203.2 208.2 182.1 100=1995 ● ● ● - ايرلند

 ● ● ● 100=2015 ● ● ● - ايسلند 

 81.9 78.8 69.3 100=2013 95.3 88.3 79.6 100=2010 بلژيك 

 92.8 93.7 75.4 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 103.3 100.3 50.6 100=2015 ● ● ● 100=2003 تركيه

 92.6 95.2 61.3 100=2015 ● ● ● 100=1995 جمهوری چك

 94.6 91.3 105.5 100=2015 ● ● ● - دانمارك 

 100.7 100.2 46.7 100=2015 ● ● ● - سوئد 

 173.7 176.2 159.4 100=1995 175.8 178.5 176.9 100=1995 سوئيس 

 96.1 91.6 73.9 100=2015 94.5 89.5 86 100=2010 فرانسه

 ● ● ● - ● ● ● - فنالند 

 89.7 89.1 59.8 100=2015 ● ● ● - التويا

 92.3 91 82 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ

 94 91.86 70.3 100=2015 ● ● ● - ليتواني 

 213.9 216.8 170.9 100=2000 ● ● ● - لهستان

 610.4 635 610.9 - ● ● ● 100=1995 مجارستان 

 ● ● ● - ● ● ● - نروژ 

 192.8 188.9 196.2 100=2000 ● ● ● - هلند 

 160 140.8 108.6 100=2009 91.4 71.3 76.7 100=2010 يونان

         آسيا و اقيانوسيه 

 137.2 130.2 71.5 100=12-2011 112 98.8 70.9 100=12-2011 استراليا

 4Q1997=100 187.3 172.7 174 2Q2017=100 76.3 99 100.4 زالندنو 

 90.2 90.4 84 100=2015 72.3 68.8 71.8 100=2015 ژاپن 

 85.6 82.7 75.5 100=2015 84.1 77.4 84.8 100=2010 كره جنوبي 
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 (1) 2416و  2415، 2447هاي طي سال OECDكشورهاي هاي برق كل ظرفيت نصب شده نيروگاه ( :2-04جدول )
 )گيگاوات(

 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

 )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

      آمريكاي شمالي
 36.9 1.3 1086.9 1072.5 995.9 اياالت متحده آمريكا

 4.9 2.8- 144.0 148.2 126.1 كانادا 
 2.5 7.3 72.4 67.5 57.8 مكزيك

 44.2 1.2 1303.3 1288.1 1179.8 جمع آمريكاي شمالي
      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.8 14.4 24.5 21.4 13.2 شيلي 
 0.8 14.4 24.5 21.4 13.2 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا
 7.1 2.5 208.5 203.4 136.3 آلمان 
 0.8 1.4 24.8 24.4 19.1 اتريش

 3.6 0.7- 106.2 106.9 88.7 اسپانيا 
 0.1 10.2- 2.6 2.9 2.6 استوني

 0.3 0.5- 7.7 7.8 7.4 اسلواكي 
 0.1 5.2 3.5 3.4 3.0 اسلووني 
 3.3 0.4 97.6 97.3 84.3 انگلستان 

 3.9 2.4- 114.2 117.0 93.6 ايتاليا 
 0.3 4.1 10.0 9.6 7.4 ايرلند 
 0.1 - 2.8 2.8 2.4 ايسلند 
 0.7 1.9 21.6 21.2 16.4 بلژيك 
 0.7 4.8 20.6 19.6 15.0 پرتغال
 2.7 7.3 78.5 73.2 40.8 تركيه

 0.8 0.6 22.0 21.9 17.6 جمهوری چك
 0.5 2.4 14.3 14.0 13.0 دانمارک

 1.4 1.5 40.3 39.7 34.3 سوئد
 0.7 6.2 20.8 19.6 17.6 سوئيس
 4.4 0.7 130.8 129.9 116.4 فرانسه
 0.6 2.1- 16.3 16.6 16.7 فنالند
 0.1 0.2- 2.9 2.9 2.1 التويا

 0.1 15.5- 1.7 2.0 1.7 لوكزامبورگ
 1.3 2.1 38.1 37.3 32.5 لهستان

 0.3 1.3 8.8 8.6 8.5 مجارستان
 1.2 ◊ 33.8 33.8 30.0 نروژ
 1.2 0.9 34.2 33.9 23.8 هلند

 0.7 1.2 19.2 18.9 13.7 يونان
 36.7 1.2 1081.7 1068.6 844.9 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 
 0.6 2.1 17.6 17.2 11.6 فلسطين اشغالي 
 0.6 2.1 17.6 17.2 11.6 جمع خاورميانه 
      آسيا و اقيانوسيه

 2.2 2.2- 65.6 67.0 54.1 استراليا
 0.3 1.6- 9.3 9.5 9.4 زالندنو

 11.4 3.6 335.6 323.9 280.2 ژاپن
 3.8 7.8 111.2 103.2 73.4 كره جنوبي 

 17.7 3.6 521.7 503.6 417.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 2466.5 2899.0 2948.8 1.7 100.0كشورهاي كل 
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 )گيگاوات(               هابه تفكيک نوع نيروگاه OECDكشورهاي هاي برق ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 و اورآسيا اروپا آمريكاي مركزي و جنوبي  آمريكاي شمالي

 اتريش آلمان شيلي مكزيک كانادا آمريكا
2447       

 6.3 78.5 7.8 43.8 37.4 775.2 حرارتي 

 11.8 10.8 5.4 11.6 73.5 99.8 بي آ

 - 20.2 - 1.4 13.4 100.3 ای هسته
 ◊ ◊ - 1.0 - 2.2 زمين گرمايي 

 ◊ 4.2 - ◊ 0.1 1.4 و مد خورشيدی و جزر 
 1.0 22.1 ◊ 0.1 1.8 16.5 بادی 
 - 0.4 - - - 0.5 ساير 
 19.1 136.3 13.2 57.8 126.1 995.9 جمع 
2415       

 7.7 97.0 13.5 49.4 41.0 771.7 حرارتي 

 13.4 11.4 6.5 12.2 79.4 102.2 آبي 

 - 10.8 - 1.5 14.0 98.7 ای هسته
 ◊ ◊ - 0.9 - 2.5 زمين گرمايي 

 0.9 39.3 0.6 0.2 2.5 23.4 خورشيدی و جزر و مد 
 2.5 44.6 0.9 3.3 11.2 72.6 بادی 
 - 0.4 - - - 1.3 ساير 
 24.4 203.4 21.4 67.5 148.2 1072.5 جمع 
2416       

 7.3 95.7 15.7 53.1 35.1 764.8 حرارتي 

 13.7 11.3 6.7 12.6 80.3 102.7 آبي 

 - 10.8 - 1.6 14.0 99.6 ای هسته
 ◊ ◊ - 0.9 - 2.5 زمين گرمايي 

 1.1 40.7 1.1 0.2 2.7 34.7 خورشيدی و جزر و مد 
 2.7 49.6 1.0 4.1 12.0 81.3 بادی 
 - 0.4 - - - 1.3 ساير 
 24.8 208.5 24.5 72.4 144.0 1086.9 جمع 

 
 گيگاوات()         مه... ادا ها تفكيک نوع نيروگاهبه  OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلووني اسلواكي استوني اسپانيا
2447         

 0.1 5.9 68.7 66.6 1.4 2.6 2.6 47.4 حرارتي 

 1.8 0.5 21.1 4.3 1.0 2.5 ◊ 18.4 آبي 

 - - - 11.0 0.7 2.2 - 7.4 ای هسته
 0.5 - 0.7 - - - - - زمين گرمايي 

 - - 0.1 ◊ - - - 0.8 خورشيدی و جزر و مد 
 - 1.0 2.7 2.5 - ◊ 0.1 14.8 بادی 
 - - 0.3 - - ◊ - - ساير 
 2.4 7.4 93.6 84.3 3.0 7.4 2.6 88.7 جمع 
2415                 

 0.1 6.6 65.6 59.4 1.1 2.8 2.6 49.4 حرارتي 

 2.0 0.5 22.2 4.5 1.3 2.5 ◊ 20.1 آبي 

 - - - 9.5 0.7 1.9 - 7.4 ای هسته
 0.7 - 0.8 - - - - - زمين گرمايي 

 - ◊ 18.9 9.5 0.2 0.5 - 7.2 خورشيدی و جزر و مد 
 ◊ 2.4 9.1 14.3 ◊ ◊ 0.3 22.9 بادی 
 - - 0.3 - - ◊ - - ساير 
 2.8 9.6 117.0 97.3 3.4 7.8 2.9 106.9 جمع 
2416                 

 0.1 6.6 62.1 55.4 1.3 2.7 2.3 48.5 حرارتي 

 2.0 0.5 22.3 4.6 1.3 2.5 ◊ 20.1 آبي 

 - - - 9.5 0.7 1.9 - 7.4 ای هسته
 0.7 - 0.8 - - - - - زمين گرمايي 

 - ◊ 19.3 11.9 0.2 0.5 - 7.3 خورشيدی و جزر و مد 
 ◊ 2.8 9.4 16.2 ◊ ◊ 0.3 23.0 بادی 
 - - 0.3 - - ◊ - -  ساير

 2.8 10.0 114.2 97.6 3.5 7.7 2.6 106.2 جمع
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 )گيگاوات(         ... ادامه ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 سوئيس سوئد دانمارك جمهوري چک تركيه پرتغال بلژيک
2447        

 0.8 7.9 9.9 11.5 27.3 7.7 8.8 حرارتي 
 13.5 16.6 ◊ 2.2 13.4 5.1 1.4 آبي 

 3.2 9.1 - 3.8 - - 5.8 ای هسته
 - - - - ◊ ◊ - زمين گرمايي 

 ◊ ◊ ◊ ◊ - ◊ ◊ خورشيدی و جزر و مد 
 ◊ 0.7 3.1 0.1 0.2 2.2 0.3 بادی 
 - - - - ◊ - - ساير 
 17.6 34.3 13.0 17.6 40.8 15.0 16.4 جمع 
2415               

 1.0 7.8 8.1 13.0 41.8 8.1 8.5 حرارتي 
 13.8 16.3 ◊ 2.3 25.9 6.2 1.4 آبي 

 3.3 9.7 - 4.3 - - 5.9 ای هسته
 - - - - 0.6 ◊ - زمين گرمايي 

 1.4 0.1 0.8 2.1 0.3 0.5 3.1 خورشيدی و جزر و مد 
 0.1 5.8 5.1 0.3 4.5 4.9 2.2 بادی 
 - - - - 0.1 - ◊  ساير
 19.6 39.7 14.0 21.9 73.2 19.6 21.2 جمع 
2416               

 1.0 7.5 8.2 13.1 44.3 8.0 8.5 حرارتي 
 14.8 16.5 ◊ 2.3 26.7 7.0 1.4 آبي 

 3.3 9.8 - 4.3 - - 5.9 ای هسته
 - - - - 0.8 ◊ - زمين گرمايي 

 1.7 0.2 0.9 2.1 0.8 0.5 3.3 خورشيدی و جزر و مد 
 0.1 6.4 5.3 0.3 5.8 5.1 2.4 بادی 
 - - - - 0.1 - ◊ ساير 

 20.8 40.3 14.3 22.0 78.5 20.6 21.6 جمع

 
 )گيگاوات(         ... ادامه ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ( :  ظرفيت نصب شده نيروگاه2-01جدول )

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 هلند نروژ مجارستان لهستان لوكزامبورگ توياال فنالند فرانسه
2447         

 21.4 0.7 6.6 29.8 0.5 0.6 10.8 25.5 حرارتي 
 ◊ 29.0 0.1 2.3 1.1 1.5 3.1 25.2 آبي 

 0.5 - 1.8 - - - 2.7 63.3 ای هسته
 - - - - - - - - زمين گرمايي 

 0.1 ◊ - - ◊ - ◊ 0.2 خورشيدی و جزر و مد 
 1.8 0.4 0.1 0.3 ◊ ◊ 0.1 2.2 بادی 
 0.1 ◊ - ◊ - - - - ساير 
 23.8 30.0 8.5 32.5 1.7 2.1 16.7 116.4 جمع 
2415                 

 28.4 1.6 6.1 30.0 0.5 1.3 9.6 24.3 حرارتي 
 ◊ 31.4 0.1 2.4 1.3 1.6 3.3 25.3 آبي 

 0.5 - 2.0 - - - 2.8 63.1 ای هسته
 - - - - - - - ◊ زمين گرمايي 

 1.5 - 0.2 0.1 0.1 - ◊ 7.0 خورشيدی و جزر و مد 
 3.4 0.9 0.3 4.9 0.1 0.1 1.0 10.2 بادی 
 ◊ ◊ ◊ ◊ - - - - ساير 
 33.9 33.8 8.6 37.3 2.0 2.9 16.6 129.9 جمع 
2416                 

 27.3 1.1 6.1 29.8 0.1 1.3 8.7 23.1 حرارتي 
 ◊ 31.8 0.1 2.4 1.3 1.6 3.3 25.5 آبي 

 0.5 - 2.0 - - - 2.8 63.1 ای هسته
 - - - - - - - ◊ زمين گرمايي 

 2.1 - 0.2 0.2 0.1 ◊ ◊ 7.5 خورشيدی و جزر و مد 
 4.3 0.9 0.3 5.8 0.1 0.1 1.6 11.5 بادی 
 ◊ ◊ ◊ ◊ - - - - ساير 

 34.2 33.8 8.8 38.1 1.7 2.9 16.3 130.8 جمع
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 ... ادامه ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDهاي برق كشورهاي ه نيروگاه( :  ظرفيت نصب شد2-01جدول )
 )گيگاوات(

 شرح

و  اروپا

 اورآسيا
 آسيا و اقيانوسيه خاورميانه

جمع كشورهاي 
OECD 

 يونان
فلسطين 

 اشغالي
 كره جنوبي ژاپن زالندنو استراليا

2447        
 1611.3 49.9 179.4 3.3 43.6 11.6 9.7 حرارتي 

 447.4 5.5 47.3 5.4 9.2 ◊ 3.2 ي آب
 313.7 17.7 49.5 - - - - ای هسته

 5.4 - 0.5 0.5 - - - زمين گرمايي 
 9.1 0.1 1.9 ◊ 0.1 ◊ ◊ خورشيدی و جزر و مد 

 78.2 0.2 1.5 0.3 1.3 ◊ 0.9 بادی 
 1.4 - - ◊ - - - ساير 

 2466.5 73.4 280.2 9.4 54.1 11.6 13.7 جمع 

2415               

 1701.5 70.1 194.4 2.4 49.7 16.5 10.9 حرارتي 
 483.4 6.5 50.0 5.3 8.7 ◊ 3.4 آبي 

 299.9 21.7 42.1 - - - - ای هسته
 7.1 - 0.5 1.0 - - - زمين گرمايي 

 166.1 3.9 34.2 ◊ 4.4 0.7 2.6 خورشيدی و جزر و مد 
 238.6 0.9 2.8 0.7 4.2 ◊ 2.1 بادی 
 2.4 0.2 - ◊ - - - ساير 

 2899.0 103.2 323.9 9.5 67.0 17.2 18.9 جمع 

2416               

 1689.9 75.6 198.2 2.2 47.8 16.7 10.8 حرارتي 
 489.1 6.5 50.1 5.4 8.7 ◊ 3.4 آبي 

 301.8 23.1 41.5 - - - - ای هسته
 7.3 - 0.5 1.0 - - - زمين گرمايي 

 194.3 4.8 42.0 ◊ 4.7 0.9 2.6 خورشيدی و جزر و مد 
 263.9 1.1 3.3 0.7 4.3 ◊ 2.4 بادی 
 2.5 0.2 - ◊ - - - ساير 

 2948.8 111.2 335.6 9.3 65.6 17.6 19.2 جمع
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 ها به تفكيک نوع نيروگاه OECDدر كشورهاي  2416هاي برق در سال ( : كل ظرفيت نصب شده نيروگاه2-02جدول )
 (گيگاوات)

 ايهسته آبي  رارتي نام كشور
زمين 

 گرمايي

خورشيدي و 

 جزر و مد
 معج ساير  بادي

          آمريكاي شمالي 
 1086.9 1.3 81.3 34.7 2.5 99.6 102.7 764.8 اياالت متحده آمريكا 

 144.0 - 12.0 2.7 - 14.0 80.3 35.1 كانادا 
 72.4 - 4.1 0.2 0.9 1.6 12.6 53.1 مكزيك 

 1303.3 1.3 97.3 37.6 3.4 115.2 195.5 852.9 جمع آمريكاي شمالي 
         جنوبيآمريكاي مركزي و 

 24.5 - 1.0 1.1 - - 6.7 15.7 شيلي
 24.5 - 1.0 1.1 - - 6.7 15.7 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

         اروپا و اورآسيا 
 208.5 0.4 49.6 40.7 ◊ 10.8 11.3 95.7 آلمان 
 24.8 - 2.7 1.1 ◊ - 13.7 7.3 اتريش

 106.2 - 23.0 7.3 - 7.4 20.1 48.5 اسپانيا 
 2.6 - 0.3 - - - ◊ 2.3 ستونيا

 7.7 ◊ ◊ 0.5 - 1.9 2.5 2.7 اسلواكي 
 3.5 - ◊ 0.2 - 0.7 1.3 1.3 اسلووني 
 97.6 - 16.2 11.9 - 9.5 4.6 55.4 انگلستان 

 114.2 0.3 9.4 19.3 0.8 - 22.3 62.1 ايتاليا 
 10.0 - 2.8 ◊ - - 0.5 6.6 ايرلند 
 2.8 - ◊ - 0.7 - 2.0 0.1 ايسلند 
 21.6 ◊ 2.4 3.3 - 5.9 1.4 8.5 بلژيك 
 20.6 - 5.1 0.5 ◊ - 7.0 8.0 پرتغال
 78.5 0.1 5.8 0.8 0.8 - 26.7 44.3 تركيه

 22.0 - 0.3 2.1 - 4.3 2.3 13.1 جمهوری چك
 14.3 - 5.3 0.9 - - ◊ 8.2 دانمارک

 40.3 - 6.4 0.2 - 9.8 16.5 7.5 سوئد
 20.8 - 0.1 1.7 - 3.3 14.8 1.0 سوئيس
 130.8 - 11.5 7.5 ◊ 63.1 25.5 23.1 فرانسه
 16.3 - 1.6 ◊ - 2.8 3.3 8.7 فنالند
 2.9 - 0.1 ◊ - - 1.6 1.3 التويا

 1.7 - 0.1 0.1 - - 1.3 0.1 لوكزامبورگ
 38.1 ◊ 5.8 0.2 - - 2.4 29.8 لهستان

 8.8 ◊ 0.3 0.2 - 2.0 0.1 6.1 مجارستان
 33.8 ◊ 0.9 - - - 31.8 1.1 نروژ
 34.2 ◊ 4.3 2.1 - 0.5 ◊ 27.3 هلند

 19.2 - 2.4 2.6 - - 3.4 10.8 يونان
 1081.7 1.0 156.2 103.1 2.3 122.0 216.2 480.8 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه 
 17.6 - ◊ 0.9 - - ◊ 16.7 فلسطين اشغالي 
 17.6 - ◊ 0.9 - - ◊ 16.7 جمع خاورميانه 
         آسيا و اقيانوسيه

 65.6 - 4.3 4.7 - - 8.7 47.8 استراليا
 9.3 ◊ 0.7 ◊ 1.0 - 5.4 2.2 زالندنو

 335.6 - 3.3 42.0 0.5 41.5 50.1 198.2 ژاپن
 111.2 0.2 1.1 4.8 - 23.1 6.5 75.6 كره جنوبي 

 521.7 0.2 9.3 51.6 1.5 64.6 70.7 323.8 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 1689.9 489.1 301.8 7.3 194.3 263.9 2.5 2948.8كشورهاي  كل

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از 



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  744

 

 (1)سوخت به تفكيک نوع  OECDدر كشورهاي  2416رق در سال ب رارتي هاي ( : ظرفيت نصب شده نيروگاه2-04جدول )
 )گيگاوات(

 نام كشور
زغالسنگ و محصوالت 

  اصل از آن

 هاي مايع و سوخت

 گاز پااليشگاه
 جمع ساير گازطبيعي 

      آمريكاي شمالي 
 764.8 14.5 446.8 34.4 269.1 اياالت متحده آمريكا 

 35.1 2.5 17.4 6.0 9.3 كانادا 
 53.1 16.5 22.9 10.8 2.8 زيك مك

 852.9 33.5 487.1 51.2 281.2 جمع آمريكاي شمالي 
      آمريكاي مركزي و جنوبي

 15.7 7.7 0.8 4.1 3.1 شيلي
 15.7 7.7 0.8 4.1 3.1 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

      اروپا و اورآسيا 
 95.7 ● ● ● ● آلمان 
 7.3 1.0 4.9 0.2 1.2 اتريش

 48.5 ● ● ● ● پانيا اس
 2.3 2.0 0.3 - - استوني

 2.7 1.0 1.0 0.1 0.6 اسلواكي 
 1.3 0.1 0.4 - 0.9 اسلووني 
 55.4 6.6 31.8 2.4 14.6 انگلستان 

 62.1 24.9 34.0 3.1 ◊ ايتاليا 
 6.6 3.3 2.0 0.9 - ايرلند 
 0.1 - - 0.1 - ايسلند 
 8.5 ● ● ● ● بلژيك 
 8.0 1.1 4.5 0.7 1.8 پرتغال
 44.3 6.9 19.6 0.5 17.4 تركيه

 13.1 13.1 - - - جمهوری چك
 8.2 5.4 1.7 1.2 - دانمارک

 7.5 3.3 0.9 2.4 0.7 سوئد
 1.0 0.6 0.2 0.1 - سوئيس
 23.1 8.8 8.8 5.0 0.6 فرانسه
 8.7 4.5 1.5 1.1 1.5  فنالند
 1.3 0.2 1.2 - ◊ التويا

 0.1 ◊ 0.1 - - لوكزامبورگ
 29.8 1.0 1.4 0.3 27.1 تانلهس

 6.1 3.4 2.2 0.5 0.1 مجارستان
 1.1 0.1 0.4 ◊ - نروژ
 27.3 3.1 18.4 - 5.8 هلند

 10.8 0.1 3.9 2.5 4.3 يونان
 480.8 90.5 139.0 21.1 76.5 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 
 16.7 16.2 ● ● ● فلسطين اشغالي 
 16.7 16.2 ● ● ● جمع خاورميانه 
      آسيا و اقيانوسيه

 47.8 1.8 16.7 2.1 27.2 استراليا
 2.2 0.8 1.3 0.2 ◊ زالندنو

 198.2 50.6 46.7 41.2 35.9 ژاپن
 75.6 0.7 36.7 3.4 34.8 كره جنوبي 

 323.8 53.9 101.3 46.8 98.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 458.8 123.1 728.2 201.8 1689.9كشورهاي  كل

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               أخذ:  م
 باشند.    ر در دسترس نمیمقادی            باشند. می 00/0مقادیر كمتر از       باشد.ها میدادهكلیه ها به دلیل عدم دسترسی به اختالف در سر جمع( 1
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 (1)نيروگاه به تفكيک نوع  OECDدر كشورهاي  2416هاي  رارتي برق در سال ( : ظرفيت نصب شده نيروگاه2-00جدول )
 )گيگاوات(

 جمع ساير  سيكل تركيبي گازي بخاري نام كشور

      آمريكاي شمالي 
 764.8 11.0 240.4 142.2 371.2 اياالت متحده آمريكا 

 35.1 1.6 - 12.4 21.0 انادا ك
 53.1 1.9 24.1 8.0 19.0 مكزيك 

 852.9 14.5 264.5 162.7 411.3 جمع آمريكاي شمالي 
      آمريكاي مركزي و جنوبي

 15.7 3.3 - 5.2 7.2 شيلي
 15.7 3.3 - 5.2 7.2 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

      اروپا و اورآسيا 
 95.7 ● ● ● ● آلمان 

 7.3 0.3 3.8 0.6 2.6 ريشات
 48.5 - ● ● ● اسپانيا 
 2.3 ◊ - - 2.2 استوني

 2.7 0.3 0.9 0.1 1.5 اسلواكي 
 1.3 0.1 - 0.3 0.9 اسلووني 
 55.4 6.8 31.8 1.8 15.1 انگلستان 

 62.1 4.3 39.9 3.7 14.2 ايتاليا 
 6.6 0.2 2.1 2.3 2.1 ايرلند 
 0.1 0.1 - ◊ - ايسلند 
 8.5 1.1 2.5 2.5 2.5 بلژيك 
 8.0 1.0 4.0 0.5 2.5 پرتغال
 44.3 2.2 23.4 1.4 17.4 تركيه

 13.1 0.9 1.4 - 10.8 جمهوری چك
 8.2 1.4 1.1 0.6 5.2 دانمارک

 7.5 - 0.7 1.5 5.3 سوئد
 1.0 0.2 0.2 ◊ 0.6 سوئيس
 23.1 23.1 - ● ● فرانسه
 8.7 0.1 1.3 1.3 6.0  فنالند
 1.3 0.2 1.0 - 0.1 التويا

 0.1 0.1 - ◊ ◊ لوكزامبورگ
 29.8 0.5 0.9 0.1 28.4 لهستان

 6.1 0.6 2.2 0.8 2.5 مجارستان
 1.1 ◊ - 0.4 0.1 نروژ
 27.3 3.3 14.0 1.0 9.0 هلند

 10.8 0.9 3.4 0.9 5.6 يونان
 480.8 47.6 134.4 19.5 134.6 جمع اروپا و اورآسيا 

      خاورميانه 
 16.7 0.1 6.7 3.5 6.5 فلسطين اشغالي 
 16.7 0.1 6.7 3.5 6.5 جمع خاورميانه 
      آسيا و اقيانوسيه

 47.8 1.2 4.2 11.9 30.6 استراليا
 2.2 0.1 0.8 0.5 0.9 زالندنو

 198.2 9.1 - 5.6 183.5 ژاپن
 75.6 0.4 28.6 0.3 46.3 كره جنوبي 

 323.8 10.8 33.6 18.3 261.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 
 OECD 820.6 209.2 439.1 76.3 1689.9كشورهاي  كل

  .IEA, Information Energy Agency,Online Data Services. www.iea.org                                                               مأخذ:  
    باشند. مقادیر در دسترس نمی                باشند. می 00/0مقادیر كمتر از           باشد.ها میها به دلیل عدم دسترسی به دادهاختالف در سر جمع( 1



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  747

 

                                                   2415-2417 و 2447هاي برق در جهان طي سالناويژه ( : توليد 2-05جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2417 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 17.2 0.2- 4257.2 4322.0 4317.2 4349.8 اياالت متحده آمريكا

 2.7 0.4- 674.4 667.4 668.2 628.8 كانادا 

 1.3 2.8 319.5 320.4 310.7 265.3 مكزيك

 21.2 0.01- 5251.0 5309.8 5296.0 5243.9 جمع آمريكاي شمالي

       اي مركزي و جنوبيآمريك

 0.6 0.9 ● 147.2 145.5 107.8 آرژانتين

 0.1 5.4 ● 27.3 25.8 16.4 اكوادور

 2.3 0.7- 588.0 578.9 581.7 445.2 برزيل

 0.2 7.3 ● 51.9 48.3 29.9 پرو

 0.3 4.9 79.0 79.3 75.4 58.5 شيلي 

 0.3 1.8- ● 76.9 78.1 55.2 كلمبيا 

 0.5 8.5- ● 112.6 122.7 114.2 ونزوئال

 0.9 5.02 ● 233.6 221.9 195.1 ساير

 5.2 0.38 667.0 1307.8 1299.2 1022.2 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.1 0.8 24.3 25.0 24.7 21.9 آذربايجان

 2.6 0.1 655.0 649.1 646.9 640.6 آلمان

 0.3 4.4 71.3 68.4 65.3 65.2 اتريش 

 0.2 1.5 ● 58.3 57.3 49.0 بكستاناز

 1.1 2.4- 274.8 274.8 280.9 305.1 اسپانيا

 0.1 16.8 13.2 12.2 10.4 12.2 استوني 

 0.1 0.3 26.7 27.1 26.9 28.1 اسلوواكي 

 1.4 0.1- 335.9 339.4 338.9 396.8 انگلستان

 0.7 0.3 157.1 164.6 163.7 196.3 اوكراين

 1.2 2.1 295.1 289.8 283.0 313.9 ايتاليا 

 0.1 6.9 30.9 30.4 28.4 28.2 ايرلند

 0.3 22.1 86.2 85.5 69.9 88.8 بلژيك

 0.2 8.3- 45.6 45.3 49.2 43.3 بلغارستان

 0.2 14.7 59.3 60.3 52.4 47.3 پرتغال 

 0.1 0.1 18.1 17.2 17.2 17.5 تاجيكستان 
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                                                  ... ادامه 2415-2417 و 2447هاي ال( : توليد ناويژه برق در جهان طي س2-05جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2417 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

 0.1 0.3- ● 22.5 22.5 14.9 تركمنستان 

 1.1 4.5 297.3 274.4 261.8 191.6 تركيه

 0.3 1.0- 87.0 83.3 83.9 88.2 هوری چك جم

 0.1 5.1 30.4 30.5 29.0 39.3 دانمارک

 0.1 1.8- 33.1 33.6 34.1 31.8 سفيد( روسيهبالروس )

 4.4 1.9 1101.7 1091.0 1067.5 1015.3 روسيه 

 0.3 2.1- 63.7 65.1 66.3 61.7 روماني

 0.6 4.0- 160.2 156.0 162.1 148.9 سوئد 

 0.3 7.0- 62.9 63.2 67.7 67.9 سوئيس 

 2.2 2.7- 554.1 556.2 570.3 569.8 فرانسه

 0.3 0.1- 67.4 68.8 68.6 81.3 فنالند 

 0.1 1.5 ● 13.3 13.0 14.8 قرقيزستان 

 0.4 0.1- ● 106.6 106.5 76.6 قزاقستان 

 0.7 0.8 170.3 166.6 164.9 159.4 لهستان 

 ◊ 20.8- 2.2 2.2 2.8 4.0 لوكزامبورگ 

 ◊ 13.6- ● 4.3 4.9 14.0 ليتواني 

 0.1 4.7 32.8 31.9 30.3 40.0 مجارستان 

 0.6 3.2 149.3 149.6 144.6 137.2 نروژ

 0.5 4.3 116.6 115.2 110.1 105.2 هلند 

 0.2 4.7 58.8 54.4 51.9 63.5 يونان 

 0.66 5.1 158.5 164.7 156.2 136.6 ساير

 21.5 1.0 5239.7 5400.5 5334.0 5315.8 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 0.5 1.5 ● 129.6 127.4 76.1 امارات متحده عربي 

 1.4 1.6 ● 344.8 338.3 190.5 عربستان سعودی

 0.1 4.1 ● 34.2 32.8 14.6 عمان

 0.2 1.7 ● 42.3 41.5 19.5 قطر

 0.3 2.4 ● 70.1 68.3 48.8 كويت 

 2.10 4.2 67.9 526.2 503.5 382.5 ساير

 4.6 2.9 67.9 1147.2 1111.8 731.9 جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 1.0 1.0 ● 252.8 249.7 263.5 آفريقای جنوبي 

 0.3 2.9 ● 71.0 68.8 37.2 الجزاير



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  746

 

                                                  ... ادامه 2415-2417 و 2447هاي ( : توليد ناويژه برق در جهان طي سال2-05جدول )
 )تراوات ساعت( 

 2417 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

 0.2 3.1- ● 36.4 37.5 26.2 ليبي 

 0.8 4.0 ● 194.3 186.3 125.1 مصر

 0.1 2.7 33.1 32.1 31.2 20.3 مراكش

 0.1 2.0- ● 30.9 31.4 23.0 نيجريه 

 0.7 1.0 - 187.2 184.9 119.7 ساير 

 3.2 1.6 33.1 804.8 789.8 615.0  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 1.0 1.8 260.2 256.6 251.4 243.2 استراليا

 1.0 6.0 ● 248.6 234.0 142.2 اندونزی 

 0.3 8.7 ● 64.3 59.0 31.0 بنگالدش 

 0.5 2.1 ● 114.0 111.3 95.7 پاكستان 

 0.8 7.5 177.0 191.3 177.5 143.4 تايلند

 24.8 5.8 6495.1 6217.9 5859.5 3281.8 چين 

 1.1 2.1 ● 264.1 258.0 243.1 چين تايپه

 0.2 2.6- 43.1 43.0 44.0 43.5 زالندنو 

 4.2 0.8 1085.2 1058.0 1046.9 1143.9 ژاپن 

 0.2 2.2 ● 51.7 50.4 41.1 سنگاپور 

 0.4 9.9 ● 90.8 82.4 59.6 فيليپين 

 2.2 1.5 565.5 562.6 552.7 427.3 كره جنوبي 

 0.1 22.9 ● 16.9 13.7 21.5 كره شمالي 

 0.6 4.1 ● 156.7 150.1 97.5 مالزی

 0.7 5.1 ● 164.8 156.4 67.0 ويتنام 

 5.9 7.3 ● 1477.6 1372.8 823.6 هند

 0.5 9.3 - 132.6 121.0 86.9 ساير 

 44.3 5.1 8626.1 11111.5 10541.2 6992.3 وسيه جمع آسيا و اقيان

 100 2.6 ● 25081.6 24372.0 19921.1 جهان جمع 

 OECD  10868.1 10921.0 11006.9 11032.6 0.5 43.9 كشورهای

 OECD 9053.0 13451.0 14074.7 ● 4.4 56.1كشورهای غير 

 13.0 0.4 ● 3258.1 3235.1 3384.1 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             خذ: مأ
  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از                                      
  باشند.         مقادیر در دسترس نمی 



  ت بخش انرژي در جهانتحوال

  

744 

  2416توليد ناويژه برق در جهان به تفكيک منابع مختلف در سال ( : 2-06جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

(4)و پسماند 
 

زمين 

 گرمايي

ي باد ،خورشيدي

(0)و ساير
 

 جمع

        آمريكاي شمالي 

 4322.0 285.4 18.6 79.2 839.9 292.1 2806.9 اياالت متحده آمريكا 

 667.4 34.0 - 12.8 101.1 387.2 132.4 كانادا 

 320.4 10.6 6.2 1.5 10.6 30.7 260.8 مكزيك 

 5309.8 330.0 24.7 93.5 951.6 710.0 3200.0 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 147.2 0.6 - 1.7 8.3 37.8 98.9 آرژانتين 

 27.3 0.1 - 0.5 - 15.8 10.9 اكوادور

 578.9 34.0 - 50.6 15.9 380.9 97.5 برزيل

 51.9 1.3 - 0.6 - 24.2 25.8 پرو

 79.3 5.1 - 6.0 - 23.3 45.0 شيلي

 76.9 0.1 - 1.7 - 49.0 26.2 كلمبيا 

 112.6 - - - - 67.6 44.9 ونزوئال 

 233.6 9.7 4.0 7.9 - 100.1 112.0 ساير  

 1307.8 50.8 4.0 69.1 24.2 698.7 461.2  جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اورآسيا 

 25.0 0.1 - 0.2 - 2.0 22.8 آذربايجان

 649.1 118.6 0.2 58.3 84.6 26.1 361.3 آلمان 

 68.4 6.4 - 5.5 - 42.9 13.6 اتريش

 58.3 - - - - 11.8 46.5 ازبكستان

 274.8 62.7 - 6.4 58.6 39.9 107.2 اسپانيا 

 12.2 0.6 - 1.0 - ◊ 10.5 استوني

 27.1 0.7 - 1.8 14.8 4.6 5.3 اسلواكي 

 339.4 47.8 - 34.9 71.7 8.4 176.7 انگلستان 

 164.6 1.5 - 0.1 81.0 9.3 72.7 اوكراين 

 289.8 40.5 6.3 22.0 - 44.3 176.7 ايتاليا 

 30.4 6.2 - 0.8 - 1.0 22.5 ايرلند 

 85.5 9.0 - 6.5 43.5 1.5 24.9 بلژيك 

 45.3 2.9 - 0.4 15.8 4.6 21.7 بلغارستان 

 60.3 13.3 0.2 3.4 - 16.9 26.5 پرتغال 

 17.2 - - - - 16.6 0.6 تاجيكستان

 22.5 - - - - - 22.5 تركمنستان

 274.4 17.3 4.8 1.7 - 67.2 183.4 تركيه 

 83.3 2.7 - 4.8 24.1 3.2 48.4 جمهوری چك 



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  744

 

 ... ادامه 2416وليد ناويژه برق در جهان به تفكيک منابع مختلف در سال ( : ت2-06جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

 (4)و پسماند 

زمين 

 گرمايي

ي باد ،خورشيدي

(0)و ساير
 

 جمع

 30.5 13.5 - 5.6 - ◊ 11.4 دانمارک 

 33.6 0.1 - 0.2 - 0.1 33.2 بالروس )روسيه سفيد( 

 1091.0 0.6 0.5 2.5 196.6 186.6 704.2 روسيه 

 65.1 8.4 - 0.5 11.3 18.5 26.3 روماني 

 156.0 15.6 - 13.1 63.1 62.1 2.1 سوئد 

 63.2 1.4 - 3.0 21.2 36.7 0.9 سوئيس 

 556.2 30.6 ◊ 9.6 403.2 64.9 47.9 فرانسه

 68.8 3.4 - 12.0 23.2 15.8 14.5 فنالند 

 13.3 - - - - 11.5 1.8 قرقيزستان

 106.6 0.4 - - - 11.6 94.6 قزاقستان 

 166.6 12.8 - 8.2 - 2.6 143.1 لهستان

 2.2 0.2 - 0.2 - 1.5 0.3 لوكزامبورگ 

 4.3 1.5 - 0.5 - 1.0 1.2 ليتواني

 31.9 1.0 - 2.3 16.1 0.3 12.3 مجارستان

 149.6 2.4 - 0.4 - 144.0 2.8 نروژ 

 115.2 9.9 - 6.6 4.0 0.1 94.6 ند هل

 54.4 9.1 - 0.5 - 5.6 39.3 يونان 

 164.7 2.1 5.1 1.6 8.1 68.7 78.9 ساير

 5400.5 443.2 17.0 214.5 1140.8 932.0 2653.1  جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 129.6 0.4 - - - - 129.2 امارات متحده عربي

 344.8 ◊ - - - - 344.8 عربستان سعودی 

 34.2 - - - - - 34.2 عمان

 42.3 - - - - - 42.3 قطر

 70.1 ◊ - - - - 70.1 كويت 

 526.2 3.4 - 0.1 6.6 21.1 494.9 ساير 

 1147.2 3.8 - 0.1 6.6 21.2 1115.5 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 252.8 6.8 - 0.3 15.0 4.0 226.7 آفريقای جنوبي 

 71.0 0.1 - - - 0.2 70.7 الجزاير 

 36.4 ◊ - - - - 36.4 ليبي

 194.3 2.2 - - - 13.5 178.6 مصر
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 ... ادامه2416( : توليد ناويژه برق در جهان به تفكيک منابع مختلف در سال 2-06جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

 (4)و پسماند 

زمين 

 يگرماي

 ،خورشيدي

(0)ي و سايرباد
 

 جمع

 32.1 4.7 - - - 1.7 25.8 مراكش 

 30.9 - - - - 5.6 25.3 نيجريه 

 187.2 2.1 4.2 1.6 - 95.0 84.1 ساير 

 804.8 16.0 4.2 1.9 15.0 119.9 647.6 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 256.6 18.4 - 3.7 - 15.3 219.1 استراليا

 248.6 ◊ 10.7 1.8 - 19.4 216.8 اندونزی

 64.3 0.2 - - - 0.6 63.6 بنگالدش 

 114.0 1.1 - 0.6 4.9 36.6 70.9 پاكستان 

 191.3 3.7 ◊ 18.4 - 7.0 162.3 تايلند 

 6217.9 312.4 0.1 76.1 213.3 1193.4 4422.6 چين 

 264.1 2.6 - 3.5 31.7 9.9 216.5 چين تايپه 

 43.0 2.4 7.4 0.6 - 25.7 6.9 زالندنو 

 1058.0 78.4 2.5 33.6 18.1 85.1 840.4 ژاپن 

 51.7 0.1 - 1.4 - - 50.1 سنگاپور 

 90.8 2.1 11.1 0.7 - 8.1 68.8 فيليپين 

 562.6 8.6 - 6.4 162.0 6.6 379.0  جنوبيكره 

 16.9 - - - - 12.8 4.1 كره شمالي 

 156.7 0.3 - 0.8 - 20.0 135.6 مالزی

 1477.6 59.0 - 43.6 37.9 137.5 1199.5 هند

 297.4 0.9 - 0.2 - 110.3 186.0 ساير 

 11111.5 490.1 31.8 191.5 467.8 1688.3 8242.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 25081.6 1333.8 81.7 570.6 2606.0 4170.0 16319.6 جمع جهان 

 OECD  6290.2 1476.4 1965.5 353.3 51.2 870.3 11006.9 كشورهای

 OECD 10029.4 2693.6 640.5 217.3 30.5 463.4 14074.7شورهای غير ك

 3258.1 419.2 6.6 206.3 839.7 380.2 1406.1 كشور اتحاديه اروپا 82

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
 گردد. نفت و گازطبیعی میهای فرآوردهسنگ، ای، زغال نارس، گاز زغال( شامل زغال سخت، زغال قهوه1
 گردد.ای نیز می( شامل تولید برق از تلمبه ذخیره1
 گردد.چوب، پسماند چوب، سایر پسماندهای جامد، پسماندهای صنعتی و شهری، بیوگاز و سوخت زیستی مایع می( شامل 3
  ه ای ش یمیایی نری ر واك نس اكس ید ش دم س نگ مع دم روی ب ا اس ید           هس  های حاصل از پرو ها و سایر )حرارتشامل انرژی جزر و مد، امواج، اقیانوس (4

                              گردد. هیدروكلریدریك و غیره( می    
  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از       



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  794

 

  2416هاي قابل ا تراق در سال برق از سوخت توليد ناويژه ( :2-07جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

       آمريكاي شمالي

 2886.0 79.2 34.8 1418.1 4.3 1349.7 اياالت متحده آمريكا

 145.1 12.8 8.2 62.0 ◊ 62.1 كانادا 

 262.3 1.5 33.9 192.3 0.4 34.2 مكزيك

 3293.5 93.5 76.9 1672.3 4.7 1446.0 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 100.6 1.7 21.0 75.4 0.7 1.9 آرژانتين

 11.4 0.5 8.1 2.8 - - اكوادور 

 148.2 50.6 15.3 56.5 8.7 17.0 برزيل

 26.5 0.6 1.2 23.8 - 0.8 وپر

 51.0 6.0 2.9 11.9 - 30.2 شيلي

 27.9 1.7 4.1 15.9 ◊ 6.2 كلمبيا

 44.9 - 17.9 27.0 - - ونزوئال

 120.0 7.9 73.8 31.0 - 7.3 ساير

 530.3 69.1 144.2 244.2 9.4 63.4 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع

       اروپا و اورآسيا

 22.9 0.2 2.6 20.2 - - آذربايجان

 419.6 58.3 5.9 82.3 11.5 261.8 آلمان

 19.1 5.5 1.0 8.6 1.9 2.0 اتريش

 46.5 - 0.4 43.7 - 2.4 ازبكستان

 113.6 6.4 16.9 52.8 1.0 36.4 اسپانيا 

 11.6 1.0 0.3 0.1 0.5 9.7 استوني

 7.0 1.8 0.5 1.5 0.5 2.8 اسلواكي 

 211.5 34.9 1.8 143.4 0.8 30.7 انگلستان

 72.8 0.1 1.6 9.8 1.6 59.6 اوكراين

 198.7 22.0 12.1 126.2 2.8 35.6 ايتاليا

 23.3 0.8 0.3 15.2 - 7.0 ايرلند

 31.5 6.5 0.2 22.1 2.3 0.4 بلژيك

 22.1 0.4 0.3 2.1 - 19.4 بلغارستان 

 29.9 3.4 1.3 12.6 - 12.6 پرتغال 

 0.6 - - - - 0.6 تاجيكستان

 22.5 - - 22.5 - - تركمنستان

 185.1 1.7 1.9 89.2 1.9 90.4 تركيه
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 ... ادامه 2416هاي قابل ا تراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-07جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

 53.3 4.8 0.1 3.7 2.7 42.0 جمهوری چك

 17.0 5.6 0.3 2.2 - 8.9 دانمارک

 33.3 0.2 0.6 32.5 - ◊ بالروس )روسيه سفيد(

 706.7 2.5 11.0 521.8 6.5 164.9 روسيه 

 26.9 0.5 0.7 9.7 0.1 15.9 روماني

 15.2 13.1 0.4 0.6 0.6 0.5 سوئد 

 3.9 3.0 ◊ 0.9 - - سوئيس 

 57.5 9.6 2.5 34.9 2.1 8.5 فرانسه

 26.4 12.0 0.2 3.7 0.6 9.9 فنالند

 1.8 - ◊ 0.2 - 1.6 قرقيزستان 

 94.6 - 1.9 22.2 - 70.6 قزاقستان

 151.2 8.2 2.3 7.8 2.6 130.3 لهستان 

 0.5 0.2 - 0.3 - - لوكزامبورگ

 1.8 0.5 0.2 1.0 - - ليتواني

 14.6 2.3 0.1 6.5 0.1 5.6 مجارستان

 3.2 0.4 ◊ 2.6 0.1 ◊ نروژ

 101.2 6.6 1.3 53.9 2.7 36.7 هلند

 39.8 0.5 5.6 14.9 - 18.9 يونان 

 80.6 1.6 5.7 16.3 0.1 56.8 ساير 

 2867.6 214.5 80.1 1387.8 42.9 1142.4 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 129.2 - 1.6 127.6 - - امارات متحده عربي 

 344.8 - 140.2 204.7 - - عربستان سعودی 

 34.2 - 0.9 33.3 - - عمان 

 42.3 - - 42.3 - - قطر

 70.1 - 44.8 25.3 - - كويت

 495.0 0.1 118.3 351.9 0.5 24.2 ساير

 1115.7 0.1 305.8 785.1 0.5 24.2 جمع خاورميانه

       آفريقا 

 226.9 0.3 0.2 - - 226.5 آفريقای جنوبي 

 70.7 - 1.0 69.7 - - الجزاير

 36.4 - 13.6 22.8 - - ليبي 

 178.6 - 38.3 140.4 - - مصر



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  794

 

 ... ادامه 2416هاي قابل ا تراق در سال توليد ناويژه برق از سوخت ( :2-07جدول ) 
 )تراوات ساعت( 

 نام كشور

 هاي فسيلي سوخت
 هاي زيستي سوخت

 (2)پسماند و 
 سنگ زغال جمع

 نفت گازطبيعي
(1)گازها  سنگ انواع زغال

 

 25.8 - 2.9 5.9 - 17.0 مراكش

 25.3 - - 25.3 - - نيجريه 

 85.8 1.6 30.1 43.8 - 10.1 ساير 

 649.6 1.9 86.2 307.9 - 253.5 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 222.8 3.7 5.6 50.4 - 163.1 استراليا

 218.6 1.8 15.7 65.7 - 135.4 اندونزی 

 63.6 - 9.7 52.8 - 1.1 ش بنگالد

 71.5 0.6 37.4 33.3 - 0.2 پاكستان 

 180.6 18.4 0.6 124.8 - 36.9 تايلند

 4498.8 76.1 10.4 170.5 90.6 4151.2 چين 

 220.0 3.5 11.3 83.3 4.6 117.3 چين تايپه 

 7.5 0.6 ◊ 5.8 0.6 0.5 زالندنو 

 874.0 33.6 84.5 406.5 32.2 317.2 ژاپن 

 51.5 1.4 0.4 49.1 - 0.6 پور سنگا

 69.5 0.7 5.7 19.9 - 43.3 فيليپين 

 385.4 6.4 17.8 126.6 20.9 213.8 كره جنوبي 

 4.1 - 0.9 - - 3.2 كره شمالي 

 136.3 0.8 1.2 65.2 - 69.2 مالزی

 1243.1 43.6 23.4 71.2 2.2 1102.7  هند

 186.3 0.2 13.8 71.6 - 100.6 ساير 

 8433.6 191.5 238.2 1396.7 151.1 6456.2 اقيانوسيه  جمع آسيا و

 16890.2 570.6 931.4 5793.9 208.5 9385.8 جهان جمع 

 OECD  2950.7 93.0 3003.5 243.0 353.3 6643.5 كشورهای

 OECD 6435.1 115.5 2790.4 688.4 217.3 10246.7كشورهای غير 

 1612.4 206.3 59.5 610.8 32.7 703.1 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency,Online Data Services, www.iea.org                                                                         مأخذ:
 گردد. های پایه اكسیژنی فوالد می( شامل گاز كك، گاز كوره بلند و گاز كوره1
گردد.چوب، سایر پسماندهای صنعتی و شهری، بیوگاز و سوخت زیستی مایع می ( شامل چوب، پسماند1
  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از
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 )تراوات ساعت(                                               2417در سال  OECDتوليد ناويژه برق در كشورهاي تركيب ( : 2-04جدول )

 نام كشور
سوختهاي 

(1)فسيلي
 

(2)آبي
 اي هسته 

 هاي زيستي سوخت

(4)و پسماند 
 

زمين 

 گرمايي

 ،خورشيدي

(0)ي و ساير باد
 

 جمع

       آمريكاي شمالي 
 4257.2 336.5 18.1 78.5 838.9 325.1 2660.1 اياالت متحده آمريكا 

 674.4 34.9 - 14.0 99.4 394.5 131.6 كانادا 

 319.5 10.7 5.9 1.6 10.9 30.1 260.2 مكزيك 

 5251.0 382.1 24.1 94.1 949.1 749.7 3052.0 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي 

 79.0 7.4 0.1 5.5 - 22.0 43.9 شيلي 

 79.0 7.4 0.1 5.5 - 22.0 43.9 جمع آمريكاي مركزي وجنوبي 

        اروپا و اورآسيا

 655.0 148.4 0.2 58.7 76.3 26.2 345.2 لمانآ

 71.3 7.5 - 5.5 - 42.6 15.8 اتريش

 274.8 63.7 - 6.8 58.1 21.0 125.3 اسپانيا

 13.2 0.7 - 1.1 - ◊ 11.3 استوني

 26.7 0.7 - 1.5 15.1 4.8 4.6 اسلواكي 

 16.3 0.3 - 0.3 6.3 4.1 5.3 اسلووني

 335.9 61.1 - 36.9 70.3 8.8 158.7 انگلستان 

 295.1 43.5 6.2 21.8 - 37.9 185.7 ايتاليا

 30.9 7.5 - 0.9 - 0.9 21.7 ايرلند 

 19.2 ◊ 5.2 - - 14.1 ◊ ايسلند 

 86.2 10.2 - 6.8 42.2 1.4 25.6 بلژيك 

 59.3 13.2 0.2 3.6 - 7.5 34.8 پرتغال 

 297.3 21.6 6.1 2.1 - 58.2 209.2 تركيه 

 87.0 2.9 - 5.1 28.3 3.0 47.7 جمهوری چك 

 30.4 15.6 - 6.6 - ◊ 8.2 دانمارک 

 160.2 17.7 - 12.0 63.0 64.6 2.9 سوئد 

 62.9 1.7 - 2.9 20.4 37.0 0.9 سوئيس

 554.1 34.5 ◊ 9.8 398.4 54.4 57.1 فرانسه

 67.4 5.1 - 12.0 22.5 14.8 13.0 فنالند

 7.5 0.2 - 0.9 - 4.4 2.1 التويا

 2.2 0.3 - 0.3 - 1.4 0.2 لوكزامبورگ

 170.3 15.1 - 6.7 - 3.0 145.5 لهستان

 32.8 1.2 - 2.3 16.1 0.2 13.0 مجارستان

 149.3 3.1 - 0.4 - 143.0 2.7 نروژ

 116.6 12.8 - 6.3 3.4 0.1 94.1 هلند 

 58.8 9.5 - 0.8 - 4.1 44.4 يونان

 3680.8 498.1 17.9 212.0 820.5 557.5 1574.8 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 67.9 1.6 - 0.1 - ○ 66.2 غالي فلسطين اش

 67.9 1.6 - 0.1 - ○ 66.2 جمع خاورميانه 

        آسيا و اقيانوسيه

 260.2 20.6 - 3.6 - 16.5 219.4 استراليا

 43.1 2.2 7.5 0.6 - 25.0 7.8 زالندنو

 1085.2 89.0 2.5 34.2 32.9 88.3 838.3 ژاپن

 565.5 11.2 - 8.1 148.4 7.0 390.8 كره جنوبي

 1954.0 122.9 10.0 46.6 181.3 136.8 1456.4 جمع آسيا و اقيانوسيه  

 OECD 6193.2 1466.1 1950.9 358.3 52.0 1012.1 11032.6كشورهاي كل 

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 
 گردد.ای نیز میذخیره ( شامل تولید برق از تلمبه1            گردد. های نفتی و گازطبیعی میای، زغال نارس، گاز زغالسنگ، فرآورده ( شامل زغال سخت، زغال قهوه1
و  ییایمیش   ین دها یح رارت حاص ل از فرآ   ع،یما یستیسوخت ز وگاز،یب ،یو شهر یصنعت یجامد، پسماندها یپسماندها ریشامل چوب، پسماند چوب، سا( 3

 گردد. یمنابع م ریسا
 دیب ا اس    یش دم س نگ مع دم رو    دیواك نس  اكس    ری  نر ییایمیش   یه ا هسحاصل از پرو یها)حرارت ریها و ساانوسیجزر و مد، امواج، اق یشامل انرژ( 4

 باشند.مقادیر محرمانه می                                باشند. می 00/0متر از مقادیر ك                            .گردد ی( مرهیو غ كیدریدروكلریه



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  797

 

  2417در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول ) 
 ساعت()گيگاوات    

 شرح
 آمريكاي شمالي

آمريكاي مركزي 

 و جنوبي 
 و اورآسيا اروپا

 اتريش آلمان شيلي مكزيک كانادا كاآمري

 42572 26151 22034 30078 394530 325129  آبي 

 3882 6005 - - 111 22752 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - 185 64 5925 - 18142 زمين گرمايي 

 1248 39895 3896 360 3292 68016 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - 5863 نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - 6 - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 6234 106601 3520 10353 31453 257195 باد

 389 1301 - 81 - 1777 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 477 5952 - - 198 8181 پسماند شهری تجديد پذير 

 318 5952 - - 106 7860 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 3638 10659 5526 1327 12561 47897 سوخت زيستي جامد 

 625 34300 12 200 1135 12509 بيو گاز 

 - - - - - - بيوديزل 

 - 537 - - - 224 های زيستي مايعسوخت ساير

 - 1927 - - 136 5419 ساير منابع 

 13 - - - - - حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 55514 233460 35052 48324 443417 758212 كل توليد 

 
 ... ادامه2417در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول )

 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 ايسلند ايرلند ايتاليا انگلستان اسلووني اسلواكي استوني اسپانيا

 14059 895 37935 8815 4141 4772 30 20974 آبي 

 - 203 1785 2872 273 299 - 2288 ای مل : تلمبه ذخيرهشا

 5170 - 6201 - - - - - زمين گرمايي 

 - 5 25207 11479 284 592 - 4443 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - - - 9954 نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - 4 - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 8 7445 17658 49605 6 5 737 49094 باد

 - - 81 1610 9 5 - - پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 - 151 2384 3482 - 22 - 773 پسماند شهری تجديد پذير 

 - 159 2384 3485 - 10 141 773 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 - 382 4219 20616 137 1035 933 4280 سوخت زيستي جامد 

 - 206 8258 7726 130 456 42 927 بيو گاز 

 - - 11 - 5 - - - بيوديزل 

 - - 4410 - - - - - های زيستي مايعسوخت ساير

 - - 659 - - 75 - 160 ساير منابع 

 - - - - - - - - حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 19237 9243 109407 106822 4712 6972 1883 91378 كل توليد 
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 ... ادامه2417در سال  OECDاز منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي ( : توليد ناويژه برق 2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 سوئيس سوئد دانمارك جمهوري چک تركيه پرتغال بلژيک
 37033 64611 15 3039 58219 7501 1402 آبي 

 2941 102 - 1170 - 1735 1127 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - - - - 6128 206 - ين گرمايي زم

 1600 229 789 2188 2889 971 3046 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - - - - - - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 133 17508 14777 591 17904 12246 6653 باد

 72 25 - 15 28 11 391 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 1135 1213 852 114 - 315 1031 پسماند شهری تجديد پذير 

 1135 1120 697 76 - 315 773 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 239 9586 4524 2216 313 2688 3646 سوخت زيستي جامد 

 310 9 557 2639 1781 287 962 بيو گاز 

 - - - - - - 12 بيوديزل 

 - 5 - - 2 - 15 های زيستي مايعسوخت ساير

 - - - 85 848 - 11 ساير منابع 

 - - - 20 - - 475 حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 41657 94306 22211 10983 88112 24540 18417 كل توليد 

 

 ... ادامه2417در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول )
 گيگاوات ساعت()    

 شرح
 و اورآسيا اروپا

 هلند نروژ مجارستان لهستان لوكزامبورگ التويا فنالند فرانسه

 61 142993 220 3030 1422 4381 14796 54365 آبي 

 - 999 - 474 1336 - - 5134 ای شامل: تلمبه ذخيره

 - - - - - - - 8 زمين گرمايي 

 2099 ● 354 167 102 - 27 9163 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 - ● - - - - - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 - - - - - - - 410 امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 10574 2852 758 14906 231 150 4802 24317 باد

 - - 91 44 - - 60 259 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 1942 182 160 77 47 - 535 2220 پسماند شهری تجديد پذير 

 1655 182 109 288 77 - 380 2220 پسماند شهری تجديد ناپذير 

 1717 6 1645 5222 46 525 10660 3150 سوخت زيستي جامد 

 941 21 318 1071 75 405 400 1950 بيو گاز 

 - - - - - - - - بيوديزل 

 - - - 2 - - 5 1 های زيستي مايعسوخت ساير

 122 - 91 8 - - 13 560 ساير منابع 

 - 281 - 56 - - 257 - حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 19111 146517 3746 24871 2000 5461 31935 98623 كل توليد 
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 ... ادامه2417در سال  OECD( : توليد ناويژه برق از منابع تجديدپذير و پسماند به تفكيک كشورهاي 2-04جدول )
 )گيگاوات ساعت(    

 شرح

و  اروپا
 اورآسيا

 آسيا و اقيانوسيه ورميانهخا
جمع كشورهاي 

OECD 
 يونان

 فلسطين
 اشغالي

 كره جنوبي ژاپن زالندنو استراليا

 1466049 6980 88311 24971 16531 ○ 4053 آبي 

 67924 4186 7980 - 184 - 86 ای شامل : تلمبه ذخيره

 51982 - 2451 7502 - - - زمين گرمايي 

 264264 6975 61261 72 8066 1557 3992 برق خورشيدی )فتوولتائيك(

 15823 - - - 6 - - نيروگاه حرارتي خورشيدی 

 909 489 - - - - - امواج ، جزر و مد ،  اقيانوس 

 696886 2160 6320 2070 12483 ○ 5537 باد

 22325 367 15204 - - - 505 پسماند صنعتي )تجديدناپذير(

 33324 188 1693 - - - - پسماند شهری تجديد پذير 

 32190 282 1693 - - - - پسماند شهری تجديد ناپذير 

 183547 5981 15467 331 2365 - 10 سوخت زيستي جامد 

 81249 845 175 287 1260 115 315 بيو گاز 

 28 - - - - - - بيو ديزل 

 5655 454 - - - - - های زيستي مايع سوخت ساير

 33013 1443 21385 59 - - 12 ساير منابع 

 1244 142 - - - - - حرارت حاصل از فرآيندهای شيميايي

 2888488 26306 213960 35292 40711 1672 14424 كل توليد 

  .IEA, International Energy Agency, Online data services, www.iea.org                                                           مأخذ:
  باشند.      قادیر در دسترس نمیم  باشند.مقادیر محرمانه می
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توليد واردات صادرات  مصر 

  

 (تراوات ساعت)

 2417به تفكيک  مناطق جهان در سال   OECD( : تركيب عرضه برق در كشورهاي 2-14نمودار  )
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      2417در سال  OECD( : تركيب عرضه برق در كشورهاي 2-54جدول )
 )تراوات ساعت( 

(1)مصر  ادراتص واردات توليد نام كشور
 

     آمريكاي شمالي
 4312.0 10.9 65.7 4257.2 اياالت متحده آمريكا 

 611.7 72.7 9.9 674.4 كانادا 

 319.8 1.8 2.2 319.5 مكزيك 
 5243.4 85.3 77.7 5251.0 جمع آمريكاي شمالي 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 78.9 ◊ ◊ 79.0 شيلي 
 78.9 ◊ ◊ 79.0 يمركزي و جنوبجمع آمريكاي 

     اروپا و اورآسيا 

 602.5 80.3 27.8 655.0 لمان آ

 77.9 22.8 29.4 71.3 اتريش 

 284.0 14.6 23.8 274.8 اسپانيا  

 10.4 5.0 2.3 13.2 استوني

 29.7 12.5 15.6 26.7 اسلواكي 

 15.7 9.7 9.1 16.3 اسلووني 

 350.7 3.2 18.0 335.9 انگلستان

 332.9 5.1 42.9 295.1 ايتاليا 

 30.2 1.8 1.1 30.9 ايرلند 

 19.2 - - 19.2 ايسلند 

 92.2 8.2 14.2 86.2 بلژيك 

 56.7 8.2 5.5 59.3 پرتغال 

 296.7 3.3 2.7 297.3 تركيه 

 74.0 28.1 15.1 87.0 جمهوری چك 

 35.0 10.7 15.2 30.4 دانمارک 

 141.3 30.9 11.9 160.2 سوئد 

 68.5 31.0 36.5 62.9 سوئيس 

 514.0 61.2 21.1 554.1 فرانسه 

 87.9 1.8 22.2 67.4 فنالند 

 7.5 4.1 4.1 7.5 التويا

 8.4 1.4 7.6 2.2 لوكزامبورگ 

 172.6 11.0 13.3 170.3 لهستان 

 45.7 6.9 19.8 32.8 مجارستان 

 134.1 21.3 6.1 149.3 نروژ 

 120.1 19.0 22.5 116.6 هلند 

 65.1 2.5 8.7 58.8 يونان 
 3672.7 404.4 396.4 3680.8 و اورآسيا جمع اروپا 
     خاورميانه 

 62.3 5.6 - 67.9 فلسطين اشغالي 
 62.3 5.6 - 67.9 خاورميانه جمع 

     آسيا و اقيانوسيه 

 260.2 - - 260.2 استراليا 

 43.1 - - 43.1 زالندنو 

 1085.2 - - 1085.2 ژاپن 

 565.5 - - 565.5 كره جنوبي 
 1954.0 - - 1954.0 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 OECD 11032.6 474.1 495.4 11011.3كشورهاي  كل 

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 باشند. می 00/0مقادیر كمتر از                                                                 تولید = مصرف واردات +  –( صادرات 1
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 2416بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال خودمصرفي ( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، 2-51جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
توليد 

(1)ناويژه
 

 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

 انتقال و

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(4)انرژي
 

مصر  

(0)نهايي
 

         آمريكاي شمالي 

 3807.7 137.2 234.8 - 202.6 9.3 69.6 4322.0 مريكا آاياالت متحده 

 474.7 31.5 65.0 - 18.6 73.5 9.3 667.4 كانادا 

 270.4 3.8 40.0 - 17.7 2.0 2.2 320.4 مكزيك 

 4552.8 172.5 339.8 - 238.9 84.8 81.1 5309.8 جمع آمريكاي شمالي 

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 132.0 0.8 20.4 - 3.5 0.3 9.9 147.2 آرژانتين 

 23.5 - 3.5 - 0.5 0.4 0.1 27.3 اكوادور 

 491.1 21.7 99.7 - 7.2 0.5 41.3 578.9 برزيل

 45.4 - 5.5 - 0.7 ◊ ◊ 51.9 پرو 

 70.2 0.7 2.9 - 2.9 ◊ - 79.3 شيلي

 60.2 4.8 7.0 - 2.0 0.1 0.4 76.9 كلمبيا 

 67.9 1.4 37.3 - 1.1 - - 112.6 ونزوئال

 152.7 - 26.3 - 6.3 51.7 3.3 233.6 ساير 

 1042.8 29.4 202.6 - 24.3 53.0 55.0 1307.8 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي  

         وپا و اورآسيا ار

 17.6 3.0 2.4 - 0.9 1.1 0.1 25.0 آذربايجان

 517.4 20.5 25.8 - 35.0 78.9 28.3 649.1 آلمان 

 61.9 6.6 3.3 - 3.7 19.2 26.4 68.4 اتريش

 47.0 1.6 5.0 - 3.2 12.3 10.8 58.3 ازبكستان

 232.5 12.1 26.7 - 10.4 14.2 21.9 274.8 اسپانيا 

 7.3 0.5 0.7 - 1.8 5.6 3.6 12.2 استوني

 25.0 1.3 1.3 ◊ 2.1 10.6 13.3 27.1 اسلواكي 

 303.9 11.3 26.5 - 15.3 2.2 19.7 339.4 انگلستان 

 117.4 7.8 16.6 - 12.7 3.8 0.1 164.6 اوكراين

 286.0 12.0 18.8 - 10.1 6.2 43.2 289.8 ايتاليا

 25.6 0.7 2.1 - 0.8 1.6 0.9 30.4 ايرلند 

 81.9 2.9 3.9 - 3.3 8.5 14.7 85.5 بلژيك 

 28.9 2.3 3.6 - 4.1 10.9 4.6 45.3 بلغارستان 

 46.4 2.5 4.9 - 1.5 9.7 4.6 60.3 پرتغال 

 13.1 0.1 2.8 - 0.2 1.4 0.1 17.2 تاجيكستان

 12.5 2.3 2.9 - 1.7 3.2 - 22.5 تركمنستان 

 228.4 2.8 35.6 - 12.5 1.5 6.3 274.4 تركيه
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 ... ادامه2416( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال 2-51جدول )
 )تراوات ساعت(

 نام كشور
توليد 

(1)ناويژه
 

 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

انتقال و 

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(4)انرژي
 

مصر  

(0)نهايي
 

 56.1 3.3 4.1 ◊ 6.9 24.8 13.8 83.3 جمهوری چك 

 31.2 0.9 1.9 0.2 1.5 9.9 15.0 30.5 دانمارک 

 29.4 2.3 2.9 - 2.1 3.3 6.3 33.6 بالروس )روسيه سفيد(

 744.7 154.3 107.3 - 70.2 17.7 3.2 1091.0 روسيه 

 43.3 4.6 7.1 - 4.9 9.2 4.2 65.1 روماني

 127.5 3.3 7.6 2.4 3.5 26.0 14.3 156.0 سوئد 

 58.2 2.9 4.5 ◊ 1.5 30.2 34.1 63.2 سوئيس 

 442.4 13.6 36.8 0.2 23.2 61.4 19.9 556.2 فرانسه

 80.8 1.2 2.7 0.4 2.6 3.2 22.1 68.8 فنالند 

 10.2 0.3 2.7 - 0.2 0.2 0.3 13.3 قرقيزستان 

 65.9 10.2 5.4 - 24.0 2.6 1.3 106.6 قزاقستان 

 132.8 11.7 9.5 - 14.6 12.0 14.0 166.6 ن لهستا

 6.4 1.9 0.2 - ◊ 1.4 7.7 2.2 لوكزامبورگ

 9.8 1.7 0.9 ◊ 0.2 2.8 11.1 4.3 ليتواني 

 37.1 1.1 3.6 - 2.4 5.2 18.0 31.9 مجارستان

 113.7 9.0 9.2 1.0 - 22.2 5.7 149.6 نروژ 

 105.6 5.1 5.4 - 4.2 19.3 24.3 115.2 هلند 

 53.4 1.7 4.0 - 4.2 1.0 9.8 54.4  يونان

 135.7 4.7 17.0 0.2 9.0 38.8 40.8 164.7 ساير

 4336.5 323.9 415.3 4.4 294.0 482.1 464.4 5400.5 جمع اروپا و اورآسيا 

         خاورميانه 

 113.9 - 9.3 - 7.0 0.5 1.1 129.6 امارات متحده عربي

 283.7 13.4 27.9 - 8.0 - - 344.8 عربستان سعودی 

 30.4 - 3.2 - 0.6 - - 34.2 عمان

 37.1 - 2.5 - 2.6 - - 42.3 قطر

 45.7 8.1 8.2 - 8.2 - - 70.1 كويت 

 414.5 3.7 93.7 - 16.1 12.7 16.9 526.2 ساير

 925.3 25.1 144.9 - 42.6 13.2 18.0 1147.2 جمع خاورميانه 

         آفريقا 

 192.8 17.5 21.4 - 13.7 16.6 10.6 252.8 آفريقای جنوبي 

 52.3 0.6 10.7 - 7.0 0.5 0.3 71.0 الجزاير 

 14.0 - 7.3 - 0.6 - 0.4 36.4 ليبي

 162.3 - 23.0 - 6.5 0.8 0.1 194.3 مصر
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 ... ادامه2416( : توليد، واردات، صادرات، تلفات، خودمصرفي بخش انرژي و مصار  نهايي برق در جهان در سال 2-51جدول )
 راوات ساعت()ت

 نام كشور
توليد 

(1)ناويژه
 

 صادرات واردات

مصار  

داخلي 

 هانيروگاه

ساير 

(2)مصار 
 

تلفات 

انتقال و 

 توزيع

خود مصرفي 

بخش 

(4)انرژي
 

مصر  

 (0)نهايي

 31.1 0.5 5.7 - 0.1 0.1 5.3 32.1 مراكش

 25.3 0.2 4.6 - 0.9 - - 30.9 نيجريه

 156.9 0.7 31.5 - 4.3 18.9 25.3 187.2 ساير 

 634.6 19.6 104.3 - 33.1 36.9 41.9 804.8 جمع آفريقا

         آسيا و اقيانوسيه 

 211.9 17.9 13.6 - 13.3 - - 256.6 استراليا

 216.0 - 22.7 - 9.9 - ◊ 248.6 اندونزی

 53.0 - 6.9 - 3.6 - - 64.3 بنگالدش 

 94.0 - 17.9 - 4.2 - 0.5 114.0 پاكستان 

 194.3 - 12.2 - 3.3 1.4 19.8 191.3 تايلند

 5177.0 272.8 306.3 - 448.9 18.9 6.2 6217.9 چين 

 236.5 7.5 8.7 - 11.5 - - 264.1 چين تايپه 

 38.5 0.7 3.0 - 0.6 - - 43.0 زالندنو 

 967.4 22.5 45.7 1.0 31.1 - - 1058.0 ژاپن 

 48.6 - 1.0 - 2.1 - - 51.7 سنگاپور 

 74.2 - 8.3 - 8.4 - - 90.8 فيليپين 

 517.3 17.6 18.5 - 22.5 - - 562.6 كره جنوبي 

 12.7 - 2.7 - 1.6 - - 16.9 كره شمالي 

 144.1 - 10.8 - 5.3 0.7 ◊ 156.7 مالزی

 1110.0 5.0 260.4 - 101.2 6.7 5.6 1477.6  هند

 276.4 0.4 27.8 - 9.7 26.3 29.7 297.4 ساير 

 9371.5 344.3 766.3 1.0 677.1 54.1 61.9 11111.5 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 20863.5 914.8 1973.1 5.4 1309.9 724.0 722.3 25081.6 جهان  جمع

 OECD  11006.9 475.8 478.3 473.8 5.4 666.7 362.1 9512.1 كشورهای

 OECD 14074.7 246.6 245.7 836.1 ◊ 1306.4 552.8 11351.4كشورهای غير 

 2784.2 123.8 204.9 3.2 158.2 364.0 382.2 3258.1 اروپاكشور اتحاديه  82

         .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 باشد.  ای می های ذخیره و مولدهای اختصاصی و تولید تلمبه با فعالیت اصلی تولید برق تولیدكنندگام ناویژه شامل تولیدِ(  تولید 1
 باشد. های بخار می دیگ و  های حرارتی (  سایر مصارف شامل مصارف پمپ1
 ها و روشنایی به استثنای مصارف داخلیوسیله صنایع تبدیلی به منرور مصارف گرمایشی، یدک كسه بخس انرژی شامل برق مصرفی بخودمصرفی ( 3

 باشد. ها و سایر مصارف می روگاهنی      
 ها، سایر مصارف، تلفات انتقال و توزیع و خودمصرفی بخس انرژی با مصرف نهایی ناشی ازواردات، صادرات، مصارف داخلی نیروگاه ،اختالف تولید ناویژه( 4

                                                                                    باشد. اختالف آماری می      
   باشند. می 00/0مقادیر كمتر از 
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 ساعت(  گيگاوات)                                            2416و  2415، 2447هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-52جدول )

 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 د()درص

      آمريكاي شمالي

 18.3 0.4 3807711 3780836 3849188 اياالت متحده آمريكا

 2.3 0.3 474677 471800 512834 كانادا 

 1.3 4.7 270367 257450 203678 مكزيك

 21.8 0.7 4552755 4510086 4565700 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 0.4- 131951 132129 97617 آرژانتين

 0.1 2.4 23491 22867 12199 اكوادور

 2.4 0.4- 491115 491650 394861 برزيل

 0.2 6.9 45368 42313 26898 پرو

 0.3 4.4 70171 67007 53032 شيلي 

 0.3 0.2 60149 59858 42236 كلمبيا 

 0.3 9.9- 67887 75105 76263 ونزوئال

 0.7 1.8 152697 149601 125587 ساير

 5.0 0.1- 1042829 1040530 828693 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 0.1 0.3- 17618 17619 15844 آذربايجان

 2.5 0.2 517377 514731 529356 آلمان 

 0.3 1.0 61852 61062 59125 اتريش

 0.2 0.8 46974 46472 40515 ازبكستان

 1.1 0.1- 232515 232038 250785 اسپانيا 

 ◊ 6.2 7299 6852 6795 استوني

 0.1 2.2 24987 24371 24573 اسلواكي 

 1.5 0.2- 303903 303556 341656 انگلستان 

 0.6 1.6- 117440 118989 133929 اوكراين

 1.4 0.8- 286027 287483 309318 ايتاليا 

 0.1 1.7 25574 25072 25863 ايرلند 

 0.4 0.1- 81848 81708 82898 بلژيك 

 0.1 1.7 28898 28326 27213 بلغارستان 

 0.2 0.9 46353 45812 49024 پرتغال 
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 ساعت(  گيگاوات)                             ... ادامه2416و  2415، 2447هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-52جدول )

 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416در كل  سهم

 )درصد(

 0.1 5.9- 13062 13840 14722  تاجيكستان

 0.1 0.3- 12473 12473 8340 تركمنستان

 1.1 6.0 228398 214809 152791 تركيه

 0.3 2.3 56050 54638 57234 جمهوری چك 

 0.2 0.6 31154 30880 33476 دانمارک 

 0.1 0.0 29376 29288 28699 بالروس )روسيه سفيد(

 3.6 2.2 744684 726318 700942 يه روس

 0.2 0.3 43257 43030 40974 روماني 

 0.6 1.8 127496 124859 131082 سوئد 

 0.3 0.3- 58230 58239 57422 سوئيس

 2.1 1.5 442372 434671 426015 فرانسه 

 0.4 2.7 80830 78466 86082 فنالند 

 0.1 4.3- 10160 10587 7354 قرقيزستان

 0.3 3.6- 65890 68198 69483 نقزاقستا

 0.6 3.6 132839 127819 114092 لهستان 

 ◊ 2.0 6367 6225 6695 لوكزامبورگ

 0.1 4.1 9750 9342 8859 ليتواني

 0.2 2.0 37118 36291 33744 مجارستان 

 0.5 2.0 113645 111077 110650 نروژ

 0.5 2.2 105628 103112 107859 هلند 

 0.3 4.8 53363 50787 55190 يونان 

 0.7 0.3- 767336 767131 727121 ساير 

 20.8 1.2 4336470 4274804 4270326 جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 0.6 2.5 113929 110827 65498  امارات متحده عربي

 1.4 0.1 283669 282718 157464 عربستان سعودی

 0.2 4.7 30359 28912 11193 عمان

 0.2 1.8 37134 36378 16525 قطر

 0.2 5.3 45711 43296 31523 كويت 

 2.0 9.3 414520 378101 295617 ساير

 4.4 4.8 925322 880232 577820 جمع خاورميانه 
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 (ساعت  گيگاوات)                             ... ادامه2416و  2415، 2447هاي برق در جهان طي سالمصر  نهايي ( : 2-52جدول )

 2416 2415 2447 نام كشور
 2416/ 2415تغييرات 

  )درصد(

 2416سهم در كل 

 )درصد(

      آفريقا 

 0.9 0.8- 192818 193862 208875 آفريقای جنوبي 

 0.3 4.0 52288 50153 27991 الجزاير

 0.1 8.7- 13980 15277 21883 ليبي 

 0.8 3.2 162275 156828 106595 مصر

 0.2 3.5 31063 29939 20540 مراكش

 0.1 0.6 25308 25091 19471 نيجريه 

 0.8 2.3 773211 772211 717111 ساير 

 3.0 1.4 634636 624127 507125  جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه 

 1.0 0.1- 211851 211487 201557 استراليا

 1.0 6.2 216004 202848 121614 اندونزی 

 0.3 8.7 52945 48570 26922 بنگالدش 

 0.5 3.6 93964 90429 73430 پاكستان 

 0.9 5.5 194248 183627 133178 تايلند

 24.8 5.9 5177042 4876312 2680278 چين 

 1.1 2.2 236448 230764 212673 چين تايپه

 0.2 1.0- 38460 38761 38995 زالندنو 

 4.6 1.3 967349 952388 1019141 ژاپن 

 0.2 2.1 48626 47514 38306 سنگاپور 

 0.4 9.1 74155 67808 48008 فيليپين 

 2.5 4.1 517271 495311 391188 كره جنوبي 

 0.1 22.9 12645 10262 16080 كره شمالي 

 0.7 8.4 144121 132552 89358 مالزی

 0.8 10.3 158736 143494 61339 ويتنام

 5.3 7.1 1109993 1033347 588422 هند

 0.6 3.9 117613 112891 75260 ساير 

 44.9 5.3 9371471 8878365 5815749 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.0 20863483 20208144 16565413 جهان جمع 

 OECD  9398442 9380690 9512101 1.1 45.6 كشورهای

 OECD 7166971 10827454 11351382 4.6 54.4كشورهای غير 

 13.3 0.9 2784177 2751928 2849398 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  447

 

 2416هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال مصر  نهايي برق به تفكيک بخش ( :2-54جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

        آمريكاي شمالي 

 3807711 189113 41097 10605 796896 1360145 1409855 مريكا آاياالت متحده 

 474677 9133 10024 6910 168756 115688 164166 كانادا 

 270367 28986 11335 1140 145945 23995 58966 مكزيك 

 4552755 227232 62456 18655 1111597 1499828 1632987 جمع آمريكاي شمالي 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 131951 - 922 546 51452 34244 44787 آرژانتين 

 23491 2039 - 10 9372 4965 7105 اكوادور

 491115 - 27771 2584 195347 132497 132916 برزيل

 45368 - 1251 46 26204 8473 9394 پرو

 70171 - 85 986 43611 11889 13600 شيلي

 60149 4617 597 96 18932 13217 22690 كلمبيا 

 67887 - 416 221 28380 16967 21903 ونزوئال 

 152697 5159 3514 341 51079 34553 58051 ساير  

 1042829 11815 34556 4830 424377 256805 310446 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي 

        اروپا و اورآسيا 

 17618 - 979 428 3517 4622 8072 آذربايجان

 517377 - - 11739 226598 151440 127600 آلمان 

 61852 - 1180 3129 25693 14038 17812 اتريش

 46974 - 15291 1546 17989 3639 8509 ازبكستان

 232515 1694 5984 5389 77899 71901 69648 اسپانيا 

 7299 - 215 48 2152 2971 1913 استوني

 24987 - 252 607 12085 6946 5097 اسلواكي 

 303903 - 4423 4669 91916 94924 107971 انگلستان 

 117440 - 3535 6796 49941 21251 35917 اوكراين

 286027 - 5568 11162 113257 91736 64304 ايتاليا 

 25574 - 558 49 10143 6951 7873 ايرلند 

 81848 - 1664 1631 37942 21763 18848 بلژيك 

 28898 - 223 354 8910 8678 10733 بلغارستان 

 46353 - 831 385 15083 16964 13090 پرتغال 

 13062 - 2921 35 4114 1147 4845 تاجيكستان

 12473 1061 3966 324 4500 - 2622 تركمنستان
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 ... ادامه 2416هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-54جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 228398 - 6806 1156 105491 63741 51204 تركيه 

 56050 - 948 1636 23204 15327 14935 جمهوری چك 

 31154 - 1743 417 8427 10271 10296 دانمارک 

 29376 - 1551 1181 11956 7999 6689 بالروس )روسيه سفيد(

 744684 - 17362 82569 326343 157205 161205 روسيه 

 43257 - 744 1048 20817 8581 12067 روماني 

 127496 - 1291 2664 50289 28733 44519 سوئد 

 58230 - 975 3200 17761 17216 19078 سوئيس 

 442372 628 8796 10784 116971 145797 159396 فرانسه

 80830 - 1577 708 38517 17514 22514 فنالند 

 10160 99 227 45 1709 775 7305 قرقيزستان 

 65890 - 620 3245 44244 5577 12204 قزاقستان 

 132839 - 1633 3287 51210 47800 28909  لهستان 

 6367 - 34 151 3406 1898 878 لوكزامبورگ

 9750 - 206 72 3417 3280 2775 ليتواني 

 37118 74 905 1177 15963 8045 10954 مجارستان

 113645 - 2069 970 45756 26082 38768 نروژ 

 105628 - 8830 1871 35740 36533 22654 هلند 

 53363 43 2404 186 11285 19448 19997 يونان 

 135663 3005 1557 1505 49206 31895 48495 ساير

 4336470 6604 107868 166163 1683451 1172688 1199696 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 113929 18928 - - 13983 40052 40966 امارات متحده عربي

 283669 435 - - 40149 99425 143660 عربستان سعودی

 30359 - 393 - 5153 10818 13995 عمان

 37134 3169 - - 12026 6420 15519 قطر

 460231 24609 41438 436 127558 88424 177766 ساير

 925322 47141 41831 436 198869 245139 391906 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 192818 1507 5649 3457 115940 27890 38375 آفريقای جنوبي 

 52288 11071 1419 1014 18574 - 20210 الجزاير 

 13980 4145 1222 - 1213 1506 5894 ليبي 



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  446

 

 ... ادامه 2416هاي مختلف مصر  كننده در جهان در سال ( : مصر  نهايي برق به تفكيک بخش2-54جدول )
 )گيگاوات ساعت(

 خانگي نام كشور
تجاري و 

 عمومي
(1)كشاورزي  مل و نقل صنعت

 جمع (2)ساير 

 162275 - 7347 582 40316 39174 74856 مصر

 31063 - 3898 352 11190 5154 10469 مراكش 

 25308 - - - 4101 6447 14760 نيجريه

 156904 8257 3523 132 62845 26701 55446 ساير 

 634636 24980 23058 5537 254179 106872 220010 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 211851 - 1756 6284 77291 67331 59189 استراليا

 216004 - 2695 - 68145 54224 90940 اندونزی

 52945 567 1573 - 29470 3461 17874 بنگالدش 

 93964 - 9015 - 26472 13093 45384 پاكستان 

 194248 6930 267 189 88878 54052 43932 تايلند 

 5177042 471178 109191 113297 3308367 332949 842060 چين 

 236448 19389 2923 1361 135682 29761 47332 چين تايپه 

 38460 120 2570 62 13920 9480 12308 زالند نو 

 967349 - 3131 17604 344716 332619 269279 ژاپن

 48626 280 - 2640 18968 19149 7589 سنگاپور 

 74155 - 2532 102 24120 21770 25631 فيليپين 

 517271 - 16002 2689 265383 164422 68775 كره جنوبي 

 12645 6322 - - 6323 - - كره شمالي 

 144121 - 544 341 67709 44379 31148 مالزی

 158736 - 2575 - 85264 15161 55736 ويتنام

 1109993 88148 195473 17217 422749 112714 273692  هند

 117613 10476 383 7 28127 43980 34640 ساير 

 9371471 603410 350630 161793 5011584 1318545 1925509 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 20863483 921182 620399 357414 8684057 4599877 5680554 جهان جمع 

 OECD  2958447 3028339 3030980 113627 147766 232942 9512101 كشورهای

 OECD 2722107 1571538 5653077 243787 472633 688240 11351382كشورهای غير 

 2784177 2567 50437 63685 1013148 846126 808214 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
                                                گردد. ( بخس كشاورزی شامل اطالعات جنگل داری و شیالت نیز می1
  گردد.( سایر شامل مصارف غیرمشخص می1
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  2415-2417و  2447 هايانرژي خورشيدي در سال (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-50جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)نهايي  مصر  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

        آمريكاي شمالي 

 82480 95840 55475 161845 113790 125981 61691 اياالت متحده آمريكا 

 1760 1760 - 1760 1760 1760 ● كانادا 

 10180 9087 4557 11320 10181 9087 4557 مكزيك 

 94420 106687 60032 174925 125731 136828 66248 آمريكاي شمالي جمع 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - - ● - - - آرژانتين

 - - - ● - - - اكوادور

 32064 29090 5653 35342 32064 29090 5653 برزيل

 1391 1073 294 ● 1391 1073 295 پرو

 1386 1297 42 1386 1386 1297 42 شيلي 

 - - - ● - - - كلمبيا

 - - - ● - - - ونزوئال

 368 351 245 ● 368 351 245 ساير

 35209 31811 6234 36728 35209 31811 6235 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اورآسيا 

 - - - ● - - - آذربايجان 

 28079 28091 14184 28706 28085 28100 14184 آلمان

 7664 7665 4336 7695 7741 7742 4336 اتريش 

 - - - ● - - - ازبكستان 

 12279 11587 3878 109239 104012 103551 3955 اسپانيا 

 - - - - - - - استوني 

 232 229 1 232 234 230 2 اسلواكي 

 2146 2122 1879 2146 2145 2122 1879 انگلستان 

 - - - ● - - - اوكراين

 8378 7953 2186 8750 8382 7955 2186 ايتاليا

 584 544 60 599 584 544 58 ايرلند

 962 934 193 1032 962 934 193 بلژيك 

 937 912 - ● 937 912 - بلغارستان 

 3515 3360 1071 3683 3515 3360 1071 پرتغال 

 - - - ● - - - تاجيكستان

 - - - ● - - - تركمنستان 



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  444

 

 ... ادامه2415-2417و  2447 انرژي خورشيدي در سال  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-50جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

 34625 34647 17581 35295 34625 34647 17581 تركيه 

 787 742 161 837 787 742 161 جمهوری چك

 589 581 420 2287 2071 1538 479 دانمارک 

 - - - ● - - - بالروس )روسيه سفيد(

 - - - - - - - روسيه

 22 21 1 ● 22 21 1 روماني 

 468 472 360 464 468 472 360 سوئد

 2450 2359 922 2530 2450 2359 922 سوئيس 

 4219 4146 1670 4305 4219 4146 1670 فرانسه 

 69 62 26 75 69 62 26 فنالند

 - - - ● - - - قرقيزستان 

 - - - ● - - - قزاقستان 

 2189 1885 15 2250 2189 1885 15 لهستان 

 85 79 17 91 85 79 17 لوكزامبورگ

 - - - ● - - - ليتواني

 468 448 104 528 468 448 105 مجارستان 

 - - - ● - - - نروژ

 1147 1137 798 1147 1147 1137 798 هلند 

 8384 8221 6687 8602 8384 8221 6687 يونان 

 129668 127299 61910 221407 222971 220309 62046 ساير 

 124973 122748 59230 220950 218276 215758 59366 جمع اروپا و اورآسيا 

        خاورميانه 

 - - - ● 2847 2651 - امارات متحده عربي 

 - - - ● - - - عربستان سعودی 

 - - - ● - - - عمان 

 - - - ● - - - قطر 

 - - - ● - - - كويت

 23703 23567 35893 15887 23703 23567 35893 ساير 

 23703 23567 35893 15887 26550 26218 35893 جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 4937 4576 815 ● 10392 6649 815 آفريقای جنوبي

 - - - ● - - - الجزاير
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 ... ادامه2415-2417و  2447  انرژي خورشيدي در سال (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-50جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

 - - - ● - - - ليبي 

 - - - ● - - - مصر

 - - - ● - - - مراكش

 - - - ● - - - نيجريه 

 2217 2059 11 ● 2217 2058 11 ساير

 7154 6635 826 ● 12609 8707 826 جمع آفريقا

        آسيا و اقيانوسيه 

 14872 14842 6001 15648 14918 14883 6043 استراليا

 - - - ● - - - اندونزی

 - - - ● - - - بنگالدش

 - - - ● - - - پاكستان

 - - - ● - - - تايلند

 935474 892130 177182 ● 935790 892425 177182 چين

 4315 4369 4060 ● 4316 4370 4060 چين تايپه

 364 364 300 364 364 364 300 زالند نو 

 10387 11175 21336 10387 10387 11175 21335 ژاپن 

 - - - ● - - - سنگاپور

 - - - ● - - - فيليپين

 1193 1192 1229 1624 1193 1192 1229 كره جنوبي 

 - - - ● - - - كره شمالي 

 - - - ● - - - مالزی

 5 4 - ● 5 4 - ويتنام 

 29635 27742 6943 ● 29635 27742 6943 هند

 - - - ● - - - ساير

 996245 951818 217051 28023(3) 996608 952155 217092 جمع آسيا و اقيانوسيه

 1281704 1243266 379266 ● 1414983 1371477 385660 جهان جمع 

 OECD  183170 392356 382945 441171 176777 269164 258285 كشورهای

 OECD 202490 979121 1032038 ● 202489 974102 1023419كشورهای غير 

 87214 85103 40455 ● 180517 178113 40591 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
های خورشیدی و استفاده های انرژی خورشیدی مانند پانلآوری( استفاده مستقیم از خورشید تنها شامل یك مرحله بین جذب اشعه خورشید توسط فن1

                                                 گردد. مستقیم از آم به صورت برق یا حرارت می
 باشد.می 1016( آخرین آمار مصرف نهایی مربوط به سال 1

 باشند.      در دسترس نمیمقادیر                                                        است. OECD( تنها شامل تولید كشورهای 3



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  434

 

  2415-2417و  2447 هايدر سالمايي زمين گرانرژي  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-55جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

        آمريكاي شمالي 

 11828 11280 43363 373948 383501 376496 367930 اياالت متحده آمريكا 

 - - - - - - - كانادا 

 - - - 125471 132619 134554 266544 مكزيك 

 11828 11280 43363 499419(3) 516120 511050 634474 آمريكاي شمالي جمع 

        آمريكاي مركزي و جنوبي

 - - - ● - - - آرژانتين

 102 102 102 ● 102 102 102 اكوادور

 - - - - - - - برزيل

 - - - ● - - - پرو

 - - - 2304 - - - شيلي 

 - - - ● - - - كلمبيا

 - - - ● - - - نزوئالو

 - - - ● 143010 138006 103198 ساير

 102 102 102 2304 143112 138108 103300 جمع آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اورآسيا 

 - - - ● - - - آذربايجان 

 3394 2863 1667 11546 11276 8943 2099 آلمان

 300 301 237 1386 1412 1459 1334 اتريش 

 - - - ● - - - ازبكستان 

 789 789 389 791 789 789 389 اسپانيا 

 - - - - - - - استوني 

 66 55 68 340 346 297 438 اسلواكي 

 33 33 33 33 33 33 33 انگلستان 

 - - - ● - - - اوكراين

 5222 4778 8916 230140 233230 228997 209405 ايتاليا

 - - - - - - - ايرلند

 - - - 139 141 135 125  بلژيك

 1450 1400 1368 ● 1450 1400 1368 بلغارستان 

 57 64 42 7473 6602 7829 7706 پرتغال

 - - - ● - - - تاجيكستان
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 ... ادامه2415-2417و  2447 هايدر سالزمين گرمايي انرژي  (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-55جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)يي مصر  نها توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

 - - - ● - - - تركمنستان 

 79130 79130 38260 299738 252589 202416 43869 تركيه 

 - - - - - - - جمهوری چك

 - - - 360 225 140 287 دانمارک 

 - - - ● - - - بالروس )روسيه سفيد(

 - - - 15660 4709 4833 17460 روسيه

 1071 824 617 ● 1509 1219 820 ي رومان

 - - - - - - - سوئد

 15929 14398 6840 16632 15929 14398 6840 سوئيس 

 1237 1237 911 11806 10187 8952 6658 فرانسه 

 - - - - - - - فنالند

 - - - ● - - - قرقيزستان 

 - - - ● - - - قزاقستان 

 930 909 439 946 930 909 439 لهستان 

 - - - - - - - لوكزامبورگ

 - - - ● 82 65 65 ليتواني

 2116 2239 3379 5602 5022 4419 3600 مجارستان 

 - - - - - - - نروژ

 2844 2448 - 3041 2844 2448 - هلند 

 423 415 526 450 423 415 526 يونان 

 6761 6518 5306 164370 147229 159429 132117 ساير 

 121752 118401 68998 770453(3) 696957 649525 435578 سيا جمع اروپا و اورآ

        خاورميانه 

 - - - - - - - جمع خاورميانه 

        آفريقا 

 - - - ● - - - آفريقای جنوبي

 - - - ● - - - الجزاير

 - - - ● - - - ليبي

 - - - ● - - - مصر



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  434

 

 ... ادامه2415-2417و  2447 هايدر سالزمين گرمايي  انرژي (1)( : توليد و مصر  مستقيم2-55جدول )
 (تراژول)

 نام كشور
 (2)مصر  نهايي  توليد

2447 2415 2416 2417 2447 2415 2416 

 - - - ● - - - مراكش

 - - - ● - - - نيجريه 

 - - - ● 151344 161244 36720 ساير

 - - - ● 151344 161244 36720 جمع آفريقا

        نوسيه آسيا و اقيا

 - - - - 8 23 18 استراليا

 - - - ● 767232 723456 505512 اندونزی

 - - - ● - - - بنگالدش

 - - - ● - - - پاكستان

 - - - ● 36 36 72 تايلند

 389284 348704 114743 ● 393785 353204 118919 چين

 - - - ● - - - چين تايپه

 7648 7344 9269 187711 201839 203813 90356 زالند نو 

 7535 7158 8540 95481 97850 100571 118114 ژاپن 

 - - - ● - - - سنگاپور

 - - - ● 398520 397584 367740 فيليپين

 6785 5655 465 8142 6784 5654 465 كره جنوبي 

 - - - ● - - - كره شمالي 

 - - - ● - - - مالزی

 - - - ● - - - ويتنام 

 - - - ● - - - هند

 - - - ● - - - ساير

 411252 368861 133017 291334(3) 1866054 1784341 1201196 جمع آسيا و اقيانوسيه

 544934 498644 245480 ● 3373587 3244268 2411268 جهان جمع 

 OECD  1258002 1461496 1510185 1547850 127399 146100 151517 كشورهای

 OECD 1153266 1782772 1863402 ● 118081 352544 393417كشورهای غير 

 22192 20382 18741 ● 278822 270541 235441 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                               مأخذ:              
موجود  یهایباشد كه توسط فن آور یحرارت( م ایداغ آب )به صورت  نیموجود در پوسته زم یاستفاده از انرژ ،ییگرما نیزم یاز انرژ میاستفاده مستق( 1

 رود. یدست به كار م نیموارد از ا ریو سا یكشاورز س،یگرما یبرا میبه صورت مستق ییگرما نیزم یانرژ لیپتانس یدارا یدر نواح
 باشد.می 1016هایی مربوط به سال ( آخرین آمار مصرف ن1

                                                          است. OECD( تنها شامل تولید كشورهای 3

  باشند.    مقادیر در دسترس نمی 
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  در روز(خام  معادل نفت)هزار بشكه       2415-2417 و 2447هاي هاي زيستي در جهان طي سال ( : توليد سوخت2-56جدول )

 2417 2416 2415 2447 نام كشور
 2417/ 2416تغييرات 

 )درصد(

 2417سهم در كل 

 )درصد(

       آمريكاي شمالي

 43.9 3.2 692.4 672.7 634.5 275.7 اياالت متحده آمريكا

 1.5 3.9 23.2 22.4 21.4 9.4 كانادا 

 ◊ 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 مكزيك

 45.4 3.2 715.9 695.4 656 285.2 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 3.7 11.3 58.7 52.9 38.2 3.2 آرژانتين

 22.0 2.2 346.1 339.6 362.4 232.9 برزيل

 0.7 0.6- 11.6 11.7 13 2.9 كلمبيا

 0.5 12.1 8.5 7.6 7.2 11.4 ساير

 27.0 3.5 424.9 411.8 420.8 250.4 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 3.9 2.32 61.7 60.3 59.8 60.8 آلمان

 0.5 6.41- 7.3 7.8 7.1 4.2 اتريش 

 1.8 29.02 28.9 22.4 21 7.1 اسپانيا 

 0.7 11.54 11.6 10.4 5.8 7 انگلستان

 0.7 - 11.2 11.2 10.7 8.4 ايتاليا 

 0.6 1.12- 8.8 8.9 9 2.7  بلژيك 

 0.4 5.36 5.9 5.6 6 3 پرتغال 

 0.2 12.5- 3.5 4 4.2 2.8 سوئد 

 2.6 7.33- 41.7 45 48 21.6 فرانسه 

 0.3 105 4.1 2 8.1 1 فنالند 

 1.1 0.58- 17.2 17.3 17.6 1.9 لهستان 

 2.0 12.68 31.1 27.6 34 1.5 هلند 

 2.1 - 32.6 32.6 31.5 9.5 ساير

 16.8 4.12 265.6 255.1 262.8 131.5 جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 ◊ 0.3 0.1 0.1 0.1 - جمع خاورميانه 

       آفريقا 

 4.8 0.3 0.8 0.8 0.8 0.1 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 0.2 20.4- 2.7 3.4 3 1.4  استراليا 

 2.8 4.6 43.6 41.8 24.6 4.1 اندونزی

 2.2 15.3 34.6 30.1 30.1 2.8 تايلند

 2.6 18.9 40.2 33.9 49.7 18.4 چين

 0.5 5.8 7.6 7.2 7.2 1.5 كره جنوبي 

 0.5 19.4- 8.2 10.2 8.2 1.9  هند

 2.1 1.5- 32.4 33 33.3 4.2 ساير

 10.7 6.4 169.3 159.6 156.1 34.3 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 100.0 3.8 1576.9 1523.2 1497.1 701.6 جهان جمع 
 OECD  418 922.9 954.4 985.1 3.5 62.5كشورهای 

 OECD 283.7 574.2 568.8 591.8 4.3 37.5كشورهای غير 

 16.7 4.4 263.3 253 260.7 130.2 اتحاديه اروپا 

BP Amoco Statistical Review of World Energy, Edition  2018.      مأخذ:

  باشند. می 00/0مقادیر كمتر از
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  7241در سال  OECD( : قيمت و درصد ماليات برق در كشورهاي 2-57جدول )  
 / كيلووات ساعت(سنت)

 نام كشور 
 خانگي صنعت

 )درصد(ماليات  قيمت )درصد(ماليات  قيمت

     آمريكاي شمالي

 ● 12.9 ● 6.9 اياالت متحده آمريكا 

 10.6 10.9 11.9 8.4 كانادا 

 13.8 6.4 - 8.9 مكزيك 

     مركزي و جنوبي آمريكاي 

 16.0 19.9 - 14.0 شيلي 

      اروپا 

 54.4 34.4 50.5 14.3 آلمان 

 38.4 22.2 30.5 10.3 اتريش 

 21.4 29.3 4.9 11.6 اسپانيا  

 26.5 13.6 17.8 9.4 استوني

 16.7 16.6 1.2 12.9 اسلواكي 

 31.0 17.8 16.4 8.2 اسلووني 

 4.8 20.2 3.9 12.5 انگلستان

 ● ● ● ● ايتاليا 

 11.9 24.0 - 12.4 ايرلند 

 ● ● ● ● ايسلند 

 36.0 32.0 25.5 13.6 بلژيك 

 51.6 25.4 18.3 12.3 پرتغال 

 21.5 11.0 18.5 8.8 تركيه 

 18.1 16.3 1.4 8.9 جمهوری چك 

 63.0 32.5 25.5 9.2 دانمارک 

 38.4 17.8 0.9 6.3 سوئد 

 14.9 20.4 12.3 12.4 سوئيس 

 36.0 18.9 24.4 11.1 فرانسه 

 33.3 18.3 10.9 7.3 فنالند

 33.9 18.3 24.3 12.5 التويا

 28.7 17.3 13.8 7.7 لوكزامبورگ 

 21.9 16.4 6.0 8.8 لهستان 

 29.6 12.7 15.1 10.6 ليتواني 

 21.3 12.9 9.4 8.9 مجارستان 

 37.5 11.3 20.0 4.6 نروژ 

 18.0 17.1 22.0 8.6 هلند 

 37.3 20.0 22.6 10.7 يونان 

     خاورميانه 

 ● ● ● ● فلسطين اشغالي 

     آسيا و اقيانوسيه 

 9.1 23.7 ● ● استراليا 

 ● ● ● ● زالندنو 

 ● ● ● ● ژاپن 

 12.1 10.9 3.6 9.9 كره جنوبي 

 ● OECD 9.2 ● 15.7كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ: 
   باشند.         در دسترس نمیمقادیر 
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  2417هاي فتوولتائيک نصب شده در برخي از كشورهاي منتخب در سال يستمقيمت س( : 2-54جدول )   
 )دالر / وات(

 نام كشور

 متصل به شبكه خارج از شبكه

 1كمتر از 

 كيلووات 

 1بيشتر از 

 كيلووات
 صنعت تجاري خانگي

هاي سازه

نصب شده بر 

 روي زمين

       آمريكاي شمالي

 0.98 ● 1.55 2.88 ● ● اياالت متحده آمريكا 

 1.33 1.48-1.33 1.85-1.48 2.37-1.85 ● ● كانادا

       ورآسياو ااروپا 

 0.99 1.06 1.46-0.92 1.71-1.22 ● ● آلمان

 ● ● 1.29 1.76 ● 5.42 اتريش

 0.95 ● 1.3-0.87 1.63-1.52 ● 3.25-2.71 اسپانيا 

 0.98-0.76 1.08-0.87 1.52-1.08 1.73-1.3 ● ● ايتاليا 

 ● 1.19-0.92 1.3-1.19 1.84-1.3 ● ● بلژيك  

 0.87-0.65 1.08 1.3 1.52 1.73 2.17 پرتغال 

 1.02-0.44 1.89-0.87 1.75-0.87 1.89-1.02 ● 3.21-1.17 دانمارک 

 1.05 1.2 1.37 1.66 2.25 2.81 سوئد 

 ● 1.46-0.88 2.44-1.07 3.91-2.15 6.84-7.81 14.65-9.77 سوئيس

 1.08-0.87 0.98 1.3 2.82-2.06 ● ● فرانسه

 1.19-0.98 1.25-0.92 1.25-0.98 1.95-1.3 ● 5.42 فنالند 

 ● ● ● ● ● ● نروژ

       خاورميانه 

 0.74-0.69 0.85-0.8 1.01-0.93 1.6-1.33 ● ● فلسطين اشغالي

     ● ● آسيا و اقيانوسيه  

 1.65 ● 1.48 1.63 ● ● استراليا 

 ● ● ● ● ● ● تايلند 

 0.78-0.71 0.85-0.78 0.85-0.78 0.85-0.78 ● ● چين

 1.89 2.09 2.09 2.37 ● ● ژاپن 

 1.7-1.19 ● 1.95-1.87 1.7-1.27 ● ● كره جنوبي

 1.06-0.84 1.09-0.89 1.33-1.09 1.45-1.33 8.45-6.03 1.93-1.81 مالزی 

  .IEA, International Energy Agency, Trends in Photovoltaic Applications, Report 2018                                       مأخذ:
  باشند. در دسترس نمیقادیر م 
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 2417در سال   OECDكنندگان نهايي برق در كشورهاي  ( : شاخص قيمت اسمي و واقعي مصر 2-54جدول )
   (344= 4434)سال  

 نام كشور
 واقعيقيمت شاخص  اسميقيمت شاخص 

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي

       آمريكاي شمالي 

 98.1 94.8 99.1 109 101.8 111.4 تحده آمريكا اياالت م

 129.6 127.3 131.5 146 144.6 147.2 كانادا

 89.2 91.8 81.6 122.1 127.7 106.2 مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 96.9 ● 96.9 121.4 ● 121.4 شيلي 

       اروپا و اورآسيا 

 116.3 116.8 115.9 125.4 123.7 126.7 آلمان

 80 70.3 88.8 88.7 74.9 101.2 اتريش

 119.1 95.1 134.2 128.8 102.2 145.5 اسپانيا 

 108.8 108.4 109.2 122.7 118.6 126.1 استوني

 87.6 89.7 83.8 89.7 88.6 91.8 اسلواكي 

 88.2 74.6 105.1 94.4 79.6 112.9 اسلووني 

 115.5 113.3 116.7 130.8 124.9 134.1 انگلستان 

 102.3 98.2 107.6 109.4 103.7 117 ايتاليا 

 108.2 98.8 115.4 114.7 106.1 121.3 ايرلند

 114.9 ● 114.9 140.2 ● 140.2 ايسلند 

 119.1 105.3 134.9 131.4 113.1 152.6 بلژيك 

 123.2 117 127.2 130.6 118 138.9 پرتغال 

 79.3 77.2 82.9 142.6 141.1 145 تركيه

 81.8 72.3 92.8 88.2 75.4 102.9 جمهوری چك

 95.7 81.8 99.6 104.1 89.1 108.2 دانمارک 

 85.4 73.9 91.2 90.4 77 97.1 سوئد 

 110.6 113.2 109 106 104.2 107.1 سوئيس 

 122.1 116.1 125 129 119.6 133.5 فرانسه 

 101.3 90 111.2 110 95.8 122.3 فنالند 

 358.3 350 363.7 398.9 392.5 403.1 التويا

 76.9 73 84.9 83.3 77.9 94.6 لوكزامبورگ 

 93.5 84.1 104.7 102 91.2 114.8 لهستان 

 72.9 78.4 68 82.8 88.3 77.9 مجارستان 

 75.3 72.7 76.6 86.7 84.5 87.8 نروژ 

 84.1 83.1 85 91.2 87.4 94.4 هلند 

 137.1 112.6 147.1 137.7 110.5 148.7 يونان 

       يانه خاورم

 100.8 ● 100.8 107.2 ● 107.2 فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 108.8 91.2 121.3 123.8 100.6 140.3 استراليا 

 106.2 103.1 107.7 117 112.2 119.1 زالندنو 

 121.1 129.3 114.1 123.2 128.5 118.6 ژاپن 

 130 144.2 92.8 130.4 140.2 105 كره جنوبي 

 OECD 118.6 115.3 117 106.1 106.4 106.2كشورهاي  

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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هاي  رده فروشي برق در برخي از كشورهاي جهان طي سال( : شاخص قيمت عمده فروشي و خ2-64جدول )

 2417و  2416، 2447

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2417 2416 2447 سال پايه 2417 2416 2447 سال پايه

         آمريكاي شمالي 

 211.4 207 175.8 100=84-1982 240.6 213.6 180.4 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 142.8 151.1 112.9 100=2002 107.2 106.1 80.9 100=2014 ا كاناد

 93 89.8 75.1 دسامبر 2172=711 118.8 94.7 72.2 100=2012ژوئن مكزيك

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

2176=711 ● ● ● - شيلي   ● 129.5 129.2 

         اروپا  و  اورآسيا 

 102.2 100.5 68.4 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 95.6 101.1 88.2 100=2015 ● ● ● - اتريش

 98.9 90.2 66 100=2015 ● ● ● - اسپانيا 

 102.8 102 60.5 100=2015 ● ● ● - استوني

 94.7 99.3 98.1 100=2015 ● ● ● 100=1995 اسلواكي 

 102.4 102 63.1 100=2015 ● ● ● - اسلووني 

 136.4 127.8 84.9 100=2010 122.7 118 82.9 100=2010 انگلستان 

 103.1 99.3 83.7 100=2015 ● ● ● - ايتاليا 

 221.7 223.9 178.9 100=1995 89.2 82.6 96.7 100=2015 ايرلند

 104.2 101.4 57.4 100=2015 ● ● ●  ايسلند 

 139.2 129 75.8 100=2013 137.9 120.9 95.7 100=2010 بلژيك 

 101.1 101.9 65.3 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 105.5 105.6 39.3 100=2015 212.1 218.4 126.8 100=2003 تركيه

 101.5 101.2 83.5 100=2015 91.8 93.8 88.5 100=2015 جمهوری چك

 98.5 100.5 80.9 100=2015 ● ● ● - دانمارک 

 192 182.6 167.4 100=2000 ● ● ● - سوئد 

 101.4 101.4 91.8 100=1995 88.1 90.3 85.5 100=1995 سوئيس 

 103.6 103.1 73 100=2015 111.7 109.4 92.2 100=2010 فرانسه 

 250.8 240.1 163.1 100=1990 278.2 273.3 194 100=1990 فنالند 

 97.5 98.1 42.8 100=2015 ● ● ● - التويا

 93.6 97.1 96.3 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ 

 88.6 95.8 70.5 100=2015 ● ● ● - ليتواني 

 210.8 205.6 143.6 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 510.6 524.3 444.4 100=1995 ● ● ● - مجارستان 

 133.6 122.2 83.4 100=2015 ● ● ● 100=1995 نروژ 

 124.1 122.8 148.2 100=2000 105 105 145.3 100=2000 هلند 

 158.1 159 89.1 100=2009 118.1 121.1 84.2 100=2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 132.6 120.7 60.1 100=12-2011 131.9 118.5 66.5 100=12-2011 استراليا 

 4Q1997=100 124.6 150.6 154.1 2Q2006=100 70.3 97.9 99.8 زالندنو 

 95 92.1 80 100=2015 93.9 90.3 74.4 100=2015 ژاپن 

 89.8 95.9 91.3 100=2015 125.1 125.8 90.9 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services. www.iea.org                                                             مأخذ: 
  باشند.    مقادیر در دسترس نمی 
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 كشورهاي اروپايي ( : تعرفه خريد تضميني برق انرژي بادي در برخي از 2-61جدول )

 طبقه بندي نام كشور
)یورو سنت / تعرفه 

 ساعت(كيلووات

سال اعمال 

 تعرفه 

1/71 (LCOE)  همتراز شده نهیهز آلباني   2018 

 آلمان
6/1 -1/8 )بسته به طول مدت پرداخت( خشکی  

 1/7 -3.5 دریایی )بسته به طول مدت پرداخت( 2017

 2018 8.2 - اتريش

 2017 4.4 - اسلواكي

 انگلستان

 9.1 كیلووات 00كوچکتر یا مساوی 

2018 
 5.5 كیلووات 100الی  00 

 1.9 مگاوات 0/1كیلووات الی  100

 0.9 مگاوات 0/1بزرگتر از 

 2018 4.9 كیلووات 0/1تا  ايتاليا

 ايرلند
 7.2 مگاوات 0تا 

2178 
 7.0 مگاوات 0از  بزرگتر

 بوسني و هرزگوين

 17.9 یلوواتك 13الی  1

2017 

 10.7 كیلووات 100الی  13

 9.1 مگاوات 1كیلووات الی  100

 7.7 مگاوات 10الی  1

 7.1 مگاوات 10بزرگتر از 

 2007 7.5-7.4 های موجودنرخ متوسط نیروگاه پرتغال 

6.1 - تركيه
(1)

 2018 

 سوئيس 
 20.3 مگاوات 10كوچکتر یا مساوی 

 20.3 (برداریاول بهره سال 0مگاوات )تا  10بزرگتر از  2018

 2018 7.6 - جمهوری چك 

 2012 9.2 - صربستان 

برداری سال اول بهره 10برای  فرانسه  23.0 2017 

 2010 10.5-8.4 - فنالند

 2013 8.5 - كوزوو

 2018 9.1 - لوكزامبورگ 

كیلووات 10كوچکتر یا مساوی  ليتواني  5.2 2018 

 2018 9.6 - مونته نگرو

 هلند

 7.3-5.4 نصب شده در مناطق خشکی)بدوم حداكثر ساعت پرباری(

2018 
 7/7-5.8 نصب شده در سدها

كیلومتر مربع )بدوم حداكثر  1ها با مساحتی بیس از  نصب شده در دریاچه
 8.5 ساعت پرباری(

مگاوات 3كوچکتر یا مساوی   وناني  9.8 2016 

 http://www.res-legal.eu/                                                                                                                         مأخذ:                     
ای  ها یا استثناهای ویژه تخفیفهای برق تجدیدپذیر در بسیاری از كشورها تابع قوانین و مقررات خاصی بوده و تحت شرایط خاصی نیز مشمول  مالحره: تعرفه

اند؛ و هدف  های غیر ضروری، در اینجا به صورت اختصار ذكر شده ها دارای جزئیات مفصلی بوده كه برای اجتناب از پیچیدگی همین رو این تعرفههستند. از 
نی در حال حاضر موضوعیت ندارد و تنها مربوط به همام در برخی از كشورها خرید تضمی آم بوده كه صرفاً یك دید كالم از این اطالع ارائه شود. همچنین

 هایی بوده كه در جداول ذكر شده است.  سال
 شود. سنت اضافه می 3/3الی  0/0ه پرداخت فهایی كه از تجهیزات ساخت داخل استفاده كنند یك اضا برای سیستم ( 1
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 ورهاي اروپايي ( : تعرفه خريد تضميني برق انرژي خورشيدي در برخي از كش2-62جدول )

 طبقه بندي نام كشور
)یورو سنت / تعرفه 

 ساعت(كيلووات

سال اعمال 

 تعرفه 

 13.1 2018 (LCOE)  همتراز شده نهیهز آلباني

 2017 12.6 -8.5 ها(های صوتی و سایر ساختمامها، نماها، عایقهای خاص )مانند: بام ساختمام آلمان

 اتريش
كیلووات  100الی  0ها و نماها با ظرفیت امنصب و راه اندازی بر روی پشت ب

 پیك
(7) 

7.9 2018 

 2017 8.5 كیلووات 30ها یا نمای ساختمام تا نصب و راه اندازی بر روی پشت بام اسلوواكي

 انگلستان

 4.1 -0.2 (مستقل از شبکه یهاستمسی بجز) كیلووات 10كوچکتر یا مساوی 

2018 

 4.7 -0.2 ه(مستقل از شبک یهاستمی)بجز س لوواتیك 00الی  10

 2.1- 0.2 (مستقل از شبکه یهاستمی)بجز س لوواتیك 100الی  00

 های مستقل از شبکه(مگاوات )بجز سیستم 1كیلووات الی  100

 مگاوات بجز سیستم های مستقل از شبکه( 1بزرگتر از 

1.6 

0.2 

 0.7 های مستقل از شبکه(مگاوات )سیستم 1بزرگتر از 

 2018 3.9 كیلووات 0/1تا  يتالياا

 بوسني و هرزگوين
 27.7 كیلووات 13الی  1

 18.3 كیلووات 100الی  13 2017

 15.8 مگاوات 1كیلووات الی  100

 پرتغال
 2010 25.7 های فتوولتائیك موجودبرای سیستم

 2010 38.0 مگاوات 0الی  1 -های فتوولتائیك متمركز سیستم

 2007 27.3-26.7 مگاوات 10كوچکتر یا مساوی  -یدی متمركز نیروگاه خورش

 تركيه
11.1 های فتوولتائیك سیستم

(2)
 

2018 
11.1 نیروگاه خورشیدی متمركز

(3)
 

 سوئيس
 11.7 -9.7 كیلووات 100كوچکتر یا مساوی 

78- 2173  10.8 -9.7 كیلووات 1000كوچکتر یا مساوی  

 10.8 -9.7 كیلووات 1000بزرگتر از 

 (4) جمهوری چك
 12.9 كیلووات 0كوچکتر یا مساوی 

2176 
 10.5 كیلووات 30الی  0

 صربستان

ها كوچکتر یا مساوی های فتوولتائیك نصب شده بر روی پشت بامسیستم

 مگاوات 03/0
14.6

(5) 

2019 
12.4 مگاوات 0/0الی  03/0ها های فتوولتائیك نصب شده بر روی پشت بامسیستم

(6) 

 9.0 های فتوولتائیك نصب شده بر روی زمینسیستم

 2016 13.6 - كوزوو

 لوكزامبورگ
 12.1 كیلووات 30كوچکتر یا مساوی 

 13.1 كیلووات 100الی  30 2014

 12.6 كیلووات 100الی  100

 ليتواني
 16.9 كیلووات 10های نصب شده متصل به شبکه كوچکتر یا مساوی  سیستم

2018 
 13.6 كیلووات 10های نصب شده مستقل از شبکه كوچکتر یا مساوی  سیستم

9.0 كیلووات 100كوچکتر یا مساوی  ليختن اشتاين
(7)

 2019 

2/2 كیلووات 000كوچکتر یا مساوی  مجارستان  2017 

 2018 12.0 هاهای فتوولتائیك نصب شده در ساختمامسیستم مونته نگرو



      

 
  3196ترازنامه انرژي سال  444

 

  ... ادامهني برق انرژي خورشيدي در برخي از كشورهاي اروپايي( : تعرفه خريد تضمي2-62جدول )

 سال اعمال تعرفه  ساعت()یورو سنت / كيلوواتتعرفه  طبقه بندي نام كشور

1/2 -3/71 - هلند  2018 

ها های فتوولتائیك روی بام سیستم وناني  10.5 2171 
 2016 27.8-25.7 متمركز یدیخورش یانرژ

 http://www.res-legal.eu/                                                                                                                                مأخذ:              
ای  ها یا استثناهای ویژه مشمول تخفیف های برق تجدیدپذیر در بسیاری از كشورها تابع قوانین و مقررات خاصی بوده و تحت شرایط خاصی نیز مالحره: تعرفه

اند؛ و هدف  های غیر ضروری، در اینجا به صورت اختصار ذكر شده ها دارای جزئیات مفصلی بوده كه برای اجتناب از پیچیدگی همین رو این تعرفههستند. از 
ید تضمینی در حال حاضر موضوعیت ندارد و تنها مربوط به همام در برخی از كشورها خر آم بوده كه صرفاً یك دید كالم از این اطالع ارائه شود. همچنین

هایی بوده كه در جداول ذكر شده است. سال
به  ك،یوات پلویهر ك یبه ازا وروی 100تا سقف  یگذار هیسرما یهانهیدرصد هز 30ی به میزام گذار هیسرما ارانهی كیبرق،  ینیتضم دی( عالوه بر خر1

 شود.یها اعطا متمامدر ساخ كیفتوولتائ ساتیتأس
 شود. میاضافه سنت  9/0الی  0/0هایی كه از تجهیزات ساخت داخل استفاده كنند یك اضافه پرداخت  برای سیستم (1
 شود. میاضافه سنت  1/8الی  0/0هایی كه از تجهیزات ساخت داخل استفاده كنند یك اضافه پرداخت  ( برای سیستم3
 لغو شده است. دیجد كیفتوولتائ یهاستمیس یبرق برا ینیتضم دیخر - 1014 هیژانو 1 خیاز تار (4
 شود. برابر ظرفیت نیروگاه به مگاوات( كسر می 80)كه عبارت است از  P( از این مقدار ضریبی با عنوام 0
 شود. برابر ظرفیت نیروگاه به مگاوات( كسر می 8/6)كه عبارت است از  P( از این مقدار ضریبی با عنوام 6
، كه مقادیر آم بسته به نوع شود جدیدپذیرها پرداخت میهای تضمینی یك كمك بالعوض نیز براساس نوع ساخت برای ساخت و توسعه ت وه بر تعرفهعال( 7

یورو به ازای هر كیلووات ظرفیت نصب شده و برای  660و  071، 301كیلووات معادل  100های با ظرفیت كوچکتر یا مساوی ساخت برای نیروگاه
 یورو به ازای هر كیلووات ظرفیت نصب شده است. 343كیلووات یا بیشتر معادل  40های با ظرفیت گاهنیرو

 ( : تعرفه خريد تضميني برق انرژي زمين گرمايي در برخي از كشورهاي اروپايي 2-64جدول )

 سال اعمال تعرفه ساعت()یورو سنت / كيلوواتتعرفه  طبقه بندي نام كشور

1/27 - آلمان   2017 

 2018 7.3 - اتريش

 2017 10.9 - اسلوواكي 

2/7 كیلووات 0/1تا  ايتاليا  2018 

 2009 27.0 مگاوات 3كوچکتر یا مساوی  پرتغال 

9.2 - تركيه 
 (1)

 2018 

 سوئيس

 35.3 مگاوات 0هیدرو ترمال كوچکتر یا مساوی  هاینیروگاه

2018 
 31.8 مگاوات 10الی  0هیدروترمال های  نیروگاه
 24.7 مگاوات 10الی  10هیدروترمال های  نیروگاه
 20.0 مگاوات 10بزرگتر از هیدروترمال های  نیروگاه

 41.9 مگاوات 0پترو ترمال كوچکتر یا مساوی  هاینیروگاه

2018 
 38.4 مگاوات 10الی  0پتروترمال های  نیروگاه

 31.3 مگاوات 10الی  10پتروترمال های  نیروگاه

 26.7 مگاوات 10بزرگتر از پتروترمال های  نیروگاه

 2018 12.9 - جمهوری چك

 2172 8.2 - صربستان 

1/1 -7/77 كیلووات 000كوچکتر یا مساوی  مجارستان   2017 

6/7 -1/7 - هلند   2018 

 2016 13.9 مگاوات 0كوچکتر یا مساوی   وناني

 http://www.res-legal.eu/                                                                                                               مأخذ:                               
ای  اهای ویژهها یا استثن های برق تجدیدپذیر در بسیاری از كشورها تابع قوانین و مقررات خاصی بوده و تحت شرایط خاصی نیز مشمول تخفیف مالحره: تعرفه

اند؛ و هدف  های غیر ضروری، در اینجا به صورت اختصار ذكر شده ها دارای جزئیات مفصلی بوده كه برای اجتناب از پیچیدگی همین رو این تعرفههستند. از 
ضوعیت ندارد و تنها مربوط به همام در برخی از كشورها خرید تضمینی در حال حاضر مو آم بوده كه صرفاً یك دید كالم از این اطالع ارائه شود. همچنین

 هایی بوده كه در جداول ذكر شده است. سال
 شود. ه میقسنت اضا 4/1الی  6/0هایی كه از تجهیزات ساخت داخل استفاده كنند یك اضافه پرداخت  برای سیستم (1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل ذخایر شناخته شده و در جاي اورانيوم جهان   -

 يد اورانيوم جهان تول  -

 توليد و مصرف اورانيوم بازفرآوري شده   -

 
 اورانيوم جداول  -4-11-2
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  2024اورانیوم جهان در ابتدای سال قابل استحصال کل ذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور
 محدوده هزینه 

دالر بر  60کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  00کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  230کمتر از 
 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  240کمتر از 
 م اورانیومکیلوگر

     آمریكای شمالي

 100800 47200 13100 - (2و  1)اياالت متحده آمريكا 

 846400 514400 310400 263500 کانادا 

 5000 3800 - - (1)مكزيک 

 952200 565400 323500 263500 جمع آمریكای شمالي

     مرکزی و جنوبيآمریكای 

 31000 30000 9100 2400 آرژانتین 

 276800 276800 229400 138100 (1) برزيل 

 3600 - - - (3)پاراگوئه 

 33400 33400 33400 - (1)پرو  

 1500 - - - شیلی 

 346300 340200 271900 140500  جمع آمریكای مرکزی و جنوبي

     اروپا و اورآسیا 

 7000 - - -  (4)آلمان 

 139200 139200 61700 61700    (3)ازبكستان 

 34300 34300 34300 9800 یا اسپان

 15500 15500 12700 - (5و  1)اسلواکی 

 9200 9200 5400 - ( 4و  1)اسلوونی 

 219100 114100 58300 - اوکراين 

 6100 6100 6100 - (6و  4)ايتالیا  

 7000 7000 5500 - (6و  4)پرتغال 

 7000 7000 7000 - (5و 1)ترکیه 

 118900 1200 - - جمهوري چک 

 656900 485600 39800 - (5)روسیه 

 6600 6600 - - (6و  4)رومانی  

 9600 9600 - - (6و  4و  3و  1)سوئد  

 1200 1200 - - (4و  1)فنالند 

 904500 842200 639500 481100  (1)قزاقستان 

 148200 - - - (2و  1)گرينلند 

 13500 - - - (4و  1)مجارستان 

 7000 - - - (6و  4)يونان  

 2310800 1678800 870300 552600 اروپا و اورآسیاجمع 

     خاورمیانه 

 6100 6100 - - (5و  1)جمهوري اسالمی ايران 

 43500 43500 - - (1)اردن 

 49600 49600 - - خاورمیانه جمع 

     آفریقا 

 449300 322400 229500 - (6)آفريقاي جنوبی 

 32000 32000 - - (6و  4)آفريقاي مرکزي 

 19500 - - - (4و  1)الجزاير  



  در جهانانرژي تحوالت بخش 
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 ... ادامه2024اورانیوم جهان در ابتدای سال قابل استحصال کل ذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور
 محدوده هزینه 

دالر بر  60کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  00کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  230کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

دالر بر  240کمتر از 

 کیلوگرم اورانیوم

 73500 73500 - - (3)بوتسوانا 

 58200 58200 46800 - (5و  3)تانزانیا  

 2400 - - - (7و 6و  3و  1)چاد 

 27300 27300 - - (3)زامبیا  

 1400 - - - (6و  4و  1)زيمباوه  

 7600 - - - (6و  4و  3و  1)سومالی 

 2700 - - - (6و  4و  3و  1) جمهوري دمكراتیک کنگو

 5800 4800 - - (6و  4)گابن 

 14300 6200 - -  (3)ماالوي 

 8900 8900 - - (1)مالی 

 1900 - - - (6و  4و  1)مصر 

 23800 16400 - - (3)موريتانی 

 541700 442100 - - (3)نامیبیا  

 425600 280000 - - (3)نیجر

 1695900 1271800 276300 - فریقا آجمع 

     آسیا و اقیانوسیه 

   1818300 2054800 استرالیا 

 7600 7600 1500 - (5و  1)اندونزي 

 290400 290400 222500 101200 (1)چین 

 6600 6600 - - (4)ژاپن 

 113500 113500 113500 - مغولستان 

 3900 - - - (1)ويتنام 

 157000 ● ● ● (7و  1)هندوستان 

 2633800 2236400 337500 101200 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 7988600 6142200 2079500 1057800 (0)جمع کل 

 Energy Agency        (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand, 81Uranium 20مأخذ: 
y Agency).and the International Atomic Energ   

 گردد: میشناخته شده ذخایر شناخته شده شامل ذخایر قطعی و احتمالی کل مالحظات: 
 شده است. لیتعد یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب دیتول ینیب شیکشورها و  روش پ  یدر جا ریاخذ افتیباز بیشناخته شده  با استفاده از ضرا ریذخا (1
                                                          سال اخیر صورت نگرفته است.  5( برآورد طی 4                               باشند. می برآوردیمقادیر ( 3                       اند.          ( ارقام به روز شده2
 باشد.سال اخیر می 5( برآورد براساس 5
  است.  "Red Book"های سابق ها مربوط به گزارشگزارش نشده و داده 7201برای سال ( رقمی 6
 دالر بر کیلوگرم اورانیوم لحاظ شده است. 260محدوده هزینه منابع، ارائه نشده است. لذا مقادیر در ستون کمتر از ( 7
های ذخایر کم هزینه خود را به دلیلل محرمانله   اینكه برخی ازکشورها برآورددلیل دالر بر کیلوگرم اورانیوم به  80و  40مربوط به کمتر از  هایجمع ستون(  8

                                                    اعالم ننموده اند، بیشتر از مقدار اعالم شده در جدول است. دیگری و یا هر دلیلبودن 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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  2024سال بتدای وم جهان در اورانیقطعي و احتمالي اذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور

 محدوده هزینه ذخایر احتمالي محدوده هزینه ذخایر قطعي
 60کمتر از 

دالر بر 
کیلوگرم 
 اورانیوم

 00کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  230

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  240

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

 60ز کمتر ا
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

 00کمتر از 
دالر بر 

کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  230

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

کمتر از 
دالر  240

بر کیلوگرم 
 اورانیوم

         آمریكای شمالي

 - - - - 100800 47200 13100 - (2و  1)اياالت متحده آمريكا 

 253500 104700 35200 7600 592900 409700 275200 255900 کانادا 

 3200 1900 - - 1800 1800 - - (1)مكزيک 

 256700 106600 35200 7600 695500 458700 288300 255900 جمع آمریكای شمالي

         مرکزی و جنوبيآمریكای 

 20000 19000 4000 2400 11000 11000 5100 - آرژانتین 

 120900 120900 73500 - 155900 155900 155900 138100 (1)برزيل 

 700 - - - 2900 - - - (3) پاراگوئه

 19400 19400 19400 - 14000 14000 14000 - (1)پرو 

 900 - - - 600 - - - شیلی

 161900 159300 96900 2400 184400 180900 175000 138100  جمع آمریكای مرکزی و جنوبي

         اروپا و اورآسیا 

 4000 - - - 3000 - - -  (4)آلمان 

 81500 81500 24300 24300 57600 57600 37400 37400    (3)ازبكستان 

 11400 11400 11400 - 23000 23000 23000 9800 اسپانیا 

 6700 6700 3900 - 8800 8800 8800 - (5و  1)اسلواکی 

 7500 7500 3800 - 1700 1700 1700 - (5و  1)اسلوونی 

 81300 32900 16900 - 137700 81200 41300 - اوکراين 

 1300 1300 1300 - 4800 4800 4800 - (6و  4)ايتالیا  

 1000 1000 1000 - 6000 6000 4500 - (6و  4)پرتغال 

 500 500 500 - 6500 6500 6500 - (5و  1)ترکیه 

 68200 100 - - 50700 1200 - - جمهوري چک  

 396900 271000 15300 - 260000 214500 24500 - (5)روسیه 

 3600 3600 - - 3000 3000 - - (6و  4و  3)رومانی  

 4700 4700 - - 4900 4900 - - (6و  4و  3و  1)سوئد 

 - - - - 1200 1200 - - (4و 1)فنالند 

 469700 427000 335100 253200 434800 415200 304400 227900  (1)قزاقستان 

 81300 - - - 66800 - - - (2و  1)گرينلند 

 13500 - - - - - - - (4و 1)مجارستان 

 6000 - - - 1000 - - - (6و  4)يونان  

 1239100 849200 413500 277500 1071500 829600 456900 275100 اروپا و اورآسیاجمع 

         خاورمیانه 

 5100 5100 - - 1100 1100 - - (5و  1) جمهوري اسالمی ايران

 38600 38600 - - 4800 4800 - - (1)اردن 

 43700 43700 - - 5900 5900 - - خاورمیانه جمع 

         آفریقا 

 189700 84800 61700 - 259600 237600 167900 - (6و  1)آفريقاي جنوبی 

 - - - - 32000 32000 - - (6و  4و  3)آفريقاي مرکزي 

 - - - - 19500 - - - (4و  1)الجزاير  

 59800 59800 - - 13700 13700 - - (3)وانا بوتس

 18500 18500 8500 - 39700 39700 38300 - (5و  3)تانزانیا  



  در جهانانرژي تحوالت بخش 
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 ... ادامه2024سال بتدای ورانیوم جهان در اقطعي و احتمالي اذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 )تن اورانيوم(

 نام کشور

 حتماليمحدوده هزینه ذخایر ا محدوده هزینه ذخایر قطعي
 60کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 00کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  230

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  240

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 60کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 00کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

کمتر از 

دالر  230

بر کیلوگرم 

 ورانیوما

کمتر از 

دالر  240

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 2400 - - - - - - - ((7و  6و  4و  3و  1)چاد 

 16100 16100 - - 11100 11100 - - (3)زامبیا 

 - - - - 1400 - - - (6و  4و  1)زيمباوه  

 2600 - - - 5000 - - - (6و  4و  3و  1)سومالی 

 1300 - - - 1400 - - - (6و  4و  3و  1)جمهوري دمكراتیک کنگو 

 1000 - - - 4800 4800 - - (6و  4)گابن 

 4600 1800 - - 9700 4400 - -  (3)ماالوي 

 3900 3900 - - 5000 5000 - - (1)مالی 

 1900 - - - - - - - (6و  4و  1)مصر 

 22800 15700 - - 1000 700 - - (3)موريتانی 

 172900 106800 - - 368500 335300 - - (3)نامیبیا  

 89200 42600 - - 336400 237400 - - (3)نیجر

 586700 350000 70200 - 1108800 921700 206200 - آفریقا جمع 

         آسیا و اقیانوسیه 

 654200 548500 ● ● 1400600 1269800 ● ● استرالیا 

 2200 2200 - - 5300 5300 1500 - (5و  1)اندونزي 

 153700 153700 120300 56900 136700 136700 102200 44300 (1)چین 

 - - - - 6600 6600 - - (3)ژاپن 

 63800 63800 63800 - 49800 49800 49800 - مغولستان 

 3000 - - - 900 - - - (1)ويتنام 

 8000 ● ● ● 149000 ● ● ● (7و  1)هندوستان 

 884900 768200 184100 56900 1748900 1468200 153500 44300 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 3173000 2277000 799900 344400 4815000 3865000 1279900 713400 (0)جمع کل 

 Energy Agency        (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand, 81Uranium 20مأخذ: 
  and the International Atomic Energy Agency). 

 گردد: میشناخته شده ذخایر شناخته شده شامل ذخایر قطعی و احتمالی مالحظات: کل 
 ومیل و اوران رنلد یگیگردد که در حال حاضر مورد برداشلت قلرار م   یاطالق م یه آن دسته از مخازنب ) Resources)Reasonably Assured ذخایر قطعی

 قابل برآورد است.   قیصورت دقب تیفیارزش و ک زان،یقابل استحصال از آن به لحاظ م
اثبلات   یشناس نیزم یباال اریتوجه به شواهد بس ابگردد که وجود آن در منطقه  یاطالق م ی( به آن دسته از مخازنInferred Resources) یاحتمال ریذخا

 قیل دق زانیل م نیلی انجلام نشلده تع   ریذخلا  نیا یراج بر رواستخ نكهیا لیقرار داده، اما به دل دیئأدر منطقه وجود آن را مورد ت یاکتشاف اتیعمل ایشده است و 
 .ستیقابل استخراج در آن ممكن ن ومیاوران

 شده است. لیتعد یاتم یانرژ یالملل نیآژانس ب دیتول ینیب شیکشورها و روش پ یدر جا ریاخذ افتیباز بیشناخته شده  با استفاده از ضرا ریذخا (1
 سال اخیر صورت نگرفته است. 5( برآورد طی 4                          باشند. می برآوردیمقادیر ( 3                           اند.           ( ارقام به روز شده2
 باشد.سال اخیر می 5( برآورد براساس 5
  است.  "Red Book"های سابق ها مربوط به گزارشگزارش نشده و داده 7201( رقمی برای سال 6
 دالر بر کیلوگرم اورانیوم لحاظ شده است. 260نه منابع، ارائه نشده است. لذا مقادیر در ستون کمتر از محدوده هزی( 7
برخی ازکشورها برآوردهای ذخایر کم هزینه خود را به دلیل محرمانه دلیل اینكه دالر بر کیلوگرم اورانیوم به  80و  40مربوط به کمتر از  هایجمع ستون( 8

                                                    اعالم ننموده اند، بیشتر از مقدار اعالم شده در جدول است.دیگری و یا هر دلیل بودن 

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 2024سال ابتدای اورانیوم جهان در ممكن و فرضي ذخایر  ( :2-44جدول )
 )هزار تن اورانيوم(

 نام کشور

 ذخایر فرضيمحدوده هزینه  ممكنذخایر محدوده هزینه 

دالر  00کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  230کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  240کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 230کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 240کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 جمع نامشخص

        آمریكای شمالي

 ● ● ● ● ● ● ● متحده آمريكا اياالت 

(1) کانادا 
 50.0 150.0 150.0 700.0 700.0 - 700.0 

 10.0 10.0 ● ● 3.0 3.0 ● (2)مكزيک 

 710.0 10.0 700.0 700.0 153.0 153.0 50.0  جمع آمریكای شمالي

        آمریكای مرکزی و جنوبي

 79.5 ● 79.5 ● 13.8 13.8 ● آرژانتین 

 500.0 500.0 ● ● 300.0 300.0 300.0 (1)برزيل 

 1.7 1.7 - - - - - (1)بولیوي 

(1)پرو 
 6.6 20.0 20.0 19.7 19.7 - 19.7 

 2.4 2.4 - - 2.3 - - (1)شیلی 

 217.0 ● 217.0 217.0 11.0 11.0 ● (2)کلمبیا 

 163.0 163.0 - - ● ● ● (2)ونزوئال 

 983.3 667.1 316.2 236.7 347.1 344.8 306.6 جمع آمریكای مرکزی و جنوبي 

        اروپا و اورآسیا 

(1)آلمان 
 ● ● ● ● ● 74.0 74.0 

 - - - - 24.8 24.8 24.8 (2)ازبكستان 

 - - - - 10.9 3.7 - (3)اسلواکی 

 - - - - 1.1 1.1 - (2)اسلوونی 

 375.0 255.0 120.0 - 22.5 8.4 - (1) اوکراين

 10.0 ● 10.0 10.0 - - - (2)ايتالیا 

 ● ● ● ● 25.0 ● ● (2)بلغارستان 

(2)پرتغال 
 1.0 1.5 1.5 ● ● ● ● 

 17.0 17.0 - - 223.0 0.2 - جمهوري چک 

 591.1 ● 591.1 390.1 143.9 115.1 115.1 روسیه 

 3.0 ● 3.0 3.0 3.0 3.0 ● (2)رومانی 

 300.0 ● 300.0 266.9 230.6 229.1 194.1 قزاقستان

 20.0 20.0 - - - - - (2)لهستان 

 - - - - 13.4 - - (1)مجارستان  
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 ... ادامه2024سال ابتدای اورانیوم جهان در ممكن و فرضي ذخایر  ( :2-44جدول )
 )هزار تن اورانيوم( 

 نام کشور

 ذخایر فرضي محدوده هزینه  ذخایر ممكنمحدوده هزینه 

دالر  00کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 دالر 230کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

دالر  240کمتر از 

بر کیلوگرم 

 اورانیوم

 230کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 240کمتر از 

دالر بر 

کیلوگرم 

 اورانیوم

 جمع نامشخص

 ● ● ● ● 6.0 6.0 6.0 (2)يونان 

 1390.1 366.0 1024.1 670.0 705.7 392.9 341.0 جمع اروپا و اورآسیا 

          خاورمیانه 

(3) ايرانجمهوري اسالمی 
 - 12.4 12.4 - - 33.2 33.2 

 50.0 ● 50.0 - - - - (1)اردن  

 83.2 33.2 50.0 - 12.4 12.4 - جمع خاورمیانه 

        آفریقا 

(2) آفريقاي جنوبی
 - 74.0 159.0 243.0 411.0 280.0 691.0 

 25.0 ● 25.0 25.0 - - - (2)زيمباوه 

 1.5 1.5 - - - - - سنگال 

 19.6 19.6 - - - - - (4) موريتانی 

 110.7 110.7 - - 57.0 - - (4)نامیبیا 

 51.3 - 51.3 - 13.6 13.6 -  (2)نیجر

 899.1 411.8 487.3 268.0 229.6 87.6 - جمع آفریقا 

        آسیا و اقیانوسیه 

 - - - - 30.2 - - اندونزي 

 4.1 ● 4.1 4.1 3.6 3.6 3.6 (2)چین

 1390.0 ● 1390.0 1390.0 21.0 21.0 21.0 (1)مغولستان 

 321.6 321.6 ● ● 81.2 ● ● (1)ويتنام 

 50.9 50.9 ● ● 114.5 ● ●  هندوستان

 1766.6 372.5 1394.1 1394.1 250.5 24.6 24.6 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 5832.3 1860.6 3971.7 3268.8 1698.3 1015.3 722.2 جمع کل

 Production and Demand (A Joint Report by the OECD Nuclear Energy AgencyResources -8anium 201Ur ,       مأخذ:
  and the International Atomic Energy Agency).  

 گردد: ذخایر کشف نشده شامل ذخایر ممكن و فرضی میمالحظات: 
گردد که در شرایط مساعد منطقله بله لحلاظ زملین شناسلی و      ه از ذخایری اطالق میبه آن دست  (Prognosticated Resources) ذخایر ممكن  -

 باشد.  معدنی و با توجه به ذخایر کشف شده قبلی در منطقه مورد نظر احتمال وجود آن بسیار باال می
ای احتملال وجلود آن   شرایط مسلاعد منطقله   گردد که فقط به لحاظبه آن دسته از ذخایری اطالق می  (Speculative Resources) ذخایر فرضی  -     

 ئید آن هنوز انجام نگرفته است.  أشود اما عملیات اکتشافی جهت تمیداده 
  اند.سال اخیر به روز نشده 5اند اما در شده گزارش 2017( ارقام در سال 1
 های گذشته است. گزارش نشده و رقم مربوط به سال 7201ارقام در سال ( 2
             اند. سال اخیر  برآورد شده 5های ساس دادهارقام برا( 3

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                              باشند. مقادیر برآوردی می( 4
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  2024و  2026های کشورها بین سالاورانیوم تغییرات ذخایر شناخته شده  ( :2-46جدول )
 تن اورانيوم(هزار )

 تغییرات  2024 2026 گروه هزینه / کشور نام مناطق

     آمریكای شمالي 

 کانادا

    ذخایر قطعی:

 0.2- 255.9 256.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 35.1 275.2 240.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 35.5 409.7 374.2 لوگرم اورانیومدالر بر کی 130کمتر از 

 106.4 592.9 486.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 17.5- 7.6 25.1 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 46.6- 35.2 81.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 30.1- 104.7 134.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 36.3 253.5 217.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 مكزيک

    ذخایر قطعی:

  - - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 1.2- - 1.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 - 1.8 1.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 - 1.8 1.8 ر کیلوگرم اورانیومدالر ب 260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 0.6- - 0.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 0.6- - 0.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 1.0 1.9 0.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 1.6 3.2 1.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

     ی مرکزی و جنوبيآمریكا

 آرژانتین 

    ذخایر قطعی:

 2.4 11.0 8.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 2.4 11.0 8.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 9.1 19.0 9.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 9.0 20.0 11.0 انیومدالر بر کیلوگرم اور 260کمتر از 

     اروپا و اورآسیا

 ازبكستان

    ذخایر قطعی:

 0.5 37.4 36.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 0.5 37.4 36.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 3.0 57.6 54.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 3.0 57.6 54.6 انیومدالر بر کیلوگرم اور 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 3.0 24.3 21.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 3.0 24.3 21.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 6.0 81.5 75.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 6.0 81.5 75.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 
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 ... ادامه  2024و  2026های اورانیوم کشورها بین سالذخایر شناخته شده تغییرات  ( :2-46ل )جدو
 تن اورانيوم(هزار )

 تغییرات  2024 2026 گروه هزینه نام مناطق 

 اسپانیا 

    ذخایر قطعی:

 9.8 9.8 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 23 23 - مدالر بر کیلوگرم اورانیو 80کمتر از 

 23 23 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 10.1 23 12.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 - - - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 11.4 11.4 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 11.4 11.4 - رانیومدالر بر کیلوگرم او 130کمتر از 

 9.6- 11.4 21.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 روسیه

    ذخایر قطعی:

 2.8- 24.5 27.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 13.9- 214.5 228.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 13.8- 260.0 273.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 5.1- 15.3 20.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 8.4- 271.0 279.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 24.5- 396.9 421.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 قزاقستان

    ذخایر قطعی:

 189.4 227.9 38.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 75.1 304.4 229.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 139.4 415.2 275.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 71.6 434.8 363.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 194.2 253.2 59.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 102.8- 335.1 437.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 42.5- 427.0 469.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 108.7- 469.7 578.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

     خاورمیانه 

 اردن

    :قطعیذخایر 

 4.8 4.8 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 4.8 4.8 - دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260 کمتر از

    :احتمالی ذخایر 

 9.1- 38.6 47.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 9.1- 38.6 47.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260 کمتر از

 جمهوري اسالمی ايران

    :احتمالی ذخایر 

 2.4 5.1 2.7 ورانیومدالر بر کیلوگرم ا 130کمتر از 

 2.4 5.1 2.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260 کمتر از

     آفریقا 

 زامبیا 

    ذخایر قطعی:

 1.2 11.1 9.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 1.2 11.1 9.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 1.4 16.1 14.7 یلوگرم اورانیومدالر بر ک 130کمتر از 

 1.4 16.1 14.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 
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 ... ادامه  2024و  2026های اورانیوم کشورها بین سالذخایر شناخته شده تغییرات  ( :2-46جدول )
 تن اورانيوم(هزار )

 تغییرات  2024 2026 گروه هزینه نام کشور 

 مالی

    ذخایر قطعی:

 3.5- 5.0 8.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 3.5- 5.0 8.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 0.6- 3.9 4.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 0.6- 3.9 4.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 نامیبیا 

    :قطعی ذخایر 

 145.7 335.3 189.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 70.1 368.5 298.4 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 29.3 106.8 77.5 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 8.3 172.9 164.6 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 نیجر

    عی:ذخایر قط

 17.7- - 17.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 2.1 237.4 235.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 20.4 336.4 316.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 13.6- 42.6 56.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 6.1- 89.2 95.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

     آسیا و اقیانوسیه

 استرالیا

    ذخایر قطعی:

 134.6 1269.8 1135.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 250.6 1400.6 1150.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالی ذخایر 

 19.6 548.5 528.9 رم اورانیومدالر بر کیلوگ 130کمتر از 

 23.4 654.2 630.8 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 چین

    ذخایر قطعی:

 5.4 44.3 38.9 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 7.2 102.2 95.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 8.4 136.7 128.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 8.4 136.7 128.3 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 3.1- 56.9 60.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 40کمتر از 

 9.1 120.3 111.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 80کمتر از 

 9.5 153.7 144.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 130کمتر از 

 9.5 153.7 144.2 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 هندوستان

    ذخایر قطعی:

 28.0 149.0 121.0 دالر بر کیلوگرم اورانیوم260کمتر از 

    :احتمالیذخایر 

 9.7- 8.0 17.7 دالر بر کیلوگرم اورانیوم 260کمتر از 

 Energy Agency        oint Report by the OECD Nuclear(A J Resources, Production and Demand, 81Uranium 20مأخذ: 
  and the International Atomic Energy Agency). 
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 های مختلف جهان طي سال تولید اورانیوم ( :2-40جدول )
 )تن اورانيوم(

 2024جمع تا پایان سال  2024 2026 2026 2026قبل از  نام کشور

      آمریكای شمالي

(1)ده آمريكا اياالت متح
 371909 1889 1427 979 376204 

(2) کانادا
 474821 9136 13325 14039 511321 

 49 - - - 49 مكزيک 

 887574 15018 14752 11025 846779 جمع آمریكای شمالي

      آمریكای مرکزی و جنوبي 

 2582 - - - 2582 آرژانتین 

 4216 - 44 55 4117 برزيل 

 6798 - 44 55 6699 و جنوبي  یمرکزجمع آمریكای 

      اروپا و اورآسیا 

 219653  (3) آلمان
(6)

 33 - 
(6)

 45 219731 

(7) ازبكستان 
 125191 

(7)
 2700 

(7)
 2400 

(7)
 2400 132691 

 5028 - - - 5028 اسپانیا 

 211 - - - 211 اسلواکی 

 382 - - - 382 اسلوونی 

 131436 808 824 954 128850 اوکراين 

 686 - - - 686 بلژيک

 16364 - - - 16364 بلغارستان 

 3720 - - - 3720 پرتغال 

 112055 138 152 154 111611 (4)جمهوري چک 

 164904 3005 3055 2991 155853 روسیه 

(7) رومانی
 18819 

(7)
 80 

(7)
 75 - 18974 

 200 - - - 200 سوئد 

 102886 - - - 102886 (5)  شوروي سابق

 80968 (1)فرانسه 
(6)

 3 
(6)

 2 
(6)

 3 80976 

 30 - - - 30 فنالند 

 293202 24689 23806 22781 221926 قزاقستان 

 650 - - - 650 لهستان 

 21065 مجارستان 
(6)

 2 
(6)

 4 
(6)

 4 21075 

 1305201 31092 30318 29698 1214093 ااروپا و اورآسیجمع 
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 ... ادامههای مختلفان طي سالجه تولید اورانیوم ( :2-40جدول )
 )تن اورانيوم(

 2024جمع تا پایان سال  2024 2026 2026 2026قبل از  نام کشور

      خاورمیانه 

 84 8 10 11 55 جمهوري اسالمی ايران 

 84 8 10 11 55 خاورمیانه جمع 

      آفریقا 

 566 158944 آفريقاي جنوبی
(7)

 393 
(7)

 490 160393 

(7) موکراتیک کنگو جمهوري د
 25600 - - - 25600 

 86 - - - 86 زامبیا

 25403 - - - 25403 گابن 

 785 - - - 785 ماداگاسكار 

 4217 - - 369 3848 ماالوي 

 127004 3593 2992 3246 117173 نامیبیا 

 127960 نیجر 
(7)

 4223 
(7)

 4116 
(7)

 3477 139776 

 483264 7560 7501 8404 459799 ع آفریقا جم

      آسیا و اقیانوسیه

 206620 6313 5636 5000 189671 استرالیا 

(7) (7)پاکستان 
 1394 

(7)
 45 

(7)
 45 

(7)
 45 1529 

(7) چین
 38299 1550 1600 1650 43099 

 84 - - - 84 ژاپن 

 535 - - - 535 مغولستان 

(7) (7)هندوستان 
 11013 385 385 385 12168 

 264035 8393 7666 6980 240996 یانوسیه ع آسیا و اقجم

 OECD 1480738 16217 20546 21521 1539022 کشورهاي

 2946956 62071 60291 56173 2768421 جمع کل

 Energy Agency       (A Joint Report by the OECD Nuclear Resources, Production and Demand -8201 Uraniumمأخذ: 
  and the International Atomic Energy Agency). 

 به روز شده است. 2014( اطالعات قبل از سال 1
 های بازیافت بوده است. تن اورانیوم تولیدی حاصل از پاالیشگاه 17شامل  2015تن اورانیوم و در سال  14شامل  2014( در سال 2
 باشد.می 8144و  1446های )آلمان شرقی( بین سال تن اورانیوم تولید شده در جمهوری دموکراتیك آلمان سابق 213380( شامل 3
 باشد.می 1442و  1446های تن اورانیوم تولید شده در چكسلواکی سابق و جمهوری فدرال چك و  اسلواك بین سال 102241( شامل 4
 باشد. های شوروی سابق، استونی، قرقیزستان، تاجیكستان و ازبكستان می( شامل تولید جمهوری5
 های بازیافت معادن بوده است. د صرفاً براساس فعالیت( تولی6
 باشند.  می برآوردیمقادیر  (7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنگ ذخایر زغال  -

 سنگ به تفکيک مناطق و کشورها انواع زغالو مصرف توليد   -

 ها هاي آن به تفکيک بخشسنگ جهان و فرآوردهنهایي زغالمصرف   -

 و کشورها سنگ به تفکيک مناطقواردات و صادرات انواع زغال  -

 عرضه و مصرف نهایي زغال سخت  -

 سنگ قيمت زغال  -

 يو نيروگاه ، خانگيدر بخش صنعتحرارتي و کک شو سنگ قيمت زغال  -

 سنگشاخص قيمت اسمي و واقعي مصرف کنندگان نهایي زغال  -

  سنگ شاخص قيمت عمده فروشي و خرده فروشي زغال  -

 
 سنگ زغالجداول  -5-11-2
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 2217سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-96دول )ج
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

ليگنيت و نيمه 

 بيتومينه
 جمع

كل  درسهم 

 )درصد(

 نسبت ذخاير

(1)به توليد
 

      آمريكاي شمالي

 357 24.2 250916 30116 220800 اياالت متحده آمريكا 

 111 0.6 6582 2236 4346 كانادا 

 116 0.1 1211 51 1160 مكزيك

 335 25.0 258709 32403 226306 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.6 6596 5049 1547 برزيل
(2)

 

 55 0.5 4881 - 4881 كلمبيا 

 0.1 731 - 731 ونزوئال 
(2) 

 0.2 1808 24 1784 ساير 
(2) 

 141 1.35 14016 5073 8943 جنوبي آمريكاي مركزي و جمع

      اروپا و اورآسيا

 206 3.5 36108 36100 8 آلمان 

 340 0.1 1375 - 1375 ازبكستان 

 427 0.1 1187 319 868 اسپانيا 

 23 ◊ 70 - 70 انگلستان 

 3.3 34375 2336 32039 اوكراين
(2) 

 69 0.2 2366 2174 192 بلغارستان 

 115 1.1 11353 10975 378 تركيه 

 81 0.4 3640 2541 1099 جمهوري چك 

 391 15.5 160364 90730 69634 روسيه

 11 ◊ 291 280 11 روماني 

 188 0.7 7514 7112 402 صربستان

 230 2.5 25605 - 25605 قزاقستان

 203 2.5 25811 6003 19808 لهستان

 366 0.3 2909 2633 276 مجارستان

 76 0.3 2876 2876 - يونان 

 121 0.8 7789 5172 2617 ساير

 265 31.3 323633 169251 154382 سيا آورا جمع اروپا و
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  ... ادامه 2217سنگ جهان در پايان سال ذخاير تثبيت شده زغال ( :2-96جدول )
 )ميليون تن(

 نام كشور
آنتراسيت و 

 بيتومينه

ليگنيت و نيمه 

 بيتومينه
 جمع

كل در سهم 

 )درصد(

 نسبت ذخاير

(1)به توليد
 

 (2) 0.1 1203 - 1203  خاورميانه 

      آفريقا

 39 1.0 9893 - 9893 آفريقاي جنوبي

 171 0.1 502 - 502 زيمبابوه

 184 0.3 2822 66 2756 ساير 

 53 1.39 14420 66 14354 جمع آفريقا و خاورميانه 

      آسيا و اقيانوسيه 

 301 14.0 144818 76508 68310 استراليا 

 49 2.2 22598 7530 15068 اندونزي 

 0.3 3064 2857 207 پاكستان 
(2) 

 65 0.1 1063 1063 - تايلند 

 39 13.4 138819 7968 130851 چين 

 0.7 7575 6750 825 زالندنو 
(2) 

 252 ◊ 350 10 340 ژاپن 

 219 ◊ 326 - 326 كره جنوبي 

 51 0.2 2520 1350 1170 مغولستان 

 88 0.3 3360 244 3116 ويتنام 

 136 9.4 97728 4942 92786     هند 

 31 0.2 2013 687 1326 ساير 

 79 41.0 424234 109909 314325  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 134 100.0 1035012 316702 718310 جهان  جمع

 OECD  320377 177608 497985 48.1 282 كشورهاي

 OECD 397933 139094 537027 51.9 91كشورهاي غير 

 164 7.4 76329 53416 22913 كشور عضو اتحاديه اروپا 82

 .BP Amoco Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                           مأخذ:
  برآورد شده است. BPبراساس آمار منتشره از سوی به میزان تولید زغال سنگ  ( محاسبه این قسمت از تقسیم جمع ذخیره زغال سنگ1
   سال است.            055(  نسبت ذخایر به تولید بیش از 2
   د. نباش مي 50/5كمتر از مقادیر 
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 (هزار تن)                            (1) 2217و  2219، 2227هاي طي سال سنگ در جهان زغالو مصرف توليد  ( :2-72جدول )

 نام كشور
 مصرف  توليد

2227 2219 2217 2227 2219 2217 

       آمريكاي شمالي

 640711 657698 1027008 701569 659988 1039163 اياالت متحده آمريكا

 36410 37114 63388 61364 61331 74049 كانادا 

 20588 20392 21058 11776 12567 16217 مكزيك

 697709 715204 1111454 774709 733886 1129429 ريكاي شماليجمع آم
       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1176 1237 1363 23 23 110 آرژانتين 

 - - - - - - اكوادور

 26027 25647 20915 4818 7005 5965 برزيل

 1179 1150 1180 301 251 112 پرو 

 12697 12959 5721 2495 2525 243 شيلي 

 7094 9206 3697 89439 90512 69902 مبيا كل

 437 169 152 749 749 6097 ونزوئال 

 4168 3656 1710 - 13 13 ساير

 52778 54024 34738 97825 101078 82442 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 
       اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربايجان

 222176 231531 250320 175122 175625 204594 آلمان 

 3425 3526 4371 - - 1 اتريش 

 4000 4328 3608 4000 4349 3442 ازبكستان

 22555 19192 42669 2777 1800 17182 اسپانيا 

 20008 18993 17395 20056 15778 17019 استوني

 6085 6086 7956 1836 1847 2111 اسلواكي 

 14373 17883 62903 3041 4178 16540 انگلستان 

 46748 54373 71201 24794 36156 59147 يناوكرا

 15334 17044 25122 - - 158 ايتاليا 

 5200 5772 5876 3593 3187 2773 ايرلند 

 3719 3660 6518 - - - بلژيك 

 35136 31902 33603 34276 31231 28453 بلغارستان 

 5450 4801 4742 - - - پرتغال 

 1761 1371 187 1760 1361 181 تاجيكستان

 - - - - - - تركمنستان 

 112750 106531 98335 76644 73004 75364 تركيه 

 44702 46104 58337 44911 45313 62626 جمهوري چك 

 2652 3387 7901 - - - دانمارك 

 647 2474 2323 - 1362 2507 (روسيه سفيدبالروس )

 228820 218626 213357 388163 367544 290308 روسيه

 25616 24058 39588 25675 22987 35781  روماني

 3032 3154 4091 356 424 520 سوئد 

 175 181 268 - - - سوئيس 

 13876 12841 20563 - - - فرانسه

 9784 10543 17107 3085 3031 4447 فنالند 

 3018 2203 1419 1851 1851 395 قرقيزستان 

 78971 79308 72748 105965 103074 97828 قزاقستان

 135646 135108 142865 126540 130631 144944 لهستان

 68 81 121 - - - لوكزامبورگ
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 )هزار تن(                 ... ادامه(1) 2217و  2219، 2227هاي طي سال سنگ در جهان زغالو مصرف توليد  ( :2-72جدول )

 نام كشور
 مصرف  توليد

2227 2219 2217 2227 2219 2217 

 252 276 446 - 17 53 ني ليتوا

 9618 10581 12053 7954 9216 9818 مجارستان

 832 712 756 131 818 4073 نروژ 

 14748 16513 13465 - - - هلند

 38037 34563 67083 37383 32638 66308 يونان 

 75591 75687 69543 71650 71094 65945 ساير 

 1204805 1203393 1378840 1161563 1138516 1212518 جمع اروپا و اورآسيا

 12196 14428 16128 1564 1538 2094 خاورميانه 

       آفريقا 

 186142 185895 182486 257107 255309 247666 آفريقاي جنوبي 

 - - 939 - - - الجزاير 

 - - - - - - ليبي 

 598 257 1645 - - - مصر 

 6745 6490 4757 - - - مراكش 

 125 46 23 46 46 23 نيجريه 

 9778 9262 6588 17748 10634 4962 ساير 

 203388 201950 196438 274901 265989 252651 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 117715 116666 141022 501056 500343 391039 استراليا 

 100771 94460 54015 487607 463477 248832 اندونزي 

 3831 3403 1166 1161 1022 388 بنگالدش 

 14480 9253 10111 4441 4088 4124 پاكستان 

 34106 34517 31962 16280 16979 18239 تايلند 

 3653700 3642772 2786321 3158630 3057725 2592768 چين 

 67590 65320 65076 - - - چين تايپه

 2411 2403 3316 2941 2870 4834 زالندنو 

 188830 187256 188272 1322 1288 1280 ژاپن 

 732 681 - - - - سنگاپور 

 27066 24708 10324 11578 11211 3394 فيليپين 

 150461 134910 92044 1486 1726 2886 كره جنوبي 

 9714 9714 26617 18893 31060 30338 كره شمالي 

 33567 29861 14206 2885 2259 1075 مالزي 

 54665 49811 17172 40382 38527 42483 ويتنام 

 941606 901921 537472 723930 703497 482188 هند

 5444879 5349567 3999569 5038290 4884800 3835440 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 7615755 (2) 7538566 6737167 7348852 (2) 7125807 6514574 جمع جهان 

 OECD  2163164 1743904 1791245 2431925 1891750 1886745 كشورهاي

 OECD 4351410 5381903 5557607 4305242 5646816 5729010كشورهاي غير 

 626764 662502 851726 462871 481256 617874 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
    باه   2512نفتي از ساال  سنگ د. باش مينفتي سنگ و های بیتومینه  زغالآنتراسیت، كك شو، نیمه بیتومینه، لیگنیت، زغال نارس و سایر شامل سنگ ( زغال1

 ست آورد. را به دسازی  های ككهای گاز و كك كورهگاز كارخانهتوان از سنگ نفت ميسنگ اضافه شده است. ستون زغال

 گردد. مي OECD و غیر OECDكشورهای سنگ نارس تن تولید و مصرف زغالهزار 15211و  9558( شامل 2
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 2215-2217 و 2227هاي سالدر به تفكيك كشورها  (1)سنگ كك شو و حرارتيوليد زغالت ( :2-71جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2227 2215 2219 2217 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو تيحرار كك شو حرارتي كك شو

         آمريكاي شمالي

 572577 65427 543539 50136 689985 57521 920565 47307 اياالت متحده آمريكا
 25257 26860 26353 25016 24785 27341 30697 32811 كانادا 

 6790 4566 7692 4399 7126 3113 11053 4322 مكزيك
 604624 96853 577584 79551 721896 87975 962315 84440 جمع آمريكاي شمالي

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 23 - 23 - 34 - 110 - آرژانتين 
 - - - - - - - - اكوادور 

 3326 - 3525 - 4469 - 3504 144 برزيل
 301 - 251 - 243 - 112 - پرو 

 2495 - 2525 - 3143 - 243 - شيلي 

 83457 5982 86160 4352 80930 4618 68692 1210 كلمبيا 
 749 - 749 - 830 - 6097 - ونزوئال 

 - - - - - - - - ساير
 90351 5982 93233 4352 89649 4618 78758 1354 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

         اروپا و اورآسيا

 - - - - - - - - آذربايجان 

 1474 2362 1914 2164 2806 3843 10432 13753 لمان آ

 - - - - - - - - اتريش 
 376 - 360 - 367 - 160 - ازبكستان

 2777 - 1800 - 3064 - 11002 - اسپانيا 
 - - - - - - - - استوني

 - - - - - - - - اسلواكي 

 3002 39 4125 53 8526 72 16274 266 انگلستان 
 19558 5236 25122 10495 23853 10611 37218 21534 اوكراين

 - - - - 81 - 158 - ايتاليا 
 - - - - - - - - ايرلند 
 - - - - - - - - بلژيك 

 - - - - - - 35 - بلغارستان 

 - - - - - - - - پرتغال 
 1707 - 1311 - 985 - 181 - تاجيكستان
 - - - - - - - - تركمنستان 

 1869 675 2070 695 1525 767 2559 684 تركيه 
 2688 2913 3401 3384 4148 4088 5220 7674 جمهوري چك 

 - - - - - - - - دانمارك 
 - - - - - - - - بالروس )روسيه سفيد( 

 225672 85952 209098 83764 195164 82869 160437 57441 روسيه
 - - - - 10 - 12 - روماني 

 - - - - - - - - سوئد 

 - - - - - - - - سوئيس 

 - - - - - - - - فرانسه 
 - - - - - - - - فنالند 

 248 - 248 - 345 - 51 - قرقيزستان 
 84758 15468 81856 15468 84773 17020 82286 11172 قزاقستان

 52999 12380 57181 13204 59191 12985 73770 13636 لهستان

 - - - - - - - - لوكزامبورگ 
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 ... ادامه2215-2217 و 2227هاي ه تفكيك كشورها در سالب (1)سنگ كك شو و حرارتيتوليد زغال ( :2-71جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2227 2215 2219 2217 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 - - - - - - - - ليتواني 

 - - - - - - - - مجارستان

 131 - 818 - 1106 - 4073 - نروژ 

 - - - - - - - - هلند

 - - - - - - - - نان يو

 84 - 6 - 99 - 4981 - ساير 

 397343 125025 389310 129227 386043 132255 408849 126160 جمع اروپا و اورآسيا

 206 909 206 909 186 909 626 1039  خاورميانه

         آفريقا 

 252691 4416 251567 3742 252177 3248 245317 2349 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - - - زاير الج

 - - - - - - - - ليبي 

 - - - - - - - - مصر 

 - - - - - - - - مراكش 

 46 - 46 - 47 - 23 - نيجريه

 10082 7419 6069 4314 8402 5237 4140 644 ساير 

 262819 11835 257682 8056 260626 8485 249480 2993 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه 

 253795 190000 249568 189302 256014 191056 179587 141959 استراليا 

 485767 1840 460137 3340 452542 2230 247096 1736 اندونزي 

 1161 - 1022 - 676 - 388 - بنگالدش 

 3232 - 3584 - 3389 - 3065 - پاكستان 

 - - - - - - - - تايلند 

 2619052 539578 2510708 547017 2812582 593047 2196633 396135 چين 

 - - - - - - - - چين تايپه 

 1449 1173 1386 1171 1732 1333 2651 1923 زالندنو 

 1322 - 1288 - 1265 - 1280 -  ژاپن 

 - - - - - - - - سنگاپور 

 11578 - 11211 - 7378 - 3394 - فيليپين 

 1486 - 1726 - 1764 - 2886 - كره جنوبي 

 18893 - 31060 - 27490 - 30338 - ه شمالي كر

 2885 - 2259 - 2559 - 1075 - مالزي 

 40382 - 38527 - 41484 - 41850 - ويتنام

 635558 40920 601131 57136 578343 53014 422627 25581  هند

 17535 25773 7442 19998 6183 12613 4315 1913 ساير 

 4094095 799284 3921049 817964 4193401 853293 3137185 569247 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5449438 1039888 5239064 1040059 5651801 1087535 4837213 785233 جهان جمع 

 OECD  264335 1272450 302119 1066261 289524 905386 306395 930111 كشورهاي

 OECD 520898 3564763 785416 4585540 750535 4333678 733493 4519327كشورهاي غير 
 62940 17694 68421 18805 77826 20988 116903 35329 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
گردد.رس و سنگ نفتي نميسنگ لیگنیت، نازغال( شامل 1
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 2215-2217 و 2227هاي به تفكيك كشورها در سال (1)سنگ كك شو و حرارتيمصرف زغال ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2227 2215 2219 2217 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو  حرارتي كك شو

         آمريكاي شمالي

 560453 15916 576096 14384 633171 17708 934633 20524 اياالت متحده آمريكا

 25295 2283 26023 2378 27720 2739 44017 8538 كانادا 

 15614 4698 15087 4852 13628 5052 14368 5887 مكزيك

 601362 22897 617206 21614 674519 25499 993018 34949 جمع آمريكاي شمالي

         آمريكاي مركزي و جنوبي

 617 559 686 551 908 671 561 802 آرژانتين 

 - - - - - - - - اكوادور 

 12869 11666 12381 10398 14316 10379 8212 10376 برزيل

 1179 - 1150 - 1119 - 1180 - پرو 

 12122 575 12492 467 11627 566 5027 694 شيلي 

 4063 3031 6059 3147 5989 3200 3175 522 كلمبيا 

 437 - 169 - 187 - 152 - ئال ونزو

 4168 - 3643 - 3416 - 1697 - ساير

 35455 15831 36580 14563 37562 14816 20004 12394 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

         اروپا و اورآسيا

 - - - - - - - - آذربايجان 

 36157 14652 45358 15132 49830 11719 46835 23000 آلمان 

 1652 1763 1700 1816 1978 1773 2457 1900 اتريش 

 376 - 360 - 367 - 160 - ازبكستان

 20809 1746 17330 1862 22580 1834 32696 3667 اسپانيا 

 45 - 27 - 29 - 130 - استوني

 1084 2720 948 2718 1026 2739 2167 2854 اسلواكي 

 11344 3029 15108 2775 32525 5069 55702 7201 انگلستان 

 29712 17036 35570 18278 33387 16445 41931 28883 اوكراين

 13023 2309 14602 2440 17210 2246 18921 6197 ايتاليا 

 1788 - 2245 - 2315 - 2551 - ايرلند 

 2098 1621 2022 1638 2479 1677 3070 3448 بلژيك 

 881 - 901 - 1115 - 4165 751 بلغارستان 

 5450 - 4801 - 5504 - 4742 - پرتغال 

 1708 - 1321 - 998 - 187 - تاجيكستان

 - - - - - - - - تركمنستان 

 34660 6390 32285 6296 29199 6654 20202 5816 تركيه 

 3573 3402 4771 3117 4177 3704 5661 4099 جمهوري چك 

 2652 - 3387 - 3136 - 7901 - دانمارك 

 647 - 618 - 680 - 83 - بالروس )روسيه سفيد(

 94861 62733 85398 62654 85805 65160 95505 46529 روسيه 

 832 1 785 10 815 14 1624 2883 روماني 

 1089 1513 1131 1542 1210 1592 1194 1998 سوئد 

 52 - 51 - 77 - 183 -  سوئيس 

 9304 4514 8391 4343 8447 4465 14368 6144 فرانسه 

 3197 1187 3696 1200 2798 1254 5657 1418 فنالند 

 1384 - 911 - 1515 - 1157 - قرقيزستان

 61118 14341 61244 14341 58262 15553 57692 10910 قزاقستان 
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 ... ادامه2215-2217و  2227هاي به تفكيك كشورها در سال (1)سنگ كك شو و حرارتيمصرف زغال ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
2227 2215 2219 2217 

 حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو حرارتي كك شو

 61105 13374 61540 13178 58464 13457 71694 13642 لهستان 

 68 - 81 - 73 - 121 - لوكزامبورگ 

 252 - 247 - 252 - 379 - ليتواني

 323 1316 312 1223 216 1327 1105 1460 مجارستان

 832 - 712 - 788 - 756 - نروژ 

 10276 4394 12121 4356 13528 4470 8738 4703 هلند

 373 - 333 - 281 - 710 - يونان 

 2082 1379 2302 1238 2394 1274 7346 672 ساير 

 414807 159420 422609 160157 443460 162426 517790 178175 جمع اروپا و اورآسيا

 9659 2088 10708 3297 12285 3277 14304 1395 خاورميانه 

         آفريقا 

 182879 3263 182662 3233 176766 3348 179264 3222 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - 11 - 939 الجزاير 

 - - - - - - - - ليبي 

 - 598 - 257 - 341 - 1645 مصر 

 6745 - 6490 - 6734 - 4757 - مراكش 

 125 - 46 - 47 - 23 - نيجريه 

 9065 466 8560 451 8532 1177 5777 644 ساير 

 198814 4327 197758 3941 192079 4877 189821 6450 جمع آفريقا 

         آسيا و اقيانوسيه 

 56852 3602 51626 3567 47874 3947 66976 4553 استراليا 

 97030 3741 90561 3899 86819 3008 53947 68 اندونزي 

 3775 - 3403 - 4524 - 1166 - بنگالدش 

 13271 - 8749 - 8274 - 8586 466 پاكستان 

 17701 90 17575 - 20431 - 13841 - تايلند 

 3046452 607248 3041536 601236 3141375 646225 2388100 398221 چين 

 60991 6599 58807 6513 57321 6581 60476 4600 چين تايپه 

 2025 64 2022 74 2478 27 3056 - زالندنو 

 141483 47347 138962 48294 143692 46838 132866 55406 ژاپن 

 732 - 681 - 649 - - - سنگاپور

 26938 - 24458 - 21757 - 10324 - فيليپين 

 114335 36126 99152 35758 100599 33291 70308 21736 كره جنوبي 

 9714 - 9714 - 8580 - 26617 - كره شمالي 

 33567 - 29861 - 27787 - 14206 - مالزي 

 54665 - 49808 - 44763 - 16536 - ويتنام 

 805639 88515 755004 101688 745153 98635 456808 46010 هند

 21487 43 20964 41 20401 105 15452 192 ساير 

 4506657 793375 4402883 801070 4482477 838657 3339265 531252 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 5766754 997938 5687744 1004642 5842382 1049552 5074202 764615 ن جهاجمع 
 OECD  204885 1592982 174148 1250264 173410 1164175 174541 1158018 كشورهاي

 OECD 559730 3481220 875404 4592118 831232 4523569 823397 4608736كشورهاي غير 
 188464 57541 203311 57350 231398 57340 294473 85365 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
گردد. سنگ لیگنیت، نارس و سنگ نفتي نمي( شامل زغال1
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 (هزار تن)               2215-2217 و 2227هاي سال طيسنگ در جهان به تفكيك مناطق انواع زغالو مصرف توليد  ( :2-73جدول ) 

 نام كشور
 مصرف توليد

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

         آمريكاي شمالي

 22897 21614 25499 34949 96853 79551 87975 84440 زغال كك شو 

 601362 617206 674519 993018 604624 577584 721896 962315 زغال حرارتي 

 73450 76384 77425 83487 73232 76751 75626 82674 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 697709 715204 777443 1111454 774709 733886 885497 1129429 (1)سنگ جمع زغال

 16333 16342 16776 154594 15343 14411 16670 153313 (8) گسناز زغالمحصوالت حاصل 

(3)سنگ كل زغال
 1282742 902167 748297 790052 1266048 794219 731546 714042 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 15831 14563 14816 12394 5982 4352 4618 1354 زغال كك شو 

 35455 36580 37562 20004 90351 93233 89649 78758 زغال حرارتي 

 1492 2881 2731 2340 1492 3493 3573 2330 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 52778 54024 55109 34738 97825 101078 97840 82442 (1)سنگ جمع زغال

 11891 12829 14031 13062 11182 12925 12963 10856 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 93298 110803 114003 109007 47800 69140 66853 64669 

         اروپا و اورآسيا 

 159420 160157 162426 178175 125025 129227 132255 126160 زغال كك شو 

 414807 422609 443460 517790 397343 389310 386043 408849 زغال حرارتي 

 610715 601787 615261 666065 619189 604215 618493 660965 يت و نارس زغال ليگن

 19863 18840 17899 16810 20006 15764 19616 16544 سنگ نفتي 

 1204805 1203393 1239046 1378840 1161563 1138516 1156407 1212518 (1)سنگ جمع زغال

 87000 110790 111592 125716 91212 110747 110547 124210 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 1336728 1266954 1249263 1252775 1504556 1350638 1314183 1291805 

         خاورميانه 

 2088 3297 3277 1395 909 909 909 1039 زغال كك شو 

 9659 10708 12285 14304 206 206 186 626 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - ارس زغال ليگنيت و ن

 449 423 420 429 449 423 420 429 سنگ نفتي 

 12196 14428 15982 16128 1564 1538 1515 2094 (1)سنگ جمع زغال

 - 1254 1502 1628 - 1199 1179 988 ( 8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 3082 2694 2737 1564 17756 17484 15682 12196 
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 ... ادامه 2215-2217و  2227هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالو مصرف توليد  ( :2-73ل )جدو
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف توليد

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

         آفريقا 

 4327 3941 4877 6450 11835 8056 8485 2993 زغال كك شو 

 198814 197758 192079 189821 262819 257682 260626 249480  زغال حرارتي

 247 251 234 167 247 251 230 178 زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - - سنگ نفتي 

 203388 201950 197190 196438 274901 265989 269341 252651 (1)سنگ جمع زغال

 ● 2580 2850 4095 ● 2496 2638 4514 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 257165 271979 268485 274901 200533 200040 204530 203388 

         آسيا و اقيانوسيه 

 793375 801070 838657 531252 799284 817964 853293 569247 زغال كك شو 

 4506657 4402883 4482477 3339265 4094095 3921049 4193401 3137185 زغال حرارتي 

 144847 145614 133794 129052 144911 145787 135897 129008 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 5444879 5349567 5454928 3999569 5038290 4884800 5182591 3835440 (1)سنگ جمع زغال

 54500 581692 569295 416997 54100 571741 571895 431897 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 4267337 5754486 5456541 5092390 4416566 6024223 5931259 5499379 

         كل جهان 

 997938 1004642 1049552 764615 1039888 1040059 1087535 785233 زغال كك شو 

 5766754 5687744 5842382 5074202 5449438 5239064 5651801 4837213 زغال حرارتي 

 830751 826917 829445 881111 839071 830497 833819 875155 زغال ليگنيت و نارس 

 20312 19263 18319 17239 20455 16187 20036 16973 سنگ نفتي 

 7615755 7538566 7739698 6737167 7348852 7125807 7593191 6514574 (1)سنگ جمع زغال

 169724 725487 716046 716092 171837 713519 715892 725778 (8) گسنغالمحصوالت حاصل از ز

 (4) 7839326 8309083 7240352 (3)سنگ كل زغال
7520689 7453259 8455744 8264053 (4)

 7785479 

          OECDكشورهاي

 174541 173410 174148 204885 306395 289524 302119 264335 زغال كك شو 

 1158018 1164175 1250264 1592982 930111 905386 1066261 1272450 ارتي زغال حر

 533874 534902 546970 616819 534284 532807 544868 609406 زغال ليگنيت و نارس 

 20312 19263 18319 17239 20455 16187 20036 16973 سنگ نفتي 

 1886745 1891750 1989701 2431925 1791245 1743904 1933284 2163164 (1)سنگ جمع زغال

 121074 122233 126906 273934 121204 120576 125436 270672 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 2433836 2058720 1864480 1912449 2705859 2116607 2013983 2007819 
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 ... ادامه 2215-2217و  2227هاي ك مناطق طي سالسنگ در جهان به تفكيانواع زغالو مصرف توليد  ( :2-73جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 مصرف توليد

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

          OECDكشورهاي غير

 823397 831232 875404 559730 733493 750535 785416 520898 زغال كك شو 

 4608736 4523569 4592118 3481220 4519327 4333678 4585540 3564763 زغال حرارتي 

 296877 292015 282475 264292 304787 297690 288951 265749 زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - - سنگ نفتي 

 5729010 5646816 5749997 4305242 5557607 5381903 5659907 4351410 (1)سنگ جمع زغال

 48650 603254 589140 442158 50633 592943 590456 455106 (8)گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 4806516 6250363 5974846 5608240 4747400 6339137 6250070 5777660 

         كشور اتحاديه اروپا 22

 57541 57350 57340 85365 17694 18805 20988 35329 زغال كك شو 

 188464 203311 231398 294473 62940 68421 77826 116903 زغال حرارتي 

 380759 383001 409118 455078 382237 378266 408855 449098 زغال ليگنيت و نارس 

 - 18840 17899 16810 - 15764 19616 16544 سنگ نفتي 

 626764 662502 715755 851726 462871 481256 527285 617874 (1)سنگ جمع زغال

 - 46592 48367 62665 - 48117 48664 61530 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 679404 575949 529373 462871 914391 764122 709094 626764 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:

باه   2512ساال  نفتاي از  سانگ  . باشاد يم نفتسنگ و  نهیتومیب یهازغال ریزغال نارس، سا ت،یگنیل نه،یتومیب مهیكك شو، ن ت،یعالسنگ شامل آنتراسز( 1

 های كك سازی را بدست آورد. های گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهمينفت از سنگ ستون زغال سنگ اضافه شده است. 

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس مکتی، قطران و بر یكك گاز ،یكك كوره كك ساز ول،یشامل پتنت ف( 2

 . گرددشامل زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن مي( 2

از   يو برخا  OECD یكشاورها  هیهزار تن محصوالت حاصل از زغال سنگ كل 111921هزار تن زغال سنگ نارس  و  9558زغال سنگ شامل  دیكل تول( 4

هزار تن محصوالت حاصال از زغاال سانگ     128124هزار تن زغال نارس  و   15211شامل  زیباشد. و مصرف زغال سنگ ن يم OECD  ریغ  یكشورها

و مصرف زغال نارس و محصوالت حاصال از زغاال سانگ تن اا      دیتول کهییگردد. از آنجا يم  OECD ریغ یاز كشورها يو برخ OECD یكشورها هیكل

 است. هلحاظ نشد یانرژ يالملل نیآژانس ب 2511و مصرف سال  دیارقام در ستون تول نیدر دسترس بوده، ا OECD ریغ یااز كشوره يتعداد كم یبرا

  باشند.   مقادیر در دسترس نمي
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  2219هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآوردهمصرف نهايي زغال ( :2-77جدول )

 )هزار تن(

 صنعت نام كشور
حمل و 

 نقل

 تجاري ،خانگي

 و عمومي

كشاورزي 

 و ماهيگيري

مصارف 

 غيرمشخص

مصارف 

(1)غيرانرژي
 

 جمع

        آمريكاي شمالي
 26192 - - - 971 - 25221 اياالت متحده آمريكا 

 2617 111 - - 19 - 2487 كانادا 

 2934 94 - - - - 2840 مكزيك

 31743 205 - - 990 - 30548 جمع آمريكاي شمالي

        مركزي و جنوبي آمريكاي 

 98 - - - - - 98 آرژانتين 

 - - - - - - - اكوادور

 8994 168 - - - - 8826 برزيل 

 883 - - - - - 883 پرو 

 456 - - 2 - - 454 شيلي

 4090 - - - 99 - 3991 كلمبيا 

 169 - - - - - 169 ونزوئال 

 807 5 2 - 13 - 787 ساير 

 15497 173 2 2 112 - 15208 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

        اروپا و اورآسيا 

 - - - - - - - آذربايجان 

 8719 760 - - 1014 - 6945 آلمان

 520 35 - - 36 - 449 اتريش

 1321 - 707 13 48 - 553 ازبكستان

 1083 60 50 - 125 - 848 اسپانيا 

 288 207 - 6 7 - 68 استوني

 752 74 - 1 205 - 472 واكي اسل

 3292 52 7 - 811 15 2407 انگلستان 

 7022 760 - 14 825 12 5411 اوكراين

 1174 88 - - - - 1086 ايتاليا

 979 - - - 811 - 168 ايرلند 

 1570 238 - 13 112 - 1207 بلژيك 

 630 84 - 16 273 - 257 بلغارستان 

 18 - - - - - 18 پرتغال 

 1070 - 1070 - - - - انتاجيكست

 - - - - - - - تركمنستان 

 21759 - - - 10061 - 11698 تركيه 

 3993 434 - 20 1970 2 1567 جمهوري چك 

 194 - - 24 - - 170 دانمارك

 1439 34 - 6 419 10 970 بالروس )روسيه سفيد(

 8602 375 - 124 5789 - 2314 روسيه

 1064 1 - 45 236 - 782 روماني 

 812 21 - - - - 791 سوئد 

 197 - - - 8 - 189 سوئيس 

 3303 445 - 3 122 - 2733 فرانسه 

 1236 - - 190 29 - 1017 فنالند 

 1285 31 4 4 997 - 249 قرقيزستان

 20774 - - 243 3381 - 17150 قزاقستان
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 ... ادامه2219ه تفكيك كشورهاي مختلف در سال هاي حاصل از آن بسنگ جهان و فرآورده( : مصرف نهايي زغال2-77جدول )
 )هزار تن(

 صنعت نام كشور
حمل و 

 نقل

تجاري  خانگي،

 و عمومي

كشاورزي و 

 ماهيگيري

مصارف 

 غيرمشخص

مصارف 

(1)غيرانرژي
 

 جمع

 18827 154 - 1648 11886 - 5139 لهستان 

 90 - - - 1 - 89 لوكزامبورگ 

 332 - - 5 180 - 147 ليتواني 

 590 13 1 1 404 - 171 ستان مجار

 851 77 - - - - 774 نروژ 

 433 5 - - 6 - 422 هلند 

 364 - 20 4 16 - 324 يونان 

 4463 19 - 11 2114 - 2319 ساير 

 119046 3967 1859 2391 41886 39 68904 اروپا و اورآسيا جمع 
 4244 317 1 - 14 - 3912 خاورميانه 

        آفريقا 

 22284 2365 115 487 7430 - 11887 جنوبي  آفريقاي

 - - - - - - - الجزاير 

 - - - - - - - ليبي 

 109 - - - - - 109 مصر

 27 - - - - - 27 مراكش 

 46 - - - - - 46 نيجريه 

 2712 - 85 13 9 5 2600 ساير 

 25178 2365 200 500 7439 5 14669 آفريقا جمع 
        آسيا و اقيانوسيه 

 4610 - - - 24 - 4586 استراليا 

 19049 - - - - - 19049 اندونزي 

 2839 - - - - - 2839 بنگالدش 

 9037 - - - - - 9037 پاكستان 

 9781 - - - - - 9781 تايلند

 1180900 88610 44700 28312 134112 32 885134 چين 

 12020 388 - - - - 11632 چين تايپه

 1105 - - 58 78 - 969 زالندنو

 20158 523 - - 114 2 19519 ژاپن 

 272 - - - - - 272 سنگاپور

 5322 - - - - - 5322 فيليپين 

 13068 648 - - 1255 - 11165 كره جنوبي 

 8519 - 2157 - - - 6362 كره شمالي 

 2831 - - - - - 2831 مالزي 

 26259 - - 32 2803 - 23424 ويتنام 

 199236 - 12304 - 17824 - 169108 هند

 8683 - 1586 6 755 47 6289 ساير 

 1523689 90169 60747 28408 156965 81 1187319  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1719397 97196 62809 31301 207406 125 1320560  جهان جمع
 OECD  106334 19 30116 1970 79 4048 142566 كشورهاي

 OECD 1214226 106 177290 29331 62730 93148 1576831كشورهاي غير 

 50523 2680 78 1976 18282 17 27490 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
 هاای   صارف متعددی از جمله ج ت ساخت متانول یا آمونیاك، در بخش پتروشیمي به عناوان خاوراك بارای ساایر فارآورده     ( مصارف غیرانرژی )خوراك( شامل م1

 گردد.  نمایند، ميميها استفاده  از خرده كككه پتروشیمي در ساخت مواد ساختماني و یا برای تولید كربن در ساخت آندها و برخي فرآیندهای شیمیایي دیگر     
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 2217هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-75جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور

 سنگزغال
محصوالت حاصل 

 (2)سنگاز زغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

 سنگ 

 نفتي
(1) جمع

 

        آمريكاي شمالي
 651432 10721 640711 - 64342 560453 15916 اياالت متحده آمريكا 

 39548 3138 36410 - 8832 25295 2283 كانادا 
 23062 2474 20588 - 276 15614 4698 مكزيك

 714042 16333 697709 - 73450 601362 22897 جمع آمريكاي شمالي
        آمريكاي مركزي و جنوبي

 1176 ● 1176 ● - 617 559 آرژانتين 
 - ● - ● - - - اكوادور

 37573 11546 26027 ● 1492 12869 11666 برزيل
 1179 ● 1179 ● - 1179 - پرو 

 13042 345 12697 - - 12122 575 شيلي 
 7094 ● 7094 ● - 4063 3031 كلمبيا 

 437 ● 437 ● - 437 - ونزوئال
 4168 ● 4168 ● - 4168 - ساير 

 64669 11891 52778 - 1492 35455 15831 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
        اروپا و اورآسيا

 - ● - ● - - - آذربايجان 
 237811 15635 222176 - 171367 36157 14652 آلمان 

 5738 2313 3425 - 10 1652 1763 اتريش 
 4000 ● 4000 ● 3624 376 - ازبكستان

 24859 2304 22555 - - 20809 1746 اسپانيا 
 20008 - 20008 19863 100 45 - استوني

 7919 1834 6085 - 2281 1084 2720 اسلواكي 
 16984 2611 14373 - - 11344 3029 انگلستان 

 46748 ● 46748 ● - 29712 17036 اوكراين
 17692 2358 15334 - 2 13023 2309 ايتاليا 
 5357 157 5200 - 3412 1788 - ايرلند 
 5776 2057 3719 - - 2098 1621 بلژيك 

 35136 ● 35136 ● 34255 881 - بلغارستان 
 5462 12 5450 - - 5450 - پرتغال 

 1761 ● 1761 ● 53 1708 - تاجيكستان
 - ● - ● - - - تركمنستان 

 117932 5182 112750 - 71700 34660 6390 تركيه 
 47546 2844 44702 - 37727 3573 3402 جمهوري چك 

 2664 12 2652 - - 2652 - دانمارك 
 647 ● 647 ● - 647 - بالروس )روسيه سفيد(

 265924 37104 228820 ● 71226 94861 62733 روسيه
 25616 ● 25616 ● 24783 832 1 روماني 

 4357 1325 3032 - 430 1089 1513 سوئد 
 190 15 175 - 123 52 - سوئيس 

 17579 3703 13876 - 58 9304 4514 فرانسه
 10795 1011 9784 - 5400 3197 1187 فنالند 

 3018 ● 3018 ● 1634 1384 - قرقيزستان
 78971 ● 78971 ● 3512 61118 14341 قزاقستان

 78 10 68 - - 68 - لوكزامبورگ 
 138927 3281 135646 - 61167 61105 13374 لهستان
 252 ● 252 ● - 252 - ليتواني 

 10362 744 9618 - 7979 323 1316 مجارستان 
 1257 425 832 - - 832 - وژ نر
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 ... ادامه2217هاي حاصل از آن به تفكيك كشورهاي مختلف در سال سنگ جهان و فرآورده( : مصرف زغال2-75جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور

 سنگزغال
محصوالت حاصل 

 (2)سنگاز زغال
 جمع

 حرارتي كك شو
ليگنيت و 

 زغال نارس

سنگ 

 نفتي
(1)جمع

 

 16767 2019 14748 - 78 10276 4394 هلند 

 38037 - 38037 - 37664 373 - يونان 

 75635 44 75591 - 72130 2082 1379 ساير 

 1291805 87000 1204805 19863 610715 414807 159420 سيا آوراجمع اروپا و 

 12196 - 12196 449 - 9659 2088 خاورميانه 

        آفريقا 

 186142 ● 186142 ● - 182879 3263 آفريقاي جنوبي 

 - ● - ● - - - الجزاير 

 - ● - ● - - - ليبي 

 598 ● 598 ● - - 598 مصر

 6745 ● 6745 ● - 6745 - مراكش 

 125 ● 125 ● - 125 - نيجريه 

 9778 ● 9778 ● 247 9065 466 ساير 

 203388 ● 203388 ● 247 198814 4327 جمع آفريقا 
        آسيا و اقيانوسيه 

 120050 2335 117715 - 57261 56852 3602 استراليا 

 100771 ● 100771 ● - 97030 3741 اندونزي 

 3831 ● 3831 ● 56 3775 - بنگالدش 

 14480 ● 14480 ● 1209 13271 - پاكستان 

 34106 ● 34106 ● 16315 17701 90  تايلند

 3653700 ● 3653700 ● - 3046452 607248 چين

 67590 ● 67590 ● - 60991 6599 تايپهچين 

 2920 509 2411 - 322 2025 64 زالندنو

 222347 33517 188830 - - 141483 47347 ژاپن 

 732 ● 732 ● - 732 - سنگاپور 

 27066 ● 27066 ● 128 26938 - فيليپين 

 168600 18139 150461 - - 114335 36126 كره جنوبي 

 9714 ● 9714 ● - 9714 - كره شمالي 

 33567 ● 33567 ● - 33567 - مالزي 

 54665 ● 54665 ● - 54665 - ويتنام 

 941606 ● 941606 ● 47452 805639 88515 هند

 43634 ● 43634 ● 22104 21487 43 ساير 

 5499379 54500 5444879 - 144847 4506657 793375 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 169724 7615755 20312 830751 5766754 997938 جهان  جمع
(3)

7785479 
 OECD  174541 1158018 533874 20312 1886745 121074 2007819 كشورهاي

 OECD 823397 4608736 296877 ● 5729010 48650 5777660كشورهاي غير 

 626764 - 626764 - 380759 188464 57541 كشور اتحاديه اروپا 82

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:  
 به ستون   2512نفتي از سال سنگ . باشدینفتي مسنگ و  نهیتومیب یهازغال ریزغال نارس، سا ت،یگنیل نه،یتومیب مهیكك شو، ن ت،یزغالسنگ شامل آنتراس( 1

 های كك سازی را بدست آورد. های گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهاز سنگ نفت ميال سنگ اضافه شده است. زغ   
 گردد.يها و محصوالت زغال نارس مکتی، قطران و بر یكك گاز ،یكك كوره كك ساز ول،یشامل پتنت ف( 2
برخاي از   و  OECDكشاورهای  كلیاه  محصوالت حاصال از  زغاال سانگ    هزار تن  128124زغال نارس و هزار تن  15211شامل سنگ كل مصرف زغال( 2

 باشند.    در دسترس نميمقادیر                                                                     گردد.يم OECDغیر و  OECDكشورهای 
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 2215-2217و  2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-79جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2227 2215 

(1)كل واردات  حرارتي  كك شو
(1)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 10396 8611 1558 35205 31350 1515 اياالت متحده آمريكا 

 8492 3684 3872 19224 15115 3352 كانادا 

 8411 5829 1874 5649 3870 1502 مكزيك

 27299 18124 7304 60078 50335 6369 ي شماليجمع آمريكا

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1439 768 671 1164 362 802 آرژانتين 

 - - - - - - اكوادور 

 22568 9969 10304 16440 4607 10257 برزيل

 440 404 - 1255 962 - پرو

 9897 9328 566 6767 6019 714 شيلي 

 - - - - - - كلمبيا

 - - - - - - وئال ونز

 4792 4125 - 2355 1769 - ساير 

 39136 24594 11541 27981 13719 11773 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع

       اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربايجان 

 57637 46683 7845 51136 36660 9627 آلمان 

 4099 1379 1730 5859 2649 1859 اتريش 

 20 - - 200 - - ازبكستان

 19072 17014 1721 24575 20757 3682 اسپانيا 

 7 7 - 176 176 - استوني

 4317 923 2740 6670 2434 2852 اسلواكي 

 23650 17768 4750 44446 35883 7481 انگلستان 

 16647 8850 5748 15256 4585 8565 اوكراين

 20316 17339 2292 25383 18664 6289 ايتاليا 

 2421 2394 - 2329 2318 - ايرلند 

 4813 2370 1694 8081 4168 3247 بلژيك 

 1137 1061 - 5115 4101 741 بلغارستان 

 5428 5420 - 4770 4769 - پرتغال 

 13 13 - 6 6 - تاجيكستان

 - - - - - - تركمنستان 

 34547 28048 5931 23387 17828 5117 تركيه 

 5041 1566 1579 3567 1489 1064 جمهوري چك 

 2772 2757 - 8157 8122 - دانمارك 

 727 675 - 157 74 -  بالروس )روسيه سفيد(

 24243 21838 771 23880 23441 - روسيه

 1977 775 14 6091 1594 2897 روماني 

 2960 1218 1573 3826 1199 1981 سوئد 

 223 76 - 334 224 -   سوئيس 

 13172 8174 4332 20195 12767 6191 فرانسه 

 4108 2279 1322 7297 5252 1418 فنالند 
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 ... ادامه2215-2217و  2227 هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-79جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2227 2215 

(1)كل واردات  حرارتي كك شو
(1)كل واردات  حرارتي كك شو 

 

 1380 1371 - 1123 1106 - قرقيزستان

 987 14 - 1150 230 - زاقستانق

 84 73 - 129 121 - لوكزامبورگ

 8721 5597 2692 6092 3656 2268 لهستان

 285 227 - 410 362 - ليتواني 

 1649 224 1310 2627 1118 1469 مجارستان 

 1120 693 - 1052 610 - نروژ  

 57454 53211 3876 26761 21743 4366 هلند 

 257 257 - 613 605 - يونان 

 5336 2291 1359 4975 2741 672 ساير

 326620 252585 53279 335825 241452 71786 سيا آوراجمع اروپا و 
 14993 12105 2550 14891 13910 356 خاورميانه 

       آفريقا 

 519 - 519 1783 - 1783 آفريقاي جنوبي 

 211 - - 1101 - 826 الجزاير 

 - - - - - - ليبي 

 665 - 341 1692 - 1645 مصر

 6460 6460 - 4927 4927 - مراكش

 - - - - - - نيجريه 

 3494 3494 - 2038 2038 - ساير 

 11349 9954 860 11541 6965 4254  جمع آفريقا 
       آسيا و اقيانوسيه 

 255 24 101 44 - - استراليا 

 3008 - 3008 68 - 68  اندونزي 

 3683 3651 - 700 700 - بنگالدش 

 4885 4885 - 5987 5521 466 پاكستان 

 23979 23964 - 14039 13841 - تايلند 

 204188 156133 47999 53368 45311 6291 چين 

 64946 58354 6405 65789 60749 4483 چين تايپه

 436 436 - 722 721 1 زالندنو 

 192000 142429 46838 189139 131590 55406 ژاپن 

 660 649 - 12 - - ور سنگاپ

 17291 17029 - 8073 7729 - فيليپين 

 134293 99971 33933 88836 65753 22532 كره جنوبي 

 1130 953 - 210 19 - كره شمالي 

 25461 25461 - 13364 13364 - مالزي 

 7120 6927 - 784 666 - ويتنام 

 215177 164660 47445 54042 27765 22029 هند

 16032 16032 - 12888 12888 - ساير 

 914544 721558 185729 508065 386617 111276  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1333941 1038920 261263 958381 712998 205814 جهان جمع 
 OECD  143933 471983 637557 134129 497384 649735 كشورهاي

 OECD 61881 241015 320824 127134 541536 684206كشورهاي غير 

 242944 190140 39470 266379 192464 57432 كشور اتحاديه اروپا 82
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 ... ادامه2215-2217و  2227 هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-79جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2219 2217 

(1)كل واردات  حرارتي  كك شو
(2و1)كل واردات  حرارتي  كك شو 

 

       ماليآمريكاي ش

 7108 6314 654 9142 7978 870 اياالت متحده آمريكا 

 8324 3666 3794 7298 2858 3451 كانادا 

 11591 10267 132 9393 7821 456 مكزيك
 27023 20247 4580 25833 18657 4777 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 1510 951 559 1206 655 551 رژانتين آ

 - - - - - - اكوادور 
 21702 9405 11566 20609 8804 10698 برزيل

 416 416 - 729 610 - پرو

 11116 10541 575 11585 11118 467 شيلي 
 - - - - - - كلمبيا

 - - - - - - ونزوئال 
 3670 3670 - 4546 3944 - ساير 

 38414 24983 12700 38675 25131 11716 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 - - - - - - آذربايجان 

 50362 35073 12847 60327 45437 12320 آلمان 
 4513 1796 1751 4269 1604 1797 اتريش 

 - - - 20 - - ازبكستان
 19438 17410 1767 14016 12063 1767 اسپانيا 

 45 45 - 23 23 - استوني
 4585 1076 2732 4244 871 2686 اسلواكي 

 9494 5802 2692 9745 5713 2781 انگلستان 

 19778 7418 12360 17277 7539 8109 اوكراين
 16090 13147 2257 17692 14290 2415 ايتاليا 

 2000 1986 - 1932 1912 - ايرلند 
 4406 1935 1635 4338 2036 1477 بلژيك 

 895 895 - 859 762 - بلغارستان 
 5677 5666 - 4924 4911 - پرتغال 

 6 6 - 10 10 - تاجيكستان
 - - - - - - تركمنستان 

 38882 32978 5274 36806 30422 5794 تركيه 

 4522 1577 2060 4706 1904 1661 جمهوري چك 
 3087 3075 - 2897 2886 - دانمارك 

 756 756 - 778 724 - بالروس )روسيه سفيد(
 29180 25735 978 24108 21091 633 روسيه 

 865 865 - 1858 788 10 روماني 
 2901 1064 1667 3260 1053 2047 سوئد 

 190 52 - 196 47 -  سوئيس 
 14660 9735 4287 12266 7261 4463 فرانسه 

 4473 2708 1502 4380 2723 1289 فنالند 

 1268 1237 - 799 794 - قرقيزستان
 142 142 - 859 24 - قزاقستان

 78 68 - 90 81 - رگ لوكزامبو
 13908 9715 3630 8754 6089 2210 لهستان

 275 275 - 301 225 - ليتواني 
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 ... ادامه2215-2217و  2227 هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : واردات زغال2-79جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2219 2217 

(1)كل واردات  حرارتي كك شو
(2و1)كل واردات  حرارتي كك شو 

 

 1842 320 1337 1608 292 1222 مجارستان 

 1192 781 - 1086 660 -  نروژ  

 41376 35957 4225 50272 44870 4589 هلند 

 418 418 - 312 312 - يونان 

 4025 1960 1361 4993 2264 1302 ساير
 301329 221673 64362 300005 221681 58572 سيا آوراجمع اروپا و 
 11092 9690 1402 12660 10112 2491 خاورميانه 

       آفريقا 

 - - - 530 - 530 آفريقاي جنوبي 

 - - - 78 - - الجزاير 

 - - - - - - ليبي 

 598 - 598 628 - 257 مصر

 6809 6809 - 6724 6724 - مراكش

 79 79 - - - - نيجريه 

 4151 4151 - 3867 3867 - ساير 
 11637 11039 598 11827 10591 787  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 246 18 42 260 10 20 استراليا 

 3741 - 3741 3899 - 3899  اندونزي 

 2670 2614 - 2184 2184 - بنگالدش 

 10039 10039 - 5165 5165 - پاكستان 

 23555 23344 31 22666 22581 - تايلند 

 271104 201205 69899 255661 196297 59307 چين 

 67591 60992 6599 65828 59046 6581 چين تايپه 

 462 462 - 453 453 - زالندنو 

 188783 140163 47347 188004 137676 48294 ژاپن 

 732 732 - 692 681 - سنگاپور 

 20971 20843 - 20280 19694 -  فيليپين 

 148569 112559 35676 134801 99207 35254 كره جنوبي 

 706 706 - 1440 1240 - ه شمالي كر

 31479 31479 - 27238 27238 - مالزي 

 16508 16508 - 13404 13199 - ويتنام 

 208272 161269 47003 196714 146601 47041 هند

 17487 17199 - 17394 16957 - ساير 
 1012915 800132 210338 956083 748229 200396  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1402410(3) 1087764 293980 1345083 1034401 278739 جهان جمع 
 OECD  137330 463941 618503 137883 475463 629471 كشورهاي

 OECD 141409 570460 726580 156097 612301 772939شورهاي غير ك

 197323 151669 44389 214672 159592 42734 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ: 
          گردد. سنگ مي( شامل واردات محصوالت حاصل از زغال1
واردات زغاال ناارس و    کاه یی. از آنجاگاردد يم OECDی غیر از كشورها يو برخ OECD یشامل زغال نارس و محصوالت حاصل از زغال سنگ كشورها( 2

 یانارژ  يالمللا  نیارقام در ستون كل واردات آژا ناس با   نیدر دسترس بوده، ا OECD غیر یاز كشورها یتعداد یمحصوالت حاصل از زغال سنگ تن ا برا
 است. شدهلحاظ ن

 و برخاي از   OECDكشاورهای  كلیاه   سانگ ناارس  هزار تن زغال 120  و سنگمحصوالت حاصل از زغالهزار تن  10425كل واردات زغال سنگ شامل ( 2
 گردد.يم OECDكشورهای غیر    
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 2215-2217و  2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : صادرات زغال2-77جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2227 2215 

(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو
(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       يآمريكاي شمال

 67870 25334 41737 54983 24161 29198 اياالت متحده آمريكا 
 30561 2337 28049 30968 3920 26760 كانادا 

 3 3 - 11 8 - مكزيك
 98434 27674 69786 85962 28089 55958 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي
 67 14 - 81 47 - آرژانتين 
 - - - - - - اكوادور 

 - - - 7 - - برزيل
 253 253 - - - - پرو

 883 844 - 46 - - شيلي 
 74705 71370 1418 64601 63887 688 كلمبيا

 643 643 - 6355 6355 - ونزوئال 
 - - - - - - ساير 

 76551 73124 1418 71090 70289 688 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 - - - - - -  آذربايجان
 2886 179 - 1370 310 - آلمان 

 57 10 - 20 1 - اتريش 
 41 - - 34 - - ازبكستان

 1232 1088 - 2027 950 24 اسپانيا 
 44 - - 202 - - استوني

 63 - - 209 - - اسلواكي 
 497 384 1 808 531 13 انگلستان 

 758 - 494 4207 3503 118 اوكراين
 389 82 - 215 - - ايتاليا 
 31 13 - 22 4 - ايرلند 
 91 79 - 1589 1464 6 بلژيك 

 36 - - 2 1 - بلغارستان 
 - - - - - - پرتغال 

 - - - - - - تاجيكستان
 - - - - - - تركمنستان 

 238 151 - - - - تركيه 
 4974 1670 1895 8939 2027 4781 جمهوري چك 

 92 92 - 190 190 - دانمارك 
 128 41 - 221 - - )روسيه سفيد(بالروس 

 157794 133390 18480 101814 88035 10019 روسيه
 379 - - 71 - 67  روماني 

 81 - - 31 2 - سوئد 
 - - - - - -  سوئيس 
 27 - - 1011 166 47 فرانسه 
 122 - - 93 - - فنالند 

 237 227 - 99 - - قرقيزستان
 31237 27398 1467 26252 25691 262 قزاقستان

 - - - - - - لوكزامبورگ 
 16250 6888 2303 18581 9537 2363 لهستان
 10 - - 9 8 - ليتواني 
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 ... ادامه2215-2217و  2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-77جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2227 2215 

(1)كل صادرات  حرارتي كك شو
(1)ل صادرات ك حرارتي كك شو 

 

 699 - - 659 - - مجارستان 

 1124 1124 - 3371 3371 - نروژ  

 37148 36589 - 12525 11892 - هلند 

 - - - 16 16 - يونان 

 827 6 36 1270 331 - ساير

 257492 209411 24676 185857 148030 17700 سيا آوراجمع اروپا و 

 197 - 182 37 36 - خاورميانه 

       آفريقا 

 75830 75411 419 66963 66053 910 آفريقاي جنوبي 

 - - - - - - الجزاير 

 - - - - - - ليبي 

 101 - - 483 - - مصر

 - - - - - - مراكش

 - - - - - - نيجريه

 5744 1474 4060 672 487 - ساير 

 81675 76885 4479 68118 66540 910  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 

 393292 204684 187664 244390 112425 131965 استراليا 

 367953 365723 2230 194885 193149 1736  اندونزي 

 - - - - - - بنگالدش 

 - - - - - -  پاكستان 

 21 21 - - - - تايلند 

 14986 4228 969 69485 50573 2543 چين 

 - - - 11 - - چين تايپه

 1369 43 1326 2014 - 2014 زالندنو 

 789 2 - 1388 4 - ژاپن 

 - - - - - - سنگاپور 

 3105 3105 - 799 799 - فيليپين 

 - - - - - - كره جنوبي 

 19863 19863 - 3740 3740 - كره شمالي 

 248 248 - 432 432 - مالزي 

 1920 1748 - 32072 32072 - ويتنام 

 1725 1511 64 1724 1591 36 هند

 14790 1922 12509 3923 1751 1550 ساير 

 820061 603098 204762 554863 396536 139844  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1334410 990192 305303 965927 709520 215100 جهان جمع 

 OECD  197171 170982 385691 262975 281598 560814 كشورهاي

 OECD 17929 538538 580236 42328 708594 773596كشورهاي غير 

 65110 47076 4199 48602 27102 7301 كشور اتحاديه اروپا 82
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 ... ادامه2215-2217و  2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سال( : صادرات زغال2-77جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2219 2217 

(1)كل صادرات  حرارتي  كك شو
(2و1)كل صادرات  حرارتي  كك شو 

 

       آمريكاي شمالي

 89052 37808 50126 55583 17526 37131 اياالت متحده آمريكا 
 31065 2031 28945 30374 2205 28039 كانادا 

 102 3 - 2 2 - مكزيك
 120219 39842 79071 85959 19733 65170 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي
 3 3 - 54 11 - رژانتين آ

 - - - - - - اكوادور 
 - - - - - - برزيل

 294 294 - 165 165 - پرو
 960 914 - 1016 870 - شيلي 
 86118 83167 2951 85098 82120 1205 كلمبيا

 312 312 - 580 580 - ونزوئال 
 - - - - - - ساير 

 87687 84690 2951 86913 83746 1205 آمريكاي مركزي و جنوبي  جمع
       اروپا و اورآسيا

 - - - - - - بايجان آذر
 2551 222 - 2374 278 - آلمان 

 40 - - 39 - - اتريش 
 - - - 41 - - ازبكستان

 396 264 - 590 453 - اسپانيا 
 19 - - 31 - - استوني

 60 - - 72 - - اسلواكي 
 515 493 2 466 443 1 انگلستان 

 636 76 560 803 184 336 اوكراين
 388 46 - 374 - - ايتاليا 
 25 12 - 24 10 - ايرلند 
 85 72 - 79 66 - بلژيك 

 21 - - 17 - - بلغارستان 
 - - - - - - پرتغال 

 5 5 - - - - تاجيكستان
 - - - - - - تركمنستان 

 236 91 9 196 57 4 تركيه 
 4006 948 1466 4924 1428 2088 جمهوري چك 

 - - - 21 21 - دانمارك 
 167 167 - 130 36 - يد(بالروس )روسيه سف

 192750 158263 22755 173479 144093 21743 روسيه
 - - - 4 - - روماني 

 30 - - 28 - - سوئد 
 - - - - - -  سوئيس 
 6 - - 83 - - فرانسه 
 174 - 14 91 - -  فنالند 

 101 101 - 341 250 - قرقيزستان
 27136 23782 1127 25997 22662 1127 قزاقستان

 - - - - - - لوكزامبورگ
 14190 4312 2753 16671 6658 2438 لهستان
 - - - 6 - - ليتواني 
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 ... ادامه2215-2217و   2227هاي سنگ به تفكيك كشورها در سالزغالصادرات ( : 2-77جدول )
 )هزار تن(

 نام كشور
2219 2217 

(1)كل صادرات  حرارتي كك شو
(2و1)كل صادرات  حرارتي كك شو 

 

 373 - - 670 - -  مجارستان 
 75 75 - 912 912 - نروژ  

 25640 24420 - 35420 34579 - هلند 
 6 6 - - - - يونان 
 491 8 - 778 8 - ساير

 270122 213363 28686 264661 212138 27737 سيا آوراجمع اروپا و 
 223 - 223 104 - 103 خاورميانه 

       آفريقا 
 70965 69812 1153 69944 68905 1039 ي آفريقاي جنوب

 - - - - - - الجزاير 
 - - - - - - ليبي 
 - - - 76 - - مصر

 - - - - - - مراكش
 - - - - - - نيجريه 

 12358 5405 6953 10136 6062 3863 ساير 
 83323 75217 8106 80156 74967 4902  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه 
 379526 201739 177199 390013 201303 187998 ا استرالي

 390577 388737 1840 372916 369576 3340  اندونزي 
 - - - - - - بنگالدش 
 - - - - - - پاكستان 

 46 46 - 34 34 - تايلند 
 8045 5816 2229 18908 7448 1203 چين 

 1 1 - 1 1 - چين تايپه
 1186 44 1142 1187 - 1187 زالندنو 

 1234 2 - 1028 2 - ژاپن 
 - - - - - - سنگاپور 

 5830 5830 - 6835 6835 - فيليپين 
 - - - - - - كره جنوبي 
 2671 2671 - 22586 22586 - كره شمالي 

 797 797 - 24 24 - مالزي 
 2225 2225 - 1426 1243 - ويتنام 

 1503 1435 68 1088 911 27 هند
 33560 7422 25730 24179 3135 20424 ساير 

 827201 616765 208208 840225 613098 214179  جمع آسيا و اقيانوسيه 

 1388775(3) 1029877 327245 1358018 1003682 313296 جهان جمع 

 OECD  258886 266819 542274 261656 273508 551947 كشورهاي

 OECD 54410 736863 815744 65589 756369 836828كشورهاي غير 

 36263 30801 4235 61990 43942 4527 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                           مأخذ: 
         گردد. سنگ نیز ميمحصوالت حاصل از زغالصادرات ( شامل 1
زغاال ناارس و   صاادرات   کهیی. از آنجاگردديم OECDی غیر از كشورها يو برخ OECD یشامل زغال نارس و محصوالت حاصل از زغال سنگ كشورها( 2

 یانارژ  يالمللا  نیآژا نس با صادرات ارقام در ستون كل  نیدر دسترس بوده، ا OECD غیر یاز كشورها یتعداد یمحصوالت حاصل از زغال سنگ تن ا برا
 است. شدهلحاظ ن

 برخاي از  و  OECDكشاورهای  سانگ ناارس كلیاه    هزار تن زغال 118و  سنگمحصوالت حاصل از زغالهزار تن  19294زغال سنگ شامل صادرات كل ( 2
 گردد.يم OECDكشورهای غیر    
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           2215-2217 و 2227هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-72جدول )

 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات  واردات 

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

         آمريكاي شمالي

 79071 65170 69786 55958 4580 4777 7304 6369 زغال كك شو 

 39842 19733 27674 28089 20247 18657 18124 50335 زغال حرارتي 

 105 105 120 424 108 100 116 111 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 119018 85008 97580 84471 24935 23534 25544 56815 (1)سنگ جمع زغال

 1201 951 854 1491 2088 2299 1755 3263 ( 8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 60078 27299 25833 27023 85962 98434 85959 120219 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

 2951 1205 1418 688 12700 11716 11541 11773 زغال كك شو 

 84690 83746 73124 70289 24983 25131 24594 13719 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 87641 84951 74542 70977 37683 36847 36135 25492 (1)سنگ جمع زغال

 46 1962 2009 113 731 1828 3001 2489 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 27981 39136 38675 38414 71090 76551 86913 87687 

         اروپا و اورآسيا 

 28686 27737 24676 17700 64362 58572 53279 71786 زغال كك شو 

 213363 212138 209411 148030 221673 221681 252585 241452 ارتي زغال حر

 12756 9447 9210 2986 4476 4486 5218 3413 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 5 - - - - سنگ نفتي 

 254805 249322 243297 168721 290511 284739 311082 316651 (1)سنگ جمع زغال

 15317 15339 14195 17136 10818 15266 15538 19174 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 335825 326620 300005 301329 185857 257492 264661 270122 

         خاورميانه 

 223 103 182 - 1402 2491 2550 356 زغال كك شو 

 - - - 36 9690 10112 12105 13910 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 223 103 182 36 11092 12603 14655 14266 (1)سنگ جمع زغال

 - 1 15 1 - 57 338 625 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 14891 14993 12660 11092 37 197 104 223 
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         ... ادامه  2215-2217و  2227هاي هان به تفكيك مناطق طي سالسنگ در جانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات  واردات 

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

         آفريقا 

 8106 4902 4479 910 598 787 860 4254 زغال كك شو 

 75217 74967 76885 66540 11039 10591 9954 6965 زغال حرارتي 

 - - - - - - - - زغال ليگنيت و نارس 

 ● - - - ● - - - سنگ نفتي 

 83323 79869 81364 67450 11637 11378 10814 11219 (1)سنگ جمع زغال

 ● 287 311 668 ● 449 535 322 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 11541 11349 11827 11637 68118 81675 80156 83323 

         آسيا و اقيانوسيه 

 208208 214179 204762 139844 210338 200396 185729 111276 زغال كك شو 

 616765 613098 603098 396536 800132 748229 721558 386617 زغال حرارتي 

 408 567 307 622 652 745 47 3 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - - - - - - سنگ نفتي 

 825381 827844 808167 537002 1011122 949370 907334 497896 (1)سنگ مع زغالج

 1820 12381 11894 17861 1793 6713 7210 10169 (8)گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 508065 914544 956083 1012915 554863 820061 840225 827201 

         كل جهان 

 327245 313296 305303 215100 293980 278739 261263 205814 زغال كك شو 

 1029877 1003682 990192 709520 1087764 1034401 1038920 712998 زغال حرارتي 

 13269 10119 9637 4032 5236 5331 5381 3527 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 5 - - - - سنگ نفتي 

 1370391 1327097 1305132 928657 1386980 1318471 1305564 922339 (1)سنگ جمع زغال

 18384 30921 29278 37270 15430 26612 28377 36042 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

 1388775(4) 1358018 1334410 965927 1402410(4) 1345083 1333941 958381 (3)سنگ كل زغال

          OECDكشورهاي

 261656 258886 262975 197171 137883 137330 134129 143933 زغال كك شو 

 273508 266819 281598 170982 475463 463941 497384 471983 زغال حرارتي 

 1328 1401 2514 2098 1531 1488 2410 1810 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 5 - - - - سنگ نفتي 

 536492 527106 547087 370256 614877 602759 633923 617726 (1)سنگ جمع زغال

 15455 15168 13727 15435 14594 15744 15812 19831 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 637557 649735 618503 629471 385691 560814 542274 551947 
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 ... ادامه  2215-2217و  2227هاي سنگ در جهان به تفكيك مناطق طي سالانواع زغالواردات و صادرات  ( :2-72جدول )
 )هزار تن( 

 نام كشور
 صادرات واردات

2227 2215 2219 2217 2227 2215 2219 2217 

          OECDكشورهاي غير

 65589 54410 42328 17929 156097 141409 127134 61881 زغال كك شو 

 756369 736863 708594 538538 612301 570460 541536 241015 زغال حرارتي 

 11941 8718 7123 1934 3705 3843 2971 1717 ال ليگنيت و نارس زغ

 ● - - - ● - - - سنگ نفتي 

 833899 799991 758045 558401 772103 715712 671641 304613 (1)سنگ جمع زغال

 2929 15753 15551 21835 836 10868 12565 16211 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 320824 684206 726580 772939 580236 773596 815744 836828 

         كشور اتحاديه اروپا 22

 4235 4527 4199 7301 44389 42734 39470 57432 زغال كك شو 

 30801 43942 47076 27102 151669 159592 190140 192464 زغال حرارتي 

 1227 1318 2817 1675 1265 1551 2609 2514 زغال ليگنيت و نارس 

 - - - 5 - - - - سنگ نفتي 

 36263 49787 54092 36083 197323 203877 232219 252410 (1)سنگ جمع زغال

 - 12203 11018 12519 - 10795 10725 13969 (8) گسنمحصوالت حاصل از زغال

(3)سنگ كل زغال
 266379 242944 214672 197323 48602 65110 61990 36263 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
باه    2512نفتاي از ساال   سانگ  . باشدينفتي مسنگ و  نهیتومیب یهازغال ریزغال نارس، سا ت،یگنیل نه،یتومیب مهیكك شو، ن ت،یعالسنگ شامل آنتراسز( 1

 های كك سازی را بدست آورد. های گاز و كك كورهتوان گاز كارخانهاز سنگ نفت ميستون زغال سنگ اضافه شده است. 

 گردد.يها و محصوالت زغال نارس م کتی، قطران و بر یكك گاز ،یكك كوره كك ساز ول،یشامل پتنت ف( 2

 . گرددشامل زغال سنگ و محصوالت حاصل از آن مي( 2

و برخاي از    OECDكشاورهای  كلیاه  غال سانگ  زمحصوالت حاصل از هزار تن  10425سنگ نارس و زغال هزار تن 120زغال سنگ شامل ردات واكل ( 4

كلیاه  سانگ  محصاوالت حاصال از زغاال   هزار تان   19294زغال نارس و هزار تن  118شامل سنگ نیز زغالباشد و صادرات يم  OECDكشورهای غیر 

           گردد.مي OECDغیر ي از كشورهای برخو    OECDكشورهای 

   باشند. در دسترس نميمقادیر 
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 به تفكيك مناطق ) درصد ( 2217سنگ جهان در سال ( : ذخاير زغال2 -16نمودار )

 

آسيا و اقيانوسيه  41/0

آفريقا و خاورميانه 1/4

اروپا و اورآسيا 31/3

آمريكاي مركزي و جنوبي 1/3  

آمريكاي شمالي 25/0  

 
 

          نمودار  )20-2( : توليد و مصرف زغال سنگ مناطق مختلف جهان در سال 2017
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نمودار  )21-2( : واردات و صادرات زغال سنگ مناطق مختلف جهان در سال 2017
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  2219در جهان در سال  (1) عرضه و مصرف كنندگان عمده زغال ( :2-76جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

(3)رارتحبرق و 
 

 خانگي
ساير 

(7)صنايع 
 

         OECDكشورهاي 

 17.7 0.1 196.8 18.9 0.3 57.8 175.6 آلمان

 0.2 - 0.7 2.6 ▲ 3.4 ▲ اتريش

 0.3 0.1 16.6 2.9 0.5 13.8 1.8 اسپانيا

 3.9 ▲ 110.0 3.7 389.3 - 500.3 استراليا 

 1.9 0.6 12.3 3.2 0.4 8.5 4.2 انگلستان

 28.4 ▲ 618.4 16.4 54.7 8.9 660.8 اياالت متحده آمريكا

 0.5 ▲ 13.4 3.2 ▲ 16.7 ▲ ايتاليا

 0.6 0.6 4.5 ▲ - 1.9 3.2 ايرلند

 0.3 0.1 0.1 3.1 0.1 3.5 - بلژيك 

 ▲ ▲ 4.8 - ▲ 4.9 ▲ پرتغال 

 16.7 4.1 78.3 6.9 0.1 36.2 73.0 تركيه

 3.6 1.7 37.1 3.3 4.4 3.7 45.5 جمهوري چك

 0.2 ▲ 3.4 ▲ - 2.9 ▲ دانمارك

 1.2 - 0.2 0.9 1.2 0.5 2.9 زالندنو 

 13.2 ▲ 111.3 66.5 - 186.0 1.3  ژاپن

 1.6 - 3.3 6.8 ▲ 11.8 ▲ فرانسه

 1.0 - 7.9 1.5 ▲ 4.1 3.0 فنالند

 1.4 - 34.4 3.1 30.3 6.3 61.3 كانادا

 7.9 ▲ 89.6 37.2 ▲ 134.5 1.7 كره جنوبي 

 7.4 10.7 103.7 13.2 9.3 8.6 131.0 لهستان

 0.1 0.4 8.9 1.2 0.2 1.6 9.2 مجارستان

 2.2 ▲ 16.2 2.0 - 8.3 12.6 مكزيك

 0.1 ▲ 12.1 4.4 34.6 49.5 ▲ هلند

 0.3 - 34.2 ▲ ▲ 0.3 32.6 يونان

 7.2 0.1 42.2 6.0 1.8 29.0 25.2 (5)ساير 

 OECD 1745.3 602.8 527.1 207.2 1560.3 18.7 117.9كل كشورهاي عضو 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

        اروپا و اورآسيا 

 2.4 0.4 32.2 19.3 0.5 15.7 40.4 اوكراين 

 6.8 3.5 138.1 68.9 171.2 24.0 367.5 روسيه 

 18.3 2.1 43.8 14.4 26.0 - 103.1 قزاقستان

 11.7 2.0 123.0 2.1 0.8 7.1 131.0  ريسا

 OECDكشورهاي غيرعضو كل 

 اروپا و اورآسيا

642.0 46.8 198.6 104.7 337.1 8.1 39.2 
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 ... ادامه2219در جهان در سال  (1)ف كنندگان عمده زغالعرضه و مصر ( :2-76جدول )
 )ميليون تن( 

 صادرات واردات توليد نام كشور

 مصرف كنندگان نهايي

صنايع 

(2)فوالد
 

نيروگاههاي 

(3)برق و حرارت
 

 خانگي
ساير 

(7)صنايع 
 

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آمريكاي التين 
       

 2.5 ▲ 9.4 13.8 ▲ 19.5 7 برزيل

 2.9 0.1 2.4 3.1 83.3 ▲ 90.5 لمبيا ك

 1.3 - 4.5 0.6 0.8 5.8 1 ساير 

 6.7 0.1 16.2 17.5 84.1 25.3 98.6  جمع آمريكاي التين

 OECDكشورهاي غيرعضو 

 آفريقا و خاورميانه
       

 54.8 5 122.3 5.7 69.9 0.5 255.3 آفريقاي جنوبي 

 6.5 - 12.4 2.3 10 14.7 11.8 ساير 

 61.3 5 134.8 8 80 15.2 267.1 ريقا و خاورميانه جمع آف

 OECDكشورهاي غيرعضو 

  آسيا و اقيانوسيه
       

 18.7 ▲ 75.4 0.4 372.9 3.9 463.5 اندونزي

 905 89.3 1989 736.3 8.7 255.6 3268.2 چين 

 10.8 ▲ 44 11.1 - 65.6 ▲ چين تايپه 

 8.5 ▲ 1.2 ▲ 22.6 1.2 31.1 كره شمالي 

 113.5 6.5 656.3 125.7 0.9 193.6 711.7 هند

 2.1 ▲ 9.1 ▲ ▲ 11.2 ▲  هنگ كنگ 

 58.9 2.9 120.2 1.5 32.3 97.3 122.8 ساير 

 1117.4 98.7 2895.3 874.9 437.4 628.5 4597.2 و اقيانوسيه جمع آسيا 

 OECD 5604.9 715.7 800 1005.2 3383.4 111.9 1224.5عضو  ريكل كشورهاي غ

 1342.5 130.5 4943.8 1212.4 1327.1 1318.5 7350.2 كل جهان

  .IEA, International Energy Agency, Coal Information, 2018 Edition                                                                 مأخذ:
 باشد.   نفت ميسنگ ه، لیگنیت، زغال نارس و نیمه بیتومینسایر بیتومینه، كك شو، زغال زغال سنگ شامل آنتراسیت، كل ( 1
 سازی است.  های كك (  مصرف صنایع فوالد شامل مصرف در كوره2
  بخش عمومي و مولدهای  اختصاصي و همچنین CHPهای متعارف برق و دو منظوره مصرفي در نیروگاه نگهای برق و حرارت شامل زغال س( نیروگاه2

 د.باش برای گرمایش محل مي    
 گردد.  ها مي ( شامل مصارف صنایع غیرفلزی، مصارف غیرانرژی، سایر تبدیالت، تلفات و مصارف سایر بخش4
  گردد. ميو التویا سوئد  ،سوئیس، ( شامل كشورهای شیلي، استوني، ایسلند، فلسطین اشغالي، لوكزامبورگ، نروژ، اسلواكي، اسلووني0

  .در كشور مذكور كاربرد ندارد 
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 2219-2217 و 2227هاي سنگ حرارتي و كك شو در بخش صنعت برخي از كشورها طي سالزغالقيمت  : (2-22جدول )
 )دالر / تن(

 نام كشور
 كك شو سنگ زغال حرارتي سنگزغال

2227 2219 2217 2227 2219 2217 

       آمريكاي شمالي

 175.0 178.4 104.8 70.3 71.6 60.0 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ●   كانادا

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 202.2 95.8 106.5 ● ● ● شيلي

       و اورآسيااروپا 

 ○ ○ ○ ● ● ● آلمان 

 ○ ○ ○ 217.3 166.3 199.9 اتريش

 ○ ○ ○ ● ● ● اسپانيا

 ● ● ● ● ● ● استوني

 ● ● ● ● ● ● اسلواكي 

 ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ اسلووني 

 ● ● ● 106.8 100.5 101.7 لستان انگ

 ● ● 118.0 ● ● 85.8 ايتاليا 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● ايرلند 

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 245.9 116.9 ● 140.5 88.1 ● بلژيك 

 ○ 366.1 ● ○ 219.1 ● پرتغال 

 160.7 161.6 174.8 70.2 78.0 69.8 تركيه 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ جمهوري چك 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● ئد سو

 ▲ ▲ ▲ 96.6 90.9 125.0 سوئيس 

 ● ● 124.4 ● ● ● فرانسه 

 424.9 322.5 225.8 316.4 269.8 145.0 فنالند 

 ● ● ● ● ● ● التويا  

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 178.9 103.4 111.9 75.8 60.0 78.1 لهستان

 ● ● ● ● ● ● ليتواني 

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ● مجارستان 

 ▲ ▲ ▲ ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ● يونان 

       خاورميانه 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ○ ○ ○ زالندنو 

 175.4 109.7 101.3 120.5 91.9 78.0 ژاپن 

 ● ● 103.8 ● ● 71.0 كره جنوبي

 ● ● ● ● ● ● يياروپا OECDكشورهاي 

 ● ● ● ● ● OECD70.2كشورهاي 

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                  مأخذ: 
   باشند. محرمانه ميمقادیر                            كاربرد ندارد. در كشور مذكور                             باشند. نميمقادیر در دسترس 
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 2219-2217 و 2227هاي هاي خانگي و نيروگاهي برخي از كشورها طي سال سنگ حرارتي در بخش( : قيمت زغال2-21جدول )
  )دالر / تن(  

 نام كشور
 هانيروگاه خانگي

2227 2219 2217 2227 2219 2217 

       اي شماليآمريك

 47.5 48.3 40.5 ● ● ● اياالت متحده آمريكا 

 ● ● 28.5 ● ● ● كانادا

 55.6 51.0 45.9 ▲ ▲ ▲ مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 88.5 65.6 69.9 ● ● ● شيلي 

       و اورآسيا اروپا

 120.2 79.5 90.3 ▲ ▲ ● آلمان 

 103.1 99.0 96.2 ▲ ▲ ▲ اتريش

 ● ● ● ● ● ● يااسپان

 ● ● ● ● ● ● استوني 

 ● ● ● 170.2 166.9 144.1 اسلواكي 

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ اسلووني 

 95.2 73.3 82.4 465.0 468.6 438.1 انگلستان 

 ● ● 85.0 ● ● ● ايتاليا 

 ○ ○ 83.5 523.3 506.4 ● ايرلند 

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 ● ● 75.5 ▲ ▲ 465.4 بلژيك 

 85.2 54.9 76.4 ● ● ● پرتغال 

 26.2 28.5 27.8 122.2 132.0 123.5 تركيه 

 ○ ○ ○ 151.6 140.3 122.5 جمهوري چك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ دانمارك 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ سوئد 

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ سوئيس 

 ● ● 83.9 ● ● ● فرانسه 

 101.1 72.3 83.7 ▲ ▲ ▲ فنالند 

 ● ● ● ● ● ● التويا  

 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ لوكزامبورگ 

 53.4 51.3 57.7 227.0 203.6 194.5 لهستان

 ● ● ● ● ● ● ليتواني 

 ○ ○ ○ 183.1 175.4 151.4 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● نروژ

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ▲ ▲ ● ▲ ▲ ▲ يونان

       خاورميانه 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲  فلسطين اشغالي

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ زالندنو 

 ● ● ● ▲ ▲ ▲ ژاپن 

 ● ● 60.3 ● ● ● كره جنوبي

 ● ● 74.4 224.6 207.6 191.9 اروپايي OECDكشورهاي 

 ● ● OECD191.9 207.6 224.6 53.4كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                 مأخذ:                  

  باشند. مقادیر محرمانه مي                             .در كشور مذكور كاربرد ندارد      باشند. مقادیر در دسترس نمي 
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 )دالر / تن(                                                                                         2227 -2217هاي سنگ طي سال( : قيمت زغال2-22جدول )

 سال

 قيمت شاخص

)پايه شمال 

 غرب اروپا(

 قيمت اسپات شاخص 

سنگ منطقه آپاالچي زغال

 مركزي اياالت متحده آمريكا

شاخص قيمت  قيمت سيف وارداتي ژاپن

اسپات بندر 

 چينگ دائو

قيمت اسپات 

سيف زغال 

 حرارتي ژاپن

قيمت 

شاخص 

 آسيا

ل كك زغا

 شو

زغال 

 حرارتي

8002 88.8 49.7 88.2 69.9 61.2 95.6 84.6 

8002 147.7 117.4 179 122.8 105.0 157.9 148.1 

8002 70.7 60.7 167.8 110.1 87.9 83.6 78.8 

8010 92.5 67.9 158.9 105.2 110.1 108.5 105.4 

8011 121.5 84.8 229.1 136.2 127.3 126.1 125.7 

8018 92.5 67.3 191.5 133.6 111.9 100.3 105.5 

8012 81.7 69.7 140.4 111.2 95.4 90.1 90.9 

8012 75.4 67.1 114.4 97.7 84.1 76.1 77.9 

8015 56.6 51.6 93.8 79.5 67.5 60.1 63.5 

8012 60.1 51.4 89.4 73.0 71.3 71.7 71.1 

8012 84.5 63.8 150 99.2 94.7 96.0 99.6 

  .BP Amoco, Statistical Review of World Energy, 2018 Edition                                                                              مأخذ:

 نمودار  )22-2( : قيمت زغال سنگ طي سال هاي 2007-17
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  2217ل در سا OECDدر كشورهاي سنگ واقعي مصرف كنندگان نهايي زغال و ( : شاخص قيمت اسمي2-23جدول ) 
   (355=  5535)سال  

 نام كشور
 واقعي شاخص  اسميشاخص 

 صنعت و خانگي صنعت خانگي صنعت و خانگي صنعت خانگي
       آمريكاي شمالي 

 98.8 98.8 ● 106.1 106.1 ● اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● ● ● ● كانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيك 

       آمريكاي مركزي و جنوبي 

 ● ● ● ● ● ● شيلي 

       اروپا  و اورآسيا
 ● ● ● ● ● ● آلمان

 115.4 116.5 101.4 123.6 124.3 115.6 اتريش
 ● ● ● ● ● ● اسپانيا 
 ● ● ● ● ● ● استوني

 99.9 ● 99.9 109.4 ● 109.4 اسلواكي 

 ● ● ● ● ● ● اسلووني 

 100.6 99 101.5 114 109.1 116.7 انگلستان 

 106.5 106.5 ● 112.4 112.4 ● ايتاليا 

 ● ● ● ● ● ● ايرلند

 ● ● ● ● ● ● ايسلند 

 80.6 78.8 97.7 87 84.6 110.5 بلژيك 

 176.6 176.6 ● 178.1 178.1 ● پرتغال 

 96.4 94.6 105.4 175 173 184.5 تركيه
 98.9 100 96.9 105.4 104.3 107.5 جمهوري چك

 98.8 98.8 ● 107.6 107.6 ● دانمارك 

 ● ● ● ● ● ● ئد سو
 63.8 63.8 ● 58.7 58.7 ● سوئيس 
 106.3 106.2 107.9 109.6 109.5 115.3 فرانسه 

 166.3 166.3 ● 177.1 177.1 ● فنالند 

 ● ● ● ● ● ● التويا 
 ● ● ● ● ● ● لوكزامبورگ 

 105.7 106.4 104.9 115.1 115.3 115 لهستان 
 112.7 ● 112.7 129 ● 129 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● روژ ن

 ● ● ● ● ● ● هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 

       خاورميانه 

 ● ● ● ● ● ● فلسطين اشغالي 

       آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● ● ● ● استراليا 

 ● ● ● ● ● ● زالندنو 

 128.6 128.6 ● 127.9 127.9 ● ژاپن 

 94.8 94.8 ● 92.2 92.2 ● كره جنوبي 

 OECD 123.4 115.2 115.8 104.3 108.4 108.1كشورهاي 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                               مأخذ:

   باشند. در دسترس نميمقادیر    
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 سنگ در برخي از كشورهاي جهانشي و خرده فروشي زغال( : شاخص قيمت عمده فرو2-27جدول )

 2219-2217 و 2227هاي طي سال

 نام كشور
 خرده فروشي عمده فروشي

 2217 2219 2227 سال پايه 2217 2219 2227 سال پايه

         آمريكاي شمالي 
 ● ● ● - 195.8 189.6 130.7 100=1982 اياالت متحده آمريكا 

 ● ● ● - ● ● 96.6 100=2002 كانادا 

دسامبر 2002=000 162.9 145.6 80.6 100=2012ژوئن مكزيك   ● ● ● 

         آمريكاي مركزي و جنوبي 

2003=000 ● ● ● - شيلي   ● 129.4 132.7 

         اروپا و اورآسيا 

 99.9 98.2 80.4 100=2015 ● ● ● 100=1995 آلمان

 101.4 99.7 85.7 100=2015 ● ● ● - اتريش

 ● ● ● - ● ● ● - اسپانيا 

 96.7 97.5 82.8 100=2015 ● ● ● - استوني

 101.8 100.1 79.4 100=2015 ● ● ● - اسلواكي 

 100 99.3 102.7 100=2015 ● ● ● - اسلووني 

 115.9 113.3 71.4 100=2010 123.4 81.3 57.2 100=2010 انگلستان 

 99 99 ● 100=2015 ● ● ● 100=1995 ايتاليا 

 243 244.5 173 100=1995 ● ● ● - ايرلند

 ● ● ● 100=2015 ● ● ● - ايسلند 

 99.2 99.7 82.6 100=2013 ● ● 66.6 100=200 بلژيك 

 101.1 103.6 98.2 100=2015 ● ● ● - پرتغال 

 123.5 106.3 52 100=2015 411 373.2 161.4 100=2003 تركيه

 106.5 101.1 73.6 100=2015 ● ● ● 100=2000 جمهوري چك

 98.4 100.4 86.7 100=2015 ● ● ● - دانمارك 

 ● ● ● - ● ● 151.6 100=2000 سوئد 

 ● ● ● - 102.1 97.2 170 100=1995 سوئيس 

 100.9 100.6 85.1 100=2015 94.8 81 74.3 100=2010 فرانسه 

 ● ● ● - 510.5 442.2 184.7 100=1990 فنالند 

 108.4 103.6 94.3 100=2015 ● ● ● - لوكزامبورگ

 101.1 99 76 100=2015 ● ● ● - التويا

 216.5 205.3 135.9 100=2000 ● ● ● - لهستان 

 112.3 99.7 65.8 100=2015 ● ● ● - ليتواني 

 296.9 291.7 164.2 100=2000 ● ● ● - مجارستان 

 99.6 104 83.7 100=2015 ● ● ● 100=1995 نروژ 

 ● ● ● - ● ● ● - هلند

 110.8 111.7 91 100=2009 146.7 123.9 91.4 100=2010 يونان 

         آسيا و اقيانوسيه 

 ● ● ● - ● ● ● 100=1995 استراليا 

 4Q1997=100 177.4 ● ● 2Q2017=100 74.8 93.7 99 زالندنو 

 ● ● ● - 140.3 92.8 81.4 100=2015 ژاپن

 113.6 103.1 66.2 100=2015 126.2 117.6 73.8 100=2010 كره جنوبي

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                               مأخذ:
   باشند.   در دسترس نميمقادیر 
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 2216و  2227هاي هاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالشاخص ( :2-58جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

 
نسبت عرضه كل انرژي شدت انرژي )

GDPاوليه به  
(3) ) 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

       آمريكاي شمالي

 0.13 0.16 16920.3 15055.4 323.4 301.7 اياالت متحده آمريكا

 0.15 0.17 1828.0 1596.8 36.3 32.9 كانادا 

 0.15 0.17 1259.0 1050.4 122.3 109.8 مكزيك

 0.13 0.16 20007.4 17702.6 481.9 444.4 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 0.19 0.19 445.0 392.9 43.9 40.0 آرژانتين

 0.17 0.17 85.4 62.8 16.4 14.2 وراكواد

 0.13 0.12 2248.1 1957.1 207.7 191.0 برزيل 

 0.12 0.12 193.5 123.4 31.8 28.3 پرو 

 0.14 0.15 267.9 202.6 18.3 16.6 شيلي 

 0.11 0.11 366.2 262.3 48.7 44.4 كلمبيا 

 0.17 0.15 324.0 391.7 31.6 27.7 ونزوئال 

 0.21 0.23 544.2 409.6 109.6 97.9 ساير

 0.15 0.14 4474.3 3802.5 507.8 460.1 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       اروپا و اورآسيا

 0.25 0.29 57.2 41.6 9.8 8.6 آذربايجان

 0.08 0.10 3781.7 3441.4 82.4 81.0 آلمان 

 0.08 0.08 420.0 394.1 8.7 8.3 اتريش

 0.60 1.55 62.5 30.8 31.9 26.9 ازبكستان

 0.08 0.10 1464.5 1468.1 46.5 45.2 اسپانيا 

 0.23 0.24 23.8 23.7 1.3 1.3 استوني

 0.16 0.21 104.7 85.3 5.4 5.4 اسلواكي 

 0.06 0.08 2757.6 2517.3 65.7 61.3 انگلستان 

 0.76 0.93 124.0 149.8 45.0 46.5 اوكراين

 0.07 0.08 2080.7 2234.5 60.6 58.8 ايتاليا 

 ◊ 0.06 332.4 238.0 4.7 4.4 ايرلند 

 0.11 0.12 515.1 477.7 11.3 10.6 بلژيك 

 0.32 0.40 56.5 50.0 7.1 7.6 بلغارستان 

 0.10 0.11 231.8 240.6 10.3 10.5 پرتغال 



      

 
  3156نامه انرژي سال تراز 975

 

 ادامه...  2216و  2227هاي در سالهاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان شاخص ( :2-58جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

 
نسبت عرضه كل انرژي اوليه شدت انرژي )

GDPبه  
(3) ) 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

 0.34 0.55 8.5 4.7 8.7 7.2 تاجيكستان

 0.70 1.32 39.6 17.0 5.7 4.9 تركمنستان 

 0.12 0.14 1122.5 740.4 78.3 70.2 تركيه

 0.18 0.22 231.3 207.5 10.6 10.3 جمهوري چك 

 0.05 0.06 347.5 334.1 5.7 5.5 دانمارك 

 0.42 0.58 59.1 48.1 9.5 9.6 بالروس )روسيه سفيد( 

 0.45 0.45 1628.0 1504.1 144.3 142.8 روسيه

 0.16 0.24 198.7 168.0 19.7 20.9 روماني 

 0.09 0.10 560.4 488.7 9.9 9.2 سوئد 

 ◊ 0.05 642.1 567.4 8.4 7.6 سوئيس 

 0.09 0.10 2810.5 2669.3 66.9 64.0 فرانسه 

 0.13 0.14 252.7 260.4 5.5 5.3 فنالند 

 0.61 0.68 6.3 4.3 6.1 5.3 قرقيزستان 

 0.43 0.50 188.1 132.0 17.8 15.5 قزاقستان

 0.17 0.22 572.7 431.6 38.4 38.1 لهستان 

 0.06 0.08 63.2 53.7 0.6 0.5 لوكزامبورگ

 0.16 0.23 45.6 41.8 2.9 3.2 ليتواني

 0.17 0.20 147.2 138.0 9.8 10.1 مجارستان 

 0.06 0.06 472.8 431.4 5.2 4.7 نروژ

 0.08 0.10 890.1 842.8 17.0 16.4 هلند 

 0.09 0.09 244.5 332.1 10.8 11.1 يونان 

 0.22 0.23 322.8 302.5 38.0 39.3 ساير 

 0.12 0.14 22866.5 21112.6 910.5 877.8  ورآسياجمع اروپا و ا

       خاورميانه

 0.20 0.17 378.8 291.7 9.3 6.0 امارات متحده عربي

 0.30 0.29 690.6 483.2 32.3 25.3 عربستان سعودي

 0.33 0.36 73.9 48.7 4.4 2.7 عمان 

 0.25 0.28 170.7 79.4 2.6 1.2 قطر

 0.25 0.21 143.1 124.1 4.1 2.5 كويت 

 0.33 0.32 1126.3 907.2 188.9 160.3 ساير 

 0.29 0.28 2583.3 1934.4 241.5 198.0 جمع خاورميانه 
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 ... ادامه 2216و  2227هاي هاي مهم اقتصاد انرژي به تفكيك كشورهاي مختلف جهان در سالشاخص ( :2-58جدول )

 نام كشور
(2)توليد ناخالص داخلي (1)جمعيت

 
نسبت عرضه كل انرژي اوليه )شدت انرژي 

GDPبه  
(3) ) 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

       آفريقا 

 0.33 0.38 419.6 358.5 55.9 48.9 آفريقاي جنوبي 

 0.27 0.25 196.8 149.5 40.6 34.3 الجزاير 

 0.80 0.23 18.8 69.9 6.3 6.0 ليبي 

 0.33 0.37 260.7 185.6 95.7 79.5 مصر 

 0.17 0.19 114.5 81.3 35.3 31.2 مراكش

 0.33 0.36 457.1 301.2 186.0 146.4 نيجريه 

 0.40 0.45 877.9 569.2 804.9 624.3 ساير 

 0.35 0.37 2345.3 1715.2 1224.6 970.6 جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 0.09 0.10 1522.4 1217.3 24.5 21.3 استراليا

 0.22 0.28 1037.7 640.9 261.1 233.0 اندونزي 

 0.24 0.26 167.8 98.1 163.0 147.1 بنگالدش 

 0.42 0.50 228.3 167.0 193.2 160.3 پاكستان 

 0.34 0.34 406.4 314.1 68.9 66.2 تايلند

 0.31 0.46 9505.2 4596.6 1378.7 1317.9 چين 

 0.21 0.27 513.2 406.8 23.5 22.9 چين تايپه  

 0.12 0.12 176.1 144.7 4.7 4.2 زالندنو 

 0.07 0.09 6052.7 5848.0 127.0 128.0 ژاپن 

 0.09 0.11 295.0 202.8 5.6 4.6 سنگاپور 

 0.19 0.22 284.5 176.0 103.3 89.3 فيليپين 

 0.22 0.22 1306.0 992.4 51.3 48.7 كره جنوبي 

 0.32 0.63 27.1 29.1 25.4 24.2 كره شمالي 

 0.26 0.31 343.9 236.7 31.2 26.6 مالزي

 0.49 0.47 164.1 97.8 92.7 84.2 ويتنام 

 0.35 0.43 2464.9 1333.2 1324.2 1179.7 هند

 0.16 0.17 590.7 412.2 185.0 162.9 ساير 

 0.23 0.26 25085.8 16913.5 4063.1 3721.1 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 0.18 0.19 77362.4 63180.7 7429.3 6671.9 جهان كل 

 OECD  1214.6 1284.5 45032.1 49786.9 0.12 0.11 كشورهاي

 OECD 5457.3 6144.8 18148.7 27575.5 0.34 0.29 كشورهاي غير

 0.09 0.10 18308.2 17315.7 511.3 498.7 كشور اتحاديه اروپا 82

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                         مأخذ: 
 .2212هاي ثابت سال ( ميليارد دالر آمريكا به قيمت2                                                                   ( ميليون نفر1
   باشند. مي 20/2مقادير كمتر از        .2212هاي ثابت سال ( تن معادل نفت خام به هزار دالر آمريكا برحسب قيمت3
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 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

       آمريكاي شمالي

 23.2 218.9 652.9 154.9- 942.2 341.6 اياالت متحده آمريكا

 33.3 26.4 94.8 8.8- 107.4 17.0 كانادا 

 2.6 2.8 66.2 28.9 59.3 12.4 مكزيك

 59.1 248.0 813.8 134.9- 1108.9 370.9 جمع آمريكاي شمالي

       آمريكاي مركزي و جنوبي

 3.2 2.2 44.7 3.1 28.1 0.8 آرژانتين

 1.4 - 0.6 2.8 8.8 -  اكوادور

 32.8 4.1 29.9 11.3 98.1 15.9 يل برز

 2.1 - 8.3 1.8- 11.7 0.9 پرو 

 2.0 - 4.4 7.2 8.9 7.1 شيلي 

 4.2 - 9.6 1.0- 16.7 5.1 كلمبيا 

 5.8 - 21.3 15.9- 44.1 0.1 ونزوئال 

 8.5 - 23.6 18.2 32.6 2.7 ساير

 60.0 6.3 142.2 23.8 248.9 32.6 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

       ا و اورآسيااروپ

 0.2 - 9.4 1.5- 6.1 - آذربايجان

 1.8 22.1 70.3 4.5 96.9 77.2 آلمان 

 3.4 - 7.2 3.1 8.6 3.0 اتريش

 1.0 - 32.8 0.2- 2.6 1.6 ازبكستان 

 3.1 15.3 25.0 14.9- 65.6 10.5 اسپانيا 

 ◊ - 0.4 1.0 0.6- 3.8 استوني

 0.4 3.9 3.9 2.5- 6.0 3.2 اسلواكي 

 0.5 18.7 69.4 2.7- 63.4 11.9 نگلستان ا

 0.7 21.2 25.6 8.4 2.8 32.5 اوكراين

 3.7 - 58.1 18.7- 70.2 11.0 ايتاليا 

 0.1 - 4.2 3.2 3.3 2.1 ايرلند 

 ◊ 11.3 14.3 8.8- 31.3 3.0 بلژيك 

 0.3 4.1 2.7 2.8- 7.0 5.7 بلغارستان 

 1.4 - 4.3 5.6- 15.2 2.9 پرتغال 

 1.4 - ◊ 0.9 ◊ 0.6 تاجيكستان

 - - 21.4 3.1- 9.6 - تركمنستان 
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 ... ادامه 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)رضه انرژي اوليهع : (2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
(2)برق

 كل جمع حرارت 

      آمريكاي شمالي

 2166.6 - 5.2 102.1 35.6 اياالت متحده آمريكا

 280.1 - 5.5- 12.8 3.0 كانادا 

 185.2 - ◊ 8.7 4.3 مكزيك

 2631.9 - 0.3- 123.5 42.9 جمع آمريكاي شمالي

      آمريكاي مركزي و جنوبي

 86.3 - 0.8 3.4 0.1 آرژانتين

 14.3 - ◊ 0.8 ◊ اكوادور

 284.5 0.1 3.5 85.3 3.7 برزيل 

 24.1 - ◊ 2.9 0.2 پرو 

 37.8 - - 7.8 0.5 شيلي 

 40.0 - ◊ 5.4 ◊ كلمبيا 

 56.2 - - 0.7 - ونزوئال 

 111.7 - 4.2- 25.9 4.2 ساير

 654.9 0.1 0.2 132.2 8.6 آمريكاي مركزي و جنوبي جمع 

      اروپا و اورآسيا

 14.2 - 0.1- 0.1 ◊ آذربايجان

 310.1 ◊ 4.3- 30.7 11.0 آلمان 

 33.3 ◊ 0.6 6.7 0.8 اتريش

 37.6 - 0.1- ◊ - ازبكستان 

 119.9 - 0.7 7.1 7.4 اسپانيا 

 5.5 - 0.2- 1.0 0.1 استوني

 16.5 ◊ 0.2 1.3 0.1 اسلواكي 

 178.9 - 1.5 12.1 4.2 انگلستان 

 94.4 0.6 0.3- 2.8 0.1 اوكراين

 151.0 - 3.2 14.4 9.2 ايتاليا 

 13.9 - 0.1- 0.6 0.5 ايرلند 

 56.5 0.3 0.5 3.8 0.8 بلژيك 

 18.2 0.1 0.6- 1.3 0.3 بلغارستان 

 22.1 - 0.4- 3.1 1.4 پرتغال 

 2.9 - 0.1- - - تاجيكستان 

 27.6 - 0.3- ◊ - تركمنستان
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... ادامه 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه ( :2-56جدول )
 خام()ميليون تن معادل نفت 

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 5.8 - 38.3 13.8 28.3 38.4 تركيه

 0.2 6.3 7.0 2.4 5.6 16.6 جمهوري چك 

 ◊ - 2.9 0.9- 6.7 1.9 دانمارك 

 ◊ - 15.7 12.3- 19.2 0.8 بالروس )روسيه سفيد( 

 15.9 51.6 371.3 121.3- 294.6 113.3 روسيه

 1.6 2.9 9.0 3.2- 11.8 5.3 روماني 

 5.3 16.4 0.8 7.4- 19.0 2.1 سوئد 

 3.0 5.5 3.0 5.7 3.1 0.1 سوئيس 

 5.2 105.1 38.3 11.2 58.5 8.6 فرانسه 

 1.4 6.1 2.1 3.8- 12.5 4.5 فنالند 

 1.0 - 0.2 1.3 0.4 0.9 قرقيزستان 

 1.0 - 28.7 2.1- 18.6 35.4 قزاقستان

 0.2 - 14.6 0.6- 26.4 49.2 لهستان 

 ◊ - 0.7 2.1 - 0.1 لوكزامبورگ

 ◊ - 1.8 7.3- 10.0 0.2 ليتواني

 ◊ 4.2 8.0 0.3- 7.2 2.3 مجارستان 

 12.3 - 5.5 13.1- 21.2 0.8 نروژ

 ◊ 1.0 30.0 34.8- 63.0 10.2 هلند 

 0.5 - 3.5 16.4- 27.8 4.4 يونان 

 5.8 2.1 12.1 13.1 8.3 17.1 ساير 

 76.9 297.9 942.8 213.3- 1030.1 480.7  جمع اروپا و اورآسيا

       خاورميانه

 - - 60.5 53.0- 64.7 1.8 امارات متحده عربي

 - - 74.2 73.7- 209.9 - عربستان سعودي

 - - 21.1 3.8- 6.8 - عمان 

 - - 42.0 25.0- 25.3 - قطر

 - - 18.2 33.1- 50.8 - كويت 

 1.8 1.7 199.4 11.8- 170.1 6.9 ساير 

 1.8 1.7 415.3 200.4- 527.6 8.7 خاورميانهجمع 
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 ... ادامه 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
(2)برق

 كل جمع تحرار 

 136.7 - 0.4 3.1 8.7 تركيه

 41.6 ◊ 0.9- 4.2 0.3 جمهوري چك 

 16.5 ◊ 0.4 4.2 1.2 دانمارك 

 25.0 - 0.3 1.4 ◊ بالروس )روسيه سفيد( 

 732.4 - 1.3- 8.1 0.2 روسيه

 31.7 - 0.4- 4.0 0.8 روماني 

 49.2 0.2 1.0- 12.4 1.4 سوئد 

 23.9 ◊ 0.3 2.6 0.6 سوئيس 

 244.3 - 3.6- 18.1 2.9 ه فرانس

 34.0 0.2 1.6 9.3 0.3 فنالند 

 3.9 - ◊ ◊ - قرقيزستان 

 81.6 - 0.1- 0.1 ◊ قزاقستان

 99.3 ◊ 0.2 8.2 1.2 لهستان 

 3.7 - 0.5 0.2 ◊ لوكزامبورگ

 7.2 0.2 0.7 1.4 0.1 ليتواني

 25.6 - 1.1 2.9 0.3 مجارستان 

 27.2 ◊ 1.4- 1.7 0.2 نروژ

 74.6 - 0.4 3.7 1.0 هلند 

 22.7 - 0.8 1.2 1.0 يونان 

 70.0 - 0.2 7.4 3.7 ساير 

 2853.8 1.6 1.5- 179.3 59.4  جمع اروپا و اورآسيا

      خاورميانه

 74.3 - 0.1 0.1 0.1 امارات متحده عربي 

 210.4 - - ◊ - عربستان سعودي

 24.1 - - - - عمان 

 42.3 - - - - قطر

 35.8 - - - - كويت 

 370.1 - 0.3 0.9 0.8 ساير

 757.0 - 0.4 0.9 0.9 خاورميانهجمع 
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... ادامه 2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)( : عرضه انرژي اوليه2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ نام كشورها
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

       آفريقا 

 0.1 3.9 4.4 1.4- 22.9 98.1 آفريقاي جنوبي 

 ◊ - 34.7 22.2- 41.2 - الجزاير 

 - - 4.2 5.9 4.9 - ليبي 

 1.2 - 44.8 13.6 24.3 0.4 مصر 

 0.1 - 1.0 12.0 ◊ 4.3 مراكش

 0.5 - 13.9 18.2 3.3 ◊ نيجريه 

 8.1 - 12.5 39.9 21.8 5.4 ساير 

 10.0 3.9 115.5 66.0 118.4 108.2  جمع آفريقا 

       آسيا و اقيانوسيه

 1.3 - 34.6 20.8 22.3 43.8 استراليا

 1.7 - 39.1 18.4 51.8 43.3 اندونزي 

 0.1 - 23.1 3.6 1.7 1.7 بنگالدش 

 3.2 1.3 25.1 13.3 13.9 5.2 پاكستان 

 0.6 - 36.9 13.7- 69.1 15.4 تايلند

 100.0 55.6 170.8 15.6- 560.5 1916.2 چين 

 0.6 8.3 15.5 3.0- 45.9 40.7 چين تايپه  

 2.2 - 4.2 1.1 5.8 1.2 زالندنو 

 6.8 4.7 101.7 11.2 165.5 114.4 ژاپن 

 - - 8.8 30.7- 48.1 0.4 سنگاپور 

 0.7 - 3.3 8.2 10.4 14.3 فيليپين 

 0.3 42.2 41.3 38.7- 148.5 81.5 كره جنوبي 

 1.1 - - 0.5 0.5 5.6 كره شمالي 

 1.7 - 35.8 1.2 29.5 18.8 مالزي

 5.5 - 9.5 12.7 9.8 27.6 ويتنام 

 11.8 9.9 47.0 42.7- 259.5 379.6 هند

 4.0 - 8.9 21.0 6.0 20.2 ساير 

 141.4 121.9 605.4 32.2- 1448.8 2729.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 - - 0.1 212.2 - - المللي هاي بين سوخت كشتي

 - - - 186.3 - - المللي بين  سوخت هواپيماهاي

 349.2 679.7 3035.0 92.4- 4482.6 3730.9 جهان كل 

 OECD  892.9 2113.1 -216.9 1421.6 512.2 121.5 كشورهاي

 OECD 2838.0 2369.5 -274.0 1613.3 167.4 227.8 كشورهاي غير

 30.1 218.9 382.7 97.4- 619.2 241.2 كشور اتحاديه اروپا 82

 ذخاير ايجاد شده. تغيير در  -المللي حامل سوخت + يا هاي بينكشتي -صادرات  -انرژي اوليه = توليد + واردات  ( عرضه1
 د.نباش مي 20/2كمتر از مقادير       گردد.ميليون تن معادل نفت خام نمي 8/381المللي هوايي و دريايي به ميزان ( شامل مصرف بخش حمل و نقل بين2
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 ... ادامه  2216كشورهاي مختلف جهان در سال  (1)عرضه انرژي اوليه :( 2-56جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
(2)برق

 جمع كل حرارت 

      آفريقا 

 140.5 - 0.5- 12.2 0.8 آفريقاي جنوبي 

 53.8 - ◊ ◊ ◊ الجزاير 

 15.1 - ◊ 0.2 ◊ ليبي 

 86.2 - 0.1- 1.8 0.2 مصر 

 19.5 - 0.4 1.4 0.3 مراكش

 150.0 - - 114.1 - نيجريه 

 353.0 0.1 0.5 260.6 3.8 ساير 

 817.8 0.1 0.4 390.2 5.1  جمع آفريقا 

      آسيا و اقيانوسيه

 129.8 - - 5.2 1.9 استراليا

 230.2 - - 57.5 18.3 اندونزي 

 39.6 - - 9.4 ◊ بنگالدش 

 95.7 - ◊ 33.7 0.1 پاكستان 

 138.5 - 1.6 28.2 0.3 تايلند

 2958.0 - 1.1- 113.0 58.6 چين 

 109.7 - - 1.5 0.3 چين تايپه  

 21.0 - - 1.5 5.1 زالندنو 

 425.6 - - 13.8 7.5 ژاپن 

 27.4 - - 0.7 ◊ سنگاپور 

 54.8 - - 8.3 9.7 فيليپين 

 282.4 0.1 - 6.4 0.9 كره جنوبي 

 8.8 - - 1.1 - كره شمالي 

 88.9 - 0.1- 1.9 ◊ مالزي

 81.0 - 0.2 15.7 ◊ ويتنام 

 862.4 - 0.1- 191.6 5.8 هند

 93.9 - 0.1 33.7 ◊ ساير 

 5647.6 0.1 0.7 523.3 108.7 جمع آسيا و اقيانوسيه 

 212.2 - - - - المللي هاي بين سوخت كشتي

 186.3 - - - - المللي بينسوخت هواپيماهاي  

 13761.5 1.8 0.1- 1349.3 225.6 جهان كل 

 OECD  116.9 312.9 -0.2 0.7 5274.8 كشورهاي

 OECD 108.7 1036.4 0.1 1.0 8088.2 كشورهاي غير

 1598.6 0.9 1.6 155.4 46.2 كشور اتحاديه اروپا 82

   .IEA, International Energy Agency,Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ: 

 ذخاير ايجاد شده. تغيير در  -يا + المللي حامل سوخت هاي بينكشتي -صادرات  -واردات + ( عرضه انرژي اوليه = توليد 1
 د.نباش مي 20/2كمتر از مقادير       گردد.ميليون تن معادل نفت خام نمي 8/381المللي هوايي و دريايي به ميزان ( شامل مصرف بخش حمل و نقل بين2
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          نمودار  )23-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم زغال سنگ در سبد عرضه 

انرژي اوليه در سال 2016

69.9

68.8

64.8

63.3

62.7

60.9

51.7

49.5

47.3

73.8
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 ين

كره شمالي

كوزوو

بوسني و هرزگوين

 ربستان

لهستان

هنگ كنگ

( در د )

          نمودار  )24-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم نفت خام و فرآورده هاي 

يه در سال 2016 نفتي در سبد عرضه انرژي اول

78.6

92.1
86.3

85.9

81.0

95.3

98.9
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سورينام

( در د )

          نمودار  )25-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم گازطبيعي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2016

87.5

87.1
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( در د )
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          نمودار  )26-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي هسته اي

 در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2016

43.0

33.4

23.6

23.2

22.7

22.5
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فن ند

( در د )

نمودار  )27-2( : ده كشور اول جهان داراي بيشترين سهم انرژي آبي

در سبد عرضه انرژي اوليه در سال 2016

92.8

49.6

45.1

29.7

25.6
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 2216و  2227هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-57جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

       كشورهاي منتخب آمريكاي شمالي

 12825.0 13636.0 2.4 3.0 6.7 7.8 اياالت متحده آمريكا

 14844.0 16757.0 2.7 3.1 7.7 8.4 كانادا 

 2295.0 2037.0 0.7 0.9 1.5 1.7 مكزيك

       كشورهاي منتخب آمريكاي مركزي و جنوبي

 3109.0 2438.0 0.7 0.7 2.0 1.9 آرژانتين 

 1434.0 931.0 0.7 0.6 0.9 0.8 اكوادور

 2504.0 2157.0 0.5 0.5 1.4 1.2 برزيل 

 1460.0 968.0 0.3 0.2 0.8 0.5 پرو 

 4182.0 3326.0 0.9 1.0 2.1 1.9 شيلي 

 1444.0 974.0 0.3 0.3 0.8 0.6 كلمبيا 

 2383.0 2971.0 0.9 1.1 1.8 2.1 ونزوئال

       اروپا و اورآسياكشورهاي منتخب 

 2215.0 2118.0 0.5 0.5 1.5 1.4 آذربايجان 

 6956.0 7343.0 1.2 1.3 3.8 4.1 آلمان 

 8258.0 8236.0 1.3 1.6 3.8 4.0 اتريش

 1628.0 1664.0 0.1 0.2 1.2 1.8 ازبكستان 

 5505.0 6053.0 1.1 1.5 2.6 3.2 اسپانيا 

 7155.0 6267.0 0.3 0.6 4.2 4.2 استوني 

 5226.0 5251.0 0.6 0.7 3.0 3.3 اسلواكي 

 5033.0 6103.0 0.9 1.1 2.7 3.4 انگلستان 

 3204.0 3529.0 0.3 0.3 2.1 3.0 اوكراين

 5081.0 5770.0 0.9 1.3 2.5 3.1 ايتاليا 

 5887.0 6217.0 1.4 1.8 3.0 3.4 ايرلند 

 7778.0 8614.0 2.0 2.1 5.0 5.3 بلژيك 

 4956.0 4524.0 0.6 0.6 2.6 2.7 بلغارستان 

 4873.0 4891.0 0.9 1.3 2.1 2.4 پرتغال 

 1507.0 2047.0 0.1 0.1 0.3 0.4 تاجيكستان 

 2903.0 2254.0 1.2 1.1 4.9 4.6 تركمنستان 
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 ... ادامه2216و  2227هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-57جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)عرضه سرانه انرژي 

(2)مصرف سرانه برق  
 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

 3114.0 2327.0 0.5 0.4 1.8 1.4 تركيه

 6461.0 6503.0 0.8 0.9 3.9 4.5 جمهوري چك 

 5882.0 6670.0 1.0 1.4 2.9 3.6 دانمارك 

 3546.0 3394.0 0.7 0.9 2.6 2.9 بالروس )روسيه سفيد( 

 6715.0 6286.0 1.2 0.9 5.1 4.7 روسيه

 2688.0 2530.0 0.4 0.5 1.6 1.9 روماني 

 13756.0 15258.0 1.2 1.4 5.0 5.5 ئد سو

 7481.0 8123.0 1.1 1.4 2.9 3.4 سوئيس 

 7148.0 7525.0 1.0 1.3 3.7 4.2 فرانسه 

 15468.0 17160.0 1.6 1.9 6.2 7.0 فنالند 

 1765.0 1456.0 0.3 0.2 0.6 0.6 قرقيزستان

 5620.0 4487.0 0.9 1.0 4.6 4.3 قزاقستان 

 4141.0 3662.0 0.7 0.6 2.6 2.5 لهستان 

 14274.0 16318.0 3.7 5.2 6.3 8.8 لوكزامبورگ 

 4051.0 3565.0 1.0 0.8 2.5 2.9 ليتواني

 4178.0 3976.0 0.7 0.7 2.6 2.7 مجارستان 

 23692.0 24856.0 1.6 2.1 5.2 5.9 نروژ

 6734.0 7159.0 1.7 2.0 4.4 4.9 هلند 

 5501.0 5702.0 1.1 1.4 2.1 2.7 يونان 

       خاورميانهكشورهاي منتخب 

 13045.0 11689.0 1.3 1.7 8.0 8.3 امارات متحده عربي 

 9818.0 6924.0 4.2 3.6 6.5 5.6 عربستان سعودي

 6998.0 4378.0 0.7 2.4 5.5 6.7 عمان 

 15477.0 15188.0 0.1 3.4 16.5 18.6 قطر

 15279.0 17100.0 4.4 6.6 8.8 10.5 كويت 

       آفريقا تخب كشورهاي من

 4031.0 4875.0 0.4 0.4 2.5 2.8 آفريقاي جنوبي 

 1479.0 891.0 0.5 0.4 1.3 1.1 الجزاير 

 4685.0 3796.0 1.7 1.8 2.4 2.7 ليبي 
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 ... ادامه2216و  2227هاي ( : سرانه عرضه انرژي، عرضه نفت و مصرف برق در جهان در سال2-57جدول )

 نام كشور
(1)عرضه سرانه نفت (1)رژي عرضه سرانه ان

(2)مصرف سرانه برق  
 

2227 2216 2227 2216 2227 2216 

 1783.0 1401.0 0.4 0.4 0.9 0.9 مصر

 897.0 716.0 0.3 0.3 0.6 0.5 مراكش

 141.0 133.0 0.1 0.1 0.8 0.8 نيجريه

       آسيا و اقيانوسيهكشورهاي منتخب 

 9911.0 10755.0 1.8 1.7 5.3 5.8 استراليا

 865.0 545.0 0.3 0.3 0.9 0.8 اندونزي 

 353.0 200.0 ◊ ◊ 0.2 0.2 بنگالدش 

 500.0 481.0 0.1 0.1 0.5 0.5 پاكستان 

 2869.0 2080.0 0.8 0.7 2.0 1.6 تايلند

 4279.0 2326.0 0.4 0.3 2.2 1.6 چين 

 10880.0 10179.0 1.8 2.0 4.7 4.8 چين تايپه  

 8474.0 9558.0 1.5 1.5 4.5 4.0 زالندنو 

 7974.0 8558.0 1.4 1.8 3.4 4.0 ژاپن 

 9041.0 8706.0 3.1 3.2 4.9 4.7 سنگاپور 

 799.0 582.0 0.2 0.2 0.5 0.4 فيليپين 

 10618.0 8462.0 2.1 1.9 5.5 4.6 كره جنوبي 

 562.0 749.0 ◊ ◊ 0.4 0.8 كره شمالي 

 4656.0 3285.0 1.0 1.0 2.9 2.7 مالزي

 1616.0 739.0 0.2 0.2 0.9 0.5 مويتنا

 918.0 543.0 0.2 0.1 0.7 0.5 هند 

 3110.0 2733.0 0.6 0.6 1.9 1.8 جهان كل 

 OECD  4.6 4.1 1.8 1.5 8386.0 8048.0 كشورهاي

 OECD 1.1 1.3 0.3 0.3 1475.0 2078.0 كشورهاي غير

 6007.0 6384.0 1.0 1.2 3.1 3.6 كشور اتحاديه اروپا 82

   .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                         مأخذ: 

                                       نفر( تن معادل نفت خام / 1
    نفر( كيلوواتساعت / 2 
  باشند. مي 20/2مقادير كمتر از 
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 2216( : تراز انرژي جهان در سال 2-55جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 349.2 679.7 3032.4 - 4473.3 3657.2 توليد 

 - - 915.5 1329.4 2379.3 795.2 واردات

 - - 932.5- 1414.6- 2354.6- 833.4- صادرات

 - - 19.6 7.2- 15.3- 111.9 تغيير در ذخاير ايجاد شده 

 349.2 679.7 3035.0 92.4- 4482.6 3730.9 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 262.1 233.0- 1.4- انتقاالت 

 - - 11.3- 14.4 11.3 28.6 اختالفات آماري 

 349.2- 672.1- 868.2- 178.6- 40.5- 1672.0- هاي متعارف برق  نيروگاه

 - 623.8 ◊ -18.0 -314.6 -7.6- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 61.7- 11.0- 0.8- 23.4- واحدهاي توليد حرارت 

 - - ◊ 0.1- - 207.7- كوره بلند  واحدهاي 

 - - 5.4 2.2- - 13.3- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

ساازي و  هاي كك ساازي  بريكات    كارخانه

 پتنت فيول  
-89.8 - -2.3 ◊ - - 

 - - - 4165.7 4246.8- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 35.4- 35.9 - واحدهاي پتروشيمي 

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخاناه 

 زغالسنگ
-12.1 15.2 - -16.5 - - 

 - - 13.0- 0.5- 10.8 0.3- تبديالت  ساير 

 - - 296.2- 208.0- 11.2- 75.3- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 18.7- 0.5- 8.7- 4.9- تلفات توزيع 

 - - 1440.3 3893.3 14.7 1035.5 كل مصرف نهايي 

 - - 537.8 299.7 6.7 827.0 بخش  نعت

 - - 101.9 2533.2 ◊ 0.1 بخش حمل و نقل

 - - 631.8 423.2 ◊ 152.8 ها :ساير بخش

 - - 431.2 209.3 - 72.7 خانگي -    

 - - 187.5 85.7 - 33.9 تجاري و عمومي -    

 - - 9.7 109.9 ◊ 16.1 (1)كشاورزي -    

 - - 3.4 18.3 ◊ 30.1  مصارف نامشخص -    

 - - 168.8 637.2 8.0 55.7 انرژي مصارف غير
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... ادامه 2216( : تراز انرژي جهان در سال 2-55جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
رمايي، انرژي زمين گ

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 13764.0 1.8 - 1344.9 225.6   توليد 

 5505.5 ◊ 62.1 23.9 - واردات

 5616.9- ◊ 62.3- 19.4- - صادرات

 108.9 - - 0.1- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 13761.5 1.8 0.1- 1349.3 225.6 كل عرضه انرژي اوليه

 27.7 - - - - انتقاالت 

 42.4 0.4- 1.1- 0.8 0.1 اختالفات آماري  

 2268.5- - 1811.0 121.0- 178.0- هاي متعارف برق  نيروگاه

 2.6 -60.6 336.0 239.3 -451.9- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 9.8- 101.9 0.2- 13.1- 1.6- واحدهاي توليد حرارت 

 207.8- - - ◊ - وره بلند  كواحدهاي 

 10.3- - - 0.3- - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  
- -0.1 - - -92.3 

 81.1- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.5 - - - - واحدهاي پتروشيمي 

گااازيبيعي و مااايع سااازي هاااي  كارخانااه

 زغالسنگ
- - - - -13.4 

 94.3- 0.7- - 90.5- - تبديالت  ساير 

 822.6- 36.5- 182.0- 13.5- - خودمصرفي بخش انرژي 

 224.8- 22.3- 169.7- 0.1- ◊ تلفات توزيع 

 9555.3 283.2 1793.9 1050.9 43.6 كل مصرف نهايي 

 2752.6 135.6 746.7 198.3 0.9 بخش  نعت
 2747.9 - 30.7 82.0 - بخش حمل و نقل

 3185.2 147.6 1016.5 770.6 42.7 ها :ساير بخش

 2061.2 99.2 488.4 728.6 31.6 خانگي -    

 775.7 37.0 395.5 28.3 7.9 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 2.1 9.9 53.4 3.3 204.3 

 144.1 8.2 79.2 3.8 1.1  مصارف نامشخص -    

 869.6 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 20/2كمتر از ادير قم                                                        گردد. ( بخش كشاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي1
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 2216در سال  OECDكشورهاي تراز انرژي  ( :2-59جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 گازطبيعي

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 121.5 512.2 1092.4 - 1094.0 820.5 توليد 

 - - 661.6 630.7 1442.5 380.4 واردات

 - - 349.4- 672.1- 421.6- 347.3- صادرات

 - - 0.1- 77.1- - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 - - - 99.1- - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 - - 17.1 0.8 1.7- 39.3 ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 121.5 512.2 1421.6 216.9- 2113.1 892.9 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 110.5 96.0- - انتقاالت 

 - - 0.4- 17.8 1.9- 2.0 اختالفات آماري  

 121.5- 505.2- 424.0- 41.4- 2.4- 629.4- هاي متعارف برق  نيروگاه

 - 74.8 - -11.9 -109.3 -7.1- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 - - 8.4- 1.1- - 3.8- واحدهاي توليد حرارت 

 - - ◊ 0.1- - 52.6- كوره بلند  واحدهاي 

 - - 3.2 1.9- - 2.2- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  
-11.3 - -0.9 ◊ - - 

 - - - 2018.0 2048.9- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 32.2- 32.1 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  كارخاناه 

 زغالسنگ 

-1.2 0.7 - - - - 

 - - 9.3- ◊ 9.2 0.2- ساير تبديالت  

 - - 135.7- 108.4- 0.1- 15.5- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 1.7- 0.05- - 1.3- تلفات توزيع 

 - - 735.9 1731.4 5.8 102.6 كل مصرف نهايي 

 - - 264.3 89.1 ◊ 81.5 بخش  نعت

 - - 26.1 1146.5 - ◊ بخش حمل و نقل

 - - 407.9 175.8 - 18.2 ها :ساير بخش

 - - 250.9 73.82 - 11.9 خانگي -    

 - - 150.3 51.1 - 5.2 تجاري و عمومي -    

 - - 5.8 47.5 - 1.1 (1)كشاورزي -    

 - - 1.0 3.3 - ◊  مصارف نامشخص -    

 - - 37.6 320.0 5.8 2.9 انرژي مصارف غير
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 ... ادامه 2216در سال  OECDكشورهاي ( : تراز انرژي 2-59جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 خورشيدي و ساير

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 4063.5 0.7 - 305.3 116.9  توليد 

 3177.9 ◊ 40.9 21.8 - واردات

 1845.7- ◊ 41.1- 14.1- - صادرات

 77.2- - - - - وخت المللي حامل سهاي بينكشتي

 99.1- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 55.3 - - 0.2- - ذخاير ايجاد شده تغيير در 

 5274.8 0.7 0.2- 312.9 116.9  كل عرضه انرژي اوليه

 14.4 - - - - انتقاالت 

 19.0 0.4- 1.4 0.5 0.1 اختالفات آماري 

 1033.5- - 844.2 50.8- 103.1- ي متعارف برق  هانيروگاه

 2.6 -47.8 96.568 57.2 -99.6- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 4.5- 18.3 0.4- 7.7- 1.5- واحدهاي توليد حرارت 

 52.7- - - - - واحدهاي كوره بلند  

 1.1- - - 0.3- - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

ساازي و   هااي كاك ساازي  بريكات     كارخانه

 پتنت فيول  

- -0.1 - - -12.4 

 30.9- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.1- - - - - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 
- - - - -0.5 

 1.2- 0.7- - 0.2- - ساير تبديالت  

 335.7- 8.6- 66.4- 1.0- - خودمصرفي بخش انرژي 

 67.1- 6.6- 57.3- 0.1- ◊ تلفات توزيع 

 3668.9 59.9 817.9 205.6 9.8 كل مصرف نهايي 

 795.1 25.0 260.6 74.2 0.5 بخش  نعت
 1237.8 - 9.8 55.4 - بخش حمل و نقل

 1269.7 34.9 547.5 76.1 9.3  ها :ساير بخش

 682.6 22.8 254.4 63.2 5.7 خانگي -    

 489.9 11.7 260.4 8.6 2.7 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 0.9 3.2 12.7 0.3 71.5 

 25.7 0.2 20.0 1.1 0.1  مصارف نامشخص -    

 366.3 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 20/2كمتر از مقادير                                                         گردد. ( بخش كشاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي1
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 2216در سال  OECD( : تراز انرژي كشورهاي غير 2-92جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 نفت خام زغالسنگ شرح
هاي  فرآورده

 نفتي
 ازطبيعيگ

انرژي 

 ايهسته
 انرژي آبي

 227.8 167.4 1940.1 - 3379.3 2836.7  توليد 

 - - 254.0 698.7 936.8 414.8 واردات

 - - 583.1- 742.5- 1933.0- 486.1- صادرات

 - - - 135.0- - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 - - - 87.2- - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 - - 2.4 8.0- 13.6- 72.6 ذخاير ايجاد شده ير در تغي

 227.8 167.4 1613.3 274.0- 2369.5 2838.0 كل عرضه انرژي اوليه

 - - - 151.6 137.0- 1.4- انتقاالت 

 - - 10.9- 3.4- 13.2 26.6 اختالفات آماري 

 227.8- 166.9- 444.2- 137.2- 38.1- 1042.6- ي متعارف برق  هانيروگاه

 - 549.1 ◊ -6.1 -205.3 -0.5- (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت روگاهني

 - - 53.4- 9.9- 0.8- 19.6- واحدهاي توليد حرارت 

 - - - - - 155.1- واحدهاي كوره بلند  

 - - 2.2 0.3- - 11.1- هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

   پتنت فيول
-78.5 - -1.4 - - - 

 - - - 2147.7 2197.9- - هاي نفتپااليشگاه

 - - - 3.1- 3.8 - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و  كارخاناه 

 زغالسنگ 
-10.9 14.5 - -16.5 - - 

 - - 3.7- 0.5- 1.6 0.1- ساير تبديالت  

 - - 160.5- 99.6- 11.1- 59.8- خودمصرفي بخش انرژي 

 - - 17.0- 0.4- 8.7- 3.6- فات توزيع تل

 - - 704.3 1763.4 8.9 932.9 كل مصرف نهايي 

 - - 273.5 210.6 6.6 745.5 بخش  نعت

 - - 75.7 988.2 ◊ 0.1 بخش حمل و نقل

 - - 223.9 247.4 ◊ 134.6 ها :ساير بخش

 - - 180.4 135.5 - 60.9 خانگي -    

 - - 37.2 34.6 - 28.7 تجاري و عمومي -    

(1)كشاورزي -    
 15.0 ◊ 62.4 3.9 - - 

 - - 2.5 15.0 ◊ 30.0  مصارف نامشخص -    

 - - 131.2 317.2 2.2 52.8 انرژي مصارف غير
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 ... ادامه 2216در سال  OECD ي غيركشورها( : تراز انرژي 2-92جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 شرح
انرژي زمين گرمايي، 

 و سايرخورشيدي 

هاي زيستي و  سوخت

 پسماندها
 كل جمع حرارت برق

 9700.5 1.0 - 1039.5 108.7 توليد 

 2327.6 - 21.2 2.1 - واردات

 3771.2- - 21.1- 5.4- - صادرات

 135.0- - - - - المللي حامل سوخت هاي بينكشتي

 87.2- - - - - المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين

 53.6 - - 0.1 - جاد شده ذخاير ايتغيير در 

 8088.2 1.0 0.1 1036.4 108.7 كل عرضه انرژي اوليه

 13.3 - - - - انتقاالت 

 23.4 0.1 2.5- 0.3 - اختالفات آماري 

 1235.0- - 966.8 70.2- 74.8- ي متعارف برق  هانيروگاه

 12.8 239.4 182.1 -352.2- - (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه

 5.3- 83.6 0.2 5.5- ◊ واحدهاي توليد حرارت 

 155.1- - - ◊ - كوره بلند  واحدهاي 

 9.2- - - ◊ - هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  
- ◊ - - -79.9 

 50.2- - - - - هاي نفتپااليشگاه

 0.6 - - - - واحدهاي پتروشيمي 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 
- - - - -12.9 

 93.1- - - 90.3- - ساير تبديالت  

 486.9- 27.9- 115.6- 12.5- - خودمصرفي بخش انرژي 

 157.7- 15.7- 112.3- 0.1- ◊ تلفات توزيع 

 5487.9 223.3 976.0 845.3 33.8 كل مصرف نهايي 

 1957.5 110.6 486.1 124.2 0.5  بخش  نعت
 1111.6 - 21.0 26.6 - بخش حمل و نقل

 1915.5 112.7 469.0 694.5 33.4 ها :ساير بخش

 1378.6 76.4 234.1 665.5 26.0 خانگي -    

 285.8 25.3 135.1 19.7 5.2 تجاري و عمومي -    

 132.8 3.0 40.6 6.7 1.2 (1)كشاورزي -    

 118.4 8.0 59.2 2.8 1.0  مصارف نامشخص -    

 503.3 - - - - انرژي مصارف غير

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 د.نباش مي 20/2كمتر از مقادير                                                            گردد. ( بخش كشاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي1
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  2216( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-91جدول ) 
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آمريكاي شمالي آمريكاي مركزي و جنوبي اروپا و اورآسيا
 شرح

 آمريكا كانادا ونزوئ  آلمان اسپانيا

 توليد  1915.7 475.7 168.4 115.9 34.1

 واردات 595.9 88.1 1.4 256.7 125.2

 صادرات 330.8- 284.3- 112.5- 51.8- 30.7-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 16.8- 0.4- 0.7- 2.8- 7.5-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 24.6- 0.6- 0.5- 8.7- 4.1-

 شده ذخاير ايجاد تغيير در  27.3 1.7 ◊ 0.8 2.8

 كل عرضه انرژي اوليه 2166.6 280.1 56.2 310.1 119.9

 انتقاالت  2.7 3.8 0.4 0.8 0.2

 اختالفات آماري  2.2 5.2 1.3- 1.5 1.0

 هاي متعارف برق  نيروگاه 469.1- 37.9- 8.7- 53.2- 22.8-

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه 16.8- 1.2- - 8.6- 1.2-

 واحدهاي توليد حرارت  - 0.1- - 1.0- -

 كوره بلند  واحدهاي  3.7- 0.8- - 5.6- 0.8-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع 0.8- - - - -

0.2 -1.3 - ◊ -2.8 

هااي كاك ساازي  بريكات ساازي و       كارخانه

 پتنت فيول  

 هاي نفتپااليشگاه 16.7- 2.6- 1.2- 1.6- 1.6-

 وشيمي واحدهاي پتر - - - 0.2- ◊

- - - - - 

هاااي مااايع سااازي گااازيبيعي و   كارخانااه

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   0.6 0.6- ◊ - 0.1-

 خودمصرفي بخش انرژي  125.5- 49.0- 9.5- 12.8- 9.8-

 تلفات توزيع  21.7- 5.6- 3.2- 4.2- 2.6-

 كل مصرف نهايي  1515.0 191.4 32.7 223.9 82.3

 خش  نعتب 264.0 41.9 12.5 55.6 18.2

 بخش حمل و نقل 621.8 61.1 13.6 56.9 30.6

 ها :ساير بخش 492.9 64.6 5.8 90.0 28.5

 خانگي -     247.3 32.1 3.7 56.0 15.1

 تجاري و عمومي -     209.0 24.8 2.1 34.0 10.6

(1) كشاورزي -     20.3 6.8 ◊ - 2.6
 

 مصارف نامشخص  -     16.3 0.9 - 0.1 0.2

 انرژي مصارف غير 136.5 23.8 0.8 21.5 4.9
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 ... ادامه  2216( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-91جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 اروپا و اورآسيا
 شرح

 ايتاليا تركيه تركمنستان فرانسه نروژ

 توليد  33.8 36.1 77.0 131.6 208.0

 واردات 152.4 113.0 ◊ 147.8 8.4

 صادرات 31.1- 7.3- 49.0- 29.6- 188.2-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 2.2- 0.9- - 1.5- 0.1-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 3.3- 3.4- 0.5- 5.9- 0.5-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  1.5 0.8- - 1.8 0.3-

 كل عرضه انرژي اوليه 151.0 136.7 27.6 244.3 27.2

 انتقاالت  - 0.1 0.1 0.2 0.6

 اختالفات آماري  1.2 1.2- - 1.6- 0.3-

 هاي متعارف برق  نيروگاه 15.4- 23.7- - 75.0- ◊

 (CHP)هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه 9.2- 0.6- 6.7- 1.5- 0.2-

 واحدهاي توليد حرارت  ◊ - - 0.4- 0.1-

 كوره بلند  واحدهاي  1.0- 1.9- - 1.7- 0.1-

 هاي صنعتي   آوري شده از كوره گاز جمع - - - - -

 هاي كك سازي  بريكت سازي و پتنت فيول   كارخانه 0.2- 0.6- - 0.3- -

 هاي نفتپااليشگاه 0.5 1.4- 0.2- 0.6- 0.1-

 واحدهاي پتروشيمي  0.1- ◊ - 0.1- ◊

 هاي مايع سازي گازيبيعي و زغالسنگ  كارخانه - - - - -

 ساير تبديالت   ◊ 0.3- - - -

 خودمصرفي بخش انرژي  6.9- 6.3- 2.6- 6.7- 5.7-

 تلفات توزيع  1.9- 3.1- 0.3- 4.5- 0.9-

   كل مصرف نهايي 117.9 97.9 18.0 152.2 20.6

 بخش  نعت 25.1 26.6 1.4 26.8 5.9

 بخش حمل و نقل 35.8 26.5 4.3 43.8 4.8

 ها :ساير بخش 50.7 36.9 12.2 68.2 7.6

 خانگي -     32.2 20.7 0.4 39.8 4.3

 تجاري و عمومي -     15.4 12.4 7.2 23.2 2.9

 (1) كشاورزي -     2.9 3.8 0.3 4.5 0.4

   مصارف نامشخص -     0.2 - 4.3 0.6 0.1

 انرژي مصارف غير 6.3 7.9 - 13.4 2.3
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 ادامه...  2216( : تراز انرژي برخي از كشورهاي جهان در سال 2-91جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 خاورميانه آفريقا

 شرح
 ال زاير مصر

آفريقاي 

 جنوبي 

امارات 

 مت ده عربي

عربستان 

 سعودي
 كويت

 توليد  174.5 670.6 236.7 162.9 153.3 67.6

 واردات 4.1 28.9 37.3 34.6 4.0 35.3

 صادرات 141.4- 475.8- 174.1- 52.8- 102.9- 16.0-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.1- 3.3- 16.1- 3.5- 0.2- 0.2-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 1.0- 2.9- 8.8- 1.0- 0.5- 0.6-

 ذخاير ايجاد شده تغيير در  0.7 7.1- 0.7- 0.1 0.1 -

 كل عرضه انرژي اوليه 35.8 210.4 74.3 140.5 53.8 86.2

 انتقاالت  1.0 2.9 1.5 0.4 0.6 0.2

 اختالفات آماري  1.7 4.2 3.8 1.1- 0.7 2.4-

 ي متعارف برق  هانيروگاه 9.3- 61.7- 25.2- 42.8- 9.2- 19.0-

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

 واحدهاي توليد حرارت  - - - - - -

 واحدهاي كوره بلند   - - - 0.7- - 0.2-

 هاي صنعتي   وري شده از كورهآ گاز جمع - - - 4.0- - ◊

◊ - -0.7 - - - 
هاي كك ساازي  بريكات ساازي و     كارخانه

 پتنت فيول  

 هاي نفتپااليشگاه 2.1- 0.9- 0.8 0.1 0.7- 0.3

 واحدهاي پتروشيمي  - - - - - -

- - -2.7 - - - 
هااي مااايع ساازي گااازيبيعي و    كارخاناه 

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   - - - 3.2- - -

 خودمصرفي بخش انرژي  7.3- 12.9- 1.7- 14.0- 5.4- 5.0-

 تلفات توزيع  0.7- 2.4- 0.8- 1.8- 1.9- 2.0-

  كل مصرف نهايي 19.2 139.6 52.6 70.0 37.8 58.1

 بخش  نعت 7.3 42.3 28.4 25.5 6.0 13.5

 بخش حمل و نقل 4.8 45.8 11.7 18.8 15.1 18.7

 ها :بخش ساير 4.3 22.7 8.9 21.7 12.7 19.8

 خانگي -     3.0 14.1 3.8 14.5 10.3 13.8

 تجاري و عمومي -     1.3 8.6 3.4 4.2 - 3.4

 (1)كشاورزي -     - - - 2.0 0.2 1.6

  مصارف نامشخص -     - ◊ 1.7 1.1 2.2 0.9

 انرژي مصارف غير 2.9 28.7 3.5 4.0 4.0 6.1
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 ... ادامه 2216جهان در سال ( : تراز انرژي برخي از كشورهاي 2-91جدول )
 )ميليون تن معادل نفت خام(

 آسيا و اقيانوسيه
 شرح

 هند مالزي جنوبيكره  ژاپن  ين اندونزي استراليا

 توليد  557.5 97.7 51.4 35.4 2360.5 434.3 390.5

 واردات 384.4 50.2 310.8 418.9 632.5 51.8 48.9

 صادرات 69.8- 57.4- 64.3- 19.2- 73.2- 255.2- 308.6-

 المللي حامل سوخت هاي بينكشتي 1.5- 0.3- 10.6- 4.5- 9.7- 0.2- 0.6-

 المللي حامل سوخت هواپيماهاي بين 5.2- 2.4- 4.9- 6.7- 8.6- 0.9- 4.1-

 ذخاير ايجاد شدهتغيير در  3.0- 1.1 0.1- 1.8 56.5 0.3 3.7

 ل انرژي اوليهعرضه ك 862.4 88.9 282.4 425.6 2958.0 230.2 129.8

 انتقاالت  0.2 0.1 ◊ 0.1- 0.6 0.2 3.5

 اختالفات آماري  19.5- 0.7 2.7 6.9 39.5 1.4 2.5

 هاي متعارف برق  نيروگاه 201.6- 20.4- 67.5- 98.7- 408.0- 50.9- 32.8-

-2.1 - -232.8 - -5.9 - - 
هاي توليد همزمان برق و حرارت نيروگاه
(CHP) 

 واحدهاي توليد حرارت  - - 0.3- 0.1 2.0- - -

 كوره بلند  واحدهاي  13.4- - 8.8- 18.1- 104.5- - 0.6-

- - -5.2 0.3 -0.1 - ◊ 
هاااي  آوري شااده از كااوره  گاااز جمااع 

 صنعتي  

-0.2 ◊ -58.7 -2.2 -3.7 - -4.3 
هاي كك سازي  بريكات ساازي    كارخانه

 و پتنت فيول 

 هاي نفتپااليشگاه 0.5 2.6- 4.9- 2.9 14.1- 2.0- ◊

 واحدهاي پتروشيمي  - - 0.3 0.2- - - -

- - -2.3 - - -0.6 - 
هاي مايع سازي گاازيبيعي و   كارخانه

 زغالسنگ 

 ساير تبديالت   4.1- 0.5- - ◊ - 0.8- ◊

 خودمصرفي بخش انرژي  25.5- 7.1- 13.9- 18.5- 171.3- 11.0- 17.7-

 وزيعتلفات ت 22.4- 2.6- 1.7- 3.9- 29.9- 2.2- 1.2-

 كل مصرف نهايي  572.3 56.0 178.7 294.1 1969.4 164.7 81.3

 بخش  نعت 192.6 16.3 47.8 81.6 994.0 38.8 22.8

 بخش حمل و نقل 90.0 21.6 34.9 71.6 296.7 47.3 32.9

 ها :ساير بخش 243.5 9.3 46.0 103.7 516.5 71.3 20.9

 انگيخ -     177.9 4.1 20.7 44.3 324.6 63.2 10.5

 تجاري و عمومي -     23.9 4.8 21.6 53.6 82.1 5.8 7.9

 (1)كشاورزي -     27.0 0.4 2.7 4.8 42.9 2.2 2.5

  مصارف نامشخص -     14.6 - 1.0 1.1 66.9 0.2 -

 انرژي مصارف غير 46.3 8.7 50.0 37.2 162.3 7.4 4.6

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services,www.iea.org                                                           مأخذ:

 باشند. مي 20/2مقادير كمتر از                                گردد.                            ( بخش كشاورزي شامل جنگلداري و شيالت نيز مي1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 4CH  ،O2N  ،2CO ،HFC  ،PFC  ،6SF)اي ميزان انتشار گازهاي گلخانه  -

 اي در بخش انرژي ميزان انتشار گازهاي گلخانه  -

 در جهان به تفکيک نوع سوخت دي اکسيد کربن انتشار   -

 ها در جهان به تفکيک بخش سوختاحتراق ناشي از دي اکسيد کربن انتشار   -

 هان در جها دي اکسيد کربن به تفکيک بخشانتشار سرانه   -

 توليد برق و حرارت در جهان به تفکيک نوع سوخت در بخش دي اکسيد کربن انتشار   -

 دي اکسيد کربن در جهان انتشار هاي اقتصادي مربوط به برخي شاخص  -

 در بخش انرژي هاي زیست محيطي مالياتانواع   -

 
 زیست محيطجداول  -7-11-2
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 (1) 9215ل در ساكشورهای مختلف ای میزان انتشار گازهای گلخانه( : 9-29دول )ج
 (دي اکسيد کربنمعادل )ميليون تن 

9CO (9) 4CH (3) O9N (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

        آمريكای شمالی

 6336.0 41.2 6.5 257.9 284.5 659.8 5086.1 اياالت متحده آمريكا 

 829.0 4.1 2.5 17.4 62.3 173.7 569.1 کانادا 

 744.3 0.5 0.1 11.2 110.9 133.9 487.7 مكزيک 

 7909.3 45.8 9.1 286.5 457.7 967.4 6142.9  جمع آمريكای شمالی

        آمريكای مركزی و جنوبی 

 380.7 0.4 - 0.4 54.2 121.6 204.0 آرژانتین 

 70.1 - - 0.1 4.9 23.3 41.8 اکوادور 

 1233.2 1.5 1.9 3.2 196.1 529.3 501.3 برزيل 

 88.4 - - 0.5 7.0 26.8 54.1 پرو 

 118.0 - - - 8.1 23.1 86.7 شیلی 

 170.8 0.1 - - 18.4 68.0 84.3 کلمبیا 

 254.3 - - - 2.9 85.1 166.3 ونزوئال 

 467.7 0.3 0.1 3.1 70.8 175.6 218.3 ساير 

 2783.2 2.3 2.0 7.3 362.4 1052.8 1356.8 يكای مركزی و جنوبی جمع  آمر

        اروپا و اورآسیا 

 54.4 - 0.1 0.1 2.7 19.2 32.4 آذربايجان

 911.4 7.0 0.9 21.9 43.2 67.5 770.9 آلمان 

 84.3 0.2 0.2 2.9 3.8 9.8 67.5 اتريش 

 166.0 - - 1.0 12.6 55.3 97.1 ازبكستان

 344.7 1.0 1.0 10.3 24.1 42.9 265.5 اسپانیا 

 20.3 - - 0.1 0.8 2.9 16.5 استونی

 44.0 - - 0.5 3.3 5.9 34.2 اسلواکی 

 510.9 0.5 0.4 13.8 25.8 60.5 409.8 انگلستان 

 302.0 0.5 0.2 0.4 22.3 60.6 218.1 اوکراين

 421.3 1.1 0.4 14.0 16.9 40.9 348.0 ايتالیا 

 64.1 0.1 0.1 1.4 6.6 18.1 37.9 ايرلند 

 128.5 0.1 - 2.9 8.5 17.0 99.9 بلژيک 

 60.5 - - 0.6 2.9 8.6 48.4 بلغارستان 

 69.2 0.1 - 1.0 3.7 13.2 51.1 پرتغال 

 13.7 - 0.1 - 1.7 6.9 5.0 تاجیكستان 

 123.5 - - 0.1 5.1 43.5 74.8 ترکمنستان

 525.9 2.0 0.2 4.7 48.7 103.2 367.2 ترکیه 

 127.1 - - 1.7 5.9 12.6 106.9 مهوری چک ج

 50.0 - - 1.9 5.6 8.9 33.5 دانمارک 

mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
mailto:+@sum(M8:M10)
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 ... ادامه (1) 9215ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه9-29جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل )ميليون تن 

9CO (9) 4CH (3) O9N (4) نام كشور 
 

 صنعتی فرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

 107.3 - - 0.7 25.1 19.8 61.7 بالروس )روسیه سفید( 

 2239.0 9.1 10.2 33.5 87.6 456.0 1642.5 روسیه 

 107.9 - 0.2 0.7 10.6 20.2 76.3 رومانی 

 65.3 0.1 0.3 1.8 9.0 11.9 42.2 سوئد 

 54.6 0.5 0.1 2.5 2.2 9.4 39.9 سوئیس 

 453.3 1.8 0.5 20.3 47.3 65.8 317.6 فرانسه 

 68.3 0.1 - 1.2 6.7 15.6 44.8 فنالند 

 18.2 - - - 1.6 6.0 10.5 قرقیزستان 

 352.3 - - 0.6 14.6 88.5 248.7 قزاقستان

 402.1 0.3 0.3 2.8 30.9 66.2 301.6 لهستان 

 10.3 - - 0.2 0.3 0.6 9.3 لوکزامبورگ

 23.8 - - 1.1 5.6 4.2 12.9 لیتوانی

 64.2 - - 1.9 5.8 9.2 47.2 مجارستان 

 69.3 0.2 1.6 0.5 3.6 20.0 43.5 نروژ 

 201.8 0.2 0.2 4.7 11.9 22.9 161.9 هلند 

 99.2 0.1 0.1 1.2 5.5 22.8 69.5 يونان 

 231.4 - 0.2 11.3 14.4 39.1 166.4 ساير 

 8590.1 24.9 17.3 164.5 526.7 1475.6 6381.1 اروپا و اورآسیا جمع 

        خاورمیانه

 234.2 1.0 0.1 - 2.4 34.6 196.2 امارات متحده عربی

 704.0 2.5 - 0.3 8.2 90.7 602.3 عربستان سعودی

 101.9 - - 0.3 1.2 24.7 75.7 عمان 

 167.0 - - - 0.6 71.7 94.8 قطر

 120.3 0.5 - 0.9 0.8 25.5 92.5 کويت 

 1329.3 3.7 0.2 2.2 48.5 291.7 983.1 ساير 

 2656.7 7.7 0.3 3.7 61.7 538.9 2044.6 ور میانه خاجمع 

        آفريقا

 559.0 1.8 0.2 0.8 21.5 81.3 453.5 آفريقای جنوبی 

 241.7 0.4 - 0.3 8.8 73.8 158.4 الجزاير 

 69.3 0.4 - - 1.3 15.7 51.9 لیبی 

 322.9 1.4 0.5 0.5 25.1 59.1 236.3 مصر

 83.3 - - - 6.8 15.0 61.5 مراکش

 322.0 0.4 - 0.6 32.7 183.6 104.6 نیجريه 

 1550.6 - 0.2 0.2 361.2 921.2 267.8 ساير 

 3148.7 4.4 0.9 2.5 457.2 1349.8 1333.9 آفريقا جمع 
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 ... ادامه (1)  9215ای كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه9-29جدول )
 دي اکسيد کربن(معادل تن  )ميليون

9CO (9) 4CH (3) O9N (4) نام كشور 
 

 صنعتیفرآيندهای 
 جمع

HFC PFC 6SF 

        آسیا و اقیانوسیه 

 624.7 0.6 0.4 9.6 69.7 142.6 401.9 استرالیا 

 946.8 1.1 - - 103.9 351.8 489.9 اندونزی 

 220.7 - - - 19.4 122.0 79.3 بنگالدش 

 412.8 1.0 - - 47.8 193.3 170.7 ن پاکستا

 405.2 1.3 - - 23.0 108.8 272.0 تايلند

 13000.3 53.8 3.8 199.1 512.9 1648.3 10582.3 چین 

 290.7 4.8 1.7 0.1 4.9 10.3 268.9 چین تايپه 

 83.6 0.1 0.1 1.1 12.9 34.7 34.7 زالندنو 

 1347.9 3.9 5.7 42.6 22.3 45.0 1228.3 ژاپن 

 57.8 0.4 0.4 2.2 1.7 2.8 50.3 نگاپور س

 201.1 0.4 - - 15.3 70.8 114.5 فیلیپین 

 694.2 6.6 1.4 3.3 12.5 35.8 634.7 کره جنوبی 

 56.7 - - 4.4 2.8 23.3 26.2 کره شمالی 

 315.0 0.8 0.2 0.1 13.7 51.4 248.9 مالزی 

 336.8 - - - 22.7 114.1 200.0 ويتنام 

 3288.9 5.5 0.7 17.7 252.1 768.5 2244.4 هند 

 461.3 0.1 - 0.5 53.2 234.7 172.8 ساير

 22744.5 80.4 14.4 280.7 1190.8 3958.2 17219.8 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 695.2 - - - 25.1 12.4 657.7 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 536.9 - - - 7.4 0.1 529.4 المللی دريايی حمل و نقل بین

 49064.8 165.5 43.8 745.4 3089.3 9355.0 35665.9 جهان  جمع

 OECD  12308.9 1912.0 908.0 461.6 23.0 72.9 15686.6 کشورهای

 OECD 22169.9 7430.4 2148.8 283.8 20.7 92.5 32146.2کشورهای غیر 

 4399.0 12.6 4.7 111.7 289.7 559.9 3420.4 کشور اتحاديه اروپا 82

I  (5)میمه کشورهای عضو ض
 13117.1 2285.2 931.3 482.7 32.1 74.8 16923.2 

 I  21361.7 7057.2 2125.5 262.7 11.7 90.7 30909.5کشورهای غیر عضو ضمیمه 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:

 به روز شده است.  1018المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 1015( ارقام سال 1
 .( شامل انتشار ناشي از احتراق انواع سوخت، انتشار فرار، فرآيندهاي صنعتي و ساير منابع 1
 .( شامل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، ضايعات و ساير منابع 3
 .شامل انتشار بخش انرژي، كشاورزي، فرآيندهاي صنعتي و ساير منابع ( 4
و كشورهاي  اكشور مركزي و شرق اروپ 14و  OECD  ،EECكنوانسيون تغيير آب و هوا، مشتمل بر كشورهاي  I: كشورهاي عضو ضميمه  Iضميمه ( 5

                                                   . (EITS)داراي اقتصاد در حال گذارتازه استقالل يافته شوروي سابق 
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 (1) 9215در سال كشورهای مختلف بخش انرژی  ایگلخانهمیزان انتشار گازهای ( : 9-23جدول )
  (دي اکسيد کربن معادل  ميليون تن)

   4CH (3 )  O9N (3 ) )سوخت(    9CO (9) نام كشور

    آمريكای شمالی

 60.5 289.7 4919.6 اياالت متحده آمريكا 

 6.5 83.6 541.8 کانادا 

 3.6 38.5 442.4 مكزيک 

 70.6 411.8 5903.8  جمع آمريكای شمالی

    آمريكای مركزی و جنوبی 

 1.6 22.0 190.4 آرژانتین 

 0.2 10.0 36.8 اکوادور 

 8.1 41.1 451.5 برزيل

 0.3 7.4 48.8 پرو 

 0.5 3.3 81.2 شیلی 

 0.8 16.4 78.3 کلمبیا 

 0.2 44.3 140.5 ونزوئال 

 2.9 33.7 191.2 ساير 

 14.6 178.2 1218.7 مركزی و جنوبی جمع آمريكای 

    اروپا و اورآسیا 

 0.2 10.1 30.8 آذربايجان

 4.7 13.7 729.7 آلمان 

 0.7 2.4 62.5 اتريش 

 0.3 24.6 88.6 ازبكستان

 2.0 2.8 247.1 اسپانیا 

 0.2 0.4 15.1 استونی

 0.3 1.1 29.4 اسلواکی 

 2.1 7.9 393.5 انگلستان 

 1.2 35.4 187.6 اوکراين

 2.6 6.5 329.7 ايتالیا 

 0.2 2.1 35.4 ايرلند

 0.6 6.7 92.7 بلژيک 

 0.3 1.4 43.7 بلغارستان 

 0.4 0.9 47.0 پرتغال 

 - 0.5 4.2 تاجیكستان 

 0.1 33.0 69.1 ترکمنستان

 3.3 12.1 319.0 ترکیه 
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  ... ادامه  (1)9215ای بخش انرژی كشورهای مختلف در سال ( : میزان انتشار گازهای گلخانه9-23جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   4CH (3 )  O9N (3 ) )سوخت(   9CO (9) نام كشور

 1.4 3.3 99.7 جمهوری چک 

 0.5 1.2 32.0 دانمارک 

 0.5 0.8 52.7 بالروس )روسیه سفید( 

 6.3 275.0 1466.3 روسیه

 0.5 5.8 69.5 رومانی 

 1.0 1.1 37.1 سوئد 

 0.3 0.7 37.3 سوئیس 

 3.1 6.5 292.2 فرانسه 

 1.9 6.1 42.4 فنالند 

 - 0.3 9.9 قرقیزستان 

 1.1 65.8 225.1 قزاقستان

 3.5 34.8 282.7 لهستان 

 0.1 0.1 8.8 لوکزامبورگ

 0.1 0.7 10.6 لیتوانی

 0.3 2.2 42.7 ارستان مج

 0.3 15.4 36.1 نروژ 

 0.7 5.2 156.1 هلند 

 0.5 14.7 64.5 يونان 

 0.9 9.0 151.6 ساير 

 42.2 610.4 5842.2 اروپا و اورآسیا جمع 

    خاورمیانه 

 0.3 29.2 186.6 امارات متحده عربی 

 1.2 71.3 531.6 عربستان سعودی 

 0.1 21.5 63.6 عمان 

 0.1 69.2 77.6 قطر

 0.2 23.2 90.6 کويت 

 4.5 197.9 862.2 ساير 

 6.4 412.3 1812.2 خاورمیانه جمع 

    آفريقا 

 2.9 38.7 410.1 آفريقای جنوبی 

 0.3 57.6 130.4 الجزاير

 0.2 12.1 41.9 لیبی 

 1.3 28.2 199.6 مصر 
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  ... ادامه  (1)9215رهای مختلف در سال ای بخش انرژی كشو( : میزان انتشار گازهای گلخانه9-23جدول )
  دي اکسيد کربن( معادل  )ميليون تن

   4CH (3 )  O9N (3 ) )سوخت(   9CO (9) نام كشور

 0.4 0.4 55.4 مراکش

 5.3 107.2 82.7 نیجريه 

 11.4 189.4 220.9 ساير 

 21.8 433.4 1141.0 آفريقا جمع 

    آسیا و اقیانوسیه 

 3.7 30.4 379.3 استرالیا 

 5.4 128.1 454.6 اندونزی 

 0.9 11.0 70.9 بنگالدش 

 2.1 23.0 150.8 پاکستان 

 5.2 27.2 248.1 تايلند 

 66.9 759.5 9102.7 چین

 1.3 1.1 250.7 چین تايپه 

 0.3 1.3 31.2 زالندنو 

 7.0 4.5 1152.6 ژاپن 

 0.1 0.5 44.2 سنگاپور 

 0.7 9.9 103.9 فیلیپین 

 3.6 4.5 582.0 نوبی کره ج

 0.3 12.3 22.5 کره شمالی 

 1.4 36.9 220.4 مالزی 

 1.5 26.7 168.7 ويتنام 

 25.0 108.2 2026.1 هند 

 2.4 33.4 155.7 ساير 

 127.8 1218.5 15164.4 آسیا و اقیانوسیهجمع 

 4.7 12.4 662.2 المللی هوايی  حمل و نقل بین

 4.2 0.1 531.8 المللی دريايی حمل و نقل بین

 292.6 3277.3 32276.0 جهان جمع 

 OECD  11648.7 608.8 116.7 کشورهای

 OECD 19433.4 2655.9 166.9کشورهای غیر 

 27.9 131.2 3206.6 اروپاکشور اتحاديه  82

 I   12332.1 880.1 117.8کشورهای عضو ضمیمه 

 I 18750.0 2384.6 165.8عضو ضمیمه  غیرکشورهای 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                مأخذ:  

  به روز شده است. 1018المللي انرژي در سال  در آخرين نسخه منتشره از سوي آژانس بين 1015ارقام سال ( 1
 . انرژي ناشي از احتراق ( 3                                                                                              .سوختناشي از ( احتراق 1
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  9216  های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سالاز انواع سوخت (1)دی اكسید كربنانتشار زان ( : می9-24جدول )

 )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

      آمريكای شمالی

 4833.1 20.1 1464.5 1992.4 1356.1 اياالت متحده آمريكا

 540.8 1.1 202.3 266.1 71.3 کانادا 

 445.5 0.1 146.2 251.5 47.7 زيکمك

 5819.4 21.3 1813.0 2510.0 1475.1  جمع آمريكای شمالی

      آمريكای مركزی و جنوبی

 190.6 - 99.6 86.7 4.3 آرژانتین

 35.0 - 1.4 33.6 - اکوادور 

 416.7 - 65.8 289.5 61.4 برزيل

 51.3 - 18.9 28.8 3.7 پرو

 85.3 - 8.7 47.3 29.3 شیلی

 85.9 - 24.4 44.5 17.0 کلمبیا 

 127.4 - 46.2 80.7 0.5 ونزوئال

 192.0 - 32.2 149.1 10.7 ساير

 1184.2 - 297.2 760.2 126.9 آمريكای مركزی و جنوبی  جمع

      اروپا و اورآسیا 

 31.4 0.1 20.3 10.9 - آذربايجان

 731.6 20.4 167.0 243.3 301.0 آلمان

 62.9 4.3 16.1 30.8 11.7 اتريش

 85.3 - 72.5 6.4 6.4 ازبكستان

 238.6 0.9 57.5 139.8 40.4 اسپانیا 

 16.4 0.3 1.0 3.3 11.8 استونی 

 30.2 1.2 7.8 9.4 11.9 اسلواکی 

 371.1 6.0 161.1 158.2 45.7 انگلستان

 197.7 - 54.4 31.2 112.2 اوکراين

 325.7 5.2 134.2 143.5 42.7 ايتالیا

 36.9 0.3 9.6 18.3 8.7 ايرلند

 91.6 3.3 31.4 45.9 11.0 بلژيک 

 40.5 0.2 5.1 11.8 23.4 بلغارستان 

 47.4 1.0 9.6 25.5 11.3 پرتغال 

 4.8 - - 2.4 2.4 تاجیكستان 

 69.0 - 50.1 18.8 - ترکمنستان

 338.8 0.3 87.3 99.5 151.7 ترکیه

 101.4 1.7 16.0 20.2 63.5 جمهوری چک

 33.5 1.7 6.8 16.6 8.4 دانمارک
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 ادامه...   9216های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال از انواع سوخت (1)دی اكسید كربنانتشار ( : میزان 9-24جدول )

  )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

 53.1 0.2 33.7 16.0 3.2 بالروس )روسیه سفید( 

 1438.6 31.2 773.5 309.7 324.3 روسیه

 67.9 0.5 19.9 24.7 22.9 رومانی 

 38.0 3.1 1.7 26.7 6.6 سوئد 

 37.9 3.8 7.1 26.6 0.5 سوئیس 

 292.9 6.6 86.3 172.4 27.6 فرانسه 

 45.5 1.1 4.1 22.3 18.0 فنالند 

 9.3 - 0.5 5.1 3.6 قرقیزستان 

 230.0 - 62.0 46.7 121.3 قزاقستان

 293.1 3.8 28.1 67.3 194.0 لهستان 

 8.5 0.2 1.7 6.4 0.2 لوکزامبورگ

 10.8 0.2 2.4 7.4 0.7 لیتوانی

 43.9 0.8 17.9 16.5 8.7 مجارستان 

 35.5 1.1 12.4 18.9 3.0 نروژ

 157.1 3.3 65.4 48.4 40.0 هلند

 63.1 0.4 7.7 34.9 20.1 يونان

 157.4 0.7 25.2 60.1 71.2 ساير 

 5837.0 103.5 2057.7 1945.9 1730.0 آسیا جمع اروپا و اور

      خاورمیانه 

 191.8 - 141.5 43.1 7.3 امارات متحده عربی

 527.2 - 161.7 365.6 - عربستان سعودی

 63.1 - 46.0 17.2 - عمان

 79.1 - 62.9 16.1 - قطر

 90.2 - 42.7 47.5 - کويت

 879.0 - 439.5 411.1 28.4 ساير 

 1830.4 - 894.3 900.5 35.6  جمع خاورمیانه

      آفريقا 

 414.4 - 4.0 73.4 337.0 آفريقای جنوبی 

 127.6 - 72.2 55.5 - الجزاير

 43.3 - 12.5 30.8 -  لیبی

 204.8 - 81.5 121.8 1.5 مصر 

 55.3 0.4 2.4 35.5 17.0 مراکش

 86.0 - 30.3 55.6 0.1 نیجريه

 226.3 - 25.7 179.4 21.2 ساير

 1157.6 0.4 228.7 551.9 376.6 مع آفريقا ج
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 ادامه ...  9216های قابل احتراق در كشورهای مختلف  جهان در سال از انواع سوخت (1)ر دی اكسید كربناشتنا( : میزان 9-24جدول )

  )ميليون تن(  

 جمع ساير گاز نفت سنگ زغال نام كشور

      آسیا و اقیانوسیه 

 392.4 0.6 81.3 132.8 177.7  استرالیا 

 454.9 - 75.5 205.3 174.1 اندونزی

 73.3 - 50.9 15.7 6.7 بنگالدش

 153.4 - 51.6 81.0 20.8 پاکستان 

 244.6 - 82.6 99.7 62.2 تايلند 

 9056.8 30.4 370.4 1298.0 7357.9 چین

 257.8 2.6 38.3 62.0 155.0 چین تايپه

 30.5 - 7.0 18.8 4.7 زالندنو 

 1147.1 32.8 260.9 412.4 441.0 ن ژاپ

 45.3 1.3 20.5 21.8 1.7 سنگاپور

 114.8 - 7.7 51.1 55.9 فیلیپین 

 589.2 17.8 99.0 169.0 303.3 کره جنوبی 

 25.4 - - 3.2 22.2 کره شمالی 

 216.2 - 62.9 78.4 74.8 مالزی

 187.1 - 22.3 51.6 113.2 ويتنام 

 2076.8 1.4 63.0 544.3 1468.1 هند 

 180.2 - 20.5 78.1 81.6 ساير 

 15245.7 86.8 1314.3 3323.4 10521.2 جمع آسیا و اقیانوسیه 

 557.7 ▲ ▲ 557.7 ▲ المللی هوايی  حمل و نقل بین

 682.4 ▲ 0.1 682.2 ▲ المللی دريايی حمل و نقل بین

 32314.2 212.0 6605.1 11231.8 14265.3 جهان جمع 

 OECD  3496.8 4720.0 3231.2 143.5 11591.4 کشورهای

 OECD 10768.5 5271.9 3373.8 68.6 19482.7کشورهای غیر 

 3192.3 66.9 866.4 1321.3 937.8 کشور اتحاديه اروپا 82

 I  3583.8 4647.3 3850.7 157.9 12239.8کشورهای عضو ضمیمه 

 I 10681.4 5344.6 2754.2 54.1 18834.3عضو ضمیمه غیرکشورهای 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
و مصرف محصول،  يصنعت يندهاياحتراق سوخت در فرآ يهاتيفعال هياز كل ياز احتراق سوخت )مشتمل بر انتشار ناش يكربن ناش دياكس يكل انتشار د( 1

 نيگزياكربن، ج دياكس يانتشار د زاني، جهت گزارش م1015در سال  يانرژ يالمللنيكه توسط آژانس ب  IPCC 1002مندرج در دستورالعمل سال 
 در كشور مذكور كاربرد ندارد.  ▲                                            شده است(. IPCC 1992دستورالعمل سال 
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  9216جهان در سال كشورهای مختلف در  های قابل احتراقسوختاز انواع (  1) دی اكسید كربنر اشتنا میزان ( :9-25جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی

كشاورزی 

 و شیالت
 جمع

         آمريكای شمالی

 4833.1 46.3 214.7 281.8 1711.2 433.6 251.9 1893.7 مريكا آتحده اياالت م

 540.8 17.5 36.9 36.5 172.4 64.0 112.2 101.2 کانادا 

 445.5 9.8 4.7 17.1 155.9 61.9 47.3 148.8 مكزيک

 5819.4 73.6 256.3 335.4 2039.5 559.5 411.4 2143.7 جمع آمريكای شمالی

         آمريكای مركزی و جنوبی

 190.6 11.6 3.8 25.0 46.5 30.0 18.6 55.2 آرژانتین

 35.0 0.3 1.1 2.4 16.7 3.2 1.5 7.6 اکوادور 

 416.7 16.4 2.2 18.2 198.5 85.7 26.3 69.5 برزيل

 51.3 0.3 0.7 2.6 22.3 7.8 3.9 13.7 پرو

 85.3 0.8 2.1 3.8 26.4 15.0 2.0 35.1 شیلی

 85.9 - 1.0 3.7 31.5 14.7 11.0 16.9 کلمبیا 

 127.4 - 1.4 4.0 40.0 25.3 22.7 33.9 ونزوئال

 192.0 4.1 2.0 8.4 68.2 29.4 11.3 64.8 ساير 

 1184.2 33.5 14.3 68.1 450.1 211.1 97.3 296.7 آمريكای مركزی و جنوبی جمع 

         اروپا و اورآسیا 

 31.4 1.0 0.4 6.3 6.5 2.8 1.9 12.4 آذربايجان

 731.6 - 46.0 89.1 161.0 89.2 24.1 321.8 لمانآ

 62.9 0.7 1.6 6.1 23.5 11.5 5.9 13.5 اتريش

 85.3 1.5 4.4 22.3 5.7 11.1 2.5 36.2 ازبكستان 

 238.6 6.2 10.9 16.5 88.8 29.5 19.8 66.7 اسپانیا 

 16.4 0.3 0.3 0.2 2.4 0.6 0.2 12.4 استونی 

 30.2 0.3 1.5 2.7 6.8 7.3 5.2 6.6 اسلواکی 

 371.1 1.6 18.9 65.8 120.5 36.4 25.8 99.4 انگلستان

 197.7 4.8 2.3 23.2 24.4 37.6 3.8 101.0 اوکراين

 325.7 7.0 16.9 46.7 101.7 34.7 9.9 108.2 ايتالیا

 36.9 0.6 1.8 5.8 11.9 4.0 0.4 12.5 ايرلند

 91.6 1.6 6.8 15.7 26.0 19.2 6.0 16.0 بلژيک 

 40.5 0.4 0.3 0.8 9.1 3.7 1.2 24.9 ارستان بلغ

 47.4 1.0 1.0 1.7 16.1 5.3 3.9 18.1 پرتغال 

 4.8 - - - 1.3 0.1 - 0.5 تاجیكستان 

 69.0 - 16.8 0.5 11.8 2.4 5.2 20.7 ترکمنستان

 338.8 8.1 22.5 31.5 79.0 51.1 16.5 129.1 ترکیه

 101.4 1.2 3.0 8.2 18.0 11.7 4.0 55.1 جمهوری چک
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 ... ادامه   9216های قابل احتراق در كشورهای مختلف جهان در سال از انواع سوخت(  1)دی اكسید كربن نتشار ( : میزان ا9-25جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی

كشاورزی 

 و شیالت
 جمع

 33.5 1.6 0.6 2.2 11.8 3.5 2.0 11.8 ارکدانم

 53.1 2.0 0.4 4.5 10.8 4.5 3.3 27.5 بالروس )روسیه سفید( 

 1438.6 14.1 17.7 138.6 240.2 187.8 63.3 769.2 روسیه

 67.9 1.1 2.1 6.3 16.5 11.7 3.2 26.2 رومانی 

 38.0 0.2 1.3 0.1 20.0 6.4 2.8 7.1 سوئد 

 37.9 - 4.3 8.7 16.0 5.2 0.4 2.7 سوئیس 

 292.9 10.8 23.8 45.9 121.9 37.6 14.4 36.8 فرانسه 

 45.5 1.4 0.9 1.1 12.4 7.5 3.3 18.3 فنالند 

 9.3 0.3 0.6 2.2 3.3 0.9 - 1.9 قرقیزستان 

 230.0 1.9 6.4 9.8 15.1 55.4 49.7 91.6 قزاقستان

 293.1 9.6 8.5 35.9 53.3 28.1 7.8 150.0 لهستان 

 8.5 0.1 0.6 1.0 5.6 1.0 - 0.3 زامبورگلوک

 10.8 0.2 0.3 0.7 5.4 1.1 1.6 1.4 لیتوانی

 43.9 1.5 3.1 7.3 12.2 6.4 1.5 11.9  مجارستان 

 35.5 0.6 0.8 1.0 13.3 6.0 11.8 1.8 نروژ

 157.1 7.1 8.1 16.8 30.1 23.9 10.3 60.7 هلند

 63.1 0.1 0.9 4.7 17.2 6.5 4.5 28.5 يونان 

 157.4 3.3 4.9 8.9 42.2 17.2 2.8 77.3 ساير 

 5837.0 92.1 240.5 639.2 1361.8 768.9 318.9 2380.1 اروپا و اورآسیا  جمع

         خاورمیانه 

 191.8 - - 0.8 34.6 68.2 2.6 85.6 امارات متحده عربی

 527.2 - - 4.9 136.9 110.8 28.6 246.1 عربستان سعودی

 63.1 - - 0.6 12.3 23.8 7.7 16.1 عمان

 79.1 - - 0.4 13.2 13.6 31.3 20.6 قطر

 90.2 - - 0.9 14.2 17.6 13.9 43.5 کويت

 879.0 12.6 21.0 133.6 200.3 115.0 60.7 333.8 ساير 

 1830.4 12.6 21.0 141.2 411.5 349.0 144.8 745.7  خاورمیانه  جمع

         آفريقا 

 414.4 4.9 6.8 14.4 55.4 50.3 44.1 235.8 آفريقای جنوبی 

 127.6 0.2 - 20.7 45.1 10.9 11.6 36.2 الجزاير 

 43.3 - - 1.2 21.2 1.7 0.5 18.8 لیبی 

 204.8 3.1 - 16.7 56.0 28.6 11.1 89.3 مصر 
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 ... ادامه   9216هان در سال های قابل احتراق در كشورهای مختلف جاز انواع سوخت(  1)دی اكسید كربن نتشار ( : میزان ا9-25جدول )
  )ميليون تن(

 نام كشور
برق عمومی 

 و حرارت

ساير صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی

كشاورزی 

 و شیالت
 جمع

 55.3 2.6 0.4 6.5 17.1 7.1 - 21.6 مراکش

 86.0 - - 1.7 50.8 6.7 13.3 12.8 نیجريه 

 226.3 5.7 5.0 11.7 104.7 35.7 2.8 57.9 ساير 

 1157.6 16.4 12.2 72.9 349.9 141.1 83.3 472.1 آفريقا  جمع

         آسیا و اقیانوسیه 

 392.4 7.2 5.4 9.3 96.1 38.7 41.1 194.5 استرالیا 

 454.9 6.0 2.7 20.4 134.5 84.2 25.3 181.3 اندونزی

 73.3 3.1 0.5 8.5 9.8 15.1 0.1 36.1 بنگالدش 

 153.4 0.1 3.7 15.0 46.2 41.8 1.5 44.7 ن پاکستا

 244.6 9.3 2.1 4.4 69.2 49.5 18.8 91.3 تايلند 

 9056.8 111.9 151.0 374.1 843.5 2842.4 285.8 4337.0 چین

 257.8 1.1 3.8 4.4 37.7 42.6 14.6 153.1 چین تايپه

 30.5 1.5 1.0 0.6 14.6 6.6 1.7 4.5 زالندنو 

 1147.1 13.9 64.9 55.3 207.5 190.3 37.4 562.8 ژاپن 

 45.3 - 0.4 0.2 6.5 12.4 5.4 20.3 سنگاپور 

 114.8 0.7 4.9 3.0 33.3 16.8 1.0 55.1 فیلیپین 

 589.2 3.8 17.8 33.6 101.3 73.0 46.4 310.2 کره جنوبی 

 25.4 - - 0.1 1.4 15.1 - 4.1 کره شمالی 

 216.2 1.1 2.5 1.6 62.8 29.6 15.9 102.6 مالزی

 187.1 1.5 4.5 7.8 36.9 62.4 - 73.9 ويتنام 

 2076.8 31.5 24.5 84.7 265.3 533.8 38.9 1072.5 هند 

 180.2 4.2 2.7 4.4 46.5 25.2 3.0 88.3 ساير 

 15245.8 196.9 292.4 627.4 2013.1 4079.5 536.9 7332.3 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 557.7 ▲ ▲ ▲ 557.7 ▲ ▲ ▲ المللی هوايی  حمل و نقل بین

 682.4 ▲ ▲ ▲ 682.4 ▲ ▲ ▲ المللی دريايی حمل و نقل بین

 32314.2 425.3 836.8 1883.9 7866.0 6109.3 1592.9 13370.5 جهان جمع 

 OECD  4484.9 722.5 1322.8 3482.1 854.2 532.6 163.5 11591.4 کشورهای

 OECD 8885.6 870.4 4786.5 3143.8 1029.7 304.2 261.8 19482.7کشورهای غیر 

 3192.3 56.0 160.6 384.4 909.4 391.7 158.9 1122.4 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   4910.3 702.3 1417.9 3496.0 975.5 531.4 172.5 12239.8کشورهای عضو ضمیمه 

 I  8460.2 890.6 4691.4 3130.0 908.4 305.4 252.8 18834.3کشورهای غیر عضو ضمیمه 

  ,IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          خذ:مأ 
 در كشور مذكور كاربرد ندارد.   ▲
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 ان ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در برخی از كشورهای مختلف جه9-26جدول )

 9216نوع سوخت در سال  به تفكیك
 )ميليون تن(  

 جمع ساير طبیعی گاز نفت سنگزغال نام كشور

      آمريكای شمالی

 1893.7 16.5 581.9 25.5 1269.8 اياالت متحده آمريكا

 101.2 0.2 34.8 7.4 58.7 کانادا 

 148.8 0.1 85.1 26.8 36.8 مكزيک

 2143.7 16.8 701.8 59.7 1365.3 آمريكای شمالی جمع 

      آمريكای مركزی و جنوبی

 55.2 - 36.6 15.5 3.1 آرژانتین

 7.6 - 1.3 6.3 - اکوادور 

 69.5 - 25.4 9.8 34.4 برزيل

 13.7 - 11.2 1.3 1.2 پرو

 35.1 - 5.0 2.6 27.5 شیلی

 16.9 - 7.0 3.6 6.3 کلمبیا 

 33.9 - 16.5 17.4 - ونزوئال

 64.8 - 16.5 40.2 8.2 ساير

 296.7 - 119.5 96.7 80.7 جمع آمريكای مركزی و جنوبی

      اروپا و اورآسیا 

 12.4 0.1 10.4 1.9 - آذربايجان

 321.8 14.3 40.9 4.1 262.5 آلمان

 13.5 2.3 4.6 1.0 5.7 اتريش

 36.2 - 31.5 0.3 4.4 ازبكستان

 66.7 0.9 19.0 11.4 35.4 اسپانیا 

 12.4 0.2 0.4 0.2 11.7 استونی 

 6.6 0.1 1.5 0.7 4.2 اسلواکی 

 99.4 5.6 58.9 1.7 33.2 انگلستان

 101.0 - 19.7 4.2 77.1 اوکراين

 108.2 3.6 53.4 12.8 38.4 ايتالیا

 12.5 0.1 5.5 0.2 6.7 ايرلند

 16.0 2.3 8.5 0.1 5.2 بلژيک 

 24.9 - 1.9 0.9 22.0 بلغارستان 

 18.1 0.5 5.6 0.8 11.2 پرتغال 

 0.5 - - - 0.5 تاجیكستان 

 20.7 - 20.7 - - ترکمنستان

 129.1 0.3 34.5 1.3 92.9 ترکیه
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 كشورهای مختلف جهان برخی از ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تولید برق و حرارت در 9-26جدول )

 ... ادامه9216نوع سوخت در سال  فكیكتبه 
 )ميليون تن(  

 جمع ساير طبیعی گاز نفت سنگلزغا نام كشور

 55.1 0.3 3.4 0.1 51.4 جمهوری چک

 11.8 1.6 2.1 0.3 7.9 دانمارک

 27.5 0.2 26.0 0.9 0.5 بالروس )روسیه سفید( 

 769.2 22.7 468.3 23.7 254.4 روسیه 

 26.2 - 6.3 1.0 18.9 رومانی 

 7.1 3.1 0.6 0.5 2.9 سوئد 

 2.7 2.2 0.5 - - سوئیس 

 36.8 5.9 15.4 2.3 13.2 نسه فرا

 18.3 0.9 2.5 0.9 14.0 فنالند 

 1.9 - 0.2 0.1 1.6 قرقیزستان 

 91.6 - 13.0 1.8 76.8 قزاقستان

 150.0 0.4 4.0 1.4 144.2 لهستان 

 0.3 0.1 0.2 - - لوکزامبورگ 

 1.4 0.2 1.0 0.1 - لیتوانی

 11.9 0.5 4.3 0.1 7.1 مجارستان 

 1.8 0.6 0.8 0.1 0.3 نروژ

 60.7 3.2 21.3 1.5 34.8 هلند

 28.5 0.2 5.2 3.8 19.3 يونان

 77.3 0.1 10.7 4.9 61.3 ساير

 2380.1 72.2 902.8 85.4 1319.9 جمع اروپا و اورآسیا

      خاورمیانه 

 85.6 - 83.7 1.9 - امارات متحده عربی

 246.1 - 117.3 128.8 - عربستان سعودی 

 16.1 - 15.4 0.7 - عمان

 20.6 - 20.6 - - قطر

 43.5 - 14.6 28.9 - کويت

 333.8 - 185.1 125.1 23.4 ساير

 745.7 - 436.7 285.4 23.4 جمع خاورمیانه

      آفريقا 

 235.8 - - 0.1 235.6 آفريقای جنوبی 

 36.2 - 34.9 1.3 - الجزاير
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 كشورهای مختلف جهان برخی از ید برق و حرارت در ( : میزان انتشار دی اكسید كربن در بخش تول9-26جدول )

 ... ادامه9216نوع سوخت در سال  به تفكیك
 )ميليون تن(  

 جمع ساير طبیعیگاز نفت سنگزغال نام كشور

 18.8 - 12.3 6.5 - لیبی

 89.3 - 57.2 32.1 - مصر 

 21.6 - 2.3 2.4 16.9 مراکش

 12.8 - 12.8 - - نیجريه

 57.9 - 18.4 25.1 14.2 ساير 

 472.1 - 137.8 67.6 266.7 جمع آفريقا

      آسیا و اقیانوسیه 

 194.5 - 28.2 3.8 162.4 استرالیا 

 181.3 - 33.4 11.8 136.1 اندونزی

 36.1 - 31.2 3.8 1.1 بنگالدش 

 44.7 - 18.2 25.9 0.5 پاکستان 

 91.3 - 52.8 0.4 38.1 تايلند 

 4337.0 30.4 78.1 24.2 4204.2 چین

 153.1 2.5 30.8 8.6 111.1 چین تايپه

 4.5 - 2.6 - 1.9 زالندنو 

 562.8 20.0 175.4 53.1 314.4 ژاپن 

 20.3 1.3 17.7 0.4 1.0 سنگاپور 

 55.1 - 7.3 3.9 43.9 فیلیپین 

 310.2 3.0 48.3 15.5 243.5 جنوبی کره 

 4.1 - - 1.3 2.8 کره شمالی 

 102.6 - 33.7 1.2 67.7 مالزی

 73.9 - 18.5 1.2 54.2 ويتنام 

 1072.5 1.4 33.5 24.6 1013.0 د هن

 88.3 - 14.7 10.4 63.0 ساير

 7332.3 58.6 624.5 190.3 6458.8 جمع آسیا و اقیانوسیه

 13370.5 147.6 2923.0 785.1 9514.8  جهان  جمع

 OECD  2943.6 180.4 1272.3 88.7 4484.9 کشورهای

 OECD 6571.2 604.8 1650.7 58.9 8885.6ر کشورهای غی

 1122.4 46.0 269.6 49.9 756.9 کشور اتحاديه اروپا  82

 I  2989.3 170.0 1642.3 108.7 4910.3کشورهای عضو ضمیمه 

 I  6525.5 615.1 1280.7 38.9 8460.2کشورهای غیر عضو ضمیمه 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                            مأخذ:
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 9216جهان در سال كشورهای مختلف ها در اكسید كربن به تفكیك بخشانتشار دی ( : سرانه 9-27جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور
برق 

و عمومی 

 حرارت

ساير 

صنايع 

 رژیان

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی
 شیالت  كشاورزی

كل سرانه 

نشر 

9CO 

          آمريكای شمالی

 14945.0 - 143.0 663.8 871.4 5291.5 1340.9 778.8 5855.6 اياالت متحده آمريكا 

 14911.5 - 483.5 1017.3 1006.3 4752.9 1765.9 3094.9 2790.6 کانادا 

 3643.2 - 80.0 38.8 139.8 1274.9 506.5 386.6 1216.6 مكزيک

 12075.7 - 152.7 531.9 696.0 4232.2 1161.2 853.7 4448.2 كل آمريكای شمالی

          آمريكای مركزی و جنوبی

 4346.5 - 265.3 85.6 569.7 1060.1 683.6 423.9 1258.3 آرژانتین

 2137.2 - 20.5 68.1 145.1 1017.8 192.9 92.5 466.0 اکوادور 

 2006.7 - 78.8 10.7 87.5 955.7 412.6 126.8 334.6 برزيل

 1615.5 5.6 4.2 23.1 81.4 701.7 244.5 123.9 431.2 پرو

 4666.2 44.8 - 117.5 205.7 1443.5 822.5 110.8 1921.2 شیلی

 1765.0 - - 20.3 75.6 647.1 301.7 225.3 348.1 کلمبیا 

 4034.2 - - 44.8 128.2 1266.9 801.7 718.8 1073.8 ونزوئال

 2331.8 2.0 64.2 28.2 133.9 886.0 415.5 192.0 584.3 آمريكای مركزی و جنوبی كل 

          اروپا و اورآسیا 

 3217.5 - 103.6 38.8 650.0 670.7 286.2 194.9 1273.3 آذربايجان

 8884.4 - - 558.9 1082.4 1955.4 1082.9 293.1 3907.9 آلمان

 7194.5 - 82.0 181.8 699.6 2692.8 1320.2 673.1 1545.1 اتريش

 2679.3 - 48.6 137.9 699.3 177.8 347.0 79.2 1135.6 ازبكستان

 5137.5 15.8 118.5 234.1 355.2 1911.3 634.5 426.8 1435.6 اسپانیا 

 12439.0 - 247.4 207.5 131.8 1812.0 483.6 114.9 9404.6 استونی 

 5563.1 - 47.2 279.7 488.5 1243.2 1344.5 949.1 1210.6 اسلواکی 

 5653.5 3.3 21.0 287.5 1002.4 1835.0 555.1 393.0 1513.7 انگلستان

 4393.3 0.1 106.1 51.5 516.2 542.0 836.2 85.0 2243.6 اوکراين

 5371.6 8.5 107.3 278.8 771.0 1677.6 572.3 163.9 1785.1 ايتالیا

 7872.8 12.8 103.8 381.0 1249.2 2539.7 844.3 82.5 2659.5 ايرلند

 8106.1 - 142.8 603.2 1387.4 2302.6 1696.4 528.1 1417.7 بلژيک 

 5683.7 - 60.8 42.8 112.8 1278.3 520.6 169.7 3491.3 بلغارستان 

 4587.8 22.1 80.2 98.0 169.0 1561.3 517.1 377.1 1755.2 پرتغال 
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 ... ادامه 9216ها در كشورهای مختلف جهان در سال ر دی اكسید كربن به تفكیك بخشاشتنا( : سرانه 9-27دول )ج
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور
برق عمومی و 

 حرارت

ساير 

صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی
 شیالت  كشاورزی

كل سرانه 

نشر 

9CO 

 546.3 - - - - 146.8 8.5 - 60.6 تاجیكستان 

 12179.5 - - 2975.3 81.9 2077.7 415.2 920.3 3662.2 ترکمنستان

 4329.4 4.8 98.2 288.0 403.1 1010.1 652.6 211.0 1649.5 ترکیه

 9597.7 - 114.8 285.2 777.8 1704.2 1103.3 381.6 5218.2 جمهوری چک

 5839.8 66.7 204.6 112.1 377.0 2058.3 606.6 348.7 2063.9 دانمارک

 5585.0 - 212.5 37.2 476.4 1137.3 477.2 343.4 2896.7 وسیه سفید(بالروس )ر

 9966.6 12.0 85.7 122.3 960.5 1664.1 1301.2 438.9 5328.7 روسیه 

 3445.3 - 56.3 105.1 317.2 836.9 591.7 161.4 1328.4 رومانی 

 3825.0 4.4 24.5 132.3 14.6 2015.9 640.9 277.0 715.3 سوئد 

 4531.7 - 2.4 508.3 1044.7 1916.4 624.6 45.0 325.3 سوئیس 

 4381.2 12.1 149.4 355.7 686.4 1823.6 561.8 215.1 550.8 فرانسه 

 8284.3 17.2 228.2 156.0 203.3 2248.2 1359.8 597.6 3339.3 فنالند 

 1527.1 - 52.2 96.0 357.6 545.4 145.9 0.8 317.3 قرقیزستان 

 12920.9 - 107.4 357.5 551.8 850.6 3114.5 2791.0 5145.8 قزاقستان

 7628.2 - 249.9 220.3 933.7 1386.0 731.7 201.9 3904.1 لهستان 

 14511.8 - 97.3 958.9 1774.8 9542.9 1670.6 - 467.3 لوکزامبورگ

 3746.3 1.1 70.6 110.6 237.9 1893.7 395.8 550.1 477.9 لیتوانی

 4475.7 0.4 151.2 317.7 739.8 1242.8 647.0 157.9 1212.0 مجارستان  

 6783.6 30.1 73.0 159.9 184.0 2542.8 1152.2 2256.9 346.9 نروژ

 9225.5 32.6 381.4 474.0 985.7 1769.0 1405.6 603.2 3568.1 هلند

 5853.4 3.5 8.5 80.5 433.8 1592.3 600.9 418.2 2649.4 يونان 

 6411.5 7.4 93.8 264.2 702.1 1495.8 844.6 350.3 2614.3 كل اروپا و اورآسیا 

          خاورمیانه 

 20690.9 - - - 83.1 3735.7 7352.8 281.5 9238.0 امارات متحده عربی

 16335.2 - - - 150.6 4240.2 3433.2 887.6 7623.5 عربستان سعودی

 14268.4 - - - 126.8 2787.7 5367.6 1741.3 3642.0 عمان

 30767.0 - - - 155.6 5128.5 5290.3 12184.8 8007.8 قطر

 22252.6 - - - 220.0 3505.1 4354.4 3437.8 10735.3 کويت

 7579.3 - 52.2 87.0 584.3 1704.3 1445.1 600.4 3087.8  كل خاورمیانه 
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 ... ادامه 9216ها در كشورهای مختلف جهان در سال سید كربن به تفكیك بخشدی اكانتشار ( : سرانه 9-27جدول )
  )کيلوگرم دي اکسيد کربن به ازاي هر نفر(

 نام كشور

برق 

عمومی و 

 حرارت

ساير 

صنايع 

 انرژی

صنايع 

 تولیدی

حمل و 

 نقل
 خانگی

تجاری و 

 عمومی
 شیالت  كشاورزی

كل سرانه 

نشر 

9CO 

          آفريقا 

 7411.5 3.5 84.1 121.0 258.4 991.2 900.4 788.3 4217.2 نوبی آفريقای ج

 3143.4 - 4.6 - 509.8 1109.5 268.0 285.3 890.8 الجزاير 

 6877.9 - - - 184.8 3368.7 264.6 79.8 2980.1 لیبی 

 2140.3 - 31.9 - 174.8 585.2 298.9 116.2 933.2 مصر 

 1567.6 - 74.0 11.1 184.2 484.0 201.8 - 612.5 مراکش

 462.4 - 0.1 - 9.3 272.9 36.0 71.3 68.7 نیجريه 

 945.3 0.2 13.2 10.0 59.5 285.7 115.2 68.0 385.5 كل آفريقا 

          آسیا و اقیانوسیه 

 16003.2 - 294.2 221.2 378.3 3919.0 1579.3 1676.4 7931.2 استرالیا 

 1742.1 - 22.9 10.4 77.9 515.2 322.5 96.8 694.2 اندونزی

 450.0 - 18.9 3.1 52.4 60.2 92.9 0.7 221.6 بنگالدش 

 793.9 - 0.3 18.9 77.5 239.1 216.3 7.8 231.2 پاکستان 

 3551.3 - 134.6 30.8 64.5 1004.3 719.0 272.4 1325.7 تايلند 

 6569.3 - 81.2 109.5 271.3 611.8 2061.7 207.3 3145.8 چین

 10981.6 45.9 0.5 160.2 187.5 1607.4 1816.5 622.9 6520.5 چین تايپه

 6452.1 42.8 277.3 205.4 118.6 3096.9 1393.8 362.3 955.0 زالندنو 

 9035.3 34.5 74.9 510.8 435.6 1634.7 1499.1 294.4 4433.2 ژاپن 

 8073.0 - - 76.9 35.7 1151.2 2217.0 964.6 3626.6 سنگاپور

 1110.6 5.6 1.2 47.6 29.0 322.6 162.2 9.2 533.1 فیلیپین 

 11497.0 53.5 20.7 347.0 654.9 1977.0 1424.6 905.2 6053.8 کره جنوبی 

 1002.3 - - - 4.7 57.0 596.5 2.0 162.0 کره شمالی 

 6930.9 27.0 9.3 81.3 51.4 2012.4 950.1 509.6 3289.8 مالزی

 2018.4 - 16.5 48.6 84.4 398.2 673.1 - 797.6 ويتنام 

 1568.4 - 23.8 18.5 64.0 200.4 403.1 29.3 809.9 هند 

 3752.2 2.4 46.0 72.0 154.4 495.5 1004.1 132.1 1804.6 كل آسیا و اقیانوسیه 

 4349.6 2.4 54.9 112.6 253.6 1058.8 822.3 214.4 1799.7 كل جهان 

 OECD  3491.6 562.5 1029.8 2710.9 665.0 414.6 117.2 10.1 9024.2 کشورهای

 OECD 1446.0 141.6 778.9 511.6 167.6 49.5 41.8 0.8 3170.6کشورهای غیر 

 6244.1 7.5 102.1 314.2 751.8 1778.8 766.1 310.8 2195.3 کشور اتحاديه اروپا 82

 I   3725.1 532.8 1075.6 2652.2 740.0 403.1 122.4 8.5 9285.6کشورهای عضو ضمیمه 

 I  1384.4 145.7 767.7 512.2 148.6 50.0 40.3 1.1 3082.0غیرعضو ضمیمه  کشورهای

  .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                          مأخذ:
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 9216دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال های اقتصادی مربوط به انتشار ( : برخی شاخص9-28جدول )

 نام كشور

 به عرضه 9COانتشار 

  انرژی اولیه 

 )تن دی اكسید كربن / تراژول(

  (1)به تولید ناخالص داخلی 9COانتشار 
سرانه انتشار 

9CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 قدرت خريد 

     آمريكای شمالی

 14.9 0.3 0.3 53.3 ريكااياالت متحده آم

 14.9 0.4 0.3 46.1 کانادا 

 3.6 0.2 0.4 57.5 مكزيک

 12.1 0.3 0.3 52.8 آمريكای شمالیجمع 

     آمريكای مركزی و جنوبی

 4.3 0.2 0.4 52.8 آرژانتین

 2.1 0.2 0.4 58.4 اکوادور 

 2.0 0.1 0.2 35 برزيل

 1.6 0.1 0.3 50.8 پرو

 4.7 0.2 0.3 53.9 شیلی

 1.8 0.1 0.2 51.2 کلمبیا 

 4.0 0.3 0.4 54.2 ونزوئال

 2.3 0.2 0.3 85.9 آمريكای مركزی و جنوبیجمع 

     اروپا و اورآسیا 

 3.2 0.2 0.5 52.7 آذربايجان

 8.9 0.2 0.2 56.3 آلمان

 7.2 0.2 0.2 45.1 اتريش

 2.7 0.5 1.4 54.2 ازبكستان

 5.1 0.2 0.2 47.6 اسپانیا 

 12.4 0.5 0.7 70.8 نی استو

 5.6 0.2 0.3 43.7 اسلواکی 

 5.7 0.1 0.1 49.6 انگلستان

 4.4 0.6 1.6 50.0 اوکراين

 5.4 0.2 0.2 51.5 ايتالیا

 7.9 0.1 0.1 63.2 ايرلند

 8.1 0.2 0.2 38.7 بلژيک 

 5.7 0.3 0.7 53.3 بلغارستان 

 4.6 0.2 0.2 51.1 پرتغال 

 0.5 0.2 0.6 39.5 تاجیكستان 

 12.2 0.8 1.7 59.7 ترکمنستان
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 ... ادامه  9216های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ( : برخی شاخص9-28جدول )

 نام كشور

 به عرضه 9COانتشار 

  انرژی اولیه 

 )تن دی اكسید كربن / تراژول(

  (1)به تولید ناخالص داخلی 9COانتشار 
نتشار سرانه ا

9CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 قدرت خريد 

 4.3 0.2 0.3 59.2 ترکیه

 9.6 0.3 0.4 58.3 جمهوری چک

 5.8 0.1 0.1 48.3 دانمارک

 5.6 0.3 0.9 50.6 بالروس )روسیه سفید( 

 10.0 0.5 0.9 46.9 روسیه

 3.4 0.2 0.3 51.1 رومانی 

 3.8 0.1 0.1 18.4 سوئد 

 4.5 0.1 0.1 37.9 سوئیس 

 4.4 0.1 0.1 28.6 فرانسه 

 8.3 0.2 0.2 32.0 فنالند 

 1.5 0.5 1.5 57.5 قرقیزستان 

 12.9 0.6 1.2 67.3 قزاقستان

 7.6 0.3 0.5 70.5 لهستان 

 14.5 0.2 0.1 54.9 لوکزامبورگ 

 3.7 0.1 0.2 35.5 لیتوانی

 4.5 0.2 0.3 40.9 مجارستان 

 6.8 0.1 0.1 31.1 نروژ 

 9.2 0.2 0.2 50.3 هلند 

 5.9 0.2 0.3 66.5 يونان 

 6.4 0.2 0.3 48.9 اروپا و اورآسیا جمع 

     خاورمیانه

 20.7 0.3 0.5 61.7 امارات متحده عربی

 16.3 0.3 0.8 59.8 عربستان سعودی

 14.3 0.4 0.9 62.5 عمان 

 30.8 0.3 0.5 44.7 قطر

 22.3 0.3 0.6 60.1 کويت 

 7.6 0.3 0.7 57.7 خاورمیانه جمع 

     آفريقا

 7.4 0.6 1.0 70.5 آفريقای جنوبی 

 3.1 0.2 0.6 56.7 الجزاير 

 6.9 1.0 2.3 68.6 لیبی 
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 ... ادامه  9216های اقتصادی مربوط به انتشار دی اكسید كربن در كشورهای جهان در سال ( : برخی شاخص9-28جدول )

 نام كشور

 به عرضه 9COانتشار 

  انرژی اولیه 

 )تن دی اكسید كربن / تراژول( 

  (1)به تولید ناخالص داخلی 9COانتشار 
سرانه انتشار 

9CO )براساس نرخ ارز )تن / نفر 
براساس برابری 

 قدرت خريد 

 2.1 0.2 0.8 56.8 مصر

 1.6 0.2 0.5 67.7 مراکش 

 0.5 0.1 0.2 13.7 نیجريه 

 0.9 0.2 0.5 33.8 آفريقا جمع 

     آسیا و اقیانوسیه 

 16.0 0.4 0.3 72.2 استرالیا 

 1.7 0.2 0.4 47.2 اندونزی 

 0.5 0.1 0.4 44.3 بنگالدش

 0.8 0.2 0.7 38.3 پاکستان 

 3.6 0.2 0.6 42.2 تايلند

 6.6 0.5 1.0 73.1 چین 

 11.0 0.3 0.5 56.2 چین تايپه 

 6.5 0.2 0.2 34.6 زالندنو 

 9.0 0.2 0.2 64.4 ژاپن 

 8.1 0.1 0.2 39.5 سنگاپور 

 1.1 0.2 0.4 50.0 فیلیپین 

 11.5 0.3 0.5 49.8 کره جنوبی 

 1.0 0.3 0.9 68.8 کره شمالی 

 6.9 0.3 0.6 58.1 مالزی 

 2.0 0.3 1.1 55.2 ويتنام 

 1.6 0.3 0.8 57.5  هند

 3.8 0.3 0.6 64.5 آسیا و اقیانوسیه جمع 

 4.4 0.3 0.4 56.1 جهان جمع 

 OECD  52.5 0.2 0.2 9.0 کشورهای

 OECD 57.5 0.7 0.3 3.2کشورهای غیر 

 6.2 0.2 0.2 47.7 اتحاديه اروپا کشور 82

 I  51.6 0.3 0.3 9.3کشورهای عضو ضمیمه 

 I  58.5 0.7 0.3 3.1کشورهای غیر عضو ضمیمه 

IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                                 مأخذ:

 .  1010هاي سال به دالر آمريكا برحسب قيمت 1COكيلوگرم ( 1
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  OECDكشور اروپايی عضو  پنج( : مالیات بر نشر دی اكسید كربن در 9-22جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 نروژ

 

 کنون تا 8102از سال  0331 کرون نروژ بر تن نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8102از سال  1330 لیترهزار کرون نروژ بر  نفت کوره سبک

نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل 

 )ديزل(

 کنون تا 8102از سال  0331 لیترهزار کرون نروژ بر 

 کنون تا 8102سال از  0011 لیتر هزارکرون نروژ بر  بنزين موتور 

 کنون تا 8102از سال  0011 تنکرون نروژ بر   گازمايع مصرفی در بخش حمل و نقل

 کنون تا 8102از سال  041 مترمكعبهزار کرون نروژ بر   گازطبیعی 

 کنون تا 8102از سال  500 تنکرون نروژ بر   زغال سنگ 

 سوئد

نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل 

 )ديزل(

 کنون تا 8102از سال  3333 لیترهزار سوئد بر  کرون

 کنون تا 8102از سال  3131 لیترهزار کرون سوئد بر  بنزين موتور 

 کنون تا 8102از سال  2424 کرون سوئد بر میلیون مترمكعب گازطبیعی 

 کنون تا 8102از سال  2817 کرون سوئد بر تن زغال سنگ 

 سوئیس 

 کنون تا 8102از سال  304 وئیس بر تن فرانک س نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8102از سال  259.3 هزار لیترفرانک سوئیس بر  نفت کوره سبک 

 کنون تا 8102از سال  17.75 ساعتفرانک سوئیس بر مگاوات گازطبیعی 

 کنون تا 8102از سال  253.7 فرانک سوئیس بر تن  زغال سنگ 

 دانمارک

 کنون تا 8102از سال  549 انمارک بر تن کرون د نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8102از سال  460  هزار لیتر کرون دانمارک بر  نفت کوره سبک 

نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل 

 )ديزل(

 کنون تا 8102از سال  430 لیترهزارکرون دانمارک بر 

 نونک تا 8102از سال  395 لیترهزار کرون دانمارک بر  بنزين موتور 

 کنون تا 8102از سال  ● ساعت کرون دانمارک بر مگاوات گازطبیعی 

 فنالند

 کنون تا 8102از سال  200.8 لیتر هزار يورو بر  نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8102از سال  165.4 لیتر هزار يورو بر  نفت کوره سبک 

نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل 

 )ديزل(

 کنون تا 8102از سال  099 لیترهزار يورو بر 

 کنون تا 8102از سال  173.8 لیترهزار يورو بر  بنزين موتور 

 کنون تا 8102از سال  12.28 ساعت يورو بر مگاوات گازطبیعی 

 کنون تا 8102از سال  149.56 يورو بر تن زغال سنگ

 .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2018 Edition                             مأخذ:
  باشند. مقادير در دسترس نمي 
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  OECDكشور اروپايی عضو  دو( : مالیات بر نشر گوگرد در 9-122جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 تا کنون 8102از سال  003 کرون دانمارک بر تن نفت کوره سنگین دانمارک 

 وئد س

 تا کنون 0990از سال   (درصد گوگرد در حجم 0/1 )به ازای هر 33 کرون سوئد بر تن های نفتیفرآورده

 کیلوگرم گوگرد در هر تن  )به ازای هر 31 کرون سوئد بر تن های جامدسوخت

 (از سوخت مصرفی
 تا کنون 0993از سال  

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2018 Edition                             مأخذ:
 

 اكسیدهای ازت در دانمارك ( : مالیات بر نشر 9-121جدول )

 دوره مالیات واحد نوع سوخت نام كشور

 دانمارک 

 تاکنون 8102از جوالی  29 کرون دانمارک بر تن  نفت کوره سنگین 

 تاکنون 8102از جوالی  9 هزار لیتررک بر کرون دانما نفت کوره سبک

 تاکنون 8102از جوالی  9 هزار لیتر کرون دانمارک بر  نفت گاز مصرفی در بخش حمل و نقل )ديزل(

 تاکنون  8102از جوالی  9 دانمارک بر هزار لیتر کرون  بنزين موتور 

 نتاکنو 8102از جوالی  ● ساعتدانمارک بر مگاواتکرون  گازطبیعی 

  .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2018 Edition                             مأخذ:
  باشند. مقادير در دسترس نمي 

 

  OECDهای عضو محیطی به تفكیك نوع سوخت در كشورزيستويژه های ( : مالیات9-129جدول )

 دوره مالیات واحد سوختنوع  نام كشور عنوان

زيست مالیات 

 (0) محیطی
 جمهوری چک

 کنون تا 8112از  ابتدای سال  30.6 ساعتکرون چک بر مگاوات گازطبیعی  

 کنون تا 8112از  ابتدای سال  90.69 کرون چک بر تن زغال سنگ  

 کنون تا 8112از  ابتدای سال  28.3 ساعتکرون چک بر مگاوات صنعتی   –برق 

هزينه آلودگی 

 (8)نفتی
 فنالند 

 کنون تا 8101از ابتدی سال  1.5 يورو بر هزار لیتر نفت کوره سنگین 

 کنون تا 8101از ابتدی سال  1.26 يورو بر هزار لیتر نفت کوره سبک  

نفتتت گتتاز مصتترفی در بختتش 

 حمل و نقل )ديزل(

 کنون تا 8101از ابتدی سال  1.3 لیترهزار يورو بر 

 کنون تا 8101از ابتدی سال  1.1 لیترهزار يورو بر  موتور  بنزين

حمل و نقل، مالیات 

 انرژی و زيست

 (3)محیطی 

 کره جنوبی

نفتتت گتتاز مصتترفی در بختتش 

 حمل و نقل )ديزل(

 کنون تا 8108از ابتدی سال  375 وون کره جنوبی بر لیتر

 کنون تا 8108از ابتدی سال  529 وون کره جنوبی بر لیتر بنزين موتور 

مالیات ويژه تغییر 

 (4)اقلیم
 انگلستان

 کنون تا 8102سال از آوريل  5.83 ساعت مگاواتپوند بر  برق  

 کنون تا 8102سال از آوريل  2.03 ساعتمگاواتپوند بر  گازطبیعی  

 کنون تا 8102سال از آوريل  15.91 پوند بر تن سنگ   زغال

گازمايع مصرفی در بخش حمل 

 لو نق

 کنون تا 8102سال از آوريل  13.04 پوند بر تن

 .IEA,International Energy Agency, Energy Prices & Taxes, Second  Quarter, 2018 Edition                             مأخذ:
1) Environment Tax                                                    

2) Oil Pollution Fees                                                    

3) Transportation, Energy and Environment Tax                               

4) Special Tax (Climate Change Levy) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ادي هاي اقتصبه تفکيک بخش IEAمصرف انرژي در کشورهاي عضو   -

 به تفکيک نوع مصرف  IEAدر کشورهاي عضو شاخص مصرف انرژي   -

  IEAدر کشورهاي عضو هاي اقتصادي رزش افزوده زیربخشا  -

 

 
 بهينه سازي مصرف انرژي  -8-11-2
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  2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش خانگی کشورهای عضو  ( :2-301جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
لوازم 

 (3)خانگی
 (2)روشنایی

سرمایش 

 (1)محیط

گرمایش 

 (4)محیط
 جمع (5)سایر

       آمریکای شمالی

 11120.9 2499.2 4484.0 884.8 482.3 2770.6 اياالت متحده آمريكا

 1454.7 337.4 886.8 29.0 55.3 146.2 نادا کا

 744.1 ● ● ● ● ● مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 2254.0 498.2 1456.4 4.4 37.2 258.0 آلمان

 268.2 47.7 183.2 0.3 5.1 32.0 اتريش

 622.1 157.6 273.1 5.9 29.6 155.9 اسپانیا

 83.1 17.4 50.1 ● 1.3 14.2 اسلواکی

 1523.7 221.1 1066.5 ● 40.7 195.5 انگلستان

 1360.5 261.5 919.0 6.2 18.0 155.8 ايتالیا

 111.9 23.7 74.0 ● ● 14.2 ايرلند

 341.8 341.8 ● ● ● ● بلژيک

 107.2 63.8 22.7 0.7 5.9 14.2 پرتغال 

 871.1 291.0 454.3 ● 34.5 91.4 ترکیه

 292.0 74.8 196.7 0.2 1.3 19.1 جمهوری چک 

 186.1 4.5 153.8 ● ● 27.8 رکدانما

 201.4 62.1 119.1 ● ● 20.2 بالروس )روسیه سفید(

 299.8 85.0 169.3 ● ● 45.5 سوئد

 232.1 40.1 154.6 ● 5.2 32.2 سوئیس

 1606.4 275.8 1043.7 2.4 29.7 254.8 فرانسه

 199.7 35.1 127.9 0.3 6.8 29.7 فنالند

 21.0 2.1 16.2 0.1 0.1 2.5 لوکزامبورگ 

 792.6 195.3 518.8 ● ● 78.6 لهستان

 249.0 42.9 182.5 0.3 ● 23.4 مجارستان 

 159.2 121.0 4.3 0.3 8.9 24.7 مراکش 

 50.3 11.3 34.4 ◊ 4.6 ● مولداوی 

 411.7 74.5 267.4 0.4 9.7 59.8  هلند 

 184.9 29.8 115.3 1.8 ● 38.1 يونان 
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 ... ادامه 2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAخانگی کشورهای عضو مصرف انرژی بخش  ( :2-301جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
لوازم 

 (3)خانگی
 (2)روشنایی

سرمایش 

 (1)محیط

گرمایش 

 (4)محیط
 جمع (5)سایر

       آسیا و اقیانوسیه 

 438.9 129.7 162.7 20.3 26.5 99.8 استرالیا

 60.6 20.8 17.6 0.1 5.5 16.6 زالندنو

 1904.4 695.7 465.3 40.7 ● 702.7 پنژا

 825.0 292.1 343.0 9.0 24.4 156.6 کره جنوبی

 28978.7 7696.8 13962.3 1007.0 832.6 5480.0 جمع 

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 یسرگرم لیشامل وسا ونیزیخشک کن لباس، انواع تلو ،ییو  لباسشو ییظرفشو یهانیماش زرها،یو فر خچالیانواع  ،یبخش خانگ ی( منظور از لوازم خانگ1
 باشد.یم رهیو غ یجاروبرق و،یکروویانواع تلفن، سشوار، ما رینظ زاتیتجه ریو سا وترهایانواع کامپ ،یخانگ

 یهاالمپ ،یارشته یهاکنند؛ شامل المپیاست که عمدتاً با برق کار م یامروز یهاخانه یو خارج یداخل ییروشنا یمصرف شده برا یشامل انرژ یی( روشنا2
 تفاده از با اس لهخود را به طرق مختلف از جم ییروشنا یسنت یهابه برق ندارند، همچنان به شکل یکه دسترس ییها. خانوارها LEDفلورسنت فشرده و 

 ییروشنا نیتأم یبرا یدیخورش یکاربرد انرژ یهابرنامه ن،ی. عالوه بر اندینمایم نیشمع و چراغ قوه تأم ی، و گاه حتLPGو  دیبا سوخت نفت سف ییهاچراغ
 شود.  شتریب زین ندهیممکن است در آ

خنک کننده  یهاستمینمود: س میتوان آنها را به دو دسته تقسیکه م باشدیم طیمح شیسرما یمورد استفاده برا زاتیشامل تمام تجه طیمح شی( سرما3
که  رهیو غ تیاسپل یهاستمیاستفاده شود. س یمرکز شیسرما ستمیس کیتواند توسط یکه م یمطبوع مرکز هیتهو ستمی. سیاختصاص یها ستمیو س یمرکز

 یتوانند در حالت معکوس برایکه م یحرارت یهاو پمپ یدیخورش یکولرها رینظ خنک کننده یهاستمیس گریشوند. دیاتاق استفاده م کیخنک کردن  یبرا
 کنند.یصرفاً با برق کار م یخنک کننده در بخش خانگ یهاستمیخنک کردن هوا استفاده شوند. اکثر س

 یها ستمی. سدیها به دست آها و سوختستمیاز س یاریبس یریبکارگ قیتواند از طریاست که م طیگرم کردن مح یبرا یمختلف یهاشامل روش طیمح شی( گرما4
توانند کل یم یمرکزحرارت  یهاستمیاتاق/ منطقه. س یاختصاص یحرارت یهاستمیو س یحرارت مرکز یهاستمیشوند: سیم میعمدتاً به دو نوع تقس یشیگرما

 را  یاختصاص یشیگرما یهاستمیباشند. سیم رهیو غ یحرارت یهاپمپ ،یاحرارت منطقه اتور،یآب گرم و بخار با راد یهاستمیخانه را گرم کنند و شامل س
چوب.  ایها، مانند زغال سنگ سوخت ریسا ای ینفت یهامستقل با استفاده از فرآورده یهاها و اجاقنهیشوم ،یبرق یهایکرد: بخار میتوان به چند دسته تقسیم
 یهاسوخت د،ی(، نفت سفLPG) عیزغال سنگ، نفت کوره، گاز ما ،یعیبرق، گازطب ریمختلف نظ یانرژ توانند با استفاده از منابعیم یشیگرما یهاستمیس
 .ندیحرارت نما دیتول یدیخورش یو انرژ یستیز

 ها گنجانده نشده است.یطبقه بند ریاست که در سا یمصارف گریپخت و پز و د لیشامل وسا ری( سا5

  باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                                 باشند. می 55/5مقادیر کمتر از 

          نمودار )30-2( : مصرف انرژی بخش خانگی کشورهای عضو IEA طی سال های 2015-16
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  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش خانگی کشورهای عضو  ( :2-304جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
لوازم 

 (3)خانگی
 (2)شناییرو

سرمایش 

 (1)محیط

گرمایش 

 (4)محیط
 جمع (5)سایر

       آمریکای شمالی

 10826.7 2511.9 4101.5 946.7 479.2 2787.4 اياالت متحده آمريكا

 1367.3 317.9 816.9 36.6 52.9 143.0 کانادا

 743.8 ● ● ● ● ● مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 2333.4 519.5 1528.3 4.7 35.6 245.4 آلمان

 275.5 47.3 190.5 0.3 5.2 32.3 اتريش

 624.3 159.4 274.6 5.9 29.5 155.0 اسپانیا

 85.1 19.1 50.2 ● 1.3 14.4 اسلواکی

 1570.4 230.6 1107.4 ● 40.8 191.6 انگلستان

 1347.5 262.3 911.7 6.0 17.4 150.1 ايتالیا

 113.2 24.0 74.9 ● ● 14.3 ايرلند

 338.2 45.2 248.7 0.2 ● 44.0 بلژيک

 109.4 63.4 23.3 0.8 6.4 15.5 پرتغال 

 882.8 298.0 450.3 ● 36.9 97.6 ترکیه

 306.2 75.3 209.5 0.2 1.3 20.0 جمهوری چک 

 193.7 4.5 161.0 ● ● 28.2 دانمارک

 210.9 61.5 128.9 ● ● 20.5 بالروس )روسیه سفید(

 311.8 81.1 174.3 ● ● 56.5 سوئد

 240.6 40.1 163.1 ● 5.0 32.4 سسوئی

 1685.3 274.4 1118.7 2.7 30.2 259.4 فرانسه

 212.1 35.1 137.3 0.3 6.4 33.0 فنالند

 20.6 1.9 16.4 0.1 0.1 2.2 لوکزامبورگ 

 827.8 198.3 549.0 ● ● 80.6 لهستان

 257.7 43.0 190.6 0.3 ● 23.8 مجارستان 

 164.1 124.9 4.2 0.3 9.2 25.5 مراکش 

 52.7 12.0 36.3 ◊ 4.4 ● مولداوی

 412.3 69.9 272.2 0.5 9.8 59.9  هلند 

 ● ● ● ● ● ● يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 440.0 131.4 162.9 20.7 25.2 99.9 استرالیا

 59.7 20.5 17.6 0.1 5.4 16.2 زالندنو

 1935.3 704.7 483.3 44.3 ● 703.0 ژاپن

 ● ● ● ● ● ● کره جنوبی

 27948.4 7120.9 13603.6 1070.4 802.1 5351.5 جمع 

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 ( مراجعه شود. 2-153های جدول )به زیرنویس( 5و  4و  3و  2و  1

  باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                                   باشند. می 55/5مقادیر کمتر از 



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

721 

  2035- 2036و  2000های طی سال IEAانرژی کل بخش خانگی در کشورهای عضو شدت شاخص  ( :2-305جدول )

 نام کشور
 (2)شدت انرژی هر واحد مسکونی  (3)انه شدت انرژی سر

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 87 90 100 88 91 100 اياالت متحده آمريكا

 80 86 100 83 89 100 کانادا 

 69 71 100 81 82 100 مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 83 81 100 89 87 100 آلمان

 87 86 100 96 94 100 اتريش

 88 88 100 108 108 100 اسپانیا

 63 62 100 66 65 100 اسلواکی

 81 79 100 82 80 100 انگلستان

 102 103 100 110 110 100 ايتالیا

 75 75 100 86 87 100 ايرلند

 74 76 100 77 79 100 بلژيک

 74 72 100 89 87 100 پرتغال 

 74 75 100 96 97 100 ترکیه

 97 93 100 106 101 100 جمهوری چک 

 98 95 100 102 99 100 دانمارک

 ● ● ● 104 99 100 بالروس )روسیه سفید(

 86 87 100 85 83 100 سوئد

 88 86 100 88 86 100 سوئیس

 81 77 100 87 83 100 فرانسه

 99 94 100 109 103 100 فنالند

 55 56 100 80 84 100 لوکزامبورگ 

 95 92 100 113 109 100 لهستان

 94 91 100 101 97 100 مجارستان 

 ● ● ● 263 251 100 مولداوی 

 78 78 100 82 82 100  هلند 

 ● 98 011 ● 89 011 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 102 103 100 92 94 100 استرالیا

 84 86 100 84 87 100 زالندنو

 77 76 100 91 90 100 ژاپن

 ● 82 100 ● 106 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 خانوار سکونت داشته باشد. کیاز  شیب ای کیتواند  یم یدر هر واحد مسکون فیبر اساس تعارمالحظات: 
 باشد. به جمعیت میبخش خانگی شاخص، نسبت مصرف انرژی  منظور از این( 1
 باشد. یهر واحد مسکونی م یبه ازابخش خانگی  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی
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 2035- 2036و  2000های طی سال IEAدر کشورهای عضو  انرژی لوازم خانگیشدت شاخص  ( :2-306جدول )

 کشور نام
 (2)شدت انرژی هر واحد مسکونی  (3)شدت انرژی سرانه 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 120 120 100 121 121 100 اياالت متحده آمريكا

 91 94 100 94 97 100 کانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 101 106 100 108 115 100 آلمان

 131 132 100 144 145 100 اتريش

 156 157 100 192 193 100 اسپانیا

 92 91 100 97 96 100 اسلواکی

 99 102 100 100 103 100 انگلستان

 105 110 100 114 118 100 ايتالیا

 93 92 100 106 108 100 ايرلند

 ● ● ● ● ● ● بلژيک

 107 99 100 129 118 100 پرتغال 

 119 114 100 155 147 100 ترکیه

 96 93 100 105 100 100 جمهوری چک 

 97 97 100 101 101 100 دانمارک

 ● ● ● ● ● ● بالروس )روسیه سفید(

 127 107 100 126 102 100 سوئد

 113 113 100 113 114 100 سوئیس

 132 131 100 142 140 100 فرانسه

 106 96 100 117 105 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 ● ● ● ● ● ● لهستان

 118 116 100 127 125 100 مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● مولداوی 

 113 113 100 119 119 100  هلند 

 ● 000 011 ● 021 011 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 122 123 100 110 111 100 استرالیا

 126 131 100 125 131 100 زالندنو

 81 82 100 97 96 100 ژاپن

 ● 115 100 ● 148 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یلوازم خانگی به جمعیت م یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا1
 باشد. یمسکونی مدر هر واحد لوازم خانگی به ازای تجهیزات موجود  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نیا ( منظور از2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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 2035- 2036و  2000های طی سال IEAانرژی روشنایی بخش خانگی در کشورهای عضو شدت شاخص  ( :2-307جدول )

 نام کشور
 (2)ر واحد مسکونی شدت انرژی ه (3)شدت انرژی سرانه 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 62 63 100 62 63 100 اياالت متحده آمريكا

 78 83 100 81 86 100 کانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 80 84 100 86 91 100 آلمان

 99 99 100 109 109 100 اتريش

 85 86 100 104 105 100 اسپانیا

 91 90 100 96 95 100 اسلواکی

 56 57 100 57 58 100 انگلستان

 56 58 100 60 62 100 ايتالیا

 ● ● ● ● ● ● ايرلند

 ● ● ● ● ● ● بلژيک

 108 99 100 130 118 100 پرتغال 

 135 129 100 175 166 100 ترکیه 

 36 36 100 39 39 100 جمهوری چک 

 ● ● ● ● ● ● دانمارک

 ● ● ● ● ● ● بالروس )روسیه سفید(

 ● ● ● ● ● ● سوئد

 76 81 100 77 81 100 سوئیس

 64 63 100 68 67 100 فرانسه

 59 63 100 65 69 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 ● ● ● ● ● ● لهستان

 ● ● ● ● ● ● مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● مولداوی 

 64 63 100 67 67 100  هلند 

 ● ● ● ● ● ● ونان ي

       آسیا و اقیانوسیه 

 81 86 100 73 78 100 استرالیا

 93 97 100 93 97 100 زالندنو

 ● ● ● ● ● ● ژاپن

 ● 170 100 ● 218 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 خانوار سکونت داشته باشد. کیاز  شیب ای کیتواند  یم یدر هر واحد مسکون فیبر اساس تعارمالحظات: 
 باشد. یبه جمعیت مروشنایی بخش خانگی  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا1
 باشد. یممسکونی متراژ هر واحد گی به خانروشنایی بخش  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی
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  IEAانرژی گرمایش محیط بخش خانگی در کشورهای عضو شدت شاخص  ( :2-308جدول )

2035- 2036و  2000های طی سال

 نام کشور
 (2)شدت انرژی هر واحد مسکونی  (3)شدت انرژی سرانه 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 67 74 100 68 75 100 اياالت متحده آمريكا

 74 81 100 76 84 100 کانادا

 ● ● ● ● ● ● مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 72 69 100 77 75 100 آلمان

 85 83 100 93 91 100 اتريش

 75 75 100 93 92 100 اسپانیا

 56 55 100 58 58 100 اسلواکی

 82 80 100 84 81 100 انگلستان

 105 106 100 113 114 100 ايتالیا

 71 71 100 81 82 100 ايرلند

 ● ● ● ● ● ● بلژيک

 66 65 100 80 77 100 پرتغال 

 70 72 100 91 93 100 ترکیه

 92 87 100 100 94 100 جمهوری چک 

 99 95 100 103 99 100 دانمارک

 ● ● ● ● ● ● بالروس )روسیه سفید(

 77 78 100 76 75 100 دسوئ

 84 81 100 85 81 100 سوئیس

 74 69 100 79 74 100 فرانسه

 99 94 100 110 103 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 89 85 ● 107 101 ● لهستان

 104 99 ● 111 106 ● مجارستان 

 ● ● ● ● ● ● مولداوی 

 74 73 100 78 77 100  هلند 

 ● 76 ● ● 87 ● يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 86 87 100 77 78 100 استرالیا

 80 82 100 80 82 100 زالندنو

 74 72 ● 88 84 ● ژاپن

 ● 64 100 ● 83 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 خانوار سکونت داشته باشد. کیاز  شیب ای کیتواند  یم یدر هر واحد مسکون فیبر اساس تعارمالحظات: 
 باشد. یبه جمعیت مبخش خانگی برای گرمایش محیط  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا1
 باشد. یممسکونی متراژ هر واحد خانگی به خش ببرای گرمایش محیط  یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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  2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-309جدول )
(پتاژول)

 نام کشور

صنایع مواد غذایی 

و محصوالت 

 (3)تنباکو

صنایع نساجی، 

 (2)پوشاک و چرم

تولید چوب و 

 (1)والت چوبیمحص

تولید کاغذ و 

 (4)انتشار و چاپ

صنایع تولید مواد 

و محصوالت 

 (5)شیمیایی

      آمریکای شمالی

 2499.0 1933.1 321.2 121.6 1314.0 اياالت متحده آمريكا

 309.4 482.5 54.1 6.7 58.6 کانادا

 157.3 45.1 - 0.3 62.9 مكزيک

      اروپا و اورآسیا

 583.2 236.7 92.2 21.9 204.8 آلمان

 39.5 66.1 27.3 2.8 30.3 اتريش

 120.9 70.5 18.9 13.3 94.8 اسپانیا

 0.2 0.2 ◊ ◊ 3.6 ارمنستان 

 16.5 22.1 2.4 1.2 5.6 اسلواکی

 134.3 67.6 13.2 27.7 110.2 انگلستان

 41.8 9.2 8.6 2.1 58.5 اوکراين 

 137.8 99.3 - 46.3 113.4 ايتالیا

 10.0 1.1 6.5 0.6 19.0 ايرلند

 175.4 28.9 10.3 8.0 60.6 بلژيک

 15.9 56.6 4.5 12.6 18.7 پرتغال 

 123.4 25.0 19.0 126.7 91.6 ترکیه

 45.6 25.6 9.4 5.8 24.4 جمهوری چک 

 10.6 3.3 2.7 0.7 24.1 دانمارک

 40.3 4.3 5.4 6.1 28.2 بالروس )روسیه سفید(

 27.7 243.9 23.2 1.0 15.1 سوئد

 28.9 14.6 - 2.0 20.4 سوئیس

 224.0 112.4 24.3 12.8 219.6 فرانسه

 41.7 246.4 20.5 1.1 16.4 فنالند

 2.2 0.2 0.9 1.5 0.9 لوکزامبورگ 

 106.3 66.0 37.0 4.9 78.4 لهستان

 46.3 8.0 2.6 1.7 24.5 مجارستان 

 6.4 3.8 0.1 4.7 14.5 مراکش

 0.2 0.1 0.2 0.2 4.0 مولداوی

 283.2 23.5 2.3 3.7 86.8  لند ه

 9.3 3.5 1.3 1.3 21.9 يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 205.0 58.3 - 7.8 159.8 استرالیا

 28.0 25.0 37.6 1.2 47.3 زالندنو

 794.9 358.6 31.8 34.6 231.6 ژاپن

 344.7 82.4 16.8 80.7 78.4 کره جنوبی

 6609.6 4423.8 794.0 563.5 3342.5 جمع 



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  727

 

 ... ادامه 2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-309جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
الستیک و 

 (6)پالستیک 

محصوالت کانی 

 (7)غیرفلزی
 (8)فلزات اساسی

تولید محصوالت اولیه 

 و ریخته گری آهن 

 (9)و فوالد 

تولید فلزات 

اساسی غیرآهنی 

 (30)گری ختهو ری

      آمریکای شمالی

 462.4 1154.1 1616.4 800.3 298.3 اياالت متحده آمريكا

 232.8 204.6 437.4 104.2 10.8 کانادا

 3.0 225.8 228.7 209.7 10.7 مكزيک 

      اروپا و اورآسیا

 96.8 621.4 718.2 262.0 81.5 آلمان

 9.9 113.5 123.4 36.3 - اتريش

 45.5 138.3 183.9 138.6 - اسپانیا

 1.3 1.0 2.3 3.2 0.2 ارمنستان 

 10.7 99.3 110.1 18.2 - اسلواکی

 22.5 179.1 201.5 107.5 61.3 انگلستان

 26.6 667.7 694.3 49.5 - اوکراين 

 26.2 211.4 237.5 208.1 - ايتالیا

 21.6 0.2 21.8 16.8 2.1 ايرلند

 11.9 101.7 113.6 58.0 - بلژيک

 1.2 7.5 8.7 47.0 1.5 رتغال پ

 36.5 312.1 348.5 230.4 - ترکیه 

 2.3 94.7 97.0 44.0 13.3 جمهوری چک 

 0.0 3.5 3.5 18.2 2.9 دانمارک

 0.4 12.8 13.2 41.6 - بالروس )روسیه سفید(

 13.3 74.9 88.2 16.3 4.7 سوئد

 3.5 9.0 12.5 18.4 - سوئیس

 46.6 245.9 292.5 159.8 - فرانسه

 10.5 61.5 71.9 12.0 - فنالند

 - 11.6 11.6 6.2 - لوکزامبورگ 

 18.1 183.4 201.5 110.4 18.9 لهستان

 4.7 29.5 34.2 20.4 8.6 مجارستان 

 7.3 - 7.3 56.6 - مراکش 

 - ◊ ◊ 3.7 ◊ مولداوی 

 10.1 116.3 126.3 24.1 -  هلند 

 34.7 3.8 38.5 30.8 - يونان 

      سیه آسیا و اقیانو

 334.5 111.7 446.2 95.5 - استرالیا

 19.0 17.5 36.6 7.5 2.0 زالندنو

 88.1 1877.5 1965.5 348.3 - ژاپن

 44.9 1118.1 1162.9 237.7 - کره جنوبی

 1646.7 8009.1 9655.8 3541.1 516.7 جمع 
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 ... ادامه 2035مصرف در سال  به تفکیک نوع IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-309جدول )
(پتاژول)

 (34)کل صنعت  نامشخص  (31)سایر  (32)تولید تجهیزات حمل و نقل  (33)تولید ماشین آالت  نام کشور

      آمریکای شمالی
 10127.1 - 79.9 373.8 769.7 اياالت متحده آمريكا

 1969.8 - 435.0 27.9 43.3 کانادا

 1442.2 710.7 - 14.8 2.0 مكزيک 

      اروپا و اورآسیا

 2624.0 99.9 - 120.6 203.0 آلمان

 362.5 7.7 - 4.6 24.7 اتريش

 746.5 46.7 - 19.3 39.6 اسپانیا

 9.8 - ◊ - 0.1 ارمنستان 

 197.2 5.7 - 6.8 8.8 اسلواکی

 1046.4 193.9 - 55.1 74.1 انگلستان

 899.7 9.8 - 6.4 19.5 اوکراين 

 1084.2 84.4 - - 157.2 ايتالیا

 96.0 5.2 - 1.0 12.0 ايرلند

 494.3 21.4 - 10.3 8.0 بلژيک

 175.9 1.1 - 2.2 7.1 پرتغال 

 1185.8 181.7 - 7.6 31.9 ترکیه 

 334.6 19.2 3.8 17.7 28.9 جمهوری چک 

 77.6 1.6 - 0.7 9.3 دانمارک

 159.4 6.2 - 3.2 11.0 بالروس )روسیه سفید(

 469.3 26.4 - 8.0 15.0 سوئد

 142.6 22.3 - - 23.4 سوئیس

 1220.0 51.4 - 43.0 80.2 فرانسه

 435.3 10.3 - 2.6 12.5 فنالند

 25.1 1.1 - ◊ 0.4 لوکزامبورگ 

 681.9 10.8 - 16.3 31.5 لهستان

 173.2 - 2.1 8.8 16.2 مجارستان 

 97.9 1.7 - 0.8 2.1 مراکش

 19.1 10.4 ◊ - 0.2 مولداوی 

 592.7 18.0 - 4.4 20.4  هلند 

 122.0 12.9 - 0.9 1.5 يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 991.0 - 0.9 - 17.6 استرالیا

 190.5 1.2 1.5 0.1 2.5 زالندنو

 4338.4 167.5 - 134.0 271.8 ژاپن

 2568.0 129.9 - 123.0 311.4 کره جنوبی

 35099.9 1859.2 523.1 1013.5 2257.1 جمع 

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ3           .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها2             .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها1
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1           .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها5             .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها4
 .4ورژن  2431و  2415 کیسیآ ی( شامل کدها9                          .4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ1                             .4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها12           .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها11     .4ورژن  2432و  2425 کیسیآ ی( شامل کدها15
 باشند. می 55/5ر از مقادیر کمت     .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها14            .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها13



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  726

 

  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-330جدول )
(پتاژول)

 نام کشور

صنایع مواد غذایی 

و محصوالت 

 (3)تنباکو

صنایع نساجی، 

 (2)پوشاک و چرم

تولید چوب و 

 (1)محصوالت چوبی

تولید کاغذ و 

 (4)انتشار و چاپ

د مواد صنایع تولی

و محصوالت 

 (5)شیمیایی

      آمریکای شمالی

 2761.1 1876.0 310.8 120.7 1392.0 اياالت متحده آمريكا

 298.0 457.5 50.8 6.7 58.8 کانادا

 158.9 52.5 - 0.3 65.9 مكزيک

      اروپا و اورآسیا

 592.5 240.7 93.6 20.2 212.2 آلمان

 39.9 70.6 28.3 2.9 33.7 اتريش

 112.8 68.9 22.9 15.4 99.7 پانیااس

 0.1 0.2 ◊ 0.1 3.6 ارمنستان 

 17.1 19.2 1.7 1.1 5.7 اسلواکی

 134.9 69.4 14.3 26.5 111.0 انگلستان

 42.2 8.9 6.8 2.0 53.4 اوکراين 

 146.8 96.9 - 46.0 118.2 ايتالیا

 10.5 1.1 6.5 0.6 19.4 ايرلند

 181.4 29.6 10.2 7.9 62.9 بلژيک

 15.5 57.2 4.9 12.2 19.1 پرتغال 

 122.9 31.2 18.8 124.0 104.9 ترکیه

 40.0 27.0 9.6 7.4 24.1 جمهوری چک 

 10.7 3.1 3.1 0.7 25.2 دانمارک

 40.3 3.6 6.2 6.2 29.3 بالروس )روسیه سفید(

 25.8 240.5 24.2 1.0 15.3 سوئد

 30.2 13.8 - 1.8 19.8 سوئیس

 227.0 120.1 23.8 12.4 212.2 فرانسه

 43.4 253.7 21.6 1.0 17.2 فنالند

 2.4 0.3 1.0 1.5 1.0 لوکزامبورگ 

 104.3 68.9 40.6 5.2 82.6 لهستان

 46.4 8.6 3.1 1.8 24.5 مجارستان 

 6.2 3.4 0.1 4.4 13.2 مراکش

 0.2 0.1 0.2 0.2 4.3 مولداوی

 295.1 24.0 3.1 4.0 87.9  هلند 

 6.5 2.0 1.0 1.7 18.6 يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 190.2 60.2 - 7.5 156.9 استرالیا

 32.0 25.5 45.4 1.2 44.9 زالندنو

 733.1 354.7 32.1 38.3 229.2 ژاپن

 333.3 88.8 15.3 81.0 81.3 کره جنوبی

 6801.5 4378.1 799.6 563.9 3448.1 جمع 
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 ادامه ...  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAی عضو مصرف انرژی بخش صنعت در کشورها ( :2-330جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
الستیک و 

 (6)پالستیک 

محصوالت کانی 

 (7)غیرفلزی
 (8)فلزات اساسی

تولید محصوالت اولیه 

 و ریخته گری آهن 

 (9)و فوالد 

تولید فلزات 

اساسی غیرآهنی 

 (30)گری و ریخته

      آمریکای شمالی

 435.6 1001.8 1437.4 769.0 298.4 مريكااياالت متحده آ

 221.8 207.7 429.5 106.6 10.7 کانادا

 2.9 226.7 229.6 217.0 11.3 مكزيک 

      اروپا و اورآسیا

 98.4 610.7 709.1 273.8 83.3 آلمان

 10.3 111.9 122.2 39.2 - اتريش

 47.7 134.1 181.8 136.6 - اسپانیا

 1.5 0.8 2.3 2.7 0.2 ارمنستان 

 10.8 101.3 112.1 19.2 - اسلواکی

 22.1 128.0 150.1 103.7 58.6 انگلستان

 24.9 657.3 682.2 50.3 - اوکراين 

 27.4 228.3 255.7 193.5 - ايتالیا

 20.6 - 20.6 17.8 2.2 ايرلند

 11.9 111.6 123.5 57.9 - بلژيک

 1.1 7.8 9.0 42.8 1.5 پرتغال 

 40.3 317.4 357.7 244.0 27.6 ترکیه 

 3.6 78.9 82.5 45.0 13.2 جمهوری چک 

 - 3.5 3.5 19.4 - دانمارک

 0.4 12.3 12.7 39.1 - بالروس )روسیه سفید(

 13.5 72.9 86.4 14.9 4.5 سوئد

 3.3 9.0 12.3 19.8 - سوئیس

 46.4 240.5 287.0 159.1 - فرانسه

 10.5 62.3 72.8 12.8 - فنالند

 - 12.3 12.3 6.3 - لوکزامبورگ 

 18.3 186.4 204.6 121.8 21.0 لهستان

 4.9 25.9 30.8 22.2 9.0 مجارستان 

 7.2 - 7.2 54.9 - مراکش 

 - ◊ ◊ 3.0 0.1 مولداوی 

 10.9 115.2 126.1 25.1 -  هلند 

 32.5 5.5 38.0 32.5 - يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 333.2 111.8 445.0 95.7 - استرالیا

 19.1 18.2 37.3 5.9 2.1 الندنوز

 89.9 1872.6 1962.5 353.1 - ژاپن

 45.7 1085.4 1131.1 232.7 - کره جنوبی

 1616.7 7758.1 9374.8 3537.0 543.4 جمع 



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  716

 

 ادامه ...  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAمصرف انرژی بخش صنعت در کشورهای عضو  ( :2-330جدول )
(پتاژول)

 (34)کل صنعت  نامشخص  (31)سایر  (32)تولید تجهیزات حمل و نقل  (33)تولید ماشین آالت  نام کشور

      آمریکای شمالی
 10135.8 - 78.6 349.0 742.9 اياالت متحده آمريكا

 1910.9 - 420.6 28.4 43.5 کانادا

 1421.5 668.3 - 15.4 2.2 مكزيک 

      اروپا و اورآسیا

 2651.2 111.1 - 123.5 191.3 آلمان

 376.1 7.8 - 4.8 26.7 اتريش

 734.1 37.3 - 19.1 39.7 اسپانیا

 9.4 - ◊ - 0.1 ارمنستان 

 198.2 5.9 - 7.0 9.2 اسلواکی

 985.6 186.8 - 55.6 74.7 انگلستان

 880.0 12.1 - 5.1 17.1 اوکراين 

 1102.3 84.8 - - 160.3 ايتالیا

 97.9 5.4 - 1.0 12.8 ايرلند

 507.8 17.0 - 9.4 8.0 لژيکب

 172.2 1.2 - 2.5 6.4 پرتغال 

 1188.9 119.6 - 7.7 30.5 ترکیه 

 315.3 15.8 3.2 19.2 28.4 جمهوری چک 

 80.0 4.5 - 0.7 9.2 دانمارک

 159.1 5.9 - 3.9 12.0 بالروس )روسیه سفید(

 462.8 27.4 - 8.3 14.5 سوئد

 143.8 22.0 - - 24.2 سوئیس

 1219.6 53.5 - 45.5 79.1 فرانسه

 447.6 9.5 - 2.8 12.9 فنالند

 26.5 1.3 - 0.1 0.5 لوکزامبورگ 

 708.1 11.1 - 17.1 30.9 لهستان

 174.9 - 2.1 9.5 17.0 مجارستان 

 94.1 1.7 - 0.8 2.2 مراکش

 19.8 11.4 0.1 - 0.2 مولداوی 

 607.8 16.3 - 4.5 21.7  هلند 

 119.9 17.8 - 0.7 1.2 يونان 

      آسیا و اقیانوسیه 

 972.2 - 0.9 - 15.8 استرالیا

 199.4 1.3 1.4 0.1 2.5 زالندنو

 4287.9 168.5 - 136.9 279.5 ژاپن

 2609.4 194.2 - 125.0 326.7 کره جنوبی

 35019.8 1819.3 507.0 1003.6 2243.6 جمع 

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ3           .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها2             .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها1
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1           .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها5             .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها4
 .4ورژن  2431و  2415 کیسیآ ی( شامل کدها9                          .4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ1                             .4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها12           .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها11     .4ورژن  2432و  2425 کیسیآ ی( شامل کدها15
 باشند. می 55/5مقادیر کمتر از      .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها14            .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها13
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  2035-2036های طی سال IEAعضو در کشورهای  (3)زوده زیربخش صنعترزش افا ( :2-333جدول )
 (1) )میلیارد دالر(

 نام کشور

صنایع مواد غذایی و 

 (2)محصوالت تنباکو

صنایع نساجی، پوشاک 

 (1)و چرم

تولید چوب و 

 (4)محصوالت چوبی

 تولید کاغذ و انتشار 

 (5)و چاپ

2035 2036 2035 2036 2035 2036 2035 2036 

         مریکای شمالیآ
 89.8 90.0 23.8 23.0 24.5 24.7 202.3 203.3 اياالت متحده آمريكا

 10.5 10.5 9.5 9.4 2.1 2.1 24.0 24.0 کانادا

 7.6 7.4 2.8 2.9 13.8 13.9 87.1 84.0 مكزيک

         اروپا و اورآسیا

 23.2 23.6 7.0 6.9 9.3 9.2 49.4 48.9 آلمان

 3.6 3.6 2.8 2.7 1.0 1.1 6.7 6.6 اتريش

 8.6 8.2 2.7 2.6 8.5 8.1 32.5 33.1 اسپانیا

 0.1 0.1 ◊ - 0.1 ◊ 1.7 1.9 ارمنستان 

 0.8 0.8 1.8 1.7 1.0 0.9 1.3 1.5 اسلواکی

 12.1 12.4 3.3 3.2 8.3 8.3 35.7 35.6 انگلستان

 - - - - - - - - اوکراين

 12.4 12.5 5.7 5.7 29.4 29.2 36.0 34.9 ايتالیا

 0.9 0.9 ● ● 0.1 0.2 10.7 11.2 ايرلند

 2.5 2.5 0.8 0.9 1.6 1.6 9.7 9.9 بلژيک

 2.3 2.4 1.5 1.5 5.9 6.3 6.1 6.2 پرتغال 

 - - - - - - - - ترکیه

 2.6 2.3 1.4 1.4 1.5 1.5 6.5 6.1 جمهوری چک 

 0.7 0.8 0.4 0.5 0.4 0.3 3.7 3.7 دانمارک

 0.5 0.5 1.0 0.9 2.1 2.0 9.0 8.8 بالروس )روسیه سفید(

 4.3 4.2 2.5 2.3 0.5 0.5 3.8 3.9 سوئد

 2.1 2.2 2.1 2.1 0.8 0.8 7.4 7.2 سوئیس

 11.2 11.0 3.4 3.3 5.5 5.4 48.2 49.0 فرانسه

 3.7 3.7 1.3 1.3 0.4 0.4 2.5 2.4 فنالند

 0.1 0.1 ◊ ◊ 0.2 0.3 0.2 0.2 لوکزامبورگ 

 7.9 7.5 5.9 5.6 5.8 5.6 29.7 29.2 لهستان

 1.1 1.1 0.5 0.4 1.0 0.9 4.1 4.0 مجارستان 

 - - - - 4.1 4.0 12.7 12.5 مراکش 

 - - - - 0.1 0.1 0.2 0.2 مولداوی 

 3.5 3.5 1.1 1.0 1.2 1.2 16.6 15.8  هلند 

 0.5 0.6 0.1 0.1 0.6 0.6 6.0 6.0 يونان 

         آسیا و اقیانوسیه 

 6.4 6.5 - - 3.5 3.6 17.4 16.9 استرالیا

 1.4 1.4 1.4 1.4 0.4 0.4 5.0 5.0 زالندنو

 40.6 40.1 4.9 4.8 9.2 9.6 99.7 98.3 ژاپن

 9.7 9.7 2.1 2.2 21.7 22.0 19.5 19.0 کره جنوبی

 270.8 269.8 89.7 87.8 164.5 164.8 795.1 789.1 جمع 



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  712

 

 ... ادامه 2035-2036های طی سال IEAعضو  در کشورهای (3)ارزش افزوده زیربخش صنعت ( :2-333جدول )
 (1))میلیارد دالر( 

 نام کشور

صنایع تولید مواد و 

 (6)محصوالت شیمیایی
 (7)الستیک و پالستیک 

محصوالت کانی 

 (8)غیرفلزی
 (9)فلزات اساسی

2035 2036 2035 2036 2035 2036 2035 2036 

         آمریکای شمالی
 73.8 68.0 42.0 42.2 71.1 69.0 286.7 286.0 اياالت متحده آمريكا

 9.2 9.2 4.2 4.2 7.5 7.5 10.1 10.1 کانادا

 22.0 21.6 9.1 8.9 8.7 8.7 27.5 28.1 مكزيک 

         اروپا و اورآسیا

 26.2 26.4 20.5 19.9 33.9 33.2 81.7 81.3 آلمان

 4.3 4.5 3.1 3.1 2.7 2.7 6.4 6.3 اتريش

 11.5 13.1 7.9 7.5 8.2 7.7 23.1 22.8 اسپانیا

 0.6 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 ارمنستان 

 3.4 2.6 1.5 1.3 3.5 2.9 0.7 0.8 اسلواکی

 4.5 4.9 7.3 6.5 12.0 11.6 31.8 31.3 انگلستان

 - - - - - - - - اوکراين 

 16.8 15.6 12.8 12.4 14.2 13.9 25.7 25.7 ايتالیا

 1.1 1.1 1.1 1.0 ● ● ● ● ايرلند

 8.8 8.6 2.9 2.9 2.4 2.3 17.5 16.7 بلژيک

 0.6 0.6 2.0 2.2 1.9 1.8 1.8 2.1 پرتغال 

 - - - - - - - - ترکیه 

 2.5 2.3 3.4 3.4 5.1 4.9 3.7 3.7 جمهوری چک 

 0.4 0.4 1.0 0.9 1.1 1.1 9.4 8.4 دانمارک

 0.5 0.6 2.4 2.6 1.4 1.4 8.5 8.8 بالروس )روسیه سفید(

 3.3 3.0 1.3 1.3 1.6 1.5 7.0 7.2 سوئد

 1.2 1.2 1.6 1.6 1.9 1.9 27.9 25.5 سوئیس

 7.0 7.0 9.3 9.0 12.1 11.8 37.4 36.9 فرانسه

 1.9 1.8 1.0 1.0 1.0 1.0 3.6 3.5 فنالند

 ● ● 0.8 0.8 ● ● 0.1 0.1 لوکزامبورگ 

 3.1 2.9 11.4 10.7 12.5 11.7 9.9 9.8 لهستان

 1.1 1.0 1.5 1.4 2.6 2.4 3.8 3.8 مجارستان 

 - - - - - - 4.2 4.2 مراکش 

 - - - 0.1 - - - - مولداوی 

 2.1 2.1 1.9 1.9 3.1 3.0 12.2 11.8  هلند 

 2.6 2.5 1.2 1.1 0.3 0.4 1.8 1.9 يونان 

         آسیا و اقیانوسیه 

 10.3 10.9 4.0 4.2 - - 11.8 12.2 استرالیا

 1.8 1.7 0.8 0.8 - - 2.5 2.4 زالندنو

 100.6 99.2 20.9 21.3 10.2 9.6 85.6 83.0 ژاپن

 40.6 39.8 15.7 14.9 22.1 21.9 47.7 43.1 کره جنوبی

 361.5 352.5 192.6 189.1 241.0 233.9 790.2 777.3 جمع 
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 ... ادامه 2035-2036های طی سال IEAدر کشورهای عضو  (3)ارزش افزوده زیربخش صنعت ( :2-333جدول )
 (1))میلیارد دالر( 

 نام کشور
 (30)تولید ماشین آالت 

 تولید تجهیزات 

 (33)حمل و نقل 
 (31)کل صنعت  (32)سایر 

2035 2036 2035 2036 2035 2036 2035 2036 
         آمریکای شمالی

 1760.8 1764.1 99.6 101.2 253.7 257.5 587.4 587.8 اياالت متحده آمريكا

 133.5 133.1 7.2 7.2 20.1 19.9 29.2 29.2 کانادا 

 310.8 304.7 8.5 8.5 59.7 58.9 62.8 60.5 مكزيک 

         اروپا و اورآسیا

 745.8 720.3 29.1 28.4 157.7 153.6 277.2 271.3 آلمان

 66.5 65.7 2.9 2.9 5.5 5.2 25.0 24.2 اتريش

 165.6 172.4 7.5 7.2 24.5 23.2 35.9 37.2 اسپانیا

 2.8 2.5 0.1 0.1 - - 0.1 0.1 ان ارمنست

 33.7 31.5 0.8 0.8 7.6 6.7 12.0 10.8 اسلواکی

 215.3 210.6 12.9 11.6 34.1 32.0 53.5 53.1 انگلستان

 34.0 32.7 - - - - - - اوکراين 

 298.7 295.0 14.3 14.2 24.5 23.7 97.3 97.7 ايتالیا

 79.4 77.3 ● ● 0.2 0.2 4.3 3.8 ايرلند

 61.6 60.4 1.5 1.6 3.6 3.6 10.9 10.6 بلژيک

 34.9 34.6 1.7 1.7 2.6 2.6 6.5 6.5 پرتغال 

 298.5 287.5 - - - - - - ترکیه 

 73.4 68.5 2.7 2.7 16.3 14.0 27.4 26.0 جمهوری چک 

 32.0 30.4 2.3 2.3 0.5 0.5 10.9 10.5 دانمارک

 30.1 29.4 1.0 1.1 1.2 1.1 5.0 4.7 بالروس )روسیه سفید(

 59.7 57.9 2.1 2.0 11.8 10.8 18.4 18.5 سوئد

 87.1 85.6 3.1 3.1 2.0 1.9 31.9 32.8 سوئیس

 254.6 250.0 6.9 6.9 26.5 24.8 61.8 60.4 فرانسه

 31.3 30.9 0.6 0.6 0.9 0.9 12.7 12.9 فنالند

 2.7 2.7 - - ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 150.3 144.5 10.0 9.3 14.8 14.0 38.4 37.5 لهستان

 43.8 43.8 1.5 1.3 13.1 12.1 13.8 15.4 مجارستان 

 37.5 37.2 - - - - - - مراکش 

 0.5 0.5 - - - - 0.1 0.1 مولداوی 

 83.1 80.6 6.0 6.1 5.4 5.0 26.4 25.8  هلند 

 19.2 17.9 0.4 0.4 0.4 0.4 3.1 3.2 يونان 

         آسیا و اقیانوسیه 

 65.4 67.2 - - - - 11.9 12.9 استرالیا

 16.5 16.0 0.5 0.4 - - 2.7 2.6 زالندنو

 825.9 809.4 46.9 45.8 102.1 97.2 317.2 311.1 ژاپن

 498.7 487.9 6.0 6.1 70.6 74.7 246.1 240.2 کره جنوبی

 6553.6 6452.7 276.0 273.5 859.4 844.1 2029.7 2006.9 جمع 

.IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:

  .2515ثابت سال  یهامتیو بر حسب ق دیقدرت خر ی( ارزش افزوده بر اساس برابر1
 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ4            .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها3         .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها2
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1             .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها1         .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها5
 .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها15                       .4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ9                     .4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها13               .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها12          .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها11

  باشند. می 55/5مقادیر کمتر از                    باشند. میمقادیر در دسترس ن
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  2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت ( :2-332جدول )
)مگاژول بر دالر(

 نام کشور
صنایع مواد غذایی و 

 (2)محصوالت تنباکو

صنایع نساجی، پوشاک 

 (1)و چرم

تولید چوب و 

 (4)محصوالت چوبی

 تولید کاغذ و انتشار 

 (5)و چاپ

     کای شمالیآمری

 21.5 13.9 4.9 6.5 اياالت متحده آمريكا

 45.8 5.7 3.1 2.4 کانادا 

 6.1 - ◊ 0.8 مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 10.0 13.3 2.4 4.2 آلمان

 18.3 10.0 2.6 4.6 اتريش

 8.6 7.3 1.7 2.9 اسپانیا

 2.2 2.8 1.4 1.9 ارمنستان 

 28.3 1.4 1.3 3.7 اسلواکی

 5.4 4.1 3.3 3.1 نانگلستا

 - - - - اوکراين 

 8.0 - 1.6 3.3 ايتالیا

 1.1 ● 3.9 1.7 ايرلند

 11.7 12.1 5.1 6.1 بلژيک

 24.1 3.0 2.0 3.0 پرتغال 

 - - - - ترکیه 

 11.3 6.8 4.0 4.0 جمهوری چک 

 4.4 5.7 2.1 6.5 دانمارک

 9.1 6.0 3.0 3.2 بالروس )روسیه سفید(

 57.9 10.0 2.0 3.9 سوئد

 6.7 - 2.6 2.8 سوئیس

 10.3 7.3 2.4 4.5 فرانسه

 66.3 15.7 2.8 6.8 فنالند

 4.7 23.9 5.2 3.8 لوکزامبورگ 

 8.8 6.6 0.9 2.7 لهستان

 7.4 5.9 1.9 6.1 مجارستان 

 - - 1.2 1.2 مراکش

 7.8 44.1 2.6 19.4 مولداوی 

 6.7 2.2 3.0 5.5  هلند 

 6.2 18.1 2.0 3.7 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 8.9 - 2.2 9.5 استرالیا

 18.5 27.8 2.8 9.6 زالندنو

 8.9 6.6 3.6 2.4 ژاپن

 8.5 7.8 3.7 4.1 کره جنوبی
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 ... ادامه 2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت  ( :2-332جدول )
(مگاژول بر دالر)

 نام کشور
تولید مواد و  صنایع

 (6)محصوالت شیمیایی
 (7)الستیک و پالستیک 

محصوالت کانی 

 (8)غیرفلزی
 (9)فلزات اساسی

     آمریکای شمالی

 23.8 19.0 4.3 8.7 اياالت متحده آمريكا

 47.4 25.0 1.4 30.6 کانادا 

 10.6 23.6 1.2 5.6 مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 27.2 13.2 2.5 7.2 آلمان

 27.7 11.7 - 6.3 شاتري

 14.1 18.5 - 5.3 اسپانیا

 10.6 46.6 3.4 3.8 ارمنستان 

 42.8 13.6 - 20.3 اسلواکی

 41.4 16.4 5.3 4.3 انگلستان

 - - - - اوکراين

 15.3 16.8 - 5.4 ايتالیا

 19.1 16.5 ● ● ايرلند

 13.2 20.1 - 10.5 بلژيک

 15.3 21.6 0.8 7.5 پرتغال 

 - - - - ترکیه

 41.8 12.9 2.7 12.4 جمهوری چک 

 9.8 19.4 2.7 1.3 دانمارک

 24.2 16.0 - 4.6 بالروس )روسیه سفید(

 29.4 12.4 3.1 3.9 سوئد

 10.6 11.6 - 1.1 سوئیس

 41.9 17.8 - 6.1 فرانسه

 39.1 12.5 - 11.9 فنالند

 ● - ● - لوکزامبورگ 

 69.8 10.3 1.6 10.9 لهستان

 34.6 14.2 3.6 12.1 مجارستان 

 - - - 1.5 مراکش

 6.2 78.2 1.8 10.1 مولداوی

 61.5 12.6 - 24.0  هلند 

 15.5 28.9 - 5.0 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 40.9 22.8 - 16.9 استرالیا

 21.1 10.1 - 11.7 زالندنو

 19.8 16.4 - 9.6 ژاپن

 29.2 16.0 - 8.0 کره جنوبی



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  717

 

 ... ادامه 2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)زیر بخش صنعتشدت انرژی  ( :2-332جدول )
(مگاژول بر دالر)

 (31)کل صنعت  (32)سایر  (33)حمل و نقل  تولید تجهیزات (30)تولید ماشین آالت  نام کشور

     آمریکای شمالی
 5.7 0.8 1.5 1.3 اياالت متحده آمريكا

 14.8 60.5 1.4 1.5 کانادا 

 4.7 - 0.3 ◊ مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 3.6 - 0.8 0.8 آلمان

 5.5 - 0.9 1.0 اتريش

 4.3 - 0.8 1.1 اسپانیا

 3.9 0.6 - 2.2 ارمنستان 

 6.3 - 1.0 0.8 اسلواکی

 5.0 - 1.7 1.4 انگلستان

 27.5 - - - اوکراين 

 3.7 - - 1.6 ايتالیا

 1.2 ● 5.9 3.2 ايرلند

 8.2 - 2.8 0.8 بلژيک

 5.1 - 0.9 1.1 پرتغال 

 4.1 - - - ترکیه 

 4.9 1.4 1.3 1.1 جمهوری چک 

 2.6 - 1.5 0.9 دانمارک

 5.4 - 3.0 2.3 بالروس )روسیه سفید(

 8.1 - 0.7 0.8 سوئد

 1.7 - - 0.7 سوئیس

 4.9 - 1.7 1.3 فرانسه

 14.1 - 2.9 1.0 فنالند

 9.2 - ● ● لوکزامبورگ 

 4.7 - 1.2 0.8 لهستان

 4.0 1.6 0.7 1.1 مجارستان 

 2.6 - - - مراکش 

 38.9 1.8 0.3 3.3 مولداوی 

 7.4 - 0.9 0.8  هلند 

 6.8 - 2.5 0.5 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 14.8 - - 1.4 استرالیا

 11.9 3.6 - 1.0 زالندنو

 5.4 - 1.4 0.9 ژاپن

 5.3 - 1.7 1.3 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یم 2515ثابت سال  متیو به ق دیقدرت خر یبر حسب شاخص برابر یبخش صنعت ریبه ارزش افزوده هر ز ی( منظور مصرف انرژ1
 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ4               .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها3               .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها2
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1               .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها1               .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها5
 .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها15                         . 4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ9                          . 4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها12              .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها11

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                    باشند. می 55/5مقادیر کمتر از       .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها13
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  2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت ( :2-331جدول )
)مگاژول بر دالر(

 نام کشور
صنایع مواد غذایی و 

 (2)محصوالت تنباکو

جی، پوشاک صنایع نسا

 (1)و چرم

تولید چوب و 

 (4)محصوالت چوبی

 تولید کاغذ و انتشار 

 (5)و چاپ

     آمریکای شمالی

 20.9 13.1 4.9 6.9 اياالت متحده آمريكا

 43.4 5.4 3.1 2.5 کانادا 

 6.9 - ◊ 0.8 مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 10.4 13.4 2.2 4.3 آلمان

 19.6 10.0 2.9 5.0 اتريش

 8.0 8.4 1.8 3.1 انیااسپ

 2.3 8.1 1.1 2.2 ارمنستان 

 25.2 0.9 1.2 4.4 اسلواکی

 5.7 4.4 3.2 3.1 انگلستان

 - - - - اوکراين 

 7.8 - 1.6 3.3 ايتالیا

 1.3 ● 4.3 1.8 ايرلند

 12.1 12.1 5.0 6.5 بلژيک

 25.0 3.2 2.1 3.1 پرتغال 

 - - - - ترکیه 

 10.5 6.7 4.8 3.7 جمهوری چک 

 4.3 7.0 2.0 6.8 دانمارک

 7.3 6.2 2.9 3.3 بالروس )روسیه سفید(

 56.6 9.7 2.1 4.0 سوئد

 6.6 - 2.4 2.7 سوئیس

 10.7 7.1 2.2 4.4 فرانسه

 67.9 16.7 2.4 6.9 فنالند

 4.6 38.1 8.8 4.2 لوکزامبورگ 

 8.7 6.9 0.9 2.8 لهستان

 7.7 6.7 1.9 5.9 مجارستان 

 - - 1.1 1.0 مراکش

 7.6 74.1 2.1 21.4 مولداوی 

 6.8 2.9 3.3 5.3  هلند 

 3.8 12.8 2.9 3.1 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 9.4 - 2.2 9.0 استرالیا

 17.6 31.4 2.7 9.0 زالندنو

 8.7 6.6 4.2 2.3 ژاپن

 9.2 7.3 3.7 4.2 کره جنوبی



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  716

 

 ... ادامه 2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAعضو  در کشورهای (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت ( :2-331جدول )
(مگاژول بر دالر)

 نام کشور
صنایع تولید مواد و 

 (6)محصوالت شیمیایی
 (7)الستیک و پالستیک 

محصوالت کانی 

 (8)غیرفلزی
 (9)فلزات اساسی

     آمریکای شمالی

 19.5 18.3 4.2 9.6 اياالت متحده آمريكا

 46.7 25.4 1.4 29.4 کانادا 

 10.5 23.8 1.3 5.8 مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 27.1 13.4 2.5 7.3 آلمان

 28.4 12.6 - 6.3 اتريش

 15.9 17.3 - 4.9 اسپانیا

 4.0 27.3 2.6 1.3 ارمنستان 

 33.4 13.2 - 25.3 اسلواکی

 33.2 14.2 4.9 4.3 انگلستان

 - - - - اوکراين

 15.3 15.2 - 5.7 ايتالیا

 18.4 16.2 ● ● ايرلند

 14.0 20.0 - 10.4 بلژيک

 15.4 21.4 0.8 8.7 پرتغال 

 - - - - ترکیه

 33.4 13.1 2.6 10.8 جمهوری چک 

 9.9 19.1 - 1.1 دانمارک

 25.9 16.4 - 4.8 بالروس )روسیه سفید(

 26.0 11.2 2.9 3.7 سوئد

 10.5 12.5 - 1.1 سوئیس

 40.9 17.2 - 6.1 فرانسه

 37.7 12.8 - 12.1 فنالند

 ● - ● - لوکزامبورگ 

 67.2 10.7 1.7 10.5 لهستان

 28.6 15.1 3.5 12.1 مجارستان 

 - - - 1.5 مراکش

 7.8 67.4 2.2 9.3 مولداوی

 59.2 13.0 - 24.1  هلند 

 14.8 26.7 - 3.5 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 43.2 23.8 - 16.1 استرالیا

 20.5 7.4 - 12.9 زالندنو

 19.5 16.9 - 8.6 ژاپن

 27.9 14.9 - 7.0 کره جنوبی
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 ... ادامه 2036به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  (3)شدت انرژی زیر بخش صنعت ( :2-331جدول )
(مگاژول بر دالر)

 (31)کل صنعت  (32)سایر  (33)تولید تجهیزات حمل و نقل  (30)تولید ماشین آالت  نام کشور

     ای شمالیآمریک
 5.8 0.8 1.4 1.3 اياالت متحده آمريكا

 14.3 58.5 1.4 1.5 کانادا 

 4.6 - 0.3 ◊ مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 3.6 - 0.8 0.7 آلمان

 5.7 - 0.9 1.1 اتريش

 4.4 - 0.8 1.1 اسپانیا

 3.3 0.6 - 1.2 ارمنستان 

 5.9 - 0.9 0.8 اسلواکی

 4.6 - 1.6 1.4 انگلستان

 25.9 - - - اوکراين 

 3.7 - - 1.7 ايتالیا

 1.2 ● 5.3 3.0 ايرلند

 8.2 - 2.6 0.7 بلژيک

 4.9 - 1.0 1.0 پرتغال 

 4.0 - - - ترکیه 

 4.3 1.2 1.2 1.0 جمهوری چک 

 2.5 - 1.4 0.9 دانمارک

 5.3 - 3.2 2.4 بالروس )روسیه سفید(

 7.8 - 0.7 0.8 سوئد

 1.7 - - 0.8 سوئیس

 4.8 - 1.7 1.3 هفرانس

 14.3 - 3.0 1.0 فنالند

 9.8 - ● ● لوکزامبورگ 

 4.7 - 1.2 0.8 لهستان

 4.0 1.5 0.7 1.2 مجارستان 

 2.5 - - - مراکش 

 38.9 4.5 1.1 3.4 مولداوی 

 7.3 - 0.8 0.8  هلند 

 6.3 - 1.8 0.4 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 14.9 - - 1.3 استرالیا

 12.1 3.2 - 0.9 زالندنو

 5.2 - 1.3 0.9 ژاپن

 5.2 - 1.8 1.3 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یم 2515ثابت سال  متیو به ق دیقدرت خر یحسب شاخص برابربر  یبخش صنعت ریبه ارزش افزوده هر ز ی( منظور مصرف انرژ1
 .4ورژن  11  کیسی( شامل کد آ4               .4ورژن  13 -15  کیسیآ ی( شامل کدها3               .4ورژن  15 -12  کیسیآ ی( شامل کدها2
 .4ورژن  22 کیسی( شامل کد آ1               .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها1               .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها5
 .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها15                         . 4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ9                          . 4ورژن  23  کیسی( شامل کد آ1

 .4ورژن  31 -32  کیسیآ ی( شامل کدها12              .4ورژن  29 -35  کیسیآ ی( شامل کدها11

 باشند. مقادیر در دسترس نمی                    باشند. می 55/5مقادیر کمتر از       .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها13



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  766

 

  2035- 2036و  2000های طی سال IEAدر کشورهای عضو  (3)شاخص کل مصرف انرژی بخش صنعت ( :2-334جدول )

 نام کشور
 (1)صنایع تولید مواد و محصوالت شیمایی  (2)فلزات اساسی 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 63 57 100 54 65 100 اياالت متحده آمريكا

 114 119 100 95 97 100 کانادا 

 53 52 100 112 114 100 مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 95 94 100 94 94 100 آلمان

 57 58 100 212 207 100 اتريش

 55 60 100 83 74 100 اسپانیا

 64 52 100 66 85 100 اسلواکی

 44 44 100 71 89 100 انگلستان

 50 46 100 45 45 100 ايتالیا

 ● ● 100 121 126 100 ايرلند

 100 101 100 24 23 100 بلژيک

 107 92 100 52 52 100 پرتغال 

 ● ● ● ● ● ● یه ترک

 40 46 100 82 103 100 جمهوری چک 

 40 45 100 91 89 100 دانمارک

 75 79 100 90 102 100 سوئد

 29 30 100 128 129 100 سوئیس

 62 62 100 80 82 100 فرانسه

 79 77 100 73 75 100 فنالند

 ● ● ● ● ● ● لوکزامبورگ 

 39 40 100 72 75 100 لهستان

 127 126 100 128 155 100 مجارستان 

 72 72 100 69 71 100  هلند 

 38 53 100 67 70 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 141 148 100 75 71 100 استرالیا

 98 89 100 121 125 100 زالندنو

 65 73 100 99 101 100 ژاپن

 66 75 100 129 135 100 کره جنوبی
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 ... ادامه 2035- 2036و  2000های طی سال IEAدر کشورهای عضو  (3)نرژی بخش صنعتشاخص کل مصرف ا ( :2-334جدول )

 نام کشور
 (6)کل صنعت  (5)تولید کاغذ و انتشار  (4)مواد معدنی غیرفلزی 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 2000 2035 2036 

          آمریکای شمالی

 60 60 100 87 89 100 84 87 100 اياالت متحده آمريكا

 91 94 100 82 87 100 90 88 100 کانادا 

 104 107 100 89 78 100 139 138 100 مكزيک 

          اروپا و اورآسیا

 80 82 100 116 113 100 84 83 100 آلمان

 93 90 100 97 90 100 141 131 100 اتريش

 73 72 100 92 99 100 89 95 100 اسپانیا

 30 32 100 195 219 100 43 45 100 اسلواکی

 71 77 100 135 128 100 89 102 100 انگلستان

 68 68 100 94 96 100 73 81 100 ايتالیا

 41 41 100 54 49 100 221 226 100 ايرلند

 72 71 100 127 122 100 99 100 100 بلژيک

 70 72 100 127 122 100 64 65 100 پرتغال 

 55 57 100 ● ● ● ● ● ● ترکیه

 30 34 100 46 49 100 77 76 100 ی چک جمهور

 63 65 100 106 109 100 93 95 100 دانمارک

 69 72 100 98 100 100 50 56 100 سوئد

 67 68 100 73 75 100 119 111 100 سوئیس

 75 77 100 76 72 100 96 99 100 فرانسه

 85 84 100 108 105 100 90 88 100 فنالند

 105 99 100 68 69 100 ● ● ● لوکزامبورگ 

 23 23 100 67 68 100 20 20 100 لهستان

 67 66 100 100 96 100 70 66 100 مجارستان 

 79 79 100 66 65 100 94 91 100  هلند 

 75 82 100 98 160 100 104 113 100 يونان 

          آسیا و اقیانوسیه 

 97 96 100 111 105 100 80 77 100 استرالیا

 101 100 100 75 78 100 54 73 100 زالندنو

 71 73 100 90 92 100 86 83 100 ژاپن

 59 59 100 79 73 100 59 63 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یمگا ژول بر دالر م - 2515ثابت سال  یها متیو ق دیقدرت خر یبر حسب شاخص برابرایجاد شده زوده  افارزش به ازای هر واحد  یشدت مصرف انرژ ( منظور1
 .4ورژن  23  کیسیکد آ ( شامل4                      .4ورژن  25 -21  کیسیآ ی( شامل کدها3                            .4ورژن  24  کیسی( شامل کد آ2
 .4ورژن  25 -32و   15 -11  کیسیآ ی( شامل کدها1                .4ورژن  11 -11  کیسیآ ی( شامل کدها5
  باشند. مقادیر در دسترس نمی 



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  762

 

 2035-2036های به تفکیک حالت طی سال  IEAمصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای عضو  ( :2-335جدول )
(پتاژول)

 کشور نام
2035 2036 

 جمع ریلی دریایی جاده ای  هوایی جمع ریلی دریایی ایجاده هوایی

           آمریکای شمالی
 25985.7 569.4 351.9 22694.5 2370.0 25728.8 584.4 349.7 22506.7 2288.0 اياالت متحده آمريكا

 2374.7 79.3 66.1 1960.8 268.5 2394.9 86.3 69.6 1977.4 261.6 کانادا 

 2216.6 32.2 36.7 2147.1 0.6 2139.3 32.2 32.9 2073.5 0.6 مكزيک

           اروپا و اورآسیا

 2337.4 52.9 12.4 2194.7 77.5 2292.4 52.2 13.3 2155.0 71.9 آلمان

 260.0 9.0 0.8 248.9 1.3 253.4 9.0 0.9 242.2 1.3 اتريش

 1261.6 12.7 26.2 1143.0 79.8 1208.9 13.7 18.7 1103.3 73.3 اسپانیا

 48.1 3.4 0.3 44.4 ● 45.1 3.4 0.3 41.4 ● اسلواکی

 1764.9 41.0 22.7 1666.5 34.7 1755.0 41.9 23.7 1655.1 34.3 انگلستان

 1470.0 20.2 40.2 1379.9 29.7 1494.4 19.3 39.0 1406.9 29.2 ايتالیا

 131.4 1.7 3.6 126.0 0.2 128.5 1.7 3.0 123.7 0.1 ايرلند

 335.3 7.7 7.8 319.7 0.1 331.0 7.6 7.8 315.5 0.1 بلژيک

 234.7 1.8 3.8 223.4 5.9 233.0 1.5 4.1 222.2 5.3 پرتغال 

 1096.9 7.7 12.8 1018.7 57.8 1006.1 8.6 11.6 934.8 51.0 ترکیه

 266.4 8.8 0.2 255.8 1.7 256.8 9.0 0.1 246.2 1.5 جمهوری چک 

 175.4 4.9 6.4 162.8 1.3 173.7 4.8 5.6 162.1 1.2 دانمارک

 19.7 10.4 1.6 ● 7.8 20.1 10.4 2.4 ● 7.3 سوئد

 219.7 11.7 1.4 203.1 3.5 218.6 11.4 1.5 202.4 3.5 سوئیس

 1757.3 48.1 19.2 1655.9 34.2 1745.7 49.8 19.5 1642.9 33.6 فرانسه

 158.8 3.4 5.6 145.0 4.8 155.8 3.4 5.9 142.4 4.1 فنالند

 19.8 0.9 ◊ 18.9 ◊ 20.3 0.8 ◊ 19.4 ◊ لوکزامبورگ 

 757.6 14.2 0.1 741.0 2.3 678.0 13.6 0.1 662.6 1.8 لهستان

 179.4 5.8 0.2 173.4 ● 175.2 5.8 0.2 169.2 ● مجارستان 

 231.4 ● ● 230.3 1.1 222.5 ● ● 221.4 1.1 مراکش 

 397.0 7.2 13.0 375.8 1.1 394.6 7.1 15.9 370.1 1.5  هلند 

 ● ● ● ● ● 240.3 2.5 22.4 208.5 7.0 يونان 

           آسیا و اقیانوسیه 

 1326.2 54.7 29.6 1117.6 124.4 1312.1 52.3 29.5 1108.0 122.4 استرالیا

 202.4 2.6 4.0 183.2 12.7 198.5 2.5 5.6 178.7 11.6 زالندنو

 2938.3 70.6 137.6 2590.0 140.2 2958.6 70.6 137.0 2613.0 138.1 ژاپن

 ● ● ● ● ● 1398.5 12.7 9.2 1325.2 51.4 کره جنوبی

 48167.0 1082.1 803.9 43020.1 3260.9 49180.0 1118.5 829.4 44029.2 3202.8 جمع

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

  باشند. می 55/5مقادیر کمتر از                                                                   باشند. مقادیر در دسترس نمی 



  در جهانانرژي تحوالت بخش 

  

761 

  2035- 2036های بار طی  سال به تفکیک مسافر و IEAمصرف انرژی بخش حمل و نقل در کشورهای عضو  ( :2-336جدول )
(پتاژول)

 نام کشور
2035 2036 

 مسافر  بار مسافر بار

     آمریکای شمالی
 19800.8 6184.9 6295.1 19433.7 اياالت متحده آمريكا

 1338.2 1036.5 1082.1 1312.8 کانادا 

 ● ● ● ● مكزيک 

     اروپا و اورآسیا

 1649.3 688.1 674.5 1617.9 آلمان

 186.6 73.4 71.8 181.6 اتريش

 768.4 493.2 490.7 718.2 اسپانیا

 45.3 2.8 2.8 42.3 اسلواکی

 1168.7 596.2 597.7 1157.2 انگلستان

 887.2 582.8 583.7 910.7 ايتالیا

 97.1 34.4 29.2 99.3 ايرلند

 202.1 133.2 130.3 200.7 بلژيک

 139.6 95.1 94.0 139.0 پرتغال 

 ● ● ● ● ترکیه

 182.9 83.5 80.3 176.6 جمهوری چک 

 117.9 57.5 55.9 117.9 دانمارک

 11.6 8.1 9.0 11.2 سوئد

 178.3 41.4 41.1 177.5 سوئیس

 1172.2 585.2 584.5 1161.3 فرانسه

 88.6 70.3 67.8 87.9 فنالند

 14.1 5.6 6.6 13.6 لوکزامبورگ 

 420.6 337.1 293.6 384.4 لهستان

 108.5 70.9 72.4 102.9 ستان مجار

 168.0 63.4 61.4 161.1 مراکش

 262.9 134.1 132.2 262.3  هلند 

 ● ● 109.3 131.0 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 783.3 543.0 534.0 778.1 استرالیا

 123.8 78.6 78.3 120.1 زالندنو

 1736.3 1202.0 1220.1 1738.5 ژاپن

 - - 499.2 899.3 کره جنوبی

 31652.2 13201.2 13897.5 32137.2 جمع

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

  باشند. مقادیر در دسترس نمی



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  766

 

  IEAهای سبک( در کشورهای عضو ها و کامیونقل )اتومبیلانرژی بخش حمل و نشدت شاخص  ( :2-337جدول )

 2035- 2036و  2000های طی سال

 نام کشور
 (2)کیلومتر  –شدت انرژی وسیله نقلیه  (3)کیلومتر  –شدت انرژی مسافر )نفر( 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 96 97 100 109 110 100 اياالت متحده آمريكا

 92 92 100 91 91 100 کانادا 

 ● ● ● ● ● ● مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 85 86 100 87 87 100 آلمان

 96 96 100 102 102 100 اتريش

 101 100 100 131 127 100 اسپانیا

 79 77 100 118 110 100 اسلواکی

 84 85 100 87 88 100 انگلستان

 82 84 100 79 84 100 ايتالیا

 90 92 100 88 94 100 يرلندا

 95 95 100 100 100 100 بلژيک

 98 98 100 81 81 100 پرتغال 

 ● ● ● ● ● ● ترکیه

 102 104 100 132 132 100 جمهوری چک 

 87 90 100 94 98 100 دانمارک

 ● ● ● ● ● ● سوئد

 83 84 100 83 84 100 سوئیس

 87 88 100 93 94 100 فرانسه

 91 91 100 94 81 100 فنالند

 ● ● 100 106 105 100 لوکزامبورگ 

 ● 91 100 126 116 100 لهستان

 ● ● 100 124 121 100 مجارستان 

 90 90 100 104 105 100  هلند 

 ● 74 100 ● 57 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 92 93 100 93 94 100 استرالیا

 91 94 100 94 96 100 زالندنو

 75 77 100 88 88 100 ژاپن

 ● 120 100 ● 115 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد.یم لومتریرحسب کسفر مسافر )هرنفر( ب شیمایبه پ یشاخص، نسبت مصرف انرژ نیمنظور از ا( 1
 باشد.یم لومتریبرحسب ک هیوسائط نقل شیمایبه پ یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی 
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  IEAدر کشورهای عضو نواع کامیون( انرژی بخش حمل و نقل )اشدت شاخص  ( :2-338جدول )

 2035- 2036و  2000های طی سال

 نام کشور
 (2)کیلومتر  –شدت انرژی وسیله نقلیه  (3)کیلومتر  –انرژی تن  شدت

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 119 125 100 137 141 100 اياالت متحده آمريكا

 79 83 100 85 93 100 کانادا 

 ● ● ● ● ● ● مكزيک 

       اروپا و اورآسیا

 88 89 100 83 81 100 آلمان

 89 89 100 86 87 100 اتريش

 51 54 100 86 88 100 اسپانیا

 ● ● ● ● ● ● اسلواکی

 86 89 100 ● 118 100 انگلستان

 ● ● 100 184 179 100 ايتالیا

 ● ● 100 96 96 100 ايرلند

 91 92 100 103 102 100 بلژيک

 109 107 100 110 116 100 پرتغال 

 ● ● ● ● ● ● ترکیه

 ● ● ● 139 114 100 جمهوری چک 

 89 90 100 88 101 100 دانمارک

 ● ● ● ● ● ● سوئد

 88 89 100 88 86 100 سوئیس

 80 82 100 107 108 100 فرانسه

 88 86 100 135 149 100 فنالند

 ● ● ● 143 157 100 لوکزامبورگ 

 ● ● ● 65 63 100 لهستان

 ● ● ● 66 70 100 مجارستان 

 104 101 100 95 95 100  هلند 

 ● ● ● ● 143 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 97 98 100 93 94 100 استرالیا

 111 118 100 90 89 100 زالندنو

 95 95 100 82 86 100 ژاپن

 ● 77 100 ● 78 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد.یم لومتریک -به ازای هر تن  یشاخص، مصرف انرژ نی( منظور از ا1
 باشد.یم لومتریبرحسب ک هیوسائط نقل شیمایبه پ یشاخص، نسبت مصرف انرژ نی( منظور از ا2

  باشند. مقادیر در دسترس نمی



      

 
  1197ترازنامه انرژي سال  767

 

  2035به تفکیک نوع مصرف در سال  IEAدر کشورهای عضو  هاصرف انرژی سایر بخشم ( :2-339جدول )
(پتاژول)

 (3)خدمات  نام کشور
کشاورزی، جنگلداری و 

 (2)ماهیگیری 
 (4)استخراج معدن  (1)ساختمان 

     آمریکای شمالی
 2898.1 699.2 868.3 8950.4 اياالت متحده آمريكا

 1071.1 87.9 303.2 952.0 کانادا 

 494.4 12.8 167.3 171.0 مكزيک

     اروپا و اورآسیا

 31.2 ● 167.5 1203.7 آلمان

 10.7 21.5 21.6 112.5 اتريش

 20.2 38.0 104.1 421.0 اسپانیا

 2.8 0.3 1.7 ● ارمنستان 

 1.0 1.2 6.3 54.4 اسلواکی

 199.7 22.6 43.5 733.9 انگلستان

 102.6 11.0 81.9 ● اوکراين

 39.7 14.7 119.4 644.4 الیاايت

 4.2 0.3 10.0 52.5 ايرلند

 2.0 8.8 30.2 192.8 بلژيک

 4.2 6.2 18.3 82.1 پرتغال 

 30.6 29.1 162.5 510.3 ترکیه

 13.1 8.9 25.3 119.3 جمهوری چک 

 27.7 6.6 31.7 81.6 دانمارک

 4.4 6.1 42.0 ● بالروس )روسیه سفید(

 21.5 4.4 15.4 161.8 سوئد

 ● 7.7 4.8 138.2 سوئیس

 17.6 58.5 187.8 970.3 فرانسه

 8.1 15.1 30.4 115.7 فنالند

 0.1 1.0 1.0 16.9 لوکزامبورگ 

 65.9 6.6 138.8 327.2 لهستان

 4.7 8.8 24.4 92.3 مجارستان 

 24.9 3.2 47.2 51.3 مراکش 

 0.1 0.2 3.0 ● مولداوی 

 38.1 23.8 157.4 267.3  هلند 

 7.2 5.4 11.4 78.4 ن يونا

     آسیا و اقیانوسیه 

 500.1 24.1 99.6 312.9 استرالیا

 11.1 4.5 29.7 52.0 زالندنو

 17.2 83.1 199.2 1643.1 ژاپن

 12.6 35.9 110.5 867.1 کره جنوبی

 5686.7 1257.2 3265.0 19376.0 جمع 

.IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:

 بخش به صورت سرجمع ارائه شده است. نیبخش خدمات، ارقام ا یهادر دسترس بودن داده تی( با توجه به محدود1
 41 -43  کیسیآ ی( شامل کدها3                                                                             51 -53  کیسیآ ی( شامل کدها2

باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                              55 -59  کیسیآ ی( شامل کدها4
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  2036یک نوع مصرف در سال به تفک IEAدر کشورهای عضو  هامصرف انرژی سایر بخش ( :2-320جدول )
(پتاژول)

 (3)خدمات  نام کشور
کشاورزی، جنگلداری و 

 (2)ماهیگیری 
 (4)استخراج معدن  (1)ساختمان 

     آمریکای شمالی
 2769.9 763.7 851.9 9054.1 اياالت متحده آمريكا

 1109.8 97.6 310.1 942.2 کانادا 

 471.0 14.0 180.3 171.8 مكزيک

     آسیااروپا و اور

 28.8 ● 160.9 1259.2 آلمان

 10.5 22.6 21.8 113.1 اتريش

 21.4 40.6 110.3 444.6 اسپانیا

 3.8 0.3 1.8 ● ارمنستان

 1.2 1.3 6.2 54.8 اسلواکی

 194.8 23.0 48.2 734.4 انگلستان

 88.8 5.7 89.4 ● اوکراين 

 41.3 14.9 120.2 646.4 ايتالیا

 4.4 0.3 9.5 55.2 ايرلند

 2.0 8.4 32.4 194.9 بلژيک

 2.5 6.7 17.5 81.1 پرتغال 

 25.1 35.5 158.5 519.5 ترکیه

 13.4 8.3 26.8 127.9 جمهوری چک 

 25.1 6.7 31.5 85.1 دانمارک

 5.1 5.5 42.5 ● بالروس )روسیه سفید(

 22.1 4.8 14.4 165.9 سوئد

 ● 7.8 4.8 142.0 سوئیس

 17.3 63.9 188.5 989.0 فرانسه

 8.4 16.0 29.9 121.5 فنالند

 0.1 1.1 1.0 18.1 لوکزامبورگ 

 58.9 7.0 148.1 355.9 لهستان

 4.8 9.7 27.1 93.4 مجارستان 

 23.4 3.3 49.9 52.0 مراکش 

 0.1 0.2 3.4 ● مولداوی 

 38.9 25.0 161.6 269.9  هلند 

 7.0 5.4 11.9 85.2 يونان 

     آسیا و اقیانوسیه 

 569.5 22.1 104.8 315.0 لیااسترا

 11.0 5.4 27.7 51.8 زالندنو

 17.4 84.0 202.6 1671.9 ژاپن

 12.4 37.2 112.7 ● کره جنوبی

 5610.0 1347.7 3308.1 18815.5 جمع 

.IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:

 بخش به صورت سرجمع ارائه شده است. نیبخش خدمات، ارقام ا یهادر دسترس بودن داده تی( با توجه به محدود1
 41 -43  کیسیآ ی( شامل کدها3                                                                             51 -53  کیسیآ ی( شامل کدها2

باشند. مقادیر در دسترس نمی                                                                              55 -59  کیسیآ ی( شامل کدها4
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 2035- 2036های طی سال  IEAعضو ها در کشورهای ارزش افزوده سایر بخش ( :2-323جدول )
(1))میلیارد دالر(

 نام کشور
 (4)استخراج معدن  (1)ساختمان  (2)، جنگلداری و ماهیگیری کشاورزی

2035 2036 2035 2036 2035 2036 

       آمریکای شمالی
 395.8 457.4 636.4 616.1 215.2 193.4 اياالت متحده آمريكا

 99.1 98.8 78.8 78.2 21.6 21.6 کانادا 

 113.8 118.7 150.1 147.1 64.6 62.2 مكزيک 

       ورآسیااروپا و ا

 5.2 4.9 130.3 137.6 19.7 19.0 آلمان

 1.5 1.5 19.3 19.2 4.8 4.7 اتريش

 2.8 3.3 82.8 80.7 38.1 35.7 اسپانیا

 0.7 0.6 2.1 2.6 4.5 4.7 ارمنستان 

 0.7 0.7 11.1 11.3 5.5 5.2 اسلواکی

 28.4 27.1 140.1 134.9 13.6 14.8 انگلستان

 15.9 16.0 6.8 5.9 35.3 33.2 اوکراين

 7.4 7.5 82.3 82.5 37.7 37.8 ايتالیا

 0.6 0.7 3.5 3.1 3.1 2.7 ايرلند

 0.3 0.3 23.5 23.5 3.0 3.3 بلژيک

 1.0 1.0 9.9 10.0 5.5 5.9 پرتغال 

 15.7 14.8 137.6 130.6 132.1 135.6 ترکیه

 3.1 3.2 17.1 17.5 5.7 5.2 جمهوری چک 

 3.6 3.9 10.8 10.4 2.9 2.9 دانمارک

 1.1 1.1 13.9 16.5 13.2 12.7 بالروس )روسیه سفید(

 2.6 2.4 20.3 19.5 6.1 6.0 سوئد

 0.6 0.5 21.8 21.5 2.8 2.9 سوئیس

 2.2 2.2 114.2 114.0 36.5 40.4 فرانسه

 1.0 0.8 11.6 11.0 5.5 5.3 فنالند

 ◊ ◊ 2.4 2.4 0.1 0.1 لوکزامبورگ 

 17.1 17.7 66.1 71.2 19.5 18.9 لهستان

 0.3 0.3 8.0 8.9 8.3 7.6 مجارستان 

 6.1 6.1 12.5 12.3 29.6 33.9 مراکش 

 ◊ ◊ 0.2 0.3 1.0 0.8 مولداوی

 13.1 14.8 38.3 35.6 13.4 13.2  هلند 

 0.6 0.8 7.1 5.7 8.8 9.6 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 77.3 73.3 87.4 88.2 26.1 25.2 استرالیا

 2.1 2.2 9.9 8.8 8.6 8.6 زالندنو

 1.4 1.5 222.0 219.5 38.6 44.4 ژاپن

 2.8 2.8 78.2 71.0 33.8 34.8 کره جنوبی

 823.7 887.0 2256.5 2217.5 864.8 852.3 جمع 

 .IEA, International Energy Agency, Online Data Services, www.iea.org                                                     مأخذ:
 .2515ثابت سال  یهامتیو برحسب ق دیقدرت خر ی( ارزش افزوده بر اساس برابر1
 41 -43  کیسیآ ی( شامل کدها3                                                                         51 -53  کیسیآ ی( شامل کدها2
باشند.              می 55/5مقادیر کمتر از                                                                          55 -59  کیسیآ ی( شامل کدها4
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  2035- 2036و  2000های طی سال IEAدر کشورهای عضو  (3) هابخشسایر شاخص کل مصرف انرژی  ( :2-322جدول )

 نام کشور
 (1)ری کشاورزی، جنگلداری و ماهیگی (2)خدمات 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 68 77 100 83 83 100 اياالت متحده آمريكا

 108 105 100 74 75 100 کانادا 

 111 107 100 81 84 100 مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 106 115 100 84 81 100 آلمان

 89 90 100 77 77 100 اتريش

 98 99 100 107 102 100 اسپانیا

 30 32 100 39 39 100 اسلواکی

 111 93 100 62 63 100 انگلستان

 93 92 100 124 123 100 ايتالیا

 65 77 100 53 54 100 ايرلند

 100 85 100 106 106 100 بلژيک

 60 58 100 118 121 100 پرتغال 

 92 92 100 240 243 100 ترکیه

 82 85 100 76 72 100 جمهوری چک 

 77 76 100 86 83 100 دانمارک

 50 54 100 67 67 100 سوئد

 63 62 100 76 75 100 سوئیس

 96 87 100 97 95 100 فرانسه

 74 78 100 104 100 100 فنالند

 326 308 100 69 66 100 لوکزامبورگ 

 67 65 100 101 96 100 لهستان

 69 68 100 54 55 100 مجارستان 

 72 72 100 80 81 100  هلند 

 31 27 100 150 135 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 122 120 100 83 90 100 استرالیا

 94 102 100 81 84 100 زالندنو

 121 103 100 77 76 100 ژاپن

 64 61 100 ● 69 100 کره جنوبی
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 طی  IEAدر کشورهای عضو  (3) هاشاخص کل مصرف انرژی سایر بخش ( :2-322جدول )

 ... ادامه 2035- 2036و  2000های سال

 نام کشور
 (5)استخراج معدن  (4)ساختمان 

2000 2035 2036 2000 2035 2036 

       آمریکای شمالی

 71 64 100 103 98 100 اياالت متحده آمريكا

 195 188 100 125 113 100 کانادا 

 127 128 100 138 129 100 مكزيک

       اروپا و اورآسیا

 75 86 100 ● ● ● آلمان

 62 65 100 215 206 100 اتريش

 105 82 100 586 562 100 اسپانیا

 39 29 100 31 29 100 اسلواکی

 119 128 100 50 51 100 انگلستان

 232 218 100 216 212 100 ايتالیا

 80 67 100 140 161 100 ايرلند

 158 163 100 90 96 100 بلژيک

 83 140 100 100 91 100 پرتغال 

 445 575 100 196 169 100 ترکیه

 113 107 100 56 58 100 جمهوری چک 

 215 223 100 88 89 100 دانمارک

 200 213 100 169 160 100 سوئد

 ● ● ● 72 72 100 سوئیس

 125 125 100 145 133 100 فرانسه

 92 107 100 106 105 100 فنالند

 322 236 100 79 77 100 لوکزامبورگ 

 101 109 100 58 51 100 لهستان

 61 58 100 1028 832 100 مجارستان 

 148 129 100 95 97 100  هلند 

 115 91 100 130 160 100 يونان 

       آسیا و اقیانوسیه 

 101 93 100 40 43 100 استرالیا

 110 103 100 73 69 100 زالندنو

 116 108 100 87 87 100 ژاپن

 141 147 100 149 158 100 کره جنوبی

.IEA, International Energy Agency,Energy Efficiency Indicators 2018                                                        مأخذ:

 باشد. یمگا ژول بر دالر م - 2515ثابت سال  یهامتیق و دیقدرت خر یبرحسب شاخص برابرایجاد شده ارزش افزوده  به ازای هر واحد  ی( منظور شدت مصرف انرژ1
 بخش به صورت سرجمع ارائه شده است. نیبخش خدمات، ارقام ا یهادر دسترس بودن داده تی( با توجه به محدود2
 55 -59  کیسیآ یشامل کدها (5                            41 -43  کیسیآ ی( شامل کدها4                      51 -53  کیسیآ ی( شامل کدها3
  باشند. مقادیر در دسترس نمی
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 :  ضرايب تبديل واحدهاي متعارف انرژي  6 پيوست

 

 تن معادل زغالسنگ كيلوكالري كواد بي تي يو ژول 

 1 ژول 1
6-

11×9/949  
11-

11  ×9/949  
6-

11 ×139  
11-

11 ×14/34  

 1 1111 بي تي يو 1
11-

11×1  1114/1  
9-

11 ×11/36  

11 كواد 1
11

 ×  1111  11
11

×1  1 11
11

 ×111  
6-

11 ×11/36  

966/3 4114 لريكيلوكا 1  
11-

11 ×3966  1 
9-

11 ×9/141  

11 تن معادل زغال سنگ 1
9

×19/19  11
6

 ×96/19  
9-

11 ×96/19  11
6

 ×9  1 

11 بشكه معادل نفت خام 1
6

×6119  11
6

 ×1/1  
9-

11 ×1/1  11
3

 ×1461  1119/1  

11 تن معادل نفت خام 1
9

×96/44  11
6

 ×43/41  
9-

11 ×43/41  11
6

 ×9/11  111/1  

11 يعيمترمكعب گازطب 1
6

×16/39  11
3

 ×31/31  
11-

11 ×31/31  1911 
6-

11 ×1191  

11 فوت مكعب گازطبيعي 1
3

×1111  1111 
11-

11×1  1/111  
6-

11 ×36  

11 كيلووات در سال 1
9

×14/31  11
6

 ×19/19  
9-

11 ×19/19  11
3

 ×9139  196/1  

 

 
بشكه معادل 

 نفت خام

تن معادل نفت 

 خام

مترمكعب 

 گازطبيعي

فوت مكعب 

 گازطبيعي
 ووات در سالكيل

 ژول 1
11-

11 ×4/163  
11-

11 ×34/11  
9-

11 ×14/16  
9-

11 ×941  
11-

11 ×91/31  

 بي تي يو 1
9-

11 ×191  
9-

11 ×19/13  
6-

11 ×31/11  111/1  
9-

11 ×41/33  

11 كواد 1
6

 ×4/191  11
6

 ×19/13  11
9

 ×31/11  11
11

 ×1  11
6

 ×41/33  

 كيلوكالري 1
9-

11 ×1/613  
9-

11 ×49/93  
6-

11 ×3/111  
6-

11 ×3966  
9-

11 ×9/131  

916/4 تن معادل زغال سنگ 1  6143/1  1/916  11
3

 ×96/19  9119/1  

1369/1 1 بشكه معادل نفت خام 1  1/164  1111 194/1  

311/9 تن معادل نفت خام 1  1 1111 11
3

 ×43/41  419/1  

 مترمكعب گازطبيعي 1
3-

11 ×119/6  
6-

11 ×3/131  1 31/31  
6-

11 ×1111  

 يعيفوت مكعب گازطب 1
6-

11 ×4/191  
6-

11 ×19/13  
3-

11 ×31/11  1 
6-

11 ×41/33  

114/1 كيلووات در سال 1  9141/1  4/146  11
3

 ×19/19  1 
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 :  طبقه بندي جغرافيايي مناطق  6پيوست 

 

 است. شامل اياالت متحده آمريكا، كانادا و مكزيك  منطقه آمريكاي شمالي:

كوراكااوو،  انتين، بوليوي، برزيل، شيلي، كلمبياا، كاساتاريكا، كوباا،    شامل كشورهاي آرژ منطقه آمريكاي مركزي وجنوبي:

، اكوادور، السالوادور، گوآتماال، هاويتي، هندوراس، جاماويكا، نيكاراگووه، پاناما، پاراگووه، پرو، ترينيداد و نجمهوري دومينيك

جزاير ورجين انگلساتا،، جزايار   بونايير، يليز، برمودا، توباگو، اروگووه، ونزووال، آنتيگوآ و باربودا، آروبا، باهاماس، باربادوس، ب

سيبا، سانت  كايمن، دومينيكن، جزاير فالكلند، گويا، فرانسه، گرينادا، گوآدلوپ، گويا،، مارتينيك، مونتسرات، پورتوريكو، 

 جزايار سانت ماارتن،   ت و گرناادينس،  نسنت كيتس و نويس، سنت لوسيا، سنت پير و ميكلن، سانت وينسا  يوستيشس، 

 است.)سورينام، تركس و كايكاس( 

  منطقه اروپا و اورآسيا:

شامل اتريش، بلژيك، جمهوري چك، دانمارك، استوني، فنالند، فرانساه، آلماا،، يوناا،، مسارساتا،، ايسالند، ايرلناد،         -

آلبااني،  ، انگلساتا،  ،ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، نروژ، لهستا،، پرتغال، اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، ساوود، ساوويس، تركياه   

 ،، ماسادونياي سااب ، مالتاا، رومااني، ماونتگرو     )جبل الطارق(  بوسني و هرزگوين، بلغارستا،، كروواسي، قبرس، گيبرالتار

كوزوو، ارمنستا،، آذربايسا،، باالروس )روسايه سا(يد(، گرجساتا،، قزاقساتا،، قرقيزساتا،، التوياا، ليتاواني، جمهاوري          

 است.تاجيكستا،، تركمنستا،، اوكراين و ازبكستا، ربستا،، صمولداوي، فدراسيو، روسيه، 

شامل كشورهاي بحرين، جمهوري اسالمي ايرا،، عراق، فلسطين اشغالي، ارد،، كويات، لبناا،، عماا،،     منطقه خاورميانه:

 است.قطر، عربستا، سعودي، سوريه، امارات متحده عربي و يمن 

ليا، ژاپن، كره جنوبي، زالنادنو، چاين، هناك كنان، بانگالدو، برون اي       شامل كشورهاي استرا منطقه آسيا و اقيانوسيه:

دارالسالم، كامبوج، چين تايپه، هندوستا،، اندونزي، كره شمالي، مالزي، مغولساتا،، ميانماار، نپاال، پاكساتا،، فيليپاين،      

لينساياي فرانساه، كيريبااتي،    سنگاپور، سري النكا، تايلند، ويتنام، افغانستا،، بوتا،، جزاير كوك، تيمور شرقي، فيساي، پو 

 است.الووس، ماكو، مالديو، كالدونياي نو، پاپوآ گينه نو، ساموآ، جزاير سالمو،، تونگا و ونواتو 

شامل كشورهاي السزيره، آنگوال، بنين، بوتسوانا، كامرو،، كنگاو، جمهاوري دموكراتياك كنگاو، سااجل عااج،        منطقه آفريقا:

ساودا،  كنيا، ليبي، مراكش، موزامبيك، ناميبيا، نيسريه، سانگال، آفرياااي جناوبي، ساودا،،     مصر، اريتره، اتيوپي، گابن، غنا، 

بوركينافاساو، بورانادي، جزايار كياد ورده، آفرياااي مركازي، چااد،        بوتساوانا،  تانزانيا، توگو، تونس، زامبيا، زيمبابوه، جنوبي، 

وتو، ليبريا، ماداگاسكار، ماالوي، مالي، موريتاني، ماوريتيس،  ، گامبيا، گينه، گينه بيساوو، لساستواييكوموروس، جيبوتي، گينه 

 است. و صحراي غربياوگاندا  ،نيسر، ريونيو،، آرواندا، ساووتوم و پرينسيد، سايكلس، سيرال و،، سومالي، سوويزلند

وري چاك،  شامل كشورهاي استراليا، اتريش، بلژيك، كانادا، جمها  :(OECD)اي  هاي اقتصادي و توسعه سازمان همكاري
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دانمارك، فنالند، فرانسه، آلما،، يونا،، مسارستا،، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، كره جنوبي، لوكزامبورگ، مكزياك، هلناد،   

، زالندنو، شيلي، فلسطين اشغالي، نروژ، لهستا،، پرتغال، جمهوري اسالواكي، اساپانيا، ساوود، ساوويس، تركياه، انگلساتا،      

 است. ني و اسلووني، استواياالت متحده آمريكا

 گيرد. اياالت متحده آمريكا، كانادا، شيلي و مكزيك را دربرمي :آمريكايي OECDكشورهاي 

اتريش، بلژيك، جمهوري چاك، دانماارك، اساتوني، فنالناد، فرانساه، آلماا،، يوناا،، مسارساتا،،          :اروپايي OECDكشورهاي 

 ا،، پرتغال، اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، سوود، سوويس، تركيه و انگلستا،.  ايسلند، ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، هلند، نروژ، لهست

 گيرد.   كشورهاي استراليا، فلسطين اشغالي، ژاپن، كره جنوبي و زالندنو را دربرمي :آسيايي OECDكشورهاي 

نمارك، اساتوني،  بلغارستا،، قبرس، جمهوري چك، داكرواسي، شامل كشورهاي اتريش، بلژيك،  كشور اتحاديه اروپا: 68

فنالند، فرانسه، آلما،، يونا،، مسارستا،، ايرلند، ايتاليا، التويا، ليتواني، لوكزامبورگ، مالتا، هلند، لهستا،، پرتغال، رومااني،  

 است.جمهوري اسلواكي، اسلووني، اسپانيا، سوود و انگلستا، 

وال، اكاوادور، ايارا،، عاراق، كويات، ليباي،      شامل كشورهاي السزيره، آنگ :(OPEC)سازمان كشورهاي صادر كننده نفت 

 است.نيسريه، قطر، عربستا، سعودي، امارات متحده عربي و ونزووال 
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 OECDسنگ در كشورهاي  هاي عمده نفتي، گازطبيعي و زغال : ضريب تبديل و ارزش حرارتي فرآورده 3پيوست 

 
  (1)نفت كوره سنگينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 ام كشورن
  چگالي
(t/kL) 

 ارزش حرارتي ويژه 
(kcal/kg) 

  ضريب تبديل
(107kcal/ kL) 

 0.9120 9600 0.950 استراليا 

 0.9600 9611 1.000 اتريش 

 0.9068 9750 0.930 بلژيك 

 0.9120 9600 0.950 كانادا 

 ● 9600 ● شيلي

 0.9437 9532 0.990 جمهوري چك 

 0.9409 9650 0.975 دانمارك

 ● 9600 ● استوني

 ● 9600 ● فنالند 

 ● 9750 ● فرانسه 

 0.9702 9800 0.990 آلمان 

 ● 9600 ● يونان 

 ● 9500 ● مجارستان )صنعت(

 ● 9700 ● مجارستان )نيروگاه(

 0.9196 9480 0.970 ايرلند

 ● 9600 ● فلسطين اشغالي 

 0.9312 - 0.9024 9600 0.970 -0.940 ايتاليا

 0.9120 9600 0.950 ژاپن

 0.8688 9203 0.944 جنوبي  كره

 ● 9600 ● التويا

 0.9168 9650 0.950 لوكزامبورگ

 0.9956 10139 0.982 مكزيك 

 0.9174 9760 0.940 هلند 

 0.9572 10129 0.945 زالندنو 

 0.8578 - 0.8179 9974 0.860 -0.820 نروژ

 0.9383 9723 0.965 لهستان 

 0.9363 9554 0.980 پرتغال

 0.9602 9699 0.990 جمهوري اسلواكي 

 ● 9600 ● اسلووني 

 ● 9400 ● اسپانيا 

 0.9264 9600 0.965 سوئد 

 ● 9600 ● سوئيس 

 0.9312 9600 0.970 تركيه

 0.9673 9870 0.980 انگلستان 

 0.9429 9988 0.944 اياالت متحده آمريكا 

 باشند. ماادير در دسترس نمي                                                                باشد.  شامل ن(ت كوره داراي گوگرد بيش از يك درصد مي( 1    
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  نفت كوره سبكچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 نام كشور
  چگالي

(t/kL) 

 ارزش حرارتي ويژه 

(kcal/kg) 

  لضريب تبدي

(107kcal/ kL) 

 0.8694 10350 0.840 اتريش 

 0.8610 10250 0.840 بلژيك 

 0.8591 10350 0.830 كانادا 

 0.8826 10263 0.860 جمهوري چك 

 0.8744 10175 0.859 دانمارك

 0.8694 10350 0.840 فنالند 

 0.8535 10100 0.845 فرانسه 

 0.8874 10200 0.870 آلمان 

 0.8591 10350 0.830 يونان 

 0.8522 10170 0.838 ايرلند

 0.8474 10210 0.840 -0.820 ايتاليا

 0.8280 10350 0.800 ژاپن

 0.7062 8117 0.870 كره جنوبي

 0.8610 10250 0.840 لوكزامبورگ 

 0.9243 10849 0.852 مكزيك 

 0.8484 10100 0.840 هلند 

 0.8542 10366 0.824 زالندنو 

 0.8798 10350 0.850 نروژ )صنعت(

 0.8591 10350 0.830 نروژ )خانگي (

 0.8273 9791 0.845 لهستان 

 0.9192 10101 0.910 اسلواكي

 0.8849 10350 0.855 اسپانيا 

 0.8746 10350 0.845 سوئد 

 0.8746 10350 0.845 سوئيس 

 0.8360 10450 0.800 تركيه 

 0.8690 10260 0.847 انگلستان 

 0.8931 10760 0.830 حده آمريكااياالت مت

 0.8591 10350 0.830 ساير كشورها 
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 نفت گاز مورد استفاده در بخش حمل و نقل چگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 (107kcal/ kL) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه  (t/kL) چگالي نام كشور

 0.8487 10350 0.820 استراليا 

 0.8694 10350 0.840 اتريش

 0.8579 10177 0.843 جمهوري چك 

 0.8598 10175 0.845 دانمارك

 0.8746 10350 0.845 فرانسه 

 0.8622 10350 0.845 -0.820 آلمان 

 0.8483 10221 0.830 مجارستان 

 0.8591 10350 0.840 -0.820 ايتاليا

 0.8476 10090 0.840 كره جنوبي 

 0.9243 10849 0.852 مكزيك 

 0.8694 10350 0.840 هلند 

 0.8464 10297 0.822 زالندنو 

 0.8622 10203 0.845 لهستان 

 0.8663 10350 0.837 پرتغال 

 0.8746 10474 0.835 اسلواكي

 0.8852 10175 0.870 اسلووني 

 0.8642 10350 0.835 سوئيس

 0.8798 10350 0.850 تركيه 

 0.8746 10350 0.845 انگلستان 

 0.8487 10350 0.820 اياالت متحده آمريكا

 0.8901 10350 0.860 ساير كشورها 

 
 ( 1) بنزينچگالي، ارزش حرارتي ويژه و ضريب تبديل   

 (107kcal/ kL) ضريب تبديل (kcal/kg) ارزش حرارتي ويژه (t/kL) چگالي نام كشور
 0.8025 10700 0.750 اتريش 

 0.7918 10700 0.740 بلژيك 

 0.8176 11200 0.730 يليش

 0.7913 10412 0.760 جمهوري چك 

 0.8079 10700 0.755 فرانسه 

 0.835 10700 0.785 -0.735 آلمان 

 0.7865 10700 0.735 مجارستان 

 0.7918 10700 0.760 -0.720 ايتاليا

 0.7164 9681 0.740 كره جنوبي 

 0.7800 10700 0.729 مكزيك 

 0.7972 10700 0.745 هلند 

 0.7609 10296 0.739 زالندنو 

 0.7808 10342 0.755 لهستان 

 0.8004 10700 0.748 پرتغال

 0.8079 10700 0.747 اسلواكي 

 0.7750 10473 0.740 اسلووني 

 0.7961 10700 0.744 سوئيس 

 0.8293 10700 0.775 تركيه

 0.7897 10700 0.738 انگلستان 

 0.8346 10700 0.780 ساير كشورها

باشد، به استثناي بنزين كشورهاي كره جنوبي، زالندنو و مكزيك كاه مرباوط باه     مي 59تمامي ماادير كشورها مربوط به بنزين سوپر بدو، سرب با عدد اكتا، ( 1   
 بنزين معمولي بدو، سرب است.  
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 ارزش حرارتي ناويژه گازطبيعي   

 kcal/m3 kJ/m3 kWh/m3 نام كشور

 11.055 39800 9506 استراليا 

 11.060 39816 9510 اتريش 

 9.769 35169 8400 بلژيك 

 10.341 37229 8892 كانادا

 10.864 39109 9341 شيلي 

 10.502 37807 9030 جمهوري چك 

 12.222 43999 10509 دانمارك 

 12.184 43861 10476 فنالند 

 9.769 35169 8400 فرانسه 

 9.769 35169 8400 آلمان 

 11.223 40403 9650 يونان 

 9.886 35588 8500 مجارستان 

 10.983 39540 9444 ايرلند 

 10.583 38100 9100 ايتاليا 

 12.793 46055 11000 ژاپن 

 12.095 43543 10400 كره جنوبي 

 10.118 36425 8700 لوكزامبورگ 

 10.932 39356 9400 مكزيك 

 9.776 35194 8406 هلند 

 10.472 37698 9004 زالندنو 

 11.118 40026 9560 نروژ 

 10.974 39500 9436 لهستان 

 11.879 42764 10214 پرتغال 

 10.434 37564 8972 اسلواكي 

 11.867 42722 10204 اسپانيا 

 11.118 40026 9560 سوئيس 

 10.647 38330 9155 تركيه

 9.769 35169 8400 انگلستان 

 10.629 38263 9139 اياالت متحده آمريكا 
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10)ارزش حرارتي ويژه زغال سنگ   
7
kcal/ tonne) 

 نام كشور
زغال سنگ حرارتي 

 )صنعت(

زغال سنگ حرارتي 

 )نيروگاه(

زغال سنگ حرارتي 

 )خانگي(

زغال سنگ كك شو 

 )صنعت(

 0.6807 ● 0.6600 0.6600 استراليا 

 0.6943 0.6720 0.6609 0.6890 اتريش

 0.7000 0.6158 0.5338 0.5550 بلژيك 

 0.7164 ● 0.6094 0.7127 كانادا

 0.7000 ● 0.7000 0.7000 شيلي

 0.6500 0.3750 0.2550 0.3750 (1)جمهوري چك 

 ● 0.7000 0.5831 0.7000 دانمارك 

 0.6998 ● 0.6091 0.6091 فنالند 

 0.7285 0.8800 0.6210 0.6210 فرانسه

 0.6950 0.5995 0.6914 0.7000 آلمان 

 ● ● 0.1252 0.6120 (2)يونان 

 ● 0.4119 0.1994 0.4912 (3)مجارستان 

 ● 0.6650 0.6194 0.6650 ايرلند 

 ● ● 0.5200 ● فلسطين اشغالي 

 0.6650 0.6350 0.5900 0.6162 ايتاليا

 0.6928 ● 0.5571 0.5571 ژاپن

 0.6600 0.6600 0.6600 0.6600 كره جنوبي

 ● 0.6998 ● ● لوكزامبورگ

 ● ● 0.4575 ● (4)مكزيك 

 0.6800 0.5989 0.7000 0.7000 ( 5)هلند 

 ● 0.6836 ● 0.6836 زالندنو 

 0.6712 0.6712 ● 0.6712 نروژ 

 0.7060 0.6210 0.5126 0.5387 لهستان 

 0.7123 ● 0.6105 0.8562 (6)پرتغال 

 0.7018 0.2938 0.2567 0.6110 (7)جمهوري اسلواكي  

 0.7170 ● 0.5500 ● اسپانيا

 0.6454 0.6544 0.6664 0.6415 سوئد

 0.7200 0.4801 ● 0.6000 (8)سوئيس 

 0.6100 0.4250 0.2000 0.4250 ( 9)تركيه 

 ● 0.5653 0.5653 0.6275 انگلستان 

 0.7090 ● 0.6101 0.6480 اياالت متحده آمريكا

 اي                                                                ( جمهوري چك : زغال سنن قهوه1
 اي كه جهت توليد برق كاربرد دارد.   سنن قهوه ( يونا،: زغال2
 اي مورد است(اده در بخش خانگي و نيروگاهي .  سنن قهوه ( مسارستا،: زغال3
 اي كه جهت توليد برق كاربرد دارد.   ينهسنن نيمه بيتوم ( مكزيك:  زغال4
 سنن جرارتي )با كي(يت زغال سخت( مورد است(اده در بخش صنعت و نيروگاهي.   ( هلند: زغال9
 سنن جرارتي )با كي(يت آنتراسيت( مورد است(اده در بخش صنعت.   ( پرتغال: زغال6
 و نيروگاهي. اي مورد است(اده در بخش خانگي سنن قهوه ( جمهوري اسلواكي: زغال7
 سنن جرارتي )با كي(يت ليگنيت( مورد است(اده در بخش خانگي.   ( سوويس: زغال8
                                                                            سنن جرارتي )با كي(يت ليگنيت(.   ( تركيه: زغال5

   باشند. ماادير در دسترس نمي   



 



 


