باسمه تعالی
«آنچه مدیر انرژی باید از آمار و ارقام مرتبط با انرژی بداند»
واحد  M&Vشرکت بهینه سازی مصرف سوخت

-----------------------------------------------------------------

با عنایت به آنکه آمار و ارقام مستند در حوزه انرژی کشور از اهمیت باالیی برخوردار است ،گزارشی در این خصوص
آماده گردیده است .در این گزارش مهم ترین شاخص های مرتبط با انرژی در سطح کالن ،بخش ساختمان ،بخش حمل
و نقل و بخش صنعت بر اساس آخرین و به روزترین مستندات و مراجع موجود و موردتائید ،گرد آوری شده است .هم
چنین در گزارش آتی ،شاخص های مرتبط با بخش صنعت و حمل و نقل ارائه خواهد گردید.
مراجع این گزارش عبارتند از:
 ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال ( 1931وزارت نفت) ترازنامه انرژی کشور در سال ( 1931وزارت نیرو) گزارش مرکز آمار ایران برای مصرف حامل های انرژی سال 1931تمامی ارقام و مقادیر مندرج در جدول برای سال  1931بوده است و سال مقایسه برای برخی شاخص ها یک سال قبل،
یعنی سال  1931بوده است.

1

الف .شاخص های کلی:

شاخص
تولید انرژی اولیه
عرضه انرژی اولیه جهت مصرف داخل
مصرف انرژی نهایی در کل بخش ها

سهم هر بخش در مصرف انرژی نهایی

سرانه مصرف انرژی

مقدار
911163
( 1621درصد افزایش نسبت به سال قبل)

211463
( 963درصد افزایش نسبت به سال قبل)

194163
( 9درصد افزایش نسبت به سال قبل)

خانگی 2962 :درصد
صنعت 2161 :درصد
حمل و نقل 21 :درصد
خوراک پتروشیمی 1161 :درصد
تجاری 161 :درصد
کشاورزی 1 :درصد
41.41
( 661درصد کاهش نسبت به سال قبل)

واحد
میلیون بشکه معادل نفت خام
میلیون بشکه معادل نفت خام
میلیون بشکه معادل نفت خام

----

بشکه معادل نفت خام

وضعیت سرانه مصرف انرژی در بخش های
مختلف نسبت به متوسط جهانی

کشاورزی 3.3 :برابر
خانگی و تجاری 2.2 :برابر
صنعت 4.1 :برابر
حمل و نقل 4.1 :برابر

-----

تولید نفت خام

9412

هزار بشکه در روز

تولید ناخالص داخلی

9،131،611
( 162درصد افزایش نسبت به سال قبل)

میلیارد ریال

جمعیت کشور

41،696،666

نفر

تعداد خانوارهای کشور

21،131،691

-

بعد خانوار

969

نفر

ایران6633 :
جهان6611 :

-----

ضریب انرژی ( 2661الی )2611
(تقسیم نرخ رشد مصرف نهایی انرژی به

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی)

2

بهره وری انرژی
تقسیم ارزش تولیدات به مقدار انرژی
مصرفی)عکس شدت انرژی)

1.60.1
( 263درصد افزایش نسبت به سال قبل)

هزار ریال به ازای هر بشکه
معادل نفت خام

شدت انرژی
(بر مبنای مصرف انرژی نهایی)

( 661درصد کاهش نسبت به سال قبل)

بشکه معادل نفت خام
به میلیون ریال

مصرف گاز کشور در سال

( 26961نیرو)
( 26164نفت)

میلیارد متر مکعب

66119

مصرف نهایی (به جز بخش انرژی)12162 :

تولید گاز خام
تولید گاز سبک

41163
19361
( 461درصد افزایش نسبت به سال قبل)

میلیون متر مکعب در روز
میلیون متر مکعب در روز

سهم هر بخش در مصرف گاز

نیروگاه ها 9961 :درصد
خانگی و تجاری 2962 :درصد
صنایع عمده (پاالیشگاه ،پتروشیمی ،فوالد،
سیمان و  1461 :)...درصد
صنایع کوچک غیر عمده 1661 :درصد
حمل و نقل 964 :درصد
مقادیر قرائت نشده 169 :درصد
کشاورزی 161 :درصد

------

مصرف گاز به ازای هر خانوار

1329

مترمکعب بر خانوار

معادل ارزی یارانه فروش گاز طبیعی

99614

میلیارد دالر

سهم هر یک از بخش ها از یارانه
گاز طبیعی

ظرفیت کل نیروگاه ها برق

سهم هر نوع نیروگاه از کل

نیروگاه 1663 :درصد
صنعت 2969 :درصد
خانگی 2161 :درصد
تجاری 961 :درصد
حمل و نقل 261 :درصد
94461
( 961درصد کاهش نسبت به سال قبل)

نیروگاه بخار 2661 :درصد
نیروگاه گازی 9263 :درصد
نیروگاه سیکل ترکیبی 2361 :درصد
نیروگاه آبی 1162 :درصد
نیروگاه اتمی 169 :درصد
تجدیدپذیر :کمتر از  1درصد
9

-------

مگاوات

------

راندمان نیروگاه های حرارتی

 9961درصد
( 662درصد کاهش نسبت به سال قبل)

-----

تولید برق در سال

96469

تراوات ساعت

تلفات توزیع و انتقال

انتقال 264 :درصد
توزیع 1664 :درصد

-----

مصرف برق در سال

21669

تراوات ساعت

مصرف برق به ازای هر خانوار

9946

کیلوواتساعت بر خانوار

سهم هر بخش در مصرف برق

سهم دولت و بخش خصوصی در نیروگاه

صنعت 99 :درصد
خانگی 9269 :درصد
کشاورزی 1169 :درصد
عمومی 361 :درصد
تجاری 969 :درصد
وزارت نیرو 1163 :درصد
بخش خصوصی 1169 :درصد
صنایع بزرگ 961 :درصد
گاز طبیعی 4461 :درصد

-----

------

( 1261درصد افزایش نسبت به سال قبل)

سبد سوخت در بخش نیروگاهی

نفتگاز 161 :درصد
( 1969درصد کاهش نسبت به سال قبل)

------

نفت کوره 161 :درصد
( 1961درصد کاهش نسبت به سال قبل)

معادل ارزی یارانه فروش
فرآورده های نفتی
سهم هر یک از فرآورده ها از یارانه

سهم هزینه انرژی از کل هزینه خانوار

19611
نفتگاز 16 :درصد
بنزین 26 :درصد
نفت کوره 3 :درصد
نفت سفید 1 :درصد
شهری 161 :درصد
روستایی 9 :درصد

میلیارد دالر

------

----

سرانه انتشار دی اکسید کربن

961

تن بر نفر در سال

سهم بخش ها از انتشار CO2

نیروگاه ها 9661 :درصد
خانگی ،تجاری ،عمومی 2162 :درصد
حمل و نقل 2969 :درصد

-----

1

ب .شاخص های بخش ساختمان:

مقدار

شاخص

واحد

( 11نیرو)
مصرف گاز ساختمان ها در سال
و سهم از کل

مصرف برق ساختمان ها در سال

خانگی 9361 :درصد از مصرف نهایی
تجاری و عمومی 1 :درصد از مصرف نهایی
کاهش  161درصدی نسبت به سال قبل

( 1164نفت)
خانگی ( 2961درصد) 19612 :
تجاری ( 969درصد) 9611 :
کاهش  161درصدی نسبت به سال قبل
خانگی و تجاری
( 49169و )14146

( 162،666نیرو و نفت)

میلیارد مترمکعب

گیگاواتساعت

 16درصد از کل برق
خانگی عمومی تجاری

 91درصد (نیرو)
سهم ساختمان از مصرف انرژی کل

( 119از  1919میلیون بشکه معادل نفت)
خانگی عمومی تجاری

----

 9261درصد (نفت)
( 112از  1941میلیون بشکه معادل نفت)

سرانه مصرف انرژی در بخش خانگی

1611
 262برابر متوسط جهانی

بشکه بر نفر

سرانه مصرف برق در بخش خانگی

1623

کیلوواتساعت بر نفر

سرانه کل مصرف گاز در بخش خانگی

141

مترمکعب بر نفر

یارانه گاز طبیعی بخش خانگی
یارانه کل سوخت بخش خانگی

4629
( 2161درصد از کل یارانه گاز)

3639
( 1361درصد از کل یارانه گاز)

میلیارد دالر
میلیارد دالر

کل زیربنای واحدهای مسکونی شهری

1،419،292،131

متر مربع

متوسط مصرف گاز به ازای هر مترمربع

2161

مترمکعب بر متر مربع

متوسط مصرف برق به ازای هر مترمربع

11

کیلوواتساعت بر متر
مربع

1

متوسط مصرف انرژی نهایی به ازای هر
مترمربع

خانگی عمومی تجاری

111

کیلوواتساعت بر متر
مربع

نرخ رشد مصرف انرژی در ساختمان ها

- 162

درصد

نرخ رشد مصرف برق در ساختمان ها

161

درصد

نرخ رشد مصرف گاز در ساختمان ها

- 169

درصد

میزان  HDDسه سال گذشته
(برای شهر تهران)

سال 1231 :1931
سال 1119 :1939
سال 1111 :1934
سال 1231 :1931
سال 1232 :1939
سال 1241 :1934

(برای تمام شهرها قابل استخراج است)

میزان  CDDسه سال گذشته
(برای شهر تهران)
(برای تمام شهرها قابل استخراج است)

متوسط  HDDساالنه تهران برای سه سال
گذشته
متوسط  CDDساالنه تهران برای سه سال
گذشته
پر کاربردترین تجهیزات گرمایشی ساختمان ها
پر کاربردترین تجهیزات سرمایشی ساختمان ها

رده برچسب انرژی بخاری های گازی

C

1114

C

1233

C

بخاری گازی ()91 %
پکیج ()3 %
شوفاژ ()9 %
کولر آبی ()96 %
کولر گازی ()21 %
برچسب ندارد ()91 %
 Aیا )11 %( B
 Cیا  Dیا )9 %( E
اظهار نشده ()11 %

1

C

-------

----

ج .شاخص های بخش حمل و نقل:

مقدار

شاخص

واحد

فرآورده های نفتی 41 :درصد
سبد سوخت بخش حمل و نقل

( 9691درصد افزایش نسبت به سال قبل)

گاز 11 :درصد

-------

( 661درصد افزایش نسبت به سال قبل)

سهم هر بخش حمل و نقل درون شهری از
حامل های انرژی
سبد سوخت تاکسی ها
سبد سوخت خودروهای شخصی
سبد سوخت اتوبوس ها
میزان مصرف بنزین در بخش حمل و نقل

میزان مصرف نفتگاز در بخش حمل و نقل

تاکسی 91 :درصد
شخصی 16 :درصد
اتوبوس 21 :درصد
بنزین 91 :درصد
 11 :CNGدرصد
بنزین 31 :درصد
 1 :CNGدرصد
بنزین 1162 :درصد
نفتگاز 1164 :درصد
تاکسی19 :
شخصی19 :
اتوبوس درون شهری12 :
اتوبوس شهری16 :
کامیون  16تا  14تن (جدید)96 :
کامیون  16تا  14تن (فرسوده)11 :
کامیون  13تا  21تن (جدید)94 :
کامیون  13تا  21تن (فرسوده)16 :
کامیون  29تن به باال (جدید)91 :
کامیون  29تن به باال (فرسوده)16 :

------------------------لیتر بر  166کیلومتر

لیتر بر  166کیلومتر

مصرف برق هر نفر سفر در مترو

661

کیلوواتساعت

میزان مصرف  CNGدر بخش حمل و نقل

اتوبوس (جدید)16 :
اتوبوس (فرسوده)1261 :
تاکسی1161 :
شخصی1161 :

مترمکعب بر 166
کیلومتر

9

مصرف کل بنزین در بخش حمل نقل
مصرف کل نفتگاز در بخش حمل نقل

23691
( 4درصد افزایش نسبت به سال قبل)

14622
( 261درصد افزایش نسبت به سال قبل)

تولید1463 :
مصرف4669 :

تولید و مصرف بنزین موتور
مصرف کل نفت کوره در بخش حمل نقل
سهم هر سوخت از فرآورده های نفتی در بخش
حمل و نقل
مصرف  CNGدر بخش حمل و نقل

1621
( 9161درصد کاهش نسبت به سال قبل)

بنزین 1164 :درصد
نفتگاز 9462 :درصد
سوخت های هوایی 1 :درصد
نفت کوره 9 :درصد
9124
( 661درصد افزایش نسبت به سال قبل)

میلیون مترمکعب در
سال
میلیون مترمکعب در
سال
میلیون لیتر در روز
میلیون مترمکعب در
سال
---میلیون مترمکعب در
سال
میلیون بشکه معادل
نفت خام در سال

مصرف انرژی نهایی در بخش حمل و نقل

91164
(سهم  21631درصد از کل)

یارانه بخش حمل نقل از فرآورده های نفتی

923666

میلیارد ریال

سهم بخش حمل و نقل از انتشار CO2

 2263درصد

----

سهم بخش حمل و نقل در انتشار ذرات معلق

 43درصد

----

سهم بخش حمل و نقل در انتشار گازهای
گلخانه ای

 2969درصد

----

مصرف برق در بخش حمل و نقل

116

میلیون کیلوواتساعت

4

د .شاخص های بخش صنعت:

شاخص

مقدار

مصرف انرژی نهایی بخش صنعت

911699
(سهم  21661درصد از کل)
( 16661درصد رشد نسبت به سال قبل)

سهم حامل های انرژی در صنعت
گاز مصرفی صنایع عمده
گاز مصرفی صنایع غیر عمده

گاز 9962 :درصد
برق 1161 :درصد
فرآورده های نفتی 164 :درصد
9961
(سهم  1461درصدی از کل)

2663
(سهم  1661درصدی از کل)

واحد
میلیون بشکه معادل
نفت خام در سال
---میلیارد متر مکعب در
سال
میلیارد متر مکعب در
سال

4162
مصرف برق در بخش صنعت

(سهم  99درصدی از کل)
( 361درصد رشد نسبت به سال قبل)

تراواتساعت در سال

1
مصرف فرآورده های نفتی در بخش صنعت
شدت انرژی بخش صنعت
ضریب انرژی در صنعت ( 36تا )31
مصرف نفتگاز در بخش صنعت
مصرف نفت کوره در بخش صنعت
سرانه مصرف انرژی در بخش صنعت
گاز مصرفی صنایع سیمان
گاز مصرفی صنایع فوالد

(سهم  161درصدی از کل)
( 163درصد رشد نسبت به سال قبل)

6611
( 963درصد رشد نسبت به سال قبل)

9613
(نسبت  2699به )6699

میلیارد لیتر در سال
بشکه به میلیون ریال
-----

( 1969درصد کاهش نسبت به سال قبل)

میلیون متر مکعب در
سال
میلیون متر مکعب در
سال

 161برابر متوسط جهانی

----

161

میلیارد متر مکعب در
سال
میلیارد متر مکعب در
سال

2613
( 461درصد رشد نسبت به سال قبل)

1669

(سهم  9درصدی از کل)

469
(سهم  1درصدی از کل)

3

گاز مصرفی صنایع پتروشیمی
گاز مصرفی صنایع پاالیشگاهی

1962
(سهم  3درصدی از کل)

161
(سهم  9درصدی از کل)

16

میلیارد متر مکعب در
سال
میلیارد متر مکعب در
سال

