
   

 
 
 

 
 
 

  

  يازدهمبخش 

 هاي اقتصادي و اجتماعي انرژيشاخص

  

  كشور ي/اجتماعياقتصادهاي  بخشبخش انرژي در .  عملكرد 1-11

ترين عوامل توليد است كه در توسعه اقتصادي كشور نقش بسزايي دارد، در ايـن راسـتا نيـز     انرژي يكي از مهم

ـ        درصـد انـرژي كشـور از منـابع      98يش از تامين انرژي كشور متكي به نفـت و گـاز اسـت بـه طـوري كـه ب

كه در پيشبرد اهـداف كـالن توسـعه     ارزيگردد. از سوي ديگر درآمدهاي  هيدروكربوري نفت و گاز تامين مي

باشد. بر اين اسـاس حفـظ و    كننده است به طور عمده متكي به صادرات نفت و گاز مي كشور داراي نقش تعيين

 هـاي الگـوي   وري و همچنين اعمـال سياسـت   از طريق ارتقاء كارايي و بهره صيانت و استفاده بهينه از اين منابع

مصرف به خصوص در رابطه با مصرف داخلي بايد به عنوان يك امر حياتي مورد نظر قرار گيرد. هـر چنـد در   

ـ  ها و اصالح قيمت حامـل  بتدي و اجراي قانون هدفمندي يارانه هاي اخير با اعمال سهميه اين ارتباط در سال اي ه

اي در سطح كشور صورت گرفت و از اين طريق تصور بـر ايـن بـود كـه جلـوي       ستردهگانرژي اقدامات بسيار 

رويه انرژي در كشور گرفته خواهد شد، ليكن كارشناسان اقتصادي و حوزه انرژي معتقـد بودنـد كـه      مصرف بي

جويي در مصرف انـرژي و   رفهامر ص تواند ، ميهاي الگوي مصرف استياجراي همزمان اصالح قيمت و اعمال س

هاي بعد از اجراي قـانون فـاز اول    هاي كارشناسان در سال گفته ،اين اساسنمايد. بر  ساير اهداف قانون را عملي 

در نتيجـه  و وري  ارتقـاء بهـره  اجراي اين اقدامات به جـاي اينكـه موجبـات    كامالً به اثبات رسيد به طوري كه 

المللي،  هاي بين م نمايد، به همراه ساير عوامل بازدارنده نظير تشديد تحريمجويي در مصرف انرژي را فراه صرفه

هـا بـا تـاثير     افزايش نرخ تسعير ارز و ... ضمن زير سوال بردن دستاوردهاي ناشـي از قـانون هدفمنـدي يارانـه    

  بيني شده دورتر كرد. معكوس، اقتصاد كشور را از اهداف پيش

هـاي اقتصـادي/اجتماعي    نتايج و اثرات اقدامات مزبور در بخـش بررسي جهت با توجه به مراتب فوق، 

شامل روند تاريخي توليـد ناخـالص داخلـي، شـدت مصـرف      هاي اقتصادي/اجتماعي انرژي  شاخص 1392سال 
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محيطـي   زيستانرژي و اثرات   هانرژي اوليه و نهايي، ياران ههاي مختلف اقتصادي، مصارف سران انرژي در بخش

  تجزيه و تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. ،شرح زير مورد بررسيبه آن در اين بخش 

  توليد ناخالص داخلي -

هاي ثابـت سـال    هاي اقتصادي با قيمت توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت 11-1و نمودار  11-1در جدول 

وكربوري هـاي ترازنامـه هيـدر    است كه در كتاب رنشان داده شده است. شايان ذك 1383-92دوره  در 1383

گـزارش   1376هاي ثابت سـال   بر اساس آمار بانك مركزي جدول توليد ناخالص داخلي با قيمت هاي قبل سال

دوره  در 1383هاي ثابت سـال   آمار بانك مركزي براي توليد ناخالص داخلي با قيمت 1392سال شده بود. در 

  گزارش گرديده است.  92-1383

هـاي   بـا قيمـت   1392 لنرخ رشد اقتصادي پايه ايران در سـا مار بانك مركزي حاكي از آن است كه آ

معـادل   )بـوده اسـت   درصد -8/5، 1390به  1391نرخ رشد سال ( 1391در مقايسه با سال  1383ثابت سال 

درصد بوده است. بنابراين با توجـه بـه ايـن آمـار      1/1درصد و نرخ رشد اقتصادي بدون نفت منفي  9/1منفي 

اد كشور رشد پايين اقتصادي است كه در دو سال اخير به ويژه منفي شده است. بر چالش اصلي پيش روي اقتص

هاي اقتصادي مواجـه بـوده    اخير با دو چالش مهم و اساسي تورم در فعاليت لسادو اين اساس اقتصاد ايران در 

ي اسـت كـه   ا هـا و ركـود دوره   بيان ديگر تورم به مفهوم افزايش مستمر و پايدار سطح عمومي قيمـت است. به 

كاهش در عوامل توليد، درآمد، اشتغال و تجارت را به دنبال داشته است. در اين راستا كارشناسان معتقدند كه 

كـاهش حجـم واردات كاالهـاي     المللي از طريق صادرات نفت، كاهش درآمـدهاي ارزي،  هاي بين تشديد تحريم

به بازارهـاي جهـاني ودر نتيجـه افـزايش     اي، كاهش حجم تجارت خارجي، كاهش دسترسي  اي و سرمايه واسطه

ترين داليل بروز تورم و ايجاد ركود  هاي غير مولد از مهم توليدي و افزايش فعاليت -هاي مبادالت تجاري هزينه

  هاي اقتصادي كشور بوده است. در فعاليت

ـ   توضـيح مـي   1392نك مركزي در آمارها و جزئيات تفكيكي توليد ناخالص داخلي در سال اب ه دهـد ك

 "صـنعت "، )-9/8( "نفـت "در كـاهش ارزش افـزوده فعاليـت    بايد علت عمده كاهش توليد ناخالص داخلي را 

 "خـدمات موسسـات پـولي و مـالي    ") و -5( "بازرگـاني، رسـتوران و هتلـداري   ")، -1/3( "ساختمان")، -9/2(

ناخالص داخلي در سال جستجو كرد. سهم ارزش افزوده هر يك از فعاليت مذكور در رشد منفي توليد  )-7/12(

درصد (سـاختمان)، منفـي    2/0درصد (صنعت)، منفي  8/0درصد (نفت)، منفي  1به ترتيب معادل منفي  1392

  درصد (خدمات موسسات پولي و مالي) برآورد شده است. 6/0درصد (بازرگاني) و منفي  7/0
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 8/5به ميزان منفي  1391ال بر اساس اطالعات درج شده در گزارش بانك مركزي رشد اقتصادي ايران در س

درصد اعالم شد. مقايسـه ايـن دو    9/1منفي  1392درصد بوده است. در حالي كه رشد اقتصادي پايه در سال 

اي كاسـته   مالحظـه  از شدت رشد منفي اقتصادي كشور به ميزان قابـل  1392 لنرخ بيانگر اين است كه در سا

رشد اقتصادي تعديل شده و به تدريج در حال نزديك شـدن  نتيجه گرفت كه  توان ميشده است. به بيان ديگر 

  باشد كه در صورت تداوم، خروج اقتصاد از ركود را در پي خواهد داشت. به صفر و يا مثبت شدن مي

هـاي   شدت رشد منفي بخش از رغم اين كه ، علي1392دهنده اقتصاد در سال  هاي تشكيل در بين بخش

 1قبل كاسته شده ليكن بخش نفت بيشترين رشد منفي را به ميزان منفي  لنفت و صنايع و معادن نسبت به سا

از جملـه علـل اصـلي     خـام  نفتتوليد و صادرات درصد داشته و پس از آن نيز رشد صنعت بوده است. كاهش 

كاهش ارزش افزوده بخش نفت اعالم شده است. رشد بخش كشاورزي در اين سال با بهبود نسبي مواجه بـوده  

رسيده است. برآوردهاي  1392درصد در سال  7/4به  1391درصدي سال  7/3نرخ رشد مثبت به طوري كه 

نسـبت بـه سـال     1392زراعي و باغي در سال  انجام شده در اين زمينه حاكي از آن است كه توليد محصوالت

درصد افـزايش يافتـه اسـت. در بخـش خـدمات       1/4دامي  درصد و توليد محصوالت 4و  3/2قبل به ترتيب 

 1/1طـوري كـه نـرخ مثبـت     بـه   تر شدن نرخ رشد نسبت به سال قبل اسـت  گوياي منفي ،ارزش افزوده گروه

  درصدي نزول كرده است.  5/1به نرخ منفي  1391درصدي در سال 

توان نتيجه گرفت  ها، در مجموع مي هاي رشد ارزش افزوده بخش با توجه به تجزيه و تحليل فوق از نرخ

حدودي بهبود يافته ليكن وضـعيت ركـودي    اي كشاورزي، نفت و صنايع و معادن تاه وضعيت ركودي بخشكه 

  بخش خدمات بدتر شده است. 

نيز از منظر اجزاي هزينه كل  1392در سال  را بانك مركزي عوامل ايجادكننده رشد منفي اقتصاد ارآم

هزينه نهايي كه شامل مصرف  هاي بين بخش ،مورد بررسي قرار داده كه آمارهاي اين بخش بيانگر اين است كه

هاي مصرف دولتـي كـه رشـد     باشد به جز هزينه گذاري ناخالص صادرات مي سرمايه و خصوصي، مصرف دولتي

درصد داشته ديگر اجـزاء داراي رشـد منفـي بـوده و  شـديدترين رشـد منفـي متعلـق بـه           6/1مثبتي معادل 

) بهبود يافته 8/23ه نسبت به سال گذشته (منفي درصدي بوده ك 9/6گذاري ثابت ناخالص با نرخ منفي  سرمايه

 1/16منفي  آالت به ميزان گذاري در ماشين گذاري ثابت ناخالص، سرمايه هاي سرمايه است. در بين زيرمجموعه

كه هر دو به ترتيـب نسـبت بـه سـال گذشـته      درصد  1/1گذاري در ساختمان به ميزان منفي  درصد و سرمايه

  . اند اي بهبود يافته ) نيز به طور قابل مالحظه8/13منفي ) و (7/35منفي (

   



   

  1383هاي ثابت سال  هاي اقتصادي به قيمت . توليد ناخالص داخلي برحسب فعاليت11-1جدول 

  واحد: ميليارد ريال        
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توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابـت سـال    1382-92هاي  سال در ،دهدنشان مي 11-1جدول  چنانكه

ميليـارد   1972853بـه   ،درصـد  6/2با ميانگين رشد ساالنه  1383ميليارد ريال در سال  1569066، از 1383

(مطـابق بـا سـال     1392در سـال   BPشايان ذكر است كه برطبق آمار افزايش يافته است.  1392ريال در سال 

، توليـد  بـوده  91/1نسبت مصرف انرژي اوليه ايران به مصرف انرژي اوليـه جهـاني   ميالدي) در حاليكه  2013

ايـن   همقايسـ درصد از كل توليد ناخالص جهاني را به خود اختصاص داده كـه   49/0ناخالص داخلي ايران تنها 

نسبت مصرف انرژي اوليه به مصـرف انـرژي   ارقام با (ارقام با كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه نظير آلمان 

 96/0ارقـام  به ترتيـب  ( و تركيه) درصد از كل توليد ناخالص جهاني 91/4در مقابل درصد  55/2جهاني  هاولي

حـاكي   )درصد 007/1در مقابل درصد  78/1 امارقبه ترتيب ( و حتي عربستان )درصد 11/1در مقابل درصد 

  است. حتي نسبت به كشورهاي منطقه مطلوب بخش انرژي در اقتصاد كشورنااز عملكرد 
 

  هاي اقتصادي .  شاخص2-11

دهد شدت انرژي است كه بنا  ترين شاخصي كه عملكرد انرژي را در بخش اقتصاد نشان مي مهم :شدت انرژي

ن مصرف انرژي (اوليه يا نهايي) براي حصول يك واحد توليد ناخالص داخلي كه ميزا به تعريف عبارت است از

  شود. هاي ثابت يا جاري بيان مي خام به ميليون ريال برحسب قيمت عمدتاً به واحد بشكه نفت

 . توليد ناخالص داخلي بر حسب نوع فعاليت11-1نمودار 
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  جـدول  در 1383-92 هدر دور هـا  و شـدت آن  مصـرف انـرژي نهـايي   انـرژي اوليـه،    هروند تغييـرات عرضـ  

نشـان داده   11-3، در جـدول  1382-92 هسرانه انرژي اوليه و نهايي در دور هرات عرضو همچنين تغيي 2-11

ارقام توليد ناخالص داخلي توسط بانك مركزي بر پايه قيمـت   1392الزم به ذكر است كه در سال  شده است.

 بـا  ايسـه در مق 1383ثابت پايـه   قام شدت انرژي بر اساس قيمتشده است. بنابراين ار ارايه 1383ثابت سال 

  تغيير كرده است.  1376با قيمت ثابت پايه  هاي گذشته هاي هيدروكربوري سال ارقام شدت انرژي در ترازنامه

ميليون  39/1862، به 1383خام در سال  ليون بشكه معادل نفتمي 1277كشور از  هانرژي اولي هعرض

دهد. رشد درصدي را نشان مي 28/4افزايش داشته كه رشدي معادل  1392خام در سال  بشكه معادل نفت

 هدور درانرژي اوليه  هباشد. شدت عرضدرصد مي 35/0نسبت به سال قبل  1392انرژي اوليه در سال  هعرض

بشكه به ميليون ريال (قيمت  94/0به  ،)1383بشكه به ميليون ريال (قيمت ثابت سال  81/0، از 92-1383

سنگ با  هم درصد را دربر داشته است. ارقام 66/1زان رسيده كه رشدي به مي 1393) در سال 83ثابت سال 

مذكور به  هاي زمانهاي گذشته در  ترازنامه هيدروكربوري سال در 1376هاي ثابت سال  قيمتبا  اين ارقام

  برخوردار بوده است. درصدي  66/1باشد كه از رشد  بشكه به ميليون ريال مي 63/3و  11/3ترتيب 

، از 1383-92 هزا) در دور هـاي غيرانـرژي   راك پتروشـيمي و فـرآورده  مصرف انرژي نهايي (بدون خـو 

 41/1101درصـدي، بـه    39/3با متوسط رشـد سـاالنه    1383خام در سال  ميليون بشكه معادل نفت 56/815

بشكه بـه   52/0افزايش يافته است. شدت مصرف انرژي نهايي از  1392خام در سال  ميليون بشكه معادل نفت

بشكه به  56/0درصد، به  8/0، با متوسط رشد ساالنه حدود 1383) در سال 83مت ثابت سال ميليون ريال (قي

يافته  افزايشدرصد  86/2 نيز قبلنسبت به سال  كهرسيده  1392) در سال 83ميليون ريال (قيمت ثابت سال 

 14/2و  99/1 يـب هاي مذكور بـه ترت  در زمان 1376هاي ثابت سال  اين ارقام با قيمتسنگ با  ارقام هم است.

  درصدي برخوردار گشته است. 8/0به ميليون ريال بوده كه از رشد بشكه 

 ميليـون  77به درصدي  5/1 هبا رشد متوسط ساليان 1382هزار نفر در سال  66680جمعيت كشور از 

نفر  بشكه به 80/17انرژي اوليه از  هسران هشود عرض طور كه مالحظه مي رسيده است. همان 1392نفر در سال 

رسيده است.  1392نفر در سال  بشكه به 07/24درصد، به حدود  06/3با متوسط رشد ساالنه  1382در سال 

اوليه انرژي  هرشد عرضافزايش در مقايسه با  درصد) 5/1( انرژي اوليه، رشد كمتر جمعيت هعلت افزايش سران

كه زا)  هاي غيرانرژي ساير فرآورده (بدون خوراك پتروشيمي و نهايي انرژيسرانه است. مصرف درصد)  28/4(

در بشـكه بـه نفـر     23/14به درصدي  04/2نفر بوده با رشد متوسط   بشكه به 63/11 معادل 1382در سال 

رشد كمتر جمعيت در مقايسه با افزايش رشد مصرف نهايي  توان به رسيده است كه علت آن را مي 1392سال 

   .نسبت دادوري انرژي  پائين بودن بهره و



   

  . توليد ناخالص داخلي، عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي  و شدت انرژي11- 2جدول 

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  واحد  
 92رشد 

  91نسبت به 

  رشدمتوسط

92 -1383  

 58/2 -92/1  1972853  2011554  2157934  2068912  1942990 1918681 1906447 1769426 1668186 1569066  ميليارد ريال  1383سال قيمت ثابت  توليد ناخالص داخلي به

  58/2  -92/1  512916  522957  555436  539219  509895  495266  491099  467930  438900  410429  ميليارد ريال  1376توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 

 28/4 35/0  39/1862  06/1861  24/1793  79/1759  37/1719  42/1705  68/1570 71/1460 33/1360  0/1277  خام نفت معادل بشكه ميليون  عرضه انرژي اوليه

  37/3  66/1  19/1239  34/1222  35/1229  47/1210  47/1258  09/1211  01/1173  1072  88/989  4/919  خام نفت معادل بشكه ميليون  مصرف انرژي نهايي

  66/1  23/2  94/0  93/0  83/0  85/0  88/0  89/0  82/0  83/0  82/0  81/0  ميليون ريال بشكه به  )1383با قيمت هاي ثابت (عرضه انرژي اوليه شدت 

  66/1  23/2  63/3  56/3  23/3  26/3  37/3  44/3  20/3  12/3  10/3  11/3  بشكه به ميليون ريال  )1376با قيمت هاي ثابت (عرضه انرژي اوليه شدت 

  39/3  88/0  41/1101  82/1094  28/1095  19/1070  40/1096  24/1069  24/1037  63/956  05/880  56/815  خام نفت معادل بشكه ميليون  مصرف انرژي نهايي*

  8/0  86/2  56/0  54/0  51/0  52/0  56/0  56/0  54/0  54/0  53/0  52/0  بشكه به ميليون ريال  )1383با قيمت هاي ثابت (#نهايي انرژي  مصرف شدت 

  8/0  67/2  14/2  09/2  97/1  98/1  15/2  16/2  11/2  04/2  01/2  99/1  ه ميليون ريالبشكه ب  )1376با قيمت هاي ثابت (#نهايي انرژي  مصرف شدت 
  1392تا  1388زا از سال  هاي غير انرژي و بدون احتساب خوراك پتروشيمي و فرآورده 1387تا  1383هاي  در سال احتساب خوراك پتروشيمي  ا*مصرف نهايي انرژي ب

  1392تا  1388 هاي براي سال زا هاي غيرانرژي و فرآوردهو بدون احتساب خوراك پتروشيمي  1387تا سال  1383از سال يمي خوراك پتروش احتساب اشدت مصرف انرژي ب #

  هاي سرانه انرژي . شاخص11- 3جدول 

  
  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  واحد

  92رشد 

 91سبت به ن

  رشد متوسط

92-1382 

 5/1 13/1  77383  76000  75149  74733  73651  72584  71532 70473 69390  67656  66680  زار نفره  #جمعيت كل كشور

  06/3  -45/1  07/24  49/24  86/23  55/23  34/23  50/23  96/21  73/20  60/19  87/18  80/17  بشكه به نفر  عرضه سرانه انرژي اوليه

  04/2  -98/0  23/14  41/14  57/14  32/14  89/14  73/14  50/14  57/13  68/12  05/12  63/11  بشكه به نفر  نهايي* انرژي سرانه   مصرف

  برگرفته از مركز آمار ايران)( يت: بر اساس گزارشات بانك مركزيماخذ آمار جمع #

  .1388-92هاي  زا در سال هاي غيرانرژي وردهو بدون احتساب خوراك پتروشيمي و ساير فرآ 1387تا زا  هاي غير انرژي و فرآوردهاحتساب خوراك پتروشيمي  با* مصرف سرانه انرژي نهايي 
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  بخش خانگي و تجاري  - 

 خانگي/تجاري (خدمات و سـاختمان) انرژي بخش  مصرف انرژي و شدت نهاييروند مصرف  11-2در نمودار 

  نشان داده شده است.  1383-92زماني  هدر دور

  

   
  

انـرژي در بخـش خـدمات و     نهـايي  رونـد مصـرف   ،شـود  مشاهده مي 11-2طور كه در نمودار  همان

بـه ترتيـب بـه علـت      ،1389 اواخر سال و 1386هاي  سال ازولي  ينده بودهآفز 1383-92 ساختمان در دوره

با نوساناتي روند مصرف انرژي  ،ها هدفمند كردن يارانهقانون و اجراي  ها فرآورده هاي كنترل توزيع اجراي طرح

 ،به دليل افت شديد مصرف گاز در اين بخش 1391سال  در به طوري كهكاهشي بوده بر حسب شرايط جوي 

بـه علـت سـرماي شـديد      1392در سـال   ي را تجربه كرده در حالي كهدرصد -45/6 ،رشد  مصرف انرژي

، بايد اشاره كرد كه افزايش شدت انرژي در مورداست.  اي روبرو بوده قابل مالحظهافزايش  مصرف با زمستان

ه بـه  بـا توجـ   1391الـي   1386از سـال  ادامه يافته و  1386تا سال  1383ال آن با شيب بسيار ماليمي از س

به طور كلي كه  ، شدت انرژي با كاهش مواجه گشته استانرژي و ارزش افزوده بخش نهايينوسانات مصرف 

در ايـن   هـاي انـرژي هيـدروكربوري    تغيير در قيمت حامل به علت مصرف انرژي وري در بهبود بهرهنمايانگر 

، بـا افـزايش شـديد    1392باشد ولي در سال مي 1389از سال  ها ويژه مقارن با آغاز هدفمندي يارانه به بخش

  دهد. نشان ميافزايش اين رقم كمي  مصرف و كاهش ارزش افزوده بخش

  

   1383-92دوره  ت مصرف انرژي بخش خانگي/تجاري درشد. مصرف نهايي و 11-2نمودار 
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نشـان داده   11-4در جدول  1383-92دوره  دردر بخش خانگي  نهاييانرژي  هتغييرات مصرف سران

  است.   شده

  روند مصرف سرانه انرژي در بخش خانگي. 11- 4جدول 

  واحد: بشكه به نفر

  1387  1386  1385  1384  1383  سال

  مصرف سرانه

 مصرف هرخانوار

98/3  

94/15 

26/4  

24/17  

59/4  

39/18 

77/4  

72/18 

59/4  

66/17 

  رشد متوسط  1392  1391  1390  1389  1388  سال
 92-1382  

  مصرف سرانه

 مصرف هرخانوار

70/4  

69/17 

50/4  

57/16 

77/4  

19/17 

39/4  

51/15 

68/4  

17/16  

08/2  

39/0 

  

نفـر در   هـر بشكه بـه ازاي   98/3انرژي در اين بخش از  هشود مصرف سران طور كه مالحظه مي همان

درصـد افـزايش    08/2با متوسط رشد ساالنه حدود  1392نفر در سال  هربشكه به ازاي  68/4به  ،1383سال 

درصـد بـوده كـه     35/1به طور متوسط سـاالنه   1383-92دوره  درمعيت نرخ رشد جكه  يافته است در حالي

توان بـه   انرژي در بخش خانگي است. علت افزايش مصرف در بخش خانگي را مي هكمتر از رشد مصرف سران

نسبت داد. مصرف انرژي يك خانوار نيـز   در اين دوره  هاي انرژي عرفهتارتقاي نسبي رفاه عمومي و پايين بودن 

هـا مصـرف    افزايش يافته است. در ايـن سـال   1392بشكه در سال  17/16به  1383بشكه در سال  94/15از 

رشد كمتـري را نسـبت بـه مصـرف سـرانه بـه دليـل         ،يدرصد 39/0انرژي هر خانوار با رشد متوسط ساالنه 

  د.ده نشان مي رشد جمعيت در مقايسه باكوچكتر شدن بعد خانوار و در نتيجه افزايش تعداد خانوار 

آنهـا را در  و سهم هزينـه انـرژي    هاي شهري و روستاييخانوار ههاي ساليان متوسط هزينه 11-5جدول 

   .دهد نشان مي 1392و  1391هاي  كل در سال ههزين

  هاي انرژي آنها  و سهم هزينه ي شهري و روستاييخانوارها هساليانمتوسط هاي  هزينه .11-5جدول 

                                                                                              1392و  1391هاي   در سال

  واحد: ريال   

  درصد رشد 1392 1391  

 يروستاي شهري روستايي شهري روستايي شهري  

 08/20 73/25 129559801 205982424 108187676 164280621  هاي يك خانوار مجموع كل متوسط هزينه

 69/7 17/11 5512641 5565676 5132977 5020064 خانوار وگاز)يك (نفتهاي متوسط انرژي وع هزينهمجم

 - - 25/4 7/2 74/4 06/3  هاي انرژي نفت و گاز به كل نسبت هزينه

  ماخذ: مركز آمار ايران     
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 شهري و يوارهاهاي خان كه نرخ رشد مجموع كل متوسط هزينهشود  گيري مي از آمار جدول فوق چنين نتيجه

نرخ تورم طبق گزارش ( 1392درصدي سال  1/32) از نرخ تورم درصد 08/20و  73/25به ترتيب (روستايي 

(كاال و قيمت خدمات مصرفي) به مراتب كمتر بوده كه اين  ها يعني رشد سطح عمومي قيمتمركز آمار) 

اند، به طوريكه به  دادن تورم كاهش داده هاي خود را در ازاء پوشش موضوع نمايانگر اينست كه خانوارها هزينه

روستايي  ها در خانوارهاي شهري و هاي انرژي نفت و گاز به كل هزينه نسبت هزينه 1392عنوان نمونه در سال 

 يبراي خانوارها 25/4به  74/4براي خانوارهاي شهري و از  7/2به  06/3به ترتيب از  1391به سال  نسبت

تغيير داده نشده ولي  1392سال  درهاي نفت و گاز  گرچه در قيمتمناً كاهش يافته است. ضروستايي 

ها و گاز كه  به علت افزايش مصرف فرآوردهروستايي  ي شهري وانفت و گاز) خانواره(هاي متوسط انرژي  هزينه

درصدي  69/7و  2/11 يبه ترتيب با نرخ رشد افزايش ،ناشي ميشود 1392از شرايط سخت زمستان سال 

  بوده است. رو روبه

هاي مختلف نسبت به  نفت و گاز را در دهكهاي انرژي  نسبت هزينه 11-4و  11-3و نمودارهاي 11-6 جدول

  دهد. دهك اول نشان مي
 

در هاي خانوارهاي شهري و روستايي به دهك اول  هاي انرژي دهك حاملهاي  هزينه نسبت. 11- 6جدول 

  1391- 92هاي  سال

  1392  1391  سال

  روستايي  شهري  يروستاي  شهري  

  1  1  1  1  دهك اول

  75/1  49/1  94/1  67/1  دهك دوم

  43/2  97/1  55/2  13/2  دهك سوم

  84/2  24/2  1/3  48/2  دهك چهارم

  26/3  62/2  76/3  11/3  دهك پنجم

  85/3  16/3  08/4  32/3  دهك ششم

  49/4  32/3  98/4  4  دهك هفتم

  19/5  53/3  6  72/4  دهك هشتم

  15/6  26/4  72/7  3/5  دهك نهم

  59/8  09/6  69/10  36/6  دهك دهم

  محاسبه شده است. مركز آمار ايرانهاي انرژي (نفت و گاز)  از آمار و اطالعات هزينهاين جدول با استفاده ماخذ: 
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  نمود: ارايهتوان نتايج زير را  جدول و نمودارهاي فوق، ميآمار و اطالعات از 

 شـهري و  هـاي خانوارهـاي   ژي نفت و گاز در تمـام سـطوح دهـك   هاي انر نسبت متوسط هزينه كل حامل

كاهش يافته كه ايـن كـاهش نسـبت در     1391در مقايسه با ارقام مشابه در سال  1392در سال روستايي 

 برابـر  59/8و  09/6به ترتيب  1392دهك دهم به دهك اول در سال روستايي  مورد خانوارهاي شهري و

هاي انرژي نفت و  هزينه مالحظهكاهش قابل  ،1391در سال  69/10و   36/6بوده است كه در مقايسه با 

  هاي خانوارهاي شهري به دهك اول هاي انرژي(نفت و گاز) دهك . نسبت هزينه11-3نمودار 

  هاي خانوارهاي روستايي به دهك اول (نفت و گاز) دهك هاي انرژي . نسبت هزينه11-4نمودار 
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هـاي   كـاهش نسـبت هزينـه    براينكهعالوه  ضمناً اين نمودارها .دهد نشان مي راروستايي در خانوارهاي گاز 

ها نسـبت بـه سـال     در تمام سطوح دهكروستايي  هاي خانواري شهري و انرژي نفت و گاز را به كل هزينه

را  مختلـف هـاي   هاي انرژي نفت و گاز خانوارهـا در دهـك   تر شدن هزينه نزديك  كند، مي گذشته مشخص

 به دهك اول نشان ميدهد.نيز

  ونقل حملبخش  - 

 شدهنشان داده  1383-92زماني  هدر دور ونقل حملانرژي بخش  نهاييروند مصرف  11-5در نمودار 

  است.

  
نمايـد، در نتيجـه ارزش    بسيار مهمي ايفا مـي  هاي اقتصادي نقش بخشدر هر يك از  ونقل حملبخش  

قابل  نهاييشده است لذا شدت انرژي اين بخش به ت ملحوظهاي اقتصادي  اين بخش در هر يك از بخش هافزود

تجزيـه و تحليـل قـرار     مـورد انرژي اين بخش به شرح زيـر   نهايياين اساس، روند مصرف  محاسبه نيست. بر

  گرفته است.

به علت افزايش مصرف بنزين موتور و  1386انرژي تا سال  نهاييمصرف  ،دهد ميچنانكه نمودار نشان 

بـا آغـاز اجـراي     1386رو بـوده اسـت. در سـال     ) با رونـد افزايشـي روبـه   CNG( از طبيعي فشردهگگاز و  نفت

ر يهاي بنزين موتـور و افـزايش سـا    كاهش يافت ليكن با افزايش سهميه نهاييمصرف   بندي بنزين موتور، سهميه

هاي بنـزين   با كاهش سهميه 1388افزايش يافت. در سال  1387درسال  نهاييدر اين بخش مصرف  ،ها سوخت

ـ   نهاييمصرف  ،موتور اجـراي   هادامـ  رغـم  علـي  1389-92هـاي   رو شـد لـيكن در سـال    هبا اندكي كـاهش روب

ـ هـاي او  ها با وجود اينكه در سال آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه بندي و سهميه مصـرف بنـزين بـا     ،دوره  هلي

به خصوص مصـرف   در اين بخشو افزايش مصرف  ونقل حملشد، ليكن به علت افزايش ناوگان رو  كاهش روبه

  مصرف نهايي انرژي در بخش حمل و نقل 11-5 نمودار
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رونـد افزايشـي    چنين تثبيت قيمـت و در نتيجـه رواج قاچـاق سـوخت     و هم ،1392و  1391 هاي بنزين درسال

  .همچنان ادامه يافت نهاييمصرف 

   بخش صنعت - 

ــد  ــرون ــاييمصــرف رات تغيي ــرژي و شــدت نه ــرف ان ــنعت   مص ــش ص ــرژي بخ   در  1383-92در دوره ان

   نشان داده شده است. 11-6نمودار 
  

  
   

در ايـن   سـاناتي انرژي بـا نو  نهاييمصرف  1383-91 زماني هدر دور ،دهد نمودار فوق نشان مي چنانكه

كاهش يافـت.   نهايييع كشور، مصرف ركود حاكم بر صناادامه به علت  1392در سال بخش فزآينده بوده ولي 

سـازي مصـرف سـوخت كشـور و      هاي شركت بهينه آغاز فعاليت شدت مصرف انرژي در  اين دوره با توجه به

 وري انرژي در مـورد تـدوين اسـتانداردهاي مصـرف سـوخت و انـرژي و اجـراي اجبـاري آنهـا،          سازمان بهره

حمايـت از    سازي مصرف سوخت و انرژي الكتريكـي،  هراهكارهاي تاكيده شده در مديريت انرژي در جهت بهين 

اسـتفاده از يارانـه سـود     خارجي و استفاده از تسهيالت فاينانس   هاي توليدي مانند اعطاي تسهيالت ارزي، بخش

 پيش گرفـت. در روند كاهشي  1386تا سال  سازي مصرف سوخت و انرژي الكتريكي، تسهيالت در بخش بهينه

 1388-90 هـاي  شدت انرژي افـزايش يافـت و در سـال     هاي فوق، ها و حمايت عاليتبا توقف ف 1386در سال 

هـاي   قيمت حامل و افزايشها  قانون هدفمندي يارانه ها و هاي كنترل توزيع فرآورده طرح شروع اجراي بامقارن 

رف مصـ  با افـزايش  1391ايجاد شد ولي در سال انرژي در بخش صنعت روند شدت در نسبي  يبهبود ،انرژي

  1383-92دوره  مصرف انرژي بخش صنعت در مصرف نهايي و شدت. 11-6نمودار 
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در سـال   .بخود گرفـت  افزايشيروند رشد اً مجددشدت مصرف انرژي و كاهش ارزش افزوده اين بخش نهايي 

رونـد   و كاهش مصـرف نهـايي  كشور صنايع  به علت ركود حاكم بر ، شدت مصرف انرژي در اين بخش1392

  پيش گرفت.در نزولي را دوباره 

  بخش كشاورزي -

نشـان داده شـده    11-7 و نمـودار  1383-92دوره  دراورزي انرژي بخش كشـ مصرف و شدت  نهاييمصرف 

   است.

  

   

روند افزايشي با  1383-92زماني   هانرژي بخش كشاورزي در دور نهاييدهد كه مصرف  نمودار فوق نشان مي

هاي  شدت مصرف انرژي با اعمال مديريت مصرف و حمايت ،1386تا سال  1383ولي از سال رو بوده  روبه

با  1387 روند كاهشي داشته است. از سال  ،يهاي برق هاي ديزلي با پمپ نظير جايگزيني پمپ الزم قانوني

غيرقانوني سوخت  جبه خروآن را توان  مي  انرژي در اين بخش كه احتماالً نهاييافزايش غيرمعمول مصرف 

 1392بعد تا سال  هاي شدت انرژي روند افزايشي را در پيش گرفت در سال  گاز از اين بخش نسبت داد، نفت

مصرف انرژي و ارزش افزوده در اين بخش با افزايش روبرو بوده و با اعمال كنترل بر عرضه سوخت به اين 

  ت.اسگرفته ي به خود ثابتروند  تقريباً بخش شدت انرژي

  1383-92دوره  بخش كشاورزي در مصرف نهايي و شدت انرژي. 11-7نمودار 
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  يارانه انرژي .11- 3

دسـته  دو هـا بـه   ت. يارانـه كنندگان و توليدكنندگان اسـ ها از مصرفيارانه يكي از ابزارهاي مهم حمايتي دولت

هاي دولتي براي جبران معين به شركت هدولت با رديف بودج ههاي مستقيم كه در بودجشوند: يارانهتقسيم مي

هاي دولت بـه موسسـاتي كـه خـدمات را بـا      غير مستقيم كه كمك هاي شود و يارانهها در نظر گرفته ميهزينه

  .گيردتعلق مي ندكنتمام شده عرضه مي هقيمتي كمتر از هزين

هاي مختلفي مطرح است كه عبارتند از: روش حسـابداري،   انرژي روش هطوركلي براي محاسبه ياران به

يل در ترازنامـه  صـ تف هـا بـه  ). اين روشيارانه( اي هاي منطقه روش قيمتو  هاي تمام شده قيمت هروش محاسب

  شرح داده شده است. 1387و  1386هاي هيدروكربوري سال

مراحـل مختلـف   در هاي تمام شده  قيمت ههاي حسابداري و محاسببه روشدقيق  همحاسبجا كه از آن

متضمن وجود متغيرهاي بسيار زيـاد و   در كشورهاي انرژي و ساير حاملخام  توليد، انتقال، پااليش و توزيع نفت

ذاتي) و ساير عوامل مستهلك شده و دخالت ارزش انرژي محتوي (ارزش  همتفاوتي نظير ارزش اقتصادي سرماي

مبنـاي  ) در ترازنامه هيدروكربوري يارانه( اي هاي منطقه قيمتروش  به همين جهتباشد، نامشخص ديگري مي

  گرفته است. ها قرار محاسبه يارانه

 و همچنين هاي داخلي و جهاني انرژيشكاف بين قيمتعلت افزايش به  هاي اخيرسال دريارانه انرژي 

 در اقتصاد ايران داشته نامطلوبيتاثير بسيار  ،در كشورو افزايش نرخ تسعير ارز  انرژيافزايش مصرف به علت 

هـا در چـارچوب    هدفمند كردن يارانهقانون اجراي سال از  3پس از گذشت  1392در سال در اين راستا  .است

هاي   ف بين قيمتشكا به علت تثبيت قيمت و باال بودن نرخ تسعير ارز، ،مرحله اول طرح تحول اقتصادي دولت

نزديك شده به ميزان شكاف قيمتي قبل از اجراي قانون   تقريباً كه همچنان زياد بوده به طورياي  داخلي و منطقه

  است.

  ي نفتيها فرآورده يارانه .1-3-11

 11-9و  11-8 هاي و نمودار 11-7در جدول  1382-92هاي  سال دري نفتي در داخل كشور ها قيمت فرآورده

  ه شده است. نشان داد



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 538

  1382- 92هاي  سال در ي نفتيها قيمت داخلي فرآورده .11-7جدول 

  واحد: ريال هر ليتر

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  فرآورده

  92/30  81/30  7/31  70/31  70/31  65/28  گاز مايع

  1500  1400  1100  1100  1100  900  بنزين سوپر

  1000  1000  800  800  800  650  بنزين بدون سرب

  1000  1000  800  800  800  650  بنزين معمولي

  165  165  165  165  165  160  سفيد نفت

  165  165  165  165  165  160  ها گاز ساير بخش نفت

  564/58  18/59  18/59  18/59  18/59  8/53  ها گاز نيروگاه نفت

  613/30  61/30  61/30  61/30  61/30  83/27  كوره نيروگاه نفت

  6/94  5/94  5/94  5/94  5/94  2/80  ها كوره ساير بخش نفت

  1388  

1389  1390  1391  1392  

ازهدفمندي  قبل
  ها يارانه

بعد از هدفمندي 

  ها هياران
  آزاد  سهميه  آزاد  سهميه  آزاد  سهميه

  92/30  گاز مايع

2/57  1800*  

1800  4860  4860  5400  4860  5400  
2/57  

5400  

4860  

  1500  بنزين سوپر
1500  5000*  

5000  8000  5000  8000  5000  8000  
5400  8000  

  -   -   -   -   -   -   -   -   1000  بنزين بدون سرب

  1000  بنزين معمولي
1000  4000*  

4000  7000  4000  7000  4000  7000  
4000  7000  

  1000  1000  1000  1000  1000  1000  *1000  165  165  سفيد نفت

  165  165  ها گاز ساير بخش نفت

1500*  

1500  3500  1500  3500  1500  3500  1501  

3500  

  3500  3500  3500  3500  3500  3500  *3500  564/58  564/58  گاز نيروگاه نفت

  2000  2000  2000  2000  2000  2000  *2000  613/30  613/30  كوره نيروگاه نفت

  2000  2000  2000  2000  2000  2000  *2000  5/94  5/94  ها كوره ساير بخش نفت

  ريال هر ليتر بوده است. 4000ريال هر ليتر و قيمت بنزين معمولي و بدون سرب آزاد  5400قيمت بنزين سوپر آزاد  1388و  1387 هايدر سال* 

  ها داده نشد. هيچگونه تغييري در قيمت عرضه فرآورده 1392** در سال 

  بندي قيمت سهميه *
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  1382- 92دوره  هاي نفتي در . قيمت داخلي فرآورده11-9نمودار 

  1392ها در سال  بعد از اجراي هدفمندي يارانه با نرخ آزاد

  بندي بعد از با نرخ سهميه 1382- 92دوره  هاي نفتي در . قيمت داخلي فرآورده11-8نمودار 
  1389سال  ها در زمستان اجراي قانون هدفمندي يارانه 
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  اصـلي  نفتـي   هفـرآورد پنج هاي داخلي  قيمت  ،1389تا سال دهد كه نشان ميو نمودارهاي فوق جدول 

همـراه  هاي گذشـته  سال دربا تغييرات بسيار جزيي  )افزايشي داشتهماليم روند كه موتور  بنزينجز در مورد به(

لي اصـ  نفتـي  هاي هاي فرآورده كليه قيمت ،ها هدفمند كردن يارانهقانون با اجراي 1389در سال بوده است ليكن 

هـا   قيمـت  1392و  1391 ،جز گـاز مـايع)   هب(1390  هاي است و در سال يافتهاي افزايش  به طور قابل مالحظه

  ثابت مانده است.  مجدداً

و نـرخ  فارس خليج )FOBهاي نفتي كه براساس قيمت فوب ( اي فـرآورده منطقهي ها قيمتروند متوسط 

  در جـداول بـه ترتيـب    محاسبه شـده، وزارت نفت  1382-92 هاي سال مصوب هبودجدالر در  بهبرابري ريال 

  نشان داده شده است. 11-10و نمودار  11-9 و 8-11

  1382- 92ي ها سال درخام  هاي نفتي و نفت اي فرآورده ي منطقهها قيمت. 11-8جدول 
  

 1387 1386 1385 1384 1383 1382 واحد  

 72/83 10/78 09/62 0/53 8/33 7/26 دالر هر بشكه خام سبك ايران نفت

 01/56 30/50 0/42 1/39 0/29 6/20 سنت هر ليتر بنزين موتور سوپر

  89/54  29/49  16/41  32/38  42/28  19/20 سنت هر ليتر بنزين موتور معمولي

 77/66 40/58 2/48 7/43 2/30 3/19 سنت هر ليتر سفيد نفت

 18/65 40/57 1/46 8/40 7/28 7/18 سنت هر ليتر گاز نفت

 62/41 30/38 5/28 9/24 7/15 1/14 سنت هر ليتر رهكو نفت

 22/697 61/671 63/520 8/462 9/322 4/262 دالر هر تن گازمايع

 1392 1391 1390 1389 1388 واحد  

 93/105 90/108 41/111 92/82 47/68 دالر هر بشكه خام سبك ايران نفت

 08/72 18/75 89/75 18/57 49/47  سنت هر ليتر بنزين موتور سوپر

  08/72  18/75  89/75  18/57  54/46  سنت هر ليتر  بنزين موتور معمولي

 73/74 76/77 17/79 89/59 90/46 سنت هر ليتر سفيد نفت

 76/74 39/77 76/78 2/59 44/46 سنت هر ليتر گاز نفت

 97/55 54/59 07/62 44/45 60/38 سنت هر ليتر كوره نفت

 41/878 30/897 89/881 99/739 87/572 دالر هر تن گازمايع
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  1382-92ي ها سال در در بازار خليج فارسي نفتي ها فرآوردهاي  متوسط قيمت منطقه .11- 9ل جدو

   ريال هر ليترواحد: 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  سال

 60/3608 85/3412 36/2589  36/2249  37/1569  2/1183  گازمايع

  58/5362  20/4728  00/3864  32/3521  60/2606  9/1721  بنزين موتور

  94/6392  60/5489  40/4434  36/3937  28/2715  2/1611  سفيد نفت

  99/6239  60/5395  20/4241  92/3667  6/2586  9/1564  گاز نفت

  15/3985  20/3600  00/2622  91/2244  66/1415  4/1178  كوره نفت

  9574  9400  9200  9000  9000  8350  نرخ تسعير (دالر به ريال)

  1392  1391  1390  1389  1388  سال

 42/11762 40/11884 84/5005 38/3940 09/2942  گازمايع

  89/17854  46/18418  25/7968  23/5632  46/4511  بنزين موتور

  82/18510  82/19051  35/8312  17/5899  29/4455  سفيد نفت

  61/18518  90/18960  08/8270  2/5831  67/4411  گاز نفت

  64/13862  84/14587  37/6517  84/4475  59/3666  كوره نفت

  24770  24500  10500  9850  9500  نرخ تسعير (دالر به ريال) *
  الملل شركت ملي نفت بين مديريت Plattsمنبع: نشريه 

 نرخ تسعير ارز برحسب ارقام مندرج در بودجه ساليانه وزارت نفت است.* 

     

  

   

 هاي نفتي و فرآورده خام نفتخليج فارس  قيمت فوب. متوسط 11-10نمودار 
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هـاي   كاهش ميـانگين قيمـت   به علتاست كه چنين مشهود  11-10و نمودار  11-9، 11-8از جداول 

اي فوب بـه ريـال    منطقه هاي نسبت به سال قبل، متوسط قيمت 1392ها در سال  ) فرآوردهFOBاي فوب ( منطقه

  است. يافته كاهشها در اين سال  براي فرآورده

  . دهد ميرا نشان فارس  فوب خليج بهي داخلي ها قيمتنسبت  مقايسه 11-10جدول 

  1382- 92هاي  سال در ها در داخل به فوب خليح فارس . نسبت قيمت فرآورده11- 10دول ج

  1382 1383 1384 1385  1386  1387  1388 

  01/0 01/0 01/0 01/0 02/0 02/0 گازمايع

 01/0 -  -  -  31/0 42/0 52/0 سوپر -بنزين موتور

 -  -  -  -  23/0 31/0 38/0 بدون سرب -بنزين موتور 

 -  19/0 21/0 21/0 23/0 31/0 38/0 معمولي -بنزين موتور

 22/0 03/0 03/0 04/0 04/0 06/0 1/0 سفيد نفت

 04/0 01/0 01/0 01/0 02/0 02/0 03/0 نيروگاه - گاز نفت

 01/0 03/0 03/0 04/0 04/0 06/0 1/0 ساير –گاز  نفت

 04/0 01/0 01/0 01/0 01/0 02/0 02/0 نيروگاه –كوره  نفت

 01/0 02/0 03/0 04/0 04/0 07/0 07/0 كوره ساير نفت

  1389 1390  1391  1392  
 آزاد سهميه آزاد سهميه آزاد سهميه آزاد اي سهميه هسه ماه ماهه 9 

 459/0 413/0 454/0 409/0 97/0 36/0 23/1 46/0 01/0 گازمايع

 392/0 224/0 380/0 217/0 88/0 50/0 24/1 71/0 18/0 معمولي -بنزين موتور

 054/0 054/0 052/0 052/0 12/0 12/0 17/0 17/0 03/0 سفيد نفت

 189/0 189/0 185/0 185/0 42/0 42/0 60/0 6/0 01/0 نيروگاه - گاز نفت

 189/0 081/0 185/0 079/0 42/0 18/0 60/0 26/0 03/0 ساير –گاز  نفت

 1443/0 1443/0 1371/0 1371/0 31/0 31/0 45/0 45/0 01/0 نيروگاه –كوره  نفت

 1443/0 1443/0 1371/0 1371/0 31/0 31/0 45/0 45/0 02/0 كوره ساير نفت
  

هاي  قيمتبين  ر اختالف فاحششانگن ،در جدول فوق فوبهاي رايج  با قيمت ي داخليها قيمت همقايس

پـس از   1392در سـال   شـود  مـي باشد. چنانكـه مشـاهده   مي اي منطقه هاي  فروش در بازارهاي داخلي با قيمت

اي نسـبت بـه سـال قبـل،      هاي منطقه رغم كاهش قيمت ها علي ل از اجراي قانون هدفمندي يارانهگذشت سه سا

وجـود   زيـادي شـكاف   اي منطقههاي  قيمت هاي نفتي و فرآوردهو آزاد اي  سهميه داخلي هاي  قيمتبين همچنان 

د وبراي قيمت آزاد درص 59تا  95اي داخلي حداكثر  هاي سهميه به طوريكه اين شكاف براي قيمت داشته است

درصـد و   59تـا   95اي داخلي و آزاد بين  هاي سهميه درصد است. به عبارت ديگر قيمت 54تا  95داخلي بين 

  .اند هاي منطقه در داخل كشور عرضه شده تر از قيمت درصد ارزان 54تا  95

اي و نطقـه ي داخلـي، م هـا  قيمتبا هاي نفتي  ارزش فروش فرآورده 11-11و نمودار  11-11در جدول 

 نشان داده شده است. آنها يارانهميزان 



   

  1382- 92هاي  سال در هاي نفتي فرآورده(يارانه) براي  التفاوت آنها اي و مابه هاي داخلي و منطقه با قيمت فروش .11-11جدول 

  واحد: ميليون ريال در سال

  1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388 1389 1390 1391  1392  

                 ش داخليدرآمد فرو

  3950884 4137699 4320950  599841 135428 127325 115900 124256 120005 133425 123186 گازمايع

  115067847 104544344 94819131 47291968 23619352 24496432 23524562 21493577 0 0 0 بنزين موتور معمولي

  7196440 5906571 4909473 0 0 0 0 0 0 0 0 بنزين سوپر

 0 0 0 0 0 0 0 0 19574269 17761503 13328863 بنزين بدون سرب

  4416872 4490375 4931290 685789 1075787 1143828 1232209 1186843 1235293 1293417 1262673 سفيد نفت

 24659568 17746340 333883 269668 250158 276006 171234 133859 79254 گاز نيروگاه نفت
73412778 86731542  

 48376491  4671516 4862779 4628089 4417626 4304014 4152912 3969657 ساير -گاز  نفت

 21926646 13248241 271975 258957 231163  232060 197219 177024 138930 كوره نيروگاه نفت
36364253 35502055  

 9340455  709432 921227 842597 762959 793765 756390 696972 ساير - كوره نفت

  252865640 228856021 213284004 79572179 30817374 32080218 30824678  28493327 26395800 24408530 19599536 جمع

                    اي ارزش منطقه

  43924598 47344966 20343564 17371058 12885274 14858745 12836583 10149674 8515299 6605478 5087405 گازمايع

  445823863 427570585 174160349 125966474 106557768 131364120 111228834 103813976 86159080 57871418 35309183 بنزين موتور

  80509836 85524795 41013697 29833706 29048142 44317762 40995970 31896595 29477534 21284776 12715122 سفيد نفت

  715356099 676438184 293568812  203054600 150055816 212634176 174148925 133332008 106290405 70953995 41131004 گاز نفت

  256869072 276044685 102045035 65776922 60100926 72518569 59286340 41046956 33320281 19518165 16123500 نفت كوره

  1542483469 1512923216 631131458  442002761 358647926 475693371 398496653 320239209 263762599 176233831 110366214 جمع

                  يارانه 

  39973714 43207267 16022614 16771218 12749845 14731419 12720799 10025418 8395294 6472053 4964219 گازمايع

  323559577 317119670 74431745 78674506 82938416 106867688 87704272 82320399 86159080 57871418 35309183 بنزين موتور

  76092963 81034420 36082406 29147916 27972355 43173934 39763761 30709752 28242241 19991359 11452448 سفيد نفت

  628624558 603025406 220532754 185308260 145050417 207501728 169270678 128638376 101815156 66667224 37082093 گاز نفت

  221367017 239680432 70777934 52528681 59119519 71338385 58212580 40051938 32329297 18584751 15287598 نفت كوره

  1289617829 1284067195 417847453 362430581 327830552 443613153 367671975 291745882 256941069 169586805 104095541 جمع
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هـا دو عامـل نـرخ واحـد       يارانه هدر محاسبشود با توجه به اينكه  مشاهده مي 11-11چنانكه در جدول 

 رغـم  علـي  ،ها فرآورده هاي داخلي قيمت تثبيتبا  1392در سال  ميزان مصرف فرآورده دخالت دارند، فروش و

براي بنـزين   كوره نفتو  سفيد نفت، عگاز مايبجز در مورد  ها فرآورده يارانه ،اي هاي منطقه كاهش متوسط قيمت

افزايش شديد رشد مصـرف بنـزين   توان به  ل آن را مييهمچنان بيش از سال قبل بوده كه دال گاز نفتو  موتور

هاي اصلي مذكور با رشـدهاي منفـي    وردهآداد در حاليكه مصرف ساير فر نسبتگاز  موتور و رشد مصرف نفت

 اند. رو بوده روبه

ريـال معـادل    اردميلي 829/1289617، 1392و گازمايع در سال  فرآورده اصلي چهاربابت  يارانهجمع 

 11-17چنان كه در جدول ،باشد ها مي فرآورده داخلي مجموع فروشبرابر  10/5 كه دالر بوده  ونميلي 52064

 ،د بودهدرص 4/16  ،1392در سال  اي ها با ارزش منطقه فروش فرآوردهنسبت فروش داخلي به  نشان داده شده

نسـبت   ارقـام . اي در داخل عرضـه شـده اسـت    درصد قيمت منطقه 6/83ها با حدود  به عبارت ديگر فرآورده

كه ايـن نسـبت در دوره    دهد نشان مي 11-17در جدول اي  فروش با ارزش منطقهبه  ها فرآورده يفروش داخل

 1390درصد مربوط بـه سـال    8/33درصد نوسان داشته و حداكثر آن با  8/33تا  6/8بين  1382-92 زماني

ـ  درصـدي  8/33حـداكثر   باشد. اين نسبت مي بوده قانون اجراي فاز اولسال اول با كه مقارن  در سـال   روشف

 هـا  اي فـرآورده  و همچنين افزايش نسبي قيمت منطقه ي داخليها تثبيت قيمت رغم علي كه دهد نشان مي 1390

در سال ليكن  نزديك شده، آنها اي دي به فروش با ارزش منطقهتا ح ها فرآورده ، مبلغ فروش داخلياين سالدر 

درصـد كـاهش    13/15 به ، اين نسبتمصرف و تثبيت قيمت و افزايش شديد نرخ تسعير ارز افزايش با 1391

 1391در سـال   اي  ارزش منطقـه با ر افزايش مجدد شكاف قيمتي فروش داخلي و فروش گيافته است كه نمايان

درصد رسيده  4/16به با اندكي افزايش اين رقم هاي منطقه  به علت كاهش قيمتنيز  1392و در سال  باشد مي

 .است
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  گازطبيعي يارانهيمت و ق .2-3-11

جـدول   در 1382-92در دوره زمـاني  مصـرف   ي مختلفها بخشدر گازطبيعي داخلي فروش ي ها قيمتروند 

  . داده شده استنشان 11-13و  11-12 هايودارمو ن 12-11

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 هاي نفتيفرآورده يارانه. 11-11نمودار 
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        1382- 92 يها سال درقيمت داخلي گازطبيعي  .11- 12جدول 

  واحد: ريال هر مترمكعب 

  1387  1386  1385  1384  1383  1382  هاي مصرف بخش

  5/112    80  80  80  75  خانگي

  250  5/112  200  200  200  3/173  تجاري

  5/158  250  5/138  5/138  5/138  3/128  صنعت

  3/49  5/158  30/29  30/29  30/29  3/28  نيروگاه

  690  3/49  200  200  200  3/173  عمومي

  75/48  690  35  35  35  7/31  ويژه تجاري

  90  75/48  35  35  35  7/31  ويژه مذهبي

  90  90  70  70  70  7/91  آموزشي

  90  90  70  70  70  7/91  ورزشي

  5/158  90  5/138  5/138  5/138  3/128  كشاورزي، دامپروري و ساير

  CNG(  -  -  -   -  5/158  80هاي  ستگاه(ايونقل حمل

  1388  هاي مصرف بخش
1389  1390  1391  1392  

  ماهه 5  ماهه7  ماهه 5  ماهه7  ماهه 5  ماهه 7  ماهه 3  ماهه 9

  ***700  ***1200  ***700  ***1200  700  ***1200  700  132  88/81  خانگي

  1000  2000  1000  2000  1000  2000  1000  280  250  تجاري

  700  700  700  700  700  700  700  5/188  5/158  صنعت

  700  700  700  700  700  700  800  3/79  3/49  نيروگاه

  1000  2000  1000  2000  1000  2000  1000  *720  690  /دولتي+عمومي*

  700  700  1000  1000  1000  1000  600  75/78  75/48  ويژه تجاري**

  700  700  1000  1000  1000  1000  600  120  90  ++ويژه مذهبي

  700  700  1000  1000  1000  1000  600  120  90  ++آموزشي

  700  700  1000  1000  1000  1000  600  120  90  ++ورزشي

  600  1000  +++600  1000  1000  1000  600  5/188  5/158  كشاورزي، دامپروري و ساير+++

  CNG(  80  110  2600  2600  2600  2600  2600  2600  2600هاي  (ايستگاهونقل حمل

به نرخ سابق  02/03/88هـ/ب مورخ 113/10919به شماره نامه  ياسالم يمحترم مجلس شورا سيطبق اعالم نظر رئ 09/03/88 خياز تارتي (اماكن و تاسيسات دول* 
  )) برگشت داده شد.الير 220(

  . اي و گرمابه نتي با آرد يارانههاي س نانوايي**
  متوسط***

  1391+ عمومي و دولتي در سال 
  منظور شده است. "ساير"عنوان  به1391ورزشي در سال  -آموزشي-هبيذويژه م -++ ويژه تجاري

  فقط مربوط به كشاورزي و دامپروري است. 1392و  1391+++در سال 
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با در  1392تا  1382هاي مختلف در سال  گازطبيعي در بخش. قيمت داخلي 11-12نمودار 

 ها در فصل گرم  ها بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه نظرگرفتن تعرفه

با در نظرگرفتن  1392تا  1382هاي مختلف در سال  . قيمت داخلي گازطبيعي در بخش11-13نمودار 

 صل سرد ها در ف ها بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه تعرفه
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هـاي مختلـف    هـاي گـاز بخـش    تعرفـه  1390سال  از ،شودمالحظه مي فوق در جدول و نمودار چنانكه

دوم تعيين شده   هماه 5اول و  هماه 7 هدامن 2در   ها در سال، اي قانون هدفمندي يارانهمصرف در چارچوب اجر

  است.  

مقـدار  در مقايسـه بـا    اي گاز طبيعي منطقه  با در نظر گرفتن قيمت كه 1392گاز طبيعي در سال  يارانه

رغـم  عليگازطبيعي مصرف  يارانهچنان دهد كه هم نشان مي محاسبه شدهها  كل فروش داخلي به تفكيك بخش

چنين نرخ باالي تسعير ارز و هم و تجاري خانگي هاي مصرف و اجراي طرح پلكاني مصرف گاز در بخش افزايش

  . استيافته كاهش گاز  اي منطقه قيمتكاهش اندك  به علت

 اي فروش گاز بـا ارزش منطقـه  نسبت مبلغ فروش داخلي گاز به  11-17 جدولدر قابل ذكر است كه 

 يعني در درصد نوسان داشته است 8/17تا  7 هدر دامن 1382-92زماني   هدر دوركه اين نسبت  دهد مينشان 

فـروش داخلـي بـه     گـاز،  اي نطقـه افزايش قيمت م غمر علي ،اجراي فاز اول قانون مطابق با سال اول 1390سال 

 و همچنين افزايشر ارز به علت افزايش نرخ تسعي 1391در سال  تر شد ليكن، اي نزديك فروش با ارزش منطقه

 طور قابل مالحظه با درصد كاهشـي  به اي به فروش با ارزش منطقه نسبت فروش داخل ميزان ،اي منطقه  قيمت

در سـال  . تر استدرصد) كم 7/8با  1388(سال كه حتي از رقم قبل از اجراي قانون درصدي مواجه شده  7/6

  افزايش يافت.درصد  7اين رقم به  اي منطقه تقيمبه علت كاهش داخلي نيز علي رغم تثبيت قيمت  1392

، گاز مصرفي كشور يارانهكل  مبلغو  اي منطقه قيمتدر مقايسه با داخلي  هاي قيمتبا  فروش مبلغ كل 

  شان داده شده است. ن 11-14و نمودار  11-13  در جدول



   

  1382- 92هاي  سال در گازطبيعينها (يارانه) براي التفاوت آ به ماو  اي ارزش منطقه و داخليهاي  با قيمت. فروش 11- 13جدول 

 واحد: ميليون ريال در سال 

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

             فروش داخلي

 22860365 21331983 23769965 12047850 3389519 4345774 4550603,1 2951680 2589120 2357700 2009700 خانگي

 4384829 1709970 5494368 4848348 1390632 1316704 1370035,2 623429,3 609072 554632 467816 ريتجا

 37538477 34292941 31733648 13985392 6112363 5554284 3748724,2 3636040,5 3500227,4 3289647,2 2911538,7 صنعت

 784063  2778886  419705  5/141949 63778 37073 28013,63  7476,3        كشاورزي

 26200519 16915697 15319878 800600 275501 147392 83196,7 41760 23600 6720 560  ونقل حمل

 14399190 28636666 29458417 7575564 2116259 2127310 1784709,3 1016739 1023830 984978 871499 ها نيروگاه

 106167442 105666143 106195980 39399704 13348051 13528536 11565282 8277125,5 7745849,4 7193677,2 6261113 جمع

            اي ارزش منطقه

 492607679 471928800 194282734 134852878 47978163  85844252 121673014 22063808 14563800 13262063 11187330 خانگي

 71380648 69783840 28388574 19551149 6579025  11904473 16301747 2960100 2176200 1981688 1671670 تجاري

 450044843 456739466 169846731 110845110 44695452  77875417 92969373 15699294 11372580 10688384 9474414,8  صنعت

 11579370  9031680  2720831  1559413 466362 519789 531640,47  32280,638        كشاورزي

 406697889 81343920 27546521 18291379 3991318 4094308 3128194,7 312156 132750 37800 2922,5  ونقل حمل

 73449840 480631200 172849302 150283633 49751406 95891574 108892608 20751198 15724350 15127650 12856913 ها نيروگاه

 1505760269 1569458906 595634692 435383562 153461726 276129814 343496577 61818837 43969680 41097584 35193250 جمع

            يارانه

 469747314 450596817 170512770 122805028 44588645  81498478 117122411 19112128 11974680 10904363 9177630 خانگي

 66995819 68073870 22894206 14702801 5188393  10587769 14931711 2336670,7 1567128 1427056 1203854 تجاري

 412506366 422446525 138113083 96859718 38583089  72321134 89220649 12063254 7872352,6 7398737,1 6562876 صنعت

 10795307  6252794  2301126  1417463 402584 482716 503626,83  24804,27        كشاورزي

 380497370 64428223 12226643  17490778 3715817 3946916  3044998 270396 109150 31080 2362,5  ونقل حمل

 59050650 451994534 143390884 142708069 47635147 93764265 107107899 19734459 14700520 14142672 11985414 ها نيروگاه

 1399592827 1463792763 489438713 395983857 140113675 262601278 331931295 53541711 36223831 33903907 28932137 جمع

  .صورت مجزا درنظر گرفته شده است هكه قيمت فروش داخلي هر يك بر اساس تعرفه آنها ب باشد ) و صنايع كوچك ميو اوره پتروشيمي ي نفت و گاز و پتروشيميها پااليشگاههاي بزرگ،  مصارف صنعتي شامل مصارف صنايع عمده (كارخانه

  شده است. نظر گرفته نرخ گاز صادراتي در 1386-92ي ها سالكه در  واردات گاز محاسبه شده در حاليي قبل براساس نرخ ها سال يارانه
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مبلغ رايانه گاز نسبت به سال قبل بـه علـت كـاهش     ،شود مالحظه ميدر جدول و نمودار طور كه  همان

و پـس از آن   يخـانگ خش ببه  1392در سال  يارانهبيشترين  درصد كاهش يافته و 1/4اي حدود  قيمت منطقه

 كمتـرين گـازطبيعي اسـت و    يارانـه كل درصد  47/29و  56/33ترتيب بهكه  اختصاص يافته صنعتبه بخش 

 77/0 و 2/27، 2/4 حـدود  بـا كشـاورزي   و ونقـل  حمـل هاي  ها و بخش نيروگاه بهبه ترتيب  تعلق گرفته يارانه

  باشد.درصد مي

(حـدود  دالر  ميليـون  54/56503ميليارد ريـال برابـر    139959 ،1392در سال  بخش گاز يارانهجمع 

  باشد. برابر فروش داخلي مي 2/13بوده كه ميلياد دالر)  5/56

  برق يارانهقيمت و  .11- 3- 3

قيمـت   الزم به ذكر است كه نشان داده شده است. 11-15و نمودار  11-14در جدول برق روند قيمت داخلي 

بر اسـاس آمـار     ،آمار اعالم نشده بود هبه علت عدم ارائ 1391سال  يهيدروكربور هبرق كه در ترازنام داخلي

 شـده اسـت.   اسـتفاده  در اين سـال  يارانهمحاسبه  براي وزارت نيرو در اين گزارش 1391ترازنامه انرژي سال 

بـدون تغييـر بـراي سـال      1392به علت تثبيت قيمت در سـال   1391داخلي برق در  فروش هاي تعرفهضمنا 

  ر گرفته شده است.در نظ 1392

 گازطبيعييارانه . 11-14نمودار 
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   1382- 92هاي  سال در ي مختلف مصرفها بخشقيمت داخلي برق در  .11- 14 دولج

  واحد: ريال هر كيلووات ساعت
  1387  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  38/119  7/124  92/102  74/102  08/107  97  خانگي

  9/228  6/159  7/181  81/176  89/175  152  عمومي

  4/552  508  20/541  74/539  25/515  01/412  تجاري

  6/204  9/205  40/200  57/201  02/185  91/162  صنعتي

  22  21  30/21  56/21  01/16  14  كشاورزي

  3/174  165  80/152  08/152  06/151  76/131  قيمتوزني متوسط 

  1392  1391  1390  1389  1388  سال

  5/337  5/337  8/334  3/142  129  خانگي

  491  491  6/501  5/226  152  عمومي

  5/1339  5/1339  3/1275  1/599  501  تجاري

  5/427  5/427  9/441  6/263  206  صنعتي

  1/131  1/131  7/125  8/46  21  كشاورزي

  407  407  5/409  7/208  165  قيمتوزني متوسط 

  اشد.ب هاي انرژي وزارت نيرو مي بر اساس آمار ترازنامه 1390-91هاي  و در سال ريزي وزارت نيرومعاونت برنامه ماخذ:

  در نظر گرفته شده است. 1392بدون تغيير براي سال به علت تثبيت قيمت  1391سال  فروش هاي تعرفه
 

  

  1382-92 هاي هاي فروش برق در داخل كشور در سال . تعرفه11-15نمودار 



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 552

قـانون هدفمنـدي   مرحلـه دوم   اجـراي عـدم   به علت ،شودجدول و نمودار فوق مشاهده مي درچنانكه 

مختلـف  هـاي   بخـش  دربه دليل افزايش مصرف بـرق   1392و  1391 هاي برق در سال فروش داخليها  يارانه

اي آن مشابه با قيمت سال گذشته نيز كـل   درصد افزايش يافته كه با در نظر گرفتن قيمت منطقه 98/4حدود 

دهد. در نتيجه يارانه برق متناسب با افـزايش   افزايش نشان مي  05/6حدود در اي  وش برق با قيمت منطقهرف

  شته استدرصد افزايش دا 25/6مصرف نيز نسبت به سال قبل حدود 

در بـرق   يارانـه اي و  منطقه تعرفهداخلي، هاي  تعرفهبا برق فروش  11-16و نمودار  11-15جدول در 

  است.نشان داده شده  1382-92هاي مختلف در دوره زماني  بخش
  

  

 1382-92 هاي در سال برق مصرفي يارانه. 11-16نمودار 



   

  1382- 92هاي  سال دربراي برق  التفاوت آنها (يارانه) مابهاي و  ارزش منطقه و  داخلي هاي  با قيمت . فروش11- 15جدول 
  واحد: ميليون ريال در سال

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390  1391  1392 

            فروش داخلي

 21727913  20705963  19007935 8667208 7176270 6314724 4/6539023 2/4948908 4531656 4343593 4/3682813 خانگي

 8755021  8744710  8402302 4943816 3317704 4656563 3374352 3/3330379 2897916 2669483 9/2084534 عمومي

 17918492  16876361  16150399 6599087 5518515 4372450 9/6081448 2/5043611 4610459 4053987 9/3073983 تجاري

 30043033  28529683  28100598 16127971 11248712 10617059 10173350 9336636 8680007 7566763 9/6019755 صنعتي

  153002  158560  156256  78948 58113  -  -  -  -  -  -  ونقل حمل
 4339803  4148922  3773514 1132045 449507 465508 5/359584 8/376285 6/355071 248219 036/194020 كشاورزي

 5043218  4869083  4784926  2137589 1840674 1665201 1/2331808 28/2493665 2323581 2673117 04/1925066 سايرمصارف

 87980481  84033280  80375929 39686663 29609495 28091504 28859567 8/25529485 23398691 21555162 47/16980174 جمع

            اي ارزش منطقه

 175413461  165340945  47690160 49894615 51956195 43321824 39898300 26542920 17863740 16428420 14266156 خانگي

 48584126  47997950  14070840 17880242 20385545 16730532 15487330 10117608 6637950 6146685 5153053 عمومي

 36448312  33954305  10637760 9023268 10287569 8797534 4/7852885 5144640 3459510 3186540 2803450 تجاري

 191481290  179853790  53415936 50120300 50999259 42476534 38975189 25717680 17440110 16563285 13884496 صنعتي

  975170  999576  297024  245344 263470  -  -  -  -  -  -  حمل ونقل
 90195744  85288665  25216800 19815145 19991507 17345355 13884379 9751632 6669945 6279120 5207359 كشاورزي

 10258496  9796325  3151680 2922834 3431369 3350447 1/3542206 2543616 1743525 2101140 1755646 سايرمصارف

 553356598  523231555  154480200 149901748 157314915 132022227 119640289 79818096 53814780 50705190 43070160 جمع

            يارانه

 153685549  144634983  28682225 41227407 44779925 37007100 33359276 8/21594011 13332084 12084827 55/10583342 خانگي

 39829105  39253240  5668538 12936426 17067841 12073969 12112978 7/6787228 3740034 3477202 3068518 عمومي

 18529820  17077945  -5512639 2424181 4769054 4425950 1771436,5 8/101028 -1150949 - 867447 -949/270533 تجاري

 161438257  151324107  25315338 33992329 39750547 31859475 28801839 16381044 8760103 8996522 7864740 صنعتي

  822168  841016  140768  166396 205358  -  -  -  -  -  -  ونقل حمل
 85855941  81139743  21443286 18683100 19542000 16879847 13524795 2/9375346 6314873 6030901 5013339 كشاورزي

 5215278  4927243  -1633246 785245 1590695 1685246 1210398 72/49950 - 580056 - 571977 - 169420 سايرمصارف

 465376118  439198275  74104271 110215085 127705420 103930722 90780722 2/54288610 30416089 29150028 53/26089985 جمع

 742557554  778049224  246335842 198327798 112666000 162542301 162837591 58884539 39414642 27873496 81/19960522 رانه سوختياشود كسر مي

 - 277181437  - 338850949  - 172231571 - 88112713 15039420 - 58611579 - 72056869 - 5/4595951 -8998552 1276532 7/6129462 خالص يارانه
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 هـا  در بخـش  بـرق  تعرفه هافزايش ساالن، 1389-92ي ها در سالمايانگر آن است كه ن 11-15جدول 

هـا بـه    اي سوخت هاي منطقه با توجه به قيمت هاي كشور يارانه سوخت مصرفي نيروگاهاست كه بوده اي  گونه به

  اي است كه براي برق بدست آمده است. برابر يارانه 59/1و  77/1، 32/3، 79/1 ترتيب

  هاي انرژي باط قيمتي حاملارت .4-11

و نسبت فـروش   هاي مختلف انرژي ارتباط قيمتي بين حاملبه ترتيب  11-17و جدول   11-16جدول  -

هـا نتـايج    تـوان از آن  كه مي دهد نشان مي 1382-92هاي سال دررا  اي فروش با ارزش منطقهداخل به 

 زير را به دست آورد:

بـه همـراه    1390و  1389هـاي   در سـال  را صرف انرژياول قانون تا حدودي كاهش م هاجراي مرحل  -

 آغاز شد.  آن مجدداً روند افزايشي 1392 و 1391هاي  در سالولي با تثبيت قيمت  هداشت

 1389در سال ها  از اجراي طرح هدفمندي يارانه بعدهاي مختلف انرژي  ارتباط قيمتي حامل برآن عالوه -

هاي  قيمت  ؛ به عبارت ديگر، نسبتشد شدن سوق داده هاي انرژي تاحدودي به سمت منطقي بين حامل

مبلغ فروش داخلي به طوري كه نسبت ميزان   تر شد هاي جهاني نزديك قيمت به فرآورده و گاز داخلي 

در  1390و  1389هـاي   در سـال ) 11-17(جـدول   اي مبلغ فروش با ارزش منطقهبه فرآورده و يا گاز 

به ترتيب به درصد بود،  11تا  27/8حدود كه بل از اجراي قانون ق 1388تا  1386هاي  مقايسه با سال

 نرخ تسعير ارزافزايش ها و  با تثبيت قيمت ،1391  ولي در سال افزايش يافتدرصد  94/28و  44/15

مطابق بـا رقـم   درصد  61/11مجدداً به رقم اين نسبت  ،اي هاي داخل و منطقه شكاف قيمت و افزايش

اي بـه   هـاي منطقـه   ها و كاهش نـرخ  با تثبيت قيمت 1392و در سال  هش يافتقبل از اجراي قانون كا

در مقايسـه بـا    درصد افزايش يافت كه همچنان نمايانگر عرضه بسيار ارزان انـرژي در كشـور   41/12

 باشد. مي اي هاي منطقه قيمت
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  1382- 92هاي  سال در هاي مختلف انرژي . ارتباط قيمتي بين حامل11- 16جدول 

  1382 1383 1384 1385  1386  

 22/0  22/0 27/0 42/0 46/0 خام بنزين معمولي به نفت

 04/0  05/0 05/0 09/0 11/0 خام ها به نفت گاز ساير بخش نفت

 04/0  05/0 05/0 09/0 11/0 خام سفيد به نفت نفت

 06/6  85/4 85/4 85/4 06/4 ها گاز ساير بخش بنزين معمولي به نفت

 00/1  00/1 00/1 00/1 00/1 گاز فتسفيد به ن نفت

 36/1  19/1 19/1 19/1 25/1 #گاز به گازطبيعي (صنعت) نفت

 47/1  06/2 06/2 06/2 13/2 گاز به گازطبيعي (خانگي) نفت

 93/0  58/0 58/0 58/0 58/0 گازطبيعي خانگي/ صنعت

 63/0  58/0 58/0 58/0 61/0 برق خانگي به صنعت

  1387 1388 1389 1390 1391  1392  

 آزاد  سهميه آزاد  سهميه آزاد  سهميه ماهه3  ماهه9   

  42/0  24/0  42/0  24/0 95/0 54/0 36/1 19/0 24/0 20/0 خام بنزين معمولي به نفت

  21/0  09/0  21/0  09/0 48/0 2/0 68/0 03/0 04/0 03/0 خام ها به نفت گاز ساير بخش نفت

  06/0  06/0  06/0  06/0 14/0 14/0 19/0 03/0 04/0 03/0 خام سفيد به نفت نفت

  2  67/2  2  67/2 2 67/2 2 06/6 06/6 06/6 ها گاز ساير بخش بنزين معمولي به نفت

  29/0  67/0  29/0  67/0 29/0 67/0 29/0 00/1 00/1 00/1 گاز سفيد به نفت نفت

  5  14/2  5  14/2 5 14/2 5 88/0 04/1 04/1 #گاز به گازطبيعي (صنعت) نفت

  5  25/1  5  25/1 5 25/1 5 25/1 02/2 47/1 طبيعي (خانگي)گاز به گاز نفت

  1  71/1  1  71/1 1 71/1 1 7/0 52/0 71/0 گازطبيعي خانگي / صنعت

  79/0  79/0  79/0  79/0  76/0  76/0 54/0  54/0 63/0  58/0 برق خانگي به صنعت
  خام سبك ايران مقايسه شده است. ده است. فرآورده هاي نفتي با قيمت داخلي با قيمت نفتگاز با يك مترمكعب گازطبيعي در بخش صنعت و خانگي مقايسه ش قيمت يك ليتر نفت #

   هاي انرژي به تفكيك حامل اي فروش با ارزش منطقه.  نسبت فروش داخلي به 11- 17جدول 

  1382-92 هاي سال در

  ارقام: درصد

حامل   

  انرژي
1382  1383  1384  1385  1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  

نسبت فروش 

داخلي به فروش 

  اي با ارزش منطقه

  39/16  13/15  79/33  18  59/8  74/6  74/7  9/8  01/10  85/13  76/17  فرآورده

  05/7  73/6  83/17  05/9  7/8  9/4  37/3  39/13  62/17  5/17  79/17  گاز

  41/12  61/11  94/28  44/15  02/11  34/8  27/8  49/13  92/15  83/19  71/22  انرژي

  .11-18، گاز و برق، جدول  انرژي، نفت

  



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 556

  بنديمعج

 در جـدول  1382-92هـاي  سال در و برق گاز ،هاي نفتي فرآورده انرژي يارانهاي و  فروش داخلي، ارزش منطقه

در  1392هـاي مختلـف مصـرف در سـال      بخشهاي نفتي و گاز در  هاي انرژي فرآورده حامل يارانهو  18-11

   نشان داده شده است. 11-19جدول 

ـ  رغـم  علـي  1392شود كـه در سـال   گيري مينتيجه الذكر توجه به جداول فوقبا  اجـراي قـانون    هادام

نفت، گاز و برق بدون  هاي انرژي حامل يارانه مبلغ خالص در چارچوب طرح تحول اقتصادي،ها  يارانههدفمندي 

 24770به نرخ تسـعير ارز   ا توجهب باشد كه مي ميليارد ريال 2412029 ها در نظر گرفتن يارانه سوخت نيروگاه

  است.بوده ميليارد دالر)  4/97(حدود  ميليون دالر 97377 ، معادلوزارت نفت 1392 لسا هدر بودجريالي 

هاي نفتـي و   فرآورده يارانه مبلغ كل 1392در سال  ،مشهود است 11-19طور كلي چنانكه از جدول  هب

ميليون دالر  108567ميليارد ريال معادل  2689210هاي مختلف مصرف شامل بخش نيروگاهي  بخشگاز در 

هـاي   درصد را فـرآورده  95/47درصد آن مربوط به گاز طبيعي و  04/52بوده كه ميلياد دالر)  6/108(حدود 

توليـد  درصـد   78/28هاي نفتي و گاز معادل  شايان ذكر است كه اين مبلغ يارانه فرآورده دهد. نفتي تشكيل مي

باشد كه رقم بسيار بااليي را نشان  ميميليارد ريال)  9343070( 1392سال  ي جاريها ناخالص داخلي به قيمت

خـانگي و  نقـل و  و حمـل  بخش برق، ،هاي نفتي و گاز هاي انرژي فرآورده حامل بخشدر  1392در سال دهد.  مي

  اند. هرا به خود اختصاص داد يارانهبيشترين  صنعت پس از آن بخش

  

  



   

   و  گازطبيعي ،نفتيهاي  فرآورده ي انرژيها حامل التفاوت آنها (يارانه) براي مابهاي و  ارزش منطقه و داخليهاي  با قيمت. فروش 11- 18جدول 

  واحد: ميليون ريال در سال         1382- 92سال  دربرق 

 1392  1391 1390 1389  1388  1387  1386 1385 1384 1383 1382 سال

                فروش داخلي 

 252865640  228856021 213284004 79572179 30817374  32080091 30854476 28493327 26395800 24408530 19599536 فتيهاي ن فرآورده

 106167442  105666143 106195980 39399704 13348051  13528536 11565282 8277126 7745849 7193677 6261113 گازطبيعي

 87980481  84113983 80375929 39686663 29609495  28091504 28859567 25529486 23398691 21555162 16980174 برق

 447013563  418636147 399855913 158658547 73774920 73700258 71249527 62299521 57540340 53157368 42840824 جمع

                  اي ارزش منطقه
 

 

 1542483469  1512923216 631131458 442002761 358647926  475693371 398496653 320229071 263762599 176233831 110366214 هاي نفتي فرآورده

 1505760269  1547544156 595634692 435383562 153461726  276129814 343496577 61818837 43969680 41097584 35193250 گازطبيعي

 553356598  526115205 154480200 149901748 157314915  132022227 119640289 79818096 53814780 50705190 43070160 برق

 3601600336  3586582577 1381246350 1027288071 669424567 883845411 861633520 461876142 361547059 268036606 188629624 جمع

                  يارانه 
 

 

 1289617829  1284067195 417847453 362430581 327830552  443613153 367671975 291745882 237366800 151825302 90766678 هاي نفتي فرآورده

 1399592827  1441878013 489438713 395983857 140113675  262601278 331931295 53541711 36223831 33903907 28932137 گازطبيعي

  465376118  442001222 74104271  110215085 127705420 103930722  90780722 54288610 30416089  29150028  26089986 برق 

يارانه كسر مي شود 

 سوخت به نيروگاه
19960523 27873496 39414642 58884562 162837591 162542301  112666000 198327798 246335842 778049224  742557554 

 2412029219  2389897206 735054595  670301725 482983647  647602852 627546401 340691642 264592078 187005741 125828277 جمع



   

در هاي نفتي و گازطبيعي  فرآوردهي انرژي ها حاملالتفاوت آنها (يارانه) براي  مابهاي و  ارزش منطقه و داخليهاي  با قيمت. فروش 11-  19جدول

  1392ي مختلف مصرف در سال ها بخش

  ميليون ريال واحد:         

 جمع كل نيروگاه نهايي ساير ونقل حمل كشاورزي صنعت تجاري/عمومي خانگي  

          فروش داخلي

 122264287 0 122264287 496058 121406201 13948 143964 204115 0 بنزين موتور

 4416872 191917 4224955 0 0 32808 19639 91275 4081233 سفيد نفت

 86731542 24906222 61825320 0 45361681 8377152 5848760 1973871 263856 گاز نفت

 35502055 28584728 6917327 0 572991 1075 5328669 1014592 0 كورهنفت

 3950884 0 3950884 0 25876 0 0 745752 3179256 گازمايع

 106167442 26200519 79966923 0 14399190 784063 37538477 4384829 22860365 گازطبيعي

 359033082 79883386 279149696 496058 181765939 9209046 48879509 8414433 30384711 جمع

          ارزش منطقه اي

 445823863 0 445823863 1808824 442694944 50861 524949 744284 0 بنزين موتور

 80509836 3498230 77011606 0 0 598010 357983 1663739 74391875 سفيد نفت

 715356099 205424892 509931208 0 374140188 69094201 48240193 16280357 2176269 گاز نفت

 256869072 206819930 50049142 0 4145779 7781 38554675 7340907 0 كورهنفت

 43924598 0 43924598 0 287679 0 0 8291015 35345904 گازمايع

 1505760269 406697889 1099062380 0 73449840 11579370 450044843 71380648 492607679 گازطبيعي

 3048243738 822440940 2225802797 1808824 894718429 81330223 537722643 105700950 604521727 جمع

          يارانه

 323559577 0 323559577 1312766 321288743 36913 380985 540169 0 بنزين موتور

 76092963 3306312 72786651 0 0 565202 338344 1572464 70310642 سفيد نفت

 628624558 180518670 448105887 0 328778506 60717049 42391433 14306486 1912413 گاز نفت

 221367017 178235202 43131815 0 3572788 6706 33226007 6326315 0 كورهنفت

 39973714 0 39973714 0 261803 0 0 7545263 32166648 گازمايع

 1399592827 380497370 1019095457 0 59050650 10795307 412506366 66995819 469747314 گازطبيعي

 2689210656 742557554 1946653101 1312766 712952490 72121177 488843134 97286517 574137017 جمع
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  هاي محيط زيست . آالينده11- 5

دهند ترين سهم را به خود اختصاص مي آيندهاي احتراق بيشها به هوا منابع فر نتشار آاليندهمنابع اترين  از مهم

هاي هيدروكربوري در فرآيندهاي صـنعتي   ولي ساير منابع غيراحتراقي مانند تركيبات آلي و انتشار ساير آالينده

  آيند. شوند نيز از منابع مهم به شمار مي ميغيرهيدروكربوري كه بر اثر فعل و انفعاالت ايجاد منابع و همچنين 

بخـش خـانگي يـا تجـاري بـه دليـل        درها در خودروها و منابع انتشار از احتـراق   احتراق انواع سوخت

دهند ولي بخش صنايع به عنـوان متمركزتـرين    اي از آلودگي هوا را تشكيل مي كندگي در شهرها سهم عمدهاپر

  باشند. زيست مي هاي هوا و محيط منابع انتشار آالينده

ي انـرژي نيـز رو بـه    هـا  حاملناشي از احتراق  ه، انتشار مواد آاليندكشور با گسترش مصرف انرژي در

تـن    06/5 ،آيـد  شمار مياي به گلخانه كسيدكربن كه مهمترين گاز كه توليد گاز دي طوريافزايش بوده است به

فزايش تن براي هر نفر ا 64/6 به(گزارش حاضر)  1392بوده كه در ترازنامه سال  1382براي هر نفر در سال 

    يافته است.

هـاي مختلـف    ها را در بخش ميزان انتشار و سهم آالينده 11-17و نمودار  11-33الي  11-20جداول 

هـا بـه تفكيـك هـر يـك از       انتشـار آالينـده   هسران ،11-18و نمودار  11-34دهد. در جدول  مي مصرف نشان 

هـاي   ها را به تفكيـك بخـش   و سهم آالينده ميزان انتشار 11-40الي  11-35جداول  ها ارايه شده است. آالينده

  دهد. مختلف مصرف نشان مي

منبع اصلي توليد اين شود و  هاي فسيلي توليد مي در اثر احتراق ناقص سوختانتشار مونوكسيد كربن: 

 82/93، 1392در سال  ونقل حملبخش انتشار نواكسيدكربن در وسهم م .است ونقل حملآالينده در هوا، بخش 

مصرف  به علت افزايشانتشار مونوكسيد كربن  است. كه نسبت به سال قبل با افزايش روبرو بوده درصد بوده

نوع تكنولوژي موتور و سوخت مورد استفاده و به و همچنين  ،1392در سال  ونقل حملبخش  نهايي انرژي

  افته است.درصد افزايش ي 55/6 نسبت به سال قبل هاي اخير خصوص عدم تنظيم موتور خودروها در سال

 ،شود ي مصرف توليد ميها بخش هدر كلي هاي فسيلي از احتراق سوخت كهانتشار دي اكسيدكربن: 

اي مانع  كند و با اثر گلخانه بو است. اين گاز در اتمسفر به عنوان سپر حرارتي زمين عمل مي رنگ و بي گازي بي

ها و  نيروگاه گردد. وان آالينده محسوب ميهاي باالي اين گاز در هوا به عن ظتلشود. غ از سرد شدن زمين مي

، 1/32ه ترتيب با بكه  به طوريسهم قابل توجهي در انتشار اين گاز دارند  ونقل حملخانگي/تجاري و  هاي بخش

سال در انتشار اين گاز . اند دارا بوده 1392در سال را انتشار اين گاز درصد بيشترين سهم  2/22و  5/23

روند افزايشي نسبت به سال قبل به علت كاهش مصرف نهايي  به جز بخش صنعتيها   بخش هكليدر  1392

  .دهد را نشان مي شافزايدرصد  89/2 ،به طوركلي انتشار اين گاز نسبت به سال قبلبه همين دليل و  داشته
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سهم  و بيشترين آيد به وجود ميانتشار اين گاز به طور عمده از تردد خودروها انتشار اكسيدهاي نيتروژن: 

اند  داشته 1392در سال درصد  9/10ها با  و پس از آن نيروگاهدرصد  6/68با  ونقل حمل را بخشتوليد اين گاز 

   داشته است.درصد رشد  56/3نسبت به سال قبل از نظر ميزان انتشار  طور كلي و به

مختلف توليد ي ها هاي نفتي در بخش مصرف فرآورده هبوسيل انتشار اين گاز اكسيدهاي گوگرد: انتشار

اين  .اند دارا بوده 1392در سال درصد)  6/14(صنعت و درصد)  2/59(ها  شود و بيشترين سهم را نيروگاه مي

به طور بدين دليل بوده  كوره نفتها به خصوص  افزايش مصرف فرآورده به علت هاي ياد شده بخشدر افزايش 

  داشته است. افزايشصد در 18/2 ،قبل نسبت به سالانتشار اكسيدهاي گوگرد كلي 

در بخش  طور عمدهبه سوختاين آالينده به دليل احتراق ناقص انتشار هيدروكربورهاي نسوخته: 

به سال  تنسب كه بوده 1392در سال  درصد 7/92بخش اين در آن انتشار سهم  گردد و توليد مي ونقل حمل

   فته است.يا افزايشدرصد  38/6 ،دليل افزايش مصرف نهايي اين بخشبه  قبل

درصد بيشترين سهم  2/41و  9/51به ترتيب با سهم  ونقل حملو هاي خانگي/تجاري  بخشانتشار آلدئيدها: 

دو بخش  هر ش مجموع مصرف نهايي انرژيافزايبه علت  سال قبل و نسبت بهها را دارا بوده آلدئيدانتشار 

  داشته است. شافزايدرصد  34/3 ،مذكور

هـاي اخيـر بـه     ميكرون در سال 5/2تر از  كمبا قطر به خصوص ذرات ينده اين آال: ذرات معلقانتشار 

هاي آزبستي، السـتيكي   ترين منابع آلودگي هوا شناخته شده است. اين ذرات ناشي از خوردگي عنوان يكي از مهم

ردها چنين ريزگ و هم كنند گاز كار ميتجهيزاتي كه با سوخت نفتهاي فسيلي به خصوص  و مواد معلق از سوخت

برابر مجمـوع   36/4بيش از  ونقل حملدر بخش  1392 در سال آن انتشارمقدار  دليل گردد. به همين ايجاد مي

در سـال  بـراين اسـاس   . داده استكل انتشار را به خود اختصاص درصد  4/81 كه طوري هب ها بوده، ساير بخش

درصد نسـبت بـه سـال قبـل      07/3نده ميزان انتشار اين آالي ،ونقل حمليي بخش با افزايش مصرف نها 1392

 افزايش يافته است. 

  انتشار گازهاي آالينده  ه. سران11- 1-5

 1392مشهود است، ميزان دي اكسيدكربن منتشر شده به ازاي هر نفر در سال  11-34كه از جدول چنان

منتشر  ها) ينده(با منظور نمودن ساير آال بيش از ميزان متوسط دي اكسيد كربنحتي تن بوده كه  64/6حدود 

كه رشد باشد ضمن آنمي) �براي هر نفر 2013تن در سال  92/4( جهانكشورهاي شده به ازاي هر نفر در 

 )درصد بوده 82/1(كه بيش از رشد جمعيت درصد  34/2در كشور  1382-92 هدور درآن  همتوسط ساليان

                                                           
�. BP statistical review of world energy 2013 workbook, Population refrence bureu website 

 



  561 �  هاي اقتصادي و اجتماعي انرژيخصشا

 كربن در مقايسه با سال قبلاكسيد دي قدار كلم ،مصرف نهايي كل انرژيافزايش با  ،1392در سال  است.

         كاهش مصرف سرانه ميزان انتشار به ازاي هر نفر رغمعليافزايش جمعيت  اافزايش يافته ولي با توجه ب

نسبت به سال قبل ) 1392فر در سال نبشكه  23/14به  1391نفر در سال  بشكه 41/14از  مصرف سرانه(

  .تن/نفر رسيده است 64/6به  ،شافزايد درص 81/1تن/نفر) با  54/6(

كيلـوگرم در سـال    4/27بـه   1382كيلوگرم به ازاي هر نفر در سال  78/25نوكسيدكربن از وانتشار م

مقـدار كـل   درصـدي   55/6با توجه بـه افـزايش    كهدرصد افزايش يافته  61/0با متوسط رشد ساليانه  1392

  دهد. نشان مي افزايشدرصد  65/4 ،نسبت به سال قبل انتشار منوكسيدكربن

  مصرفي مختلف ها بخش. پخش منوكسيدكربن در 11- 20جدول

 واحد: تن در سال

  1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390  1391  1392 

 65010 63381  65999 63898 63931 61081 59158 58185 55068 56125 54209 خانگي و تجاري

 6738 7287  7122 7442 7326 7390 6649 6070 5888 5716 5723 صنعت

 1988984 1866422  1779324 1800017 1868928 1936508 1852315 2061324 1896699 1726778 1606142 ونقل حمل

 49358 50274  50400 58079 59416 58377 54801 54910 49345 47858 48651 كشاورزي

 9559 7337  7806 5826 5336 4999 4774 4677 3449 3093 2503 نيروگاه

 388  10/378  330 356 311 317 368 348 303 313 301 پااليشگاه

 2120037 1995079  1910980 1935618 2005247 2068672 1978066 2185514 2010752 1839883 1717529 جمع

 

  در پخش منوكسيد كربن ها بخش. سهم 11- 21جدول 

  واحد: درصد

  1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

18/3 45/3 30/3 19/3 95/2 99/2 66/2 74/2 05/3 16/3 خانگي و تجاري  07/3 

37/0 37/0 38/0 37/0 36/0 34/0 28/0 29/0 31/0 33/0 صنعت  32/0 

55/93 11/93 99/92 20/93 61/93 64/93 32/94 33/94 85/93 51/93 ونقل حمل  82/93 

52/2 64/2 3 96/2 82/2 77/2 51/2 45/2 60/2 83/2 كشاورزي  33/2 

37/0 41/0 3/0 27/0 24/0 24/0 21/0 17/0 17/0 15/0 نيروگاه  45/0 

02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 02/0 پااليشگاه  02/0 

 100 100  100 100  100 100 100 100 100 100 100 جمع
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   مصرف ي مختلفها بخشاكسيدكربن در  . پخش دي11- 22جدول 

 واحد: تن در سال

  
1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

 120839900 111608062 121275642 117967057 122926315 119520550 124614369 116211805 107850441 101699369 96840735 خانگي و تجاري

 87408720 96524133 94734416 94679308 91545182 90039227 80204606 72637647 71155860 68701781 68774641 صنعت

 114359951 110765617 107665875 104985911 100926508 102727700 95725167 98116193 93664355 86025500 81136917 ونقل حمل

 11813537 11553129 11332645 12530837 12523555 12065221 10836982 10838409 9840983 9563670 9707869 كشاورزي

 165259275 157015997 149827089 139309249 134945669 132058290 117579460 111499414 100047200 94111223 83385576 نيروگاه

 14509586 13670907 11785728 11786205 11922553 12815688 12929529 12633915 11100039 11671274 11760170 پااليشگاه

 514190969 501137846 481258568 474789782 469226676 441890113 421937384 393658879 371772818 351605909 337730183 جمع

 

  اكسيد كربن در پخش دي ها بخش. سهم 11-23جدول 

  واحد: درصد

  1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390  1391 1392 

3/22  4/24 5/24 9/25 5/25 2/28 5/27 4/27 4/27 5/27 خانگي و تجاري  5/23 

3/19  1/19 7/19 3/19 2/19 2/18 2/17 1/18 5/18 6/19 صنعت  17 

1/22  7/21 8/21 3/21 9/21 7/21 3/23 8/23 1/23 1/23 ونقل حمل  2/22 

3/2  3/2 6/2 6/2 6/2 5/2 6/2 5/2 6/2 8/2 كشاورزي  3/2 

3/31  1/30 9/28 4/28 1/28 6/26 4/26 4/25 3/25 7/23 نيروگاه  1/32 

7/2  4/2 4/2 5/2 7/2 9/2 3 8/2 1/3 3/3 پااليشگاه  8/2 

 100 100  100 100  100 100 100 100 100 100 100 جمع

  

  ي مختلف مصرف ها بخش. پخش اكسيدهاي نيتروژن در 11- 24جدول 

   واحد: تن در سال

  1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

 197980 191207 200207 197056 197105 189744 185968 181782 171237 170103 164288 يخانگي و تجار

 148588 163033 159407 164589 161073 161616 144346 131282 128452 124445 125177 صنعت

 1875743 1800729 1780929 1739441 1735882 1836249 1732754 1771482 1710177 1575612 1487712 ونقل حمل

 191811 195369 195860 225701 230894 226857 212961 213386 191758 185979 189060 كشاورزي

 298535 275720 268138 244664 234755 229014 205633 196017 172830 162052 142607 نيروگاه

 22924 22710 19805 20333 20307 21574 21825 21243 18996 19792 19670 پااليشگاه

 2735581 2648769 2624345 2591783 2580017 2665055 2503487 2515193 2393450 2237983 2128514 عجم
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  در پخش اكسيدهاي نيتروژن ها بخش. سهم 11- 25جدول 

  واحد: درصد

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389  1390 1391 1392 

2/7 6/7 6/7 6/7  1/7 4/7 2/7 2/7 6/7 7/7 خانگي و تجاري  2/7 

2/6 1/6 4/6 2/6 1/6 8/5 2/5 4/5 6/5 9/5 صنعت  4/5 

 6/68 68 9/67 1/67 3/67 9/68 2/69 4/70 5/71 4/70 9/69 ونقل حمل

4/7 5/7 7/8 9/8 5/8 5/8 5/8 8 3/8 9/8 كشاورزي  7 

4/10 2/10 4/9 1/9 6/8 2/8 8/7 2/7 2/7 7/6 نيروگاه  9/10 

9/0 8/0 8/0 8/0 8/0 9/0 8/0 8/0 9/0 9/0 پااليشگاه  8/0 

 100 100  100  100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

   ي مختلف انرژيها بخش. پخش اكسيدهاي گوگرد در 11-26جدول 

 واحد: تن در سال

  1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

 82563 81938 85273 109862 119240 131515 138535 136682 136882 125666 130381 خانگي و تجاري

 127210 152970 142849 217314 239164 278124 242032 225632 230012 228665 245092 صنعت

 110587 109874 108565 106433 101824 104629 96907 94814 93199 87379 83579 ونقل حمل

 18342 18683 18729 21583 22080 21694 20365 20406 18337 17785 18079 كشاورزي

 516858 472149 408391 299685 314437 293402 278682 254081 206927 186963 159188 نيروگاه

 16954 20596 14642 13142 16227 16140 22884 23316 14786 13949 19951 پااليشگاه

 872515 856210 778449 768020 812972 845504 799403 754930 700145 660407 656270 جمع

  در پخش اكسيدهاي گوگرد ها بخش. سهم 11- 27جدول 

  واحد: درصد

  1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

6/9 11 3/14 7/14 6/15 3/17 1/18 6/19 19 9/19 خانگي و تجاري  5/9 

9/17 4/18 3/28 4/29 9/32 3/30 9/29 9/32 6/34 3/37 صنعت  6/14 

8/12 9/13 9/13 5/12 4/12 1/12 6/12 3/13 2/13 7/12 نقلو حمل  7/12 

2/2 4/2 8/2 7/2 6/2 5/2 7/2 6/2 7/2 8/2 كشاورزي  ١/٢ 

1/55 5/52 39 7/38 7/34 9/34 7/33 6/29 3/28 3/24 نيروگاه  2/59 

4/2 9/1 7/1 2 9/1 9/2 1/3 1/2 1/2 3 پااليشگاه  9/1 

 100 100 100  100  100 100 100 100 100 100 100 جمع
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 مصرفي مختلف ها بخش. پخش هيدروكربورهاي نسوخته در 11- 28جدول 

 واحد: تن در سال

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

 15954 14729 16022 16115 16930 16785 17671 16532 15492 14365 13848 خانگي و تجاري

 13329 14996 14556 16049 16079 16704 14745 13469 13403 13064 13425 صنعت

 2072532 1958876 1865637 1882359 1939631 2007844 1910378 2114608 1955187 1785217 1661471 ونقل حمل

 84776 86348 86565 99754 102050 100265 94124 94311 84752 82198 83560 كشاورزي

 49102 32421 38139 24593 20968 18854 19252 19622 11676 9823 6817 نيروگاه

 887 905 855 1094 663 583 910 780 737 745 555 پااليشگاه

 2236579 2108275 2021774 2039965 2096320  2161034 2057080 2259322 2081246 1905413 1779675 جمع

  در پخش هيدروكربورهاي نسوخته ها بخش. سهم 11- 29جدول 

  واحد: درصد

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

8/0 خانگي و تجاري  8/0  7/0  7/0  9/0  8/0  8/0  8/0  8/0  7/0  7/0  

8/0 صنعت  7/0  6/0  6/0  7/0  8/0  8/0  8/0  8/0  7/0  6/0  

4/93 ونقل حمل  7/93  9/93  6/93  9/92  9/92  5/92  3/92  3/92  9/92  7/92  

7/4 كشاورزي  ¾ 1/4  2/4  6/4  6/4  9/4  9/4  3/4  1/4  8/3  

4/0 نيروگاه  5/0  6/0  9/0  9/0  9/0  1 2/1  9/1  5/1  2/2  

03/0 پااليشگاه  04/0  04/0  03/0  04/0  03/0  03/0  05/0  04/0  04/0  04/0  

 100 100 100  100  100 100 100 100 100 100 100 جمع

  مصرفي مختلف ها بخش. پخش آلدئيدها در 11- 30جدول 

 واحد: تن در سال

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

 357794 328659 355451 333625 335262 315350 322520 299840 270935 255231 236686 خانگي و تجاري

 676 617 597 753 801 866 830 785 709 595 683 صنعت

 284624 283143 280658 276305 263538 267783 248632 241441 236327 221664 212736 ونقل حمل

 46271 47129 47247 54446 55699 54725 51373 51475 46258 44864 45607 كشاورزي

 689364 659548 683954 665128 655299 638724 623356 593541 554229 522353 495712 جمع

  در پخش آلدئيدها ها بخش. سهم 11- 31جدول 

  واحد: درصد

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

7/47 خانگي و تجاري  9/48  9/48  5/50  7/51  4/49  2/51  2/50  52 8/49  9/51  

1/0 صنعت  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  1/0  

9/42 ونقل حمل  4/42  6/42  7/40  9/39  9/41  2/40  5/41  41 9/42  3/41  

2/9 كشاورزي  6/8  3/8  7/8  2/8  6/8  5/8  2/8  9/6  1/7  7/6  

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
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  مصرفي مختلف ها بخشدر  ذرات معلق . پخش11-32جدول 

 واحد: تن در سال

  1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

 11782 12275 12837 14148 16490 17489 17948 17721 18090 18866 19313 خانگي و تجاري

 10139 10580 10200 12464 13006 14035 12781 11890 11425 11261 11411 صنعت

 309469 307166 303216 297261 284848 293100 271526 266527 261786 245301 234425 ونقل حمل

 5069 5164 5176 5965 6102 5996 5628 5640 5068 4915 4997 كشاورزي

 42860 33667 33523 23028 22065 20259 19856 19002 13557 11919 9460 نيروگاه

 1066 1227 960 1002 941 900 1327 1289 915 882 1051 پااليشگاه

 380385 370079 365914 353868 343452 351779 329067 322068 310842 293145 280657 جمع

  

  ذرات معلقدر پخش  ها بخش. سهم 11-33جدول 

  واحد: درصد

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

9/6 خانگي و تجاري  4/6  8/5  5/5  5/5  5 8/4  4 5/3  3/3  1/3  

1/4 صنعت  8/3  7/3  7/3  9/3  4 8/3  5/3  8/2  9/2  7/2  

5/83 ونقل حمل  7/83  2/84  8/82  5/82  3/83  9/82  84 9/82  83 4/81  

8/1 كشاورزي  7/1  6/1  8/1  7/1  7/1  8/1  7/1  4/1  4/1  3/1  

4/3 نيروگاه  1/4  4/4  9/5  6 8/5  4/6  5/6  2/9  1/9  3/11  

4/0 پااليشگاه  3/0  3/0  4/0  4/0  3/0  3/0  3/0  3/0  3/0  3/0  

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

  اي و گازهاي گلخانه طيمحي هاي زيست سرانه انتشار آالينده .11- 34جدول 

  هر نفر واحد: كيلوگرم به ازاي
 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

 رشد متوسط

92 -82 

25/26 4/25 9/25 2/27 5/28 7/27 31 29 2/27 8/25 منوكسيد كربن  40/27  61/0  

92/6593 5/6608 7/6439 5/6446 6/6464 5/6177 2/5987 1/5673 5495 5273 اكسيدكربن دي  75/6644  34/2  

85/34 9/34 7/34 35 7/36 35 7/35 5/34 1/33 9/31 اكسيدهاي نيتروژن  35/35  02/1  

27/11 4/10 3/10 11 6/11 2/11 7/10 1/10 8/9 8/9 اكسيدهاي گوگرد   28/11  37/1  

74/27 9/26 3/27 5/28 8/29 8/28 1/32 30 2/28 7/26 هيدروكربورهاي نسوخته  90/28  80/0  

68/8 1/9 9/8 9/8 8/8 7/8 4/8 8 7/7 4/7 آلدئيد  91/8  82/1  

87/4 9/4 7/4 7/4 8/4 6/4 6/4 5/4 3/4 2/4 ذرات معلق  92/4  56/1  
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 اي محيطي و گازهاي گلخانه هاي زيست . سرانه انتشار آالينده11-13نمودار 

 هاي مختلف هاي مختلف انرژي در پخش آالينده . سهم بخش11-17نمودار 

 اي  هاي زيست محيطي و گاز گلخانه آالينده. سرانه انتشار 11-18نمودار 



   

  . انتشار گازهاي آالينده بخش خانگي و تجاري11-35جدول 

 واحد: تن در سال

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 
  رشد متوسط

 92-1382 

83/1 65010 63381 65999 63898 63931 61081 59158 58185 55068 56125 54209 منوكسيد كربن  

24/2 120839900 111608062 121275642 117967057 122926315 119520550 124614369 116211805 107850441 101699369 96840735 دي اكسيد كربن  

88/1 197980 191207 200207 197056 197105 189744 185968 181782 171237 170103 164288 اكسيدهاي نيتروژن  

- 47/4 82563 81938 85273 109862 119240 131515 138535 136682 136882 125666 130381 اكسيدهاي گوگرد  

43/1 15954 14729 16022 16115 16930 16785 17671 16532 15492 14365 13848 هيدروكربورهاي نسوخته  

22/4 357794 328659 355451 333625 335262 315350 322520 299840 270935 255231 236686 آلدئيد  

- 82/4 11782 12275 12837 14148 16490 17489 17948 17721 18090 18866 19313 ذرات معلق  

  . انتشار گازهاي آالينده بخش صنعت11- 36جدول 

  واحد: تن در سال

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 
  رشد متوسط

92 -1382 

65/1 6738 7287 7122 7442 7326 7390 6649 6070 5888 5716 5723 منوكسيد كربن  

43/2 87408720 96524133 94734416 94679308 91545182 90039227 80204606 72637647 71155860 68701781 68774641 دي اكسيد كربن  

73/1 148588 163033 159407 164589 161073 161616 144346 131282 128452 124445 125177 اكسيدهاي نيتروژن  

-35/6 127210 152970  142849 217314 239164 278124 242032 225632 230012 228665 245092 اكسيدهاي گوگرد  

-07/0 13329 14996 14566 16049 16079 16704 14745 13469 13403 13064 13425 هيدروكربورهاي نسوخته  

-10/0 676 617 597 753 801 866 830 785 709 595 683 دئيدآل  

-18/1 10139 10580 10200 12464 13006 14035 12781 11890 11425 11261 11411 ذرات معلق  



   

   ونقل حمل. انتشار گازهاي آالينده بخش 11- 37جدول 

 واحد: تن در سال

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 
  توسط رشد

92-1382 

15/2 1988984 1866422 1779324 1800017 1868928 1936508 1852315 2061324 1896699 1726778 1606142 منوكسيد كربن  

49/3 114359951 110765617 107665875 104985911 100926508 1027277100 95725167 98116193 93664355 86025500 81136917 دي اكسيد كربن  

34/2 1875743 1800729 1780929 1739441 1735882 1836249 1732754 1771482 1710177 1575612 1487712 كسيدهاي نيتروژنا  

84/2 110587 109874 108565 106433 101824 104629 96907 94814 93199 87379 83579 اكسيدهاي گوگرد  

24/2 2072532 1958876 1865637 1882359 1939631 2007844 1910378 2114608 1955187 1785217 1661471 هيدروكربورهاي نسوخته  

93/2 284624 283143 280658 276305 263538 267783 248632 241441 236327 221664 212736 آلدئيد  

81/2 309469 309469 303216 297261 284848 293100 271526 266527 261786 245301 234425 ذرات معلق  

   بخش كشاورزيانتشار گازهاي آالينده  .11- 38جدول 

  واحد: تن در سال

 
1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

  رشد متوسط

 92-1382 

14/0 49358 50274 50400 58079 59416 58377 54801 54910 49345 47858 48651 منوكسيد كربن  

98/1 11813537 11553129 11332645 12530837 12523555 12065221 10836982 10838409 9840983 9563670 9707869 دي اكسيد كربن  

14/0 191811 195369 195860 225701 230894 226857 212961 213386 191758 185979 189060 اكسيدهاي نيتروژن  

14/0 18342 18683 18729 21583 22080 21694 20365 20406 18337 17785 18079 اكسيدهاي گوگرد  

14/0 84776 86348 86565 99754 102050 100265 94124 94311 84752 82198 83560 هيدروكربورهاي نسوخته  

14/0 46271 47129 47247 54446 55699 54725 51373 51475 46258 44864 45607 آلدئيد  

14/0 5069 5164 5176 5965 6102 5996 5628 5640 5068 4915 4997 ذرات معلق  



   

  ي كشورها نيروگاه. انتشار گازهاي آالينده 11-39جدول 

  واحد: تن در سال

 1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 
  رشد متوسط

92-1382 

  34/14 9559 7337 7806 5826 5336 4999 4774 4677 3449 3093 2503 منوكسيد كربن

  08/7 16525975 157015997 149827089 139309249 134945669 132058290 117579460 111499414 100047200 94111223 83385576 كربن اكسيد دي

  67/7 298535 275720 268138 244664 234755 229014 205633 196017 172830 162052 142607 اكسيدهاي نيتروژن

  50/12 516858 472149 408391 299685 314437 293402 278682 254081 206927 186963 159188 اكسيدهاي گوگرد

  83/21 49102 32421 38139 24593 20968 18854 19252 19622 11676 9823 6817 هيدروكربورهاي نسوخته

 31/16 42860 33667 33523 23028 22065 20259 19856 19002 13557 11919 9460 ذرات معلق

 ي نفتها پااليشگاه. انتشار گازهاي آالينده 11- 40جدول

 تن در سالواحد: 

  
1382 1383 1384 1385 1386  1387  1388  1389 1390 1391 1392 

رشد متوسط 

92-1382 

58/2 388 378 330 356 311 317 368 348 303 313 301 مونوكسيد كربن  

12/2 14509586 13670907 11785728 11786205 11922553 12815688 12929529 12633915 11100039 11671274 11760170 دي اكسيد كربن  

54/1 22924 22710 19805 20333 20307 21574 21825 21243 18996 19792 19670 اكسيدهاي نيتروژن  

-61/1 16954 20596 14642 13142 16227 16140 22884 23316 14786 13949 19951 دي اكسيد گوگرد  

80/4 887 905 855 1094 663 583 910 780 737 745 555 هيدروكربورهاي نسوخته  

15/0 1066 1227 960 1002 941 900 1327 1289 915 882 1051 ذرات معلق  
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 . مديريت كربن11- 2-5

آن شركت جايگاه كشور ايران را با تنزل  2013و همچنين گزارش سال   BPهاي چند سال اخير شركت  گزارش

گزارش كرده  اكسيدكربن  ديهم چنان در بين ده كشور بيشترين توليدكننده گاز  2004رتبه نسبت به سال 

به طور مسلم صنايع توليد انرژي در ايران  ،اي ترين توليدكننده گازهاي گلخانه آنجايي كه عمدهاست. از 

گاز  ،به خصوص صنايع نفت ،اي در اين صنايع باشند و ادامه روند فعلي مصرف انرژي و توليد گازهاي گلخانه مي

اد پروتكل تغيييرات آب و هوا ممكن است در آينده مسايل و و پتروشيمي با توجه به مصوبات موضوع مف

تصميم گرفت طرحي به نام  1385زارت نفت از سال ومشكالتي را براي كشور در سطح جهاني ايجاد نمايد، 

هاي  طرح مكانيزه توسعه پاك را در چارچوب معاهده كيوتو (شرح آن در گزارشات ترازنامه هيدروكربوري سال

اي را طراحي كرد كه راهبري آن بر عهده  به اجرا بگذارد و در اين ارتباط كارگروه ويژه) قبل آمده است

سازي فرآيندهاي  آوري گازهاي همراه، بهينه ر گرفت. در اين راستا جمعاريزي تلفيقي نفت قر مديريت برنامه

هاي مختلفي  عاليتتعاقب آن تاكنون فسازي مصرف سوخت به عنوان اولويت كاري مشخص شد و م توليد، بهينه

  گزارش شده است. 1387-91هاي  سالهاي هيدروكربوري  انجام گرفت كه نتايج آن در كتاب ترازنامه

شاركت كشورهاي جهان در موزارت نفت نظر به رويكردهاي نوين جهاني و لزوم  1392 لدر سا

شار گازهاي كربني در صنايع استقرار مديريت جامع پايش و كنترل انت آالينده، راستاي پايش و كنترل گازهاي

گذاري و مديريت انتشار گازهاي كربني در صنايع نفت، گاز  تشكيل شوراي عالي سياست، گاز و پتروشيمي، نفت

هاي كربني صنايع  هاي انتشار آالينده اين شورا، تعيين شاخصو پتروشيمي را مورد توجه قرار داده است. وظايف 

اكسيد كربن،  اه اين صنايع در مقايسه با صنايع مشابه در دنيا و انتشار دينفت و گاز و پتروشيمي، تعيين جايگ

پذير در انتشار گاز دي اكسيد كربن در صنايع نفت و گاز، تحليل فواصل فناوري كشور در  پايش نقاط آسيب

تشار، ش انههاي اجرايي كنترل و كا ها و برنامه استيهاي روز جهان، تدوين راهبردها و س رابطه با فناوري

اكسيد  آوري گازهاي همراه و جذب و تزريق گاز دي برقراري تجارت نشر كربن، تسريع در اجراي طرح جمع

  باشد. كربن مي

در رابطه با موارد مذكور  1392تا پايان سال  هاي گذشته  هايي كه از سال مهمترين اقدامات و فعاليت

  باشد. به شرح زير مي آغاز و انجام شدهگاز صنايع نفت و در اي  گازهاي گلخانهدر جهت كاهش انتشار 

  شركت ملي نفت

هاي شركت ملي نفت ايران و در  ها و پروژه در طرح) CDM(منظور استفاده از مزاياي طرح مكانيزم توسعه پاك  به

هاي صورت گرفته در سال  فعاليتي از گزارشهر چند ، 1386-91ها  هاي انجام شده در سال ادامه فعاليت
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نشد ليكن با مراجعه به سوابق امر در  ارايهشركت ملي نفت ريزي تلفيقي  ط مديريت برنامهتوس 1392

شده در طرح مكانيسم توسعه پاك و با توجه به  هاي مطرح هاي چند سال گذشته در ارتباط با پروژه گزارش

ر اين مورد هاي اروپايي د شرايط حاكم بر كشور به خصوص صنعت نفت و همچنين عدم تمايل همكاري شركت

به علت تصويب مقررات جديد در اتحاديه اروپا مبني بر عدم تجارت نشر كربن با كشورهاي در حال توسعه 

ها به وجود نيامده است. بنابراين  نظير ايران و ساير كشورهاي نفتي منطقه، چندان تغييري در اجراي آن طرح

   شده است. ارايه به شرح زير در ادامه 1392هاي صورت گرفته در سال  فعاليت
 

 كه خارپاك در طرح ارسال زود هنگام گاز سروش و نوروز ب قرارداد مكانيزم توسعه - 1

هاي سروش و نوروز به جزيره خارك با استفاده  هم چنان افزايش حجم گاز ارسالي از ميداناين پروژه در 

و مذاكرات با روز از طريق خط لوله گاز زيردريايي سروش و نو سراز گازهاي همراه ميدان بهرگان

   هاي خارجي در جريان بوده است.  شركت

 هنگامميدان آوري گازهاي همراه  هاي جمع مكانيزم توسعه پاك در طرح دقراردا - 2

نيز ادامه داشت  1392المللي ايجاد شده كه در سال  هاي بين محدوديتبه دليل  عمليات اجرايي اين پروژه

  است. بوده واجهبا ركود و توقف مهم چنان در جزيره قشم 
  

 شركت ملي گاز

 1392آخرين وضعيت اقدامات پژوهشي مرتبط با مديريت كربن و كاهش انتشار گازهاي آالينده در سال 

هاي  كه توسط مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز و پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مجري طرح

  باشد: گزارش شده به شرح زير مي ،مديريت كربن آن شركت

مكانيسم  هاي هاي هوا، مديريت كربن و ثبت پروژه برآورد منابع و ميزان انتشار آالينده"ح پژوهشي طر .1

 : ") در صنعت گازCDMتوسعه پاك (

مراحل طوالني بررسي و تصويب مطابق نظام جامع پژوهش، فناوري و نوآوري در  دراين طرح پس از 

 ).باشد مي 1/4/92اريخ شروع قرارداد صنعت نفت، با پژوهشگاه صنعت نفت عقد قرارداد شد (ت

  باشد: هاي طرح به شرح زير مي وضعيت زيرپروژه

باشد كه اجراي  زير مي هاي امل پروژه، شدر صنعت گاز )CDMهاي مكانيسم توسعه پاك ( ثبت پروژه -

  ها منوط به برگزاري مناقصه و مشخص شدن تاريخ قرارداد خريد تجهيزات است. آن

o  بويلرهاي پااليشگاه گاز خانگيراننصب اكونومايزر در 

o پااليشگاه گاز خانگيرانسوزهاي  نصب بويلر بازياب در خروجي زباله   
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هاي اجرايي براي كاهش نشتي در  ها و روش شناسايي نقاط نشر، برآورد ميزان نشر و شناسايي فناوري -

مكانيسم توسعه ي  اه خطوط و تجهيزات روي زميني انتقال گاز: اين پروژه با هدف شناسايي پتانسيل

  شروع به كار نموده است.  1/8/92از تاريخ  )CDMپاك (

هاي  تعريف شده جهاني در حوزه CDMهاي  در اين پروژه با بررسي تاسيسات و فرآيندهاي كاري و پروژه

گيري و برآورد ميزان انتشار  هاي اندازه مرتبط با محدوده فعاليت شركت انتقال گاز ايران و مطالعه روش

شناسايي و برآورد ميزان نشر در نقاط شناسايي  ،اي هاي انتشار گازهاي گلخانه اي، پتانسيل ازهاي گلخانهگ

هاي جديد  ها، تجهيزات و روش گيرد. همچنين تكنولوژي گيري انجام مي از طريق محاسبات و اندازه ،شده

در  CDMني و اقتصادي تحت سنجي ف بررسي و مطالعات مقدماتي امكان ،اي كاهش انتشار گازهاي گلخانه

دار تهيه و از مرجع  هاي اولويت ) براي پروژهPINايده اوليه پروژه (سپس پذيرد و  ها انجام مي مورد آن

  گردد. ) تاييديه اخذ ميDNAصالحيتدار ملي (

ها  اي در پااليشگاه هاي هوا و گازهاي گلخانه دهي ميزان انتشار آالينده ايجاد سيستم محاسبه و گزارش -

 شروع شده است.  1/9/92اين پروژه از تاريخ  ،و خطوط انتقال شركت ملي گاز ايران

اي در شركت ملي گاز  ) كاهش انتشار گازهاي گلخانهAction Planتدوين استراتژي و برنامه عمل ( -

 . باشد مي 1/12/92تاريخ شروع اين پروژه  ايران: 

سازي پراكنش  اي و شبيه گازهاي گلخانه هاي هوا و بررسي كيفي و كمي منابع انتشار آالينده -

شروع شده و  1/4/92اين پروژه از تاريخ  -وا در شركت مجتمع گاز پارس جنوبيهاي ه آالينده

 . باشد مجتمع گاز پارس جنوبي در حال انجام مي هاي هوا در هاي ميداني آالينده گيري اندازه

راهكارهاي جداسازي و  ارايهاسيسات عسلويه و اكسيد كربن در ت مطالعه و بررسي منابع گاز دي"پروژه  .2

بين شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و پژوهشگاه صنعت نفت،  ما قراردادي في دراين پروژه  -"مصرف

  شروع به كار نموده است. 23/2/92در تاريخ 

 -"وبيدر شركت مجتمع گاز پارس جن هاي مكانيسم توسعه پاك شناسايي پتانسيل پروژه"پروژه پژوهشي  .3

در حال بين شركت مهندسي و توسعه گاز ايران و پژوهشگاه صنعت نفت،  ما قراردادي في دراين پروژه 

   باشد. اجرا مي

فاز مجتمع گاز پارس جنوبي،  10 راي د در اين پروژه با شناسايي منابع و ميزان انتشار گازهاي گلخانه

مورد بررسي  قرار گرفته و تحليل  CDMحت هاي مناسب ت هاي كاهش انتشار و امكان توسعه پروژه روش

دار  هاي اولويت ) براي پروژهPINايده اوليه پروژه (سپس پذيرد و  هاي منتخب انجام مي افزونگي براي پروژه

  گردد. ) تاييديه اخذ ميDNAتدوين و از مرجع صالحيتدار ملي (
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: اين "ركت پااليش گاز پارسياندر ش هاي مكانيسم توسعه پاك شناسايي پتانسيل پروژه"پروژه پژوهشي  .�

در مرحله عقد  و پژوهشگاه صنعت نفت، پااليش گاز پارسيانبين شركت  ما في پژوهشي قرارداد درپروژه 

 باشد. قرارداد مي

آوري گازهاي ارسالي به فلر  توسعه متدولوژي، ثبت و اخذ گواهي انتشار از هيات اجرايي براي جمع .�

يافته در  حت مكانيسم توسعه پاك پروتكل كيوتو: متدولوژي توسعهشركت پااليش گاز سرخون و قشم ت

اين پروژه به تصويب توسط هيات اجرايي كنوانسيون تغييرات آب و هواي سازمان ملل متحد رسيده 

 باشد.  مي CDMاست. لذا اين پروژه در حال ثبت در قالب 

  

  . وضعيت جهاني6-11

  . مصرف انرژي اوليه11- 1-6

نشان داده شده  11-41بندي در جدول  جهان به ترتيب رده هايكشوربرخي از  ي اوليه درمصرف انرژرتبه 

  است.

  2013. رتبه برخي از كشورهاي جهان در مصرف انرژي اوليه در سال  11- 41جدول 

  ميليون تن معادل نفت)(مصرف انرژي اوليه  نام كشور

  4/2852  چين

  8/2265  آمريكا

  699  روسيه

  595  هند

  474  ژاپن

  9/332  كانادا

  325  آلمان

  284  برزيل

  3/271  كره جنوبي

  4/248  فرانسه

  9/243  ايران

  7/227  عربستان
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مصر ف انرژي در بين كشورهاي جهان  11در رتبه   2013ايران در سال   چنانكه از جدول فوق مشهود است،

درصد  14/2  مصرف انرژي اوليه آن  ميليون تن معادل نفت)،  8/238بت به سال گذشته (كه نس داشتهقرار 

  افزايش يافته است.

  

  . شدت انرژي اوليه2-6-11

داخلي آنها (بر اساس آمار بانك  ناخالصبا در دست داشتن مصرف انرژي اوليه كشورهاي مختلف و توليد 

  به شرح ذيل محاسبه شده است:جهان ناطق مختلف ، شدت انرژي چند كشور از م2013در سال جهاني) 
  

  2013در سال  جهان. شدت انرژي اوليه در برخي از كشورهاي 11- 42 جدول

 كشور منطقه

مصرف انرژي اوليه 
خام  تن نفت ميليون

1در سال
 

  داخلي توليدناخالص
2بيليون دالردرسال

 

  شدت انرژي 
 خام/ هزار دالر نفت معادل تن

  *خريد قدرت برابري  هاي جاري قيمت  *خريد قدرت رابريب  هاي جاري قيمت

 13/0 13/0 7/16799 7/16799 8/2265 اياالت متحده آمريكاي شمالي

 12/0 13/0 3/2423 9/2242 284 برزيل آمريكاي جنوبي

 10/0 09/0 5/3232 3636 7/311 آلمان اروپا

 08/0 08/0 9/2390 8/2535 200 انگلستان اروپا

 11/0 09/0 2278 4/2737 4/248 هفرانس اروپا

 27/0 28/0 2/2556 2/2486 699 روسيه اروپا

 10/0 15/0 2/1174 2/827 8/122 تركيه اروپا

 12/0 32/0 2/5069 7/1870 595 هندوستان آسيا

 24/0 31/0 2/937 3/745 7/227 سعودي عربستان خاورميانه

 26/0 67/0 5/945 3/366 9/243 ايران خاورميانه

 10/0 1/0 8/4698 5/4901 474 ژاپن آرام اقيانوس وزهح

 21/0 31/0 4/13395 4/9181 4/2852 چين اقيانوس آرام حوزه

 16/0 22/0 8/1666 8/1221 3/271 كره جنوبي اقيانوس آرام حوزه

  15/0 17/0 1/86995 1/73982 12225 جهان متوسط متوسط جهان
1.BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 

2. Internatioanal Money Fund (IMF) , World Economic Outlook Database, April 2014 
  ��ل ����ا� * 	� �خ 	��

  

 هاي قيمتناي ببرمي اوليه جهان شدت انرژ متوسط ،گردد كه در جدول فوق مالحظه مي طور همان

كه نسبت به  خام براي هر هزار دالر توليد ناخالص داخلي است تن معادل نفت 17/0در حدود  رقمي ارز جاري 

، انگلستان، ژاپننظير پيشرفته كشورهاي دهد كه  نشان مياين جدول  است. تغييري نداشته) 17/0( قبل سال

در مقايسه با متوسط شدت انرژي اوليه شدت انرژي را ترين  پايينرتيب به تو آمريكا برزيل  آلمان، فرانسه،

تن  67/0با رقم  2013در سال شدت انرژي در ايران  ،با مراجعه به جزئيات اين آمار .دنباش دارا ميجهان 
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افزايش ) 21/0بت به سال گذشته (نس كهاست  متوسط جهاني برابر 9/3 براي هر هزار دالر، خام نفتمعادل 

 زيادي) به مقدار 31/0ن سعودي (اعربست) و 15/0تركيه (با كشورهاي منطقه نظير در مقايسه همچنان و فته يا

  شايان ذكر است چنان كه توليد ناخالص داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد نيز در . باشد ميباالتر 

ف انرژي در رتبه بهتري در نظر گرفته شود، در اين حالت هر چند ايران به لحاظ شدت مصر 11-41جدول 

و ساير  ، عربستان سعودينسبت به روسيه قرار دارد، اما همچنان شدت مصرف آن از كشورهاي تركيه، هند

جهت توليد هر هزار دالر توليد ناخالص  2013كشورهاي توسعه يافته باالتر است. به عبارت ديگر، در سال 

انرژي مصرف شده در حالي كه  خام نفتتن معادل  15/0حدود در جهان داخلي بر مبناي برابري قدرت خريد 

 باشد. برابر متوسط جهاني مي 76/1است كه حدود  26/0اين رقم براي ايران 

  . مديريت كربن  6-11- 3

  دهد.  نشان مي 2013و  2012، 1973هاي  در سالانرژي اوليه و سهم آن را در جهان مصرف  11-43جدول 

 

  2013و  2012و   1973هاي  در سال انرژي اوليه مصرف .11- 43جدول 

  خامميليون تن معادل نفت

  آبي  برق  اي هسته  سنگ زغال  گاز  خامنفت  عرضه انرژي اوليه
تجديدپذيرها و 

  پذير احتراق ضايعات
  كل

1973  -  -  -  -  -  -  2/5717  

  100  -  -  -  -  -  -  سهم 

2012  9/4138 3/2986 7/3723 9/559 6/833 8/240 6/12476 

 100 9/1 7/6 5/4 9/29 9/23 1/33  2012سهم

2013  1/4185 4/3020 7/3826 2/563 8/855 3/279 4/12730 

 100 2/2 7/6 4/4 1/30 7/23 9/32  2013سهم

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 
  

 

رف اد مصدرص 7/86سنگ  نفت، گاز و زغال ها شامل هيدروكربن مصرف ،دهد نشان مي فوق جدولچنان كه 

درصد) به علت  87( 2012نسبت به سال د كه نده تشكيل مي 2013در سال ي اوليه جهان را ژعمده انر

 يهاي تجديدپذير اندكي كاهش يافته ليكن سهم و ميزان مصرف زغال سنگ در ازا افزايش سهم مصرف انرژي

دهد كه ضمن  فوق نشان مي در جدولضمناً آمار  كاهش ميزان مصرف و سهم نفت و گاز افزايش يافته است.

مصرف  2013در سال برابر شده دو بيش از   2013تا  1973از سال انرژي اوليه جهان مصرف آن كه 

دهد كه  درصد افزايش يافته است. براين اساس، اين نتايج نشان مي 7/1هاي فسيلي نسبت به سال قبل  سوخت
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ي به خصوص توسط كشورهاي بزرگ صنعتي زمان شروع گذر به سوي انرژي بدون كربن هنوز به طور جد

همچنان ادامه دارد  ،هاي فسيلي هاي منتشر شده ناشي از استفاده از سوخت آغاز نشده و افزايش ميزان آاليندگي

كشورها با وضع و اعمال قوانين مختلف و همچنين توليد برخي از هايي توسط  تمهيدات و محدوديتهرچند 

   هاي يادشده تا حدودي به عمل آمده است. يدهانرژي پاك در كاهش روند رشد پد

 

  اكسيد كربن  انتشار دي

سالهاست كه موضوع تغييرات اقليمي ناشـي از گرمـايش كـره زمـين مـورد توجـه دانشـمندان، بـه خصـوص          

 CO2 گـاز  اي در جـو زمـين   ترين گاز موثر در پدپده گلخانـه  دانان قرار گرفته است. مهم شناسان و جغرافي اقليم

   1است.  حاصل از احتراق سوخت CO2ر  بخش انرژي، بيشترين ميزان انتشار، است. د

ترتيب انتشار دي اكسيد كربن و سهم انتشار آنهـا را در منـاطق مختلـف    به 11-45و  11-44جداول 

در ايـن  را اكسـيد كـربن    روند افزايشي انتشار دي 11 -19و همچنين نمودار  2003-2013هاي  سال درجهان 

  دهند.  مي دوره نشان

  )2003-2013اكسيد كربن در مناطق مختلف جهان ( . انتشارات دي11- 44جدول 

  ميليون تن       

  منطقه 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013
 آمريكاي شمالي 7375,8 6/7524 8/7580 4/7503 6/7627 2/7624 3/6956 3/7226 6/7118 2/6898 5/7047

  وجنوبي مركزي آمريكاي 5/999 9/1055 1/1086 2/1130 3/1193 3/1234 5/1216 6/1282 3/1321 5/1370 2/1428
 اروپا و اوراسيا 2/7276 1/7336 4/7318 7459 9/7439 3/7402 9/6885 5/7089 7/7089 5/7078 9/6961 وجنوبي 

 خاورميانه 6/1340 6/1442 1521 9/1576 7/1667 4/1801 1854 7/1937 4/1995 4/2070 9/2118

 آفريقا 1/899 9/949 7/977 987 2/1038 4/1100 3/1085 9/1125 5/1110 5/1149 1164

  آسيا و پاسيفيك 3/9392 3/10344 6/10995 4/11711 1/12319 8/12625 3/13141 14214 8/15125 5/15897 9/16373

 كل جهان 5/27283 4/28653 6/29479 9/30367 8/31285 5/31615 4/31139 9/32875 4/33761 6/34464 4/35094

 BP statistical review of world energy 2014 workbook  

  ارقام از سايت مذكور گزارش گرديده است. 2014هاي قبل براساس ارقام تجديدنظر شده در سال ارقام مربوط به سال *
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  )2003- 2013( اكسيد كربن در مناطق مختلف جهان . سهم انتشار دي11- 45جدول 

  درصد                                                                                          

 منطقه 2003 2004 2005 2006  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 آمريكاي شمالي 27 3/26 7/25 7/24 4/24 5/23 3/22 22 1/21 20 1/20

 آمريكاي مركزي و جنوبي 7/3 7/3 7/3 7/3 8/3 9/3 9/3 9/3 9/3 4 1/4

 اروپا و اوراسيا 7/26 6/25 8/24 6/24 8/23 4/23 1/22 6/21 21 5/20 8/19

 خاورميانه 9/4 5 2/5 2/5 3/5 7/5 6 9/5 9/5 6 6

 آفريقا 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 5/3 5/3 4/3 3/3 3/3 3/3

 آسيا و پاسيفيك 4/34 1/36 3/37 6/38 4/39 40 2/42 2/43 8/44 1/46 7/46

 كل جهان 100 100 100 100  100 100 100 100 100 100 100

  
  

  
  

هماننـد    CO2اي  مقـدار انتشـار گـاز گلخانـه     ،شـود  همان طور كه در جداول و نمودار فوق مشاهده مـي 

آن  انتشـار ر بطوريكه مقـدا نيز در اغلب مناطق جهان رشد افزايشي داشته است.  2013در سال  ،هاي اخير سال

مناطق مختلـف در جهـان     CO2سهم انتشار درصد افزايش داشته است.  8/1نسبت به سال قبل  2013در سال 

همچنان به ترتيب در آسيا پاسفيك، اروپـا و اوراسـيا و آمريكـاي شـمالي و خاورميانـه از سـاير        2013در سال 

  بيشتر بوده است. جهان مناطق

  2003-2013اكسيد كربن در دوره زماني  . روند انتشار جهاني دي11-19نمودار 
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    دهد. مي  اند نشان بيشترين ميزان انتشار را داشته 2013ر سال ، ده كشور جهان كه د11-46جدول 

  2013در سال  CO2. ده كشور اول جهان در انتشار 11-46جدول 

  CO2ميليون تن 

  2013  كشور  رديف

 3/9524 چين   1

 4/5931 آمريكا متحده اياالت   2

 1/1931 هند  3

 2/1714 روسيه  4

 4/1397 ژاپن  5

 8/842 آلمان  6

 1/768 ه جنوبيكر  7

 632 عربستان سعودي  8

 6/630 ايران  9

 7/616 كانادا  10

BP statistical review of world energy 2014 workbook 

 

مانند سال گذشته بيشترين  2013چين در سال  ،شود مشاهده مي و نمودار ولاطور كه در اين جد همان

درصد  44آن آمريكا قرار دارد. اين دو كشور به تنهايي  ميزان انتشار را در سطح جهان دارا بوده و بعد از

در  CO2ميليون تن  6/630 اند. كشور ايران با انتشار به خود اختصاص داده 2013جهان را در سال  CO2انتشار 

هم جهان پس از عربستان و از نظر ميزان در مقام نبا اندكي افزايش نسبت به سال قبل همچنان  2013سال 

  كسيد كربن در منطقه خاورميانه نيز در رده دوم قرار گرفته است. انتشار دي ا

كربن در جهان حـاكي از آن   وضعيت انتشاردهد  نشان ميو نمودار ول ابه طور كلي چنان كه ارقام جد

باشد  ريزي براي آينده پايدار انرژي با تأكيد خاص بر كشورهاي صنعتي مي است كه اقتصاد جهان نيازمند برنامه

اند و از اين طريق مسـئول انباشـت انتشـار گازهـاي      شترين ميزان درآمد سرانه را به خود اختصاص دادهكه بي

  اي نيز در جو هستند.  گلخانه

) در CEPI( "شاخص عملكرد تغييرات جوي"كارشناسان مطالعات جوي در اروپا با انتشار گزارش جديدي از 

اي را در سراسر جهان اعالم  افزايش توليد گازهاي گلخانهكنفرانس آب و هوايي سازمان ملل در ورشو همچنان 

ها و تالش كشورهاي مختلف جهان در زمينه مقابله با  بندي ميزان فعاليت كردند. اين شاخص به بررسي و رتبه

هاي حفاظت  در گزارش جديد به فعاليت .پردازد اي و جلوگيري از رشد گرماي جهاني مي انتشار گازهاي گلخانه

اكسيدكربن در سطح  هاي مثبتي در جهت كاهش انتشار دي كشور پرداخته و اعالم كرده كه نشانه 58در اقليمي 
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ترين  كه بدترين رتبه در اين گزارش مربوط به كانادا و استراليا بود كه نامطلوب شود و ميجهان مشاهده 

  اند.  اي صنعتي داشتهاي در ميان كشوره عملكرد را در زمينه كنترل توليد و انتشار گازهاي گلخانه
  

  بازار كربن

هـا تعريـف    ر كنار ايـن مكانيسـم  د و ساز و كارهاي تجاري ديگري كهپروتكل كيوتو  در پذير هاي انعطاف مكانيسم

اي در جهان شده كه به بازار كـربن   گيري بازاري براي مقادير كاهش انتشار گازهاي گلخانه منجر به شكل ،اند شده

  مشهور است.  

هاي انتشار حاصـل از آن   ) و گواهيCDMهاي مكانيسم توسعه پاك ( تعداد و مقادير  پروژه 11- 47جدول 

 دهد. برآورد شده نشان مي 2014 مي 31را كه در 

 )2014 مي31حاصل از آنها ( )CERs(هاي كاهش انتشار  و مقادير گواهي CDMهاي  . تعداد پروژه11-47جدول 

  

   )CERs(هاي كاهش انتشار  تعداد گواهي

  2012تا پايان سال 

   )CERs(هاي كاهش انتشار  تعداد گواهي

  2015تا پايان سال 

 212،546،690،4 2،196،512،011 پروژه ثبت شده  7516

 84،330،793 3،666،675 پروژه آماده براي ثبت  201

 1،407،416 0 پروژه درخواست شده براي ثبت 13

http://cdm.unfccc.int 
  

 مي 31در قالب مكانيسم توسعه پاك در دنيا تا   پروژه 7732شود تعداد  اهده ميكه در جدول مشچنان

و براي آنها تا پايان ثبت شده است  CDMپروژه در دبيرخانه اجرايي  7516تعريف شده كه از اين تعداد  2014

كه تا  ه استشدبرآورد ضمناً  .شده است ارايهميليون گواهي كاهش انتشار  196بيش دو ميليارد و  2012سال 

ميليون و  212به بيش از الذكر  فوقهاي ثبت شده  هاي كاهش انتشار براي پروژه ، تعداد گواهي2015پايان سال 

   افزايش يابد. )CERs(ميليون گواهي  690هزار و  546

را به تفكيك در مورد نحوه كـاهش   2014 ميالي  2005از نوامبر  CDMهاي  تعداد پروژه 11- 48جدول 

  دهد.   نشان مي محيطي زيستكننده  اي و آلوده ازهاي گلخانهاثرات گ
  

  اي و در مورد نحوه كاهش گازهاي گلخانهبه تفكيك  CDMهاي  . تعداد پروژه11- 48جدول 

 )2014مه 31(طي محي كننده زيست آلوده 

  ساير  متان  نيتروژناكسيد *HFC  بيوماس  خورشيدي  بادي  آبي تعداد كل

8154 2117 1902 52 787 472 501 1339 984 
http://cdm.unfccc.int 

  هيدروفلوروكربن *
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هاي آبي و بادي و پـس   را به ترتيب پروژه CDMهاي  چنان كه از جدول فوق مشهود است بيشترين پروژه

ي و هيـدروكربوري تشـكيل   ا هاي مربوط به گازهاي متان در جهـت كـاهش اثـرات گازهـاي گلخانـه      از آن پروژه

  اند. داده

هـاي   گواهيمقـادير و ) CDMمكانيسم توسعه پـاك (  هاي پروژهآخرين آمار و اطالعات  11- 49جدول در 

 .داده شده استانتشار حاصل از آن نشان كاهش 
  

   حاصل از آنها )CERs(هاي كاهش انتشار  و مقادير گواهي CDMهاي  . تعداد پروژه11- 49جدول 

  )2014 مي 31(

  كشور 
تعداد ساليانه 

)CERs(  

  )CERs(تعداد ساليانه 

  كوچك درمقياس

  )CERs(تعداد ساليانه 

  در مقياس بزرگ
  سهم  ها تعداد پروژه

 60,8 3757 568586658 27023044 595609702    چين

 11,4 1504 92204231 19422201 111626432 هند  

 4,8 324 43427178 3992836 47420014 بزريل

 2,1 91 19469332 698237 20167569 بيكره جنو

 2,0 190 17790001 1435198 19225199 مكزيك

 1,8 146 14922511 2901180 17823691 اندونزي

 1,8 251 14575180 2939178 17514358 ويتنام

 1,1 101 10646069 543478 11189547 شيلي

 1,1 60 9867768 444244 10312012 پرو

 1,0 54 9151655 499740 9651395 آفريقاي جنوبي

 0,9 143 3706738 4698167 8404905 مالزي

 0,8 44 7602930 393468 7996398 آرژانتين

 0,7 143 4255927 2732010 6987937 تايلند

 0,7 10 6670587 31309 6701896 نيجريه

 0,7 15 6505578 30593 6536171 ازبكستان

 0,6 60 5720752 465674 6186426 كلمبيا

 7,7 623 68639369 7155743 75795112  ساير

Source:unfccc.int 

در ميان  ،هاي كشورهاي جهان در مورد كاهش انتشار در اين آمار نشان داده وضعيت فعاليتچنانكه 

 50متعلق به چين (به ترتيب  CDMهاي ثبت شده به صورت  كشورهاي در حال توسعه، بيشترين تعداد پروژه

ضمن آن كه از كل  ،باشد مي كزيكم و ويتنامدرصد) و بعد از آن  3/4درصد)، برزيل ( 20هند ( )،درصد

  درصد)،  8/60مربوط به چين (سهم صادر شده نيز بيشترين ميزان  )CERs(هاي كاهش انتشار  گواهي
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  درصد) است.  8/4( برزيل و درصد) 4/11هند (

 2014 مي 31 تا تاريخنيز  هاي مختلف ليتفعابه تفكيك  CDMهاي  توزيع پروژهآمار و اطالعات نحوه 

 شده است.  ارايه 11-50جدول  درمنتشر شده 

 )2014 مي 31(هاي مختلف  در فعاليت CDM هاي . وضعيت پروژه11- 50جدول 

  درصد سهم  ها تعداد پروژه  ها محدوده پروژه  تعداد

65/74 6281 صنايع انرژي (منابع تجديدپذير و تجديدناپذير)  1  

84/10 912  ت ضايعاتمديري 13  

28/4 360  صنايع توليدي 4  

57/2 216  ها (سوخت جامد/نفت/گاز) انتشار فرار سوخت 10  

41/2 203  كشاورزي 15  

37/1 115  صنايع شيميايي 5  

31/1 110  تقاضاي انرژي 3  

 1 84  توليدات معدني (كاني) 8

65/0 55  كاري و احياي جنگل  جنگل 14  

34/0 29   ونقل حمل 7  

34/0 29  ها و هگزافلوريد سولفور انتشار فرار از توليد و مصرف هالوكربن 11  

15/0 13  توليد فلزي 9  

08/0 7  تجهيزات توزيع انرژي 2  

Source:unfccc.int 

بيشترين كه   دهد ميهاي مختلف در اين آمار نشان  فعاليتبه تفكيك  CDM يها نحوه توزيع پروژه

شامل دهد در بخش صنايع انرژي  ها را تشكيل مي درصد پروژه 65/74دود كه در ح CDMهاي  ميزان پروژه

ها نيز در بخش مديريت ضايعات و  درصد پروژه 84/10ها، منابع تجديدپذير توليد انرژي و  ها، نيروگاه پااليشگاه

ها تعريف  ها در زمينه صنايع توليدي و سپس انتشارات گازهاي فرار از سوخت بعد از آن بيشترين تعداد پروژه

  شده است. 
  

  CCS(1(اكسيد كربن  سازي دي آوري و ذخيره جمع

 وآوري  جمعكه  وجود دارد در مقياس بزرگسازي كربن  آوري و ذخيره جمع هاي تعدادي از پروژهدر جهان 

در اين نوع  ازنيز بسياري  هاي دهند و پروژه را انجام مي در سالاكسيدكربن  دي تن اه ميليون ذخيره سازي

 در )CCS( سازي كربن ذخيره چندين پروژهبه خصوص ، صنعت نفت و گازدر . باشد مي ريزي برنامهست د

                                                           
1 Carbon Capture and Storage 
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و  كمك كرده شناسي زمين هاي مختلف در محيط پروژهاين نوع اجراي  ازبهتر  درككه به  هاجرا شد ها سال

   است. را نشان داده CO2 مقادير زياد سازي امن ذخيرهپذيري  اهميت و امكان
  

  عبارتند از:، 1هستند فعال در مقياس بزرگسازي كربن كه در حال حاضر  آوري و ذخيره جمعهاي  ژهپرو

  نروژميدان گاز طبيعي دريايي در  )Sleipner( اسليپنرپروژه  •

در مقياس  CCSاولين پروژه كه يك ميدان گازي در درياي شمال است به عنوان اسليپنر در  CO2سازي  ذخيره

به فروش كه قبل از آن و از گاز جدا مي شود  CO2در اين ميدان  .آغاز شد 1996ر سال دصنعتي در جهان 

در يك  گنبدهاي نمكيدر  CO2ميليون تن  1در حدود هر سال گردد. بدين ترتيب  در مخازن ذخيره مي رسدب

انجام ويل استات ا شركتسازي در اين ميدان توسط  عمليات ذخيرهكيلومتري زير بستر دريا ذخيره مي شود. 

 د.وش يم

 دركانادا و آمريكا ) Weyburn-Midala(ميدال  –پروژه ويبورن  •

) coal gasification plant( سنگ زغالكارخانه توليد گاز از از كيلومتر خط لوله  330در داكوتاي شمالي آمريكا، 

 اين در در سال CO2 نت ميليون 7/2 حدودتقريباً  2000از سال كشيده شده و  دااكان ويبورنميدان نفتي به 

 جهت CO2ميدان در دست انجام است كه عبارتند از تزريق  هاي نفتي ذخيره شده است. دو پروژه در اين حوزه

 مركز تحقيقات كه توسطاست  پروژه تحقيقاتيديگري  و ويبورن در ميدان نفتي )EOR( افزايش بازيافت نفت

  انجام است.فاز در حال در دو  نفت  تكنولوژي
 

 ميدان دريايي گاز طبيعي الجزيره در ) Salah(  ژه صالحپرو •

اين پروژه توسط يك  بوده است.در مقياس صنعتي پيشگام با اجراي اين پروژه  2004الجزيره از سال 

 3و استات اويل اداره مي شود. بيش از  BP ) شركت نفتي الجزاير،sonatrachسوناتراك ( ازمتشكل كنسرسيوم 

ذخيره  گنبد نمكيدر زير سطح زمين  يكيلومتر 2در ) Krechbaكرچبا (ال حاضر در در ح CO2ميليون تن 

  شود.  مي
 

 نروژ ميدان گاز طبيعي دريايي در  )Snohvit( سنويتاپروژه  •

به اجرا  اسنويت) LNG( مايع گاز طبيعيكارخانه  در استات اويلتوسط شركت  ،2008كه در سال  اين پروژه

را  زير بستر دريا ،عميقتخليه شده  گاز طبيعي يك مخزن در را CO2 تنهزار  700ه توان ذخيرساالنه  درآمده،

 بهآوري شده  جمع CO2 .شود تبديل گردد، جدا مي مايعبه آنكه  ازپيش  گاز طبيعي از  CO2 كه در آندارد 

  تزريق مي شود. زير بستر دريا يمتر 2600 در واقع )Tubåsenتوباسن ( به نام اي سازند ماسه
                                                           
1
 -www.co2captureproject.org 
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 در آمريكا ) Grandfild(روژه گرندفيلد پ •

 در اختيارشود و  ميمالي تامين آمريكا تا حد زيادي توسط وزارت انرژي اياالت متحده كه فيلد دنرگپروژه 

 Southeast Regional Carbon Sequestrationشرقي (  جنوبكربن در منطقه  مشاركت در جداسازيشركت 

Partnership (اي كه در آن بيش از يك ميليارد تن  در منطقه ،قرار دارد ز شركاهمراه با طيف وسيعي اCO2  در

شرفته يپهاي  تكنيكاين پروژه با استفاده از  اجرا شده است. 2008در سال ، شود مي منتشربه طور طبيعي  ،سال

اجرا  CO2ر زيادي از يدابراي نگهداري مق )Tuscaloosaتوسكالوسا (سازند ظرفيت  تشخيصجهت بازيابي نفت 

  .شده است

با  هاي مختلف آوري شناسايي فنبه طور كلي در حال حاضر كار بر روي جذب و ذخيره كربن در مورد 

در حال حاضر بيش  ،. در اين رابطهمتمركز شده است CO2هاي جذب  كاهش هزينههمراه با  قابل توجهپتانسيل 

آنها كه تاكنون اعالم شده  به ترتيب ترين  ندهاميدوار كن .باشد ميآوري در حال بررسي  جمع  آوري فن 200از 

آوري  فن و )pre-combustion(قبل از احتراق آوري  فن، )post-combustion( پس از احتراقآوري  تند از فناربع

هاي نفت، استخراج  پااليشگاههاي مرتبط مانند  كه در صنايع نفت و گاز و طرح )oxyfiring( احتراق با اكسژن

مورد تعيين ميزان پتانسيل در حال حاضر براي كه شد انتخاب  ،شوند استفاده مي از طبيعينفت سنگين و گ

  .دارد ارزيابي قرار

اكسيدكربن  اند كه حجم قابل توجهي از گازهاي دي كارشناسان به تازگي دريافتهافزون بر مطالب فوق 

 ارايهبراي كه  تقايحقشود. اين ت ميها ذخيره  ر اقيانوسهاي سطحي بست هاي آتشفشاني در اليه در ميان سنگ

دهد  نشان مي ،دشو اكسيدكربن مطالعه مي يره گاز ديها و تشخيص مكان امن ذخ نقشه جهاني از بستر اقيانوس

ها وجود  كه در اعماق اقيانوس طيدرست مانند شراي ،اكسيدكربن در فشار بسيار باال و دماي پايين كه گاز دي

در نتيجه با داشتن وزن بيشتر به اعماق  و كه چگالي آن از چگالي آب بيشتر است شود دارد تبديل به مايعي مي

اند كه  ها مناطقي را شناسايي كرده هاي سطحي بستر اقيانوس رود. اين محققان با برآورد دماي اليه ها مي اقيانوس

اي از  هاي بازالتي كه گونه اكسيدكربن را در درون سنگ احتماالً توان نگهداري ماندگارتر حجم بااليي از گاز دي

اكسيدكربن  ها در طول زمان با شكل مايع شده دي ها دارند. اين سنگ هاي آذرين هستند در بستر اقيانوس سنگ

مي از اين تركيب دايشوند.  كلسيم مي در بستر اقيانوس واكنش نشان داده و تبديل به تركيبي به نام كربنات

  كند.  به داخل آب و اتمسفر جلوگيري مي اكسيدكربن مايع آزاد شدن دوباره دي


