
 
 جدول تبدیل واحدها

 
 

 ي انرژيها لارزش حرارتی حام .الف

 یو تی میلیون بی خام بشکه معادل نفت واحد حامل انرژي
 8/5 1 بشکه خام نفت

 69/42 36/7 تن گازمایع
 886/31 498/5 مترمکعب بنزین موتور

 71/32 64/5 مترمکعب سوخت سبک جت
 68/34 98/5 مترمکعب سوخت سنگین جت

 11/34 88/5 مترمکعب دسفی نفت
 82/35 176/6 مترمکعب نفت گاز

 93/40 06/7 مترمکعب کوره نفت
 93/40 06/7 هزارمترمکعب گازطبیعی غنی
 71/35 16/6 هزارمترمکعب گازطبیعی سبک

 21/28 864/4 مترمکعب مایعات و میعانات گازي
 75/27 78/4 مترمکعب نفتاي سبک
 59/31 45/5 مترمکعب نفتاي سنگین

 3413 588 میلیون کیلووات ساعت برق
 76/27 786/4 تن سنگ غالز

 22/9 59/1 مترمکعب * چوب زغال
 62/4 796/0 مترمکعب هیزم *

 83/15 73/2 تن فضوالت دامی و بوته و خار *
 9/48 71/7 تن گاز اتان

 باشد. میکشور  ي نفتی و گازطبیعی براساس متوسطها م، فرآوردهخا نفتارزش حرارتی محاسبه شده 
 خام از وزارت نیرو اخذ شده است.* ضرایب تبدیل بشکه معادل نفت



 

 

 1391رازنامه هیدروکربوري کشور سال ت   606

 تبدیل حجمی. ب

 لیتر 984/158 یک بشکه امریکائی 

 یک گالن آمریکائی 

 فوت مکعب 6146/5

 فوت مکعب 133681/0

 لیتر 7854/3

 اینچ مکعب 231

 یک لیتر 
 فوت مکعب 035314/0

 اینچ مکعب  024/61

 ل وزنیتبدی .ج

 کیلوگرم 453952/0  یک پوند 

 پوند 20462/2 یک کیلوگرم 
 
 تبدیل توان  .د

 کیلووات 7457/0 یک اسب بخار 

 اسب بخار 341/1 یک کیلووات 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

607 جدول تبدیل واحدها 

 تبدیل انرژي . هـ

 یک مگاژول 

 کیلوکالري 8/238

 بی تی یو 8/947

 کیلووات ساعت 278/0

   یک کیلوکالري 
 بی تی یو 968/3

 ژول 8/4186

 یک کیلووات ساعت 

 کیلووات ساعت 163/1×  3-10

 کیلوکالري 8/859

 بی تی یو 3413

 کیلووات ساعت 2928/0   هزار بی تی یو 

 هزار بی تی یو 100   یک ترم 

 ژول 1868/4   یک کالري 

 بی تی یو 3968   هزار کیلوکالري 

 ساعتکیلووات  163/1 هزار کیلوکالري 

 

 

 

    



 

 

 1391رازنامه هیدروکربوري کشور سال ت   608

 ابع اطالعاتیمن

 ریزي تلفیقی مدیریت برنامه ،خام و گاز طبیعی) هاي تابعه (اطالعات باالدستی نفتشرکت ملی نفت و شرکت 

 هاي نفتی) اي فرآورده هاي منطقه الملل شرکت ملی نفت (صادرات، واردات و قیمت امور بین 

، واردات و صـادرات فـرآورده،   هـا  ها(اطالعات مربوط به پاالیشـگ  هاي نفتی  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 

 ریزي تلفیقی شرکت ملی پاالیش و پخش، مدیریت پاالیش مدیریت برنامه ،خام و فرآورده) انتقال نفت

 هاي نفتی) (مصرف فرآورده هاي نفتی شرکت ملی پخش فرآورده 

 فیقی شرکت ملی گازریزي تل ، مدیریت برنامهگذاري، انتقال) (اطالعات مصرف گاز، شبکه شرکت ملی گاز ایران 

 سازي مصرف سوخت) (بهینه سوخت کشورسازي مصرف  بهینهشرکت  

 ، سایت توانیرریزي نیرو) (گزارش مقدماتی معاونت برنامه وزارت نیرو و آمار تفصیلی صنعت برق 

 ریزي و نظارت بر منابع هیدروکربوري  معاونت برنامه 

 بانک مرکزي (اطالعات اقتصادي)سایت  

 نمرکز آمار ایرا 

 هاي معتبر داخلی   شریات و روزنامهن 

 خارجی مندرج در گزارش هاي اطالعات از سایت 

 




