
  
 

  

  

  

  بخش ششم

  عرضه انرژي

  

  

هـاي   حامـل مصـارف داخلـي    تامينه چچنانو گردد مستقيماً براساس توليد گزارش ميي انرژي ها حاملعرضه 

بر اين اساس عرضه هر يك باشد. ميشامل توليد و واردات آن حامل ها عرضه آنباشد، روبرو با كمبود انرژي 

  ح زير مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. شرهب 1382-92ي انرژي در دوره ها حاملاز 

  خامعرضه نفت. 1-6

ـ خام شامل توليد نفتنفت عرضه خـام از كشـورهاي همسـايه شـمالي     واردات نفـت  و يخام از منابع نفتي داخل

  نشان داده شده است. 6-1در جدول  1382-92 هاي سالخام در عرضه نفت باشد.مي )سوآپ(

  

   1382- 92 هاي سالدر  خام. عرضه نفت6- 1جدول  

  ميليون بشكه در سالواحد:     

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389  1390  1391  1392  

 60/1034 11/1063 39/1439 23/1435 39/1444 56/1497 42/1547 16/1530 45/1473 48/1492 76/1484 عرضه كل نفت خام

  0  06/4  27/1  17/8 22/32 61/29 33/38 58/46 61/23 39/31 19/26سوآپ  واردات به ازاي صادرات

  82/661  55/645  65/627  9/607 21/612 23/605 45/600 97/601 15/583 99/574 87/566 پااليشگاه داخلي/خوراك عرضه

 77/372 48/413 47/810 97/819 96/799 73/862 65/908 6/881 7/866 1/886 7/891 مستقيم  صادرات
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خام در جدول فوق مقداري بـراي خـوراك   از مقادير عرضه نفت شودمشاهده مي 6-1 در جدول چنانكه

و يا ذخيره عرضه شده مستقيم و صادرات به ازاي واردات سوآپ  عنوان صادرات  هي نفت و مابقي بها پااليشگاه

   .است

 مايعات و ميعانات گازي - 

و توليد گاز غنـي بسـتگي دارد، پـس از كسـر     مايعات و ميعانات گازي كه توليد آنها به توليد نفت خام  عرضه

هاي نفتي حاصل  هاي نفت، و همچنين ارسال فرآورده مقدار تحويلي اين محصوالت به عنوان خوراك به پااليشگاه

هـا، مخـازن    نژاد به شركت ملي پخش و تغيير در موجودي (مخازن ذخيـره در پايانـه   از آن از پااليشگاه هاشمي

شود. به طوركلي مايعات و ميعانات گازي به طور عمده به عنوان  هاي نفت) محاسبه مي هشناور و مخازن پااليشگا

خـام و همچنـين تزريـق در     هاي نفت، پتروشيمي، صادرات و مقداري نيز براي تزريق به نفـت  خوراك پااليشگاه

  گردد.  ي رامشير عرضه ميميدان نف

  

  دهد.  نشان مي 1382-92 هاي سالمايعات و ميعانات گازي را در  عرضه 6-2جدول 

  1382- 92 هاي سالمايعات و ميعانات گازي در  عرضهروند  .6- 2 جدول

  در سال بشكهواحد: هزار

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389  1390  1391  1392  

 1/201677 4/196161 199144 1/195472 177032 164030 150515 154399 8/128479 86/114085 5/97345 توليد

  55/18275  18/13982  18093  11450 10622 9955 4845 3255 4181 18/5159 76/8645 تحويل به پااليشگاه نفت

  4/3698  -6/8545  -75/1041  55/109 - - - - - - - تغيير در موجودي

 187100 173634 180009 184132 166410 154075 145670 151144 124299 108927 88700 عرضه

 63/144 22/134 15/139 33/142 64/128 1/119 6/112 83/116 08/96 2/48 6/68 خام عادل نفتميليون بشكه م

  75/7 1382-92 متوسط رشد

  

  هـاي اخيـر بـا رشـد      مايعـات و ميعانـات گـازي در سـال     عرضـه  ،چنانكه از جدول فوق مشهود است

جنوبي بوده به طوري  پارسجديد ازهاي برداري از ف بهرهآغاز اي افزايش داشته كه بيشتر به علت  مالحظه  قابل

نيـز   ،1392 در سالو داشته  1382-92هاي  سال دررا درصدي  75/7اين محصوالت رشد متوسط  عرضهكه 

  روبرو گرديده است. افزايشعرضه با 
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  ها خام خوراك پااليشگاهانتقال نفت - 

مناطق  نفتنفتخيز جنوب و شركت  مناطقشركت ملي از  1392در سال هاي كشور  پااليشگاهخوراك خام نفت

بـه وسـيله كشـتي از     پااليشگاه بنـدرعباس  خوراك فقط و شدهوسيله خط لوله منتقل ب در جنوبايران مركزي 

خـام   از نفـت الوان پااليشـگاه الوان مسـتقيماً در جزيـره     خارك و خط لوله از قشم (نفت خام هنگام) و خوراك

  شود. ال ميارسو  تامين نفت فالت قاره ايرانشركت 

و همچنـين   1392خام در سال  و كاركرد خطوط لوله انتقال نفتار و اطالعات مربوط به مسير، طول آم

بـه   1388-92 هـاي  سـال و كل كاركرد و نرخ حمل در  1388-92هاي  ه تفكيك در سالبلوله  وطكاركرد خط

  نشان داده شده است.  6-5الي  6-3ول ادر جدترتيب 

  دهد. نشان مي 1392را در سال  خام فيت خطوط لوله انتقال نفتكاركرد و ظر 6-3جدول 

  1392خام در سال  كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال نفت .6- 3جدول 

  طول انتقال

 (كيلومتر)

  كاركرد

  ميليون تن كيلومتر  مقصد مبدا

 اصفهان  (مارون)منابع اميديه 

3831  

 
32589 

 ري  اصفهان    

 آبادان  40مايل 

 ري  اهواز 3اره شم

 شيراز گچساران 

 تبريز ري

 كرمانشاه   تنگ فني

 كرمانشاه   نفت شهر  

 پااليشگاه تهران اسكله نكا
هاي نفتي ايران براي  ي پخش فرآوردههاي  شركت مل ها و درخواست تنگ فني/ كرمانشاه، بر اساس نيازمندي 16"ري/ تبريز و 16"اهواز/ ري،  30"/26"اصفهان/ ري،  24"خطوط لوله نفت خام  *

  گيرند كه ميزان كاركرد فرآورده  آنها در جدول فرآورده آورده شده است. انتقال فرآورده نيز مورد استفاده قرار مي

 

  دهد. را نشان مي 1388-1392هاي  خام در سال كاركرد خطوط لوله نفت 6-4جدول 
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  1388- 1392هاي  در سالخام  . كاركرد خطوط لوله نفت6- 4جدول 
  

 خطوط لوله
درصدتغييرات   كاركرد (ميليون تن كيلومتر)

 88به 92

  درصدتغييرات

 1392 1391 1390 1389 1388 91به92

 ري –اهواز 

16/28063 6/29320 18/30808 08/32229 32589 81/3 39/1 

  اصفهان –مارون 

  شيراز –گچساران 

  ري –اصفهان 

  تبريز -ري

  كرمانشاه -تنگ فني

  كرمانشاه –نفت شهر 

  /آبادان40اميديه مايل 

  نكا/ساري/ري
  

 1382-92 هـاي  سـال ها، و نرخ حمـل را در   خام خوراك پااليشگاه روند تغييرات كاركرد حمل نفت 6-5جدول 

  دهد. نشان مي

  

  1382- 92 هاي سالهاي نفت در  لوله خوراك پااليشگاه ط  خام با خطو مل نفت. كاركرد و نرخ ح6-5جدول 

 ميليون ليتر ميليون تن كيلومتر تن كيلومتر -ريال  سال

1382 35 26653 59933 

1383 37 28173 60075 

1384 43 28487 60797 

1385 14/49 27516 57575 

1386 31/60 27346 62270  
1387 21/71 28307 62229  
1388 93/77 28063 60189 

1389 43/83 29321 58089  
1390  8/102  18/30809  38/60693  
1391  82/106  08/32229  66521  
1392  1/129  32589  67765  

  23/1  03/2  94/13  درصد رشدمتوسط ساليانه

  

 خام خـوراك  خطوط لوله انتقال نفت 1392در سال  ،مشهود است 6-5 تا 6-3ول اه از جدهمان طور ك

 انـد  ها منتقل كـرده  به پااليشگاهرا ميليون تن كيلومتر نفت خام  32589ميليون ليتر معادل  67765 ،ها پااليشگاه
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درصد افزايش نشان  4/1 جابجايي و از نظر تناژ درصد 1/2 از نظر كاركرد حجمي ،1391كه در مقايسه با سال 

  دهد.مي

       هـاي  سـال در خـام   كاركرد خطـوط لولـه نفـت    ،مشهود است 6-4ول كه از ارقام جد به طور كلي چنان

خـوراك   تـامين تـوان بـه    روبرو بوده اسـت. علـت ايـن امـر را مـي      81/3  رشد قابل مالحظهبا  1392-1388

 وخـام از كشـورهاي همسـايه شـمالي      نفـت سـوآپ   توقفدر اثر  از جنوب كشورهاي تهران و تبريز  پااليشگاه

خـام   نفت تامينو  /شازندامام خميني (ره)صفهان، افزايش خوراك پااليشگاه ا همچنين افزايش خوراك پااليشگاه

ري، -ازاهـو  ري، –صـفهان  ا خطوط لولهكرد رشد چشمگير كاركه منجر به خام اهواز  پااليشگاه كرمانشاه از نفت

 شدهاه كرمانش -شهر  و نفت كاهش شديد كاركرد خط لوله نكا/ساري/ري و/كرمانشاه فني ، تنگ40اميديه مايل 

  .نسبت داد ،است

 هاي سال درحمل نفت خام  تناژ يدرصد 2ي و درصد 24/1حجمي افزايش نمايانگر  6-5ارقام جدول 

محسوسـي در چرخـه عمليـات خطـوط لولـه انتقـال        نسبتاًعملياتي، تغيير چارچوبباشد، كه در  مي 92-1382

 1392در سال و شده برابر  3ز بيش اوره حمل در اين دهزينه  نرخ .شودخام در دوره مذكور محسوب مي نفت

   .دهد درصد افزايش نشان مي 18/21نسبت به سال قبل 

  هاي نفتي. عرضه فرآورده2-6

  گازمايع •

توليـدات  كـه   آنجـايي  گردد ولـي از مي تاميني داخلي ها پااليشگاهرف داخلي از توليدات انياز براي مص گازمايع مورد

و  شركت ملي گاز ،شد لذا كمبود اين فرآورده همواره از طريق توليدات پتروشيميبافوق جوابگوي نيازهاي كشور نمي

 مقـادير توليـد  اي از مجموعه ،شده است. بدين ترتيب عرضه اين فرآورده تامينواردات از كشورهاي همسايه شمالي 

و تغييـر در   ز خـارج مـراه واردات ا ه بـه  شـركت ملـي گـاز   يا ي داخلي و برداشت از توليدات پتروشيمي ها پااليشگاه

  شود. را شامل مي موجودي

  دهد.را نشان مي 1382-92هاي  سالعرضه گازمايع در  6-6جدول 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 184

 

  1382-92 هاي سال. عرضه گازمايع در 6- 6جدول 
  واحد: مترمكعب در سال    

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389  1390  1391  1392  

 3589124 3322962 3376646 3192655 3052130 2860682 2818530 2926205 2902845 2993880 3056145 توليد

 244550 729072 766500 1273728 1346837 1213384 1192877 1427397 1061924 1141641 1229626 واردات

 09/14837 - 16/17093 39/1470  - 60/12634               تغيير در موجودي

 3848511 4034941 4144616 4453749 4398967 4074066 4011407 4353602 3964769 4135521 4285771 عرضه

  عرضه ميليون بشكه  
 خاممعادل نفت

05/17 45/16 78/15 32/17 96/15 21/16 50/17 72/17 49/16 05/16 31/15 

  -07/1 1382-92رشد متوسط 

  

بـرداري از   ع بهـره با افزايش توليد كه در اثـر شـرو   1392در سال مشهود است،  6-6چنانكه از جدول 

اين فرآورده بيشتر واردات به شدت كاهش يافته و عرضه  ،ها ايجاد شده سازي پااليشگاه هاي توليد و بهينه طرح

درصـدي   36/4باشد موجـب كـاهش    ميخانگي    به علت گازرساني مطلوب به بخشكه از طريق توليد داخلي 

   هـــاي ســـال در شـــته اســـت.عرضـــه آن نســـبت بـــه ســـال ماقبـــل و افـــزايش موجـــودي مخـــازن گ

علت نوسانات فصلي مصرف گـازطبيعي، بـا    ، بهاخيرهاي  به خصوص در سال ،توليد داخلي و واردات 92-1382

تغييرات زيادي مواجه بوده است، به اين ترتيب حجم واردات اين فرآورده هر ساله متناسب با مصارف داخلـي  

بـا   گازرساني در كشورگسترش به علت  گازمايع عرضه، مذكور دورهطور كلي در طول تنظيم شده است ولي به

  درصد روبرو بوده است. 07/1در حدود ي كاهشرشد
  

  موتور بنزين •

 كـه  آنجـايي  گـردد ولـي از  مي تاميني داخلي ها پااليشگاهاز توليد  ،داخليجهت مصارف نياز  موتور مورد بنزين

بـدين  اسـت.   كـرده ناپذير اجتناب را اين فرآوردها واردات لذ كافي نبوده،نيازها  تامينبراي  يداخل توليد تاكنون

بـوده   و تغيير در موجودي واردات از خارج ي داخلي،ها پااليشگاهاي از توليد ترتيب عرضه اين فرآورده مجموعه

  .است

  .داده شده استنشان  6-7در جدول  1382-92 هاي سالدر  موتوربنزين عرضه
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  1382- 92هاي  سالدر موتور . عرضه بنزين6-7جدول 

 واحد: مترمكعب در سال

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389  1390  1391  1392  

  22099427  19846638  19423599  16326450 16313310 16275164 16454200 16302360 15453735 14696730 14553280 توليد

 1339550 554856 1803004 5642703 7664229 7542130 6952234 10036049 9054785 8296388 5514459 واردات

  790367-  550749  624107  587156               تغيير در موجودي

 22729610 20952243 21850709 22556309 23977539 23817294 23406434 26338409 24508520 22993118 20067739 عرضه

ــكه   ــون بش ــه ميلي عرض

 خاممعادل نفت
33/110 42/126 75/134 81/144 69/128 95/130 83/131 01/124 14/120 2/115 97/124 

  25/1 1382-92رشدمتوسط

  

بـرداري از   هر چند توليد داخلي با شروع بهـره  1392در سال شود، مشاهده مي 6-7كه در جدول  چنان

اردات و افـزايش و  ،ها با افزايش مواجه بوده ولي افزايش شديد مصـرف  سازي پااليشگاه هاي توسعه و بهينه طرح

نسبت بـه سـال قبـل     1392برداشت از موجودي را به همراه داشته است. بنابراين عرضه اين فرآورده در سال 

نيز هر چند توليد داخلـي افـزايش يافتـه ولـي بـه علـت        1382-92درصد افزايش يافته است. در دوره  78/8

بنـدي  از سـال    حتي بـا آغـاز سـهميه    وارداتگاه  هيچالذكر  فوق هاي سالدر افزايش رشد مصرف اين فرآورده 

  تاكنون متوقف نشده است. 1389ها در سال  و يا اجراي قانون هدفمندي يارانه 1386

  سفيد نفت •

مصـرف   از آنجايي كـه  گردد.مي تاميني داخلي ها پااليشگاهاز توليد  ،داخليجهت مصارف نياز  مورد سفيد نفت

ي خـانگي، تجـاري و صـنعتي در    هـا  بخشبا گاز در  آنيگزيني با گسترش و توسعه گازرساني و جااين فرآورده 

 و تغيير در موجـودي  اين فرآورده فقط متكي به توليد پااليشگاهاي داخلي عرضهلذا كاهش يافته،  ي اخيرها سال

   بوده است.

  .دهدمينشان  1382-92 هاي سالدر را  سفيدنفتعرضه  6-8جدول 
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  1382- 92 هاي سالدر  سفيدنفت. عرضه 6-8جدول 

  واحد: مترمكعب در سال

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389  1390  1391  1392  

 4568971 5441014 5444432 5524275 6759435 7812836 7913200 7682520 7416800 8405190 9031925 توليد

  586669  - 327791  277553  570149               تغيير در موجودي

  5155640  5113223  5721985  6094424 6759435 7812836 7913200 7682520 7416800 8405190 9031925 عرضه

عرضه ميليـون بشـكه   

 خاممعادل نفت
11/53 42/49 61/43 17/45 53/46 94/45 75/39 84/35 65/33 07/30 32/30 

  -45/5 1382-92رشدمتوسط

  

با  سفيد نفتسختي روبرو بود و توليد  با زمستان 1392گرچه سال  ،شودمشاهده مي 6- 8چنانكه در جدول 

كه نمايانگر كفايت توليد داخلي براي  يافتهكاهش همراه بود ليكن موجودي اين فرآورده و عرضه آن افزايش 

درصدي عرضه اين فرآورده نسبت به سال قبل و همچنين افزايش موجودي بوده است. به  1/1افزايش  تامين

ر كه ذكر شد عرضه اين فرآورده با گسترش گازرساني با رشد كاهشي همان طو 1382-92طور كلي در دوره 

  ه است.بود درصدي مواجه 45/5

  گازنفت •

ي هـا  سـال  دركـه   آنجايي از ليگردد ومي تامين ها پااليشگاهداخلي از توليد  به منظور مصارف نياز گاز موردنفت

ي و برخـي  حرارتي ها نيروگاهكمبود سوخت  امينتبراي لذا  ،با كمبود گاز مواجه بوده ماكشور در فصل سر ،اخير

  ده است.بوو تغيير در موجودي  واردات ،داخل اتاي از توليدعهومتكي به مجم ، اين فرآورده عرضه ،از صنايع

  دهد.نشان مي 1382-92 هاي سالرا در  گازنفتعرضه  6-9جدول 
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  1382- 92گاز در دوره . عرضه نفت6- 9جدول 

  رمكعب در سالواحد: مت

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389  1390  1391  1392  

 35656322 34255675 34556993 33197115 32376230 31094422 29765385 29372645 28913475 28195542 26701210 توليد

  244550  44286  0  31/394014 6/1818036 2802862 2538752 1856916 105612 61679 0 گاز نفتواردات 

  1981950  2348988  0  33/1156510 12/523418 67/911334 03/401558         تروشيميپ ز ا سنگين برش واردات

 324365 - 399598 1158082 - 146527               تغيير در موجودي

  38207187  36249351  35715075  34601113 34717685 34808619 32705695 31229561 29019087 28257221 26701210 عرضه

عرضه ميليون بشكه 

 خامنفت معادل
91/164 52/174 22/179 87/192 99/201 98/214 42/214 70/213 58/220 88/223 97/235 

  65/3 1382-92رشدمتوسط 

 

رغم افزايش  علي ،كه با زمستان بسيار سرد و سختي همراه بود 1392در سال دهد جدول فوق نشان مي

اي داشت كه در  واردات اين فرآورده افزايش قابل مالحظه ،ها نيروگاهكمبود گاز به علت جبران  ،توليد داخلي

  هاي سالاست. در  رو كرده روبهدرصدي نسبت به سال قبل  69/5 افزايشي عرضه آن را با رشد ،نتيجه

جز در (ببا افزايش روبرو بوده  غلباگاز رغم اينكه توليد داخلي نفت عليشود كه  مشاهده مي ،نيز 92-1382 

ي، واردات اين حرارتي ها نيروگاهسوخت  تامينكمبود گاز جهت  ليكنته) يافاندكي كاهش كه  1391سال 

اي همراه بوده و از  كه توليد داخلي با افزايش قابل مالحظه 1390به جز در سال ( 1383از سال فرآورده را 

ها  با اجراي قانون هدفمندي يارانهسال در اين هاي غيرنيروگاهي  در ساير بخش رآوردهفد مصرف اين شطرفي ر

عرضه اين فرآورده در  ،بنابراين به دليل جبران كمبود گاز است.ناپذير كرده اجتناب )كنترل و مديريت شده

  درصدي مواجه بوده است. 65/3مذكور با رشد افزايشي  هاي سال

  كورهنفت •

 دركـه   آنجـايي  گـردد و از مـي  تـامين ي داخـل  اهـ  پااليشگاهاز توليد  ،رف داخليامصجهت نياز  كوره موردنفت

مقدار توليد همواره مازاد بر مصرف داخلي بوده لذا مازاد اين فرآورده براي صـادرات   ،متمادي گذشتهي ها سال

ايـن فـرآورده را تشـكيل     عرضـه  ،بر اين اساس مجموع توليد داخلي و تغييرات در موجودي عرضه شده است.

  دهد.  مي

  دهد.نشان مي 1382-92 هاي سالرا در  كورهفتن عرضه 6-10جدول 
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  1382-92در دوره  كوره. عرضه نفت6- 10جدول 

  واحد: مترمكعب در سال

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389  1390  1391  1392  

 28302138 29168841 28102657 27884905 27776865 28230345 26652300 27814460 27789275 27362892 28153545 توليد

 240815 - 485412 592486 - 116101               تغيير در موجودي

  28542953  28683429  28695143  27768804 27776865 28230345 26652300 27814460 27789275 27362892 28153545 عرضه

ــكه    ــون بش ــه ميلي عرض

 خاممعادل نفت
76/198 18/193 19/196 37/196 17/188 31/199 1/196 05/196 59/202 51/202 51/201 

  14/0 1382-92رشدمتوسط 
  

 

 سـازي  هـاي توسـعه و بهينـه    برداري از طـرح  با شروع بهره 1392در سال دهد كه جدول فوق نشان مي

 كاهشـي  عرضه بـا رشـد   ،كوره كاهش يافته و در حالي كه موجودي افزايش يافته توليد داخلي نفت ،ها پااليشگاه

مصارف داخلي و صـادرات   تامينكه نمايانگر كفايت توليد براي  مواجه بودهقبل  نسبت به سال يدرصد 22/0

ي داخلـي  هـا  پااليشگاهرغم افزايش خوراك  علي 1382-92 هاي سال در بوده است. مذكور اين فرآورده در سال

تقريبـاً  كـوره  تطور كلي توليد نفهب ،ها پااليشگاهتغيير در الگوي توليد  و ريدرهاي سبك تقفرآورده جهت توليد

هوايي و همچنـين    و  اين فرآورده در داخل كشور مطابق با شرايط آب عرضه و در نتيجهداشته نوسانات اندكي 

 همراه بـا نيز  )ها و صنايع هاي گازرساني به نيروگاه محدوديتبه علت (استفاده از آن به عنوان سوخت جايگزين 

تنظـيم شـده   درصـد   14/0در حـد   كمي با نوسانات افزايشي ،سازي اين فرآورده ذخيره ياصادرات و برداشت 

  است.

  نفتي هاي  ساير فرآورده •

  آنها به صورت زير تعريف شده است: عرضههايي هستند كه  فرآورده

صـنعتي كـه بـه عنـوان خـوراك       سفيد نفتفورميت، هيدروژن، پنتان، اتان و نفتاي سبك و سنگين، پالت �

آنها فقـط متكـي بـه توليـد      عرضهشود و  مصرف مي زا) غيرانرژي هاي فرآورده( هاي پتروشيمي مجتمع

باشـند،   هاي مذكور كه معموالً شامل نفتاي سبك و سنگين مـي  محصوالت باقيمانده از فرآورده باشد. مي

 گردد. به عنوان صادرات عرضه مي 

 باشد. آنها متكي به توليد و تغيير در موجودي مي  عرضههاي هوايي كه  سوخت �

آنهـا متكـي بـه آمـار      عرضـه كه  زا) هاي غيرانرژي (فرآوردهمالچ، قير و ساير  ، آيزوريسايكل،روغن خام �

 فروش واقعي آنها تعريف شده است.
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  دهد.نشان مي 1382-92 هاي سالهاي نفتي را در  ساير فرآورده عرضه 6-11جدول 

  

  1382- 92 هاي سالهاي نفتي در  . عرضه ساير فرآورده6-11جدول 

  عب در سالواحد: مترمك

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

 پتروشيمي خوراك عرضه
(نفتا+پالتفرميت و  
، بنزن و صنعتي سفيد نفت

 )پروپيلن

  متر مكعب 
 در سال

3031690 3256302 3586084 3145222 2447999 3095818 3044100 2874375 3098120 3638406 3354387 

بشكه  ميليون
 خاممعادل نفت

21/14 16/15 06/15 66/14 35/15 62/15 38/15 90/14 71/15 34/15 5/16 

  50/1 1382- 92رشد متوسط 

 پتروشيمي خوراكعرضه 
مايع+هيدروژن+ (گازپروپان

 )پنتان+گازاتان

  متر مكعب 
 در سال

266108 251223 160889 207302 198829 191420 192041 221394 235595 241882 204906 

ميليون بشكه 
 خاممعادل نفت

12/1 05/1 65/0 73/0 74/0 70/0 66/0 79/0 82/0 35/0 4/0 

  -84/9 1382- 92رشد متوسط 

 هاي هوايي توليد سوخت
  متر مكعب 
 در سال

1095000 1002474 1069450 1314000 1250490 1287898 1528255 1621330 1411898 1442754 1475154 

 ديتغيير در موجو
مترمكعب در 

  سال
              75/35  04/38-  65/27+  96/15-  

 هاي هوايي سوخت عرضه
مترمكعب در 

  سال
1095000 1002474 1069450 1314000 1250490 1287898 1528255 75/1621365  06/1411860  65/1442781  04/1475138  

  هاي هوايي  عرضه سوخت
ميليون بشكه 
معادل نفت 

  خام
49/6  96/5  36/6  82/7  44/7  67/7  11/9  66/9  42/8  61/8  80/8  

  09/3 1382- 92رشد متوسط 

هاي  ساير فرآورده
 غيرانرژي

  متر مكعب
 در سال

4733320 5089230 5534860 6199890 6381295 5613508 7601125 6917845 5897997 7169695 7718156 

ميليون بشكه 
 خاممعادل نفت

97/31 64/36 01/38 79/42 97/43 91/35 41/50 14/45 14/47 95/47 09/52 

  00/5  1382-92رشد متوسط 

  

خصوص  بهو  به دليل توسعه و گسترش صنايع 1382-92 هاي سال، در دهد جدول فوق نشان مي چنانكه

هاي نفت، جهت خوراك صنايع پتروشـيمي افـزايش    هاي مايع پااليشگاه ميزان عرضه فرآورده صنايع پتروشيمي

ها نفت به عنوان خوراك صنايع پتروشيمي با كـاهش مواجـه    محصوالت گازي پااليشگاهيافته و در مقابل عرضه 

زا نيـز افـزايش    هاي غيرانرژي هاي هوايي و ساير فرآورده در دوره مورد نظر عرضه سوختبوده است. همچنين 

 يافته است.

  

  



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 190

 

  هاي اصلي انتقال و توزيع فرآورده •

  هاي نفتي انتقال فرآورده - 

انبارهاي تداركاتي و اقماري كالن شهرها و همچنين از  به ها پااليشگاههاي نهايي از انبارهاي جانبي  انتقال فرآورده

  گيرد. شرح زير صورت ميمجاري توزيع به ه وسايل مختلف حمل با بآنجا 

هـاي نفتـي در مسـيرهاي     ترتيب مشخصات خطوط لوله انتقال فرآورده به  16-6الي  6-13در جداول 

در مقايسه با سـال   1392هاي نفتي در سال  ميزان كاركرد انواع وسائل حمل فرآورده ،سر كشورمختلف در سرا

  نشان داده شده است.  1382-92هاي  سال در و آمار كاركرد و هزينة حمل آنها به تفكيك 1391

  خطوط لوله -1

وخت مورد نياز كشور س ها و خوراك نفت خام پااليشگاه بدون وقفه تامينشركت خطوط لوله و مخابرات جهت 

مـورد   186هـزار كيلـومتر خـط لولـه،      14بـه وسـيله    ،منطقه عملياتي 11از طريق با راهبري  ،1392در سال 

به همراه بـيش   ايستگاه مخابراتي 215 و همچنينهاي تقويت فشار  فشارشكن و ايستگاه يها و ايستگاه تاسيسات

هاي نفتي را  خام و فرآورده انتقال نفت ،است وله كشيده شدهل وطهزار كيلومتر فيبر نوري كه به موازات خط 2از 

نيروگاه بزرگ به خط لوله وصـل هسـتند    17در حال حاضر است.  انجام دادهاز مبادي توليد به مبادي مصرف 

 ميليـون تـن كيلـومتر    57085 حـدود  1392در سال شود.  مي تامينها  كوره آن گاز و نفت كه از اين طريق نفت

 32589هاي نفتي به وسيله خطوط لوله جابجا شد كه از ايـن ميـان    و فرآورده خام  يون ليتر) نفتميل 103942(

هاي نفتي بوده  فرآورده ميليون ليتر) 36177( كيلومتر تن 24496 وخام  نفتميليون ليتر)  67765(  كيلومتر تن

انتقـال   يدرصـد  2/2 دكـاركر ميليـون تـن كيلـومتر) افـزايش      56362( گذشته كه در مجموع نسبت به سال

  دهد. هاي نفتي را نشان مي خام و فرآورده نفت

جابجـايي  در وزنـي  درصـد   61بـيش از   1392سـال  در  دهـد كـه  نشـان مـي  جداول يـاد شـده   آمار 

در كه ميليون تن كيلومتر)  24496معادل ميليون ليتر 36177(انجام شده  هاي نفتي به وسيله خط لوله فرآورده

 32/3و  46/23بـا   بـه ترتيـب  ميليون تن كيلومتر)  23773ميليون ليتر معادل  47392( 1391مقايسه با سال 

 افـزايش توان به  امر را مياين  است. داشتهافزايش تناژ جابجايي از نظر  و كاهش حجمي جابجاييدرصد از نظر 

  به وسيله خط لوله نسبت داد. نسبت به سال قبل ها  متوسط شعاع حمل فرآوردهشديد 

به بعـد در   1382از سال  هاي نفتي فرآورده  كاركرد خطوط لولهدهد كه ميزان  ارقام جداول نشان ميضمناً 

كيلـومتر  - هاي حمل هر تـن  هزينهبوده، ضمن آنكه در نوسان ميليون تن كيلومتر  27721حداكثرتا  21854محدوده 

درصـد   2/21حـدود  ل گذشـته  نيز نسبت بـه سـا   1392سال برابر شده و در  6/3بيش از  ،1382- 92هاي سالدر 

   يافته است.افزايش 
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 پيما هاي جاده نفتكش -2

درصد از كل حمل و  5در كشور حدود  ها آننقل  هاي نفتي، حمل و ي فرآوردهبا توجه به گستردگي و حجم باال

ي پيمانكار حمل با شركت مل 500هزار نفتكش در قالب  13حدود  1392گيرد. در سال  نقل كشور را در بر مي

 اند، داشتهرساني مشاركت  دستگاه در امر سوخت 8500كه به طور ميانگين هر ماه حدود  داد داشتندپخش قرار

هـا و ... فعاليـت    هزار نفتكش هم در بخش آزاد از قبيل كارخانجـات سـيمان، مرغـداري    3ضمن آن كه حدود 

 70تـا   60به طور متوسط ساالنه بين  .شود پرداخت مي ها ها از سوي متقاضيان فرآورده هاي آن كه هزينه داشته

درصـد   23بـيش از   1392در سـال  شود كـه   جا مي پيما جابه نفتي توسط نفتكش جاده هاي ميليارد ليتر فرآورده

ها عمدتاً انبارهـاي   بادي حمل اين نفتكشم هاي نفتي در كشور را تشكيل داده است. ر حمل فرآوردهكل باوزني 

هـاي   مصـرف و جايگـاه  ها را به مراكز  هستند كه فرآورده اقماريتداركاتي و بارهاي يا ان ها پااليشگاهنفت جنب 

 كنند. منتقل ميعرضه 

 9243 (معـادل  ميليـون ليتـر   69172حـدود   ،1392كه در سـال   دهد ياد شده نشان ميول اجدارقام 

در كشور جابجـا شـده كـه    پيما در سطح  هاي جاده نفتكشة هاي نفتي به وسيل انواع فرآورده ميليون تن كيلومتر)

بـه علـت   تناژ جابجـايي  درصد از نظر  4/4و درصد از نظر حجمي  1/4 به ترتيب حدود ،1391مقايسه با سال 

هاي حمـل   نرخ هزينهبر اين اساس ضمن آن كه  .استداشته  افزايششعاع متوسط حمل  قابل مالحظه افزايش

افزايشي نيز  1392در سال ، برابر شده 6حدود  1382-92 در دوره پيما، هاي جاده تن كيلومتر) با نفتكش -(ريال

  . داشته استنسبت به سال قبل  درصد 28/41در حدود 

 پيما هاي جادهگازكش-3

بـراي   گازمـايع  وارداتشديد كاهش هاي كشور و  افزايش توليد گاز مايع در پااليشگاهبا  ههمرا، 1392در سال 

هـاي توزيـع    كه شركت ملي پخش مسئوليت حمل آن را به جايگاه ،نقل و حمل  بخشدر  گاز مايعمصرف  تامين

درصـد   7/26و  4/30 به ترتيب اين فرآوردهجابجايي و شعاع حمل تناژ ميزان عملكرد  ،گازمايع به عهده دارد

نسـبت بـه    1392هاي حمل اين فرآورده در سـال   هزينهنرخ  نتيجهدر  است،يافته  افزايشنسبت به سال قبل 

  .دهد نشان ميدرصد افزايش  37/74گذشته  سال

 آهن دارهاي راه مخزن-4

و يـا  ها و مراكز عمدة صنعتي كشور  كوره را به مقصد نيروگاه به طور معمول سوخت نفتدارهاي راه آهن  مخزن

همانند  1392. در سال نمايند حمل ميها به مبادي صادراتي  در صورت مازاد بر نياز مصرف داخلي، از پااليشگاه

(از كـوره   سـوآپ نفـت  هـا در فصـل سـرد و جـايگزيني آن بـا       گاز نيروگـاه  تامينكمبود  علت  بهاي قبل ه سال
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و  ال و غـرب كشـور از كشـورهاي همسـايه    ي شمها سوخت نيروگاه تامينبراي كشورهاي تركمنستان و عراق) 

حدود  1391با سال  در مقايسهآهن  راه ةحمل به وسيلعملكرد  ،عمليات صادرات اين فرآورده افزايش همچنين

حمـل بـا     هزينه نرخ ضمن آن كهدهد  را نشان مي ا اين وسيلهب حمل تناژ جابجاييشديد  افزايشدرصد  2/18

قابل ذكر است ضمناً  درصد افزايش نسبت به سال قبل روبرو بوده است. 2/47با نيز  1392اين وسيله در سال 

ميـزان   ،سوخت مايع با ناوگان ريلـي در دسـتور كـار بـوده      لبرنامه توسعه حمل و نق هموارهعالوه بر اينكه كه 

كـاركرد  در محـدوده  بـا نوسـاناتي   از اين وسيله حمـل  دهد كه  نشان مي 1382-92 هاي سالحمل در  عملكرد

هـا   فـرآورده و از حداكثر ظرفيت انتقال ها استفاده شده  براي انتقال فرآورده تن كيلومتر 2600تا حداكثر  1500

   نشده است.به طور كامل استفاده مذكور  هاي سالها در  برخي از سالدر  لهبا اين وسي

 ها و شناورهاي استيجاريكشتي-5

توسـط شـركت ملـي    هاي نفتي استيجاري براي حمل فرآورده بر و شناورهاي فرآورده هاكشتيراهبري 

افـت بـه منظـور جابجـايي     فروند كشتي نفتكش و لندينگ كر 11در اين ناوگان د. گير مي صورتنفتكش ايران 

كننـد.   سوخت مايع مورد نياز مناطق ساحلي و جزاير در خليج فارس تردد مي تامينهاي مختلف نفتي و  فرآورده

، بندرماهشهر و بوشـهر از ايـن   هاي نفتي بندرعباس، چابهار جابجايي بخش عمده سوخت مايع بين بنادر و اسكله

  گيرد. ق صورت مييطر

 1392در سـال  بر اسـتيجاري    فرآورده هايو شناور ها كشتي دهد كه ل نشان ميدر جداوعملكرد ارقام 

آنهـا   جابجايي تنـاژ  عملكرداند كه  تن كيلومتر) فرآورده حمل كردهميليون  3586ليتر (معادل   اردميلي 8حدود 

حمـل  زينـه  نـرخ ه رسـد   كه به نظـر مـي  شايان ذكر است  داشته است. كاهش درصد 8/3 نسبت به سال قبل

اسـتيجاري  شـناورهاي  هزينه حمل با نرخ و برابر افزايش  4/4به علت كاهش شعاع حمل هاي استيجاري كشتي

مواجـه بـوده   كـاهش  درصـد   09/33با  دهند، انجام ميرا ها به بنادر و جزاير كوچك  حمل فرآوردهمعموالً كه 

  است.  

 

 



  193 � انرژي عرضه
 

 

  بنديجمع

بـه طـور    6-14 الي 6-12هاي اصلي مندرج در جداول هنتايج حاصل از آمار و اطالعات انتقال و توزيع فرآورد

و در و همچنين كمبود گاز كه افزايش شديد مصرف سوخت مـايع   ها فرآورده عرضه افزايشكلي به علت روند 

بـه   1392ها در سال فرآورده و حمل كلي عمليات انتقالرشد افزايش نمايانگر  داشت، نتيجه حمل آن را در پي

  باشد. از جنبه تناژ جابجايي حمل مي ،1391ت به سال درصد نسب 8/3 ميزان

در را حمـل   وسـايل هـاي نفتـي بـا انـواع      كل و شعاع متوسط حمل انتقال فرآورده ةهزين 6-15جدول 

  دهد.نشان مي 1382-92 هاي سال

بيشترين ميـزان حمـل از نظـر تنـاژ بـه وسـيله        1392در سال  ،دنده نشان ميياد شده ول اجد چنانكه

 23(پيمـا   كـش جـاده   و پـس از آن نفـت   ، بودهدرصد از كل تناژ حمل شده 3/61با سهم  ،وله فرآوردهخطوط ل

در سراسـر  هـاي نفتـي را    انتقـال فـرآورده   ،درصد) 6/6دار ريلي ( درصد) و مخزن 97/8)، حمل دريايي (درصد

را ميزان هزينه صرف شـده  پيما بيشترين  كش جاده نفتبه وسيله حمل كه در اين بين  اند به عهده داشتهكشور 

بـه خـود   درصـد بـراي خـط لولـه      2/21در مقايسه با هاي كل انتقال و توزيع  درصد از هزينه 53/53 با حدود

هـا و   انتقـال فـرآورده   به علت رشد 1392در سال  هاي كل انتقال و توزيع از طرفي هزينهاختصاص داده است. 

نسبت به سـال قبـل   حمل در كليه وسايل انتقال  هاي ينههزنرخ افزايش و همچنين متوسط شعاع حمل افزايش 

   درصد افزايش يافته است. 7/56 حدود

درصد افـزايش   6/10 نسبت به سال قبل 1392شعاع حمل با انواع وسايل حمل در سال  ضمناً متوسط

بـا   ،ش راآهـن بيشـترين پيمـاي    دارهاي راه گذشته مخزن هاي از نظر متوسط پيمايش همچنان مانند ساليافته و 

 752( خطـوط لولـه   پـس از آن  ودر بين وسايل حمل و نقل دارا بـوده  كيلومتر  948حدود متوسط شعاع حمل 

  ند.ا شتهقرار دا  كيلومتر) 603(هاي استيجاري  كشتيو   كيلومتر)
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  1392ترازنامه هيدروكربوري كشور سال  � 194

 

  و  1392در سال  نقل و ل حملواع وسايهاي نفتي با ان . عملكرد حجمي انتقال فرآورده6- 12جدول 

  1391مقايسه آن با سال 

 واحد: ميليون ليتر

 سال                                   

 نوع وسيله حمل
1391 

 سهم

 (درصد)
1392 

 سهم

 (درصد)

 درصد تغييرات

 91به  92

 - 46/23 07/31 36177 06/38 47392 خط لوله

 69/20 56/2 2985 99/1 2480 آهن دارهاي راه مخزن

 11/4 41/59 69172 5/53 66621 پيما نفتكش جاده

 06/4 05/0 55 04/0 53 پيما گازكش جاده

 نفتكش دريايي
 93/0 65/6 7746 18/6 7696 كشتي استيجاري

 38/3 26/0 300 23/0 291 شناور استيجاري

 - 25/6 100 116435 100 124533 جمع

  

  

   1392مل در سال ح وسايلهاي نفتي با انواع  انتقال فرآوردهتناژ . عملكرد 6- 13جدول 

  1391و مقايسه آن با سال 

  واحد: ميليون تن كيلومتر

 سال

 نوع وسيله حمل
1391 

 سهم
1392 

 درصد تغييرات سهم

 (درصد) (درصد) 91به  92

 3/3 29/61 24496 56/61 23773 خط لوله

 2/18 58/6 2631 78/5 2232 آهن دارهاي راه مخزن

 4/4 13/23 9243 98/22 8874 پيما نفتكش جاده

 4/30 03/0 13 03/0 10 پيما گازكش جاده

 نفتكش دريايي
 -6/3 88/8 3550 56/9 3691 كشتي استيجاري

 3/0 09/0 36 09/0 36 شناور استيجاري

 8/3 100 39969 100 38616 جمع
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  1382- 92 هاي سالدر  حملمختلف ل وساي و نرخ هزينه حمل كاركردآمار مربوط به  .6- 14جدول 
  

 سال وسيله حمل

  

 حجم حمل شده كاركرد نرخ متوسط حمل

 ميليون ليتر ميليون تن كيلومتر تن كيلومتر- ريال

 پيما كش جاده نفت

1382 27/136 6527 58610 

1383 29/188 7017 61991 

1384 99/203 7968 65839 

1385 59/214 8854  70183  

1386 225 7772 61299 

1387 270 8195 67981 

1388 356 8552 65519 

1389 378 7877 61968  

1390  513  8112  63687  

1391  3/613  8874  66621  

1392  1/864 9243 69172 

 آهن دار راه مخزن

1382 82/109 2354 3296 

1383 1/113 2149 2992 

1384 24/164 1783 2378 

1385 91/196 2547  3361  

1386 208 2209 2304 

1387 271 2282 2658 

1388 345 1914 2402 

1389 350 1482 2183  

1390  286  1834  2823  

1391  491  2232  2480  

1392  721 2631 2985 

 خط لوله فرآورده

1382 23/35 22882 53619 

1383 14/37 22653 54920 

1384 2/43 23831 55407 

1385 14/49 25194  58273   

1386 31/60 41/25138 56640  

1387 2051/71 27492 54912  

1388 93/77 27721 53931 

1389 83 24011 51331  

1390 8/102  21854 48889  

1391 824/106  23773 47392  

1392 1/129 24496 36177 
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  حملمختلف ل وساي و نرخ هزينه حمل كاركردآمار مربوط به  .6- 14ادامه جدول 
  

 وسيله حمل

  

 سال

  

 نرخ متوسط حمل

 تن كيلومتر - ريال

 كاركرد

 ميليون تن كيلومتر

 حجم حمل شده

 ميليون ليتر

 پيما گازكش جاده

1382  - 179 587 

1383  - 158 481 

1384  - 153 423 

1385  - 141 565  

1386 205 168 457 

1387 333 73 379 

1388 470 40 267 

1389 485 52 216  
1390 409  85  170  
1391 808  10  53  
1392 1/1405 13 55 

 كشتي  استيجاري

1382 47/113 1381 2610 

1383 36/141 1482 2908 

1384  - 1645 3102 

1385  - 2389  3018  

1386 7/221 1905 4219 

1387 168 3742 6600 

1388 221 2670 5990 

1389 163 3485 6703  
1390  171  2870  5064  
1391  119  3691  7696  
1392  9/517 3550 7746 

 شناور استيجاري كوچك

1382  - 20 153 

1383  - 36 219 

1384  - 25 168 

1385  - 27    188  
1386 75/267 61 208 

1387 756 18 162 

1388 817 29 222 

1389 1272 19 185  
1390  1424  20 237  
1391  651  36 291  
1392  4/434 36 300 
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  1390– 92 هاي ل حمل در سالي نفتي با انواع وسايها . هزينه و شعاع متوسط انتقال فرآورده6-15ل جدو
  

 نوع وسيله حمل
  سهم ازكل )ريال(ميليون  هاي حمل هزينه

 )1392-(درصد

 (كيلومتر) متوسط شعاع حمل

1390 1391 1392 1390 1391 1392 

 752 557 497 2/21 3163109 2539527 3/2246568 خط لوله

 948 968 699 71/12 1896450 1095179 707651 آهن دارهاي راه مخزن

 167 167 159 53/53 7986337 5442720 7/4158552 پيما كش جاده نفت

 427 338 502 12/0 18517 8075 3/19641 پيما گازكش جاده

كش  نفت

 دريايي

 603 631 746 32/12 1838422 437929 7/491240 كشتي استيجاري

 146 151 101 1/0 15583 23433 2/27913 شناور استيجاري

 429 388 359 100 14918418 9546863 7690966 جمع

  

  هاي نفتيتوزيع فرآورده - 

هاي عملياتي بـا وسـايل مختلـف حمـل بـه      مناطق و ناحيهتداركاتي، هاي مختلف نفتي از انبارهاي نفت فرآورده

 توزيـع هاي سـوخت در سراسـر كشـور     ي، تعاوني، شركتي و جايگاههاي خصوص مجاري فروش شامل فروشندگي

  نشان داده شده است. 6-16در جدول  هاي نفتيهدتوزيع فرآورشود. وضعيت مجاري مي

  1387- 92ي ها سال درهاي نفتي توزيع فرآوره. وضعيت مجاري 6- 16جدول 

  1392  1391 1390 1389 1388 1387 واحد 

  37  37 37  37 37 37 تعداد مناطق عملياتي

  230  226 228  228 228 228 تعداد ناحيه عملياتي

  93  93 87  82 82 82 تعداد سازيانبارهاي ذخيره

  312/19  715/18 759/18  034/19 992/18 679/20 هزار باب مجاري فروش*

  تك منظوره  CNGبرداري شده  مجاري فروش بهرهشامل  *

نسبت به سال  تعداد انبارهاو مناطق عملياتي تعداد  1392در سال  ،چنانچه از جدول فوق مشهود است

  .افزايش يافته استنفت  نواحي عملياتي و مجاري فروشتعداد  ليكن ،اند نداشته تغيير 1391

ـ     1387-92هاي  مجاري فروش به تفكيك مجاري عرضه در سال ه كه توسط شـركت ملـي پخـش اراي

  آورده شده است. 6-17شده، در جدول شمارة 
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  . مجاري فروش به تفكيك مجاري عرضه در كشور6- 17ول جد
  

  اختصاصي  شركتي  سال
  فروشندگان

  سكودار

  فروشندگان

داخل 

  اطاقك

  فروشندگان

  نفت

  سفيد

  تعاوني

  روستايي
  عشايري

  جايگاه

   سريع

  النصب

  جايگاه

  ساحلي

  واحد

  سوختگيري

  فروشندگي

  محور

  جايگاه

  گاز

CNG* 

  جايگاه

  گاز

LPG 

  **جمع

1387  202  1814  281  221  6061  11056  425      471  128  937  20  20679  

1388  207  1933  250  225  3982  10780  1083  2  4  385  121  1211  19  18991  

1389  203  2063  247  233  4054  10599  1074  13  9  367  153  1661  19  19034  

1390  197  2200  238  243  3865  10950  473  18  8  394  162  1887  11  18759  

1391  190  2341  222  273  4115  10618  471  16  11  287  155  2012  16  18715  

1392  195  2522  199  274  3487  10381  481  16  13  351  245  2181  7  18382  

  CNGهاي  جايگاهتك منظوره و دو منظوره        **جمع بدون  CNGهاي  *جايگاه

  

جايگاه جديد عرضه سوخت در سراسر كشـور احـداث    186، 1392دهد در سال  چنان كه جدول فوق نشان مي

بـا  جايگاه آن متعلق بـه بخـش خصوصـي بـوده اسـت.       181گاه آن توسط شركت ملي پخش و جاي 5شده كه 

بـاب   2181تـك منظـوره و دو منظـوره     CNGي ها مجموع تعداد جايگاه 1392وابق آمار در سال مراجعه به س

در سـال   CNGهاي  جايگاه يك منظوره بوده كه در مقايسه با آمار جايگاه 1321جايگاه دو منظوره و  860شامل 

شود كه تعـداد   جايگاه تك منظوره) مشخص مي 1201جايگاه دو منظوره و  811(شامل  2012به تعداد  1391

  اندازي شده است.  راه 1392جايگاه تك منظوره جديد تا پايان سال  120جايگاه دو منظوره و  49



  199 � انرژي عرضه
 

 

  (سبك) گازطبيعيعرضه . 6- 3

ي گازي و ها پااليشگاهاي از منابع توليد داخلي از كارخانجات گاز و گازمايع، عرضه گازطبيعي در كشور مجموعه

گاز( تاكنون تغييرات در   مخازن ذخيرة ه خط وو احتساب تغييرات در ذخيراردات همراه با و زدايي نمتاسيسات 

باشد. واردات مي )بودگازي گزارش نشده  ذخيرة مخازن برداري از  مخازن گازي كشور به علت عدم شروع بهره

شرقي شمال وشمال مناطق  نيازهاي تامينشمالي تركمنستان و آذربايجان براي  ةگازطبيعي از كشورهاي همساي

گاز و همچنين مسافت زياد منابع و تاسيسات توليـد  مصرف گازرساني و نوسانات فصلي  ةكشور باتوجه به توسع

در گازرسـاني   اقتصادي عمليـات مزيت  عنوان هب، كه اغلب در جنوب كشور قرار دارنداز مناطق مذكور داخلي 

  .گرفته استمورد توجه قرار  گذشتهي ها سال ازگاز مناطق مذكور  تامين

  دهد.نشان مي 1382-92 هاي سالمقدار عرضه گازطبيعي را در  6-18جدول 

  

  1382- 92هاي  سال در. عرضه گاز سبك 6- 18جدول 

  واحد: ميليون مترمكعب در روز تقويمي

  1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 شرح
درصدتغييرات 

 91به  92

رشدمتوسط 

 دوره

  1/5 18/1  91/498 08/493 77/479 39/485 49/469 97/431 32/400 45/377 73/351 41/343 4/304 توليد

 -6/0 45/15  72/14  75/12 36/32 64/24 86/15 31/19 93/16 61/17 17/14 12/16 7/15 واردات

  -  -  - 6/49                      گاز خيره سازيتغيير درمخازن ذ

  -  -  03/0  - 35/0  - 31/0  -3/0  - 15/0  -5/0  -  -  -  -  -  تغيير در ذخيره خط لوله

  8/3 - 19/8  06/464 48/505 82/511 73/509 2/485 78/450 25/417 9/395 09/365 53/359 1/320 عرضه

 ميليون بشكه معادل

 خام نفت
7/719 6/810 7/822 3/888 1/938 3/1016 9/1090 1/1146 8/1150 6/1139 4/1043  19/8 - 8/3  

 

هـاي توسـعه توليـد گـاز و     طـرح بـرداري از  عرضه گازطبيعي با بهره ،شوداهده ميدر جدول فوق مش چنانكه

و پااليشگاه فازهاي  12برداري از فاز  به علت افزايش كم توليد با بهرهنيز  1392سال ي گازي در ها پااليشگاهاحداث 

گازي كمتر از تزريق بـه   و به علت اينكه برداشت از مخازنبت به سال قبل و همچنين افزايش واردات نس 16و  15

  رو بوده است. درصدي روبه 19/8 كاهشيبا روند رشد آنها بوده است، 
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  هاي توزيع گازرسانيانتقال و شبكه

  خطوط لوله انتقال گازطبيعي  -

 6/188شامل گاز شيرين، واردات و گاز ترش شركت انتقال گاز مجموع گاز منتقل شده توسط  1392در سال 

ميليارد مترمكعب گاز  2/16مكعب گار شيرين و رميليارد مت 4/172از اين مقدار حدود كعب بود. ميليارد متر م

از  فشار قويلوله كيلومتر خطوط  6/33913 بيش از گيري ازبا بهرهحجم گاز اين انتقال  ترش بوده است.

اجرا شده، روستايي  هزار كيلومتر شبكه شهري و 252 حدود ،كيلومتر خطوط انتقال گاز احداث شده 7/35392

و شبكه  برداري مركز بهره 36، دستگاه توربوكمپرسور 236ايستگاه و تاسيسات تقويت فشار و  71تعداد كل 

واحد  10الذكر،  فوق هايالزم به توضيح است كه عالوه بر تعداد توربوكمپرسور شود. انجام مي مخابراتي مدرن

خطوط لوله فشار توان انتقال روزانه ر در عسلويه وجود دارد. هاي تقويت فشا توربوكمپرسور مربوط به ايستگاه

واردات و پااليشگاه گازي)  13(از مبادي توليد داخل شيرين ميليون مترمكعب گاز  700بيش از قوي انتقال گاز 

گاز ترش به انتقال  بوده است. و صادراتهاي اقتصادي/ اجتماعي كشور به مبادي مصرف در بخشاز خارج 

هاي فجر جم  گيرد كه بخشي از گاز در طول مسير براي پااليش به پااليشگاه ط لوله پنجم صورت ميوسيله خ

ميليارد متر مكعب) و بخشي ديگر براي تزريق به ميدان نفتي  765/3ميليارد متر مكعب) و بيد بلند ( 226/3(

ن شركت به عنوان پل اچينگ ايپمركز ديسميليارد متر مكعب) تحويل داده شده است.  188/9آغاجاري (

منطقه عملياتي كه كليه  10آوري، فشار افزايي و انتقال گاز در  بين شبكه توليد و توزيع، مسئوليت جمع درارتبا

سامانه ديسپچينگ شركت ملي گاز يكي از عوامل  عهده دارد.دهد به هاي كشور را تحت پوشش قرار مي استان

كنترل و نظارت بيشتر بر  كه اري گازرساني در زمستان است،اضطر مهم در مديريت مصرف و عبور از شرايط

ها در  هاي هر يك از بخش آوري به موقع و به روز داده روند توليد، انتقال و مصرف گاز و نيز هدايت و جمع

  . نمايد مي فراهمنقاط مختلف كشور را به مراكز پردازش اطالعات 

  دهد.نشان مي 1386- 92هاي سال درقوي را  حجم انتقال گاز توسط خطوط لوله فشار 6-19جدول 

  1386- 92هاي سال در. ميزان حجم ساليانه انتقال گاز  بوسيله خطوط لوله فشار قوي 6- 19جدول 

  واحد: ميليارد مترمكعب

  1392  1391  1390 1389 1388 1387 1386 سال
  رشدمتوسط

92-1386 

  1392 رشدساليانه

 نسبت به سال قبل

ن و حجم انتقال گاز شيري

 واردات توسط خطوط لوله
5/133 7/144 7/159 9/167 6/172  408/170  384/172  4/4 44/1  

 توسط حجم انتقال گاز ترش

  خط لوله پنجم سراسري
-  - - - - - 1784/16  - - 

  



  201 � انرژي عرضه
 

 

به  شيرينحجم جابه جايي گاز رشد متوسط ساليانه سال گذشته  هفت درچنانكه از جدول فوق مشهود است، 

نيز  1392درصد افزايش يافته و در سال  4/4 دريجي توليد گاز و توسعه سريع شبكه انتقال گازعلت افزايش ت

  ميليارد متر مكعب افزايش داشته است. 976/1حدود  ،درصد 44/1با افزايش 

  هاي توزيع گاز و گازرساني وضعيت شبكه - 

هاي توزيع گاز و گازرساني ت شبكهدر رابطه با وضعيعملكرد شركت ملي گاز ايران  6-23الي  6-20در جداول 

  نشان داده شده است.1388-92و  1382-92هاي  سال درهاي مختلف  در استان

با توسعة شبكة گازرساني به شهرها و روستاها، تعداد شهرهاي تحت پوشش گازرساني از  1392در سال 

ي كه از نعمت گاز برخوردار افزايش يافته و تعداد روستاهاي 1392شهر در سال  1013به  1391در سال  992

قابـل گازرسـاني   شـهرهاي  تعـداد  از مجموع  1391رسيده است. بدين ترتيب تا پايان سال  15874اند به  بوده

قابـل گازرسـاني    اند و از تعداد كل روسـتاهاي درصد شهرها به شبكه گازرساني متصل شده 6/84كشور حدود 

به شـبكه   1392روستا در سال  1760شهر و  21ن اساس درصد گازرساني شده است. بر اي 6/52حدود  كشور

درصـد و در جمعيـت    74/94ضريب نفوذ گاز در جمعيت شهري به گازرساني اضافه شد و از اين طريق تقريباً 

  درصد رسانده است. 62/85كه در مجموع ضريب نفوذ گاز در كل كشور به  درصد رسيده 38/56روستايي به 

متوسط  با كيلومتر 91465از  ،1382گردد طول شبكه گاز در سال ظه ميول مالحاطور كه در جد همان

 1392در سـال  شبكه گازي شـهري و روسـتايي اجـرا شـده      يلومترك 9/251842 درصد به 7/10 رشد ساالنه

انشـعاب در سـال    4720731. در اين دوره تعداد انشعابات نصب شده خانگي/تجاري و صنعتي از رسيده است

كنندگان گازطبيعي انشعاب رسيده است. تعداد مصرف 9484777به  درصد 2/7 شد ساالنهبا متوسط ر 1382

كننده بوده كه با متوسط رشـد  مصرف 6577631هاي خانگي/تجاري و صنعتي بالغ بر  در بخش 1382در سال 

مار بدين ترتيب بر طبق آ ه است.يافتافزايش  1392كننده در سال مصرف 17511076درصد به  3/10 ساالنه

ميليــون مشــترك  4/17كننــده،  ميليــون مصــرف 5/17در مجمــوع از بــيش از  1392شــده در ســال  ارايــه

انـد،   نيروگاه از گاز طبيعي استفاده كـرده  70هزار واحد صنعتي كوچك و عمده شامل  802/61خانگي/تجاري و 

 2د صنعتي كوچك (هزار واح 790/5ميليون مشترك جديد شامل  35/1حدود  1392به عبارت ديگر در سال 

نيروگاه جديد نيز در اين مجموعه گازرساني شده است) به مشتركان استفاده از گاز طبيعي در كشور اضافه شده 

  است.

شـود   چنين نتيجه مـي  6-23الي  6-20جداول هاي گازرساني در  و تحليل شاخص  از تجزيهطور كلي  به

كننـدگان در دوره پـنج سـاله          ده و تعـداد مصـرف  كه افزايش رشد متوسط ساليانه تعداد انشـعابات نصـب شـ   

، 1388درصد بوده كه نمايانگر اين است كه بـراي هـر انشـعاب در سـال      57/9و  01/6به ترتيب  92-1388
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كننده براي هر انشـعاب   مصرف 84/1به  1392كننده وجود داشته، در حالي كه اين رقم در سال  مصرف 61/1

به تعداد بيشتري مصرف كننده تخصص يافتـه   1392ديگر هر انشعاب در سال  افزايش يافته است. به عبارت

 هـاي  سـال گير تعداد ساخت واحدهاي مسكوني/تجاري بزرگ به صورت بـرج را در   كه توسعه و گسترش چشم

دهد. از سوي ديگر رشد متوسط ساليانه تعداد كل واحدهاي تحـت پوشـش گـاز در دوره پـنج      مذكور نشان مي

درصد)  57/9كنندگان ( درصد بوده كه كمتر از رشد متوسط ساليانه تعداد مصرف 84/7حدود  1388-92ساله

كننده تحت پوشش گازرساني براي هر  مصرف 73/1باشد، كه اين موضوع نيز نمايانگر  ياد شده مي هاي سالدر 

دداً تاييـد  واحد است كه در نتيجه به نحوي ديگر توسعه و گسترش واحـدهاي مسـكوني/تجاري بـزرگ را مجـ    

  نمايد. مي



 

 

 

  واحدهاي اجرايي شركت ملي گاز ايرانعملكرد اي  جدول مقايسه .6- 20 جدول 

  

 سال

 1382- 1392هاي  تا پايان هر سال در سالعملكرد كل كشور  1382- 92 هاي سالعملكرد 

  شبكهطول 

 كيلومتر

  انشعاب

 *تعداد

  كننده مصرف

 **تعداد

  شبكهطول 

 كيلومتر

  تعداد شهرهاي تعداد مصرف كنندگان شدهتعداد انشعاب نصب 

 صنعتي/تجاري/خانگي صنعتي/خانگي/تجاري  گاز كننده مصرف

1382  12321  543629  886701  91465  4720731  6306439  265928  5264    

1383  13182  515708  904577  104541  5240497  7151301  323655  7305    

1384  13655 464914 919805 118191 5706606   8404456  -  -   

1385  3/12894 465291 896317 3/131085 6170548   9292175  -  -   

1386  5/15699 412258 882912 8/146784 6586460  9665199  501012  18225   

1387  5/13305 417530 911456 3/160090 7001815  10497120  572220  22119   

1388  5/12366 510676 973607 8/172456 7510540  11472573  650498  27829  850  

1389 5/16928 496315 1132389 3/189385 8017423 12544654 736570 38412  922 

1390 23176 548769 1398446 3/212561 8729783 13808562 829764 48430 964 

1391# 4/19721 459992 1418386 3/235528 9066643 15178086 921980 55666 992 

1392  4/15302 454383 1371900 9/251842 9484777 16443583 1005691 61802 1013 

  هاي مختلف مصرف (خانگي، تجاري، صنعتي و ... ) * تعداد انشعاب عبارت است از تعداد علمك نصب شده براي مشتركان گاز در بخش

  دهد.كنندگان را نشان مي راسر كشور تعداد كل مصرفهاي مختلف مصرف در س ** جمع كل تعداد مصرف كنندگان به ازاي هر انشعاب نصب شده در بخش

  .شده است ارايه 6-27الي  6-25شركت ملي گاز در اين جدول و جداول  1391بر اساس گزارش سال  1391كليه ارقام براي سال  #
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  گازطبيعي تا پايان سال  تجاري و صنعتي  ،خانگيكنندگان  . تعداد مصرف6- 21جدول 

  

  1392  1391  1390 1389 1388 استان

 1231826 1150588 1078562  985234 909407 آذربايجان شرقي

 671127 621917 572003 518457 471501 آذريجان غربي

 348442 307866 279022 255259 230066 اردبيل

 1502785  1408137 1269142 1221034 1145770 اصفهان

 87233 74782 65204 48867 33496 ايالم

 74166 49549 32344 21945 12970 بوشهر

 3117482 2863020 2592468 2389571 2243783 تهران

 252157 235720 216768 195594 180486 چهارمحال و بختياري

 147859 123313 102814 80936 50971 خراسان جنوبي  

 1726455 1616658 1464117  1319095 1209097 خراسان رضوي

 213189 191737 172676  154771 139180 خراسان شمالي

 758518 700123 630131 544196 481391 خوزستان

 239032 216850 192060 169263 151501 زنجان

 238026 219902 200263 172425 160851 سمنان

 5197 3408 1680 375 0 سيستان و بلوچستان

 1040340 958950 882319 794268 712360 فارس

 320670 296224 268508 240066 215991 قزوين

 322005 300374 276784 258490 242756 قم

 380967 347309 303693 255618 216837 كردستان

 436053 412211 366114 327224 294901 كرمان

 421492 387320 359417 323615 295295 كرمانشاه

 123915 111770 98937 85690 84326 كهگيلويه و بويراحمد

 438452 403597 362691 322668 291710 گلستان

 734671 679592 620567 560744 510275 گيالن

 383799 352900 320726 286993 262389 لرستان

 1022792 939828 876877 807846 716624 مازندران

 458059 426325 388256 349068 315090 مركزي

 3206 4701 4177 3750 -  هرمزگان

 490150 455645 413317 379125 347955 همدان

 321011 295416 275119 247449 223921 يزد

                                                                            17511076 16155732 14686756 13319636 12150900 جمع

  69/8  7/9  26/10 62/9 6/9 رشد نسبت به سال قبل (%)

  57/9  1388-92رشد متوسط دوره 
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 سال تا پايان در بخش خانگي/ تجاري و صنعتي گذاري و تعداد انشعابات نصب شده .  شبكه6-  22 جدول
  

 استان

1388 1389 1390  1391  1392  

گذاري  شبكه

 كيلومتر

  تعداد انشعابات 

 نصب شده

  گذاري  شبكه

 كيلومتر

انشعابات تعداد

 نصب شده

  گذاري شبكه

 كيلومتر

انشعابات تعداد

 نصب شده

  گذاري شبكه

 كيلومتر

انشعابات تعداد

 نصب شده

  گذاري شبكه

 كيلومتر

انشعابات تعداد

 نصب شده

  557157  2/15279 541911 3/14244 517892 7/12971 501062 3/12196 486413 6/11364 آذربايجان شرقي

  316667  8/7352 301837 6/7013 285382 3/6464 269252 5/5874 253080 5/5526 آذريجان غربي

  177219  2/5673 165669 9/5216 153662 8/4358 145512 3/3902 135204 4/3576 اردبيل

  973796  5/24196 972770 4/22263 1039852 22054 845115 7/19044 812865 4/17601 اصفهان

  64225  2/2035 54879 9/1758  47244  5/1618 35235 8/1037 28616 4/676 ايالم

  97187  5/3488 74291 1/2911  57297  9/2297 40888 1564 24811 5/1242 بوشهر

  1442816  3/24504 1424345 24012  1419808  7/23635 1346163 9/22389 1319222 21569 تهران

  159417  4637 154904 6/4522 148187 1/4304 137302 5/3937 126291 9/3617 چهارمحال و بختياري

  74156  8/2677 64549 2267 53258 7/1675 49164 4/1436 33148 1179 خراسان جنوبي

  759011  6/22429 718685 20930 670035 7/16418 609913 8/13397 567152 4/11877 خراسان رضوي

  116238  1/4019 111929 6/3504 103648 4/3053 94457 5/2509 84419 4/2348  خراسان شمالي

  555791  2/12856 521092 2/12368 493995 9/11562 445954 10212 398199 5/8692 خوزستان

  134215  8/4066 126234 7/3797 116121 3361 106171 1/2567 98396 4/2276 زنجان

  126151  1/3778 121239 9/3647 115344 2/3475 94637 3/3095 90984 6/2898 سمنان

  6106  1/748 5324 3/708 3812 7/549 2256 8/230 0 1/120 سيستان و بلوچستان

  603802  8/16333 573291 1/15234 544114 9/14346 516151 1/12850 470170 1/12069 فارس

  162235  3/4838 153833 8/4448 148084 4/4194 139243 2/3735 128309 7/3337 قزوين

  156836  4/3015 154414 7/2877 151093 4/2744 146059 8/2517 142598 2348 قم

  212147  4/6945 201580 9/6244 180318 3/5426 159791 4451 136498 1/3485 كردستان

  276461  8/10418 252383 9632 237235 1/8748 221346 7/7570 194935 6828 كرمان

  200140  5/5281 189292 6/4894 184591 8/4505 173997 1/4042 164474 1/3689 كرمانشاه

  88077  3/2833 82259 4/2665 77381 4/2424 69198 2118 61858 1964 كهكيلويه و بويراحمد

  246759  3/7221 233041 3/6807 219375 7/6204 206082 1/5634 192430 5/5142 گلستان

  422923  14462 395231 13328 371224 6/12128 350748 4/11030 325114 10060 گيالن

  192992  4564 182819 2/4152 166855 1/3777 154431 2/3218 144394 2871 لرستان

  633320  15688 593518 2/14939 566361 6/13853 539993 5/12614 509489 11992 زندرانما

  254127  9/8283 242177 2/7577 225560 3/6896 206031 3/5810 199061 8/5235 مركزي

  4429  9/333 2220 3/141 1890 60 1889 2/56 743 1/85  هرمزگان

  288892  5/7803 278087 2/7587 265600 2/7121 256515 8/6462 240419 9/5932 همدان

  181485  4/6077 172840 8/5831 164565 9/5525 152868 3/4701 141248 2/4279 يزد

  9484777  9/251842 9066643 3/235528 8729783 3/215759 8017423 6/190208 7510540 6/173886 جمع

  89/4  21/7  57/3  86/8 9/8 4/13 8/6 4/9 27/7 66/8 قبل (%) رشدنسبت به سال

  01/6  1388-92 1دوره رشدمتوسط

                                                      
�� �� ��� 	
� ������ ����� ��� .��� 
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  و تعداد شهرهاي گازرساني شده تا پايان سالكل واحدهاي تحت پوشش . تعداد 6-23دول ج

  

 

 استان

 

1388 1389 1390  1391  1392  

  تعداد 

 واحدها

  تعداد 

 واحدها

  تعداد 

 واحدها

  تعداد 

 واحدها

  تعداد 

 واحدها

  تعداد

 شهرها

 59  1378068 1296421 1191234 1044316 979317 آذربايجان شرقي

 34  745623 699714 651967 600290 555624 آذريجان غربي

 26  284551 264490 252016 245469 219529 اردبيل

 103  1806547 1757203 1654726 1491657 1386985 اصفهان

 15  87282 75121 65227 47998 30751 ايالم

 30  76071 54199 33195 23435 14467 بوشهر

 60  5668151 5381080 5177034 4779968 4562350 تهران

 36  245509 231573 211278 188408 173568 چهارمحال و بختياري

 14  142090 99740 103473 85843 56125 خراسان جنوبي

 69  1883275 1728292 1611611 1489506 1384757 خراسان رضوي

 17  220943 201079 183262 150607 139053  خراسان شمالي

 72  925370 848464 782403 687758 617777 خوزستان

 19  283623 254194 224342 196499 175993 زنجان

 19  268737 251101 230129 194265 187781 سمنان

 1  5195 3514 1684 375  سيستان و بلوچستان

 77  1106221 1041248 976570 874841 768039 فارس

 22  377307 346623 317333 290468 267770 قزوين

 6  315930 311811 308819 278655 277143 قم

 27  404507 372780 330405 283694 245855 كردستان

 37  389433 381262 407098 365874 328771 كرمان

 23  422194 389298 360527 319605 298713 كرمانشاه

 14  138952 128511 117497 101658 92253 كهكيلويه و بويراحمد

 29  456151 422073 382882 344963 312880 گلستان

 49  763866 714663 655367 599675 552313 گيالن

 20  383388 353342 321810 290010 266708 لرستان

 49  1170672 1082501 1013627 940006 836723 مازندران

 35  410768 402646 321090 322204 315647 مركزي

 6  3654 7207 6688 1116 0  رمزگانه

 29  540163 503438 471137 435330 398931 همدان

 16  349516 316101 310194 291077 269473 يزد

 1013  21253757 19920319 18674625 16965570 15715296 جمع

  4/2  98/6  37/6 1/10 8 2/9 قبل(%) سال به رشدنسبت

  84/7  1388-92رشد متوسط دوره 

  1013  992  964  922  850  د شهرهاتعدا

  4/2  9/2  55/4  47/8    نسبت به سال قبلتعداد شهرها رشد 
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   ∗عرضه انرژي الكتريكي. 4-6

هاي  ي حرارتي، برق حاصل از انرژيها نيروگاهتوليد برق در ة مجموععبارت از عرضه انرژي الكتريكي در كشور 

درحـال   ،هـاي تجديدپـذير  از انـرژي  كشور . توليد برقباشد مي تجديدپذير و واردات برق از كشورهاي همسايه

درصـد،   86/23بـا سـهمي حـدود    اتمـي  و نيروگـاه  درصـد   75آبي با سهمي حـدود    برق هاي نيروگاه ازحاضر 

غيرمستقيم (سيستم حرارتـي   ،طريق تبديل مستقيم (فتوولتاييك)درصد و مابقي از  1/1 هاي بادي حدود نيروگاه

   .باشد مي توده زيست و خورشيدي)

  باشد:شرح زير ميه بتوليد نيروي برق ي مختلف ها بخشالكتريكي از  انرژيوضعيت عرضه 

  حرارتي يها نيروگاهعرضه برق از  - 

هاي فسـيلي   باشند كه از سوختي بخاري، گازي، سيكل تركيبي و ديزلي ميها نيروگاهي حرارتي شامل ها نيروگاه

 6-24در جـدول   1382-92 هـاي  سـال در هاي حرارتي  توليدي نيروگاهرق ب .نمايندبراي توليد برق استفاده مي

  نشان داده شده است.

 توليد به علت افزايشي حرارتي ها نيروگاهانرژي الكتريكي بوسيله  عرضهدهد كه نشان مي 6-24جدول 

 1382-92 هـاي  سـال  در يدرصـد  5/5از رونـد رشـد متوسـط افزايشـي     و سيكل تركيبـي   گازيهاي  نيروگاه

  است. شتهدرصدي دا 6/1 يافزايش بت به سال قبل نيز روند رشدنس 1392برخوردار بوده و در سال 

  

   1382- 92ي ها سال دري حرارتي ها نيروگاه وسيلههعرضه انرژي الكتريكي ب. 6- 24جدول 

  گاوات ساعتگيواحد: 

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

 91به  92

رشد 

طول 

 دوره

 23/0 -05/2 89664 91788  95901 94073 95771 97201 94229 92481 93383 87670 87670 نيروگاه بخاري

 - 7/1 66039 67364 58716 58400 53846 54911 37605 41235  68323 65276 54792 گازي نيروگاه 
83/10 

 5/8 87135 80534 72749 70658 64142 57015 53796 40343    تركيبي  سيكل  نيروگاه

 -14/13 9/7 71 66 62 128 124 204 226 232 212 252 290 نيروگاه ديزلي

 5/5 6/1 242909 239752 227428 223259 213883 209331 185856 174291 161918 153198 142753 عرضه

بشكه  عرضه ميليون

 خام نفت معادل
84 90 95 5/102 109 123 126 3/131 7/133 97/140 83/142 6/1 5/5 

  

  

                                                      
 در سايت توانير گزارش شده است.) 1393 (شهريورگزارش تفضيلي وزارت نيرو آخرين  ها براساسآمار و اطالعات مربوط به نيروگاه ∗
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به كشور داخل شبكة برق از طريق اتصال با هفت كشور همسايه كه داراي مرزخاكي است ايران در حال حاضر 

عراق، تركيـه،   كشور  چهاراتصال برق ميان  .ارتباط الكتريكي دارد ،جوارشبكه سراسري برخي از كشورهاي هم

شده و در خصوص دو كشور  پاكستان و افغانستان در سطح خطوط فـوق توزيـع    آذربايجان و  ارمنستان محقق

در فصولي كه كشور به بـرق بيشـتري نيـاز دارد از كشـورهاي     بدين ترتيب كيلووات ارتباط برقرار است.  132

سال  پنجشود كه مقدار كل آن در  تركمنستان و ارمنستان و به مقدار كمتر از آذربايجان و نخجوان برق وارد مي

در نمـودار   1382-92ي ها سال روند واردات برق در ميليارد كيلووات ساعت بوده است. 9/3تا  2اخير در حد 

  نشان داده شده است. 1-6
  

   
  1393 آمار تفضيلي صنعت برق در سال سايت توانير: ماخذ

  

ه با توجـه بـه   واردات برق از كشورهاي همساي 1382-92 دوره در ،از نمودار فوق مشهود است چنانكه

ولـي بـه   همـراه بـوده    يبـا نوسـانات   ،ي جديد و شرايط مصرف برق در كشورها نيروگاهبرداري از احداث و بهره

نسـبت   نيز 1392در سال  و افزايش يافته 1382-92 دورهدرصد در  6/9 با رشد متوسطبرق  واردات هرحال،

است كـه واردات از كشـور ارمنسـتان بـه      شايان ذكردهد. نشان مي كاهشدرصد  6/4 به سال قبل در حدود

  شود. گاز با برق انجام مي(تهاتر) صورت تبادل 

بر اساس آمـار و   ،1392ميليون كيلووات ساعت واردات برق در سال  3707 از سهم كشورهاي همجوار

برق  اتمقدار واردبيشترين دهد  نشان ميكه  بوده 6-2اطالعات تفضيلي وزارت نيرو به شرح مندرج در نمودار 

 1382-92هاي  . واردات برق از كشورهاي همجوار در سال6-1نمودار 
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ـ  درصـد  75/29و پس از آن ارمنستان با سهم  درصد 33/68 با سهمكشور تركمنستان  را به كشور عهـده    هب

  .ندا داشته

   
  1393: سايت توانير آمار تفضيلي صنعت برق در سال ماخذ                 

  صادرات برق  - 

و زمستان كه كشور با اوج مصرف برق  برق مازاد توليدي كشور در برخي از ايام سال بخصوص در فصول پاييز

ارمنسـتان و   ،پاكستان و به مقدار كمـي نيـز بـه نخجـوان     ،افغانستان عراق، تركيه،باشد به كشورهاي روبرو نمي

ميليارد كيلـووات سـاعت بـوده     6/11 تا 6سال اخير در حدود پنج گردد كه مقدار آن در  تركمنستان صادر مي

  است.

  نشان داده شده است. 6-3در نمودار  1382-92ي ها سال روند صادرات برق در

صادركنندة برق بوده و صادرات در ايـن   1382-92 دوره درمشهود است، كشور  6-3چنانكه از نمودار 

درصد افزايش داشـته   34/5يافته كه نسبت به سال قبل نيز درصد افزايش  8/28 متوسط رشد ساليانه دوره با

    است.

نشـان   6-4ميليون كيلووات ساعت صادرات برق كشور در نمـودار   11586سهم كشورهاي همجوار از 

ورهاي عراق و تركيـه  كه از نمودار فوق مشهود است، بيشترين صادرات برق ايران به كش داده شده است. چنان

 بوده است. 1392در سال از كل صادرات درصد  67/20و  6/67به ترتيب با 

از صادرات برق در هر سال بيشتر باشد، در اين صورت تفاضل  سازد كه چنانچه وارداتخاطر نشان مي

  شود.عنوان عرضه حامل انرژي برق در كشور در نظر گرفته مي بين واردات و صادرات به

 1392. سهم كشورهاي همجوار از واردات برق به كشور در سال 6-2نمودار 
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  دهد.نشان مي 1382-92دوره  درتفاضل واردات و صادرات برق را  6-25جدول 

  

   
  1393آمار تفضيلي صنعت برق در سال  سايت توانير: ماخذ

  

   
  1393: سايت توانير آمار تفضيلي صنعت برق در سال ماخذ                        

  

  

 1382- 92هاي . صادرات برق به كشورهاي همجوار در سال6-3نمودار 

 1392ايران در سال . سهم كشورهاي همجوار از صادرات برق 6-4نمودار 



  211 � انرژي عرضه
 

 

  انرژي الكتريكي واردات . عرضه حامل انرژي مربوط به6- 25جدول 

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

 3707 3897 3656 3015 2068 1684 1842 2541 2084 2170 1489 واردات  

 11586 11029 8668 6707 6152 3875 2520 2775 2759 1837 919 صادرات

 -7879 -7132 -5012 -3692 -4084 -2191 -678 -233 -676 333 570 تفاضل

 - 6/4 - 2/4 - 9/2 - 2/2 - 4/2 - 3/1 - 4/0 -14/0 - 4/0 2/0 3/0 خام نفت ميليون بشكه معادل

برق بـه كشـورهاي    ةصادركنند ،1382-92ي دوره ها سال كه كشور در اغلب دهدجدول فوق نشان مي

لذا تجارت برق در اغلـب  واردات بيش از صادرات بوده است  1383و  1382ي ها سال فقط درو همسايه بوده 

مقـدار تفاضـل را    1382-83 دورهتـوان در  مـي  تنهـا  براين اسـاس هاي دوره فوق الذكر مثبت بوده است.  سال

  محسوب نمود. برق در كشورحامل انرژي  عرضهان عنو هب
  

  هاي تجديدپذير انرژي

محدوديت منابع فسيلي، رشد باالي مصرف ساالنه انرژي در كشور، عدم كارايي فني و اقتصادي مصرف انرژي 

 طيمحي ها و مشكالت فزاينده زيست اي در آن در فرآيندهاي توليد و مصرف و هدر رفتن ميزان قابل مالحظه

بخشي به منابع انرژي، توسعه پايدار  را در راستاي تنوعدر كشور هاي نو  ضرورت استفاده از انرژي آن،ي از ناش

ذيربط  كشور گرمايي و ... مورد توجه مسئوالن و ايجاد امنيت انرژي پاك و تجديدپذير نظير خورشيد، باد، زمين

انرژي كل كشور از  تاميندرصد از 10 ،كشور انداز بيست ساله در سند چشم به طوري كهداده در انرژي قرار 

 ،1393در اين راستا مطابق اليحه بودجه سال هاي پاك تجديدپذير در نظر گرفته شده است.  طريق انرژي

هاي باد و خورشيد را در دستور كار  مگاوات برق از طريق انرژي 600برنامه توليد  موظف شده كه وزارت نيرو

هايي توسط وزارت نيرو از چندين سال  داشتن منابع فسيلي فراوان در كشور، تالش با وجود كلي طورقرار دهد. ب

مگاوات  221دستيابي به  ،1392نتايج آن تا پايان سال آغاز شده كه  هاي نو در جهت استفاده از انرژي پيش

  . ظرفيت نيروگاهي را به همراه داشته است

 1392تا پايان سال هاي نو گزارش شده  سازمان انرژي كه توسطهاي تجديدپذير را  ظرفيت پروژه 6-26جدول 

  دهد. نشان مي
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  1392تا پايان اسفند سال به تفكيك نوع نيروگاه هاي تجديدپذير  . ظرفيت نيروگاه6-26جدول 

  توضيحات  ظرفيت (مگاوات)  نوع نيروگاه

    72/110 بادي
    105/32  خورشيدي
    8/18  توده  زيست
  و نيرو) آب آخرين اعالم شركت (مطابق  59  آبي برق

    625/220  جمع كل ظرفيت
  

هاي  هاي تجديدپذير در كشور توسط سازمان انرژي در مورد استفاده از انرژي 1392اقداماتي كه تا پايان سال 

  شده است. ارايهنو ايران و بخش خصوصي به عمل آمده به طور خالصه به شرح زير 

  خورشيدي انرژي - 

درصد از كل مساحت كشور را  21انسيل توليد انرژي خورشيدي در مناطق بياباني كه تقريباً ايران از نظر پت

تا  1900اي است. متوسط انرژي تابشي خورشيد در نقاط مختلف ايران حدود  شود داراي جايگاه ويژه شامل مي

در سال تخمين زده ساعت در هر كيلومتر مربع ت تراوا 2/2تا  9/1كيلووات ساعت بر متر مربع معادل  2200

توان  هاي انرژي خورشيدي اعم از فتوولتاييك و حرارتي در اين مناطق مي شده است. از اين رو با نصب سيستم

برابر برق توليد شده  313تا  271د تراوات ساعت برق توليد كرد كه حدو 82000و حداكثر  71000حداقل 

  .باشد مي ،تراوات ساعت 262 معادل ،1392در سال 

آب گرم، گرما و حتي سرمايش منازل مسـكوني و مراكـز    برق، تامينهاي انرژي خورشيدي براي  نهساما

هاي خورشيدي به دو بخش نيروگاهي و كاربردهاي غيرنيروگـاهي   روند. فناوري سامانه تجاري صنعتي به كار مي

  :شوند تقسيم مي
o هاي خورشيدي نيروگاهي سامانه  

  )يكفتوولتاي( برق  به خورشيدي انرژي مستقيم تبديل •

را بـه بـرق   ي، انرژي خورشـيد  يهاي متحرك و شيميا گيري از مكانيسم يك مستقيماً و بدون بهرهيسيستم فتوولتا

رساني به مناطق محروم و دورافتاده كشور به دليل گستردگي و شرايط خـاص   ي كه برقيكند. از آنجا تبديل مي

يك در ايران مشتمل بـر  يهاي فتوولتا همترين كاربرد فعلي سيستمجغرافيائي همواره با دشواري روبرو بوده لذا م

بـرق توليـدي را از خـارج از شـبكه      ،هاي فتوولتائيك باشد. اغلب نيروگاه عرضه برق به روستاهاي دورافتاده مي

انـد،   هاي گذشته احداث شده يك نيز در ساليفتوولتا  اما تعدادي نيروگاه ،نمايند مي تامين هاسراسري براي روستا

 شـده  گـزارش  6-27كنند كه روند توليد آنهـا در جـدول    كه برق توليدي را به شبكه برق سراسري تزريق مي

  .است 



  213 � انرژي عرضه
 

 

  1382- 92ي ها سالدر  فتوولتاييك يها نيروگاهبرق از  عرضه. 6- 27جدول 

  ساعت ارقام: كيلووات                                                                          

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

 * - 21000 18000 21000 21000 24000 20000 25000 83300 63450معلمان سمنان   سركوير

 34226 27000 30000 32000 31000 35000 32000 42000 **10000 45000 45000 طالقان

 19000 15000 17000 18000 8900 10800 دربيد يزد
15000 **

   

 (خارج از شبكه)
17000 - - * 

 25000 55000 24000 27656 5000        خورشيدي تبريز

 59226 82000 75000 94656 72000 75000 71000 79000 53000 137200 119250 جمع

  ميليون بشكه

 خاممعادل نفت 
00007/0 000081/0 000031/0 000046/0 000042/0 000044/0 000042/0 000056/0 000044/0 000048/0 000035/0 

  - 8/6 1382-92رشدمتوسط

  خارج شد. هاي فتوولتاييك مربوطه از مدار توليد نيروگاه *

  به دليل آزمايش و تعمير، مقداري از برق توليدي ثبت نگرديده است.كاهش  **

  برق بوده است.ميزان توليد در نيروگاه دربيد يزد، خارج از شبكه سراسري  1388در سال 

ـ  1391وزارت نيرو و در سـال   1390طبق ترازنامه انرژي سال  1389: اطالعات توليد برق تا سال ماخذ  1392و در سـال   تـوانير گـزارش   ر اسـاس ب

  باشد. ميگزارش سانا 
  

متوسط با رشد  ها نيروگاهبرق از اين  عرضه 1382-92دوره  دركلي طور هب هدهد كجدول فوق نشان مي

معلمان  ركويرسرساني به روستاهاي  به علت برقنيز  1392در سال  وروبرو بوده  يدرصد 8/6اليانه سكاهشي 

 6/27 ،نسـبت بـه سـال قبـل    هاي فتوولتاييك مربوطه از مدار توليـد   سمنان و دربيد يزد و خارج شدن نيروگاه

  است.داشته كاهش درصد 

هاي تجديدپذير در دست انجام است كه  اده از انرژياي كشور براي استف هاي برق منطقه هايي در شركت برنامه

  توان به موارد زير اشاره نمود: از جمله مي

خانوار است و همچنان  20ها باالي  گذر هرمزگان كه تعدادي از آن روستاي سخت 130برق  تامين •

برق  ،هاي خورشيدي و انرژي باد هاي نو همچون پنل از طريق انرژي قرار است كه بدون برق هستند

 گردد. تامينها  آن

هاي اداري، مسكوني و تجاري استان خراسان نيز از  هاي كوچك خورشيدي در ساختمان احداث نيروگاه •

 اي خراسان است. هاي شركت برق منطقه برنامه

مدرسه در سطح استان كه شرايط فني الزم را  15شركت توزيع نيروي برق استان كردستان تجهيز  •

قسمتي از  ،بيني شده برق خورشيدي در دست اقدام دارد و بر طبق برنامه پيشهاي  دارند به نيروگاه

 خواهد شد.  تامينكيلووات براي هر مدرسه از اين طريق  5برق مدارس يعني حدود 
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هاي  برداري از انرژي هاي نوين بهره شركت توزيع برق شهرستان اصفهان با اعالم طرح استفاده از روش •

از سال  ،درصدي به متقاضيان 50تسهيالت بالعوض  ارايهبا  ،تم فتوولتاييكتجديدپذير به وسيله سيس

 اين استان نصب كرده است. را در مسجد و مدرسه 40تجهيزات انرژي پاك در  1392

  
o هاي حرارتي خورشيدي (نيروگاه به برق يمستقيم انرژي خورشيدتبديل غير(   

شود. سپس از طريق يك سيكل  ارتي تبديل ميدر روش غيرمستقيم ابتدا انرژي خورشيدي به انرژي حر

بـرق   "سيستم حرارتي خورشـيدي "گردد كه به آن  ترموديناميكي، انرژي حرارتي به انرژي الكتريكي تبديل مي

 .باشـد  برداري مي حرارتي در يزد در دست بهره -رشيدي مگاواتي خو 484در كشور يك نيروگاه شود.  گفته مي

مگاوات برق خورشـيدي را دارا   17وره خورشيدي و حرارتي است كه توان توليد اين نيروگاه به صورت دو منظ

بـرداري   كيلوواتي ساخته شده و بـه بهـره   20هاي كوچك  نيروگاهنيز هاي كشور  تعدادي از دانشگاهباشد. در  مي

ايـان  متـري ايـن نيروگـاه بـه پ     100اند. در نيروگاه خورشيدي شيراز هم طراحي كلكتورهاي خورشيدي  رسيده

امكان  ،برداري از آن منابع مالي است و در صورت تكميل و بهره تامينرسيده است. ساخت اين نيروگاه در گرو 

  كيلووات ساعت برق خورشيدي از اين نيروگاه فراهم خواهد شد. 500توليد 
o (انرژي حرارتي خورشيدي) غير نيروگاهيخورشيدي  سامانه  

هـا و   از طريـق نصـب آبگـرمكن   ها  م در منازل مسكوني و حمامدر كشور براي توليد آب گر اين سامانه

ـ اب ،هـاي پـيش   . در اين ارتباط در سـال هاي خورشيدي در شهرها و روستاها كاربرد عملي داشته است حمام دا ت

در سازمان ها و اي در اين مورد  سازي مصرف سوخت كشور و وزارت نيرو اقدامات گسترده توسط شركت بهينه

 حرارتـي  انـرژي  ،هـاي خورشـيدي   هـا و حمـام   نصـب آبگـرمكن  صورت گرفـت. در  تجاري سيسات مختلف أت

ـ رسـيد جـايگزين خواه   كوره را كه قبالً در اين وسايل به مصرف مي سفيد و نفت هاي نفت خورشيدي، سوخت د ن

  كرد.

و سيسـات تجـاري   أسازمان ها و تدر هاي خورشيدي نصب شده ها و حمامتعداد آبگرمكن 6-28جدول 

هاي نفتي جايگزين شده از طريق اين سامانه خورشيدي را به تفكيك از ابتـداي ايـن فعاليـت تـا      هدل فرآورمعاد

  دهد. نشان مي 1392پايان سال 
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و ها و تاسيسات تجاري  در سازمانهاي خورشيدي نصب شده  ها و حمام آبگرمكن. تعداد 6- 28جدول 

   1392ي آغاز اين فعاليت تا پايان سال هاي نفتي جايگزين شده از ابتدا معادل فرآورده
 جمع كل  1392  1391  1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

ي
يد

رش
خو

ن 
مك

گر
آب

 

 19411 19  -  61 907 1570 1924 1500 2200 1000 2100 4900 نفت) (وزارتشده تعدادنصب

وزارت نصب شده (تعداد 

 )نيرو
- - - - - - - - - -  - 1041 

جويي  سفيد صرفه فتن

 شده(هزارليتر)
2/2832 8/1213 578 6/1271 867 072/1112 46/907 25/524 26/35  -  98/10 3/11821 

سفيد تجمعي  نفت

 (هزارليتر)
1/4699 9/5912 9/6490 2/8364 2/9231 31/10343 77/11250 16/11775 3/11810  3/11810  3/11821 - 

سفيد تجمعي  (ميليون  نفت

 خام) دل نفتمعا بشكه
028/0 0348/0 038/0 0492/0 05428/0 0608/0 0662/0 0692/0 0694/0  0694/0  0695/0 - 

ي 
يد

رش
خو

م 
ما

ح
 

 1038 - 77  189 231 122 78 53 184 70 16 10 تعداد نصب شده

 88005 0 6545  16065 19635 10370 6630 4505 15640 5950 1360 725 سطح كلكتور (متر مربع)

جويي  صرفه كوره نفت

 شده(هزارليتر)
148 6/277 1215 4/3192 55/919 3/1353 7/2116 85/4007 15/3275  95/1335 0 37/17963 

 - 37/17963 37/17963  42/16627 3/13348 424/9340 72/7223 4/5870 9/4950 5/1758 544 4/266 (هزارليتر) تجمعي كوره نفت

تجمعي (ميليون  كوره نفت

 ام)خ بشكه معادل نفت
00188/0 00384/0 01241/0 03495/0 04145/0 050999/0 065943/0 094/0 117390/0  126821/0 126821/0 - 

جايگزين شده   كل سوخت جمع

  آبگرمكن و حمام خورشيدي

 خام) (ميليون بشكه معادل نفت

0295/0 0386/0 0506/0 0841/0 0957/0 1118/0 1321/0 1635/0 1868/0  1963/0  1963/0    

  شود.ميجويي  صرفه سفيد نفتليتر در سال  578به ازاي هر آبگرمكن خورشيدي معادل ، 1385، ماخذ ترازنامه وزارت نيرو سال 1385تا پايان سال  *

 شود.ميجويي  صرفه كوره نفتليتر در سال  694متر مربع سطح كلكتور حمام خورشيدي معادل    4/3به ازاي هر 

  

هـاي   سـاختمان در خورشيدي  آبگرمكن19فقط ، 1392سال در  ،دهدن ميالذكر نشاكه جدول فوق چنان

ضمن آنكه آمـاري   است،ه برداري رسيدسازي مصرف سوخت نصب و به بهرهتوسط شركت بهينه وزارت نفت

 ،هايي كه به عمـل آمـده   بررسيخورشيدي در اين سال گزارش نشده است. بر اساس  هاي حمامنيز براي نصب 

توسـط متقاضـيان    برحسـب نيـاز    به بخش خصوصـي واگـذار شـده كـه      خورشيدي  حمام و ها نصب آبگرمكن

شـهرداري  هـاي مختلـف از جملـه     توسط سازماندر چند سال گذشته اين امر كه  به طوري ،شود درخواست مي

در  هـا و  بوسـتان رشيدي را در اغلب خو هاي و حمام ها ساً نصب آبگرمكنأر ها استانها در  سازمانو ساير  تهران

هاي مـايع و گـاز بـه     از جايگزيني سوخت در اين رابطه بنابراين اند. دادهانجام  و روستايي شهريسيسات أير تسا

انرژي خورشيدي آمار دقيقي بيش از آنچه در جدول فوق آمـده در دسـترس   اين نوع سامانه وسيله استفاده از 

كه اين فعاليت آغاز شده  تا پايان سـال   يهاي سالاز  ،مشهود است 6-31كه از جدول  اس چنانبراين اس نيست.

سازي مصـرف   كه فقط توسط شركت بهينه هاي خورشيديها و حمامنبرداري از آبگرمك با نصب و بهره 1392

-نفـت (هاي مـايع  سوختمعادل خام  ميليون بشكه معادل نفت 196/0، حدود سوخت و وزارت نفت نصب شده
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گرديـده كـه   جـويي  صرفهو جايگزين خورشيدي  هاي ها و حمام آبگرمكناز به وسيله استفاده كوره)  سفيد و نفت

   دهد. البته اين مقدار آمار دقيق استفاده از اين نوع انرژي را در گستره كشور نشان نمي

  انرژي باد - 

 هـزار مگـاوات   15ظرفيت فعلي استفاده از انرژي باد در كشور  ،سنجي باد هاي دقيق پتانسيل با توجه به بررسي

 40برآورد شده است و مطالعات نشان داده كه اين رقم در فازهاي بعدي با احتساب انرژي بـادي دريـايي تـا    

  هزار مگاوات قابل افزايش است.

در كه  اعالم شدهمگاوات  72/110هاي بادي نصب شده در ايران حدود  ظرفيت نيروگاه ،1392تا پايان سال 

در اند.  اندازي شده و همه آنها توسط دولت نصب و راه اند كردهميليون كيلووات ساعت برق توليد  63/211سال 

مگاوات در نظر گرفته شده  2000هاي انرژي نو  احداث  نيروگاه 1404انداز صنعت برق ايران در سال  چشم

هاي كشور  نيروگاهكل درصد ظرفيت  24/1ل دمگاوات معا 1690در اين ميان هاي بادي  كه سهم نيروگاه

وزارت نيرو موظف  ،1393طور كه قبالً اشاره شد بر طبق اليحه بودجه سال  البته همانبرآورد گرديده است. 

هاي باد و خورشيدي در دستور كار قرار دهد. در اين  مگاوات برق را از طريق انرژي 600شده كه برنامه توليد 

هاي بادي كه از طريق اعالم افزايش خريد تضميني برق بادي  گاهارتباط با توجه به توجيه اقتصادي احداث نيرو

شده كه داراي  ارايههاي بادي به سازمان انرژي نو ايران  مگاوات تقاضاي احداث نيروگاه 5690حاصل شده، 

  باشند. سنجي مي و در حال مطالعه امكانبوده نامه اوليه احداث  موافقت

و  1392هاي بادي را در سال  صات و ميزان توليد نيروگاهبه ترتيب مشخ 6-30و  6-29جداول شماره 

  دهد. نشان مي 1382-92 هاي سالها را در  برق از اين نيروگاه عرضهروند 

  1392و  1391هاي بادي كشور در سال  . ميزان توليد برق از نيروگاه6- 29جدول 

  1391  1392  

 نام نيروگاه
كل ظرفيت 

 (كيلووات) اسمي

تعداد 
 توربين

  ناويژه برق توليد
 ساعت) (گيگاوات

كل ظرفيت 
 (كيلووات) اسمي

 تعداد توربين
  توليد ناويژه برق

 ساعت) (گيگاوات

  244/133 129 73060  801/151  118  65800 منجيل گيالن 

 212/66 43 28380  794/46  43  28380 رضوي بينالودخراسان

 -  -  -   -     -   سهند تبريز

 65/2 3 1980  37/3  3  1980 عون ابن علي تبريز

 91/0 1 660  0  1  660 لوتك زابل

 238/0 1 660  263/0  1  660 باباكوهي شيراز 

 35/0 1 660  502/0  1  660 ماهشهرخوزستان

 472/6 2 4000  0  2  4000  رضوي خواف خراسان

 56/0 1 660  553/0  1  660  اصفهان

 63/0 1 660  632/0  1  660  سرعين اردبيل
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  1382- 92هاي  سال درهاي بادي  يروگاه. روند عرضه برق از ن6- 30جدول 

               
  سال   

    
 مشخصات 

1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

  106720  103460  98140  92930 90290 89830 73990 58810 47580 24880 16850 كل ظرفيت اسمي (كيلو وات)

  180  171  167  160 156 157 133 110 92 56 43 تعداد توربين

 63/211 6/206 217 6/162 6/224 31/196 36/143 31/125 9/70 51/46 62/27 ساعت) برق(گيگاوات توليدناويژه

 124/0 121/0 13/0 1/0 14/0 12/0 08/0 07/0 04/0 03/0 02/0 خامميليون بشكه معادل نفت

  58/22 1382- 92رشد متوسط 

   سايت توانيربر اساس  1392 تا 1390وزارت نيرو و در سال  1389طبق ترازنامه انرژي سال  1389ماخذ: اطالعات توليد برق تا سال 

 

   هـاي  سـال  درهاي بـادي جديـد در هـر سـال     طور كلي با نصب توربين  دهد كه بهجدول فوق نشان مي

سـال  در  لـي ودرصدي روبرو بـوده   58/22عرضه برق بادي با روند رشد متوسط ساليانه افزايشي  ،92-1382

نشـان   افـزايش درصـد   71/2 هـاي بـادي   نسبت به سال قبل عرضه انرژي الكتريكي به وسيله نيروگـاه  1392

  دهد.  مي

  باشد: انجام شده به شرح زير مي 1392هاي بادي در سال  برخي از اقداماتي كه در مورد نصب نيروگاه

يك واحد توربين بادي به  ،هاي نو يهاي تشويقي وزارت نيرو مبني بر به كارگيري انرژ بر اساس سياست •

هاي تجديدپذير مپنا ساخته شده در مزرعه بادي كهك  مگاوات كه توسط شركت انرژي 5/2ظرفيت 

اندازي و به شبكه توزيع متصل شد. طبق برنامه قرار است واحد دوم نيز تا قبل از پايان سال  قزوين راه

شود كه تا تابستان سال  بيني مي ترتيب پيش تست نهايي و به شبكه توزيع متصل شود. بدين 1392

با توجه به ظرفيت بالقوه انرژي بادي در  مگاوات برسد. 20آينده  ظرفيت نيروگاه بادي استان به 

هاي بادي براي متقاضيان بخش  نامه احداث نيروگاه مگاوات موافقت 800استان قزوين تاكنون بيش از 

 استان صادر شده است.اين خصوصي در 

خراسان رضوي كه از مستعدترين نقاط براي ايجاد نيروگاه بادي است، اقدامات اوليه براي ساخت در  •

تونل بادي در اين استان شناسايي شده است. در حال  8نيروگاه در منطقه خواف انجام شده و تاكنون 

مگاوات برق  100هزار و  5هاي مختلف در اين استان فعال بوده كه معادل  نيروگاه با ظرفيت 10حاضر 

شود كه اين  هاي تجديدپذير در اين استان توليد مي درصد از انرژي 30كنند. بدين ترتيب  توليد مي

 درصد نيز قابل ارتقاء است.  50ميزان تا سقف 
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  انرژي زمين گرمايي - 

اه هاي نو ايران با همكاري شركت ملي حفاري ايران در طول برنامه چهارم توسعه نخستين چ سازمان انرژي

گرمايي را در دامنه ارتفاعات سبالن تكميل كرد و سپس حاصل اين عمليات حفاري  سنجي منابع زمين پتانسيل

برابر آن  15مگاوات برق و  5ها توان توليد  هزار متر بود كه هر يك از اين چاه 3حلقه چاه اكتشافي با عمق  12

  ها استفاده كرد. رف برق خانهتوان براي گرمايش و مص حرارت را دارند كه از اين منبع مي

 40هزار كيلومتر و در مجموع با حجم  2كيلومتر و با عمق  5در  5با اين عمليات مخزن ژئوترمالي با ابعاد 

ترين مخازن ژئوترمال دنيا به شمار  هزار متري زمين كشف شد كه يكي از بزرگ 2كيلومتر مربع در عمق 

برابر آن حرارت وجود دارد كه  4بخار، ضمن توليد برق امكان توليد هاي  رود. در اين مخزن با نصب توربين مي

  كند.  تامينشهر در دامنه سبالن را  هاي شهر مشكين تواند گرمايش خانه مي

شهر سـبالن بـه    مگاوات برق در منطقه مشكين 5گرمايي با ظرفيت  نيروگاه زمين نخستينبر اين اساس 

وزارت نيرو در دست ساخت است. آخـرين وضـعيت اجرايـي آن در    يلوت و آزمايشي از محل اعتبار اصورت پ

با درصد پيشرفت فيزيكي بسيار كنـد   هاي نو ايران اعالم گرديدهكه توسط مسئوالن سازمان انرژي 1392سال 

  .باشد به شرح جدول زير مي درصد) 59( 1391درصد) در مقايسه با سال  2/63(

شهر، گزارش شده توسط  گرمائي مشكين مين. آخرين وضعيت اجرائي پروژه ز 6- 31جدول 

  هاي نو سازمان انرژي

  نام پروژه
منطقه 

  (استان)

سال 

  شروع

سال 

  برداري بهره

درصد پيشرفت 

كار تا پايان سال 

1392  

ظرفيت 

  طرح

قابليت توليد 

ساالنه انرژي 

  (كيلووات ساعت)

نوع اتصال به 

  شبكه

هاي اكتشافي، توليدي و  انجام حفاري

اث نيروگاه پايلوت و احد يتزريق

گرمايي سبالن  ارزيابي مخزن زمين

  مگاوات 5به ظرفيت  شهر) مشكين(

  *5  %16/63  1395  1384  اردبيل
MWe 

  متصل به شبكه  37000000

و موافقت  باشدكه براساس مجوز مگاوات الكتريكي مي 50حلقه چاه) ظرفيت برآورد شده توسط مشاور معادل  11هاي انجام شده تاكنون ( *براساس حفاري

  مگاوات قابليت افزايش خواهد داشت. 50شهر احداث خواهد شد و البته تا  مگاوات نيروگاه به صورت پايلوت در سايت مشكين 5شركت توانير فعالً 

 

 از مجمـوع  حلقه چاه حفاري شده كه 11، 1391همچنان مانند سال فوق بدين ترتيب با توجه به مطالب 

قـرار   هاي ژئوترمـال  گرمايي انجام شده و حفاري بقيه چاه ه به مخزن زمينفت حلقحفر ه ،حلقه چاه اكتشافي 11

ظرفيت بـرآورد   ،حلقه چاه 11هاي انجام شده تاكنون در  بر اساس حفاري. واگذار شودبه بخش خصوصي  است

 5 عـالً و موافقت شركت تـوانير ف باشد كه بر طبق مجوز  كي مييمگاوات الكتر 50 ،مشاورشده توليد برق توسط 

قابليت افـزايش   ،مگاوات 50احداث خواهد شد كه تا شهر  مگاوات نيروگاه به صورت پايلوت در سايت مشكين
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گرمايي از هفت حلقه چاه حفر  زمينزمينه براي توليد برق  ،خواهد داشت. بر اساس اين گزارش در شرايط فعلي

گذاران بخش خصوصي اعالم آمـادگي شـده    ايهبه سرمهاي اكتشافي  شده وجود دارد لذا براي واگذاري اين چاه

(مراحل برگزاري مناقصه آن يك بار انجام  الذكر آزمايشي فوققرار است پس از ساخت نخستين نيروگاه است. 

تجديد گرديده كه اسـناد مناقصـه آن در حـال     1392مراحل در سال  ،شده و به نتيجه نرسيده و براي بار دوم

ها توسط بخش خصوصي احداث گردند. شايان ذكـر اسـت كـه در مجمـوع      روگاه، ساير ني)باشد بررسي فني مي

شهر از محل انـرژي   پذير و پاك در منطقه مشكين مگاوات برق تجديد 250اندازي  امكان طراحي و ساخت و راه

  گرمايي وجود دارد. زمين

را منطقـه مسـتعد    14 در كشـور  پيمايي هاي نو ايران با مطالعات انجام شده از طريق چاه سازمان انرژي

هاي اردبيل، سهند، خوي، رامسر، طبس، تفتـان،   باالي منطقه هاي پتانسيلتوان به  ميده كه از آن جمله تعيين كر

  كرد. شارهگرمايي ا ژي زمينردماوند و بوشهر براي استفاده از ان

  تودهزيست -

هاي كشاورزي و دامي است كه  و زائدهپذير بقاياي گياهي و جانوري مانند پسماندها  توده اجزاي تجزيه زيست

آيد. در حال حاضر  انرژي مورد نياز بشر به شمار مي تامينپس از نفت و گاز و زغال سنگ چهارمين منبع 

هاي  شود. سازمان انرژي مي تاميندرصد انرژي مورد نياز ساكنان زمين از اين منابع  11شود كه  تخمين زده مي

هاي منابع  توده و تعيين پراكندگي اي را با هدف تخمين ظرفيت زيست ذشته برنامهچند سال گ درنو ايران (سانا) 

در كشور در زمينه پتانسيل منابع  هاي انجام شده ها، پيشينه فعاليت انرژي آن، بررسي و مطالعه روش

يف رتع توده هاي توليد انرژي پاك از زيست اندازي نيروگاه توده و معرفي چند منطقه مناسب براي راه زيست

  كرده و در دست اقدام دارد.

حوزه ضايعات كشاورزي استان فارس كه سطح وسيعي از آن را مزارع در براساس اين مطالعات 

هاي شمالي به علت وجود  توده قرار دارد. همچنين استان هاي داراي ظرفيت زيست استان رصد پوشانده است در

هاي ميوه و استان خوزستان به  و اردبيل به علت وجود باغ هاي آذربايجان شرقي، غربي هاي برنج، استان شالي

  توده دارند. زيستاز علت كشت گسترده نيشكر موقعيت مناسبي براي توليد انرژي 

ي كه تا پايان سال اقداماتبرخي از ها  در ارتباط با توليد انرژي الكتريكي و كودهاي كشاورزي از ضايعات و زباله

  .باشد به شرح زير مي اجرا بودهانجام شده يا در دست  1392

هاي پيش احداث شده است. ظرفيت اسمي  هاي فارس و خراسان از سال دو نيروگاه در استان •

توده در  كيلووات آن مربوط به نيروگاه زيست 1200كيلووات كه  1860هاي بيوگاز كشور  نيروگاه
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د. ظرفيت عملي اين دو نيروگاه باش توده در مشهد مي كيلووات مربوط به نيروگاه زيست 660شيراز و 

 وات ساعت است. يگاگ 967/5كيلووات و توليد ناويژه آن  1665

  .دهد را نشان مي 1388-92هاي  توده در سال هاي حرارتي زيست توليد ناويژه نيروگاه 6-32جدول 

  1388-92توده در سال حرارتي زيست هاي . توليد ناويژة نيروگاه6-32جدول  

  اعتارقام: گيگاوات س

 1388 1389 1390  1391  1392  

  06/1  977/2  5/2 18/2 459/1 گاه زباله شيراز نيروگاه بيوگاز سوز از دفن

  73/0  981/1 1/3 8/3  348/0 گاه زباله مشهد نيروگاه بيوگاز سوز از دفن

  -   -   -   -   -   نيروگاه تهران 

  -   -   -   -   -   نيروگاه اصفهان 

  79/1  96/4  55/5  97/5  81/1  جمع

  0011/0  0029/0  0033/0  0035/0 001/0 خام بشكه معادل نفت ميليون

  گزارش توانير
 

 ،حوزه فاضالب شهري شهرهاي تهران و اصفهان از پتانسيل بااليي براي توليد انرژي پاك برخوردارند •

زيرا اين دو شهر به علت جمعيت بيشتر و حجم فاضالب باالتر و همچنين وجود سيستم جامع تصفيه 

سامانه توليد برق از  كه چنان ،توده هستند رد مناسبي براي توليد انرژي پاك از زيستموا ،فاضالب

اندازي  مديريت پسماند در شهرداري تهران راه انمش توسط سازپسماندهاي شهري تهران كه چندي پي

كه هم  داردبرق توليد مگاوات  50پتانسيل حدود  ،هزار تن زباله تر شهري 5بر اساس محاسبات  ،شد

 د. كن مگاوات برق توليد مي 5كنون از فاضالب شهري تهران ا

ماهه  8، در 1392ها از ابتداي سال  هاي مجتمع آرادكوه و تصفيه شيرابه خانه شيرابه با احداث تصفيه •

ميليون ليتر شيرابه در اين مجتمع تصفيه و براي آبياري فضاي سبز استفاده شده است.  110اول سال 

مخزن تصفيه شيرابه در اين  20متر مكعب شيرابه را دارد و  1400صفيه روزانه اين كارخانه ظرفيت ت

پردازد. تاكنون  هاي موجود در جنوب تهران مي مجتمع احداث شده كه به طور فعال به تصفيه شيرابه

كاري شده و آب توليدشده از  هكتار از اراضي حوالي منطقه دفن زباله جنوب تهران درخت 120

مانده در اين كارخانه  شود. پسماندهاي باقي شده براي آبياري اين اراضي استفاده مي فيههاي تص شيرابه

 شود.  براي توليد كود كمپوست استفاده مي
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ها از  درصد زباله 75با توجه به اين كه روزانه مقدار متنابهي زباله در استان مازندران كه بر اساس آمار  •

سوز در اين استان بر اساس  رخانه كمپوست و نيروگاه زبالهكا 8نوع تر و مابقي آن خشك است، ساخت 

اند. واحدهاي  برداري نرسيده مصوبات دولت در نظر گرفته شده كه به علت مشكالت اعتباري به بهره

درصد در حال  90تا  70شهر، بهشهر و نور با پيشرفت نسبتاً مطلوبي در حد  كمپوست در شهرهاي قائم

ها تاكنون اجرايي نشده است و  ي بابلسر، نوشهر، ساري و آمل اين طرحساخت هستند اما در شهرها

تن زباله در روز بخش اعظمي از كار ساخت آن انجام شده  250كارخانه كمپوست در تنكابن با ظرفيت 

 دهد. هاي خشك و تر را انجام مي سال است كه جداسازي زباله 2و سالن پردازش آن 

ها در شرق و  سوز مطرح است كه با تكميل اين نيروگاه نيروگاه زبالهدر ساري و نوشهر نيز ساخت طرح  •

سوز ساري  شود. ظرفيت دفع زباله نيروگاه زباله مي تامينبخشي از برق مورد نياز منطقه  ،غرب استان

تن در روز است كه فقط امكانات زيربنايي و  250سوز نوشهر و چالوس  تن و نيروگاه زباله 500

 ن دو طرح از سوي شهرداري مربوطه در حال انجام است.اقدامات اوليه اي

زاي مهمي هستند  هاي انرژي هاي زيستي نظير الكل، بيوديزل و بيوفيول فرآورده از آنجايي كه سوخت •

هاي اخير در ايران اقداماتي براي تحقيق و  شوند، در سال كه از محصوالت و ضايعات كشاورزي توليد مي

هاي مختلف انجام شده و يا در دست  ها توسط بخش خصوصي و سازمان ختتوسعه و توليد اين نوع سو

توده  هاي بخش خصوصي در بخش عرضه انرژي زيست اجرا قرار گرفته است كه تعدادي از اين فعاليت

محققان  1392شده است. در اين ارتباط در سال  ارايهبه تفصيل  1391ترازنامه هيدروكربوري سال در 

تحقيقاتي را در زمينه فرآيندهاي توليد سوخت زيستي  ،فناوري تيك و زيستپژوهشگاه مهندسي ژن

هاي جلبك سعي دارند  سازي ژن ند. اين محققان با شبيهشتبيوديزل و بيواتانول در دستور كار خود دا

ها و يك سري گياهان  سوخت زيستي توليد كنند. در اين تحقيقات بيوديزل و بيواتانول از طريق جلبك

ها به ويژه  شود. در روش توليد بيوديزل و بيواتانول جزئيات بدين ترتيب است كه برخي از ژن توليد مي

كنند و از آن براي توليد  سازي مي هايي كه در مسير تركيبات معطر كردن گياهان هستند را شبيه ژن

ي توليد سازي و برا هاي جلبك را شبيه تحقيقات نيز ژن نشود. در اي هاي زيستي استفاده مي سوخت

مهندسي ژنتيك، كشت بافت و مخمرها استفاده شده از اند. در اين پروژه  سوخت زيستي استفاده كرده

 است.
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  هاي تجديدپذير تقاضاهاي بخش خصوصي براي احداث نيروگاه -

قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت كه وزارت نيرو را موظف به خريد برق توليدي منابع  62بر اساس ماده 

هاي اخير با توجه به قيمت مصوب خريد تضميني برق از  ير از بخش خصوصي كرده است، در سالتجديدپذ

ها توسط بخش خصوصي به عمل آمده كه  منابع تجديدپذير، استقبال زيادي براي احداث اين نوع نيروگاه

  تقاضاهاي آنها توسط وزارت نيرو بررسي و سپس مجوزهايي در اين مورد صادر شده است. 

در حال واگذاري به بخش خصوصي بودند در  1392در سال  و اند هايي كه احداث شده اطالعات نيروگاه خالصه

  نشان داده شده است. 6-33جدول 
  

  1392هاي فعال احداثي در حال واگذاري به بخش خصوصي در سال  نيروگاه .6-33جدول 

  نوع واحد  محل نيروگاه  نام نيروگاه
سال   قدرت عملي  قدرت نامي

  برداري بهره

نام كشور 

  سازنده
  نام كارخانه سازنده

  مگاوات

نيروگاه بيوگاز سوز از 

 دفنگاه زباله شهري مشهد
 Wanderweil-MAN  هلند- آلمان  33/0X2  6/0  1388  بيوگاز سوز  مشهد

نيروگاه بيوگاز سوز از 

 دفنگاه زباله شهري شيراز
-Wanderweil  هلند- اسپانيا  6/0X2  065/1  1388  بيوگاز سوز  شيراز

Gascor  

  ايران- آلمان  1373  -   06/73  بادي  منجيل نيروگاه منجيل
NEG-MICON 

  صبانيرو

  صبانيرو  ايران  1383  -   380/28  بادي  بينالود  نيروگاه بينالود

تجديدپذير به متقاضيان بخش خصوصي به تفكيك نوع  ها خالصه اطالعات كل مجوزهاي مربوط به نيروگاه

  نشان داده شده است. 6-34هاي نو ايران گزارش شده در جدول  ن انرژينيروگاه كه توسط سازما
  

  هاي بخش خصوصي به تفكيك نوع نيروگاه ها و قراردادهاي نيروگاه نامه . مجوزها، موافقت6- 34جدول  

  ها مراحل پيشرفت نيروگاه
 بادي 

)MW(  

خورشيدي 

)MW(  

توده  زيست

)MW(  

آبي  برق

  )MWكوچك (

 مجموع

 )MW(  

  5/31  -  6/1  -  9/29  برداري هرهدرحال ب

  67/428  17/0  -  10  5/418  قرارداد خريد برق مبادله شده

  8/539  6/3  9/1  3/0  534  داراي پروانه احداث

  6/5104  6/9  2  585  4508  نامه اوليه احداث داراي موافقت

  29/1483  5/2  79/13  6/284  4/1182  سنجي درحال مطالعه امكان

  4/5083  1/32  8/176  922  5/3953  مجوزهاي باطل شده

  26/12671  97/46  09/196  9/1801  3/10626  18/3/93تاريخ هاي تشكيل شده تا  جمع ظرفيت پرونده
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  هاي تجديدپذيرانرژياز حاصل عرضه انرژي الكتريكي بندي جمع -

  دهد.نشان مي 1382-92ي ها سال دررا تجديدپذير هاي انرژيحاصل از برق  عرضهميزان كل  6-35جدول 

  

  1382 - 92ي ها سال درهاي تجديدپذير حاصل از انرژيبرق عرضه كل . 6-35جدول 

  خامميليون بشكه معادل نفت واحد: 

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

  51/8  32/7 09/7 6/5 24/4 79/2 58/10 74/10 47/9 25/6 53/6 برق آبي 

  000035/0  000048/0 000044/0 000056/0 000042/0 000044/0 000042/0 000046/0 000031/0 000081/0 00007/0 وولتاييك)برق خورشيدي (فت

  124/0  121/0 13/0 1/0 13/0 12/0 08/0 07/0 04/0 03/0 02/0 برق بادي

  0011/0  0029/0  003/0  004/0 001/0             توده برق زيست

  7/2  09/1  21/0                  برق اتمي

  34/11  54/8 43/7 7/5 73/5 91/2 66/10 81/10 51/9 28/6 54/6 جمع

  65/5 ساليانه درصدرشدمتوسط

  

تـا سـال    1382-92دوره  درهاي تجديدپذير كل انرژي الكتريكي از انرژي عرضهدهد كه جدول فوق نشان مي

اسـتفاده از بـرق   يش تـدريجي  درصدي روبرو بوده كه داليل آن افزا 13 ساليانه رشد متوسط با افزايش 1386

علت   ، استفاده از برق آبي به1387ولي از آنجايي كه در سال  .برق بادي در شبكه بوده است و آبي، فتوولتاييك

انرژي الكتريكي نسبت به سـال قبـل    عرضهشدت كاهش يافت،  خشكسالي و كاهش ذخيرة آب پشت سدها به

درصدي روبرو گرديد به طوري كه ايـن امـر منجـر بـه      8/72 اي با رشد كاهشيطور قابل مالحظه) به1386(

  هـاي  در سـال درصـد شـد.    -15بـه ميـزان    1382-87 هـاي  سـال كاهش شديد با رشد متوسـط سـاليانه در   

ـ     هاي تجديدپـذير بـه  عرضه برق از نيروگاه 92-1388  وب و توليـد بيشـتر بـرق از    علـت شـرايط جـوي مطل

درصـد   6/18بـا رشـد افزايشـي      ،هاي اخير به خصوص برق اتمي در سالو يك يفتوولتا ،بادي ،هاي آبي نيروگاه

  .ه استدرصد رساند 65/5را به  1382-92زماني  دورهرشد متوسط ساليانه در نتيجه  كه گرديدمواجه 

  كل انرژي الكتريكي  هعرض

بـرق   عرضـه و  ي حرارتي، واردات برقها نيروگاهبرق از  عرضهشامل  ،كل انرژي الكتريكي عرضه 6-36جدول 

  دهد.نشان ميرا هاي تجديدپذير حاصل از انرژي
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  1382- 92ي ها سال در. عرضه كل انرژي الكتريكي 6- 36جدول 

  خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

 
1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 

درصد تغييرات 

 91به92

رشد 

 دوره توسطم

 5/5 6/1 83/142 97/140 73/133 28/131 8/125 1/123 28/109 48/102 21/95 1/90 94/83 هاي حرارتي نيروگاه

 6/9 -6/4 18/2 3/2 15/2 77/1 2/1 99/0 08/1 49/1 23/1 28/1 88/0 واردات  

 7/5 2/33 32/11 53/8 43/7 7/5 7/5 06/3 66/10 81/10 51/9 28/6 54/6 تجديدپذير هاي انرژي

 5/5 3/3 34/156 8/151 31/143 75/138 7/132 13/127 03/121 79/114 94/105 6/97 36/91 كل عرضه  

ـ  1382-92دوره  دركل انرژي الكتريكي  عرضهدهد كه جدول فوق نشان مي نيازهـاي   تـامين دليـل  هب

درصـد روبـرو بـوده و در     5/5 يساليانه افزايشبا رشد متوسط  ،اجتماعي به برق-اقتصاديي ها بخشافزون  روز

  درصد ادامه داده است. 3/3 ه ميزاننيز نسبت به سال قبل روند رشد افزايشي را ب 1392 سال

 هاي برق شبكه انتقال، توزيع و پست •

و از  هاي نيروگاهي به شبكه خطوط با ولتاژهاي مختلف ها از طريق پست نرژي برق پس از توليد در نيروگاها

ها  باشند و مالكيت آنها با نيروگاه شبكه انتقال نمي وها جز تدسته پسيابد. اين  به مراكز مصرف انتقال مي آنجا

  باشد. كيلوولت مي 230و  400ترين سطح ولتاژ خطوط انتقال در كشور  باشد. در حال حاضر متداول مي

 230و  400كه انرژي دريافتي شبكه  باشد كيلوولت مي 63و  66، 132براي خطوط فوق توزيع  ژسطح ولتا

هاي فوق  كيلوولت) برق را از پست 20خطوط فشار متوسط (با ولتاژ  و رسانند توزيع مي هاي بكهكيلوولتي را به ش

برق مورد نياز مشتركين بزرگ نظير كارخانجات صـنعتي و ... را   ،هاي فشار متوسط شبكه .دهند توزيع انتقال مي

 380داراي ولتاژ ار ضعيف (كنندگان عادي به وسيله خطوط فش نمايند. برق مصرف مي تامينبه صورت مستقيم 

  گردد.  مي تامين )هرتز 50ولت تك فاز و فركانس  220ولت سه فاز و 

 ،هـاي بالفصـل نيروگـاهي    شـامل پسـت   كيلـوولتي  230و  400هاي انتقال به ظرفيت پست 1392در سال 

 بـه پـر و  مگاولـت آم  2994 ،كيلوولتي 63و  66و  132توزيع هاي فوق آمپر و به ظرفيت پست مگاولت 6657

 63و  66و  132مدار و بـه طـول خطـوط فـوق توزيـع      كيلومتر 748 ،كيلوولتي 230و  400طول خطوط انتقال 

به طول خطوط فشار متوسط  1392نيز در سال . در بخش توزيع ه استمدار افزوده شدكيلومتر 948 ،كيلوولتي

(ترانسـفورماتورها)  ي هـا  ايسـتگاه كيلومتر و بـه ظرفيـت    11320و  7894 ترتيب ضعيف شبكه توزيع نيرو به و

 مگاولت آمپر اضافه گرديد. 4839 ،توزيع

دهد.نشان مي 1392هاي برق را در سال وضعيت شبكه انتقال، توزيع و پست 6-37جدول 



 

 

  

  1382- 92 هاي سالهاي برق در . وضعيت شبكه انتقال، فوق توزيع و پست6- 37جدول 

  

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

                   كيلومترمدار طول خطوط

 19915 19406 18625 18761 17438 14823 14191 12440 12138 11848 11832 كيلومترمدار كيلوولتي 400خطوط 

 30300 29656 29158 29117 28487 27082 26455 25634 24931 24151 23007 كيلومترمدار كيلوولتي 230خطوط 

 23064 22431 22091 21111 20703 19986 19185 18528 17047 16513 15619 كيلومترمدار كيلوولتي 132خطوط 

 46240 45547 44956 44007 42339 39732 39232 37974 36720 35274 33651 كيلومترمدار كيلوولتي 63و  66خطوط 

         آمپر مگاولت هاي ترانسفورمانور * ظرفيت پست
           

 89800 85665 77245 74130 64170 58275 53748 46802 41152 40184 36326,5 آمپر مگاولت كيلوولتي 400هاي  پست

 108749 106227 103576 97506 93141 89784 84870 81530 78654 75115 67922 آمپر مگاولت كيلوولتي 230هاي  پست

 32709 31651 27781 26832 25353 23996 21982 20818 19488 17934 16457 آمپر مگاولت كيلوولتي 132هاي  پست

 65586 63650 61998 60168 56230 53697 49515 46018 42650 39997 38153 آمپر مگاولت كيلوولتي 63و  66هاي  پست

  باشد. هاي بالفصل مي ها با منظور نمودن پست به بعد ظرفيت پست 1382* از سال 

 .1393گزارش تفصيلي وزارت نيرو در سال  1392و  1391 رازنامه انرژي وزارت نيرو و كتاب ت 1389ماخذ: تا سال 
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  ي انرژيها حاملرضه ساير . ع6- 5

  سنگزغال - 

 درسـنگ را  وضعيت عرضـه زغـال   6-38جدول  سنگ.توليد و واردات زغال عبارت است ازسنگ عرضه زغال

  دهد.نشان مي 1382-92 هاي سال

  1382- 92 هاي سال درسنگ ل. عرضه زغا6- 38جدول 
  واحد: هزار تن در سال

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

 دوره

 25/0 1200 1130 1066 1045 1212 1630 1672 1567 1588 1254 1170 توليد

 9/3 7/918 903 1476 1170 9/605 1/773 982 2/940 3/919 4/1107 8/626 واردات

 2119 2033 2542 2215 1818 2403 2654 2507 2507 2361 1797 جمع
66/1 

 14/10 7/9 16/12 6/10 7/8 5/11 7/12 12 12 3/11 6/8 خام بشكه معادل نفت ميليون

  منبع: ترازنامه انرژي وزارت نيرو
  

سبت و ن  درصد 25/0، 1382-92 هاي سال درسنگ  زغال عرضه ،از جدول فوق مشهود است كه چنان

  است. افزايش داشته درصد 5/4سال قبل به 

  هاي سنتي هيزم و سوخت - 

كشورهاي با پوشش كم از  است درصد سطح كل كشور 8بيش از ميليون هكتار جنگل كه  3/14ايران با داشتن 

انـد.   ناحيه رويشي مستقل از شمال بـه جنـوب گسـترده شـده    پنج هاي ايران در  شود. جنگل جنگل محسوب مي

طور كه اند. آن  خشك مستقر شده مرطوب تا نيمه ميليون هكتار در اقليمي نيمه 6ي زاگرس به مساحت ها جنگل

اسـتان   11اسـتان از   7دهـد رويشـگاه    ها، مراتع و آبخيزداري نشان مـي  هاي كارشناسان سازمان جنگل بررسي

هـا   هكتار از اين رويشگاه 130اند به طوري كه اعالم شده يك ميليون و  زاگرسي مبتال به پديده خشكيدگي شده

كنند.  هاي اخير تجربه مي پديده خشكيدگي را در سالهاي شمال نيز  سوي ديگر، جنگلند. از ا با اين پديده مواجه

در هر هكتـار  به دليل كاهش توان توليد چوب هاي شمال  اند كه موجودي چوب جنگل در اين راستا تخمين زده

  ه است.متر كاهش يافت 300متر به  600از 

          هـاي  هـا در سـال   بـرداري دولتـي از جنگـل    كـه بـا كـاربرد روش بهـره     را  ميزان هيزم و زغـالي  6-39جدول 

  دهد.  توليد شده نشان مي 92-1389
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  1389- 92هاي  چوب در سال . عرضه هيزم و زغال6-39جدول 

 استان

1389  1390  1391  1392  
 هيزم

 (مترمكعب)

 زغال

 (مترمكعب)

 هيزم

 رمكعب)(مت

 زغال

 (مترمكعب)

 هيزم

 (مترمكعب)

 زغال

 (مترمكعب)

 هيزم

 (مترمكعب)

 زغال

 (مترمكعب)

 1602 11950  1482  27361 1035 22569 1359 35257 گيالن

 0 110797  0  135212 39 114588 300 144940 مازندران

 0 73999  0  87329 0 84447 0 68717 گلستان

 1602 196746  1482  249902 1074 221604 1659 248914 جمع كل

 0026/0 313/0  002/0  397/0 002/0 352/0 003/0 198/0 خام نفت ميليون بشكه معادل

  ها، مراتع و آبخيزداري كشور ماخذ: وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جنگل
  

هـاي گـيالن،   توليـد هيـزم در اسـتان   كـل  ميـزان   1392در سال مشهود است،  6-41كه از ارقام جدول  چنان

 3/8در حالي كه توليد زغال حدود دهد ان مينش درصد كاهش 05/21 ،قبلازندران و گلستان نسبت به سال م

بـه   1392بـراي سـال    8-63ارقام مصرف هيزم در بخش خانگي كه در جـدول  ز درصد افزايش يافته است. ا

ميليون  9167819( ها، مراتع و آبخيزداري كشور گزارش شده عنوان مصرف هيزم خانگي توسط سازمان جنگل

مترمكعب اعالم گرديده حاكي از اين اسـت كـه بـه ميـزان      196746در مقايسه با توليد هيزم كه متر مكعب) 

  است.  به عمل آمدهبراي مصارف خانگي هاي كشور  اي برداشت غير مجاز از جنگل مالحظه قابل
  

  نشـان   1385-92 هـاي  سـال در هـاي سـنتي را    هيـزم و سـوخت  واقعـي   عرضهوضعيت  6-40جدول 

  .دهدمي

  1385- 92هاي  چوب كل كشور در سال . عرضه واقعي هيزم و زغال6- 40جدول 

 سال
 هيزم

 (مترمكعب)

 زغال

 (مترمكعب)

 فضوالت دامي

 (هزار تن)

 بوته و خار

 (هزار تن)

 جمع

 خام) (ميليون بشكه معادل نفت

1385  -  -  -  - 8/11 

1386  -  - - - 6/5 

1387 10521621 5/1241 01/2 7/944 
#96/10  

1388 5000000 0 36/86 209/499 58/5 

1389 
9167819* 279,35* 579/884* 228/948* 3/12  
5000000** 279,35** 36/86** 500** 58/5  

1390 9167819 5/283 58/884 23/948 3/12 

1391  9167819 5/283 58/884 23/948 3016/12 

1392  9167819 91/390  58/884 23/948 3018/12 

  اصالح گرديده است.   1386براساس ارقام ترازنامه انرژي وزارت نيرو در سال  1386و  1385هاي  چوب در سالعرضه واقعي هيزم و زغال  -

 باشد.چوب ميميليون آن مربوط به مصرف خانگي هيزم و زغال 4/8خام، ميليون بشكه معادل نفت 96/10از #

  هاي مرتبط پس از اجراي طرح جايگزيني سوخت توسط ارگان 1389مصرف در سال **. ي سوختمصرف قبل از اجراي طرح جايگزين*

 ها، مراتع و آبخيزداري كشور ماخذ: وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جنگل
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  هاي انرژي كل حامل عرضهبندي  . جمع6-6

هـاي  عانات گازي، انرژيهاي نفتي، گاز، مايعات و ميخام، فرآوردهنفت عرضههاي انرژي شامل  كل حامل عرضه

  نشان داده شده است. 6-41هاي سنتي در جدول  سنگ و سوختتجديدپذير و زغال
  

  1382- 92هاي  سال درهاي انرژي  . كل عرضه حامل6- 41جدول 

  خام واحد: ميليون بشكه معادل نفت

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

  77/372 48/413 47/810 97/819 800 863 909 882 867 886 892 خامنفت

  هايفرآورده

 زاي نفتي انرژي
82/544 03/561 66/570 03/597 23/582 62/609 607 7/594 4/603 6/595 621  

  89/16 68/15 53/16 69/15 03/16 32/16 09/16 39/15 70/15 20/16 34/15 خوراك پتروشيمي

  8/8 61/8 42/8 66/9 11/9 67/7 44/7 82/7 36/6 96/5 49/6 سوخت هوايي

  09/52 95/47 14/47 14/45 41/50 91/35 97/43 79/42 01/38 64/34 97/31 زاي نفتي هاي غيرانرژيفرآورده

هاي  فرآورده  تجديدپذير جايگزين

  نفتي
0295/0 0386/0 0506/0 0841/0 0957/0 1118/0 1321/0 1635/0 1868/0 1963/0 1963/0  

  4/1043 6/1139 8/1150 1/1146 9/1090 3/1016 14/938 25/888 69/822 58/810 71/719 گاز سبك

  63/144 22/134 15/139 33/142 64/128 10/119 60/112 83/116 08/96 20/84 56/68 و ميعانات گازي مايعات

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2/0 34/0 تفاضل واردات و صادرات برق

  34/11 54/8 43/7 70/5 73/5 91/2 66/10 81/10 51/9 28/6 54/6 برق تجديدپذير

  14/10 73/9 16/12 60/10 7/8 5/11 7/12 12 12 3/11 6/8 سنگزغال

  30/12 30/12 30/12 58/5 58/5 96/10 6/5 8/11 8/11 5/1 8/1 سوخت سنتي

  57/2293 95/2385  99/2807 65/2795 21/2722 14/2693 18/2638 42/2584 57/2449 03/2418 9/2295 عرضه كل

  -61/3 - 26/15 44/0 7/2 08/1 08/2 08/2 51/5 3/1 32/5 84/12  سال قبل درصد تغييرات نسبت به

  -01/0  1382- 92رشد متوسط 
  

با رشـد متوسـط    1382-92هاي  سال درهاي انرژي  دهد، عرضه كل حاملچنانكه جدول فوق نشان مي

  دهد.درصد كاهش نشان مي  61/3به سال قبل نيز  نسبت 1392داشته و در سال  كاهشيدرصد روند  01/0
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 وضعيت جهاني .7-6

  انرژي اوليه  (مصرف) عرضه - 

  نشان داده شده است. 6-42، در مناطق مختلف جهان درجدول 2013انرژي اوليه در سال  عرضه

  2013انرژي اوليه در مناطق مختلف جهان در سال  عرضه. 6-42جدول   

  خام دل نفتواحد: ميليون تن معا

 جمع كل تجديدپذيرها آبي ق بر اي هسته انرژي سنگ زغال گازطبيعي نفت منطقه

 7/2786 4/65 3/156 7/213 4/488 6/838 2/1024 آمريكاي شمالي

 5/673 3/18 1/158 7/4 2/29 8/151 6/311 آمريكاي مركزي و جنوبي

 3/2925 5/115 3/201 0/263 7/508 3/958 6/878 اروپا و اوراسيا

 3/785 2/0 7/5 9/0 2/8 5/385 8/384 خاورميانه

 1/408 7/1 7/25 1/3 6/95 0/111 9/170 آفريقا

 5/5151 2/78 7/308 8/77 5/2696 2/575 0/1415 حوزه اقيانوس آرام

 4/12730 3/279 8/855 2/563 7/3826 4/3020 1/4185 جمع كل

 100 19/2 72/6 42/4 06/30 73/23 87/32 )2013(درصد) ( سهم هر حامل

 9/243 063/0 4/3 9/0 7/0 146 9/92 )2013خام)( نفت معادل تن (ميليون ايران

 100 93/1 68/6 49/4 83/29 92/23 16/33 )2012سهم هر حامل (درصد) (

 75/238 06/0 75/2 32/0 72/0 36/145 54/89 )2012خام)( نفت معادل تن (ميليون ايران

  100 03/0 38/1 38/0 29/0 85/59 08/38 ) 2013سهم ايران (

 100  03/0 15/1 13/0 30/0 88/60 50/37 )2012سهم ايران (

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014 

** ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� �   .��� �� ��! "��#! �$%&� � � �� '��(� )� 

از آن دارد كـه در   نشـان )، 6-42در جـدول  ( )BP( يگزارش جهانتركيب مصرف انرژي اوليه بر طبق 

عبـارت  ها بيشترين سهم و نرخ رشد را در ميان ديگر عناصر انرژي دارند. بـه   همچنان هيدروكربن 2013سال 

درصد  87/32 نفت با سهم اين آمارهاي فسيلي است. در  تقاضاي انرژي جهان سوخت سهم درصد 7/86ديگر، 

طبيعـي بـه    سنگ و گاز در رده اول و زغالبه عنوان انرژي اصلي مصرفي در جهان  ، همچنانانرژي عرضهاز كل 

 2013در سـال    طبق آمار مذكور،د. نهاي بعدي قرار داررصد در ردهد 73/23و  06/30حدود سهم ترتيب با 

 رضهع سهم درنتيجه، سهم نفت و گاز در ازاي افزايش سهم زغال سنگ كاهش يافته ،2012در مقايسه با سال 

يافته  افزايشتركيب انرژي اوليه جهاني  در و برق آبي و تجديدپذيرهازغال سنگ هاي انرژي  حامل انرژي اوليه

 بـراين اسـاس  ، به تدريج در حال كاهش است رشد تقاضاي نفتروند  دوره كهدهد  اين موضوع نشان مي است.

خواهـد  حمل و نقل و پتروشيمي متمركـز  بيشتر در صنعت در آينده اعتقاد براين است كه تقاضاي جهاني نفت 
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(با افزايش سـهم   و گازدرصد نسبت به سال قبل)  23/0 با افزايش سهم( سنگ هايي همچون زغال سوخت و شد

، در BP آمـار جزئيات در . خواهند گرفت انرژي اوليه عرضهتركيب جاي نفت را در  نسبت به سال قبل) 19/0

ـ   85/59 حدودم سه ايران گاز با جمهوري اسالمي  كشور درصـد تركيـب    08/38ت بـا  درصد و پـس از آن نف

رشـد پـائين توليـد گـاز در     توان بـه   ميرا كه اين موضوع  ندا تشكيل داده 2013 را در سال اوليه انرژي عرضه

و در نتيجه، جـايگزيني   هاي توليد گاز بوجود آمده  طرح  به علت روند كند توسعة خام مقايسه با رشد توليد نفت

انـرژي اوليـه    عرضهاي در تركيب  شايان ذكر است كه سهم انرژي هسته .نسبت دادبا گاز را موجب شده نفت 

  .است از نيروگاه اتمي بوشهر نشأت گرفته بيشتر استفاده به علت نيز كه نسبت به سال گذشته افزايش داشته

جهـاني  هايي انـرژي  انرژي اوليه و مصرف ن عرضهوضعيت  EIA از گزارش آماري ،عالوه بر جدول فوق

انتخاب شـده تـا بـدين     2010-2011 هاي سالجهان در  مناطقبرخي از و همچنين  2000-2011 هاي سالدر 

وضعيت انرژي كشور ايران را بتوان با كشورهاي توسعه يافته و يـا در حـال توسـعه در    روند وسيله تصويري از 

  جهان مقايسه نمود.

و  2000-2011 هـاي  سـال در جهاني مصرف نهايي انرژي انرژي اوليه و  عرضهوضعيت  6-43جدول 

  دهد.نشان ميرا  2011و  2010ي ها سال درو ايران جهان مناطق و كشورهاي برخي از همچنين در 

  . عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي در برخي از كشورهاي جهان6-43جدول 

  ميليون تن معادل نفت واحد:

 منطقه
 انرژي نهايي مصرف عرضه انرژي اوليه

 رشد 2011 2010 رشد 2011 2010

 -OECD 24/5406 78/5304 88/1- 33/3715 43/3651 72/1كشورهاي 

 Non-OECD 72/7143 91/7447 26/4 62/4701 42/4905 33/4كشورهاي 

 06/4 57/458 67/440 08/4 97/730 29/702 فدراسيون روسيه

 00/2 43/525 13/515 31/1 33/700 28/691 آفريقا

 73/1 69/450 01/443 84/0 21/589 32/584 آمريكاي التين

 74/2 65/1112 00/1083 11/2 02/1593 04/1560 آسيا

 12/4 87/741 49/712 50/3 94/1175 20/1136 و اوراسيا Non-OECDكشورهاي اروپايي 

 72/4 42/431 96/411 85/0 79/646 31/641 خاورميانه

  16/4 90/162 40/156 70/0 15/212 68/210 ايران 

 98/4 19/118 58/112 -57/2 07/187 00/192 عربستان

 64/1 68/360 85/354 65/1 69/360 85/354 ساير

 66/1 53/8917 80/8771 62/1 38/13113 81/12904 2010-11جهان 

 12/2 53/7080-53/8917 41/2 08/10096- 38/13113 2000-2011رشد متوسط جهان در دوره 

  0/5 55/718- 35/1229     5/5 26/995- 24/1793 # 1379-90ايران 

Energy Balances of NON-OECD countries (2013 Edition) 

  استفاده شده است.هاي گذشته   براي محاسبه رشدهاي انرژي در ايران از تراز هيدروكربوري سال #
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ي اوليه و مصرف نهـايي  انرژ عرضهنظر رشد از  OECDكشورهاي  ،از جدول فوق مشهود است كه چنان

دهـد كـه رشـدهاي     . ضمناً جدول فوق نشان مـي اند داشته منفيرشد نسبت به سال قبل  2011سال در انرژي 

(كـه مربـوط بـه كشـورهاي      و اوراسيا Non-OECDانرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي كشورهاي اروپايي  عرضه

  است. تر پائيندر جهان   Non-OECD شورهايرشدهاي ك از ،باشد) اتحاد جماهير شوروي سابق مي ياقمار

 2011ل انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي كشورهاي خاورميانه در سا عرضهرشد  ،جهانيدر اين آمار 

 66/1و  62/1 ترتيب (به جهاني هايبوده كه نسبت به رشد درصد 72/4و  85/0 به ترتيبنسبت به سال قبل 

در اين آمار ايران  . كشوراست بيشتر بوده با رشد مصرف نهاييتر و كم انرژي عرضه با رشدبه ترتيب  )درصد

درصـد   16/4و  7/0و مصـرف نهـايي   عرضـه انـرژي   به ترتيب از رشـدهاي  كشورهايي است كه  ءجزجهاني 

اجـراي قـانون هدفمنـدي     عدم ادامه بندي بنزين موتور و توان آنرا به اعمال سهميه است كه ميبرخوردار بوده 

كاهش رشـد عرضـه انـرژي و افـزايش رشـد      كاهش در نتيجه جهاني و  بيشتر يها اعمال محدوديت ها و يارانه

  نسبت داد. كشور مصرف نهائي

نشان  2000-2011 هاي سالجهان در انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي  عرضهضمناً روند رشد 

در  جهانيدرصد)  12/2مصرف نهايي انرژي (رشد درصد) و  41/2عرضه انرژي اوليه (رشد دهد كه  مي

 داشتههمسويي ضمن داشتن اختالف فاحش،  )1379-90ي ها سال(مشابه در كشور هاي  سالمقايسه با آمار 

 5( مصرف نهايي انرژيدرصد) با رشد  5/5( عرضه انرژي اوليهرشد روند مذكور  هاي سال در كه طوري هب

  روند رشدهاي مذكور جهاني هماهنگ است. بادرصد) 

انرژي  عرضه ،در كشور گذشتهي ها سال شود كه دراز تفسير مطالب فوق چنين نتيجه مي طوركلي هب

تراز انرژي با واردات و يا كاهش  كه موازنة طوري  هطور طبيعي از مصرف نهايي انرژي تبعيت نموده ب  هاوليه ب

 افزايش اخير گذشته هاي همانند سال 1392در سال  .است گاز تنظيم شده و صادرات مواد هيدروكربوري نفت

محقق  از طريق كاهش واردات و استفاده از توليدات منابع داخلي نظير توليدات پتروشيميانرژي اوليه  عرضه

 5/0( مصرف نهاييرشد  ازانرژي اوليه  عرضهرشد  ي كه طور به ،شده تامينبه اين ترتيب  مصرف نهايي شده و

  باشد. كشور مي در ب تراز انرژيتناس تقريباًكه نمايانگر يافته افزايش درصد) 
  

  

  

  

  

  هاي تجديدپذير انرژي

رفاه و آسايش زندگي عمومي يك نياز اساسي است. با توجه به  تامينانرژي براي استمرار توسعه اقتصادي و 

 طيپذيري منابع فسيلي انرژي و از همه مهمتر قوانين و شراي هاي آينده و پايان افزايش تقاضاي انرژي در سال

اي كنترل محيط زيست در جهان ايجاد و اعمال شده، كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي صنعتي را بر كه بر
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آن داشته كه استفاده از منابع انرژي پايان ناپذير نظير خورشيد، باد، امواج و ساير منابع طبيعي مانند انرژي 

  گرمايي را مورد توجه قرار دهند. زمين

نشان  2013در جهان تا پايان سال  هاي تجديدپذير را به تفكيك وليد انرژيظرفيت عملياتي و ت 6-5نمودار  

  دهد. مي

 
Solar heat worldwide, Markets and contribution to the energy supply 2012, Franze Mauthner, Werner Weiss, 2014 

edition  

هاي تجديدپذير به ترتيب از  رژيدر ميان ان 2013دهد، در پايان سال  چنانكه نمودار فوق نشان مي

گرمايي براي توليد برق و از انرژي خورشيدي براي توليد حرارت در جهان بيشتر  انرژي باد، فتوولتاييك و زمين

استفاده شده در حالي كه توليد برق از انرژي خورشيدي و جزر و مد چندان قابل مالحظه نبوده است. چنانچه 

گردد كه  ) مقايسه شود، مالحظه مي1391ته (ترازنامه هيدروكربوري سال نمودار فوق با نمودار سال گذش

ظرفيت عملياتي انرژي خورشيدي حرارتي، برق بادي، فتوولتاييك، زمين گرمايي، خورشيدي و برق جزر و مد به 

  برابري مواجه بوده است. 3/18درصدي و 38/15، 3/4،  35، 5/12، 23گير  ترتيب با رشد چشم

فتوولتاييك،   هاي تجديدپذير، توليد انرژي خورشيدي حرارتي و برق بادي، ن توليد انرژيدر مورد ميزا

، 9/45، 9/13، 8/24گير  نيز با روندي مشابه ظرفيت عملياتي، به ترتيب با رشد چشم يديگرمائي و خورش زمين

چنداني مشاهده  درصدي مواجه بوده است، ضمن آنكه در مورد ميزان توليد برق جزر و مدي، رشد 7/8و  7

  شود. نمي

با سرعت زيادي در حال افزايش است  استفاده از انواع اين انرژي در حال حاضر در كشورهاي صنعتي

 6-44 اند. چنان كه جدول هاي تجديدپذير نقش خود را در توليد الكتريسيته جهاني تثبيت كرده بطوريكه انرژي

 2013پذير تا پايان سال  هاي تجديد . كل ظرفيت عملياتي و توليد انرژي6-5نمودار 
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درصد از ظرفيت جديد توليد الكتريسيته  3/41آبي حدود هاي عظيم  تجديدپذيرها بدون پروژه ،دهد نشان مي

 8/7به خود اختصاص داده و سهم خود را از توليد انرژي جهاني از  2013نصب شده را در سطح جهان در سال 

اند. اگر اين ظرفيت موجود نبود، انتشارات  افزايش داده 2013درصد در سال  5/8، به 2012درصد در سال 

درصد به انتشارات پيش بيني شده كه  12شد و  گيگا تن بيشتر مي 2/1، 2013ني در سال اكسيد كربن جها دي

 شد. درجه سيليسيوس را بگيرد، افزوده مي 2بايد كاهش يابد تا جلوي افزايش بيش از 

 

  2007- 2013ظرفيت و توليد برق تجديدپذير به عنوان سهمي از برق جهاني،  6- 44جدول 

  رصدارقام برحسب د                      

سال                                                                                            

  تغييرات

2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  

درصد تغيير در ظرفيت برق تجديدپذير از كل 

  تغيير در ظرفيت جهاني توليد برق*

5/18  8/28  5/30  4/32  9/38  7/43  4/41  

برق تجديدپذير از كل ظرفيت جهاني درصد 

  برق

6/7  3/8  2/9  2/10  4/11  6/12  7/13  

درصد توليد برق تجديدپذير از كل توليد برق 

  جهاني

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

  هاي آبي بزرگ منظور نشده است. در ارقام تجديدپذير نيروگاه -

هاي تجديدپذير به جز  ذاري جديد در انرژيگ با اين وجود آمارهاي جهاني حاكي از اين است كه سرمايه

ميليارد دالر رسيده به طوري كه  214درصد كاهش يافته و به  14، 2013هاي عظيم آبي در سال  پروژه

 20گذاري در انرژي خورشيدي  كاهش يافته و سرمايه درصد 1تنها  2013گذاري در باد در سال  سرمايه

اند.  گذاري بوده درصدي در سرمايه 26اي زيستي شاهد كاهشي ه كاهش يافته است، در حاليكه سوخت درصد

هاي آبي كوچك كمتر از  درصد كاهش داشته و نيروگاه 28ها به انرژي  در حاليكه زيست توده و و تبديل زباله

 38درصد كاهش روبرو بودند ليكن انرژي زمين گرمايي تنها موردي بوده كه افزايش  16مگاوات با  50

  گذاري را نشان داده است.  يهدرصدي در سرما

هاي تجديدپذير در  گذاري در انرژي همچنين شاهد اختاللي در روند رو به رشد سرمايه 2013سال 

هاي تجديدپذير در  گذاري در انرژي سال افزايش، سرمايه 8كشورهاي در حال توسعه بوده است. زيرا پس از 

  .2درصد كاهش داشته است 14نيز به ميزان  2013سال 

  انرژي باد  - 

دهد، ولي  درصد از توليد الكتريسيته جهاني را به خود اختصاص مي 5/1انرژي باد درحال حاضر در حدود 

  . داردكنند كه پتانسيل زيادي براي اين منبع انرژي جايگزين وجود  دانشمندان پيش بيني مي

همراه با رشد چشمگير ساليانه  ،هاي بادي نصب شده در مناطق مختلف جهانتوان تجمعي توربين  6-45جدول 

                                                      
*.Global Trends in Renewable Energy Investment 2014,Frankfurt School, Bloomberg  
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نشـان  را  2003-2013هـاي   سـال  در رشـد آنهـا  روند  6-6نمودار و همچنين  2012-2013 هاي در سالآنها 

  . دهد مي
 2012-2013 هاي هاي بادي نصب شده در مناطق مختلف جهان  در سال. توان تجمعي توربين6- 45جدول 

  

 منطقه
 توان (مگا وات)

 (درصد) 2012نسبت به  2013ت تغييرا * سهم (درصد)
2012 2013 

 65/4 22/22 71093 67934 آمريكاي شمالي

  99/34 70/1 5446 4034 آمريكاي مركزي و جنوبي
 48/10 96/37 121442 109923 اروپا و اوراسيا

 36/36 05/0 150 110 خاورميانه

 97/27 58/0 1844 1441 آفريقا

 69/18 49/37 119933 101049 حوره اقيانوس آرام

 45/12 100 319907 284491 دنيا

BP Statistical Review of World Energy June 2014, BTM consult Aps. 

* ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� �   .��� �� ��! "��#! �$%&� � � �� '��(� )� 

 

 
 

و كل  گيري داشته رشد چشمدر جهان  ،هيهاي اخير نصب مزارع بادي نيروگا در سال ،گردد مالحظه مي چنانكه

در  مزارع بادي سالاين كه در  طوري به ،ه استمگاوات رسيد 319907به  2013در انتهاي سال  آن ظرفيت

كه عليرغم اينكه اين رقم كمتر از متوسط رشد  اند برخوردار بوده يدرصد 45/12مقايسه با سال قبل از رشد 

آيد.  ولي با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، رشد مساعدي به حساب مي باشد ميدرصد)  21ده ساله اخير (

مگاوات   91460 با كل توانهاي بادي توربين نصب با چينكشور جزييات آمار جهاني نشان از آن دارد كه 

هاي بعدي را دارا  مگاوات رتبه 34316و  61292 و آلمان به ترتيب با توان آمريكاجايگاه اول و كشورهاي 

  2003- 2013هاي  . توان تجمعي بادي نصب شده در سال6-6نمودار 
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مورد استفاده قرار گرفته ولي اين  2013گيگاوات ظرفيت جديد بادي در سال  35بيش از  طور كلي بهد. هستن

كشور  ده ،6-7نمودار ، كاهش شديدي را تجربه كرده است. 2012گيگاواتي در سال  45ميزان نسبت به رقم 

  دهد. نشان مي 2013شده بادي را در سال   داراي بيشترين ظرفيت نصب

  
  

اي بـراي بـازار بـادي بـا      ترين بازار منطقـه  آسيا بزرگ  براي ششمين سال متوالي،ذكر است كه  شايان

گيگاوات بوده است. با در نظر گرفتن تاسيسات نصب شده سـاالنه، چـين    2/18افزايش ظرفيت ساالنه بيش از 

نصب كنـد كـه    2013گيگاوات ظرفيت جديد را در سال  1/16توانست موقعيت پيشروي خود را حفظ كرده و 

  .3گيگاوات بوده است  96/12معادل  2012بسيار بيشتر از تاسيسات نصب شده در سال 

مگاوات گزارش شـده   131هاي بادي ايران  توان مزارع نيروگاه ،BPشركت  در آمارقابل ذكر است كه 

قايسـه بـا آمـار    در م نداشـته ولـي  مطابقت  )مگاوات 72/110( هاي نو ايران گزارش سازمان انرژيكه با آمار 

  باشد. در منطقه ميبادي  هاي در رابطه با نيروگاهايران پيشرو بودن كشورهاي خاورميانه نمايانگر 

  انرژي خورشيدي - 

هاي اقتصادي و اجتماعي در  هاي تجديدپذير با توجه به حوزه چشم انداز بازار جهاني انرژي سيستم فتوولتاييك:

 ،هاي انرژي تجديدپذير بويژه بكارگيري انرژي فتوولتائيك خورشيدي به طوري كه برخي بخش ،حال تغيير است

هاي  اند. اين در حالي است كه برخي از انرژي شاهد رشد چشمگير و موفقيت در افزايش قيمت سهام بوده

                                                      
+.Global Wind 2013 report, Global wind energy council  

  2013كشور داراي بيشترين ظرفيت نصب شده بادي در سال  10 .6-7نمودار 
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  اند مالي بوده تامينهايي در سياست و  تجديدپذير شاهد كاهش بكارگيري و همچنين چالش

)Clean Edge 26 March(.  سال گذشته نمايانگر نقطه عطفي براي انرژي فتوولتائيك خورشيدي بود زيرا كه

پيشي  2000سيسات نصب شده جديد از ظرفيت برق بادي جديد نصب شده براي اولين بار از سال أظرفيت ت

شايان ذكر است  .4گيگاوات رسيد 5/37 به گرفت. ظرفيت توليد برق جديد فتوولتائيك خورشيدي نصب شده

 330 اند، كه در سراسر جهان در مدار توليد بوده  2013ل ظرفيت كلكتورهاي خورشيدي تا پايان سال كه ك

تراوات ساعت  281رها معادل توليد وميليون متر مربع تخمبن زده شده است. اين كلكت 471گيگاوات با سطح 

  باشد. مي  CO2ن انتشار ميليون ت 4/97ميليون تن نفت و  1/30جوئي  الكتريسيته است كه مطابق با صرفه

و نمودار  2012- 2013 هاي     توان تجمعي فتوولتاييك نصب شده در مناطق مختلف جهان در سال 6-46جدول 

  دهد. نشان مي 2003-2013هاي  را در سال روند نصب اين سيستم ،8-6

  2012-2013 هاي . توان تجمعي فتوولتاييك نصب شده در مناطق مختلف جهان در سال6-46جدول 

 منطقه
 توان (مگا وات)

 (درصد) 2012نسبت به  2013تغييرات سهم (درصد)
2012 2013 

 76/64 55/9 00/13332 00/8092 آمريكاي شمالي

 75/14 05/57 00/79662 81/69421 اروپا

 90/89 40/33 90/46642 96/24561 ساير كشورها

 80/36 100 90/139636 77/102075 دنيا

BP Statistical Review of World Energy June 2014 

 

   

                                                      
,.Clean energy trends 2014: new solar energy capacity exceeds wind for first time,Andre Burger, 26 March 2014  

  2003-2013هاي  سال درنصب شده توان تجمعي فتوولتاييك . 6-8نمودار 
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 گير رشد چشم مناطق جهان از  در كلية 2013نصب سيستم فتوولتاييك در سال   گردد، چنانكه مالحظه مي

نشان از آن دارد كه كشور آلمان با كل توان  BP. جزييات آمار جهاني درصدي برخوردار بوده است 8/36

 18300 ايتاليا به ترتيب با توان چين و ات جايگاه اول و كشورهاي مگاو 35948فتوولتاييك نصب شده 

شايان ذكر است كه آلمان در  هاي بعدي را در نصب سيستم فتوولتاييك دارا هستند.مگاوات رتبه 17600و

كه اسپانيا در اين امر جلوتر بوده، كشور  2008به جز در سال  2013تا  1995هاي  ساله بين سال 19دوره 

  روپا بوده است. ابراي انرژي فتوولتاييك خورشيدي در پيشرو 

هاي زيادي دست يافته است. انرژي خورشيدي دومين  به موفقيت 2013صنعت خورشيدي آمريكا در سال 

منبع بزرگ ظرفيت توليد برق جديد آمريكا بوده كه تنها گاز طبيعي توانسته از آن پيشي بگيرد. هزينه نصب 

داشته است.  2012درصد نسبت به سال  15معادل  كاهشي ،به طور متوسطور سال مذك دراين تاسيسات 

بيشتر شده و به  2012درصد نسبت به سال  41، 2013تاسيسات نصب شده فتوولتائيك اين كشور در سال 

  . 5گيگاوات رسيده است 4078

در هاي مختلف انرژي  ظرفيت جديد توليد الكتريسيته در آمريكا را به تفكيك استفاده از حامل 6-9نمودار 

  دهد. نشان مي 2013و  2012هاي  سال

  
U.S. solar Market insight report,GTM research, 2013 year in review  

مگاوات برق خورشيدي  918ات بعالوه ومگا 1/12كل تاسيسات نصب شده تجمعي در آمريكا در حال حاضر 

درصد از نظر تجمعي در  40لتائيك خورشيدي آمريكا حدود ديگر، برق فتوو بيانباشد. به  ) ميCSPمتمركز (

                                                      
-.U.S. solar Market insight report,GTM research, 2013 year in review.  

  2013 و 2012هاي  سالدر ظرفيت جديد توليد الكتريسيته آمريكا  6-9نمودار 
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شايان ذكر درصد رشد كرده است.  CSP( 80برق خورشيدي متمركز ( درحاليكه ،افزايش داشته 2013سال 

  . 6رسند ميهزار  440به  از نظر تعداد در آمريكاسيسات نصب شده مجزاي خورشيدي أكل تاست كه 

استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد الكتريسيته در آمريكا به طور قابل  ،دهد چنانكه نمودار فوق نشان مي

  سال قبل افزايش يافته است. نسبت به 2013زغال سنگ در سال  استفاده از كاهش مقايسه بااي در  مالحظه
  

  انرژي خورشيد حرارتي

 2012جهان تا پايان سال  برداري را در كشورهاي ظرفيت انرژي حرارتي خورشيدي در حال بهره 6-10نمودار 

  دهد.  نشان مي

 
Franze Mauthner, Werner Weiss"Solar Heat worldwide", 2012&2013 Edition 

ترين  گيگاوات با فاصله زيادي از ساير كشورها بزرگ 180دهد، كشور چين با بيش از  چنان كه نمودار نشان مي

 10اشد. كشورهاي آلمان و تركيه به ترتيب با بيش از ب دارنده كلكتورهاي خورشيدي نصب شده در جهان مي

گيگاوات ظرفيت كلكتورهاي نصب شده در رتبه بعدي قرار دارند. تعداد زيادي از كشورهاي ديگر نظير هند، 

اسپانيا، اياالت متحده آمريكا، فرانسه، كره جنوبي و تايوان داراي   استراليا،برزيل، ژاپن، اتريش، يونان، ايتاليا، 

  باشند. گيگاوات كلكتورهاي خورشيدي حرارتي نصب شده مي 1ش از بي

با كاهش روبرو  2013در سال  ،بازار خورشيدي حرارتي در اتحاديه اروپا كه جزء بازارهاي بزرگ جهان است

 يااختالفات زيادي در جهت افزايش  وهاي قبل در اين بازار رخ داده بود  بود. بر خالف آن چه كه در سال

را اروپا تقريباً تمامي بازارهاي بزرگ و متوسط روند كاهشي  2013در سال  ،ن بازارها وجود داشتكاهش بي

  تحت تاثير قرار داده بود.

                                                      
..U.S. Solar celebrates records in 2013, Big trends coming in 2014. James Montgomery, March 2014  

  2012عملياتي انرژي حرارتي خورشيدي تا پايان سال ظرفيت  6-10نمودار 
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كشور اروپايي و سوييس نشان  28ظرفيت جديد نصب شده انرژي حرارتي خورشيدي را در  6-11نمودار 

  دهد. مي

 
Solar thermal Markets in Europe, ESTIF, June 14 

 

به ميزان  2013چنان كه از نمودار مشهود است، ظرفيت جديد نصب شده انرژي حرارتي خورشيدي در سال 

كاهش يافته است. در اين رابطه بازار اصلي اروپا يعني آلمان كه يك  2008يك سوم از زمان اوج آن در سال 

در زمينه كاهش پيشرو  2012با سال درصد كاهش در مقايسه  11سوم بازار اروپا را به خود اختصاص داده با 

تر  ميليون متر مربع در سطح كلكتور) و در بين بازارهاي بزرگ 02/1مگاوات ( 714بوده و در مجموع به 

درصد شديداً تحت  - 31درصد و در بين بازارهاي متوسط پرتغال نيز با  -24ترين كاهش با  فرانسه شاهد بيش

طور كلي بازار حرارتي خورشيدي اروپا را به طور متوسط با رشد كاهشي  اند كه در نتيجه به تاثير قرار گرفته

  ها روبرو كرده است. درصد در اين سال 7/8

ظرفيت جديد نصب شده كل انرژي حرارتي خورشيدي در اتحاديه اروپا با كاهش  2013بر اين اساس در سال 

سطح كلكتور) رسيد كه در نتيجه  ميليون متر مربع در 05/3گيگاوات ( 14/2درصدي در مجموع به  8/11

 1/43گيگاوات ( 2/30به حدود را  2012ظرفيت كل نصب شده كلكتورهاي حرارتي خورشيدي در پايان سال 

  درصدي نسبت به سال قبل رسانده است. 2/6ميليون متر مربع در سطح كلكتور) با افزايش 

كشور اتحاديه اروپا و سوييس  28را در ظرفيت كل و نصب شده جديد انرژي حرارتي خورشيدي  6- 12نمودار 

  دهد. نشان مي

 )glazed collectors(كشور اروپايي و سوئيس 28بازار انرژي حرارتي خورشيدي  در  6-11نمودار 
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  گرماييانرژي زمين -  

گرمايي افزايش يافته است، بطوريكه الكتريسيته با استفاده از  المللي براي استفاده از انرژي زمين فعاليت بين

از ظرفيت  كشور ديگر 45كشور در حال توليد است در حاليكه بيش از  25گرمايي در حدود  انرژي زمين

گرمايي خود را شناسايي  كشور منابع زمين 20گيرند و همچنين حداقل  گرمايي به صورت مستقيم بهره مي زمين

انرژي ملي و امنيت اقتصادي و همچنين  تامينگرمايي از تمايل براي  المللي در انرژي زمين اند. رشد بين كرده

  . 7عه كشورها نشات گرفته استدامنه وسيعي از ساير عوامل تاثيرگذار بر الگوي توس

 هـاي  جهان را در سـال در گرمايي نصب شده تجمعي زمين  ترتيب وضعيت توان به 6-13و نمودار  6-47جدول 

  دهد.  نشان مي 2003-2013 هاي سالو  2013-2012

  2012-2013 هاي گرمايي در مناطق مختلف جهان  در سالي زمينها نيروگاه. توان تجمعي 6-47جدول 

 قهمنط
 (درصد) 2012نسبت به  2013تغييرات  * سهم (درصد) توان (مگا وات)

2012 2013  
 19/2 40/29 0/3442 1/3368 آمريكا

 08/1 95/15  0/1868 0/1848 فيليپين

 0 44/11 0/1339 0/1339 اندونزي

 45/1 03/7 4/823 6/811 مكزيك

 11/0 48/7 5/875 5/874 ايتاليا

 15/11 30/7 100/855 300/769 نيوزيلند

 60/6 40/21 0/2506 8/2350 ساير كشورها

 1/3 100 0/11709 3/11361 دنيا

BP Statistical Review of World Energy June 2014, BTM consult Aps.  

* ��� ���� ���� ��� ���� ��� �� �   .��� �� ��! "��#! �$%&� � � �� '��(� )�  

                                                      
7
.2013 market trends report, geothermal technologies office, January 2014  

  سوئيس  كشور عضو اتحاديه اروپا و 28) در glazed collectors( جديد نصب شده ظرفيت كلي و 6-12نمودار 
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رژي كل ظرفيت جهاني نصب شده ان BPطبق آمار  ،گردد ل و نمودار فوق مالحظه ميطور كه در جدو همان

درصد رشد  1/3، 2012مگاوات است كه نسبت به سال  11709برابر با  2013زمين گرمايي تا پايان سال 

مگاوات  3442 گرمايي نصب شده دهد كه كشور آمريكا با كل توان زمين داشته است. جزييات آمار نشان مي

هاي بعدي را در نصب مگاوات رتبه 1339و  1868ترتيب با توان  ايگاه اول و كشورهاي فيليپين و اندونزي بهج

 2013مگاوات در سال  226با  تركيهقابل ذكر است كه كشور گرمايي دارا هستند. نيروگاه زمينو استفاده از 

گرمايي، بيشترين رشد استفاده از اين  زمينهاي  در استفاده از نيروگاه يدرصد 7/98نسبت به سال قبل با رشد 

 حامل انرژي را به خود اختصاص داده است.

گيگاوات انرژي پاك تجديدپذير را  100گرمايي آمريكا قابليت توليد بيش از  پتانسيل منابع انرژي زمين •

به  گيگاوات برق بيشتر نسبت 6توان براي توليد  هاي هيدروترمال مرسوم را مي داراست. تكنولوژي

اند. در  گيگاوات منابع مرسوم ديگر هنوز كشف نشده 30شود كه  گذشته بكار گرفت. تخمين زده مي

براي ، (EGS)گرمايي پيشرفته  هاي زمين گرمايي با نام سيستم غرب آمريكا نسل بعدي تكنولوژي زمين

دل حرارت در يك گرمايي اضافي از طريق افزودن به نفوذپذيري يا جريان تبا دستيابي به منابع زمين

هاي  يشرفتي عمده در سيستمبدين ترتيب پ شده كهسازند زمين شناسي داراي حرارت كافي بكار گرفته 

گرمايي آمريكا را شديداً افزايش دهد.  تواند منابع زمين ميكه ايجاد شده  (EGS)گرمايي پيشرفته  زمين

به مالحظات فني، اقتصادي و قانوني قابل هاي اوليه منابع بالقوه (كه تنها بخشي از آن با توجه  تخمين

تا  518از  )EGS( گرمايي پيشرفته زمين ولي مقياس اين منابع باشند دقيق نميتوسعه است) لزوماً 

گرمايي را به سرتاسر آمريكا توسعه  تواند اثر جغرافيايي انرژي زمين گيگاوات متغير است و مي 15900

  دهد.

  2003-2013هاي  سال گرمايي درهاي زمينعي نيروگاهتوان تجم. 6-13نمودار 
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گرمايي، در  درصد از عرضه انرژي خود از طريق انرژي زمين 25ود حد تامينايسلند و السالوادور با  •

سطح جهان در زمينه سهم اين انرژي از كل عرضه انرژي پيشرو هستند. ايسلند داراي ظرفيت انرژي 

مگاواتي به ازاي هر نفر  03/0مگاواتي به ازاي هر نفر و السالوادور داراي ظرفيت  92/1گرمايي  زمين

گيرد. با  بهره ميگرمايي  زميناراي جمعيت كمتري است ولي بيشتر از انرژي برق باشد. ايسلند د مي

به ميزان  2000گيري از اين انرژي را آغاز كرده، تنها در دهه  سال پيش بهره 30وجود اينكه ايسلند از 

براي كاهش  2008توان به دوره ركود سال  مي علت آن راقابل توجهي به ظرفيت خود افزوده است كه 

   .نسبت دادوابستگي به برق آبي 

گرمايي  گيگاوات ظرفيت انرژي زمين 18/1گرمايي و  گيگاوات پتانسيل منابع انرژي زمين 28با حدود  •

است. با اين وجود، عدم اطمينان در اين ارتباط در حال توليد، اندونزي داراي پتانسيل بااليي براي رشد 

رسد كه در كوتاه  تريسيته توسط دولت اندونزي، به نظر ميقانوني در اين كشور مبني بر لزوم خريد الك

  مساله ساز باشد. پيشرفت استفاده از اين منابع مدت 

به عنوان پيشرو در زمينه  كنيا با حمايت بانك جهاني، بانك توسعه آلمان و دولت كشور كنيا، كشور •

گرمايي  ت منابع انرژي زمينگيگاوا 10گرمايي خود را معرفي كرده است. با حدود  توسعه انرژي زمين

گرمايي در حال توليد، كنيا پتانسيل چشمگيري براي  مگاوات ظرفيت انرژي زمين 200بالقوه و حدود 

  دارد. در اين مورد رشد 

گرمايي تاكنون  گرمايي چشمگيري است ولي هيچ نيروگاه توليد برق زمين كانادا داراي ذخاير بالقوه زمين •

از منابع هاي توسعه بالقوه همراه با قيمت كم توليد الكتريسيته  ي برخي مكاننداشته است. مطمئناً دور

گرمايي در كانادا به  سيسات توليد برق از انرژي زمينأديگر، بخشي از موانع سر راه توسعه اولين ت

گرمايي را در مراحل مختلف توسعه  آيند. با اين وجود، البته كانادا چندين پروژه برق زمين حساب مي

گرمايي را در دستور كار قرار داده و  كلمبيا تنها ايالتي است كه توسعه انرژي زمين ارد. بريتيشد

در  Deepمگاواتي شركت  5در مناطق شمال شرقي و پروژه   Borelis Ecopowerمگاواتي  6/0هاي  پروژه

  اند.  به توليد نزديك شدهباشند به طوريكه  در حال احداث ميساكاچوان 

گرمايي   و درصد انرژي زمين 2010گرمايي نصب شده تجمعي در سال  نمايانگر كل ظرفيت زمين  6-14 نمودار

. درحاليكه آمريكا از نظر ظرفيت در جهان پيشرو است ولي عرضه انرژي باشد ميالكتريسيته از كل توليد 

ايسلند و فيليپين به  دهد. السالوادور، از كل عرضه اين كشور را به خود اختصاص مي 4/0گرمايي تنها  زمين

گرمايي بهره  درصد از عرضه كل انرژي، بيشتر از انرژي زمين 6/17و  5/24، 5/25ترتيب با درصدهاي 
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گيرند. البته بايد توجه كرد كه جمعيت آنها و تقاضاي الكتريسيته در اين كشورها بطور چشمگيري كمتر از  مي

  .8آمريكاست

  
2013 market trends report, geothermal technologies office, January 2014 

هاي پيشرفته  سيستماستفاده از هاي آزمايشي مربوط به  براي اولين بار برخي از پروژه 2013در سال 

 1741وارد كنند. در حال حاضر بيش از برق اند به شبكه استراليا و آمريكا  ، توانسته (EGS)گرمايي  زمين

، در حال حاضر GEAكشور در سطح جهان در حال ساخت است. طبق گزارش  12گرمايي در  مگاوات برق زمين

گرمايي از مراحل ابتدايي تا مراحل پاياني وجود دارند.  پروژه در حال توسعه زمين 674در سطح جهان 

يا  گرمايي در حال ساخت هاي زمين كشورهايي مانند اوگاندا، فرانسه، تانزانيا، شيلي و روآندا داراي نخستين پروژه

   .8در عرض چند سال آينده به توليد خواهند رسيد كهدر مراحل پاياني توسعه هستند 

شهر استان  نيروگاهي در مشكيناحداث  ،ذكر است كه در كشور ايران براي استفاده از اين انرژي شايان

مگـاوات   5فيت برنامه منظور شده كه در فاز اول آن نيروگاهي به ظرمگاوات در  250 نهائي اردبيل به ظرفيت

هـاي   حفر چـاه هاي نو  ي براساس گزارش سازمان انرژباشد و در اين ارتباط  مي اجرابه صورت پايلوت در دست 

  گرمائي آن در دست تكميل قرار گرفته است. مخزن زمين

  و موجي انرژي جزر و مد - 

كيلوواتي در  300 و پروژه 2011مگاواتي كره جنوبي در سال  254پس از معرفي پروژه برق جزر و مدي 

  ظرفيت جديد چنداني براي توليد برق جزر و مدي اضافه نشده است. 2012اسپانيا، در سال 

                                                      
8
.2013 market trends report, geothermal technologies office, January 2014.   

 2010گرمايي كشورهاي پيشرو جهان در سال  سهم و ظرفيت برق انرژي زمين  .6-14نمودار 
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كه بيشتر آن از انرژي  هباقي ماند 2012مگاوات در انتهاي سال  527ظرفيت تجاري انرژي اقيانوس حدود 

 Cobdcook. در ماه سپتامبر، پروژه هاي بيشتري نيز در خط توليد قرار دارند ت گرفته و پروژهأجزر و مدي نش

Bay Tidal Energy در ساحل Maine  كرد. با الكتريسيته توليدي از انرژي موجي آمريكا شروع به تغذيه شبكه

كيلوواتي  180داراي توان توليد حداكثري  TidGenتاسيسات شركت برق تجديدپذير اقيانوس آمريكا با نام 

سه تبديل كننده انرژي موجي  ، AWنزديكي ساحل پرتغال شركت انرژي باشد. در اقيانوس آتالنتيك، در مي

ها براي سواحل نزديك خشكي  . اين تبديل كنندهشود ناميده مي Wave Roller كيلوواتي مستقر كرده كه 100

اقيانوس انرژي اند. ساير امكانات قابل ذكر  متري جاي گرفته 8-20اند و در كف اقيانوس در عمق  طراحي شده

 20نيروگاه  ،مگاوات) 240فرانسه ( Ranceايستگاه موجي  :در حال حاضر در خط توليد قرار دارند عبارتند از كه

مگاوات و  9/3چين با ظرفيت  Zhejiangو نيروگاه  )در مدار توليد است 1966كه از سال (مگاواتي كانادا 

  .مگاوات) 9هاي انرژي موجي و جزر و مدي در انگليس (حدود  اي از پروژه مجموعه

به توليد  2011كه در اواسط سال  Sihwaكره جنوبي عالوه بر نيروگاه توليد برق جزر و مدي خود با نام  •

سبز ملي طرح رسيد، در نظر دارد كه چندين نيروگاه ديگر جزر و مدي براي دستيابي به اهداف رشد 

ا هنوز نامعلوم بوده است. ششمين ه ، وضعيت اين پروژه2013تا اوايل سال  خود ايجاد كند. با اين وجود

هاي جزر و  منتشر شده شامل توسعه نيروگاه 2013برنامه توليد الكتريسيته اين كشور كه در اوايل سال 

هاي  هاي عمومي با زمينه مگاوات) بود ولي مخالفت 520( Garorismمگاوات) و  Gangwha )813مدي 

  كند.  ها را دچار مشكل اكولوژيكي ممكن است اين فعاليت

 5/1براي يك ايستگاه  2012هاي برق اقيانوسي، مجوزي را در سال  در آمريكا شركت تكنولوژي •

 150مگاواتي موجي در فالت قاره ساحل اورگن دريافت كرد و اولين تاسيسات تبديل برق موجي 

حاضر در حال  2012با دريافت مجوزي در سال ضمناً تنظيم كرده است.  2013براي سال را كيلوواتي 

مگاوات  1مرحله ساخت پروژه انرژي جزر و مدي جزيره روزولت در نيويورك در حال انجام است كه 

  كند. توربين جزر و مدي توليد مي 30برق را از 

هاي مديدي به عنوان مكاني داراي توان بالقوه براي جـزر و مـد    در انگليس، رودخانه سورن براي مدت •

انع دوگانه هزينه باالي اقتصادي و اثرات بالقوه بر روي حيات وحش شناخته شده ولي اين پروژه دچار م

 18گيگـاوات سـدبند در دهانـه     5/6درخواسـت سـاخت    ارايـه با  2012باشد. اين مشكل در سال  مي

مجدداً مورد نظر قرار گرفتـه   ،شود مالي مي تامينكه تماماً از بخش خصوصي  Cardiffكيلومتري جنوب 

  .9كند تاميندرصد از نياز انگليس به الكتريسيته را  5تواند  طرح مي است. درصورت ساخت، اين

                                                      
9
.ocean energy, renewables 2013 global status report.  
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گذاري  گيري سرمايه آمريكا، از شكل Martin Lockhead، شركت عظيم 2014در ماه فوريه سال  •

مگاوات در ساحل  5/62مشترك براي ايجاد بزرگترين پروژه انرژي موجي جهان با ظرفيت نصب شده 

  كند خبر داد.  هزار خانه را فراهم مي 10ي استراليا كه برق كافي برا

هاي خروشان درياي قطب شمال و درياي شمال محاصره شده، مركزيت تحقيق و  اسكاتلند كه با آب •

مگاواتي برق  40توسعه انرژي موجي را به خود اختصاص داده است و دولت اين كشور تاسيسات 

  موجي را در جزاير اسكاتلند تصويب كرده است. 

را در اواخر  Perthدر نظر دارد تاسيساتي با حجم تجاري در نزديكي  Carnegie Waveستراليايي شركت ا •

هاي معظم مشاهده شده كه از آن  عملياتي كند و عالئمي مبني بر خريد داخلي شركت 2014سال 

اال و براي توليد برق از ب ،كه از تكنولوژي شناورياست استراليا  Lockhead Martinجمله پروژه شركت 

  كند. ها استفاده مي پايين رفتن موج

شمال شرقي اقيانوس منجمد شمالي و آالسكا احتماالً تنها محل براي اولين پروژه توليد انرژي از موج در  •

هاي موجي بطور  باشد. در حاليكه اروپا و بريتانيا به خصوص اسكاتلند بر روي توسعه پروژه آمريكا مي

 72تواند بيش از  ند و بريتانيا اعالم كرده كه اين كشور بطور بالقوه ميا اي تمركز كرده قابل مالحظه

در  (DOE)كند، اداره انرژي آمريكا  تاميندرصد از انرژي مورد نياز خود را از انرژي موج و جزر و مد 

تراوات ساعت در سال معادل بيش از يك چهارم  170/1تواند  اين بين تخمين زده كه انرژي موجي مي

  .10ف آمريكا را توليد نمايدكل مصر

  توده زيستانرژي  - 

ها و  توده پركاربردترين منبع انرژي نو (تجديد پذير) در جهان است كه شامل انرژي حاصل از زباله زيست

فاضالب شهري، فضوالت دامي، ضايعات كشاورزي و جنگلي و پسماندهاي صنعتي (صنايع غذايي، چوب و كاغذ 

توان به سه صورت مايع، جامد  داراي مشخصات انرژي فسيلي است به طوري كه مي توده باشد. زيست و ...) مي

  برداري نمود. و گاز از آن بهره

درصد كل نيازمندي انرژي جهاني را به خود اختصاص داده است كه هم چنان  9توده سنتي حدود  زيست

هاي جديد تجديدپذير به خصوص  باشد. با اين وجود انرژي هاي تجديدپذير جديد مي تر از ساير انرژي بيش

                                                      
10
.Why wave power energy has lagged far behind,Dave Levitan, May 2014.  
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 درتوده سنتي  باشند، اين در حالي است كه سهم زيست توده جديد به سرعت در حال رشد مي انرژي زيست

  ساليان اخير تقريباً ثابت بوده است.

زاي مهمي هستند كه با توجه به  توده در جهان الكل، بيوديزل و بيوفيول سه فرآورده انرژي از منابع زيست

ناشي  طيمحي چنين مشكالت زيست هاي حمل و نقل و نيروگاهي و هم رو به گسترش سوخت در بخشمصارف 

هاي فسيلي مورد توجه و  ها به عنوان يكي از راهكارهاي استفاده از سوخت جايگزين براي سوخت از آن

استفاده حرارتي هاي حمل و نقل و  هاي زيستي در بخش اند. بر اين اساس مصرف سوخت برداري قرار گرفته بهره

  رود توليد سوخت دهد به طوري كه انتظار مي ها كماكان به رشد خود ادامه مي رغم نااطميناني ها علي از آن

 2012ميليون بشكه در روز از سال  5/0برسد كه  2018ميليون بشكه در روز در سال  36/2زيستي جهاني به 

  تر است. بيش

  دهد. نشان مي 2006-2018 هاي سالعرضه سوخت زيستي جهان را در  15-6

 
Renewable Energy, Medium Terma Market Report 2013, IEA. 

توده حدود نيمي  زيست 2013. به طوري كه در سال باشد ميتوده  انرژي زيست كننده ترين مصرف آمريكا بزرگ

به خود اختصاص داده درصد از كل انرژي مصرف شده در آمريكا را  5از كل انرژي تجديدپذير مصرف شده و 

درصد افزايش يافته  60بيش از  2013تا  2002هاي  است و از اين طريق مصرف اين نوع انرژي در بين سال

توده براي توليد سوخت زيستي به ويژه اتانول و به  است. اين رشد تقريبا به طور كامل از افزايش مصرف زيست

  شكل گرفته است. توده ميزان كمتري سوخت زيستي ديزل بر پايه زيست

توده تبديلي به سوخت زيستي با افزايش رشد توليد اتانول و  در آمريكا انرژي زيست 2013تا  2002از سال 

درصد از انرژي ماده  60درصد افزايش داشته است و به طور متوسط  500هاي زيستي بيش از  ساير سوخت

رود و يا به  د، باقي آن يا از دست ميشو ) به سوخت زيستي حمل و نقل تبديل ميFeed Stockاوليه (

گيرند. بيشتر  شود كه در انرژي مصرفي بخش صنعت مورد استفاده قرار مي محصوالت جانبي تبديل مي

  2006-2018هاي زيستي جهاني  عرضه سوخت. 6-15ر نمودا
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شوند تركيبي از اتانول با بنزين موتور يا سوخت  هاي زيستي كه به عنوان سوخت حمل و نقل استفاده مي سوخت

  كوره كاربرد دارند.  هاي زيستي هم فقط به عنوان نفت برخي از ديزل باشند و ديزل زيستي با سوخت ديزل مي

درصد افزايش يافته و  4عالوه بر سوخت زيستي مصرف چوب و انرژي ضايعات  2002- 2013دوره  در

مصرف انرژي ضايعات بيشتر از مصرف چوب بوده است زيرا حدود دو سوم از انرژي چوب آمريكا براي 

شود در حالي كه تقريباً تمامي انرژي ضايعات در آمريكا براي توليد برق  استفاده ميفرآيندهاي صنعتي سوخت 

  شود. هاي صنعتي به كار گرفته مي فرآوردهسوخت يا 

) در آمريكا شامل محصوالت كشاورزي و ساير گياهان، محصوالت Feed Stockماده اوليه سوخت زيستي (

ت ماده اوليه تمامي اتانول توليد شده در آمريكا است. نظر به جانبي حيوانات و ضايعات بازيافت شده است. ذر

هاي باالي ذرت  اين كه محصول اتانول در حال حاضر در آمريكا تحت خشكسالي شديد در سال گذشته و قيمت

 10انداز مربوط به استفاده بيش از  هاي فني و اقتصادي و ايجاد نااطميناني در چشم قرار گرفته بنابراين چالش

  ايجاد كرده است.را د اتانول در تركيب بنزين موتور درص

 50بيش از  2013توده و عمدتاً روغن دانه سويا كه در سال  تري از منابع زيست ف بزرگدرديزل زيستي از 

شود. ضايعات بازيافت شده مثل ضايعات روغن  درصد از اين توليدات را به خود اختصاص داده بود توليد مي

  .11درصد از اين رقم را به خود اختصاص داده بود 10كمي بيش از  2013 سال خوراكي در

 هاي سالتوده مصرفي به تفكيك نوع در آمريكا را در  مواد اصلي مورد استفاده در انرژي زيست 6-16نمودار 

  دهد. نشان مي 13-2002

  
Biofuels production drives growth in overall biomass energy use over past decade, eia, March 18, 2014 

                                                      
��. Biofuels production drives growth in overall biomass energy use over past decade, eia, March 18, 2014.  

  ريليون بي تي يوت) 2002-13( . انرژي زيست توليده مصرفي به تفكيك نوع6-16نمودار 
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هاي باالي خوراك و حاشيه كم سود، هم چنان چالشي براي  قيمت ،اروپاOECD در كشورهاي عضو 

هايي در  مدت در اين كشورها دچار نا اطميناني  انداز ميان رود. چشم توليدكنندگان سوخت زيستي به شمار مي

هاي زيستي با پايه محصوالت غذايي  ضاي تركيب سوختارتباط با طرح كميسيون اروپا براي محدود كردن تقا

درصد فعلي است. ليكن در رابطه با مصرف انرژي  10درصد از تقاضاي انرژي بخش حمل و نقل در قبال  5تا 

) در جهان بوده است. به طوري Pelletكننده تراشه چوب ( ترين مصرف اتحاديه اروپا تاكنون بزرگ ، توده زيست

(مجتمع  Aebionميليون تن تراشه چوب سوزانده است. بر طبق آخرين ارقام موجود از  15، 2012كه در سال 

به خود  2011درصد از كل مصرف انرژي نهايي اروپا را در سال  4/8توده  توده اروپا)، زيست جهاني زيست

ه استوني، اختصاص داده است، در حالي كه اين رقم در برخي از كشورها چون كشورهاي حوزه بالتيك از جمل

درصد رسيده است. اين گزارش همچنين افزوده است كه مصرف تراشه  25لتوني، فنالند و سوئد به بيش از 

 ميليون تن افزايش داشته است. 1تاكنون ساالنه  2010چوب اروپا از سال 

ساس آمار هاي توليد برق تجاري در جهان است. به طوري كه بر ا توده نيز از روش توليد برق از انرژي زيست

توده با اختالف كمي با برق توليد شده از انرژي  ، توليد برق از انرژي زيستNON OECDتراز انرژي كشورهاي 

اي،  هاي هسته ساعت) بعد از انرژي تتراوا 99/312( 2010تراوات ساعت) و  3/273( 2009هاي  باد در سال

اين ارتباط كشورهاي پيشرو در توليد برق از در آبي و باد چهارمين توليدكننده برق در جهان بوده است.  برق

، 5/43، 7/65به ترتيب آمريكا، آلمان، چين، برزيل و ژاپن با  2011در سال  EIAتوده بر اساس آمار  زيست

مگاوات برق از  3ايران نيز كارخانه هاضم برق آبعلي با توان توليد روزانه اند. در  تراواساعت بوده 23و  32، 34

افتتاح شد ليكن به دليل مشكالت قراردادي، برق توليدي آن به شبكه  1392تني، در سال  300حجم زباله 

بر شود. افزون  تزريق نگرديد. در اين كارخانه كود كمپوست و كود كمپوست مايع نيز توليد و به بازار عرضه مي

كنند از سال  برق توليد مي هاي شهري در شهرهاي مشهد و شيراز آن دو نيروگاه كه با استفاده از سوخت زباله

    چنان در مدار توليد قرار دارند. هم 1388

  
 


