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 بخش ششم

 عرضه انرژی
 

 

هااي   حامال مصاار  دالياي   ه تاامي   چچنانو  گرددميمستقيماً براساس توليد گزارش ي انرژي ها حاملعرضه 

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

 مورد تجزيه و تحييل قرار گرفته است.  شرح زيرهب 0839-09ي انرژي در دوره ها حاملاز 

 خامعرضه نفت. 1-6

لاام از كواورهاي همساايه شامالي     واردات نفات  و يلام از منابع نفتاي داليا  لام شامل توليد نفتنفت ةعرض

 نوان داده شده است. 6-0در جدول  0839-09لام در دوره زماني عرضه نفت باشد.مي (سوآپ)

  1839-09دوره  خام در. عرضه نفت6-1جدول  

 ميييون بوكه در سالواحد:     

 0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 
 38/0515 00/0583 30/0588 93/0519 31/0501 11/0539 33/0561 60/0561 3/0538 30/0811 60/0831 توليد 

 16/0 35/5 13/81 01/11 80/83 06/51 30/11 80/80 00/16 80/1 00/0 واردات 

 35/08 -13/09 -63/10 5/9 51/3       ذليره

 08/0580 96/0588 65/0555 61/0501 63/0355 18/0313 60/0503 0505 00/0510 31/0885 63/0835 عرضه كل نفت لام

 10/1 0831-11رشد متوسط 

صادرات به ازاي واردات 

 سوآپ 
00/0 80/1 00/16 80/80 60/18 33/56 88/83 60/10 11/81 01/3 11/0 

عرضه 

 پااليوگاه داليي/لوراك
55/315 50/366 31/366 00/315 03/338 01/690 53/699 18/693 10/601 0/691 63/611 

 51/309 01/300 06/100 18/361 63/093 6/330 1/366 0/336 1/300 8/153 3/131 مستقيم  صادرات
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يي با توجه به رعايات ساقا اوپا  تاا ساال      لام دالشود توليد نفتمواهده مي 6-0 در جدول چنانكه

رو  باا توقاا روباه    0830و در ساال  لام وارداتي همواره نوساناتي داشته ولي نفت ،با افزايش روبرو بوده 0836

مجدداً عمييات سوآپ به تدريج شروع  0809و در سال  به طوري كه ميزان آن به حداقل ممك  رسيد ؛گرديده

نون از ظرفيات باالقوه لاو لولاه     ه تااك توان نتيجه گرفات كا   ميبنابراي   نرسيدشده هرچند به مقدار سال قبل 

 60/9حدود  افزايويلام با رشد متوسو نفت ة. اي  امر باعث شده كه عرضلام سوآپ استفاده نوده است نفت

 توجه به برداشت از ذلياره، باا روناد   نسبت به سال قبل با  0809و در سال  0839-09زماني  دورهدرصد در 

 روبرو گردد.  يدرصد 3/5رشد 

ي نفات و  ها پااليوگاهلام در جدول فوق مقداري براي لوراك شايان ذكر است كه از مقادير عرضه نفت

  .و يا ذليره عرضه شده استمستقيم و صادرات به ازاي واردات سوآپ  عنوان صادرات  همابقي ب

 خامنفت انتقال و توزيع 

 خامتصادراتي نف -خطوط لوله عملياتي -

وسييه لطوط لوله از طريق گوره و گناوه به جزياره لاارك    هجنوب بليز  نفت نفت توليدي از ميادي  نفتي مناطق

ماككور هادايت    لام مناطق دريايي در نزديكي لارك را باه پاياناه  گردد. لطوط لوله ديگري نيز نفتارسال مي

سايري  الوان و هاي بهرگان، وان و سيري نيز به پايانههاي مناطق بهرگان، ال لام. در مناطق دريايي نفتدننمايمي

 شود.  منتقل مي

هااي هيادروكربوري    صادراتي نفت لاام كاه در ترازناماه   -تغييراتي در موخصات لطوط عميياتيضمناً 

لياز جناوب    توسو شركت ميي مناطق نفات  0809و  0830 هاي ل براي سا ،ارائه شده 0833و  0831هاي  سال

  ست.گزارش نگرديده ا

 
 

 
 

 گازیمايعات و ميعانات  -

لام و توليد گاز غني بستگي دارد، پس از كسر مقادار   توليد آنها به توليد نفتكه  ميعانات گازيعرضة مايعات و 

هاي نفتي حاصال از آن   و همچني  ارسال فرآورده ،هاي نفت تحوييي اي  محصوالت به عنوان لوراك به پااليوگاه

ها، مخاازن شاناور و    )مخازن ذليره در پايانهبه شركت ميي پخش و تغيير در موجودي د نژا در پااليوگاه هاشمي

لاوراك  مايعات و ميعانات گازي به طور عمده به عنوان به طوركيي  .شود محاسبه ميهاي نفت(  پااليوگاهمخازن 

رامواير عرضاه    لام و همچناي  تزرياق در ميادان نفتاي     و مقداري نيز براي تزريق به نفتصادرات ، پتروشيمي

 گردد.  مي

 دهد.  نوان مي 0839-30عرضة مايعات و ميعانات گازي را در دورة زماني  6-1جدول 



   010 انرژي عرضه

 

 1839-09روند تاريخي عرضة مايعات و ميعانات گازي در دورة زماني  .6-2 جدول
 در سال بوكهواحد: هزار

 0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 

 000055 0/003511 011981 065989 039303 035800 3/013510 36/005933 3/01853 53/13513 01/60363 توليد

 03908 00539 09611 0033 5353 8133 5030 03/3030 16/3653 0/3091 03/3030 تحويل به پااليوگاه نفت

 -889 11/315 - - - - - - - - - تغيير در موجودي

 039110 035351 066509 035913 053619 030055 015100 093011 33199 60310 31310 عرضه

 1/080 30/051 65/013 0/000 6/001 38/006 93/06 1/53 6/63 13/38 33/59 لام ميييون بوكه معادل نفت

 93/08 0831-11 متوسط رشد

 

هااي اليار باا رشاد      چنانكه از جدول فوق مواهود اسات عرضاة مايعاات و ميعاناات گاازي در ساال       

جنوبي بوده باه طاوري    پارسجديد برداري از فازهاي  بهرهآغاز اي افزايش داشته كه بيوتر به عيت  مالحظه قابل

 است.داشته  0839-09هاي  طي سالرا درصدي  93/08رضة اي  محصوالت رشد متوسو كه ع

 

 ها خام خوراك پااليشگاهانتقال نفت -

شامالي تاامي    لام سوآپ از كوورهاي همساية طريق نفتهاي كوور از جنوب و يا از  پااليوگاهلوراك لام نفت

هاي سااحيي نظيار    به وسييه لو لوله و بقيه لوراك پااليوگاه ها پااليوگاهلام  درصد لوراك نفت 19گردد. مي

لاام   و همچني  لاوراك پااليواگاه الوان مساتقيماً در آن جزياره از نفات     وسييه كوتي ه بپااليوگاه بندرعباس 

 .گردد يايي تامي  ميشركت مناطق در

در جادول   0809لام در ساال   و كاركرد لطوط لوله انتقال نفتار و اطالعات مربوط به مسير، طول آم

لاام   لطاوط لولاه انتقاال نفات     0809است در سال كه از جدول فوق موهود  نوان داده شده است. چنان 8-6

هاا   به پااليوگاهرا ييون ت  كييومتر نفت لام مي 03/89390ميييون ليتر معادل  83/69608 ،ها لوراك پااليوگاه

 جابجاايي  و از نظر تناژ درصد افزايش 53/5از نظر كاركرد حجمي  ،0830كه در مقايسه با سال  اند منتقل كرده

لام به جاي سه رشته لاو   اينچ نفت 15ي  رشته لو لوله  0809در سال دهد. درصد افزايش نوان مي 91/3

لاام   هزار بوكه در روز نفات  199هاي مربوطه به ظرفيت  لانه ماهوهر با تيمبه 59ايل اينچ در مسير م 01لوله 

 نمايد. لام پااليوگاه آبادان را تامي  مي برداري رسيده كه بخوي از لوراك نفت ترش به بهره

اده شاده  دنواان   0836-09دوره زمااني  لاام در  روند تاريخي كاركرد لطوط لوله نفت 6-5جدول در 

 . است



011   0931ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

 0809در ساال  لاام   موهود است كاركرد لطاوط لولاه نفات    6-5ول كه از ارقام جد طور كيي چنان به

تاامي  لاوراك   تاوان باه    اي روبرو بوده است. عيت اي  امر را ماي  رشد قابل مالحظهقبل، با  هاي نسبت به سال

رشاد  مالي كه منجر به لام سوآپ از كوورهاي همسايه ش نفت كاهش شديدهاي تهران و تبريز در اثر  پااليوگاه

كاهش شديد كااركرد   وشهر/كرمانواه  نفت از/ري، مارون/اصفهان، اصفهان/ري،لطوط لوله اهوكرد چومگير كار

آباادان باه    59كاهش شديد كاركرد لو لوله اميديه مايل ضمناً  .نسبت داد ،است شده لو لوله نكا/ساري/ري

 لام دارلوي  بوده است. ن از محل نفتلام لوراك پااليوگاه آبادا دليل تامي  بيوتر نفت
 

 

 

 1809خام در سال  كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال نفت .6-8جدول 
 طول انتقال

 )كيلومتر(

 كاركرد
 ميليون تن كيلومتر مقصد مبدا

 01/00191 559 اصفهان منابع اميديه 

 * 1/1150 811 ري  اصفهان  

 93/150 08 آبادان  59مايل 

 *36/01589 0/000 ري  اهواز 8شماره 

 00/310 113 شيراز گچساران 

 *11/8851 0/691 تبريز ري

 *08/01 100 كرمانواه  تنگ فني

 018 1/180 كرمانواه  نفت شهر 

 38/30 0/803 پااليوگاه تهران اسكيه نكا

 1/8111 خام مجموع كاركرد خطوط لوله نفت

 

03/81311 

 
هاي نفتي ايران براي  هاي  شركت ملي پخش فرآورده ها و درخواست تنگ فني/ كرمانشاه، بر اساس نيازمندي 62"ري/ تبريز و 62"اهواز/ ري،  03"/42"ان/ ري، اصفه 42"خطوط لوله نفت خام  *

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



   018 انرژي عرضه

 

 1836 -1809هاي  خام در سال . كاركرد خطوط لوله نفت6-4جدول 
 

 خطوط لوله
 تغييراتدرصد كاركرد )ميليون تن كيلومتر(

 31به 11

 تغييراتدرصد

 0811 0831 0833 0831 31به11   

 00/0 98/0 36/01589 03/01033 3/09580 33/09939  ري –اهواز 

 66/1 13/0 01/00191 31/09590 31/09911 06/09180  اصفهان –مارون 

 -35/09 -10/1 00/310 65/650 30/305 31/606 شيراز –گچساران 

 13/19 65/3 1/1150 1/1119 53/0609 50/1905 ري –اصفهان 

 0/6 50/0 11/8851 05/8039 81/8808 50/8591  تبريز -ري

 0/1 -10/1 08/01 08/36 01/085 03/096  كرمانواه -تنگ فني

 -35/09 -16/9 018 35/086 05/091 11/003 كرمانواه –نفت شهر 

 1/19 -05/00 93/150 13/801 13/801 33/610 /آبادان59اميديه مايل 

 -35/11 -80/31 38/30 83/110 01/0810 90/0093  نكا/ساري/ري

 11/1 11/8 03/81311 1/11811 01/13118 11/13811  جمع كاركرد

هاا، و نارح حمال را در دوره زمااني      لام لوراك پااليوگاه روند تغييرات كاركرد حمل نفت 6-3جدول  

 دهد. نوان مي 09-0839

 1839-09در دوره زماني هاي نفت  خوراك پااليشگاهلوله  ط وبا خطخام  نفتكاركرد و نرخ حمل . 6-5جدول 

 ميليون ليتر ميليون تن كيلومتر تن كيلومتر -ريال  سال

0839 90/0 10151 60981 

0830 93/83 10019 60198 

0831 83 16638 30088 

0838 81 13018 69913 

0835 58 13531 69101 

0833 05/50 11306 31313 

0836 80/69 11856 61119 
0831 10/10 13891 61110 
0833 08/11 13968 69030 

0830 58/38 10810 33930 
0809 3/091 03/89390 83/69608 

 

دوره  حمل نفت لام طاي تناژ يدرصد 83/9افزايش ي و درصد 96/9كاهش حجمي نمايانگر  6-3ارقام جدول 

تغييرات عميياتي، تغيير محسوسي در چرلاه عميياات لطاوط لولاه      چارچوبباشد، كه در  مي 0839-09زماني 
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برابار و   00ز بايش ا ليك  قيمت حمال در ايا  دوره تقريبااً     ،شودمحسوب نمي لام در دوره مككورانتقال نفت

 دهد.درصد افزايش نوان مي 11/18نسبت به سال قبل 

 های نفتي. عرضه فرآورده2-6

 گازمايع 

 توليدات فوقكه  آنجايي گردد ولي ازي داليي تامي  ميها پااليوگاهگازمايع موردنياز براي مصر  داليي از توليدات 

لكا كمبود اي  فرآورده همواره از طريق توليدات پتروشيمي و واردات از كوورهاي  ،باشدجوابگوي نيازهاي كوور نمي

ي داليي و ها پااليوگاه مقادير توليداي از مجموعه ،همسايه شمالي تامي  شده است. بدي  ترتيب عرضه اي  فرآورده

 شود. را شامل مي و تغيير در موجودي لارج مراه واردات ازه برداشت از توليدات پتروشيمي به

 دهد.را نوان مي 0839-09عرضه گازمايع در دوره زماني  6-6جدول 

 1839-09در دوره  گازمايع. عرضه 6-6جدول 

 واحد: مترمكعب در سال  

 0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 

 8816656 8001633 8931089 1369631 1303389 1016193 1091353 1008339 8936053 8053509 1016313 توليد

 166399 0118113 0856381 0108835 0001311 0511801 0960015 0050650 0110616 0010303 0051338 واردات

 80/0519 -69/01685          تغيير در موجودي

 5055606 5538150 5803061 5915966 5900591 5838691 8065160 5083310 5133110 5819933 5000033 عرضه

 عرضه ميييون بوكه  

 لاممعادل نفت
80/06 00/01 93/01 53/06 13/03 81/01 06/03 10/06 39/01 11/01 50/06 

 11/1 0831-11 متوسط رشد

و به لصاو    0839-09موهود است، توليد داليي و واردات در طي دوره زماني  6-6چنانكه از جدول 

عيت نوسانات فصيي مصر  گازطبيعي، با تغييرات زيادي مواجاه باوده اسات، باه ايا        لر آن، بههاي آ در سال

طور كياي در طاول   ترتيب حجم واردات اي  فرآورده هر ساله متناسب با مصار  داليي تنظيم شده است ولي به

 درصد روبرو بوده است. 96/9، عرضة گازمايع با افزايش كمي در حدود ة مككوردور

 موتور بنزين 

 يداليا  توليدكه  آنجايي گردد ولي ازمي  ميأي داليي تها پااليوگاهنياز مصر  داليي از توليد  موتور مورد بنزي 

بادي  ترتياب عرضاه ايا      اسات.   كردهناپكير اجتناب را اي  فرآوردهلكا واردات  كافي نبوده،براي تامي  نيازها 



   011 انرژي عرضه

 

 .بوده است و تغيير در موجودي ي داليي و واردات از لارجها پااليوگاهاي از مقدار توليد فرآورده مجموعه

 .داده شده استنوان  6-1در جدول  0839-09در دوره زماني  موتوربنزي  ةعرض

 1839-09در دوره  موتوربنزين. عرضه 6-7جدول 

 واحد: مترمكعب در سال

 0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 

 00518300 06816539 06808809 06113065 06535199 06891869 03538183 05606189 05338139 05910003 08331933 توليد

 0398995 3651198 1665110 1351089 6031185 09986950 0935133 3106833 3305530 8391603 1351311 واردات

 615091 331036          تغيير در موجودي

 10339190 11336890 18011380 18301105 18596585 16883590 15393319 11008003 19961180 01318189 06805091 عرضه

عرضااه ميييااون بوااكه   

 لاممعادل نفت
05/09 11/03 88/009 51/016 13/085 30/055 60/013 03/089 38/080 90/015 05/019 

 10/1 0831-11رشدمتوسط

 

افزايش يافته ولاي باا    0839-09يد داليي طي دوره شود، هر چند تولمواهده مي 6-1چنانكه در جدول 

اي داشته است؛ درنتيجه عرضة ايا   ، واردات نيز افزايش قابل مالحظه0836افزايش شديد رشد مصر  تا سال 

ه ميييون ليتر در روز رسايد  1/11به  ي داشته و درصد 69/0رشد متوسو  0839-33 هاي در سالكه فرآورده 

 طارح آغااز   باه ايا  ترتياب    ،اسات  را تجرباه كارده  درصادي   -81/0متوسو  رشد، 0836-09هاي  در سال

 در دورهرا ، روند رشاد متوساو سااليانه    0836-30ها در دوره زماني  هدفمند كردن يارانهقانون بندي و  سهميه

نظار باه اينكاه ميازان تولياد بنازي  موتاور        است. شايان ذكر است،  دادهدرصد كاهش  00/1به  09-0839 

بدي  لحاظ عرضه ايا  فارآورده از ساال    ، هاي داليي و واردات آن جوابگوي تقاضاي اي  محصول نبود پااليوگاه

 00در نتيجه عرضة اي  فرآورده كااهش قابال تاوجهي را در حادود      بندي انجام گرديد. با اعمال سهميه 0836

-33هااي   رده در سال( از لود نوان داد. قابل ذكر است كه عرضة اي  فرآو0833درصد نسبت به سال قبل )

درصد  61/9ها مجدداً حدود  با افزايش توليد و واردات به عيت افزايش ناوگان لودرو و تغيير در سهميه 0831

عرضاة بنازي  موتاور     هاا،  با آغاز اجراي قانون هدفمندي ياراناه  0809 و 0830هاي  در سال ولي افزايش يافت

 درصد كاهش يافته است. 08/3 و 08/8ترتيب به  ،(0833و  0830)هاي قبل مربوطه نسبت به سال

 

 
 



011   0931ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

 سفيد نفت 

مصار  ايا     از آنجاايي كاه   گاردد. ي  ماي ي داليي تامها پااليوگاهنياز مصر  داليي از توليد  سفيد مورد نفت

ي لاانگي، تجااري و صانعتي    ها بخشبا گسترش و توسعه گازرساني و جايگزيني اي  فرآورده با گاز در فرآورده 

و تغييار در   اي  فرآورده فقو متكي به توليد پااليواگاهاي دالياي   ةعرضلكا كاهش يافته،  ي اليراه سال در طي

  بوده است. موجودي

 .دهدمينوان  0839-09در دوره زماني را  سفيدنفتعرضه  6-3جدول 

 

 1839-09در دوره  سفيدنفت. عرضه 6-3جدول 
 واحد: مترمكعب در سال

 0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 

 3555581 3315113 6130583 1301386 1008199 1631319 1506399 3593009 0980013 0900019 0008599 توليد

 111338 319050          تغيير در موجودي

 3110033 6905515 6130583 1301386 1008199 1631319 1506399 3593009 0980013 0900019 0008599 عرضه

عرضه ميييون بوكه 

 لاممعادل نفت
10/33 00/31 00/38 51/50 60/58 01/53 38/56 05/53 13/80 35/83 63/88 

 رشدمتوسط

11-0831 
81/1- 

 

با  0839-09در دوره زماني نيز عرضه اي  فرآورده  الككر، به دليل فوق شودمواهده مي  6-3چنانكه در جدول 

نيز نسبت به سال قبل با روند  0809و درصد رشد عرضه در سال  درصدي مواجه بوده 83/3رشد كاهوي 

 درصد( ادامه داشته است. 00/6كاهوي )

 گازنفت 

ي اليار كواور   هاا  سال دركه  آنجايي از ليگردد وتامي  مي ها پااليوگاهنياز مصر  داليي از توليد  گاز موردنفت

 ،ي گاازي و برلاي از صانايع   هاا  نيروگااه بود ساولت  براي تامي  كملكا  ،در فصل سرد با كمبود گاز مواجه بوده

 ده است.بوو تغيير در موجودي  واردات ،اي از توليد داللعهواي  فرآورده متكي به مجم ةعرض

 دهد.نوان مي 0839-09را در دوره زماني  گازنفتعرضه  6-0جدول 

 

 



   011 انرژي عرضه

 

 1839-09در دوره  گازنفت. عرضه 6-0جدول 
 واحد: مترمكعب در سال

 0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 

 85336008 88001003 81816189 80905511 10163833 10811653 13008513 13003351 16190109 16130303 13319383 توليد

 9 80/805905 6/0303986 1391361 1383131 0336006 093601 60610 9 9 9 واردات نفت گاز

ز سنگي  ا واردات برش

 پتروشيمي
      98/590333 61/000885 01/318503 88/0036309 9 

 0033931 -056311          تغيير در موجودي

 83103913 85690008 85101633 85393600 81193603 80110360 10900931 13131110 16190109 16130303 13319383 عرضه

عرضه ميييون بوكه 

 لامنفت معادل
13/030 08/061 00/065 31/015 11/010 31/001 00/190 03/105 51/105 19/108 33/119 

 13/8 0831-11رشدمتوسط 

باا افازايش    0839-30زمااني   ةگاز در دوررغم اينكه توليد داليي نفت دهد كه عييجدول فوق نوان مي

 0838ساال   ي گاازي، واردات ايا  فارآورده را از   هاا  نيروگااه مي  ساولت  أروبرو بوده ولي كمبود گاز جهت ت

 0809در ساال   ، ولاي بوده همراهمقدار واردات با افزايش  0836تا سال  كه هر ساله طوري هناپكير كرده باجتناب

گاز از طرياق   تأمي  كرده است، كنترل شديد عرضة نفترا ها  هرچند اي  فرآورده همچنان كمبود گاز در نيروگاه

تجاارت آساان،   اعماال روش  همچني  هاي مرزي كوور و  هاي منطقي كردن عرضه اي  فرآورده در استان روش

ة و باه هماي  دليال عرضا     متوقاا كارده  را برش سنگي  پتروشيمي  و استفاده ازاز لارج  واردات اي  فرآورده

ها، نسبت باه ساال قبال     با وجود واردات به عيت آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه 0830كه در سال  گاز نفت

به دليال   فقو متكي به توليد داليي و تغيير در موجودي گرديدهكه  0809در سال  درصد كاهش داشته، 85/9

 درصد رشد داشته است. 11/8( 0830) نسبت به سال قبلها  تثبيت قيمت

 كورهنفت 

ي هاا  ساال  طاي كاه   آنجاايي  گردد و ازمي  ميأي دالل تها پااليوگاهنياز مصر  داليي از توليد  كوره موردنفت

مقدار توليد همواره مازاد بر مصر  داليي بوده لكا مازاد اي  فارآورده باراي صاادرات عرضاه      ،متمادي گكشته

 دهد.   اي  فرآورده را توكيل مي ةعرض ،بر اي  اساس مجموع توليد داليي و تغييرات در موجودي شده است.

 دهد.نوان مي 0839-09زماني  ةرا در دور كورهنفت ةعرض 6-09جدول 

 



013   0931ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

 1839-09در دوره  كورهنفت . عرضه6-19جدول 
 واحد: مترمكعب در سال

 0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 

 13091631 11335093 11116363 13189853 16631899 11305569 11130113 11861301 13038353 10153009 10133539 توليد

 301536 -006090          تغيير در موجودي

 13603058 11163395 11116363 13189853 16631899 11305569 11130113 11861301 13038353 10153009 10133539 عرضه

عرضااه ميييااون بواااكه   

 لاممعادل نفت
35/196 3/196 16/003 03/008 00/006 81/006 01/033 80/000 0/006 93/006 30/191 

 -01/1 0831-11رشدمتوسط
 

ي دالياي  هاا  پااليواگاه رغم افزايش لوراك  عيي 0839-09زماني  ةدور رددهد كه جدول فوق نوان مي

كاوره باا   طور كيي تولياد نفات  هب ،ها پااليوگاهبا تغيير در الگوي توليد  ،هاي سب  تقطيرينياز به فرآورده عيت به

بق باا شارايو   اي  فرآورده در دالل كوور مطا ةدر حالي كه عرضقرار داشته تقريباً درحد ثابتي نوسانات اندكي 

 ،ها و صنايع هاي گازرساني به نيروگاه محدوديتاستفاده از آن به عنوان سولت جايگزي  هوايي و همچني    و  آب

مطيوب ناا باه عيات وضاعيت     0809در سال  ولي را پيموده  در حد كمتر از ي  درصد روند كاهويبا نوساناتي 

 . است درصد افزايش يافته 85/8 ال قبلها عرضة اي  فرآورده نسبت به س گازرساني به نيروگاه

 نفتي های  ساير فرآورده 

 هايي هستند كه عرضة آنها به صورت زير تعريا شده است: فرآورده

فورميت، هيدروژن، پنتان، اتان و نفت سفيد صانعتي كاه باه عناوان لاوراك      نفتاي سب  و سنگي ، پالت 

شود و عرضة آنهاا فقاو متكاي باه تولياد       يمصر  م زا( غيرانرژي هاي فرآورده) هاي پتروشيمي مجتمع

 باشد. مي

 باشد. آنها متكي به توليد و تغيير در موجودي مي  هاي هوايي كه عرضة سولت 

كه عرضاة آنهاا متكاي باه آماار       زا( هاي غيرانرژي )فرآوردهمالچ، قير و ساير  روغ  لام، آيزوريسايكل، 

 فروش واقعي آنها تعريا شده است.

 گردد. ده شامل نفتاي سب  و سنگي  كه معموالً براي صادرات عرضه ميها فرآور باقيمانده 

 دهد.نوان مي 0839-09هاي نفتي را در دورة زماني  عرضة ساير فرآورده 6-00جدول 

 

 



   011 انرژي عرضه

 

 1839-09هاي نفتي در دوره  . عرضه ساير فرآورده6-11جدول 

 واحد: مترمكعب در سال

 0811 0831 0833 0831 0831 0831 0831 0838 0831 0830 0831 واحد 

 پتروشيمي لوراك عرضه
)نفتا+پالتفرميت و نفت  

 سفيد صنعتي(

 متر مكعب 
 در سال

8915803 1030839 8980609 8136891 8336935 8053111 1551000 8903303 8955099 1315813 8903019 

ميييون بوكه 
-معادل نفت

 لام

01/03 13/05 31/05 19/06 01/03 63/03 19/01 61/03 83/03 09/05 10/03 

 13/1 0831-11رشد متوسط 

 پتروشيمي لوراكعرضه 
 مايع+هيدروژن+ )گازپروپان

 پنتان+گازاتان(

 متر مكعب 
 در سال

196303 111108 166093 130933 069330 191891 003310 000033 001950 110805 183303 

ميييون بوكه 
-معادل نفت

 لام

11/9 33/9 01/0 93/0 63/9 18/9 15/9 19/9 66/9 10/9 31/9 

 81/0 0831-11رشد متوسط 

 هاي هوايي سولت توليد

 متر مكعب 
 در سال

0089119 0999099 0903999 0991515 0960539 0805999 0139509 0131303 0313133 0610889 0500303 

ميييون بوكه 
-معادل نفت

 لام

1/6 05/3 50/6 06/3 86/6 31/1 55/1 61/1 00/0 66/0 51/3 

 تغيير در موجودي
مترمكعب در 

 سال
         13/83 95/83- 

 96/0500369 13/0610863 0313133 0131303 0139509 0805999 0960539 0991515 0903999 0999099 0089119  هاي هوايي عرضة سولت

 15/1 0831-11رشد متوسط 

هاي  ساير فرآورده
 غيرانرژي

 متر مكعب
 در سال

5893313 5151169 5188819 3930189 3385369 6000309 6830103 3608393 1690013 6001353 3301001 

ميييون بوكه 
-معادل نفت

 لام

30/10 13/13 01/80 65/86 90/83 10/51 01/58 00/83 50/39 05/53 05/51 

 11/1 0831-11رشد متوسط 
 

و  و گساترش صانايع  باه دليال توساعه     0839-09زمااني   ة، در دوردهاد  جدول فوق نوان مي چنانكه

باه ترتياب باا    ها  اي  فرآورده ةعرض ،هاي هوايي افزايش مصر  سولتلصو  صنايع پتروشيمي و همچني   به

 .روبرو بوده استدرصد  15/1و  5/0رشد افزايوي 
 

 

 

 

 

 

 

 



031   0931ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

 های اصلي انتقال و توزيع فرآورده 

 های نفتي انتقال فرآورده -

انبارهاي تداركاتي و اقماري كالن شهرها و همچناي  از   به ها پااليوگاهانبي هاي نهايي از انبارهاي ج انتقال فرآورده

 گيرد. شرح زير صورت ميه وسايل مختيا حمل با بآنجا 

هاي نفتاي در   ترتيب موخصات لطوط لوله انتقال فرآورده به  6-03و  6-05، 6-08، 6-01در جداول 

در  0809هااي نفتاي در ساال     وسائل حمل فارآورده مسيرهاي مختيا در سراسر كوور و ميزان كاركرد انواع 

 نوان داده شده است.  0839-09هاي  مقايسه با سال گكشته و آمار كاركرد و هزينة حمل آنها به تفكي  سال

 خطوط لوله

هاا و   لاام پااليواگاه   هاي نفتي و هفتاد درصد از لوراك نفات  انتقال ام  و پايدار بيش از دوسوم مجموع فرآورده

 هازار  05دهد با حدود  درصد مواد نفتي را توكيل مي 30ها كه در مجموع  درصد پااليوگاه 33اني به رس سولت

هماراه باا   ي تقويت فواار  ها ايستگاهمركز انتقال نفت، تاسيسات انتهايي و  013منطقه عميياتي و  00كييومتر در 

ترتياب    باه 0809در ساال  ، كاه  جاا شاده اسات    جاباه مبادي توليد به مبادي مصر  ايستگاه مخابراتي از  103

باه  مرباوط  مييياون تا  كيياومتر(     13/10338و  03/89396)معادل ليتر  ونمييي 10/13333و  83/69608

لام و فارآورده   انتقال نفت يدرصد 16/0كاهش در مجموع نسبت به سال گكشته  كهلام و فرآورده بوده  نفت

   دهد. نوان ميبه وسييه لو لوله را 

حمال  ميازان   0830در مقايساه باا ساال     0809ساال  در  دهاد كاه  نوان مياد شده در جداول يآمار 

كاه   ،داشتهكاهش تناژ جابجايي ترتيب از نظر حجمي و  درصد به 0و  16/5هاي نفتي به وسييه لو لوله  فرآورده

 و رماهواه  گااز از طرياق بنادرعباس و    توقاا واردات نفات   ،بنزي  موتورتوان به كاهش واردات  امر را مياي  

  ري نسبت داد.-نوسازي و تعميرات لطوط لوله در مسير اهواز همچني 

 11تا  19به بعد در محدوده  0839كاركرد لطوط لوله از سال دهد كه ميزان  ضمناً ارقام جداول نوان مي

 دوره زمااانيكييااومتر در -هاااي حماال هاار تاا  هزينااهبااوده، ضاام  آنكااه در نوسااان ميييااون تاا  كييااومتر 

درصد افازايش نواان    15حدود نيز نسبت به سال گكشته  0809سال برابر شده و در  00 از بيش ،09-0839

  دهد. مي

لام و فرآورده در كوور احداث، تعويض، نوسازي و  كييومتر لطوط لوله نفت 0999حدود  0809در سال 

هزار بوكه  199ه حدود برداري رسيد كه در نتيج تغيير مسير داده شد و سه مركز انتقال نفت و تاسيسات به بهره

ميييارد ليتر فرآورده نفتي از طريق لو لوله  50 در روز به ظرفيت انتقال لطوط لوله افزوده شده است. در اي  سال

سافيد،   كاوره، نفات   نفات  ،آن به ترتيب بنزي  موتور گاز و پس از جا شده كه بيوتري  ميزان مربوط به نفت جابه



   030 انرژي عرضه

 

ايانچ از   16لانه شهيد چمران اهواز، احداث لو لوله  بوده است. احداث تيمبه هاي ويژه و سولت هواپيما فرآورده

شهر، احداث  فني تا انبار نفت دره لانه تنگ اينچ فرآورده از تيمبه 09لانه رازان تا شازند اراك، احداث لو لوله  تيمبه

نظير تعويض بخوي از لو رساني به نيروگاه لرموهر و تعويض تعداد زيادي لطوط لوله قديمي  لو لوله سولت

ماهوهر شامل دو لو  -برداري از لطوط لوله آبادان  فني اراك و همچني  بهره لوله اصفهان، تكميل لو لوله تنگ

بوده  0809هاي بازسازي و توسعه لطوط لوله در سال  اينچ از جميه اقدمات طرح 15اينچ و ي  لو لوله  06لوله 

 است.

 پيما های جاده نفتكش

، 0809در ساال   (كاوره  گااز و نفات   سفيد، نفات  بنزي  موتور، نفت)هاي نفتي سب  و سنگي   فرآورده حملبراي 

ل و درصد مالكيات حما   099 كه اند كش در ناوگان حمل زميني در حال فعاليت بوده هزار نفت 00تا  09 حدود

مييياارد   19تا  69ي  . به طور متوسو ساالنه بشود اداره ميبخش لصوصي اي در كوور توسو  نقل سولت جاده

حجماي كال باار حمال     درصاد   39بايش از  شود كاه   جا مي پيما جابه نفتي توسو نفتكش جاده هاي ليتر فرآورده

ياا   هاا  پااليواگاه هاا عمادتاً انبارهااي نفات جناب       بادي حمل اي  نفتكشم باشد. هاي نفتي در كوور مي فرآورده

 كنند. منتقل ميهاي عرضه  مصر  و جايگاهرا به مراكز ها  هستند كه فرآورده اقماريتداركاتي و انبارهاي 

ميييون  1130)معادل ميييون ليتر 68631حدود  ،0809كه در سال  دهد ياد شده نوان ميول اجدارقام 

در مقايساه باا   پيما در سطح كوور جابجا شده كه  هاي جاده نفتكشة هاي نفتي به وسيي انواع فرآورده ت  كييومتر(

كااهش  تنااژ جابجاايي   درصاد از نظار    3/0و  افزايش درصد از نظر حجمي 11/1 تيب حدودبه تر ،0830سال 

 10در حادود  افزايواي  پيماا،   هااي جااده   ت  كييومتر( با نفتكش -هاي حمل )ريال است؛ ضمناً نرح هزينهداشته 

 .  دهد نوان مينسبت به سال قبل را  درصد

 پيما های جادهگازكش

باه عيات افازايش چوامگير       صار  ممختياا  ي هاا  بخشصر  گازمايع در مرغم كاهش  ، عيي0809در سال 

درصد نسابت باه ساال قبال      0/65 تناژ جابجايي گاز مايعميزان  ها، كييومتر( گازكش 389به  510پيمايش )از 

درصد افازايش يافتاه    0گكشته  نسبت به سال 0809هاي حمل اي  فرآورده در سال  هزينهاست. يافته افزايش 

 است.

 آهن ارهای راهد مخزن

و ياا  ها و مراكز عمدة صنعتي كواور   كوره را به مقصد نيروگاه به طور معمول سولت نفتدارهاي راه آه   مخزن

  باه  0809. در ساال  نمايناد  حمال ماي  ها به مبادي صادراتي  در صورت مازاد بر نياز مصر  داليي، از پااليوگاه
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)از كواورهاي تركمنساتان و   كوره  سوآپ نفتيگزيني آن با ها در فصل سرد و جا كمبود تامي  گاز نيروگاه عيت

آها    راه ةحمال باه وسايي    ،ال و غرب كواور از كواورهاي همساايه   ي شمها براي تأمي  سولت نيروگاهعراق( 

در حجام   افزايشدرصد  0/01و  1/03ترتيب در حدود  هب 0830در مقايسه با سال ش يافته به طوري كه افزاي

ميزان حجمي حمل در دوره زمااني  كه قابل ذكر است ضمناً  گردد. مواهده مي اي  وسييه اب و تناژ جابجايي حمل

هاا باا ايا      رغم افزايش حمل نسبت به سال قبل، به طور كيي انتقال فارآورده  عييدهد كه  نوان مي 09-0839

  كاهش يافته است.در دوره زماني مككور توجهي  به ميزان قابلوسييه 

 ستيجاریها و شناورهای اكشتي

هااي صاادراتي درياايي باه     و يا پاياناه  ها پااليوگاههاي نفتي از استيجاري براي حمل فرآورده يهاكوتيراهبري 

 .شود كش ايران انجام ميشركت ميي نفت توسوفارس و درياي عمان و درياي لزر  ر لييجمقصد بنادر و جزاي

 3965 معاادل  0809ري در ساال  هااي اساتيجا  كواتي دهاد كاه    در جاداول نواان ماي   عميكرد ارقام 

حجماي و تنااژ    ةاز جنبا  نسبت به ساال قبال  اند كه  ت  كييومتر( فرآورده حمل كرده 1319ليتر )معادل  ميييون

درصاد   6/01و  3/15از رشاد كاهواي    ترتياب  هبا  ،هاا  به عيت كاهش شاديد واردات فارآورده   جابجايي حمل

 درصد بوده است. 6حدود وسييه ضم  آن كه افزايش قيمت حمل با اي   برلوردار بوده

فعاليت اي  ناوع  دهند.  انجام ميرا ها به بنادر و جزاير كوچ   حمل فرآوردهمعموالً استيجاري شناورهاي 

 افازايش درصاد   0/8و  13ترتياب   م و تناژ حمل باه از نظر حج نسبت به سال قبل 0809وسييه حمل در سال 

 .درصد بوده است 01يه بالغ بر يافته ضم  آن كه افزايش قيمت حمل با اي  وسي
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 بندیجمع

طاور   باه  6-03 الاي  6-08جداول هاي اصيي مندرج در نتايج حاصل از آمار و اطالعات انتقال و توزيع فرآورده

ش كااه نمايانگر  ،ها هدفمند كردن يارانه قانونو اجراي  بندي ، سهميهها فرآورده ةكيي به عيت روند كاهش عرض

درصاد نسابت باه ساال      13/1و  81/0ترتيب با حادود   هب 0809ها در سال ل فرآوردهكيي عمييات انتقارشد 

 باشد.  از جنبه حجمي و تناژ جابجايي حمل مي ،0830

در را حمال   وساايل هااي نفتاي باا اناواع      كل و شعاع متوسو حمل انتقال فرآورده ةهزين 6-06جدول 

 دهد.نوان مي 0839-09 هاي سال

بيوتري  ميزان حمل از نظر تناژ به وسييه لطاوط   0809د در سال نده ان مينوياد شده ول اجد چنانكه

(، حمال  درصاد  1/11)پيما  كش جاده درصد از كل تناژ حمل شده و پس از آن نفت 3/68لوله فرآورده با سهم 

باه عهاده   در سراسار كواور   هاي نفتاي را   انتقال فرآوردهدرصد(  33/5دار رييي ) درصد( و مخزن 5/3دريايي )

درصاد از   33 با حدودرا پيما بيوتري  ميزان هزينه صر  شده  كش جاده نفتحمل درحالي كه وسييه  ،اند داشته

از طرفاي  به لود التصاا  داده اسات.   درصد براي لو لوله  1/10در مقايسه با هاي كل انتقال و توزيع  هزينه

ها و همچناي  كااهش متوساو     قال فرآوردهانتكاهوي رغم روند  عيي 0809در سال  هاي كل انتقال و توزيع هزينه

درصد افزايش  16هاي حمل در كييه وسايل انتقال حدود  به عيت افزايش هزينه ،ل قبلنسبت به ساشعاع حمل 

  يافته است.

آها  بيواتري  پيماايش را باا      دارهاي راه ضمناً از نظر متوسو پيمايش همچنان مانند سال گكشته مخزن

و   كيياومتر(  683)هاي اساتيجاري   پس از آن كوتي كهوسايل حمل و نقل دارا بوده در بي  كييومتر  633حدود 

 قرار دارند.  كييومتر( 358)لطوط لوله 
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 1809. كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال فرآورده در سال 6-12جدول 

 )ميليون تن كيلومتر( كاركرد )كيلومتر( طول انتقال مسير

 81/113 3/090 و لرموهر نيروگاه آبادانآبادان، ماهوهرو انوعابي به 

 03/018 891 آبادان تا نظاميه اهواز

 0360 نظاميه اهواز تا ري
 

86/1399(0)(1) 

 10/0180 150 ري -پااليوگاه اراك
 (8)51/3851 38/0613 انبار نفت اصفهان -بندرعباس 

 (5)56/1316 1/091 اصفهان، رفسنجان و تاسيسات ري

 (3)9 30  كرجتاسيسات  -ري 

 63/0083 1/810 شاهرود–ري 
 35/315 ري، موهد و انوعابي انبارهاي نفت:سبزوار، نيوابور، دامغان، نيروگاه نيوابور

 

15/8308 

 31/000 35 ك  و قوچ  - ري

 10/509 5/135 اوندساري و انوعابي به نيروگاه دم -ري 

 00/8 0/33 ساري  -نكا 

 38/330 1/880 اي شهيد رجايي و گيالن و انبار نفت كرجه ري رشت، انوعابي به نيروگاه

 11/00 0/065 شاهرود گرگان

 (6)53/0008 35/693 ري تبريز و انوعابي به انبار نفت ميانه

 13/855 1/133 تبريز اروميه انوعابي به انبار نفت مراغه نيروگاه اروميه

 35/13 08 امام تقي تربت حيدريه

 10/000 035 ه انبار نفت ماليرشازند همدان انوعابي ب
 (1)33/131 1/035 فني كرمانواه سنندج انوعابي به نيروگاه سنندج تنگ

 3/066 0/135 تبريز اردبيل انوعابي به نيروگاه اردبيل

 9 0/09 نوشهر  انبار چالوس

 05/1 66 ري مهرآباد و نيروگاه ري انوعابي به نيروگاه ري

 (3)50/10 090 نيل اصفهان فرودگاه و تاسيسات آب

 نيروگاه منتظر قائم  -ري

 نيروگاه منتظرقائم

3/53 95/01 

 - 3 نيروگاه منتظرقائم -انبار نفت كرج

 95/8 0 نيروگاه تبريز -تبريز 

 (0)93/031 001 ماهوهر –آبادان 

 3/1 13 انبار شهيد لوكري  -بندرامام 

 خام اهواز )چمران(/ ري دارد. قال فرآورده از طريق خط لوله نفتي پخش جهت انتبستگي به درخواست شركت ملچمران /نظاميه اهوازرقم  (1)

 باشد. خام نيز مي ري مندرج در جدول نفتاهواز/  22"/03"خام  شامل انتقال فرآورده از طريق خط لوله نفت (2)

 گيرد. هاي نفتي ايران صورت مي فرآورده برداري از اين خط توسط شركت ملي پخش بهره (0)

 باشد. خام نيز مي ري مندرج در جدول نفتاصفهان/  24"خام  ال فرآورده از طريق خط لوله نفتقشامل انت (4)

 / رشت لحاظ گرديده است.در كاركرد خط ريميزان كاركرد اين خط  (5)

 باشد. خام نيز مي يز مندرج در جدول نفتري/تبر 12"خام  قال فرآورده از طريق خط لوله نفتشامل انت (2)

 باشد. خام نيز مي اه مندرج در جدول نفتتنگ فني/ كرمانش  12"خام  ز طريق خط لوله نفتشامل انتقال فرآورده ا (7)

 كيلومتر 02آباد به طول  كوره از انبار نفت اصفهان به نيروگاه اسالم انتقال نفت (8)

 )يكي از خطوط لوله(  ORDخط لوله  (9)
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و مقايسه آن با  1809در سال  نقل و ل حملواع وسايي نفتي با انها انتقال فرآوردهحجمي عملكرد  .6-18جدول 

 1830سال 
 واحد: ميييون ليتر

 سال                                   

 نوع وسيله حمل
0831 

 سهم

 )درصد(
0811 

 سهم

 )درصد(

 درصد تغييرات

 31به  11

 -16/5 55/59 53330 31/50 30880 لو لوله

 66/03 90/1 1313 13/0 05/1038 آه  دارهاي راه مخزن

 11/1 63/31 68631 33/39 30/60061 پيما نفتكش جاده

 06/080 50/9 399 03/9 33/103 پيما گازكش جاده

 نفتكش دريايي
 -53/15 00/5 3965 51/3 10/6198 كوتي استيجاري

 03/11 1/9 181 03/9 03/033 شناور استيجاري

 -81/0 011 011111 011 11/011131 جمع

 

 

  1809حمل در سال  وسايلهاي نفتي با انواع  انتقال فرآورده تناژ. عملكرد 6-14جدول 

 1830و مقايسه آن با سال 
 واحد: ميييون ت  كييومتر

 سال

 نوع وسيله حمل
0831 

 سهم
0811 

 درصد تغييرات سهم

 )درصد( )درصد( 31به  11

 -0 30/68 10335 91/63 15900 لو لوله

 0/01 33/5 0660 90/5 11/0531 آه  دارهاي راه مخزن

 -3/0 63/11 1130 88/10 18/1311 پيما نفتكش جاده

 0/65 13/9 33 05/9 13/30 پيما گازكش جاده

 نفتكش دريايي
 -6/01 83/3 1319 55/0 00/8533 كوتي استيجاري

 0/8 96/9 19 93/9 13/00 شناور استيجاري

 -11/1 011 81111 011 11/81111 جمع
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 1839-09در دوره زماني  ل حملبوط به عملكرد وسايآمار مر .6-15جدول 
 

 سال وسيله حمل

  

 حجم حمل شده كاركرد نرخ متوسط حمل

 ميليون ليتر ميليون تن كيلومتر تن كيلومتر-ريال

 پيما كش جاده نفت

0839 81/01 1333 65033 

0830 31/095 1503 61115 

0831 11/086 6311 33609 

0838 10/033 1901 60000 

0835 00/198 1063 63380 

0833 30/105 3335  19038  

0836 113 1111 60100 

0831 119 3003 61030 

0833 836 3331 63300 

0830 813 1311 60063 

0809 533 1130 68631 

 آهن دار راه مخزن

0839 13/30 0011 8568 

0830 01/03 1530 5311 

0831 31/090 1835 8106 

0838 0/008 1050 1001 

0835 15/065 0138 1813 

0833 00/006 1351  8860  

0836 193 1190 1895 

0831 110 1131 1633 

0833 853 0005 1591 

0830 839 0531 1038 

0809 833 0660 1313 

 خط لوله فرآورده

0839 90/0 10915 31015 

0830 93/83 19831 31631 

0831 18/83 11331 38600 

0838 05/81 11638 35019 

0835 1/58 18380 33591 

0833 05/50 13005  33118  

0836 80/69 50/13083 36659 

0831 1930/10 11501 35001 

0833 08/11 11110 38080 

0830 38 15900 30880 

0809 098 10335 53330 
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 لل حمآمار مربوط به عملكرد وساي .6-15جدول ادامه 
 

 وسيله حمل

  

 سال

  

 نرخ متوسط حمل

 تن كيلومتر -ريال

 كاركرد

 ميليون تن كيلومتر

 حجم حمل شده

 ميليون ليتر

 پيما گازكش جاده

0839 -  893 181 

0830 - - - 

0831 - 010 331 

0838 - 033 530 

0835 - 038 518 

0833 - 050 363  

0836 193 063 531 

0831 888 18 810 

0833 519 59 161 

0830 533 31 106 
0809 380 33 399 

 كشتي  استيجاري

0839 91/015 0530 8930 

0830 35/090 0835 6300 

0831 51/008 0830 1609 

0838 86/050 0531 1093 

0835 - 0653 8091 

0833 - 1830  8903  

0836 1/110 0093 5100 

0831 063 8151 6699 

0833 110 1619 3009 

0830 068 8533 6198 

0809 018 1319 3965 

 شناور استيجاري كوچك

0839 - 11 060 

0830 - 11 - 

0831 - 19 038 

0838 - 86 100 

0835 - 13 063 

0833 - 11   033 

0836 13/161 60 193 

0831 136 03 061 

0833 301 10 111 

0830 0111 00 033 

0809 0515 19 181 
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 1833– 09ل حمل در سال ي نفتي با انواع وسايها انتقال فرآورده حمل . هزينه و شعاع متوسط6-16جدول 
 

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

 (0811-)درصد

 )كيلومتر( متوسط شعاع حمل

0833 0831 0811 0833 0831 0811 

 358 319 310 1/10 1156363 0001880 1069016 لو لوله

 633 189 331 8/3 680531 303393 630696 آه  دارهاي راه مخزن

 111 030 068 33 5180130 1030518 8951133 پيما كش جاده نفت

 380 510 160 6/9 53130 13003 03000 پيما گازكش جاده

كش  نفت

 دريايي

 683 635 336 3/6 506000 366091 309903 كوتي استيجاري

 098 011 061 5/9 11008 15500 15001 ر استيجاريشناو

 811 811 811 011 1111111 1013311 1111113 جمع

 

 های نفتيتوزيع فرآورده -

هاي عمييااتي باا وساايل مختياا حمال باه       مناطق و ناحيهتداركاتي، هاي مختيا نفتي از انبارهاي نفت فرآورده

 توزياع هاي ساولت در سراسار كواور     ، شركتي و جايگاههاي لصوصي، تعاوني مجاري فروش شامل فروشندگي

 نوان داده شده است. 6-01در جدول  هاي نفتيهدتوزيع فرآورشود. وضعيت مجاري مي

 1837-09ي ها سال درهاي نفتي توزيع فرآوره. وضعيت مجاري 6-17جدول 

 0811 0831 0833 0831 واحد 

 81 81 81 81 تعداد مناطق عميياتي

 113 113 113 113 تعداد تيناحيه عمييا

 31 31 31 31 تعداد سازيانبارهاي ذليره

 139/00 196/00 531/00 003/19 هزار باب مجاري فروش

 

هااي عمييااتي نسابت باه ساال       در مناطق و ناحياه  ،0809در سال  چنانچه از جدول فوق موهود است

 افزايش يافته است. و مجاري فروشانبارهاي نفت تعداد فقو  ،حاصل نودهتغييري  0830

كه توساو شاركت مياي پخاش ارائاه       0831-09هاي  مجاري فروش به تفكي  مجاري عرضه در سال

 آورده شده است. 6-03شده، در جدول شمارة 
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 . مجاري فروش به تفكيك مجاري عرضه در كشور6-81جدول 

 اختصاصي شركتي سال
 فروشندگان

 ارسكود

 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

9881 202 8181 218 228 0008 88010 121   178 821 218 11 20001 

9888 207 8011 210 221 1012 80710 8011 2 1 111 828 101 20 80117 

9881 201 2001 217 211 1011 80100 8071 81 0 107 811 072 80 80700 

9811 807 2200 211 211 1101 80010 171 81 1 101 802 011 80 80710 

 )سبك( گازطبيعيعرضه . 3-6

ي گاازي و  هاا  پااليشگاهازمايع، اي از منابع توليد داخلي از كارخانجات گاز و گعرضه گازطبيعي در كشور مجموعه

شامالي تركمنساناو و    ةباشاد  واردات گاازطبيعي از كشاورهاي همسااي    همراه با واردات ماي  زدايي نمتاسيسات 

گازرسااني و نوساانات ليالي     ةكشور باتوجه به توسعشرقي و شمالشمال مناطق  آذربايجاو براي تامين نيازهاي

كاه اللاد در جناوش كشاور قارار      از مناطق ماككور  سات توليد داخلي گاز و همچنين مسالت زياد منابع و تاسي

از نظار   بوطاه رهاي عملياتي مال و همچنين هزينهگكاري براي تاسيسات اننقجلوگيري از سرمايه به منظور ،دارند

  مورد توجه قرار گرلنه است گكشنهي ها سال ازمزيت  عنواو هب ،اقنيادي و عملياتي

 دهد نشاو مي 8110-00ازطبيعي را در دوره زماني مقدار عرضه گ 0-80جدول 

 8819-19ي ها سال . عرضه گاز سبك طي6-81جدول 
 واحد: ميليوو منرمكعد در روز تقويمي  

 9811 9881 9888 9881 9881 9881 9881 9888 9881 9889 9881 شرح
درصدتغييرات 

 81به  11

رشدمتوسط 

 دوره

 00/7 -80/8 77/170 10/111 10/100 07/118 12/100 11/177 71/118 18/111 1/101 01/201 0/218 توليد

 00/80 11/18 10/12 01/21 10/81 18/80 01/80 21/87 87/81 82/80 7/81 10/81 17/82 واردات

 ذخيرهتغيير

 درخط لوله
- - - - - - - 1/0- 81/0- 1/0- 18/0- 11/1 - 

 21/7 18/0 12/188 71/100 2/111 71/110 21/187 70/101 0/101 11/110 8/120 88/210 07/211 عرضه

  ميليون

 بشكه 

 معادل 

 خام نفت

178 1/020 7/780 0/180 7/122 1/117 8/011 2/8081 0/8000 11/8811 8/8810 18/0 21/7 

 

هاي توساعه تولياد گااز و    طرحبرداري از شود عرضه گازطبيعي با بهرهدر جدول لوق مشاهده مي چنانكه

درصد الزايش يالنه و مقدار  21/7تدريج با رشد منوسط  هب 8110-00ره زماني وي گازي در دها اهپااليشگاحداث 

 درصد روبرو بوده است  18/0نسبت به سال قبل نيز با روند رشد الزايشي  8100آو در سال 
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 های توزيع گازرساني انتقال و شبكه

 خطوط لوله انتقال گازطبيعي  -

هزار  1/103و  كييومتر لطوط فوار قويهزار  16/80 بيش از گيري ازبا بهره 0809شركت انتقال گاز در سال 

دساتگاه   110ايساتگاه و تاسيساات تقويات فواار و      60باا تعاداد كال    كييومتر شابكه شاهري و روساتايي و    

از مباادي  شايري   ميييون مترمكعب گاز  199توان انتقال روزانه بيش از  ،توربوكمپرسور و شبكه مخابراتي مدرن

هااي اقتصاادي/ اجتمااعي    به مباادي مصار  در بخاش   ردات از لارج را واو پااليوگاه گازي(  08)توليد دالل 

واحد توربوكمپرساور   09 الككر داد توربوكمپرسور فوقالزم به توضيح است كه عالوه بر تعكوور دارا بوده است. 

اچينگ اي  شركت به عنوان پال ارتبااطي   پمركز ديسهاي تقويت فوار در عسيويه وجود دارد.  مربوط به ايستگاه

منطقاه عمييااتي كاه كيياه      09آوري، فواار افزاياي و انتقاال گااز در      ي  شبكه توليد و توزيع، مسئوليت جماع ب

كنترل و نظارت بيوتر بار روناد تولياد،     ،اي  سيستم عهده دارد.دهد به هاي كوور را تحت پوشش قرار مي استان

هاا در نقااط مختياا     هاي هر ي  از بخش آوري به موقع و به روز داده انتقال و مصر  گاز و نيز هدايت و جمع

 . كرده است فراهمكوور را به مراكز پردازش اطالعات 

از هيچيا  از لطاوط لولاه فواار قاوي      ( 6-19)جدولبر طبق گزارش شركت ميي گاز  0809در سال 

ماورد  آباد  لرم-برداري به عمل نيامده و فقو در لو لوله دوم بي  شهري مالير )سراسري( در دست اجرا، بهره

 برداري قرارگرفته است. بهره
  

لطوط لوله انتقال گاز سراسري و همچناي  لطاوط لولاه    برداري از  وضعيت بهره 6-10و  6-19جداول 

 دهد. نوان مي0809بي  شهري را در سال 

 1809ر سال خطوط لوله انتقال سراسري گاز د مشخصاتتغييرات در . 6-29ول جد

نام 

 طرح

نام خط 

 انتقال

طول 

 تركيلوم

قطر 

 اينچ

ظرفيت ميليون متر 

 مكعب در روز

محل منبع 

 تامين گاز

مسير خط 

 لوله

هاي  تعداد ايستگاه

 تقويت فشار

 سال 

 برداريبهره

 برداري نرسيده است. ي انتقال گاز سراسري به بهره لو لوله0809در سال 

 1809. مشخصات خطوط لوله اصلي بين شهري انتقال گاز كشور در سال 6-21جدول 

 نام خط انتقال نام طرح
طول 

 كيلومتر

قطر 

 اينچ

ظرفيت 

ميليون متر 

مكعب در 

 روز

 محل منبع

 تامين گاز

مسير خط 

 لوله

سال 

 برداري بهره

 آباد گازرساني در لرم
لو انتقال دوم 

 آباد لرم
 0809 آباد لرم-مالير مالير –اينچ نيزار  86لو  89 86 3/063



   010 انرژي عرضه

 

 دهد.نوان مي 0836-09هاي وط لوله فوار قوي را طي سالحجم انتقال گاز توسو لط 6-11دول ج

 1836-09هاي وسيله خطوط لوله فشار قوي طي سالب. ميزان حجم ساليانه انتقال گاز  6-22جدول 

 واحد: ميييارد مترمكعب

 0811 0831 0833 0831 0831 سال
 رشدمتوسط

11-0831 

  0811رشد ساليانه 

 نسبت به سال قبل

توسو حجم انتقال گاز 

 لطوط لوله
3/088 1/055 1/030 0/061 6/011 6/6 3/1 

 

درصاد افازايش    8/10طي پنج ساله گكشته حجم جابه جاايي گااز    ،چنانكه از جدول فوق موهود است

به اقصي نقااط  شبكه گاز كوور به وسييه ميييارد متر مكعب گاز  6/011حدود  0809در سال يافته و به وسييه 

 دهد.   ميييارد متر مكعب افزايش را نوان مي 1/5 قايسه با سال گكشته حدودكه در مكوور متصل شده 

نسبت باه   0809درصد روبرو بوده و در سال  6/6با متوسو رشد  0836-09حجم انتقال گاز در دوره 

در نتيجاه  هااي گازرسااني و   شابكه  ةدهد كه نمايانگر توساع  را نوان مي رشددرصد  3/1 ،السال قبل حجم انتق

با لوپ كردن لطاوط انتقاال باه    شركت انتقال گاز ايران  0809در سال باشد. مصر  گاز در كوور مي افزايش

شاش دهناد.   يكديگر با هد  هدايت شبكه ميي گاز به مبادي مصر  سبب شد لطوط به لاوبي يكاديگر را پو  

ساري باه مباادي    گاز ترش عسيويه از طريق لو لوله پنجم سراميييارد مترمكعب  09ضمناٌ در اي  سال حدود 

مييياارد   1/3از ايا  ميازان    گردياده كاه  هاي فجر جم، بيدبيند و تاسيسات مركزي آغاجااري منتقال    پااليوگاه

باراي تزرياق در ميادان    مييياارد مترمكعاب(    3/5)هاي ماككور فارآورش و بقياه     مترمكعب آن در پااليوگاه

   آغاجاري استفاده شده است.

 رساني های توزيع گاز و گازوضعيت شبكه -

هاي توزيع گاز و گازرساني در رابطه با وضعيت شبكهعميكرد شركت ميي گاز ايران  6-16الي  6-18در جداول 

 نوان داده شده است. 0836-09هاي  هاي مختيا طي سال در استان

مصر  مجموع انارژي  سهم گاز در سبد گازرساني به شهرها و روستاها،  ةشبك ةبا توسع 0809سال در 

تعداد شاهرهاي تحات پوشاش گازرسااني از     كه طوري هاست بدرصد رسيده  1/68به حدود  ،كوور زنفت و گا

افزايش يافته و تعداد روستاهايي كه از نعمت گاز برلوردارند  0809شهر در سال  010به  0830در سال  311

درصد شهرها  1/39 كوور حدود هاياز مجموع شهر 0809رسيده است. بدي  ترتيب تا پايان سال  01193به 

بار  . درصد گازرساني شده اسات  3/16 هاي كوور حدودروستا كل و از تعداد اندبه شبكه گازرساني متصل شده

ضاريب  و از اي  طريق تقريباً   به شبكه گازرساني اضافه شد 0809در سال روستا  1900شهر و  80اي  اساس 
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 درصد رسيده است. 35 درصد و در جمعيت روستايي به 06نفوذ گاز در جمعيت شهري به 

متوساو   با كييومتر 60910 از ،0839گردد طول شبكه گاز در سال ول مالحظه مياطور كه در جد همان

. در طاي ايا  دوره تعاداد    رسايده اسات   0809در ساال   كيياومتر  8/103130 درصد به 96/01 رشد ساالنه

 0/3 با متوسو رشد سااالنه  0839انوعاب در سال  8100936انوعابات نصب شده لانگي/تجاري و صنعتي از 

ي هاا  بخاش در  0839كننادگان گاازطبيعي در ساال    انوعاب رسيده است. تعداد مصر  3110138درصد به 

درصاد باه    81/00 نده بوده كه با متوساو رشاد سااالنه   كنمصر  3913633جاري و صنعتي بالغ بر لانگي/ت

  ترتيب بر طباق آماار ارائاه شاده در ساال      بدي ه است.يافتافزايش  0809كننده در سال مصر  05636136

و  مييياون مواترك لانگي/تجااري    3/08كننده(،  )مصر موترك ميييون  60/05بيش از از در مجموع  0809

ند، به عباارت ديگار در   ا هنيروگاه از گاز طبيعي استفاده كرد 63شامل هزار واحد صنعتي كوچ  و عمده  58/53

 نيروگااه جدياد   3)عمده هزار واحد صنعتي كوچ  و  09شامل  جديدموترك ميييون  86/0 حدود 0809سال 

 به موتركان استفاده از گاز طبيعي در كوور اضافه شده است. نيز در اي  مجموعه گازرساني شده است(

شود كه افزايش رشد متوساو   چني  نتيجه ميآمار و اطالعات جداول فوق و تحييل   از تجزيهطور كيي  هب

 6/0و  8/1به ترتيب  0836-09در دوره پنج ساله كنندگان تعداد مصر و وعابات نصب شده انساليانه تعداد 

كنناده وجاود داشاته، در     مصار   33/0 ،0836درصد بوده كه نمايانگر اي  است كه براي هر انوعاب در سال 

باارت ديگار   كننده براي هر انوعاب افزايش يافته است. باه ع  مصر  63/0به  0809حالي كه اي  رقم در سال 

گير تعاداد   به تعداد بيوتري مصر  كننده تخصص يافته كه توسعه و گسترش چوم 0809هر انوعاب در سال 

دهد. از ساوي ديگار    سالت واحدهاي مسكوني/تجاري بزرگ به صورت برج را در دوره زماني مككور نوان مي

درصد بوده  1/3حدود  0836-09 رشد متوسو ساليانه تعداد كل واحدهاي تحت پوشش گاز در دوره پنج ساله

باشاد، كاه ايا      درصد( در دوره زماني ياد شده مي 6/0كنندگان ) كه كمتر از رشد متوسو ساليانه تعداد مصر 

دهد كه در نتيجه باه   كننده تحت پوشش گازرساني براي هر واحد را نوان مي مصر  11/0موضوع نيز نمايانگر 

 نمايد. وني/تجاري بزرگ را مجدداً تاييد مينحوي ديگر توسعه و گسترش واحدهاي مسك
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 گازطبيعي تا پايان سال  خانگي/ تجاري و صنعتي كنندگان  تعداد مصرف .6-24جدول 

 

 0811 0831 0833 0831 0831 استان

 0913361 033185 090591 380130 110003 آذربايجان شرقي

 311998 303531 510390 519919 810533 آذريجان غربي

 110911 133130 189966 190330 000301 اردبيل

 0160051 0110985 0053119 0960531 0999301 اصفهان

 63195 53361 88506 00853 5368 ايالم

 81855 10053 01019 1000 3011 بوشهر

 1301563 1830310 1158138 1900516 0080630 تهران

 106163 003305 039536 063835 053161 چهارمحال و بختياري

 091305 39086 39010 00050 00 لراسان جنوبي  

 0565001 0800903 0190901 0003613 0996108 لراسان رضوي

 011616 035110 080039 019511 090816 لراسان شمالي

 689080 355006 530800 585338 805113 وزستانل

 001969 060168 030390 083316 011335 زنجان

 199168 011513 069330 053085 085351 سمنان

 0639 813 9 9 9 سيستان و بيوچستان

 331800 105163 101869 689131 313193 فارس

 163393 159966 103000 008995 013333 قزوي 

 116135 133509 151136 111010 103869 قم

 898608 133603 106381 008033 013065 كردستان

 866005 811115 105090 160980 151953 كرمان

 830501 818603 103103 118500 151106 كرمانواه

 03081 33609 35816 11110 61133 كهكييويه و بويراحمد

 861600 811663 100109 161050 156358 گيستان

 619361 369155 309113 563810 589358 نگيال

 819116 136008 161830 159118 118391 لرستان

 316311 391356 106615 619801 611935 مازندران

 833136 850963 803909 131360 168390 مركزي

 5011 8139 - - - هرمزگان

 508801 810013 851033 801003 101109 همدان

 113000 151550 118010 196150 009880 يزد

 01131111 08801181 01011111 00110111 01031181 جمع

 8/01 11/1 1/1 1/3 1/1 رشد نسبت به سال قبل )%(

 1/1 0831-11رشد متوسط دوره 

 



   011 انرژي عرضه

 

  تا پايان سال در بخش خانگي/ تجاري و صنعتي گذاري و تعداد انشعابات نصب شده شبكه  .6- 25 جدول

 

 استان

0831 0831 0833 0831 0811 

گذاري  شبكه

 كيلومتر

تعداد 

انشعابات 

 نصب شده

 گذاري شبكه

 كيلومتر 

تعداد 

 انشعابات 

 نصب شده

شبكه گذاري 

 كيلومتر

تعداد 

 انشعابات 

 نصب شده

 گذاري  شبكه

 كيلومتر

تعداد 

انشعابات 

 نصب شده

 گذاري شبكه

 كيلومتر

تعداد 

انشعابات 

 نصب شده

 301301 1/01010 390961 8/01006 536508 6/00865 569301 3/09665 586008 38/0538 آذربايجان شرقي

 133831 8/6565 160131 3/3315 138939 3/3316 113805 3/3011 108035 35/5301 آذريجان غربي

 038661 3/5833 053301 8/8091 083195 5/8316 015883 1/8061 005309 18/8999 اردبيل

 0980331 11935 353003 1/00955 301363 5/01690 115003 1/06353 183685 8/03936 اصفهان

 51155 3/0603 83183 3/0981 13606 5/616 09663 6/501 3069 00/868 ايالم

 31101 0/1101 59333 0365 15300 3/0151 06811 3/011 09061 33/635 بوشهر

 0500393 1/18683 0856068 0/11830 0800111 10360 0115600 0/19030 0188800 10/00386 تهران

 053031 0/5895 081891 3/8081 016100 0/8601 010335 5/8500 001081 10/8068 چهارمحال و بختياري

 38133 1/0613 50065 5/0586 88053 0010 03383 5/300 8103 6/530 لراسان جنوبي

 619983 1/06503 690008 3/08801 361031 5/00311 383883 3/00000 501360 83/0003 لراسان رضوي

 098653 5/8938 05531 3/1390 35500 5/1853 16060 0/1050 1906 93/0061 لراسان شمالي

 508003 0/00361 553035 09101 803000 3/3601 833396 1/1393 889050 63/6111 لوزستان

 006010 8860 096010 0/1361 03806 5/1116 00038 1/0001 36933 00/0395 زنجان

 003855 1/8513 05681 8/8903 09035 6/1303 33608 5/1135 30991 60/1335 نسمنا

 8301 1/350 1136 3/189 9 0/019 9 9 9 9 سيستان و بيوچستان

 355005 0/05856 306030 0/01339 519019 0/01960 511060 0/00985 806669 33/09890 فارس

 053935 5/5005 080158 1/8183 013890 1/8881 019065 0/1605 008953 08/1536 قزوي 

 030908 5/1155 056930 3/1301 051303 1853 081839 1/1151 081130 91/1096 قم

 039803 8/3516 030100 5530 086503 0/8533 000003 58/1006 090318 0/1508 كردستان

 181183 0/3153 110856 1/1319 005083 6313 035806 3/6010 011901 01/3383 كرمان

 035300 3/5393 018001 0/5951 065515 0/8630 036915 0/8303 056088 8/8031 كرمانواه

 11830 5/1515 60003 1003 60333 0065 31365 0105 39836 11/0386 كهكييويه و بويراحمد

 100813 1/6195 196931 0/3685 001589 3/3051 031103 3/5635 063011 06/5160 گيستان

 810115 6/01013 839153 5/00989 813005 09969 895390 5/0803 131053 85/3390 گيالن

 066333 0/8111 035580 1/8103 055805 1310 083695 1/1653 010395 8/1313 لرستان
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 و تعداد شهرهاي گازرساني شده تا پايان سالكل واحدهاي تحت پوشش تعداد  .6-26جدول 

 

 

 استان

 

0831 0831 0833 0831 0811 

 تعداد 

 هاواحد

 تعداد

 شهرها

 تعداد 

 هاواحد

 تعداد

 شهرها

 تعداد 

 هاواحد

 تعداد

 شهرها

 تعداد 

 هاواحد

 تعداد

 شهرها

 تعداد 

 هاواحد

 تعداد

 شهرها

 30 0000185 36 0955806 33 010801 33 009808 33 369081 آذربايجان شرقي
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 83 591903 88 863315 10 813110 10 899600 16 116083 كرمان

 10 869311 03 800693 08 103108 00 801080 0 136386 كرمانواه

 08 001501 08 090633 08 01138 08 35880 0 10860 كهكييويه و بويراحمد

 16 831331 13 855068 15 801339 18 133330 18 166081 گيستان

 51 633861 51 300613 53 331808 53 309183 58 510903 گيالن

 19 810309 01 109909 05 166193 05 133303 05 130605 لرستان

 51 0908611 83 059996 86 386118 83 396331 81 138993 مازندران

 81 810909 81 811195 80 803651 89 810330 11 893006 مركزي

 8 6633 8 0006 1 9 1    هرمزگان

 10 510081 11 583889 11 803080 16 865968 16 883066 همدان

 06 809005 01 100911 01 160518 01 135953 01 150530 يزد

 110 03111111 311 01111111 113 01101111 111 01811031 110 08811111 جمع

 1/1 0/01 8/1 3 1/1 1/1 8/08 3/1 3/1 0/1 رشد نسبت به سال قبل )%(

 1/3 0831-11رشد متوسط واحدها /دوره 
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  عرضه انرژی الكتريكي. 4-6

هااي   ي حرارتي، برق حاصل از انرژيها نيروگاهتوليد برق در ة مجموععبارت از عرضه انرژي الكتريكي در كوور 

درحاال  هااي تجديدپاكير   از انارژي  كواور  . توليد برقباشد مي تجديدپكير و واردات برق از كوورهاي همسايه

 ،غيرمساتقيم )سيساتم حرارتاي لورشايدي(     ،يق تبديل مستقيم )فتوولتاييا ( و از طر هاي بادي نيروگاه ازحاضر 

هااي   هااي تجديدپاكير نظيار انارژي    . توليد برق از ساير انارژي باشدمياز نيروگاه اتمي هم و اندكي  توده زيست

 د.نباش آزمايوگاهي ميه هيدروژن در مرحي در مرحيه اجراي طرح پاييوت، پيل سولتي و گرمايي زمي 

 باشد:شرح زير ميه بتوليد نيروي برق ي مختيا ها بخشالكتريكي از  انرژيت عرضه وضعي

 حرارتي یها نيروگاهعرضه برق از  -

هااي فساييي    باشند كه از سولتي بخاري، گازي، سيكل تركيبي و ديزلي ميها نيروگاهي حرارتي شامل ها نيروگاه

 6-11در جادول   0839-09در دوره زماني هاي حرارتي  گاهتوليدي نيروبرق  .نمايندبراي توليد برق استفاده مي

 نوان داده شده است.

اساتثناي    هي حرارتاي با  هاا  نيروگااه انارژي الكتريكاي بوساييه     ةدهد كاه عرضا  نوان مي 6-11جدول 

عنوان تولياد بارق در نقااط دوردسات ماورد       هشوند و يا بتدريج از رده توليد لارج مي هي ديزلي كه بها نيروگاه

 1/6از روناد رشاد متوساو افزايواي     هاي بخاري و سايكل تركيباي    به عيت افزايش نيروگاه ،اده قرار دارنداستف

 0/0افازايش   بت به سال قبل نياز روناد رشاد   نس 0809برلوردار بوده و در سال  0839-09درصد طي دوره 

 است. شتهدرصدي دا

                                                 
 باشد. مي 0809گزارش تفضييي وزارت نيرو، اسفند سال ها براساس يروگاهآمار و اطالعات مربوط به ن 
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 واردات برق -

از  جاوار به شبكه سراساري برلاي از كواورهاي هم   كوور دالل شبكة برق ايران از طريق اتصال در حال حاضر 

تباادل بارق برقارار كارده      ،، ارمنستان، پاكستان، افغانستان و عراقذربايجانآتركيه، نخجوان، تركمنستان، جميه 

در فصولي كه كوور به برق بيوتري نيااز دارد از كواورهاي تركمنساتان و ارمنساتان و باه      بدي  ترتيب  .است

 6/8تاا   1هااي اليار در حاد     شود كه مقدار كال آن در ساال   مقدار كمتر از آذربايجان و نخجوان برق وارد مي

نواان داده شاده    6-0در نمودار  0839-09ي ها سال روند واردات برق در ميييارد كييووات ساعت بوده است.

 است.
 

  
 0809آمار تفضييي صنعت برق در سال سايت توانير: مالك

 

واردات برق از كوورهاي همسايه با توجاه باه    0839-09 ةطي دور ،از نمودار فوق موهود است چنانكه

 ولي به هرحال،ي جديد و شرايو مصر  برق در كوور با نوسانات همراه بوده ها نيروگاهبرداري از هاحداث و بهر

نسابت باه    نياز  0809در سال  و افزايش يافته 0839-09 ةدرصد در دور 15/01 با رشد متوسوبرق  واردات

ور ارمنساتان باه   شايان ذكر است كاه واردات از كوا  دهد. نوان مي افزايشدرصد  15/10 سال قبل در حدود

 شود. صورت تبادل گاز با برق انجام مي

 0901-31هاي  . واردات برق از كشورهاي همجوار در سال6-0نمودار 
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بر اسااس آماار و    ،0809ميييون كييووات ساعت واردات برق در سال  8636سهم كوورهاي همجوار از 

 مقادار واردات بيواتري   دهد  نوان ميباشد كه مي 6-1اطالعات تفضييي وزارت نيرو به شرح مندرج در نمودار 

 عهده داشته است.  هدرصد ب 0/31 با سهمكمنستان برق به كوور را كوور تر

  
 0809: سايت توانير آمار تفضييي صنعت برق در سال مالك                 

 صادرات برق  -

برق مازاد توليدي كوور در برلي از ايام سال بخصو  در فصول پاييز و زمستان كه كوور با اوج مصر  بارق  

ارمنساتان و   ،پاكستان و به مقادار كماي نياز باه نخجاوان      ،افغانستان ، تركيه،عراقباشد به كوورهاي روبرو نمي

 ميييارد كييووات ساعت بوده است. 0 تا 3هاي الير در حدود  گردد كه مقدار آن در سال تركمنستان صادر مي

 نوان داده شده است. 6-8در نمودار  0839-09ي ها سال روند صادرات برق در

صاادركنندة بارق باوده و     0839-09مواهود اسات، كواور طاي دورة      6-8ر چنانكه از جدول و نمودا

 درصد افزايش داشته است.  30/18 متوسو رشد ساليانه صادرات در اي  دوره با

نوان داده  6-5ميييون كييووات ساعت صادرات برق كوور در نمودار  3663سهم كوورهاي همجوار از 

ورهاي عاراق و تركياه باه    ، بيوتري  صادرات برق ايران به كوا كه از نمودار فوق موهود است شده است. چنان

 بوده است. 0809در سال از كل صادرات درصد  0/01و  1/16ترتيب با 

سازد كه چنانچه واردات از صادرات برق در هر سال بيوتر باشد، در اي  صورت تفاضال  لاطر نوان مي

 شود.كوور در نظر گرفته ميعنوان عرضه حامل انرژي برق در  بي  واردات و صادرات به

 دهد.نوان مي 0839-09تفاضل واردات و صادرات برق را طي دوره  6-13جدول 

 0931. سهم كشورهاي همجوار از واردات برق به كشور در سال 6-2نمودار 
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 0809آمار تفضييي صنعت برق در سال  سايت توانير: مالك

 

  
 0809: سايت توانير آمار تفضييي صنعت برق در سال مالك                        

 

 0901-31هاي . صادرات برق به كشورهاي همجوار در سال6-9نمودار 

 0931. سهم كشورهاي همجوار از صادرات برق ايران در سال 6-4نمودار 
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 انرژي الكتريكي واردات ي مربوط به. عرضه حامل انرژ6-23جدول 

 واحد: گيگاوات ساعت
 0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 

 8636 8903 1963 0635 0351 1350 1935 1019 0530 011 153 واردات 

 3663 6191 6031 8313 1319 1113 1130 0381 000 10090 0950 صادرات

 -3901 -8601 -5935 -1000 -613 -188 -616 888 319 01190 -895 تفاضل

 ميليون بشكه

 خام نفت معادل 
1/1- 0/1 8/1 1/1 1/1- 01/1- 1/1- 8/0- 1/1- 1/1- 1/1- 

بارق باه كواورهاي     ةصادركنند ،0839-09ي دوره ها سال دهد كه كوور در اغيبجدول فوق نوان مي

تاوان  ماي  به اي  ترتيب تنهااز صادرات بوده است كه واردات بيش  0830-38ي ها سال فقو درو همسايه بوده 

 محسوب نمود. برق در كوورحامل انرژي  ةعنوان عرض همككور مقدار تفاضل را ب ةدر دور
 

 های تجديدپذير انرژی

هاي فسييي و افزايش روزافزون تقاضاي انارژي رويكارد    محيطي ناشي از كاربرد سولت موكالت زيست

طوري كاه   تجديدپكير و توسعه و كاربرد اي  منابع را در كوور ضروري سالته است. به هاي به استفاده از انرژي

تجديدپاكير در   هااي  درصد از انرژي كل كوور از طرياق انارژي   09ساله كوور تامي   انداز بيست در سند چوم

شايدي اسات و   هاي تجديدپكير نظير باد و لور زيرا اغيب نقاط كوور مستعد توليد انرژي نظر گرفته شده است،

هااي   باشد. بر ايا  اسااس از ساال    هاي تجديدپكير مهيا مي هاي كوور شرايو براي احداث نيروگاه در اكثر استان

هاي تجديدپكير در كواور آغااز    سنجي براي كييه انرژي هاي مطالعاتي، پژوهوي و پتانسيل گكشته گرچه فعاليت

نابع به طور عميي بيوتر بر استفاده از انارژي لورشايدي،   شده و همچنان ادامه دارد ليك  كاربرد و توسعه اي  م

گرمايي و زيست توده به شرح زير متمركز بوده است. الزم به ذكر است كه براساس اعالم ساازمان   بادي، زمي 

تاوده و   هاي تجديدپكير شامل لورشيدي حرارتي، بادي، زيست هاي نو ايران هم اكنون مجموع توليد انرژي انرژي

احتسااب بارق   ميييون كييووات ساعت در سال )بادون   899مگاوات بوده كه در حدود  039حدود  آبي كوچ 

مييياون   69هاي بادي و  ميييون كييووات ساعت آن توسو نيروگاه 159كند كه  ( انرژي برق توليد ميفتوولتائي 

 شود.   توده توليد مي هاي زيست كييووات ساعت توسو نيروگاه
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 رشيدیخوالكتريكي انرژی  -

درجاه عار     59تاا   13ايران يكي از كوورهاي مناسب در جهت تابش لورشيد است زيرا در بي  مادارهاي  

تاا   0399روز آفتابي در كواور ميازان تاابش لورشايدي آن باي        899شمالي قرار دارد و با توجه به بيش از 

 توسو جهاني است. كييووات ساعت بر متر مربع در سال تخمي  زده شده است كه باالتر از م 1199

 بارداري رسايده   و به بهاره انجام هاي زير  طرح ،از انرژي لورشيديبراي توليد انرژي الكتريكي  در كوور

  :    است
 

o به برق )فتوولتاييك( يتبديل مستقيم انرژي خورشيد 

را باه بارق   هاي متحرك و شيميايي، انارژي لورشايد   گيري از مكانيسمسيستم فتوولتايي  مستقيماً و بدون بهره

باه روساتاهاي دور    برقعرضه هاي فتوولتايي  در ايران موتمل بر كاربرد فعيي سيستممهمتري  كند. تبديل مي

هاي الير نيز در سطح شهرها و بخصو  تاسيسات پراكنده صانعتي كواور    عالوه بر آن در سال باشد. افتاده مي

. توليد متناسب با مصر ، سهولت در نصب، تعميار و  استفاده از اي  سيستم براي توليد برق گسترش يافته است

بودن تيفات انرژي، عدم نياز به شابكه انتقاال    نگهداري سيستم، باال بودن قابييت اطمينان و نداشت  لاموشي، كم

و توليد و نيز مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادي از مزاياي استفاده از سيستم فتوولتائي  در نقااط دورافتااده   

 اشد.ب مي

هااي   نيروگااه  ،رساني از ايا  طرياق اشااره كارد     توان در رابطه با طرح برق هايي كه مي از جميه فعاليت

كنناد كاه در    باشند كه برق توليدي را از طريق لارج شبكه سراساري باراي روساتاها تولياد ماي      ميفتوولتائي  

 گرديده است.  گزارش 6-10جدول شماره 
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 1809سال تا پايان خورشيدي نصب شده در كشور  هاي گاهنيروبرق از  . عرضه6-20جدول 

                                   

 نام شركت مجري نوع  ظرفيت نصب شده )كييووات( مكان

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 13/03 بوشهر

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 80 قزوي 

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 3/08 يزد 

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 3/0 گيالن

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 3/1 زنجان

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 019 لرستان

 هاي نو ان انرژيسازم فتوولتائي  مستقل از شبكه 38 لوزستان

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 6/0 مازندران

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 81 اردبيل

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 6/8 فارس

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 38 قزوي 

 هاي نو سازمان انرژي تائي  متصل به شبكهفتوول 03 سمنان

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 1 مهرشهركرج

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 3 سالتمان معاونت امور انرژي

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه 3 پاسگاه مرزي گزي 

 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  متصل به شبكه 09 توانير سالتمان مديريت شركت

تاوده   گرمايي زيست هاي زمي  سايت

 و بادسنجي

01 
 هاي نو سازمان انرژي فتوولتائي  مستقل از شبكه

 - - 53/589 جمع كل 

 

باا  رساني به مناطق محروم و دورافتاده كوور به دليل گستردگي و شرايو لا  جغرافياايي هماواره    لدمات

در ساال  رساني از طريق سيساتم فتوولتائيا     هايي كه براي برق در اي  ارتباط فعاليتدشواري روبرو بوده است. 

 شده است: ردآوري به عمل آمده به شرح زير گ 0809

از انارژي فتوولتائيا     اساتفاده  ،با توجه به موقعيت جغرافيايي جنوب استان كرمان و وجود آفتااب  

رساني مورد توجه قرار گرفته به طوري كه باه روساتاهاي بخاش جباال باارز جيرفات از        براي برق

رساني به عمل آمد. همچني  روستاي ابركوهي سيرجان نياز   سيستم فتوولتائي  برق 06طريق نصب 

هااي لوزساتان،    تانها، استان كرمان بعد از اسا  سيستم برقدار شد. با نصب اي  سيستم 00با نصب 

د كه از سيستم بارق فتوولتائيا  روساتايي    شو هايي محسوب مي فارس جزء استانلرستان، اردبيل و 



   111 انرژي عرضه

 

 كنند. استفاده مي

سامانة توليد بارق لورشايدي فتوولتائيا  باراي تاامي  روشانايي و انارژي الكتريكاي ماورد نيااز            

ي نفات و گااز ماارون نصاب و     باردار  در محل شركت بهاره  055هاي انتقال اطالعات چاه  سيستم

هااي   جاويي در مصار  ساولت    اندازي شد. اي  سيستم با هد  استفاده از انرژي پاك و صارفه  راه

 فسييي نصب شده است.

وري فتوولتائي  در شركت گاز لرساتان  رق لورشيدي شامل تامي  برق با فنادومي  سيستم تامي  ب 

روشنايي پروژكتورهاي  رق ايستگاه حفاظت از زنگ،برداري رسيد. اي  سيستم قادر به تامي  ب به بهره

منطقه، ادورايزر و هيتر به صورت دائم و بدون وقفه با پوتيباني ي  هفته هواي كاامالً اباري اسات.    

 اندازي شد. در ايستگاه تقييل فوار گاز شهر ويسيان راه0809ضمناً سيستم موابه نيز در اوائل سال 

در ايستگاه تقييل فوار گاز شاهر معماوالن در اساتان لرساتان      دومي  سامانه تامي  برق لورشيدي 

اندازي شد. اي  سامانه كه تامي  كننده با فناوري فتوولتائي  است تامي  برق ايستگاه حفاظات از   راه

 ادورايزر و هيتر را به طور دائم و بدون وقفه دارد.  هاي منطقه، گي، روشنايي نورافك لورد

لوله و مخابرات لرستان به دليل فاصيه زياد تابيو با شبكه برق سراساري  تابيوي مركز منطقه لطوط  

 8وات و  39عادد پروژكتاور    3و هزينه بسيار باالي آن جهت استفاده از انرژي لورشيدي با نصب 

 د.  كن ميصفحه لورشيدي تجهيز گرديد كه روشنايي مورد نظر را تامي  

انادازي آن   توولتائي ( سالته و نصب شد و با راهدر شركت گاز استان گيستان سامانه لورشيدي )ف 

گيري كااهش   هاي كاهش فوار، انبار مركزي و ادارات تابعه، مصر  برق به ميزان چوم در ايستگاه

 يافت.

كه بارق   اند ههاي گكشته احداث شد هاي فتوولتائي  از سال افزون بر آنچه كه در فوق اشاره شد، تعدادي نيروگاه

گازارش گردياده    6–89كنند كه شرح روند تاريخي توليد آنها در جدول  سراسري تزريق مي توليدي را به شبكه

 است.
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 1839-09ي ها سال در طي فتوولتاييك يها نيروگاهبرق از  عرضه. 6-89جدول 

 ساعت ارقام: كييووات                                                                          

 0811 0831 0833 0831 0831 0831 0831 0838 0831 0830 0831 سال

 10111 03111 10111 10111 11111 11111 11111 38811 18111 *01111 11111 معلمان سمنان   سركوير

 81111 81111 80111 81111 81111 11111 **01111 11111 11111 11111 - طالقان

 01111 01111 01111 03111 3111 01311 00011 01011 دربيد يزد
01111 **

  

 )خارج از شبكه(
01111 - 

 11111 11111 1111         خورشيدي تبريز

 11111 11111 11111 11111 10111 11111 18111 081111 001111 11111 001011 جمع

 ميليون بشكه

 خاممعادل نفت 
111111/1 111113/1 111111/1 111130/1 111180/1 111111/1 111111/1 111111/1 111111/1 111111/1 111111/1 

 -3/8 0831-11رشدمتوسط

 هاي قديمي و انجام اصالحات در نيروگاه بوده است. دليل تغييرات دستگاه هكاهش توليد ب *
 به دليل آزمايش و تعمير، مقداري از برق توليدي ثبت نگرديده است.كاهش  **

 ارج از شبكه سراسري برق بوده است.ميزان توليد در نيروگاه دربيد يزد، ل 0833در سال 

   توانيرگزارش  بر اساس 0809وزارت نيرو و در سال  0830طبق ترازنامه انرژي سال  0830: اطالعات توليد برق تا سال مالك
 

متوسو با رشد  ها نيروگاهبرق از اي   ةعرض 0839-09كيي طي دوره طور هب هدهد كجدول فوق نوان مي

داشاته  درصاد   3/19 معاادل  كاهواي  روند رشدنيز  0809در سال  وروبرو بوده  يددرص 3/8كاهوي ساليانه 

 است.

 
o به برق   يمستقيم انرژي خورشيدتبديل غير 

ساپس از طرياق يا  سايكل      د،شاو  به انرژي حرارتاي تباديل ماي    يمستقيم ابتدا انرژي لورشيددر روش غير

گفتاه  برق دد كه به آن سيستم حرارتي لورشيدي گر ميتبديل انرژي حرارتي به انرژي الكتريكي  ،ترموديناميكي

 .  شود مي

)باا  كييووات  139احداث نيروگاه حرارتي لورشيدي به ظرفيت  طرحارتباط شايان ذكر است كه در اي  

نصب گرديده و همان طاور كاه در   در شيراز جنوب(  -تايي در راستاي شمال 6رديا  3كيكتور سهموي در  53

قبل گزارش شد فاز توليد بخار نيروگااه باه صاورت كامال انجاام شاده و مراحال         ترازنامه هيدروكربوري سال

 ،اجراياي و تكميال  بعادي  در مراحل اندازي براساس شرايو طراحي اوليه با موفقيت صورت گرفته است ليك   راه

ران هاي نو ايا  متوقا گرديده است. براساس گزارش سازمان انرژيبه عيت موكالت مالي سيستم كل اندازي  راه

هااي بارق    جاويي در هزيناه   محدود نصب مولدهاي كوچ  لانگي نيز به عنوان صرفهبه طور هاي الير  در سال

شهرها انجاام شاده اسات.    برلي از هاي لورشيدي در  هاي مسكوني و اداري با استفاده از پانل مصرفي در مجتمع
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هااي لورشايدي    وساو نيروگااه  بر همي  اساس تخمي  زده شده است كه در مجموع حدود ي  مگاوات بارق ت 

 شود.  توليد مياز اي  طريق رهاي كوچ  احرارتي به صورت پاييوت و پراكنده براي لانو

 
o   انرژي حرارتي خورشيدي 

هااي نفتاي از طرياق نصاب      استفاده از انرژي لورشيدي براي جايگزيني فرآوردهعالوه بر توليد برق لورشيدي 

ساازي  هاي گكشته تاكنون مورد توجه شاركت بهيناه   از سال روستاها( لورشيدي )در شهرها و آبگرمك  و حمام

لايك  در  اي در كواور انجاام شاده     ت گساترده اسولت و وزارت نيرو قرار گرفته و در اي  رابطه اقداممصر  

هاي مساكوني   گيري اداري از سيستم لورشيدي حرارتي براي تهيه آبگرم مصرفي )در مجتمع هاي الير بهره سال

باه طاور    0809اي توسعه و گسترش يافته است. در سال  كوور به طور قابل مالحظه ها( راساً در سراسر و حمام

 نمونه اقدامات زير در اي  رابطه انجام شده است: 

ليتار در ساالتمان رساتوران پااليواگاه كرمانوااه نصاب و        3999آبگرمك  لورشيدي با ظرفيت  

هااي پااليواگاه گااز     ساولت مصارفي اكثار موتورلاناه     ترتيب پيش از اي ، كه اندازي شد. بدي  راه

درصاد كااهش    59الي  89طبيعي بود با استفاده از آبگرمك  لورشيدي به طور متوسو مصر  گاز 

 يافت.

هاي كوااورزي باه صاورت     استفاده از انرژي لورشيدي به عنوان ي  منبع غني از انرژي در گيخانه 

ن آذربايجان شرقي باا همكااري ماديريت همااهنگي     پاييوت در مركز آموزش جهاد كواورزي استا

 ترويج كواورزي در دست انجام قرار گرفته است.

هاي ميت، شريعتي و طالقاني نصب شاد. ايا  اقادام     آبگرمك  لورشيدي در ميدان ون ، بوستان 5 

هاي پايدار، اصاالح الگاوي مصار  و همچناي  كااهش هزيناه از ساوي         مندي انرژي به منظور بهره

 تهران انجام شده است. شهرداري

گااز   ليتر آب در شاركت پاااليش   199فيت اندازي نخستي  آبگرمك  لورشيدي با ظر نصب و راه 

 مندي از انرژي پاك انجام شده است. فجر جم با هد  اجراي سياست بهره

عهادة شاركت    طور كامال باه    هاي نصب آبگرمك  و حمام لورشيدي به طرح 0831سال قابل ذكر است كه از 

 سازي مصر  سولت گكارده شد.هينهب

توساو وزارت نيارو و شاركت    هااي لورشايدي نصاب شاده     هاا و حماام  تعداد آبگرمك  6-80جدول 

 هااي  نفتي جايگزي  شادة آن را باه تفكيا  در ساال     معادل فرآوردهسازي مصر  سولت كوور همراه با  بهينه

 دهد.نوان مي 09-0839
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 معادل آنها  خامنفتي جايگزين شده و نفت فرآورده شده و معادل ي نصبهاي خورشيد. تعداد سيستم6-81جدول 

 جمع كل 0811 0831 0833 0831 0831 0831 0831 0838 0831 0830 0831 سال

ي
يد

رش
خو

ن 
مك

گر
آب

 

 00801 60 091 0319 0015 0399 1199 0999 1099 5099 8039 39 تعداد نصب شده )وزارت نفت(

 0950 - - - - - - - - - - - (رووزارت نينصب شده )تعداد 

 شده جويي صرفهسفيد  نفت

 )هزار ليتر(
15/56 1/0319 1/1381 3/0108 313 6/0110 361 911/0001 56/091 13/315 16/83 8/00309 

 - 8/00309 06/00113 11/00139 80/09858 1/0180 1/3865 0/6509 0/3001 0/5600 0/0366 1/56 سفيد تجمعي  )هزار ليتر( نفت

 سفيد تجمعي نفت

 لام( )ميييون بوكه معادل نفت
9998/9 900/9 913/9 9853/9 983/9 9501/9 93513/9 9693/9 9661/9 9601/9 9605/9 - 

ي 
يد

رش
خو

م 
ما

ح
 

 060 030 180 011 13 38 035 19 06 09 6 1 تعداد نصب شده

 30569 06963 00683 09819 6689 5393 03659 3039 0869 113 583 053 سطح كيكتور )متر مربع(

 شده جويي صرفهنفت كوره 

 )هزار ليتر(
6/10 100/33 053 6/111 0103 5/8001 33/000 8/0838 1/1006 33/5991 03/8113 51/06611 

 - 51/06611 8/08853 515/0859 11/1118 5/3319 0/5039 3/0133 355 5/166 5/003 6/10 نفت كوره تجمعي )هزار ليتر(

 وره تجمعينفت ك

 لام( )ميييون بوكه معادل نفت
99910/9 99935/9 99033/9 99835/9 90150/9 98503/9 95053/9 939000/9 963058/9 905/9 001809/9 - 

جايگزي  شده آبگرمك    كل سولت جمع

)ميييون بوكه معادل  و حمام لورشيدي

 لام( نفت

9993/9 9003/9 9103/9 9836/9 9396/9 9350/9 9031/9 0003/9 0810/9 0683/9 0363/9 - 

 0833، مالك ترازنامه وزارت نيرو سال 0833تا پايان سال  *

 شود.مي جويي صرفهدر سال نفت سفيد  ليتر 313به ازاي هر آبگرمك  لورشيدي معادل 

 ود.شمي جويي صرفهدر سال نفت كوره  ليتر 605متر مربع سطح كيكتور حمام لورشيدي معادل    5/8به ازاي هر 

 

آبگارمك    0950و  00801، به ترتيب تعداد 0809دهد تا پايان سال الككر نوان ميچنانكه جدول فوق

حماام لورشايدي توساو     030 سازي مصر  ساولت و وزارت نيارو و  تعاداد   لورشيدي توسو شركت بهينه

بارداري   نصب و بهره. شايان ذكر است كه اند برداري رسيدهسازي در نقاط مختيا نصب و به بهرهشركت بهينه

 شوند.   سفيد و نفت كوره مينفت هاي هاي لورشيدي، به ترتيب جايگزي  فرآورده ها و حمام از آبگرمك 

هااي لورشايدي،   ها و حمام برداري از آبگرمك با نصب و بهره 0839-09ي ها بدي  ترتيب در طي سال

كاوره( جاايگزي  ياا     سفيد و نفات ع )نفتهاي مايلام در عرضة سولت ميييون بوكه معادل نفت 031/9حدود 

 جويي شده است. صرفه

 انرژی باد -

هزار مگاوات بارآورد شاده    03 باد ظرفيت استفاده از انرژي باد در كوور  سنجي هاي پتانسيل با  توجه به بررسي

ر منطقاه  هازار مگااوات افازايش داد. د    59تاوان تاا    مطالعات الير نيز نوان داده كه اي  ظرفيت را مياست و 

هزار مگاوات ظرفيت توليد انرژي از باد وجود دارد و شهرستان زابل در اي  منطقاه   8تا  1سيستان و بيوچستان 
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اي از نظر ظرفيت استفاده از توليد انرژي باد را باه لاود التصاا  داده اسات. در حاال حاضار در        جايگاه ويژه

يا برق توليدي را مستقيماً استفاده كرده و ياا باه شابكه    كوچ  وجود دارد كه هاي بادي  منجيل و بينالود نيروگاه

از ايا  طرياق بارق تولياد     در ساال  ميييون كيياووات سااعت    159كنند كه تقريباً در سال  سراسري تزريق مي

مگاواتي در كوور با قابييت توليد شاش مييياون كيياووات     1اندازي هر توربي   شود. قابل ذكر است كه با راه مي

شود. ضمناً الزم است اشااره شاود    جويي مي ميييون مترمكعب گاز( صرفه 1گاز ) تميييون ليتر نف 1ساعت حدود 

مگااواتي   1هااي   كييووات در كوور بومي شده و سالت توربي  669هاي بادي  كه در حال حاضر سالت توربي 

 نيز در پژوهوگاه نيرو در حال انجام است.

و  0809هاي بادي را در ساال   ت و ميزان توليد نيروگاهبه ترتيب موخصا 6-88و  6-81جداول شماره 

 دهد. نوان مي 0839-09ها را در دورة زماني  روند تاريخي عرضة برق از اي  نيروگاه

 1809هاي بادي كشور در سال  ميزان توليد برق از نيروگاه .6-82جدول 

 0831 0811 

 نام نيروگاه
كل ظرفيت 

 اسمي)كيلووات(

تعداد 

 توربين

 ناويژه برق توليد

 ساعت( )گيگاوات

كل ظرفيت 

 )كيلووات( اسمي
 تعداد توربين

 توليد ناويژه برق

 ساعت( )گيگاوات

 039 003 63399 1/090 009 69339 منجيل 
 03/30 58 13839 6/39 58 13839 بينالود 
 - - - - 0 09 سهند تبريز
 00/8 8 0039 1/0 8 0039 عون اب  عيي
 33/9 0 669 0/0 0 669 لوت  زابل

 5/9 0 669 0/9 0 669 باباكوهي شيراز 
 1/9 0 669 95/9 0 669 ماهوهرلوزستان

 1839-09هاي  هاي بادي طي سال عرضه برق از نيروگاهروند تاريخي . 6-88جدول 
                

 سال   
   
 مشخصات 

0831 0830 0831 0838 0831 0831 0831 0831 0833 0831 0811 

 03059 01089 09109 30389 18009 33309 51339 15339 06339 00599 09399 مي )كييو وات(كل ظرفيت اس

 061 069 036 031 088 009 01 36 58 10 13 تعداد توربي 

 3/108 1/061 6/115 80/006 86/058 80/013 0/19 30/56 61/11 13/89 66/88 ساعت( برق)گيگاوات توليدناويژه

 08/9 0/9 05/9 01/9 93/9 91/9 95/9 98/9 91/9 91/9 91/9 املميييون بوكه معادل نفت

 8/11 0831-11رشد متوسط 

  سايت توانيربر اساس  0809وزارت نيرو و در سال  0830طبق ترازنامه انرژي سال  0830مالك: اطالعات توليد برق تا سال 

 در هار ساال طاي دورة زمااني     هاي بادي جديد طور كيي با نصب توربي   دهد كه بهجدول فوق نوان مي

 0809ساال  و در درصدي روبرو بوده  8/19عرضه برق بادي با روند رشد متوسو ساليانه افزايوي  09-0839
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 دهد.   درصد افزايش نوان مي 1/80هاي بادي  نسبت به سال قبل عرضه انرژي الكتريكي به بوسييه نيروگاه

و هاا   ناه اتككر شد كه پس از اجراي قاانون هدفمنادي يار  به طوركيي در مورد استفاده از انرژي باد بايد م

هااي باادي باه     گكاري در احداث نيروگاه هاي انرژي انگيزه بخش لصوصي براي سرمايه هاي حامل اصالح قيمت

هااي ناو اياران     بر طبق اطالعاتي كه مسئولي  سازمان انارژي كه طور قابل توجهي افزايش يافته است به طوري 

مگااوات نيروگااه تجديدپاكير باا بخاش       0999هاي الير قارارداد ساالت بايش از     د در سال)سانا( ارائه دادن

مگاوات ديگر متقاضي وجود دارد كه عمده تقاضااها در بخاش    8999لصوصي امضا شده و همچني  براي ايجاد 

 انرژي بادي و سپس لورشيدي است.

 شد.با درزمينه انرژي بادي اقداماتي به شرح زير در جريان انجام مي

 مگاوات توسو شركت مپنا در دست اتمام است. 89مگاواتي در لوا  و  3/1احداث دو نيروگاه  

 نيروگاه هيبريدي در جزيره لارك با منابع طبيعي تجديدپكير باد و لورشيد افتتاح شد. 

ها با همكاري مديريت و پژوهش و فناوري منطقه لارك، تخصايص بودجاه از شاركت     اي  نيروگاه 

حمايت جهاد دانوگاهي به ويژه جهاد دانوگاهي تبريز باه ثمار رسايده اسات. در ايا       ميي نفت و 

ساازي   توانند با تبديل برق مستقيم به غيرمساتقيم و ذلياره   هايي وجود دارند كه مي ها مبدل نيروگاه

 00تواناد بارق    كييووات برق توليد كنند. اي  پااييوت هام اكناون ماي     39ها به اندازه  آن در باتري

تاوان در   مگاوات قابييت افزايش دارد و ايا  ميازان تولياد را ماي     1ار را تامي  كند و تا ميزان لانو

 قالب ي  پاييوت بزرگتر اجرا كرد.

كييوواتي در مركز درمان ناباروري جهاد دانوگاهي آذربايجان شرقي طراحي و  81نيروگاه هيبريدي  

ردهاي مورد نياز براي كنترل اي  ساامانه  سالته شده است. بر همي  اساس سالت تابيوهاي برق و ب

هااي   هااي ماورد نيااز باراي نصاب پانال       هاي بادي و ساازه  به اتمام رسيده و نصب تيرهاي توربي 

بارداري   باه بهاره   0809بيني قرار بوده تا پاياان ساال    لورشيدي در حال انجام بوده و برطبق پيش

 برسد. 

 انرژی زمين گرمايي -

هااي   كاه شارح آن در كتااب ترازناماه    گرماايي كواور    اث اولاي  نيروگااه زماي    عمييات احاد  0809در سال 

هاي گكشته به تفصيل آمده است همچنان اداماه داشاته و در چاارچوب ايا  پاروژه بازرگ        هيدروكربوري سال

در شاود و  نصب قرار است شهر  مگاوات در شهر موكي  3گرمايي به ظرفيت  گاه پاييوت زمي واحداث اولي  نير

. در احداث لواهاد شاد  ها  هاي آن حفر شده و اولي  نيروگاه بر روي يكي از اي  چاه حال حاضر چاهرتباط در اي  ا

سخت در قيه سابالن حفااري    كييومتر چاه ژئوترمال توسو متخصصان كوور در شرايو 83به  اي  زمينه نزدي 
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به همراه تجهيازات ثبات     loggingها )تجهيزات آزمايش دالل چاه( اهو عمييات نمودارگيري دالل چ شده است،

 و اطالعات جهت به دست آوردن فوار و دماي سيال دالل چاه اكتوافي انجام شده و نتاايج آن بدسات آماده   

خمي  برق توليدي از انجام اي  عميياات نياز تعياي  گردياده اسات. بار طباق گازارش ساازمان          عالوه بر آن ت

اقصاه جهات   باراي باار دوم مراحال برگازاري من     0809ل هاي نو در لصو  احداث اي  پاييوت در سا انرژي

  ه است.دشانتخاب پيمانكار تجديد 

در گساتره كواور   هاي نو اياران   گرمايي نيز توسو سازمان انرژي سنجي انرژي زمي  ضمناً نقوه پتانسيل

، سابالن،  گرمايي لوبي مانند سهند منابع زمي در اي  راستا . بوده استدر دست بررسي همچنان  0809در سال 

ماكو، رامسر، طبس، سيسيه جبال زاگرس، همدان، استان اردبيل، بندرعباس، بوشهر، محاالت و تفتاان در كواور    

 سنجي و  جهت توليد برق و حرارت مورد استفاده قرارگيرند. موجودند كه به تدريج بايد پتانسيل

 تودهزيست -

كواورزي )شامل ماواد گيااهي و   ضايعات ها و  البفاض زاي قابل تجزيه زيستي از محصوالتكييه اجتوده زيست

را شامل پكير زيستي شهري و صنعتي  هاي تجزيه ها و زباله حيواني(، صنايع جنگيي و ساير صنايع مرتبو، فاضالب

درصد از نيازهاي انرژي  05توده چهارمي  منبع انرژي در جهان است و حدود  در مقايسه جهاني زيست .شود مي

هااي فساييي و    محادود باودن ذلااير و مناابع ساولت     كناد.   ليد الكتريسيته و گرما تامي  ماي جهان را براي تو

تماام كواورها    ،اكسيدكرب  اي به ويژه دي هاي جبران ناپكير گازهاي گيخانه هاي محيو زيست و لسارت آلودگي

اسااس تماام    هااي گيااهي تاالش كنناد. بار ايا        را بر آن داشته تا براي كوا منابع جايگزي  از جميه سولت

و در ايا    كنناد  ي با منوا گيااهي را دنباال ماي   يها كوورهايي كه سولت فسييي دارند موضوع استفاده از سولت

هاي ناو اياران در    توسو سازمان انرژيهمچنان توده كوور  سنجي انرژي زيست نقوه پتانسيلزمينه در ايران نيز 

 دست بررسي قرارگرفته است.

نقش مهماي در  اي  منابع و  شود استفاده ميدتاً در كوورهاي در حال توسعه توده عم زيستاز وركيي ط به

بساياري از روساتاهاي   در حاضر  در ايران در حالكند، ليك   اي  كوورها بازي ميسبد انرژي لانوارهاي روستايي 

ساولت   عناوان  طاور مساتقيم باه     ولار باه  و بوته ، فضوالت داميهمچنان از هيزم، زغال چوب ها  حاشيه جنگل

 شده است. ارايه 3-69جدول بخش مصر  انرژي، كنند كه ميزان آن در  استفاده مي

شود. در اي  ارتباط با  توده براي تهيه كود كواورزي استفاده مي افزون بر مطالب فوق از منابع زيست

د و در حال حاضر شو هزار ت  بالغ مي 55توجه به حجم بسيار زياد زباله در كوور كه بر طبق برآورد روزانه به 

برلي از هاي  اقداماتي توسو سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري دفع آنها موكالتي را به دنبال دارد

توده در كوور به روش  تهران و اصفهان به منظور استفادة بهينه از ضايعات جامد زيستشهرهاي بزرگ نظير 
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ر شرايو هوازي( براي كاربرد به عنوان كود بسيار غني تهيه كمپوس )تجزيه مواد آلي در اثر رطوبت و گرما، د

 گيرند. ها و مزارع؛ به عمل آمده است، به نحوي كه اي  ضايعات اكنون مورد استفاده قرار مي ها، باغ در گيخانه

 های زيستي سوخت 

ه كا الكال، بياوديزل و بيوفياول    نظيار  هااي زيساتي    هاي گساترده كواور در زميناه ساولت     با توجه به قابييت

در مناطق كويري ايران به وفور يافات  كواورزي  از محصوالت و ضايعاتو زاي مهمي هستند  انرژي هاي فرآورده

، بيواتانول به جااي بنازي  و   گاز نفت هاي جايگزي  بيوديزل به جاي توليد سولت طرح آيند. به دست مي شود مي

دسات  اتي كواور و همچناي  وزارت نفات در    و مراكز تحقيقا  ها در مركز تحقيقات دانوگاه CNGبيوگاز به جاي 

 توان به موارد ذيل اشاره نمود. كه از آن جميه مي قرار گرفته استانجام 

در ايران با توجه به شرايو اقييمي آن امكان استفاده از دانه لاوراكي همچاون ساويا و آفتاابگردان      

هااي غيرلاوراكي مانناد     نهتمركز روي دابررسي نوان داده است كه لكا  ،همانند برزيل وجود ندارد

هاي آزمايواي متعاددي از    مقرون به صرفه است به نحوي كه اكنون در بندرعباس نمونه "جاتروفا"

هااي روغناي    پژوهوگاه صنعت نفت در حاال حاضار اساتفاده از داناه     كوت اي  گياه وجود دارند.

رده و در حال تكميال  عميياتي ك ي و غيرلوراكي را در مقياس نمونه براي تهيه سولت زيستيلوراك

فيكاسيون باا اساتفاده    ترانس استريتحت واكنش  ،روغ  ،فرآيند انجام شدهدر دانش فني آنهاست. 

شود كه نقش بياوديزل   تبديل به استر اسيدهاي چرب مي ،هاي داليي هاي سب  و كاتاليست از الكل

ان ساولت  گااز مخياوط و باه عناو     د. سپس محصول بدست آمده با درصادهاي مختياا نفات   دار

 گيرد. غيرفسييي مورد مصر  قرار مي

بيوديزل باراي مصار     ،هاي گياهي و حيواني با استفاده از روغ نيز محققان پارك فناوري مازندران  

در لودروهاي ديزلي توليد كردند. طرح توليد سولت پاك براي لودروهاا از اهادا  اجاراي ايا      

 .شود تهيه ميهاي دورريز گياهي و لوراكي  ه روغ فيكاسيون مواد اولي كه از طريق استري بودهطرح 

 

طور كه در فوق اشاره شاد باا توجاه باه حجام       همان ،توده در كوور در ارتباط با استفاده از انرژي زيست

بسيار زياد زباله در كوور استفاده از آن نيز براي توليد انرژي برق مورد توجه قرار گرفته اسات. در ايا  زميناه    

تا    0199سوز در منطقه لراسان رضوي )موهد( كه به طور متوساو روزاناه    زبالهنيروگاه   ينصب هم اكنون 

باا ظرفيات   رساد   تا  ماي   1699تا  1399شود و اي  مقدار در روزهاي اوج زائر به  زباله در آن شهر توليد مي

در اواساو  ه كه انجام شدمگاوات  1/0با ظرفيت فارس )شيراز( در منطقه ي  نيروگاه و همچني  مگاوات  66/9

باه  ميييون كييووات ساعت برق را  69قابييت توليد حدود در حال حاضر و  اند ه برداري رسيد بهره  به 0833سال 
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نيز همانند سال گكشته به شابكه سراساري    0809باشندكه برق توليدي را در سال  دارا ميطور متوسو در سال 

 د.ان هتزريق كرد

 6-85در جادول   0809حرارتي شيراز و موهد در ساال   ةزيست تود هاي نيروگاهبرق در وضعيت توليد 

 نوان داده شده است.

 1833-09سالتوده در  حرارتي زيست هاي نيروگاه ناويژة توليد .6-84جدول 

 ارقام: گيگاوات ساعت

 0833 0831 0811 

 3/1 03/1 853/9 گاه زباله شيراز نيروگاه بيوگاز سوز از دف 

 0/8 3/8 530/0 گاه زباله موهد از دف نيروگاه بيوگاز سوز 

 1188/1 1181/1 110/1 لام ميييون بوكه معادل نفت

 توانيرگزارش 
 

هااي شاهري در كال     ها در شهرهاي بزرگ از منبع زباله الزم به توضيح است كه توسعة اي  نوع نيروگاه

 ست بررسي قرار گرفته است.شهر بزرگ نظير تهران، اصفهان، تبريز و .... در د 09لصو  در  كوور و به 

باه  ت  زباله در روز در زمره شهرهاي با حجم تولياد زبالاه بااال قارار دارد و      1399شهر تهران با توليد 

ها براي توليد گاز، برق و منابع انارژي ضاروري اسات. برطباق اظهاارات معااون        استفاده از اي  زبالهطوري كه 

منعقد شد. و قرارداد ساومي  نيروگااه باا     0809در سال  سوز زبالهقرارداد نخستي  و دومي  نيروگاه  ،شهرداري

شده اسات كاه   بيني  پيشبدي  ترتيب به انجام برسد. بود تا پايان سال ت  زباله مخيوط قرار است  399ظرفيت 

تا  زبالاه باه انارژي تباديل گاردد.        0099آينده آغاز شده و با اي  اقدام  در سالنيروگاه اول  از برداري  بهره

در حاال احاداث   شهرداري تهران  5نخستي  نيروگاه برق از زباله برطبق اظهارات مسئولي  شهرداري در منطقه 

مجموعه كهريزك از جهت مطيوبيات   ، نوان داده كه براي احداث سومي  نيروگاهسنجي عيمي مكان ضمناًاست. 

   .در رتبه اول قراردارد

سانجي و   بخاش فناي مطالعاات امكاان     0830ر ساال  در مورد پيورفت طرح نيروگاه بيوگاز ساوه كه د

لاناه، فاضاالب شاهري و ضاايعات      اي شاهر، لجا  تصافيه    منبع مواد آلي زبالهآن با استفاده از طراحي مفهومي 

دست بررسي گازارش  در نيز مگاوات انجام شده و بخش اقتصادي و زيست محيطي آن  0به ظرفيت كوتارگاه 

 .هاي نو ارائه نوده است سو سازمان انرژيگزارش تو 0809گرديده بود در سال 

 انرژی جزر و مد -

باشاد يكاي از بهتاري  مناابع      ماي گرانوي مابي  ماه و زماي   حاصل نيروهاي به طور عمده انرژي جزر و مد كه 
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 ماورد اساتفاده قرارنگرفتاه ولاي نقواة      شود كه تا كنون در كواور  انرژي تجديدپكير در دسترس محسوب مي

 باشد. در دست انجام ميهمچنان هاي نو ايران  توسو سازمان انرژي سنجي آن پتانسيل

 های تجديدپذيرساير انرژی -

تولياد،  هاي تجديدپكير نظير پيال ساولتي،   ساير انرژيبراي استفاده از را ي هايطرح ،هاي نو ايران سازمان انرژي

شارح آنهاا و آلاري     كاه   ارائه داده (باتري واناديوميهاي ذليره انرژي ) سيستمهيدروژن، سازي و عرضه  مايع

آماده اسات.    0830هاي ماككور در ترازناماه هيادروكربوري     هاي صورت گرفته در مورد طرح وضعيت فعاليت

هااي ناو    گزارشي رسمي توسو سازمان انرژي 0809در سال  اه ليك  در مورد آلري  وضعيت عميياتي اي  طرح

اي چندان پيوارفتي در   به عيت موكالت مالي و بودجهسازمان براساس اظهارات كارشناس آن ليك  ارائه نوده 

  اي  زمينه حاصل نوده است.

 

 هاي تجديدپذيرانرژياز حاصل عرضه انرژي الكتريكي بندي جمع -

  دهد.نوان مي 0839-09ي ها سال را طيتجديدپكير هاي انرژيحاصل از برق  ةميزان كل عرض 6-83جدول 

 1839 -09ي ها سال هاي تجديدپذير طياصل از انرژيحبرق عرضه كل . 6-85جدول 

 لامميييون بوكه معادل نفت واحد: 

 0811 0831 0833 0831 0831 0831 0831 0838 0831 0830 0831 مشخصات

 90/1 6/3 15/5 10/1 33/09 15/09 51/0 13/6 38/6 18/5 01/1 برق آبي 

 999955/9 999936/9 999951/9 999955/9 999951/9 999956/9 999980/9 999930/9 99991/9 999913/9 999963/9 برق خورشيدي )فتوولتاييك(

 08/9 0/9 08/9 01/9 93/9 91/9 95/9 98/9 91/9 91/9 9991 برق بادي

 998/9 995/9 990/9         برق زيست توده

 10/9           برق اتمي

 18/1 1/1 18/1 10/1 11/01 30/01 10/1 13/1 11/1 11/1 11/1 جمع

 1/1 ساليانه متوسطرشددرصد

 

 0839-09هاي تجديدپكير طاي دوره  دهد كه عرضة كل انرژي الكتريكي از انرژيجدول فوق نوان مي

درصدي روبرو بوده كه داليل آن افزايش تدريجي استفاده از بارق   6/18رشد متوسو  با افزايش 0836تا سال 

عيات    ، استفاده از برق آبي به0831وده است ولي از آنجايي كه در سال آبي، فتوولتايي  و برق بادي در شبكه ب

 شدت كاهش يافت، عرضة انرژي الكتريكي نسبت باه ساال قبال   لوكسالي و كاهش ذليرة آب پوت سدها به

درصدي روبرو گرديد به طوري كاه ايا  امار منجار باه       1/11اي با رشد كاهوي طور قابل مالحظه( به0836)

  هااي  درصاد شاد. لايك  در ساال     -5/9به ميزان  0839-31وسو ساليانه در دوره زماني د متكاهش شديد رش



   512 انرژی عرضه

 

علت شرايط جوي مطلوو  و توييود بيروبر بورق از      هاي تجديدپذير بهمجدداً عرضه برق از نيروگاه09-8811

رشد مبوسوط  بيجه در نو  گرديددرصد مواجه  18/88با رشد افزايري و اتمي فبوويبائيك  ،بادي ،هاي آبينيروگاه

 درصد رساند. 8/0را به  8819-09ساييانه دورة زماني  

 كل انرژي الكتريكي  ةعرض

بورق   ةي حرارتي، واردات برق و عرضو ها نيروگاهبرق از  ةشامل عرض ،كل انرژي ايكبريكي ةعرض 3-83جدول 

 دهد.نران ميرا هاي تجديدپذير حاصل از انرژي

 0639-09ي ها سال يكي طي. عرضه كل انرژي الكتر3-63جدول 

 خامواحد: ميليون بركه معادل نفت

 

1831 1831 1835 1838 1831 1832 1831 1831 1833 1831 1811 

درصد 

تغييرات 

به  11

31 

رشد 

توسط م

 دوره

هاي  نيروگاه

 حرارتي
3/38 2/31 09/18 8/09 28/08 91/892 21/890 8/828 1/828 21/888 38/888 9/1 2/3 

 2/83 2/28 2/ 11 33/8 2/8 00/9 91/8 90/8 28/8 21/8 11/9 83/9 99/9 واردات

 هايانرژي

 تجديدپذير
00/2 38/9 89/3 21/3 88/0 18/89 33/89 93/8 3/8 3/8 98/3 9/89 8/0 

 1/1 8/8 81/118 12/183 1/185 18/151 18/151 11/111 11/112 1/11 81/11 28/38 11/11 كل عرضه

 

دييول توامين نيازهواي    هبو  8819-09كل انرژي ايكبريكي طي دوره  ةكه عرضدهد جدول فوق نران مي

درصود روبورو بووده و در     9/3 يساييانه افزايرو با رشد مبوسط  ،اجبماعي به برق-اقبصاديي ها بخشافزون  روز

 ادامه داده است. درصد 8/8افزايري را با نيز نسبت به سال قبل روند رشد  8809سال 

  هاي برق و پستشبكه انتقال، توزيع 

 كيلوولت( 034و  044الف. خطوط انتقال )خطوط 

هواي نيروگواهي، انورژي توييودي از نيروگواه را بوه        باشد. پست كيلوويبي مي 999مسير اصلي انبقال نيرو، خطوط 

 باشود.  هوا موي   باشند و مايكيت آنهوا بوا نيروگواه    ها جزء شبكه انبقال نمي دهند. اين دسبه از پست شبكه انبقال مي

هواي جنووبي مبصول     هاي شمايي كرور را به تهران و مركز كرور و سپس به اسوبان  كيلوويبي بخش 999خطوط 

ها به مناطق غر  كروور، كردسوبان، سيسوبان و     كيلوويبي براي انبقال انرژي برق نيروگاه 289نمايد. خطوط  مي

. خطووط انبقوال و   شووند  تغذيه ميي كيلوويب 999خطوط  توسط ،بلوچسبان، خراسان، تهران و هرمزگان و بوشهر



612  0931شور سال ترازنامه هيدروكربوري ك 

 

شوود   كشورهايي كه با آنها تبادل انرژي انجام مي خطوط انتقال ةبه شبك ،توزيع عالوه بر گسترش در داخل كشور

 باشند.   مرتبط مينيز 

 هاي فوق توزيع ب. شبكه

دريوافتي شوبكه   شود كوه انورژي    كيلوولتي را شامل مي 33و  33كيلوولتي،  231ولتاژهاي  ،هاي فوق توزيع شبكه

كننودگا  بوزرب بورق را نيوز      مصور   ،رسانند و در مسير خود هاي توزيع مي كيلوولتي را به شبكه 134و  044

 دهند.   تحت پوشش قرار مي

بورق پپسوت   ي هوا  ايستگاه خطوط انتقال نيرو وهاي بالفصل نيروگاهي،  پستتوسط  ها نيروگاهبوورق توليدي 

از طريو    (دنباشو  مختلف موي  هايBays ، كاپاسيتورها و راكتووووور ها،سكسيونررها، كليدها، برق شامل ترانسفورم

 د.  نگير كننده قرار مي ر اختيار مصر دهاي توزيع  شبكه

آمپور و بوه ظرفيوت     مگاولوت  3219 ،كيلووولتي  134و  044هواي انتقوال   به ظرفيت پست 2334در سال 

 134و  044طوول خطووط انتقوال    از ولوت آمپور و   مگا 1223 ،كيلووولتي  33و  33و  231توزيع هاي فوق پست

و  33و  231و به طول خطووط فووق توزيوع    شده پبه دليل اصالحات آماري( كاسته كيلومتر مدار  39 ،كيلوولتي

به طوول خطووط فشوار     2334نيز در سال . در بخش توزيع ه استكيلومتر مدار افزوده شد 2334 ،كيلوولتي 33

پترانسفورماتورها( ي ها ايستگاهكيلومتر و به ظرفيت  1322و  1231 ترتيب به ضعيف شبكه توزيع نيرو متوسط و

  مگاولت آمپر اضافه گرديد. 9492 ،توزيع

 دهد.نشا  مي 2334هاي برق را در سال توزيع و پست ،وضعيت شبكه انتقال 3-32جدول 
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812   0931ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

  ي انرژيها حاملرضه ساير . ع5-6

 سنگزغال -

سانگ را يا    ضه زغاال وضعيت عر 6-83جدول  سنگ.توليد و واردات زغال عبارت است ازسنگ عرضه زغال

 دهد.نشان م  0839-09دوره زمان  

 0839-09سنگ طي دوره . عرضه زغال6-83جدول 

 واحد: هزار تن در سال

 1821 1821 1828 1828 1821 1821 1821 1821 1822 1821 1811 
رشدمتوسط 

 دوره

 -62/9 019 0912 0505 0689 0615 0261 0233 0521 0019 0931 0998 توليد

 20/1 0116 0019 6/692 0/118 035 5/019 8/000 1/0091 3/656 6/663 1/109 واردات

 5106 5502 0303 5198 5621 5291 5291 5860 0101 0122 0108 جمع

2/8 
بشكه  ميليون

معادل 

 خام نفت

5/3 1/3 6/3 8/00 05 05 1/05 2/00 1/3 6/09 26/00 

 منبع: ترازنامه انرژي وزارت نيرو
 

 

حفا  سا ت تولياد و    باا  ) 0839-09سنگ يا  دوره   زغال ةعرض ،دول فوق مشهود استاز ج كه چنان

 است.روبرو بوده  يدرصد 2/8 افزايش  رشد( با 0809در سال  0833واردات همانند سال 

 هاي سنتي هيزم و سوخت -

ري باا  دا هااي جنگا   يار  در قالا    ،كناد اي به جنگا  وارد نما   صنايع چوب كه صدمه ازبرداري دولت  بهره

كاه در ساال   غاال   زو ميزان هيزم  ،ها برداري دولت  از جنگ شود. با كاربرد روش بهرهبندي علم  اجرا م  زمان

 نشان داده شده است. 6-80عرضه شده در جدول  0809

هااي ياي ن و يلااتان    تولياد هيازم در اساتان   ك  مشهود است، ميزان  6-80كه از ارقام جدول  چنان

باراي   3-69از ارقام مصرف هيزم در بخش خانگ  كه در جادول  و دهد. ش نشان م كاه 0830نابت به سال 

 هاا، مراتاع و خبخيازداري كشاور يازارش شاده       به عنوان مصرف هيزم خانگ  توسط سازمان جنگ  0809سال 

ايان  مترمكع  اع م يرديده حااك  از   550691در مقاياه با توليد هيزم كه ميليون متر مكع (  0061300) 

 هاي كشور به عم  خمده است. اي برداشت غيرمجاز از جنگ  است كه به ميزان قاب  م حظه

 



   912 انرژی عرضه

 

 8917-39ي ها سال چوب در و زغال . عرضه هيزم6-93جدول 

 استان

1831 1833 1832 1821 
 هيزم 

 )مترمكعب(

 زغال 

 )مترمكعب(

 هيزم

 )مترمكعب(

 زغال

 )مترمكعب(

 هيزم

 )مترمكعب(

 زغال

 )مترمكعب(

 هيزم

 )مترمكعب(

 زغال

 )مترمكعب(

 9275 22532 9752 75253 2922 74782 2222 77333 گيالن

 72 998544 722 988282 732 982742 722 945522 مازندران

 2 48883 2 34393 2 23395 2 29244 گلستان

 9238 229328 9352 284298 2552 234772 2522 792553 جمع كل

ميليون بشكه 

معادل 

 خام نفت

941/1 114/1 999/1 114/1 123/1 118/1 859/1 119/1 

 ها، مراتع و آبخيزداري كشور : وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جنگلماخذ
 

 نشزان   9745-22در دوره زمزاني  هزاي سزنتي را    هيزز  و سزوخت  واقعي  ةوضعيت عرض 3-82جدول 

 .دهدمي

 8911-39ي ها سال چوب كل كشور در هيزم و زغال واقعي عرضه. 6-09جدول 

 سال
 هيزم 

 )مترمكعب(

 زغال 

 )مترمكعب(

 فضوالت دامي

 )هزار تن(

 بوته و خار

 )هزار تن(

 جمع 

 خام( )ميليون بشكه معادل نفت

9745 - - - - 4/99 

9743 - - - - 3/5  

9743 
 

92529329 5/9289 29/2 3/288 * 23/92   

9744 5222222 2 73/43 222/822 54/5 

9742 
2933492* 232975* 532/448* 224/284* 7/92 

5222222** 232975* 73/43** 522** 54/5 

9722 2933492 5/247 54/448 27/284 7/92 

 اصالح گرديده است.  9743براساس ارقا  ترازنامه انرژي وزارت نيرو در سال  9743و  9745ي ها سال چوب درعرضه واقعي هيز  و زغال #

 باشد.چوب ميمربوط به مصرف خانگي هيز  و زغال آنميليون  8/4، خا تميليون بشكه معادل نف 92923از * 

 جايگزيني سوخت طرحمصرف قبل از اجراي *

 هاي مرتبط جايگزيني سوخت توسط ارگان طرحپس از اجراي  9742مصرف در سال **

 ها، مراتع و آبخيزداري كشور : وزارت جهاد كشاورزي، سازمان جنگلماخذ
 

هزاي   جايگزيني سوخت سنتي توسزط ارگزان   طرحشود پس از اجراي  وق مشاهده ميدر جدول ف چنانكه 

بزه  خزا    ميليون بشكه معزادل نفزت   7/92 بههاي سنتي را  استفاده از سوختميزان  ،هاي نفتي مرتبط با فرآورده

ايش ( افزز خزا  در سزال   ميليون بشكه معادل نفت 73/5حدود ) 9742مقايسه با سال اي در  ميزان قابل مالحظه

 .داده است
 



222  0931شور سال ترازنامه هيدروكربوري ك 

 

 ي انرژيها حاملكل  عرضةبندي  جمع. 6-6

هراي  انررژي  گاز، مايعات و ميعانات گازي، هاي نفتي،خام، فرآوردهنفت ةي انرژي شامل عرضها حاملكل  عرضة

 نشان داده شده است. 6-14هاي سنتي در جدول  سنگ و سوختتجديدپذير و زغال

 4839-09ي ها سال ي انرژي طيها حامل. كل عرضه 6-14جدول 

 خام واحد: ميليون بشكه معادل نفت

 0812 0831 0833 0831 0831 0831 0831 0838 0832 0830 0832 عرضه

 18/740 98/749 700 768 909 778 768 776 798 817 857 خامنفت

 هايفرآورده

 زاي نفتي انرژي
57/584 18/587 78/511 08/564 66/580 08/598 88/578 68/609 608 8/591 1/608 

 58/46 69/45 08/46 88/46 09/46 89/45 80/45 80/46 81/45 87/41 16/45 خوراك پتروشيمي

 18/7 66/9 44/9 68/8 11/8 78/8 86/6 96/5 19/6 91/5 8/6 سوخت هوايي

هاي فرآورده

 زاي نفتي غيرانرژي
59/89 87/87 98/84 61/81 04/87 89/18 98/18 94/85 14/50 41/15 41/18 

تجديدپذير جايگزين 

 هاي نفتي فرآورده
0005/0 0447/0 0895/0 0876/0 0506/0 0714/0 0958/0 4447/0 4884/0 4685/0 4767/0 

 4/4450 1/4415 6/4090 47/4045 41/987 85/777 69/788 57/740 84/849 7/689 584108 گاز سبك

و ميعانات  مايعات

 گازي
77/10 87/58 56/67 80/71 07/96 78/446 60/448 40/449 61/487 79/418 80/489 

تفاضل واردات و 

 صادرات برق
- 4/0 81/0 8/0 - - - - - - - 

 18/8 80/5 88/5 94/8 66/40 74/40 54/9 87/6 51/6 85/1 99/8 برق تجديدپذير

 56/44 60/40 8/7 5/44 8/48 48 48 8/44 6/7 1/7 8/7 سنگزغال

 80/48 57/5 57/5 96/40 6/5 7/44 7/44 5/4 7/4 08/8 68/8 سوخت سنتي

 81/8708 58/8895 77/8884 04/8698 47/8687 18/8571 58/8119 08/8147 90/8895 65/8081 75/4966 عرضه كل

 18/0 84/8 44/4 01/8 07/8 54/5 80/4 88/5 71/48 15/8 -88/0 درصد تغييرات

 رشدمتوسط

12-0832 
12/8 

 

با رشرد متوسر     4870-90ي ها سال ي انرژي طيها حاملعرضه كل  ،دهدجدول فوق نشان مي چنانكه

 دهد.نشان مي افزايشدرصد  18/0نسبت به سال قبل نيز  4890در سال  ودرصد روند افزايشي داشته  68/8



   110 انرژي عرضه

 

 وضعيت جهاني .7-6

 انرژی اوليه  ()مصرف ةعرض -

 نوان داده شده است. 6-51، در مناطق مختيا جهان درجدول 1900انرژي اوليه در سال  ةعرض

 2911در سال  انرژي اوليه در مناطق مختلف جهان عرضه. 6-42جدول  

 لام واحد: ميييون ت  معادل نفت

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

 8/1118 5/30 6/061 0/100 1/388 5/131 5/0916 آمريكاي شمالي

 3/651 8/00 1/063 0/5 3/10 0/080 0/130 آمريكاي مركزي و جنوبي

 5/1018 8/35 0/010 3/110 1/500 000 1/303 اروپا و اوراسيا

 3/151 0/9 3 * 1/3 3/861 810 لاورميانه

 3/835 8/0 3/18 0/1 3/00 3/03 8/033 آفريقا

 8/5398 5/56 0/153 093 1/1338 3/380 0/0806 حوزه اقيانوس آرام

 1/01111 3/011 1/110 8/111 8/8111 1/1111 0/1111 جمع كل

 099 30/0 53/6 33/5 85/89 61/18 91/88 (1100سهم هر حامل)درصد( )

 099 83/0 3/6 18/3 50/10 15/18 66/88 (1101سهم هر حامل)درصد( )

 6/113 0/9 1/1 * 3/9 083 31 (1100)خام( نفت معادل تن ون)ميلي ايران

 099 95/9 03/0 - 83/9 81/69 96/83 ( 1100سهم ايران )

 099 95/9 00/9 - 86/9 85/33 11/59 (1101سهم ايران )

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2012 

*

 

از آن دارد كاه در   نواان (، 6-51در جادول  ) (BP) جهااني  گزارشتركيب مصر  انرژي اوليه بر طبق 

به عنوان انرژي اصيي مصارفي در جهاان    ، همچنانانرژي عرضهدرصد از كل  91/88 نفت با سهم ،1900سال 

هاي بعادي قارار   رصد در ردهد 61/18و  85/89حدود سهم طبيعي به ترتيب با  سنگ و گاز در رده اول و زغال

باه  هااي انارژي    حامال  عرضة انارژي اولياه  ، 1909در مقايسه با سال  1900در سال   ر،طبق آمار مككود. ندار

دهاد   اي  موضوع نوان مي يافته است. كاهشتركيب انرژي اوليه جهاني  در استثناي تجديدپكيرها و زغال سنگ

 سااس باراي  ا اسات،   به سر رسيدهنسبت به سال قبل( درصد  61/9)دورة رشد لجام گسيخته تقاضاي نفت كه
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 و شاود  اعتقاد براي  است كه تقاضاي جهاني نفات بيواتر در صانعت حمال و نقال و پتروشايمي متمركاز ماي        

نسبت به سال قبال( جااي نفات را در صانعت تولياد بارق       رشد درصد  53/3سنگ) هايي همچون زغال سولت

تهدياد   باه طاور قابال تاوجهي    نياز   در صنعت حمل و نقال   معتقد است كه مصر  نفت BPگيرد. شركت  مي

هاي بهتار و اساتفاده    نوآوري استفاده از روغ   زيرا تالش فراواني از طريق اعمال قواني  و مقررات جديد، ،شود مي

چه بيوتر لودروها معطاو  شاده اسات. باا ايا  وجاود       ور سالت  هر  هاي زيست محيطي براي بهره از سولت

و نقال   ت حمال ا به عنوان منباع انارژي صانع   گران معتقدند كه نفت همچنان سيطة لود ر كارشناسان و تحييل

زميني، دريايي و هوايي حف  لواهد كرد. البته اي  امر نيز ناموخص است زيرا معيوم نيسات كاه سارعت رشاد     

، BP آماار جزئياات  در لصو  لودروهاي الكتريكي در آينده چقدر لواهد بود.  تر و به هاي پاك فنآوري سولت

لصو  دنباال كاردن اساتراتژي جاايگزيني      هب ،گسترش گازرسانيتوجه به ا ايران ب جمهوري اسالمي  در كوور

 عرضاه درصاد تركياب    96/83ت باا  درصد و پس از آن نف 81/69 حدود ي الير، گاز باها سال نفت با گاز در

نسبت به  1900در سال و گاز  سهم نفت ،در كوور براي  اساس. ندتوكيل داده ا 1900 را در سال اوليه انرژي

در ساال  در ايا  آماار   كواور  سهم بارق آباي    افزايشضمناً داشته است.  به ترتيب كاهش و افزايشبل سال ق

كه با روند آمار توليد بارق آباي    نسبت داداز تاسيسات اي  حامل انرژي  تر مطيوب استفادهبه  توان مي را 1900

 كوور نيز مطابقت دارد.

جهااني  انرژي اوليه و مصر  نهاايي انارژي    ةوضعيت عرض EIA از گزارش آماري ،عالوه بر جدول فوق

انتخااب شاده تاا     1993-1990جهان در دوره زماني  مناطقبرلي از و همچني   1999-1990در دوره زماني 

بدي  وسييه تصويري از وضعيت انرژي كوور ايران را بتوان با كوورهاي توسعه يافته و ياا در حاال توساعه در    

 جهان مقايسه نمود.

و  1999-1990دوره زماني در جهاني انرژي اوليه و مصر  نهايي انرژي  ةعيت عرضوض 6-58جدول 

 دهد. نوان ميرا  1990و  1993ي ها سال درو ايران جهان مناطق و كوورهاي برلي از همچني  در 
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      . عرضه انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي در برخي از كشورهاي جهان6-34جدول 

 ميليون تن معادل نفت واحد:

 منطقه
 مصرف انرژي نهايي عرضه انرژي اوليه

 شدر 2002 2002 رشد 2002 2002

 -OECD 77/0845 77/0727 82/8- 72/2723 32/2043 38/8كشورهاي 

 Non-OECD 33/3802 73/3042 53/7 33/8203 54/8887 54/7كشورهاي 

 -77/7 42/877 44/828 -58/3 37/383 84/344 فدراسيون روسيه

 74/3 27/834 03/843 33/5 0/372 82/333 آفريقا

 -57/3 04/835 42/838 -44/5 57/085 42/088 آمريكاي التين

 37/0 33/3572 38/334 0/8 34/3803 27/3233 آسيا

 -27/3 43/372 28/733 -02/7 84/3505 54/3323 و اوراسيا Non-OECDكشورهاي اروپايي 

 77/2 0/232 23/273 72/7 83/044 37/070 خاورميانه

 28/2 37/337 87/307 24/8 7/733 32/757 ايران 

 73/0 74/37 38/37 80/7 40/307 54/308 عربستان

 -50/2 73/274 53/223 -50/2 73/274 3/223 **ساير

 -22/0 22/2222 23/2222 -03/3 32/32320 28/32222 7554-53جهان 

 33/3 33/7588-77/4207 30/7 33/35523-33/37305 7555-7553رشد متوسط جهان در دوره 

 28/8 - 20/8 - # 3274-44ايران 

Source: Energy Balances of NON-OECD countries (1122 Edition) 

 استفاده شده است. 3244  براي محاسبه رشدهاي انرژي در ايران از تراز هيدروكربوري سال #
  باشد. هواپيماها ميها و  مربوط به سوخت كشتي **

 

رف نه ايي  انرژي اوليه و مص   نظر رشد عرضةاز  OECDكشورهاي  ،از جدول فوق مشهود است كه چنان

كش ورها   اينتوان آنرا به ركود اقتصادي در  كه مي اند رشد منفي داشتهنسبت به سال قبل  7553سال در انرژي 

ده د ك ه ب ا توج ه ب ه       . ضمناً جدول فوق نش ان م ي  و همچنين بازدهي باالي توليد و مصرف انرژي نسبت داد

)كه مرب وط ب ه   و اوراس يا  Non-OECDوپ ايي  انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي كشورهاي ار رشدهاي كم عرضة

در جه ان    Non-OECD رشدهاي مذكور در ساير كشورهاي ،باشد( كشورهاي اقمار اتحاد جماهير شوروي سابق مي

 رسد. بسيار باال به نظر مي

 7553ل انرژي اوليه و مصرف انرژي نهايي كشورهاي خاورميانه در س ا  رشد عرضة ،جهانيدر اين آمار 

و  -53/3 ترتي ب  )ب ه  جه اني  هايبوده كه نسبت ب ه رش د   درصد 77/2و  72/7 به ترتيبال قبل نسبت به س

كش ورهايي   ءج   در اين آم ار جه اني   ايران  . كشوردهند را نشان ميگيري  اختالف بسيار چشم( درصد -43/5

نماي انرر   درصد برخوردار بوده ك ه  28/2و  24/8و مصرف نهايي عرضه انرژي به ترتيب از رشدهاي است كه 

  .استكشورهاي خاورميانه آن در بين مطلوب ناوضع 
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نشان  9000-9002جهان در دوره زماني انرژي اوليه و مصرف نهايي انرژي  ةضمناً روند رشد عرض

مقايسه با در درصد(  25/5مصرف نهايي انرژي )رشد درصد( و  51/9عرضه انرژي اوليه )رشد دهد كه مي

 كه طوري هداشته بنهمسويي ضمن داشتن اختالف فاحش،  (5318-88ي ها سال)ور مشابه در كشهاي  سالآمار 

درصد(  30/6)اوليه رشد عرضه انرژي  بادرصد(  86/6) رشد مصرف نهايي انرژيزماني مذكور طي دوره 

 است. برابرتقريباً 

انرژي  ةعرض ،در كشور گذشتهي ها سال شود كه درطوركلي از تفسير مطالب فوق چنين نتيجه مي هب

تراز انرژي با واردات و يا كاهش  كه موازنة طوري  هطور طبيعي از مصرف نهايي انرژي تبعيت نموده ب  هاوليه ب

انرژي اوليه و  ةاختالف بين رشد عرض 5388در سال  .است گاز تنظيم شده و صادرات مواد هيدروكربوري نفت

انرژي اوليه با مصرف  عرضةاختالف  ي كه طور به ،بودهن توجهيميزان قابل  5318مصرف نهايي نسبت به سال 

 باشد. كشور مي در تناسب تراز انرژي تقريباًنمايانگر  كهدرصد بوده 69/0 نهايي
 

 هاي تجديدپذير انرژي

 6-1نموودار  باشند  ر دنيا ميچهارمين منبع بزرگ انرژي د ،سنگ تجديدپذير پس از نفت، گاز و زغال هاي انرژي

  دهد. نشان مي 9055هاي تجديدپذير را به تفكيك در جهان تا پايان سال  توليد انرژيظرفيت عملياتي و 
 

 
Source: Werner Weiss; Franze Mauthner,"Solar Heat worldwide", 2012 Edition 

 

 كل ظرفيت عملياتي )گيگاوات(

 ات ساعت(هاي تجديدپذير توليدي )تراو انرژي

 برق حرارت

5/941 

3/904 
932 

154 

59 

20 
4/61 9/10 

9/5 2/9 6/0 8/0 

 1122پذير تا پايان سال  هاي تجديد . كل ظرفيت عملياتي و توليد انرژي6-5نمودار 

 1100هاي تجديدپذير تا پايان سال  كل ظرفيت عملياتي و توليد انرژي .6-5نمودار 
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ترتيب از  ، بههاي تجديدپكير در ميان انرژي 1900دهد در پايان سال  نمودار فوق نوان مي چنانكه

در جهان بيوتر براي توليد برق و از انرژي لورشيدي براي توليد حرارت گرمايي و فتوولتايي   انرژي باد، زمي 

 ر و مد چندان قابل مالحظه نبوده است.لورشيدي و جزاز انرژي برق  توليدشده است در حالي كه استفاده 

گردد  مالحظه مي( مقايسه شود،  0830چنانچه نمودار فوق با نمودار سال گكشته )ترازنامه هيدروكربوري سال 

 11و  18، 13گير به ترتيب با رشد چوم ظرفيت عميياتي انرژي لورشيدي حرارتي، برق بادي و فتوولتايي كه 

ليكه در رشد ظرفيت عميياتي برق لورشيدي و برق جكر و مد تغيير چنداني درصدي مواجه بوده است در حا

 به وجود نيامده است.

برق بادي و فتوولتايي    توليد انرژي لورشيدي حرارتي،  هاي تجديدپكير، در مورد ميزان توليد انرژي

ضم    مواجه بوده است،درصدي  11و  18، 16 گير رشد چومبا به ترتيب   نيز با روندي موابه ظرفيت عميياتي،

 شود. ر و مدي، رشد چنداني مواهده نميميزان توليد برق لورشيدي و برق جزآنكه در مورد 

 انرژی باد  -

همراه با رشد چومگير سااليانه   ،هاي بادي نصب شده در مناطق مختيا جهانتوان تجمعي توربي   6-55جدول 

نواان  را  1990-1900هااي   ساال  طاي  رشد آنهاروند  6-6نمودار و همچني   1909-1900 هاي در سالآنها 

 .  دهد مي

 2919-2911 هاي در سال در مناطق مختلف جهان نصب شده  هاي باديتوربينتوان تجمعي . 6-44جدول 

 منطقه
 توان )مگا وات(

 )درصد( 1101نسبت به  1100تغييرات  سهم )درصد(
1101 1100 

 10/03 88/11 38533 53935 آمريكاي شمالي

 91/66 00/0 1630 0691 آمريكاي مركزي و جنوبي
 13/00 58/59 06383 31980 اروپا و اوراسيا

 01/1 95/9 095 090 لاورميانه

 03/00 31/9 0156 0008 آفريقا

 31/88 36/83 33036 68139 حوره اقيانوس آرام

 80/51 61/0 5990 1306 ساير كشورها

 18/11 011 181131 013131 دنيا

BP Statistical Review of World Energy June 2012, BTM consult Aps. 
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گياري   رشاد چوام  در جهاان   ،هاي الير نصب مزارع بادي نيروگااهي  در سالگردد  مالحظه مي چنانكه

برلاوردار   يدرصاد 38/19در مقايسه با سال قبل از رشاد   مزارع بادي 1900كه در سال  طوري به است داشته

باه ميازان   هاي باادي  كل توان توربي  نصب با چي كوور يات آمار جهاني نوان از آن دارد كه جزي. است  بوده

هاي  مگاوات رتبه 10913و  51935 و آلمان به ترتيب با توان آمريكامگاوات جايگاه اول و كوورهاي   61501

   بعدي را دارا هستند.

گازارش ساازمان   گزارش شده كه با آماار   مگاوات 00هاي بادي ايران  در اي  آمار توان مزارع نيروگاه

 در مقايسه باا آماار كواورهاي لاورمياناه     ،ضم  آنكه تقريباً مطابقت دارد (مگاوات 0/03) هاي نو ايران انرژي

 باشد. مينيز در منطقه ايران پيورو بودن نمايانگر 

 انرژی خورشيدی -

 هااي      در مناطق مختياا جهاان در ساال   توان تجمعي فتوولتايي  نصب شده  6-53جدول سيستم فتوولتاييك: 

 دهد. نوان مي 1990-1900هاي  را در طي سال روند نصب اي  سيستم ،6-6و نمودار  1909- 1900

 2919-2911 هاي در سالدر مناطق مختلف جهان توان تجمعي فتوولتاييك نصب شده . 6-45جدول 

 منطقه
 توان )مگا وات(

 )درصد( 1101نسبت به  1100تغييرات سهم )درصد(
1101 1100 

 91/13 88/1 1/3938 1/1333 آمريكاي شمالي

 13/11 98/15 98/30838 00/10308 اروپا

 18/13 63/03 80/01085 80/1869 ساير كوورها

 8/18 011 01/11810 11181 دنيا

BP Statistical Review of World Energy June 2012 
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گيري داشته كه بيوتر  رشد چوم 1900سيستم فتوولتايي  در سال  نصب  گردد، چنانكه مالحظه مي

نوان از آن دارد كه كوور آلمان با كل توان  BPجزييات آمار جهاني مربوط به كوورهاي اروپايي بوده است. 

 5005و 01131 به ترتيب با توان ژاپ  ايتاليا و مگاوات جايگاه اول و كوورهاي 15319فتوولتايي  نصب شده 

هاي بعدي را در نصب سيستم فتوولتايي  دارا هستند. در اي  آمار توان سيستم فتوولتايي  ايران ات رتبهمگاو

هاي فتوولتايي  در  ظرفيت سيستم 0830هاي نو در سال  گزارش نوده در حالي كه طبق گزارش سازمان انرژي

رقم به طوركيي بوده كه كييووات ساعت لارج از شبكه  3/593متصل به شبكه و مگاوات ساعت 13ور كو

  شود. ناچيزي نسبت به ساير كوورهاي جهان محسوب مي

ت كل كيكتورها در عمييات تولياد انارژي لورشايدي در پاياان     يبرآورد ظرف برق خورشيدي حرارتي:

 1/0ميييون مترمربع سطح كيكتورها بوده كه از اي  ميزان فقاو   139گيگاوات مطابق با  006حدود  1909سال 

 باشد. ت آن مربوط به ظرفيت توليد برق جهاني ميگيگاوا

  دهد. ظرفيت انرژي برق لورشيدي در كوورهاي پيورو در اي  امر را در جهان نوان مي ،6-1 نمودار
 

  2991-2911هاي  توان تجمعي فتوولتاييك نصب شده طي سال. 6-6نمودار 
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      Source: Werner Weiss; Franze Mauthner,"Solar Heat worldwide", 2011&2012 Edition.  

 

و  ژاپا   ،ترتيب كوورهاي آمريكا، آلماان، اساتراليا   هد كوور چي  و پس از آن بهد كه نمودار فوق نوان مي چنان

اي در توساعة بارق    باشند و با رشاد قابال مالحظاه    داراي بيوتري  ظرفيت انرژي لورشيدي حرارتي مي برزيل

كانادا و   تاليا،اي  به هندوستان، بيوتري  رشد در اي  فعاليت  ،1909در سال  با اي  وجود  .لورشيدي فعاليت دارند

پتانسيل باال براي دارا بودن رغم  قابل ذكر است كه كوور جمهوري اسالمي ايران عيي انگييس تعيق داشته است.

كيياوواتي در شايراز    139تاكنون فقو اقدام به احداث ي  نيروگاه  ،هاي لورشيدي در توليد برق كاربرد سيستم

 .باشد اندازي مي راهدست  نموده كه در

 گرماييانرژی زمين -   

جهاان را در  در گرماايي نصاب شاده    تجمعاي زماي     ترتياب وضاعيت تاوان    باه  6-3و نماودار   6-56جادول  

 دهد.  نوان مي 1990-1900و دوره زماني  1909-1900هاي سال

 2990-2919 هاي برداري تا پايان سال . كل ظرفيت انرژي خورشيدي حرارتي قابل بهره6-7نمودار 



   111 انرژي عرضه

 

 2919-2911 هاي در سال در مناطق مختلف جهان  گرماييي زمينها نيروگاهتجمعي  . توان6-46جدول 

 منطقه
 )درصد( 1101نسبت به  1100تغييرات  سهم )درصد( )مگا وات(توان 

1101 1100 
 81/9 13/13 6/8000 6/8090 آمريكا

 93/9 36/01 0061 0066 فيييپي 

 9 3/09 0030 0030 اندونزي

 -93/3 93/3 6/336 3/065 مكزي 

 9 35/1 368 368 ايتاليا

 9 03/6 8/160 8/160 نيوزييند

 53/1 11/19 1/1111 1/1911 ساير كوورها

 3/1 011 1/00108 0/01111 دنيا

BP Statistical Review of World Energy June 2012, BTM consult Aps.  
 

  
 

كل ظرفيات جهااني نصاب شاده      BPگردد طبق آمار  طور كه در جدول و نمودار فوق مالحظه مي همان

درصد  3/9، 1909مگاوات است كه نسبت به سال  1/00908برابر با  1900رژي زمي  گرمايي تا پايان سال ان

 6/8000 گرماايي نصاب شاده    دهد كه كوور آمريكا با كل توان زمي  رشد داشته است. جزييات آمار نوان مي

هااي بعادي را   مگاوات رتبه 0030و  0061ترتيب با توان  مگاوات جايگاه اول و كوورهاي فيييپي  و اندونزي به

مگااوات در   193باا   كاستاريكاقابل ذكر است كه كوور گرمايي دارا هستند. نيروگاه زمي ز و استفاده ادر نصب 

گرماايي، بيواتري     هااي زماي    در استفاده از نيروگاه يدرصد 13نسبت به سال قبل با رشد بيش از  1900سال 

واور اياران باراي    ذكر اسات كاه در ك   شايان) رشد استفاده از اي  حامل انرژي را به لود التصا  داده است.

  2991-2911هاي  گرمايي در طي سالهاي زمينتوان تجمعي نيروگاه. 6-3نمودار 



181   0931ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

 .(باشد مگاوات در دست احداث مي 39شهر استان اردبيل به ظرفيت  نيروگاهي در موكي  ،استفاده از اي  انرژي

 و موجي انرژی جزر و مد -

مربوط به ماه است. كل انرژي جزر و مد توزياع شاده روي   هاي كره زمي   در آبنيروي اساسي مولد جزر و مد 

زماي  نياز مرباوط باه       هاي كارة  نيروي اساسي مولد امواج، در آب زده شده است. تخمي مگاوات  0966 زمي 

 التال  شرايو جوي مناطق مختيا در درياهاست.

به امواج بزرگي نيااز اسات كاه در سراسار جهاان صارفاً        ،و همچني  موجي براي استفاده از انرژي جزر و مدي 

   نواحي كمي داراي چني  شرايو هستند.

عظيم از اي  نوع را در دهاناه رودلاناه فانادي در كاناادا، كاناال بريساتول در        هاي موجو  جزر و مدها

جناوبي و پرتغاال     كارة   و همچني  اسكاتيند،انگيستان، ساحل كيمبرلي در استراليا و درياي الوستس  در روسيه 

 توان مواهده نمود.  مي

 هاي موجود نيروگاه

در فرانسه با نام الرنس سالته شده كه بيواتري  تولياد    0065اولي  نيروگاه جزرو مدي جهان در سال  

 مگاوات بوده است. 63مگاوات و توليد متوسو آن  159برق آن 

در محال  جهاان اسات كاه    در اولي  نيروگاه جزر و مادي در مقيااس بازرگ     strangford loghنيروگاه  

Nireland  تاوربي   يا    داراي ولت شاده  وژي توربي  جزر و مدي سابا تكنولدر شمال ايرلند قرار دارد

برق با استفاده از انرژي جزر و مد توسو  توليد  ،1993باشد. در جوالي سال  مگاوات مي 1/0ظرفيت به 

لاناه را   039اي  نيروگاه وارد شبكة برق شد. اي  انرژي سبز براي اولي  بار توانست انرژي ماورد نيااز   

انگيايس داراي ظرفيات    ، 1900زايش يافت. تا مارچ سال اف توليد آن شديداً نيز توليد كند و پس از آن 

درصد رشاد نسابت باه ساال      39معادل حدود )مگا وات بود  5/8توليد برق از انرژي موجي به ميزان 

مگاوات افازايش دهاد. الزم باه ذكار اسات كاه        5/1در نظر دارد ظرفيت مككور را تا  ليك گكشته( 

 يماد   مگااوات جرياان جازر و    93/1ات انارژي ماوجي و   مگاو 80/0مگاواتي بريتانيا از  5/8ظرفيت

 توكيل شده است.

 اپرتغال نيز گامي بيند در جهت توليد انرژي سبز برداشته و اولي  نيروگاه توليد برق از ماوج را با  كوور  

سالته است. الزم به ذكر است كه اي  نيروگاه  1993مگاوات در سال  13/1ظرفيت و  Aucadouraنام 

كند. البتاه شاركت    كييوواتي، از سيستم تبديل انرژي موجي پالميس استفاده مي 139كنندة با سه تبديل 

مگاوات افزايش دهند كه باه   10ظرفيت آن را به   كنندة ديگر، تبديل 13اپراتور در نظر دارد با افزودن 



   180 انرژي عرضه

 

زنناد كاه    يگان اي  نيروگاه تخماي  ما  دلانه به انرژي تامي  لواهد شد. گردانن 03999اي  ترتيب نياز 

 اكسيدكرب  به جو جيوگيري لواهد كرد. هزار ت  دي 69اي  نيروگاه از ورود   پس از سالت،

تولياد بارق قاراردارد.    در كانادا مگاوات  19 توليد  نيروگاه برق جزر و مدي آناپوليس رويال با ظرفيت 

 . استسالته شده  0035در سال  Frundayاي  نيروگاه جزر و مدي در ساحل 

تنها نيروگاه توليد بارق جازر و مادي ايا  كواور باا       در كوور چي   Jiangxiaاه برق جزر و مدي نيروگ 

 مگاوات است. 1/8ظرفيت 

 1995مگا وات است. ايا  نيروگااه در ساال     1/0واقع در روسيه داراي ظرفيت  Kislaya Gubaنيروگاه  

 گردد. برمي 0063آن به سال   تكميل شد ولي سالت اولية

 0دومي  نيروگاه جزر و مدي بزرگ آسيا با  ظرفيت  در كره جنوبي Uldolmikجزر و مدي نيروگاه برق  

 دهد.افزايش مگاوات  09ظرفيت آن را به  1908تا سال مگاوات است. كرة جنوبي در نظر دارد 

 دهد. هاي موجي در دست سالت را در مناطق مختيا جهان نوان مي نيروگاه 6-51جدول 

 اي موجي در دست ساخت ه . نيروگاه6-47جدول 

 مالحظات زمان تكميل ظرفيت)مگاوات( نوع نام و محل
Incheor مگاواتي 89توربي   55متوكل از  1901 0819ظرفيت  موجي كره جنوبي 

Sihwa مگا وات 135 جزر و مدي كرة جنوبي - - 

Uldolmoc  1908 09 جزر و مدي كره جنوبي - 

Garorim  319 جزر و مدي در كرة جنوبي - - 

Penzhin  31999  روسيه - - 

Wando Hoedggan   كره
 جنوبي

 هزار لانه 199توربي  براي تامي  نياز  899داراي 1903 899 جزر و مدي

Penthland Firth   وOrkney 
 اسكاتيند

موجي و جزرو 
 مدي

0699 - 
  حق توسعة اي  نيروگاه به چندي  شركت  1909در سال 

 واگكار شده است. 
Bridgewater Bay Tidal 

Lagoon در انگييس 
 موجي

تراوات  6/1
 ساعت

- - 

Orkeney اسكاتيند 
 

 - 199 موجي
ميييون دالر در سال. 099در حال توليد با انرژي توليدي به ارزش 
( با مواركت شركت Pelamisطراحي شده توسو توسعة آن پالميس)

Vattenfall .در حال انجام است 

Aegir 1906 199 موجي اسكاتيند 
( طراحي شده با مواركت Pelamisطراحي شده توسو پالميس)

Vattenfall لانه را پوشش لواهد داد. 08999. نياز هر ساله 
Kaipra Harbour  نيوزلند 

 
 - 199 جزر و مد

سال  09طي رود كه اي  پروژه  كند. انتظار مي توربي  فعاليت مي 199با 
 تكميل شود.

www.renewableenergyfocus.com 
www.greenworldinvestor.com 
www.thefutureofthings.com 
www.ecofriend.com 
www.renewableenergyworld.com 
www.marinturbines.com 
www.greenoptimis.com 
wave and tidal energyin the pentland firth and Orkney waters: how the projects could be built, BVG addociates May 2011 
wave and tidal energy in the U.K, March 2011 
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http://www.greenworldinvestor.com/
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http://www.thefutureofthings.com/
http://www.ecofriend.com/
http://www.ecofriend.com/
http://www.renewableenergyworld.com/
http://www.renewableenergyworld.com/
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نمودار ذيل نمايانگر فعاليت مربوط به توليد برق از جريان جازر و ماد و ماوج در كواورهاي مختياا      

 باشد. جهان مي

 

Source:Accelerating marine energy, the potential for cost reduction- insights from the carbon trust marine accelerator, July 2011 

 توده زيستانرژی  -

 و هاا  زبالاه انرژي حاصل از در جهان است كه شامل  (هاي نو )تجديدپكير توده پركاربردتري  منبع انرژي زيست

و پسماندهاي صنعتي )صانايع غادايي، چاوب و    كواورزي و جنگيي ضايعات هاي شهري، فضوالت دامي،  فاضالب

توان به سه صورت ماايع،   طوري كه مي توده داراي موخصات انرژي فسييي است به باشد. انرژي زيست كاغك( مي

 برداري نمود. جامد و گاز از آن بهره

صاورت   شاود و هام باه    رت سنتي براي گرمايش و پخت و پز استفاده ماي صو  هم به ،از اي  منبع انرژي

 شود. كه شرح لالصاه هار   برداري مي همدرن براي توليد برق، حرارت و سولت لودروهاي سب  و سنگي  بهر

 آمده است.  0833ي سال ري  از موارد آن در ترازنامه هيدروكربو

فياول ساه   ، بياوديزل و بيو الكال  ،ده در جهاان از منابع زيست توسوخت زيستي از منابع زيست توده: 

ونقال و   هااي حمال   زاي مهمي هستند كه با توجه به مصار  رو به گساترش ساولت در بخاش    فرآورده انرژي

نيروگاهي و همچني  موكالت زيست محيطي ناشي از آنهاا باه عناوان يكاي از راهكارهااي اساتفاده از ساولت        

 اند. برداري قرارگرفته و بهرههاي فسييي مورد توجه  جايگزي  براي سولت

  فعاليت توليد برق از جريان جزرومد و موج در جهان .6-0نمودار 



   188 انرژي عرضه

 

 دهد. توليد جهاني اتانول را در مناطق مختيا جهان نوان مي 6-09و  6-53جدول و نمودار 
 

 . توليد اتانول در مناطق مختلف دنيا 6-43جدول 

 واحد: هزار بوكه در روز

 1020 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1002 منطقه

05/036 60/058 93/000 شمالي آمريكاي  51/113 90/130 90/818 03/580 31/619 50/188 15/300 

مركزي و   آمريكاي

 جنوبي
60/003 03/119 81/135 53/136 63/135 10/813 65/505 33/501 35/516 00/391 

 19/63 60/31 16/56 10/80 05/11 16/05 13/1 19/6 3 59/1 اروپا

 09/0 89/0 19/9 63/9 39/9 89/9 15/9 9 9 9 اورآسيا

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 انهيلاورم

 31/9 51/9 89/9 19/9 89/9 19/9 19/9 19/9 19/9 19/9 آفريقا

 03/33 15/33 53/53 59/83 39/86 16 39/19 09/01 19/3 8 آسيا و اقيانوسيه

 11/0101 10/0811 01/0101 13/111 11/101 18/131 11/101 80/111 11/811 11/818 دنيا

 11/03 رشد متوسط درصد 

Source:www.eia.doe.gov (International Statistics)  
 

 

 

 

هزار بواكه در روز جايگااه    15/300با توليد  ي شماليكه از ارقام جدول فوق موهود است آمريكا چنان

اروپاا  هزار بوكه در روز و منطقاه   00/391اول و كوورهاي آمريكاي مركزي و جنوبي )به طور عمده برزيل( با 

  2991-2919هاي  . توليد اتانول مناطق مختلف جهان طي سال6-19نمودار 



181   0931ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

هااي بعادي را در تولياد اتاانول دارا      )به طور عمده فرانسه و آلمان( آسيا و اقيانوسيه )به طور عمده چي ( رتباه 

 اند. بوده

درصاد   33تاا   1موتاور از  ياا تركيباي از الاتالط آن باا بنازي        (E100) در حال حاضر از اتانول لالص

(E2/E85) ي  امر باعاث شاده كاه تولياد اتاانول هرسااله در دنياا        شود. ا در برلي از كوورهاي جهان استفاده مي

 يدرصاد  11/03با رشد چومگير  ،(1990-1909)افزايش يابد به طوري كه توليد اي  محصول در دوره زماني 

تري  برنامه توليد و استفاده از سولت زيساتي در جهاان    در برزيل موفق "پروالكل" طرحدهد.  افزايش نوان مي

كناد.   درصد مصر  لودروهاي كوور را تامي  مي 69شود و بيش از  يعات نيوكر توليد مياست كه عمدتاً از ضا

ذرت و نيواكر   ازدر آمريكا نيز برنامه استفاده از سولت زيستي الكل در بنزي  موتور با استفاده از تولياد الكال   

 هاي الير در حال توسعه بوده است.  تدريج در سال به

 دهد. بيوديزل را در مناطق مختيا جهان نوان ميتوليد سولت زيستي  6-50جدول 
 

 در مناطق مختلف دنيا بيوديزل )سوخت زيستي(. توليد 6-40جدول 

 واحد: هزار بوكه در روز

 1020 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1002 منطقه

 63/11 18/83 00/53 63/88 05/01 01/6 31/0 08/9 63/9 36/9 شمالي آمريكاي

 85/33 05/36 38/83 13/00 13/1 35/9 3/9 5/9 5/9 1/9 مركزي و جنوبي  يكايآمر

 00/038 31/018 60/039 80/011 31/06 96/61 0/50 68/81 8/15 13/03 اروپا

 16/8 3/8 3/1 11/9 81/9 8/9 0/9 9 9 9 اورآسيا

 0/9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 انه  يلاورم

 01/9 90/9 93/9 9 9 9 9 9 9 9 آفريقا 

 98/50 31/83 01/11 31/09 5/3 11/1 8/9 05/9 01/9 0/9 آسيا و اقيانوسيه

 11/881 11/813 0/111 38/011 18/011 11/11 31/18 0/81 1/11 10/01 جهان

Source:www.eia.doe.gov (International Statistics)  
 

اساتفاده بيواتر از   كواورهاي اروپاايي باه عيات      1909كه از جدول فوق موهود اسات در ساال    چنان

بواكه در روز  هزار 038مقدار  ادر توليد سولت زيستي بيوديزل ب ،ونقل لودروهاي سب  ديزلي در ناوگان حمل

هازار   81و  50به ترتيب عمدتاً آلمان و فرانساه باا   )به ميزان قابل توجهي از ساير مناطق جهان پيوروتر بوده 

هزار بوكه در روز( در منطقاه آمريكااي    86و  80/50ترتيب  هو پس از آن برزيل و آرژانتي  )ب (بوكه در روز

 هزار بوكه در روز( در منطقاه آسايا و اقيانوسايه    6و  00ترتيب  تاييند و چي  )بهكوورهاي  و جنوبي مركزي و

 اند.   التصا  داده ونقل ديزلي به لود كه توليد و استفاده از اي  سولت را در ناوگان حمل قرار دارند

 دهد. توليد جهاني بيوفيول را در مناطق مختيا جهان نوان مي 6-39جدول 



   181 انرژي عرضه

 

 . توليد بيوفيول )سوخت زيستي( در مناطق مختلف دنيا6-59جدول 
 واحد: هزار بوكه در روز

 1020 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1001 1002 منطقه

 51/005 11/163 53/666 38/511 03/859 10/163 10/111 31/031 10/055 60/000 شمالي آمريكاي

 13/333 50/388 61/388 30/513 35/889 11/133 03/136 11/135 83/110 30/003 وجنوبي مركزي  آمريكاي

 80/153 53/180 03/006 6/038 66/018 31/16 33/53 88/80 8/10 03/10 اروپا

 86/5 0/3 1/8 81/0 31/9 6/9 85/9 9 9 9 اورآسيا

 0/9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 انه  يلاورم

 00/9 30/9 83/9 1/9 8/9 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 آفريقا 

 10/00 11/08 31/13 11/50 0/55 11/13 0/10 15/01 81/3 0/8 آسيا و اقيانوسيه

 11/0311 11/0188 11/0111 00/0018 81/311 11/111 11/111 10/111 11/118 31/811 جهان

Source:www.eia.doe.gov (International Statistics)  
 

كوور آمريكا( و كوورهاي آمريكاي شمالي )به طور عمده  1909كه از جدول فوق موهود است در سال  چنان

ترتيب اروپا )عمدتاً كوورهاي آلمان و فرانسه( و  آمريكاي مركزي و جنوبي )عمدتاً برزيل( و پس از آن به

يه كوورهاي پيورو در زمينه استفاده از بيوفيول از جم ،آسيا و اقيانوسيه ةمنطقكوورهاي تاييند و چي  در 

 د.نباش بخصو  در توليد انرژي حرارتي و برق مي

هاي توليد بارق   امروزه توليد برق از انرژي زيست توده يكي از روشاز سوخت زيستي:  استفاده نيروگاهي

كاه عبارتناد از: ساولت     چهار نوع سيستم توليد برق با روش زيست توده وجود داردباشد.  تجاري در جهان مي

)تركياب ساولت    ساولت تركيباي  هاي سنتي(،  طور مستقيم مانند نيروگاه ) استفاده از سولت زيستي بهمستقيم 

هااي   آوري )اساتفاده از فا    و سيستم مادولي ( توده زيستاز  يبيوگاز )استفاده از گاز توليد، سنگ( زيستي با زغال

 .مككور در مقياس كوچ (

 هااي  در ساال  تجديدپاكير هااي   تفكيا  اساتفاده از ساولت    نرژي الكتريكي را باه اتوليد  6-30جدول 

 دهد. مي  نوان 1909-1990 
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 2990-2919 هاي تفكيك سوخت و مناطق در سال بهتوليد انرژي الكتريكي  .6-51جدول 

 
 ))درصدسهم مقدار )تراوات ساعت(

 1111به  1101 رشد
 

1111 1101 1111 

 00/0 38/08 33/1600 11/1363 اي هسته

 - NA 31/06 01/8053 آبي برق

 30/3 58/0 06/105 93/110 توده زيست

 31/15 83/0 33/811 36/161 باد 

 30/53 0/9 01/11 10/03 و موج لورشيدي و جكر و مد

 58/0 88/9 33/68 0061 گرمايي زمي 

 - Na 011 31/03111 جمع كل 

Source: Energy Balances of Non-OECD Countries (2010 Edition) 

 

جاز  ه )با  تاوده  زيست 1909و  1990 هاي سال آمار و اطالعات در جدول فوق نوان از آن دارد كه در

بوده باه طوريكاه در ساال     به عنوان مهمتري  حامل انرژي تجديدپكير در توليد برق جهاني آبي( اي و برق هسته

 ( جيوتر بوده است.83/0سهم انرژي بادي)از  ،درصد از كل توليد جهاني برق 58/0با سهم  1990

 دهد.  نوان مي 1909كوورهاي پيورو توليدكننده برق از منابع زيست توده را در سال  6-31جدول 

  2919سال  در توده برق از زيستكشورهاي پيشرو توليد كننده   .6-52جدول 

 )تراوات ساعت(

 نسبت به جهان توليد درصد توليد منطقه
 95/18 3/61 آمريكا
 93/08 5/83 آلمان

 95/0 6/16 برزيل

 91/1 66/19 ژاپن

 50/5 08 انگلستان

 0/8 3/00 ايتاليا

 35/8 58/09 فنالند

 00/8 5/0 سوئد

 31/1 8/3 هلند

 05/10 96/33 ساير كشورها

 099 06/105 جهان
Source:www.eia.doe.gov (International Statistics) 

كوور پيورو توليد كنندة زيسات تاوده، بقياه     0وهود است به جز برزيل، در م 6-38كه از جدول چنان

آمريكاا و آلماان و ژاپا  باا ساهم و مقادار قابال        باه طاوري كاه     باشاند  مي OECD كوورهاي كوورها عضو
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. از ميان آنها برزيل تنها كووري است كاه در حاال حاضار تقريبااً     نمايند از اي  طريق برق توليد مي  اي، مالحظه

شاود،   ام زيست توده جامد را كه اكثراً از باگاس كارلانجات توليد سولت زيستي الكل كه از نيوكر حاصل ميتم

هااي   قابل ذكر است كه در كوور ايران دو نيروگاه با استفاده از ساولت زبالاه  نمايد.  براي توليد برق استفاده مي

مگاوات احداث شاده كاه از ساال     1/0ت و مگاوا 66/9ترتيب با ظرفيت  شهري در شهرهاي موهد و شيراز به

هاايي از ايا      طارح سنجي فني اقتصادي احاداث   برداري از آنها آغاز گرديده است و مطالعات امكان بهره 0833

 در دست بررسي است. كوورشهرهاي كالن قبيل نيز، در ساير 

  
 


