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 بخش ششم

 عرضه انرژي
 
 

هـاي   حامـل مصـارف داخلـی   ه تامین چچنانو  گرددمیمستقیماً براساس تولید گزارش ي انرژي ها حاملعرضه 
بر این اساس عرضه هر یک باشد. میشامل تولید و واردات آن حامل ها عرضه آنباشد، روبرو با کمبود انرژي 

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  شرح زیرهب 1381-91ي انرژي در دوره ها حاملاز 

 خامعرضه نفت. 1-6
ـ خام شامل تولید نفتنفت ۀعرض خـام از کشـورهاي همسـایه شـمالی     واردات نفـت  و یخام از منابع نفتی داخل

 نشان داده شده است. 6-1در جدول  1381-91خام در دوره زمانی عرضه نفت باشد.می )سوآپ(
1381-91دوره  خام در. عرضه نفت6-1جدول 

 میلیون بشکه در سالواحد:     
 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

51/13278/145361/146288/146777/148082/149705/147051/143399/143883/142456/1040 تولید 
 38/0 26/1 84/4 78/32 17/27 39/38 96/47 81/27 39/31 19/26 31/7 واردات 

 18/22 3/13 -6/8 -9/21 34/0 21/11 42/1 -24/22 -52/1 77/4 -72/12 برداشت(ذخیره)
10/132276/148448/149245/147316/153042/154756/149739/144423/143539/143911/1063 خام نفتعرضه کل 

 -18/2 1381-91رشد متوسط 
ه ازاي واردات بصادرات 

 سوآپ 
31/7 19/26 39/31 61/23 58/46 33/38 61/29 22/32 17/8 27/1 06/4 

عرضه 
 پاالیشگاه داخلی/خوراك

49/56687/56699/57415/58397/60145/60023/60521/6129/607 65/627 55/645 

65/90873/86296/79997/81947/81048/413 6/881 7/866 1/886 7/891 3/748 مستقیم  صادرات
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خام داخلی با توجه به رعایـت سـقف اوپـک تـا سـال      شود تولید نفتمشاهده می 6-1 جدول در چنانکه
رو  بـا توقـف روبـه    1389و در سـال  خام وارداتی همواره نوساناتی داشته ولی نفت ،با افزایش روبرو بوده 1386
به تدریج شروع مجدداً عملیات سوآپ  1390و در سال  به طوري که میزان آن به حداقل ممکن رسید ؛گردیده

نون از ظرفیـت بـالقوه خـط لولـه     ه تـاک توان نتیجه گرفت کـ  میبنابراین  شده هرچند به مقدار سال قبل نرسید
بـا رشـد    1381-91در دوره زمانی خام نفت ۀ. این امر باعث شده که عرضخام سوآپ استفاده نشده است نفت

به علت کاهش تولید و حتی بـا وجـود   بل نسبت به سال ق 1391و در سال درصد  18/2حدود  کاهشیمتوسط 
 روبرو گردد.  يدرصد 34/26 کاهشی رشدبرداشت از ذخیره، با 

ي نفت و ها پاالیشگاهخام در جدول فوق مقداري براي خوراك شایان ذکر است که از مقادیر عرضه نفت
  .ده استو یا ذخیره عرضه شمستقیم و صادرات به ازاي واردات سوآپ  عنوان صادرات  همابقی ب

 خامنفت انتقال و توزیع 

 خامصادراتی نفت -خطوط لوله عملیاتی -
وسیله خطوط لوله از طریق گوره و گناوه به جزیره خارك  هجنوب بخیز  نفت نفت تولیدي از میادین نفتی مناطق

ور هـدایت  مـذک  خام مناطق دریایی در نزدیکی خارك را به پایانـه گردد. خطوط لوله دیگري نیز نفتارسال می
هـاي بهرگـان،   پایانـه ترتیب بـه  هاي مناطق بهرگان، الوان و سیري نیز به  خام. در مناطق دریایی نفتدننمایمی

 شود. سیري منتقل میالوان و 
 1388و  1387هـاي   هاي هیدروکربوري سال در ترازنامه خام نفتصادراتی  -مشخصات خطوط عملیاتی

 است. ارائه شده

 
 

 گازيات مایعات و میعان -

و تولید گاز غنی بستگی دارد، پس از کسر مقدار  خام نفتتولید آنها به تولید که  میعانات گازيعرضۀ مایعات و 
هاي نفتی حاصل از آن  و همچنین ارسال فرآورده ،هاي نفت تحویلی این محصوالت به عنوان خوراك به پاالیشگاه

ها، مخـازن شـناور و    (مخازن ذخیره در پایانهدر موجودي  به شرکت ملی پخش و تغییرنژاد  پاالیشگاه هاشمی از
خوراك مایعات و میعانات گازي به طور عمده به عنوان به طورکلی  .شود محاسبه میهاي نفت)  پاالیشگاهمخازن 

خام و همچنین تزریـق در میـدان نفتـی رامشـیر عرضـه       و مقداري نیز براي تزریق به نفتصادرات ، پتروشیمی
 گردد.  می

 دهد.  نشان می 1381-91عرضۀ مایعات و میعانات گازي را در دورة زمانی  6-2ول جد
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 1381-91روند عرضۀ مایعات و میعانات گازي در دورة زمانی  .6-2 جدول

 در سال بشکهواحد: هزار

 1381 1382 1383 1384 1385 1386138713881389 1390 1391 

4/196161 48/784785/9734586/1140858/1284791543991505151640301770321/195472199144 تولید

18/13982 18093 1062211450 9955 4845 3255 4181 76/864518/5159 1/8907 تحویل به پاالیشگاه نفت

 196406 8/1954 -77/824 - - - - - - - - تغییر در موجودي

 196406 183006 151144145670154075166410183197 124299 108927 88700 69571 عرضه

 82/151 46/141 6/1121/11964/12861/141 83/116 08/96 2/48 6/68 78/53خام میلیون بشکه معادل نفت

 9/10 1381-91 متوسط رشد

 

 هـاي اخیـر بـا رشـد      عرضـۀ مایعـات و میعانـات گـازي در سـال      ،چنانکه از جدول فوق مشهود است
جنوبی بوده به طوري  پارسجدید برداري از فازهاي  بهرهآغاز داشته که بیشتر به علت  اي افزایش مالحظه  قابل
اسـت لـیکن در سـال    داشته  1381-91هاي  طی سالرا درصدي  9/10رضۀ این محصوالت رشد متوسط که ع

عرضـه بـا    ،هـا  به علت محدودیت در عرضه براي صادرات و کاهش تحویل به پتروشـیمی و پاالیشـگاه   1391
 ایش روبرو گردیده است.افز

 ها خام خوراك پاالیشگاهانتقال نفت -
شمالی تامین خام سوآپ از کشورهاي همسایۀ هاي کشور از جنوب و یا از طریق نفت پاالیشگاهخوراك خام نفت
پاالیشـگاه   وپاالیشـگاه بنـدرعباس    شود، فقـط  وسیله خط لوله منتقل میب ها پاالیشگاهخام  خوراك نفتگردد. می
و  خام شرکت مناطق دریایی تـأمین  از نفتالوان مستقیماً در جزیره و از خارك به ترتیب به وسیله کشتی وان ال

 شود. ارسال می
و همچنـین   1391خام در سال  و کارکرد خطوط لوله انتقال نفتار و اطالعات مربوط به مسیر، طول آم

در  1381-91و نـرخ حمـل در دوره زمـانی     و کل کارکرد 1387-91هاي  ه تفکیک در سالبکارکرد خط لوله 
 نشان داده شده است.  6-5الی  6-3ول اجد

خـام خـوراك    خطـوط لولـه انتقـال نفـت     1391در سـال   ،استمشهود  6-5و  6-3که از جدول  چنان
 اند ها منتقل کرده به پاالیشگاهرا  خام نفتمیلیون تن کیلومتر  8/32229میلیون لیتر معادل  66531 ،ها پاالیشگاه

درصـد   62/4 جابجـایی  و از نظر تنـاژ  درصد افزایش 6/9از نظر کارکرد حجمی  ،1390که در مقایسه با سال 
 دهد.افزایش نشان می
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 . اده شده استدنشان  1387-91دوره زمانی خام در روند کارکرد خطوط لوله نفت 6-4جدول در 
 1391در سـال  خـام   خطوط لوله نفـت کارکرد  ،مشهود است 6-4ول که از ارقام جد به طور کلی چنان

تـامین خـوراك   تـوان بـه    اي روبرو بوده است. علت این امر را می رشد قابل مالحظهقبل، با  هاي نسبت به سال
و همچنین افزایش خام سوآپ از کشورهاي همسایه شمالی  نفت کاهش شدیدهاي تهران و تبریز در اثر  پاالیشگاه

کـه منجـر بـه    خام اهـواز   خام پاالیشگاه کرمانشاه از نفت مین نفتأو ت /شازندخوراك پاالیشگاه امام خمینی (ره)
کاهش شدید کـارکرد خـط    و/کرمانشاه فنی ، تنگ40امیدیه مایل از/ري، خطوط لوله اهوکرد رشد چشمگیر کار
  .نسبت داد ،است شدهکرمانشاه  -شهر  و نفت لوله نکا/ساري/ري

 
 1391خام در سال  انتقال نفت کارکرد و ظرفیت خطوط لوله .6-3جدول 

 طول انتقال
 (کیلومتر)

 کارکرد
 میلیون تن کیلومتر مقصد مبدا
 59/11263 440 اصفهان (مارون)منابع امیدیه 

 *5/2747 372 ري  اصفهان  

 86/553 93 آبادان  40مایل 

 *58/13457 1/991 ري  اهواز 3شماره 

 38/620 228 شیراز گچساران 

 *61/3362 1/607 تبریز ري

 *51/113 219 کرمانشاه  تنگ فنی

 77/106 2/231 کرمانشاه  نفت شهر 

 28/3 1/318 پاالیشگاه تهران اسکله نکا
 8/32229 5/3499 خام مجموع کارکرد خطوط لوله نفت

 
هاي نفتی ایران براي  هاي  شرکت ملی پخش فرآورده ها و درخواست بر اساس نیازمندي تنگ فنی/ کرمانشاه، 16"ري/ تبریز و 16"اهواز/ ري،  30"/26"اصفهان/ ري،  24" خام نفتخطوط لوله  *

 گیرند که میزان کارکرد فرآورده  آنها در جدول فرآورده آورده شده است. انتقال فرآورده نیز مورد استفاده قرار می
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 1387 -1391هاي  خام در سال . کارکرد خطوط لوله نفت6-4جدول 
 

 خطوط لوله
 تغییراتدرصد کرد (میلیون تن کیلومتر)کار

 87به 91

 تغییراتدرصد
 1391 1390 1389 1388 1387 90به91   

 96/7 42/7 58/13457 86/12430 18/12188 5/10431 58/10080 ري –اهواز 

 23/0 36/2 59/11263 17/11207 57/10409 82/10027 16/10231 اصفهان –مارون 

 82/6 09/0 38/620 19/579 64/649 51/594 52/616 شیراز –گچساران 

 -04/0 8 5/2747 2/2741 2/2270 48/1690 49/2014 ري –اصفهان 

 34/0 -4/0 61/3362 22/3342 14/3150 37/3313 41/3407 تبریز -ري

 8/21 62/1 51/113 93/92 13/86 97/134 15/106 کرمانشاه -تنگ فنی

 -7/12 -07/2 77/106 123 84/136 14/102 77/115 کرمانشاه –نفت شهر 

 1/129 -22/3 86/553 08/241 25/397 25/397 58/629 /آبادان40امیدیه مایل 

 -65/93 -7/76 28/3 53/51 38/229 12/1371 09/1105 نکا/ساري/ري

 33/4 18/3080908/3222923/3 75/2830616/280636/29320 جمع کارکرد

ها، و نـرخ حمـل را در دوره زمـانی     خام خوراك پاالیشگاه حمل نفت روند تغییرات کارکرد 6-5جدول  
 دهد. نشان می 91-1381

 1381-91در دوره زمانی هاي نفت  خوراك پاالیشگاهلوله   ط وخام با خط . کارکرد و نرخ حمل نفت6-5جدول 
 میلیون لیتر میلیون تن کیلومتر تن کیلومتر -ریال  سال

1381 08/35 29170 61203 
1382 35 26653 59933 
1383 37 28173 60075 
1384 43 28487 60797 
1385 14/49 27516 57575 
1386 31/60 27346 62270 
1387 21/71 28307 62229 
1388 93/77 28063 60189 
1389 43/83 29321 58089 
1390 8/102 18/30809 38/60693 
1391 682/108 08/32229 66521 

 
 دوره زمـانی  طـی  خـام  نفـت حمـل   تناژ يدرصد 1ي و درصد 84/0حجمی افزایش نمایانگر  6-5ارقام جدول 

تغییرات عملیاتی، تغییر محسوسی در چرخه عملیات خطوط لولـه انتقـال    چارچوبباشد، که در  می 91-1381 
ل در هزینـه حمـ  برابـر و   3ز بیش احمل در این دوره هزینه لیکن  ،شودخام در دوره مذکور محسوب نمینفت
  .دهد درصد افزایش نشان می 43/5نسبت به سال قبل  1391سال 
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توسط شرکت خطوط لوله و مخـابرات در دسـت احـداث بـوده      1391خام که در سال  هاي خط لوله نفت  طرح
ــه ــد از خــط لول ــه قطــر  عبارتن ــا ظرفیــت  10اي ب ــنچ ب ــدان نفتــی  10ای              هــزار بشــکه در روز در مســیر می

اینچ در  26"/30"اي  برداري از آن آغاز شده است. ضمناً احداث خط لوله شیراز که تکمیل و بهره –سروستان 
در دست اجرا قرار داشـته   1391هایی است که در سال  سبزآب /تنگ فنی/شازند /ري نیز از جمله طرح مسیر

 است. 

 هاي نفتی. عرضه فرآورده2-6
 گازمایع 

تولیـدات  کـه   آنجـایی  گردد ولـی از ي داخلی تامین میها پاالیشگاهاز تولیدات نیاز براي مصرف داخلی  گازمایع مورد
باشد لذا کمبود ایـن فـرآورده همـواره از طریـق تولیـدات پتروشـیمی و واردات از       فوق جوابگوي نیازهاي کشور نمی

 ولیـد مقـادیر ت اي از مجموعـه  ،کشورهاي همسایه شمالی تـامین شـده اسـت. بـدین ترتیـب عرضـه ایـن فـرآورده        
را شـامل   و تغییـر در موجـودي   مـراه واردات از خـارج  ه ي داخلی و برداشت از تولیدات پتروشـیمی بـه  ها پاالیشگاه

 شود. می
 دهد.را نشان می 1381-91عرضه گازمایع در دوره زمانی  6-6جدول 

 
 1381-91. عرضه گازمایع در دوره 6-6جدول 

 واحد: مترمکعب در سال  

 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

33766463322962 314849030561452993880290284529262052818530286068230521303192655 تولید

 766500729072 117159812296261141641106192414273971192877121338413468371273728 واردات

-39/147016/17093 -60/12634         تغییر در موجودي

41446164034941 432008842857714135521396476943536024011407407406643989674453749 عرضه

 عرضه میلیون بشکه  
 خاممعادل نفت

19/17 05/17 45/16 78/15 32/17 96/15 21/16 50/17 72/17 49/16 05/16 

 -71/0 1381-91 متوسط رشد

و به خصوص  1381-91مشهود است، تولید داخلی و واردات در طی دوره زمانی  6-6چنانکه از جدول 
علت نوسانات فصلی مصرف گازطبیعی، با تغییرات زیادي مواجه بـوده اسـت، بـه ایـن      هاي آخر آن، به در سال

ول طور کلی در طـ ترتیب حجم واردات این فرآورده هر ساله متناسب با مصارف داخلی تنظیم شده است ولی به
 درصد روبرو بوده است. 71/0در حدود  اندکی کاهش، عرضۀ گازمایع با ة مذکوردور
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 موتور بنزین 
 تـاکنون  کـه  آنجـایی  گردد ولـی از مین میأي داخلی تها پاالیشگاهنیاز مصرف داخلی از تولید  موتور مورد بنزین
بـدین ترتیـب   اسـت.   کردهناپذیر اجتناب ار این فرآوردهلذا واردات  کافی نبوده،براي تامین نیازها  یداخل تولید

بوده  و تغییر در موجودي ي داخلی و واردات از خارجها پاالیشگاهاي از مقدار تولید عرضه این فرآورده مجموعه
 .است

 .داده شده استنشان  6-7در جدول  1381-91در دوره زمانی  موتوربنزین ۀعرض

 1381-91موتور در دوره . عرضه بنزین6-7جدول 
 واحد: مترمکعب در سال

 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 19846638 19423599 140711151455328014696730154537351630236016454200162751641631331016326450 تولید

 554856 1803004 5642703 7664229 7542130 100360496952234 9054785 8296388 5514459 3802615 واردات

 550749 624107 587156         تغییر در موجودي

1787373020067739229931182450852026338409234064342381729423977539225563092185070920952243 عرضه

ــون بشــکه   عرضــه میلی
 خاممعادل نفت

27/98 33/110 42/126 75/134 81/144 69/128 95/130 83/131 01/124 14/120 2/115 

 57/1 1381-91رشدمتوسط

 
افزایش یافته ولی با  1381-91شود، هر چند تولید داخلی طی دوره مشاهده می 6-7که در جدول  چنان

اي داشته است؛ درنتیجه عرضۀ این ، واردات نیز افزایش قابل مالحظه1386افزایش شدید رشد مصرف تا سال 
میلیـون لیتـر در روز    2/72بـه   ي داشـته و  درصـد  17/10رشد متوسط  1381-85 هاي در سالکه فرآورده 

 طـرح آغـاز   به این ترتیـب  ،است را تجربه کردهدرصدي  -24/2رشد متوسط  1386-91هاي  در سال ،هرسید
 در دورهرا ، رشـد متوسـط سـالیانه    1386-89هـا در دوره زمـانی    هدفمند کـردن یارانـه  قانون بندي و  سهمیه

نظـر بـه اینکـه میـزان تولیـد بنـزین موتـور        است. شایان ذکر است،  دادهدرصد کاهش  57/1به  91-1381 
بدین لحاظ عرضه این فـرآورده از سـال   ، هاي داخلی و واردات آن جوابگوي تقاضاي این محصول نبود پاالیشگاه

 11هی را در حـدود  در نتیجه عرضۀ این فرآورده کاهش قابـل تـوج   ،بندي انجام گردید با اعمال سهمیه 1386
    هـاي  ) از خود نشان داد. قابل ذکر است کـه عرضـۀ ایـن فـرآورده در سـال     1385درصد نسبت به سال قبل (

 67/0هـا مجـدداً حـدود     سهمیه افزایشبا افزایش تولید و واردات به علت افزایش ناوگان خودرو و  88-1387
 هـا،  اجراي قانون هدفمندي یارانـه و ادامۀ آغاز  با 1391و  1390 ،1389هاي  در سال ولی درصد افزایش یافت
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 37/4و  93/5 و 13/3به ترتیـب   ،)1390و  1389، 1388(هاي قبل مربوطه عرضۀ بنزین موتور نسبت به سال
 درصد کاهش یافته است.

 سفید نفت 
مصـرف ایـن    از آنجـایی کـه   گردد.ین میي داخلی تامها پاالیشگاهنیاز مصرف داخلی از تولید  سفید مورد نفت

 ي خانگی، تجـاري و صـنعتی در طـی   ها بخشبا گاز در  آنبا گسترش و توسعه گازرسانی و جایگزینی فرآورده 
 و تغییر در موجودي این فرآورده فقط متکی به تولید پاالیشگاهاي داخلی ۀعرضلذا کاهش یافته،  ي اخیرها سال

  بوده است.
 .دهدمینشان  1381-91در دوره زمانی را  سفیدنفتعرضه  6-8جدول 

 
 1381-91در دوره  سفیدنفت. عرضه 6-8جدول 

 واحد: مترمکعب در سال

 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 5441014 5444432 5524275 6759435 7812836 7913200 7682520 7416800 8405190 9031925 9011120 تولید

 -327791 277553 570149         تغییر در موجودي

 5113223 5721985 6094424 6759435 7812836 7913200 7682520 7416800 8405190 9031925 9011120 عرضه

عرضه میلیـون بشـکه   
 خاممعادل نفت

99/52 11/53 42/49 61/43 17/45 53/46 94/45 75/39 84/35 65/33 07/30 

 -53/5 1381-91رشدمتوسط
 

با  1381-91در دوره زمانی نیز عرضه این فرآورده  الذکر، به دلیل فوق شودمشاهده می  6-8چنانکه در جدول 
نیز نسبت به سال قبل با روند کاهشی  1391درصدي مواجه بوده و رشد عرضه در سال  53/5رشد کاهشی 

 درصد) ادامه داشته است. 88/10(

 گازنفت 
ي اخیر کشـور  ها سال درکه  آنجایی از لیگردد وتامین می ها پاالیشگاهنیاز مصرف داخلی از تولید  گاز موردنفت

 ،ي گـازي و برخـی از صـنایع   هـا  نیروگـاه براي تامین کمبود سوخت لذا  ،در فصل سرد با کمبود گاز مواجه بوده
 ده است.بوو تغییر در موجودي  واردات ،اي از تولید داخلعهواین فرآورده متکی به مجم ۀعرض

 دهد.نشان می 1381-91را در دوره زمانی  ازگنفتعرضه  6-9جدول 
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 1381-91گاز در دوره . عرضه نفت6-9جدول 
 واحد: مترمکعب در سال

 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

34255675 34556993 262518952670121028195542289134752937264529765385310944223237623033197115 تولید

 44286 0 6/181803631/394014 2802862 18569162538752 105612 61679 0 0 واردات نفت گاز

سنگین از  واردات برش
 پتروشیمی

     03/40155867/91133412/52341833/11565100 2348988 

 -399598 1158082 -146527         تغییر در موجودي

 36249351 35715075 262518952670121028257221290190873122956132705695348086193471768534601113 عرضه

عرضه میلیون بشکه 
 خامنفت معادل

13/162 91/164 52/174 22/179 87/192 99/201 98/214 42/214 70/213 58/220 88/223 

 25/3 1381-91رشدمتوسط 

 
با  اغلب 1381-91زمانی  ةگاز در دورنفت رغم اینکه تولید داخلی دهد علیجدول فوق نشان می

ي ها نیروگاهمین سوخت أولی کمبود گاز جهت تاندکی کاهش داشته)  1391( بجز در سال افزایش روبرو بوده 
مقدار  1387تا سال  که هر ساله طوري هناپذیر کرده باجتناب 1383فرآورده را از سال گازي، واردات این 
را ها  همچنان کمبود گاز در نیروگاه ،هرچند این فرآورده 1390در سال  ، ولیهبود همراهواردات با افزایش 

هاي منطقی کردن عرضه این فرآورده در  گاز از طریق روش تأمین کرده است، کنترل شدید عرضۀ نفت
اردات این ، وتولید داخلی  تجارت آسان و افزایش قابل مالحظۀاعمال روش همچنین هاي مرزي کشور و  استان

که در  گاز ۀ نفتو به همین دلیل عرض متوقف کردهرا برش سنگین پتروشیمی  و استفاده ازاز خارج  رآوردهف
درصد  34/0ها، نسبت به سال قبل  با وجود واردات به علت آغاز اجراي قانون هدفمندي یارانه 1389سال 

به دلیل تثبیت  گردیده فقط متکی به تولید داخلی و تغییر در موجوديکه  1390در سال کاهش داشته، 
درصد رشد  22/3 ،)1389( نسبت به سال قبلو افزایش مصرف آن به عنوان جایگزین کمبود گاز ها  قیمت

با تثبیت قیمت این فرآورده و افزایش شدید نرخ تسعیر ارز و همچنین کاهش  1391در سال  .استداشته 
ناپذیر  واردات اجتنابن نفتی از پتروشیمی، به همراه استفاده از برش سنگی مجدداً ش مصرف،افزای و تولید داخلی

 .یافتدرصد رشد  22/1نسبت به سال قبل،  گاز شد و عرضۀ نفت
 

 کورهنفت 
ي هـا  سـال  طـی کـه   آنجایی گردد و ازمین میأي داخل تها پاالیشگاهنیاز مصرف داخلی از تولید  کوره موردنفت
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صرف داخلی بوده لذا مازاد این فرآورده بـراي صـادرات عرضـه    مقدار تولید همواره مازاد بر م ،متمادي گذشته
 دهد.  این فرآورده را تشکیل می ۀعرض ،بر این اساس مجموع تولید داخلی و تغییرات در موجودي شده است.

 دهد.نشان می 1381-91زمانی  ةرا در دور کورهنفت ۀعرض 6-10جدول 
 

 1381-91در دوره  کوره. عرضه نفت6-10جدول 
 د: مترمکعب در سالواح

 1381 1382 13831384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

2924891028153545273628922778927527814460266523002823034527776865278849052810265729168841 تولید

 -485412 592486 -116101         تغییر در موجودي

 28683429 28695143 292489102815354527362892277892752781446026652300282303452777686527768804 عرضه

ــکه ــون بش ــه میلی عرض
 خاممعادل نفت

5/206 76/198 18/193 19/196 37/196 17/188 31/199 1/196 05/196 59/202 51/202 

 -138122/0-91 رشدمتوسط
 

ي داخلـی  هـا  پاالیشگاهرغم افزایش خوراك  علی 1381-91زمانی  ةدور دردهد که جدول فوق نشان می
بجـز  کوره طور کلی تولید نفتهب ،ها پاالیشگاهبا تغییر در الگوي تولید  ،هاي سبک تقطیرينیاز به فرآورده علت به

این فـرآورده در داخـل کشـور     ۀدر حالی که عرضداشته با نوسانات اندکی تقریباً  1391 و 1386هاي  در سال
هـاي   محـدودیت بـه علـت   استفاده از آن به عنوان سـوخت جـایگزین   هوایی و همچنین   و  ط آبمطابق با شرای

 را پیمـوده   روند کاهشیدرصد)  -22/0(در حد کمتر از یک درصد با نوساناتی  ،ها و صنایع گازرسانی به نیروگاه
 . تاس یافتهادامه  کاهشدرصد  31/0 با نسبت به سال قبل نیز این روند 1391در سال  که

 نفتی هاي  سایر فرآورده 
 هایی هستند که عرضۀ آنها به صورت زیر تعریف شده است: فرآورده
فورمیت، هیدروژن، پنتان، اتان و نفت سفید صنعتی کـه بـه عنـوان خـوراك     نفتاي سبک و سنگین، پالت 

لیـد  شود و عرضۀ آنها فقـط متکـی بـه تو    مصرف می زا) غیرانرژي هاي فرآورده( هاي پتروشیمی مجتمع
باشـند،   هاي مذکور که معموالً شامل نفتاي سبک و سنگین مـی  محصوالت باقیمانده از فرآورده باشد. می

 گردد. به عنوان صادرات عرضه می 
 باشد. آنها متکی به تولید و تغییر در موجودي می  هاي هوایی که عرضۀ سوخت 
که عرضـۀ آنهـا متکـی بـه آمـار       زا) ژيهاي غیرانر (فرآوردهمالچ، قیر و سایر  روغن خام، آیزوریسایکل، 

 فروش واقعی آنها تعریف شده است.
 دهد.نشان می 1381-91را در دورة زمانی هاي نفتی  عرضۀ سایر فرآورده 6-11جدول 
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 1381-91هاي نفتی در دوره  . عرضه سایر فرآورده6-11جدول 
 واحد: مترمکعب در سال

 1391 1390 138113821383138413851386138713881389 واحد 

 پتروشیمی خوراك عرضه
(نفتا+پالتفرمیت و نفت  

 سفید صنعتی)

 متر مکعب 
 در سال

298935030316903256302358608431452222447999309581830441002874375 3098120 3638406 

میلیون بشکه 
 خاممعادل نفت

42/13 21/14 16/15 06/15 66/14 35/15 62/15 38/15 90/14 71/15 34/15 

 31/1 1381-91رشد متوسط 

 پتروشیمی خوراكعرضه 
مایع+هیدروژن+ (گازپروپان

 پنتان+گازاتان)

 متر مکعب 
 در سال

227713266108251223160889207302198829191420192041221394 235595 241882 

میلیون بشکه 
 خاممعادل نفت

85/0 12/1 05/1 65/0 73/0 74/0 70/0 66/0 79/0 82/0 35/0 

 -65/8 1381-91رشد متوسط 

 متر مکعب هاي هوایی سوخت تولید
 در سال

100010010950001002474106945013140001250490128789815282551621330 1411898 1442754 

 +65/27 -04/38 75/35         مترمکعب در سال تغییر در موجودي

1000100109500010024741069450131400012504901287898152825575/162136506/141186065/1442781 مترمکعب در سالهاي هوایی عرضۀ سوخت

میلیون بشکه  هاي هوایی  عرضه سوخت
 61/8 42/8 66/9 11/9 67/7 44/7 82/7 36/6 96/5 49/6 94/5 خام نفتمعادل 

 75/3 1381-91رشد متوسط 

ي ها سایر فرآورده
 غیرانرژي

 متر مکعب
 در سال

424276047333205089230553486061998906381295561350876011256917845 5897997 7169695 

میلیون بشکه 
 خاممعادل نفت

78/28 97/31 64/36 01/38 79/42 97/43 91/35 41/50 14/45 14/47 95/47 

 21/5 1381-91رشد متوسط 
 

و  بـه دلیـل توسـعه و گسـترش صـنایع      1381-91زمـانی   ة، در دوردهـد  میجدول فوق نشان  چنانکه
و  کننـد  هـاي نفـت دریافـت مـی     هاي مایع براي خوراك از پاالیشـگاه  که فرآورده خصوص صنایع پتروشیمی به

ایـن   ۀعرضـ  ،(نفتـا)  زا هـاي غیرانـرژي   و صـادرات سـایر فـرآورده    هاي هوایی افزایش مصرف سوختهمچنین 
محصـوالت    در حالیکـه عرضـۀ  روبرو بـوده  درصد  21/5و  75/3 ،31/1رتیب با رشد افزایشی به تها  فرآورده

رو  الذکر با نوسانات شـدیدي روبـه   زمانی فوق  هاي نفت به عنوان خوراك پتروشیمی که در دورة گازي پاالیشگاه
 .درصدي را تجربه کرده است 65/8رشد کاهشی  ،بوده

 هاي اصلی انتقال و توزیع فرآورده 

 هاي نفتی انتقال فرآورده -
انبارهاي تدارکاتی و اقماري کالن شهرها و همچنین از  به ها پاالیشگاههاي نهایی از انبارهاي جانبی  انتقال فرآورده

 گیرد. شرح زیر صورت میمجاري توزیع به ه وسایل مختلف حمل با بآنجا 
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هـاي نفتـی در مسـیرهاي     فرآوردهترتیب مشخصات خطوط لوله انتقال  به  16-6الی  6-13در جداول 
در مقایسه با سـال   1391هاي نفتی در سال  میزان کارکرد انواع وسائل حمل فرآورده ،مختلف در سراسر کشور

 نشان داده شده است.  1381-91هاي  گذشته و آمار کارکرد و هزینۀ حمل آنها به تفکیک سال

 خطوط لوله
از بـا راهبـري    ،1391وقفه سوخت مورد نیاز کشور در سـال  و مخابرات جهت تامین بدون  شرکت خطوط لوله

مورد  186هزار کیلومتر خط لوله،  14هاي نفتی را به وسیله  خام و فرآورده انتقال نفت ،منطقه عملیاتی 11طریق 
 ایستگاه مخابراتی از مبادي تولید به 215هاي تقویت فشار همراه با  فشارشکن و ایستگاه يها و ایستگاه تاسیسات

هاي نفتی به وسیله  و فرآورده خام نفتمیلیارد لیتر  114 حدود 1391مبادي مصرف جابجا کرده است. در سال 
 47392 خام و ) نفتکیلومتر تن 08/32229لیتر (معادل  ونمیلی 66521خطوط لوله جابجا شد که از این میان 

 گذشته است که در مجموع نسبت به سالهاي نفتی بوده  ) فرآوردهکیلومتر تن 91/23772 لیتر (معادل ونمیلی
هاي نفتـی را نشـان    خام و فرآورده انتقال نفت يدرصد 06/6 کارکردمیلیون تن کیلومتر) افزایش  18/52660(

 دهد. می
 48889(بـه ترتیـب    1390در مقایسه بـا سـال    1391سال در  دهد کهنشان میجداول یاد شده آمار 
بـا   به ترتیـب  هاي نفتی به وسیله خط لوله فرآوردهحمل میزان کیلومتر) میلیون تن  21854معادل میلیون لیتر 

امـر را  ایـن  کـه   ،داشـته افـزایش  تناژ جابجـایی  نظر از و کاهش حجمی  جابجاییدرصد از نظر  48/8و  33/3
 ها به وسیله خط لوله نسبت داد.  متوسط شعاع حمل فرآورده افزایشتوان به  می

تا  20357به بعد در محدوده  1381کارکرد خطوط لوله از سال هد که میزان د ضمناً ارقام جداول نشان می
 دوره زمـانی کیلـومتر در  -هـاي حمـل هـر تـن     هزینـه بـوده، ضـمن آنکـه    در نوسـان  میلیون تن کیلـومتر   23773

درصـد افـزایش نشـان     48/8حـدود  نیز نسبت به سـال گذشـته    1391سال برابر شده و در  3حدود  ،91-1381
   دهد. می

لوله و مخابرات تکمیل شده و یا در دست اجرا بـوده در  توسط شرکت خطوط  1391در سال هایی که  رحط
 نشان داده شده است.   6-12جدول 

اي که بازرسی فنی و تکنیکـی آن   سازي خطوط لوله هاي مقاوم ، پروژه6-12افزون بر موارد مندرج در جدول 
بـود کـه    1391ت اقدام شرکت خطوط لوله و مخابرات در سال هاي در دس در سال گذشته انجام شد از جمله طرح

ایـنچ   18تـوان بـه خـط لولـه      در این طرح خطوط لوله قدیم با خطوط لوله جدید جایگزین گردید. در این مورد مـی 
تنـگ  -اینچ فرآورده سـبزآب  20کیلومتري مسیر اصفهان /ري، خط لوله  37خام در مقاطع  اینچ نفت 24فرآورده و 
 هـاي  کیلومتر اشاره نمود. دیگر طـرح  105اصفهان به طول  –اینچ رفسنجان  16کیلومتر و خط لوله  83ول فنی به ط
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 1391هاي بین راهی در دست اجرا و تکمیل شده در سال   خانه هاي احداث خطوط لوله و تلمبه طرح. 6-12جدول 
 

 مسیر
 انتقال

طول  نوع سیال
 (کیلومتر)

قطر 
 (اینچ)

 میقدرت انتقال تقوی
 (هزار بشکه در روز)

درصد پیشرفت 
 مقصد مبدا فیزیکی پروژه

 67/97 10 8 235 گازي میعانات شیراز فراشبند فراشبند/شیراز

 100 80 2*14 5/5 فرآورده انبارکرمان انشعابی  انشعابی/انبار کرمان

 92 65 14 44 فرآورده کن  ري ري/کن

 تبریز/خوي / ارومیه

 65 14 280 آوردهفر ارومیه تبریز 
7/51 

 30 8 27 فرآورده خوي انشعابی

 آبادان/اراك/ري

 نظامیه اهواز آبادان

 فرآورده

138 26 210 

53/21 

 140 20 140 سبزآب نظامیه اهواز

 170 24 100 تنگ فنی سبزآب

 اسار تنگ فنی

250 26 

170 

 170 پل بابا اسار

 170 رازان  پل بابا

 170 شازند زان را

 255 26 390 ري شازند

 88/8 110 20 430 فرآورده ري نائین نائین/کاشان/ري

 
آبـادان،   –خانـه خـط لولـه انتقـال ماهشـهر       شامل: احداث بخش تلمبه 1391در دست اجراي این شرکت در سال 

د شهید رجایی بوده است. ضمناً در هاي اسکله فوال مغانک و احداث خط لوله و فرآورده-احداث مخازن تعادلی ساري
فرودگاه امام خمینی (ره) که سوخت هواپیما را از مرکز انتقال نفت منطقه تهـران بـه   -اینچی ري 10خط  1391سال 

کیلومتر آن از داخل کریدور خـط لولـه نفـت از     23حدود  1389کیلومتر که در سال  33رساند به طول  فرودگاه می
 اندازي شد. ا نظارت این شرکت انجام شده بود، راهشورآباد تا تاسیسات ري ب

 پیما هاي جاده نفتکش

بیش ، 1391در سال  )کوره گاز و نفت سفید، نفت بنزین موتور، نفت(هاي نفتی سبک و سنگین  حمل فرآوردهبراي 
 100 دهـد  نشان می که اند ناوگان حمل زمینی در حال فعالیت بودهپیمانکار  500قالب کش در  هزار نفت 11از 

. به طور متوسط ساالنه شود اداره میبخش خصوصی اي در کشور توسط  ل و نقل سوخت جادهدرصد مالکیت حم
درصـد   50بـیش از  شـود کـه    جا می پیما جابه نفتی توسط نفتکش جاده هاي میلیارد لیتر فرآورده 70تا  60بین 

ها عمدتاً انبارهاي نفت جنـب   این نفتکش بادي حملم باشد. هاي نفتی در کشور می حجمی کل بار حمل فرآورده
منتقـل  هاي عرضه  مصرف و جایگاهها را به مراکز  هستند که فرآورده اقماريتدارکاتی و یا انبارهاي  ها پاالیشگاه

 کنند. می
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 8874 (معـادل  میلیـون لیتـر   66621حـدود   ،1391که در سـال   دهد یاد شده نشان میول اجدارقام 
در پیما در سطح کشور جابجـا شـده کـه     هاي جاده نفتکشۀ هاي نفتی به وسیل اع فرآوردهانو میلیون تن کیلومتر)

بـه علـت   تناژ جابجـایی  درصد از نظر  1/9و  درصد از نظر حجمی 3/4 به ترتیب حدود ،1390مقایسه با سال 
هـاي   نفتکشتن کیلومتر) با  -هاي حمل (ریال ضمناً نرخ هزینه .استداشته  افزایشافزایش شعاع متوسط حمل 

نسـبت   درصـد  9/18در حدود افزایشی نیز  1391در سال برابر شده و  6حدود  1381-91در دوره  پیما، جاده
 . داشته استبه سال قبل 

 پیما هاي جادهگازکش

که  جابجایی گاز مایع عملکردمیزان  ،نقل و حمل  بخشمصرف گازمایع در شدید کاهش با  ههمرا، 1391در سال 
درصـد نسـبت بـه     3/88 هاي توزیع گازمایع به عهده دارد، مسئولیت حمل آن را به جایگاهشرکت ملی پخش 

گذشـته   نسـبت بـه سـال    1391هاي حمل این فرآورده در سال  هزینهکه  لیادر ح است،یافته ش هاکسال قبل 
 .دهد نشان میدرصد افزایش  7/96

 آهن دارهاي راه مخزن

و یـا  ها و مراکز عمدة صنعتی کشور  کوره را به مقصد نیروگاه نفت به طور معمول سوختدارهاي راه آهن  مخزن
همانند  1391. در سال نمایند حمل میها به مبادي صادراتی  در صورت مازاد بر نیاز مصرف داخلی، از پاالیشگاه

(از کـوره   سـوآپ نفـت  هـا در فصـل سـرد و جـایگزینی آن بـا       کمبود تامین گاز نیروگـاه  علت  بههاي قبل  سال
و  ال و غـرب کشـور از کشـورهاي همسـایه    ي شمها براي تأمین سوخت نیروگاهشورهاي ترکمنستان و عراق) ک

گیـري از سـه هـزار دسـتگاه      بـا بهـره  آهـن   راه ۀحمل به وسیلعملکرد  ،همچنین عملیات صادرات این فرآورده
ا این ب جابجایی حمل یشافزادرصد  4/21حدود  1390در مقایسه با سال ش یافته به طوري که افزایدار  مخزن
عالوه بر اینکـه  که قابل ذکر است ضمناً  .گردد مشاهده میبه علت افزایش چشمگیر متوسط شعاع حمل  وسیله

حمـل در دوره   عملکردمیزان  ،سوخت مایع با ناوگان ریلی در دستور کار بوده  همیشه برنامه توسعه حمل و نقل
 2500تا حـداکثر   1500کارکرد در محدوده با نوساناتی ه حمل از این وسیلدهد که  نشان می 1381-91زمانی 

برخـی از  در  ها با این وسیله فرآوردهو از حداکثر ظرفیت انتقال ها استفاده شده  براي انتقال فرآورده تن کیلومتر
  نشده است.به طور کامل استفاده دوره زمانی مذکور ها در  سال

 ها و شناورهاي استیجاريکشتی

توسـط شـرکت ملـی نفـتکش     هاي نفتی استیجاري براي حمل فرآورده بر و شناورهاي فرآورده هاتیکشراهبري 
هـاي   آوردهفروند کشتی نفتکش و لندینگ کرافت به منظور جابجـایی فـر   8در این ناوگان شود.  ایران انجام می
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کننـد. جابجـایی    مـی  مختلف نفتی و تامین سوخت مایع مورد نیاز مناطق ساحلی و جزایر در خلیج فارس تـردد 
ـ ، بندرماهشـهر و بوشـهر از ایـن طر   هاي نفتی بندرعباس، چابهار بخش عمده سوخت مایع بین بنادر و اسکله ق ی

 گیرد. صورت می
 8حدود  1391در سال  بر استیجاري  کشتی و شناور فرآورده دهد که در جداول نشان میعملکرد ارقام 

 نسـبت بـه سـال قبـل    عملکرد آنهـا  اند که  ومتر) فرآورده حمل کردهتن کیلمیلیون  3727لیتر (معادل   اردمیلی
کـاهش و   درصد 9/31با هاي استیجاري  کشتیحمل هزینه شایان ذکر است  افزایش داشته است. درصد 6/28

بـا   دهنـد،  انجام مـی را ها به بنادر و جزایر کوچک  حمل فرآوردهمعموالً که استیجاري شناورهاي هزینه حمل با 
 مواجه بوده است. کاهش د درص 4/54

 بنديجمع
طـور   بـه  6-16 الی 6-14جداول هاي اصلی مندرج در نتایج حاصل از آمار و اطالعات انتقال و توزیع فرآورده

هدفمنـد کـردن    قانونو اجراي  بندي سهمیهرغم ادامه اجراي  علی، ها فرآورده ۀعرض افزایشکلی به علت روند 
 9/10و  7/2ترتیـب بـا حـدود     هب 1391ها در سال کلی عملیات انتقال فرآوردهد رشافزایش نمایانگر  ،ها یارانه

 باشد. از جنبه حجمی و تناژ جابجایی حمل می ،1390درصد نسبت به سال 
در را حمـل   وسـایل هـاي نفتـی بـا انـواع      کل و شعاع متوسط حمل انتقال فرآورده ۀهزین 6-17جدول 

 دهد.نشان می 1381-91 هاي سال
بیشترین میـزان حمـل از نظـر تنـاژ بـه وسـیله        1391در سال  ،دنده نشان مییاد شده ول اجد چنانکه

)، درصـد  23(پیمـا   کش جاده درصد از کل تناژ حمل شده و پس از آن نفت 6/61خطوط لوله فرآورده با سهم 
بـه  اسـر کشـور   در سرهاي نفتـی را   انتقال فرآورده ،درصد) 8/5دار ریلی ( درصد) و مخزن 65/9حمل دریایی (
 57 با حـدود را پیما بیشترین میزان هزینه صرف شده  کش جاده نفتحمل وسیله که در این بین  اند عهده داشته

از به خود اختصاص داده است. درصد براي خط لوله  6/26در مقایسه با هاي کل انتقال و توزیع  درصد از هزینه
متوسـط  افـزایش  هـا و   انتقال فرآوردهعلت رشد افزایشی  به 1391در سال  هاي کل انتقال و توزیع طرفی هزینه
درصـد   5/23 حمل در کلیه وسایل انتقـال حـدود   هاي افزایش هزینهو همچنین ل قبل نسبت به ساشعاع حمل 

  یافته است.افزایش 
درصـد افـزایش    8/7نسبت به سال قبل  1391شعاع حمل با انواع وسایل حمل در سال  ضمناً متوسط

بـا   ،آهـن بیشـترین پیمـایش را    دارهاي راه گذشته مخزن هاي ظر متوسط پیمایش همچنان مانند سالاز نیافته و 
هاي اسـتیجاري   پس از آن کشتی ودر بین وسایل حمل و نقل دارا بوده کیلومتر  968حدود متوسط شعاع حمل 

 ند.ا شتهقرار دا  کیلومتر) 557(و خطوط لوله   کیلومتر) 631(
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 1391و ظرفیت خطوط لوله انتقال فرآورده در سال . کارکرد 6-13جدول 
 

 (میلیون تن کیلومتر) کارکرد (کیلومتر) طول انتقال مسیر

 22/241 5/109 و خرمشهر آبادان، ماهشهرو انشعابی به نیروگاه آبادان
 72/951 302 آبادان تا نظامیه اهواز
 )2()1(51/3043 1561 نظامیه اهواز تا ري

 39/1030 249 ري -پاالیشگاه اراك
 )3(05/6528 33/1681 انبار نفت اصفهان -بندرعباس 

 )4(56/3130 7/907 اصفهان، رفسنجان و تاسیسات ري
 44/4 51 کرج تاسیسات  -ري 
 79/1991 2/379 شاهرود–ري 

 43/2068 34/495 ري، مشهد و انشعابی انبارهاي نفت:سبزوار، نیشابور، دامغان، نیروگاه نیشابور
 55/97 84 کن و قوچک - ري
 82/459 4/284 اوندساري و انشعابی به نیروگاه دم -ري 
 28/3 1/88 ساري  -نکا 

 98/877 7/331 هاي شهید رجایی و گیالن و انبار نفت کرج ري رشت، انشعابی به نیروگاه
 73/100 9/164 شاهرود گرگان

 )5(87/1142 84/608 ري تبریز و انشعابی به انبار نفت میانه
 71/336 7/288 تبریز ارومیه انشعابی به انبار نفت مراغه نیروگاه ارومیه

 78/76 93 امام تقی تربت حیدریه
 55/232 184 شازند همدان انشعابی به انبار نفت مالیر

 )6(71/267 7/184 فنی کرمانشاه سنندج انشعابی به نیروگاه سنندج تنگ
 38/161 9/254 ردبیلتبریز اردبیل انشعابی به نیروگاه ا

 0 9/10 نوشهر  انبار چالوس
 35/7 59 ري مهرآباد و نیروگاه ري انشعابی به نیروگاه ري

 )7(8/16 109 اصفهان فرودگاه و تاسیسات آب نیل
 72/31 5/48 نیروگاه منتظر قائم  -ري

 - 5 نیروگاه منتظرقائم -انبار نفت کرج
 5/6 9 بریزنیروگاه ت -تبریز 

 )8(22/961 197 ماهشهر –آبادان 
 )9(9/1 25 انبار شهید لشکري  -بندرامام 

 - 165 میاندوآب  -تبریز 
 در اختیار شرکت گاز 236 باغملک گندمکار  مارون 

 (چمران)/ ري دارد. خام اهواز قال فرآورده از طریق خط لوله نفتبستگی به درخواست شرکت ملی پخش جهت انتچمران /نظامیه اهوازرقم  )1(
 باشد. خام نیز می ري مندرج در جدول نفتاهواز/  26"/30"خام  شامل انتقال فرآورده از طریق خط لوله نفت )2(
 گیرد. هاي نفتی ایران صورت می فرآورده برداري از این خط توسط شرکت ملی پخش بهره )3(
 باشد. خام نیز می ج در جدول نفتري مندراصفهان/  24"خام  قال فرآورده از طریق خط لوله نفتشامل انت )4(
 باشد. خام نیز می یز مندرج در جدول نفتري/تبر 16"خام  قال فرآورده از طریق خط لوله نفتشامل انت )5(
 باشد. خام نیز می اه مندرج در جدول نفتتنگ فنی/ کرمانش  16"خام  شامل انتقال فرآورده از طریق خط لوله نفت )6(
 کیلومتر 36فهان به نیروگاه اسالم آباد به طول کوره از انبار نفت اص انتقال نفت )7(
  ORDخط لوله  )8(
 میزان کارکرد این خط در کارکرد خط تبریز/ ارومیه لحاظ گردیده است. )9(
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و مقایسه  1391در سال  نقل و ل حملواع وسایهاي نفتی با ان . عملکرد حجمی انتقال فرآورده6-14جدول 
 1390آن با سال 

 واحد: میلیون لیتر

 سال                                   
 نوع وسیله حمل

1390 
 سهم

 (درصد)
1391 

 سهم
 (درصد)

 درصد تغییرات
 90به  91

 -3/3 06/38 47392 45/40 7/48888خط لوله

  99/1 2480 34/2 7/2823 آهن دارهاي راه مخزن
  5/53 66621 69/52 1/63687 پیما نفتکش جاده
  04/0 53 14/0 32/170 پیما گازکش جاده

 نفتکش دریایی
  18/6 7696 19/4 04/5064 کشتی استیجاري
  23/0 291 2/0 2/237 شناور استیجاري

 7/2 100 124533 100 03/120870 جمع

 
  1391حمل در سال  وسایلهاي نفتی با انواع  انتقال فرآوردهتناژ . عملکرد 6-15جدول 

 1390و مقایسه آن با سال 
 واحد: میلیون تن کیلومتر

سال
 نوع وسیله حمل

1390 
 سهم

1391 
 درصد تغییرات سهم

 (درصد) (درصد) 90به  91

 5/8 56/61 23773 91/62 21854 خط لوله

 4/21 78/5 2232 28/5 7/1833 آهن دارهاي راه مخزن

 1/9 98/22 8874 35/23 8/8111 پیما نفتکش جاده

 -2/79 03/0 10 14/0 48 پیما گازکش جاده

 نفتکش دریایی
 3/28 56/9 3691 26/8 2870 کشتی استیجاري

 2/83 09/0 36 06/0 20 شناور استیجاري

 9/10 100 38616 100 7/34736 جمع
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 1381-91در دوره زمانی  ل حملوسای کارکردآمار مربوط به  .6-16جدول 
 سال وسیله حمل

  

 دهحجم حمل ش کارکرد نرخ متوسط حمل
 میلیون لیتر میلیون تن کیلومتر تن کیلومتر-ریال

 پیما کش جاده نفت

1381 57/104 7415 62774 
1382 27/136 6527 58610 
1383 29/188 7017 61991 
1384 99/203 7968 65839 
1385 59/214 8854  70183  
1386 225 7772 61299 
1387 270 8195 67981 
1388 356 8552 65519 
1389 378 7877 61968 
1390 513 8112 63687 
1391 3/613 8874 66621 

 آهن دار راه مخزن

1381 12/98 2481 4522 
1382 82/109 2354 3296 
1383 1/113 2149 2992 
1384 24/164 1783 2378 
1385 91/196 2547  3361  
1386 208 2209 2304 
1387 271 2282 2658 
1388 345 1914 2402 
1389 350 1482 2183 
1390 286 1834 2823 
1391 491 2232 2480 

 خط لوله فرآورده

1381 08/35 20357 52687 
1382 23/35 22882 53619 
1383 14/37 22653 54920 
1384 2/43 23831 55407 
1385 14/49 25194  58273  
1386 31/60 41/25138 56640 
1387 2051/71 27492 54912 
1388 93/77 27721 53931 
1389 83 24011 51331 
1390 8/102 21854 48889 
1391 824/106 23773 47392 

 پیما گازکش جاده

1381 - - - 
1382 - 179 587 
1383 - 158 481 
1384 - 153 423 
1385 - 141 565  
1386 205 168 457 
1387 333 73 379 
1388 470 40 267 
1389 485 52 216 
1390 409 85 170 
1391 808 10 53 
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. آمار مربوط به کارکرد وسایل حمل6-16ادامه جدول 
 

 وسیله حمل
  

 سال
  

 نرخ متوسط حمل
 تن کیلومتر -ریال

 کارکرد
 میلیون تن کیلومتر

 حجم حمل شده
 میلیون لیتر

 کشتی  استیجاري

1381 54/101 1354 6891 
1382 47/113 1381 2610 
1383 36/141 1482 2908 
1384 - 1645 3102 
1385 - 2389  3018  
1386 7/221 1905 4219 
1387 168 3742 6600 
1388 221 2670 5990 
1389 163 3485 6703 
1390 171 2870 5064 
1391 119 3691 7696 

شناور استیجاري کوچک

1381 - 22 - 
1382 - 20 153 
1383 - 36 219 
1384 - 25 168 
1385 - 27   188 
1386 75/267 61 208 
1387 756 18 162 
1388 817 29 222 
1389 1272 19 185 
1390 1424 20 237 
1391 651 36 291 

 
1389– 91ل حمل در سال ي نفتی با انواع وسایها . هزینه و شعاع متوسط انتقال فرآورده6-17جدول 

 

 نوع وسیله حمل
 سهم ازکل )ریال(میلیون  هاي حمل هزینه

 )1391-(درصد
 (کیلومتر) متوسط شعاع حمل

1389 1390 1391 1389 1390 1391
 557 497 520 6/26 3/22465682539527 1992339 خط لوله

 968 699 730 5/11 1095179 707651 518505 آهن دارهاي راه مخزن

 167 159 159 57 7/41585525442720 2981473 پیما کش جاده نفت

 338 502 429 1/0 8075 3/19641 25115 پیما گازکش جاده

کش  نفت
 دریایی

 631 746 684 6/4 437929 7/491240 566902 کشتی استیجاري

 151 101 127 2/0 23433 2/27913 24491 شناور استیجاري

 388 359 377 9546863100 7690966 6108825 جمع



 1391ترازنامه هیدروکربوري کشور سال   212

 

 هاي نفتیتوزیع فرآورده -
هاي عملیاتی با وسـایل مختلـف حمـل بـه     مناطق و ناحیهتدارکاتی، هاي مختلف نفتی از انبارهاي نفت فرآورده

 توزیـع هاي سـوخت در سراسـر کشـور     هاي خصوصی، تعاونی، شرکتی و جایگاه مجاري فروش شامل فروشندگی
 نشان داده شده است. 6-18در جدول  هاي نفتیهدتوزیع فرآورشود. وضعیت مجاري می

 1387-91ي ها سال درهاي نفتی توزیع فرآوره. وضعیت مجاري 6-18جدول 
 1391 1390 1389 1388 1387 واحد 

 37 37 37 37 37 تعداد مناطق عملیاتی
 226 228 228 228 228 تعداد ناحیه عملیاتی
 93 87 82 82 82 تعداد سازيانبارهاي ذخیره

 715/18 759/18 034/19 992/18 679/20 هزار باب *وشمجاري فر
 (تک منظوره و دو منظوره) CNGبرداري شده  بدون مجاري فروش بهره *

 

نسـبت بـه   و مجاري فـروش  هاي عملیاتی  ناحیه ،مناطق 1391در سال  ،چنانچه از جدول فوق مشهود است
لـیکن بـر طبـق اظهـارات مسـئولین       ایش یافتـه اسـت  افزانبارهاي نفت تعداد فقط  ،اند کمی داشته تغییر 1390سال 

 112و  CNGجایگـاه   108احـداث شـد کـه     CNGجایگاه فرآورده و  220حدود  1391شرکت ملی پخش در سال 
گـاز،   بنـزین و نفـت  جایگـاه   3030ها به حدود  هاي نفتی بوده است. بر این اساس تعداد جایگاه جایگاه از آن فرآورده

بـرداري   رسید که به طور همزمـان در مـدار بهـره    LPGجایگاه  16نظوره و دو منظوره) و (تک م CNGجایگاه  1992
نـازل آن در   32172فعـال کـه   نـازل   43967گیري از  رسانی با بهره ها عملیات سوخت اند. در این جایگاه قرارداشته

ل انجام بوده که بـه طـور   نازل در بخش گاز مایع قاب 136و  CNGدر بخش نازل  11390گاز و  عملیات بنزین و نفت
 هاي کشور وجود داشته است. هزار دستگاه خودرو در استان 45کلی با این تسهیالت امکان سوختگیري همزمان 

ـ     1387-91هاي  مجاري فروش به تفکیک مجاري عرضه در سال ه که توسط شـرکت ملـی پخـش ارای
 آورده شده است. 6-19شده، در جدول شمارة 

 

 ش به تفکیک مجاري عرضه در کشور. مجاري فرو6-19جدول 
 

 فروشندگان اختصاصی شرکتی سال
 سکودار

 فروشندگان
داخل 
 اطاقک

 فروشندگان
 نفت
 سفید

 تعاونی
 عشایري روستایی

 جایگاه
  سریع
 النصب

 جایگاه
 ساحلی

 واحد
 سوختگیري

 فروشندگی
 محور

 جایگاه
 گاز

CNG* 

 جایگاه
 گاز

LPG 

 **جمع

1387 202 1814 281 221 6061 11056 425   471 128 427 20 20679 
1388 207 1933 250 225 3982 10780 1083 2 4 385 121 1191 19 18991 
1389 203 2063 247 233 4054 10599 1074 13 9 367 153 1642 19 19034 
1390 197 2200 238 243 3865 10950 473 18 8 394 162 1867 11 18759 
1391 190 2341 222 273 4115 10618 471 16 11 287 155 1992 16 18715 
 CNGهاي  جایگاهتک منظوره و دو منظوره        **جمع بدون  CNGهاي  *جایگاه
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 (سبک) گازطبیعیعرضه . 3-6
ي گازي و ها پاالیشگاهاي از منابع تولید داخلی از کارخانجات گاز و گازمایع، عرضه گازطبیعی در کشور مجموعه

گاز( تاکنون تغییرات در   مخازن ذخیرة خط و هو احتساب تغییرات در ذخیرهمراه با واردات  زدایی نمتاسیسات 
باشـد. واردات  مـی  گازي گـزارش نشـده اسـت)    برداري از ذخیرة  مخازن گازي کشور به علت عدم شروع بهره

شرقی و شمالشمال مناطق  شمالی ترکمنستان و آذربایجان براي تامین نیازهاي ۀگازطبیعی از کشورهاي همسای
گاز و همچنین مسافت زیاد منابع و تاسیسات تولیـد  مصرف انی و نوسانات فصلی گازرس ۀکشور باتوجه به توسع

در گازرسـانی   اقتصـادي عملیـات  مزیت  عنوان هب، که اغلب در جنوب کشور قرار دارنداز مناطق مذکور داخلی 
 .مورد توجه قرار گرفته است گذشتهي ها سال ازتامین گاز مناطق مذکور 

 دهد.نشان می 1381-91یعی را در دوره زمانی مقدار عرضه گازطب 6-20جدول 

 1381-91هاي  . عرضه گاز سبک طی سال6-20جدول  
 واحد: میلیون مترمکعب در روز تقویمی

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 13821383 1381 شرح
درصدتغییرات 

 90به  91
رشدمتوسط 

 دوره

 4/6 77/47908/49349/2 65/2654/30441/34373/35145/37732/40097/43149/46939/485 تولید

 -3/1 -71/60 75/12 36/32 64/24 86/15 31/19 93/16 61/17 17/14 12/16 7/15 46/14 واردات

تغییر ذخیره 
 در خط لوله

- - - - - - 5/0- 15/0- 3/0- 31/0- 35/0- 59/12 - 

 1/6 -82/51148/50524/1 73/509 25/41778/4502/485 11/2801/32053/35909/3659/395 عرضه
میلیون بشکه 

 1/6 -8/11506/113924/1 3/10169/10901/1146 1/938 3/888 7/822 7/7196/810 8/629خامنفت معادل

 
وسـعه تولیـد گـاز و    هـاي ت طـرح بـرداري از  شود عرضه گازطبیعی با بهرهدر جدول فوق مشاهده می چنانکه

 ولـی افـزایش یافتـه    يدرصـد  1/6تدریج با رشد متوسـط   هب 1381-91ره زمانی وي گازي در دها هپاالیشگااحداث 
 يدرصـد  24/1 کاهشـی نسبت به سال قبل با رونـد رشـد   به علت کاهش شدید واردات  1391مقدار آن در سال 

 روبرو بوده است.

 هاي توزیع گازرسانی انتقال و شبکه
 خطوط لوله انتقال گازطبیعی  -

 6/236و  فشار قويلوله کیلومتر خطوط هزار  18/32 بیش از گیري ازبا بهره 1391انتقال گاز در سال شرکت 
دستگاه  242ایستگاه و تاسیسات تقویت فشار و  71با تعداد کل هزار کیلومتر شبکه شهري و روستایی و 
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از مبادي شیرین مترمکعب گاز میلیون  700توان انتقال روزانه بیش از  ،توربوکمپرسور و شبکه مخابراتی مدرن
و هاي اقتصادي/ اجتماعی کشور به مبادي مصرف در بخشواردات از خارج و پاالیشگاه گازي)  13(تولید داخل 

واحد  10 ،الذکر داد توربوکمپرسور فوقالزم به توضیح است که عالوه بر تعدارا بوده است. را صادرات 
اچینگ این شرکت به پمرکز دیسفشار در عسلویه وجود دارد.  هاي تقویت توربوکمپرسور مربوط به ایستگاه

منطقه عملیاتی  10آوري، فشار افزایی و انتقال گاز در  عنوان پل ارتباطی بین شبکه تولید و توزیع، مسئولیت جمع
سامانه دیسپچینگ شرکت ملی گاز یکی از  عهده دارد.دهد به هاي کشور را تحت پوشش قرار می که کلیه استان

 500وامل مهم در مدیریت مصرف و عبور از شرایط اضطراري گازرسانی در زمستان است. درحال حاضر ع
نقطه دیسپچینگ وجود دارد که در طرح توسعه قرار است این تعداد در مرحله نخست به یک هزار و طی سه 

ز آن در منطقه اصفهان نقطه افزایش یابد. بخشی از این توسعه در منطقه تهران و بخشی ا 1800سال آینده به 
آوري به  کنترل و نظارت بیشتر بر روند تولید، انتقال و مصرف گاز و نیز هدایت و جمع ،این سیستمخواهد بود. 

 فراهمها در نقاط مختلف کشور را به مراکز پردازش اطالعات  هاي هر یک از بخش موقع و به روز داده
علیرغم توسعه شبکه گازرسانی به شهر و  1391ر زمستان گازرسانی مطلوب د که شایان ذکر است. نماید می

مرهون سامانه دیسپچینگ بوده  ،روستاها و همچنین میزان گاز دریافتی تقریباً بدون تغییر نسبت به سال گذشته
 است. 

که  1391، خطوط لوله فشار قوي (سراسري) بر طبق گزارش شرکت ملی گاز در سال 6-21در جدول 
 اند، نشان داده شده است. برداري رسیده و به بهرهدر دست اجرا بوده 

 1391در سال برداري شده  بهره. خطوط لوله انتقال سراسري گاز 6-21جدول 
  

 نام خط انتقال
طول 
 کیلومتر

قطر 
 اینچ

ظرفیت میلیون 
متر مکعب در 

 روز

 محل منبع تامین گاز
مسیر خط 

 لوله

 سال 
 برداريبهره

حد  ششم سراسري گاز انتقال خط
 اهواز –فاصل بیدبلند 

 1391 اهواز -بیدبلند  پارس جنوبی 10و  9فازهاي  110 56 117

سوم سراسري حد  گاز انتقال خط
 رشت – لوشانفاصل 

78 56 110 
پارس  3و  2و  1فازهاي 

 جنوبی
 1391 رشت - لوشان

دوم  گاز انتقال خط از یبخش ضیتعو
 فراشبند –سراسري حد فاصل کنگان 

 پاالیشگاه کنگان و فجر 110 56 40
 -کنگان 
 فراشبند

1391 

 



  215  انرژي عرضه
 

 

 در سیستم انتقال گاز توسط شرکت انتقال گاز صورت گرفته عبارتند از: 1391هایی که در سال  سایر فعالیت
کیلومتر در دست  230به سمت زاهدان و زابل به طول  ،هفتم سراسري این خطلوله ادامه احداث خط  -

 آن پایان یافته است. کیلومتر 100اجرا بود و حدود 

با هدف فشارافزایی گاز در شرق و  ،رشت این قطعه از خط سراسري سوم-لوشان لوله اندازي خط راه -
تاثیر قابل توجهی در ارسال گاز به که میلیون متر مکعب گاز  80غرب استان گیالن با ظرفیت انتقال 

 است.داشته الذکر  مبادي فوق

 3دوراهون اندازي ایستگاه تقویت فشار  شار گاز سمنان و پارچین و راهبرداري از تاسیسات تقویت ف بهره -
 داشته است. 1391تاثیر چشمگیري بر فشارافزایی شبکه انتقال گاز به ویژه در زمستان سال که 

با هدف پایداري و تداوم  ،هاي بزرگ جم و پارسیان که به یک خط لوله خروجی وابسته بودند پاالیشگاه -
به خط تیب ربه تمذکور  هاي اتصال خروجی پاالیشگاه ،با احداث خطوطی ،انتقال گاز فعالیت و تضمین

 فراهم شد. 8و  4و خط سراسري  2و 1سراسري 

کیلومتر، خط لوله هشتم سراسري حدفاصل  117اهواز به طول -احداث خط لوله بیدبلند 1391در سال  -
 175اصفهان به طول -پتاوهحدفاصل  هایی از خط لوپ دهم سراسري پارسیان و همچنین بخش-عسلویه

 .وارد مدار عملیات شوند لکیلومتر در دست اجرا قرار داشت که قرار بود تا پایان سا

 دهد.نشان می 1386-91هاي حجم انتقال گاز توسط خطوط لوله فشار قوي را طی سال 6-22دول ج

 1386-91هاي قوي طی سال وسیله خطوط لوله فشارب. میزان حجم سالیانه انتقال گاز  6-22جدول 
 واحد: میلیارد مترمکعب

 رشدمتوسط 1391 1390 1389 1388 1387 1386 سال
91-1386 

  1391رشد سالیانه 
 نسبت به سال قبل

حجم انتقال گاز توسط 
 خطوط لوله

5/1337/1447/1599/1676/172 408/170 5 51/1- 

 

با توجه به حداکثر انتقال  حجم جابه جایی گازگذشته  سال ششطی  ،چنانکه از جدول فوق مشهود است
به علت افزایش تدریجی تولید گاز و توسعه سریع شبکه  )1390میلیارد متر مکعب در سال  6/172( در جدول
شـبکه  به وسیله میلیارد متر مکعب گاز  41/170حدود  1391در سال درصد افزایش یافته و  3/29 انتقال گاز

به علت عدم تغییر در گـاز دریـافتی و   که در مقایسه با سال گذشته ل شده نتقور مبه اقصی نقاط کشگاز کشور 
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  کاهش داشته است. میلیارد متر مکعب 19/2 حدودافزایش مصارف تأسیسات تولید گاز، 
نسـبت بـه    1391درصد روبرو بوده و در سـال   5با متوسط رشد  1386-91حجم انتقال گاز در دوره 

کاهش گاز در دسـترس بـراي توزیـع بـه     دهد که نمایانگر  نشان می کاهشدرصد  51/1ال سال قبل حجم انتق
افـزایش مصـرف   در نتیجه  کهها و صنایع بوده است  ه خصوص مصارف نیروگاههاي مصرف و صادرات ب بخش
میلیـارد   87/11حـدود  شرکت انتقال گاز ایران  1391در سال . شده استرا موجب هاي مایع جایگزین  سوخت

هاي فجـر جـم، بیدبلنـد و     از طریق خط لوله پنجم سراسري به مبادي پاالیشگاه را از ترش عسلویهگمترمکعب 
هـاي مـذکور    میلیارد مترمکعب آن در پاالیشگاه 79/5از این میزان  ه کهکردآغاجاري منتقل  نطقهتاسیسات م

  ده است.براي تزریق در میدان آغاجاري استفاده شمیلیارد مترمکعب)  08/6(فرآورش و بقیه 

 هاي توزیع گاز و گازرسانی وضعیت شبکه -
هاي توزیع گاز و گازرسانی در رابطه با وضعیت شبکهعملکرد شرکت ملی گاز ایران  6-26الی  6-23در جداول 
 نشان داده شده است. 1386-91هاي  هاي مختلف طی سال در استان

 انـرژي سبد مجموع گاز در مصرف سهم  گازرسانی به شهرها و روستاها، ۀشبک ۀبا توسع 1391سال در 
در سـال   921تعداد شهرهاي تحت پوشش گازرسانی از و است رصد رسیده د 63/62به حدود  ،کشور مصرفی
نـد بـه   ا بـوده  افزایش یافته و تعداد روستاهایی که از نعمت گـاز برخـوردار   1391شهر در سال  965به  1390

درصد شهرها به  6/84 کشور حدود هاياز مجموع شهر 1391 رسیده است. بدین ترتیب تا پایان سال 14114
 . درصـد گازرسـانی شـده اسـت     31 هاي کشـور حـدود  روسـتا  کـل  و از تعـداد  اندشبکه گازرسانی متصل شده

 و از ایـن طریـق تقریبـاً    به شبکه گازرسـانی اضـافه شـد    1391در سال روستا  1909شهر و  16بر این اساس 
 درصد رسیده است. 65درصد و در جمعیت روستایی به  96ي به گاز در جمعیت شهرضریب نفوذ 
 بـا  کیلـومتر  118191 از ،1384گردد طـول شـبکه گـاز در سـال     ول مالحظه میاطور که در جد همان

 . در طی این دوره تعدادرسیده است 1391در سال  کیلومتر 3/235528 درصد به 35/10 متوسط رشد ساالنه
 بـا متوسـط رشـد سـاالنه     1384انشعاب در سـال   5706606ي و صنعتی از انشعابات نصب شده خانگی/تجار

در  1384کننـدگان گـازطبیعی در سـال    انشـعاب رسـیده اسـت. تعـداد مصـرف      9066643درصد بـه   84/6
درصـد   8/9 نده بوده که با متوسط رشد ساالنهکنمصرف 8404456جاري و صنعتی بالغ بر ي خانگی/تها بخش

بدین ترتیب بر طبق آمار ارائه شده در سـال   ه است.یافتافزایش  1391در سال  کنندهمصرف 16155732به 
و  میلیون مشترك خانگی/تجاري 1/16کننده)،  (مصرفمشترك میلیون  156/16 بیش ازاز در مجموع  1391
 ند، به عبـارت دیگـر  ا هنیروگاه از گاز طبیعی استفاده کرد 68شامل هزار واحد صنعتی کوچک و عمده  733/55

 نیروگاه جدیـد  3(هزار واحد صنعتی کوچک  303/7شامل  مشترك جدیدمیلیون  47/1 حدود 1391در سال 
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 به مشترکان استفاده از گاز طبیعی در کشور اضافه شده است. نیز در این مجموعه گازرسانی شده است)
شـود   تیجه مـی چنین ن 6-26الی  6-23جداول هاي گازرسانی در  شاخصو تحلیل   از تجزیهطور کلی  هب

       در دوره پـنج سـاله  کننـدگان  تعـداد مصـرف  و انشـعابات نصـب شـده    که افزایش رشد متوسط سالیانه تعداد 
 58/1 ،1387درصد بوده که نمایانگر این است که براي هر انشعاب در سال  9/9و  7/6به ترتیب  91-1387

کننده براي هر انشعاب افزایش  مصرف 78/1 به 1391کننده وجود داشته، در حالی که این رقم در سال  مصرف
به تعداد بیشتري مصرف کننده تخصص یافته که توسعه  1391یافته است. به عبارت دیگر هر انشعاب در سال 

گیر تعداد ساخت واحدهاي مسکونی/تجاري بزرگ به صورت بـرج را در دوره زمـانی مـذکور     و گسترش چشم
      سالیانه تعداد کل واحدهاي تحـت پوشـش گـاز در دوره پـنج سـاله     دهد. از سوي دیگر رشد متوسط  نشان می

درصـد) در   9/9کننـدگان (  درصد بوده که کمتر از رشد متوسط سالیانه تعـداد مصـرف   3/8حدود  91-1387
کننده تحت پوشش گازرسانی براي هـر   مصرف 23/1باشد، که این موضوع نیز نمایانگر  دوره زمانی یاد شده می

در نتیجه به نحوي دیگر توسعه و گسترش واحدهاي مسـکونی/تجاري بـزرگ را مجـدداً تاییـد      که استواحد 
 نماید. می

بر اساس اطالعاتی که مسئولین شرکت ملی گاز ارائه الذکر  هاي گازرسانی فوق شاخصبا توجه به 
انی از نعمت میلیون نفر ایر 67میلیون مشترك داشته است و  20این شرکت حدود  1391در سال  ،اند کرده

است. بدین بوده درصد خانوار روستایی  55درصد خانوار شهري و  95اند که از این تعداد  گاز برخوردار بوده
اند. درصد از خانوارهاي ایرانی از نعمت گاز برخوردار شده 75به طور کلی  1391در سال ترتیب در مجموع 
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 گازطبیعی تا پایان سال  تجاري و صنعتی  ،خانگیکنندگان  . تعداد مصرف6-24جدول 

 

 1391 1390 1389 1388 1387 استان
 1150588 1078562 985234 909407 831751 آذربایجان شرقی
 621917 572003 518457 471501 420070 آذریجان غربی

 307866 279022 255259 230066 209889 اردبیل

 1408137 1269142 1221034 1145770 1069452 اصفهان
 74782 65204 48867 33496 11345 ایالم

 49549 32344 21945 12970 7911 بوشهر

 2863020 2592468 2389571 2243783 2091476 تهران
 235720 216768 195594 180486 165384 چهارمحال و بختیاري

 123313 102814 80936 50971 11149 خراسان جنوبی  
 1616658 1464117 1319095 1209097 1118628 خراسان رضوي

 191737 172676 154771 139180 120477 خراسان شمالی

 700123 630131 544196 481391 434583 خوزستان
 216850 192060 169263 151501 138526 زنجان
 219902 200263 172425 160851 145934 سمنان

 3408 1680 375 0 0 سیستان و بلوچستان
 958950 882319 794268 712360 630757 فارس
 296224 268508 240066 215991 193004 قزوین

 300374 276784 258490 242756 227171 قم
 347309 303693 255618 216837 193985 کردستان
 412211 366114 327224 294901 269039 کرمان

 387320 359417 323615 295295 273419 کرمانشاه
 111770 98937 85690 84326 72779 کهکیلویه و بویراحمد

 403597 362691 322668 291710 267941 گلستان
 679592 620567 560744 510275 465329 گیالن
 352900 320726 286993 262389 240223 لرستان

 939828 876877 807846 716624 670312 مازندران
 426325 388256 349068 315090 287561 مرکزي
 4701 4177 3750 - - هرمزگان
 455645 413317 379125 347955 317115 همدان
 295416 275119 247449 223921 206249 یزد
 16155732 14686756 13319636 12150900 11091459 جمع

 10 3/10 62/9 6/9 9/8 رشد نسبت به سال قبل (%)
 9/9 1387-91رشد متوسط دوره 
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 سال تا پایان در بخش خانگی/ تجاري و صنعتی گذاري و تعداد انشعابات نصب شده .  شبکه6- 25 جدول

 استان

1387 1388 1389 1390 1391 

 گذاري شبکه
 کیلومتر 

اد تعد
 انشعابات 
 نصب شده

گذاري  شبکه
 کیلومتر

تعداد 
 انشعابات 
 نصب شده

گذاري  شبکه
 کیلومتر

تعداد 
انشعابات 
 نصب شده

 گذاري شبکه
 کیلومتر

تعداد 
انشعابات 
 نصب شده

 گذاري شبکه
 کیلومتر

تعداد 
انشعابات 
 نصب شده

 541911 3/14244 517892 7/12971 501062 3/12196 486413 6/11364 460512 8/10664 آذربایجان شرقی
 301837 6/7013 285382 3/6464 269252 5/5874 253080 5/5526 228394 8/5177 آذریجان غربی

 165669 9/5216 153662 8/4358 145512 3/3902 135204 4/3576 124338 7/3167 اردبیل
 972770 4/22263 1039852 22054 845115 7/19044 812865 4/17601 774995 2/16545اصفهان
 54879 9/1758 47244 5/1618 35235 8/1037 28616 4/676 10665 6/497 ایالم
 74291 1/2911 57297 9/2297 40888 1564 24811 5/1242 16327 8/977 بوشهر

 1424345 24012 1419808 7/23635 1346163 9/22389 1319222 21569 1274619 1/20981 تهران
 154904 6/4522 148187 1/4304 137302 5/3937 126291 9/3617 121584 4/3411 چهارمحال و بختیاري

 64549 2267 53258 7/1675 49164 4/1436 33148 1179 18835 4/591 خراسان جنوبی

 718685 20930 670035 7/16418 609913 8/13397 567152 4/11877 535338 8/11111 خراسان رضوي

 111929 6/3504 103648 4/3053 94457 5/2509 84419 4/2348 76169 9/2149 خراسان شمالی
 521092 2/12368 493995 9/11562 445954 10212 398199 5/8692 358806 7/7508 خوزستان
 126234 7/3797 116121 3361 106171 1/2567 98396 4/2276 91153 7/1992 زنجان
 121239 9/3647 115344 2/3475 94637 3/3095 90984 6/2898 85693 4/2784 سمنان

 5324 3/708 3812 7/549 2256 8/230 0 1/120 0 0 سیستان و بلوچستان

 573291 1/15234 544114 9/14346 516151 1/12850 470170 1/12069 422969 1/11034 فارس
 153833 8/4448 148084 4/4194 139243 2/3735 128309 7/3337 120164 9/2614 قزوین

 154414 7/2877 151093 4/2744 146059 8/2517 142598 2348 137350 2/2242 قم
 201580 9/6244 180318 3/5426 159791 4451 136498 1/3485 119918 43/2916 کردستان
 252383 9632 237235 1/8748 221346 7/7570 194935 6828 184316 5/6171 کرمان

 189292 6/4894 184591 8/4505 173997 1/4042 164474 1/3689 156074 1/3515 کرمانشاه
 82259 4/2665 77381 4/2424 69198 2118 61858 1964 52564 1794 کهکیلویه و بویراحمد

 233041 3/6807 219375 7/6204 206082 1/5634 192430 5/5142 182218 5/4654گلستان
 395231 13328 371224 6/12128 350748 4/11030 325114 10060 304809 4/9398 گیالن

 182819 2/4152 166855 1/3777 154431 2/3218 144394 2871 135604 2/2645 لرستان
 593518 2/14939 566361 6/13853 539993 5/12614 509489 11992 468102 9/11444 مازندران
 242177 2/7577 225560 3/6896 206031 3/5810 199061 8/5235 182239 3/4614 مرکزي

 2220 3/141 1890 60 1889 2/56 743 1/85   رمزگانه
 278087 2/7587 265600 2/7121 256515 8/6462 240419 9/5932 224834 7/5424 همدان

 172840 8/5831 164565 9/5525 152868 3/4701 141248 2/4279 133226 5/3993 یزد

 03/16002670018156/17388675105406/19020880174233/21575987297833/2355289066643 جمع
 9/3 15/9 9/8 4/13 8/6 4/9 27/7 66/8 31/6 95/8 قبل (%) رشدنسبت به سال

 7/6 1387-91 1دوره رشدمتوسط
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 و تعداد شهرهاي گازرسانی شده تا پایان سالکل واحدهاي تحت پوشش . تعداد 6-26جدول 
 

 
 استان
 

1387 1388 1389 1390 1391 
 تعداد 

 احدهاو
 تعداد
 شهرها

 تعداد 
 واحدها

 تعداد
شهرها

 تعداد 
 واحدها

تعداد
شهرها

 تعداد 
 واحدها

 تعداد
 شهرها

 تعداد 
 واحدها

 تعداد
 شهرها

 59 1296421 59 1191234 56 1044316 55 979317 55 910393 آذربایجان شرقی
 34 699714 34 651967 33 600290 32 555624 30 504387 آذریجان غربی

 26 264490 22 252016 22 245469 19 219529 19 205763 اردبیل

 101 1757203 99 1654726 97 1491657 89 1386985 87 1303991 اصفهان

 9 75121 7 65227 7 47998 4 30751 3 11263 ایالم
 27 54199 24 33195 20 23435 15 14467 13 8773 بوشهر
 60 5381080 59 5177034 59 4779968 60 4562350 57 4103056 تهران

 31 231573 31 211278 27 188408 27 173568 27 168194 چهارمحال و بختیاري

 12 99740 12 103473 12 85843 5 56125 2 10983 خراسان جنوبی

 67 1728292 68 1611611 63 1489506 55 1384757 44 1295839 خراسان رضوي

 16 201079 15 183262 15 150607 15 139053 12 127100 خراسان شمالی
 72 848464 54 782403 51 687758 45 617777 39 554129 خوزستان
 16 254194 15 224342 13 196499 11 175993 9 160708 زنجان

 18 251101 17 230129 17 194265 15 187781 15 142130 سمنان
 1 3514 1 1684 1 375     سیستان و بلوچستان

 76 1041248 70 976570 64 874841 59 768039 54 626672 فارس
 22 346623 22 317333 22 290468 21 267770 21 247938 قزوین

 6 311811 6 308819 6 278655 6 277143 6 274847 قم

 24 372780 22 330405 22 283694 19 245855 16 238106 کردستان
 36 381262 35 407098 33 365874 29 328771 29 300611 کرمان

 21 389298 21 360527 18 319605 13 298713 11 317139 کرمانشاه
 13 128511 13 117497 13 101658 13 92253 13 84339 کهکیلویه و بویراحمد

 26 422073 26 382882 25 344963 24 312880 23 288859 گلستان
 47 714663 47 655367 47 599675 45 552313 45 510235 گیالن
 20 353342 20 321810 17 290010 14 266708 14 255515 لرستان

 43 1082501 42 1013627 38 940006 36 836723 35 806557 مازندران

 34 402646 32 321090 32 322204 31 315647 30 321551 مرکزي
 3 7207 3 6688 3 1116 2 0 2  هرمزگان

 29 503438 29 471137 27 435330 27 398931 26 364063 همدان
 16 316101 16 310194 12 291077 12 269473 12 254048 یزد

 965 19920319 921 18674625 16965570872 798 15715296 749 14397189 جمع
 7/6 7/7 6/5 1/10 3/9 8 5/6 2/9 3/13 8/7 (%)قبل سال به نسبترشد

 3/8 1387-91دوره رشدمتوسط
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  عرضه انرژي الکتریکی. 4-6
هاي  ي حرارتی، برق حاصل از انرژيها نیروگاهتولید برق در ۀ مجموععبارت از عرضه انرژي الکتریکی در کشور 

درحـال  هـاي تجدیدپـذیر   از انـرژي  کشور . تولید برقباشد می تجدیدپذیر و واردات برق از کشورهاي همسایه
طریـق  درصـد و مـابقی از    9/9دي حـدود  هاي با درصد، نیروگاه 90اتمی با سهمی حدود  هاي نیروگاه ازحاضر 

مجمـوع بـرق    وباشـد   مـی  تـوده  زیست و غیرمستقیم (سیستم حرارتی خورشیدي) ،تبدیل مستقیم (فتوولتاییک)
. شـود  هاي تجدیدپذیر به عنوان بخشی از عرضه انرژي الکتریکی در کشور در نظر گرفتـه مـی   تولیدي از انرژي

 د.نباش می در مرحله اجراي طرح پایلوت گرمایی زمینهاي  یر نظیر انرژيهاي تجدیدپذتولید برق از سایر انرژي
 باشد:شرح زیر میه بتولید نیروي برق ي مختلف ها بخشالکتریکی از  انرژيوضعیت عرضه 

 حرارتی يها نیروگاهعرضه برق از  -
هاي فسـیلی   که از سوختباشند ي بخاري، گازي، سیکل ترکیبی و دیزلی میها نیروگاهي حرارتی شامل ها نیروگاه

 6-27در جدول  1381-91در دوره زمانی هاي حرارتی  تولیدي نیروگاهبرق  .نمایندبراي تولید برق استفاده می
 نشان داده شده است.

 تولید به علت افزایشي حرارتی ها نیروگاهانرژي الکتریکی بوسیله  ۀدهد که عرضنشان می 6-27جدول 
برخوردار بوده  1381-91طی دوره  يدرصد 6از روند رشد متوسط افزایشی کیبی و سیکل تر گازيهاي  نیروگاه

 است. شتهدرصدي دا 1/5افزایش  بت به سال قبل نیز روند رشدنس 1391و در سال 

                                                      
 در سایت توانیر گزارش شده است.) 1391(شهریور گزارش تفضیلی وزارت نیرو آخرین  ها براساسآمار و اطالعات مربوط به نیروگاه 
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 واردات برق -
به ر کشوداخل شبکۀ برق از طریق اتصال با هفت کشور همسایه که داراي مرزخاکی است ایران در حال حاضر 

عـراق، ترکیـه،     اتصال برق میان پنج کشـور  .ارتباط الکتریکی دارد جوارشبکه سراسري برخی از کشورهاي هم
وزیـع  آذربایجان و  ارمنستان محقق شده و در خصوص دو کشور  پاکستان و افغانستان در سطح خطوط فـوق ت 

در فصولی که کشور به بـرق بیشـتري نیـاز دارد از کشـورهاي     بدین ترتیب  کیلووات ارتباط برقرار است. 132
هاي  شود که مقدار کل آن در سال وان برق وارد میترکمنستان و ارمنستان و به مقدار کمتر از آذربایجان و نخج

در نمـودار   1381-91ي ها سال روند واردات برق در میلیارد کیلووات ساعت بوده است. 9/3تا  2اخیر در حد 
 نشان داده شده است. 1-6

 

  
 1391 آمار تفضیلی صنعت برق در سال سایت توانیر: ماخذ

 

واردات برق از کشورهاي همسایه با توجـه بـه    1381-91 ةدور طی ،از نمودار فوق مشهود است چنانکه
 ولی به هرحال،همراه بوده  یي جدید و شرایط مصرف برق در کشور با نوساناتها نیروگاهبرداري از احداث و بهره

نسبت به سال  نیز 1391در سال  و افزایش یافته 1381-91 ةدرصد در دور 8/14 با رشد متوسطبرق  واردات
شایان ذکر است که واردات از کشـور ارمنسـتان بـه صـورت     دهد. نشان می افزایشدرصد  3/6 حدودقبل در 

 1381-91هاي  . واردات برق از کشورهاي همجوار در سال6-1نمودار 
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 شود. تبادل گاز با برق انجام می
بـر اسـاس آمـار و     ،1391میلیون کیلووات ساعت واردات برق در سال  3897 از سهم کشورهاي همجوار

بـرق   مقـدار واردات بیشترین دهد  نشان میکه  هبود 6-2اطالعات تفضیلی وزارت نیرو به شرح مندرج در نمودار 
 .ندا عهده داشته  هب درصد 6/40و پس از آن ارمنستان با سهم  درصد 8/57 با سهمکشور ترکمنستان  را به کشور

  
 1391: سایت توانیر آمار تفضیلی صنعت برق در سال ماخذ                 

 صادرات برق  -
ی از ایام سال بخصوص در فصول پاییز و زمستان که کشور با اوج مصرف برق برق مازاد تولیدي کشور در برخ

ارمنسـتان و   ،پاکستان و به مقدار کمـی نیـز بـه نخجـوان     ،افغانستان عراق، ترکیه،باشد به کشورهاي روبرو نمی
 ده است.میلیارد کیلووات ساعت بو 11 تا 8هاي اخیر در حدود  گردد که مقدار آن در سال ترکمنستان صادر می

 نشان داده شده است. 6-3در نمودار  1381-91ي ها سال روند صادرات برق در
صـادرکنندة بـرق بـوده و     1381-91مشـهود اسـت، کشـور طـی دورة      6-3چنانکه از جدول و نمودار 

یافته که نسـبت بـه سـال قبـل نیـز بـا رشـد        درصد افزایش  30 متوسط رشد سالیانه صادرات در این دوره با
  افزایش داشته است. يدرصد 9/26چشمگیر 

نشـان   6-4میلیون کیلووات ساعت صادرات برق کشور در نمـودار   11029سهم کشورهاي همجوار از 
ورهاي عراق و ترکیـه  که از نمودار فوق مشهود است، بیشترین صادرات برق ایران به کش داده شده است. چنان

 بوده است. 1391 در سالاز کل صادرات درصد  3/17و  9/72به ترتیب با 

 1391. سهم کشورهاي همجوار از واردات برق به کشور در سال 6-2نمودار 
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سازد که چنانچه واردات از صادرات برق در هر سال بیشتر باشد، در این صورت تفاضل خاطر نشان می
 شود.عنوان عرضه حامل انرژي برق در کشور در نظر گرفته می بین واردات و صادرات به

 دهد.نشان می 1381-91تفاضل واردات و صادرات برق را طی دوره  6-28جدول 
 

  
 1391آمار تفضیلی صنعت برق در سال  سایت توانیر: ماخذ

 

 
 1391: سایت توانیر آمار تفضیلی صنعت برق در سال ماخذ        

 1381-91هاي . صادرات برق به کشورهاي همجوار در سال6-3ر نمودا

 1391. سهم کشورهاي همجوار از صادرات برق ایران در سال 6-4نمودار 
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 انرژي الکتریکی واردات . عرضه حامل انرژي مربوط به6-28جدول 
 واحد: گیگاوات ساعت

 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 
 3897 3656 3015 2068 1684 1842 2541 2084 2170 1489 977 واردات 

 11029 8668 6707 6152 3875 2520 2775 2759 1837 919 799,1 صادرات

 -7132 -5012 -3692 -4084 -2191 -678 -233 -676 333 570 177,9 تفاضل

 میلیون بشکه
خام نفت معادل 

1/0 3/0 2/0 4/0- 14/0- 4/0- 3/1- 4/2- 2/2- 9/2- 2/4- 

برق بـه کشـورهاي    ةصادرکنند ،1381-91ي دوره ها سال دهد که کشور در اغلبجدول فوق نشان می
لـذا تجـارت بـرق در اغلـب     واردات بیش از صادرات بوده اسـت   1381-83ي ها سال فقط درو همسایه بوده 

مقـدار تفاضـل را    1381-83 ةتـوان در دور مـی  تنهـا  براین اسـاس هاي دوره فوق الذکر مثبت بوده است.  سال
 محسوب نمود. برق در کشورحامل انرژي  ۀعنوان عرض هب

 

 هاي تجدیدپذیر انرژي

هاي فسـیلی بـازهم بـه نحـوي بـه طبیعـت        ز انرژي هستند که برخالف انرژيااي  پذیر گونههاي تجدید انرژي
هـاي تجدیدپـذیر از جملـه     نرژيتوسعه ا  حال یافته و در بسیاري از کشورهاي توسعهدر این ارتباط  .گردند برمی

هـاي مطالعـاتی،    فعالیتدر کشور ما هر چند اند،  هاي فسیلی کرده جایگزین انرژيبه تدریج انرژي خورشیدي را 
لـیکن وضـعیت    ،هاي تجدیدپذیر آغاز شـده و همچنـان ادامـه دارد    سنجی براي کلیه انرژي پژوهشی و پتانسیل
درصـد تغییـرات آب و هـوا در دنیـا      70دهند کـه   ست. آمارها نشان میبسیار ناچیز اهاي نو  استفاده از انرژي

درصـد   77خیز بـودن   هاي فسیلی است. این آمار در کشور ایران به علت نفت مربوط به تولید و مصرف انرژي
درصد نیز مربوط به فرآیندهاي نادرست صنعتی و باقی آن به تغییـر کـاربري مـداوم     10برآورد شده است و 

ترین راه حلی که توسط کارشناسان در این ارتباط ارائه شده  باشد. مهم ها می اهش سطح پوشش جنگلاراضی و ک
درصد 10انداز بیست ساله کشور  هاي نو و تجدیدپذیر است که بر این اساس نیز در سند چشم استفاده از انرژي

ده است. شایان ذکر اسـت کـه   هاي پاك تجدیدپذیر در نظر گرفته ش از تامین انرژي کل کشور از طریق انرژي
تاکیـد بـر اسـتفاده از انـرژي     مربـوط بـه   بیشـتر  مـا  هاي تجدیدپذیر در کشـور   تاکنون کاربرد و توسعه انرژي

 ی بوده است.یگرما توده و زمین یک و حرارتی)، بادي، زیستیخورشیدي (فتوولتا

 خورشیديالکتریکی انرژي  -
ی باالیی بـراي اسـتفاده از انـرژي    یتوانا ،ط استوا واقع شده استکشور ایران که در فاصله نه چندان دوري از خ
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در مرکـز ایـران    کـه  به طـوري مگا ژول برآورد شده  23/19خورشیدي دارد. امواج خورشیدي در ایران حدود 
 روز آفتـابی  300ظرفیت متوسط انرژي خورشیدي با توجـه بـه   در این رابطه  .رسد می نیزحتی به باالتر از این 

کیلووات ساعت بـر متـر    5حدود  شود، شامل می دهد از خاك کشور را پوشش می درصد 90کشور که موثر در
 .است شده زده تخمین اروپا مربع معادل با سه برابر

آب گرم، گرما و حتی سرمایش منازل مسکونی و مراکـز   هاي انرژي خورشیدي براي تامین برق، سامانه
هاي خورشیدي به دو بخش نیروگاهی و کاربردهاي غیرنیروگـاهی   مانهروند. فناوري سا تجاري صنعتی به کار می

 :شوند تقسیم می
o هاي خورشیدي نیروگاهی سامانه 

 )یکفتوولتای( برق  به خورشیدي انرژي مستقیم تبدیل •
را بـه بـرق   ی، انرژي خورشـید  یهاي متحرك و شیمیا گیري از مکانیسم یک مستقیماً و بدون بهرهیسیستم فتوولتا

رسانی به مناطق محروم و دورافتاده کشور به دلیل گستردگی و شرایط خـاص   ی که برقیکند. از آنجا می تبدیل
یک در ایران مشـتمل بـر   یهاي فتوولتا جغرافیائی همواره با دشواري روبرو بوده لذا مهمترین کاربرد فعلی سیستم

بـرق تولیـدي را از خـارج از شـبکه      ،ائیکهاي فتوولت باشد. اغلب نیروگاه عرضه برق به روستاهاي دورافتاده می
هـاي گذشـته احـداث     یک نیز در سـال یهاي فتوولتا نمایند. اما تعدادي نیروگاه تامین می هاسراسري براي روستا

 گـزارش  6-29کنند که روند تولید آنها در جدول  اند، که برق تولیدي را به شبکه برق سراسري تزریق می شده
 .است شده

 1381-91ي ها سال در طی فتوولتاییک يها نیروگاهبرق از  عرضه. 6-29جدول 
 ساعت ارقام: کیلووات                                                                          

 1391 1390 1389 1382138313841385138613871388 1381 سال
 - 21000 18000 21000 21000 24000 20000 25000 83300 63450 *14500معلمان سمنان سرکویر
 27000 30000 32000 31000 35000 32000 42000 **10000 45000 45000 22000 طالقان

  ** 15000 19000 15000 17000 18000 8900 10800 11100 دربید یزد
(خارج از شبکه)

17000 - - 

 55000 24000 27656 5000        خورشیدي تبریز
 82000 75000 94656 72000 75000 71000 79000 53000 137200 119250 47600 جمع

 میلیون بشکه
 خاممعادل نفت 

000028/0 000070/0000081/0000031/0000046/0000042/0000044/0000042/0000056/0000044/0 000048/0

 13819-91رشدمتوسط
 نجام اصالحات در نیروگاه بوده است.  هاي قدیمی و ادلیل تغییرات دستگاه هکاهش تولید ب *

 به دلیل آزمایش و تعمیر، مقداري از برق تولیدي ثبت نگردیده است.کاهش  **
 میزان تولید در نیروگاه دربید یزد، خارج از شبکه سراسري برق بوده است. 1388در سال 
 باشد. می توانیرگزارش  ر اساسب 1391یرو و در سال وزارت ن 1390طبق ترازنامه انرژي سال  1389: اطالعات تولید برق تا سال ماخذ
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متوسط با رشد  ها نیروگاهبرق از این  ۀعرض 1381-91کلی طی دوره طور هب هدهد کجدول فوق نشان می
 6/5 معـادل  افزایشی روند رشدنسبت به سال قبل نیز  1391در سال  وروبرو بوده  يدرصد 9 افزایشیسالیانه 
 است.داشته درصد 

رسانی به روستاهایی که از شبکه سراسري برق فاصله زیادي دارنـد   برق تر اشاره شد طور که پیشهمان
خـانوار و   973روستا با  100هاي نو برق تعداد  سازمان انرژي شود. تاکنون  می انجاماز طریق انرژي خورشیدي 

بـراي باطریخانـه و    DOD درصـد  30مگاوات ساعت (با احتساب  6/6کیلووات و انرژي  984با ظرفیتی معادل 
هـاي نـو در روسـتاهاي کشـور      کیلووات ساعت ذخیره براي هر کیلووات) از طریق انرژي 72/6ظرفیت خالص 

 باشد: می 6-30به شرح جدول  سالهر در شده ب صنکرده است که میزان ظرفیت  تامین

 یک فتوولتای رسانی به وسیله سیستم رق. تعداد روستاها و خانوارهاي تحت پوشش ب6-30جدول 
 

 ساعت) مگاواتانرژي ( ظرفیت (کیلووات) تعداد خانوار تعداد روستاها سال
 208/0 31 31 7 1385در سال 
 181/0 27 26 5 1386در سال 
 007/0 1 1 1 1387در سال 
 511/0 76 76 5 1388در سال 
 07/2 308 308 32 1389در سال 
 962/1 292 275 22 1390در سال 
 673/1 249 256 28 *تاکنون1390از سال 

 612/6 984 973 100 جمع کل
 باشد. می 1/5/1392هاي نو ایران  منظور از تاکنون تاریخ گزارش سازمان انرژي*

هاي خورشیدي بـه طـرز قابـل     هاي اخیر از نیروگاه افزون برآن در تاسیسات شهري و روستایی در سال
 6-31 ده که میزان ظرفیت و نوع کاربرد آنها به شرح جـدول هاي مختلف استفاده ش توسط سازماناي  مالحظه

 .گزارش شده است
 رسانی از طریق سیستم فتوولتاییک  . تاسیسات شهري و روستایی تحت پوشش برق6-31جدول 

 

 شرح ظرفیت نصب شده به کیلووات
 ها ها، معابر و جاده روشن روشنایی پارك چراغ 23500
 هاي اتوبوس تگاههاي ترافیک و ایس چراغ 2240
 ها و ادارات دولتی اي و سایر ارگان هاي توزیع و برق منطقه ها، شرکت دانشگاه 1565
 هاي مخابراتی سیستم 3800
 برق روستایی 1000
 جمع کل ظرفیت به کیلووات 32105
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سازي مصرف سوخت کشور طـرح سـامانه    الزم به ذکر است که بخش پژوهش و فناوري شرکت بهینه 
رشـیدي  ی خوییک و سیسـتم گرمـا  یی خورشیدي که ترکیبی از سلول فتوولتاییک و سیستم گرماید فتوولتاهیبری

بـازده  دسـت اجـرا قـرار داده اسـت.      درکند  مجموعه به هم پیوسته تولید می است و برق و حرارت را در یک
 باشد. درصد می 17تا  2هاي معمولی  که بازده سامانه درصد است درحالی 70حرارتی و الکتریکی این سامانه 

 
o هاي حرارتی خورشیدي (نیروگاه به برق يمستقیم انرژي خورشیدتبدیل غیر(  

شود. سپس از طریق یک سیکل  در روش غیرمستقیم ابتدا انرژي خورشیدي به انرژي حرارتی تبدیل می
ی خورشیدي برق گفته گردد که به آن سیستم حرارت ترمودینامیکی، انرژي حرارتی به انرژي الکتریکی تبدیل می

ایـن   .باشـد  برداري می حرارتی در یزد در دست بهره -رشیدي مگاواتی خو 484در کشور یک نیروگاه شود.  می
مگـاوات بـرق خورشـیدي را دارا     17نیروگاه به صورت دو منظوره خورشیدي و حرارتی است که تـوان تولیـد   

بـرداري   کیلوواتی ساخته شده و بـه بهـره   20هاي کوچک  نیروگاهنیز هاي کشور  تعدادي از دانشگاهباشد. در  می
متـري ایـن نیروگـاه بـه پایـان       100خورشیدي  اند. در نیروگاه خورشیدي شیراز هم طراحی کلکتورهاي رسیده

امکان  ،برداري از آن رسیده است. ساخت این نیروگاه در گرو تامین منابع مالی است و در صورت تکمیل و بهره
 ت ساعت برق خورشیدي از این نیروگاه فراهم خواهد شد.کیلووا 500تولید 

 
o (انرژي حرارتی خورشیدي) غیر نیروگاهیخورشیدي  سامانه 

هـا و   از طریـق نصـب آبگـرمکن   ها  در کشور براي تولید آب گرم در منازل مسکونی و حمام این سامانه
ـ هـاي پـیش اب   ارتبـاط در سـال  . در این هاي خورشیدي در شهرها و روستاها کاربرد عملی داشته است حمام دا ت

اي در این مورد صورت گرفت.  سازي مصرف سوخت کشور و وزارت نیرو اقدامات گسترده توسط شرکت بهینه
کوره را که  سفید و نفت هاي نفت خورشیدي، سوخت حرارتی انرژي ،هاي خورشیدي ها و حمام نصب آبگرمکندر 

 د کرد.نخواهرسید جایگزین  قبالً در این وسایل به مصرف می
هاي نفتی جـایگزین   هدو معادل فرآورهاي خورشیدي نصب شده ها و حمامتعداد آبگرمکن 6-32جدول 

 دهد. نشان می 1391شده از طریق این سامانه خورشیدي را به تفکیک از ابتداي این فعالیت تا پایان سال 
ي در روسـتاهاي کشـور   حمـام خورشـید   77، فقـط  1391در سال  ،دهدنشان می 6-32که جدول  چنان

کـاهش قابـل    ،برداري رسیده است که از نظر تعـداد سازي مصرف سوخت نصب و به بهرهتوسط شرکت بهینه
هاي قبل داشته است، ضمن آنکه آماري نیز براي نصب آبگرمکن خورشیدي در ایـن   اي نسبت به سال مالحظه

هاي خورشیدي برحسب نیاز بـه   آبگرمکن رسد که نصب سال گزارش نشده است. براین اساس چنین به نظر می
هـاي   که در چند سال گذشته شهرداري تهران راساً نصب آبگرمکن ها واگذار شده به طوري خود مردم و سازمان
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ها در  ها و در سایر تاسیسات شهري انجام داده و این امر نیز توسط سایر سازمان خورشیدي را در اغلب بوستان
هاي مایع و گاز به وسیله اسـتفاده از انـرژي    است. بنابراین از جایگزینی سوخت نقاط مختلف کشور معمول شده

 آمده در دسترس نیست.  6-32خورشیدي آمار دقیقی بیش از آنچه در جدول 
 

هاي نفتی جایگزین  هاي خورشیدي نصب شده و معادل فرآورده ها و حمام آبگرمکن. تعداد 6-32جدول 
  1391تا پایان سال  شده از ابتداي آغاز این فعالیت

 جمع کل 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 سال

دي
رشی

خو
ن 
مک
گر
آب

 

تعداد نصب شده (وزارت 
 نفت)

3150 4900 2100 1000 2200 1500 1924 1570 907 61 
- 

19392 

وزارت نصب شده (تعداد 
 )نیرو

- - - - - - - - - - 
- 

1041 

 جویی صرفهسفید  نفت
 لیتر)شده(هزار

7/18202/28328/1213578 6/1271867 072/111246/907 25/524 26/35 - 3/11810

 - 3/11810 3/11810 9/18661/46999/59129/64902/83642/923131/1034377/1125016/11775لیتر)سفید تجمعی (هزار نفت

سفید تجمعی  (میلیون  نفت
 خام) معادل نفت بشکه

011/0 028/0 0348/0038/0 0492/005428/00608/0 0662/0 0692/0 0694/0 0694/0 - 

ي 
شید

خور
ام 
حم

 

 1038 77 189 231 122 78 53 184 70 16 10 6 تعداد نصب شده

 88005 6545 16065 19635 10370 6630 4505 15640 5950 1360 725 435 سطح کلکتور (متر مربع)

 جویی صرفهنفت کوره 
 لیتر)ه(هزارشد

791/88148 6/277 1215 4/319255/9193/1353 7/2116 85/4007 15/3275 95/1335 37/17963

 - 37/17963 42/16627 5/17589/49504/587072/7223424/93403/13348 544 4/266 4/118لیتر)(هزار نفت کوره تجمعی

نفت کوره تجمعی (میلیون 
 خام) بشکه معادل نفت

00084/000188/000384/001241/003495/004145/0050999/0065943/0094/0 117390/0 126821/0 
- 

جایگزین شده   کل سوخت جمع
  آبگرمکن و حمام خورشیدي

 خام) (میلیون بشکه معادل نفت
0118/00295/00386/00506/00841/00957/01118/0 1321/0 1635/0 1868/0 1963/0 - 

 1385، ماخذ ترازنامه وزارت نیرو سال 1385ال تا پایان س *
 شود.می جویی صرفهدر سال نفت سفید  لیتر 578به ازاي هر آبگرمکن خورشیدي معادل 

 شود.می جویی صرفهدر سال نفت کوره  لیتر 694متر مربع سطح کلکتور حمام خورشیدي معادل    4/3به ازاي هر 
 

بـرداري از   بـا نصـب و بهـره    1391آغاز شده  تـا پایـان سـال    که این فعالیت  یهای سالاز بدین ترتیب 
 هـاي مـایع   سـوخت معـادل  خـام   میلیون بشکه معادل نفت 1963/0هاي خورشیدي، حدود ها و حمامنآبگرمک
  جویی شده است.صرفهو جایگزین به وسیله استفاده از انرژي خورشیدي کوره)  سفید و نفت(نفت

 انرژي باد -
هـزار مگـاوات    15ظرفیت فعلی استفاده از انرژي باد در کشور  ،سنجی باد هاي دقیق پتانسیل با توجه به بررسی

 40برآورد شده است و مطالعات نشان داده که این رقم در فازهاي بعدي با احتساب انرژي بـادي دریـایی تـا    
 هزار مگاوات قابل افزایش است.

سال گذشته به حدود  10ن در طول بیش از هاي بادي نصب شده در ایرا درحال حاضر ظرفیت نیروگاه
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کنند و همه آنها توسط دولت نصب  میلیون کیلووات ساعت برق تولید می 300رسد که ساالنه  مگاوات می 100
 2000هـاي انـرژي نـو     احـداث  نیروگـاه   1404انداز صنعت برق ایران در سـال   چشم دراند.  اندازي شده و راه

درصد ظرفیت  24/1ل دمگاوات معا 1690در این میان هاي بادي  م نیروگاهمگاوات در نظر گرفته شده که سه
درصـد ظرفیـت    6/8رقم در مقایسـه بـا   این شایان ذکر است که هاي کشور برآورد گردیده است.  کل نیروگاه

. البتـه بـا تصـمیماتی کـه در     باشـد  مـی  هاي جهانی رقم بسیار نـاچیزي  هاي بادي از کل ظرفیت نیروگاه نیروگاه
 130معـادل  سـنت  یـورو   10هاي معمول در دنیـا (حـدود    هاي گذشته در مورد خرید برق بادي به قیمت لسا

از نظـر  کـه  هاي بـادي را   ورود بخش خصوصی به ایجاد نیروگاه ،تومان) براي هر کیلووات در کشور گرفته شد
هـاي بـادي بـه     ث نیروگاهمگاوات تقاضاي احدا 12000که  طوريه ب کردنمود تشویق  می پذیر  اقتصادي توجیه
ـ  اما تـا  گردید،مگاوات قرارداد خرید برق منعقد  1000که براي حدود  هاي نو ایران ارائه شد سازمان انرژي ه ب

مشکالت اخذ تسـهیالت مـالی بـوده    حال برق بادي در کشور توسط بخش خصوصی تولید نشده که دالیل آن 
هر کیلووات با توجه به نرخ تورم و نـرخ  در تومان  130ز است. در این رابطه حتی دولت نرخ تضمینی برق را ا

هـا   تامین سرمایه از طریق وام بانک لت مشکالتبه عگذاران  تومان افزایش داد ولی سرمایه 150به  ،تسعیر ارز
مبادلـه  هـاي بـادي کـه بـه مرحلـه       گذاري در احداث نیروگاه تاکنون موفق به امر سرمایه )درصد سرمایه 75(

 اند.  نشده سندبرقرارداد 
و  1391هاي بادي را در سال  به ترتیب مشخصات و میزان تولید نیروگاه 6-34و  6-33جداول شماره 

 دهد. نشان می 1381-91ها را در دورة زمانی  روند عرضۀ برق از این نیروگاه
 1391و  1390هاي بادي کشور در سال  . میزان تولید برق از نیروگاه6-33جدول 

 1390 1391 

 نام نیروگاه
کل ظرفیت 

 (کیلووات) اسمی

تعداد 
 توربین

 تولید ناویژه برق
 ساعت) (گیگاوات

کل ظرفیت 
 (کیلووات) اسمی

 تعداد توربین
 تولید ناویژه برق

 ساعت) (گیگاوات

 801/151 118 65800 150 118 65800  گیالن منجیل
 794/46 43 28380 15/59 43 28380 رضوي خراسانبینالود

 -  - - - - یزسهند تبر
 37/3 3 1980 19/3 3 1980 تبریز عون ابن علی

 0 1 660 58/0 1 660 لوتک زابل
 263/0 1 660 4/0 1 660 باباکوهی شیراز 
 502/0 1 660 2/0 1 660 ماهشهرخوزستان

 0 2 4000 - - - رضوي خواف خراسان
 553/0 1 660 - - - اصفهان

 632/0 1 660 - - - سرعین اردبیل
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 1381-91هاي  هاي بادي طی سال . روند عرضه برق از نیروگاه6-34دول ج
 مشخصات     سال     

1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 

 103460 98140 92930 90290 89830 73990 58810 47580 24880 16850 11400 کل ظرفیت اسمی (کیلو وات)
 171 167 160 156 157 133 110 92 56 43 29 ینتعداد تورب
 92/203 5/213 7/162 6/224 31/196 36/143 31/125 9/70 51/46 62/27 28/30 ساعت) برق(گیگاوات تولیدناویژه

 12/0 13/0 1/0 14/0 12/0 08/0 07/0 04/0 03/0 02/0 02/0 خاممیلیون بشکه معادل نفت
 21 1381-91رشد متوسط 
  سایت توانیربر اساس  1391و  1390وزارت نیرو و در سال  1389طبق ترازنامه انرژي سال  1389عات تولید برق تا سال ماخذ: اطال

 

 هاي بادي جدید در هر سال طـی دورة زمـانی   طور کلی با نصب توربین  دهد که بهجدول فوق نشان می
 1391سـال  در  لیودرصدي روبرو بوده  21عرضه برق بادي با روند رشد متوسط سالیانه افزایشی  ،91-1381

 دهد.  نشان می کاهشدرصد  8/4هاي بادي  نسبت به سال قبل عرضه انرژي الکتریکی به وسیله نیروگاه
بینی ظرفیت کـل   با پیش )استان خراسان رضويترین مولد بادي ایران در خواف ( ضمناً هم اکنون بزرگ

این نیروگاه همچنین ساخت نخستین واحد باشد. در  ل ساخت میمگاواتی در مراح 5/1مگاوات با مولدهاي  100
اکنون برنامه  مگاواتی در نظر گرفته شده که مراحل اجرایی آن شروع شده است. افزون بر آن هم 5/2آزمایشی 

در دست اجرا قـرار گرفتـه   در نقاط مختلف کشور مگاواتی  5/1مگاوات نیروگاه بادي با مولدهاي  500ساخت 
هاي  ها و سازه هاي کوچک بادي و خورشیدي بر روي بام خانه هاي اخیر تعداد زیادي نیروگاه در سال است. ضمناً

توسط وزارت  که دهد که مردم استقبال خوبی از این طرح ها نشان می خصوصی کشور نصب شده است. گزارش
صعودي به خود گرفته زیـرا   هاي کوچک خانگی روند اند. بر این اساس نصب نیروگاه هنشان دادنیرو اعالم شده 

درصد برق مصرفی  40تواند تا  ها می که این نیروگاه طوريه در کاهش سبد هزینه خانوار بسیار موثر بوده است ب
 .ساکنین را که شامل استفاده از روشنایی، یخچال و لوازم صوتی و تصویري است تامین نمایند

 انرژي زمین گرمایی -
ـ      مگاوات برق در منطقه مشـکین  5با ظرفیت  گرمایی نیروگاه زمین نخستین یلوت و اشـهر سـبالن بـه صـورت پ

کـه   1391آزمایشی از محل اعتبار وزارت نیرو در دست ساخت است. آخرین وضـعیت اجرایـی آن در سـال    
 .باشد به شرح جدول زیر می هاي نو ایران اعالم گردیدهتوسط مسئوالن سازمان انرژي

 

 نام پروژه
منطقه 
 (استان)

ل سا
 شروع

سال 
 برداري بهره

درصد پیشرفت کار 
 1391تا پایان سال 

ظرفیت 
 طرح

قابلیت تولید ساالنه انرژي 
 (کیلووات ساعت)

نوع اتصال به 
 شبکه

هاي اکتشافی،  انجام حفاري
 تولیدي و تزریقی

 *5 %59 1394 1384 اردبیل
MWe 

 متصل به شبکه 37000000

باشدکه براساس مجوز و موافقت  مگاوات الکتریکی می 50حلقه چاه) ظرفیت برآورد شده توسط مشاور معادل  11هاي انجام شده تاکنون ( *براساس حفاري
 مگاوات قابلیت افزایش خواهد داشت. 50شهر احداث خواهد شد و البته تا  در سایت مشکین مگاوات نیروگاه به صورت پایلوت 5شرکت توانیر فعالً 
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ه به مخـزن  حفر هفت حلق ،حلقه چاه اکتشافی 11 ق تاکنون از مجموعفوبدین ترتیب با توجه به مطالب 
بـر  هاي ژئوترمال به بخش خصوصی آغـاز گردیـده اسـت.     گرمایی انجام شده و واگذاري حفاري بقیه چاه زمین

مگاوات  50 ،مشاورظرفیت برآورد شده تولید برق توسط  ،حلقه چاه 11هاي انجام شده تاکنون در  اساس حفاري
مگاوات نیروگاه به صورت پایلوت در سایت  5 و موافقت شرکت توانیر فعالًباشد که بر طبق مجوز  کی مییالکتر

مگاوات قابلیت افزایش خواهد داشت. بر اساس این گزارش در شرایط  50احداث خواهد شد که تا شهر  مشکین
هاي  ارد لذا براي واگذاري این چاهگرمایی از هفت حلقه چاه حفر شده وجود د زمینزمینه براي تولید برق  ،فعلی

قرار است پس از ساخت نخستین نیروگـاه  گذاران بخش خصوصی اعالم آمادگی شده است.  به سرمایهاکتشافی 
ها توسط بخش خصوصی احداث گردند. شایان ذکر است که در مجموع امکان  الذکر، سایر نیروگاه آزمایشی فوق

شـهر از محـل انـرژي     پذیر و پـاك در منطقـه مشـکین    برق تجدید مگاوات 250اندازي  طراحی و ساخت و راه
 گرمایی وجود دارد. زمین

شود در  گرمایی یاد می هاي زمین افزون بر مطالب فوق تعدادي پمپ حرارتی که از آنها به عنوان نیروگاه
سـازمان  نقاط مختلف کشور نصب و مورد استفاده قرار گرفته که ظرفیت و محل نصب آنها بر اساس گـزارش  

 باشد: هاي نو ایران به شرح زیر می انرژي

 گرمایی نصب شده در کشور هاي زمین نیروگاه. 6-35جدول 
 نام شرکت مجري مکان نوع شده به کیلووات نصب ظرفیت

 (سانا) هاي نو ایران سازمان انرژي رشت پمپ حرارتی 5
 پمپ حرارتی 5

 طالقان

 (سانا) هاي نو ایران سازمان انرژي

 مپ حرارتیپ 5/3

 پمپ حرارتی 5/3

 پمپ حرارتی 5/3

 پمپ حرارتی 5

 (سانا) هاي نو ایران سازمان انرژي بندرعباس پمپ حرارتی 5

 (سانا) هاي نو ایران سازمان انرژي اهواز پمپ حرارتی 4

 شرکت گاز استان قم قم پمپ حرارتی 30
 جمع کل ظرفیت به کیلووات 5/64

 تودهزیست -
تـوده شـامل کلیـه مـوادي      آید. زیست یکی از منابع تولید انرژي است که از مواد زیستی بدست می توده زیست

هاي تولید شده از این موجـودات را   آید و ضایعات و زباله ات زنده به دست میموجوداز شود که در طبیعت  می
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هاي شهري، زایـدات صـنایع    زباله گیردکه از آن جمله زایدات کشاورزي و جنگلی، فضوالت دامی، نیز در بر می
  توده دانست. ترین منابع زیست توان از عمده هاي شهري را می غذایی و فاضالب

 هاي زیستی سوخت 
از محصـوالت و   کهزاي مهمـی هسـتند   انـرژي  هـاي  فرآورده الکل، بیودیزل و بیوفیول نظیر هاي زیستی  سوخت
 .شوند تولید میکشاورزي  ضایعات
و یـا در   ههاي مختلف انجـام شـد   در ایران اقداماتی براي تولید سوخت زیستی توسط سازمانهاي اخیر  در سال

 موارد زیر اشاره نمود:توان به  دست اجرا است که از آن جمله می
هاي فسیلی با  نول زیستی براي جایگزینی سوختاطرح تولید ات ،هاي استان کرمانشاه توجه به پتانسیلبا  -

هزار لیتر در کرمانشـاه   200تا  100ایعات کشاورزي با ظرفیت روزانه از ض ،مشارکت بخش خصوصی
اسـت کـه    MTBEدر دست احداث قرار گرفته است. اتانول زیستی بهترین جایگزین براي ماده افزودنی 

 شود. در حال حاضر جهت بهبود عدد اکتان بنزین تولیدي کشور مصرف می

تتـاح شـد. در ایـن    اف 1391فهان در اواخـر سـال   ستان اصبیودیزل (سوخت سبز) در اسوخت کارخانه  -
گردد که استفاده از آن کاهش آلودگی  تولید می 5و  4گاز گیاهی بر اساس استاندارد  یورو  کارخانه نفت

، منواکسید کربن و ذرات معلق و اکسیدهاي )HCهوا را به خصوص در مورد هیدروکربورهاي نسوخته (
هزار تن از این سوخت در مجموعـه بیـودیزل   120ال حاضر ساالنه در حنیتروژن در پی خواهد داشت. 

حـداث مجموعـه دیگـري در قشـم بـا      شود و در مرحله بعدي قرار است این طرح بـا ا  ایران تولید می
گاز است به دلیل استفاده از منابع  هزار تن ادامه یابد. این سوخت که جایگزینی براي نفت 800ظرفیت 

 عنوان سوخت سبز را به خود اختصاص داده است. ،در تولید آن هاي پسماند گیاهی و روغن

هاي زیستی پژوهشکده بیوتکنولوژي کشاورزي موفـق بـه سـاخت راکتـور      محققان تیم تحقیقاتی سوخت -
شدند کـه افـزایش آن بـه     )درصد 5سوخت دیزل + پیشرفته تولید بیودیزل و تولید افزودنی ترکیبی (

تغییـري در عملکـرد موتـور،    گونه  انواع موتورهاي دیزلی بدون هیچ درصد در 5عنوان افزودنی در حد 
، اکســید کــربن، دي اکســید کــربن احتــراق ماننــد منــوهــاي  روانکــاري، بهســوزي و کــاهش آالینــده

 هیدروکربورهاي نسوخته و اکسیدهاي نیتروژن و کاهش مصرف سوخت را به دنبال خواهد داشت. 

تصادي پارس، کاشت انبـوه گیـاه   و جذب سرمایه منطقه ویژه اقبر طبق اظهارات مدیر توسعه اقتصادي  -
زدایی و تولید سوخت بیودیزل در این منطقه بـا همکـاري    روفا در هزار هکتار زمین به منظور بیابانتجاو

 گذار داخلی در دست اجرا قرار خواهد گرفت. فارس و یک سرمایه دانشگاه خلیج

 ءدرصد ارتقا 24درصد به  17گاز از  رسید سهم نفتدر سبد سوخت کشور که چندي پیش به تصویب  -
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 اي برنامـه گسـترده   ،با توجه به افزایش سهم خودروهاي دیزلی در ناوگان حمل و نقل کشـور یافت. لذا 
 سازي مصرف سوخت کشور) شرکت بهینههاي کشاورزي و نفت ( توسط کارگروه تخصصی در وزارتخانه

اتانول و  توان به تولید بیو نظر گرفته شده که از آن جمله می براي تهیه سوخت این دسته از خودروها در
در بنزین امتزاج دیزل از پسماندهاي صنایع کشاورزي و صنایع غذایی اشاره کرد که قرار است براي  بیو

الذکر این طـرح   در این ارتباط کارگروه تخصصی فوقگاز تولیدي کشور مورد استفاده قرار گیرند.  و نفت
 .ی خواهند کردرا سازمانده

د واز اقدامات گسترده دیگري که در مورد استفاده از سوخت زیستی در کشور به عمل آمـده تولیـد کـ   
تـوان بـه مـوارد     شهرهاي کشور است که از آن جمله می نها در برخی از کال (کمپوست) و برق از زباله

 30ار تن در روز اسـت کـه   هز 50ذکر است که میزان کل زباله تولیدي کشور زیر اشاره نمود. شایان 
شهري یکی از منابع تولیدکننده انرژي هستند که در کنـار  ی است. پسماندهاي لهاي آ هزار تن آن زباله

شـود ضـمن آن کـه از     تولید برق استفاده میدر جهت تولید بیوگاز و در نهایت  ،گستره وسیعی از مواد
 گردد. میکود آلی با کیفیت خوب نیز تهیه  ،هاي باقیمانده تفاله

را نصب و مورد اسـتفاده   توده هایی که تاکنون نیروگاه زیست ظرفیت و محل نصب به همراه نام سازمان
 باشد. می 6-36جدول شرح هاي نو ایران به  اند بر اساس گزارش سازمان انرژي قرار داده

 1391هاي زیست توده نصب شده و در حال نصب در کشور تا پایان سال  . نیروگاه6-36جدول 
ظرفیت نصب 
 نام شرکت مجري مکان وع نیروگاهن شده به مگاوات

 آب و فاضالب تهران تهران بیوگاز از لجن فاضالب 5
 سازمان تنظیف و بازیافت مواد شهرداري شیراز/نیرو سابین آریا شیراز بیوگاز زباله سوز 2/1
 مشهدشهرداري -سازمان بازیافت و تبدیل مواد مشهد بیوگاز زباله سوز 6/0

 )اندازي آزمایشی شهرداري (درحال نصب و راه اصفهان-تهران سوز بیوگاز زباله-دایجستر 12
 جمع کل ظرفیت به مگاوات 8/18

 
کند. درحال حاضر اصفهان داراي چهار خط  هاي خود را دفن نمی شهري است که زباله تنها کالن اصفهان -

کنند. بطور میانگین  ه در دو نوبت کاري فعالیت میباشد ک تن می 1100پردازش زباله با ظرفیت روزانه 
تن این پسـماند تبـدیل بـه کـود      700شود که حدود  تن زباله تولید می 1000در شهر اصفهان روزانه 

تن پسماند خروجی کارخانه کمپوست کـه بیشـتر مـواد پلیمـري،      250شود. روزانه  کمپوست (آلی) می
شـوند. پسـماند    سوز براي تامین سوخت ذخیره می تگاه زبالهکاغذ و پوشاك هستند براي استفاده در دس
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 شود.  ی دارد براي تولید انرژي استفاده مییخروجی کارخانه کمپوست که ارزش حرارتی باال
 1391در سـال   ،تصـفیه آب  بمتـر مکعـ   1400با گنجایش  کهریزكکارخانه تصفیه شیرابه زباله در  -

ه صورت شیمیایی و هوازي و غیرهـوازي بـه آب تصـفیه شـده     اندازي شد. در این کارخانه شیرابه ب راه
مجتمع آرادکوه کهریزك مورد استفاده قرار  يهکتار 1100شود که براي آبیاري فضاي سبز  تبدیل می

فضاي سـبز بکـار    در براي استفاده گردد که ها کود کمپوست تهیه می گیرد. از باقیمانده تفاله شیرابه می
 ،فت هزار تن زباله تولیدي شهر تهران که بخـش عمـده آن زبالـه تـر اسـت     رود. بدین ترتیب از ه می

 شود. با کیفیت خوب تولید می "دفع و مدیریت پسماند آرادکوه کهریزك"کمپوست در مجتمع 

 66/0نصب یک نیروگاه زباله سـوز در منطقـه خراسـان رضـوي (مشـهد) بـا ظرفیـت         1388در سال  -
مگـاوات نصـب شـده کـه      2/1وز در منطقه فارس بـا ظرفیـت   مگاوات و همچنین یک نیروگاه زباله س

میلیون کیلووات ساعت برق را بطور متوسط در سال دارا بوده و بـرق تولیـدي را بـه     60قابلیت تولید 
 کنند. شبکه سراسري تزریق می

در جدول  1388-91هاي  توده حرارتی شیراز و مشهد در سال هاي زیست میزان تولید برق در نیروگاه 
 نشان داده شده است. 37-6

 1388-91سالتوده در  حرارتی زیست هاي نیروگاه ناویژة تولید .6-37جدول  
 ارقام: گیگاوات ساعت

 1388 1389 1390 1391 
 977/2 5/2 18/2 459/1 گاه زباله شیراز نیروگاه بیوگاز سوز از دفن
 981/1 1/3 8/3 348/0 گاه زباله مشهد نیروگاه بیوگاز سوز از دفن

 - - - - نیروگاه تهران 
 - - - - نیروگاه اصفهان 

 96/4 55/5 97/5 81/1 جمع
 0029/0 0033/0 0035/0 001/0 خام میلیون بشکه معادل نفت

 توانیرگزارش 
 

 )دایجسـتر افزون بر موارد فوق، کارخانه تولید برق از پسماند خانگی با ساخت بزرگترین سامانه هاضم ( -
ترین منطقـه بـه محـدوده     ه هکتار در شمال شرق تهران در جاده آبعلی نزدیکدر زمینی به مساحت س

تـرین ایسـتگاه انتقـال زبالـه شـهرداري       شهرداري و ایستگاه انتقال حکیمیه که یکی از پرزبالـه  4منطقه 
باشد. این  باشد در دست ساخت است. تکنولوژي بکار رفته در این پروژه بر اساس استاندارد اروپا می می
اسـت.  هـزار متـر مکعبـی     14 مخـزن  20 ،هاي پمپ یک خط پردازش، اتاق کنترل، اتاق انه دارايسام

تـن آن بـه عنـوان     200شود  بینی می تن در یک نوبت کاري است که پیش 300ظرفیت خط پردازش 



 1391ترازنامه هیدروکربوري کشور سال   238

 

کـه بـه عنـوان سـوخت      باشـد کـه  پسماند تر جهت ورود به سیستم هاضم و مابقی آن پسماند خشک 
روز در مخـازن مختلـف    21. پسماندهاي تر پس از خرد شدن بطور متوسط به مـدت  شود استفاده می

سامانه هاضم بواسطه حرارت، رطوبت و فعالیت میکرو ارگانیسم ها فرآوري شـده و در نهایـت بیوگـاز    
شود. توان تولید برق سامانه هاضم  سازي جهت تولید برق در نیروگاه کارخانه مصرف می پس از خالص

مگـاوات در کنـار تولیـد کـود      6بعـدي در نهایـت بـه    مگاوات در روز است که در فـاز   2 اولدر فاز 
کمپوست غنی شده خواهد بود. شایان ذکر است که کارخانه برق در این منطقه بـه صـورت آزمایشـی    

 اندازي شده است.  راه

نیـز در کهریـزك    شهرداري 4یک کارخانه برق با استفاده از سامانه هاضم با تکنولوژي کارخانه منطقه  -
ایـن   در دست ساخت است که با افتتاح این کارخانه فعالیت شهرداري تهـران در بخـش پـردازش در   

 منطقه تکمیل خواهد شد. 

درصد زباله هاي تولیـدي ایـن    28تن زباله معادل  650در مازندران ساخت دو نیروگاه برق با ظرفیت  -
 ت قرار گرفته است.تن در روز است در دست ساخ 2500استان که در حدود 

سـازي مصـرف سـوخت کشـور بـراي اسـتفاده و        طرحی در مدیریت پژوهش و فناوري شرکت بهینـه  -
توده جامـد شـامل ضـایعات جنگلـی، زایـدات چـوبی، خـاك اره و ضـایعات          بکارگیري از منابع زیست
انـرژي  بـه صـورت مسـتقل و یـا ترکیبـی بـا        )، باگاس نیشکر و چقندر قندجکشاورزي (کاه، پوشال برن

خورشیدي براي مناطق روستایی در دست مطالعه و بررسی است. این طرح براي تامین بخشی از انرژي 
کردن جایگزینی مناسب براي اسـتفاده از منـابع    روستایی و بخش کشاورزي با منابع تجدیدپذیر و پیدا

وارد دسـتگاه  باشد. در این طرح ضایعات پس از خشک کردن، خرد شدن  هیدروکربوري نفت و گاز می
گـردد. ارزش حرارتـی    شود و بصورت پلت براي استفاده در سیستم هاي احتراق آماده مـی  ساز می پلت

 فوت مکعب گاز است. 13/75بشکه نفت و یا  2/8توده فشرده معادل  یک تن زیست

 انرژي جزر و مد -
یکی از بهترین منابع  ،باشد و مد که به طور عمده حاصل نیروهاي گرانشی مابین ماه و زمین می رزانرژي ج

شود که تاکنون در کشور مورد استفاده قرار نگرفته ولی نقشه  انرژي تجدیدپذیر در دسترس محسوب می
 هاي نو ایران در دست انجام است. سنجی آن توسط سازمان انرژي پتانسیل

 هاي تجدیدپذیرسایر انرژي -
هاي تجدیدپذیر نظیر پیل سوختی، تولید،  ده از سایر انرژيهایی را براي استفا نو ایران طرح هاي سازمان انرژي
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ی) ارائه داده که  آخرین وضعیت مهاي ذخیره انرژي (باطري وانادیو سازي و عرضه هیدروژن، سیستم مایع
 .هاي سوختی نصب شده در کشور بر طبق گزارش آن سازمان در جدول زیر آمده است مربوط به پیل

کتاب به ه در فوق ذکر شده و آخرین وضعیت فعالیت صورت گرفته سایر مواردي کرابطه با در 
  مراجعه گردد. 1389ترازنامه سال 

 . سیستم هاي پیل سوختی نصب شده در کشور6-38جدول 
 نام شرکت مجري یا مشاور مکان ظرفیت نصب شده
 انرژي هاي  نو ایران (سانا) سازمان طالقان کیلووات متصل به شبکه 25خرید، نصب و راه اندازي پیل سوختی پلیمري 

 سازمان انرژي هاي  نو ایران (سانا) طالقان برق و حرارت chpکیلووات تولید همزمان  5اندازي پیل سوختی پلیمري  راه

 سازمان انرژي هاي  نو ایران (سانا) طالقان کیلووات دما باال 1اندازي پیل سوختی پلیمري  راه

 سازمان انرژي هاي  نو ایران (سانا) طالقان کبلووات دما پایین 2/1اندازي پیل سوختی پلیمري راه

 سازمان انرژي هاي  نو ایران (سانا) طالقان کیلووات 10اندازي پیل سوختی پلیمري  طراحی و ساخت و راه

 انا)سازمان انرژي هاي  نو ایران (س طالقان وات اکسید جامد 100اندازي پیل سوختی پلیمري  طراحی و ساخت و راه

 جمع کل ظرفیت به کیلووات 3/42

 هاي تجدیدپذیر تقاضاهاي بخش خصوصی براي احداث نیروگاه -
قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت که وزارت نیرو را موظف به خرید برق تولیدي منابع  62بر اساس ماده 

د تضمینی برق از هاي اخیر با توجه به قیمت مصوب خری تجدیدپذیر از بخش خصوصی کرده است، در سال
ها توسط بخش خصوصی به عمل آمده که  منابع تجدیدپذیر، استقبال زیادي براي احداث این نوع نیروگاه

 تقاضاهاي آنها توسط وزارت نیرو بررسی و سپس مجوزهایی در این مورد صادر شده است. 
فکیک نوع پذیر بخش خصوصی به ت هاي تجدید خالصه اطالعات کل مجوزهاي مربوط به نیروگاه

 باشد. می 6-39  جدولهاي نو ایران گزارش شده به شرح  رژيننیروگاه که توسط سازمان ا

 هاي بخش خصوصی به تفکیک نوع نیروگاه ها و قراردادهاي نیروگاه نامه . مجوزها، موافقت6-39جدول  
 بادي  ها مراحل پیشرفت نیروگاه

)MW( 
خورشیدي 

)MW( 
توده  زیست

)MW( 
آبی کوچک  برق

)MW( 
 مجموع

 )MW( 
 30 - 6/1 - 4/28 برداري درحال بهره

 17/591 17/0 12 10 569 قرارداد خرید برق مبادله شده
 3/229 - - 3/0 229 داراي پروانه احداث

 6/5373 6/12 5 425 4931 نامه اولیه احداث داراي موافقت
 2854 6/0 4/37 985 1831 سنجی درحال مطالعه امکان
 317/3327 117/31 7/132 295 5/2868 شدهمجوزهاي باطل 

 387/12405 487/44 7/188 3/1715 10454 هاي تشکیل شده تا امروز جمع ظرفیت پرونده
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 هاي تجدیدپذیرانرژياز حاصل عرضه انرژي الکتریکی بندي جمع -
  دهد.می نشان 1381-91ي ها سال را طیتجدیدپذیر هاي انرژيحاصل از برق  ۀمیزان کل عرض 6-40جدول 

 
 1381 -91ي ها سال هاي تجدیدپذیر طیحاصل از انرژيبرق عرضه کل . 6-40جدول 

 خاممیلیون بشکه معادل نفت واحد: 

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 مشخصات

 32/7 09/7 6/5 24/4 79/2 58/10 74/10 47/9 25/6 53/6 73/4 برق آبی 

 000028/000007/0000081/0000031/0000046/0000042/0000044/0000042/0000056/0000044/0000048/0(فتوولتاییک)برق خورشیدي 
 12/0 13/0 1/0 13/0 12/0 08/0 07/0 04/0 03/0 02/0 02/0 برق بادي

 0029/0 003/0 004/0 001/0        توده برق زیست
 09/1 21/0          برق اتمی

 53/8 43/7 7/5 73/5 91/2 66/10 81/10 51/9 28/6 54/6 75/4 جمع
 03/6 سالیانه متوسطرشددرصد

 

تا سـال   1381-91هاي تجدیدپذیر طی دوره دهد که عرضۀ کل انرژي الکتریکی از انرژيجدول فوق نشان می
یجی اسـتفاده از  درصدي روبرو بوده که دالیل آن افـزایش تـدر   54/17 سالیانه رشد متوسط با افزایش 1386

  ، استفاده از برق آبی بـه 1387برق آبی، فتوولتاییک و برق بادي در شبکه بوده است ولی از آنجایی که در سال 
شدت کاهش یافت، عرضۀ انرژي الکتریکی نسبت به سـال   علت خشکسالی و کاهش ذخیرة آب پشت سدها به

رصدي روبرو گردید به طوري که این امر منجر به د 8/72اي با رشد کاهشی طور قابل مالحظه) به1386( قبل
  هـاي  درصد شـد. لـیکن در سـال    -4/0به میزان  1381-87وسط سالیانه در دوره زمانی کاهش شدید رشد مت

علت شرایط جوي مطلوب و تولیـد بیشـتر بـرق از     هاي تجدیدپذیر بهمجدداً عرضه برق از نیروگاه 91-1388
رشد متوسط در نتیجه و  گردیددرصد مواجه  3/14با رشد افزایشی  و اتمی یک یتافتوول ،بادي ،هاي آبینیروگاه

 درصد رساند. 03/6را به  1381-91سالیانه دورة زمانی  

 کل انرژي الکتریکی  ۀعرض
بـرق   ۀي حرارتی، واردات برق و عرضـ ها نیروگاهبرق از  ۀشامل عرض ،کل انرژي الکتریکی ۀعرض 6-41جدول 

 دهد.نشان میرا ي تجدیدپذیر هاحاصل از انرژي
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 1381-91ي ها سال . عرضه کل انرژي الکتریکی طی6-41جدول 
 خامواحد: میلیون بشکه معادل نفت

 
1381138213831384 1385 1386 1387 13881389 1390 1391 

درصد 
تغییرات 

 90به91

رشد 
توسط م

 دوره
هـاي   نیروگاه
 حرارتی

2/78 94/83 1/90 21/95 48/102 28/109 1/123 8/125 28/131 73/133 97/1401/5 6 

 8/14 3/6 3/2 15/2 77/1 2/1 99/0 08/1 49/1 23/1 28/1 88/0 57/0 واردات

 هاي  انرژي
 تجدیدپذیر

75/4 54/6 28/6 51/9 81/10 66/10 06/3 7/5 7/5 43/7 53/8 5/14 6 

 1/6 6/5 94/10579/11403/12113/1277/13275/13831/1438/151 53/8336/916/97 کل عرضه

 
ـ  1381-91کل انرژي الکتریکی طی دوره  ۀدهد که عرضجدول فوق نشان می دلیـل تـامین نیازهـاي    هب

درصد روبـرو بـوده و در    1/6 یسالیانه افزایشبا رشد متوسط  ،اجتماعی به برق -اقتصاديي ها بخشافزون  روز
 ادامه داده است. درصد 6/5 ه میزانیشی را بافزانیز نسبت به سال قبل روند رشد  1391سال 

 هاي برق شبکه انتقال، توزیع و پست 

و از  هاي نیروگاهی به شبکه خطوط با ولتاژهاي مختلف ها از طریق پست نرژي برق پس از تولید در نیروگاها
ها  آنها با نیروگاه باشند و مالکیت ها جزء شبکه انتقال نمی دسته پستیابد. این  به مراکز مصرف انتقال می آنجا
 باشد. کیلوولت می 230و  400ترین سطح ولتاژ خطوط انتقال در کشور  باشد. در حال حاضر متداول می

DCD

 ،هاي بالفصـل نیروگـاهی   شامل پست کیلوولتی 230و  400هاي انتقال به ظرفیت پست 1391در سال 
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 بـه مگاولـت آمپـر و    3543 ،کیلوولتی 63و  66و  132توزیع هاي فوق آمپر و به ظرفیت پست مگاولت 9785
 63و  66و  132کیلومتر مدار و به طول خطـوط فـوق توزیـع     1279 ،کیلوولتی 230و  400طول خطوط انتقال 

ول خطوط فشار متوسط به ط 1391نیز در سال . در بخش توزیع ه استکیلومتر مدار افزوده شد 930 ،کیلوولتی
 ،توزیع(ترانسفورماتورها) ي ها ایستگاهکیلومتر و به ظرفیت  7600و  9000 ترتیب بهضعیف شبکه توزیع نیرو  و

 مگاولت آمپر اضافه گردید. 4127
توقـف سـاخت و    ،توسط وزارت نیرو در شـبکه توزیـع انجـام شـد     1391اقدامات مهمی که در سال  

اي  ریـزي گسـترده   این اساس برنامهباشد. بر  برق در تهران و برخی از کالنشهرها میهاي هوایی  اندازي کابل راه
هاي فشار قوي برق در کالنشهرهاي کشور همچون تهران انجام شده اسـت. بـدین    براي ساخت و توسعه شبکه

ساخت خطوط جدید برق هوایی در هسته مرکزي شهر تهران متوقف شده و قرار اسـت   1391ترتیب در سال 
حال حاضـر نصـب و   اندازي شود. در  طوط جدید برق تهران به صورت زیرزمینی طراحی، ساخت، نصب و راهخ
در  ،هاي برق در مناطق پرتردد شهر و به ویژه در محدوده بازار تهران به زیر زمین اندازي تاسیسات و پست راه

هـاي   شـد. ضـمن آنکـه کابـل     دست اجرا قرار گرفته است. این طرح جدید منجر به کاهش تلفات برق خواهد
باشند. در ساخت و نصب این خطوط از یک فناوري جدید  زیرزمینی داراي شرایط بهینه پدافند غیرعامل نیز می

 گردد. شود که حداقل منجر به کاهش یک درصدي تلفات انتقال برق می خازنی استفاده می
 .دهدنشان می 1391 هاي برق را در سالوضعیت شبکه انتقال، توزیع و پست 6-42جدول 
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 يي انرژها حاملرضه سایر . ع5-6

 سنگزغال -
سـنگ را طـی   وضعیت عرضه زغال 6-43جدول  سنگ.تولید و واردات زغال عبارت است ازسنگ عرضه زغال
 دهد.نشان می 1381-91دوره زمانی 

1381-91سنگ طی دوره . عرضه زغال6-43جدول 
 واحد: هزار تن در سال

وسط دورهرشدمت 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 
 -29/1 957 1066 1045 1212 1630 1672 1567 1588 1254 1170 1087 تولید

 02/3 903 1476 1170 9/605 1/773 982 2/940 3/919 4/1107 8/626 6/668 واردات

 1860 2542 2215 1818 2403 2654 2507 2507 2361 1797 1755 جمع
55/0 

 9/8 16/12 6/10 7/8 5/11 7/12 12 12 3/11 6/8 4/8 خام بشکه معادل نفت میلیون

 منبع: ترازنامه انرژي وزارت نیرو
 

ـ ( 1381-91سنگ طی دوره  زغال ۀعرض ،از جدول فوق مشهود است که چنان سـطح   کـاهش ه علـت  ب
سانده درصد ر 55/0 درصد) را کاهش داده و به   5/3سال قبل ( افزایشی رشد )1391تولید و واردات در سال 

 است.

 هاي سنتی سوخت هیزم و -

. سرانه جنگل در جهان به ازاي هـر  باشد میمیلیون هکتار  2/14ها در کشور  سطح جنگلطبق آخرین برآوردها 
این در حالی است که سرانه جنگل در کشور ایران به ازاي هر نفر دو هزار متر اسـت کـه   ، متر است 7500نفر 

کشور ایران یکی از کشورهاي درحال توسعه با پوشـش  درصد سرانه جهانی جنگل است. بنابراین  26این میزان 
هـاي شـمال واقـع در     میلیون هکتار را جنگـل  9/1باشد. از مقدار کل پوشش جنگلی کشور مقدار  جنگلی کم می

 07/1داري تهیه شـده و   هاي جنگل میلیون هکتار آن طرح 4/1دهند. براي حدود  کرانه دریاي خزر تشکیل می
نحو موثر مـدیریت   هاي بزرگ دولتی به ها به صورت علمی و تخصصی توسط شرکت نگلمیلیون هکتار از این ج

گردنـد. بـراین اسـاس     داري اداره مـی  هاي جنگل ها توسط طرح شوند و بخش دیگر با نظارت سازمان جنگل می
 شوند که نباید از آنها برداشت شود بـه  هاي حفاظتی محسوب می هاي کشور در ردیف جنگل بخش اعظم جنگل

 است.   میلیون هکتار محدود شده 8/1تا  2/1هاي تولیدي کشور به  که مساحت جنگل طوري

هـاي   ها در طی سـال  برداري دولتی از جنگل میزان هیزم و زغالی که با کاربرد روش بهره 6-44جدول 
 دهد.  تولید شده نشان می 91-1388
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 1388-91هاي  چوب در سال . عرضه هیزم و زغال6-44جدول 

 ناستا
1388 1389 1390 1391 

 هیزم
(مترمکعب)

 زغال
(مترمکعب)

 هیزم
(مترمکعب)

 زغال
(مترمکعب)

 هیزم
 (مترمکعب)

 زغال
 (مترمکعب)

 هیزم
 (مترمکعب)

 زغال
 (مترمکعب)

 1482 27361 1035 22569 1359 35257 2190 38342 گیالن
 0 135212 39 114588 300 144940 369 142382 مازندران
 0 87329 0 84447 0 68717 0 97615 گلستان
 1482 249902 1074 221604 1659 248914 2559 278339 جمع کل
ه میلیون بشک

 خام نفت معادل
222/0 004/0 198/0 003/0 352/0 002/0 397/0 002/0 

 ها، مراتع و آبخیزداري کشور ماخذ: وزارت جهاد کشاورزي، سازمان جنگل
 

ازندران و گلسـتان  هاي گیالن، متولید هیزم در استانکل شهود است، میزان م 6-44که از ارقام جدول  چنان
 8-63 ارقام مصرف هیزم در بخش خـانگی کـه در جـدول    دهد و از ان مینش اندکی افزایش 1390نسبت به سال 

گـزارش شـده   ها، مراتـع و آبخیـزداري کشـور     به عنوان مصرف هیزم خانگی توسط سازمان جنگل 1391براي سال 
حاکی از ایـن اسـت    مترمکعب اعالم گردیده 249902در مقایسه با تولید هیزم که میلیون متر مکعب)  9167819(

 است.   به عمل آمدهبراي مصارف خانگی هاي کشور  اي برداشت غیر مجاز از جنگل مالحظه که به میزان قابل
 

 نشـان   1385-91در دوره زمـانی  هـاي سـنتی را    هیزم و سـوخت واقعی  ۀوضعیت عرض 6-45جدول 
 .دهدمی

1385-91هاي  چوب کل کشور در سال . عرضه واقعی هیزم و زغال6-45جدول 
 سال

 هیزم
 (مترمکعب)

 زغال
 (مترمکعب)

 فضوالت دامی
 (هزار تن)

 بوته و خار
 (هزار تن)

 جمع
 خام) (میلیون بشکه معادل نفت

1385 - - - - 8/11 

1386 - - - - 6/5 

1387 10521621 5/1241 01/2 7/944 #96/10  
1388 5000000 0 36/86 209/499 58/5 

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

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

1391 9167819 5/283 58/884 23/948 3/12 
 اصالح گردیده است.   1386براساس ارقام ترازنامه انرژي وزارت نیرو در سال  1386و  1385اي ه چوب در سالعرضه واقعی هیزم و زغال  -
 باشد.چوب میآن مربوط به مصرف خانگی هیزم و زغالمیلیون  4/8، خاممیلیون بشکه معادل نفت 96/10از #
 جایگزینی سوخت طرحمصرف قبل از اجراي  *

 هاي مرتبط گزینی سوخت توسط ارگانجای طرحپس از اجراي  1389مصرف در سال  **
 ها، مراتع و آبخیزداري کشور ماخذ: وزارت جهاد کشاورزي، سازمان جنگل
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هـاي   جایگزینی سوخت سنتی توسط ارگان طرحاجراي رغم  علی ،شود در جدول فوق مشاهده می نکهاچن
میلیـون   3/12بـه میـزان   ته همانند سال گذشـ هاي سنتی  استفاده از سوختمیزان  ،هاي نفتی مرتبط با فرآورده
 دهد. اعالم شده که مصرف بسیار باالیی را در بخش خانگی نشان می خام  بشکه معادل نفت

 

 هاي انرژي بندي عرضۀ کل حامل . جمع6-6
هـاي  هاي نفتی، گاز، مایعات و میعانات گازي، انرژيخام، فرآوردههاي انرژي شامل عرضۀ نفت عرضۀ کل حامل

 نشان داده شده است. 6-46هاي سنتی در جدول  سنگ و سوختتجدیدپذیر و زغال
 

 1381-91هاي  هاي انرژي طی سال . کل عرضه حامل6-46جدول 
 خام واحد: میلیون بشکه معادل نفت

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 13821383 1381 عرضه
48/413 47/810 97/819 800 863 909 882 867 886 892 748 خامنفت
 هايفرآورده

 زاي نفتی انرژي
43/53882/54403/56166/57003/59723/58262/609607 7/594 4/603 6/595 

 68/15 53/16 69/15 03/16 32/16 09/16 39/15 70/15 34/1520/16 28/14 خوراك پتروشیمی

 61/8 42/8 66/9 11/9 67/7 44/7 82/7 36/6 96/5 49/6 94/5 سوخت هوایی

هاي آوردهفر
 زاي نفتی غیرانرژي

78/28 97/3164/34 01/38 79/42 97/43 91/35 41/50 14/45 14/47 95/47 

تجدیدپذیر جایگزین 
 هاي نفتی فرآورده

0118/00295/00386/00506/00841/00957/01118/01321/01635/0 1868/0 1963/0

6/1139 8/1150 80/62971/71958/81069/82225/88814/9383/10169/10901/1146 گاز سبک
و میعانات  مایعات

 گازي
78/53 56/6820/84 08/96 83/11660/11210/11964/12861/141 46/141 82/151

تفاضل واردات و 
 صادرات برق

1/0 34/0 2/0 - - - - - - - - 

 53/8 43/7 70/5 73/5 91/2 66/10 81/10 51/9 28/6 54/6 75/4 برق تجدیدپذیر

 9/8 16/12 60/10 7/8 5/11 7/12 12 12 3/11 6/8 4/8 سنگزغال

 30/12 30/12 58/5 58/5 96/10 6/5 8/11 8/11 5/1 8/1 07/2 سوخت سنتی

73/2402 65/20349/229503/241857/244942/258418/263814/269321/272293/27943/2810 عرضه کل
نسبت  درصد تغییرات
 به سال قبل

24/3 84/1232/5 3/1 51/5 08/2 08/2 08/1 67/2 55/0 74/14-

 138165/1-91رشدمتوسط
 

با رشد متوسـط   1381-91هاي  هاي انرژي طی سال دهد، عرضه کل حاملچنانکه جدول فوق نشان می
 دهد.نشان می کاهشدرصد 74/14نسبت به سال قبل نیز  1391درصد روند افزایشی داشته و در سال  65/1
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 وضعیت جهانی .7-6
 انرژي اولیه  (مصرف) ۀعرض -

 نشان داده شده است. 6-47، در مناطق مختلف جهان درجدول 2012انرژي اولیه در سال  ۀعرض
 2012انرژي اولیه در مناطق مختلف جهان در سال  عرضه. 6-47جدول  

 خام واحد: میلیون تن معادل نفت
 جمع کل تجدیدپذیرها آبی ق بر اي هسته  انرژي سنگ زغالگازطبیعی نفت منطقه

 4/2725 57 3/156 9/206 5/468 820 8/1016 آمریکاي شمالی

 3/665 6/15 7/165 5 2/28 6/148 2/302 آمریکاي مرکزي و جنوبی
 5/2928 1/99 8/190 9/266 9/516 975 8/879 اروپا و اوراسیا

 9/761 1/0 1/5 ٣/٠ 9/9 6/370 8/375 خاورمیانه
 3/403 4/1 1/24 2/3 5/97 5/110 5/166 آفریقا

 2/4992 1/64 289 1/78 1/2609 5/562 4/1389 حوزه اقیانوس آرام

6/12476 1/8314/237 4/560 5/41301/29871/3730 جمع کل
 100 9/1 66/6 49/4 90/29 94/23 11/33 )2012(درصد) ( سهم هر حامل

 100 68/1 50/6 91/4 68/29 84/23 39/33 )2011(درصد) ( سهم هر حامل

 2/234 037/0 9/2 ٣/٠ 9/0 5/140 6/89 )2012(خام) نفت معادل تن (میلیون ایران

 100 02/0 23/1 14/0 38/0 99/59 25/38 ) 2012سهم ایران (
 100 02/0 99/0 01/0 39/0 86/60 73/37 )2011سهم ایران (

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2013 

از آن دارد کـه در   نشـان )، 6-47در جـدول  ( )BP( گزارش جهانییب مصرف انرژي اولیه بر طبق ترک
به عنوان انرژي اصلی مصرفی در جهـان   ، همچنانانرژي عرضهدرصد از کل  11/33 نفت با سهم ،2012سال 

ي بعـدي قـرار   هارصد در ردهد 94/23و  90/29حدود سهم طبیعی به ترتیب با  سنگ و گاز در رده اول و زغال
بـه  هـاي انـرژي    حامـل  عرضۀ انـرژي اولیـه  ، 2011در مقایسه با سال  2012در سال   طبق آمار مذکور،د. ندار

دورة  کـه دهـد   این موضوع نشان می یافته است. افزایشهانی ترکیب انرژي اولیه ج دراي  و هسته نفتاستثناي 
اعتقاد براین است که تقاضاي جهانی نفـت   ساسبراین ا، به تدریج در حال کاهش است رشد تقاضاي نفتروند 

رشد درصد  45/5سنگ( هایی همچون زغال سوخت و شود بیشتر در صنعت حمل و نقل و پتروشیمی متمرکز می
 در کشـور  ،BP آمارجزئیات  درد. نگیر می ترکیب عرضۀ انرژي اولیهجاي نفت را در و گاز نسبت به سال قبل) 

 انـرژي  عرضـه درصد ترکیـب   25/38ت با درصد و پس از آن نف 99/59 حدود ایران گاز با جمهوري اسالمی 
سهم نسبت به سال قبل  2012در سال که این موضوع با توجه به اینکه  ندتشکیل داده ا 2012 را در سال اولیه

د مـ هاي گذشته  مغایر با استراتژي جایگزینی نفت با گاز که در سال ،نفت افزایش و سهم گاز کاهش یافته است
توان به کمبود گـاز   انرژي اولیه را در کشور می البته این افزایش سهم نفت در ترکیب عرضۀ  باشد. می نظر بوده،
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ضـمناً  هاي تولید گاز بوجود آمـده نسـبت داد.    طرح  در اثر عدم افزایش تولید گاز که به علت روند کند توسعۀ
از  تـر  مطلوب استفادهبه  توان می رابه سال قبل  نسبت 2012در سال در این آمار کشور سهم برق آبی  افزایش

شایان ذکر اسـت   که با روند آمار تولید برق آبی کشور نیز مطابقت دارد. نسبت دادتاسیسات این حامل انرژي 
گیري نسبت به سال گذشته افزایش  اي در ترکیب عرضۀ انرژي اولیه نیز که به طور چشم که سهم انرژي هسته

 نباید از نظر دور داشت. ه از نیروگاه اتمی بوشهر نشأت گرفتهو از استفاد داشته
جهـانی  انرژي اولیه و مصرف نهایی انـرژي   ۀوضعیت عرض EIA از گزارش آماري ،عالوه بر جدول فوق

انتخـاب شـده تـا     2009-2010جهان در دوره زمانی  مناطقبرخی از و همچنین  2000-2010در دوره زمانی 
ضعیت انرژي کشور ایران را بتوان با کشورهاي توسعه یافته و یـا در حـال توسـعه در    بدین وسیله تصویري از و

 جهان مقایسه نمود.
و  2000-2010دوره زمانی در جهانی انرژي اولیه و مصرف نهایی انرژي  ۀوضعیت عرض 6-48جدول 

 دهد.ینشان مرا  2010و  2009ي ها سال درو ایران جهان مناطق و کشورهاي برخی از همچنین در 
 

 . عرضه انرژي اولیه و مصرف انرژي نهایی در برخی از کشورهاي جهان     6-48جدول 
 میلیون تن معادل نفت واحد:

 منطقه
 مصرف انرژي نهایی عرضه انرژي اولیه

 رشد 2010 2009 رشد 2010 2009
 OECD 70/5229 87/5405 37/3 70/3568 11/3691 43/3کشورهاي 

 Non-OECD 39/6573 92/6956 83/5 43/4415 14/4631 89/4کشورهاي 

 60/6 76/445 15/418 44/8 52/701 92/646 فدراسیون روسیه

 45/0 37/503 13/501 72/0 84/681 95/676 آفریقا

 84/7 92/432 43/401 51/7 67/582 99/541 آمریکاي التین

 82/4 91/1064 97/1015 34/4 13/1524 79/1460 آسیا

 49/6 77/713 30/670 25/8 50/1131 24/1045 و اوراسیا Non-OECDی کشورهاي اروپای

 56/2 64/395 77/385 71/3 85/605 15/584 خاورمیانه

 -71/1 18/157 91/159 -12/2 37/208 89/212 ایران 
 83/5 36/105 56/99 25/7 30/169 85/157 عربستان

 60/6 38/354 43/332 60/6 37/354 43/332 **سایر

 33/4 63/8676 56/8316 79/4 16/12717 52/12135 2009-10جهان 
 05/2 53/7080-63/8676 33/2 08/10096-16/12717 2000-2010رشد متوسط جهان در دوره 

 35/5 55/718-47/1210 87/5 26/995-79/1759 # 1379-89ایران 
Source: Energy Balances of NON-OECD countries (2012 Edition) 

 استفاده شده است. 1388  محاسبه رشدهاي انرژي در ایران از تراز هیدروکربوري سالبراي  #
   باشد. هواپیماها میها و  مربوط به سوخت کشتی **
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انرژي اولیه و مصرف نهـایی   نظر رشد عرضۀاز  OECDکشورهاي  ،مشهود است 6-48از جدول  که چنان
دهـد کـه رشـدهاي     . ضمناً جدول فـوق نشـان مـی   اند هداشت مثبترشد نسبت به سال قبل  2010سال در انرژي 
(کـه مربـوط بـه کشـورهاي      و اوراسـیا  Non-OECDانرژي اولیه و مصرف انرژي نهایی کشورهاي اروپـایی   عرضۀ
 تر است.در جهان بسیار باال  Non-OECD رشدهاي کشورهاي از ،باشد) اتحاد جماهیر شوروي سابق می ياقمار

 2010ل انرژي اولیه و مصرف انرژي نهایی کشورهاي خاورمیانه در سا ضۀرشد عر ،جهانیدر این آمار 
 33/4و  79/4 ترتیب (به جهانی هايبوده که نسبت به رشد درصد 56/2و  71/3 به ترتیبنسبت به سال قبل 

بـه ترتیـب از   کشـورهایی اسـت کـه     ءجـز در این آمار جهـانی  ایران  . کشورتري است در سطح پائین) درصد
توان آنرا به اعمـال   است که میدرصد برخوردار بوده  -71/1و  -12/2و مصرف نهایی ه انرژي عرضرشدهاي 
جهـانی و کـاهش    هـا  ها و تحریم ها و اعمال محدودیت بندي بنزین موتور و اجراي قانون هدفمندي یارانه سهمیه

 رشد اقتصادي نسبت داد.
نشان  2000-2010ان در دوره زمانی جهانرژي اولیه و مصرف نهایی انرژي  ۀضمناً روند رشد عرض

مقایسه با در درصد)  05/2مصرف نهایی انرژي (رشد درصد) و  33/2عرضه انرژي اولیه (رشد دهد که می
 که طوري هب داشتههمسویی ضمن داشتن اختالف فاحش،  )1379-89ي ها سال(مشابه در کشور هاي  سالآمار 

درصد)  35/5( مصرف نهایی انرژيدرصد) با رشد  87/5( ولیهعرضه انرژي ارشد روند زمانی مذکور طی دوره 
 روند رشدهاي مذکور جهانی هماهنگ است. با

انرژي  ۀعرض ،در کشور گذشتهي ها سال شود که درطورکلی از تفسیر مطالب فوق چنین نتیجه می هب
نرژي با واردات و یا کاهش تراز ا که موازنۀ طوري  هطور طبیعی از مصرف نهایی انرژي تبعیت نموده ب  هاولیه ب

از طریق انرژي اولیه  ۀعرض افزایش 1389در سال  .است گاز تنظیم شده و صادرات مواد هیدروکربوري نفت
به این  مصرف نهایی محقق شده و کاهش واردات و استفاده از تولیدات منابع داخلی نظیر تولیدات پتروشیمی

درصد) برخالف  52/0( مصرف نهاییرشد انرژي اولیه با  رضۀعرشد اختالف  ي که طور به ،تأمین شدهترتیب 
 باشد. کشور می در تناسب تراز انرژي تقریباًکه نمایانگر هاي گذشته کاهش یافته  دوره

 

 هاي تجدیدپذیر انرژي
اند از:کـاهش سـرعت    کنند که عبارت هاي انرژي نو پاسخ به سه دغدغه اصلی را دنبال می به طور کلی سیاست

کـردن منـابع    امنیت انرژي از طریـق متنـوع   هاي، کمک ب گازهاي گلخانه انتشارزمین از طریق کاهش گرمایش 
پذیر و بـه عنـوان اثـر     پذیري منابع فسیلی از طریق کاهش مصرف منابع پایان پایان ۀتولید و سوم کاهش دغدغ
هاي تجدیدپذیر  لید انرژيظرفیت عملیاتی و تو 6-5نمودار باشد.  هاي زیست محیطی می فرعی هم بحث آلودگی

 دهد.  نشان می 2011را به تفکیک در جهان تا پایان سال 
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Source: Franze Mauthner, Werner Weiss,"Solar Heat worldwide", 2013 Edition 

 

ترتیب از  به هاي تجدیدپذیر در میان انرژي 2012در پایان سال  ،دهد نمودار فوق نشان می چنانکه
در جهان بیشتر براي تولید برق و از انرژي خورشیدي براي تولید حرارت گرمایی  زمین فتوولتاییک و نرژي باد،ا

 خورشیدي و جزر و مد چندان قابل مالحظه نبوده است.از انرژي برق  تولیدشده است در حالی که استفاده 
گردد  مالحظه می) مقایسه شود، 1390ل چنانچه نمودار فوق با نمودار سال گذشته (ترازنامه هیدروکربوري سا

به ترتیب با رشد و برق خورشیدي  ظرفیت عملیاتی انرژي خورشیدي حرارتی، برق بادي و فتوولتاییککه 
درصدي مواجه بوده است در حالیکه در رشد ظرفیت عملیاتی برق 7/116و  63/51، 24/18، 38/9 گیر چشم

 .جذر و مد تغییر چندانی به وجود نیامده است
برق بادي و فتوولتاییک   تولید انرژي خورشیدي حرارتی،  هاي تجدیدپذیر، در مورد میزان تولید انرژي
درصدي مواجه  69/56و  05/13، 13/10 گیر رشد چشمبا به ترتیب   نیز با روندي مشابه ظرفیت عملیاتی،

 شود. رشد چندانی مشاهده نمیر و مدي، ذد برق خورشیدي و برق جمیزان تولیضمن آنکه در مورد   بوده است،
هاي  دهد که کل هزینه نشان می  (global futures report)2013 جهان آینده در سال بطور کلی گزارش

در این ارتباط  هاي تجدیدپذیر و فسیلی تقریباً یکسان است. سیستم انرژي در برخی سناریوها براي انرژي
درصد از کل  20در حالیکه که دهد  می ) نشانenergy industries council( آخرین گزارش شوراي صنایع انرژي

 2012پذیر تا پایان سال  هاي تجدید . کل ظرفیت عملیاتی و تولید انرژي6-5نمودار 
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بخش  ، اماکاهش یافته بود 2012میزان پروژه زنجیره عرضه انرژي جهانی جدید در فصل آخر سال 
هاي تجدیدپذیر نسبت به  توسعۀ انرژيبدیت ترتیب درصدي را شاهد بوده است.  9پذیرها رشدي یدتجد

در برخی از نقاط با این وجود  .1تأسیسات بخش برق بسیار خوب بوده است ها نظیر توسعۀ توسعۀ سایر انرژي
برق تجدیدپذیر  اگرچه در آمریکا  باشد مثالً رو می هایی روبه هاي تجدیدپذیر با محدودیت استفاده از انرژيجهان 

ایالت  38حقیقت که این  ؛ ولی باآب و زمین گرمایی در مقادیر باالیی وجود دارد  خورشید،  از منابعی چون باد،
هاي تجدیدپذیر درصد کمی از عرضۀ انرژي آمریکا را به خود اختصاص  انرژي قوانین جامع انرژي دارند، 

، در 2011درصدي در سال  14کند که مصرف انرژي تجدید پذیر پس از افزایش  بینی می پیش EIAدهند و  می
که شبکه فعلی انرژي آمریکا براي کنترل  درصد کاهش خواهد یافت. مشکل اصلی اینست  6/2، 2012سال 

به این ترتیب باشد.  روبه رو می میزان باالي انرژي تجدیدپذیر طراحی نشده است و استفاده از آن با محدودیت
 .2توانند به سرعت خود را با این شرایط وفق دهند برخی ایاالت نمی

 انرژي باد  -

همراه با رشد چشمگیر سالیانه آنها  ،ده در مناطق مختلف جهانهاي بادي نصب شتوان تجمعی توربین  6-49جدول 
 .  دهد مینشان را  2002-2012هاي  سال طی رشد آنهاروند  6-6نمودار و همچنین  2011-2012 هاي در سال

 2011-2012 هاي هاي بادي نصب شده در مناطق مختلف جهان  در سال. توان تجمعی توربین6-49جدول 
 

 منطقه
 (درصد) 2011نسبت به  2012تغییرات  سهم (درصد) ات)توان (مگا و

2011 2012 

 02/27 9/23 67934 53485 آمریکاي شمالی
 41/51 42/1 4035 2665 آمریکاي مرکزي و جنوبی

 71/13 54/38 109553 96345 اروپا و اوراسیا
 77/5 04/0 110 104 خاورمیانه

 66/19 52/0 1491 1246 آفریقا
 57/18 57/35 101114 85281 س آرامحوره اقیانو

 37/40 98/1 5636 4015 سایر کشورها
 87/18 100 284237 239125 دنیا

BP Statistical Review of World Energy June 2013, BTM consult Aps. 

 
 گیـري داشـته   رشد چشـم در جهان  ،هاي اخیر نصب مزارع بادي نیروگاهی در سالگردد  مالحظه می چنانکه

. انـد  برخـوردار بـوده   يدرصـد  87/18در مقایسه با سال قبل از رشـد   مزارع بادي 2012که در سال  طوري به ستا
مگـاوات جایگـاه     75372 با کل توانهاي بادي توربین نصب با چینکشور جزییات آمار جهانی نشان از آن دارد که 

                                                      
1. the future of renewable:economic, policy and social implications, renewable energy world international, march 2013.  
2. renewable energy 2012: a year of transition, fierce energy, December 2012  
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 هاي بعدي را دارا هستند.   مگاوات رتبه 31315و  60208 و آلمان به ترتیب با توان آمریکااول و کشورهاي 
 13124سـال  ایـن  آمریکا در ، 2012در انتهاي سال  )AWEA( آمریکا برطبق گزارش موسسه انرژي باد

گیگاوات ظرفیت بادي نصب شـده   2012،60در پایان سال آمریکا  که به طوري مگاوات ظرفیت بادي نصب کرد
چنـدان اسـتفاده نشـده    در ایـن کشـور   ) deepwater wind( دي دریایینرژي باا ولی تاکنون از پتانسیل داشته است

 3000برنامـۀ احـداث   ،فشار بر کاهش مالیـاتی فـدرال   بادریائی هاي بادي  براي توسعۀ نیروگاه است. براین اساس
تند گذاري در نظر گرفته شده عبار ست. مواردي که براي سرمایهقرار گرفته ا در دست اجرا ها نیروگاهاین مگاوات 

کیلومتري سـاحل   40مگاوات در فاصله  1200تا  900؛نیوجرسی  Rhod Islandدر یمگاوات 6توربین زیمنس  5از: 
 ایـن کشـور  ضمناً  .Long Islandدر نزدیکی نیویورك در مگاوات  700و  2017-2018 هاي سالدر نیوانگلند براي 

شود و قرار  ساله در دریاي نیوجرسی ایجاد می 10 که طی یک پروژه داردگیگاوات باد دریایی  6هایی براي  برنامه
هـایی دریـایی نیـز در     اجرایی شود. سـایر پـروژه   2019آغاز و در سال  2016است ساخت اولین فاز آن در سال 

کیلـومتر مربـع از سـواحل ویرجینیـا،      1123ریزي هستند. از آن جمله آمریکا به تازگی اعالم کرده  مراحل برنامه
 .1کند مگاوات براي انرژي بادي دریائی واگذار می 4000را با پتانسیل  Rhode Islandماساچوست و  

مگاوات گزارش شده که  91هاي بادي ایران  توان مزارع نیروگاه BPشرکت  در آمارقابل ذکر است که 
ه با آمـار  در مقایس ،ضمن آنکه تقریباً مطابقت دارد )مگاوات 1/98( رانهاي نو ای گزارش سازمان انرژيبا آمار 

 باشد. مینیز در منطقه در رابطه با نیروگاه بادي ایران پیشرو بودن نمایانگر  کشورهاي خاورمیانه

 انرژي خورشیدي -
 هـاي      توان تجمعی فتوولتاییک نصب شده در مناطق مختلـف جهـان در سـال    6-50جدول سیستم فتوولتاییک: 

 دهد. نشان می 2002-2012هاي  در طی سال را روند نصب این سیستم ،6-6و نمودار  2011- 2012

2011-2012 هاي . توان تجمعی فتوولتاییک نصب شده در مناطق مختلف جهان در سال6-50جدول 

 منطقه
 (درصد) 2011نسبت به  2012تغییرات سهم (درصد) توان (مگا وات)

2011 2012 

 55/79 18/8 80/8190 80/4561 آمریکاي شمالی

 01/32 39/68 64/68466 66/51864 اروپا

 48/74 43/23 34/23457 07/13444 سایر کشورها

 29/43 100 78/100114 54/69870 دنیا
BP Statistical Review of World Energy June 2013 
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 گیر رشد چشم مناطق جهان از  در کلیۀ 2012نصب سیستم فتوولتاییک در سال   گردد، میچنانکه مالحظه 
نشان از آن دارد که کشور آلمان با کل توان  BP. جزییات آمار جهانی دي برخوردار بوده استدرص 29/43

 6914و  16241 مگاوات جایگاه اول و کشورهاي ایتالیا و ژاپن به ترتیب با توان 32643فتوولتاییک نصب شده 
شود که با ادامه  می بینی بدین ترتیب پیش هاي بعدي را در نصب سیستم فتوولتاییک دارا هستند.مگاوات رتبه

هاي فتوولتاییک تولید  درصد از الکتریسیته جهان با سیستم 10حدود  2020تا سال   نرخ رشد فعلی جهانی،
گذاري انرژي امروزي،  ترین مشکل در توسعۀ صنعت فوتوولتائیک اینست که با نرخ بازده سرمایه مهم گردد اما

درصد از الکتریسته جهانی را مصرف خواهد کرد.  9لتاییک حدود )جدید فتووmodulesتولید و نصب واحدهاي (
 2020تا سال  فوتوولتاییک با نرخ فعلی کماکان کاهش یابد،  هاي با این وجود اگر شدت انرژي مصرفی سیستم

صنعت توسعۀ جهانی براي حفظ رشد این صنعت الزم خواهد بود. بنابراین  درصد از الکتریستۀ  2کمتر از 
ادامه کاهش  عمل آمده،به براساس تحقیقات  هاي مالی متمرکز شده است. ک عمدتاً بر کاهش هزینهییفتوولتا
 .1شود هاي سیلیکونی محقق  ا تولید پنلتواند ب هاي انرژي این صنعت می هزینه

  
 برق خورشیدي حرارتی

 دهد.  شان میظرفیت انرژي برق خورشیدي در کشورهاي پیشرو در این امر را در جهان ن ،6-7 نمودار
 

                                                      
1. solar industry finally producing more energy than it consumes, oilprice.com, April 2013.  

  2002-2012هاي  توان تجمعی فتوولتاییک نصب شده طی سال. 6-6نمودار 
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      Source: ; Franze Mauthner, Werner Weiss"Solar Heat worldwide", 2012&2011 Edition.  

 
و  ژاپن ،ترتیب کشورهاي آمریکا، آلمان، استرالیا دهد کشور چین و پس از آن به که نمودار فوق نشان می چنان
اي در توسعۀ برق  باشند و با رشد قابل مالحظه یداراي بیشترین ظرفیت انرژي خورشیدي حرارتی م برزیل

هاي نفت وگاز به سرعت در حال رشد  رسید قیمت آنجائیکه محتمل به نظر می از .خورشیدي فعالیت دارند
بودند ولی   گذاري کرده در کشور آلمان تولیدکنندگان کلکتورها در خطوط تولید بزرگتر سرمایه  باشند،
(انجمن  BDHهاي  بینی آن زمان تاکنون ادامه نیافته است. بر طبق آخرین پیشاز   ،2008هاي سال  موفقیت

 5نصب شده که  2012میلیون متر مربع کلکتور خورشیدي در سال  2/1صنایع گرمایشی آلمان)، در آلمان 
دولت براین اساس است.  2008در سال  آنها  درصد کمتر از دوران اوج نصب 40و  2011درصد کمتر از سال 

مترمربع که حرارت مورد نیاز  1000تا  20کلکتورهاي خورشیدي با سطح  ۀمان موافقت کرد که مقدار یارانآل
 .1درصد افزایش یابد 50کنند به  فرآیندهاي اقتصادي و صنعتی را تأمین می

شـور  کدر هاي خورشیدي در تولید برق  رغم دارا بودن پتانسیل باال براي کاربرد سیستم علی قابل ذکر است که
اقدام به احداث یک نیروگاه  تنها  تاکنونو از این انرژي استفاده موثري به عمل نیامده  ،جمهوري اسالمی ایران 

برداري نرسیده و همچنـین   بهرهبه مشکالت تأمین اعتبار تکمیل و  به علتکه  شدهدر شیراز  به صورت پایلوت
 .باشد برداري می ر دست بهرهکه دنیز احداث شده یزد در حرارتی -نیروگاه خورشیديیک 

                                                      
1. new German subsidy may spur development of solar process heat, power-Gen international, march 2013  

 2010-2011 هاي برداري تا پایان سال . کل ظرفیت انرژي خورشیدي حرارتی قابل بهره6-7نمودار 
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 گرماییانرژي زمین -   

جهـان را در  در گرمـایی نصـب شـده    تجمعـی زمـین    ترتیـب وضـعیت تـوان    بـه  6-8و نمـودار   6-51جدول 
 دهد.  نشان می 2001-2011و دوره زمانی  2011-2012هاي سال

 2011-2012 هاي ر سالگرمایی در مناطق مختلف جهان  دي زمینها نیروگاه. توان تجمعی 6-51جدول 
 (درصد) 2011نسبت به  2012تغییرات  سهم (درصد) توان (مگا وات) منطقه

2011 2012 
 64/4 58/29 3386 3236 آمریکا
 05/0 19/17 1968 1967فیلیپین
 75/10 70/11 1339 1209 اندونزي
 -46/8 09/7 6/811 6/886 مکزیک
 0 54/7 863 863 ایتالیا

 0 72/6 3/769 3/769 نیوزیلند
 78/3 17/20 8/2308 7/2224 سایر کشورها

 60/2 100 7/11445 6/11155 دنیا
BP Statistical Review of World Energy June 2013, BTM consult Aps.  
 

  
 

کل ظرفیت جهـانی نصـب شـده     BPگردد طبق آمار  طور که در جدول و نمودار فوق مالحظه می همان
درصد  6/2، 2011مگاوات است که نسبت به سال  7/11445برابر با  2012ایی تا پایان سال رژي زمین گرمان

  2002-2012هاي  گرمایی در طی سالهاي زمینتوان تجمعی نیروگاه. 6-8نمودار 
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 3386 گرمـایی نصـب شـده    دهد که کشور آمریکا با کل تـوان زمـین   رشد داشته است. جزییات آمار نشان می
هاي بعـدي را  مگاوات رتبه 1339و  1968ترتیب با توان  مگاوات جایگاه اول و کشورهاي فیلیپین و اندونزي به

مگـاوات در   160با  نیکاراگوئهقابل ذکر است که کشور گرمایی دارا هستند. نیروگاه زمینو استفاده از در نصب 
گرمـایی،   هـاي زمـین   اسـتفاده از نیروگـاه  در  يدرصـد  29/82نسبت به سال قبل با رشد بـیش از   2012سال 

ذکر است که در کشور ایـران   شایان اص داده است.بیشترین رشد استفاده از این حامل انرژي را به خود اختص
مگـاوات در   250 نهـائی  شهر استان اردبیل به ظرفیـت  نیروگاهی در مشکیناحداث  ،براي استفاده از این انرژي

مگـاوات بـه صـورت پـایلوت در دسـت احـداث        5برنامه منظور شده که در فاز اول آن نیروگاهی به ظرفیت 
 است. گرمائی آن در دست تکمیل قرار گرفته هاي مخزن زمین ر چاهباشد و در این ارتباط حف می

 و موجی انرژي جزر و مد -
و اخـتالف شـرایط جـوي     مربوط به ماهبه ترتیب هاي کره زمین  در آب و امواج نیروي اساسی مولد جزر و مد
 مناطق مختلف در دریاهاست.

بت به بخش موجی بیشتر به سمت هاي دریایی، بخش جزر و مدي نس ترین تکنولوژي از بین اصلی
از طرفی  ،مشابه است  هاي مختلف تقریباً تجاري شدن رفته است زیرا تکنولوژي جزر و مدي در بین شرکت

گذاري و همچنین کاهش  ها براي پیشنهادهاي سرمایه افزایش استانداردسازي به کاهش ریسک این تکنولوژي
کنولوژي انرژي موجی کامالً متفاوت بوده و این وضعیت به ها انجامیده است. این درحالی است که ت هزینه

شروع شد و تاکنون تعداد زیادي   1968انجامد. تولید برق در امواج دریا در سال  گذاران می نگرانی سرمایه
عنوان ایده صنعتی داشته  45از این تعداد  که ) در این زمینه به ثبت رسیده استPatentالمللی( اختراع  بین

، "بک  "فالمیس، ،"و، دبلیو، سی"هایی  با نامر حال حاضر پنج پروژه صنعتی در تولید برق از امواج دریا است. د
ژاپن، دانمارك و هلند  آلمان،  انگلستان،   در کشورهائی چون آمریکا، "فشار اسمزي"و  "مدل جزر و مدي"و 

هاي جزر و مدي و موجی  نیروگاه تولید برقمحل و ظرفیت و  ،باشد. نام برداري می اجرائی شده و در دست بهره
در بخش  1389-90هاي  هاي هیدروکربوري سال در ترازنامه به تفصیلموجود در دست ساخت در جهان 
 جهانی عرضه انرژي ارائه شده است.

نسـبت بـه سـایر کشـورها فعالیـت      همچنان جزیره بریتانیا ، طور که آمارهاي سال قبل نشان داده همان
درصـد از کـل منـابع     50هاي موجی و جزر و مدي دارا بوده به طوریکـه   یري را در مورد نیروگاهگ بسیار چشم

 باشد. را دارا میجهان درصد از منابع جزر و مدي  25انرژي موجی اروپا و 
 9نیروگاه با ظرفیت  Renewable UK ،(12هاي تجدیدپذیر انگلستان ( طبق گزارش موسسه انرژي

هاي مشابه جهانی برق تولید  هاي انگلیس قرار دارند و بیشتر از تمامی نیروگاه آب مگاوات در حال حاضر در



  257  انرژي رضهع
 

 

گیگاوات ظرفیت،  8/1قراردادهایی را براي بیش از )  Crown Estate Theانجمن سلطنتی انگلستان (    کنند. می
ها به نام  ژههاي انگلیس صادر کرده است و یک شرکت توسعه دهندة دیگر پرو نقطه از آب 40تقریباً در
MeyGen براي مساحتی که در کانال بین جزیرة آن انجمن ، ازStroma  و دماغۀ شمال شرقی اسکاتلند قرار دارد

کیلومتر مربع از آب با جریان سریع را در اختیار خود گرفته است. هدف این  5/3دریافت کرده و حدود مجوز 
 است.  2020سال مگاواتی تا  398شرکت ساخت نیروگاه کامالً عملیاتی 

ولز و یکی از  يبه تازگی توافقی با شرکت زیمنس براي ساخت اولین نیروگاه جزر و مدنیز دولت ولز 
هاي انگلیس به عنوان پیشرو در بازار جهانی جزر و مدي و موجی منعقد کرده است. این نیروگاه که  ترین بزرگ

 )SeaGen(توربین جریان جزر و مدي 5قرار است از دره ولز شمالی قرار دارد،  Angleseyدر ساحل شمال غربی 
 40تا  20هایی به عمق  در آب Holyheadکیلومتري ساحل و در نزدیکی بندر  1مگاواتی در فضایی در حدود  2

 .نمایدمتري استفاده 
درصـد از   20تواننـد تـا    هـا مـی   ) این تکنولـوژي Renewable UKهاي تجدیدپذیر( به گفتۀ موسسۀ انرژي

که کل منابع  جـزر   زده شدهالکتریستۀ انگلیس را تأمین نماید. براساس مطالعات به عمل آمده تخمین  نیازهاي
درصد از تقاضـاي فعلـی الکتریسـیتۀ  ایـن      12باشد که براي تأمین  گیگاوات می 30تا  25و مدي انگلیس بین 

هاي رود  یگاوات) قرار دارند و دهانهگ 12تا  8بین ( Severnکند. بیشتر این منابع در دهانۀ رود  کشور کفایت می
 Carbon Trustگیگا وات ظرفیت دارند. به گفتۀ گزارش  6تا  5شمال غربی به میزانی مشابه و ساحل شرقی بین 

تراوات سـاعت بـرق در    6/20توان حدود  محل داراي جریان جزر و مد انگلیس می 30، از بین 2011در سال 
 2025تواند تا حـدود سـال    کرده است که انرژي دریایی می بینی پیش The Carbon Trustتولید کرد. این کشور 

 .1کمک شایان ذکري به ترکیب  انرژي انگلیس بکند

 توده زیستانرژي  -
 و هـا  زبالـه انرژي حاصل از در جهان است که شامل  )هاي نو (تجدیدپذیر توده پرکاربردترین منبع انرژي زیست

و پسماندهاي صنعتی (صنایع غدایی، چـوب و  کشاورزي و جنگلی ضایعات  هاي شهري، فضوالت دامی، فاضالب
توان به سه صورت مایع،  طوري که می توده داراي مشخصات انرژي فسیلی است به باشد. انرژي زیست کاغذ) می

 برداري نمود. جامد و گاز از آن بهره
فیـول سـه   ، بیـودیزل و بیو الکـل  ،از منابع زیست توده در جهـان سوخت زیستی از منابع زیست توده: 

ونقـل و   هـاي حمـل   زاي مهمی هستند که با توجه به مصارف رو به گسترش سـوخت در بخـش   فرآورده انرژي
نیروگاهی و همچنین مشکالت زیست محیطی ناشی از آنها بـه عنـوان یکـی از راهکارهـاي اسـتفاده از سـوخت       

                                                      
1. current builds behind tidal energy take-off, renewable energy world, March 2013.  
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 اند. ارگرفتهبرداري قر هاي فسیلی مورد توجه و بهره جایگزین براي سوخت
 دهد. تولید جهانی اتانول را در مناطق مختلف جهان نشان می 6-9و  6-52جدول و نمودار 

      
 . تولید اتانول در مناطق مختلف دنیا6-52جدول 

 واحد: هزار بشکه در روز
 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 منطقه

61/14394/186 شمالی آمریکاي  47/22509/25901/32318/43957/620 49/733 74/891 92/938 

مرکزي و   آمریکاي
 جنوبی

95/22037/25448/25668/28429/32864/41485/497 54/476 91/502 90/415 

 80/72 10/72 31/59 36/47 41/31 34/27 76/14 75/7 70/6 5اروپا

 42/0 22/1 30/1 70/0 65/0 50/0 30/0 24/0 0 0 اورآسیا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 انهیخاورم

 62/0 85/0 45/0 30/0 20/0 30/0 20/0 20/0 20/0 20/0 آفریقا
 80/64 78/58 24/55 45/48 40/38 50/36 26 80/20 10/17 20/8 آسیا و اقیانوسیه

 46/1493 61/1527 34/1326 22/1215 48/924 94/715 03/585 94/510 31/465 96/377 دنیا

 49/16 متوسط درصد رشد 
Source:www.eia.doe.gov (International Statistics) 
  

 

  2002-2011هاي  ید اتانول مناطق مختلف جهان طی سال. تول6-9نمودار 
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عوامل موثر در موفقیت این سوخت عبارتند از مازاد باالي کشاورزي کارخانجات پالپ که اتـانول رابـه   
بـا تولیـد    ي شـمالی که از ارقام جدول فـوق مشـهود اسـت آمریکـا     چنانکنند.  عنوان محصولی جانبی تولید می

هزار بشکه در روز جایگاه اول و کشورهاي آمریکاي مرکـزي و جنـوبی (بـه طـور عمـده برزیـل) بـا         92/938
هزار بشکه در روز و منطقه اروپا (به طور عمده فرانسه و آلمان) آسیا و اقیانوسیه (به طور عمده چین)  90/415
 .1اند هاي بعدي را در تولید اتانول دارا بوده رتبه

درصـد   85تـا   2موتـور از  یا ترکیبـی از اخـتالط آن بـا بنـزین     ) E100( انول خالصدر حال حاضر از ات
)E2/E85( شود. این امر باعث شده کـه تولیـد اتـانول هرسـاله در دنیـا       در برخی از کشورهاي جهان استفاده می

 49/16چشـمگیر  متوسـط  با رشد  ،)2002-2011(افزایش یابد به طوري که تولید این محصول در دوره زمانی 
در آمریکا نیز برنامه استفاده از سوخت زیستی الکل در بنزین موتور با اسـتفاده  دهد.  افزایش نشان می يدرصد

هـاي سـوئدي    ماشین ضمناًهاي اخیر در حال توسعه بوده است.  تدریج در سال ذرت و نیشکر به ازاز تولید الکل 
درصد شامل اتانول و بیوگاز  85تواند تا  کنند که می استفاده می  E85مانند high-blendهاي زیستی  از سوختنیز 

م به ارائۀ گزینۀ سوخت جـایگزین شـدند. سـوئد همچنـین     هاي سوخت ملز تمامی ایستگاه ، 2009باشد. از سال 
 کند. مقادیر زیادي از اتانول را به ویژه از برزیل وارد می

 دهد. ن نشان میتولید سوخت زیستی بیودیزل را در مناطق مختلف جها 6-53جدول 
 

 . تولید بیودیزل (سوخت زیستی) در مناطق مختلف دنیا6-53جدول 
 واحد: هزار بشکه در روز

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 200220032004 منطقه
 91/65 90/24 85/35 91/45 65/33 14/17 12/6 82/1 93/0 68/0 شمالی آمریکاي
 25/103 15/85 94/56 83/35 25/11 25/2 54/0 5/0 4/0 4/0 مرکزي و جنوبی  آمریکاي

 69/177 14/183 87/173 69/150 39/122 52/96 06/62 1/41 63/32 3/24 اروپا

 25/3 26/3 8/3 5/2 72/0 32/0 3/0 1/0 0 0 اورآسیا

 1/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 انه  یخاورم

 17/0 17/0 09/0 05/0 0 0 0 0 0 0 آفریقا  

 37/53 03/41 52/38 12/27 82/10 4/8 22/2 3/0 14/0 12/0 یهآسیا و اقیانوس

 74/403 76/337 07/309 1/262 83/178 63/124 25/71 82/43 1/34 5/25 جهان
Source:www.eia.doe.gov (International Statistics)      

 

بیشـتر از  کشـورهاي اروپـایی بـه علـت اسـتفاده       2011در سـال   ،که از جدول فوق مشهود است چنان
بشکه در هزار  69/177مقدار  ادر تولید سوخت زیستی بیودیزل ب ،ونقل خودروهاي سبک دیزلی در ناوگان حمل
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هزار  34و  52به ترتیب عمدتاً آلمان و فرانسه با (روز به میزان قابل توجهی از سایر مناطق جهان پیشروتر بوده 
هـزار بشـکه در روز) در منطقـه     05/46و  34/47تیـب  تر (بـه  و برزیـل و پس از آن آرژانتـین   )بشکه در روز

هزار بشـکه در روز) در منطقـه    2/10و  20ترتیب  تایلند (بهاندونزي و کشورهاي  و جنوبی آمریکاي مرکزي و
ونقل دیزلـی بـه خوداختصـاص     که تولید و استفاده از این سوخت را در ناوگان حمل قرار دارند آسیا و اقیانوسیه

هاي فسـیلی در   در ایران طرح تولید اتانول زیستی به عنوان مواد افزودنی به سوختذکر است که قابل اند.  داده
 کرمانشاه در دست احداث قرار گرفته است.

 دهد. تولید جهانی بیوفیول را در مناطق مختلف جهان نشان می 6-54جدول 
 

 . تولید بیوفیول (سوخت زیستی) در مناطق مختلف دنیا6-54جدول 
 زار بشکه در روزواحد: ه

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 20022003 منطقه
 83/1004 65/916 34/769 48/666 83/472 15/340 21/265 29/227 29/14487/187 شمالی آمریکاي

 و  مرکــزي  آمریکــاي

 جنوبی
35/22177/254 98/256 22/285 54/330 89/425 67/533 49/533 07/588 15/519 

 49/250 24/255 18/233 05/198 80/153 86/123 82/76 85/48 33/39 3/29 وپاار

 67/3 48/4 1/5 2/3 37/1 82/0 6/0 34/0 0 0 اورآسیا

 1/0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 انه  یخاورم

 79/0 02/1 54/0 35/0 2/0 3/0 2/0 2/0 2/0 2/0 آفریقا  

 17/118 81/99 77/93 57/75 22/49 9/44 22/28 1/21 24/17 32/8 آسیا و اقیانوسیه

 20/1897 37/1865 31/110332/147741/1635 57/840 27/656 76/554 47/40341/499 جهان

Source:www.eia.doe.gov (International Statistics)  
 

کشور کشورهاي آمریکاي شمالی (به طور عمده  2011که از جدول فوق مشهود است در سال  چنان
ترتیب اروپا (عمدتاً کشورهاي آلمان و  ریکاي مرکزي و جنوبی (عمدتاً برزیل) و پس از آن بهآمریکا) و آم

از جمله کشورهاي پیشرو در زمینه استفاده از  ،آسیا و اقیانوسیه ۀمنطقدر و اندونزي کشورهاي چین فرانسه) و 
 د.نباش بیوفیول بخصوص در تولید انرژي حرارتی و برق می

با به کارگیري مالیات  را بزرگترین جهش در مصرف سوخت زیستیور سوئد نیز کشقابل ذکر است که 
 رفتهاي فسیلی باال  که هزینۀ سوخت کردآغاز  1991خدمات و خانگی از سال  هاي صنعت،  بر کربن در بخش

ایش یافت پذیر کرد. طی سالیان متمادي، این مالیات تدریجاً افز را رقابت هاي تجدیدپذیر این ترتیب انرژي و به
و به این ترتیب نفت را از بازار حرارتی در  شدتا وقتی که به سطحی رسید که قیمت نفت کوره دو برابر 

درصد از  90نفت کوره حدود  1970بویلرهاي خانگی خارج کرد. تا انتهاي دهۀ  همچنینکارخانجات صنعتی و 
تنها دو درصد را به خود  2010ر سال داد و د منطقه به خود اختصاص میدر آن سوخت نیروگاه حرارتی را 
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این  2010ها عمدتاً به سمت مصرف زیست توده تغییر کرده بودند که در سال  اختصاص داده بود. نیروگاه
 داد. ها را تشکیل می درصد از سوخت زیستی حرارتی این نیروگاه 70سوخت 

تراوات ساعت  140دود به ح 1970تراوات ساعت در سال در دهه  40مصرف انرژي زیستی سوئد از 
از نفت عبور کرد و تبدیل به منبع اصلی  2009). انرژي زیستی در سال svebio( رسیده است 2012در سال 

سوخت زیستی بخش اعظم ترکیب انرژي را نسبت به ترکیب برق  2009انرژي این کشور شده است و از سال 
درصدي  9سوخت زیستی عامل اصلی کاهش تیب به این تراي به خود اختصاص داده است.  آبی و انرژي هسته

بود. بر  در این کشور GNPدرصدي  50همزمان با افزایش  2010تا  1990هاي  اي بین سال گازهاي گلخانه
علت اصلی رشد محسوس بخش انرژي زیستی سوئد عالوه بر مالیات بر کربن، حمایت  ، Svebioگزارش طبق

و معافیت مالیاتی سوخت زیستی  2003اي معرفی شده در سال ه هاي قوي نظیر گواهینامه سیاسی و محرك
 .1حمل و نقل بوده است

کند در اصفهان  گاز گیاهی تولید می در ایران کارخانه سوخت بیودیزل به عنوان سوخت سبز که نفت
تکنولوژي پژوهشکده بیوباشد. عالوه برآن  ۀ آن در جزیره قشم با تناژ باال در برنامه میعتوسافتتاح شده است و 

 .شود گاز استفاده می کشاورزي نیز موفق به تولید بیودیزل شده که به عنوان ماده افزودنی در سوخت نفت
هاي تولید برق  امروزه تولید برق از انرژي زیست توده یکی از روشاز سوخت زیستی:  استفاده نیروگاهی

 باشد.  تجاري در جهان می
ـ تولید  6-55جدول   هـاي  در سـال  تجدیدپـذیر هـاي   تفکیـک اسـتفاده از سـوخت    هانرژي الکتریکی را ب

 دهد. می  نشان 2010-2009 

 2009-2011 هاي تفکیک سوخت و مناطق در سال . تولید انرژي الکتریکی به6-55جدول 
 )سهم(درصد مقدار (تراوات ساعت) 

 2009به  2010 رشد
 2009 2010 2011 2010 

 02/2 96/12 24/2507 22/2620 41/2568 اي هسته
 NA 82/16 61/5 30/3402 65/3221 آبی برق

 NA 55/1 51/14 99/312 33/273 توده زیست
 NA 69/1 72/23 53/341 05/276 باد 

 NA 15/0 97/57 22/31 76/19 خورشیدي و جذر و مد و موج
 NA 33/0 16/1 30/66 54/65 گرمایی زمین

 NA 100 05/6 28/20225 28/19071 جمع کل 
Source: Energy Balances of Non-OECD Countries (2011 Edition) 
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جز آمار تولید ه آمار و اطالعات جدول فوق نشان از آن دارد که در آخرین اطالعات منتشر شده، ب
در دسترس نبوده است. این آمار  2011اي، سایر آمار تولیدات برق از منابع تجدیدپذیر در سال  برق هسته
اي  برق هسته 2011درسال اي، سایر آمار تولیدات برق از منابع تجدیدپذیر  هسته ء انرژيجزدهد که  نشان می

نیز مقدار آن کمتر است که  2009رو بوده به طوریکه حتی از سال  اي با کاهش روبه به میزان قابل مالحظه
رآکتورهاي اتمی  از گرينیروگاه فوکوشیماي ژاپن در اثر سونامی و تعداد دین توان به خارج شد را می  دلیل آن

آن کشور از مدار تولید نسبت داد. الزم به ذکر است در آخرین اطالعات منتشر شده ضمن آنکه در اطالعات 
آمار غیرقابل دسترس در این سال که در ترازنامۀ هیدروکربوري سال   تجدیدنظر به عمل آماده، 2010سال 

 2010تولیدات برق از منابع تجدیدپذیر در سال فوق سهم گزارش شده تکمیل شده لذا در جدول  1390
ده سهم بیشتري تو زیستاي به ترتیب باد و  آبی و هسته محاسبه و ارائه شد که بجز برق 2009نسبت به سال 

 اند. هاي تجدیدپذیر داشته در تولید برق جهانی نسبت به سایر انرژي

 دهد.  نشان می 2011وده را در سال کشورهاي پیشرو تولیدکننده برق از منابع زیست ت 6-56جدول 
 

  2011توده در سال  برق از زیستکشورهاي پیشرو تولیدکننده  . 6-56جدول 
 (تراوات ساعت)

 تولید منطقه
 73/56 آمریکا

 57/43 آلمان

 34 چین

 19/32 برزیل

 14/23 ژاپن

 85/14 انگلیس

 36/13 ایتالیا

 88/11 سوئد

 58/10 فنالند

 77/8 هلند

 9/7 ستانله
 na جهان

Source:www.eia.doe.gov (International Statistics) 
 
 

 
کشور پیشـرو تولیدکننـدة زیسـت تـوده، بقیـه       11مشهود است به جز برزیل،  6-53که از جدول چنان
بـرق    اي، مقدار قابـل مالحظـه  از این طریق  چینآمریکا و آلمان و به طوري که  باشند می OECD کشورها عضو

هاي شهري در شهرهاي  . قابل ذکر است که در کشور ایران دو نیروگاه با استفاده از سوخت زبالهنمایند د میتولی
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بـرداري از   بهره 1388مگاوات احداث شده که از سال  2/1مگاوات و  66/0ترتیب با ظرفیت  مشهد و شیراز به
 4  هــاي شـهري در منطقــه  ز زبالـه تهـران نیــز دو کارخانـه بــرق بـا اســتفاده ا    از گردیـده اســت. در آنهـا آغــ 

بـه صـورت آزمایشـی بـه      4منطقه برق د که کارخانه نباش احداث می دستشهرداري(حکیمیه) و کهریزك در 
مگـاوات   6کنـد کـه در نهایـت بـه      مگاوات برق تولید می 2برداري رسیده است. این کارخانه در فاز اول  بهره

 خواهد رسید.




