
 
 

 

 

 

 بخش ششم

 عرضه انرژي
 

 

 تهامي  گردد و چنانچهه  گزارش مي و تغيير در موجودي هاي انرژي مستقيماً براساس توليد عرضه حامل         

 باشهد  شامل توليد و واردات آن حامهل مهي  ها باشد، عرضه آنهاي انرژي با كمبود روبرو  مصارف داخلي حامل

المللهي صهادرات   بهي   بازارههاي  همچني  در صورت پيشي گرفت  توليد بر مصرف هر حامل، در صورت وجهود 

پذیر است  بر ای  اساس عرضه هر حامهل انهرژي در سيسهتن انهرژي كشهور      حامل انرژي مورد نظر نيز امکان

ارائه شده است شامل توليد بعالوه و منهاي واردات و صادرات و  همانطور كه در فصل اصطالحات و تعاریف نيز

بر ای  اساس  باشد سازي آن حامل )تغيير در موجودي( ميهمچني  بعالوه یا منهاي برداشت از ذخایر یا ذخيره

الزم  شرح زیر مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته است به 1383-93 هاي انرژي در دوره عرضه هر یك از حامل

ههاي  هاي مختلف انرژي، كاركرد سيستنه توضيح است كه در ای  بخش عالوه بر محاسبه ميزان عرضه حاملب

ههاي نفتهي(   انتقال آن نيز كه بعضاً در سطح تنرژي اوليه )مانند نفت خام( و یا انهرژي اانویهه )ماننهد فهرآورده    

  پذیرد نيز ارائه شده است صورت مي

 خام. عرضه نفت1-6

خهام از كشهورهاي   و واردات نفهت  ، صادرات مسهتقين خام از منابع نفتي داخليخام شامل توليد نفتنفت عرضه

 نشان داده شده است  6-1در جدول  1382-93 هاي سالخام در عرضه نفتباشد  همسایه شمالي )سوآپ( مي
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1383-93هاي  لساخام در . عرضه نفت6-1جدول 
 واحد: ميليون بشکه در سال    

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 84/1022 47/1029 56/1040 83/1424 99/1438 51/1433 1470.05 82/1497 77/1480 88/1467 61/1462 نفت خام توليد

به  صادرات

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

 44/637 82/661 55/645 65/627 9/607 21/612 23/605 45/600 97/601 15/583 99/574 پاالیشگاه خوراك

 391 77/372 48/413 47/810 97/819 96/799 73/862 65/908 6/881 7/866 1/886 مستقين صادرات

تغيير در موجودي 

 )ذخيره/برداشت(
52/1- 24/22- 42/1 21/11 34/0 9/21- 6/8- 3/13 18/22 13/5 6/5 

 44/637 82/661 63/649 92/628 26/615 43/644 83/634 77/638 56/648 75/606 38/606 عرضه كل نفت خام

 

خهام در جهدول فهوق مقهداري بهراي خهوراك       شهود از توليهد نفهت   مشاهده مي 6-1چنانکه در جدول 

واردات سوآپ و یا ذخيره عرضه شده عنوان صادرات مستقين و صادرات به ازاي   هاي نفت و مابقي به پاالیشگاه

  است 

 مايعات و ميعانات گازي -

مایعات و ميعانات گازي كه توليد آنها به توليد نفت خام و توليد گاز غنهي بسهتگي دارد، پهز از كسهر      عرضه

 هاي نفتي حاصل هاي نفت، و همچني  ارسال فرآورده مقدار تحویلي ای  محصوالت به عنوان خوراك به پاالیشگاه

هها، مخهازن    نژاد به شركت ملي پخش و تغيير در موجودي )مخازن ذخيهره در پایانهه   از آن از پاالیشگاه هاشمي

شود  به طوركلي مایعات و ميعانات گازي به طور عمده به عنوان  هاي نفت( محاسبه مي شناور و مخازن پاالیشگاه

خهام و همچنهي  تزریهق در     اي تزریق به نفهت هاي نفت، پتروشيمي، صادرات و مقداري نيز بر خوراك پاالیشگاه

 1383-93ههاي   گهازي را در سهال   مایعات و ميعانهات  عرضه 6-2گردد  جدول  ي رامشير عرضه ميتميدان نف

 دهد   نشان مي
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 1383-93هاي  ت گازي در سالمايعات و ميعانا عرضه. روند 6-2جدول 
 واحد: هزاربشکه در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 248806 1/201677 4/196161 199144 1/195472 177032 164030 150515 154399 8/128479 86/114085 توليد

 45/105386 85/93945 96/883220 92451 91538 72635 64559 75004 80567 78459 62986 صادرات

 -65/4387 4/3698 -6/8545 -75/1041 55/109 - - - - - - تغيير در موجودي

 139032 111430 99295 105651 104043 104397 99471 75511 73832 50020 51100 عرضه

 47/107 14/86 75/76 67/81 43/80 70/80 89/76 37/58 07/57 67/38 50/39 خام ميليون بشکه معادل نفت

 53/10 1383-93 متوسط رشد

 

 ههاي اخيهر بها رشهد      مایعهات و ميعانهات گهازي در سهال     عرضهه چنانکه از جدول فوق مشهود است، 

جنوبي بوده به طوري  برداري از فازهاي جدید پارس اي افزایش داشته كه بيشتر به علت آغاز بهره مالحظه  قابل

ز ، ني1393ال س اشته و درد 1383-93هاي  سال ردرصدي را د 53/10رشد متوسط ای  محصوالت  عرضهكه 

 عرضه با افزایش روبرو گردیده است 

  ها خام خوراك پااليشگاهانتقال نفت -

از شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب و شركت نفت مناطق  1393هاي كشور در سال  خام خوراك پاالیشگاهنفت

وسهيله كشهتي از   سيله خط لوله منتقل شده و فقط خوراك پاالیشگاه بنهدرعباس بهه   مركزي ایران در جنوب بو

خهام   خارگ و خط لوله از قشن )نفت خام هنگام( و خوراك پاالیشهگاه الوان مسهتقيماً در جزیهره الوان از نفهت    

 شود  شركت نفت فالت قاره ایران تامي  و ارسال مي

و همچنهي    1393خام در سال  آمار و اطالعات مربوط به مسير، طول و كاركرد خطوط لوله انتقال نفت

بهه   1388-93ههاي   و كل كاركرد و نرخ حمل در سهال  1388-93هاي  كاركرد خطوط لوله به تفکيك در سال

 نشان داده شده است   6-5الي  6-3ترتيب در جداول 

 دهد  نشان مي 1393را در سال  خام له انتقال نفتكاركرد و ظرفيت خطوط لو 6-3جدول 
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 1393خام در سال  كاركرد و ظرفيت خطوط لوله انتقال نفت .6-3جدول 

 طول انتقال
 )كيلومتر(

 كاركرد

 ميليون تن كيلومتر مقصد مبدا

 7/11213 441 اصفهان )مارون(منابع اميدیه 

 5/2711 372 ري اصفهان

 9/653 93 آبادان 40مایل 

 2/13619 6/993 ري اهواز 3شماره 

 79/875 556 شيراز گچساران

 8/3224 1/607 تبریز ري

 2/154 219 كرمانشاه تنگ فني

 7/60 2/231 كرمانشاه نفت شهر

 3/11 1/318 پاالیشگاه تهران اسکله نکا

 0 388 بندر عباس )ستاره خليج فارس(** عسلویه

 09/32525 4219 جمع
هاي نفتي ايران براي  شركت ملي پخش فرآورده هاي ها و درخواست تنگ فني/ كرمانشاه، بر اساس نيازمندي 16"ري/ تبريز و 16"اهواز/ ري،  30"/26"اصفهان/ ري،  24"خطوط لوله نفت خام  *

 ه آورده شده است.آنها در جدول فرآورد گيرند كه ميزان كاركرد فرآورده انتقال فرآورده نيز مورد استفاده قرار مي
احداث گرديده ولي با عنايت به عدم تكميل پااليشگاه ستاره خليج فارس به مرحله تحويل و بهره برداري نرسيده به طور كامل  1392در سال  بندرعباس )ستاره خليج فارس( -يه ** خط لوله عسلو

 است.

درصدي  10نتقال نفت خام با افزایش بندر عباس )ستاره خليج فارس( طول خطوط ا-با احداث خط لوله عسلویه

 كيلومتر رسيده است  4219به طول  1393در پایان سال 

 دهد  را نشان مي 1388-1393هاي  خام در سال كاركرد خطوط لوله نفت 6-4جدول 

 1388-1393هاي  خام در سال . كاركرد خطوط لوله نفت6-4جدول 

 خطوط لوله
درصدتغييرات  كاركرد )ميليون تن كيلومتر(

 92به 93

درصد متوسط 

 ساليانه تغييرات

 88به93
1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 ري –اهواز 

16/28063 

18/12188 12431 6/13457 8/13842 2/13619 6/1- 

99/2 

 -9/0 7/11213   11207 57/104709 اصفهان –مارون 

 5/56 79/875   19/579 64/649 شيراز –گچساران 

 8/2 5/2711   2/2741 2/2270 ري –اصفهان 

 -7/4 8/3224   2/3342 14/3150 تبریز -ري

 3/21 2/154   93/92 13/86 كرمانشاه -تنگ فني

 -28 7/60   77/106 84/136 كرمانشاه –نفت شهر 

 4/3 9/653   08/241 56/200 /آبادان40اميدیه مایل 

 - 3/11   53/51 38229 نکا/ساري/ري

 99/2 -19/0 09/32525 32589 08/32229 18/30808 6/29320 16/28063 جمع
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 92سهال  نسبت به  93نشان داده شده است كاركرد خطوط لوله نفت خام در سال  6-4همانگونه كه در جدول 

و متناسهباً   93هها در سهال   درصدي داشته است  كه عمدتا ناشي از كمتر شدن خوراك پاالیشگاه 19/0كاهشي 

 باشد كاهش كاركرد مي

 1383-93 ههاي  سهال ها، و نرخ حمل را در  خام خوراك پاالیشگاه روند تغييرات كاركرد حمل نفت 6-5جدول 

 دهد  نشان مي

 1383-93 هاي سالهاي نفت در  لوله خوراك پااليشگاه ط  خام با خطو . كاركرد و نرخ حمل نفت6-5جدول 

 ميليون ليتر ميليون تن كيلومتر تن كيلومتر -ريال  سال

1383 37 28173 68714 

1384 43 28487 69480 

1385 14/49 27516 67112 

1386 31/60 27346 66697 
1387 21/71 28307 69041 
1388 93/77 28063 68114 

1389 43/83 29321 6/71055 
1390 8/102 2/30809 2/75444 
1391 82/106 1/32229 5/81488 
1392 1/129 32589 83029 
1393 2/185 09/32525 80864 

 -6/2 -5/0 5/43 نسبت به سال قبل درصد رشد

 

خام خهوراك   خطوط لوله انتقال نفت 1393 مشهود است، در سال 6-5تا  6-3همان طور كه از جداول 

هها منتقهل    ميليون ت  كيلومتر نفت خهام را بهه پاالیشهگاه    09/32525ميليون ليتر معادل  80647ها،  گاهپاالیش

درصهد   5/0درصد و از نظهر تنهاژ جابجهایي     6/2، از نظر كاركرد حجمي 1392كه در مقایسه با سال  اند كرده

 دهد كاهش نشان مي

خام بها وجهود كهاهش     مشهود است، كاركرد خطوط لوله نفت 6-4كه از ارقام جدول  كلي چنانبه طور 

 99/2  بها رشهد قابهل مالحظهه     1388-1393ههاي   ، طهي سهال  92نسبت به سال  93در سال  صديدر 19/0

ب ههاي تههران و تبریهز از جنهو     توان به تامي  خوراك پاالیشهگاه  درصدي روبرو بوده است  علت ای  امر را مي

همچني  افزایش خوراك پاالیشگاه اصهفهان،   خام از كشورهاي همسایه شمالي و در اار توقف سوآپ نفت كشور

كه منجر خام اهواز  خام پاالیشگاه كرمانشاه از نفت و تامي  نفتافزایش خوراك پاالیشگاه امام خميني )ره(/شازند 

فني/كرمانشهاه و كهاهش    ، تنگ40ميدیه مایل ري، ا-ري، اهواز –به رشد چشمگير كاركرد خطوط لوله اصفهان 

  كرمانشاه شده است، نسبت داد  -شهر  شدید كاركرد خط لوله نکا/ساري/ري و نفت
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-93ههاي   سهال  طهي  درصدي تناژ حمل نفت خهام در  4/1 متوسط نمایانگر افزایش 6-5ارقام جدول 

خام در  عمليات خطوط لوله انتقال نفتباشد، كه در چارچوب عملياتي، تغييرنسبتاً محسوسي در چرخه  مي 1383

نسهبت بهه    1393برابر شده و در سهال   5شود  نرخ هزینه حمل در ای  دوره بيش از دوره مذكور محسوب مي

  دهد  درصد افزایش نشان مي 5/43سال قبل 

 هاي نفتي. عرضه فرآورده2-6

 گازمايع 

كهه توليهدات    گردد ولهي از آنجهایي  هاي داخلي تامي  مي پاالیشگاهرف داخلي از توليدات ابراي مصگازمایع مورد نياز 

شركت ملي گهاز  باشد لذا كمبود ای  فرآورده همواره از طریق توليدات پتروشيمي و فوق جوابگوي نيازهاي كشور نمي

داشهت از  ههاي داخلهي و بر   اي از مقادیر توليد پاالیشهگاه ترتيب عرضه ای  فرآورده، مجموعه تامي  شده است  بدی 

 شود  و تغيير در موجودي را شامل مي سوآپ با كشورهاي همسایههمراه  توليدات پتروشيمي یا شركت ملي گاز به

 دهد را نشان مي 1383-93هاي  سالعرضه گازمایع در  6-6جدول 

 1383-93 هاي سال. عرضه گازمايع در 6-6جدول 
 واحد: مترمکعب در سال  

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 3693647 3589124 3322962 3376646 3192655 3052130 2860682 2818530 2926205 2902845 2993880 توليد

 69350 244550 729072 766500 1273728 1346837 1213384 1192877 1427397 1061924 1141641 واردات

 31755 7300 0 15330 72/11605 0 0 0 0 0 0 صادرات

 -45/12786 09/14837 -16/17093 39/1470 -60/12634       *تغيير در موجودي

 32/3718455 3841211 4034941 4129286 4442143 4398967 4074066 4011407 4353602 3964769 4135521 عرضه

 عرضه ميليون بشکه  
 خاممعادل نفت

45/16 78/15 32/17 96/15 21/16 50/17 67/17 43/16 05/16 28/15 795/14 

 رشد متوسط

 93-1383 
06/1- 

 باشد هاي تداركاتي شركت پخش ميارهاي پاالیشگاههاي كشور و انبار*شامل تغيير در موجودي انب

 هاي گاز و كارخانجات باالدستي در محاسبات فوق منظور نشده است ** توليد گاز مایع از پاالیشگاه

بها افهزایش    1392و  1391ههاي  نيز مشابه با سهال  1393در سال مشهود است،  6-6چنانکه از جدول 

ها ایجاد شهده، واردات بهه شهدت     سازي پاالیشگاه هاي توليد و بهينه برداري از طرح توليد كه در اار شروع بهره

درصدي عرضه  2/3موجب كاهش كاهش یافته و عرضه بيشتر ای  فرآورده از طریق توليد داخلي و نه واردات، 
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ههاي   در سهال  گشته اسهت   و ميزان صادرات ای  فرآورده و افزایش موجودي مخازن 1392 آن نسبت به سال

علت نوسانات فصلي مصرف گهازطبيعي، بها    هاي اخير، به توليد داخلي و واردات، به خصوص در سال 93-1383

اردات ای  فرآورده هر ساله متناسب با مصارف داخلهي  تغييرات زیادي مواجه بوده است، به ای  ترتيب حجن و

طور كلهي در  تنظين شده است  در چند سال اخير روند عرضه گاز مایع در كشور روندي نزولي را طي كرده و به

طول دوره مذكور، ميانگي  عرضه ساالنه گازمایع به علت گسترش گازرساني در كشور با رشدكاهشي در حدود 

 وده است درصد روبرو ب 06/1

 موتور بنزين 

كهه   گهردد ولهي از آنجهایي   مي تامي هاي داخلي  موتور مورد نياز جهت مصارف داخلي، از توليد پاالیشگاهبنزی  

ناپذیر كرده اسهت  بهدی    نيازها كافي نبوده، لذا واردات ای  فرآورده را اجتناب تامي تاكنون توليد داخلي براي 

هاي داخلي، واردات از خارج و تغيير در موجودي بهوده   اي از توليد پاالیشگاهترتيب عرضه ای  فرآورده مجموعه

 است 

 نشان داده شده است  6-7در جدول  1383-93 هاي سالدر  موتوربنزی  عرضه

 1383-93هاي  سالموتور در . عرضه بنزين6-7جدول 
 واحد: مترمکعب در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 41/22181961 22099427 19846638 19423599 16326450 16313310 16275164 16454200 16302360 15453735 14696730 توليد

 1668050 1339550 554856 1803004 5642703 7664229 7542130 6952234 10036049 9054785 8296388 واردات

 0.00 0.00 0.00 25550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 صادرات

 447286.00 790367- 550749 624107 587156       *تغيير در موجودي

 24297297 22729605 20952243 21825159 22556309 23977539 23817294 23406434 26338409 24508520 22993118 عرضه

عرضه ميليون بشکه 

 خاممعادل نفت
42/126 75/134 81/144 69/128 95/130 83/131 01/124 119/99 2/115 97/124 59/133 

 55/0 1383-93رشدمتوسط

 ها و انبارهاي تداركاتي پخش محاسبه شده است *تغيير در موجودي به صورت جمع تغيير در سطح موجودي مخازن پاالیشگاه

ههاي   از طهرح  با وجود افهزایش توليهد داخلهي    1393شود، در سال مشاهده مي 6-7كه در جدول  چنان

درصهدي واردات و برداشهت از    25ها، ولهي افهزایش شهدید مصهرف، افهزایش       سازي پاالیشگاه توسعه و بهينه

درصد افهزایش   89/6نسبت به سال قبل  1393موجودي را به همراه داشته است  عرضه ای  فرآورده در سال 
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ولي به علت افزایش رشد مصهرف ایه     نيز هر چند توليد داخلي افزایش یافته 1383-93یافته است  در دوره 

هها در سهال    و یا اجراي قانون هدفمندي یارانه 1386از سال  بندي واردات حتي با آغاز سهميهگاه  هيچ  فرآورده،

معهادل   1383-93متوسط رشد عرضه بنهزی  موتهور در كشهور طهي دوره      تاكنون متوقف نشده است  1389

كنترل رشد متوسط مصرف ای  فرآورده با سياست سههميه بنهدي   درصد بوده است كه متاار از  55/0متوسط 

 باشد بنزی  مي

 سفيد نفت 

گردد  از آنجایي كهه مصهرف   مي تامي هاي داخلي  سفيد مورد نياز جهت مصارف داخلي، از توليد پاالیشگاه نفت

ي و صهنعتي در  ههاي خهانگي، تجهار    ای  فرآورده با گسترش و توسعه گازرساني و جایگزیني آن با گاز در بخش

ای  فرآورده فقط متکي به توليد پاالیشگاهاي داخلي و تغيير در موجودي  عرضههاي اخير كاهش یافته، لذا  سال

 بوده است  

 دهد نشان مي 1383-93 هاي سالرا در  سفيدنفتعرضه  6-8جدول 

 1383-93 هاي سالسفيد در . عرضه نفت6-8جدول 
 واحد: مترمکعب در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 3828142 4568971 5441014 5444432 5524275 6759435 7812836 7913200 7682520 7416800 8405190 توليد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واردات

 365 0 0 157680 0 78/23359 29/182498 18/51065 77/76597 23/116057 74/220508 صادرات

 تغيير

 در موجودي
      570149 277553 327791- 586669 200688 

 4028465 5155632 5113223 5564305 5480997 6736075 7630338 7862135 7605922 7300743 8184681 عرضه

عرضه ميليون 

بشکه معادل 

 خامنفت

13/48 93/42 72/44 23/46 87/44 61/39 23/32 72/32 07/30 32/30 69/23 

 رشدمتوسط

93-1383 
84/6- 

 

 9/21كاهشي  1392نسبت به سال  1393در سال  عرضه نفت سفيد شود،مشاهده مي 6-8چنانکه در جدول 

درصد كمتر شده است  و قسمتي از نفت سفيد  2/16درصدي داشته است  همراه با ای  كاهش عرضه توليد نيز 
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-1393كلي ميزان عرضه ای  فرآورده در بازه زماني  عرضه شده از طریق برداشت از ذخایر بوده است  به طور

الزم به توضيح است كه ميزان صادرات ای  فرآورده نيز در  داشته است  درصد 84/6 معادل كاهشي 1383

مقدار اندكي صادرات به كشورهاي مجاور همسایه  1393هاي اخير به صفر رسيده است، ليک  در سال سال

  وجود داشته است  

 گازنفت 

ههاي   كهه در سهال   گردد ولي از آنجایيمي تامي ها  گاز مورد نياز به منظور مصارف داخلي از توليد پاالیشگاهنفت

هاي حرارتي و برخهي   كمبود سوخت نيروگاه تامي اخير، كشور در فصل سرما با كمبود گاز مواجه بوده، لذا براي 

 دات داخل، واردات و تغيير در موجودي بوده است اي از توليمتکي به مجموعه ای  فرآورده، عرضهاز صنایع، 

 دهد نشان مي 1383-93 هاي سالرا در  گازنفتعرضه  6-9جدول 

 1383-93گاز در دوره . عرضه نفت6-9جدول 
 واحد: مترمکعب در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 35045945 35656322 34255675 34556993 33197115 32376230 31094422 29765385 29372645 28913475 28195542 توليد

 306600 244550 44286 0 31/394014 6/1818036 2802862 2538752 1856916 105612 61679 گاز واردات نفت

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

 9450 248500 613200 704900 25/161367 8/875691 25/293997 34/78271 0 69/511923 85/1174085 صادرات نفت گاز

       تغيير در موجودي
146527- 1158082 399598- 324365 740453- 

 34602642 37634322 36035749 33852093 34586272 33841993 34514622 32627424 31229561 28507163 27083135 عرضه

عرضه ميليون بشکه 

 خامنفت معادل
27/167 06/176 87/192 51/201 16/213 01/209 6/213 07/209 56/222 43/232 71/213 

 48/2 1383-93رشدمتوسط 

 

عرضه ای  فرآورده نيز با رشد كاهشي  ،توليد داخلي ، با كاهش1393دهد در سال جدول فوق نشان مي

رغن اینکه  عليشود كه  نيز، مشاهده مي 1383-93هاي ه است  در سالبودرو  درصدي نسبت به سال قبل روبه 8

كه اندكي كاهش یافته( ليک  كمبود گاز  1393گاز اغلب با افزایش روبرو بوده )بجز در سال توليد داخلي نفت

كه توليد  1390)به جز در سال  1383حرارتي، واردات ای  فرآورده را از سال هاي  جهت تامي  سوخت نيروگاه

هاي  در سایر بخش رآوردهفد مصرف ای  شاي همراه بوده و از طرفي ر داخلي با افزایش قابل مالحظه

ت  ناپذیر كرده اساجتناب ها كنترل و مدیریت شده( با اجراي قانون هدفمندي یارانهدر ای  سال غيرنيروگاهي 
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 65/3هاي مذكور با رشد افزایشي  ای  فرآورده در سال نهایي بنابرای  به دليل جبران كمبود گاز، عرضه

پتروشيمي در  از صنعت از طرفي با عنایت به قطع واردات از طریق برش سنگي  درصدي مواجه بوده است 

نسبت به پایان سال قبل  93سال گردد كه ميزان واردات واقعي ای  فرآورده در مالحظه مي ،92انتهاي سال 

 درصد افزایش داشته است  37/25

 كورهنفت 

 دركهه   آنجهایي  گهردد و از مهي  تهامي  ي داخهل  هها  پاالیشگاهاز توليد  ،رف داخليامصجهت نياز  كوره موردنفت

و  مقدار توليد همواره مازاد بر مصرف داخلي بوده لذا مازاد ای  فرآورده براي صادرات ،متمادي گذشتهي ها سال

 ،و تغييهرات در موجهودي   و صهادرات  بر ای  اساس مجموع توليهد داخلهي   عرضه شده است  ذخيره در مخازن

 دهد   ای  فرآورده را تشکيل مي عرضه

  دهد نشان مي 1383-93 هاي سالرا در  كورهنفت عرضه 6-10جدول 

 1383-93در دوره  كوره. عرضه نفت6-10جدول 
 واحد: مترمکعب در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 24820512 28302138 29168841 28102657 27884905 27776865 28230345 26652300 27814460 27789275 27362892 توليد

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واردات

 6011550 8982650 6088565 10922260 78/10669721 8513153 9107115 45/10216866 14/14048728 25/13456836 79/13601907 صادرات

 -200149 240815 -485412 592486 -116101       تغيير در موجودي

 18608813 19560314 22594864 17772883 17099082 19563712 19123230 16435434 13765732 14332439 13760984 عرضه

عرضه ميليون بشکه 

 خاممعادل نفت
15/97 97/101 19/97 03/116 01/135 12/138 72/120 48/125 52/159 1/138 38/131 

 رشدمتوسط

93-1383 
06/3 

 

 

 سهازي  بهينهه ههاي توسهعه و    برداري از طهرح  با شروع بهره 1393در سال دهد كه جدول فوق نشان مي

همهراه بها    ،افزایش یافته ميزان ذخایریافته و در حالي كه  گيريچشن كوره كاهش توليد داخلي نفت ،ها پاالیشگاه

مواجه نسبت به سال قبل  يدرصد 86/4 كاهشي با رشد ای  فرآورده نيز عرضه درصدي صادرات، 33كاهش 

ها داراي رشد متوسهط  با توجه به رشد خوراك پاالیشگاه 1383-93عرضه نفت كوره در طول دوره  است  بوده

هها و تهامي    با تغيير در الگوي توليد پاالیشهگاه  93و  92هاي درصدي بوده است  ولي در طي سال 06/3ساالنه 



   189 انرژي عرضه
 

 

 نفهت كهوره  عرضهه  ورده، درصدي توليد ایه  فهرآ   3/12و كاهش ها از منابع گاز طبيعي بيشتر سوخت نيروگاه

ای  امر نمایانگر كفایت توليد براي تامي  مصارف داخلي و صادرات ای  فهرآورده در  روندي نزولي داشته است  

-هاي داخلي جهت توليد فهرآورده علي رغن افزایش خوراك پاالیشگاه 1383-93هاي كشور بوده است  در سال

به طور كلي توليد نفت كوره تقریبا نوسانات انهدكي داشهته و در   ها هاي سبك و تغيير در الگوي توليد پاالیشگاه

نتيجه عرضه ای  فرآورده در داخل كشور مطابق با شرایط آب و هوایي و همچني  استفاده از آن عنوان سوخت 

سهازي  ها و صنایع( نيز همراه با صادرات و برداشت یا ذخيرههجایگزی  )به علت محدودیت گازرساني به نيروگا

درصدي توليد داشته است، مواجهه بهوده    3/12كه كاهش  1393فرآورده، با نواسانات كمي به غير از سال  ای 

 است 

 نفتي هاي  ساير فرآورده 

 آنها به صورت زیر تعریف شده است: عرضههایي هستند كه  فرآورده

صهنعتي كهه بهه عنهوان خهوراك       سفيد نفتفورميت، هيدروژن، پنتان، اتان و نفتاي سبك و سنگي ، پالت 

آنها فقهط متکهي بهه توليهد      عرضهشود و  مصرف مي زا( غيرانرژي هاي فرآورده) هاي پتروشيمي مجتمع

باشهند،   هاي مذكور كه معموالً شامل نفتاي سبك و سنگي  مهي  محصوالت باقيمانده از فرآورده باشد  مي

 گردد  به عنوان صادرات عرضه مي 

 باشد  آنها متکي به توليد و تغيير در موجودي مي  هعرضهاي هوایي كه  سوخت 

آنهها متکهي بهه آمهار      عرضهه كه  زا( هاي غيرانرژي )فرآوردهمالچ، قير و سایر  روغ  خام، آیزوریسایکل، 

 فروش واقعي آنها تعریف شده است 

 دهد نشان مي 1383-93 هاي سالهاي نفتي را در  سایر فرآورده عرضه 6-11جدول 
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 1383-93 هاي سالهاي نفتي در  . عرضه ساير فرآورده6-11جدول 
 واحد: مترمکعب در سال

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 واحد 

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

 (پروپيل 

 متر مکعب 
 در سال

3256302 3586084 3145222 2447999 3095818 3044100 2874375 3098120 3638406 3354387 4328243 

ميليون 
بشکه 
معادل 
 خامنفت

16/15 06/15 66/14 35/15 62/15 38/15 90/14 71/15 34/15 5/16 69/24 

 5 1383-93رشد متوسط 

 پتروشيمي خوراكعرضه 
 مایع+هيدروژن+ )گازپروپان

 (پنتان+گازاتان

 متر مکعب 
 در سال

251223 160889 207302 198829 191420 192041 221394 235595 241882 204906 222442 

ميليون 
بشکه 
معادل 
 خامنفت

05/1 65/0 73/0 74/0 70/0 66/0 79/0 82/0 35/0 4/0 39/0 

 -33/9 1383-93رشد متوسط 

 هاي هوایي توليد سوخت
 متر مکعب 
 در سال

1002474 1069450 1314000 1250490 1287898 1528255 1621330 1411898 1442754 1475154 1559015 

 تغيير در موجودي
مترمکعب 
 در سال

      75/35 04/38- 65/27+ 96/15- 4/26653 

 هاي هوایي سوخت عرضه
مترمکعب 
 در سال

1002474 1069450 1314000 1250490 1287898 1528255 75/1621365 06/1411860 65/1442781 04/1475138 33/1585668 

 هاي هوایي  عرضه سوخت

ميليون 
بشکه 
معادل 
 نفت خام

96/5 36/6 82/7 44/7 67/7 11/9 66/9 42/8 61/8 80/8 45/9 

 72/4 1383-93رشد متوسط 

هاي  سایر فرآورده
 غيرانرژي

 متر مکعب
 در سال

5089230 5534860 6199890 6381295 5613508 7601125 6917845 5897997 7169695 7718156 6650771 

ميليون 
بشکه 
معادل 
 خامنفت

64/36 01/38 79/42 97/43 91/35 41/50 14/45 14/47 95/47 09/52 13/57 

 13/5 1383-93رشد متوسط 

 

خصوص  بهو  به دليل توسعه و گسترش صنایع 1383-93 هاي سال، در دهد جدول فوق نشان مي چنانکه

هاي نفت، جهت خوراك صنایع پتروشهيمي افهزایش    هاي مایع پاالیشگاه ميزان عرضه فرآورده صنایع پتروشيمي

نفت به عنوان خوراك صنایع پتروشيمي با كاهش مواجه  يها یافته و در مقابل عرضه محصوالت گازي پاالیشگاه

زا نيهز افهزایش    هاي غيرانرژي هاي هوایي و سایر فرآورده در دوره مورد نظر عرضه سوختبوده است  همچني  

هاي هوایي كه متناسب با نياز به سوخت جت سبك، سنگي  و سوخت هوایي همچني  عرضه سوخت یافته است 

 درصد افزایش داشته است  4/7كند، به ميزان تغيير مي
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، مایع )گازپروپانو خوراك  (، بنزن و پروپيل سفيد صنعتي نفت ،)نفتا+پالتفرميت  پتروشيمي خوراكعرضه 

 درصد افزایش داشته است  5/8و  29به ترتيب  92نسبت به سال  1393در سال  (اتان گاز، پنتان، هيدروژن

 هاي اصلي انتقال و توزيع فرآورده 

 هاي نفتي انتقال فرآورده -

انبارهاي تداركاتي و اقماري كالن شهرها و همچني  از  به ها پاالیشگاههاي نهایي از انبارهاي جانبي  انتقال فرآورده

 گيرد  شرح زیر صورت ميمجاري توزیع به ه مختلف حمل بوسایل ا بآنجا 

ههاي نفتهي در مسهيرهاي     ترتيب مشخصات خطوط لوله انتقال فرآورده به  16-6الي  6-13در جداول 

در مقایسه با سهال   1393هاي نفتي در سال  ميزان كاركرد انواع وسائل حمل فرآورده ،مختلف در سراسر كشور

 نشان داده شده است   1383-93هاي  سال در و آمار كاركرد و هزینة حمل آنها به تفکيك 1392

 خطوط لوله -1

سوخت مورد نياز كشور  ها و خوراك نفت خام پاالیشگاه بدون وقفه تامي شركت خطوط لوله و مخابرات جهت 

مهورد   186ههزار كيلهومتر خهط لولهه،      14بهه وسهيله    ،منطقه عملياتي 11از طریق با راهبري  ،1393سال در 

بيش از  با همراه ایستگاه مخابراتي 215 و همچني هاي تقویت فشار  فشارشک  و ایستگاه يها و ایستگاه تاسيسات

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

 فهرآورده متصهل   نيروگاه بزرگ به خط لوله 17در حال حاضر است   انجام دادهمبادي توليد به مبادي مصرف 

ميليهون ته     6/54909 حهدود  1393در سال  شود  مي تامي  از ای  طریق ها كوره آن گاز و نفت هستند كه نفت

هاي نفتي به وسيله خطوط لوله جابجا شد كه از ای  ميان  و فرآورده خام ميليون ليتر( نفت 2/176422) كيلومتر

 ميليهون ليتهر(   2/95558) كيلهومتر  ته   1/22485 وخهام   نفهت ميليون ليتر(  80864) كيلومتر ت  5/32424

 كهاركرد  كهاهش ميليون ت  كيلهومتر(   8/57084) گذشته هاي نفتي بوده كه در مجموع نسبت به سال فرآورده

 دهد  هاي نفتي را نشان مي خام و فرآورده انتقال نفت يدرصد 8/3

هاي نفتي  جابجایي فرآوردهدر  حجميدرصد  55بيش از  1393سال در  دهد كهنشان ميیاد شده  آمار

در مقایسه بها سهال   كه ميليون ت  كيلومتر(  24485معادل ميليون ليتر  95558)انجام شده  به وسيله خط لوله

درصهد از نظهر    21/8و  18/7بها   به ترتيبميليون ت  كيلومتر(  24496ميليون ليتر معادل  102952) 1392

  است  داشته كاهش و تناژ جابجایي حجمي جابجایي

بهه بعهد در    1383از سال  هاي نفتي فرآورده كاركرد خطوط لولهدهد كه ميزان  ضمناً ارقام جداول نشان مي

كيلهومتر  -هاي حمل هر ته   هزینهده، ضم  آنکه بودر نوسان ميليون ت  كيلومتر  27721حداكثرتا  21854محدوده 
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درصهد افهزایش    4/43حدود نيز نسبت به سال گذشته  1393سال برابر شده و در  5حدود  ،1383-93هاي سالدر 

   یافته است 

 پيما هاي جاده نفتكش -2

درصد از كل حمل و  5در كشور حدود  ها آننقل  هاي نفتي، حمل و ي فرآوردهتردگي و حجن باالبا توجه به گس

پيمانکار حمل با شركت ملي  500هزار نفتکش در قالب  13حدود  1393گيرد  در سال  نقل كشور را در بر مي

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

هها و     فعاليهت    هزار نفتکش هن در بخش آزاد از قبيل كارخانجهات سهيمان، مرغهداري    3ضم  آن كه حدود 

تها   60وسط ساالنه بهي   به طور مت  شده استپرداخت  ها ها از سوي متقاضيان فرآورده هاي آن كه هزینه داشته

درصد  25بيش از  1393در سال كه شود  جا مي پيما جابه نفتي توسط نفتکش جاده هاي ميليارد ليتر فرآورده 70

ها عمدتاً انبارههاي   بادي حمل ای  نفتکشم هاي نفتي در كشور را تشکيل داده است  ر حمل فرآوردهكل باوزني 

ههاي   مصهرف و جایگهاه  ها را به مراكز  هستند كه فرآورده اقماريتداركاتي و یا انبارهاي  ها پاالیشگاهنفت جنب 

 كنند  منتقل ميعرضه 

 9499 )معهادل  ميليهون ليتهر   68158حهدود   ،1393كه در سهال   دهد یاد شده نشان ميول اجدارقام 

در پيما در سطح كشور جابجها شهده كهه     هاي جاده نفتکشة هاي نفتي به وسيل انواع فرآورده ميليون ت  كيلومتر(

بهه  تناژ جابجهایي  درصد از نظر  26/23و درصد از نظر حجمي  49/18 به ترتيب حدود ،1392مقایسه با سال 

ههاي   نرخ هزینهبر ای  اساس ضم  آن كه  .استداشته  افزایششعاع متوسط حمل  قابل مالحظه علت افزایش

نيهز   1393در سهال  ، برابر شده 6حدود  1383-93در دوره  پيما، هاي جاده ت  كيلومتر( با نفتکش -حمل )ریال

   ته استداشنسبت به سال قبل  درصد 09/32در حدود افزایشي 

توان هاي جاده پيما ميكشهاي نفتي از خط لوله و نفتبر ای  اساس با عنایت به عملکرد انتقال فرآورده

پيما هاي جادهكشحمل فرآورده از طریق نفت بامقداري  ،گيري نمود كه حمل فرآورده از طریق خط لولهنتيجه

 شده است  جایگزی 

 پيما جادههاي گازكش-3

بهراي   گازمهایع  وارداتشدید كاهش هاي كشور و  فزایش توليد گاز مایع در پاالیشگاهابا  ههمرا، 1393در سال 

ههاي توزیهع    كه شركت ملي پخش مسئوليت حمل آن را به جایگاه ،نقل و حمل  بخشدر  گاز مایعمصرف  تامي 

درصد  7/85و  9/496 به ترتيب ای  فرآوردهجابجایي و شعاع حمل تناژ ميزان عملکرد  ،گازمایع به عهده دارد

 1393هاي حمهل ایه  فهرآورده در سهال      هزینهنرخ  الزم به ذكر است است یافته  افزایشنسبت به سال قبل 
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  دهد نشان مي كاهش رصدد 25/2گذشته  نسبت به سال

 آهن دارهاي راه مخزن-4

و یها  ها و مراكز عمدة صنعتي كشور  كوره را به مقصد نيروگاه نفتبه طور معمول سوخت دارهاي راه آه   مخزن

همانند  1393  در سال نمایند حمل ميها به مبادي صادراتي  ، از پاالیشگاهدر صورت مازاد بر نياز مصرف داخلي

)از كهوره   سهوآپ نفهت  هها در فصهل سهرد و جهایگزیني آن بها       گاز نيروگهاه  تامي كمبود  علت  بههاي قبل  سال

 و همچنهي   ال و غرب كشور از كشورهاي همسهایه ي شمها سوخت نيروگاه تامي براي ( آسياي ميانه كشورهاي

 58/18حهدود   1392در مقایسه با سال آه   راه ةحمل به وسيلعملکرد  ،عمليات صادرات ای  فرآورده كاهش

حمهل بها ایه       هزینهه  نهرخ  ضم  آن كهدهد  را نشان مي ا ای  وسيلهب حمل تناژ جابجایيشدید  كاهشدرصد 

كهه  قابل ذكر اسهت  ضمناً  درصد افزایش نسبت به سال قبل روبرو بوده است  45/13با  1393وسيله در سال 

 عملکهرد ميزان  ،سوخت مایع با ناوگان ریلي در دستور كار بوده  برنامه توسعه حمل و نقل هموارهعالوه بر اینکه 

تها   1500كهاركرد  در محهدوده  با نوسهاناتي  از ای  وسيله حمل دهد كه  نشان مي 1383-93 هاي سالحمل در 

هها بها ایه      فهرآورده و از حداكثر ظرفيت انتقال ها استفاده شده  براي انتقال فرآورده ت  كيلومتر 2600حداكثر 

  نشده است به طور كامل استفاده  مذكور هاي سالها در  برخي از سالدر  وسيله

 شناورهاي استيجاريها و كشتي-5

توسهط شهركت ملهي    هاي نفتهي  استيجاري براي حمل فرآورده بر و شناورهاي فرآورده هاكشتيراهبري 

فروند كشتي نفتکش و لندینگ كرافهت بهه منظهور جابجهایي      11در ای  ناوگان د  گير مي صورتنفتکش ایران 

كنند   ساحلي و جزایر در خليج فارس تردد ميد نياز مناطق سوخت مایع مور تامي هاي مختلف نفتي و  فرآورده

، بندرماهشهر و بوشههر از ایه    هاي نفتي بندرعباس، چابهار جابجایي بخش عمده سوخت مایع بي  بنادر و اسکله

 گيرد  ق صورت ميیطر

 1393در سهال  بهر اسهتيجاري     فرآورده هايو شناور ها كشتي دهد كه در جداول نشان ميعملکرد ارقام 

آنها  جابجایي تناژ عملکرداند كه  ت  كيلومتر( فرآورده حمل كردهميليون  3060ليتر )معادل   اردميلي 3/6حدود 

 ههاي اسهتيجاري   كشتيحمل زینه نرخ هشایان ذكر است  داشته است  كاهش درصد 6/14 نسبت به سال قبل

ها بهه بنهادر و جزایهر     حمل فرآوردهمعموالً كه استيجاري شناورهاي هزینه حمل با نرخ و  درصد كاهش 5/17

 مواجه بوده است   افزایشدرصد  5/131با  دهند، انجام ميرا كوچك 
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 بنديجمع

-نشان مي 6-14 الي 6-12هاي اصلي مندرج در جداول انتقال و توزیع فرآوردهنتایج حاصل از آمار و اطالعات 

كمبود گاز كهه افهزایش    عدم و همچني  ها فرآورده عرضه تقریبا بدون تغيير كلي به علت روندبه طور  دهد كه

و  كلي عمليهات انتقهال   كاهشنمایانگر  ،ه استداشتن  و در نتيجه حمل آن را در پيشدید مصرف سوخت مایع 

-از جنبه تناژ جابجایي حمهل مهي   ،1392درصد نسبت به سال  03/3 به ميزان 1393ها در سال فرآورده حمل

 باشد  

در را حمهل   وسهایل ههاي نفتهي بها انهواع      كل و شعاع متوسط حمل انتقال فرآورده ةهزین 6-15جدول 

 دهد نشان مي 1382-93 هاي سال

بيشتری  ميهزان حمهل از نظهر تنهاژ بهه وسهيله        1393در سال  ،دنده نشان ميیاد شده ول اجد چنانکه

 5/25)پيمها   كش جهاده  و پز از آن نفت ، بودهدرصد از كل تناژ حمل شده 5/60با سهن  ،خطوط لوله فرآورده

در سراسر كشور هاي نفتي را  انتقال فرآورده ،درصد( 6/5دار ریلي ) درصد( و مخزن 2/8(، حمل دریایي )درصد

بها  را پيما بيشتری  ميهزان هزینهه صهرف شهده      كش جاده نفتبه وسيله حمل كه در ای  بي   اند به عهده داشته

بهه خهود   درصهد بهراي خهط لولهه      97/22در مقایسهه بها   هاي كل انتقال و توزیع  درصد از هزینه 8/59 حدود

ها در متوسط رغن انتقال فرآوردهيعل 1393در سال  هاي كل انتقال و توزیع از طرفي هزینهاختصاص داده است  

نسهبت بهه   ل انتقهال  حمل در كليه وسای هاي هزینهنرخ افزایش  به دليل 1392شعاع حمل كمتر نسبت به سال 

  درصد افزایش یافته است  5/21 حدودسال قبل 

 كهاهش درصد  19/4 نسبت به سال قبل 1393شعاع حمل با انواع وسایل حمل در سال  ضمناً متوسط

بها   ،آهه  بيشهتری  پيمهایش را    دارهاي راه گذشته مخزن هاي از نظر متوسط پيمایش همچنان مانند سالیافته و 

جاده پيماهاي گازكش  پز از آن ودر بي  وسایل حمل و نقل دارا بوده كيلومتر  843حدود متوسط شعاع حمل 

 ند ا شتهقرار دا  كيلومتر( 662)هاي استيجاري  كشتيو   كيلومتر( 696) خطوط لوله كيلومتر(، 793)
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 و  1393در سال  نقل و ل حملواع وسايهاي نفتي با ان . عملكرد حجمي انتقال فرآورده6-12جدول 

 1392مقايسه آن با سال 
 واحد: ميليون ليتر

 سال                                   

 نوع وسيله حمل
1392* 

 سهم

 )درصد(
1393 

 سهم

 )درصد(

 درصد تغييرات

 92به  93

 -18/7 3/55 95558 60 102952 خط لوله

 -32/8 5/1 2657 7/1 2898 آه  دارهاي راه مخزن

 49/18 4/39 68158 5/33 57522 پيما نفتکش جاده

 67/209 1/0 149 03/0 48 پيما گازكش جاده

 نفتکش دریایي
 -51/22 5/3 6002  7745 كشتي استيجاري

 24/9 2/0 328  300 شناور استيجاري

 81/0 100 172851 100 171465 جمع

 به روز رساني شده است   1393سال  در پخشبر اساس اطالعات شركت پاالیش و  1392اطالعان مربوط به سال * 

 

  1393حمل در سال  وسايلهاي نفتي با انواع  انتقال فرآوردهتناژ . عملكرد 6-13جدول 

 1392و مقايسه آن با سال 
 واحد: ميليون ت  كيلومتر

 سال

 نوع وسيله حمل
1392* 

 سهم
1393 

 درصد تغييرات سهم

 )درصد( )درصد( 92به  93

 -21/8 5/60 22485 9/63 24496 خط لوله

 -58/18 6/5 2082 7/6 2557 آه  دارهاي راه مخزن

 26/23 5/25 9499 1/20 7706 پيما نفتکش جاده

 9/496 2/0 66 03/0 11 پيما گازكش جاده

 نفتکش دریایي
 -87/14 1/8 3021 3/9 3549 كشتي استيجاري

 31/10 1/0 39 1/0 35 شناور استيجاري

 -03/3 100 37191 100 38354 جمع

 به روز رساني شده است   1393سال  در بر اساس اطالعات شركت پاالیش و پخش 1392*اطالعان مربوط به سال 
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 1383-93 هاي سالدر  حملمختلف ل وساي و نرخ هزينه حمل كاركردآمار مربوط به  .6-14جدول 
 

 سال وسيله حمل

  

 حجم حمل شده كاركرد نرخ متوسط حمل

 ميليون ليتر ميليون تن كيلومتر تن كيلومتر-ريال

 پيما كش جاده نفت

1382 27/136 6527 58610 

1383 29/188 7017 61991 

1384 99/203 7968 65839 

1385 59/214 8854  70183  

1386 225 7772 61299 

1387 270 8195 67981 

1388 356 8552 65519 

1389 378 7877 61968 

1390 513 8112 63687 

1391 3/613 8874 66621 

*1392 1/864 7706 57522 

 1393 4/1141 9499 68158 

 آهن دار راه مخزن

1382 82/109 2354 3296 

1383 1/113 2149 2992 

1384 24/164 1783 2378 

1385 91/196 2547  3361  

1386 208 2209 2304 

1387 271 2282 2658 

1388 345 1914 2402 

1389 350 1482 2183 

1390 286 1834 2823 

1391 491 2232 2480 

*1392 721 2557 2898 

 1393 818 2082 2657 

 خط لوله فرآورده

1382 23/35 22882 53619 

1383 14/37 22653 54920 

1384 2/43 23831 55407 

1385 14/49 25194  58273  

1386 31/60 41/25138 56640 

1387 2051/71 27492 54912 

1388 93/77 27721 53931 

1389 83 24011 51331 

1390 8/102 21854 48889 

1391 824/106 23773 47392 

*1392 1/129 24496 102952 

 1393 2/185 22485 95558 
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حملمختلف ل وساي و نرخ هزينه حمل كاركردآمار مربوط به  .6-14ادامه جدول 
 

 وسيله حمل

  

 سال

  

 نرخ متوسط حمل

 تن كيلومتر -ريال

 كاركرد

 ميليون تن كيلومتر

 حجم حمل شده

 ميليون ليتر

 پيما جادهگازكش 

1382 - 179 587 

1383 - 158 481 

1384 - 153 423 

1385 - 141 565  

1386 205 168 457 

1387 333 73 379 

1388 470 40 267 

1389 485 52 216 
1390 409 85 170 
1391 808 10 53 

*1392 1/1405 11 48 

 1393 5/1373 66 149 

 استيجاري كشتي

1382 47/113 1381 2610 

1383 36/141 1482 2908 

1384 - 1645 3102 

1385 - 2389  3018  

1386 7/221 1905 4219 

1387 168 3742 6600 

1388 221 2670 5990 

1389 163 3485 6703 

1390 171 2870 5064 

1391 119 3691 7696 

*1392 9/517 3549 7745 

 1393 3/427 3021 6002 

 شناور استيجاري كوچك

1382 - 20 153 

1383 - 36 219 

1384 - 25 168 

1385 - 27   188 

1386 75/267 61 208 

1387 756 18 162 

1388 817 29 222 

1389 1272 19 185 

1390 1424 20 237 

1391 651 36 291 

*1392 4/434 35 300 

 1393 8/1005 39 328 

 به روز رساني شده است   1393سال  در بر اساس اطالعات شركت پاالیش و پخش 1392*اطالعان مربوط به سال 
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1390– 93 هاي ل حمل در سالوسايي نفتي با انواع ها . هزينه و شعاع متوسط انتقال فرآورده6-15جدول 
 

 نوع وسيله حمل

 سهم ازكل (ريال)ميليون  هاي حمل هزينه

-)درصد

1393) 

 )كيلومتر( متوسط شعاع حمل

1390 1391 1392 1393 1390 1391 1392 1393 

 696 752 557 497 9/22 4164222 3163109 2539527 3/2246568 خط لوله

 843 948 968 699 39/9 1702243 1896450 1095179 707651 آه  دارهاي راه مخزن

 174 167 167 159 8/59 10842158 7986337 5442720 7/4158552 پيما كش جاده نفت

 793 427 338 502 5/0 90651 18517 8075 3/19641 پيما گازكش جاده

كش  نفت

 دریایي

كشتي 

 7/491240 استيجاري
437929 1838422 1290873 12/7 746 631 603 662 

شناور 

 2/27913 استيجاري
23433 15583 39226 2/0 101 151 146 144 

 411 429 388 359 100 18129374 14918418 9546863 7690966 جمع

 

 هاي نفتيتوزيع فرآورده -

هاي عملياتي با وسایل مختلهف بهه مجهاري    مناطق و ناحيهتداركاتي، هاي مختلف نفتي از انبارهاي نفت فرآورده

-مي توزیع حمل و هاي سوخت در سراسر كشور هاي خصوصي، تعاوني، شركتي و جایگاه فروش شامل فروشندگي

 نشان داده شده است  6-16در جدول  هاي نفتيهدتوزیع فرآورشود  وضعيت مجاري 

 1387-93ي ها سال درهاي نفتي توزيع فرآوره. وضعيت مجاري 6-16جدول 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 واحد 

 37 37 37 37 37 37 37 تعداد مناطق عملياتي

 232 230 226 228 228 228 228 تعداد ناحيه عملياتي

-انبارهههاي ذخيههره

 سازي
 90 93 93 87 82 82 82 تعداد

 18127 18171 18715 18759 19034 18992 20679 هزار باب مجاري فروش*

 تك منظوره  CNGبرداري شده  مجاري فروش بهرهشامل  *

 تغييهر  1392نسبت به سهال   مناطق عملياتيتعداد  1393در سال  ،چنانچه از جدول فوق مشهود است

  یافته است كاهش و مجاري فروش سازيو انبارهاي ذخيره افزایشنواحي عملياتي تعداد  ليک  ،اند نداشته

ه كه توسط شهركت ملهي پخهش ارایه     1387-93هاي  مجاري فروش به تفکيك مجاري عرضه در سال

 آورده شده است  6-17شده، در جدول شمارة 

 



   199 انرژي عرضه
 

 

 

 كشور . مجاري فروش به تفكيك مجاري عرضه در6-17جدول 
 

 اختصاصي شركتي سال
 فروشندگان

 سكودار

 فروشندگان

داخل 

 اطاقك

 فروشندگان

 نفت

 سفيد

 تعاوني

 روستايي
 عشايري

 جايگاه

  سريع

 النصب

 جايگاه

 ساحلي

 واحد

 سوختگيري

 فروشندگي

 محور

 جايگاه

 گاز

CNG* 

 جايگاه

 گاز
LPG 

 **جمع

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

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

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

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

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

1392 195 2522 199 274 3487 10381 481 16 13 351 245 2181 7 18171 

1393 186 2652 184 275 3334 10381 481 16 13 351 245 2262 9 18127 

 بهوده بدون تغييهر   1392مجاري فروش تعاوني روستایي، عشایري، سریع النصب، ساحلي، واحد سوختگيري و فروشندگي محور نسبت به سال  1393در سال 

 است   

          برداري شدهبهره تك منظوره و دو منظوره CNGهاي  *جایگاه

 CNGهاي  جایگاه**جمع بدون 

جایگاه جدید عرضه سوخت در سراسر كشور احهداث   121، 1393سال دهد در  چنان كه جدول فوق نشان مي

بها    باشهد جایگاه شركت ملي پخهش مهي   9جایگاه توسط بخش خصوصي و تعطيلي  130كه شامل احداث  شده

بهاب   2262تهك منظهوره و دو منظهوره     CNGي ها مجموع تعداد جایگاه 1393مراجعه به سوابق آمار در سال 

در سال  CNGهاي  جایگاه یك منظوره بوده كه در مقایسه با آمار جایگاه 1381جایگاه دو منظوره و  881شامل 

شود كه تعهداد   جایگاه تك منظوره( مشخص مي 1321جایگاه دو منظوره و  860)شامل  2181به تعداد  1392

همچني  در سال  ي شده است انداز راه 1393جایگاه تك منظوره جدید تا پایان سال  60جایگاه دو منظوره و  21

 جایگاه دومنظوره در حال ساخت بوده است  43جایگاه تك منظوره و  105جایگاه شامل  148تعداد  93



200   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

 )سبك( گازطبيعيعرضه . 3-6

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

)تغييرات در مخهازن  گاز  مخازن ذخيرة ه خط وو احتساب تغييرات در ذخيرهمراه با واردات  زدایي ننتاسيسات 

باشهد  واردات گهازطبيعي از   مهي  (شهود محاسهبه مهي  گهازي   ذخيرة مخازن برداري از  بهرهلحاظ  باگازي كشور 

كشور باتوجه شرقي و شمال شمالمناطق  نيازهاي تامي شمالي تركمنستان و آذربایجان براي  ةكشورهاي همسای

از گاز و همچني  مسافت زیهاد منهابع و تاسيسهات توليهد داخلهي      مصرف گازرساني و نوسانات فصلي  ةبه توسع

گهاز   تهامي  در گازرساني  اقتصادي عملياتمزیت  عنوان هب، كه اغلب در جنوب كشور قرار دارندمناطق مذكور 

  مورد توجه قرار گرفته است گذشتهي ها سال ازمناطق مذكور 

 دهد نشان مي 1383-93 هاي سالمقدار عرضه گازطبيعي را در  6-18جدول 

 

 1383-93هاي  سال در. عرضه گاز سبك 6-18جدول 

 واحد: ميليون مترمکعب در روز تقویمي

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 شرح
ت درصدتغييرا

 92به  93

متوسط  رشد

 دوره

 5 12/12 38/559 91/498 08/493 77/479 39/485 49/469 97/431 32/400 45/377 73/351 41/343 توليد

 48/2 40 6/20 72/14 75/12 36/32 64/24 86/15 31/19 93/16 61/17 17/14 12/16 واردات

 78/10 6/4 6/26 43/25 44/25 96/25 26/23 59/18 88/12 9/14 4/15 9/12 56/9 صادرات

 خيره سازيتغيير درمخازن ذ
 *گاز

         6/49- 57/0 - - 

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

 7/4 3/26 95/553 6/438 04/480 86/485 47/486 61/466 9/437 35/402 5/380 353 97/349 عرضه

 ميليون بشكه معادل

 خام نفت
4/787 3/794 1/856 3/905 3/985 9/1049 5/1094 2/1093 09/1080 9/986 5/1245 3/26 7/4 

 باشد  مربوط به تغيير در موجودي مخازن شوریجه و سراجه مي *

ههاي توسهعه توليهد گهاز و     طهرح بهرداري از  عرضه گازطبيعي با بهره ،شوددر جدول فوق مشاهده مي انکهچن

و  15و پاالیشگاه فازههاي   12برداري از فاز  توليد با بهرهبه علت افزایش  1393سال ي گازي در ها پاالیشگاهاحداث 

 3/26 افزایشهي بها رونهد رشهد    ، قبهل بت به سهال  نس علي رغن افزایش صادرات وو واردات نسبت به سال قبل  16

 رو بوده است  درصدي روبه
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 هاي توزيع گازرسانيانتقال و شبكه

 گازطبيعيخطوط لوله انتقال  -

 199شامل گاز شيری ، واردات و گاز ترشز شركت انتقال گامجموع گاز منتقل شده توسط  1393در سال 

ای  انتقال  بوده است  گاز ترش درصد 10 شيری  و زگا درصد 90ای  مقدار حدوداز ميليارد متر مکعب بود  

هزار كيلومتر شبکه شهري و  252 حدود ،كيلومتر خطوط انتقال گاز احداث شده 9/33461از حجن گاز 

مركز  37، دستگاه توربوكمپرسور 257ایستگاه و تاسيسات تقویت فشار و  76تعداد كل اجرا شده، روستایي 

 هايالزم به توضيح است كه عالوه بر تعداد توربوكمپرسور شود  انجام مي و شبکه مخابراتي مدرن برداري بهره

توان انتقال روزانه هاي تقویت فشار در عسلویه وجود دارد   واحد توربوكمپرسور مربوط به ایستگاه 10الذكر،  فوق

پاالیشگاه  13)از مبادي توليد داخل شيری  ميليون مترمکعب گاز  700بيش از خطوط لوله فشار قوي انتقال گاز 

انتقال  بوده است  و صادراتصادي/ اجتماعي كشور هاي اقتبه مبادي مصرف در بخشواردات از خارج و گازي( 

گيرد كه بخشي از گاز در طول مسير براي پاالیش به  گاز ترش به وسيله خط لوله پنجن صورت مي

 ميليارد متر 095/6ان نفتي آغاجاري )و بيد بلند و بخشي دیگر براي تزریق به ميد هاي فجر جن پاالیشگاه

بي  شبکه توليد و توزیع،  دراچينگ ای  شركت به عنوان پل ارتباپدیس مركزمکعب( تحویل داده شده است  

هاي كشور را تحت پوشش  منطقه عملياتي كه كليه استان 10آوري، فشار افزایي و انتقال گاز در  مسئوليت جمع

از سامانه دیسپچينگ شركت ملي گاز یکي از عوامل مهن در مدیریت مصرف و عبور  عهده دارد دهد به قرار مي

كنترل و نظارت بيشتر بر روند توليد، انتقال و مصرف گاز و  كه اضطراري گازرساني در زمستان است، شرایط

ها در نقاط مختلف كشور را به مراكز  هاي هر یك از بخش آوري به موقع و به روز داده نيز هدایت و جمع

   مایدن مي فراهنپردازش اطالعات 

 دهد نشان مي 1386-93هاي سال درطوط لوله فشار قوي را حجن انتقال گاز توسط خ 6-19جدول 
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 1386-93هاي سال دربوسيله خطوط لوله فشار قوي  . ميزان حجم ساليانه انتقال گاز6-19جدول 
 واحد: ميليارد مترمکعب

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 سال
 رشدمتوسط

92-1386 

 1393  رشدساليانه

 قبلنسبت به سال 

حجن انتقال گاز 

شيری  و واردات 

 توسط خطوط لوله

5/133 7/144 7/159 9/167 6/172 408/170 384/172 199 87/5 07/4 

حجن انتقال گاز 

توسط خط  ترش

 لوله پنجن سراسري

گزارش  1784/16 - - - - - -

 نشده
- - 

 

به  شيری حجن جابه جایي گاز رشد متوسط ساليانه سال گذشته  هفت درچنانکه از جدول فوق مشهود است، 

نيز  1393درصد افزایش یافته و در سال  87/5 علت افزایش تدریجي توليد گاز و توسعه سریع شبکه انتقال گاز

 ميليارد متر مکعب افزایش داشته است  6/26حدود  ،درصد 44/15با افزایش 

 هاي توزيع گاز و گازرساني وضعيت شبكه -

هاي توزیع گاز و گازرساني در رابطه با وضعيت شبکهعملکرد شركت ملي گاز ایران  6-23الي  6-20در جداول 

 نشان داده شده است 1388-93و  1383-93هاي  سال درهاي مختلف  در استان

با توسعة شبکة گازرساني به شهرها و روستاها، تعداد شهرهاي تحت پوشش گازرساني از  1393در سال 

افهزایش یافتهه و تعهداد روسهتاهایي كهه از نعمهت گهاز         1393شهر در سهال   1027به  1392در سال  1013

قابهل  شههرهاي  تعهداد  از مجمهوع   1393رسيده است  بدی  ترتيب تا پایان سال  17435اند به  برخوردار بوده

قابهل   روسهتاهاي اند و از تعداد كهل  درصد شهرها به شبکه گازرساني متصل شده 6/83كشور حدود گازرساني 

 1393روستا در سال  1561شهر و  14درصد گازرساني شده است  بر ای  اساس  8/53حدود  گازرساني كشور

درصهد و در   96ضریب نفهوذ گهاز در جمعيهت شههري بهه     به شبکه گازرساني اضافه شد و از ای  طریق تقریباً 

درصد رسهانده   4/88كه در مجموع ضریب نفوذ گاز در كل كشور به  درصد رسيده 9/62جمعيت روستایي به 

 است 

 بها  كيلهومتر  104541از  ،1383گردد طهول شهبکه گهاز در سهال     ول مالحظه مياطور كه در جد همان

 1393در سال شبکه گازي شهري و روستایي اجرا شده  يلومترك 5/264868 درصد به 7/9 متوسط رشد ساالنه

انشهعاب در سهال    5240497دوره تعداد انشعابات نصب شده خانگي/تجاري و صنعتي از   در ای  رسيده است

كنندگان گازطبيعي انشعاب رسيده است  تعداد مصرف 9866058به  درصد 5/6 با متوسط رشد ساالنه 1383
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كننده بوده كه با متوسط رشهد  مصرف 7482261هاي خانگي/تجاري و صنعتي بالغ بر  در بخش 1383در سال 

بدی  ترتيب بر طبق آمهار   ه است یافتافزایش  1393كننده در سال مصرف 18820653درصد به  6/9 ساالنه

 4/1حهدوداً   1392كننده كه نسبت به سال  رفميليون مص 8/18 در مجموع بيش از 1393شده در سال  ارایه

 ه شده است مشتركان استفاده از گاز طبيعي در كشور اضاف ميليون به تعداد مصرف كنندگان و

شهود   چني  نتيجه مهي  6-23الي  6-20هاي گازرساني در جداول  و تحليل شاخص  طور كلي از تجزیه به

 سهاله  شهش كننهدگان در دوره  كه افزایش رشد متوسط ساليانه تعداد انشعابات نصهب شهده و تعهداد مصهرف    

، 1388انشهعاب در سهال   درصد بوده كه نمایانگر ای  است كهه بهراي ههر     15/9و  6/5به ترتيب  93-1388

كننده براي ههر انشهعاب    مصرف 9/1به  1393كننده وجود داشته، در حالي كه ای  رقن در سال  مصرف 61/1

به تعداد بيشتري مصرف كننده تخصص یافتهه   1393افزایش یافته است  به عبارت دیگر هر انشعاب در سال 

 ههاي  سهال جاري بزرگ به صورت بهرج را در  گير تعداد ساخت واحدهاي مسکوني/ت كه توسعه و گسترش چشن

 شهش دهد  از سوي دیگر رشد متوسط ساليانه تعداد كل واحدهاي تحت پوشش گهاز در دوره   مذكور نشان مي

 15/9كننهدگان )  درصد بوده كه كمتر از رشهد متوسهط سهاليانه تعهداد مصهرف      42/7حدود  1388-93 ساله

كننده تحت پوشش گازرسهاني   مصرف 73/1ضوع نيز نمایانگر باشد، كه ای  مو یاد شده مي هاي سالدرصد( در 

براي هر واحد است كه در نتيجه به نحوي دیگر توسعه و گسترش واحدهاي مسکوني/تجاري بزرگ را مجهدداً  

 نماید  تایيد مي



 

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

 سال

 1383-1393هاي  تا پايان هر سال در سالعملكرد كل كشور  1383-93 هاي سالعملكرد 

 شبكهطول 

 كيلومتر

 انشعاب

 *تعداد

 كننده مصرف

 **تعداد

 شبكهطول 

 كيلومتر

 تعداد شهرهاي تعداد مصرف كنندگان انشعاب نصب شده تعداد

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

1383 13182 515708 904577 104541 5240497 7151301 323655 7305  

1384 13655 464914 919805 118191 5706606  8404456 - -  

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

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

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

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

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

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

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

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

1393 6/13495 396059 1270663 5/264868 9866058 18820653 1027 

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

 دهد كنندگان را نشان مي هاي مختلف مصرف در سراسر كشور تعداد كل مصرف بخش** جمع كل تعداد مصرف كنندگان به ازاي هر انشعاب نصب شده در 

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

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 استان

 1321684 1231826 1150588 1078562 985234 909407 آذربایجان شرقي

 720227 671127 621917 572003 518457 471501 آذریجان غربي

 377684 348442 307866 279022 255259 230066 اردبيل

 1567086 1502785 1408137 1269142 1221034 1145770 اصفهان

 101862 87233 74782 65204 48867 33496 ایالم

 90797 74166 49549 32344 21945 12970 بوشهر

 3383826 3117482 2863020 2592468 2389571 2243783 تهران

 266003 252157 235720 216768 195594 180486 چهارمحال و بختياري

 162467 147859 123313 102814 80936 50971 خراسان جنوبي  

 1880033 1726455 1616658 1464117 1319095 1209097 خراسان رضوي

 230902 213189 191737 172676 154771 139180 خراسان شمالي

 828220 758518 700123 630131 544196 481391 خوزستان

 257870 239032 216850 192060 169263 151501 زنجان

 248172 238026 219902 200263 172425 160851 سمنان

 6403 5197 3408 1680 375 0 سيستان و بلوچستان

 1113415 1040340 958950 882319 794268 712360 فارس

 342552 320670 296224 268508 240066 215991 قزوی 

 338494 322005 300374 276784 258490 242756 قن

 408348 380967 347309 303693 255618 216837 كردستان

 479845 436053 412211 366114 327224 294901 كرمان

 455380 421492 387320 359417 323615 295295 كرمانشاه

 133378 123915 111770 98937 85690 84326 كهگيلویه و بویراحمد

 464488 438452 403597 362691 322668 291710 گلستان

 797705 734671 679592 620567 560744 510275 گيالن

 413684 383799 352900 320726 286993 262389 لرستان

 1090852 1022792 939828 876877 807846 716624 مازندران

 472080 458059 426325 388256 349068 315090 مركزي

 6224 3206 4701 4177 3750 - هرمزگان

 519300 490150 455645 413317 379125 347955 همدان

 341672 321011 295416 275119 247449 223921 یزد

 18820653                                                                             17511076 16155732 14686756 13319636 12150900 جمع

 48/7 69/8 7/9 26/10 62/9 6/9 رشد نسبت به سال قبل )%(

 15/9 1388-92رشد متوسط دوره 
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 سال تا پايان در بخش خانگي/ تجاري و صنعتي گذاري و تعداد انشعابات نصب شده شبكه .6- 22 جدول
 

 استان

1388 1389 1390 1391 1392 1393 

گذاري  شبكه

 كيلومتر

 تعداد انشعابات 

 نصب شده

 گذاري  شبكه

 كيلومتر

انشعابات تعداد

 نصب شده

 گذاري شبكه

 كيلومتر

انشعابات تعداد

 نصب شده

 گذاري شبكه

 كيلومتر

انشعابات تعداد

 نصب شده

 گذاري شبكه

 كيلومتر

انشعابات تعداد

 نصب شده

 گذاري شبكه

 كيلومتر

انشعابات تعداد

 نصب شده

 584354 6/16261 557157 2/15279 541911 3/14244 517892 7/12971 501062 3/12196 486413 6/11364 آذربایجان شرقي

 328744 7762 316667 8/7352 301837 6/7013 285382 3/6464 269252 5/5874 253080 5/5526 آذریجان غربي

 189109 6178 177219 2/5673 165669 9/5216 153662 8/4358 145512 3/3902 135204 4/3576 اردبيل

 995154 7/24948 973796 5/24196 972770 4/22263 1039852 22054 845115 7/19044 812865 4/17601 اصفهان

 72725 1/2363 64225 2/2035 54879 9/1758 47244 5/1618 35235 8/1037 28616 4/676 ایالم

 115647 3/3698 97187 5/3488 74291 1/2911 57297 9/2297 40888 1564 24811 5/1242 بوشهر

 1467426 4/24935 1442816 3/24504 1424345 24012 1419808 7/23635 1346163 9/22389 1319222 21569 تهران

 163957 4847 159417 4637 154904 6/4522 148187 1/4304 137302 5/3937 126291 9/3617 چهارمحال و بختياري

 82047 4/2991 74156 8/2677 64549 2267 53258 7/1675 49164 4/1436 33148 1179 خراسان جنوبي

 787277 4/23116 759011 6/22429 718685 20930 670035 7/16418 609913 8/13397 567152 4/11877 خراسان رضوي

 125331 4/4544 116238 1/4019 111929 6/3504 103648 4/3053 94457 5/2509 84419 4/2348 خراسان شمالي

 577324 9/13221 555791 2/12856 521092 2/12368 493995 9/11562 445954 10212 398199 5/8692 خوزستان

 142608 9/4365 134215 8/4066 126234 7/3797 116121 3361 106171 1/2567 98396 4/2276 زنجان

 127939 6/3893 126151 1/3778 121239 9/3647 115344 2/3475 94637 3/3095 90984 6/2898 سمنان

 6177 782 6106 1/748 5324 3/708 3812 7/549 2256 8/230 0 1/120 سيستان و بلوچستان

 622960 5/17335 603802 8/16333 573291 1/15234 544114 9/14346 516151 1/12850 470170 1/12069 فارس

 169065 4/5028 162235 3/4838 153833 8/4448 148084 4/4194 139243 2/3735 128309 7/3337 قزوی 

 160637 4/3134 156836 4/3015 154414 7/2877 151093 4/2744 146059 8/2517 142598 2348 قن

 224680 9/7564 212147 4/6945 201580 9/6244 180318 3/5426 159791 4451 136498 1/3485 كردستان

 297465 7/11001 276461 8/10418 252383 9632 237235 1/8748 221346 7/7570 194935 6828 كرمان

 207532 6/5929 200140 5/5281 189292 6/4894 184591 8/4505 173997 1/4042 164474 1/3689 كرمانشاه

 93667 3/3053 88077 3/2833 82259 4/2665 77381 4/2424 69198 2118 61858 1964 كهکيلویه و بویراحمد

 254775 6/7488 246759 3/7221 233041 3/6807 219375 7/6204 206082 1/5634 192430 5/5142 گلستان

 455154 4/15711 422923 14462 395231 13328 371224 6/12128 350748 4/11030 325114 10060 گيالن

 204475 8/5139 192992 4564 182819 2/4152 166855 1/3777 154431 2/3218 144394 2871 لرستان

 662516 4/16015 633320 15688 593518 2/14939 566361 6/13853 539993 5/12614 509489 11992 مازندران

 255847 7/8392 254127 9/8283 242177 2/7577 225560 3/6896 206031 3/5810 199061 8/5235 مركزي

 5580 2/389 4429 9/333 2220 3/141 1890 60 1889 2/56 743 1/85 هرمزگان

 297440 8175 288892 5/7803 278087 2/7587 265600 2/7121 256515 8/6462 240419 9/5932 همدان

 188446 9/6598 181485 4/6077 172840 8/5831 164565 9/5525 152868 3/4701 141248 2/4279 یزد

 9866058 5/264868 9484777 9/251842 9066643 3/235528 8729783 3/215759 8017423 6/190208 7510540 6/173886 جمع

 02/4 17/5 89/4 21/7 57/3 86/8 9/8 4/13 8/6 4/9 27/7 66/8 قبل )%( رشدنسبت به سال

 6/5-93 1دوره رشدمتوسطططططططط
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 و تعداد شهرهاي گازرساني شده تا پايان سالكل واحدهاي تحت پوشش . تعداد 6-23دول ج

 

 

 استان

 

1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 تعداد 

 واحدها

 تعداد 

 واحدها

 تعداد 

 واحدها

 تعداد 

 واحدها

 تعداد 

 واحدها

 تعداد

 شهرها

 تعداد 

 واحدها

 1469398 59 1378068 1296421 1191234 1044316 979317 شرقيآذربایجان 

 790986 34 745623 699714 651967 600290 555624 آذریجان غربي

 307919 26 284551 264490 252016 245469 219529 اردبيل

 1871722 103 1806547 1757203 1654726 1491657 1386985 اصفهان

 101923 15 87282 75121 65227 47998 30751 ایالم

 94253 30 76071 54199 33195 23435 14467 بوشهر

 5986368 60 5668151 5381080 5177034 4779968 4562350 تهران

 255773 36 245509 231573 211278 188408 173568 چهارمحال و بختياري

 157098 14 142090 99740 103473 85843 56125 خراسان جنوبي

 1936282 69 1883275 1728292 1611611 1489506 1384757 رضويخراسان 

 237226 17 220943 201079 183262 150607 139053 خراسان شمالي

 1007863 72 925370 848464 782403 687758 617777 خوزستان

 309694 19 283623 254194 224342 196499 175993 زنجان

 279054 19 268737 251101 230129 194265 187781 سمنان

 6529 1 5195 3514 1684 375  سيستان و بلوچستان

 1165907 77 1106221 1041248 976570 874841 768039 فارس

 404764 22 377307 346623 317333 290468 267770 قزوی 

 321255 6 315930 311811 308819 278655 277143 قن

 429694 27 404507 372780 330405 283694 245855 كردستان

 436715 37 389433 381262 407098 365874 328771 كرمان

 462129 23 422194 389298 360527 319605 298713 كرمانشاه

 148637 14 138952 128511 117497 101658 92253 كهکيلویه و بویراحمد

 483657 29 456151 422073 382882 344963 312880 گلستان

 791216 49 763866 714663 655367 599675 552313 گيالن

 411941 20 383388 353342 321810 290010 266708 لرستان

 1243750 49 1170672 1082501 1013627 940006 836723 مازندران

 424500 35 410768 402646 321090 322204 315647 مركزي

 8708 6 3654 7207 6688 1116 0 هرمزگان

 572032 29 540163 503438 471137 435330 398931 همدان

 363245 16 349516 316101 310194 291077 269473 یزد

 22480198 1013 21253757 19920319 18674625 16965570 15715296 جمع

 77/5 4/2 98/6 37/6 1/10 8 2/9 قبل)%( سال به رشدنسبت

 42/7 1388-93رشد متوسط دوره 

 1027 1013 992 964 922 850 تعداد شهرها

 38/1 4/2 9/2 55/4 47/8  رشد تعداد شهرها نسبت به سال قبل
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  عرضه انرژي الكتريكي. 4-6

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

درحهال   ،ههاي تجدیدپهذیر  از انهرژي  كشور توليد برق  باشد مي تجدیدپذیر و واردات برق از كشورهاي همسایه

درصهد،   4/24بها سههمي حهدود    اتمهي  و نيروگهاه  درصهد   5/74آبي با سهمي حدود   برق هاي نيروگاه ازحاضر 

غيرمستقين )سيستن حرارتي  ،طریق تبدیل مستقين )فتوولتایيك(درصد و مابقي از  06/1 هاي بادي حدود نيروگاه

   باشد مي توده زیست و خورشيدي(

 باشد:شرح زیر ميه بتوليد نيروي برق ي مختلف ها بخشالکتریکي از  انرژيوضعيت عرضه 

 حرارتي يها نيروگاهبرق از  توليد -

هاي فسهيلي   باشند كه از سوختي بخاري، گازي، سيکل تركيبي و دیزلي ميها نيروگاهي حرارتي شامل ها نيروگاه

 6-24در جهدول   1383-93 ههاي  سهال در هاي حرارتي  توليدي نيروگاهبرق   نمایندبراي توليد برق استفاده مي

 نشان داده شده است 

 توليهد  به علت افزایشي حرارتي ها نيروگاهانرژي الکتریکي بوسيله  توليددهد كه نشان مي 6-24جدول 

 1383-93 ههاي  سهال  در يدرصهد  26/5از رونهد رشهد متوسهط افزایشهي     و سيکل تركيبي  گازيهاي  نيروگاه

 است  شتهدرصدي دا 3/5 يافزایش بت به سال قبل نيز روند رشدنس 1393برخوردار بوده و در سال 

 

  1383-93ي ها سال دري حرارتي ها نيروگاه وسيلههانرژي الكتريكي ب توليد. 6-24جدول 
 گاوات ساعتگيواحد: 

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 
درصدتغييرات 

 92به  93

رشد 

طول 

 دوره

 -58/0 -5/4 85623 89664 91788 95901 94073 95771 97201 94229 92481 93383 87670 نيروگاه بخاري

 1/11 73340 66039 67364 58716 58400 53846 54911 37605 41235 68323 65276 گازي نيروگاه 
05/10 

 1/11 96823 87135 80534 72749 70658 64142 57015 53796 40343   تركيبي  سيکل  نيروگاه

 -51/10 8/16 83 71 66 62 128 124 204 226 232 212 252 نيروگاه دیزلي

 26/5 3/5 255869 242909 239752 227428 223259 213883 209331 185856 174291 161918 153198 توليد

بشكه  عرضه ميليون

 خام نفت معادل
90 95 5/102 109 123 126 3/131 7/133 97/140 83/142 45/150 34/5 27/5 

 

 

                                                      
 در سایت توانير گزارش شده است ( 1394)خرداد گزارش تفضيلي وزارت نيرو آخری   براساسها آمار و اطالعات مربوط به نيروگاه 
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به كشور داخل شبکة برق از طریق اتصال با هفت كشور همسایه كه داراي مرزخاكي است ایران در حال حاضر 

تركيهه،  عهراق،   كشور چهاراتصال برق ميان  .ارتباط الکتریکي دارد ،جوارشبکه سراسري برخي از كشورهاي هم

پاكستان و افغانستان در سهطح خطهوط فهوق توزیهع      ستان محقق شده و در خصوص دو كشورارمن آذربایجان و

در فصولي كه كشور به بهرق بيشهتري نيهاز دارد از كشهورهاي     بدی  ترتيب كيلووات ارتباط برقرار است   132

پنج سال شود كه مقدار كل آن در  رد ميتركمنستان و ارمنستان و به مقدار كمتر از آذربایجان و نخجوان برق وا

در نمهودار   1383-93ي ها سال روند واردات برق در ميليارد كيلووات ساعت بوده است  9/3تا  3اخير در حد 

 نشان داده شده است  1-6

 
 1383-93هاي  . واردات برق از كشورهاي همجوار در سال6-1نمودار 

 1393 : آمار تفضيلي صنعت برق در سالماخذ
 

واردات برق از كشورهاي همسایه با توجهه بهه    1383-93 دوره در ،از نمودار فوق مشهود است چنانکه

ولهي بهه   همهراه بهوده    يبها نوسهانات   ،ي جدید و شرایط مصرف برق در كشورها نيروگاهبرداري از احداث و بهره

نسهبت   نيز 1393در سال  و ایش یافتهافز 1383-93 دورهدرصد در  7/5 با رشد متوسطبرق  واردات هرحال،

شایان ذكر است كه واردات از كشور ارمنسهتان بهه   دهد  نشان مي افزایشدرصد  75/1 به سال قبل در حدود
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 شود  گاز با برق انجام مي)تهاتر( صورت تبادل 

بر اساس آمهار و   ،1393ميليون كيلووات ساعت واردات برق در سال  3772 از سهن كشورهاي همجوار

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

عههده    هبه  درصهد  41/28و پز از آن ارمنستان بها سههن    درصد 8/69 با سهنكشور تركمنستان  را به كشور

  ندا داشته

 

 
 1393واردات برق به كشور در سال . سهم كشورهاي همجوار از 6-2نمودار 

 1393: آمار تفضيلي صنعت برق در سال ماخذ                 

 صادرات برق -

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

نخجهوان و   ،ارمنسهتان  پاكستان و به مقدار كمهي نيهز بهه    ،افغانستان عراق، تركيه،باشد به كشورهاي روبرو نمي

ميليارد كيلووات ساعت بوده  6/11 تا 7/6سال اخير در حدود پنج گردد كه مقدار آن در  تركمنستان صادر مي

 است 

 نشان داده شده است  6-3در نمودار  1383-93ي ها سال روند صادرات برق در

صادركنندة برق بوده و صادرات در ایه    1383-93 دوره درمشهود است، كشور  6-3چنانکه از نمودار 

 تركمنستان

70.33% 

 نخجوان

1.72% 

 ارمنستان

27.86% 

 آذربايجان

0.05% 
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داشهته   كهاهش درصهد   6/16/0یافته كه نسبت به سال قبل درصد افزایش  4/18 متوسط رشد ساليانه دوره با

  است 

نشان داده  6-4نمودار ميليون كيلووات ساعت صادرات برق كشور در  9660سهن كشورهاي همجوار از 

ورهاي عراق و تركيه به ترتيهب  كه از نمودار مشهود است، بيشتری  صادرات برق ایران به كش شده است  چنان

 بوده است  1393در سال از كل صادرات درصد  56/22و  76/62با 

تفاضل  سازد كه چنانچه واردات از صادرات برق در هر سال بيشتر باشد، در ای  صورتخاطر نشان مي

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

 دهد نشان مي 1383-93دوره  درتفاضل واردات و صادرات برق را  6-25جدول 

 

 

 1383-93هاي . صادرات برق به كشورهاي همجوار در سال6-3نمودار 

 1393ماخذ: آمار تفضيلي صنعت برق در سال 
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 1393. سهم كشورهاي همجوار از صادرات برق ايران در سال 6-4نمودار 

 

 1393: آمار تفضيلي صنعت برق در سال ماخذ

 

 انرژي الكتريكي واردات . عرضه حامل انرژي مربوط به6-25جدول 
 واحد: گيگاوات ساعت

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 3772 3707 3897 3656 3015 2068 1684 1842 2541 2084 2170 واردات 

 9660 11586 11029 8668 6707 6152 3875 2520 2775 2759 1837 صادرات

 -5888 -7879 -7132 -5012 -3692 -4084 -2191 -678 -233 -676 333 تفاضل

 -46/3 -6/4 -2/4 -9/2 -2/2 -4/2 -3/1 -4/0 -14/0 -4/0 2/0 خام نفت ميليون بشكه معادل

برق بهه كشهورهاي    ةصادركنند ،1383-93ي دوره ها سال دهد كه كشور در اغلبجدول فوق نشان مي

هاي دوره  لذا تجارت برق در اغلب سالواردات بيش از صادرات بوده است  1383 لسا فقط درو همسایه بوده 

برق در حامل انرژي  عرضهعنوان  هب مقدار تفاضل 1383سال در  تنها برای  اساسفوق الذكر مثبت بوده است  

 به عنوان واردات خالص لحاظ شده است  كشور
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عراق

62/76% 

 ترکیه

22/56% 

 ارمنستان

0/86% 

 افغانستان

8/48% 

 پاکستان

4/62% 

 نخجوان

0/68% 
 ترکمنستان

0/01% 
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 هاي تجديدپذير انرژي

محدودیت منابع فسيلي، رشد باالي مصرف ساالنه انرژي در كشور، عدم كارایي فني و اقتصادي مصرف انرژي 

 طيمحي ها و مشکالت فزاینده زیست اي در آن ميزان قابل مالحظهدر فرآیندهاي توليد و مصرف و هدر رفت  

بخشي به منابع انرژي، توسعه پایدار  را در راستاي تنوعدر كشور هاي نو  ضرورت استفاده از انرژي آن،ناشي از 

ذیربط در  گرمایي و     مورد توجه مسئوالن رشيد، باد، زمي و ایجاد امنيت انرژي پاك و تجدیدپذیر نظير خو

انرژي كل كشور از  تامي درصد از 10 ،انداز بيست ساله كشور در سند چشن به طوري كهداده انرژي قرار 

 ،1393در ای  راستا مطابق الیحه بودجه سال هاي پاك تجدیدپذیر در نظر گرفته شده است   طریق انرژي

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

هایي توسط وزارت نيرو از چندی  سال  با وجود داشت  منابع فسيلي فراوان در كشور، تالش كلي طورقرار دهد  ب

مگاوات  221بي به دستيا ،1392نتایج آن تا پایان سال ده كه آغاز ش هاي نو در جهت استفاده از انرژي پيش

   ظرفيت نيروگاهي را به همراه داشته است

 1393تا پایان سال هاي نو گزارش شده  كه توسط سازمان انرژيهاي تجدیدپذیر را  ظرفيت پروژه 6-26جدول 

 دهد  نشان مي

 

تا پايان اسفند به تفكيك نوع نيروگاه هاي تجديدپذير  نيروگاه هايپروژه . ظرفيت6-26جدول 

 1393سال 

 توضيحات ظرفيت )مگاوات( نوع نيروگاه

  06/153 بادي
  767/6 خورشيدي
  5/10 توده  زیست
 و نيرو( آب )مطابق آخری  اعالم شركت 62 آبي برق

  327/232 جمع كل ظرفيت
 

هاي نو  هاي تجدیدپذیر در كشور توسط سازمان انرژي در استفاده از انرژي 1393اقداماتي كه تا پایان سال 

 شده است  ارایه ذیلایران و بخش خصوصي به عمل آمده به طور خالصه به شرح 

 خورشيدي انرژي -

درصد از كل مساحت كشور را  21ایران از نظر پتانسيل توليد انرژي خورشيدي در مناطق بياباني كه تقریباً 

تا  1900اي است  متوسط انرژي تابشي خورشيد در نقاط مختلف ایران حدود  شود داراي جایگاه ویژه ميشامل 

ساعت در هر كيلومتر مربع در سال تخمي  زده ت تراوا 2/2تا  9/1كيلووات ساعت بر متر مربع معادل  2200
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توان  حرارتي در ای  مناطق ميهاي انرژي خورشيدي اعن از فتوولتایيك و  شده است  از ای  رو با نصب سيستن

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

  باشد مي ،تراوات ساعت 262 معادل ،1393در سال 

آب گرم، گرما و حتي سرمایش منازل مسکوني و مراكهز   برق، تامي هاي انرژي خورشيدي براي  سامانه

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

 :شوند تقسين مي
o هاي خورشيدي نيروگاهي سامانه 

 (يكفتوولتای) برق به خورشيدي انرژي مستقين تبدیل •

را بهه بهرق   ي، انرژي خورشهيد  یهاي متحرك و شيميا گيري از مکانيسن يك مستقيماً و بدون بهرهیسيستن فتوولتا

رساني به مناطق محروم و دورافتاده كشور به دليل گستردگي و شرایط خهاص   ي كه برقیكند  از آنجا تبدیل مي

يك در ایران مشهتمل بهر   یولتاهاي فتو جغرافيائي همواره با دشواري روبرو بوده لذا مهمتری  كاربرد فعلي سيستن

بهرق توليهدي را از خهارج از شهبکه      ،هاي فتوولتائيك باشد  اغلب نيروگاه عرضه برق به روستاهاي دورافتاده مي

ههاي گذشهته احهداث     يهك نيهز در سهال   یفتوولتا  نيروگاه از اما تعدادي ،نمایند مي تامي  هاسراسري براي روستا

 گهزارش  6-27كنند كه روند توليد آنها در جدول  اند، كه برق توليدي را به شبکه برق سراسري تزریق مي شده

  است  شده

 1383-93ي ها سالدر  فتوولتاييك يها نيروگاهبرق از  عرضه. 6-27جدول 
 ساعت ارقام: كيلووات                                                                          

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

معلمططان  سططركوير

 سمنان  
83300 25000 20000 24000 21000 21000 18000 21000 - * - 

 32010 34226 27000 30000 32000 31000 35000 32000 42000 **10000 45000 طالقان

 19000 15000 17000 18000 8900 دربيد يزد
15000 **

  

 )خارج از شبكه(
17000 - - * 0 

 0 25000 55000 24000 27656 5000      خورشيدي تبريز

 32010 59226 82000 75000 94656 72000 75000 71000 79000 53000 137200 جمع

 ميليون بشكه

 خاممعادل نفت 
000081/0 000031/0 000046/0 000042/0 000044/0 000042/0 000056/0 000044/0 000048/0 000035/0 000019/0 

-92رشدمتوسط

1382 
54/13- 

 خارج شد  هاي فتوولتایيك مربوطه از مدار توليد نيروگاه *

 به دليل آزمایش و تعمير، مقداري از برق توليدي ابت نگردیده است كاهش  **

 سراسري برق بوده است ميزان توليد در نيروگاه دربيد یزد، خارج از شبکه  1388در سال 

و  1392و در سهال   تهوانير گهزارش   ر اسهاس ب 1391وزارت نيرو و در سال  1390طبق ترازنامه انرژي سال  1389: اطالعات توليد برق تا سال ماخذ

 باشد  ميگزارش سانا  1393
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متوسط با رشد  ها نيروگاهبرق از ای   عرضه 1383-93دوره  دركلي طور هب هدهد كجدول فوق نشان مي

 ركویرسه رسهاني بهه روسهتاهاي     به علهت بهرق  نيز  1393ال در س وروبرو بوده  يدرصد 4/13ساليانه كاهشي 

 ،نسهبت بهه سهال قبهل    هاي فتوولتایيك مربوطه از مدار توليد  معلمان سمنان و دربيد یزد و خارج شدن نيروگاه

 است داشته كاهش درصد  47/6

هاي تجدیدپذیر در دست انجام است كه  اي كشور براي استفاده از انرژي منطقههاي برق  هایي در شركت برنامه

 توان به موارد زیر اشاره نمود: از جمله مي

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

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

 گردد  تامي ها  آن

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

 اي خراسان است  هاي شركت برق منطقه برنامه

  ه در سطح استان كه شرایط فني الزم را مدرس 15شركت توزیع نيروي برق استان كردستان تجهيز

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

 خواهد شد   تامي كيلووات براي هر مدرسه از ای  طریق  5برق مدارس یعني حدود 

 هاي  برداري از انرژي هاي نوی  بهره شركت توزیع برق شهرستان اصفهان با اعالم طرح استفاده از روش

از سال  ،درصدي به متقاضيان 50تسهيالت بالعوض  ارایهبا  ،وسيله سيستن فتوولتایيكتجدیدپذیر به 

 ای  استان نصب كرده است  را در مسجد و مدرسه 40ي پاك در تجهيزات انرژ 1392

 
o (خورشيديهاي حرارتي  )نيروگاه به برق يمستقيم انرژي خورشيدتبديل غير  

شود  سپز از طریق یك سيکل  در روش غيرمستقين ابتدا انرژي خورشيدي به انرژي حرارتي تبدیل مي

بهرق   "سيستن حرارتي خورشهيدي "گردد كه به آن  ترمودیناميکي، انرژي حرارتي به انرژي الکتریکي تبدیل مي

  باشهد  برداري مي یزد در دست بهرهحرارتي در  -رشيدي مگاواتي خو 478در كشور یك نيروگاه شود   گفته مي

مگاوات برق خورشهيدي را دارا   17ای  نيروگاه به صورت دو منظوره خورشيدي و حرارتي است كه توان توليد 

بهرداري   كيلوواتي ساخته شده و بهه بههره   20هاي كوچك  نيروگاهنيز هاي كشور  تعدادي از دانشگاهباشد  در  مي

متري بهه پایهان رسهيده اسهت       100طراحي كلکتورهاي خورشيدي  نيزشيراز اند  در نيروگاه خورشيدي  رسيده

 500امکهان توليهد    ،برداري از آن منابع مالي است و در صورت تکميل و بهره تامي ساخت ای  نيروگاه در گرو 
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 كيلووات ساعت برق خورشيدي از ای  نيروگاه فراهن خواهد شد 

o انرژي حرارتي خورشيدي( غير نيروگاهيخورشيدي  سامانه( 

هها و   از طریهق نصهب آبگهرمک    ها  در كشور براي توليد آب گرم در منازل مسکوني و حمام ای  سامانه

دا ته اب ،ههاي پهيش     در ای  ارتباط در سهال هاي خورشيدي در شهرها و روستاها كاربرد عملي داشته است حمام

ها و در سازماناي در ای  مورد  اقدامات گستردهسازي مصرف سوخت كشور و وزارت نيرو  توسط شركت بهينه

خورشيدي،  حرارتي انرژي ،هاي خورشيدي ها و حمام نصب آبگرمک  باصورت گرفت  سيسات مختلف تجاري أت

  رسيد جایگزی  شده است كه قبالً در ای  وسایل به مصرف مي كوره سفيد و نفت هاي نفت سوختبا 

و سيسهات تجهاري   أها و تسازماندر هاي خورشيدي نصب شده ها و حمامتعداد آبگرمک  6-28جدول 

هاي نفتي جایگزی  شده از طریق ای  سامانه خورشيدي را به تفکيك از ابتداي ایه  فعاليهت تها     هدمعادل فرآور

 دهد  نشان مي 1393پایان سال 

و ها و تاسيسات تجاري  در سازمانهاي خورشيدي نصب شده  ها و حمام آبگرمكن. تعداد 6-28جدول 

  1393هاي نفتي جايگزين شده از ابتداي آغاز اين فعاليت تا پايان سال  معادل فرآورده
 جمع كل 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 سال

ي
يد

رش
خو

ن 
مك

گر
آب

 

 19422 11 19 - 61 907 1570 1924 1500 2200 1000 2100 نفت( شده)وزارت تعدادنصب

وزارت نصب شده )تعداد 

 (نيرو
- - - - - - - - - - 0 1041 

جویي  سفيد صرفه نفت

 شده)هزارليتر(
8/1213 578 6/1271 867 072/1112 46/907 25/524 26/35 - 98/10 36/6 3/11827 

 - 3/11827 3/11821 3/11810 3/11810 16/11775 77/11250 31/10343 2/9231 2/8364 9/6490 9/5912 سفيد تجمعي )هزارليتر( نفت

)ميليون  سفيد تجمعي نفت

 خام( معادل نفت بشکه
0348/0 038/0 0492/0 05428/0 0608/0 0662/0 0692/0 0694/0 0694/0 0695/0 0695/0 - 

ي 
يد

رش
خو

م 
ما

ح
 

 1038 0 - 77 189 231 122 78 53 184 70 16 تعداد نصب شده

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

جویي  كوره صرفه نفت

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

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

كوره تجمعي )ميليون  نفت

 خام( بشکه معادل نفت
00384/0 01241/0 03495/0 04145/0 050999/0 065943/0 094/0 117390/0 126821/0 126821/0 126821/0 - 

جایگزی  شده   كل سوخت جمع

)ميليون   آبگرمک  و حمام خورشيدي

 خام( بشکه معادل نفت

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

 ،  هاي مرتبطسازي مصرف سوخت و سازمانبوده و پز از آن اطالعات دریافتي از شركت بهينه، ماخذ ترازنامه وزارت نيرو 1385تا پایان سال  *

 شود ميجویي  صرفه سفيد نفتليتر در سال  578به ازاي هر آبگرمک  خورشيدي معادل 

 شود ميجویي  صرفه كوره نفتليتر در سال  694سطح كلکتور حمام خورشيدي معادل  متر مربع 4/3به ازاي هر 
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واحد محهيط زیسهت و    وسطت آبگرمک 11فقط ، 1393سال در  ،دهدالذكر نشان ميكه جدول فوق چنان

براي تامي  آب گهرم مهورد    پونه و قبا همچني  مترو چيتگرسرو، رشد، هاي در بوستان انرژي حوزه امور شهري

 ههاي  حمهام ضم  آنکه آماري نيهز بهراي نصهب     است،ه برداري رسيدنصب و به بهره نياز سرویسهاي بهداشتي

  و حمهام  هها  نصهب آبگهرمک    ،به عمل آمهده  هاي بررسياست  بر اساس خورشيدي در ای  سال گزارش نشده 

كه در  به طوري ،شود ط متقاضيان درخواست ميتوس به بخش خصوصي واگذار شده كه برحسب نياز خورشيدي

ساً نصهب  أر ها استانها در  سازمانو سایر  شهرداري تهرانهاي مختلف از جمله  توسط سازمانچند سال گذشته 

بر عهده داشته  روستایيو  شهريسيسات أیر تها و در سا بوستانرشيدي را در اغلب خو هاي و حمام ها آبگرمک 

انهرژي  ایه  نهوع سهامانه    هاي مایع و گاز به وسيله اسهتفاده از   از جایگزیني سوخت در ای  رابطه بنابرای   است

كهه از جهدول    اس چنهان برای  اس خورشيدي آمار دقيقي بيش از آنچه در جدول فوق آمده در دسترس نيست 

بهرداري از   بها نصهب و بههره    1393تها پایهان سهال     آغاز شدهكه ای  فعاليت  يهای سالاز  ،مشهود است 28-6

، سازي مصرف سوخت و وزارت نفت نصب شده كه فقط توسط شركت بهينه هاي خورشيديها و حمام آبگرمک

به وسيله استفاده از كوره(  سفيد و نفتنفت)هاي مایع سوختمعادل خام  ميليون بشکه معادل نفت 196/0حدود 

گردیده كه البته ای  مقدار آمار دقيق استفاده از ایه   جویي صرفهو جایگزی  خورشيدي  هاي ها و حمام آبگرمک 

  دهد  نوع انرژي را در گستره كشور نشان نمي

 انرژي باد -

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

كه ای  رقن در فازهاي بعدي با احتسهاب انهرژي بهادي     دهدانجام شده نشان ميبرآورد شده است و مطالعات 

 هزار مگاوات قابل افزایش است  40دریایي تا 

 69/55 اعالم شدهمگاوات  26/125هاي بادي نصب شده در ایران حدود  ظرفيت نيروگاه ،1393تا پایان سال 

انداز  در چشناند   اندازي شده و همه آنها توسط دولت نصب و راه اند كردهتوليد در هر سال رق ساعت ب گيگاوات

مگاوات در نظر گرفته شده كه سهن  2000هاي انرژي نو  نيروگاه احداث 1404نعت برق ایران در سال ص

هاي كشور برآورد  كل نيروگاهدرصد ظرفيت  24/1ل دمگاوات معا 1690در ای  ميان هاي بادي  نيروگاه

وزارت نيرو موظف شده كه  ،1393طور كه قبالً اشاره شد بر طبق الیحه بودجه سال  نالبته هماگردیده است  

و خورشيدي در دستور كار قرار دهد  در ای  ارتباط  يهاي باد مگاوات برق را از طریق انرژي 600برنامه توليد 

هاي بادي كه از طریق اعالم افزایش خرید تضميني برق بادي حاصل  با توجه به توجيه اقتصادي احداث نيروگاه

شده كه داراي  ارایههاي بادي به سازمان انرژي نو ایران  مگاوات تقاضاي احداث نيروگاه 5690شده، 

 باشند  سنجي مي و در حال مطالعه امکانبوده حداث نامه اوليه ا موافقت
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 ههاي ههاي بهادي را در سهال    اهبه ترتيب مشخصات و ميزان توليد نيروگه  6-30و  6-29جداول شماره 

 دهد  نشان مي 1383-93 هاي سالها را در  برق از ای  نيروگاه عرضهو روند  1393و  1392

 1393و  1392بادي كشور در سال هاي  . ميزان توليد برق از نيروگاه6-29جدول 

 1392 1393 

 نام نيروگاه
كل ظرفيت 

 )كيلووات( اسمي

تعداد 
 توربين

 توليد ناويژه برق
 ساعت( )گيگاوات

كل ظرفيت 
 )كيلووات( اسمي

 تعداد توربين
 توليد ناويژه برق

 ساعت( )گيگاوات

 9/128 158 92260  244/133 129 73060 منجيل گيالن 

 9/55 43 28380 212/66 43 28380 رضوي بينالودخراسان

 62/1 3 1980 65/2 3 1980 عون اب  علي تبریز

 04/1 1 660 91/0 1 660 لوتك زابل

 23/0 1 660 238/0 1 660 باباكوهي شيراز 

 27/0 1 660 35/0 1 660 ماهشهرخوزستان

 58/0 - 4000 472/6 2 4000 رضوي خواف خراسان

 42/0 1 660 56/0 1 660 اصفهان

 44/0 1 660 63/0 1 660 سرعي  اردبيل

 09/3 - 20000 - - - تاكستان )مپنا(
 440 - 660 - - - سراب

 0 - 4000 - - - آتری  ایرانيان
 0 - 660 - - - نير

 آمار تفصيلي صنعت برق بر اساس *

 1383-93هاي  سال درهاي بادي  . روند عرضه برق از نيروگاه6-30جدول 
                

 سال   
   
 مشخصات 

1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 155000 106720 103460 98140 92930 90290 89830 73990 58810 47580 24880 كل ظرفيت اسمي )كيلو وات(

 209 180 171 167 160 156 157 133 110 92 56 تعداد توربي 

 72/197 63/211 6/206 217 6/162 6/224 31/196 36/143 31/125 9/70 51/46 ساعت( برق)گيگاوات توليدناویژه

 116/0 124/0 121/0 13/0 1/0 14/0 12/0 08/0 07/0 04/0 03/0 خامميليون بشکه معادل نفت

 57/15 1383-93رشد متوسط 

  آمار تفصيلي صنعت برق بر اساس  1393 تا 1390وزارت نيرو و در سال  1389طبق ترازنامه انرژي سال  1389ماخذ: اطالعات توليد برق تا سال 

  ههاي  سهال  درهاي بهادي جدیهد در ههر سهال     طور كلي با نصب توربي   دهد كه بهجدول فوق نشان مي

سهال  در  لهي ودرصدي روبرو بهوده   57/15ایشي عرضه برق بادي با روند رشد متوسط ساليانه افز ،93-1383

 دهد   نشان مي كاهش درصد 57/6 هاي بادي نسبت به سال قبل عرضه انرژي الکتریکي به وسيله نيروگاه 1393

 باشد: انجام شده به شرح زیر مي 1393هاي بادي در سال  برخي از اقداماتي كه در مورد نصب نيروگاه

 8شامل  ،ناپگروه م كهك قزوی  نخستي  مزرعه بادي مگاواتي 100توربيني و  40از سایت  فاز اول 

 هر توربي  بادي ای  نيروگاه در مرداد ماه به بهره برداري رسيد  مگاوات 20واحد نيروگاهي به ظرفيت 
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 800با توجه به ظرفيت بالقوه انرژي بادي در استان قزوی  تاكنون بيش از   مگاوات ظرفيت دارد 2.5

استان صادر شده ای  هاي بادي براي متقاضيان بخش خصوصي در  نامه احداث نيروگاه مگاوات موافقت

 است 

  در خراسان رضوي كه از مستعدتری  نقاط براي ایجاد نيروگاه بادي است، اقدامات اوليه براي ساخت

تونل بادي در ای  استان شناسایي شده است  در حال  8ه در منطقه خواف انجام شده و تاكنون نيروگا

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

د كه ای  شو هاي تجدیدپذیر در ای  استان توليد مي درصد از انرژي 30كنند  بدی  ترتيب  توليد مي

 درصد نيز قابل ارتقاء است   50ميزان تا سقف 

 انرژي زمين گرمايي -

هاي نو ایران با همکاري شركت ملي حفاري ایران در طول برنامه چهارم توسعه نخستي  چاه  سازمان انرژي

 12حفاري گرمایي را در دامنه ارتفاعات سبالن تکميل كرد و حاصل ای  عمليات  سنجي منابع زمي  پتانسيل

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

 ها استفاده كرد  توان براي گرمایش و مصرف برق خانه حرارت را دارند كه از ای  منبع مي

 40زار كيلومتر و در مجموع با حجن ه 2كيلومتر و با عمق  5در  5با ای  عمليات مخزن ژئوترمالي با ابعاد 

تری  مخازن ژئوترمال دنيا به شمار  هزار متري زمي  كشف شد كه یکي از بزرگ 2كيلومتر مربع در عمق 

برابر آن حرارت وجود دارد كه  4هاي بخار، ضم  توليد برق امکان توليد  رود  در ای  مخزن با نصب توربي  مي

   نماید تامي شهر در دامنه سبالن را  کي هاي شهر مش تواند گرمایش خانه مي

ميليهون   37با قابليت توليد ساالنه  مگاوات برق 5گرمایي با ظرفيت  نيروگاه زمي  نخستي بر ای  اساس 

یلوت و آزمایشهي از محهل اعتبهار وزارت نيهرو در     اشهر سبالن به صورت په  در منطقه مشکي  كيلووات ساعت

هاي نو ایهران  كه توسط مسئوالن سازمان انرژي 1393ي آن در سال دست ساخت است  آخری  وضعيت اجرای

  باشد شرح جدول زیر ميبه  اعالم گردیده
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شهر، گزارش شده توسط  گرمائي مشكين . آخرين وضعيت اجرائي پروژه زمين 6-31جدول 

 هاي نو سازمان انرژي

 نام پروژه
منطقه 

 )استان(

سال 

 شروع

سال 

 برداري بهره

 درصد پيشرفت

كار تا پايان سال 

1393 

ظرفيت 

 طرح

قابليت توليد 

ساالنه انرژي 

 )كيلووات ساعت(

نوع اتصال به 

 شبكه

هاي اكتشافي، توليدي و  انجام حفاري

و احداث نيروگاه پایلوت  يتزریق

گرمایي سبالن  ارزیابي مخزن زمي 

 مگاوات 5به ظرفيت  شهر( مشکي )

 *5 %59 1395 1384 اردبيل
MWe 

 متصل به شبکه 37000000

باشدكه براساس مجوز و موافقت  مگاوات الکتریکي مي 32حلقه چاه( ظرفيت برآورد شده توسط مشاور معادل  11هاي انجام شده تاكنون ) *براساس حفاري

 مگاوات قابليت افزایش خواهد داشت  50شهر احداث خواهد شد و البته تا  مگاوات نيروگاه به صورت پایلوت در سایت مشکي  5شركت توانير فعالً 

 از مجموع كهحلقه چاه حفاري شده  11، 1392مانند سال همچنان فوق بدی  ترتيب با توجه به مطالب 

قهرار   هاي ژئوترمهال  گرمایي انجام شده و حفاري بقيه چاه ه به مخزن زمي حفر هفت حلق ،حلقه چاه اكتشافي 11

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

 5 و موافقت شركت تهوانير فعهالً  باشد كه بر طبق مجوز  کي ميیمگاوات الکتر 50 ،مشاورشده توليد برق توسط 

قابليهت افهزایش    ،مگاوات 50احداث خواهد شد كه تا شهر  مگاوات نيروگاه به صورت پایلوت در سایت مشکي 

گرمایي از هفت حلقه چاه حفر  زمي زمينه براي توليد برق  ،خواهد داشت  بر اساس ای  گزارش در شرایط فعلي

گذاران بخش خصوصي اعالم آمهادگي شهده    به سرمایههاي اكتشافي  لذا براي واگذاري ای  چاهشده وجود دارد 

)مراحل برگزاري مناقصه آن یك بار انجام  الذكر آزمایشي فوققرار است پز از ساخت نخستي  نيروگاه است  

تجدید گردیده كه اسهناد مناقصهه آن در حهال     1392مراحل در سال  ،شده و به نتيجه نرسيده و براي بار دوم

ها توسط بخش خصوصي احداث گردند  شایان ذكهر اسهت كهه در مجمهوع      ، سایر نيروگاه(باشد بررسي فني مي

شهر از محل انهرژي   پذیر و پاك در منطقه مشکي  مگاوات برق تجدید 250اندازي  امکان طراحي و ساخت و راه

 وجود دارد گرمایي  زمي 

را منطقهه مسهتعد    14 در كشهور  پيمایي هاي نو ایران با مطالعات انجام شده از طریق چاه سازمان انرژي

اردبيل، سهند، خهوي، رامسهر، طهبز، تفتهان،      مناطقباالي  هاي پتانسيلتوان به  ميده كه از آن جمله تعيي  كر

 كرد  شارهگرمایي ا ژي زمي ردماوند و بوشهر براي استفاده از ان

 تودهزيست -

هاي كشاورزي و دامي است كه  پذیر بقایاي گياهي و جانوري مانند پسماندها و زائده توده اجزاي تجزیه زیست

آید  در حال حاضر  انرژي مورد نياز بشر به شمار مي تامي پز از نفت و گاز و زغال سنگ چهارمي  منبع 
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  سازمان گرددمي تامي درصد انرژي مورد نياز ساكنان زمي  از ای  منابع  11شود كه  تخمي  زده مي

توده و تعيي   اي را با هدف تخمي  ظرفيت زیست چند سال گذشته برنامه درهاي نو ایران )سانا(  انرژي

در كشور در زمينه  جام شدههاي ان ها، پيشينه فعاليت هاي منابع انرژي آن، بررسي و مطالعه روش پراكندگي

هاي توليد انرژي پاك از  اندازي نيروگاه توده و معرفي چند منطقه مناسب براي راه پتانسيل منابع زیست

 یف كرده و در دست اقدام دارد رتوده تع زیست

حوزه ضایعات كشاورزي استان فارس كه سطح وسيعي از آن را مزارع در براساس ای  مطالعات 

هاي شمالي به علت وجود  توده قرار دارد  همچني  استان هاي داراي ظرفيت زیست استان رصد رپوشانده است د

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

 توده دارند  زیستاز علت كشت گسترده نيشکر موقعيت مناسبي براي توليد انرژي 

ي كه تا پایان سال اقداماتبرخي از ها  ر ارتباط با توليد انرژي الکتریکي و كودهاي كشاورزي از ضایعات و زبالهد

  باشد به شرح زیر مي انجام شده یا در دست اجرا بوده 1393

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

توده در  كيلووات آن مربوط به نيروگاه زیست 1200كيلووات كه  1860هاي بيوگاز كشور  نيروگاه

باشد  ظرفيت عملي ای  دو نيروگاه  توده در مشهد مي كيلووات مربوط به نيروگاه زیست 660شيراز و 

 است   1393در سال  وات ساعتيگاگ 64/3كيلووات و توليد ناویژه آن  1665

  دهد را نشان مي 1388-93هاي  توده در سال هاي حرارتي زیست توليد ناویژه نيروگاه 6-32جدول 

 1388-93 توده در سال حرارتي زيست هاي . توليد ناويژة نيروگاه6-32جدول  
 ارقام: گيگاوات ساعت

 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

گاه زباله  نيروگاه بيوگاز سوز از دف 

 شيراز
459/1 18/2 5/2 977/2 06/1 96/1 

گاه زباله  نيروگاه بيوگاز سوز از دف 

 مشهد
348/0 8/3 1/3 981/1 73/0 68/1 

 - - - - - - نيروگاه تهران 

 - - - - - - نيروگاه اصفهان 

 64/3 79/1 96/4 55/5 97/5 81/1 جمع

 0021/0 0011/0 0029/0 0033/0 0035/0 001/0 خام ميليون بشکه معادل نفت

 هاي نو ایران )سانا(سازمان انرژي گزارش
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 حوزه فاضالب شهري شهرهاي تهران و اصفهان از پتانسيل باالیي براي توليد انرژي پاك برخوردارند، 

زیرا ای  دو شهر به علت جمعيت بيشتر و حجن فاضالب باالتر و همچني  وجود سيستن جامع تصفيه 

سامانه توليد برق از  كه چنان ،توده هستند موارد مناسبي براي توليد انرژي پاك از زیست ،فاضالب

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

كه  دارد را برقتوليد مگاوات  50پتانسيل حدود  ،هزار ت  زباله تر شهري 5بر اساس محاسبات  ،شد

 د  كن مگاوات برق توليد مي 5هن اكنون از فاضالب شهري تهران 

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

ميليون ليتر شيرابه در ای  مجتمع تصفيه و براي آبياري فضاي سبز استفاده شده  110اول سال  ماهه 8

مخزن تصفيه شيرابه  20متر مکعب شيرابه را دارد و  1400است  ای  كارخانه ظرفيت تصفيه روزانه 

ردازد  پ هاي موجود در جنوب تهران مي در ای  مجتمع احداث شده كه به طور فعال به تصفيه شيرابه

كاري شده و آب توليدشده از  هکتار از اراضي حوالي منطقه دف  زباله جنوب تهران درخت 120تاكنون 

مانده در ای  كارخانه  شود  پسماندهاي باقي شده براي آبياري ای  اراضي استفاده مي هاي تصفيه شيرابه

 شود   براي توليد كود كمپوست استفاده مي

  ها از  درصد زباله 75مقدار متنابهي زباله در استان مازندران كه بر اساس آمار با توجه به ای  كه روزانه

سوز در ای  استان بر اساس  كارخانه كمپوست و نيروگاه زباله 8نوع تر و مابقي آن خشك است، ساخت 

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

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

ها تاكنون اجرایي نشده است و  ساخت هستند اما در شهرهاي بابلسر، نوشهر، ساري و آمل ای  طرح

ام شده ت  زباله در روز بخش اعظمي از كار ساخت آن انج 250كارخانه كمپوست در تنکاب  با ظرفيت 

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

 ها در شرق و غرب  سوز مطرح است كه با تکميل ای  نيروگاه در ساري و نوشهر نيز ساخت نيروگاه زباله

 500سوز ساري  شود  ظرفيت دفع زباله نيروگاه زباله مي تامي بخشي از برق مورد نياز منطقه  ،استان

ت  در روز است كه فقط امکانات زیربنایي و اقدامات اوليه  250سوز نوشهر و چالوس  ت  و نيروگاه زباله

 ای  دو طرح از سوي شهرداري مربوطه در حال انجام است 
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 زاي مهمي هستند  هاي انرژي رآوردههاي زیستي نظير الکل، بيودیزل و بيوفيول ف از آنجایي كه سوخت

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

هاي مختلف انجام شده و یا در دست  ها توسط بخش خصوصي و سازمان توسعه و توليد ای  نوع سوخت

توده  اي بخش خصوصي در بخش عرضه انرژي زیسته اجرا قرار گرفته است كه تعدادي از ای  فعاليت

محققان  1393شده است  در ای  ارتباط در سال  ارایهبه تفصيل  پيشي هيدروكربوري  هايترازنامهدر 

تحقيقاتي را در زمينه فرآیندهاي توليد سوخت زیستي بيودیزل و بيواتانول در دستور  ،پژوهشي كشور

هاي جلبك سعي دارند سوخت زیستي توليد كنند  در ای   ي ژنساز ند  ای  محققان با شبيهشتكار دا

شود  در روش توليد  ها و یك سري گياهان توليد مي تحقيقات بيودیزل و بيواتانول از طریق جلبك

هایي كه در مسير تركيبات  ها به ویژه ژن بيودیزل و بيواتانول جزئيات بدی  ترتيب است كه برخي از ژن

هاي زیستي استفاده  كنند و از آن براي توليد سوخت سازي مي د را شبيهمعطر كردن گياهان هستن

اند   سازي و براي توليد سوخت زیستي استفاده كرده هاي جلبك را شبيه تحقيقات نيز ژن  شود  در ای مي

 مهندسي ژنتيك، كشت بافت و مخمرها استفاده شده است از در ای  پروژه 

 هاي تجديدپذير نيروگاهي بخش خصوصي براي احداث تقاضا -

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

هاي اخير با توجه به قيمت مصوب خرید تضميني برق از  تجدیدپذیر از بخش خصوصي كرده است، در سال

ها توسط بخش خصوصي به عمل آمده كه  نيروگاهمنابع تجدیدپذیر، استقبال زیادي براي احداث ای  نوع 

 تقاضاهاي آنها توسط وزارت نيرو بررسي و سپز مجوزهایي در ای  مورد صادر شده است  

در حال واگذاري به بخش خصوصي بودند در  1393در سال  و اند هایي كه احداث شده خالصه اطالعات نيروگاه

 نشان داده شده است  6-33جدول 

 

 

 

 

 

 



224   1393ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

 

 

 1393هاي فعال احداثي در حال واگذاري به بخش خصوصي در سال  نيروگاه .6-33جدول 

 نوع واحد محل نيروگاه نام نيروگاه
سال  قدرت عملي قدرت نامي

 برداري بهره

نام كشور 

 سازنده
 نام كارخانه سازنده

 مگاوات

نيروگاه بيوگاز سوز از 

 دفنگاه زباله شهري مشهد
 Wanderweil-MAN هلند-آلمان x 2 6/0 1388 33/0 بيوگاز سوز مشهد

نيروگاه بيوگاز سوز از 

 دفنگاه زباله شهري شيراز
-Wanderweil هلند-اسپانيا x 2 065/1 1388 6/0 بيوگاز سوز شيراز

Gascor 

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

 صبانيرو

 صبانيرو ایران 1383 - 380/28 بادي بينالود نيروگاه بينالود

 هاي نو ایران )سانا(سازمان انرژي گزارش

تجدیدپذیر به متقاضيان بخش خصوصي به تفکيك نوع  ها خالصه اطالعات كل مجوزهاي مربوط به نيروگاه

  نشان داده شده است  6-34هاي نو ایران گزارش شده در جدول  نيروگاه كه توسط سازمان انرژي
 

 هاي بخش خصوصي به تفكيك نوع نيروگاه ها و قراردادهاي نيروگاه نامه مجوزها، موافقت. 6-34 جدول

 ها مراحل پيشرفت نيروگاه
 بادي 

(MW) 
خورشيدي 

(MW) 

توده  زیست

(MW) 

آبي  برق

كوچك 

(MW) 

 مجموع

 (MW) 

 914/49 - 5/10 514/0 9/38 برداري درحال بهره

 قرارداد خرید برق مبادله شده
 47/530 17/0 - 3/10 520 133ماده 

 6/967 6/3 - 5 959 19ماده 

 553/115 - 2 053/0 5/113 داراي پروانه احداث

 16/4579 1/12 4/3 12/815 45/3748 نامه اوليه احداث داراي موافقت

 152/1135 - 5/7 002/201 65/926 سنجي درحال مطالعه امکان

 517/6272 117/32 9/176 920 5/5143 مجوزهاي باطل شده

 37/13650 987/47 39/200 989/1951 11450 31/5/94تاریخ هاي تشکيل شده تا  جمع ظرفيت پرونده

 هاي نو ایران )سانا(سازمان انرژي گزارش
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 هاي تجديدپذيرانرژياز حاصل عرضه انرژي الكتريكي بندي جمع -

  دهد نشان مي 1383-93ي ها سال دررا تجدیدپذیر هاي انرژيحاصل از برق  عرضهميزان كل  6-35جدول 

 

 1383 -93ي ها سال درهاي تجديدپذير حاصل از انرژيبرق عرضه كل . 6-35جدول 
 خامميليون بشکه معادل نفت واحد: 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 مشخصات

 15/8 51/8 32/7 09/7 6/5 24/4 79/2 58/10 74/10 47/9 25/6 برق آبي 

 000019/0 000035/0 000048/0 000044/0 000056/0 000042/0 000044/0 000042/0 000046/0 000031/0 000081/0 برق خورشيدي )فتوولتاييك(

 109/0 124/0 121/0 13/0 1/0 13/0 12/0 08/0 07/0 04/0 03/0 برق بادي

 0021/0 0011/0 0029/0 003/0 004/0 001/0      توده برق زيست

 67/2 7/2 09/1 21/0        برق اتمي

 86/10 34/11 54/8 43/7 7/5 73/5 91/2 66/10 81/10 51/9 28/6 جمع

 64/5 ساليانه درصدرشدمتوسط

 

تها سهال    1383-93دوره  درهاي تجدیدپذیر كل انرژي الکتریکي از انرژي عرضهدهد كه جدول فوق نشان مي

اسهتفاده از بهرق   درصدي روبرو بوده كه دالیل آن افزایش تهدریجي   13 ساليانه رشد متوسط با افزایش 1386

علت   ، استفاده از برق آبي به1387ولي از آنجایي كه در سال   برق بادي در شبکه بوده است و آبي، فتوولتایيك

انرژي الکتریکي نسبت به سهال قبهل    عرضهشدت كاهش یافت،  خشکسالي و كاهش ذخيرة آب پشت سدها به

درصدي روبرو گردید به طوري كه ایه  امهر منجهر بهه      8/72اي با رشد كاهشي طور قابل مالحظه( به1386)

 ههاي  در سهال درصهد شهد     -15بهه ميهزان    1382-87 ههاي  سهال كاهش شدید با رشد متوسهط سهاليانه در   

وب و توليهد بيشهتر بهرق از    ت شهرایط جهوي مطله   عله  هاي تجدیدپهذیر بهه  عرضه برق از نيروگاه 93-1388 

درصهد   6/13 بها رشهد افزایشهي    ،هاي اخير به خصوص برق اتمي در سالو يك یفتوولتا ،بادي ،هاي آبي نيروگاه

  ه استدرصد رساند 64/5را به  1383-93زماني  دورهرشد متوسط ساليانه در نتيجه  كه گردیدمواجه 

 كل انرژي الكتريكي  هعرض

بهرق   عرضهه ي حرارتي، واردات برق و ها نيروگاهبرق از  عرضهشامل  ،كل انرژي الکتریکي عرضه 6-36جدول 

 دهد نشان ميرا هاي تجدیدپذیر حاصل از انرژي
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 1383-93ي ها سال در. عرضه كل انرژي الكتريكي 6-36جدول 
 خامواحد: ميليون بشکه معادل نفت

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 
درصد تغييرات 

 92به93

رشد 

 دوره متوسط

 1/5 4/5 85/150 83/142 97/140 73/133 28/131 8/125 1/123 28/109 48/102 21/95 1/90 هاي حرارتي نيروگاه

 7/5 7/1 22/2 18/2 3/2 15/2 77/1 2/1 99/0 08/1 49/1 23/1 28/1 واردات  

 6/5 -2/4 86/10 32/11 53/8 43/7 7/5 7/5 06/3 66/10 81/10 51/9 28/6 تجدیدپذیر هاي انرژي

 1/5 8/4 93/163 34/156 8/151 31/143 75/138 7/132 13/127 03/121 79/114 94/105 6/97 كل عرضه  

نيازههاي   تهامي  دليهل  هبه  1383-93دوره  دركل انرژي الکتریکي  عرضهدهد كه جدول فوق نشان مي

درصهد روبهرو بهوده و در     1/5 يساليانه افزایشبا رشد متوسط  ،اجتماعي به برق-اقتصاديي ها بخشافزون  روز

 درصد ادامه داده است  8/4 ه ميزاننيز نسبت به سال قبل روند رشد افزایشي را ب 1393سال 

 هاي برق شبكه انتقال، توزيع و پست 

و از  به شبکه خطوط با ولتاژهاي مختلفهاي نيروگاهي  ها از طریق پست نرژي برق پز از توليد در نيروگاها

ها  باشند و مالکيت آنها با نيروگاه شبکه انتقال نمي وها جز پستاز دسته یابد  ای   به مراكز مصرف انتقال مي آنجا

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

 230و  400كه انرژي دریافتي شبکه  باشد كيلوولت مي 63و  66، 132براي خطوط فوق توزیع  ژسطح ولتا

هاي فوق  كيلوولت( برق را از پست 20خطوط فشار متوسط )با ولتاژ  و رسانند توزیع مي هاي كيلوولتي را به شبکه

ير كارخانجات صهنعتي و     را  برق مورد نياز مشتركي  بزرگ نظ ،هاي فشار متوسط شبکه  دهند توزیع انتقال مي

 380داراي ولتاژ كنندگان عادي به وسيله خطوط فشار ضعيف ) نمایند  برق مصرف مي تامي به صورت مستقين 

 گردد   مي تامي  (هرتز 50ولت تك فاز و فركانز  220ولت سه فاز و 

 ،ههاي بالفصهل نيروگهاهي    شهامل پسهت   كيلهوولتي  230و  400هاي انتقال به ظرفيت پست 1393در سال 

 بهه مگاولهت آمپهر و    4379 ،كيلوولتي 63و  66و  132توزیع هاي فوق آمپر و به ظرفيت پست مگاولت 8890

 63و  66و  132مدار و بهه طهول خطهوط فهوق توزیهع      كيلومتر 512 ،كيلوولتي 230و  400طول خطوط انتقال 

بهه طهول خطهوط فشهار      1393نيهز در سهال     در بخش توزیع ه استمدار افزوده شدكيلومتر 1119 ،كيلوولتي

ي ههها ایسههتگاهه ظرفيههت كيلههومتر و بهه 10623و  8433 ترتيههب رو بهههضههعيف شههبکه توزیههع نيهه  متوسههط و

 اضافه گردید  مگاولت آمپر 4478 ،توزیعرماتورها( )ترانسفو

دهد نشان مي 1393هاي برق را در سال وضعيت شبکه انتقال، توزیع و پست 6-37جدول 



 

 

 

 1383-93 هاي سالهاي برق در . وضعيت شبكه انتقال، فوق توزيع و پست6-37جدول 

 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 واحد 

                 كيلومترمدار خطوططول 

 19995 19915 19406 18625 18761 17438 14823 14191 12440 12138 11848 كيلومترمدار كيلوولتي 400خطوط 

 30732 30300 29656 29158 29117 28487 27082 26455 25634 24931 24151 كيلومترمدار كيلوولتي 230خطوط 

 22919 **22665 22431 22091 21111 20703 19986 19185 18528 17047 16513 كيلومترمدار كيلوولتي 132خطوط 

 47105 46240 45547 44956 44007 42339 39732 39232 37974 36720 35274 كيلومترمدار كيلوولتي 63و  66خطوط 

       آمپر مگاولت هاي ترانسفورمانور * ظرفيت پست
            

 95950 89800 85665 77245 74130 64170 58275 53748 46802 41152 40184 آمپر مگاولت كيلوولتي 400هاي  پست

 111489 108749 106227 103576 97506 93141 89784 84870 81530 78654 75115 آمپر مگاولت كيلوولتي 230هاي  پست

 34070 32709 31651 27781 26832 25353 23996 21982 20818 19488 17934 آمپر مگاولت كيلوولتي 132هاي  پست

 68604 65586 63650 61998 60168 56230 53697 49515 46018 42650 39997 آمپر مگاولت كيلوولتي 63و  66هاي  پست

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

 است  اصالح شده 93** با اطالعات وزارت نيروي سال 

  صنعت برقصيلي گزارش تف 1391-1393 تاب ترازنامه انرژي وزارت نيرو وك 1389ماخذ: تا سال 
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 ي انرژيها حاملرضه ساير . ع5-6

 سنگزغال -

 درسهنگ را  وضعيت عرضهه زغهال   6-38جدول  سنگ توليد و واردات زغال عبارت است ازسنگ عرضه زغال

 دهد نشان مي 1383-93 هاي سال

1383-93 هاي سال درسنگ . عرضه زغال6-38جدول 
 واحد: هزار ت  در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 
رشدمتوسط 

 دوره

 -3/4 316/810 1200 1130 1066 1045 1212 1630 1672 1567 1588 1254 توليد

 -9/1 9/911 7/918 903 1476 1170 9/605 1/773 982 2/940 3/919 4/1107 واردات

 3/9 33/305 6/308 67/334 4/313 4/125 9/20 8/41 9/20 7/62 8/41 4/125 صادرات

 8/1416 1810 1725 2229 2090 1779 2361 2633 2444 2465 2236 عرضه 

بشکه  ميليونعرضه ) 46/4

 (خام معادل نفت
7/10 8/11 7/11 6/12 3/11 5/8 10 7/10 3/8 7/8 8/6 

 و وزارت صنعت، معدن و تجارت منبع: ترازنامه انرژي وزارت نيرو

 

درصهدي   3/4با توجه بهه كهاهش رشهد     ،1383-93 هاي سال در ،از جدول فوق مشهود است كه چنان

درصهدي   46/4درصدي صادرات، عرضه زغال سنگ بها كهاهش    3/9درصدي واردات و افزایش 9/1توليد و 

  بوده است  ههمرا

 هاي سنتي هيزم و سوخت -

كشورهاي با پوشش كن از  است درصد سطح كل كشور 8بيش از ميليون هکتار جنگل كه  3/14ایران با داشت  

انهد    ناحيه رویشي مستقل از شمال بهه جنهوب گسهترده شهده    پنج هاي ایران در  شود  جنگل جنگل محسوب مي

طور كه اند  آن  خشك مستقر شده مرطوب تا نيمه هکتار در اقليمي نيمهميليون  6هاي زاگرس به مساحت  جنگل

اسهتان   11اسهتان از   7دههد رویشهگاه    ها، مراتع و آبخيزداري نشان مهي  هاي كارشناسان سازمان جنگل بررسي

 هها  هکتار از ای  رویشگاه 130اند به طوري كه اعالم شده یك ميليون و  زاگرسي مبتال به پدیده خشکيدگي شده

كنند   هاي اخير تجربه مي پدیده خشکيدگي را در سالهاي شمال نيز  سوي دیگر، جنگلند  از ا با ای  پدیده مواجه

در هر هکتهار  به دليل كاهش توان توليد چوب هاي شمال  اند كه موجودي چوب جنگل در ای  راستا تخمي  زده

 كاهش یافته است  مکعبمتر 300به  مکعبمتر 600از 
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 ههاي  هها در سهال   بهرداري دولتهي از جنگهل    كهه بها كهاربرد روش بههره     را ميزان هيزم و زغهالي  6-39جدول 

 دهد   توليد شده نشان مي 93-1389

 

 1389-93هاي  چوب در سال . عرضه هيزم و زغال6-39جدول 

 استان

1389 1390 1391 1392 1393 
 هيزم

 )مترمكعب(

 زغال

 )مترمكعب(

 هيزم

 )مترمكعب(

 زغال

 )مترمكعب(

 هيزم

 )مترمكعب(

 زغال

 )مترمكعب(

 هيزم

 )مترمكعب(

 زغال

 )مترمكعب(

 هيزم

 )مترمكعب(

 زغال

 )مترمكعب(

 783 11252 1602 11950 1482 27361 1035 22569 1359 35257 گيالن

 0 111382 0 110797 0 135212 39 114588 300 144940 مازندران

 0 71155 0 73999 0 87329 0 84447 0 68717 گلستان

 783 193795 1602 196746 1482 249902 1074 221604 1659 248914 جمع كل

ميليون بشكه 

 خام نفت معادل
198/0 003/0 352/0 002/0 397/0 002/0 313/0 0026/0 308/0 0012/0 

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

ههاي گهيالن،   توليهد هيهزم در اسهتان   كهل  ميهزان   1393در سال مشهود است،  6-39كه از ارقام جدول  چنان

درصد افزایش  51توليد زغال حدود ودهد ان مينش درصد كاهش 5/1 ،قبلازندران و گلستان نسبت به سال م

به عنوان مصرف هيهزم   1393سال  در 8-63ارقام مصرف هيزم در بخش خانگي كه در جدول ز ایافته است  

شهده  اعهالم  در مقایسه با توليهد هيهزم    راتع و آبخيزداري كشور گزارش شدهها، م خانگي توسط سازمان جنگل

بهه  براي مصارف خانگي هاي كشور  اي برداشت غير مجاز از جنگل مالحظه حاكي از ای  است كه به ميزان قابل

   است عمل آمده

  دهدمينشان  1385-93 هاي سالدر هاي سنتي را  و سوختهيزم واقعي  عرضهوضعيت  6-40جدول
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1385-93هاي  چوب كل كشور در سال . عرضه واقعي هيزم و زغال6-40جدول 

 سال
 هيزم

 )مترمكعب(

 زغال

 )مترمكعب(

 فضوالت دامي

 )هزار تن(

 بوته و خار

 )هزار تن(

 جمع

 خام( )ميليون بشكه معادل نفت

1385 - - - - 8/11 

1386 - - - - 6/5 

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

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

1389 5000000 35/279 36/86 500 58/5 
1390 9167819 5/283 58/884 23/948 3/12 

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

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

1393 8100000 91/390* 36/86 600 32/8 
 اصالح گردیده است    1386براساس ارقام ترازنامه انرژي وزارت نيرو در سال  1386و  1385هاي  چوب در سالعرضه واقعي هيزم و زغال -

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

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

 بدون تغيير فرض شده است  1392نسبت به سال  1393*عرضه زغال چوب در سال 

 هاي انرژي كل حامل عرضهبندي  . جمع6-6

ههاي  گازي، انرژيهاي نفتي، گاز، مایعات و ميعانات خام، فرآوردهنفت عرضههاي انرژي شامل  كل حامل عرضه

 نشان داده شده است  6-41هاي سنتي در جدول  سنگ و سوختتجدیدپذیر و زغال
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 1383-93هاي  سال درهاي انرژي  . كل عرضه حامل6-41جدول 
 خام واحد: ميليون بشکه معادل نفت

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 عرضه

 631.84 661.82 649.63 628.92 615.26 644.4 635 639 649 607 606 خامنفت

 هايفرآورده

 زاي نفتي انرژي
03/561 66/570 03/597 23/582 62/609 607 7/594 4/603 6/595 621 4/530 

 09/25 89/16 68/15 53/16 69/15 03/16 32/16 09/16 39/15 70/15 20/16 خوراك پتروشيمي

 3/9 8/8 61/8 42/8 66/9 11/9 67/7 44/7 82/7 36/6 96/5 سوخت هوایي

 13/57 09/52 95/47 14/47 14/45 41/50 91/35 97/43 79/42 01/38 64/34 زاي نفتي هاي غيرانرژيفرآورده

  تجدیدپذیر جایگزی 

 هاي نفتي فرآورده
0386/0 0506/0 0841/0 0957/0 1118/0 1321/0 1635/0 1868/0 1963/0 1963/0 1964/0 

 5/1245 4/1043 6/1139 8/1150 1/1146 9/1090 3/1016 14/938 25/888 69/822 58/810 گاز سبك

 47/107 63/144 22/134 15/139 33/142 64/128 10/119 60/112 83/116 08/96 20/84 و ميعانات گازي مایعات

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

 86/10 34/11 54/8 43/7 70/5 73/5 91/2 66/10 81/10 51/9 28/6 برق تجدیدپذیر

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

 32/8 30/12 30/12 30/12 58/5 58/5 96/10 6/5 8/11 8/11 5/1 سوخت سنتي

 25/2636 57/2293 95/2385 99/2807 65/2795 21/2722 14/2693 18/2638 42/2584 57/2449 03/2418 عرضه كل

سال  درصد تغييرات نسبت به

 قبل
32/5 3/1 51/5 08/2 08/2 08/1 7/2 44/0 26/15- 61/3- 9/14 

 87/0 1383-93رشد متوسط 
 

با رشهد متوسهط    1383-93هاي  سال درهاي انرژي  دهد، عرضه كل حاملچنانکه جدول فوق نشان مي

 دهد درصد كاهش نشان مي 9/1نسبت به سال قبل نيز  1393داشته و در سال  كاهشيدرصد روند  87/0

 . وضعيت جهاني6-

 )مصرف( انرژي اوليه  عرضه -

 نشان داده شده است  6-42، در مناطق مختلف جهان درجدول 2013انرژي اوليه در سال  مصرف
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 2014انرژي اوليه در مناطق مختلف جهان در سال  مصرف. 6-42جدول  

 خام واحد: ميليون ت  معادل نفت
 جمع كل تجديدپذيرها آبي ق بر اي هسته انرژي سنگ زغال گازطبيعي نفت منطقه

        آمريكاي شمالي

        آمريكاي مركزي و جنوبي

        اروپا و اوراسيا

        خاورميانه

        آفريقا

        حوزه اقيانوس آرام

        جمع كل

        (2014سهم هر حامل )درصد( )

        (2014خام() نفت معادل تن )ميليون ايران

        (2013سهم هر حامل )درصد( )

        (2013خام() نفت معادل تن )ميليون ايران

       ( 2014سهم ايران )

       (2013سهم ايران )

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 

(، نشهان از آن دارد كهه در   6-42)در جهدول   (BP)تركيب مصرف انرژي اوليه بر طبق گزارش جهاني 

 31/86عبارت دیگر، ها بيشتری  سهن را در ميان دیگر عناصر انرژي دارند  به  همچنان هيدروكرب  2014سال 

درصهد از كهل    57/32ای  آمار نفهت بها سههن    هاي فسيلي است  در  درصد سهن تقاضاي انرژي جهان سوخت

طبيعي به ترتيهب   سنگ و گاز عرضه انرژي، همچنان به عنوان انرژي اصلي مصرفي در جهان در رده اول و زغال

در  2014در سهال    هاي بعدي قرار دارنهد  طبهق آمهار مهذكور،    درصد در رده 71/23و  03/30با سهن حدود 

ههاي   حامهل انهرژي اوليه  عرضهه درنتيجه سهن كاهش یافته، سنگ  و زغالگاز  ،، سهن نفت2013مقایسه با سال 

برق آبي و تجدیدپذیرها در تركيب انرژي اوليه جهاني افزایش یافته اسهت  در جزئيهات آمهار     اي، هستهانرژي 

BP درصهد   98/36درصهد و پهز از آن نفهت بها      79/60ایران گاز با سهن حدود  ، در كشور جمهوري اسالمي

توان به رشد پائي  توليد گهاز   اند كه ای  موضوع را مي تشکيل داده 2014تركيب عرضه انرژي اوليه را در سال 

و در نتيجهه،   ههاي توليهد گهاز بوجهود آمهده      طهرح  ة خام به علت روند كند توسهع  در مقایسه با رشد توليد نفت

اي در تركيهب عرضهه    شایان ذكر است كه سهن انرژي هسهته جایگزیني نفت با گاز را موجب شده نسبت داد  

ژي اوليه نيز كه نسبت به سال گذشته افزایش داشته به علت استفاده بيشتر از نيروگاه اتمهي بوشههر نشهأت    انر
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 گرفته است 

انرژي اوليه و مصرف نهایي انرژي جهاني در  عرضهوضعيت  EIAعالوه بر جدول فوق، از گزارش آماري

انتخاب شده تا بدی  وسيله  2010-2011 هاي سالو همچني  برخي از مناطق جهان در  2000-2011 هاي سال

تصویري از روند وضعيت انرژي كشور ایران را بتوان با كشورهاي توسعه یافته و یا در حهال توسهعه در جههان    

 مقایسه نمود 

در برخهي از منهاطق و    2000-2014 ههاي  سهال وضعيت مصرف نهایي انرژي جهاني در  6-43جدول 

 دهد ن ميرا نشا هاي كشورهاي جهان و ایران در سال

 . مصرف انرژي نهايي در برخي از كشورهاي جهان6-43جدول 

 

 

     
 

OECD  

Non-OECD       

       

       

       

       

       

       

      

       

    

  

Energy Balances of NON-OECD countries (2013 Edition) 

 استفاده شده است هاي گذشته   براي محاسبه رشدهاي انرژي در ایران از تراز هيدروكربوري سال *

 

 2010از نظر رشد مصرف نهایي انرژي در سال  OECDكه از جدول فوق مشهود است، كشورهاي  چنان

دهد كه رشهدهاي مصهرف انهرژي نههایي      جدول فوق نشان ميتحليل اند  ضمناً  رشد منفي داشته 2014تا سال 

باشهد(،   )كه مربوط به كشورهاي اقماري اتحاد جماهير شوروي سابق مي و اوراسيا Non-OECDكشورهاي اروپایي 

 تر است  در جهان پائي  Non-OECDرشدهاي كشورهاي از

نسبت به سال قبهل   2014در ای  آمار جهاني، رشد مصرف انرژي نهایي كشورهاي خاورميانه در سال 

درصد( بيشتر بوده است  كشور ایهران در ایه     94/0سبت به رشدهاي جهاني )درصد بوده كه ن 3/4به ترتيب 
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توان آنرا به  ه ميدرصد برخوردار بوده است ك 27/3آمار جهاني جزء كشورهایي است كه از رشدمصرف نهایي 

ههاي بيشهتر    ها و اعمهال محهدودیت   بندي بنزی  موتور و عدم ادامه اجراي قانون هدفمندي یارانه اعمال سهميه

 جهاني و در نتيجه كاهش رشد مصرف نهائي كشور نسبت داد 

 

دهد كه رشد عرضه  نشان مي 2000-2011 هاي سالضمناً روند رشد مصرف نهایي انرژي جهان در 

هاي  درصد( جهاني در مقایسه با آمار سال 12/2درصد( و رشد مصرف نهایي انرژي ) 41/2اوليه )انرژي 

 هاي درسالكه  طوري ( ضم  داشت  اختالف فاحش، همسویي داشته به1379-90هاي  مشابه در كشور )سال

د رشدهاي درصد( با رون 5درصد( با رشد مصرف نهایي انرژي ) 5/5مذكور روند رشد عرضه انرژي اوليه )

ترزی  مناطق جهان الزم به توضيح است كه منطقه آفریقا جزو كن مصرف مذكور جهاني هماهنگ است 

 2014تا  2004ساله  10گردد و بطور كلي متوسط رشد ساالنه مصرف انرژي در جهان طي دوره محسوب مي

 درصد بوده است   25/2معادل با 

انرژي  عرضههاي گذشته در كشور،  شود كه در سالميطوركلي از تفسير مطالب فوق چني  نتيجه  به

كه موازنة تراز انرژي با واردات و یا كاهش  طوري  طور طبيعي از مصرف نهایي انرژي تبعيت نموده به  اوليه به

افزایش  هاي اخير گذشته همانند سال 1393و گاز تنظين شده است  در سال  صادرات مواد هيدروكربوري نفت

وليه از طریق كاهش واردات و استفاده از توليدات منابع داخلي محقق شده و مصرف نهایي به ای  انرژي ا عرضه

  استشده  تامي ترتيب 
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Solar heat worldwide, Markets and contribution to the energy supply 2013, Franze Mauthner, Werner Weiss, 2015 

edition 

تجدیدپذیر به ترتيب از هاي  در ميان انرژي 2014دهد، در پایان سال  چنانکه نمودار فوق نشان مي

گرمایي براي توليد برق و از انرژي خورشيدي براي توليد حرارت در جهان بيشتر  انرژي باد، فتوولتایيك و زمي 

استفاده شده در حالي كه توليد برق از انرژي خورشيدي و جزر و مد چندان قابل مالحظه نبوده است  چنانچه 

گردد كه  ( مقایسه شود، مالحظه مي1392نامه هيدروكربوري سال نمودار فوق با نمودار سال گذشته )تراز

ظرفيت عملياتي انرژي خورشيدي حرارتي، برق بادي، فتوولتایيك، زمي  گرمایي، خورشيدي و برق جزر و مد به 

درصدي مواجه  9درصدي و برق جزر و مد با كاهش 3/33، 3/8،  3/28، 3/16، 23گير  ترتيب با رشد چشن

 بوده است 

فتوولتایيك،  هاي تجدیدپذیر، توليد انرژي خورشيدي حرارتي و برق بادي،  مورد ميزان توليد انرژي در

و  -7/2، 25، 5/10، 4/21 ظرفيت عملياتي، به ترتيب با رشد گرمائي و خورشيدي نيز با روندي مشابه زمي 

رشد چنداني مشاهده است، ضم  آنکه در مورد ميزان توليد برق جزر و مدي، درصدي مواجه بوده 118

 شود  نمي

پذير تا پايان سال  هاي تجديد . كل ظرفيت عملياتي و توليد انرژي6-5نمودار 

2014 
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در حال حاضر در كشورهاي صنعتي استفاده از انواع ای  انرژي با سرعت زیادي در حال افزایش است 

 6-44اند  چنان كه جدول  هاي تجدیدپذیر نقش خود را در توليد الکتریسيته جهاني تثبيت كرده بطوریکه انرژي

درصد از توليد الکتریسيته را در سطح  95/5ن آبي حدود هاي عظي دهد،تجدیدپذیرها بدون پروژه نشان مي

درصد همراه بوده است   4/10با رشد  2013به خود اختصاص داده كه نسبت به سال  2014جهان در سال 

درصد از سهن كل برق  46/22همچني  برق توليدي از منابع تجدیدپذیر به همراه برق حاصل از منابع آبي 

درصد رشد داشته  9/2، 2013ز نسبت به سال يختصاص داده است كه ای  رقن نتوليدي جهان را به خود ا

در ده سال اخير آورده  BPسهن توليد برق تجدیدپذیر از كل برق جهاني مطابق با آمار  6-44است  در جدول 

 شده است 

 2004-2014توليد برق تجديدپذير از برق جهاني،  6-44جدول 

 2004 2005 

49/0 بادی  57/0  70/0  86/0  08/1  38/1  60/1  97/1  32/2  76/2  00/3  

01/0 خورشیدی  01/0  03/0  03/0  06/0  1/0  15/0  27/0  43/0  58/0  79/0  

 ژئوترمال و

 بیومس
40/1  46/1  48/1  51/1  55/1  65/1  72/1  86/1  99/1  05/2  16/2  

98/15 آبی  94/15  00/16  53/15  10/16  19/16  17/16  91/15  28/16  42/16  50/16  

کل تجدیدپذیر 

 بدون آبی
90/1  05/2  21/2  40/2  69/2  12/3  46/3  11/4  74/4  39/5  95/5  

کل تجدیدپذیر 

 با آبی
88/17  99/17  21/18  93/17  79/18  31/19  63/19  02/20  03/21  82/21  46/22  

هاي تجدید پذیر شود، در ده ساله اخير ميل به استفاده از انرژيمشاهده مي 6-44همانگونه كه در جدول 

افزایش پيدا كرده است  انرژي توليد شده از منابع تجدیدپذیر بدون در نظر گرفت  انرژي حاصل از منابع آبي 

-ز انرژيدهد  ادرصد افزایش نشان مي 4/10و  213به ترتيب  2013و  2004نسبت به سال  2014در سال 

باشد  ع آبي را دارا ميابدرصد، بيشتری  سهن را در تامي  برق بعد از من 3هاي تجدیدپذیر انرژي بادي با سهن 

هاي تجدید پذیر درصدي بيشتری  مقدار رشد را در بي  انرژي 36با رشد  2014توليد برق خورشيدي در سال 

 داشته است  2013نسبت به سال 

هاي  هاي تجدیدپذیر به جز پروژه گذاري جدید در انرژي ی  است كه سرمایهآمارهاي جهاني حاكي از ا

ميليارد دالر رسيده به طوري  2/270درصد افزایش یافته و به  17، 2013نسبت به  2014عظين آبي در سال 

درصد افزایش  25گذاري در انرژي خورشيدي  درصد و سرمایه 11، 2014گذاري در باد در سال  كه سرمایه

اند  در حاليکه زیست  گذاري بوده درصدي در سرمایه 8هاي زیستي شاهد كاهشي  ه است، در حاليکه سوختیافت
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 17مگاوات با  50هاي آبي كوچك كمتر از  درصد كاهش داشته و نيروگاه 10ها به انرژي  توده و و تبدیل زباله

در  درصدي 110افزایش  درصدي و دریایي 23درصد كاهش روبرو بودند  انرژي زمي  گرمایي افزایش 

 گذاري را نشان داده است  سرمایه

 انرژي باد -

 2013-2014هاي در سال ادي نصب شده در مناطق مختلف جهانهاي ب. توان تجمعي توربين6-45جدول 
 

 
 

  
  

     

    

     

     

     

     

     

BP Statistical Review of World Energy June 2015, BTM consult Aps. 

 هاي مندرج در سایت مذكور گزارش گردیده است    ها بر اساس درصد سهن ارقام درصد سهن *

 

 
BP Statistical Review of World Energy June 2015, BTM consult Aps. 
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و كل گيري داشته  هاي اخير نصب مزارع بادي نيروگاهي، در جهان رشد چشن گردد، در سال چنانکه مالحظه مي

كه در ای  سال مزارع بادي در  طوري بهمگاوات رسيده است،  372961به  2014ظرفيت آن در انتهاي سال 

اند كه عليرغن اینکه ای  رقن كمتر از متوسط رشد  درصدي برخوردار بوده 21/16مقایسه با سال قبل از رشد 

آید   تصادي، رشد مساعدي به حساب ميباشد ولي با در نظر گرفت  شرایط اق درصد( مي 76/26ده ساله اخير )

مگاوات  114609كل توان هاي بادي با جزیيات آمار جهاني نشان از آن دارد كه كشور چي  با نصب توربي 

هاي بعدي را دارا  رتبهمگاوات  40500و  66146جایگاه اول و كشورهاي آمریکا و آلمان به ترتيب با توان 

مورد استفاده قرار گرفته ولي ای   2014وات ظرفيت جدید بادي در سال گيگا 52طور كلي بيش از  بههستند  

ده كشور داراي بيشتری   ،6-7، افزایش داشته است  نمودار 2013گيگاواتي در سال  36ميزان نسبت به رقن 

 دهد  نشان مي 2014شده بادي را در سال  ظرفيت نصب

اي بهراي بهازار بهادي بها      تری  بازار منطقهه  آسيا بزرگ  براي ششمي  سال متوالي،شایان ذكر است كه 

گيگاوات بوده است  با در نظر گرفت  تاسيسات نصب شده سهاالنه، چهي     1/22افزایش ظرفيت ساالنه بيش از 

 نصب كند  2014گيگاوات ظرفيت جدید را در سال  1/23توانست موقعيت پيشروي خود را حفظ كرده و 

مگاوات گزارش شهده   131هاي بادي ایران  توان مزارع نيروگاه ،BPقابل ذكر است كه در آمار شركت 

مگاوات( مطابقهت نداشهته ولهي در مقایسهه بها آمهار       92/125هاي نو ایران ) كه با آمار گزارش سازمان انرژي

66146 ;آمریکا  

4778 ;دانمارك  

9143 ;فرانسه  

40500 ;آلمان  

8556 ;ایتالیا  

4683 ;پرتغال 22987 ;اسپانیا   

12809 ;انگلیس  

114609 ;چین  

22465 ;هند  

 2014بادي در سال  كشور داراي بيشترين ظرفيت نصب شده 10. 6-7نمودار 

 



   239 انرژي عرضه
 

 

باشد  بادي در منطقه مي هاي و بودن ایران در رابطه با نيروگاهكشورهاي خاورميانه نمایانگر پيشر

 انرژي خورشيدي -

هاي اقتصادي و اجتماعي در  هاي تجدیدپذیر با توجه به حوزه چشن انداز بازار جهاني انرژي سيستم فتوولتاييك:

هاي انرژي تجدیدپذیر بویژه بکارگيري انرژي فتوولتائيك خورشيدي،  حال تغيير است، به طوري كه برخي بخش

هاي  خي از انرژياند  ای  در حالي است كه بر شاهد رشد چشمگير و موفقيت در افزایش قيمت سهام بوده

  سال گذشته 2اند هایي در سياست و تامي  مالي بوده تجدیدپذیر شاهد كاهش بکارگيري و همچني  چالش

نمایانگر نقطه عطفي براي انرژي فتوولتائيك خورشيدي بود زیرا كه ظرفيت تأسيسات نصب شده جدید از 

ي گرفت  ظرفيت توليد برق جدید پيش 2000ظرفيت برق بادي جدید نصب شده براي اولي  بار از سال 

جدید فتوولتائيك خورشيدي   ظرفيت توليد برق 3گيگاوات رسيد 5/37فتوولتائيك خورشيدي نصب شده به 

 گيگاوات رسيد 2/40، 2014در سال  نصب شده

كه در سراسر جههان در مهدار    2014هاي كلکتورهاي خورشيدي تا پایان سال كه كل ظرفيت شایان ذكر است

 تراوات ساعت الکتریسيته است  85/185ورها معادل تاست  توليد ای  كلکگيگاوات بوده 4/180وده اند، توليد ب

و نمهودار   2013- 2014هاي     توان تجمعي فتوولتایيك نصب شده در مناطق مختلف جهان در سال 6-46جدول 

 دهد  نشان مي 2004-2014هاي  ، روند نصب ای  سيستن را در سال8-6

2013-2014هاي . توان تجمعي فتوولتاييك نصب شده در مناطق مختلف جهان در سال6-46جدول 

 
 

  
  

     

     

     

     

BP Statistical Review of World Energy June 2015 

 

                                                      
2

Clean Edge 26 March 

.Clean energy trends 2014: new solar energy capacity exceeds wind for first time,Andre Burger, 26 March 2014 
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گير  مناطق جهان از رشد چشن  در كلية 2014نصب سيستن فتوولتایيك در سال   گردد، چنانکه مالحظه مي

نشان از آن دارد كه كشور آلمان با كل توان  BPدرصدي برخوردار بوده است  جزیيات آمار جهاني  72/28

و  28199 با توانب مگاوات جایگاه اول و كشورهاي چي  و ژاپ  به ترتي 38200فتوولتایيك نصب شده 

هاي بعدي را در نصب سيستن فتوولتایيك دارا هستند  شایان ذكر است كه آلمان در دوره مگاوات رتبه 23300

كه اسپانيا در ای  امر جلوتر بوده، كشور پيشرو  2008به جز در سال  2014تا  1995هاي  ساله بي  سال 19

 براي انرژي فتوولتایيك خورشيدي در اروپا بوده است  

بعد از گاز طبيعي بيشتری  سهن را در تامي   2013نيز مشابه سال 2014صنعت خورشيدي آمریکا در سال 

4تاسيسات خورشيدي 2014در سال   برق بر عهده داشته است
 PV آمریکا بيشتری  مقدار را در  نصب شده در

نيز افزایش یافته و ظرفيت توليد الکتریسيته از ای  منبع  2013درصد نسبت به سال  30طي ساليان داشته كه 

   5گيگاوات رسيده است 3/18به 

هاي مختلف انرژي در  ظرفيت جدید توليد الکتریسيته در آمریکا را به تفکيك استفاده از حامل 6-9نمودار 

دهد  نشان مي 2014و  2013و  2012اي ه سال

                                                      
4

photovoltaic 

.U.S. solar Market insight report,GTM research, 2014 year in review. 

 2004-2014هاي  سال درتوان تجمعي فتوولتاييك نصب شده . 6-8نمودار 
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U.S. solar Market insight report,GTM research, 2014 year in review 

 

 

گيگاوات برق خورشيدي 2/2گيگاوات بعالوه 3/18كل تاسيسات نصب شده تجمعي در آمریکا در حال حاضر 

درصد از ظرفيت جدید توليد برق آمریکا در 32شود، دیده مي 6-9باشد و همانگونه كه در نمودار  مي 6متمركز

   7 به سيستن خورشيدي اختصاص یافته است 2014سال 

به طور قابل دهد، استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد الکتریسيته در آمریکا  چنانکه نمودار فوق نشان مي

 نسبت به سال قبل افزایش یافته است 2014اي در مقایسه با كاهش استفاده از زغال سنگ در سال  مالحظه
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CSP 

 

 2014و  2013و 2012هاي  ظرفيت جديد توليد الكتريسيته آمريكا در سال 6-9نمودار 
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Franze Mauthner, Werner Weiss"Solar Heat worldwide", 2013&2014 Edition 

تری   گيگاوات با فاصله زیادي از سایر كشورها بزرگ 260دهد، كشور چي  با بيش از  چنان كه نمودار نشان مي

 10باشد  كشورهاي آلمان و تركيه به ترتيب با بيش از  در جهان مي دارنده كلکتورهاي خورشيدي نصب شده

گيگاوات ظرفيت كلکتورهاي نصب شده در رتبه بعدي قرار دارند  تعداد زیادي از كشورهاي دیگر نظير برزیل، 

، كره جنوبي، اسپانيا، ایاالت متحده آمریکا، فرانسه  هند ، اتریش، یونان، فلسطي  اشغالي، ژاپ ، ایتاليا، استراليا،

 باشند  گيگاوات كلکتورهاي خورشيدي حرارتي نصب شده مي 1مکزیك، فلسطي ، تایوان ولهستان داراي بيش از 

نيز مانند  2014خورشيدي حرارتي در اتحادیه اروپا كه جزء بازارهاي بزرگ جهان است، در سال  انرژي بازار

)قبل از  2007به سطح بازار موجود در سال  2014سال  هاي اخير، با كاهش روبرو بود  ای  ميزان درروند سال

هاي قبل در ای  بازار رخ داده بود و اختالفات  ( رسيده است  بر خالف آن چه كه در سال2008سال پيك 

روند كاهشي تقریباً تمامي بازارهاي  2013زیادي در جهت افزایش یا كاهش بي  بازارها وجود داشت، در سال 

 ا را تحت تااير قرار داده بود بزرگ و متوسط اروپ

  دهد كشور اروپایي و سویيز نشان مي 28در  بازار انرژي حرارتي خورشيدي 6-11نمودار 

 2014ظرفيت عملياتي انرژي حرارتي خورشيدي تا پايان سال  6-10نمودار 
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Solar thermal Markets in Europe, ESTIF, June 15 

 

به ميزان  2014چنان كه از نمودار مشهود است، ظرفيت جدید نصب شده انرژي حرارتي خورشيدي در سال 

كاهش یافته است  در ای  رابطه بازار اصلي اروپا یعني آلمان كه یك  2008یك سوم از زمان اوج آن در سال 

داشته است و در  2013 درصد كاهش در مقایسه با سال 8/11سوم بازار اروپا را به خود اختصاص داده 

ميليون متر مربع در سطح كلکتور( رسيده است در  9/0مگاوات ) 630ظرفيت جدید نصب شده به  مجموع

هاي مثبتي نيز در دو بازار بزرگ اروپایي یعني یونان و اسپانيا وجود داشته است  ای  دو كشور نشانه 2014سال 

 را داشته است درصد  8/9درصد و  9/18به ترتيب رشدي برابر با 

ظرفيت جدید نصب شده كل انرژي حرارتي خورشيدي در اتحادیه اروپا با كاهش  2014بر ای  اساس در سال 

ميليون متر مربع در سطح كلکتور( رسيد كه در نتيجه  9/2گيگاوات ) 03/2درصدي در مجموع به  1/7

گيگاوات  84/31به حدود  را 2012ظرفيت كل نصب شده كلکتورهاي حرارتي خورشيدي در پایان سال 

 درصدي نسبت به سال قبل رسانده است  3/5ميليون متر مربع در سطح كلکتور( با افزایش  5/45)

كشور اتحادیه اروپا و سویيز  28ظرفيت كل و نصب شده جدید انرژي حرارتي خورشيدي را در  6-12نمودار 

 دهد  نشان مي

 (glazed collectors)كشور اروپايي و سوئيس  28در  بازار انرژي حرارتي خورشيدي 6-11نمودار 
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 گرماييانرژي زمين -

گرمایي افزایش یافته است، بطوریکه الکتریسيته با استفاده از  المللي براي استفاده از انرژي زمي  فعاليت بي 

گرمایي  دیگر از ظرفيت زمي كشور  45كشور در حال توليد است در حاليکه بيش از  25گرمایي در  انرژي زمي 

اند  رشد  گرمایي خود را شناسایي كرده كشور منابع زمي  20گيرند و همچني  حداقل  به صورت مستقين بهره مي

گرمایي از تمایل براي تامي  انرژي ملي و امنيت اقتصادي و همچني  دامنه وسيعي از  المللي در انرژي زمي  بي 

   8توسعه كشورها نشات گرفته است سایر عوامل تاايرگذار بر الگوي

ههاي   گرمایي نصب شده در جهان را در سهال تجمعي زمي   ترتيب وضعيت توان به 6-13و نمودار  6-47جدول 

 دهد   نشان مي 2004-2014هاي  و سال 2014-2013

 2013-2014هاي در سال گرمايي در مناطق مختلف جهانزمينهاي  . توان تجمعي نيروگاه6-47جدول 

 
 

  
 

     

    

     

     

     

     

     

    

BP Statistical Review of World Energy June 2015, BTM consult Aps. 

                                                      
8.2013 market trends report, geothermal technologies office, January 2014 

 كشور عضو اتحاديه اروپا وسوئيس  28( در glazed collectorsظرفيت كلي ونصب شده جديد) 6-12نمودار 
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BP Statistical Review of World Energy June 2015 

 

كل ظرفيت جهاني نصب شده انرژي  BPگردد، طبق آمار  طور كه در جدول و نمودار فوق مالحظه مي همان

درصد رشد  7/5، 2013مگاوات است كه نسبت به سال  3/12594برابر با  2014زمي  گرمایي تا پایان سال 

مگاوات  3525گرمایي نصب شده  دهد كه كشور آمریکا با كل توان زمي  داشته است  جزیيات آمار نشان مي

هاي بعدي را در مگاوات رتبه 1401و  4/1917ترتيب با توان  جایگاه اول و كشورهاي فيليپي  و اندونزي به

مگاوات در سال  590گرمایي دارا هستند  قابل ذكر است كه كشور كنيا با نصب و استفاده از نيروگاه زمي 

گرمایي، بيشتری  رشد  هاي زمي  درصدي در استفاده از نيروگاه 7/133نسبت به سال قبل با رشد  2014

   حامل انرژي را به خود اختصاص داده است استفاده از ای

  گيگاوات انرژي پاك تجدیدپذیر را  100گرمایي آمریکا قابليت توليد بيش از  پتانسيل منابع انرژي زمي

گيگاوات برق بيشتر نسبت به  6توان براي توليد  هاي هيدروترمال مرسوم را مي داراست  تکنولوژي

اند  در  گيگاوات منابع مرسوم دیگر هنوز كشف نشده 30كه شود  گذشته بکار گرفت  تخمي  زده مي

براي دستيابي   9گرمایي پيشرفته هاي زمي  گرمایي با نام سيستن غرب آمریکا نسل بعدي تکنولوژي زمي 
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EGS 

 2004-2014هاي  گرمايي در سالهاي زمينتوان تجمعي نيروگاه. 6-13نمودار 
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گرمایي اضافي از طریق افزودن به نفوذپذیري یا جریان تبادل حرارت در یك سازند  به منابع زمي 

هاي  زمي  شناسي داراي حرارت كافي بکار گرفته شده كه بدی  ترتيب پيشرفتي عمده در سيستن

زایش دهد  گرمایي آمریکا را شدیداً اف تواند منابع زمي  ایجاد شده كه مي (EGS)گرمایي پيشرفته  زمي 

هاي اوليه منابع بالقوه )كه تنها بخشي از آن با توجه به مالحظات فني، اقتصادي و قانوني قابل  تخمي 

تا  518از  (EGS)گرمایي پيشرفته  باشند ولي مقياس ای  منابع زمي  توسعه است( لزوماً دقيق نمي

مایي را به سرتاسر آمریکا توسعه گر تواند اار جغرافيایي انرژي زمي  گيگاوات متغير است و مي 15900

 دهد 

  گرمایي، در  درصد از عرضه انرژي خود از طریق انرژي زمي  25ایسلند و السالوادور با تامي  حدود

سطح جهان در زمينه سهن ای  انرژي از كل عرضه انرژي پيشرو هستند  ایسلند داراي ظرفيت انرژي 

مگاواتي به ازاي هر نفر  03/0لسالوادور داراي ظرفيت مگاواتي به ازاي هر نفر و ا 92/1گرمایي  زمي 

گيرد  با  گرمایي بهره مي باشد  ایسلند داراي جمعيت كمتري است ولي بيشتر از انرژي برق زمي  مي

به ميزان  2000گيري از ای  انرژي را آغاز كرده، تنها در دهه  سال پيش بهره 30وجود اینکه ایسلند از 

براي كاهش  2008توان به دوره ركود سال  ود افزوده است كه علت آن را ميقابل توجهي به ظرفيت خ

 وابستگي به برق آبي نسبت داد  

  گرمایي در  گيگاوات ظرفيت انرژي زمي  4/1گرمایي و  گيگاوات پتانسيل منابع انرژي زمي  28با حدود

با ای  وجود، عدم اطمينان  حال توليد، اندونزي داراي پتانسيل باالیي براي رشد در ای  ارتباط است 

رسد كه در كوتاه  قانوني در ای  كشور مبني بر لزوم خرید الکتریسيته توسط دولت اندونزي، به نظر مي

 مدت پيشرفت استفاده از ای  منابع مساله ساز باشد  

 عه با حمایت بانك جهاني، بانك توسعه آلمان و دولت كنيا، كشور كنيا به عنوان پيشرو در زمينه توس

گرمایي بالقوه و  گيگاوات منابع انرژي زمي  10گرمایي خود را معرفي كرده است  با حدود  انرژي زمي 

گرمایي در حال توليد، كنيا پتانسيل چشمگيري براي رشد در  مگاوات ظرفيت انرژي زمي  590حدود 

 ای  مورد دارد  

  گرمایي تاكنون  نيروگاه توليد برق زمي  گرمایي چشمگيري است ولي هيچ كانادا داراي ذخایر بالقوه زمي

هاي توسعه بالقوه همراه با قيمت كن توليد الکتریسيته از منابع  نداشته است  مطمئناً دوري برخي مکان

گرمایي در كانادا به  دیگر، بخشي از موانع سر راه توسعه اولي  تأسيسات توليد برق از انرژي زمي 

گرمایي را در مراحل مختلف توسعه  كانادا چندی  پروژه برق زمي  آیند  با ای  وجود، البته حساب مي

گرمایي را در دستور كار قرار داده و دارد  بریتيش كلمبيا تنها ایالتي است كه توسعه انرژي زمي 
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در  Deepمگاواتي شركت  5در مناطق شمال شرقي و پروژه  Borelis Ecopowerمگاواتي  6/0هاي  پروژه

 اند   باشند به طوریکه به توليد نزدیك شده احداث ميساكاچوان در حال 

-و ظرفيت در حال توسعه و برنامه 2014گرمایي نصب شده در سال  نمایانگر كل ظرفيت زمي  6-14نمودار 

باشد  درحاليکه آمریکا از نظر ظرفيت در جهان پيشرو است ولي عرضه  هاي زمي  گرمایي كوتاه مدت مي

درصد )مجموع ژئوترمال و بيوماس( درصد از كل عرضه الکتریسيته ای  كشور را  9/1گرمایي تنها  انرژي زمي 

 18و  24، 25به ترتيب با درصدهاي حدود  9/12دهد  السالوادور، ایسلند و فيليپي   به خود اختصاص مي

معيت آنها و گيرند  البته باید توجه كرد كه ج گرمایي بهره مي درصد از عرضه كل انرژي، بيشتر از انرژي زمي 

  10تقاضاي الکتریسيته در ای  كشورها بطور چشمگيري كمتر از آمریکاست

2013 market trends report, geothermal technologies office, January 2014 
 

 

 

 هايهاي در دست احداث و تکميل طرحظرفيت قدرت زمي  گرمایي بالفعل و با احتساب طرح 6-15نموداردر 

  ارائه شده در جهان نشان داده شده است 

                                                      
10.2013 market trends report, geothermal technologies office, January 2014. 

گرمايي كشورهاي پيشرو  برق انرژي زمين نصب شده و در حال توسعه . ظرفيت6-14نمودار 

 2010جهان در سال 
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 گرمايي در جهانظرفيت بالفعل و بالقوه ظرفيت زمين .6-15نمودار

گرمایي نشان داده شده است  زمي هاي جدید برق سهن كشورهاي پيشرو در ایجاد ظرفيت 6-16در نمودار 

درصد از ظرفيت زمي  گرمایي جدید ایجاد شده در جهان را به  56شود كشور كنيا همانگونه كه مشاهده مي

   11خود اختصاص داده است

هاي پيشرفته  هاي آزمایشي مربوط به استفاده از سيستن هاي اخير براي اولي  بار برخي از پروژهدر سال

مگاوات  1741اند به شبکه استراليا و آمریکا برق وارد كنند  در حال حاضر بيش از  ، توانسته(EGS)گرمایي  زمي 

12كشور در سطح جهان در حال ساخت است  طبق گزارش  12گرمایي در  برق زمي 
GEA در حال حاضر در ،

جود دارند  كشورهایي گرمایي از مراحل ابتدایي تا مراحل پایاني و پروژه در حال توسعه زمي  674سطح جهان 

گرمایي در حال ساخت یا در مراحل  هاي زمي  مانند اوگاندا، فرانسه، تانزانيا، شيلي و روآندا داراي نخستي  پروژه

   8پایاني توسعه هستند كه در عرض چند سال آینده به توليد خواهند رسيد
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Annual Repoerting on Renewables: Ten years of excellence 2015 

12 Geothermal Energy Association 

 

http://www.geo-energy.org/
http://www.geo-energy.org/
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شهر استان  داث نيروگاهي در مشکي شایان ذكر است كه در كشور ایران براي استفاده از ای  انرژي، اح

مگهاوات   5مگاوات در برنامه منظور شده كه در فاز اول آن نيروگاهي به ظرفيت  250اردبيل به ظرفيت نهائي 

ههاي   هاي نو حفر چهاه  ي باشد و در ای  ارتباط براساس گزارش سازمان انرژ به صورت پایلوت در دست اجرا مي

 يل قرار گرفته است گرمائي آن در دست تکم مخزن زمي 

 انرژي جزر و مد و موجي -

كيلوواتي در  300و پروژه  2011مگاواتي كره جنوبي در سال  254پز از معرفي پروژه برق جزر و مدي 

 ظرفيت جدید چنداني براي توليد برق جزر و مدي اضافه نشده است  2012اسپانيا، در سال 

باقي مانده كه بيشتر آن از انرژي  2012در انتهاي سال مگاوات  527ظرفيت تجاري انرژي اقيانوس حدود 

 هاي بيشتري نيز در خط توليد قرار دارند  در ماه سپتامبر، پروژه جزر و مدي نشأت گرفته و پروژه

 Cobdcook Bay Tidal Energy  در ساحلMaine  آمریکا شروع به تغذیه شبکه با الکتریسيته توليدي از انرژي

 180داراي توان توليد حداكثري  TidGenشركت برق تجدیدپذیر اقيانوس آمریکا با نام موجي كرد  تاسيسات 

سه تبدیل كننده انرژي ،  AWباشد  در اقيانوس آتالنتيك، در نزدیکي ساحل پرتغال شركت انرژي كيلوواتي مي

سواحل نزدیك  ها براي شود  ای  تبدیل كننده ناميده مي Wave Rollerكيلوواتي مستقر كرده كه  100موجي 

اند  سایر امکانات قابل ذكر انرژي  متري جاي گرفته 8-20اند و در كف اقيانوس در عمق  خشکي طراحي شده

مگاوات(، 240فرانسه ) Ranceاقيانوس كه در حال حاضر در خط توليد قرار دارند عبارتند از: ایستگاه موجي 

 کنیا

 ترکیه 56%

17% 

 اندونزی 

10% 

 فیلیپین

8% 

 ایتالیا

6% 

 سایر کشورها

3% 

 ظرفيت برق زمين گرمايي جديد ايجاد شده  . 6-16نمودار 
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 9/3چي  با ظرفيت  Zhejiangدر مدار توليد است( و نيروگاه  1966مگاواتي كانادا )كه از سال  20نيروگاه 

 مگاوات(  9هاي انرژي موجي و جزر و مدي در انگليز )حدود  اي از پروژه مگاوات و مجموعه

  كره جنوبي عالوه بر نيروگاه توليد برق جزر و مدي خود با نامSihwa به توليد  2011ال كه در اواسط س

رسيد، در نظر دارد كه چندی  نيروگاه دیگر جزر و مدي براي دستيابي به اهداف رشد طرح سبز ملي 

ها هنوز نامعلوم بوده است  ششمي   ، وضعيت ای  پروژه2013خود ایجاد كند  با ای  وجود تا اوایل سال 

هاي جزر و  شر شده شامل توسعه نيروگاهمنت 2013برنامه توليد الکتریسيته ای  كشور كه در اوایل سال 

هاي  هاي عمومي با زمينه مگاوات( بود ولي مخالفت 520)Garorismمگاوات( و  813) Gangwhaمدي 

 ها را دچار مشکل كند   اكولوژیکي ممک  است ای  فعاليت

 5/1براي یك ایستگاه  2012هاي برق اقيانوسي، مجوزي را در سال  در آمریکا شركت تکنولوژي 

 150مگاواتي موجي در فالت قاره ساحل اورگ  دریافت كرد و اولي  تاسيسات تبدیل برق موجي 

در حال حاضر  2012تنظين كرده است  ضمناً با دریافت مجوزي در سال  2013كيلوواتي را براي سال 

ت مگاوا 1مرحله ساخت پروژه انرژي جزر و مدي جزیره روزولت در نيویورك در حال انجام است كه 

 كند  توربي  جزر و مدي توليد مي 30برق را از 

 هاي مدیدي به عنوان مکاني داراي توان بالقوه براي جهزر و مهد    در انگليز، رودخانه سورن براي مدت

بر روي حيات وحش مواجهه   با دو مانع هزینه باالي اقتصادي و اارات بالقوهشناخته شده ولي ای  پروژه 

 18گيگهاوات سهدبند در دهانهه     5/6با ارایهه درخواسهت سهاخت     2012باشد  ای  مشکل در سال  مي

شود، مجدداً مورد نظر قرار گرفته  كه تماماً از بخش خصوصي تامي  مالي مي Cardiffكيلومتري جنوب 

  13درصد از نياز انگليز به الکتریسيته را تامي  كند 5تواند  است  درصورت ساخت، ای  طرح مي

  شركت عظين 2014در ماه فوریه سال ،Martin Lockhead گذاري  گيري سرمایه آمریکا، از شکل

مگاوات در ساحل  5/62مشترك براي ایجاد بزرگتری  پروژه انرژي موجي جهان با ظرفيت نصب شده 

 كند خبر داد   هزار خانه را فراهن مي 10استراليا كه برق كافي براي 

 هاي خروشان دریاي قطب شمال و دریاي شمال محاصره شده، مركزیت تحقيق و  اسکاتلند كه با آب

مگاواتي برق  40توسعه انرژي موجي را به خود اختصاص داده است و دولت ای  كشور تاسيسات 

 موجي را در جزایر اسکاتلند تصویب كرده است  

                                                      
13.ocean energy, renewables 2013 global status report. 
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  شركت استراليایيCarnegie Wave اتي با حجن تجاري در نزدیکي در نظر دارد تاسيسPerth  را در

هاي معظن مشاهده شده كه از  مبني بر خرید داخلي شركت اقداماتيعملياتي كند و  2014اواخر سال 

استراليا است كه از تکنولوژي شناوري، براي توليد برق از  Lockhead Martinآن جمله پروژه شركت 

 كند  ها استفاده مي باال و پایي  رفت  موج

  شمال شرقي اقيانوس منجمد شمالي و آالسکا احتماالً تنها محل براي اولي  پروژه توليد انرژي از موج در

هاي موجي بطور  باشد  در حاليکه اروپا و بریتانيا به خصوص اسکاتلند بر روي توسعه پروژه آمریکا مي

 72تواند بيش از  ور بالقوه مياند و بریتانيا اعالم كرده كه ای  كشور بط اي تمركز كرده قابل مالحظه

14درصد از انرژي مورد نياز خود را از انرژي موج و جزر و مد تامي  كند، اداره انرژي آمریکا 
(DOE) 

تراوات ساعت در سال معادل بيش از یك  170/1تواند  در ای  بي  تخمي  زده كه انرژي موجي مي

  15چهارم كل مصرف آمریکا را توليد نماید

 16توده انرژي زيست -

ها و  توده پركاربردتری  منبع انرژي نو )تجدید پذیر( در جهان است كه شامل انرژي حاصل از زباله زیست

فاضالب شهري، فضوالت دامي، ضایعات كشاورزي و جنگلي و پسماندهاي صنعتي )صنایع غذایي، چوب و كاغذ 

توان به سه صورت مایع، جامد  كه مي توده داراي مشخصات انرژي فسيلي است به طوري باشد  زیست و    ( مي

 برداري نمود  و گاز از آن بهره

درصد كل نيازمندي انرژي جهاني را به خود اختصاص داده است كه هن چنان  9توده سنتي حدود  زیست

هاي جدید تجدیدپذیر به خصوص  باشد  با ای  وجود انرژي هاي تجدیدپذیر جدید مي تر از سایر انرژي بيش

توده سنتي در  باشند، ای  در حالي است كه سهن زیست توده جدید به سرعت در حال رشد مي انرژي زیست

 ساليان اخير تقریباً اابت بوده است 

زاي مهمي هستند كه با توجه به  توده در جهان الکل، بيودیزل و بيوفيول سه فرآورده انرژي از منابع زیست

محيطي ناشي از  زیست مزایاي چني  و نيروگاهي و هن هاي حمل و نقل مصارف رو به گسترش سوخت در بخش

برداري  هاي فسيلي مورد توجه و بهره ها به عنوان یکي از راهکارهاي استفاده از سوخت جایگزی  براي سوخت آن

ها  هاي حمل و نقل و استفاده حرارتي از آن هاي زیستي در بخش اند  بر ای  اساس مصرف سوخت قرار گرفته

                                                      
14 Department of Energy 

15.Why wave power energy has lagged far behind,Dave Levitan, May 2014. 
16

Biomass 
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زیستي   رود توليد سوخت دهد به طوري كه انتظار مي كماكان به رشد خود ادامه مي طمينانعدم ارغن  علي

تر  بيش 2012ميليون بشکه در روز از سال  5/0برسد كه  2018ميليون بشکه در روز در سال  36/2جهاني به 

 است 

 دهد  نشان مي 2007-2019هاي  عرضه سوخت زیستي جهان را در سال 6-15نمودار 

 
Renewable Energy, Medium Terma Market Report 2014, IEA. 

باشد  به  توده مي انرژي زیست كننده تری  مصرف شود، آمریکا بزرگمشاهده مي 6-17همانگونه كه از نمودار 

درصد از كل  5توده حدود نيمي از كل انرژي تجدیدپذیر مصرف شده و  زیست 2013طوري كه در سال 

 انرژي مصرف شده در آمریکا را به خود اختصاص داده است  

ز نشان داده شده است  چنانچه ا در جهان 2000 -2014هاي ه در سالتوليد زیست تود 6-18در نمودار 

درصد رشد داشته است  ای   600، بيش از 2014تا  2000هاي آید، توليد زیست توده در سالنمودار برمي

توده براي توليد سوخت زیستي به ویژه اتانول و به ميزان  رشد تقریبا به طور كامل از افزایش مصرف زیست

 توده شکل گرفته است  كمتري سوخت زیستي دیزل بر پایه زیست

 

 2006-2018هاي زيستي جهاني  . عرضه سوخت6-17نمودار 
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در جهان 2000 -2014هاي . توليد زيست توده در سال6-18رنمودا

توده تبدیلي به سوخت زیستي با افزایش رشد توليد اتانول و سایر  در ساليان اخير در آمریکا انرژي زیست

به سوخت  (Feed Stock)درصد از انرژي ماده اوليه  60هاي زیستي روبرو بوده است و به طور متوسط  سوخت

شود كه در  و یا به محصوالت جانبي تبدیل مي شودتلف ميشود، باقي آن یا از  زیستي حمل و نقل تبدیل مي

هاي زیستي كه به عنوان سوخت حمل و  گيرند  بيشتر سوخت انرژي مصرفي بخش صنعت مورد استفاده قرار مي

باشند و برخي  ت دیزل زیستي با سوخت دیزل ميشوند تركيبي از اتانول با بنزی  موتور یا سوخ نقل استفاده مي

 كوره كاربرد دارند   هاي زیستي هن فقط به عنوان نفت از دیزل

عالوه بر سوخت زیستي مصرف چوب و انرژي ضایعات نيز افزایشي با رشد تك رقمي یافته و مصرف انرژي 

ضایعات بيشتر از مصرف چوب بوده است زیرا حدود دو سوم از انرژي چوب آمریکا براي سوخت فرآیندهاي 

وليد برق یا سوخت شود در حالي كه تقریباً تمامي انرژي ضایعات در آمریکا براي ت صنعتي استفاده مي

 شود  صنعتي به كار گرفته مي فرآیندهاي

ماده اوليه سوخت زیستي در آمریکا شامل محصوالت كشاورزي و سایر گياهان، محصوالت جانبي حيوانات و 

ضایعات بازیافت شده است  ذرت ماده اوليه تمامي اتانول توليد شده در آمریکا است  نظر به ای  كه محصول 

هاي باالي ذرت قرار گرفته  حاضر در آمریکا تحت خشکسالي شدید در سال گذشته و قيمت اتانول در حال

درصد  10انداز مربوط به استفاده بيش از  در چشن عدم ااطمينانهاي فني و اقتصادي و ایجاد  بنابرای  چالش

 اتانول در تركيب بنزی  موتور را ایجاد كرده است 
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