
 

 

  

  

 
 

  

  

  هفتمبخش 

  سازيذخيره

  

  صادراتي  عملياتي/ خام  . مخازن ذخيره نفت1-7

 رسـيد و ارسـال،  براي تثبيت شرايط عملياتي توليد و جلوگيري از نوسـانات   خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت در

هـاي   پايانـه  خام بـه  هاي انتقال نفت خانه برداري و همچنين در محل تلمبه سازي در واحدهاي بهره مخازن ذخيره 

  باشند. سات ميادين بزرگ نفتي نصب شده و يا در جريان احداث ميصادراتي بخصوص در تاسي

خام توليدي از سكوهاي دريايي مناطق مختلف خارك، سيري، الوان و بهرگـان بـا   نفت ،شركت نفت فالت قاره در

      هـدايت  فـارس   انـه شـناور خلـيج   پاي در بهرگان نيـز بـه   وخطوط زيردريايي به مخازن ذخيره در جزاير مذكور 

  شود. مي

انـد، وجـود    ايران پراكنده سرزمين آن در گستره جغرافيايي يو گاز نفتيكه ميادين شركت نفت مناطق مركزي  در

رسيد و ارسـال در هـر منطقـه از اهميـت بسـزايي      تداوم عمليات  و تعميرات زمانمخازن ذخيره براي پوشش 

  .شده استبه مخازن ذخيره كافي مجهز  منطقه هر به اين ترتيببرخوردار است 

ها مجهز به اسكله ،شمال كشوردر نكا پايانه وارداتي در جنوب و  ماهشهر-عسلويه-خاركهاي صادراتي پايانه

خام از كشـورهاي همسـايه    (سوآپ نفت خامكش جهت صادرات و واردات نفتي نفتها كشتي براي پهلوگيري

(از عسـلويه و   ماهشـهر) و صـادرات مايعـات و ميعانـات گـازي     -(به نكـا  هاي نفتيدهو يا فرآور شمالي در نكا)

ها، مخازن ذخيـره و تاسيسـات بـارگيري و     و ساير تسهيالت متداول مربوط به عمليات پذيرش كشتي ماهشهر)

جهت  ير نبودهپذهاي موجود امكانسكلها . عالوه بر آن در نقاطي كه ساخت اسكله و يا استفاده ازباشند تخليه مي

  گرفته شده است. هاي شناور بهرهپهلوگيري، بارگيري و تخليه مواد نفتي از گوي
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سـازي، امتـزاج،    هاي نفتي در خارك همچنان با انجـام عمليـات دريافـت، ذخيـره     شركت پايانه 1392در سال  

گـاز را   و نفت كوره نفتمله هاي نفتي از ج خام و تخليه فرآورده گيري و سنجش كيفي و كمي، بارگيري نفت اندازه

خام از كشورهاي همسايه شـمالي در   شركت در پايانه نكا با توقف عمليات سوآپ نفتداده است. اين  انجام مي

كوره وارداتي را از كشورهاي همسايه شمالي به طور عمده براي مصرف در  فقط عمليات تخليه نفت 1392سال 

بر آن انجام داده است. عالوه  را اي نفتي براي مصرف در شمال كشوره نيروگاه نكا و همچنين بارگيري فرآورده

هاي خارك و نكا بـر عهـده    هاي نفتكش را در پايانه هاي نفتي عمليات پهلودهي و جداسازي كشتي شركت پايانه

  . دهد انجام ميهاي نفتي خارك  از پايانهرا خام ايران  درصد صادرات نفت 90دارد و از اين طريق بيش از 

هاي صادراتي كشـور  در پايانه 1392تا  1386 هاي سازي را در سالذخيرهمخازن وضعيت  7-1جدول 

  دهد.شان مين

       1386- 92ي ها سالسازي آن در خام و مقدار ذخيره. ذخاير نفت7-1جدول 

  : ميليون بشكهخامنفت واحد

  واحد ميعانات گازي: هزار متريك تن

  نوع مخزن  نوع حامل انرژي
  سازي در پايان سال ر ذخيرهمقدا

1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  

  82/31  186/29  39/47  23/61  46/50  81/28  21/29  مخازن ساحلي و شناور  خام نفت

ميعانات گازي پارس 

  جنوبي

  92/1133  88/871  1131 -  -   مخازن شناور
78/3227  

99/338  

  08/36  29/369  18/467  311 -  -   مخازن ساحلي

  

  ها پااليشگاه خام خوراك نفت ذخيرة

سازي آنها و مقدار ذخيره ها پااليشگاه خام و ميعانات گازي خوراك. ظرفيت كل ذخاير نفت7- 2جدول 

   1386- 92 يها سالدر پايان 

                 واحد: هزار بشكه                                                                                                                                                

  ظرفيت كل ذخاير  
  سازي در پايان سال ذخيره

1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  

  خام نفت

  ميعانات گازي 

17609*  

2471*  

5383  

66  

1/6487  

5/307  

6/8940  

2/524  

6366  

411  

8325  

741  

8615  

538  

9463  

1471  

  1392ظرفيت كل ذخاير در سال *
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  هاي نفتي ذخيره فرآورده. 2-7

  ي كشورها پااليشگاه ها در ذخيره فرآورده

 سـازي آنهـا در انبارهـاي   مقدار ذخيرهسوخت جت و اصلي و  هاي. ظرفيت ذخاير فرآورده7-3جدول 

  دهد. نشان مي 1386-92ي ها سالي كشور در پايان ها پااليشگاه

سازي آنها در  هاي اصلي و سوخت جت و مقدار ذخيره ذخاير فراوردهظرفيت  7- 3جدول 

  1386- 92هاي  هاي كشور در پايان سال انبارهاي پااليشگاه

  واحد: مترمكعب                                                                                                         

  فرآورده
ظرفيت كل 

  مخازن*
1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  

  37304  42955  27153  20845  26836  4/17888  12564  94363  گازمايع

  345653  425128  454031  405082  483818  5/517800  489186  774599  موتوربنزين

  189348  205636  220718  207901  269630  5/159416  149258  299971  سفيدنفت

  380692  446733  373161  405059  331249  8/375482  343310  793536  گازنفت

  566370  730755  483084  692192  643594  9/564488  494720  1334698  كورهنفت

  72628  98280  78515  79164  75680  -  -  109879  سوخت سنگين جت

  -  -  -  -  -  -  -  34706  سوخت سبك جت
 1392*ظرفيت در سال 

  در سراسر كشور هاي نفتي انبارهاي تداركاتي فرآورده

وجـود دارد.   هـا  پااليشـگاه هـاي نفتـي نهـايي     جهت دريافت فـرآورده  الزمدر جوار هر پااليشگاه انبار تداركاتي 

 مختلـف  لها با وسـاي  و ارسال فرآوردهبارگيري، تخليه ها،  دريافت فرآوردهانبارهاي نفت تداركاتي به تاسيسات 

 نيـز  ريلـي و حمـل دريـايي    وسايل به ،موارد برخي در و پيما هاي جاده خطوط لوله سراسري، نفتكش نظير حمل

، هـا  اسـتان انبارهاي بزرگ تداركاتي سـاير   عالوه بر تغذية ها پااليشگاه باشند. انبارهاي تداركاتي جنب مي مجهز

مختلـف حمـل تـامين     وسـايل  ها را در اقصـي نقـاط كشـور بـا     نياز انبارهاي ديگر شهرستان هاي مورد فرآورده

  يند. نما مي
 

انبارهـاي شـركت ملـي پخـش در پايـان       ذخاير پنج فرآوردة اصلي را در مخـازن ذخيـرة   7-4جدول 

  دهد.در مقايسه با ظرفيت كل مخازن ذخيره انبارها نشان مي 1386-92ي ها سال
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مخازن انبارهاي سازي آنها در هاي اصلي و مقدار ذخيره. ظرفيت كل مخازن ذخيره فرآورده7- 4جدول 

  1386-92ي ها سالپايان در پخش 

  ميليون ليترواحد: 

  فرآورده
ظرفيت كل مخازن در 

  (مترمكعب)1391سال
1386  1387  1388  1389  1390  1391  1392  

  20465  25431  24733  28938 18869  37615  28083  47035  تن) برحسب گازمايع(

  996/1704  2/916  1438  056/2111 476/2619  385/1820  1614 3513566  موتوربنزين

  492/650  9/1220  878  370/1168 363/1063  984/1090  594 2784367  سفيدنفت

  702/877  03/1136  810  184/1936 467/1863  236/1815  769 4063521  گازنفت

  311/398  7/474  237  378/620 875/552  844/307  407 1566419  كورهنفت

  283/137  3/121  756/136  567/162 814/126  -  - 281023  جت نفت

  -  -  225/12  -  -  -  - -  بنزين جت

 

  سازي گازطبيعي . ذخيره3-7

شـود كـه    همين فرآيند موجب مي باشد. پااليش و انتقال و توزيع گاز يك عمليات بهم پيوسته مي  عمليات توليد،

يط اقليمـي  مستمر گاز اثرگذار باشد. از طرفي شرا توليدهاي ياد شده دچار اختالل شود، در  اگر هر يك از بخش

رفيت توليد و انتقال ثابـت، پوشـش كامـل    شود كه با توجه به ظ كشور نوسانات فصلي مصرف گاز را موجب مي

 دارنـده گازرساني كشورهاي بـزرگ   كند. براين اساس براي استمرار نوسانات در اوج مصرف را دچار مشكل مي

اي را در نقاط مختلف نزديك به مبادي مصرف   مخازن ذخيره ،ذخائر گاز، با استفاده از مخازن زيرزميني طبيعي

ميليـارد متـر    331سازي گاز طبيعي بـا مجمـوع ظرفيـت     مخزن ذخيره 600 در حال حاضراند.  گاز تعبيه كرده

ميليـارد متـر    121سـازي   مخزن و با ظرفيت ذخيره 385كه آمريكا با  مكعب گاز در سراسر جهان وجود دارد

سازي گـاز جهـان را در اختيـار دارد و ايـران بـا افتتـاح نخسـتين مخـزن          درصد ذخيره 35مكعب گاز طبيعي 

گرفتـه  جهـان قـرار    19در رده  ،كشور داراي اين تكنولـوژي  33ه قم در بين جگاز طبيعي در سرا سازي ذخيره

درصـد گـاز مصـرفي بـراي      15تـا   10. در كشور ايران با توجه بـه اسـتانداردهاي جهـاني بايـد معـادل      است

  گاز طبيعي به ويژه در نزديكي مبادي بزرگ مصرف گاز ظرفيت ايجاد كرد. سازي ذخيره

بـه طـور كامـل در مـدار      1391ه در سـال  جسازي گاز در مخـزن سـرا   نخستين پروژه ذخيرهفاز اول  •

انجام شد. همزمان بـا   1390-92هاي  هاي گرم سال گرفت و تزريق گاز در آن در ماه ربرداري قرا بهره

اندازي بخش دوم از فاز نخست مجتمع پااليشگاهي و  با راه 1392زمستان سال  شروع نخستين روزهاي

ق شـد.  قميليون متر مكعب گاز مح 7فرآورش روزانه  ،ه قمجسازي گاز طبيعي شهيد فهميده سرا ذخيره
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ه قـم  جميليون متر مكعب از گـاز ذخيـره شـده در مخـزن سـرا      7روزانه به طور متوسط  بدين ترتيب

ورد نياز مشتركان بـه خـط   مزدايي جهت پشتيباني از منابع تامين گاز  انجام مراحل نمدريافت و پس از 

 برداشـت كه هر چند با توجه به حجم عظيم توليد گاز در كشور اين ميزان  گرديدلوله سراسري تحويل 

ناچيز است ولي تحقق آن به دليل مصرف باال و نياز شديد به گاز در شـرايط روزهـاي سـرد زمسـتان     

م اين امكان را براي صنعت قه جسازي گاز طبيعي سرا بوده است. شايان ذكر است كه طرح ذخيره موثر

و از متروكـه   ميليون بشكه ميعانات گازي با ارزش فـراهم شـود   13نفت و گاز فراهم ساخت تا تخليه 

 صـورت گرفتـه جلـوگيري   هـا   هاي زيادي بـراي آن  هاي موجود منطقه كه هزينه كردن تاسيسات و چاه

 .گردد

گاز در شوريجه استان خراسان رضوي آغـاز   سازي طرح احداث دومين مخزن ذخيره 1389اواخر سال  •

در ميليارد متر مكعبي در دست احـداث قـرار داشـت     4/2در دو فاز  1392در سال اين طرح شد كه 

گـاز   حلقه چاه اين مخـزن آمـاده بـراي تزريـق     5حلقه چاه در اين ميدان حفر شد كه  11، 1392سال 

گاز در اين مخزن در اوايل سال آينده آغاز گـردد. ظرفيـت    سازي قرار است عمليات ذخيرهو  باشد مي

و در فـاز   20ميليون متر مكعب در روز است كه در فـاز دوم بـه    10فعلي اين مخزن براي تزريق گاز 

ـ  ذخيـره،  اين مخزن كنار ميليون متر مكعب خواهد رسيد. در  40سوم به   20ه ظرفيـت  پااليشـگاهي ب

كمبود گاز در مناطق شـرقي و شـمالي كشـور را    ،ميليون متر مكعب احداث شده كه در شرايط حساس

ميليون متر مكعب است كه در  800ميليارد و  4گاز در اين مخزن  سازي ظرفيت ذخيرهكند.  جبران مي

 شد. ميليون متر مكعب گاز فراهم خواهد 400ميليارد و  2 سازي فاز نخست امكان ذخيره

 36گاز بين  سازي ذخيرهرتبه ايران در عمليات  ،اندازي اين مخزن كه يك مخزن تخليه شده است با راه

 . ارتقاء خواهد يافتمقام پنجم به كشور جهان 

شـده   ارايـه  7-5در جـدول   1392آخرين وضعيت عملياتي مخازن ذخيره سراجه و شوريجه در سـال  

  است.

 1392در سال  سازي گازطبيعي.  عملكرد مخازن ذخيره7- 5جدول 

  ميليون متر مكعب در سال

  عنوان

  مخزن

گاز دريافتي 

  از خط

سوخت 

  تاسيسات

گاز تزريقي 

  به مخزن

گاز برداشتي 

  از مخزن
  ميعانات گازي

گاز تحويلي 

  به خط

مانده  گاز باقي

  در مخزن

  2/373  9/661  011/0  4/662  9/708  35  4/743  سراجه

  1/3  -  -  -  1/3  0  1/3  شوريجه

 باشد. ميليارد متر مكعب در سال مي 4/2و در مخزن شوريجه  5/1سازي گاز طبيعي در مخزن سراجه  ظرفيت ذخيره
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گاز پايـان يافـت و يـك     سازي شناسايي و غربالگري ميادين غرب ايران به منظور تبديل مخازن ذخيره •

نطقه كشف و شناسايي شد مخزن جديد به نام مخزن ذخيره گاز در گنبد نمكي در نصرآباد كاشان در م

حفاري اولين  ،در اوايل سال آيندهنگاري و تكميل مطالعات حفاري  كه با آماده شدن نتايج عمليات لرزه

سازي گاز در  چاه اكتشافي در اين گنبد نمكي آغاز خواهد شد. بدين ترتيب احداث سومين مخزن ذخيره

سازي گاز در گنبد نمكي نصرآباد در سه فاز تعريف شده كه فاز  گردد. طرح ذخيره اين منطقه شروع مي

نصـب تاسيسـات و تكميـل     كه مربوط به و ديگر مراحلكشف و بررسي پايان يافته شامل نخست آن 

كيلـومتر مربـع در امتـداد     125باشد بر طبق برنامه انجام خواهد شد. اين مخزن به مساحت  ها مي آن

كيلومتر واقع شـده و   5/11كيلومتر و عرض تقريبي  6/12ل تقريبي شمال غربي به جنوب شرقي به طو

 شود.  سازي گاز كشور افزوده مي ميليارد متر مكعب به ظرفيت ذخيره برداري از آن دو با بهره

سازي گاز پايان يافته و در اين مطالعات اطالعات  شناسايي و غربالگري ميادين غرب كارون براي ذخيره •

هـاي اعـالم    ذكر است كه بر اساس سياستمورد ارزيابي قرار گرفته است. شايان مخزن آناليز و  220

مجـوز عقـد   سازي گاز براي نخسـتين بـار    هاي مخازن ذخيره شده وزارت نفت در جهت پيشبرد پروژه

 گذاران خارجي و داخلي فراهم شده است. ساله با سرمايه 25تا  20به صورت  BOTقراردادهاي 

گاز يورتشا، احمدي و قزل تپه مطالعات و عمليات حفاري شـروع شـده كـه در     سازي در ميدان ذخيره •

هـا مـورد    ايـن ميـدان   ،هاي آينده بعد از آمـاده كـردن مخـزن، تجهيـزات سـرچاهي و پااليشـگاه       سال

 برداري قرار خواهند گرفت. بهره

نشان  1392مخازن ذخيره گاز طبيعي در دست اقدام را در كشور در سال  آخرين وضعيت 7-6جدول 

 دهد. مي

  سازي گازطبيعي كشور مخازن در دست اقدام ذخيره آخرين وضعيت.  7- 6جدول 

 1392در سال 

  نام پروژه
درصد پيشرفت تا 

  1392پايان 
  آخرين وضعيت پروژه

  34/98  مخزن شوريجه
ميليون متر مكعب و برداشت  10كليه عمليات مرتبط به اين پروژه جهت تزريق روزانه 

  باشد. برداري مي متر مكعب در روز به اتمام رسيده است و مخزن آماده بهرهميليون  20

 BOTدر مرحله انتخاب پيمانكار به صورت   -  طاقديس يورتشا

  9/37  مخزن نصرآباد
نگاري به اتمام رسيده و پس از تفسير مطالعات  كليه عمليات اجرايي مرتبط با بخش لرزه

  مليات حفاري آغاز خواهد شد.و تهيه گزارش نهايي، بخش مربوط به ع

سنجي در ساختار  امكان

  كوه احمدي
97  

سازي در اين ساختار به اتمام رسيده  سنجي ذخيره محيطي و پيش امكان مطالعات زيست

  باشد. زيست مي محيط حفاظت از سازمان مجوز است و در مرحله اخذ
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  برق ذخيره .4-7

ايـن   مگـاوات رسـيد. بـر    70280 بـه  ها نيروگاه قدرت نامي ،با نصب واحدهاي نيروگاهي جديد 1392در سال 

 مگاوات 54043 اوجدر زمان  ها نيروگاه قدرت عمليو مگاوات  61907 ها نيروگاه قدرت عملي ميانگين ،ساسا

به طور ، مگاوات) 43459(اصالح شده همزمان  ترتيب با توجه به حداكثر نياز مصرف كه بدين هگزارش گرديد

  . بوده استقابل مالحظه يروگاهي ذخيرة برق نكلي 

تغييرات حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرف و حداكثر نياز  7-1و نمودار  7-7جدول 

  دهد. نشان مي 1382-92مصرف اصالح شده همزمان را در دوره 
 

 هصالح شد. حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرف و حداكثر نياز مصرف ا7-7جدول 

  1382- 92همزمان در دوره 

  واحد: مگاوات                                                           

 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388  1389 1390  1391  1392 

  حداكثر بار تامين شده همزمان با
 حداكثر نياز مصرف

26703 28076 31062 33729 34850 34333 37878  39441 42367  43459  46474 

 46474  43459  42367 40239  37878 37651 34983 34269 32302 29267 27107 حداكثر نياز مصرف اصالح شده همزمان

  ماخذ: ترازنامه وزارت نيرو
  

   
 

حـداكثر  رونـد  اختالف ي قبل ها سالاينكه در رغم  علي ،شود از جدول و نمودار فوق مشاهده مي چنانكه

. حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرف و حداكثر 7- 1نمودار 

  1382-92نياز مصرف اصالح شده همزمان در دوره 
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 1000در حـد   ،طـور هماهنـگ   بـه اصالح شده  با حداكثر مصرف و حداكثر نياز مصرف همزمان ةبار تامين شد

به اين امر را  .به حداقل رسيده استبين اين دو عامل  اختالف 1388-1392 هاي در سالادامه داشته، مگاوات 

ر ن ذخيـره بـرق د  عنـوا  از پتانسيل توليد برق آبي كه بهبيشتر به استفاده ها  در برخي از سالتوان  ميطور عمده 

هـاي حرارتـي و اتمـي نسـبت داد بـه       برداري از نيروگـاه  و افزايش بهره شود هاي پيك مصرف محسوب مي ماه

، حرارتي و اتمـي براسـاس ميـانگين قـدرت عملـي بـرق      ي ها نيروگاه برداري از بهره 1392در سال صورتي كه 

  بوده است. 1391در سال ساعت  4190در مقايسه با ساعت  1/4231

حـداكثر  "كـه   1387به استثناي سال  1382-92در دوره  ،از جدول و نمودار فوق مشهود است چنانكه

علـت خشكسـالي و عـدم امكـان       بـه  "نياز مصرف اصالح شده ربا ،"همزمان با حداكثر مصرف ةبار تامين شد

ـ    در بقيـه سـال   ،تفاوت فاحشـي داشـته   هاي آبي برداري مطلوب از نيروگاه بهره دان زيـاد نبـوده،   هـا تفـاوت چن

به جز  1392 الي 1388هاي  و در سال مگاوات رسيده 1000حداكثر به ها  كه اختالف در برخي از سال طوري به

نمايـانگر   طـوركلي  بهكه  ها كامالً تطابق داشته در بقيه سالناچيز بوده اختالف بين اين دو عامل كه  1389سال 

  رساني به كشور بوده است. وضع مطلوب برق

  بار همزمان  پيك

با در  ،حداكثر بار سيستم به مگاوات مزمان از مجموع بار مناطق در لحظةحداكثر بار ه ،بر طبق تعريف

 1392سراسـري در سـال    ةشـبك  ةبار همزمان ماهيانآيد. تغييرات حداكثر  دست مي نظر گرفتن تلفات شبكه به

ها در مقايسـه   يرات سوخت مصرفي ماهيانة نيروگاهو همچنين روند تغيهمراه ساعات وقوع و تعداد اتفاق آنها  به

  نشان داده شده است.  7-2و نمودار 7-9و  7-8به ترتيب در جداول   1392با پيك بار همزمان شبكه در سال 
  1392سال در  يك بار همزمان شبكه سراسريپ .7-8جدول 

 )مگاواتحداكثر بار ( ساعت روز ماه

 32351 21:00 31 فروردين

 34873 20:56 24 ارديبهشت

 42286 14:11 27 خرداد

 45569 14:43 26 تير  

 44965 14:20 2 مرداد

 43216 14:49 4 شهريور 

 38696 19:13 1 مهر

 32649 18:24 4 آبان

 32453 17:51 18 آذر

 32738 18:07 8 دي

 32688 18:44 28 بهمن

 32461 18:49 10 اسفند

  ماخذ: سايت توانير
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  1392ها در سال  د تغييرات مصرف ماهيانة سوخت نيروگاه. رون7- 9جدول 

سوخت معادل 

 مصرفي

گاز كوره بلند 

  و كك
   گازوييل مصرفي مازوت مصرفي گاز طبيعي

معادل  بشكه ميليون

 خام جمع كل تنف

ميليون بشكه 

  خام نفت معادل

بشكه   ميليون

 خام  نفت معادل

مترمكعب  ميليون

 گازدرماه

بشكه  ميليون

 خام  فتن معادل

ميليون 

 درماهليتر

ميليون بشكه 

 خام  نفت معادل

ميليون 

 درماه   ليتر
 ماه 

 فروردين 370 29/2 508 58/3 6/3403 97/20 13/0 97/26

 ارديبهشت 908 61/5 1326 36/9 26/2967 28/18 13/0 38/33

 خرداد 1121 92/6 1638 57/11 16/3507 6/21 13/0 23/40

 تير 539 33/3 1315 28/9 12/5243 3/32 13/0 04/45

 مرداد 557 44/3 1469 37/10 13/5008 85/30 13/0 79/44

 شهريور 698 31/4 1523 75/10 7/4545 28 13/0 19/43

 مهر 303 87/1 882 23/6 26/4067 05/25 13/0 28/33

 آبان 627 87/3 950 70/6 21/2758 99/16 13/0 69/27

 آذر 2150 28/13 1336 43/9 41/963 93/5 13/0 77/28

 دي 2158 33/13 1642 60/11 27/705 34/4 13/0 39/29

 بهمن 1572 71/9 1608 35/11 61/1301 02/8 13/0 21/29

 اسفند 1083 69/6 1014 16/7 82/2425 94/14 13/0 91/28

  ماخذ: سايت شركت توانير و گزارش ساليانه شركت ملي گاز 
  

ها، از  و نفت كورة نيروگاه گاز نفتبراي مقدار مصرف ماهيانة  7-9شايان ذكر است كه در تنظيم جدول 

ها از آمار و اطالعات گزارش ساليانة شركت ملي  آمار سايت شركت توانير و در مورد مقدار گاز مصرفي نيروگاه

  گاز استفاده شده است.

  

  1392ها در سال  و مصرف همزمان سوخت نيروگاه يك بار همزمان شبكه سراسري. پ7-2نمودار 
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با مقدار به ترتيب مزمان بار ه و حداقل حداكثر 1392در سال ول و نمودار فوق مشهود است ااز جد چنانكه

مگاوات با تعداد  32453بار و در آذر ماه با  26با تعداد اتفاق ماه  تير در 14:43ساعت  در مگاوات 45569

حداكثر پيك ماهيانه  1392شود كه در سال  است. از تجزيه و تحليل ارقام ماهيانه چنين نتيجه مي بار 18اتفاق 

ماه و در با حداكثر تعداد اتفاق  14در محدوده ساعت به ترتيب  اغلبان تابستاوايل و فصل بهار ماه آخر در 

  است.بوده با حداكثر تعداد اتفاق  18 ساعت در محدودهاغلب زمستان  هاي پاييز و ماه فصلآخر 

هـا بـا    ، روند تغييرات پيك همزمان بار ماهيانة نيروگاه1392دهد طي سال  نشان مي 7-3نمودار  ضمناً

كه به ترتيب در فصول تابستان و زمسـتان بـا    طوري  سوخت مصرفي ماهيانة آنها مطابقت دارد به روند تغييرات

در فصـول   ودر اوج و حداقل مقدار خود قرار داشـته  به ترتيب ها،  حداكثر و حداقل بار، سوخت مصرفي نيروگاه

  مصرف يكسان بوده است.روند با  نيزميزان سوخت  روند بهار و پاييز،

  مصرف فصول عادي

     زمـاني  ةكل كشور در فصول مختلـف و مـاه اوج بـار در دور    "همزمان ةاوج بار توان توليد شد"روند تغييرات 

  نشان داده شده است.  7-3و نمودار  7-10 جدولدر  92-1383

ترتيب توان توليد شدة همزمان، در فصـل   د كه در هر سال بهنده مي نشان 7-3و نمودار  7-10جدول 

مـاه   و اسـفند  ، ديترتيب اغلب با زمان وقوع مرداد ماها بيشترين و فصل زمستان با كمترين مقدار، بهتابستان ب

كه مقدار توان توليد شدة همزمان، در فصول بهـار و پـاييز در محـدودة ميـان دو فصـل       باشد در حالي روبرو مي

توان  ترتيب فصول بهار و پاييز را مي بدينگيرند.  ترتيب با زمان وقوع خرداد و مهر قرار ميتابستان و زمستان به

سازد كه تجزيه و تحليل فوق نيز بدون توجه به كمبـود   عنوان فصول عادي بار در نظر گرفت. خاطر نشان مي به

  نمايد. ها در فصول مختلف مطابقت مي گاز و تامين سوخت جايگزين آن با وضعيت مصرف سوخت نيروگاه
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در دورة  فصلي اوج بار توان توليد شده همزمان در شبكه سراسري كل كشور روند تغييرات .7- 10جدول 

  1383- 92زماني 

تاريخ اوج بار كل   اوج بار همزمان  شرح  تاريخ اوج بار  اوج بار همزمان  شرح

  تابستان  بهار

  مرداد  27600  1383  خرداد  26004  1383
  مرداد  30694  1384  خرداد  28674  1384
  شهريور  32997  1385  خرداد  31168  1385
  مرداد  34583  1386  خرداد  33245  1386
  تير  34270  1387  خرداد  32316  1387
  مرداد  37580  1388  خرداد  33421  1388
  تير  40105  1389  خرداد  38590  1389
  مرداد  42248  1390  خرداد  36794  1390
  مرداد  43337  1391  خرداد  40410  1391
  تير  45569  1392  خرداد  42286  1392

  زمستان  پاييز
  اسفند  23766  1383  مهر  25067  1383
  اسفند  25945  1384  مهر  28048  1384
  اسفند  26806  1385  مهر  29594  1385
  دي  28415  1386  مهر  30204  1386
  دي  28724  1387  مهر  31245  1387
  اسفند  29044  1388  مهر  32414  1388
  دي  28227  1389  مهر  34840  1389
  دي  29757  1390  مهر  34147  1390
  اسفند  30772  1391  مهر   36512  1391
  دي  32738  1392  مهر  38696  1392

  توانير   وزارت نيرو و سايت ماخذ: ترازنامه انرژي
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 روند تغييرات فصلي اوج بار توان توليد شده همزمان كل كشور. 7-3نمودار 


