
 

 

 
 

 

 

 هفتمبخش 

 سازيذخيره
سازي يكي از فرآيندهاي مهم سيستم انرژي جهت حفظ  يكاظاري ي ج جلظوييري از    به طور كلي عمليات ذخيره

يردد. در اين بخش مخازن ذخيظره نفظت خظا      ايجاد نوسانات ج يا تاخير در زنجيره عرضه انرژي محسوب مي

ياز طبيعي ج برق  هاتداركاتي سيستم توزيع ج نيرجياهج انبارهاي ها در پااليش اههاي نفتي مخازن ذخيره فرآجرده

 ارائه شده است.

 صادراتي  عملياتي/ خام  . مخازن ذخيره نفت1-7

 رسظيد ج ارسظا    براي تثبيت شرايط عملياتي توليد ج جلوييري از نوسظانات   خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت در

هظاي   خا  بظه پايانظه   هاي انتقا  نفت خانه ج همچنين در محل تلمبه برداري سازي در جاحدهاي بهره مخازن ذخيره 

 باشند. احداث مي بزرگ نفتي نصب شده ج يا در دست سات ميادينصادراتي بخصوص در تاسي

ج    كيش  قشم  سيري  الجانخارگخا  توليدي از سكوهاي دريايي مناطق مختلف نفت ،شركت نفت فالت قاره در

فظار    پايانظه شظناجر خلظي     در بهريان نيز به جيايي به مخازن ذخيره در جزاير مذكور بهريان با خطوط زيردر

 شود. ميهدايت 

اند  ججظود   ايران پراكنده سرزمين آن در يستره جغرافيايي يج ياز نفتيكه ميادين شركت نفت مناطق مركزي  در

هظر منطقظه از اهميظت بسظزايي      رسيد ج ارسظا  در تداج  عمليات  ج تعميرات زمانمخازن ذخيره براي پوشش 

 .شده استبه مخازن ذخيره كافي مجهز  منطقه به اين ترتيب هربرخوردار است 

ها مجهز به اسكله  شما  كشوردر نكا پايانه جارداتي در جنوب ج  ماهشهر-عسلويه-خارگهاي صادراتي پايانه

خا  از كشظورهاي همسظايه    نفت )سوآپ خا كش جهت صادرات ج جاردات نفتي نفتها كشتي براي پهلوييري

)از عسظلويه ج   ماهشظهر( ج صظادرات مايعظات ج ميعانظات يظازي     -)به نكظا  هاي نفتيج يا فرآجرده شمالي در نكا(
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ها  مخازن ذخيظره ج تاسيسظات بظارييري ج     ج ساير تسهيالت متداج  مربوط به عمليات پذيرش كشتي ماهشهر(

از  پظذير نبظوده  هاي موجود امكظان سكلها ساخت اسكله ج يا استفاده از. عالجه بر آن در نقاطي كه باشند تخليه مي

در منطقه عملياتي ماهشهر  شده است. برداريبهرهجهت پهلوييري  بارييري ج تخليه مواد نفتي  هاي شناجريوي

رات هظاي نفتظي پااليشظ اه آبظادان ج نيظز جاردات ج صظاد      سازي فظراجرده هاي نفتي ايران  ذخيرهپايانه از شركت

 ييرد. هاي مختلف صورت ميفراجرده

سظازي  امتظزا      همچنان با انجظا  عمليظات دريافظت  ذخيظره     خارگهاي نفتي در  شركت پايانه 1393در سا   

يظاز را   ج نفت كوره نفتهاي نفتي از جمله  خا  ج تخليه فرآجرده ييري ج سنجش كيفي ج كمي  بارييري نفت اندازه

 الي فقظط خا  از كشورهاي همسظايه شظم   با توقف عمليات سوآپ نفت ت در پايانه نكاشرك. اين داده است انجا  

كوره جارداتي را از كشورهاي همسايه شمالي به طور عمده بظراي مصظرد در نيرجيظاه نكظا ج      عمليات تخليه نفت

بظر آن شظركت   انجظا  داده اسظت. عظالجه     هاي نفتي براي مصرد در شظما  كشظور   همچنين بارييري فرآجرده

ج نكا بر عهظده دارد ج از   خارگهاي  هاي نفتكش را در پايانه هاي نفتي عمليات پهلودهي ج جداسازي كشتي پايانه

 . دهد انجا  مي خارگهاي نفتي  از پايانهرا خا  ايران  درصد صادرات نفت 90اين طريق بيش از 

ها بظه  انتقا  ميعانات يازي به كشتي هاي نفتي ايران الز  به توضيح است كه در منطقه عسلويه از شركت پايانه

هاي نفتي ايران مطالعظات  پذيرد. الز  به توضيح است كه شركت پايانهصورت مي (SPM)هاي شناجر جسيله يوي

هاي نفت ج ياز در غرب شهرستان جاسك را به عنوان يكي از مفهومي ج مقدماتي طرح استراتژيك احداث پايانه

 در دست بررسي ج اقدا  قرار داده است. 1393  هاي ملي در سامهمترين پرجژه

هاي صادراتي كشظور  در پايانه 1393تا  1386 هاي سازي را در سا ذخيرهمخازن جضعيت  7-1جدج  

 دهد.شان مين

      1386-93ي ها سالسازي آن در خام و مقدار ذخيره. ذخاير نفت7-1جدول 

 : ميليون بشكهخا نفت جاحد

 هزار متريك تن جاحد ميعانات يازي:

نوع حامل 

 انرژي
 نوع مخزن

 در پايان سال /موجوديسازي مقدار ذخيره

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 66/26* 82/31 186/29 39/47 23/61 46/50 81/28 21/29 مخازن ساحلي ج شناجر خا  نفت

ميعانات يازي 

 پار  جنوبي

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

99/338 350 

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

 ها صورت يرفته است. برداشت از ذخاير با لحاظ اختالد سطح مخازن ذخيره سازي در سا  يذشته در مخازن ذخيره پااليش اه*ميزان موجودي نفت خا  بر اسا  محاسبه 
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 صادراتي كشور آجرده شده است.هاي به پايانه 1393سا   سازي اضافه شده درمخازن ذخيره 7-2در جدج  

 

 1393. مخازن ذخيره سازي احداث شده در پايانه نفتي صادراتي در سال 7-2جدول 

 نا  پايانه
نوع مواد نفتي 

 ج غيره
 شماره مخازن تعداد مخازن

ظرفيت اسمي مخازن 

 )هزار بشكه(

ظرفيت عملياتي 

 مخازن )هزار بشكه(

 3700 4080 46 45 44 43 4 نسبك/سن ي خارگ

 ها پااليشگاه خام خوراك نفت ذخيرة

سازي آنها در ها ج مقدار ذخيره خا  ج ميعانات يازي خوراك پااليش اهظرفيت كل ذخاير نفت 7-3در جدج  

 شده است. ارائه 1386-93هاي  پايان سا 

سازي آنها و مقدار ذخيره ها پااليشگاه خام و ميعانات گازي خوراك. ظرفيت كل ذخاير نفت7-3جدول 

  1386-93 يها سالدر پايان 

                  جاحد: هزار بشكه                                                                                                                                                

 ظرفيت كل ذخاير 
 ي در پايان سالساز ذخيره

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 خا  نفت

 ميعانات يازي 

5/18076* 

5/1463* 

5383 

66 

1/6487 

5/307 

6/8940 

2/524 

6366 

411 

8325 

741 

8615 

538 

9463 

1471 

4/9022 

7/737 

 1393ظرفيت كل ذخاير در سا  *

هاي كشور نسظبت بظه سظا  قبظل     در پااليش اه 1393ان سا  يردد ميزان ذخاير در پايهمانطور كه مالحظه مي

 ذخاير طي اين سا  را دارد.برداشت از  دهندهكاهش داشته كه نشان 

 هاي نفتي يره فرآوردهذخ. 2-7

 ي كشورها پااليشگاه ها در ذخيره فرآورده

 بارهظاي سظازي آنهظا در ان  مقدار ذخيرهسوخت جت ج اصلي ج  هاي. ظرفيت ذخاير فرآجرده7-4جدج  

 دهد. نشان مي را 1386-93ي ها سا ي كشور در پايان ها پااليش اه
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سازي آنها در  هاي اصلي و سوخت جت و مقدار ذخيره ظرفيت ذخاير فراورده 7-4جدول 

 1386-93هاي  هاي كشور در پايان سال انبارهاي پااليشگاه
 جاحد: مترمكعب                                                                                                         

 فرآورده
ظرفيت كل 

 مخازن*
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 52085 37304 42955 27153 20845 26836 4/17888 12564  گازمايع

 387886 345653 425128 454031 405082 483818 5/517800 489186  موتوربنزين

 159931 189348 205636 220718 207901 269630 5/159416 149258  سفيدنفت

 505806 380692 446733 373161 405059 331249 8/375482 343310  گازنفت

 615601 566370 730755 483084 692192 643594 9/564488 494720  كورهنفت

 50235 72628 98280 78515 79164 75680 - -  سوخت سنگين جت

 7465 4451 - - - - - -  سوخت سبك جت

 1393*ظرفيت در سا  

هظاي  اين محصو  در پااليشظ اه  93با عنايت به مازاد ياز مايع در كشوردر سا  يردد  همانطور كه مالحظه مي

زار تن ياز مايع بوده است. همچنين با عنايظت  ه 8كشور ذخيره شده است كه اين مقدار ذخيره سازي معاد  با 

ها  لذا در هاي مايع در نيرجياههاي كشور از طريق ياز طبيعي ج كاهش مصرد فراجردهبه تامين سوخت نيرجياه

هظا اضظافه   ميليون ليتر بر ذخيره اين فظرآجرده در پااليشظ اه   125با مازاد يازجئيل رجبرج بوده ج معاد   93سا  

 شده است. 

 هاي نفتي در سراسر كشور بارهاي تداركاتي فرآوردهان

ججود دارد. انبارهاي  ها پااليش اههاي نفتي نهايي  جهت دريافت فرآجرده الز هر پااليش اه انبار تداركاتي  كناردر 

 نظير حمل مختلف لها با جساي ج ارسا  فرآجردهبارييري  تخليه ها   دريافت فرآجردهنفت تداركاتي به تاسيسات 

 مجهظز  نيظز  ريلظي ج حمظل دريظايي    جسظايل  بظه   مظوارد  برخي در ج هاي جاده پيما خطوط لوله سراسري  نفتكش

  هظا  اسظتان انبارهظاي بظزرگ تظداركاتي سظاير      عظالجه بظر تغذيظ     ها پااليش اه باشند. انبارهاي تداركاتي جنب مي

مختلظف حمظل تظامين     جسظايل  بظا  ها را در اقصظي نقظاط كشظور    نياز انبارهاي دي ر شهرستان هاي مورد فرآجرده

 نمايند.  مي
 

انبارهظاي شظركت ملظي پخظش در پايظان       ذخاير پن  فرآجردة اصلي را در مخظازن ذخيظرة   7-5جدج  

 دهد.در مقايسه با ظرفيت كل مخازن ذخيره انبارها نشان مي 1386-93ي ها سا 
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مخازن انبارهاي ازي آنها در سهاي اصلي و مقدار ذخيره. ظرفيت كل مخازن ذخيره فرآورده7-5جدول 

 1386-93ي ها سالپايان پخش در 

 ميليون ليترجاحد: 

 فرآورده
ظرفيت كل مخازن در 

 )مترمكعب(1393سال
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 23145 20465 25431 24733 28938 18869 37615 28083 43020 تن( برحسب يازمايع)

 1214 996/1704 2/916 1438 056/2111 476/2619 385/1820 1614 موتوربنزين

 470 492/650 9/1220 878 370/1168 363/1063 984/1090 594 سفيدنفت

 1495 702/877 03/1136 810 184/1936 467/1863 236/1815 769 يازنفت

 548 311/398 7/474 237 378/620 875/552 844/307 407 كورهنفت

 8/103 283/137 3/121 756/136 567/162 814/126 - - جت نفت

 - - - 225/12 - - - - - بنزين جت

 

بظه تفكيظك   1393هظا در كشظور در پايظان سظا      مخازن انبارهاي تداركاتي فرآجردهكل ظرفيت  7-6در جدج  

 است. ها آجرده شدهاستان
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 1393ها در كشور در پايان سال مخازن انبارهاي تداركاتي فرآورده كلظرفيت . 7-6جدول 

 مترمكعب -ظرفيت كل مخازن ذخيره انبارهاي تداركاتي

 544701 آذربايجان شرقي

 218803 آذربايجان غربي

 122970 اردبيل

 1329389 اصفهان

 127730 البرز

 984770 تهران

 49490 يهارمحا  بختياري

 701465 خراسان رضوي

 45850 خراسان شمالي

 19830 خراسان جنوبي

 576640 خوزستان

 مترمكعب -ظرفيت كل مخازن ذخيره انبارهاي تداركاتي

 102310 زنجان

 118125 سمنان

 51900 فار 

 122230 قزجين

 163050 قم

 103100 كردستان

 441296 كرمان

 182840 كرمانشاه

 184620 يلستان

 196850 ييالن

 194694 لرستان

 358967 مازندران

 955191 مركزي

 1400638 هرمزيان

 190800 همدان

 171940 يزد

 9660189 جمع
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 سازي گازطبيعي  . ذخيره3-7

شظود كظه    همين فرآيند موجب مي باشد. پااليش ج انتقا  ج توزيع ياز يك عمليات بهم پيوسته مي  عمليات توليد 

مستمر ياز اثريذار باشد. از طرفي شرايط اقليمظي   توليداختال  شود  در  هاي ياد شده ديار اير هر يك از بخش

رفيت توليد ج انتقا  ثابظت  پوشظش كامظل    شود كه با توجه به ظ كشور نوسانات فصلي مصرد ياز را موجب مي

 دارنظده يازرساني كشورهاي بظزرگ   كند. براين اسا  براي استمرار نوسانات در اج  مصرد را ديار مشكل مي

اي را در نقاط مختلف نزديك به مبادي مصرد  مخازن ذخيره  ر ياز  با استفاده از مخازن زيرزميني طبيعيياذخ

ميليارد متر  331سازي ياز طبيعي با مجموع ظرفيت  مخزن ذخيره 600 تقريباً در حا  حاضراند.  ياز تعبيه كرده

ميليظارد متظر    121سظازي   ا ظرفيت ذخيرهمخزن ج ب 385كه آمريكا با  مكعب ياز در سراسر جهان ججود دارد

سازي يظاز جهظان را در اختيظار دارد ج ايظران بظا افتتظاح نخسظتين مخظزن          درصد ذخيره 35مكعب ياز طبيعي 

يرفتظه  جهظان قظرار    19در رده   كشور داراي ايظن تكنولظوژي   33ه قم در بين جياز طبيعي در سرا سازي ذخيره

درصظد يظاز مصظرفي بظراي      15تظا   10اردهاي جهظاني بايظد معظاد     . در كشور ايران با توجه بظه اسظتاند  است

 ياز طبيعي به جيژه در نزديكي مبادي بزرگ مصرد ياز ظرفيت ايجاد كرد. سازي ذخيره

   بظه طظور كامظل در مظدار      1391ه در سظا   جسازي ياز در مخظزن سظرا   نخستين پرجژه ذخيرهفاز اج

انجا  شد. همزمان بظا   1390-92هاي  هاي ير  سا  هيرفت ج تزريق ياز در آن در ما ربرداري قرا بهره

اندازي بخش دج  از فاز نخست مجتمع پااليش اهي ج  با راه 1392شرجع نخستين رجزهاي زمستان سا  

 ق شظد. قميليون متر مكعب ياز مح 7فرآجرش رجزانه   ه قمجسازي ياز طبيعي شهيد فهميده سرا ذخيره

 7رجزانظه  بظه طظور متوسظط     بدين ترتيب نيز ادامه داشته است. 1393بهره برداري از اين فاز در سا  

زدايظي   ه قم دريافت ج پس از انجظا  مراحظل نظم   جميليون متر مكعب از ياز ذخيره شده در مخزن سرا

كه هر ينظد   يرديدورد نياز مشتركان به خط لوله سراسري تحويل مجهت پشتيباني از منابع تامين ياز 

نظاييز اسظت جلظي تحقظق آن بظه دليظل        برداشتياز در كشور اين ميزان  با توجه به حجم عظيم توليد

مصرد باال ج نياز شديد به ياز در شرايط رجزهاي سرد زمستان موثر بوده است. شايان ذكر است كظه  

 13م اين امكان را براي صنعت نفت ج ياز فراهم ساخت تا تخليه قه جسازي ياز طبيعي سرا طرح ذخيره

هاي موجود منطقه  ج از مترجكه كردن تاسيسات ج ياه ي با ارزش فراهم شودت يازميليون بشكه ميعانا

 .يرددصورت يرفته جلوييري ها  هاي زيادي براي آن كه هزينه

   ياز در شوريجه استان خراسان رضوي آغظاز   سازي طرح احداث دجمين مخزن ذخيره 1389اجاخر سا

 همظين راسظتا در   در به پايان رسيد.رد متر مكعبي ميليا 4/2در دج فاز  1393در سا  اين طرح شد كه 

حلقه ياه اين مخزن آماده براي تزريق ياز  5كه  ه بودحلقه ياه در اين ميدان حفر شد 11  1392سا  
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ميليون متر مكعب در رجز است كه در فظاز دج    10. ظرفيت فعلي اين مخزن براي تزريق ياز باشد مي

پااليش اهي بظه  ذخيره  اين مخزن كنار متر مكعب خواهد رسيد. در ميليون  40ج در فاز سو  به  20به 

كمبود ياز در مناطق شرقي ج شمالي  ميليون متر مكعب احداث شده كه در شرايط حسا  20ظرفيت 

ميليون متظر مكعظب    582به حجم  1393ذخيره سازي در اين مخزن در سا   كند. كشور را جبران مي

ميليون متر مكعظب اسظت    800ميليارد ج  4ياز در اين مخزن  سازي ظرفيت ذخيره )تزريق( انجا  شد.

  .ميليون متر مكعب ياز فراهم يرديد 400ميليارد ج  2 سازي كه در فاز نخست امكان ذخيره

 36يظاز بظين    سظازي  ذخيظره رتبه ايران در عمليات   اندازي اين مخزن كه يك مخزن تخليه شده است با راه

 . يافتخواهد ارتقاء مقا  پنجم به كشور جهان 

شظده   ارايظه  7-7در جظدج    1393آخرين جضعيت عملياتي مخازن ذخيره سراجه ج شوريجه در سظا   

 است.

 1393در سال  سازي گازطبيعيعملكرد مخازن ذخيره .7-7جدول 

 ميليون متر مكعب در سال

 
 عنوان

 مخزن

گاز 

دريافتي 

 از خط

سوخت 

 تاسيسات

گاز 

تزريقي به 

 مخزن

ي گاز برداشت

 از مخزن

ميعانات 

 گازي

گاز 

تحويلي به 

 خط

گاز 

مانده  باقي

 در مخزن

1392 
 2/373 9/661 011/0 4/662 9/708 35 4/743 سراجه

 1/3 - - - 1/3 0 1/3 شوريجه

1393 

 6/403 852 7/2 5/852 9/882 5/29 4/912 سراجه

 1273 3/679 8/14 7/580 3/582 2/20 6/602 شوريجه

 7/1676 3/1531 4/17 2/1433 2/1465 7/49 1515 جمع

 باشد. ميليارد متر مكعب در سا  مي 4/2ج در مخزن شوريجه  5/1سازي ياز طبيعي در مخزن سراجه  ظرفيت ذخيره

 

 شما  ج شما  در ياز مصرد ثقل مراكز نزديكي در شوريجه ج سراجه مخازن يرفتن قرار به توجه با

 .كنند مي ايفا سا  سرد هايماه در ردمص سايي در اج  پررن ي نقش كشور  شرق

در ايظن دج   1393رجند ماهانه ياز طبيعي باقي مانده در مخازن ذخيره سظازي در سظا     7-1نموداردر 

 مخزن نشان داده شده است.
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 1393. روند ماهانه گاز طبيعي باقي مانده در مخازن ذخيره سازي در سال 7-1نمودار 
 

 

 ياز پايظان يافظت ج يظك     سازي غرب ايران به منظور تبديل مخازن ذخيره شناسايي ج غربال ري ميادين

مخزن جديد به نا  مخزن ذخيره ياز در ينبد نمكي در نصرآباد كاشان در منطقه كشف ج شناسايي شد 

حفاري اجلين   در اجايل سا  آيندهن اري ج تكميل مطالعات حفاري  كه با آماده شدن نتاي  عمليات لرزه

سازي ياز در  در اين ينبد نمكي آغاز خواهد شد. بدين ترتيب احداث سومين مخزن ذخيره ياه اكتشافي

سازي ياز در ينبد نمكي نصرآباد در سه فاز تعريف شده كه فاز  يردد. طرح ذخيره اين منطقه شرجع مي

نصظب تاسيسظات ج تكميظل     كه مربوط به ج دي ر مراحلكشف ج بررسي پايان يافته شامل نخست آن 

كيلظومتر مربظع در امتظداد     125باشد بر طبق برنامه انجا  خواهد شد. اين مخزن به مساحت  ا ميه آن

كيلومتر جاقع شظده ج   5/11كيلومتر ج عرض تقريبي  6/12شما  غربي به جنوب شرقي به طو  تقريبي 

  شود. سازي ياز كشور افزجده مي ميليارد متر مكعب به ظرفيت ذخيره برداري از آن دج با بهره

 سازي ياز پايان يافته ج در اين مطالعات اطالعات  شناسايي ج غربال ري ميادين غرب كارجن براي ذخيره

هظاي اعظال     ذكر است كه بر اسا  سياستمخزن آناليز ج مورد ارزيابي قرار يرفته است. شايان  220

مجظوز عقظد   ر سازي ياز بظراي نخسظتين بظا    هاي مخازن ذخيره شده جزارت نفت در جهت پيشبرد پرجژه

 يذاران خارجي ج داخلي فراهم شده است. ساله با سرمايه 25تا  20به صورت  BOTقراردادهاي 
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 سازي ياز يورتشا  احمدي ج قز  تاه مطالعات ج عمليات حفظاري شظرجع شظده كظه در      در ميدان ذخيره

هظا مظورد    ايظن ميظدان    هاي آينده بعد از آمظاده كظردن مخظزن  تجهيظزات سظرياهي ج پااليشظ اه       سا 

 برداري قرار خواهند يرفت. بهره

نشان  1393مخازن ذخيره ياز طبيعي در دست اقدا  را در كشور در سا   آخرين جضعيت 7-8جدج  

 دهد. مي

 سازي گازطبيعي كشور مخازن در دست اقدام ذخيره آخرين وضعيت .7-8جدول 

 1393در سال 

 نام پروژه
درصد پيشرفت تا 

 1393پايان 
 پروژه آخرين وضعيت

 100 مخزن شوريجه
ميليون متر مكعب ج برداشت  10كليه عمليات مرتبط به اين پرجژه جهت تزريق رجزانه 

 باشد. برداري مي ميليون متر مكعب در رجز به اتما  رسيده است ج مخزن آماده بهره 20

 BOTدر مرحله انتخاب پيمانكار به صورت  - طاقديس يورتشا

 1/44 مخزن نصرآباد

ن اري به اتما  رسيده ج پس از تفسير مطالعات  عمليات اجرايي مرتبط با بخش لرزه كليه

 .ه استج تهيه يزارش نهايي  بخش مربوط به عمليات حفاري آغاز شد

باشد. در مرحله ابالغ به پيمانكار فرعي مي 1احداث مسير جاده دسترسي ياه شماره 

 تحصيل اراضي توسط كارفرما انجا  يرفته است.

سنجي در ساختار  مكانا

 كوه احمدي
97 

سازي در اين ساختار به اتما  رسيده  سنجي ذخيره محيطي ج پيش امكان مطالعات زيست

 باشد. زيست مي محيط حفاظت از سازمان مجوز است ج در مرحله اخذ

 

 برق ذخيره .4-7

ايظن   م ظاجات رسظيد. بظر    73152 بظه  ها نيرجياه قدرت نامي  با نصب جاحدهاي نيرجياهي جديد 1393در سا  

 م ظاجات  57135 اج در زمان  ها نيرجياه قدرت عمليج م اجات  63986 ها نيرجياه قدرت عملي ميان ين   اسا

به طور   م اجات( 48937)اصالح شده همزمان  ترتيب با توجه به حداكثر نياز مصرد كه بدين هيزارش يرديد

  .بوده استقابل مالحظه ذخيرة برق نيرجياهي كلي 

تغييرات حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرد ج حداكثر نياز  7-2ج نمودار  7-9جدج  

 دهد. نشان مي 1383-93مصرد اصالح شده همزمان را در دجره 
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 ه. حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرف و حداكثر نياز مصرف اصالح شد7-9جدول 

 1383-93همزمان در دوره 
 جاحد: م اجات                                                   

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 حداكثر بار تامين شده همزمان با
 حداكثر نياز مصرف

28076 31062 33729 34850 34333 37878 39441 42367 43459 46474 46828 

 48937 46474 43459 42367 40239 37878 37651 34983 34269 32302 29267 ف اصالح شده همزمانحداكثر نياز مصر

 آمار تفصيلي صنعت برقماخذ: 

 
 

  
 

 

 

حظداكثر  رجنظد  اختالد ي قبل ها سا اينكه در رغم  علي  شود از جدج  ج نمودار فوق مشاهده مي ينانكه

 1000در حظد    طظور هماهنظ    بظه اصالح شده  ر نياز مصردهمزمان با حداكثر مصرد ج حداكث ةبار تامين شد

 93ج در سا   به حداقل رسيده استبين اين دج عامل  اختالد 1388-1392 هاي در سا ادامه داشته  م اجات 

به استفاده ها  در برخي از سا توان  ميبه طور عمده اين امر را م اجات باز يشته است.  1000به حدجد اختالد 

ج افظزايش   شظود  هاي پيك مصرد محسوب مظي  ر ماهعنوان ذخيره برق د نسيل توليد برق آبي كه بهاز پتابيشتر 

. حداكثر بار تامين شده همزمان با حداكثر نياز مصرف و 7-2نمودار 

 1383-93حداكثر نياز مصرف اصالح شده همزمان در دوره 
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اتمظي براسظا    ي ها نيرجياه برداري از بهره 1393در سا   .هاي حرارتي ج اتمي نسبت داد برداري از نيرجياه بهره

بظه   همچنظين  ه اسظت. بظود  1392در سا  ساعت  4510در مقايسه با ساعت  4457  ميان ين قدرت عملي برق

 3/1285بظه   1392سظاعت در سظا     1410هظاي آب كشظور از    برداري از نيرجياه هميزان بهردليل كمبود آب 

اختالد در ميزان حداكثر بار تامين شده همزمظان   ج بنابراين بازيشت كاهش يافته است 1393ساعت در سا  

 توان به اين امر نسبت داد.  يبا حداكثر مصرد ج حداكثر نياز مصرد اصالح شده همزمان را م

حظداكثر  "كظه   1387به استثناي سا   1383-93در دجره   از جدج  ج نمودار فوق مشهود است ينانكه

علظت خشكسظالي ج عظد  امكظان       بظه  "نياز مصرد اصالح شده ربا  "همزمان با حداكثر مصرد ةبار تامين شد

هظا تفظاجت ينظدان زيظاد نبظوده        در بقيظه سظا     اشظته تفاجت فاحشظي د  هاي آبي برداري مطلوب از نيرجياه بهره

به جز  1393 الي 1388هاي  ج در سا  م اجات رسيده 1000حداكثر به ها  كه اختالد در برخي از سا  طوري به

 طظوركلي  بظه كه  ها كامالً تطابق داشته در بقيه سا ناييز بوده اختالد بين اين دج عامل كه  1393ج  1389سا  

 رساني به كشور بوده است. مطلوب برقسبتاً ننمايان ر جضع 

 

 بار همزمان  پيك

با در   حداكثر بار سيستم به م اجات مزمان از مجموع بار مناطق در لحظ حداكثر بار ه  بر طبق تعريف

 1393سراسظري در سظا      شظبك   بار همزمان ماهيانآيد. تغييرات حداكثر  دست مي نظر يرفتن تلفات شبكه به

ها در مقايسظه   ج همچنين رجند تغييرات سوخت مصرفي ماهيان  نيرجياهات جقوع ج تعداد اتفاق آنها همراه ساع به

 نشان داده شده است. 7-3ج نمودار 7-11ج  7-10در جداج   1393با پيك بار همزمان شبكه در سا  
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 1393سال در  يك بار همزمان شبكه سراسريپ .7-10جدول 

 (مگاواتبار )حداكثر  ساعت روز ماه

 34448 20:57 30 فروردين

 38479 14:27 22 ارديبهشت

 45321 14:21 31 خرداد

 47315 15:02 21 تير 

 48798 15:24 4 مرداد

 46145 14:32 2 شهريور 

 39840 19:28 1 مهر

 33156 18:13 6 آبان

 32583 17:54 17 آذر

 33117 17:57 21 دي

 33172 18:31 26 بهمن

 32569 18:44 11 اسفند

 1393آمار تفصيلي صنعت برق ماخذ: 

 1393ها در سال  . روند تغييرات مصرف ماهيانة سوخت نيروگاه7-11جدول 

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

شكه ب  ميليون

 خام  نفت معادل

مترمكعب  ميليون

 گازدرماه

بشكه  ميليون

 خام  نفت معادل

ميليون 

 درماهليتر

ميليون بشكه 

 خام  نفت معادل

ميليون 

 درماه  ليتر
 ماه 

 فرجردين 2/254 57/1 5/263 86/1 3/4255 26.21 07/0 97/26

 ارديبهشت 6/607 75/3 1/778 49/5 2/4760 29.32 07/0 38/33

 خرداد 2/750 63/4 3/908 41/6 7/5175 31.88 07/0 23/40

 تير 4/539 33/63 2/843 95/5 3/6155 37.92 07/0 04/45

 مرداد 558 45/3 4/694 9/4 8/6386 39.34 07/0 79/44

 شهريور 6/1134 01/7 6/1041 35/7 6/5323 32.79 07/0 19/43

 مهر 1227 58/7 825 82/5 3/3750 23.10 07/0 28/33

 آبان 990 11/6 930 57/6 4/2710 16.70 07/0 69/27

 آذر 669 13/4 1041 35/7 7/2736 16.86 07/0 77/28

 دي 741 58/4 1131 98/7 2686 16.55 07/0 39/29

 بهمن 369 28/2 1002 07/7 2/3203 19.73 07/0 21/29

 اسفند 9/611 78/3 7/733 18/5 7/3178 19.58 07/0 91/28

 ج يزارش ساليانه شركت ملي يازي صنعت برق آمار تفصيلماخذ: 

  هاي سا  در نظر يرفته شده است.  * مصرد سوخت ياز كوره بلند ج كك به صورت مساجي در ماه
 

ها   ج نفت كورة نيرجياه ياز نفتبراي مقدار مصرد ماهيان   7-11شايان ذكر است كه در تنظيم جدج  

ها از آمار ج اطالعات يزارش سظاليان    مقدار ياز مصرفي نيرجياهج در مورد  ملي پااليش ج پخشاز آمار شركت 
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 شركت ملي ياز استفاده شده است.

 
 

 

با مقدار به ترتيب بار همزمان  ج حداقل حداكثر 1393در سا  ج  ج نمودار فوق مشهود است ااز جد ينانكه 

م اجات با تعداد  32569ماه با  اسفندبار ج در  4با تعداد اتفاق ماه  مرداد در 15:24ساعت  در م اجات 48798

حداكثر پيك ماهيانه  1393شود كه در سا   است. از تجزيه ج تحليل ارقا  ماهيانه ينين نتيجه مي بار 11اتفاق 

 هاي پاييز ج ماه فصلماه آخر ج در با حداكثر تعداد اتفاق  15در محدجده ساعت به ترتيب  اغلبتابستان ماه در 

 است.بوده با حداكثر تعداد اتفاق  18 ساعت جدهدر محداغلب زمستان 

هظا بظا      رجند تغييرات پيك همزمان بار ماهيان  نيرجياه1393دهد طي سا   نشان مي 7-4نمودار  ضمناً

كه به ترتيب در فصو  تابستان ج زمسظتان بظا    طوري  رجند تغييرات سوخت مصرفي ماهيان  آنها مطابقت دارد به

در فصظو    جدر اج  ج حداقل مقدار خود قرار داشظته  به ترتيب ها   خت مصرفي نيرجياهحداكثر ج حداقل بار  سو

 مصرد يكسان بوده است.رجند با  نيزميزان سوخت  رجند بهار ج پاييز 

 فصول عادي مصرف

 زمظاني  ةكل كشور در فصو  مختلظف ج مظاه اج  بظار در دجر    "همزمان ةاج  بار توان توليد شد"رجند تغييرات 

 نشان داده شده است.  7-3ج نمودار  7-10 جدج در  93-1383

 1393ها در سال  و مصرف همزمان سوخت نيروگاه يك بار همزمان شبكه سراسري. پ7-3نمودار 
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ترتيب توان توليد شدة همزمان  در فصظل   د كه در هر سا  بهنده مي نشان 7-3ج نمودار  7-12جدج  

مظاه   ج اسظفند    ديترتيب اغلب با زمان جقوع مرداد ماهتابستان با بيشترين ج فصل زمستان با كمترين مقدار  به

كه مقدار توان توليد شدة همزمان  در فصو  بهظار ج پظاييز در محظدجدة ميظان دج فصظل       ليباشد در حا رجبرج مي

توان  ترتيب فصو  بهار ج پاييز را مي ييرند. بدين ترتيب با زمان جقوع خرداد ج مهر قرار ميتابستان ج زمستان به

وق نيز بدجن توجه به كمبظود  سازد كه تجزيه ج تحليل ف عنوان فصو  عادي بار در نظر يرفت. خاطر نشان مي به

 نمايد. در فصو  مختلف مطابقت مي ها ياز ج تامين سوخت جاي زين آن با جضعيت مصرد سوخت نيرجياه

در  روند تغييرات فصلي اوج بار توان توليد شده همزمان در شبكه سراسري كل كشور .7-12جدول 

 1383-93دورة زماني 

 شرح

 فصول سال

 اوج بار همزمان

 مگاوات(كل كشور )

 تاريخ اوج بار

 كل كشور )همزمان(

 شرح

 فصول سال

 اوج بار همزمان

 كل كشور )مگاوات(

تاريخ اوج بار كل 

 تابستان بهار كشور )همزمان(

 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 39942 1389 خرداد 38409 1389
 مرداد 42245 1390 خرداد 36430 1390
 مرداد 43243 1391 خرداد 40204 1391
 تير 45659 1392 خرداد 40412 1392
 مرداد 47407 1393 خرداد 45144 1393

 زمستان ييزپا

 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 29056 1388 مهر 32414 1388
 دي 28876 1389 مهر 34364 1389
 دي 29513 1390 مهر 34063 1390
 اسفند 30656 1391 مهر  36469 1391
 دي 32635 1392 مهر 38664 1392
 دي 32907 1393 مهر 39429 1393

  1393آمار تفصيلي صنعت برق ايران ماخذ: 
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