
 

 

 

 

 

 هشتمبخش 

 مصرف انرژي
 

 

 ها. مصرف فرآورده1-8

 ،هاي خاانگي، جاااري   )بخش اقتصادي، اجتماعي و فرهنگينهايي  هاي طور مستقيم در بخشهاي نفتي بهفرآورده

 اناريي مصار     باديل ي بار(( باراي ج  ها نيروگاه( و يا بخش ثانويه )و خدمات كشاورزي ،صنعت حمل و نقل،

كاه   باه طاوري  سوخت و جوزيع آن نقش بسيار مهماي در اقتصااد كشاور دارد،     جامين بر اين اساسشوند. مي

جرين وقفه در اين بخش منار به اخالل در چرخه اقتصادي كشور و امنيت مردم خواهاد شاد، بناابراين     كوچك

در تار  ميليون لي 6/238حدود  1393سال ها بر جداوم بدون وقفه در اين ارجباط متمركز شود.  بايد همه فعاليت

نسبت باه   كاهشدرصد  5/3 كوره( با گاز و نفت ، نفتسفيد نفتپنج فرآورده اصلي )گاز مايع، بنزين موجور، روز 

 كاوره باه ميازان    گاز و نفت هاي نفت فرآورده ،سال قبل در داخل كشور جوزيع و مصر  شد و در اين چارچوب

 1392نسبت به ساال  كه  گرديدو حمل  جامينهاي كشور  ميليون ليتر در روز براي مصر  نيروگاه 54 بيش از

هاي نفتي اصالي شاامل   آمار و اطالعات مصر  فرآوردهروند يات يجز. درصد كاهش داشته است 23 بيش از

ل روند مصاار   جازيه و جحليها و  كوره و همچنين ساير فرآوردهگاز، نفتسفيد، نفت  نفت موجور، گازمايع، بنزين

الزم به جوضيح است كه مرجع اطالعات ماورد   ه شده است.شرح زير اراي هب، 1383-93زماني دورهدر  ،هر يك

هاي نفتي و در خصاو  اطالعاات جازياه فارو ،     استفاده در اين بخش شركت ملي پااليش و پخش فرآورده

 باشند.هاي نفتي ميبانكرينگ و عملكرد انتقال و جوزيع فرآورده، شركت ملي پخش فرآورده

 گازمايع 

 دورههااي مختلاد در    روند جاريخي مصار  و سهم گاز مايع در بخاش  8-1و نمودار  8-3الي  8-1 در جداول

نشان داده شاده   1393سال هاي مختلد در  سهم مصر  گازمايع در بخش 8-2و در نمودار  1383-93 زماني
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 است.

 باا ساهم  و پا  از آن   جااري/درصد در بخش خانگي 98 طور عمده با سهم هب 1393سال در گازمايع 

 . فته استرگمورد استفاده قرار  نقل و  حمل  بخش درصد در 1/1

خصو   علت ورود گازطبيعي بهبه ،هاي اخير در سالدر كشور كاهش مصر  گازمايع  ةكلي پديدطور به

جايگزيني گاز ماايع باا گااز    و در بخش صنايع نيز با  جاي گازمايع  به (CNG) نقلوهاي خانگي و حمل در بخش

نوسانات مصر  اين ها( همراه با نوساناجي ادامه داشته است. به خصو  در زمستان گاز)به علت كمبود  عيطبي

در رخ داده اسات.  هاا   به علت كمبود گاز طبيعي بخصو  در زمساتان در سال هاي مختلد  فرآورده در بخش

با مراجعاه باه   بوده ليكن  رو با كاهش روبهآن قبل  هاي نسبت به سال مصر  اين فرآورده 1389-93 هاي سال

 مربااوط بااه  بيشااترمصاار   كاااهش شااود كااه مشاااهده مااي (8-1در جاادول )رونااد مصاار  گاااز مااايع  

و هاا   ياراناه  قاانون هدفمنادي   اجاراي  با 1389از سال  كه به طوري ،بوده است صنعتيمصار  و  حمل و نقل

ي گازمايع سوز، مصر  گاز ماايع در  گازرساني به صنايع و خروج خودروها ورده و جوسعةآافزايش قيمت اين فر

باه  در صانعت   1393رساد كاه در ساال     به جدريج كاهش يافته و به نظر ماي  و حمل و نقل هاي صنعت بخش

 دورهدر مصار   حمل و نقل  هاي صنعت و در بخشبدين جرجيب  سال اخير رسيده است. 10حداقل مقدار طي 

شاايان   رو شده است. درصدي روبه 9/20و  7/23ر چشمگي يكاهشمتوسط رشد به جرجيب با  1389-93 زماني

كيلاويي گااز    11هاي جمعي منتشر شده استفاده از سيلندرهاي  هايي كه در رسانه ذكر است كه بر طبق گزار 

شود و خطرات جاني و  در خودروهاي دوگانه سوز كه كاري غير مااز محسوب مي LPGمايع براي شاري مخزن 

هاا اسات كاه ساوختگيري      ادامه داشته است و ساال  گذشته هاي مانند سال مچنانمالي زيادي به دنبال دارد ه

بايد جوجه داشت كه از لذا  ،كنندگان را به خطر انداخته است ها سالمت مصر  غيرمااز خودروها با اين كپسول

 شده است.  تقلبخش خانگي من بهبخشي از مصار  حمل و نقل اين طريق 

در اين فارآورده  مصر   ،الذكرفو(داليل به 1393ها در سال  بخش  در كليةمصر  گازمايع كاهش با 

هااي   درصد كاهش يافته و روند كاهشاي رشاد مصار  گااز ماايع در ساال       5/0اين سال نسبت به سال قبل 

  كاهش يابد. درصد 7/11حدود  1383نسبت به سال ( موجب شده مصر  اين فرآورده 1390-93اخير)

در هاي اخير  در سال روند كاهشي شديد حتي با وجودگاز مايع  ةر  ماهياناي جوليد و مص آمار مقايسه

مصار  اين فرآورده از طريق جوليدات  جاميننمايانگر عدم امكان  همچنان ،8-3در نمودار  1393سال طول 

كمبود از طريق جوليدات رفع هاي گذشته،  برحسب معمول سالبه طوري كه  ،هاي داخلي بوده پااليشگاه

، ليكن با افزايش جوليد ناپذير كرده است هاي پتروشيمي و واردات از كشورهاي همسايه شمالي را اجتناب ماتمع

هاي  از طرح كامل برداري با بهرهكه به ويژه  درصد افزايش( 9/2)نسبت به سال قبل 1393گاز مايع در سال 

هاي  ميزان برداشت گاز مايع از ماتمع ،ل شدصها حا و ساير پااليشگاه پااليشگاه امام خميني)ره( شازند  جوسعة
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رود با  بدين جرجيب انتظار مي كاهش(. درصد 64/71پتروشيمي و واردات از خارج به شدت كاهش يافت )

ها در سال آينده واردات اين فرآورده در يك الي  سازي ساير پااليشگاه هاي جوسعه و بهينه برداري از طرح بهره

در  ،هاي جايگزين كالن كشور در زمينه سوختهاي  سياستبر اين اساس با ردد. دو سال آينده به كلي متوقد گ

نظر است كه سبد سوخت فعلي خودروها در كالنشهر جهران جغيير داده شود و در اين كالنشهر به خصو  

CNG  وLPG  هارايهاي  اما پيش از اجراي اين جغيير و جوسعه، ساخت جايگاه ،گردد ارايهبراي سوخت خودروها 

سبد  ،LPG و CNGبا عرضه  بتوان جا از اين طريق قرار گرفته استاين دو سوخت در اين شهر مورد جوجه 

 سوخت متعادلي در شهر جهران به وجود آورد.

به جز در بخش حمل و نقل كه جوسط شركت ملي پخش )الزم به ذكر است به علت اينكه جوزيع گاز مايع 

لذا آمار و اطالعات جازياه فارو     ،باشد هاي جوزيع كننده مي يادي از شركتدر اختيار جعداد ز  ،(شود اناام مي

شاده از دقات چناداني برخاوردار      اراياه هاي مذكور گاردآوردي و   هاي شركت اين فرآورده كه از آمار فعاليت

 نيست.



 مصرف گازمايعروند . 8-1جدول  

 در سال مترمكعبواحد: 

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جحويلي به نيروگاه

 2951275 3004985 3088829 3090318 3013451 2886467 3350321 2608343 2748259 2656877 2925174 خانگي

 692274 704873 724540 724890 706858 677072 394002 347626 366273 354094 389852 جااري، خدماجي و عمومي

 42165 24457 38972 67873 342538 310785 292190 401092 379358 362978 440694 مل و نقلح

 30160 - 131449 180882 345624 505311 475077 404185 425866 411705 453280 صنعتي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كشاورزي و ساير

 3715847 3734315 3983790 4063963 4408473 4379635 4117587 3761245 3919756 3785654 4209000 هاي مختلف جمع مصارف بخش

 باشد.  اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 مصرف گازمايعروند . 8-2جدول 

 خام در سال واحد: ميليون بشكه معادل نفت

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جحويلي به نيروگاه

 74/11 96/11 29/12 30/12 99/11 48/11 76/11 38/10 93/10 56/10 63/11 خانگي

 75/2 80/2 88/2 88/2 81/2 69/2 57/1 38/1 46/1 41/1 55/1 جااري، خدماجي و عمومي

 17/0 10/0 16/0 27/0 36/1 24/1 16/1 60/1 51/1 44/1 75/1 حمل و نقل

 12/0 0 52/0 72/0 38/1 01/2 89/1 61/1 69/1 64/1 8/1 صنعتي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كشاورزي و ساير

 78/14 86/14 85/15 17/16 54/17 43/17 38/16 97/14 60/15 05/15 73/16 هاي مختلف جمع مصارف بخش

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي
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 هاي مختلف  در بخش مصرف گازمايعسهم روند . 8-3جدول 

 صدواحد: در

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 جحويلي به نيروگاه

 4/79 5/80 5/77 76 4/68 9/65 37/81 35/69 11/70 18/70 5/69 خانگي

 6/18 9/18 2/18 8/17 16 5/15  24/9 34/9 35/9 26/9 جااري، خدماجي و عمومي

 1/1 7/0 1 7/1 8/7 1/7 1/7 66/10 68/9 59/9 47/10 حمل و نقل

 9/0 0 3/3 5/4 8/7 5/11 54/11 75/10 86/10 88/10 77/10 صنعتي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ساير

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 

 

 

 
 

 

  1383-93هاي  سال درهاي مختلف  مصرف گازمايع در بخش. روند 8-1نمودار 
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  1393. نوسانات توليد و مصرف ماهانه گازمايع در سال 8-3نمودار 

  1393هاي مختلف در سال  سهم مصرف گاز مايع در بخش. 8-2نمودار 
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 مايعنوسانات فصلي مصرف گاز

 دهد.نشان مي 1393و  1392 هاي هاي سال را در طول ماهنوسانات مصر  اين فرآورده  8-4نمودار 

جرجيب اولويت باراي  هب كه آن در بخش خانگي/ جااري ةنوسانات مصر  گازمايع باجوجه به سهم عمد

بر اساس نوع و نحوه مصر  اين فرآورده  ،شودگرم و گرمايش محيط مسكوني استفاده ميآب جامينپز،  پخت و

مصر  آن از  كه طوري به دارد،كشور بستگي مناطق مختلد با شرايط آب و هوايي تر بيشي سال ها ماهدر طول 

احتماالً به علت مصر  بخش خادمات رفااهي/جفريحي    با شروع فصل گرمجدريج كاهش يافته و  هابتداي سال ب

الزم باه  رساد.  و سپ  با آغاز فصل سرد به اوج خود ماي به جدريج افزايش  ،و مراكز جااريراهي  بين ةپراكند

حمل ونقل عمومي درون شاهري باجوجاه باه ماهيات      بخش عنوان سوخت در هذكر است كه مصر  گازمايع ب

در ماورد   باشاد. ي سال جقريباً از روندي با نوسانات كام برخاوردار ماي   ها ماهدر طول   بخش مصر  آن در اين

روند نوسانات مصار     ن جاثيري درلذا چندا بسيار ناچيز بودهجوزيع اين فرآورده  1393در سال   بخش صنعت،

 دهد كه در مقايسه با سال قبل نشان مي 1393سال روند مصر  ماهيانه در طول  8-4در نمودار  نداشته است.

جا پايان سال به روند كاهشي  نسبت به سال قبل دالئلي كه قبالً ذكر شد به 1393سال در مصر  اين فرآورده 

 وند ماهيانه مصر  همان روند معمول در طول سال را طي كرده است.خود ادامه داده ولي به طور كلي ر

 

     

  1393و  1392 هاي هانه گازمايع در سالنوسانات مصرف ما. 8-4نمودار 
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 مصارف استاني گازمايع

و مصار   1389-93 هاي در سالهاي كشور  گازمايع استانو سهم مصار  جرجيب  به 8-5و نمودار  8-4جدول 

  دهد. نشان مي را 1392-93گازمايع در سال 

 مقدار كميقبل نسبت به سال  1393سال  در  گازمايع كشور مصركل  ،طور كه قبالً اشاره شد همان

 كاهش داشته است.

مصر  اين  شود كهچنين استنباط مي 1393سال ها در  از جازيه و جحليل مصار  گازمايع در استان

 ، آذرباياان غربي، اردبيل،تان و بلوچستان، گلستان، سمنانسيس نظير ييها استاندر فرآورده نسبت به سال قبل 

سرماي زمستان و كمبود علت عدم جكميل شبكة گازرساني در كل استان و  احتماالً بهو خوزستان خراسان شمالي 

با افزايش ، هاي مذكور و حام بسيار زياد خدمات رفاهي/ جفريحي پراكنده و مراكز جااري در برخي از استان گاز

از ها  استان برخي درمصر  ساني كاهش داشته و ها به دليل وضعيت مطلوب گازر ساير استانرو بوده و در  روبه

گزار  شده، جوزيع گاز صفر  كه در آمار و يزد كهگيلويه و بوير احمد ،قم  قزوين،جمله چهارمحال بختياري، 

 شده است.  جامينهاي هماوار  ها از استان مايع موردنياز آن
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 مصرف استاني گازمايعروند . 8-4دول ج
 واحد: مترمكعب در سال

 ها تاناس

1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 درصد تغييرات 

 سهم مصرف سهم مصرف سهم مصرف سهم مصرف سهم مصرف سهم مصرف 92به  93سال 

 -19/0 33/4 161695 37/5 200387 19/5 206701 2/3 129473 7/3 163495 58/4 200648 آذرباياان شرقي

 07/0 10/1 40880 02/1 38086 98/0 39096 9/2 118671 5/4 197531 59/4 200839 آذرباياان غربي

 09/0 13/0 4745 12/0 4369 14/0 5633 1 39576 1 42184 94/0 40983 اردبيل

 01/0 53/18 691310 42/18 687795 01/18 717399 8/5 237382 2/6 275104 95/6 304487 اصفهان

 -15/0 46/0 17155 53/0 19880 53/0 21193 4/1 58868    0البرز

 05/0 56/0 20805 54/0 20091 62/0 24784 9/2 119288 7/1 76736 74/1 76187 ايالم

 -02/0 29/2 85410 33/2 86938 32/2 92320 1/3 124268 2/2 95727 29/2 100159 بوشهر

 -13/0 11/11 414640 69/12 473978 65/12 504065 10 406107 1/12 531249 72/10 469574 جهران

 0 00/0 0 0 0 0 0 4/1 54944 3/1 58853 59/1 69470 ال و بختياريچهارمح

 00/0 54/2 94900 54/2 94699 93/2 116860 7/0 26640 5/4 199984 52/4 198051 خراسان رضوي

 78/0 08/0 2920 04/0 1642 0 0 1/1 44467 6/0 26918 61/0 26639 خراسان شمالي

 -08/0 29/0 10950 32/0 11871 14/0 5513 4/2 96322 8/1 81456 94/1 84803 خراسان جنوبي

 14/0 29/12 462455 88/10 406161 73/16 666685 7/10 433360 2/9 405774 07/9 397151 خوزستان

 08/0 47/0 17520 43/0 16214 46/0 18176 2/1 50255 1/1 46461 10/1 48168 زناان

 0 06/0 2190 0 0 0 0 7/0 27192 7/0 32240 78/0 33976 سمنان

 13/0 77/1 66065 57/1 58723 42/1 56768 1/6 249046 5.5 243214 04/5 220629 سيستان و بلوچستان

 -10/0 76/3 140160 16/4 155382 80/3 151262 5/8 347181 1/7 311992 59/6 288830 فارس

 0 00/0 0 0 0 0 0 6/1 64122 2/1 53571 23/1 53997 قزوين

 0 00/0 0 0 0 0 145 1 40616 7/0 31419 53/0 23246 قم

 -01/0 96/0 35770 97/0 36107 78/0 30998 3/2 92992 2/2 96766 33/2 102250 كردستان

 -04/0 45/1 54020 51/1 56459 52/1 60665 1/4 165994 7/3 161106 69/3 161635 كرمان

 02/0 36/1 50735 33/1 49613 36/1 54129 2/3 131919 6/2 112673 33/2 102119 كرمانشاه

 0 0/00 0 0 0 0 0 7/0 28263 6/0 24332 55/0 24051 كهگيلويه و بويراحمد

 46/0 74/1 64970 19/1 44566 51/0 20235 8/1 74036 3/1 58967 41/1 61589 گلستان

 -09/0 46/0 17155 50/0 18815 53/0 21069 2/3 132079 7/2 117808 53/2 110977 گيالن

 -18/0 39/0 14600 48/0 17741 48/0 18930 3/3 134757 2/2 97280 93/1 84506 لرستان

 -22/0 80/1 67160 30/2 85767 81/4 191591 7/4 190542 4/4 193717 73/4 207259 مازندران

 07/0 73/20 773435 34/19 722134 60/8 342772 4/2 97991 2/ 1 90544 34/2 102674 مركزي

 -01/0 66/10 397850 81/10 403766 63/14 583004 6/4 188522 4/ 3 189763 28/5 231068 هرمزگان

 -01/0 58/0 21535 58/0 21703 60/0 23892 8/1 73426 9/1 81762 80/1 78686 همدان

 -00/1 00/0 0 04/0 1428 25/0 9908 1/2 85663 7 309848 28/6 274984 يزد

 -088/0 100 3731030 100 3734315 100 3983790 100 4063963 100 4408473 100 4379635 کل کشور
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1392-93هاي مصرف استاني گازمايع در سال. 8-5نمودار   
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 موتوربنزين

هاي  در بخش 1383-93هاي  موجور در سال مصار  و سهم بنزينروند  8-6و نمودار  8-8الي  8-5در جداول 

 ت.نشان داده شده اس 1393سال هاي مختلد مصر  در  سهم بخش 8-7نمودار در مختلد و 

 24/99حادود   كاه  طاوري  نقل متمركز باوده باه   موجور در بخش حمل وبنزين ةعمد كلي مصر طور به

از ياك درصاد   كمتار از  ساهمي   ها بخش و ساير داردبخش اختصا   به اين اين فرآورده مصر سهم درصد 

 و بنازين ساوپر   (87)اكتاان  به دو صورت بنزين معمولي  1393سال در وجور م بنزين .باشند را دارا ميمصر  

حادود   افزايشكه نمايانگر  شده استعرضه رصد د 25و  75به جرجيب با نسبت مصر   4و يورو ( 95كتان )ا

 93در ساال   قابل ذكر است كاه  .باشد مي 1392مصر  بنزين سوپر در ماموع نسبت به سال سهم  برابر 3/5

  .بوده است 95با اكتان  4با استاندارد يورو  وارداجي بنزين اكثر

بنادي و اجاراي    )دوره قبل از اجاراي ساهميه   1382-85ي ها ساله زماني در دورمصر  بنزين موجور 

اين فارآورده در   در عرضه بندياعمال سهميهليكن با برابر افزايش يافته  3/1 حدوداً، ها( قانون هدفمندي يارانه

دوره  درميازان افازايش مصار      ،1389ها از اواخر ساال   و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه 1386سال 

بنادي و هدفمنادي ياراناه باه     رسد كه ساهميه  بنابراين به نظر مياست.  هيافت افزايشبرابر  14/1 ،93-1383

بنادي و  از دست داده به طوري كه مصر  اين فرآورده به دوران قبال از اعماال ساهميه   جدريج اثرات خود را 

  .شده استنزديك  ها يارانه قانون هدفمندي

فرآورده بدون اعماال   كه اين 1382-85 زماني دورهروند رشد متوسط ساليانه مصر  بنزين موجور در 

درصد بود. بدين جرجيب در حالي كه  42/9حدود  ،شد بندي و غيره عرضه مي هيچگونه محدوديتي مانند سهميه

رسيده  1384سال  بت بهدرصد نس 8/9به مرز هشدار دهنده  1385رويه مصر  بنزين موجور در سال  رشد بي

عملياجي شد كه جاثير بسزائي در كاهش مصر  اين فارآورده   1386ل سال ئهوشمند سوخت در اوا  سامانة  بود،

 مواجه شد درصدي 4/12هش چشمگير با كا 1385به طوريكه رشد مصر  در اين سال نسبت به سال  داشت

جلاوي روناد    ،1389هااي پاياان ساال     ها در مااه  هفاز اول قانون هدفمندي ياران(. سپ  با اجراي 8-8)جدول 

به همراه   هاي قبل آغاز شده بود، كه از سال CNGهاي  صعودي مصر  گرفته شد. بدين جرجيب با احداث جايگاه

 دورهروند كاهشي مصر  بنزين موجور همچنان ادامه يافت به طوريكه رشد متوسط ساليانة  ،الذكر دو اقدام فو(

در  اي مالحظاه جاوئي قابال    درصد رسيد و اين امر موجب شد كاه ميازان صارفه    -04/4 به 1385-90زماني  

 1393در سال  .به عمل آيد و بدين جرجيب مصر  اين فرآورده مديريت شد 1390مصر  بنزين جا پايان سال 

هاا و   هجثبيت ميزان ساهمي ها و  سال از اجرائي شدن فاز اول قانون هدفمندي يارانه چهارپ  از گذشت بيش از 

آماار   نارخ جساعير ارز،   باال بودنو همچنين  خودروهاي فرسوده جاجراي طرح خرو جوقدقيمت اين فرآورده و 

حاكي از آن است كه پ  از ثبت ركوردهاي جديد مصر  بنزين موجاور در هفات   مصر  اين فرآورده رسمي 
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ميليون  100جا  90ركوردهاي  ،مصر  بنزين ،كه در نوروز و حتي در شهريور ماه سال 1393ماهه نخست سال 

ميلياارد   25حدود در پيش گرفت، اييز روند نزولي را از نيمه پ آنمصر   با اين كهليتري در روز را ثبت كرد، 

ميلياون ليتار در    60/69توسط روزانه ميليارد ليتر نسبت به سال قبل )م 5/0ليتر بنزين موجور با افزايش حدود 

وضعيت افزايش رشد اين به نحوي كه  جا پايان سال عرضه شد، ه سال قبلنسبت ب درصدي 74/1روز( با رشد 

. شايان ذكر است كاه باا وجاود    رويه سوخت و قاچا( اين فرآورده روبه رو كرد را با خطرات مصر  بي كشور

به علت روناد كاهشاي    1385-93 زماني  دوره، متوسط رشد ساليانه 1393رشد مصر  در سال  شديد افزايش

ايان   رشاد مصار   ميزان ليكن  بودهدرصد(  -6/0) منفيهمچنان هاي قبل در اين دوره زماني  المصر  در س

هاي قبل از اجاراي اقادامات    سال رشدهاي بهجقريباً درصد نسبت به سال قبل(  74/1) 1393سال  درفرآورده 

 رسيده است. (1385)سال  فو(

ية ماهيانه جخصيصي به خودروهاي سواري موجور در مقابل سهم مقدار مصر  ماهيانة بنزين 8-9جدول 

بندي و اجراي قانون هدفمنادي  موجور و اثرات سهميهجغييرات مصر  ماهيانة بنزين 8-8بارها و نمودار  و وانت

 دهد.  را به خوبي نشان مي 1385-93 دورهها در  يارانه

طاول  در هااي ساواري   خودرو براينقل بنزيني  در ناوگان حمل ومشهود است،  8-9كه از جدول  چنان

در نتيااه  ليكن سهميه وانت بارها با جغييراجي روبرو بوده ها اعمال نشده  گونه جغييري در سهميه هيچ 1393  سال

مرباوط باه جغييارات    هاي مختلد سال  حمل و نقل در فصلهاي  فعاليت عالوه برجغييرات روند مصر  ماهيانه 

باا جوجاه باه افازايش شاديد       1393يح است كه در اواخر ساال  الزم به جوضبوده است. سهميه وانت بارها نيز 

هاا جوساط ساتاد     هاي ويژه بنزين خودروها و موجورسايكلت  دهي سهميه طرح جديد سامان ،مصر  بنزين موجور

 ساهميه بنازين خودروهاا و     ،كه در فااز اول اجاراي ايان طارح از ابتاداي دي مااه       ادامه داشتسوخت كشور 

حذ  شد ضمن آن كه اجراي فاز دوم ساماندهي سهميه ويژه بنزين موجور خودروها هاي فرسوده  موجور سيكلت

ر ايان فااز جعادادي از خودروهااي آيانا       نياز اداماه داشات. د    1393شروع و در سال  1392 از اول اسفند

كردناد و در طارح    در خدمت ناوگان حمل و نقل عمومي نبوده اما ساهميه بنازين دريافات ماي     كه مسافربري

قطع شد و سهميه بنزين ويژه خودروهاي موسسات آموز  رانندگي نيز  سهمية آنها ،اند نام نشده هي ثبتساماند

ليتار در مااه جباديل     60بنزين خودروهاي شخصي معاادل  به سهميه باشد  هزار دستگاه مي 26ها  كه جعداد آن

همچناين ساهميه موجاور     .ن ميزان باقي ماندابه هم بنزين خودروهاي شخصي سهميه 1393گرديد كه در سال 

گردد بيشترين  طور كه از اين جدول مالحظه ميليتر در ماه بوده است. همان 25معادل  1393سيكلت در سال 

هاي شهريور و فروردين به دليل حام باالي سفرهاي بين شاهري باوده    ميزان مصر  سوخت در كشور در ماه

 است. 
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 موتور. روند مصرف بنزين8-5جدول 
 مكعب در سالواحد: متر

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 0 335 1700 0 2114 2205 جحويلي به نيروگاه
 

60 103 0 0 20 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خانگي

 50505 41685 44396 44278 99472 69747 106914 135122 107698 112071 127680 جااري، خدماجي و عمومي

 25196541 24794043 23032593 21615571 22074144 23376949 24256261 23268432 26669302 24285384 22006880 قلحمل و ن

 46197 29401 26552 55005 77695 83767 60686 53285 37922 54822 49953 صنعتي

 1191 2849 3769 2126 4243 36575 34171 22192 12572 13445 15161 كشاورزي

 93849 101307 106935 139693 109680 52314 38065 43831 39477 0 0 (ساير )كشتي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 مصار  داخلي

 25404730 24969285 23214245 21856775 22365293 23619352 24496432 23524562 26866971 24467836 22201879 جمع

 باشد.  اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 موتوروند مصرف بنزين. ر8-6جدول 
 خام در سال واحد: ميليون بشكه معادل نفت

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 002/0 01/0 0 01/0 01/0 نيروگاه جحويلي به
0 

 
00033/0 0006/0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خانگي

 27/0 2292/0 2441/0 2434/0 546/0 38/0 59/0 74/0 59/0 62/0 7/0 عمومي و خدماجي  جااري،

 53/138 3177/136 6332/126 8424/118 36/121 53/128 36/133 93/127 63/146 51/133 98/120 حمل و نقل

 25/0 1616/0 1460/0 30/0 43/0 0.46 33/0 29/0 21/0 3/0 27/0 صنعتي

 0 0157/0 0207/0 011/0 023/0 20/0 19/0 12/0 07/0 07/0 08/0 كشاورزي

 51/0 5570/0 5879/0 76/0 603/0 29/0 21/0 24/0 22/0 0 0 ساير )كشتي(

 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 مصار  داخلي

 68/139 281/137 6319/127 1685/120 96/122 86/129 68/134 34/129 71/147 51/134 06/122 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

          هاي مختلف  موتور در بخشم مصرف بنزين. روند سه8-7جدول 
 واحد: درصد                                                                                                                  

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 0 0 0 00047/0 00027/0 0 001/0 01/0 0 01/0 01/0 جحويلي به نيروگاه

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 خانگي

 2/0 17/0 19/0 2/0 44/0 3/0 44/0 57/0 4/0 46/0 58/0 جااري، خدماجي و عمومي

 24/99 30/99 22/99 90/98 70/98 97/98 02/99 91/98 26/99 25/99 12/99 حمل و نقل

 18/0 12/0 11/0 25/0 35/0 35/0 25/0 23/0 14/0 22/0 22/0 صنعتي

 0 01/0 02/0 01/0 02/0 15/0 14/0 09/0 05/0 05/0 07/0 كشاورزي

 37/0 41/0 46/0 64/0 49/0 22/0 16/0 19/0 15/0 0 0 ساير )كشتي(

 0 0 0  0 0 0 0 0 0 0 مصار  داخلي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 باشد اعداد ميدر جمع در گردكردن اختال  
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 ها از اجراي قانون هدفمندي يارانه بعدو  قبلمصرف روزانه و رشد متوسط بنزين   مقايسة. 8-8جدول 

 سال
 ميانگين مصرف روزانه

 )ميليون ليتر در روز(

 رشد مصرف نسبت به سال قبل

 )درصد(

نسبت به سال  رشد متوسط ساليانه

 )درصد( 1385

1384 035/67 - - 

1385 608/73 8/9 - 

1386 450/64 4/12- 4/12- 

1387 930/66 8/3 6/4- 

1388 71/64 3/3- 2/4- 

1389 27/61 3/5- 5/4- 

3901 88/59 3/2- 04/4- 

1391 427/63 9/5 5/2- 

1392 409/68 85/7 04/1- 

1393 602/69 74/1 22/0- 

 38/0 84-93رشد متوسط 

 

 

 
  

1383-93هاي  سال درموتور مصرف بنزين. روند 8-6نمودار   
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1393سال هاي مختلف در  موتور در بخشمصرف بنزين. سهم 8-7نمودار   

  موتورنمودار مصرف بنزين. 8-8نمودار 

 



 

 

 

 1385-90 هايسال درموتور ماهيانه به خودروهاي سواري در مقابل مصرف ماهيانه بنزين. مقدار تخصيص سهميه 8-9جدول 
 )مصر : ميليون ليتر در روز( 

 

1385 1386 1387 1388 1389 1390 

سهميه 

 تخصيصي

 )ليتر(

متوسط 

 مصرف

 روزانه 

 سهميه

 تخصيصي

 )ليتر(

متوسط 

 مصرف

 روزانه 

 سهميه 

 تخصيصي

 )ليتر(

 متوسط 

 مصرف

 نهروزا 

 سهميه 

 تخصيصي

 )ليتر(

 متوسط

 مصرف  

 روزانه

سهميه 

 تخصيصي

 )ليتر(

متوسط مصرف 

 روزانه

سهميه 

 )ليتر(تخصيصي

متوسط مصرف 

 وانت  سواري روزانه

 82/59 200 60 140 68/66 200 34/69 220 44/76 - - - فروردين

 38/57 200 60 60 84/62 100 42/66 120 25/79 - - - ارديبهشت

 14/59 200 60 60 06/63 100 06/67 120 32/76 - - - خرداد

 35/63 200 60 60 37/69 100 81/70 120 02/60 100 7/74 - تير

 72/58 200 60 60 42/72 100 32/72 120 79/61 100 65/76 - مرداد

 43/64 200 60 60 25/62 100 39/66 120 29/60 100 49/79 - شهريور

 76/60 200 60 60 15/69 100 42/67 120 04/57 100 01/70 - مهر

 61/59 200 60 60 04/65 100 4/66 120 87/58 100 25/73 - آبان

 54/58 200 60 60 57/61 100 61/63 120 66/57 100 59/71 - آذر

 88/55 200 60 110 47/59 80 43/63 120 82/57 120 58/69 - دي

 70/57 200 60 60 25/60 80 22/62 120 02/60 120 55/70 - بهمن

 19/63 200 60 892/58 60 13/64 80 38/67 120 04/67 120 4/76 - اسفند

 88/59 - 27/61 - 71/64 - 93/66 - 45/64 - 608/73 - ميانگين

 ليتر به سهميه هر خودرو افزوده شده است. 100علت سفرهاي نوروزي به 1388و  1387هاي در فروردين ماه سال

 شده است. ارايههاي معمول  ليتر در دي ماه به عنوان بنزين حمايتي اضافه بر سهميه 50عنوان بنزين مسافرجي و  ليتر در فروردين به 80مقدار  1389در سال 

 

 

 



 

 

 

 در مقابل مصرف ماهيانة بنزين موتور 1391بارها در سال  و وانته خودروهاي سواري مقدار تخصيص سهميه ماهيانه ب. 8-9جدول  ادامه
 

 

 وانت بارها سواري شخصي

 متوسط مصرف روزانه
 دوگانه سوز بنزين سوز

 دوگانه سوز بنزين سوز

 پرمصرف کم مصرف پرمصرف کم مصرف

 شدهکد نشدهکد شدهکد کدنشده شدهکد نشدهکد شدهکد نشدهکد

 304/63 200 150 100 75 400 300 200 150 60 60 فروردين

 590/61 200 150 100 75 400 300 200 150 60 60 ارديبهشت

 555/62 200 150 100 75 400 300 200 150 60 60 خرداد

 294/66 200 150 100 75 400 300 200 150 60 60 تير

 698/60 200 150 100 75 400 300 200 150 60 60 مرداد

 367/69 200 150 100 75 400 300 200 150 60 60 شهريور

 330/64 200 120 100 60 400 240 200 120 60 60 مهر

 542/62 200 120 100 60 400 240 200 120 60 60 آبان

 820/60 200 120 100 60 400 240 200 120 60 60 آذر

 035/60 200 120 100 60 400 240 200 120 60 60 دي

 458/62 200 120 100 60 400 240 200 120 60 60 بهمن

 021/67 200 120 100 60 400 240 200 120 60 60 اسفند

 427/63 - ميانگين

 مصر  روزانه ميليون ليتر -ها برحسب ليتر سهميه

 

 

 

 

 



 

 

 

 ل مصرف ماهيانة بنزين موتوردر مقاب 1392بارها در سال  . مقدار تخصيص سهميه ماهيانه به خودروهاي سواري و وانت8-9جدول  ادامه
 

 

 وانت بارها سواري شخصي

 متوسط مصرف روزانه
 دوگانه سوز بنزين سوز

 دوگانه سوز بنزين سوز

 پرمصرف کم مصرف پرمصرف کم مصرف

 کدشده کدنشده کدشده کدنشده کدشده کدنشده کدشده کدنشده

 25/68 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 فروردين

 57/64 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 ارديبهشت

 01/67 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 خرداد

 99/68 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 تير

 72/68 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 مرداد

 64/74 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 شهريور

 05/69 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 هرم

 01/68 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 آبان

 59/64 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 آذر

 09/65 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 دي

 1/69 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 بهمن

 99/72 240 120 100 60 400 200 200 120 60 60 اسفند

 409/68 - ميانگين

 مصر  روزانه ميليون ليتر -ها برحسب ليتر سهميه

 

 

 

 

 



 

 

 در مقابل مصرف ماهيانة بنزين موتور 1393بارها در سال  به خودروهاي سواري و وانتاي  يارانه. مقدار تخصيص سهميه ماهيانه 8-9جدول  ادامه
 

 

 تاکسي سواري شخصي

موتور 

 يكلتس

 وانت بارها
متوسط 

مصرف 

 روزانه
 دوگانه سوز بنزين سوز دوگانه سوز بنزين سوز

 دوگانه سوز بنزين سوز

 پرمصرف کم مصرف پرمصرف کم مصرف

 کدشده کدنشده کدشده کدنشده کدشده کدنشده کدشده کدنشده

 62/73 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 فروردين

 33/65 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 ارديبهشت

 203/68 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 خرداد

 156/65 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 تير

 007/73 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 مرداد

 831/74 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 هريورش

 77/69 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 مهر

 805/67 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 آبان

 24/66 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 آذر

 055/66 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 دي

 801/66 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 بهمن

 257/71 200 120 100 60 400 240 200 120 25 300 500 60 60 اسفند

 03/69 - ميانگين

 ميليون ليتر بر حسب مصر  روزانه -ها برحسب ليتر سهميه

 جومان جغيير يافته است. 700جومان به  400نرخ بنزين از  1393ل * از ارديبهشت ماه سا
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 1392همانناد ساال    1393در سال  مصر  بنزين ،مشهود است 8-8نمودار و  8-9جدول از  كه چنان

درصادي   7/1افزايشاي  رشاد   شاهد افزايش ناوگان خودرو، افزايش نرخ جسعير ارز و به علت جثبيت قيمتكه 

 1393نمودار جغييرات مصر  ماهيانه بنزين موجور در ساال  شود كه نتياه مي 8-8نمودار  ضمناً ازبوده است. 

بندي  )قبل از اجراي سهميه 1385هاي گذشته به نمودار جغييرات مصر  ماهيانه سال  بر خال  نمودارهاي سال

 نزديك شده است. و قانون هدفمندي يارانه(

گاز در  شرده به عنوان سوخت جايگزين بنزين موجور و نفتاز گازطبيعي فاستفاده الزم به ذكر است كه 

 1393در ساال   آغااز شاد   1383كه از سال هاي شهري(  ونقل خودروهاي سبك و سنگين )اجوبوس بخش حمل

روناد   ،هاا  ياراناه  قانون هدفمنديراي اجگاز همزمان با  عرضهقيمت باالي  ه علتليكن ب ،شتهمچنان ادامه دا

درصادي در ساال    60به طوري كه رشد مصار    ،با آهنگ كم همراه بوده است CNG مصر شتاب افزايشي 

 4/3 رشد كاهشاي  و 4/10 بسيار كمتر افزايشي با رشد 1392و  1391هاي  در سال نسبت به سال قبل 1388

كه  رسيددرصدي  53/4 افزايشيرشد  به 1393در سال  و ادامه يافتهاي قبل مربوطه  نسبت به سال درصدي

روناد  ل يدال. بالغ شد درصد 84/4به  افزايشيبه صورت  با بنزين موجور، درصد رشد CNGجايگزيني در مورد 

عادم اساتقبال ماردم از    باه  جاوان   را به طاور كلاي ماي    1388-93هاي سالدر  CNGرشد مصر   نسبتاً نزولي

اي عرضاه  ها  مشاكالت موجاود در جايگااه   سوز و  خودروهاي دوگانه فني تبه علت مشكالخودروهاي گازسوز 

ايان ناوع   به كااهش جولياد    1393 جا 1391 هاي برآن به خصو  در سال هعالوسوخت گاز طبيعي و همچنين 

 نسبت داد.  ها در اين سال هاخودرو

نشاان   1388-93هااي   را در ساال  CNGروند جغييارات مصار  ماهياناة     8-9و نمودار  8-10جدول 

 دهد. مي
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 طبيعي فشرده در بخش حمل و نقلگاز مصرف ماهيانة  .8-10جدول 

 1388-93 هاي در سال سوز( گاز )خودروهاي بنزيني و 

 (ماهدر  متر مكعب)ميليون 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 ماه
 1393درصد رشدسال 

 1392نسبت به سال  

 -57/2 558 573 575 18/484 95/397 220 فروردين

 11/0 586 586 581 18/484 94/417 233 ارديبهشت

 14/3 584 566 575 19/493 94/431 241 خرداد

 -5/1 564 573 585 19/507 94/453 245 تير

 21/9 595 545 551 19/501 94/473 253 مرداد

 89/3 613 590 594 20/534 93/497 268 شهريور

 43/0 591 569 581 21/539 93/534 276 مهر

 -32/5 553 566 584 20/538 93/547 294 آبان

 34/0 568 548 564 20/536 93/537 319 ذرآ

 4/6 569 517 560 21/539 95/375 330 دي

 25/20 586 470 581 20/538 94/426 339 بهمن

 -45/0 596 560 587 21/551 94/445 366 اسفند

 53/4 6966 6664 6917 38/6246 26/5543 3384 جمع مصرف

متوسط مصر  روزانه گاز 
 طبيعي فشرده

 تر مكعب در روز()ميليون م

43/9 19/15 11/17 90/18 26/18 09/19 54/4 

متوسط مصر  ناوگان 
 اجوبوس شهري كشور

 )ميليون متر مكعب در روز(

57/0 1 1 1 15/1 15/1 0 

متوسط مصر  ناوگان 
 خودروهاي سبك

 )ميليون متر مكعب در روز(

86/8 19/14 11/16 90/17 11/17 94/17 85/4 

 باشد. رد كردن اعداد مصر  روزانه مي*اختال  رشدها در گ
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نسبت به سال قبل با  1393سال در  CNG ساليانهچنانكه از جدول و نمودار فو( مشهود است مصر  

يكي از داليال كااهش شاديد     ،دهد نشان مي 8-9همان طور كه نمودار  .استبوده همراه  شافزايدرصد  53/4

موج سرما در كشور بود كه در بهمن مااه فشاار سانگيني در     ورود 1392در سال  CNGروند رشد مصر  گاز 

هاي مختلد در  در استان CNGجايگاه  300گاز بيش از ها ايااد كرد به طوري كه  جايگاه CNGگاز  جامينزمينه 

 15كشاور باراي مادت     CNGهاي  بعضي از جايگاه 1392سراسر كشور قطع شد حتي براي دوره زمستان سال 

گيري را متوقد كردند به طوري كه اين امر باعث افزايش مصار    ه و عمالً عمليات سوختماندروز بدون گاز 

بهمن در مقايسه با مدت مشابه سال قبل شد. از ديگار   هاي دي و درصد در ماه 6/10و  4/8هاي رشد بابنزين 

د و كااهش  ول شهاي بنزين منتق بار سوختگيري خودروهاي دوگانه سوز به جايگاهموجب شد مشكالجي كه عمالً 

باا   متناساب هااي جدياد    عدم ساخت جايگااه  ،باشد هاي اخير در پي داشته را در سال CNGروند رشد مصر  

و بنزين است كه بر طبق اساتانداردهاي راياج در    CNGافزايش جعداد خودروهاي گازسوز و عدم جناسب قيمت 

چنين اجفااقي جكارار    1393ت كه در سال اين در حالي اسرعايت نشده است. در كشور ما جاكنون  ،هاكشورساير

گردد نياز گاز طبيعي در بخش حمل و نقل به خوبي در بهمن ماه و همچنين  طور كه مالحظه مي نگرديد و همان

جقريباً قطعي گاز جايگاه به دليل كمباود گااز    1393هاي ابتدايي و مياني سال پاسخ داده شده است. در سال  ماه

 وجود نداشته است.

شركت واحد اجوبوسراني هاي كشور و  اجحاديه اجوبوسرانياز رسمي بر طبق اطالعات كر است كه قابل ذ

)باا  دساتگاه آن   2888دستگاه بود كاه جعاداد    6416، 1393كل ناوگان اجوبوس گازسوز كشور در سال  ،جهران

 در آن آماار،  كاه  باشاد  مربوط به شركت واحد اجوبوسراني جهران ميها(  مخزن نصب شده بر روي آن 15678

ميليون متر مكعب در سال گزار  شده است.  420 كشور هاي گازسوز مصرفي كل اجوبوس ماموع سوخت گاز

 هااي گازساوز كشاور    در كل ناوگان اجوباوس  1393 مصر  گاز طبيعي در سال مقدار بدين جرجيب در ماموع 

  1392-93 هاي جي در سال ان . نمودار مصرف ماهانه سي8-9نمودار 
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 ساال در  بر اين اساس. ته اسشد گزار  8-10در جدول  باشد كه مي در روز CNGميليون متر مكعب  15/1

ميليون متار مكعاب    94/17 ،به ناوگان گازسوز كشور ميليون متر مكعب گاز عرضه شده 09/19از كل  1393

CNG بنزين موجور جخصيص يافته است. يبه خودروهاي سبك جهت جايگزين  

وخت باه عناوان سا    1393ساال  در مصر  گازمايع نيز بار طباق روال گذشاته    عالوه بر مطالب فو( 

در  1393ساال  در مصر  ماهيانة گاز ماايع را   8-10 نمودارجايگزين در خودروهاي سبك ادامه داشته است. 

 دهد.  ونقل نشان مي بخش حمل

نسبت به سال قبل  1393شايان ذكر است كه مصر  فرآوردة گاز مايع در بخش حمل و نقل در سال 

عرضه گاز مايع در بخش حمل و نقل كاه در ساال   هاي  جعداد كل جايگاه درصدي داشته است. 07/37 شكاه

 جايگاه بوده است. 9اند،  فعال بوده 1393

هااي گازماايع و گاازطبيعي    موجور كه از طريق سوختوضعيت مقدار بنزين ،جوضيحات فو( با جوجه به 

 ارايه شده است.  8-11در جدول  1385-93هاي  جايگزين گرديده در سال

 

 

 

 

 

 

1393سال . نمودار مصرف ماهانه گازمايع در بخش حمل و نقل در 8-10نمودار   
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هاي  سال دردر خودروهاي سبك  CNG موتور با گازمايع وميزان جايگزيني بنزين ة. مقايس8-11جدول 

93-1385  

 بر حسب متر مكعب در سال :ارقام

 سال فرآورده

مصرف 

گاز خودرو 

)*( 

معادل سوخت 

بنزين مصرف 

 گاز خودروها

مصرف 

گازمايع 

خودرو 

)*( 

معادل سوخت 

بنزين مصرف 

گازمايع 

 خودروها

 مصرف

 موتوربنزين

ل )ک

 ها( بخش

جمع کل مصرف 

بنزين با  موتوربنزين

 CNGموتور معادل 

 LPGو 

درصد 

جايگزيني 

 گاز

درصد 

جايگزيني 

 گازمايع

درصد 

جايگزيني 

 کل 

ور
موج
ن 
زي
بن

 

85 365 50/325762 38/0 10/274897 26866971 60/27467630 19/1 1 

86 46/828 07/739399 40/0 38/290646 23524562 44/24554607 01/3 18/1 

87 30/1495 90/1334554 29/0 71/211731 24496432 61/26042718 12/5 81/0  

88 

 

71/3235 99/2887870 31/0 52/225206 23619352 51/26732429 80/10 84/0 

89 26/5178 80/4621598 34/0 16/248216 22365293 96/27235107 97/16 91/0 88/17 

90 38/5881 59/5249128 07/0 62/49183 21856775 21/27155087 33/19 18/0 51/19 

91 0/6551 5/5846767 04/0 53/28240 23214245 43/29089253 10/20 10/0 20/20 

92 6244 00/5572770 02/0 79/17722 24969285 79/30559777 24/18 06/0 29/18 

93 6546 5842627 0251/0 88/18161 25404730 47/31265519 69/18 06/0 75/18 
 *ميليون متر مكعب در سال

 كاه از طرياق ساوخت    1393موجور در ساال  مشهود است، ميزان بنزين 8-11كه از آمار جدول  چنان

درصاد   48/2درصاد و   84/4قبال باه جرجياب حادود       گازطبيعي و گاز مايع جايگزين گرديده نسبت به سال

 دهد. ش نشان ميافزاي

مصر  ساليانة بنزين موجور متوسط دهد كه  لي جازيه و جحليل روند مصر  بنزين نشان ميطور ك به

آزاد  عرضهاي( و  يارانه بندي )نيمه به جرجيب با اعمال سهميه1393و  1391،1392، 1390 ،1389هاي  در سال

ليون ليتر در مي 6/69و  42/63،4/68 ، 88/59، 27/61ها به جرجيب  و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه

هاي مذكور،  در سالآنها  معادل بنزين موجور و و گازمايع CNGروز بوده كه با جوجه به متوسط مصر  ساليانة 

متوسط در اين صورت  ،شد به عنوان سوخت خودروها استفاده نمي و گاز مايع CNG هاي چنانچه از سوخت

 88/80 ،17/76 ، 45/71، 67/71جقريبي  طوريب به به جرجهاي فو( الذكر  در سالر بنزين موجو روزانهمصر  

 1393و  1392، 1391هاي  سالگردد كه در  مالحظه مي همچنينرسيد.  ليتر در روز مي ميليون 67/82و 

 ،83/6 هاي قبل مربوطه نسبت به سال( و گاز مايع CNGماموع سوخت خودروهاي بنزيني )بنزين موجور و 

 .درصد رشد داشته است 31/2و  34/5

 و اي و آزاد يارانه نيمه عرضهبندي بنزين موجور به صورت  رغم اعمال سهميه بايد اذعان كرد كه علي

هاي  در سال موجور بنزين روند جوليد داخلي جوابگوي مصر   و گاز مايع، CNGهاي جايگزين  استفاده از سوخت

ها نياز  وده به طوريكه همچنان در اين سالها نب قانون هدفمندي يارانه با اجراي همراهبندي و حتي  پ  از سهميه
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جوليد به دليل قطع بر  سنگين پتروشيمي در سال به واردات اين فرآورده متوقد نشده، ليكن كاهش شديد 

ون ليتر در يميل 67/3قبل ) سالليتر در روز( نسبت به  ميليون 57/4) 1393را در سال  ش وارداتافزاي، 1393

و  1392با كاهش جدرياي ميزان برداشت بنزين پتروشيمي كه در نيمه دوم سال ليكن  .داشتروز( به همراه 

ها براي جلوگيري از آلودگي هوا  به علت ارجقاء كيفيت بنزين جوليدي در پااليشگاه 1393قطع كامل آن در سال 

ال اخذ ماوز واردات بنزين پاك مورد جوجه قرار گرفت و در نتياه در س ،و حفظ محيط زيست اناام شد

در اين ارجباط وز رسيد. ميليون ليتر در ر 57/4افزايش به  درصد 5/24قبل با نسبت به سال واردات  1393

و در  خواهد شدبراي سال آينده بنزين از پتروشيمي دريافت نشده اناام  دولتنيز بر اساس جوافقي كه در 

 گردد.  مي جامينت بنزين پاك فرآورده به طور كامل از طريق واردا اين ،كمبود براي رفعصورت نياز 

 .آمده است 8-11در نمودار  1393روند جوليد و مصر  بنزين موجور در سال 

 

  
 

و  )بااز دي  1393در طاول ساال   شكا  بين جوليد و مصر  دهد،  نشان مي نمودار فو( كهطور  همان

سازي و بهباود فرآيناد در    بهينه ،برداري از دو طرح عظيم جوسعه به طوريكه حتي با بهرهادامه داشته ماه(  بهمن

كال   كاه مياانگين جولياد بنازين موجاور     )ره( شازند، جبرياز و الوان   خميني ان جهران و امامهاي جندگوي پااليشگاه

 ميليون ليتار  77/60به ميليون ليتر در روز(  37/54) 91 درصدي نسبت به سال 77/11 رشدرا با  ها پااليشگاه

)رشاد   ميليون ليتار در روز  6/69در مقايسه با ميانگين مصر  روزانه است كه رسانده   1393در سال در روز 

ناپاذير   ورده را جهت جبران كمبود مصاار  داخلاي اجتنااب   آواردات اين فر ،درصد نسبت به سال قبل( 74/1

ردد كه گ جامين در روزميليون ليتر  57/4از محل واردات به ميزان متوسط  بايستي مابه جفاوت لذا مي نمايد. مي

1393سال موتور در بنزين . نمودار توليد و مصرف ماهانه8-11نمودار   
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 5/24) شديد واردات را نسبت به ساال قبال   به علت باال بردن كيفيت بنزين عرضه شده افزايشبدين جرجيب 

عرضاه بنازين   جوليد در داخل در اين سال به همراه داشت. شايان ذكر است كاه   عدم جغيير( با جوجه به درصد

ميليون ليتر رسايد در منااطق    2/9دريج به ميليون ليتر در روز كه به ج 3با  1392پاك از روز اول اسفند سال 

گانه جهران آغاز شد. مقدار جوزيع روزانه اين فرآورده نيز در شهرستان كرج از اول اسفند به يك ميلياون و   22

هزار ليتر رسيد، در حالي كه در اواخر سال شهر اراك جحت پوشش بنزين پاك قرار داشت. بدين جرجياب   500

ميليون ليتر بنزين پاك در جهران، كرج و اراك جوزيع شد كه از اين  11موع روزانه در ما 1392در اواخر سال 

در كشور در  95جا  92با عدد اكتان جوزيع بنزين پاك ميليون ليتر آن مربوط به جهران بود.  9جا  8ماموعه بين 

بيشترين مصر  ايان  ميليون ليتر در روز بنزين،  6/69نيز ادامه داشت و به طور متوسط با مصر   1393سال 

 ايم.  جاكنون داشته 1386حامل در بخش حمل و نقل را در سال 
 

 موتورنوسانات فصلي مصرف بنزين

 دهد.نشان مي 1392-93 هاي هاي سال ماه درموجور را نوسانات مصر  بنزين 8-12نمودار 

بوده و  1392سال بيش از  1393سال  از  ماه 9دهد كه مصر  بنزين موجور در  نمودار فو( نشان مي

كند كه روند مصر  بنزين موجور كه در سال  هرچند روند طبيعي معمول مصر  ماهيانه بر اين اصل حكم مي

حام سفرهاي درون شهري و برون شهري بستگي دارد بايد در هر سال با شروع سفرهاي نوروزي و جابستاني  به

هاي نوروزي  د و در آخر زمستان با شروع فعاليتبه اوج و در پاييز و زمستان به جدريج به حداقل خود برس

طي گشته است و با كاركرد اين روند طبيعي و معمول  ،1393مادداً روند افزايشي را طي كند ليكن در سال 

صورت  هاي بنزين سوز انتقال بار سوختگيري خودروهاي گازسوز به جايگاه هاي عرضه گاز طبيعي نرمال ايستگاه

نسبت به  افزايشي( رشد )دي، بهمن 92 بر خال  سال گذشته مصر  بنزين در زمستان، به طوري كه نگرفته

در سه ماهه  1393اين در حالي است كه در سال  به اوج مصر  نزديك شد. سفندا درو مدت مشابه سال قبل 

در هاي عرضه سوخت  به دليل عملكرد مناسب جايگاهآذر، دي و بهمن مصر  بنزين روندي ثابت داشته است. 

الزم به  بسيار كمتر بوده است. 1392مصر  سوخت بنزين نسبت به بهمن ماه  1393بهمن ماه در سال 

جوان به كاهش ميبه جرجيب را  1392 ماه سال مردادو  1393جير ماه سال جوضيح است كه كاهش مصر  در 

گردد بيشترين  حظه ميطور كه مال همان سفرهاي درون و برون شهري مصاد  با ماه مبارك رمضان نسبت داد.

 مربوط به شهريور ماه بوده است. 1393مصر  بنزين در كشور در سال 
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 موتورمصارف استاني بنزين

همراه با  1383-93هاي كشور در دوره زماني  موجور را در استان جرجيب مصار  بنزين به 8-13و  8-12جداول 

 8-13نماودار   هااي مختلاد مصار  و همچناين     ك بخاش جفكيها به سهم آنها از مصر  كل و مصار  استان

 دهند.نشان مي 1392  در مقايسه با سال 1393سال ها را در  مصار  استان

درصد  74/1نسبت به سال قبل حدود  1393سال  درموجور  همانطور كه قبالً اشاره شد مصر  بنزين

 است. وبرو بودهر افزايشبا  هااستان همةدر اين رابطه مصر  داشته است.  افزايش

 1393در سال و هرمزگان  بوشهرسيستان و بلوچستان،  هاي استانبنزين  شايان ذكر است كه مصر 

بوده كه در مقايسه با  رو درصد روبه 79/3و  95/5 ، 39/10حدود نسبت به سال قبل به جرجيب با رشدهاي 

رسد. اين امر را احتماالً  ادي به نظر ميها غيرع ساير استانرشد متوسط ساليانه اين فرآورده و رشدهاي مصر  

اين فرآورده را  عرضهبنابراين كنترل بيشتر  ،موجور از نقاط مرزي نسبت داد جوان به خروج غيرقانوني بنزين مي

 همچنان در نقاط مرزي نبايد از نظر دور داشت.

 92/6 و 29/7 ،91/19 جرجيب با سهمبه و خراسان رضوي اصفهان ،جهران هاياستان 1393سال در 

 .اندداشته يگر قرارهاي ددر باالجرين رده مصر  نسبت به استاندرصد از كل بنزين مصرفي كشور 

جا ( گلستان) -07/3 ةدر محدود 1383-93در دوره  ها استانكلي مصر  طور بهقابل ذكر است كه 

جردد زياد  جغيير در به جوانكه اين امر را مي دهد نشان مي جغيير (نسيستان و بلوچستا)برابر 29/10حدود 

رشد سريع و هاي مرزي  به خصو  در استانخروج غيرقانوني اين فرآورده از مسير عادي جوزيع  ،مسافران

 هاي كشور نسبت داد. استان هناوگان خودروهاي سبك در كلي هساليان

1392-93 هاي موتور در سالبنزين ماهانه . نوسانات مصرف8-12نمودار   

 



 مصارف استاني بنزين موتورروند . 8-12جدول 
 درصد -واحد: مترمكعب در سال 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 ها استان
  سهم

1393 
 1393تغييرات 
 1392نسبت به 

 -41/2 75/3 954840 978422 904789 841050 871320 964838 1025183 1010258 1161614 1017023 912872 آذرباياان شرقي
 100/0 03/3 771610 770836 703818 658674 684824 797614 915239 897179 1062527 905714 771737 آذرباياان غربي

 -73/2 15/1 293825 302096 278855 264013 287966 320489 345245 334839 385804 342407 304508 اردبيل
 77/1 29/7 1852010 1819681 1697728 1614093 1660442 1805779 1863657 1732174 1952023 1823518 1651470 اصفهان

 38/0 53/3 896805 893359 828002 768438 777055 -- -- -- -- -- -- برزال
 89/1 62/0 159505 156541 148889 143861 145486 150146 153611 150241 162868 142393 130495 ايالم
 95/5 84/1 467565 441289 407797 373861 371249 373652 362019 345879 388358 351760 320794 بوشهر

 24/2 91/19 5058170 4946926 4678395 4479724 4324383 5394748 5392325 5212848 5891269 5640173 5279509 جهران

 83/2 92/0 236155 229644 217697 208108 212761 230235 234580 232705 261710 239537 208987 چهارمحال و بختياري

 راسان رضويخ

1792857 1966984 2195572 

1589222 1679493 1602351 1529659 1489218 1591039 1751279 1760395 92/6 52/0 

 -08/1 69/0 177390 179343 169678 157263 184103 177901 194737 173092 خراسان شمالي
 54/1 93/0 236885 233272 194419 180326 178101 198027 208317 184668 خراسان جنوبي

 48/2 01/5 1273850 1243017 1148764 1146024 1181454 1234327 1276259 1296909 1446815 1299140 1187909 خوزستان

 69/0 19/1 303680 301571 278197 253498 264382 288274 291315 278847 317000 279063 246304 زناان

 96/0 06/1 270830 268230 255431 233459 247573 259203 279164 255286 298623 291551 256793 سمنان

 39/10 49/3 887680 804075 794110 713951 730193 726182 838659 731258 945408 745899 617895 سيستان و بلوچستان

 98/0 54/6 1663305 1647162 1481495 1395532 1445938 1566933 1595745 1553980 1738839 1611316 1480902 فارس

 17/1 7/1 434350 429289 397622 374075 396053 417373 444018 425270 499558 455561 411456 قزوين

 78/4 72/1 438730 418693 393999 358068 360314 356470 407044 386674 435376 399342 364088 قم

 99/1 56/1 396755 389001 342722 319738 336962 378183 421397 388996 437981 394524 332794 كردستان

 33/3 29/4 1089890 1054680 991128 916858 954715 944648 944823 1001880 1064006 947428 842748 انكرم

 -63/0 82/1 463915 466881 435723 420012 445997 493072 531233 551400 654192 570385 515748 كرمانشاه
 32/1 67/0 172645 170382 163822 158540 162986 172751 175313 163534 183050 159879 143992 كهكيلويه و بويراحمد

 -07/3 55/1 394200 406708 379871 359226 376756 408052 430666 429021 496921 448289 409550 گلستان
 02/1 60/3 916515 907172 858307 801547 830613 870574 902569 862414 1038909 960394 877526 گيالن

 74/0 50/1 381790 378950 359009 343921 353186 373144 390778 366049 435464 381214 331381 لرستان

 34/1 28/5 1341375 1323528 1203262 1125100 1244658 1228711 1323978 1223098 1403951 1289128 1180335 مازندران

 -24/0 75/1 444935 446018 414312 399022 419231 458295 481447 460946 533493 485057 438646 مركزي
 79/3 94/2 748250 720880 639805 565484 576022 549951 506760 477012 555259 494394 451072 هرمزگان

 3 77/1 451505 438324 416215 386524 395825 432399 438957 393216 480926 433428 385416 همدان

 11/3 83/1 466105 452037 439346 407564 415087 445030 441901 415667 439455 392335 354095 يزد

 74/1 100 25404730 24969285 23214245 21856774 22365293 23619352 24496432 23524562 26866971 24467836 22201879 كل كشور
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 1393سال ي مختلف در ها بخش موتور استاني در. مصارف بنزين8-13جدول 

 در سال مترمكعبواحد: 

 جمع مصرف کشتي ادارات اصناف ارتش کشاورزي صنايع حمل و نقل اناست

 954840 0 0 0 1450 0 0 953390 آذرباياان شرقي

 771610 0 253 0 1882 5 0 769470 آذرباياان غربي

 293825 0 0 0 176 0 112 293537 اردبيل

 1852010 0 498 0 2461 0 3106 1845944 اصفهان

 896805 0 0 0 14 0 0 896791 البرز

 159505 0 0 0 403 0 0 159102 ايالم

 467565 18137 62 0 2815 0 160 446391 بوشهر

 5058170 0 1052 0 12319 0 20630 5024169 جهران

 236155 0 0 0 63 0 0 236092 بختياري و چهارمحال

 1760395 0 1 0 1444 0 4339 1754610 خراسان رضوي

 177390 0 0 0 168 0 0 177222 خراسان شمالي 

 236885 0 0 0 389 0 0 236496 خراسان جنوبي

 1273850 19801 524 0 2979 18 607 1249921 خوزستان

 303680 0 0 0 258 0 0 303422 زناان

 270830 0 0 0 923 0 28 269879 سمنان

 887680 15646 18 0 3078 0 0 868938 سيستان و بلوچستان

 1663305 0 122 0 1822 0 1636 1659725 فارس

 434350 0 19 0 420 0 0 433911 قزوين

 438730 0 0 0 310 0 48 438372 قم

 396755 0 0 0 459 0 0 396296 كردستان

 1089890 0 24 0 861 0 3649 1085357 كرمان

 463915 0 149 0 1139 0 1447 461180 كرمانشاه

 172645 0 12 0 196 0 0 172437 كهكيلويه و بويراحمد

 394200 0 402 0 488 0 0 393310 گلستان

 916515 0 0 0 1144 1133 0 914238 گيالن

 381790 0 216 0 398 0 42 381114 لرستان

 1341375 6 14 0 549 33 9622 1331150 مازندران

 444935 0 390 0 575 0 333 443637 مركزي

 748250 31585 716 66 5809 2 516 709556 هرمزگان

 451505 0 0 0 713 0 0 450792 همدان

 466105 0 0 0 311 0 0 465794 يزد

 25404730 93849 4470 55 45980 1191 46197 25196541 کل کشور

 باشد.اختال  مشاهده شده در جمع ناشي از خطاي گرد كردن و اختال  بزرگي زياد ارقام مي *
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 سفيد  نفت

و  1383-93هااي   هااي مختلاد در ساال    مصار  در بخاش  روند 8-14و نمودار  8-16 الي 8-14در جداول 

 .داده شده استنشان  1393سال هاي مختلد در  سفيد در بخش  سهم مصر  نفت 8-15نمودار 

در كشور گرمايشي و  پز  و  درصد اين فرآورده در بخش خانگي براي مقاصد پخت 28/96 حدود طوركليبه

ايط آب و هوايي منطقه و عدم شود لذا شرميتان مصر  روزهاي سرد زمس درمناطق سردسير در خصو   هب

نموده ضرورت مصر  اين فرآورده را غيرقابل اجتناب  ،طبيعيگاز از نعمت ها استانبرخي از كامل برخورداري 

و يا عدم گازرساني به  علت ماهيت كيفي جوليد محصوالت صنعتي اين فرآورده به مقدار كمي از ضمناً. است

به و همچنين هاي بين راهي خطوط لوله  خانه جلمبه دردر بخش صنايع و عنوان سوخت بهبه جرجيب  هاخانهجلمبه

پ  از بخش  1393سال اين فرآورده در گيرد.  مورد استفاده قرار ميهاي پتروشيمي  خوراك ماتمععنوان 

جااري، خدمات  اه وجحويلي به نيروگ هاي درصد به جرجيب در بخش 75/2و  05/0خانگي به طور عمده با سهم 

 كار رفته است.به و حمل و نقل صنعتي ،كشاورزي هاي درصد( در بخش 91/0) كميو عمومي و بقيه با سهم 

نسبت  1393سال با گستر  گازرساني در شهرها و روستاهاي كشور در  سفيد نفتجوليد و مصر   طور كلي به

درصد  6/15و  2/16ر  ساليانه به جرجيب به طوري كه رشد جوليد و مص است، كاهش يافتهبه سال قبل 

كاهشي بوده  1391درصد نسبت به سال  85/2سفيد  رشد مصر  نفت 1392است ليكن در سال  كاهشي بوده

ش كاهدرصد رسيده است كه نمايانگر  63/15به رشد كاهشي مصر  اين فرآورده  1393در حاليكه در سال 

در حالي كه مصر  اين فرآورده در اغلب ش كاهاين اشد. ب سفيد در اين سال مي قابل مالحظه مصر  نفت

جرجيب با رشد  به فروردين و آبانهاي  در ماه  هاي سال نسبت به سال قبل با كاهش همراه بوده است، ماه

 فروردين و آبانهاي  مين دليل جوليد در ماهه به مواجه بوده استدرصد نسبت به سال قبل  4/2و  64/33

  باشد.فرآورده پاسخگوي نياز  سازي اين ذخيره كه بايافته افزايش 

به ميزان ساالنه با نوساناجي، به طور متوسط  1383-93 دوره در سفيد نفتمصر  شايان ذكر است كه  

سال  11 درسفيد   درصدي مصر  نفت 17/53حدود كاهش مقدار  درصد با كاهش روبرو بوده كه 3/7

جغيير و جحول در الگوي مصر  به  علت به جوان اين امر را مي به همراه داشته است.را  (1383-93گذشته )

اين كاهش با جوجه به اينكه جغييرات مقدار  نسبت داد ضمن آنكه بايد جوجه داشت كهگازرساني  ةدليل جوسع

كمبودي  ؛پذير است گاز و سوخت جت( به آساني امكان سفيد، نفت هاي ميان جقطير )نفت در استحصال فرآورده

جوليد و  8-16 كه از نمودار  چنان براين اساس است. وردهآنيهاي اخير به وجود  اين فرآورده در سال نجاميدر 

هاي فصل گرم جهت  با افزايش جوليد اين فرآورده در اواخر ماه ،مشهود است 1393سال در  سفيد نفتمصر  

به همين  .فراهم شده استنه همراه با جوليد ماهيامستمر مصر  فصول سرد سال  جامينامكان سازي،  ذخيره

گرمايش  جامين جهتجااري -اين فرآورده كه بيشتر براي مصار  خانگي هماهيان جوليدروند جغييرات دليل 
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هاي سال طي  را در ماهسازي  مصر  و ذخيرهروند جغييرات  ،شود نيز استفاده ميدر فصول سرد سال محيط 

و  روند جغييرات جوليد در طول سال كامالً جابع مصر  سفيد نفتدر مورد فرآوردة  به عبارت ديگرنمايد.  مي

بررسي روند مصر  ماهانه نفت سفيد نشان  باشد. ميفصول سرد سال  براياين فرآورده سازي  ذخيره مقدار

 باشد.  دهد كه بيشترين مصر  اين فرآورده مربوط به سه ماهه آبان، آذر و دي مي مي



 سفيد مصرف نفتروند . 8-14جدول 
 در سال متر مكعبواحد:                                           

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 1715 188983 0 0 0 726 2604 0 1113 0 5867 جحويلي به نيروگاه

 3489929 4018833 4206122 4661726 4817120 6306689 6327969 7008519 6705494 7031790 7393497 خانگي

 99628 89879 95793 131807 112520 132909 496336 323920 387033 330848 337402 عمومي و جااري، خدماجي

 6275 0 0 0 0 0 1812 60 0 0 0 حمل و نقل

 8051 19339 99392 26196 20306 60339 72558 95987 60546 50017 23009 صنعتي

 19014 32306 87754 114341 107330 19257 31014 39448 38804 73969 79113 كشاورزي

 3671170 4349340 4489061 4934070 5057276 6519920 6932293 7467934 7192990 7486624 7838888 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي 
  سفيد مصرف نفتروند . 8-15جدول 

 خام در سال واحد: ميليون بشكه معادل نفت

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 010/0 113/1 0 0 0 004/0 02/0 0 01/0 0 03/0 تحويلي به نيروگاه
 80/20 658/23 761/24 44/27 35/28 13/37 25/37 21/41 43/39 39/41 52/43 خانگي

 594/0 529/0 564/0 77/0 662/0 78/0 92/2 9/1 28/2 95/1 99/1 تجاري، خدماتي و عمومي

 037/0 0 0 0 0 0 01/0 0 0 0 0 حمل و نقل

 048/0 114/0 585/0 154/0 12/0 36/0 43/0 56/0 36/0 29/0 14/0 صنعتي

 113/0 190/0 517/0 673/0 632/0 11/0 18/0 23/0 23/0 44/0 47/0 کشاورزي

 602/21 60/25 43/26 05/29 77/29 38/38 81/40 91/43 29/42 07/44 15/46 جمع

 .شود و در كل مصار  بخش خدمات محاسبه خواهد شد براي جوليد بر( منظور نمي ها نيروگاهسفيد مصرفي در  نفت

  ها در بخشسفيد  سهم مصرف نفتروند . 8-16جدول 
 درصد واحد:                                          

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 05/0 35/4 0 0 0 01/0 04/0 0 02/0 0 07/0 تحويلي به نيروگاه
 28/96 40/92 70/93 48/94 25/95 73/96 28/91 85/93 22/93 92/93 32/94 خانگي

 75/2 07/2 13/2 67/2 22/2 04/2 16/7 34/4 38/5 42/4 3/4 عمومي و تجاري، خدماتي

 17/0 0 0 0 0 0 03/0 0 0 0 0 حمل و نقل

 22/0 44/0 21/2 53/0 4/0 93/0 05/1 29/1 84/0 67/0 29/0 صنعتي

 52/0 74/0 95/1 32/2 12/2 3/0 45/0 53/0 54/0 99/0 01/1 کشاورزي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي
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هاي مختلف در بخش 1383-93هاي  سال درسفيد  مصرف نفت. 8-14نمودار   

1393سال هاي مختلف در  در بخش سفيد نفتمصرف . سهم 8-15نمودار   
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 سفيدنوسانات فصلي مصرف نفت

 دهد.نشان مي 1392-93هاي  سال دروضعيت نوسانات مصر  اين فرآورده را  8-17ار نمود

 

 1392-93 هايهاي سال سفيد در ماه. نوسانات مصرف نفت8-17نمودار 

 

1392سال در  سفيد نفتو توليد ماهانه مصرف . 8-16نمودار   1393 هاي سال سفيد در ماهنفت و توليد ماهانه . مصرف8-16نمودار 
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در بخش خانگي و پ  از آن  1393در سال  سفيد نفتسهم عمده مصر  طور كه قبالً اشاره شد  همان

 هنوسانات مصر  آن كامالً ببنابراين است،  و كشاورزي بخش جااري و خدمات عموميجحويلي به بخش در 

مصر  اين فرآورده باجوجه به شرايط  دهدنمودار نشان مي كه چنانهوايي كشور بستگي دارد.  ايط آب وشر

كه ه طبيعي و معمول هر سالنوسانات هاي گذشته  در مقايسه با سال ،1393سال اقليمي نقاط مختلد كشور در 

سرد و در نهايت اوج مصر  در  سازي در اواخر جابستان براي فصلبر حداقل مصر  در جابستان، ذخيره مبتني

البته اين در حالي است كه مقايسه روند مصر  اين فرآورده در سال  است. طي كرده را باشدزمستان مي

خبري از كمبود گاز در فصل سرد سال نبوده و لذا  1393دهد كه در سال  نشان مي 1392با سال  1393

دهد كه در بخش خانگي  ده است. اين امر نشان ميقبل جخت جر بو لمنحني مصر  در فصل سرد نسبت به سا

به شدت گذشته  1393 لطبيعي بوده است كه اين امر در سا زنفت سفيد بعضاً جايگزين گا 1392در سال 

 اجفا( نيفتاده است. 

 سفيد مصارف استاني نفت

در  1393ال سمصار  استاني در  8-18و نمودار  1383-93سفيد در دوره   مصار  استاني نفت 8-17جدول 

ساال  هااي مختلاد مصار  را در     سفيد در بخش  مصار  نفت 8-18جدول و همچنين  1392مقايسه با سال 

 دهند.مي نشان 1393

اين كه  كاهش روبرو بودهبا  ها استانسفيد در اغلب   مصر  نفت 1383-93زماني  دورهكلي در طور  به

نسبت  و روستاهاي كشور در سطح شهرهاگازرساني هاي شبكه ةجوسعگستر  و به طور عمده  جوان بهميامر را 

به  و سيستان و بلوچستان كه جهران  هاي  استان در به جز 1393سال در مصر  اين فرآورده بدين جرجيب داد. 

در  اند، رو بوده بود گاز با افزايش مصر  روبهمكسرماي شديد زمستان و علت عدم جوسعه شبكه گازرساني و يا 

 .ستاداشته  كاهش سال آنها در فصول سردگاز  جامينبرحسب شرايط آب و هوايي منطقه و  اه استانبقيه 

و  جهرانهاي  در استان( 8-18)نمودار اين فرآورده  مصر  و غيرمعمول رشد باالبا جوجه به ميزان ضمناً 

د از نظر دور هاي مذكور نباي در استان را اين فرآوردهخارج از سيستم رسمي عرضه  سيستان و بلوچستان

درصد بيشترين سهم مصر  نفت سفيد  48/15گردد آذرباياان غربي با سهم  همانطور كه مالحظه مي داشت.

        باشد.  درصد كمترين سهم را دارا مي 23/0در كشور را به خود اختصا  داده است و استان قم با 



 سفيد    مصارف استاني نفتروند . 8-17جدول 
 درصد -واحد: متر مكعب در سال                         

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

 92به  93

 -55/18 92/3 143810 176553 170432 188878 197278 239744 270178 340786 361283 432395 461367 آذرباياان شرقي
 -27/9 48/15 568305 626381 655529 691949 6/617275 769773 917485 995735 994017 1018869 993276 آذرباياان غربي

 -04/20 27/2 83220 104072 118926 144991 154709 174197 177701 183457 184819 184269 184329 اردبيل
 -97/13 68/1 61685 71699 83636 100928 120651 419005 427758 275111 308130 325213 354440 اصفهان
 -61/19 03/1 37960 41133 43758 41773 61941 البرز
 -15/12 98/0 36135 47218 56196 69939 73252 110162 120355 149396 125992 114759 117167 ايالم
 -31/41 47/0 17155 29227 26579 38982 31713 33699 37436 39007 42040 33445 41703 بوشهر
 66/36 72/2 100010 73181 140382 108790 132716 267868 317391 419596 500758 637865 747579 جهران

 -26/27 62/0 22630 31112 31659 42897 51536 69611 71037 93512 96425 93302 110876 چهارمحال و بختياري
 -61/23 38/9 344195 450562 444673 473009 6/451929 577021 577712 576181 848626 872991 916440 خراسان رضوي
 -36/29 24/2 82125 116263 106911 119826 131686 132781 131974 140577    خراسان شمالي 
 -74/11 87/2 105485 119515 101217 105316 136920 165865 206899 225690    خراسان جنوبي

 -31/26 08/1 39785 53990 58882 62743 81751 76936 75171 85330 89791 87716 95678 خوزستان
 -98/31 63/2 96725 142191 148044 155212 6/116315 173443 179997 166572 147140 143828 129134 زناان
 -46/63 56/0 20440 55934 29029 34848 33412 37854 46161 54866 49821 59158 67552 سمنان

 29/16 72/9 356970 306966 301467 328610 6/265393 335907 310194 265325 270757 266634 237603 سيستان و بلوچستان

 -06/16 88/5 215715 256992 237515 236601 266722 304958 296907 319483 316017 303723 323163 فارس
 -12/46 37/1 50370 93478 74097 90892 97093 129552 124264 136370 129783 130163 135780 قزوين
 -68/26 23/0 8395 11449 13235 14884 16553 20542 26000 28024 26747 31748 34236 قم

 -01/13 15/4 152205 174964 205096 256998 274818 363757 414049 438127 410450 400113 375131 كردستان
 -55/2 04/4 148190 152071 152490 158071 176886 196204 204073 401301 215790 223312 208015 كرمان
 -29/12 73/5 210240 239688 239404 252945 293752 381884 328938 366861 352693 327250 340210 كرمانشاه

 -65/20 83/0 30295 38177 42386 48166 44789 59037 53204 58289 63141 57987 58248 كهكيلويه و بويراحمد
 -73/13 93/1 70810 82079 87490 103840 114726 131138 139682 160938 141504 149329 167480 گلستان
 -81/24 62/5 206225 274266 269539 301150 303791 373613 351384 382136 400302 413956 403596 گيالن
 -77/16 33/3 122275 146916 154456 185032 196589 221509 201912 223214 209729 208734 242846 لرستان

 -51/21 03/5 184690 235309 260571 285515 6/292907 345638 404377 421183 403589 455876 515957 زندرانما
 -30/32 67/0 24455 36120 47332 61050 75331 114098 201383 170578 151763 155266 170874 مركزي
 -41/39 41/0 14965 24700 20788 23240 30362 21345 22007 20411 22314 20754 18646 هرمزگان
 -30/19 58/1 58035 71910 78132 107938 119930 164651 173790 202648 204938 206930 228536 همدان
 -14/12 56/1 57305 65222 89210 99055 94547 108128 122874 127230 124631 131039 159026 يزد

 -59/15 00/100 3671170 4349340 4489061 4934070 5057276 6519920 6932293 7467934 7192990 7486624 7838888 کل کشور
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 1393سال ي مختلف در ها بخش سفيد استاني در . مصارف نفت8-18جدول 
 در سال متر مكعبواحد:  

 جمع ادارات خانگي اصناف نيروگاه ارتش کشاورزي صنعتي  استان

 143810 664 142381 39 0 693 21 12 آذرباياان شرقي

 568305 11477 544071 3375 1735 6978 271 399 ذرباياان غربيآ

 83220 220 82790 0 0 66 126 18 اردبيل

 61685 135 56732 3410 0 770 437 201 اصفهان

 37960 251 37499 31 0 75 59 44 البرز

 36135 169 35516 0 0 175 221 54 ايالم

 17155 3 17116 0 0 24 0 12 بوشهر

 100010 422 82396 6645 0 3773 5361 1413 جهران

 22630 1422 19300 174 0 15 1395 324 چهارمحال و بختياري

 344195 1423 338561 3229 0 499 337 146 خراسان رضوي

 82125 938 81050 42 0 61 34 0 خراسان شمالي

 105485 2719 97168 4280 0 730 119 469 خراسان جنوبي

 39785 0 38850 0 0 587 72 277 خوزستان 

 96725 55 96543 0 0 115 0 12 زناان

 20440 522 19600 0 0 171 28 119 سمنان

 356970 14883 333857 5062 0 2940 5 224 سيستان و بلوچستان

 215715 55 214591 3 0 601 53 412 فارس

 50370 31 50095 73 0 153 12 6 قزوين

 8395 71 8161 12 0 139 0 12 قم

 152205 2513 147258 221 0 1941 8 263 ردستانك

 148190 920 143925 590 0 1707 25 1022 كرمان

 210240 839 206914 0 0 2149 292 46 كرمانشاه

 30295 30 30210 0 0 56 0 0 كهكيلويه و بويراحمد

 70810 185 70405 0 0 40 0 180 گلستان

 206225 1221 200349 49 0 133 4352 122 گيالن

 122275 155 121912 13 0 157 37 0 لرستان

 184690 825 172703 270 0 541 9150 1201 مازندران

 24455 76 23872 0 0 409 30 68 مركزي

 14965 108 14411 0 0 62 0 384 هرمزگان

 58035 287 47025 9421 0 243 137 923 همدان

 57305 158 56499 34 0 14 0 600 يزد

 3671170 43074 3489929 32964 1715 23590 19014 8051 کل کشور
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 گاز نفت

باه طاور    ؛ها و كشااورزي  نقل، صنعت، نيروگاه و  هاي مختلد حمل در بخشگاز  نفتمصر  به علت گستردگي 

هاي سال در حداكثر ممكان   در ماه ،ها جحت جعميرات اساسي نباشند معمول جوليد اين فرآورده چنانچه پااليشگاه

 رار خواهد گرفت. مورد نظر ق

هاي مختلد  گاز در بخش مصار  و سهم نفتبه جرجيب  8-20و  8-19و نمودارهاي  8-21الي  8-19جداول 

گاز بخش نيروگاه  ميزان مصر  نفت 8-22همچنين جدول  د.نده را نشان مي 1393سال و  1383-93دوره  در

 دهد. ها نشان مي ي قانون هدفمندي يارانهها و همچنين رشد متوسط آنها را پيش و پ  از اجرا و ساير بخش

)زميني و  در بخش حمل و نقل از كل مصر درصد  92/55با سهم  طور عمده گاز به نفت 1393سال در 

مصر  اين  . سهمشده استها مصر   درصد به عنوان سوخت نيروگاه 53/25 پ  از آن با سهم و دريايي(

نيز و جااري، خدمات و عمومي صنايع  ،ها و غيره( ها، دامداري هاي كشاورزي )براي مرغداري فرآورده در بخش

  .اند داشتههاي بعدي قرار  در رديددرصد  19/2و  7، 1/9جرجيب با به

 يدرصد 98/2 حدود ساالنه رشد ميانگيناز  1383-93دوره  درگاز در كشور  كلي مصر  نفتطور به

به  ،1392نسبت به سال  رشد درصد -75/4مصر  آن با حدود  1393و در سال  استبرخوردار بوده 

 برها بدون هيچگونه محدوديتي  گاز در نيروگاه اينكه مصر  نفتون ليتر در روز رسيد ولي نظر به ميلي 8/100

گيرد و از طرفي جغييرات قيمت اين فرآورده نيز در مصر  آن در اين بخش جأثيري  حسب نياز صورت مي

 ،(باشد گاز به اين بخش مي جامين  هها فقط جابع شرايط جوي كشور و نحو روگاهگاز ني بطوريكه مصر  نفت ) ندارد،

آمار  هاي ديگر مورد بررسي و جازيه و جحليل قرار داد. ر بخشدگاز كشور را بايد  لذا جغييرات مصر  نفت

ين موضوع دهد، ا ها نشان مي ساير بخش ها و گاز را در نيروگاه كه جغييرات مصر  نفت 8-22مندرج در جدول 

 1382-85 هاي در سال ها نيروگاهدر گاز  نفتمتوسط نرخ رشد ساليانه مصر  نمايد كه  را به خوبي روشن مي

هاي  بخش سايررشد متوسط مصر  ساليانه  ،مقطع زماني هميندرصد بوده در حاليكه در  83/46حدود 

گاهي به علت كمبود گاز و ويربخش نمتوسط رشد ساليانه مصر  در باشد. بنابراين  يدرصد م 57/2مصر  

گاز جأثير بسيار زيادي  گاز در افزايش رشد متوسط مصر  كل ساليانة نفت استفاده از سوخت جايگزين نفت

ها(  )بدون مصر  نيروگاه هاي مصر  ساير بخش متوسط نرخ رشد ساليانه مصر  . از سوي ديگر،داشته است

ساير  عرضه هاي كنترلبندي بنزين موجور و  شروع سهميه زمانيمقطع  مقارن با كه 1385-93زماني  دورهدر نيز 

در  ها نيروگاهگاز  مصر  نفت  باشد در حاليكه رشد متوسط ساليانة درصد مي 12/2حدود  ،باشد ميهاي  فرآورده

ها از شرايط جوي و  در نيروگاه گاز نفتدرصد بوده است كه نمايانگر جبعيت مصر   7/12زماني  دورههمين 

در ساير  گاز نفت فو( جازيه و جحليل مصر  مطالببراساس مذكور بوه است.  زماني دورهگاز در  جامين نحوة

اين   عرضهدهد كه رشد مصر  با كنترل در  نشان مي 8-22در جدول  هاي غيرنيروگاهي( )بخش ها بخش
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سان به گاز در مناطق مرزي و همچنين رو  جاارت آ نفت عرضهفرآورده با رو  طرح منطقي كردن 

با اجراي قانون هدفمندي  1389كرده و از سال  طيكاهشي را روند  ،1387هاي مختلد مصر  از سال  بخش

-93 دورهرا در  مصر  بدون نيروگاه رشد ساليانهمتوسط با افزايش قيمت اين فرآورده ها رشد مصر   يارانه

جثبيت  رغم علي ،ركود در صنايع كشورن الذكر و همچني هاي فو( كنترل بادرصد رسانده است.  29/0به  1385

گاز را  اين فرآورده كه خروج غيرقانوني نفت عرضههاي مختلد  و همچنين نرخ نرخ جسعير ارز باال بودن ،قيمت

ها به  ساير بخشرشد مصر  اين فرآورده را در  ،هاي مختلد مصر  فراهم كرده از نقاط مرزي كشور از بخش

 است. داده كاهش 1393در سال  درصد -5/0 حدودبه  1392در سال  ديدرص 39/0از رشد ها  جز نيروگاه

هاي  گاز در نيروگاه گردد رشد متوسط ساليانه مصر  نفت مالحظه مي 8-22طور كه از جدول  همان

نسبت به سال  1393درصد بوده است. در حالي كه در سال  14/9معاول  1385-1393كشور طي دوره 

ايم كه اين امر جغيير الگوي مصر  در  مصر  در بخش نيروگاهي داشتهدرصد كاهش  3/15ميزان  1392

 دهد.  را نشان مي 1393هاي كشور در سال  نيروگاه



 گاز  . روند مصرف نفت8-19جدول 

 واحد: مترمكعب در سال

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 9393599 11092891 8170493 8259929  5701159 4604678 4227078 4663842 2893452 2261894 جحويلي به نيروگاه

 94257 117518 144870 163837  656184 673257 768934 848894 1003329 1165804 خانگي

 805723 879135 970094 906421  1541746 1975345 2047769 1866474 1832276 1870250 عمومي و جااري، خدماجي

 20573080 20203474 20209631 20054531  18536209 19070832 17582468 16882711 16784344 15802425 كل حمل و نقل

 2576059 2604958 2380044 2303165  3086759 3339169 3201278 3024653 2734995 2713103 صنعتي

 3348188 3731069 3800291 3809828  4491322 4412787 4142490 4150757 3729991 3617581 كشاورزي

 0 0 0   0 0 487378 0 0 0 ساير 

 36790905  35675423 35497710 34822095 34013379 34076068 32457395 31437331 28978387 27431057 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 گاز ت. روند مصرف نف8-20جدول 

 خام در سال واحد: ميليون بشكه معادل نفت

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 01/58 51/68 46/50 01/51  21/35 44/28 11/26 8/28 87/17 97/13 جحويلي به نيروگاه

 58/0 73/0 89/0 01/1  05/4 16/4 75/4 24/5 2/6 2/7 خانگي

 98/4 43/5 99/5 60/5  52/9 2/12 65/12 53/11 32/11 55/11 ماجي و عموميجااري، خد

 06/127 78/124 81/124 86/123  48/114 78/117 59/108 27/104 66/103 6/97 كل حمل و نقل

 91/15 09/16 70/14 22/14  06/19 62/20 77/19 68/18 89/16 76/16 صنعتي

 68/20 04/23 47/23 53/23  74/27 25/27 58/25 64/25 04/23 34/22 كشاورزي

 0 0 0   0 0 01/3 0 0 0 ساير 

 22/227 57/238 33/220 23/219 06/215 07/210 45/210 46/200 16/194 97/178 42/169 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 



 تلفهاي مخ گاز در بخش . روند سهم مصرف نفت8-21جدول 

 واحد: درصد   

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 53/25 72/28 90/22 27/23  76/16 51/13 02/13 84/14 98/9 25/8 جحويلي به نيروگاه

 26/0 30/0 41/0 46/0  93/1 98/1 37/2 7/2 46/3 25/4 خانگي

 19/2 28/2 72/2 55/2  53/4 8/5 31/6 94/5 32/6 82/6 جااري، خدماجي و عمومي

 92/55 30/52 65/56 50/56  50/54 97/55 17/54 7/53 92/57 61/57 كل حمل و نقل

 7 74/6 67/6 49/6 08/9 80/9 86/9 62/9 44/9 89/9 صنعتي

 10/9 66/9 65/10 73/10  20/13 95/12 76/12 2/13 87/12 19/13 كشاورزي

 0 0 0   0 0 5/1 0 0 0 ساير 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 ها ها و رشد متوسط ساليانه پيش و پس از اجراي هدفمندي يارانه ها و ساير بخش گاز نيروگاه . مقايسه مصرف نفت8-22جدول 

 سال
مصرف ميليون ليتر در 

 دون نيروگاهب-روز

رشد مصرف بدون نيروگاه 

 نسبت به سال قبل

رشد متوسط ساليانه 

 1393الي  1385

مصرف نيروگاه 

 ميليون ليتر در روز

رشد مصرف نيروگاه 

 نسبت به سال قبل

رشد متوسط ساليانه 

 1393الي  1385

1384 47/71 - - 93/7 - - 

1385 35/73 64/2 - 78/12 19/61 - 

1386 34/77 44/5 44/5 58/11 36/9- 36/9- 

1387 52/80 11/4 77/4 58/12 64/8 77/0- 

1388 57/77 67/3- 88/1 62/15 15/24 92/6 

1389 22/78 84/0 62/1 18/17 01/10 69/7 

1390 62/74 6/4- 34/0 63/22 70/31 11/12 

1391 15/75 7/0 4/0 32/22 35/1- 75/9 

1392 44/75 39/0 4/0 39/30 14/36 18/13 

1393 06/75 50/0- 29/0 73/25 31/15- 14/9 

 83/46 1382-85رشد متوسط نيروگاه 

 57/2 1382-85نيروگاه  رشد متوسط بدون
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 . دهد نشان مي 1393سال هاي  گاز را در ماه جوليد و مصر  نفت 8-21نمودار 
 

 
 

هااي ساال حتاي باا آغااز       مقادار مصار  ماهياناه در اغلاب مااه     است،  چنانكه در اين نمودار مشهود
)ره(  هااي اماام خميناي    سازي و بهبود فرآيند جوليد در پااليشاگاه  هاي جوسعه و بهينه رحطاز  كامل برداري بهره
گااز   ميزان جوليد بوده باه طوريكاه مياانگين جولياد روزاناة نفات      بيشتر از  1393، جبريز و الوان در سال شازند
ليتار گازار     ميليون 8/100 ،سال در حالي كه ميانگين مصر  آن در جمام هميليون ليتر در روز بود 016/96

رغم برداشت بر  سنگين نفتي به  علي 1393كمبود اين فرآورده در سال  جامينشده است. بدين جرجيب جهت 
 گااز نياز   نفت واردات ميليون ليتر در روز 67/0هاي پتروشيمي، مقدار  ميليون ليتر در روز از ماتمع صفرمقدار 
شايان ذكر اسات كاه باا     وارد شده است. ميليون ليتردر روز( 84/0) برابري نسبت به سال قبل 4/25با رشد 

به كشورهاي همسايه باه خصاو  افغانساتان     ميليون ليتر در روز از اين فرآورده 026/0مقدار   وجود واردات،
 صادر شده است.

برداري از آخرين مرحله جوسعه و افزايش ظرفيات پااليشاگاه    بهره 1393شايان ذكر است كه در سال 
از ايان   بارداري  بهاره . باا  ادامه داشتگاز اين پااليشگاه  واحد جصفيه هيدرويني نفت  خميني)ره( شازند، امام نفت

 واحاد در ميلياون    50مقادار گاوگرد كمتار از    و  4گااز باا اساتاندارد ياورو      ميليون ليتر نفات  10واحد روزانه 

1393گاز در سال  نفتماهانه مصرف . توليد و 8-21نمودار   
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(50ppm )هااي نفات    گاز كم گوگرد در پااليشگاه بدين جرجيب با جوجه به افزايش ظرفيت جوليد نفت .جوليد شد
 4گوگرد مطاابق باا اساتاندارد ياورو      گاز كم امكان عرضه نفت ،خميني )ره( شازند و جبريز امام ،جندگويان جهران

گااز باا اساتاندارد     و البارز نفات  هاي عرضه سوخت جهران  در جايگاه 1392به طوريكه از اوائل سال  فراهم شد
 .گرديدمذكور جوزيع 

 :صورت زير بوده است هي قبل بها سالدر مقايسه با  1393سال ي مختلد در ها بخش درگاز  نفتمصار  

درصاد   53/25در بخش نيروگاهي حادود   1393سال سهم مصر  اين فرآورده در  :يبخش نيروگاه 

يافته  كاهشيدرصد  19/3حدود  ،درصد( 72/28)قبل بوده كه در مقايسه با سهم آن در مصار  سال 

درصد را در اين بخش به خاود اختصاا  داده باه     32/15 كاهشيبا رشد  1393ستان سال زم است.

گاز مصار    نفت ر نسبت به سال قبل كمتميليون ليتر در روز  65/4ها به طور ميانگين  طوريكه نيروگاه

 .اند كرده

مصار   شاود و   ها بدون هيچگونه محدوديتي عرضه مي جر اشاره شد مصر  نيروگاه طور كه پيش همان

و فقط جابع شرايط جوي كشاور   ،شود اين بخش كه به طور عمده به عنوان سوخت جايگزين مصر  مي

 ها نيروگاهكه ميانگين رشد مصر   (8-22)جدول  دهد گاز است. با اين وجود آمار نشان مي جاميننحوة 

اعمال كنتارل در  موجور و  بنزينبندي  كه مقارن با مقطع زماني شروع سهميه 1382-85 زماني دورهدر 

باا كااهش    1385-93 زماني دورهدرصد بود كه در  83/46در حدود  ،باشد ها مي ساير فرآورده عرضه

 32/15 شاي كاهنياز باا رشاد     1393  در ساال  ردرصد رسيده ضمن آنكه مص 29/0چشمگيري به 

 رو بوده است.  درصد نسبت به سال قبل روبه

در  1393ساال  مصار  در  كل درصد از  26/0حدود با سهم گاز در بخش خانگي  نفت خانگي: بخش 

 ،ودهي اخيار مرجبااً در حاال كااهش با     هاا  ساال كه مصر  آن در  شدهگرفته  كارهجاسيسات حرارجي ب

مصر  اين  همچنان درصد كاهش يافته و 92حدود  1393جا  1383ميزان مصر  از سال  كه طوري به

. اسات  رو باوده  ي روباه درصد 79/19گير  با كاهش چشمنيز  نسبت به سال قبل 1393سال بخش در 

جوان به جوسعه و گستر  گازرساني به شهرها  را مي گاز در اين بخش رشد كاهشي مصر  ساليانة نفت

در گاز بخاش خاانگي    جامينمحدوديت در اعمال و عدم گاز با گاز  نفتو روستاهاي كشور و جايگزيني 

 نسبت داد. اخيرگذشته هاي  سال

باا اعماال   مقاارن   1386از ساال  در ايان بخاش   گااز   : مصر  نفات ي و عموميتجاري، خدمات بخش 

 دورهطوريكاه در   روند كاهشي را آغاز كارده باه   ،بيشتر عرضهبه علت كنترل  موجور بندي بنزين سهميه

هااي   درصد كاهش يافتاه و در ساال   66/8حدود به طور متوسط ساالنه  مصر  آن 1386-93زماني 

 18/15به جرجيب نيز هاي قبل مربوطه  ها نسبت به سال نون هدفمندي يارانهبا اجراي قا 1390و  1389



 

 

  307 مصرف انرژي

ورده و آت اين فرمرسد به علت جثبيت قي به نظر مي ،1391درصد كاهش داشته ولي در سال  68/30و 

هاي مختلد در داخل كشور  اين فرآورده با نرخ عرضه احتماالً به علتافزايش شديد نرخ جسعير ارز و 

را  قاچاا( ايان فارآورده   امكاان   كاه احش قيمت داخلي با قيمت آن در كشورهاي همسايه و اختال  ف

كنترل بيشتر در جوزياع  با  1392در سال  ،رو بوده درصدي روبه 73/6با افزايش چشمگير  ،فراهم كرده

ط شركت ملي پخاش  جوس جاارت آسان در مرزها وآن كردن عرضه  يهاي منطق رو اعمال از طريق 

ايان روناد    1393همچناين در ساال    .را جاربه كارده اسات   درصدي 13/9كاهش ، نفتي هاي فرآورده

 درصد نسبت به سال قبل همچنان ادامه داشته است.  3/8كاهشي با سهم 

در مصر  ايان فارآورده بيشاترين ساهم را باا       و دريايي زمينينقل  بخش حمل وحمل و نقل: بخش  

به درصد(  3/52ر مقايسه با سهم آن در سال قبل )كه د دهدخود اختصا  ميدرصد به 92/55حدود 

 گاز در بخش حمال و مصر  نفت .است يافته شافزايدرصد  62/3حدود  ،ها ش سهم نيروگاهكاهعلت 

هاا در   رساني به كشتي و همچنين سوختعلت افزايش ناوگان خودروهاي سنگين بهو دريايي  يزميننقل 

ولي در برخوردار بوده  يدرصد 67/2شي كاهرشد متوسط  از 1383-93در دوره زماني  ،هاي اخير سال

رغام   علي 1393و  1392 هاي در سال درصد آغاز كرد. 9/2رشد  شي را باافزايروند رشد  1391سال 

نارخ جساعير ارز و در نتيااه     باال باودن به علت جثبيت قيمت اين فرآورده و  مذكور موارداعمال جمام 

، روند و احتمال قاچا( آن داخل كشور با كشورهاي همسايهدر ده ورآاين فر عرضهاختال  زياد قيمت 

 ه است.يافت جغيير يدرصد 82/1و  -02/0 هايرشدبا به جرجيب صر  م

هاي درون شهري در كالن شهرهاي كشور،  هاي اخير با گازسوز كردن اجوبوس در سالشايان ذكر است 

 آن در يه است كه مقدار بارآورد جاايگزين  ناوگان شد گاز مصرفي اين جايگزين نفت (CNG) گاز فشرده

كه بر طباق آماار    نشان داده شده است. الزم به جوضيح است 8-23در جدول  1385-93 زماني دوره

دساتگاه اعاالم    6416كشور هاي گازسوز  جعداد اجوبوس 1393راني كل كشور در سال  حاديه اجوبوساج

ميانگين مصر  روزانه ناوگان  ،اند بنابراين مترمكعب گاز مصر  كرده ميليون 420شده كه در ماموع 

وز رليتار در   ميلياون  15/1باه   1از هاي گازسوز كشور با اندك افزايشي نسبت به ساال قبال    اجوبوس

ميليون  420حدود  1393در سال با گاز  شده جايگزينگاز  نفتمقدار  افزايش يافته است. براين اساس

 .(8-23)جدول  است بوده سالاين ( در گازكل مصر  نفتدرصد  04/2ليتر )معادل 

به عناوان ساوخت مصار     را گاز  درصد از كل نفت 7حدود  1393سال اين بخش در  بخش صنعت: 

دهاد.   نشاان ماي   افازايش درصد  26/0درصد( حدود  74/6كه اين رقم در مقايسه با سال قبل ) كرده

داشته كه  كاهشدرصد  52/0در بخش صنعت  1383-93رشد مصر  اين فرآورده در دوره متوسط 

اين فرآورده به صنايع از طريق اعماال رو  جااارت آساان     عرضهكنترل شديد جوان به اين امر را مي
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و احتمااالً ركاود در   اي  ياراناه  گاز با قيمت نيمه نفت عرضهجوسط شركت ملي پخش بخصو  در مورد 

 نسبت داد.هاي اخير  به خصو  در سالصنايع كشور 

به علت جثبيت قيمت ايان فارآورده و    نسبت به سال قبلگاز در اين بخش  نفت مصر  1393در سال 

ركود در  بواسطه، در طول فصل سرد ويژه بهو كاهش عرضه گاز به اين بخش  نرخ جسعير ارز باال بودن

در مقايسه ، يدرصد 11/1شي كاهبا رشد   كر در مسير جوزيع،ذال هاي فو( و كنترل  هاي صنعتي، فعاليت

هااي بخاش    فعاليات اداماه  جوان به  را مياين امر رو شده كه  روبه (75/9) 1392 افزايشي سال رشد با

هااي   در سال غيرقانوني اين فرآورده از مسير قانوني جوزيع جاارتصنعت در نيمه دوم سال و همچنين 

 نسبت داد. اخير
 

 1385-93ي اه سال در CNGدر طرح ملي جايگزين شده گاز . مقايسه ميزان نفت8-23جدول 

 )ارقام بر حسب متر مكعب در سال( 

 سال فرآورده
مصرف گاز خودرو 

(6^10) 

 گازنفتمعادل سوخت 

 مصرف گاز خودروها

 مصرف 

 گازنفت

 جمع کل

 گازنفتمصرف 

درصد 

 جايگزيني

ت
نف

 
از
گ

 

85 157 157000 16882711 17039711 

86 50/211 211500 17582468 17793968 

87 10/347 39/347100 19070832 39/19417932  

88 05/208 208050 18536209 18744259 

89 365 365000 19568081 19933081 83/1 

90 365 365000 20054531 20419531 79/1 

91 366 366000 20209631 20575631 78/1 

92 420 420000 20203474 20623474 04/2 

93 420 420000 20573080 20993080 2 

 

باوده كاه   درصاد   1/9حدود  1393سال گاز در اين بخش از كل مصر  نفت سهم بخش کشاورزي: 

رشاد  متوساط  كاه  در حاالي  .درصد كاهش داشاته اسات   56/0درصد(،  66/9) نسبت به سال گذشته

رشد مصر  ايان   درصد بوده، -77/0 حدود 1383-93 دورهگاز در اين بخش در ساليانة مصر  نفت

ين درصاد پااي  شايان ذكر اسات كاه    .دهدنشان مي كاهشدرصد  26/10 ال قبلفرآورده نسبت به س

كه  نسبت به سال قبلاين فرآورده مصر  رشد  كاهشو در دوره زماني ياد شده ميانگين رشد ساليانه 

هاي  صوالت و دامدارياي مح ها، كشت گلخانه گلخانه  ها، در صنايع كشاورزي و دامداري نظير مرغداري

ايان   هااي  فعاليات جاايگزيني گااز را در   به طور كلي   شود، ل گرمايشي مدرن مصر  مييماهز به وسا

از هاا و   افزايش قيمت آن با اجراي قاانون هدفمنادي ياراناه   دهد ضمن آنكه  بخش در كشور نشان مي
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 1389اخير )از سال  هاي سال دراي  يارانه اين فرآورده كه با قيمت نيمه عرضهكنترل شديد  ،سوي ديگر

به اين بخش از طريق اعمال رو  جاارت آسان جوسط شركت ملي پخاش جخصايص داده    (1393ي ال

 از نظر دور داشت.مصر  در اين بخش  در اين كاهش رشد را نبايدشود  مي

 گازنوسانات فصلي مصرف نفت 

 دهد. نشان مي 1393و  1392 هاي هاي سال ماه درگاز را نوسانات فصلي مصر  نفت 8-22نمودار 

ي نيروگاهي، ها بخش نقل و پ  از آن آن در بخش حمل و ةگاز باجوجه به سهم عمدمصر  نفت ةحون

صنعتي و هاي فعاليت قل سنگين و شرايط آب و هوايي كشور،ن كامالً به حام جردد حمل و ،كشاورزي و صنايع

نقل سنگين و  هاي جردد حمل و فعاليتكه  از آنااييدارد. بستگي كشاورزي در فصول كشت و برداشت 

باجوجه به شرايط جوي لذا نوسانات مصر  اين فرآورده  ،باشدميثابت هاي سال  در طول ماهكشاورزي جقريباً 

به عنوان سوخت جايگزين گاز وابسته و صنايع  ها نيروگاهدر مصر  به جوان اغلب  را ميدر فصل سرد  كشور

گردد. مي جامينگاز هاي مذكور با نفتسوخت بخش ،براي جبران كمبود گاز در فصل سرد كهطوريبه ،دانست

نسبت به مصر   روندوجود نداشته است،  1393سال گاز در نوسانات مصر  نفت طور كليبه بدين جرجيب

شي بوده است. الزم به جوضيح است كه كاهش مصر  در ماه فروردين بيشتر مربوط به كاهش كاهسال قبل 

  باشد. در اين ماه مي هاي بخش حمل و نقل سنگين فعاليت

 
 

كمبود سوخت  جبرانگاز جهت با محاسبات اناام شده مصر  سوخت نفت با جوجه به جوضيحات فو(،

1393و  1392 هاي گاز در سالنفتماهانه . نوسانات مصرف 8-22نمودار   
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 برآورد شده است.  8-24در جدول  1392-93هاي و صنايع در سال ها نيروگاه طبيعيگاز

 و صنايع ها نيروگاهدر  گازطبيعيكمبود  گاز جايگزين. نفت8-24جدول 

 در روز( متر مكعبكمبود ساليانه گاز )ميليون  -گاز )ميليون ليتر در روز(نفت واحد:

 اول سال ماهه 8گاز نفت کنندهبخش مصرف سال
  ماهه 4گاز نفت

 پاياني سال
 کمبود ساليانه گاز معادل سالدر گاز نفت

1392 
 39/30 39/30 72/40 29/26 نيروگاه
 14/7 14/7 14/7  صنايع
 53/37 53/37 86/47 29/26 جمع

1393 
 73/25 73/25 925/21 42/27 نيروگاه
 057/7 057/7 057/7  صنايع
 79/32 79/32 98/28 42/27 جمع

 ( و شركت ملي پخشwww.tavanir.org.ir/fuel: وزارت نيرو )/ماخذ

 

 ةماه 4و اول  ةماه 8در  ،گاز ةمتصل به شبك يهاهمچنان نيروگاهاز جدول فو( مشهود است  كه چنان

عنوان سوخت جايگزين   گاز بهاز نفت ،همانند سال قبلماهه پاياني سال  4و صنايع در  1393سال پاياني 

ميليون  98/28و  42/27 متوسط ورط به)سال ماهه  4ماهه و  8 دورهنظر مقدار در دو كه از  شده استاستفاده 

ميليون ليتر در روز( به جرجيب حدود  86/47و  29/26ليتر در روز( نسبت به سال قبل )به طور متوسط 

سال در  ،جايگزين گازگاز نفتمصر  متوسط كه طوريبه داشته درصد كاهش -45/39 ودرصد  -12/4

دهد  اين آمار نشان مي است. شده( 1392در سال )ميليون ليتر در روز  53/37مقابل در  79/32حدود  1393

هاي گاز و در زمستان سرد سال به دليل  علت جعميرات پااليشگاه در جابستان به 1393كه بار كمبود گاز سال 

 گازكمبود  1393به هر حال در سال  هاي گازي به عهده داشته است. گاز در نيروگاه كمبود گاز را مصر  نفت

نسبت به سال قبل كه  وجود داشته ميليون مترمكعب در روز 79/32 متوسط به ميزانها و صنايع  براي نيروگاه

 درصد كمتر بوده است. 6/12ميزان به 

 گاز مصارف استاني نفت

را در  1393ساال  مصاار  اساتاني    8-23و نمودار  1383-93دوره  درگاز  مصار  استاني نفت 8-25جدول 

ساال  مصار  در   هاي مختلد گاز در بخش مصار  استاني نفت 8-26جدول همچنين  و 1392مقايسه با سال 

 د.دهن را نشان مي 1393

 نقل، ي مختلد مصر  از قبيل حمل وها بخش ه اينكه كاربرد اين فرآورده در طيد وسيعي ازنظر ب

ها را با  جازيه و جحليل ،جاثير عوامل گوناگون ،پذيرد خانگي و جااري صورت مي ،صنايع، كشاورزي، نيروگاه



 

 

  311 مصرف انرژي

نسبت به  شيكاهرشد  ها با در اغلب استان 1393سال در  گازكلي مصر  نفتطور بهنمايد. مي روبرو دشواري

(، 24/20) سيستان و بلوچستاننظير  يي ها رشد مصر  در برخي استان درصد وليرو بوده  سال قبل روبه

( -76/4) گاز مقايسه با ميانگين رشد مصر  نفت در( 08/8( و چهار محال و بختياري )58/8) خراسان جنوبي

ورده را آغيرقانوني اين فر جه در نتياه احتمال خروسد كربسيار باال و غيرعادي به نظر مي نسبت به سال قبل

گاز در مناطق مرزي  نفت عرضهكردن   اين فرآورده از طريق اعمال رو  منطقي عرضهكنترل شديد  رغم علي

هاي اقتصادي/اجتماعي  رت آسان به ساير بخشكشور به ناوگان حمل و نقل سنگين و همچنين اعمال رو  جاا

  .دنماي در ذهن ايااد مي

 هادر ساير استان 1393سال در نسبت به ميانگين رشد متوسط ساليانه گاز افزايش رشد مصر  نفت

. بيشترين به علت جرابري زياد، مصار  نيروگاهي و صنايع بزرگ قابل جوجيه است اصفهان، ايالم و فارسنظير 

درصد متعلق  -41/0غيير با درصد متعلق به استان كردستان و كمترين ج -49/29گاز با  كاهش در مصر  نفت

اند، استان  آورده رشد كاهشي داشتههاي كشور در مصر  اين فر باشد. در حالي كه اكثر استان به استان ايالم مي

  درصد مواجه بوده است. 24/20سيستان و بلوچستان با رشد عايب 



 گاز  مصارف استاني نفتروند . 8-25جدول 
 درصد -در سال متر مكعبواحد: 

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 ناستا
سهم 
1393 

تغييرات سال 
 92به  93

 -87/1 88/2 1057770 1077890 1101835 1054183 796007 1015556 1147315 1205936 1233741 1295229 1221792 آذرباياان شرقي
 -91/10 37/3 1241000 1393002 1239003 1305096 1419593 1262615 1507972 1404265 1191512 1127088 1084221 آذرباياان غربي

 -10/15 48/1 543485 640147 493197 644246 706017 547207 546058 377110 341440 327695 317526 اردبيل
 58/4 92/8 3280255 3136538 3136772 3344870 2877577 3273226 3226322 2972515 2920405 2603678 2481027 اصفهان
 -79/2 79/1 657730 676601 659527 702726 683703   البرز
 41/0 52/0 191625 190845 176696 204567 217619 228919 247498 201149 164854 158019 ايالم
 -11/2 18/3 1171650 1196953 1145805 945440 1012397 740325 1116974 901671 874871 872928 862447 بوشهر
 -15/17 00/8 2943360 3552709 2962991 2424686 3642026 3559856 3790677 4092203 3862020 3919647 جهران

 08/8 67/0 246010 227627 221213 248224 272293 253887 251320 237422 221033 206051 190669 چهارمحال و بختياري

 خراسان رضوي

2216841 2168550 2407802 

1949945 2058170 2052441 1729153 1927720 2022108 2287783 2142185 82/5 36/6- 

 96/0 89/0 328135 325021 273403 307325 262859 294924 329771 خراسان شمالي 
 58/8 40/1 516840 475986 342476 320340 495242 408940 401748 خراسان جنوبي

 91/4 57/7 2785315 2655032 2577263 2578373 3123182 2715903 2307521 1932361 1948723 1775854 1599006 خوزستان
 -08/7 43/1 524505 564491 551813 516795 520644 445230 445113 435689 380144 353880 330249 زناان
 -94/15 62/1 597505 710831 772035 719727 600367 577779 582150 581786 549187 559190 542934 سمنان

 24/20 43/6 2366660 1968218 1935480 1897070 2221352 2028334 1759006 1665167 1672713 1386726 1277313 سيستان و بلوچستان
 60/3 70/7 2833860 2735312 2424837 2407691 1956298 2106958 2171881 2003630 1951210 1815502 1550794 فارس
 -06/14 19/3 1172380 1364162 1237521 1183732 1312848 1026835 929278 1087962 874697 856708 781200 قزوين
 -87/25 86/1 683645 922268 701788 682123 643885 608214 590607 564220 476711 436059 484031 قم

 -49/29 53/1 563560 799221 690123 643893 562375 625883 721099 750719 755241 486602 414879 كردستان
 04/6 16/6 2267380 2138219 2227898 2310367 1754224 1813529 1878669 1666211 1799022 1669900 1405029 كرمان
 -23/8 42/2 891695 971630 872903 795108 820759 674648 742267 666318 594134 562867 562084 كرمانشاه

 02/5 38/0 140525 133804 132754 146023 162275 144848 124272 116444 108267 88032 81073 كهكيلويه و بويراحمد
 -91/7 57/1 577430 627003 559899 467534 714097 529965 502094 494704 467313 450111 445331 گلستان
 -92/10 52/2 927465 1041175 850830 926829 869274 832221 778389 925748 782857 676020 588216 گيالن
 31/9 61/1 590570 540275 529259 551937 584170 592255 589166 569441 538459 538941 550193 لرستان
 -68/0 35/2 863590 869501 912695 931827 1462966 1091366 1102788 1074917 998529 1046797 1078392 مازندران
 -51/13 90/2 1066530 1233083 1139782 1296333 1221297 1324358 1201651 1053456 850778 779920 767796 مركزي
 -88/8 90/4 1801640 1977197 1686127 1659403 1653046 1240852 1462538 1295333 1536501 1296865 1039399 هرمزگان
 56/1 60/1 588745 579730 559620 592533 620243 631109 634744 597744 608721 592211 585234 همدان
 -82/24 30/3 1215450 1616790 1349492 1262339 1265137 1240089 1206065 1156987 1059968 978109 895715 يزد

 -76/4 00/100 36790905 38629045 35675423 35497710 34822095 34013379 34076068 32457395 31437331 28978387 27431057 كل كشور



 

 

  313 مصرف انرژي

  

 

1392 -93هاي  در سال گاز نفتمصرف استاني . 8-23نمودار   



 
 

 

314   1393سال ترازنامه هيدروكربوري كشور 

      1393سال ي مختلف در ها بخش گاز استاني در مصارف نفت .8-26جدول 

 در سال متر مكعبواحد:      

 جمع کشتي ادارات خانگي اصناف نيروگاه ارتش کشاورزي صنعتي حمل و نقل ها استان

 1057770 0 15011 252 3962 741 3134 121250 71504 841917 آذرباياان شرقي

 1241000 0 19196 1155 17194 468813 3491 215475 38405 477270 آذرباياان غربي

 543485 0 1178 59 1697 245569 296 67893 13493 213299 اردبيل

 3280255 0 8604 430 885 571592 8227 169609 147493 2373415 اصفهان

 657730 0 15684 17430 2773 278660 870 56889 41552 243871 البرز

 191625 0 1255 3579 1214 203 998 17141 29065 138170 ايالم

 1171650 158473 8811 652 2679 411829 11465 22548 243850 311342 بوشهر

 2943360 0 98187 23994 8216 974933 40408 96079 62908 1638636 جهران

 246010 0 4150 0 232 0 195 26606 8158 206669 چهارمحال و بختياري

 516840 14 24131 187 1875 121441 1308 37635 30289 299960 جنوبيخراسان 

 328135 0 788 33 395 124655 272 24549 11926 165518 خراسان شمالي

 2142185 0 5358 132 2670 450533 2254 243208 101962 1336068 رضويخراسان 

 2785315 280643 8615 0 6321 519502 8432 182156 341964 1437682 خوزستان

 524505 0 1832 886 0 152340 308 59926 44263 264950 زناان

 597505 783 2003 103 13 98864 2905 56225 33274 403335 سمنان

 2366660 137334 34799 2509 34503 1264086 10316 158811 73137 651166 سيستان و بلوچستان

 2833860 0 11350 362 2349 946211 9446 451379 130760 1282002 فارس

 1172380 0 4633 0 12572 507444 2357 76107 42087 527181 قزوين

 683645 233 7773 12 78 146614 1008 24456 13391 490081 قم

 563560 39 580 47 2358 183477 2739 115467 42658 216195 كردستان

 2267380 0 45340 2334 3528 561485 2171 183209 300114 1169202 كرمان

 891695 0 8238 162 3833 209720 19451 82033 29489 538768 كرمانشاه

 140525 0 2473 100 0 0 148 11403 4976 121425 كهكيلويه و بويراحمد

 577430 0 4551 627 1543 161689 1521 179223 12100 216176 گلستان

 927465 9464 3987 654 6478 485714 2328 61962 26023 330855 گيالن

 590570 0 5896 65 11013 0 2333 81810 37852 451601 لرستان

 863590 17129 8597 31666 7132 2 940 142218 52460 603445 مازندران

 1066530 0 17853 2583 946 273818 1046 97086 69246 603953 مركزي

 1801640 328346 70248 39 42053 49226 25501 64821 333036 888370 هرمزگان

 588745 0 5871 834 1660 6 2276 143872 23662 410564 همدان

 1215450 0 2304 3804 2647 200478 463 92215 141698 771840 يزد

 36790905 983066 454531 94905 185506 9458223 171229 3371222 2593781 19731548 کل کشور

 

 

 



 

 

  315 مصرف انرژي

 كوره نفت 

و خدمات  ،جااريهاي  بخشو  ها نيروگاهريي موردنياز صنايع بزرگ، ان جاميناين فرآورده در سطح كشور جهت 

 .گيردقرار ميعنوان سوخت كشتي مورد استفاده عمومي و مقاديري نيز به

كوره را در  مصار  و سهم نفتبه جرجيب  8-25و  8-24و نمودارهاي  8-29الي  8-27جداول   

ه ينيز به ارا 8-30همچنين جدول د. نده نشان مي 1393 سال و 1383-93زماني  دوره درهاي مختلد  بخش

از اجراي قانون هدفمندي  بعدو  قبلرشد آن متوسط ها و همچنين  و ساير بخش ها كوره نيروگاه مصر  نفت

 ها پرداخته است. يارانه

با سهم  حمل و نقل )كشتي(درصد و پ  از آن  5/60با سهم  ها نيروگاه ،شود كه مشاهده مي نانچ

متوسط اند.  بوده 1393سال اين فرآورده در  گانكنندجرين مصر از كل مصر ، همچنان عمده ددرص 62/21

نسبت  1393سال در روبرو بوده ليكن درصد  41/2حدود  افزايشبا 1383-93 دورهدر  كورهنفت رشد مصر 

 است.مواجه گشته  درصدي 61/5مصر  اين فرآورده با كاهش  1392به سال 

شود و  كوره بدون هيچگونه محدوديتي در بخش نيروگاهي مصر  مي كه نفت الزم به جوضيح است

مصر  آن فقط جابع شرايط جوي كشور در فصل سرد سال و نحوة گازرساني در طول سال به اين بخش 

بررسي و جازيه و  هاي مصر  مورد بخش در سايرباشد. براين اساس جغييرات مصر  اين فرآورده را بايد  مي

 داد. جحليل قرار 

 دهد. هاي مصر  نشان مي كوره را در بخش نيروگاهي و ساير بخش وضعيت مصر  نفت 8-30جدول 

 دورهكوره در بخش غيرنيروگاهي در  رشد مصر  ساليانه نفت ميانگين ،چنانكه از ارقام جدول مشهود است

ها با رشد  فرآورده ساير  عرضهبندي بنزين موجور و كنترل  مقارن با شروع اعمال سهميه 1382-85 زماني

درصد رسيده  94/1به  كاهشي نيز اين رشد 1385-93 دورهدرصد همراه بوده كه در  48/2كاهشي حدود 

جااري ويژه و در  از جمله ها ساير بخشمصر  اين فرآورده در  كاهشجوان به  . علت اين امر را مياست

د در صنايع نسبت داد. گرفت كه افزايش رشد ها و ركو هاي اخير به خصو  اجراي قانون هدفمندي يارانه  سال

اغلب مربوط به مصر  اين   بوده كهدرصد  61/5در حدود  1383-93زماني  دورهمصر  اين فرآورده در 

از  ضمناً .باشدمياي جوليد گاز( ه در اثر عدم جوسعة طرح) ي به علت كمبود شديد گازهفرآورده در بخش نيروگا

نسبت به سال قبل مربوط  1393كوره در سال  ود كه رشد كاهشي مصر  نفتش نتياه مي 8-30ارقام جدول 

 نيروگاهي نسبت به سال قبل بوده است.درصدي بخش  04/29 كاهشيبه رشد 

كوره  دهد. ميانگين جوليد نفت نشان مي 1393سال را در  كوره نفتموازنة جوليد و مصر   8-26نمودار 

سازي  سعه و افزايش ظرفيت و بهينههاي جو برداري كامل از طرح بهره با 1393هاي كشور در سال  در پااليشگاه

درصد  3/12ميليون ليتر در روز  68هاي نفت امام خميني )ره( شازند، جندگويان جهران و جبريز با  پااليشگاه



 
 

 

316   1393سال ترازنامه هيدروكربوري كشور 

ميليون ليتر در روز به  93/47مقدار كاهش يافته و مصر  آن به ميليون ليتر(  54/77نسبت به سال قبل )

 .داشته استغير نيروگاهي در اين سال نسبت به سال قبل  نيروگاهي و هاي مصر  در بخششديد علت كاهش 

ميزان جوليد مازاد بر نيازهاي مصرفي داخلي بوده و در نتياه بر طبق دهد،  لذا همانطور كه نمودار نشان مي

ميليون ليتر  47/16به طور ميانگين  براين اساس صادرات اين فرآورده را در پي داشته است. ،معمول همه ساله

 عرضه شده است. براي صادراتدرصد نسبت به سال قبل  33 منفيبا رشد  1393كوره در سال  در روز نفت

ي قبل به صورت زير ها سالدر مقايسه با  1393سال ي مختلد در ها بخش مصار  اين فرآورده در

 بوده است:

در ايان   1393ساال  باشند. مصر   مي ها نيروگاهكشور  كوره نفتعمده  ةكنند: مصر بخش نيروگاهي 

 7/68سال قبال كاه   سهم درصد از كل مصار  داخلي كشور در مقايسه با  5/60حدود سهم بخش با 

در ايان   كاوره  نفتمصر   ةمتوسط ساليانرشد كلي ميزان  طور بهدهد.  نشان مي 7شي كاه درصد بوده

در ، اسات درصد باوده   07/15در حدود ، 1382-85وره ددر با نوساناجي مربوط به شرايط جوي  بخش

هااي سايكل    به علت استفاده بيشتر از نيروگااه متوسط رشد ساليانه  1385-93زماني  دورهكه در  حالي

-85ها ) كمتر از دوره زماني قبل از اجراي هدفمندي يارانه گاز در جوليد بر( جركيبي و سوخت مايع نفت

 .درصد رسيده است 82/2به  (1385-93) نهايت بوده و دردرصد(  07/15( )1382

 

درصاد   72/1حدود بخش جااري، خدمات و عمومي  1393سال  در خدمات و عمومي: ،تجاريبخش  

 (درصاد  86/2حادود  كه نسبت باه ساال گذشاته )    كوره را به خود اختصا  دادهاز مصر  كل نفت

دهد. نشان مي كاهشدرصد  24/1حدود  ،ها نيروگاهسوخت  جامينسهم اين فرآورده در  افزايشعلت  به

 55/13حادود  رشاد كاهشاي    بابا نوساناجي  ،1383-93دوره  دركوره در اين بخش  ميزان مصر  نفت

-مي مذكور زماني  دورهدر  را در اين بخشرشد كاهشي مصر  اين فرآورده  است. بودهرو  روبهدرصد 

دي در شيهاي جاديدپذير خور فاده از انرييتبه خصو  اسو  گاز با آن جايگزيني هببه طور عمده جوان 

در مقايساه باا    نيز به همان داليل مصر  اين فرآورده 1393 در سال وهاي روستايي نسبت داد  حمام

 .دهد نشان مي كاهشدرصد  20/43سال قبل 
 

 

در دوره هاي داخلاي   به عنوان سوخت كشتي نقل كوره در بخش حمل و كاربرد نفتحمل و نقل: بخش  

چنان كه نشان و  بودهرو  روبهدرصد  4/20حدود  افزايشي رشد باهمراه با نوسانات شديدي  93-1383

نيز نسبت باه   1393در سال  جبعيت نكرده است.  گاه از روند منطقي هيچهاي اين دوره  در سالدهد  مي



 

 

  317 مصرف انرژي

 لاي خمصار  دا به خاطر لحاظ  درصد افزايش يافته كه30سال قبل مصر  اين فرآورده در اين بخش 

 شايان ذكر است كه باشد. ميبه ويژه در شهرهاي خوزستان و هرمزگان  ي داخليها كوره در كشتي نفت

باوده و شاامل    داخلاي  رسااني  ساوخت هاي  مربوط به فعاليت ،رقم مصر  اين بخش مندرج در جدول

  باشد. فارس نمي هاي خارجي و عبوري در خليج بانكرينگ به كشتي
 

ه . با .عمدجاً در كارخاناات بزرگ مانند صنايع قند، سيمان، نساجي و . كورهسوخت نفت بخش صنعت: 

كوره كشاور باوده كاه ساهمي      عمده نفت ةكنندمصر  ،ها نيروگاهبعد از  . بخش صنعترسدمصر  مي

. داده اسات باه خاود اختصاا      1393در ساال  از كل مصر  داخل كشور را  يدرصد 07/16حدود 

به طور كلي به علت جوسعة گازرساني به صنايع  1383-93دوره  دردر اين بخش مصر  اين فرآورده 

رو باوده   روبه يدرصد 33/7كاهشي  متوسط با رشدهاي اخير  در سالو به خصو  ركود در اين بخش 

 .داده استنشان  كاهشدرصد  7/13 نسبت به سال قبلدر بخش صنايع  1393و در سال 
 

 

اي براي اين فرآورده نبوده ليكن  كنندة عمده به طور كلي بخش كشاورزي مصر  :بخش کشاورزي 

براي استفاده  ،شود مي جامينبا گاز كارخاناات كشت و صنعت در نقاط مختلد كشور كه سوخت آنها 

اند. لذا مصر  اين فرآورده در  به عنوان سوخت جايگزين در شرايط اضطراري جاهيز شده كوره نفتاز 

مصار   جامينرايط آب و هوايي كشور در فصل سرد و نحوة هاي گذشته و اخير با ش سال دراين بخش 

. در اين رابطه رشد متوسط مصر  ساليانة داخلي گاز و در نتياه جبران كمبود گاز بستگي داشته است

مطلوب  جامينبه علت نيز  1393در سال  و بوده درصد -57/0حدود  1383-93 دورهاين بخش در 

    شده است.مصر  اين بخش رقم ناچيزي گزار ،گاز



 كوره          مصرف نفتروند . 8-27جدول 

  در سال متر مكعبواحد:   

  
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 10589490 14919229 14838621 11421313  8884300 8459066 7551142 7581191 6420411 5783197 جحويلي به نيروگاه

 51 0 0 0  9778 4049 0 0 0 0 خانگي

 296102 529546 544313 514425  1224238 1553694 1689813 1729504 1539677 1290100 عمومي و جااري، خدماجي

 3788032 299061 23395 486431  178677 899431 962687 490687 842053 692941 حمل و نقل )كشتي داخلي(

 2810879 2781192 3515554 3233751  6094396 7259408 6263871 5853445 6035926 6016984 صنعتي

 3874 561 1050 1485  130 21546 0 0 4524 4103 كشاورزي

 17488428 18529590 18922932 15657405 14695995 16391519 18197194 16467513 15654827 14842591 13787325 جمع

 باشد. اعداد مياختال  در جمع در گردكردن 
 لحاظ نشده است. 93هاي ماقبل  حمل و نقل اضافه شده است. اين كار براي سال سوخت كشتي در بخش 1393در سال * 
 

 كوره مصرف نفتروند . 8-28جدول 
  خام در سال واحد: ميليون بشكه معادل نفت

  
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 76/74 33/105 76/104 63/80  72/62 72/59 31/53 52/53 51/45 85/40 يروگاهجحويلي به ن

 0 0 0 0  07/0 03/0 0 0 0 0 خانگي

 09/2 74/3 84/3 63/3  64/8 97/10 93/11 21/12 52/12 82/9 جااري، خدماجي و عمومي

 *74/26 11/2 17/0 43/3  26/1 35/6 8/6 46/3 94/5 89/4 حمل و نقل )كشتي(

 84/19 64/19 82/24 83/22  03/43 25/51 22/44 33/41 61/42 5/42 صنعتي

 03/0 004/0 01/0 01/0  0009/0 15/0 0 0 0 03/0 كشاورزي

 47/123 82/130 60/133 54/110 75/103 72/115 47/128 26/116 52/110 61/106 08/98 جمع

 باشد. ياختال  در جمع در گردكردن اعداد م
لحاظ نشده است. 93هاي ماقبل  حمل و نقل اضافه شده است. اين كار براي سال سوخت كشتي در بخش 1393در سال * 



 

 

  319 مصرف انرژي

 هاي مختلف  كوره در بخش . روند سهم مصرف نفت8-29جدول 

 واحد: درصد    

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 54/60 52/80 42/78 9/72  2/54 5/46 9/45 4/48 4/43 9/41 جحويلي به نيروگاه

 0 0 0 0  1/0 0223/0 0 0 0 0 خانگي

 72/1 86/2 88/2 3/3  5/7 5/8 3/10 11 9/11 1/10 جااري، خدماجي و عمومي

 62/21 61/1 12/0 1/3  1/1 9/4 8/5 1/3 4 3/4 حمل و نقل )كشتي(

 07/16 01/15 58/18 7/20  2/37 9/39 38 4/37 6/40 6/43 صنعتي

 02/0 003/0 01/0 0095/0  0008/0 1/0 0 0 0 0 كشاورزي

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

رشد ساليانه پيش و پس از اجراي متوسط ها و  در بخش نيروگاه و ساير بخش كوره نفتمصرف  .30-8

 ها قانون هدفمندي يارانه

 سال

مصرف ميليون 

بدون -ليتر در روز

 نيروگاه

رشد مصرف بدون 

نيروگاه نسبت به 

 سال قبل

رشد متوسط 

الي  1385 ساليانه

1393 

مصرف نيروگاه 

 ميليون ليتر در روز

رشد مصرف 

نسبت به  نيروگاه

 سال قبل

رشد متوسط 

 الي 1385 ساليانه

1393 

1384 074/23 - - 59/17 - - 

1385 12/22 138/4- - 77/20 08/18 - 

1386 42/24 43/10 43/10 68/20 39/0- 39/0- 

1387 607/26 91/8 67/9 11/23 71/11 48/5 

1388 56/20 69/22- 39/2- 34/24 31/5 42/5 

1389 21/18 44/11- 74/4- 04/22 41/9- 50/1 

1390 60/11 28/36- 10/12- 29/31 91/41 54/8 

1391 15/11 84/3- 77/10- 54/40 56/29 79/11 

1392 89/9 36/11- 86/10- 87/40 82/0 15/10 

1393 91/18 22/91 94/1- 01/29 02/29- 27/4 
رشد متوسط نيروگاه 

85-1382 
07/15 

رشد متوسط بدون 

 1382-85نيروگاه 
48/2- 
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هاي مختلف در بخش 1383-93 هاي سال در كوره نفتمصرف . روند 8-24نمودار   

1393سال هاي مختلف در  كوره در بخش مصرف نفت. سهم 8-25نمودار   
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 كورهتنوسانات فصلي مصرف نف

 دهد.نشان مي 1393و  1392هاي  هاي سال ماه دركوره را نوسانات مصر  نفت 8-27نمودار 

اول به شرايط آب و  ةدر مرحل هاي نيروگاهي و صنايع، بخش يه مصرفكورسهم عمدة نوسانات نفت  طور كلي، به

اي  و يا جعميرات اساسي دوره هاي مذكور در شرايط اضطراري گاز بخش جامينعدم  به آناز بعد هوايي كشور و 

عمده در فصل سرد سال جهت  طور بهاين فرآورده  ،طور كه قبالً اشاره شد همان هاي گاز بستگي دارد. پااليشگاه

در  دهاد،  چنانكه نمودار نشاان ماي  گيرد. و صنايع مورد استفاده قرار مي ها نيروگاهجبران كمبود سوخت گاز در 

اي مواجاه   هاي گاز با شرايط جعميرات اساساي دوره  كه پااليشگاهفصل بهار ر مصر  اين فرآورده د 1393سال 

 رو روبهبيشتر از سال گذشته  افزايشيروند ، با و جبران كمبود گاز به علت افزايش جدرياي مصر  بر(، اند بوده

عمل ههاي بريزي امهبرطبق برنمعموالً با اوج مصر  بر( نيز همراه است و كه اوايل پاييز  جاجابستان  و در بوده

 باه  ،وندش ميپر  براي فصل سرد با اين فرآورده جهت جبران كمبود گازنيز و صنايع  ها نيروگاهآمده كل مخازن 

باا  سپ  مادداً  دهد، نشان ميدر اوائل فصل پائيز با فروكش كردن مصر  بر( كاهش و  افزايش يافتهجدريج 

در به اوج مصر  خود رسيده و  كردهند صعودي را دنبال مصر  رو ،جهت جبران كمبود گاز شروع فصل سرد

  گذارده است.مصر  رو به كاهش  ،ماه پاياني سال دو نهايت در
 

1393سال در  كوره نفت. توليد و مصرف 8-26نمودار   
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كوره جايگزين كمبود سوخت نفت جامينبا جوجه به اولويت  كوره نفتمصر   جغييراتطور كه اشاره شد  همان

علل نوسانات فصلي مصر  و در نتياه كاهش صادرات بيشترين  ،در فصل سردها و صنايع  گاز براي نيروگاه

كوره  چنانكه در اين نمودار مشخص است، مصر  نفت 1393سال . شايان ذكر است كه در استاين فرآورده 

اواخر جابستان و فصل در  بيشتري ةكورسوخت نفت بنابراين هاي شهريور و آذر با افزايش روبرو بوده، ماهدر 

ضمن آنكه مصر  اين فرآورده روند  1393در ساير فصول سال  .استفاده شده است نسبت به سال قبل پاييز

 ،بدين جرجيب با محاسبات اناام شدهمعمول را طي كرده ليكن نسبت به سال قبل روند كاهشي داشته است. 

 1392-93هاي در سالگازسوز و صنايع  ها نيروگاهكمبود سوخت  جاميندر راستاي  كوره نفتمصر  سوخت 

 نشان داده شده است. 8-31در جدول  نتايج آن رآورده گرديده كهب

 

 

 

 

 

 

1393و  1392 هاي سال هاي كوره در ماه. نوسانات مصرف نفت8-27نمودار   

1389و   
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 و صنايع ها نيروگاهدر  گاز طبيعي كمبود كوره جايگزين. نفت8-31جدول 

 در روز( متر مكعبكمبود ساليانه گاز )ميليون  -كوره )ميليون ليتر در روز(واحد: نفت

 کمبود ساليانه گاز معادل کوره سالنفت ماهه پاياني سال 4کوره تنف ماهه اول سال 8کوره نفت کنندهبخش مصرف سال

1392 

 22/46 33/40 7/45 73/37 نيروگاه

 7/8 6/7 68/2  صنايع

 92/54 93/47 38/48 73/37 جمع

1393 

 89/32 7/28 075/28 025/29 نيروگاه

 82/8 7/7 72/2  صنايع

 72/41 4/36 80/30 025/29 جمع

 هاي نفتي ايران ت جفصيلي صنعت بر( و شركت ملي پااليش و پخش فرآوردهاطالعا: ماخذ

 

 4اول سال و  ةماه 8گاز در  هتصل به شبكمهاي فو( مشهود است همچنان نيروگاهاز جدول  كه چنان

عنوان سوخت جايگزين  به كورههمانند سال قبل از نفت 1393 ماهة آخر سال 4و صنايع در  سالپاياني  هماه

به علت ميليون ليتر در روز(  025/29طور متوسط  بهاول سال ) ماهه 8اند كه از نظر مقدار در ه كردهاستفاد

ميليون ليتر  73/37طور متوسط  بهاز سال قبل ) بيشترهاي گازي  اي پااليشگاه كمبود گاز در اثر جعميرات دوره

اثرگذار  و سيكل جركيبي هاي گازي روگاهكه بيشتر در ني كمبود گاز رغم عليپايان سال  هماه 4در  و در روز(

 80/30طور متوسط  به)مقدار مصر  ، شده است جامينگاز  و كمبود به وسيله سوخت جايگزين نفت بوده است

متوسط  كه در نتياه ،ميليون ليتر در روز( بوده 38/48طور متوسط  به) 1392از سال  كمترميليون ليتر در روز( 

 1392در سال  كوره ميليون ليتر در روز نفت 20/41در مقابل  4/36حدود ه در اين رابط 1393سال مصر  

در سال  را ها و صنايع براي نيروگاه كمبود گازكوره معادل  مصر  نفت وضعيت،. اين است شدهاندكي بيشتر 

ميليون متر مكعب در  92/54در مقايسه با كه  دهد نشان ميميليون مترمكعب در روز  72/41معادل  1393

 يافته است.اي قابل مالحظهش كاهنيز  1392وز در سال ر

 كوره مصارف استاني نفت

مصار  اساتاني در   8-28و نمودار  1383-93 هاي سال درهاي كشور را  كوره استان مصار  نفت 8-32جدول 

هااي   مصار  استاني ايان فارآورده را در بخاش    8-33و همچنين جدول  1392در مقايسه با سال  1393سال 

 دهند. لد مصر  نشان ميمخت

و صنايع بزرگ كشور  ها نيروگاهبه عنوان سوخت طور عمده  به فرآوردهاين همانطور كه قبالً اشاره شد 

هاي دريايي  به عنوان سوخت ناوگاناز آن كشور  جنوبيشمالي و شود و در مناطقي از سواحل كار گرفته ميهب

 ميزان نسبت به سال قبل به 1393كوره در سال  صر  نفتدهد، م چنانكه جدول نشان مي گردد.استفاده مي
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به عنوان سوخت  كوره مصر  نفت 1393در سال  در بخش نيروگاهي يافته است. كاهشدرصد  72/27

 1393در سال اين فرآورده مصر   .ش يافته استكاهنسبت به سال قبل  درصد 29ها  جايگزين گاز در نيروگاه

، قماردبيل، هاي  به جز استانصنايع بزرگ هستند  ها و داراي نيروگاهيي كه ها استاندر  8-32مندرج در جدول 

مشكالت عدم نياز به اين فرآورده كه احتماالً به علت لرستان  و مركزي  گلستان، هرمزگان،ان، سمن، البرزجهران، 

ر نتياه با كاهش ها مطلوب بوده و د گازرساني به آن محيطي، در نتياه مشكالت زيسترساني و يا  كوره نفت

اند. الزم  هاي ساحلي با رشد كمي مواجه بوده به جز استانها  اند، ساير استان كوره روبرو بوده مصر  شديد نفت

هاي اين  كشتي در داخليمصار  هاي، خوزستان، مازندران و هرمزگان به دليل  به جوضيح است كه استان

 نقل مقادير قابل جوجهي داشته است.ها، ميزان مصر  اين فرآورده در بخش حمل و  استان
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     1383-1393هاي  در سالكوره  مصارف استاني نفتروند . 8-32جدول

         درصد -در سال  متر مكعب :واحد  

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 ها استان
سهم 

1393 

درصد 

تغييرات سال 

 92به  93

92/13 1864055 1870914 1842576 1585622 1414224 1489503 1283845 1156261 1248809 1282761 1018619 شرقي باياانآذر  37/0-  

89/1 252580 301094 327226 373165 388649 349658 378293 366814 391081 357472 364831 غربي آذرباياان  11/16-  

08/0 10950 20613 33387 25694 28594 32796 35180 45428 60772 58999 66281 اردبيل  88/46-  

16/2 289080 2991205 3414398 2881366 2110123 2865359 3332555 2582829 2340212 1962239 2063882 اصفهان  34/90-  

17/4 558085 707781 729823 764992  البرز  15/21-  

32/0 42705 45684 66936 58386 98508 88768 83665 76993 68253 63401 68663 ايالم  52/6-  

28/0 37960 83090 78972 91115 289902 436495 530145 404657 359063 361283 336301 بوشهر  31/54-  

59/1 212430 351168 582987 277010 303079 953944 1075287 1349094 1318096 1363382 1033643 جهران  51/39-  

08/0 10585 23459 24325 11077 22248 21410 33733 47004 29281 47241 47708 وبختياري چهارمحال  88/54-  

 رضوي خراسان

874881 954385 876045 

671497 704029 663560 579902 632192 971864 948442 900820 73/6  02/5-  

27/0 35770 25946 6796 14356 52507 87220 74786 شمالي خراسان  87/37  

45/0 60590 58868 90015 179279 197532 207608 181495 جنوبي سانخرا  92/2  

72/7 1034045 1468705 1034600 1002856 536092 469167 1014489 709357 593366 854395 704082 خوزستان  59/29-  

30/0 40515 32603 65425 93033 129395 109833 101879 85191 80189 81387 82958 زناان  27/24  

50/0 67525 83604 93769 90918 145818 180681 218945 247164 232013 296058 338966 سمنان  23/19-  

70/5 763215 572325 765651 658348 739477 694249 801098 751777 718913 668439 587435 وبلوچستان سيستان  35/33  

36/1 181770 196159 238370 233764 378369 404828 487656 557784 533289 405031 387467 فارس  34/7-  

00/10 1339550 1302826 1317647 1135848 1073093 1468461 1213820 1366272 1062749 977274 1037911 قزوين  82/2  

65/0 86870 108179 159508 145671 194920 209585 215301 193762 204659 199645 191587 قم  70/19-  

25/0 33580 37988 31801 21107 36672 34036 44457 42623 31323 33936 37207 كردستان  60/11-  

21/2 295650 208461 279923 327273 463924 492830 460700 398747 450161 425221 523835 كرمان  83/41  

87/6 919800 681685 941263 739106 703241 813562 534919 512818 458077 521552 613922 كرمانشاه  93/34  

05/0 6205 7630 5806 4153 5448 8927 8921 8690 24034 20881 17455 بويراحمد و كهكيلويه  68/18-  

07/0 9125 28714 38842 42623 78410 77058 102269 85166 78275 73127 89519 گلستان  22/68-  

16/0 21535 23122 17523 7780 9481 12714 14452 12046 15105 15996 19627 گيالن  86/6-  

28/0 36865 56931 104217 83289 121270 101591 136242 113183 119166 133016 187347 لرستان  25/35-  

07/15 2017720 1788411 2032430 1010217 1029015 1088809 801124 898908 756472 638201 441963 مازندران  82/12  

45/1 194180 404370 1296771 1238188 931198 1046614 1150331 1013586 1199853 767797 827167 مركزي  98/51-  

51/9 1274215 3263610 1274062 861339 726961 630729 818904 1507713 1601193 1417682 898478 هرمزگان  96/60-  

44/4 594220 592815 718475 752031 643162 797402 425720 513306 358422 391765 503589 همدان  24/0  

50/1 201480 243190 326727 447603 556193 598911 994976 492562 445956 470025 422001 يزد  15/17-  

00/100 13393310 18529590 18922932 15657405 14695995 16391519 18197194 16467513 15654827 14842591 13787325 كل كشور  72/27-  
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1388 -89هاي  در سالكوره  نفتمصرف استاني . 8-28نمودار   

1392-93هاي  كوره در سال مصرف استاني نفت. 8-28نمودار   

1389و   
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 1393سال ي مختلف در ها بخش ركوره استاني د . مصارف نفت8-33جدول 

 در سال متر مكعبواحد:    

 ادارات اصناف نيروگاه ارتش کشاورزي صنعتي ها استان
 حمل و نقل 

 داخلي )کشتي(
 جمع

 1927798 0 0 0 1807306 0 0 120492 آذرباياان شرقي

 252252 0 52 260 0 0 286 251654 آذرباياان غربي

 10967 0 0 26 0 0 0 10941 اردبيل

 288793 0 17 39011 60121 34 0 189610 اصفهان

 558041 0 26 16978 506629 0 0 34408 البرز

 42732 0  0 0 0 0 42732 ايالم

 38130 52 72 0 0 0 0 38006 بوشهر

 211567 0 0 32503 0 4337 18 174709 جهران

 10447 0 18 54 0 0 0 10375 چهارمحال و بختياري

 914951 0 2763 12194 831145 0 0 68849 خراسان رضوي

 35734 0  79  0 0 35655 خراسان شمالي

 60668 0 25 10076  0 0 50567 خراسان جنوبي

 1660438 612250 150  838781 0 75 209182 خوزستان

 39578 0   0 0 0 39578 زناان

 67927 0 100 110 0 0 0 67717 سمنان

 778057 0 5916 0 459793 294 0 312054 سيستان و بلوچستان

 181766 0 75 0 0 0 0 181691 فارس

 1385543 0 140 1652 1262173 0 0 121578 قزوين

 87012 0 1064 69705 0 0 0 16243 قم

 33409 0  0 0 0 0 33409 كردستان

 295628 50 2809 52222 106587 0 0 133960 كرمان

 948345 0 1284 3042 840413 0 0 103606 كرمانشاه

 5970 0 0 0 0 0 0 5970 كهكيلويه و بويراحمد

 8962 0 0 0 0 0 0 8962 گلستان

 21519 0 0 0 0 0 0 21519 گيالن

 36908 0 0 25 0 0 0 36883 لرستان

 2080490 225 0 1217 1965609 0 0 113439 مازندران

 194603 0 493 11573 79785 0 0 102752 مركزي

 4521221 3169644 0 0 1307098 0 0 44479 هرمزگان

 583395 312 90 52 524050 0 437 58454 همدان

 201634  0 30229 0 0 0 171405 يزد

 17488428 3782533 15094 281008 10589490 4665 3874 2810879 کل کشور

 در اين جدول سوخت كشتي در بخش حمل و نقل اضافه شده است.*      
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 هاي هوايي سوخت

باشند كه به جرجيب براي سوخت هواپيماهاي جت  هاي جت سبك و سنگين مي وايي شامل سوختهاي ه سوخت
( كه به بنزين اكتان LL100گيرند و همچنين بنزين هواپيما )بنزين  جنگنده و جت مسافري مورد استفاده قرار مي

 رد دارد.جهت مصار  در هليكوپترهاا و هواپيماهااي كوچاك سامپا  كاارب       ،با سرب كم معرو  است 100
و سوخت  گردند مي جامينهاي داخلي  هاي جت سنگين و سبك به طور كامل از طريق جوليدات پااليشگاه سوخت

به علت  و شد دور با جوجه به مصر  زياد آن در دنيا در پااليشگاه آبادان جوليد مي ةبنزين هواپيما كه در گذشت
 متوقد ، جوليد اين فرآوردهمذكور آن در پااليشگاهو همچنين از رده خارج شدن جأسيسات جوليد جنگ جحميلي 

ايزومريزاسايون و الكيالسايون در ايان      برداري از واحدهاي اسيدساازي،  مادداً با بهره 1391در سال  ،شده بود
 هااي  ساال بدين جرجيب نيازهاي داخل باراي ايان فارآورده كاه      المللي جوليد گرديد. پااليشگاه با مشخصات بين

كشاورهاي خودكفاا در     وسيله كشور در زمرة و بدين شدشد، از داخل فراهم  مي جامينواردات  متمادي از طريق
 جوليد سوخت جت و هواپيما و بالگرد قرار گرفت.

 1383-93 دورههاي هوايي را در  روند جاريخي مصر  سوخت 8-29و نمودار  8-36الي  8-34 ولاجد
 د. نده نشان مي

 -95/5متوسط رشد با  1383-93 دوره در  سوخت جت سبك مصر ،چنانكه از جدول مشهود است
سهم نسبت به هاي هوايي  درصد از كل سوخت 32/4با سهم  1393سال روند كاهشي داشته و در  يدرصد

 زماني دورهش يافته است. مصر  سوخت جت سنگين در افزايدرصد  8/23( درصد 79/3) سال قبل نيز
 7/5با افزايش متوسط رشد ساليانة هاي هوايي  رصد از كل سوختد 64/95جا  87با سهم بيش از  93-1383

رو  هاي خارجي روبه گيري پروازهاي شركت درصد به علت افزايش سفرهاي هوايي و همچنين افزايش سوخت
پرواز داخلي و  705هزار و  381مسافر با  156هزار و  70ميليون و  47 ،1393در دوازده ماهه سال  است. بوده

 9درصد و جعداد اعزام و پذير  مسافر نيز  5جا شدند كه آمار پروازها  فرودگاه كشور جابه 53خارجي از 
ميليون ليتر بنزين جوليد شده در داخل  3جا  2به طور متوسط روزانه . رشد داشت 92درصد در مقايسه با سال 

 هاي آزاد عرضه مي شود.يمتالمللي و خارجي با ق هاي بين كشور از طريق مراكز سوخت گيري هوايي به ايرالين
شركت هوايي داخلي و خارجي، بنزين مورد نياز خود را از مراكز سوختگيري هواپيمايي  100هم اكنون بيش از 
 ايران جامين مي كنند.
رشد داراي  1383-93 دوره درهاي هوايي داراست،  سهم كمي در ماموعة سوختكه بنزين هواپيما 

را جاربه كرده  برابري 5/2رشد مصر  نيز نسبت به سال قبل  1393ال سدر و  بوده يدرصد 94/7كاهشي 
 دورهدر  ،به علت افزايش مصر  سوخت جت سنگينهاي هوايي در ماموع  به طوركلي مصر  سوخت است.
نيز نسبت به سال قبل  1393سال در  ،رو بوده روبه يدرصد 6/5 متوسط با رشد افزايشي ،1383-93 هسال 10

    را نشان داده است. صديدر 47/8 افزايش



         هاي هوايي مصرف سوختروند . 8-34جدول 
 ارقام: مترمكعب در سال

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 68043 5/54955 5/68142 6/72887  94024 5/105156 93221 98842 5/106470 125706 سوخت جت سبك

 1505484 9/1396578 5/1339542 5/1345994  5/1383678 5/1179716 5/1178329 5/1154677 5/966848 859356 نسوخت جت سنگي

 622 5/244 3/440 2/923  5/985 5/985 1095 1825 1533 5/1423 سوخت هواپيما

 1574149 9/1451778 3/1408125 3/1419805 1520703 1478688 5/1285858 5/1272645 5/1255344 1074852 5/986485 جمع

          هاي هوايي مصرف سوختروند . 8-35جدول 
 خام در سال ارقام: ميليون بشكه معادل نفت

  
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 38/0 31/0 38/0 41/0  53/0 59/0 53/0 56/0 6/0 71/0 سوخت جت سبك

 9 35/8 01/8 05/8  27/8 05/7 05/7 9/6 78/5 14/5 سوخت جت سنگين

 003/0 001/0 002/0 005/0  005/0 005/0 006/0 010/0 008/0 008/0 سوخت هواپيما

 39/9 66/8 40/8 46/8 06/9 8/8 65/7 57/7 46/7 38/6 85/5 جمع

  هواييهاي  سهم مصرف سوختروند . 8-36جدول 

 واحد: درصد

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 32/4 79/3 839/4 13/5  36/6 18/8 32/7 87/7 91/9 74/12 سوخت جت سبك

 54/95 2/96 129/95 80/94  57/93 75/91 59/92 98/91 95/89 11/87 سوخت جت سنگين

 04/0 02/0 031/0 07/0  07/0 08/0 09/0 15/0 14/0 14/0 سوخت هواپيما

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي
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 زا هاي غيرانرژي فرآورده

باشاد و   شود كه موارد مصر  آنها براي جوليد اناريي نماي   هايي اطال( مي زا به فرآورده هاي غيرانريي فرآورده

و ...(، خوراك سااير صانايع    فرميت، هيدروين، اجان، پنتان پتروشيمي )نفتا، پالت معموالً به عنوان خوراك صنايع

باجوم و ...( و ساخت مواد مصرفي و استفاده در فرآيندهاي صنعتي، ساختماني و جثبيات   )روغن خام، قيرها، وكيوم

 گيرند. ها، مالچ و ...( مورد استفاده قرار مي هاي روان )انواع حالل شن

دهد. الزم  نشان مي 1383-93زا را در دوره  هاي غيرانريي فرآورده فرو روند  8-38و  8-37ول اجد

زا كه به عنوان خوراك صنايع پتروشيمي مورد استفاده  هاي غيرانريي فرآورده فرو به جوضيح است كه روند 

حث و بررسي بمحاسبه و مورد  (كشورجرازنامة هيدروكربوري )كتاب اين گيرند در بخش پتروشيمي  قرار مي

 است.  قرار گرفته

ها به علت نوسانات در  اغلب اين فرآوردهفرو   ،مشهود است 8-38و  8-37ول اچنانچه از ارقام جد

رشد جعيين ارقام فرو  و بنابراين  ،رو بوده با جغييرات نسبتاً زيادي روبه 1383-93در دوره  ذيربطجوليد صنايع 

ولي آنچه مشخص است، فرو  اين   ،باشد رات مصر  واقعي آنها نمينمايانگر جغييها  در مورد اين فرآورده

جوان  ميدهد كه احتماالً  اي نشان مي قابل مالحظه نسبتاً شافزاينسبت به سال قبل 1393در سال ها  فرآورده

هاي هوايي  . روند مصرف سوخت8-29نمودار   
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ها را در فرآيند جوليد محصوالت به كار  كه معموالً اين فرآورده تصنعبخش  بازگشت رونق بهعلت آن را به 

ش پايين خهاي مذكور در زنايره عرضه انريي كشور در ب الزم به جوضيح است كه فرآورده برند نسبت داد. يم

 اي در ايااد ارز  افزوده دارند.  دستي نقش قابل مالحظه



 

 زا هاي غيرانرژي فرآورده فروش. روند 8-37جدول 

 واحد: مترمكعب در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 125511 7/45131 4/635352 70/736694  4163336 5/3383513 3982588 3856006 3078702 5/274516 وكيوم باجوم

 94 6/383 **66/34165 )**(90/41686 )**( )**(5/255244 5/236045 5/349122 318572 5/400660 5/2548393 انواع قير

 0 0 6/151 20/99  5/35733 33726 5/48654 42413 5/26642 5/37412 هاي نفتي حالل

 1848 4/2152 4/6330 40/3335  5/26535 5/36536 49713 5/41865 5/37412 5/34930 هاي بنزيني حالل

 0 28901 1/43394 0  5/1309072 - - - - - روغن خام)*(

 0 2/9 6/27405 80/16628  82198 - - - - - آيزوريسايكل و آيزوفيد)*(

 94 4/374 6/903 30/18264  73 - - - - - مالچ)*(

 0 0 8/5577 90/6456  5/6022 - - - - - وكيوم سالپ )*(

 125511 - - - - - - - - - پروپيلن***

 98069 1/72227 7/57612 20/52351  107164 5/95593 94754 5/68291 5/105302 75628 گوگرد )جن در سال(

 127547 7/76568 16/719394 20/781816 10/1845772 5789922 5/3689821 4430078 5/4258856 5/3543237 2895253 جمع بدون گوگرد

 در دسترس نبود 1380-87زماني  دورهدر  آمار و اطالعات فرو  )*(  

 و ايزوريسايكل و ايزوفيد در جمع انواع قير ملحوظ شده است. )**( مقادير وكيوم سالپ . مالچ 

 .رود پروپيلن يكي از محصوالت كليدي پتروشيميايي است كه به عنوان خوراك براي جوليد پليمرهاي مختلد و محصوالت مياني به كار مي )***(

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي
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 1383-93هاي  در سال زا نرژيهاي غيرا فرآورده فروش. 8-38جدول 

 در سال خام نفتواحد: ميليون بشكه معادل 

  
1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 902/0 324/0 568/4 297/5  93/29 33/24 63/28 72/27 14/22 97/1 وكيوم باجوم

 001/0 003/0 246/0 )*(30/0 ()* )*(83/1 69/1 51/2 29/2 88/2 32/18 انواع قير)*(

 0 0 001/0 001/0  21/0 198/0 29/0 25/0 156/0 22/0 هاي نفتي حالل

 010/0 012/0 035/0 019/0  148/0 205/0 278/0 234/0 209/0 196/0 هاي بنزيني حالل

 0 190/0 285/0 0  6/8 - - - - - روغن خام

 0 0 173/0 105/0  518/0 - - - - - آيزوريسايكل و آيزوفيد

 001/0 003/0 006/0 129/0  0005/0 - - - - - مالچ

 0 0 037/0 042/0  039/0 - - - - - وكيوم سالپ 

 902/0 - - - - - - - - - پروپيلن

 91/0 53/0 135/5 616/5 842/12 73/40 43/26 71/31 5/30 38/25 71/20 جمع 

 باشد. گردكردن اعداد مي اختال  در جمع در

 )*( مقادير وكيوم سالپ . مالچ و ايزوريسايكل و ايزوفيد در جمع انواع قير ملحوظ شده است.

 ي مختلف مصرف  ها بخش به تفكيك ي نفتيها. مصرف فرآورده2-8

 ي مصر  آنهاا وضعيت كمّ كه رسدبه مصر  مي گونياگون نفتي هايفرآورده ،مختلدي ها بخش در هر يك از

وضعيت مصر   دهد. نشان مي هاي مذكور در بخشآنها را هريك از  ، اهميت استراجژيكهاي مختلد در بخش

 به شرح زير مورد بحث و بررسي قرارگرفته است: مختلدي ها به جفكيك بخش ي نفتيها هر يك از فرآورده

 بخش خانگي -

در بخش خانگي نشان  1383-93ي ها سال درمختلد را  نفتي هايمصر  فرآوردهروند  8-40و  8-39ول اجد

 دهد. مي

همچنان با سهم  سفيد نفت ةفرآورد 1393سال در شود، مشاهده مي الذكر ول فو(ادر جد كه چنان

 ،هادرصد از ماموع حامي فرآورده 76/1و  45/35گاز با سهم مايع و نفت گازدرصد و پ  از آن  79/62

و  نقاط كشور گازرساني در اقصي ةگستر  و جوسع علت  بهيكن اند لبيشترين مصر  را در اين بخش داشته

مصر  رشد متوسط  ،هاي اخير ها در سال همچنين اعمال كنترل عرضه و اجراي قانون هدفمندي يارانه

 ،ندااشتهدرصد روند كاهشي د 24/22و  12/7 با مقدارجرجيب  هب 1383-93ي ها سال درگاز و نفت دسفي نفت

 10/0 اندك روستاها و عشاير با رشد افزايشي بهزمايع به علت گستر  طيد مصر  درحالي كه مصر  گا

و  1383-93 دورهها در اين بخش را در  كاهش متوسط مصر  فرآوردهطوركلي،  به كه روبرو بوده درصدي
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 درصد موجب شده است. 85/8و  13/6 به نسبت به سال قبل به جرجيب 1393همچنين در سال 

 مات عموميبخش تجاري و خد -

در بخااش  1383-93ي هااا سااال درمختلااد را  نفتااي هااايمصاار  فاارآوردهرونااد  8-42و  8-41ول اجااد

 دهد.جااري/خدماجي/ عمومي نشان مي

و گاز مايع  كوره نفت ،گازهاي نفتفرآورده 1393سال شود در مشاهده مي مذكورول ادر جد كه چنان

بيشترين مصر  را در اين بخش  ،هاماموع حامي فرآوردهدرصد از  63/25و  8/19، 4/46جرجيب با سهم به

روند مصر   ،گازرساني در كشور ةگستر  و جوسع. شايان ذكر است كه به علت اندهدادخود اختصا  به

طوري كه رشد مصر  در  با نوساناجي به آرامي كاهش داشته به 1383-93ي ها سال درگاز در اين بخش نفت

روند . دهد نشان مي كاهشدرصد  29/8نسبت به سال قبل، را طي كرده  يدرصد 08/8 ياين دوره روند كاهش

ساني به روستاها رگاز ةبا جوسع ،رسد مصر  مي  هاي روستايي به حمامها و  نانواييكه بيشتر در كوره مصر  نفت

 و ياده با گاز ليل جايگزيني اين فرآورمذكور به د  دورهدر را  درصدي 20/14 كاهشي رشد متوسط ،با نوساناجي

درصدي نسبت به سال قبل داشته  3/43و رشد كاهشي جاربه كرده هاي جاديدپذير )حمام خورشيدي(  انريي

به علت مصار  پراكندة خدماجي و عمومي  1383-93 زماني  دورهدر  در اين بخشمايع  مصر  گازاست. 

  از رشد مصر  قابل مالحظةن مذهبي و ...( اماكيا مصار  و  ها كاري بام عايقراهي، خدمات  هاي بين )رستوران

طوركلي  به .رو بوده است درصد كاهش روبه 79/1ليكن نسبت به سال گذشته با  برخوردار گشته يدرصد 9/5

نسبت به  1393و در سال  1383-93 دورهدر الذكر در ماموع  ها در اين بخش به داليل فو( مصر  فرآورده

 يافته است. كاهشدرصد  71/15و درصد  33/8 سال قبل به جرجيب

 بخش صنعت -

صانعت   در بخاش  1383-93ي هاا  ساال  درمختلد را  نفتي هايمصر  فرآوردهروند  8-44و  8-43ول اجد

  دهد.نشان مي

 گاز بهو نفت كوره نفتهاي فرآورده 1393سال در  شود،مشاهده مي الذكر ول فو(ادر جد كه چنان

بيشترين مصر  را در اين بخش  ،هااز ماموع حامي فرآورده درصد 12/44و  02/55جرجيب با سهم  

  با وجودگاز روند مصر  نفت ،گازرساني در كشور ةگستر  و جوسع با 1383-93ي ها سالدر  .اند داشته

در  واست، درصد روبرو بوده  52/0 كاهشيرشد متوسط با  ،به اين بخشگاز  عرضهنوسانات در  ت ومحدودي

همين دوره  در درصدي داشته است. 1/1اين فراورده كاهشي  مصر   ، 1392سال نسبت به  1393  سال

 مواجه شدهدرصدي  33/7گير  چشمكاهشي با رشد به علت گستر  گازرساني به اين بخش  كوره نفتمصر  
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درصد  07/1 ،نسبت به سال قبل رغم كمبود گاز به علت ركود در صنايع نيز علي فرآورده اين 1393در سال  و

گازمايع با جايگزيني اين فرآورده با گاز در كارخانااجي كه از اين سوخت استفاده  مصر  يافته است. هشكا

با رشد كاهشي  1383-1393در دوره  و بلور و ...( ها و كارخاناات جوليد چيني سازي نمايند )نظير كاشي مي

در  الذكر ر اين بخش به داليل فو(ها د كلي مصر  فرآورده طور به است. بودهدر دوره مواجه  يدرصد 74/23

 درصد 12/0كاهش و درصد  17/5 نسبت به سال قبل به جرجيب 1393و سال  1383-93 دورهدر ماموع 

    .داشته است شافزاي

 بخش حمل و نقل -

در بخش حمل و نقل  1383-93ي ها سال درمختلد را نفتي هاي مصر  فرآوردهروند  8-46و  8-45ول اجد

  دهد.نشان مي

جرجيب با گاز بهموجور و نفت هاي بنزينفرآورده 1393سال در  ،شودول فو( مشاهده ميادر جد كه چنان

روند  .اندها بيشترين مصر  را در اين بخش داشتهدرصد از ماموع حامي فرآورده 01/42و  97/45سهم 

افزايش ناوگان خودرو، جثبيت قيمت  به علتها  يارانه قانون هدفمندياعمال ادامه  رغم عليموجور  مصر  بنزين

احتمال  كههاي رايج در كشورهاي همسايه  و در نتياه شكا  قيمتي زياد با قيمتنرخ جسعير ارز  باال بودنو 

درصد  59/1 نسبت به سال قبل 1393سال  در ،ر جوزيع رسمي ايااد كرده استيخروج اين فرآورده را از مس

 ،درصدي مواجه بوده 67/2ي همچنان با رشد افزايش 1383-93 دورهر گاز كه د . مصر  نفتداشته است رشد

 1393در سال ، گاز به بخش حمل و نقل در نقاط مرزي كشور نفت عرضهكنترل و رو  منطقي كردن  اعمال با

و مايع  ظير گازنها البته مصر  ساير فرآورده .است درصدي را جاربه كرده 83/1رشد نسبت به سال قبل 

درصد از ماموع  84/8و  06/0جرجيب سهم  بهكه  1393سال نيز در  هاي داخلي( سوخت كشتي) كوره نفت

ها  رساني به كشتي كوره براي سوخت ر  نفتدر حاليكه مص ،دهندها را در اين بخش جشكيل ميحامي فرآورده

 برابري 15د حدو افزايشيايااد شد با رشد  1393به دليل گشايشي كه در بخش حمل و نقل دريائي در سال 

در اين بخش به دليل  يهاي هواي شايان ذكر است كه مصر  سوخت .مواجه شده است 91ت به سال نسب

درصدي را نسبت به سال قبل  78/22رشد افزايشي   درصدي، 1/3پروازهاي داخلي و خارجي با سهم  افزايش

 دورهي نفتي در اين بخش در ها ماموع مصر  فرآورده طور كلي در بهجاربه كرده است. با جوضيحات فو( 

نيز نسبت به سال قبل همچنان رشد افزايشي را با  1393درصد افزايش داشته و در سال  99/2، 93-1383 

 است.ي داشته درصد 39/11
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 بخش كشاورزي -

در بخاش كشااورزي    1383-93ي ها سال درمختلد را نفتي هاي مصر  فرآوردهروند  8-48و  8-47ول اجد

 . دهدنشان مي

 42/99گاز با سهم سوخت مهم و استراجژيك اين بخش، نفت ،شودول مشاهده ميادر جد كه چنان

نسبت به  1393سال در در بخش كشاورزي باشد. مصر  اين فرآورده ها ميدرصد از ماموع حامي فرآورده

ها رشد  يارانه جاارت آسان و اجراي قانون هدفمنديسامانه به علت كنترل عرضه از طريق اعمال سال قبل 

درصد را جاربه  77/0 رشد افزايشي كمي در حدود 1383-93ي ها سال درو همچنين درصدي  24/10كاهشي 

 هاي  ها و كشتگلخانهگرمايش براي  كهدرصد  54/0با سهم سفيد در اين بخش مصر  نفتكرده است. 

 عرضهكنترل  باهاي اخير  در سال باشد. مي ،دگيرها مورد استفاده قرار مي اي و احتماالً برخي از مرغداري گلخانه

درصد  16/41 قبل نسبت به سال 1393سال در  ،هاي مذكور استفاده از گاز در برخي از فعاليتاين فرآورده و 

 است. يافته كاهش

 ها نيروگاه -

در بخش  1383-93ي ها سال درمختلد نفتي را  نفتي هايمصر  فرآوردهروند  8-50و  8-49ول اجد

 دهد.وگاهي كشور نشان مينير

جرجيب با سهم  گاز بهو نفت كوره نفتهاي فرآورده 1393سال در  ،شودول مشاهده ميادر جد كه چنان

مايع در اين بخش را جشكيل  هاي مهمترين سوخت ،هادرصد از ماموع حامي فرآورده 33/47و  99/52

هاي  مصر  فرآورده  ها گاز طبيعي است، وگاهسوخت اغلب نير رغم اينكه دهند. شايان ذكر است كه علي مي

در اين بخش به علت  1383-93هاي  سال درهاي اخير و  خصو  در سال گاز( به كوره و نفت )نفت مذكور

روند افزايشي  ي،درصد 38/15و  23/6جبران كمبود گاز در فصل سرد سال به جرجيب با رشد متوسط 

در اين كوره  و نفت گاز نفتر  امص به جرجيبليل گازرساني بهتر، به د 1393سال با اين وجود در . اند داشته

هاي  در ماموع مصر  فرآوردهبنابراين اند.  رو گشته روبه يدرصد 02/29 و 73/14 يكاهشهاي با رشدبخش 

و در فصول اول سال به دليل ويژه در فصل سرد  گاز بهعرضه ها به داليل جبران كمبود  نفتي در نيروگاه

درصدي  52/9اي با رشد  طور قابل مالحظه به 1383-93هاي  در سالهاي گازي  اي پااليشگاه ورهجعميرات د

را نشان داده  درصد 73/23بالغ بر  يشكاه ،اين رقمنسبت به سال قبل نيز  1393افزايش يافته و در سال 

 است.
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 (خام و فرآورده ي انتقال نفتهاخانهتلمبه) ها بخش ساير -

 راهيِ هاي بين خانه شامل جلمبه ها بخش هاي مختلد نفتي در سايرمصر  فرآوردهروند  8-52 و 8-51ول اجد

 دهد. نشان مي 1383-93 يها سال دررا ها  خام، فرآورده فتخطوط لوله و انتقال ن

راهي(  هاي بين خانه )سوخت جلمبه سفيد نفت 1393سال در  ،مشهود استالذكر  فو( ولااز جد كه چنان

درصد  56/1سهم  راهي( هاي بين خانه )سوخت جلمبه گازنفتو پ  از آن درصد  44/98سهم  ها خشب در اين

. الزم به جوضيح است كه در حالي كه مصر  اين اندرا به خود اختصا  دادهها از ماموع حامي فرآورده

با متوسط نرخ  1383-93هاي  سال درهاي مايع به گاز  ها از سوخت خانه ها به علت جغيير سوخت جلمبه فرآورده

در  سفيد نفتمصر   نسبت به سال قبل 1393سال در  رو بوده، روبه درصدي 72/3كاهشي رشد 

 . ه استيافت افزايش درصد 3/24ميزان به راهي  هاي بين خانه جلمبه

 



 مصرف بخش خانگيروند . 8-39جدول 

 واحد: هزار متر مكعب در سال

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 27/2951 98/3004 83/3088 32/3090 45/3013 47/2886 32/2956 34/2608 26/2748 88/2656 17/2925 گاز مايع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنزين موجور

 9/3489 83/4018 12/4206 73/4661 12/4817 69/6306 97/6327 52/7008 49/6705 79/7031 5/7393 سفيد نفت

 26/94 52/117 87/144 84/163 97/381 18/656 26/673 93/768 89/848 33/1003 8/1165 گاز تنف

 05/0 0 0 0 0 78/9 05/4 0 0 0 0 كوره نفت

 85/6578 34/7141 82/7439 88/7915 55/8212 12/9859 59/9961 8/10385 65/10302 10692 47/11484 جمع

 .باشد اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 مصرف بخش خانگيروند . 8-40جدول 

 خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

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

  74/11 96/11 29/12 30/12 99/11 48/11 76/11 38/10 93/10 56/10 63/11 گاز مايع

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنزين موجور

  80/20 66/23 76/24 44/27 36/28 13/37 25/37 21/41 43/39 39/41 52/43 فيدس نفت

  58/0 73/0 89/0 01/1 36/2 05/4 16/4 75/4 24/5 2/6 2/7 گاز نفت

  0 0 0 0 0 07/0 03/0 0 0 0 0 كوره نفت

 100 12/33 34/36 95/37 75/40 71/42 73/52 20/53 34/56 61/55 15/58 35/62 جمع

 



 بخش تجاري و خدماتي و عموميهاي نفتي در  فرآوردهمصرف روند . 8-41جدول 

 واحد: هزار مترمكعب در سال                   

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 27/692 87/704 54/724 89/724 86/706 07/677 394 63/347 27/366 09/354 85/389 گاز مايع

 51/50 69/41 40/44 28/44 47/99 75/69 91/106 12/135 7/107 07/112 68/127 بنزين موجور

 63/99 88/89 79/95 81/131 52/112 91/132 34/496 92/323 03/387 85/330 4/337 سفيد نفت

 72/805 14/879 09/970 42/906 66/1307 75/1541 35/1975 77/2047 47/1866 28/1832 25/1870 گاز نفت

 296 55/529 31/544 42/514 80/1204 24/1224 69/1553 81/1689 5/1729 68/1539 1/1290 كوره نفت

 13/1950 12/2245 14/2379 82/2321 31/3431 71/3645 29/4526 25/4544 98/4456 97/4168 28/4015 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 

 بخش تجاري و خدماتي و عموميهاي نفتي در  دهفرآورمصرف روند . 8-42جدول 

 خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت                   

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

    88/2  69/2      گاز مايع

    24/0  38/0      بنزين موجور

    78/0  78/0      سفيد نفت

 گاز نفت
     52/9  60/5    

 12/2 74/3 84/3 63/3 51/8 64/8 97/10 93/11 21/12 52/12 82/9 كوره نفت

 100 73/10 73/12 52/13 13/13 60/20 02/22 25/28 61/28 06/28 8/27 61/25 جمع



 بخش صنعتهاي نفتي در  فرآوردهمصرف روند . 8-43جدول 

 واحد: هزار مترمكعب در سال

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 16/30 0 45/131 88/180 62/345 31/505 08/475 18/404 87/425 71/411 28/453 گاز مايع

 20/46 40/29 55/26 00/55 69/77 77/83 69/60 29/53 92/37 82/54 95/49 بنزين موجور

 05/8 34/19 39/99 20/26 31/20 34/60 56/72 99/95 55/60 02/50 01/23 سفيد نفت

 06/2576 96/2604 04/2380 16/2303  76/3086 17/3339 28/3201 65/3024 2735 1/2713 گاز نفت

 88/2810 19/2781 55/3515 75/3233 26/5424 4/6094 41/7259 78/6263 45/5853 93/6035 98/6016 كوره نفت

 29/5441 89/5434 99/6152 00/5799 18/8770 57/9830 9/11206 61/10018 43/9402 47/9287 33/9256 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 بخش صنعتهاي نفتي در  فرآوردهمصرف روند . 8-44جدول 

 خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

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

 0 0 52/0 72/0 37/1 01/2 89/1 61/1 69/1 64/1 8/1 گاز مايع

 25/0 16/0 15/0 30/0 43/0 46/0 33/0 29/0 21/0 3/0 27/0 بنزين موجور

 05/0 11/0 59/0 15/0 12/0 36/0 43/0 56/0 36/0 29/0 14/0 سفيد نفت

 91/15 09/16 7/14 22/14 92/17 06/19 62/20 77/19 68/18 89/16 76/16 گاز نفت

 84/19 64/19 82/24 83/22 30/38 03/43 25/51 22/44 33/41 61/42 5/42 كوره نفت

 100 06/36 36 77/40 23/38 14/58 91/64 52/74 46/66 26/62 74/61 47/61 جمع



 بخش حمل و نقلهاي نفتي در  فرآوردهمصرف روند  .8-45جدول             

 واحد: هزار متر مكعب در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 17/42 46/24 97/38 87/67 54/342 79/310 19/292 09/401 36/379 98/362 69/440 گاز مايع

 *39/25290 35/24895 53/23139 26/21755 82/22183 26/23429 33/24294 26/23312 78/26708 38/24285 88/22006 بنزين موجور

 0 0 0 0 0 0 81/1 06/0 0 0 0 سفيد نفت

 08/20573 47/20203 63/20209 53/20054 08/19568 21/18536 83/19070 47/17582 71/16882 34/16784 43/15802 گاز نفت

 03/3788 06/299 39/23 43/486 10/19 68/178 43/899 69/962 69/490 05/842 94/692 كوره نفت

 15/1574 52/1455 49/1410 47/1421 5/1521 37/1479 98/1284 28/1272 84/1253 35/1072 57/982 هاي هواييسوخت

 82/51267 87/46877 02/44822 57/43785 05/43635 3/43934 57/45843 85/43530 38/45715 11/43347 51/39925 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 ها و ناوگان حمل و نقل سواري است.*بنزين موجور بخش حمل و نقل ماموع سوخت كشتي

 خش حمل و نقلبهاي نفتي در  فرآوردهمصرف روند . 8-46جدول 
 خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

 1393سهم  1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383  
 24/1 16/1 59/1 51/1 44/1 75/1 گاز مايع

 

36/1 27/0 16/0 10/0 17/0  

  05/139 87/136 22/127 61/119 97/121 81/128 57/133 17/128 84/146 51/133 98/120 بنزين موجور

  04/0 0 0 0 0 0 01/0 0 0 0 0 سفيد نفت

  06/127 78/124 81/124 86/123 85/120 48/114 78/117 59/108 27/104 66/103 6/97 گاز نفت

 35/6 8/6 46/3 94/5 89/4 كوره نفت
 

26/1 13/0 43/3 17/0 11/2 74/26  

  39/9 66/8 39/8 46/8 06/9 8/8 65/7 57/7 46/7 38/6 85/5 هاي هواييسوخت

 100 44/302 52/272 75/260 63/255 37/253 60/254 52/266 72/252 55/263 94/250 07/231 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

هاي پيشين نيز اصالح گردد. بايستي براي سالاين امر ميهاي داخلي نيز به بخش حمل و نقل اضافه شده است که مصرف نفت کوره در کشتي 1393سال در  *



 

 يبخش كشاورزهاي نفتي در  فرآوردهمصرف روند . 8-47جدول 

 واحد: هزار متر مكعب در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گاز مايع

 19/1 85/2 77/3 13/2 24/4 58/36 17/34 19/22 57/12 44/13 16/15 بنزين موجور

 01/19 31/32 75/87 34/114 33/107 26/19 01/31 45/39 8/38 97/73 11/79 سفيد نفت

 19/3348 07/3731 29/3800 83/3809 29/4390 32/4491 79/4412 49/4142 76/4150 99/3729 58/3617 گاز نفت

 87/3 56/0 05/1 49/1 06/0 13/0 55/21 0 0 52/4 4/ 10 كوره نفت

 50/3372 78/3766 86/3892 78/3927 92/4501 28/4547 52/4499 13/4204 13/4202 93/3821 96/3715 جمع

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 بخش كشاورزيهاي نفتي در  فرآوردهمصرف روند . 8-48جدول 

 خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

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

  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گاز مايع

  01/0 02/0 02/0 01/0 02/0 2/0 19/0 12/0 07/0 07/0 08/0 بنزين موجور

  11/0 19/0 52/0 67/0 63/0 11/0 18/0 23/0 23/0 44/0 47/0 سفيد نفت

  68/20 04/23 47/23 53/23 11/27 74/27 25/27 58/25 64/25 04/23 34/22 گاز نفت

  0 0 01/0 01/0 0004/0 001/0 15/0 0 0 03/0 03/0 كوره نفت

 100 83/20 25/23 02/24 22/24 77/27 05/28 78/27 94/25 93/25 58/23 92/22 جمع



 

 ها نيروگاههاي نفتي در  فرآوردهمصرف روند . 8-49جدول 

 ب در سالواحد: هزار مترمكع

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گاز مايع

 0 0 0 10/0 06/0 0 34/0 7/1 0 11/2 2/2 بنزين موجور

 71/1 98/188 0 0 0 73/0 6/2 0 11/1 0 87/5 سفيد نفت

 22/9458 89/11092 49/8170 93/8259 80/6271 16/5701 68/4604 08/4227 84/4663 45/2893 89/2261 گاز نفت

 49/10589 23/14919 62/14838 31/11421 77/8047 30/8884 07/8459 14/7551 19/7581 41/6420 2/5783 كوره نفت

 83/19984 10/26201 11/23009 34/19681 63/14319 19/14586 68/13066 92/11779 15/12246 98/9315 16/8053 جمع

 باشد. جمع در گردكردن اعداد مياختال  در 

 ها نيروگاههاي نفتي در  فرآوردهمصرف روند . 8-50جدول 

 خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

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

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 گاز مايع

 0 0 0 00057/0 00033/0 0 0018/0 01/0 0 01/0 01/0 بنزين موجور

 01/0 11/1 0 0 0 004/0 02/0 0 01/0 0 03/0 سفيد نفت

 01/58 51/68 46/50 01/51 73/38 21/35 44/28 11/26 8/28 87/17 97/13 گاز نفت

 76/74 33/105 76/104 63/80 82/56 72/62 72/59 31/53 52/53 51/45 85/40 كوره نفت

 100 18/133 95/174 22/155 65/131 55/95 94/97 18/88 43/79 33/82 39/63 86/54 جمع
 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي

 



 خام و فرآورده  نفت انتقال ايهخانهدر تلمبههاي نفتي  فرآوردهمصرف روند . 8-51جدول 

 واحد: هزار متر مكعب در سال

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 گاز مايع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنزين موجور

 72/54 4/54 66/71 66/69 93/78 79/78 12/85 76/96 * 2/117 سفيد نفت

 68/1 71/5 18/9 05/10 07/20 07/12 53/16 43/18 0 گاز نفت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كوره نفت

 25/80 67/68 40/56 11/60 83/80 72/79 99 86/90 65/101 19/115 2/117 جمع

 باشد.هاي بين راهي و ساير مصار  در جداول مصر  اين فرآورده ميخانهشامل سوخت جلمبه گاز نفتو  سفيد نفت

 باشد. اختال  در جمع در گردكردن اعداد مي       شود.را شامل مي( گاز نفتسفيد و مصر  سوخت مايع )نفتهر دو  1383و  1380ي ها سالمربوط به رقم * 

 خام و فرآورده  نفتانتقال اي هخانهتلمبه هاي نفتي در فرآوردهمصرف روند . 8-52جدول 

 خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

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

 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 گاز مايع

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 بنزين موجور

 46/0 37/0 32/0 32/0 42/0 41/0 46/0 46/0 5/0 57/0 69/0 سفيد نفت

 01/0 03/0 01/0 04/0 06/0 06/0 12/0 07/0 10/0 11/0 0 گاز نفت

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 كوره نفت

 100 47/0 41/0 33/0 36/0 48/0 47/0 59/0 54/0 6/0 68/0 69/0 جمع
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 )بانكرينگ( خارجيهاي  سوخت كشتي -

 جاامين همراه خدماجي نظيار خادمات بهداشاتي،     ها بهرساني به كشتيدر اصطالح ارايه خدمات سوخت

  شود.ناميده مي نكرينگبا ،كشتيقطعات  جامينو جعميرات  ، آب آشاميدني،مواد غذايي

دقيقه يك كشتي نفاتكش و در   12واقع شدن كشور ايران در حاشيه جنگه هرمز كه به طور متوسط هر 

رسااني   جايگااه اياران را باراي ساوخت     كناد،  ي كشورهاي جهان از آن عبور ماي درصد نفت مصرف 20ماموع 

ر منطقه خليج فارس و دريااي عماان   ها در منطقه ممتاز ساخته است. عمليات بانكرينگ د )بانكرينگ( به كشتي

هاي نفتي ايران است كه با جوجه به موقعيت جغرافيايي كشاور و   هاي شركت ملي پخش فرآورده يكي از فعاليت

كوره جوليادي   جوجه نفت فارس و درياي عمان و برخورداري از حام قابل هاي خليج قرار گرفتن در مااورت آب

هااي خاارجي    جوجه به كيفيت باالي سوخت كشور و اين كه بيشتر كشاتي  هاي كشور و همچنين با در پااليشگاه

به اين صنعت رونق بيشتري بخشيد. در اين رابطه  دجوان نمايند مي جامينعالقمند هستند سوخت خود را از ايران 

چناد شاركت خصوصاي نياز باا       ،هااي داخلاي   هاي وزارت نفت در مورد استفاده از شركت سياست هبا جوجه ب

رسااني باه    هااي داخلاي در ساوخت    در حال حاضر سهم شاركت  يت دارند.اي در اين امر فعال سهميهجخصيص 

باشد، هار چناد    درصد از ماموعه عمليات بانكرينگ كشور مي 30شناورهاي نفتي در حوزه خليج فارس حدود 

 ت.ها اس ها فراجر از سهم كنوني آن كنند كه ظرفيت و جوانمندي آن هاي خصوصي اعالم مي شركت

آماده   8-53 در جادول 1383 -93ي ها سال زماني دورهدر  خارجيهاي  مقادير مصر  سوخت كشتي 

 است.

 هاي خارجي  . سوخت تحويلي به کشتي8-53جدول 

 در سال متر مكعبواحد: هزار       

 1387 1386 1385 1384 1383 سال
 7/1329 7/1158 550 29 31 كوره( المللي )نفت هاي بين سوخت كشتي

 367 - - - - گاز( المللي )نفت هاي بين وخت كشتيس
 65/11 18/8 88/3 20/0 22/0 خام در سال جمع ميليون بشكه معادل نفت

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 سال
 165/3767 3126 3/1896 65/3580 كوره( المللي )نفت هاي بين سوخت كشتي

 11/151 165 6/175 10/124 25/91 45/193 گاز( تالمللي )نف هاي بين سوخت كشتي

 5/27 1/23 5/14 98/16 11/18 47/26 خام در سال جمع ميليون بشكه معادل نفت

 

المللاي باه    باه دليال فشاارهاي باين     1391جاا   1389هااي   در ساال كه جدول فو( نشان از آن دارد 

هاي اياران، و   هاي بيمه براي ورود به آب نقل و كشتيراني و ايااد محدوديت از طر  شركت و هاي حمل شركت
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هاي بانكي و عادم انتقاال    هاي ديگر از جمله محدوديت المللي و ايااد محدوديت هاي بين جشديد جحريم همچنين

 28/6 ،6/31به جرجيب با كااهش  مذكور هاي  سالدر  (گاز و نفت كوره نفت) بانكرينگمقدار ارز ناشي از جحريم، 

المللاي در اثار    هااي باين   با گشايشي كه در مورد رفع برخي از جحريم 1392در سال  .مواجه شد درصدي 15و 

راني  هاي حمل و نقل و كشتي نامه ينو به خصو  در مورد شركت جوافقدر نتياه و  5+1مذاكرات با كشورهاي 

نسابت  ي درصد 60با افزايش هاي عبوري  رساني به كشتي سوخت ،و جا حدودي صادرات نفت و غيره ايااد شد

ده است.شبه سال قبل روبرو 

 

 خام و فرآورده هاي نفت خانه ها و ديزل ژنراتورهاي تلمبه سوخت توربين -

هاي بين راهي خطوط لوله در خانه هاي نفتي از محل جوليد، جلمبه خام و فرآورده فتمنظور اناام عمليات پمپاي ن هب

ها خانهكنند. درحال حاضر اغلب جلمبه هاي مايع مصر  مي يا سوخت گازطبيعي مقاديري سوخت ،سراسر كشور

 ،يااار نباوده  پذ كنون امكانرساني جا در مسيرهايي كه گاز لياند وطبيعااي ماهز شده سوخت گاز راي مصر ب

 متوساط نارخ رشاد سااليانه مصار      شاود.   گاز استفاده مي نفت و سفيد  مانند نفتنفتي هاي  از فرآوردههمچنان 

متوساط  در حاليكه برخوردار بوده درصد 3/3 از رقمي حدود ،1383-93ي ها سال دردر اياان بخش  گازطبيعي

 3/19و افازايش  درصد  3/0 ،به جرجيب فو( گاز در دوره زمانيو نفت سفيد نفتهاي مايع  رشد مصر  سوخت

. در بين راهي بوده است يهاخانهكه نمايانگر جايگزيني مطلوب گاز با سوخت مايع در جلمبه يافتهكاهش درصد 

 (متر مكعاب ميليون 26/1)روزانه حدود  متر مكعبميليون  460حدود  ها خانه مصر  گاز در جلمبه 1393سال 

. داشته اسات  شكاهدرصد  56/3ميليون مترمكعب(  3/1روزانه ) 1392يسه با سال در مقاكمبود گاز  كه بوده

كااهش   درصاد و ميازان   3/24نيز به جرجيب با افزايش  1393در سال گاز  سفيد و نفت عالوه بر آن مقدار نفت

وسايله   انتقال مواد نفتي باه  افزايشجوان به آن را مي علتكه  اندروبرو شدهدرصدي نسبت به سال قبل  4/75

و همچنين جرجيح نفت سفيد به نفت گاز در شارايط   ها خانه گاز جلمبه جامينو محدوديت مقطعي در  خطوط لوله

  نسبت داد.استفاده از سوخت مايع 

براي انااام عملياات   هاي مايع  طبيعي و انواع فرآورده گاز ،خام نفتو معادل بشكه  ميزان مصر  8-54جدول 

 دهد. نشان مي رانفت راهي  هاي بين خانه جلمبه
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 جهت انتقال  و ديزل ژنراتورهاي خطوط لوله ها سوخت توربين مصرف. 8-54جدول 

 ي نفتيها خام و فرآورده نفت

 سال

 گازطبيعي گاز نفت سفيد نفت

 متر مكعب

 در سال

ميليون بشكه معادل 

 خام در سال نفت

 متر مكعب

 در سال

ميليون بشكه معادل 

 خام در سال نفت

  تر مكعبم

 در سال

ميليون بشكه معادل 

 خام در سال نفت

1377 228718 35/1 373437 31/2 113046578 7/0 

1378 226484 33/1 373456 31/2 117850748 73/0 

1379 212516 25/1 376384 32/2 124004857 76/0 

1380 181800# 07/1 - - 365000000 25/2 

1381 97181 57/0 24153 15/0 338027153 08/2 

1382 76760 45/0 13331 08/0 344759186 12/2 

1383 117202# 69/0 - - 368965139 27/2 

1384 96760 57/0 18430 11/0 504400000 11/3 

1385 85122 5/0 165303 1/0 400000000 46/2 

1386 811/78790 46/0 7/12073 07/0 419676720 59/2 

1387 29/78931 46/0 7/20070 12/0 400510291 47/2 

8813 473/69664 41/0 832/10054 06/0 392830134 42/2 

1389 291/71656 42/0 946/9176 06/0 488002532 01/3 

1390 227/54399 32/0 527/5707 04/0 441605981 7/2 

1391 08/54724 32/0 1/1679 01/0 449110070 8/2 

1392 2/63570 37/0 5103 03/0 476917074 9/2 

1393 01/79006 46/0 1253 01/0 460000000 83/2 
 .باشد گاز( مي سفيد و نفت )نفتاين رقم مصر  سوخت مايع  #
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 طبيعي گاز .3-8

هاي مختلد در دوره  روند مصر  و سهم گازطبيعي در بخش ،8-30و نمودار  8-56، 8-55ول ادر جد

 1393هااي مختلاد در ساال     در بخاش سهم مصر   ،8-31نمودار و  8-57جدول  در و همچنين 93-1383

 نشان داده شده است.

در ساال   متر مكعاب ميليون  91328 از 1383-93 دوره دردر كشور  طبيعي گاز جمع مصار  داخلي

 .يافتاه اسات  افزايش  1393سال در  متر مكعبميليون  163558به  يدرصد 6 با متوسط رشد ساليانه 1383

 گااز در  ةهااي جوساع  بررساي شااخص  جوجه به  مذكور با دورهدر رشد متوسط باالي مصر  گاز بدين جرجيب 

به نحاوي  فرعي گاز اصلي و هاي شبكه ةي گذشته سرعت جوسعها سالدهد كه در نشان مي ،ي مختلدها بخش

 سااليانه  با متوساط رشاد   1383در سال  5240497 از جعداد انشعابات گاز 1383-93زماني  هبوده كه در دور

كننادگان گااز طبيعاي در     و همچنين جعاداد مصار   افزايش يافته  1393در سال  9866058 درصد به 53/6

 66/9بوده كه باا متوساط رشاد سااليانه      7482261بالغ بر  1383هاي خانگي/جااري و صنعتي در سال  بخش

رشد مصر  در دوره زماني يااد شاده   از كه  كننده رسيده است، مصر  18820653به  1393درصد در سال 

باه   در نتيااه بوده كاه  درصد  64/4 سبك در اين دوره زماني جوليد گازرشد متوسط كه در حالي  بيشتر است،

باه خاوبي   جوليد گاز  هاي طرح در مقايسه با جوسعهرا رساني در كشور گاز گستر روند عدم هماهنگي طوركلي 

 ساال در دوره  حسب اولويت در هار بر ،هاي مختلد مصر  براين اساس در عرضه گاز به بخش دهد.نشان مي

نسبت باه ساال قبال     1393در اين رابطه رشد مصر  در سال  محدوديت اعمال شده است. 1383-93 زماني

 يدرصاد  4/36 و 8/28، 3/28رشدهاي بااالي  افزايش جوان آن را به  ميكه درصد افزايش يافته است  4/12

 .نسبت داد ها روگاهو ني ، خوراك پتروشيميورزيكشاهاي  بخش مصر 

گااز   ميليون مترمكعب 163558 د، از مصر  كلندهنشان مي الذكر ول و نمودار فو(اجد طور كه همان

 يهاا  بخاش  مصار   ،(ي شاركت ملاي گااز   گازرساان بار اسااس گزارشاات    ) 1393ساال  در كشور در  بيعيط

 يشيافزاا رشد ب ونقل نيروگاهي و حمل يها بخش مصار  ،ها، صنايع سوخت پااليشگاهكشاورزي، خانگي/جااري، 

  اند. روبرو بوده

 دهد.  نشان مي 1383-93وضعيت جوليد و مصر  گاز را در دوره زماني  8-32شماره نمودار 

جوليد هاي اخير به ويژه سالدوره زماني ياد شده  هاياكثر سالدر مشهود است  ،8-32نمودار چنانكه از 

در بيشتر به مخازن نفت، همه مهمتر جزريق هاي نيروگاهي و از  گاز داخلي، با وجود اعمال محدوديت براي بخش

 خاوراك و  ت، جلفاا جزرياق، صاادرات  هاي مختلد،  ر  بخشا)شامل مصمورد نياز كشور را گاز مصر   ،اوقات

از كشاورهاي همساايه   ماذكور  مصاار    جامينپوشش نداده به طوري كه واردات گاز طبيعي براي ( پتروشيمي
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انادازي فازهااي پاارس     هاي اخير با عنايت باه راه  حاليست كه در سالاين در  ناپذير بوده است. شمالي اجتناب

داده است و بطاور خاالص    پاسخ جا حدوديگاز را  مصر  رشد فزاينده ،جوليدجنوبي در سه سال گذشته ميزان 

در گااز  بيشاتر   جحويال  رغام ميازان   علي 1393شايان ذكر است كه در سال كشور صادركننده گاز بوده است. 

روز باود كاه   ميلياون مترمكعاب در    6/20واردات گاز از كشورهاي همسايه حادود   قدارم ،سال قبل مقايسه با

 درصد روبرو بوده است.  40حدود افزايشي با رشد ميليون مترمكعب در روز(  72/14)نسبت به سال قبل 



  ي مختلفها بخش در گازطبيعي مصرفروند . 8-55جدول 

 در سال واحد: ميليون متر مكعب

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

 1383-93 قبل سال به

 4/4 6/1 52008 51166 46064 50492 46793 47073 43986 45869 41846 37200 33875 خانگي/جااري

 4/4 1 45149 44690 40130 44055 40868 41396 38629 40450 36896 32364 29471 خانگي

 5/4 9/5 6859 6476 5934 6437 5925 5676 5357 5419 4950 4836 4404  جااري عمومي، ويژه و خدمات

 8/55 6 7065 6664 6917 6246 5543 3444 1842 1040 522 295 84 حمل و نقل

 6/8 6/6 54163 50811 48515 48585 43212 38966 35277 31084 26307 25272 23752 مصار  صنعتي و كشاورزي 

 8/0 6 6/4449 4/4198 4041 3664 3710 3632 4001 3800 3681 4431 4117 ها خانه و جلمبه هاي نفت  سوخت پااليشگاه

 - -9/53 364 790 682 737 712 654 580 - - - - پااليشگاه سازي هيدروين گازواحدهاي خوراك

- 

1/8 

 8/28 5078 3944 4185 4982 4725 3845 3208 2928 1109 - - خوراك گاز پتروشيمي 

 1/5 4/42923 40829 38838 38585 33592 30434 27254 24356 21517 20841 19635 ساير صنايع كوچك و عمده 

 - 3/28 1348 1051 768 617 473 402 234 _ _ _ _ كشاورزي

 1/4 4/36 50322 36897 40870 39195 45544 42926 43150 36201 34701 34943 33617 ها نيروگاه

 6 4/12 163558 145538 142366 144519 141092 132409 124256 114194 103376 97710 91328 جمع

 3/5 5/17 4/6944 5/5908 3/5530 5216 5475 5146 4431 3723 3377 3208 4139 **گاز هاي پااليشگاه فشار و جقويت  هاي  ايستگاه

 -5/33 -8/85 5/35 5/55 9/65 4/58 5/36 7/71 146 - - - 2091 گازهاي اسيدي و جخليه

 به بعد، گازهاي اسيدي از ماموع گاز جحويلي به شركت ملي گاز ايران كسر شده است. 1384ي ها سالدر  -

  ملحوظ شده است. ساير صنايعي نفت در سوخت ها پااليشگاهخوراك گاز واحدهاي هيدروين  1387قبل از ي ها سالدر  -

 از بخش صنايع كوچك و عمده جفكيك گرديده است.  1387-93 هاياورزي براي سالبخش كش 1388 سالاز  -

 سوخت گاز طبيعي پتروشيمي در بخش صنايع عمده لحاظ گشته است. بخش پتروشيمي استخراج گرديده است. 4-5از ارقام جدول  خوراك گاز صنايع پتروشيمي -

 . هاي گاز در جمع مصار  در بخش صنعت منظور شده است. هاي جقويت فشار و پااليشگاه ايستگاه سوخت 1393 در سال -



  هاي مختلف . روند مصرف گازطبيعي در بخش8-56جدول 

 خام واحد: ميليون بشكه معادل نفت

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 37/320 18/315 75/283 03/311 24/288 97/289 95/270 55/282 77/257 15/229 67/208 خانگي/جااري

 12/278 29/275 20/247 38/271 74/251 255 96/237 17/249 28/227 36/199 54/181 خانگي

 25/42 89/39 55/36 65/39 50/36 97/34 33 38/33 49/30 79/29 13/27  جااري عمومي، ويژه و خدمات

 52/43 05/41 61/42 48/38 15/34 21/21 35/11 41/6 22/3 82/1 52/0 حمل و نقل

 64/333 313 85/298 28/299 18/266 03/240 31/217 48/191 05/162 68/155 31/146 مصار  صنعتي و كشاورزي 

 41/27 86/25 89/24 57/22 85/22 37/22 65/24 41/23 68/22 30/27 36/25 ها خانه و جلمبه هاي نفت  سوخت پااليشگاه

 24/2 86/4 20/4 54/4 38/4 03/4 57/3 0 0 0 0 پااليشگاه* ازيس هيدروين گازواحدهاي خوراك

 28/31 29/24 78/25 69/30 11/29 69/23 76/19 04/18 83/6 0 0 خوراك گاز پتروشيمي 

 41/264 51/251 24/239 68/237 93/206 47/187 89/167 03/150 54/132 38/128 95/120 ساير صنايع كوچك و عمده *

 30/8 47/6 73/4 80/3 91/2 48/2 44/1 0 0 0 0 كشاورزي

 98/309 28/227 76/251 44/241 55/280 43/264 81/265 223 76/213 25/215 08/207 ها نيروگاه

 52/1007 51/896 97/876 23/890 12/869 64/815 42/765 44/703 80/636 90/601 58/562 جمع

 78/42 5/33 07/34 13/32 73/33 70/31 30/27 93/22 80/20 76/19 50/25 **گاز هاي پااليشگاه فشار و جقويت  هاي  ايستگاه

 22/0 34/0 41/0 36/0 22/0 44/0 90/0 22/0 12/0 0 88/12 گازهاي اسيدي و جخليه

هاي گاز منظور شده است پااليشگاهويت فشار و هاي جق ع كوچك و عمده مصر  ايستگاهبخش ساير صنايسهم * در 



 

  هاي مختلف مصرف گازطبيعي در بخش. روند سهم 8-57جدول 

 واحد: درصد

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 60/27 71/30 19/28 48/30 97/28 26/31 09/31 42/35 69/35 12/33 27/32 خانگي

 19/4 45/4 17/4 45/4 2/4 29/4 31/4 75/4 79/4 95/4 82/4 جااري عمومي، ويژه و خدمات

 32/4 58/4 86/4 32/4 93/3 6/2 48/1 91/0 5/0 3/0 09/0 مل و نقلح

 94/2 43/3 32/3 05/3 13/3 24/3 69/3 33/3 56/3 54/4 51/4 ها خانه و جلمبه هاي نفت  مصر  كل بخش پااليشگاه

 10/3 71/2 94/2 45/3 35/3 9/2 58/2 56/2 07/1 - -  خوراك پتروشيمي

 24/26 05/28 28/27 7/26 81/23 98/22 93/21 33/21 81/20 33/21 5/21 هاي جقويت فشار گاز هاي گاز و ايستگاه ل سوخت پااليشگاهشام ساير صنايع كوچك و عمده

 82/0 72/0 54/0 43/0 33/0 30/0 19/0 _ _ _ _  كشاورزي

 77/30 35/25 7/28 12/27 28/32 42/32 73/34 7/31 57/33 76/35 81/36 ها نيروگاه

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 جمع
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هاي مختلف . روند مصرف گازطبيعي در بخش8-30نمودار   

1393هاي مختلف در سال  سهم مصرف گاز طبيعي بخش. 8-31نمودار   
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 *صادرات گاز در مصر  گاز طبيعي لحاظ شده است.

 

مختلد مصر  در سال  هاي جازيه و جحليل چگونگي مصر  گاز طبيعي به جفكيك بخشو بررسي 

 به شرح زير ارايه شده است.  8-55با جوجه به آمار و اطالعات جدول شماره  1393

 در بخش خانگي طبيعي گاز مصرف 

درصد از كل مصر  گاز  60/27طبيعي در بخش خانگي در كشور  مصر  گازسهم  1393در سال كلي طور  به

در  درصاد  4/4 حادود  با متوسط رشد سااالنه  1383در سال ميليون مترمكعب  29471از  آنر  مصكه بود 

افزايش يافته است. در همين دوره جعاداد   1393سال مكعب در  ميليون متر 45149به  1383-93دوره زماني 

 6/9با متوساط رشاد سااالنه     1383در سال  كننده مصر  ميليون 5/7 جحت پوشش ازگي خانكنندگان  مصر 

متوساط  رشاد  بايش از  كاه  افزايش يافته است  1393سال در  كننده ميليون مصر  8/18بيش از  به يدرصد

باه  در ايان دوره  نمايانگر اين است كاه گااز   اين ناهماهنگي  .اشدبمي در دوره زماني مذكور مصر  گازساليانه 

 پلكاني گااز  باالي هاياجراي جعرفه باشود  مالحظه مي كه چنانبخش خانگي بدون محدوديت عرضه شده است. 

هاا   يارانه قانون هدفمنديو همچنين اعمال ه داراي مصر  نسبتاً زيادي هستند هاي هشتم جا دهم ك دهك براي

 كرد.درصدي را در اين بخش جاربه  1 يرشد افزايش در بخش خانگي ر مص ،1393 در سال

 

1383-93دوره  درشور ك يمصرف گازطبيع. روند توليد و 8-32نمودار   
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  در بخش تجاري/عمومي/خدمات طبيعي گاز مصرف 

هاا،   رساتوران  هاا،  ي عمومي، ادارات، مادارس، هتال  ها بخش مصر بخش جااري شامل  در طبيعي گاز مصر 

 ها و اماكن مشابه است.  هاي دولتي، بيمارستان ساختمان

در بوده كاه   مترمكعبميليون  4404بالغ بر  1383كشور در بخش جااري در سال  گازطبيعي مصر 

درصد از كال مصار     19/4با سهم  1393در سال  ،درصد 5/4 با متوسط رشد ساالنه 1383-93دوره زماني 

ت. ايان  اس بوده در بخش خانگيهماهنگ با رشد مصر  گاز جقريباً كه  رسيده مترمكعبميليون  6859به  ،گاز

مصار    باشد. مي در اين دوره زماني به اين بخشهمانند بخش خانگي نمايانگر عرضه بدون محدوديت گاز  امر

داليلي كه در  به علت عدم اعمال محدوديت در عرضه گاز به اين بخش و 1393گاز در اين بخش نيز در سال 

در ساال   ه شاده اسات.  درصدي مواجا  94/5نسبت به سال قبل با افزايش  ،شد تر ذكربخش خانگي پيشمورد 

بدون لحااظ بار(    در بخش جااري/عمومي/خدماتانريي  نهايي مصر در كل  سبكگاز  مصر  سهم 1383

صاد  در 25/42 زباه بايش ا   1393ساال  در با جوسعه و گستر  گازرساني در كشاور  درصد بوده كه  13/27

 افزايش يافته است. 

 

 طبيعي در بخش صنعت مصرف گاز 

 گردد. گازطبيعي خوراك كاه جحات عناوان    عنوان سوخت و خوراك در بخش صنعت استفاده مي  هعي بطبي گاز

ه ب 1393جرازنامة انريي كل كشور سال در جدول در بخش مصر  نهايي  ،دگردزا جلقي ميمصار  غير انريي

 شود.صورت جداگانه گزار  مي

خوراك گااز   ،ها خانه جلمبه ،و گاز هاي نفت   گاز پااليشگاهمصر شاملبخش صنعت طبيعي مصر  گاز 

از مصر  كال گااز در آن ساال    درصد،  2/34با سهم  1392در سال  و خوراك پتروشيمي واحدهاي هيدروين

به  گاز اين بخش جامينرغم كمبود گاز و اعمال محدوديت در  علي كه ميليون متر مكعب بوده 7/49760معادل 

 1/6 افزايشي با رشدي نفت ها پااليشگاهسازي  ات هيدروينكارخاناو خوراك گاز سوخت علت افزايش مصر  

در ون متر مكعاب  ميلي 52815 بهز از كل مصر  گا درصد 3/32 حدود و با سهم نسبت به سال قبل يدرصد

در نظار گارفتن مصار     بدين جرجيب رشد مصر  صنعت به جنهاايي )بادون   يافته است. افزايش  1393سال 

ساوخت  هااي نفات و گااز خاوراك پتروشايمي و       سازي پااليشاگاه  يدروينسوخت گاز و خوراك كارخاناات ه

در  بخاش صانعت  م گااز  هاي جقويت فشار( با رشد كاهشي مواجه بوده اسات. ساه   ايستگاههاي گاز و  پااليشگاه

ساال قبال   باه  نسابت   درصد بوده كاه  4/89حدود  1393سال در  )بدون لحاظ بر(( مصر  نهايي اين بخش

  يافته است. شافزايدرصد  9/1حدود  (درصد 5/87)
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 مصرف گازطبيعي در بخش كشاورزي 

هاا،   مرغداري ،گاز طبيعي در بخش كشاورزي اغلب در كارخاناات بزرگ كشت و صنعت و ساير صنايع وابسته

ايان   گاز طبيعاي در شود. مصر  در نقاط مختلد كشور به عنوان سوخت مصر  مياي و ...  هاي گلخانه كشت

ميليون مترمكعب بوده،  1348معادل از مصر  كل گاز در آن سال درصد  82/0ا سهم ب 1393بخش در سال 

گاز( و قيمت نه چندان باالي عرضه گاز  اين بخش )نفتمايع جرين سوخت  به علت كنترل شديد عرضه عمدهكه 

و باا  نسبت به ساال قبال    يدرصد 3/28با رشد  ،گازرساني بهتر به صنايع اين بخش وها  نسبت به ساير بخش

افازايش يافتاه اسات. ساهم      1393سال ميليون متر مكعب در  1348به از كل مصر  گاز درصد  82/0سهم 

 6/16حادود   1393ساال  مصر  گاز طبيعي سبك در بخش كشاورزي در كل مصر  نهاايي ايان بخاش در    

 يافته است.  شافزاي درصد 4/3 درصد( 2/13سال قبل )به درصد بوده كه نسبت 

 

 در بخش حمل و نقل گازطبيعي مصرف 

 جادريج باا گازساوز    هآغاز شد و ب 1380( در بخش حمل و نقل عمومي از سال CNGفشرده ) طبيعيگاز مصر 

 ،1382در ساال   مترمكعبميليون  7آن از حدود  قدارشهري م يهاكردن خودروهاي سواري عمومي و اجوبوس

 است.   افزايش يافته 1393سال در گاز درصد از كل مصر   32/4با سهم  مكعب مترميليون  6664به حدود 

 دهد. نشان مي 1385-93هاي سال درو رشد آن را وضعيت مصر  گازطبيعي فشرده  8-58 جدول

 1385-93هاي سال دررشد آن را  و (CNG)فشرده ي . وضعيت مصرف گازطبيع8-58جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 8/7064 6664 6917 55436246 3444 1842 1040 522 عب در سال(مصر )ميليون مترمك

 01/6 -4/3 43/10 97/6068/12 92/86 16/77 23/99 95/76 درصد رشد نسبت به سال قبل

 49/38 درصد رشد متوسط

 

از گازساوز   ،1386موجاور در ساال    بنازين  عرضهدر بندي دهد كه با شروع اعمال سهميهجدول فو( نشان مي

مصار  گاازطبيعي    1385-93 زماني دورهكه در  طوريخودروها استقبال بسيار زيادي به عمل آمده به كردن

با اجراي قانون  1393جا  1390 هاي ليكن در سال درصد برخوردار بوده 49/38 فشرده از رشد متوسط افزايشي

كنندگان در ماورد   ال مصر و از همه مهمتر عدم استقب  CNGافزايش قابل مالحظه قيمتو ها  هدفمندي يارانه

روناد   ،هاا آنو به خصو  پراكندگي  هاي سوختگيري جايگاه در خودروها و مسايل كمبود CNG عملكرد مصر 

هاي گذشته در اين بخاش   مصر  گاز بر خال  سالرشد افزايشي مصر  به شدت كاهش يافت به طوري كه 

اي به  به طور قابل مالحظه ،در نوسان بوده بوطهمر هاي قبل نسبت به سالافزايش درصد  99جا  61حدود  باكه 
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هاي قبال مربوطاه رو    نسبت به سال 1391و  1390هاي  در سال 43/10و  68/12 افزايشي جرجيب با رشدهاي

 01/6 افزايشاي رشاد   1393 درصاد داشات و در ساال    4/3شد كاهشي ر 1392گذاشت و در سال افزايشبه 

  .به كرددرصدي را نسبت به سال قبل جار

 ي برقها نيروگاهدر  گاز طبيعي مصرف 

مصر  گاز در  ،با گازطبيعيهاي مايع  سوخت سيكل جركيبي در كشور و جايگزيني يها نيروگاهبرداري از  با بهره

در ساال  مصار    ،1383-93رغم اعماال محادوديت در دوره    به طوري كه علياين بخش نيز رو به رشد بوده 

ميلياون   50322باه   ،1393ساال   دردرصاد   1/4 ةمتوسط رشد سااالن ميليون مترمكعب با  33617 از 1383

رشاد  شايان ذكار اسات كاه متوساط     افزايش يافته است.  درصد از كل مصر  گاز 77/30با سهم مترمكعب 

از رشد جوليد بر( حرارجي )متوساط رشاد    تركمي بر( ها نيروگاهمذكور در  دورهدر  طبيعي گاز مصر ساليانه 

اعمال محادوديت عرضاه   به جوان آن را مي( بوده كه 1383-93 ورهددرصد در  6/5 ارجيحربر( جوليد ساالنه 

در  .نسبت دادسال مايع جايگزين كمبود گاز در فصل سرد هاي  استفاده از سوختگاز به اين بخش و در نتياه 

 يرصاد د 4/36 افزايش با 1392رشد مصر  گاز در بخش نيروگاهي نسبت به سال  1393سال در اين رابطه 

و جاايگزيني خاوب آن باا     93جاامين مناساب گااز طبيعاي در ساال       جاوان باه  روبرو بوده كه داليل آن را مي

  نسبت داد. هاي مايع در اين سال سوخت

 طبيعي گاز مصرفنوسانات فصلي 

خوراك و سوخت صنايع در طول سال روند ثابتي را دربردارد ولي مصار    عنوان  به طبيعي گاز معموالً مصر 

باشد. بنابراين نوسانات گااز  با نوسانات زيادي روبرو ميسال ي خانگي و نيروگاهي در فصول مختلد ها بخش در

بدين نحو كه مصر  معموالً در فصال بهاار جاا    شته در طول سال كامالً به شرايط آب و هوايي كشور بستگي دا

 و يابدپاييز افزايش مي اوايلجا  ها نيروگاه مصر  باالي علت  بهجابستان با كاهش روبرو بوده و در جابستان  اوايل

جدريج به ه بو جااري يز با شروع فصل سرد جا اواخر بهمن ماه بدليل مصار  باال در بخش خانگي در اواسط پائ

 عرضه ،سال گرمهاي  در ماهاي بوده است كه بگونه 1393سال مصر  گاز در طول نوسانات . رسداوج خود مي

ها از طريق سوخت مايع در فصل گرم  كمبود گاز مورد نياز نيروگاهكمتركه  طوريه ب نشده رو آن با كاهش روبه

باه طاور   ، 1393ماهة اول ساال   8به جوضيح است كه مصر  گاز طبيعي در كشور در  الزمجبران شده است. 

ن نشاا افازايش  درصاد   01/10ن مترمكعب در روز بوده است كه نسبت باه ساال قبال    ميليو 9/410ميانگين 

ليون مترمكعب در مي 6/520به طور ميانگين  كشوردر مصر  گاز طبيعي  ،1393آخر سال   ماهة 4دهد. در  مي

در حاليكاه   1393در سال بدين جرجيب يافته است.  افزايش درصد 8/11روز بوده است كه نسبت به سال قبل 

 .دهد جشكيل ميرا بيعي جحويلي د از كل گاز طدرص 6/37ر سال ماهة آخ 4و در رصد د 4/62سال ماهة اول  8
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-نشان ميرا  1392-93 هايي مختلد سالها ماه درگاز بخشي ر  افصلي مص نوساناتوضعيت  8-33نمودار 

 دهد.

 

 
 

هاي هاي اخير مصر  گاز در بخش كه در سالجايياز آن ،با جوجه به مقدار نوسانات فصلي مصر  گاز

هايي در گازرساني  جرجيب اولويت، محدوديت  افزايش يافته و در نتياه بهخانگي و جااري در فصل سرد هر ساله 

كه كمبودهاي سوخت گاز  طوريه )ب ايااد شدهها، صنايع و عمليات بخش جزريق گاز به منابع نفتي  به نيروگاه

از طرفي گرديده و  جامينكوره گاز و نفتهاي مايع نفت هاي نيروگاهي و صنايع از طريق سوخت نياز بخش مورد

، لذا مقدار كمبود گاز معادل كه بوسيله (طوركلي متوقد شده جزريق گاز نيز به حداقل ممكن رسيده و يا به

اي كه جهت جبران كمبود گاز به  كوره گاز و نفت با استفاده از ميزان نفت ،شده جامينهاي مايع جايگزين  سوخت

و همچنين ه گرديده به جرجيب اراي 8-31و  8-24داول داده شده و مقادير آن در ججحويل ها و صنايع  نيروگاه

ماهه اول سال  8ماهه آخر سال نسبت به  4براساس مقدار گاز كمتري كه در  ،جزريق براي نياز كمبود گاز مورد

 نشان داده شده است. 8-59در جدول  ،از طريق محاسبه برآورد گرديده

مترمكعب در روز  ميليون 93/57حدود سط به طور متو 1393دهد كه در سال نشان مي 8-59 جدول

1392-1393هاي  به صورت ماهانه در سال . نوسانات مصرف گازطبيعي8-33نمودار   

 

6/37  

7/520  

4/62  

 )ميانگين( 9/410 
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هاي  نيروگاهي و صنايع از طريق سوخت هاي كننده وجود داشته كه در بخشهاي مصر  كمبود گاز براي بخش

 4در اول سال،  ماهه 8يسه با مقدار جزريق گاز در مقامورد جزريق گاز به مخازن نفتي در شده، و در  جامينمايع 

ميليون متر مكعب گاز كمتري در روز  37/11حدود ز به كلي متوقد شده به طوريكه ماهه پاياني سال جزريق گا

در ماموع در مقايسه با سال  1393براي سال  الذكر نتايج ارقام در جدول فو(به منابع نفتي جزريق شده است. 

و اين   ،ستو سرد بوده اها در فصل گرم  نيروگاه مصار  جامينگاز براي  عرضهافزايش دهنده  نشان، 1392

ميليون متر مكعب گاز در روز در فصل سرد  07/111جزريق به مخازن نفت با مقدار كمبود  درحالي است كه

كوره  گاز و نفت هاي مايع نفت جزريق گاز به مخازن نفتي و جحويل سوخت اهشبوده كه منار به كمواجه 

 ها شده است. جايگزين براي مصار  ساير بخش

ها، صنايع و بخش تزريق در سال  سوخت نيروگاه تامينبود گازطبيعي براي . برآورد كم8-59جدول 

1393 

 واحد: ميليون مترمكعب در روز

  متوسط سال گاز ماهه 4گاز  ماهه 8گاز  کنندهبخش مصرف
 95/74 55/107 18/59 **نيروگاه
 صنايع

 

 

 06/10 28/3 

 24/2 88/6  *جزريق

 1392جمع 

 

18/59 48/124 47/80 
 95/50 63/89 69/32 گاهنيرو
 صنايع

 

 07/10 28/3 
 7/3 37/11  جزريق*

 1393جمع 

 

69/32 07/111 93/57 

 و شركت ملي پخش صنعت بر(گزار  جفصيلي ماخذ: 
 يق جحويل داده است.ماهه اول سال، به علت كمبود جهت جزر 8گاز كمتري نسبت به مترمكعب مبليون  88/6، روزانه 1392 ماهه آخر سال 4شركت ملي گاز در  * 

ماه پاياني سال بدست آمده  4ماه اول و  8هاي مصر  گاز طبيعي در  ها با متوسط ** بر اساس اختال  كل سوخت )مايع و گاز طبيعي( معادل گاز طبيعي مصر  در نيروگاه

 است.
 

 طبيعي گاز مصرف استاني  

در ه دگرديا ي اساتاني گااز جوزياع    ها شركتكه جوسط  1393سال در ي مختلد كشور اه استانمصر  گاز در 

در ساال   ،دهاد نشاان ماي   ماذكور جدول و نمودار  كه چناننشان داده شده است.  8-34و نمودار  8-60جدول 

 خراساان شامالي   درصاد(،  32/36) جهاران  درصاد(،  58/52) مازندرانها نظير  در مورد برخي از استان 1393

نسابت  اي را  مالحظه  مصر  گاز رشد قابل ،درصد( 2/19) اصفهانو درصد(  40/28) فارسدرصد(،  64/28)

  است. نشان دادهبه سال قبل 
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هاي  كه داراي نيروگاه رضويخراسان  بوشهر و يي نظيرها استاندر رشد مصر  گاز  قابل ذكر است كه

 جاامين امكان عدم  متعاقباًهاي خانگي و جااري و  گاز بخش جامينو  جبرانصنايع عمده هستند به علت و بزرگ 

افزايش با  ،كمبود گازهاي مايع جايگزين  از سوخت كمتر هاي ياد شده و استفاده ها و صنايع در استان گاز نيروگاه

و جامين نامناسب سوخت  92ها به دليل زمستان سخت در سال  اين استان است.روبرو بوده  نسبت به سال پيش

 اند. بوده گاز طبيعي در فصل زمستان در آن سال داراي مصر  كمتري



 1393سال در  ها استانبه تفكيك  ي مختلفها بخش در گاز طبيعي مصرف .8-60جدول 
 واحد: ميليون متر مكعب                

 ها از مصرف کل سهم استان جمع نيروگاه پتروشيمي کشاورزي صنعتي خانگي  حمل و نقل پااليشگاه تجاري، خدماتي و عمومي استان
 5 7755 489 177 85 1280 4654 551 36 484  آذرباياان شرقي

 4/3 5330 1067 0 8 466 3081 430 0 279 آذرباياان غربي  
 6/1 2466 645 0 24 189 1307 169 0 131 اردبيل  
 4/11 17802 2841 57 120 7333 6392 476 90 493 اصفهان  
 8/3 5886 1673 0 17 549 3205 219 0 222 البرز  
 3/0 512 71 0 1 135 245 33 1 26 ايالم  
 4/6 9955 3129 6158 0 261 73 61 260 13 بوشهر  
 5/17 27374 5312 0 141 2359 16716 845 70 1931 جهران  
 9/0 1395 0 0 15 179 1029 81 5 86 چهارمحال و بختياري  
 9/0 1482 899 0 2 142 363 34 0 43 خراسان جنوبي  
 6/8 13393 3823 0 43 2081 6099 649 43 655 خراسان رضوي  
 2 3090 1213 552 6 427 734 92 0 67 خراسان شمالي  
 4/9 14675 4737 5597 14 2568 1221 352 82 104 خوزستان  
 4/1 2135 438 0 27 367 1058 130 0 113 زناان  
 4/1 2227 561 0 19 752 697 116 1 82 سمنان  
 0 4 0 0 0 0 2 0 0 2 سيستان و بلوچستان  
 7/7 12041 5938 1550 30 1023 2770 437 25 269 فارس  
 7/2 4242 1443 0 23 1117 1334 193 0 131 قزوين  
 7/1 2635 831 0 18 372 1137 172 0 105 قم  
 2 3172 1059 0 31 123 1660 155 0 144 كردستان  
 3 4672 2064 0 10 948 1361 146 0 143 كرمان  
 7/2 4200 1166 617 5 461 1618 199 2 132 اه كرمانش 
 4/0 627 0 0 10 58 437 77 0 44 كهكيلويه و بويراحمد  
 1/2 3300 907 0 110 323 1636 215 0 109 گلستان  
 4 6260 2615 0 109 378 2695 272 0 191 گيالن  
 2/1 1836 25 0 7 232 1345 113 6 108 لرستان  
 5/4 7070 1091 0 256 603 4457 389 0 274 مازندران  
 8/3 5975 2443 404 49 1078 1595 155 112 139 مركزي  
 4/2 3745 2510 0 0 1098 3 57 76 0 هرمزگان  
 2/2 3360 120 0 21 581 2258 145 0 235 همدان  
 9/2 4599 1213 0 145 2136 900 101 0 104 يزد  

 100 163558 50322 15112 1348 29617 45149 7065 810 6859 كشور  
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 . مايعات و ميعانات گازي4-8

و ياا باراي صاادرات     رسند موارد مختلفي به مصر  ميچرخه عمليات صنعت نفت در مايعات و ميعانات گازي در 

 ةناحيا ماايع   در كارخاناات گاز و گازكه )شامل پروپان، بوجان، پنتان و باالجر(مايعات گازي شيرين  گردند. عرضه مي

 )ره( اماام خميناي   به ماتماع پتروشايمي بنادر   ، شوند جوليد ميبي حكيمه  ، گچساران و بيپارسي ،مارون، اهواز، كرنج

 گردد.   ماتمع جحويل ميآن خوراك  جامينجهت 

)ناحياه   1000و  900ماايع   هاي گااز و گااز   از كارخانه گازي جوليدي مايعاتبخشي از به طور معمول 

ناحياه   300و  200 گااز و گازماايع   كارخانااات  مارون خامي همراه با مايعات گاازي گازي ت ناميعاو پازنان( 

  1392-93مصرف استاني گازطبيعي در سال . 8-34نمودار 
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در منااطق  گاازي   مايعاات مقداري از ضمناً . گردد ميجحويل خام صادراجي  به شبكه نفتبراي جزريق  ،آغاجاري

كمباود خاوراك   . عالوه بار آن  شود ارسال ميعنوان خوراك به ماتمع پتروشيمي بوعلي  نيز بهخيز جنوب  نفت

 بخشاي از گاردد.   ماي  جامين هاي گازي پااليشگاهت گازي نااز ميعاو خوراك پتروشيمي برزويه پتروشيمي بوعلي 

هاي گاز است كه عمدجاً از پنتان و هيدروكربورهاي  هاي پااليشگاه )ميعانات گازي يكي از خروجيميعانات گازي 

و شايراز   ، جهاران، ي بندرعباسها پااليشگاه به عنوان خوراك به هاي گازي پااليشگاهگردد.(  جر جشكيل مي سنگين

و بخشي از ميعاناات گاازي پااليشاگاه    ميعانات گازي پارس جنوبي به طور عمده گردد.  جحويل ميپخش مشهد 

صادراجي عسلويه، بندرطاهري، ماهشاهر   هاي انهخيز جنوب به جرجيب از پاي فار جم و مايعات گازي مناطق نفت

 شود. ميعرضه  براي صادرات

 1393ساال  مصر  در ي ها بخش جفكيك  هبجحويل مايعات و ميعانات گازي را وضعيت  8-61جدول 

  دهد. نشان مي
 هزار بشكه در سالواحد:         1393سال . تحويل مايعات و ميعانات گازي در 8-61جدول 

 هاي پتروشيميتحويل به مجتمع

 ميعانات - بندر امام
 ميعانات – بوعلي

 مايعات -(اراك بوعلي )برزويهساير

1974747 جمع

 هاي نفت و پخش جحويل به پااليشگاه

 خامنفت اختالط باجحويل براي 

 كارخانه گاز و گاز مايع

 88/160 هاي گاز مصر  پااليشگاه

 جزريق به ميدان رامشير

 صادرات

 *جغيير در موجودي ذخاير

 گيريآوري و خطاي اندازهميزان بالقوه براي جمع

 90/249031 جمع کل

از آن كسر  1392هزار بشكه در روز بوده است كه جهت محاسبه جغيير در آن، مقدار موجودي در سال  27/48معادل  1393وجودي در پايان سال م م*

 گرديده است. 

 . برق5-8

عناوان يكاي از عوامال      بوده و از طرفي باه غيرقابل جايگزين  ها بخش از يدر بسيار يانري حاملعنوان  بهبر( 

 يخدماج يواحدها هافزايش رفاه خانوارها، جوسعافزايش مصر  آن،  كه باشد به طوري مي شاخص رشد اقتصادي

 خواهد داشت.  يو صنعت را در پ يو جاار

 اقتصااادي در  -هاااي مختلااد اجتماااعي  مصاار  باار( را در بخااش  8-35 ارنمااودو  8-62جاادول 

                                                 
 در سايت جوانير گزار  شده است.( 1393)گزار  جفضيلي وزارت نيرو آخرين  ها براساسآمار و اطالعات مربوط به نيروگاه 
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 د.نده نشان مي 1383-93 دوره

 در مامااوع مصاار  كاال باار( كشااور در دوره زمااانيد كااه نااده نشااان ماايشااده  ارايااههاااي آمار

درصد افازايش يافتاه اسات.     1/8و نسبت به سال قبل نيز  روبرو بوده درصد 8/5با رشد افزايشي  93-1383

 1393ه كه در ساال  بوددرصد  36/5 ،1383-93جعداد كل مشتركين بر( در دوره زماني رشد ساليانه ط متوس

گردد  مشترك رسيده است. بدين جرجيب مالحظه مي هزار 31672درصدي به  6/4نسبت به سال قبل با رشد 

متوسط ين دليل هم بهباشد  ميمشتركين رشد از  بيشترنسبت به سال قبل  1393كه رشد مصر  بر( در سال 

 4/3حادود   كاهشاي ساعت( با رشد  واتكيلو 6710قبل )از فرو  داخلي نسبت به سال  مصر  هر مشترك

جاويي در   رعايت صارفه عدم كه بطور كلي نمايانگر  رسيده وات ساعت براي هر مشترككيلو 6935درصد به 

 باشد. مشتركان ميكل مصر  بر( جوسط 

و  صانعت نمايانگر اين است كه بيشترين مقدار بار( در بخاش    8-62در جدول ارائه شده ضمناً آمار 

در ساال   درصاد  59/32از  يرسد. سهم فرو  بر( در بخاش خاانگ   به فرو  مي خانگيبخش پ  از آن در 

درصاد   33/32 صانعت از  مدر همين دوره سهكه  در حالي كاهش يافته 1393در سال  درصد 4/32به  1383

باودن  جاايگزين  غيرقابل هاي صنعتي و  افزايش فعاليتبه دليل  1393ال درصد در س 8/33 به 1383در سال 

كشور درصد از بر( جوليدي  1/50حدود شايان ذكر است كه  .رسيده استاين بخش در انريي بر( مورد نياز 

درصاد در   4/32اي را به دنبال ندارد. از ايان مقادار    شود كه ارز  افزوده هاي غير مولد مصر  مي در بخش

 هااي  ماندرصد در سااخت  9و روشنايي معابر و  ساير مصار هاي   درصد در بخش 7/8 ،مسكوني هاي انساختم

 شود. اداري و عمومي مصر  مي

با متوساط نارخ رشاد     1383ميليون كيلووات ساعت در سال  40564 از يبر( در بخش خانگ مصر 

م مشاتركين در  ساه . ش يافته اسات افزاي 1393ميليون كيلووات ساعت در سال  71163درصد به  8/5ساالنه 

 7/80) 1392ساال   اكل مشتركين كشور بوده كه در مقايساه با   از درصد 26/81ي در بخش خانگ 1393سال 

كاه   ،درصد افازايش روبارو باوده    3/4جعداد مشتركين خانگي با  ليكن دهد نشان نميرا چنداني جفاوت درصد( 

 .است هدادفزايش ادرصد نسبت به سال قبل  5/10 را مصر  در اين بخش

 06/12باا ساهم    1383ميليون كيلاووات سااعت در ساال     15021مصر  بر( از  ،يبخش عموم در

. در رسايده اسات   1393در سال  ميليون كيلووات ساعت 19767به درصد  8/2رشد متوسط ساليانه و درصد 

روبرو  افزايشبا  درصد( 18/8)كه نسبت به سال قبل  درصد بوده 9 از كل مصر  سهم اين بخش 1393سال 

درصاد رشاد    17/7 گذشاته  نسبت باه ساال   1393در بخش عمومي در سال بر( جعداد مشتركان  ، ليكنبوده

 8/10قبال كاه   نسبت به ساال   1393در سال مشتركان عمومي مصر  بر( رشد ميزان با افزايش كه داشته 

  ست.ا خش بودهباين در هر مشترك بر( مصر   قابل مالحظه افزايش نمايانگر بوده، درصد



 

 

  365 مصرف انرژي

 ساالنهرشد متوسط با  1383در سال ميليون كيلووات ساعت  40248از  بر( در بخش صنعت مصر 

در  يافزايش يافته است. جعداد مشتركين صانعت  1393ميليون كيلووات ساعت در سال  74294به  درصد 3/6

نسابت باه ساال     ،تركينمشا از كل درصد  65/0 با سهم است كه ودههزار مشترك ب 206بالغ بر  1393سال 

مصار    1393درصد افزايش مشاتركين در ساال    2/6با داشته ولي  اندكي غييرجدرصد  64/0با سهم  1392

  نسبت به سال قبل همراه بوده است. يصددر 5 با افزايشنسبت به سال قبل در اين بخش بر( 

 هاشاهر وي سااير  متار  وجهاران   يكاه در متارو   بر( حمل و نقل ،1393 ذكر است كه در سال شايان

 358 از مصار  كال بار( حادود     يدرصد 14/0با سهم  (،از بخش صنعتپ  از جفكيك )شده است مصر  

قطار شهري خراسان( گيگاوات ساعت  20جهران و  يگيگاوات ساعت مصر  مترو 338)شامل ساعت  گيگاوات

نشاان   كااهش  درصاد  2/3 ساعت(گيگاوات  358 درصد و حدود 176/0كه نسبت به سال قبل )با سهم بوده 

 . دهد مي

از مهمترين اقداماجي بود كه براي جلوگيري از برداشت بايش   ها دار كردن چاه در بخش كشاورزي بر(

زاياي و خشاك    هاي كشور و بروز خطر بياباان  هاي زيرزميني كه منار به افت آب در دشت از ظرفيت از سفره

امكاان كنتارل    ،هاي كشااورزي  زيرا با برقي كردن چاهشود در يك دهه اخير اناام شد  شدن باغات و مراجع مي

كااهش   هااي غيرماااز در كشاور فاراهم شاده اسات. ضامناً        هاي مااز و شناسايي چااه  ميزان برداشت از چاه

هاي برقي نسبت  سهولت استفاده از پمپ ،هاي فسيلي محيطي ناشي از عدم استفاده از سوخت هاي زيست آلودگي

ها در بخاش كشااورزي از    ها و كاهش قابل مالحظه هزينه ردن راندمان استفاده از چاههاي ديزلي، باال ب به پمپ

 رود. هاي كشاورزي به شمار مي مزاياي بر( دار كردن چاه

مقدار مصر  بر( در ايان بخاش   و بوده  1393درصد در سال  16 يسهم مصر  بر( بخش كشاورز

 با متوسط نرخ رشاد سااالنه   1383اعت در سال وات سگيگا 15489 ازكشاورزي  يها شدن چاه يبرقبه علت 

درصادي نسابت باه     2/6 با رشد نيز 1393در سال  كهافزايش يافته  گيگاوات ساعت 35188درصد به  6/8

 1393دار شده جا پايان سال  هاي كشاورزي بر( الزم به ذكر است كه جعداد چاهدهد.  نشان ميافزايش سال قبل 

يلياون  م 24530، اين سالو مصر  آنها در حلقه چاه  230903، (حلقه چاه218384) 1392در مقايسه با سال 

ميلياون كيلاووات    680، حلقاه چااه   12519كه نسبت به سال قبل با افزايش كيلووات ساعت گزار  گرديده 

  ده است.شساعت بر( بيشتري مصر  

ر آن در سال مقدااست كه  روشنايي معابردر بخش  1383-93دوره  يرشد مصر  بر( در ط كمترين

 رسيده است.ميليون كيلووات ساعت  3837 به 5188 از ،درصد 4/2 ساالنهكاهشي با متوسط رشد  1383

كردن روستاهاي كشور است كه ارجقاء سطح رفااه و   برقدار ،انريييكي از اهدا  مهم دولت در بخش 

شايان ذكر اسات  خواهد داشت.  معيشت خانوارهاي روستايي و جلوگيري از مهاجرت آنها را به شهرها به دنبال
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. بوده اسات  هزار خانوار 1/4285رقمي برابر با ، 1393جا پايان سال دار شده  بر(جعداد خانوارهاي روستايي كه 

روساتا در ساال    627حدود به طور متوسط،  1383-93زماني  دورهدر  ،مشهود است 8-62از جدول كه  چنان

بيشترين روستاها  1393سال  پايانجا كه هايي  استان ،وزارت نيرو  ر گزابراساس اند. بدين جرجيب  دار شده بر(

فاارس   (،4793(، كرمان )4148سيستان و بلوچستان ) هاي استانشامل  اند قرار دادهرساني  جحت پوشش بر(را 

(، 2562(، لرساتان ) 3232(، خراساان رضاوي )  2994، مازنادران ) (3005گيالن ) (،3657خوزستان )(، 3145)

طاوري كاه جعاداد كال      ، باه  باوده  (2497( و كرمانشااه ) 2791(، آذرباياان شارقي ) 2895اان غربي )آذرباي

 1393ساال  پاياان  در روساتا   55562باه   1383در ساال   روستا49399 ازرا  روستاهاي برقدار شده در كشور

 رساني قرار داده است. را جحت پوشش بر(روستايي خانوار  هزار 4283ده كه انرس
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 1383-93ي ها سال كل كشور در . وضعيت مصرف برق8-62جدول
 

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

 8424 8727 8352 8443 8083 8466 8358 7905 7773 7440 7113 گيگاوات ساعت ها مصر  داخلي نيروگاه

 266056 253465 245913 231621 224912 212852 205922 196078 184762 170631 155757 گيگاوات ساعت جمع جوليد ويژه

 5880 6315 10479 9626 7359 6958 5507 5080 5345 4353 2681 گيگاوات ساعت خريداري از صنايع بزرگ

 266056 253465 245913 231621 224912 212852 205922 196078 184762 170631 155757 گيگاوات ساعت انريي جحويلي به شبكه انتقال

 36135 38790 39665 38837 34024 39174 40743 41060 37261 34866 29367 گيگاوات ساعت #جوزيع و جوزيع  شبكه انتقال، فو(  جلفات

 219653 203089 194149 183905 184183 167526 161304 152499 144727 133005 124553 گيگاوات ساعت فرو  داخلي

 71163 64379 61351 56774 60908 55630 52896 50777 48086 44108 40564 گيگاوات ساعت خانگي

 19767 17831 17810 16751 21308 21827 20428 19648 18329 16350 15021 گيگاوات ساعت عمومي

 323 358 371 354 5/299 282 246 170 144 108 90 گيگاوات ساعت حمل و نقل

 15404 13377 12599 12664 12727 11015 10742 9953 9320 8542 7863 گيگاوات ساعت ساير مصار 

 74294 70276 66736 63590 611835 54605 51864 49602 46430 43015 40248 گيگاوات ساعت صنعتي

 35188 33103 31647 30020 24189 21405 21179 17670 17666 16469 15489 گيگاوات ساعت كشاورزي

 3837 3765 3635 3752 3568 3674 4091 4510 4608 4305 5188 گيگاوات ساعت روشنايي معابر

 31672 30287 28752 27166 25693 24191 22738 21541 20559 19648 18806 هزار مشترك جعداد مشتركين

 25739 24671 23467 22224 21048 19844 18715 17769 16989 16398 15719 هزار مشترك خانگي

 1382 1283 1181 1083 1005 952 856 793 749 677 634 هزار مشترك عمومي

 3992 3810 3611 3400 3223 3031 2828 2668 2531 2314 2216 هزار مشترك ساير مصار 

 206 194 185 174 159 161 165 166 152 132 121 هزار مشترك صنعتي

 353 330 307 285 258 202 174 151 138 127 116 هزار مشترك كشاورزي

 55664 55191 54561 54116 53461 52815 51788 47030 46469 50194 49399 روستا ار شدهجعداد كل روستاهاي برقد

 4285 4278 4269 4261 4251 4283 4260 4871 4858 4410 4127 هزارخانوار جعداد كل خانوارهاي روستائي برقدار شده

 باشد. مينيز  ولتاي جوزيع در سطح جلفات شبكه انتقال، فو( جوزيع و جوزيع شامل جوليد بر( صنايع بزرگ #

ذ:ماخ
 

 (1393صنعت بر( )گزار  جفضيلي 
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1383-93هاي  سال درهاي مختلف مصرف  . مصرف برق به تفكيك بخش8-35نمودار   
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 سنگ زغال. 6-8

شو به منظور جوليد فاوالد در شاركت    سنگ كك جوجه كشور بيشتر در جهت مصر  زغالبه طور كلي 

 هااي  در ساال  .باشاد  ماي آهن اصفهان و فوالد مباركه و صنايع فرو آليايها و مقداري نيز در صنايع سيمان  ذوب

ايان حامال   اساتفاده از   ،سنگ بوده در نيروگاه زرند كرمان كه طراحي اوليه آن بر اساس مصر  زغال نيز اخير

هااي صانايع،    در كشور در حاال حاضار در بخاش    بر اين اساس مصر  زغال سنگاست. آغاز گرديده  انريي

در كارخاناه   ييبراي جوليد قطران و مواد شايميا هاي خانگي و مصار  غيرانريي  نيروگاه و مقدار كمي در بخش

  .شود اناام مي سازي و پااليش قطران زرند كرمان آهن اصفهان و شركت كك ذوب

 دهد.  مي نشان 1383-93 هاي سال در را كشورر د سنگ زغالقدار مصر  م 8-63 جدول

 1383-93ي ها سال در كشوردر  سنگ زغال. مصرف 8-63جدول 
 هزار جنواحد:   

 

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

تغييرات 

 92به  93

رشدساليانه 

93-1383 

 89/1308 65/1318 08/1099 35/405 04/585 67/856 93/605 09/773 3/731 3/731 41/710 صنعت

3/7- 54/7 
 89/20 89/20 89/20 89/20 89/20 89/20 89/20 89/20 89/20 89/20 89/20 خانگي

 87/183 52/292 52/292 52/292 73/250 63/271 63/271 10/376    نيروگاه

بشكه معادل ميليون

 خام نفت
5/3 6/3 6/3 6/5 30/4 50/5 10/4 44/3 76/6 81/7 24/7 

 99/396 99/396 99/396 78/438 2/355 2/355 3/543 4/919 8/835 4/919 8/626 مصرف غيرانرژي
- 95/4- 

بشكه معادل يونميل

 خام نفت
3 4/4 4 4/4 6/2 7/1 7/1 1/2 9/1 9/1 9/1 

طبق هاي  بخش ساير مصر  درباشد و  ذوب آهن اصفهان مي خانهراز كا 1393 جا 1390و در سال جرازنامه انريي وزارت نيرواز  1389ارقام جا سال : ماخذ

 ه است.در جرازنامه انريي مورد نظر قرارگرفت 1392الگوي مصر  سال 
 

 زمااني  دورهدر  سانگ  زغاال  مصار   ةآمار جدول فو( نشاان از آن دارد كاه رشاد متوساط سااليان     

و در ساال   درصد كاهش 95/4افزايش و  ددرص 54/7با  و غير انريي به جرجيب به صورت انريي ،93-1383 

 روبرو بوده است. كاهش درصد 3/7 با نسبت به سال قبل انرييبه صورت  1393

 هاي سنتي و سوخت. هيزم 7-8

هاي جنگلي و مرجعي و جغيير كاربري اراضي،  ها، جصر  و جااوز به عرصه جرين عامل جخريب جنگل مهم

 جاامين سوخت در بسياري از مناطق و جنها منبع براي  جامينكه يكي از منابع مهم  هيزمقاچا( چوب، استفاده از 

 هاكشي و ورود بيش از حد دام به جنگل باشد، جاده مينشين جنگل  ع حاشيهكل انريي مورد نياز ساكنان و جوام

باشد.  هاي طبيعي به علت گرد و غباري كه وارد كشور شده مي هاي اخير بهم خوردن جعادل اكوسيستم و در سال

نشاان   ،هاي جمعي گزار  شده هاي اخير مشاهدات عيني افراد محلي كه در برخي رسانه از سوي ديگر در سال

هاا روساتاييان از وساايل     ي از روستاهاي كشور كه جا قبال از اجاراي قاانون هدفمنادي ياراناه     داده كه در برخ
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هاي نفات و گااز كناار     استفاده از سوخت ،كردند، با اجراي اين قانون سوخت نفت و گاز استفاده مي ازگرمايشي 

كنند. هرچند اين  مي ها را زغال چوب جنگل ،انريي زمستان و همچنين كسب درآمد جامينگذاشته شده و براي 

ها همچنان به علت قيمت باالي سوخت نفت و گاز  موضوع جوسط ماموران به روستاييان جذكر داده شده ولي آن

 جاامين كنناد و از ايان راه عاالوه بار      جنگل براي جوليد زغال، چوب برداشت مي ، ازدر مقايسه با يارانه دريافتي

 نمايند.  درآمد كسب مي ،انريي مورد نياز

هاا، مراجاع و    كه جوسط سازمان جنگال را هاي سنتي در بخش خانگي  آمار مصر  سوخت 8-64جدول 

 دهد. گزار  شده نشان مي1385-93هاي  در سالآبخيزداري كشور 

 1385-93ي ها سالچوب كل كشور در  . مصرف هيزم و زغال8-64جدول 

 سال
 هيزم 

 (مكعبمتر)

 زغال 

 (مكعبمتر)

 فضوالت دامي

 )هزار تن(

 وته و خارب

 )هزار تن(

 جمع 

 خام( )ميليون بشكه معادل نفت

1385 - - - - 8/11 

1386 5000000 5700 36/86 500 6/5 

1387 10521621 1241.5 01/2 7/944 96/10 

1388 5000000 0 36/86 3/449 58/5 

1389 5000000 35/279 36/86 500 58/5 

1390 9167819 49/283 58/884 23/948 3/12 

1391 9167819 49/283 58/884 23/948 3016/12 

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

1393 8100000 91/390* 360/86 600 3220/8 
 خيزداري كشورها، مراجع و آب جنگل: وزارت جهاد كشاورزي، سازمان ماخذ

 باشد.  ت وزارت جهاد كشاورزي ميچوب در بخش مصر  خانگي مربوط به كشفيات يگان حفاظ *آمار مربوط به زغال

در جدول فو( براساس كه  1393سال  در فضوالت دامي و بوجه و خار ،مصر  هيزم مقدارشايان ذكر است كه 

از نظار مقادار    ،درج گردياده  ها، مراجع و آبخيازداري كشاور   آخرين نامه رسمي دريافت شده از سازمان جنگل

 را شده كه عدم دسترسي آن سازمان به آمار دقيق در اين مورد گزار  1393 جا 1390 هاي همانند آمار سال

نسابت باه ساال     1393بر اين اساس ماموع مصار  هيزم، فضوالت دامي، بوجه و خار در سال  دهد، نشان مي

  درصد كاهش داشته است. 35/32قبل به ميزان 

هاي  سنتي جوسط ارگانرغم اجراي طرح جايگزيني سوخت  شود، علي كه در جدول فو( مشاهده مي چنان

خام  ميليون بشكه معادل نفت 3220/8ميزان  بههاي سنتي  هاي نفتي، ميزان استفاده از سوخت مرجبط با فرآورده

 دهد. نشان ميروستايي اعالم شده كه مصر  بااليي را در بخش خانگي 
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 هاي تجديدپذير. انرژي8-8

هاي خورشيدي و بر( مصرفي باا  ها و حماماز آبگرمكنگرم مصرفي خانوارها با استفاده ميزان آب 8-65جدول 

 دهد.نشان مي 1383-93ي ها سال درهاي نو را استفاده از انريي

 توده  و زيستبادي  ،و برق مصرفي فتوولتاييكحرارتي . مصرف انرژي خورشيدي 8-65جدول 

 1383-93ي ها سالدر 
 خامميليون بشكه معادل نفت :واحد

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

 0695/0 0695/0 0694/0 0694/0 0692/0 0662/0 0608/0 0543/0 0492/0 0382/0 0348/0 خورشيدي آبگرمكن

 1268/0 1268/0 1268/0 1174/0 0942/0 0659/0 0510/0 0414/0 0350/0 0./0124 0038/0 حمام خورشيدي

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

 15/8 51/8 32/7 09/7 6/5 24/4 94/2 58/10 74/10 47/9 25/6 بر( آبي 

 خورشيدي بر(
 )فتوولتاييك(واجمي

000081/0 000031/0 000046/0 000042/0 000044/0 000042/0 025481/0 211048/0 09248/1 7048/2 670019/2 

 109/0 12/0 12/0 13/0 10/0 13/0 12/0 08/0 07/0 04/0 03/0 يبر( باد

 0021/0 00105/0 00292/0 00327/0 00351/0 00106/0 0 0 0 0 0 بيوگاز

 92/10 34/11 53/8 43/7 72/5 37/4 91/2 66/10 81/10 51/9 28/6 جمع

 11/11 54/11 73/8 62/7 89/5 5/4 02/3 76/10 9/10 56/9 31/6 جمع کل

 هاي نو ايران )سانا(ذ: سازمان انرييماخ
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  . وضعيت جهاني9-8

  ي انرژيها حاملمصرف 

 نشان داده شده است. 8-66جفكيك مناطق مختلد جهان در جدول  به  خام مصرف نفت

هزار بشكه در روز در سال  92086، به 2013هزار بشكه در روز در سال  91243خام در جهان از  مصر  نفت

 درصد افزايش يافته است. 92/0با رشد  2014

 خام در جهان. مصرف نفت8-66جدول 

 منطقه
 سهم مصرف )هزار بشكه در روز( مصرف نفت

 2014سال  2013*سال  )درصد( **

 32/24 23347 23364 آمريكاي شمالي

 75/7 7125 6913 امريكاي مركزي و جنوبي

 40/20 18252 18450 اروپا و اوراسيا

 33/9 8706 8450 خاورميانه

 26/4 3800 3650 آفريقا

 93/33 30856 30415 حوزه اقيانوس آرام 

 100 92086 91243 جمع کل

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 استخراج شده از سايت مذكور گزار  گرديده است. 2015براساس ارقام جاديدنظر شده در سال  2013ارقام مربوط به سال  *

 هاي مندرج در سايت مذكور گزار  گرديده است.   ها بر اساس درصد سهم رقام درصد سهما **

 93/33شود، كشورهاي حوزة اقيانوس آرام با سهم بيش از  همان طور كه در جدول فو( مشاهده مي

 باشند، پ  از آن به جرجيب آمريكاي شمالي، اروپا و خام را در جهان دارا مي درصد، بيشترين مصر  نفت

اند. چنانكه به  خام جهان را به خود اختصا  داده درصد از كل مصر  نفت 4/20و  32/24اوراسيا با سهم 

جرجيب  هزار بشكه در روز، به 2024با مصر   2014جزييات اين آمار در سايت مراجعه شود، ايران در سال 

كه نسبت به سال گذشته درصد از كل مصر  جهان و خاورميانه را به خود اختصا  داده  25/23و  2/2

 درصدكاهش داشته است. 69/0هزار بشكه( حدود 2038)

 نشان داده شده است: 8-67جفكيك مناطق مختلد جهان در جدول  به هاي نفتي مصرف فرآورده

در  كشور هاي نفتي مصر  فرآوردههاي نفتي ايران بر اساس آمار شركت ملي پااليش و پخش فرآورده

 روبرو بوده است.درصد نسبت به سال قبل  -5/3ل با رشدي معاد 2014سال 
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 هاي نفتي در جهان . مصرف فرآورده8-67جدول 

 منطقه
 هاي نفتي)هزار بشكه در روز( مصرف فرآورده

 سهم مصرف)درصد(
 2014سال   2013*سال 

 8/25 23607 23305 آمريكاي شمالي

 8/7 7117 7047 امريكاي مركزي و جنوبي

 8/15 14482 14297 اروپا 

 2/5 4748 4688 اوراسيا

 9/8 8137 8033 خاورميانه

 4 3620 3574 آفريقا

 5/32 29762 29381 حوزه اقيانوس آرام

 100 91500 90326 جمع کل

http://www.eia.doe.gov 
 ديده است.استخراج شده از سايت مذكور گزار  گر 2014براساس ارقام جاديدنظر شده در سال  2013ارقام مربوط به سال *

 

 5/32گاردد كشاورهاي حاوزه اقياانوس آرام بيشاترين ساهم را )       طور كه در جدول فو( مالحظه مي همان

كاناادا و مكزياك باا     ،هاي نفتي دارند و پ  از آن آمريكاي شمالي )شامل اياالت متحدهدرصد( در مصر  فرآورده

اند. در اين آماار، اياران باا مصار       رار گرفتهق هاي بعدي درصد( در رده 8/15درصد( و كشورهاي اروپايي )با  26

درصد كل مصر  جهان و خاورميانه را به خاود   43/18درصد و  64/1بشكه در روز به جرجيب  ميليون 5/1روزانه 

 .استاختصا  داده 

 آمده است.  8-68جفكيك مناطق مختلد جهان در جدول  به  مصرف گاز طبيعي

 رشد داشته است.  2013درصد نسبت به سال  35/0حدود  2014طبيعي در سال  مصر  گاز

 . مصرف گاز طبيعي در مناطق مختلف جهان8-68جدول 

 منطقه
 مصرف )ميليارد متر مكعب(

 سهم مصرف )درصد(**
 2014سال  2013*سال 

 3/28 4/949 5/928 آمريكاي شمالي

 5 1/170 4/168 امريكاي مركزي و جنوبي

 6/29 6/1009 8/1060 اروپا و اوراسيا

 7/13 2/465 7/437 خاورميانه

 5/3 1/120 3/120 آفريقا

 9/19 6/678 3/665 حوزه اقيانوس آرام

 100 3393 3381 جمع كل

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 ار  گرديده است.استخراج شده از سايت مذكور گز 2015براساس ارقام جاديدنظر شده در سال  2013ارقام مربوط به سال *
 هاي مندرج در سايت مذكور گزار  گرديده است.   ها بر اساس درصد سهم ارقام درصد سهم **
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گردد، بيشترين سهم مصر  در اين بخش متعلق به كشورهاي اروپايي و  طور كه مالحظه مي همان

ايران به جرجيب با  ين و اوراسيايي است. با مراجعه به جزييات اين آمار در سايت، اياالت متحده، روسيه، چ

هاي اول جا چهارم را دارا  رجبه 2014ميليارد متر مكعب در سال  2/170و 5/185، 2/409، 4/759مصر  

درصد افزايش نشان 77/6ميليارد متر مكعب( حدود  4/159اند كه در مورد ايران نسبت به سال گذشته ) بوده

 دهد. مي

 

 8-69در جدول  2014و  2013هاي  اصلي در جهان در سالكنندة  در كشورهاي مصر  سنگ زغال  مصرف

 نشان داده شده است. 

 سنگ در مناطق مختلف جهان . مصرف زغال8-69جدول 
 

 منطقه
 خام( مصرف )ميليون تن معادل نفت

 سهم مصرف )درصد(**
 2014سال  2013*سال 

 6/12 9/488 8/488 آمريكاي شمالي

 8/0 6/31 6/33 آمريكاي مركزي و جنوبي

 3/12 5/476 2/508 اروپا و اوراسيا

 3/0 7/9 3/10 خاورميانه

 5/2 6/98 6/96 آفريقا

 5/71 6/2776 5/2729 حوزه اقيانوس آرام

 100 8/3881 3867 جمع کل

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 ارقام از سايت مذكور گزار  گرديده است. 2015براساس ارقام جاديدنظر شده در سال  2013*ارقام مربوط به سال 

 هاي مندرج در سايت مذكور گزار  گرديده است.   ها بر اساس درصد سهم ارقام درصد سهم **

 
 

 است.آورده شده 2014مصر  زغال سنگ در نقاط مختلد جهان در سال  6-19 در نمودار



 

 

  375 مصرف انرژي

 
درصد  38/0حدود 2014جهان در سال سنگ  دهد، ميزان مصر  كل زغال كه آمار جهاني نشان مي چنان

افزايش يافته است. آمار مصر  در اين جدول در مقايسه با آمار جوليد مناطق )در بخش  نسبت به سال قبل

جهاني فرآور  و جبديل بخش سوم كتاب جرازنامه هيدروكربوري( حاكي از آن است كه جوليد در مناطق 

 كشورهايدر باشد و مصر   ازهاي مصر  مناطق مذكور ميسنگ عمدجاً پاسخگوي ني كنندة اصلي زغال مصر 

گردد. در اين  خاورميانه بيش از جوليد آنهاست كه كمبود مصر  از طريق واردات جامين مي اروپا، اورآسيا و

ميليون جن معادل  1/1خام گزار  شده كه نسبت به سال قبل ) ميليون جن معادل نفت 1/1آمار، مصر  ايران 

 ي نداشته است.خام( جغيير نفت

 نشان داده شده است 8-70جفكيك مناطق مختلد جهان در جدول   به ايمصرف انرژي هسته

 اي در مناطق مختلف جهان . مصرف انرژي هسته8-70جدول 

 منطقه
 مصرف )تراوات ساعت(

 سهم مصرف )درصد(**
 2014سال  *2013سال

 6/37 9/954 4/944 آمريكاي شمالي

 8/0 9/20 7/20 وبيامريكاي مركزي و جن

 3/46 8/1175 9/1161 اروپا و اوراسيا

 2/0 4/4 1/4 خاورميانه

 6/0 1/16 8/14 آفريقا

 4/14 8/364 2/345 حوزه اقيانوس آرام

 100 8/2536 1/2491 جمع کل

BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2015 

 ارقام از سايت مذكور گزار  گرديده است. 2015ر شده در سال براساس ارقام جاديدنظ 2013ارقام مربوط به سال  *

 هاي مندرج در سايت مذكور گزار  گرديده است.   ها بر اساس درصد سهم ارقام درصد سهم **



 
 

 

376  1393سال ازنامه هيدروكربوري كشور تر 

 

 اي در نقاط مختلد جهان آورده شده است.مصر  انريي هسته 6-20در نمودار

 
اي عمدجاً در اختيار كشورهاي پيشرفتة صنعتي  هطور كه در جدول باال مشخص است، مصر  انريي هست همان

دهد. اين افزايش در مصر  را  درصد افزايش نشان مي 84/1نسبت به سال قبل  2014باشد و در سال  مي

اي به طور عمده در آفريقا و پ  از آن خاورميانه نسبت داد.  جوان مربوط به افزايش استفاده از انريي هسته مي

د اروپا و اوراسيا بيشترين كاهش مربوط به كشورهاي بلژيك، انگلستان و سوئد و در حوزه ها مانن در ساير حوزه

كه در اثر وقوع زلزله و سونامي قسمتي از راكتور فوكوشيما جخريب شد،  2011اقيانوس آرام پ  از فاجعه سال 

ساعت بوده است كه  جراوات 6/14هاي اجمي ياپن جعطيل شد. مصر  اين كشور در سال گذشته  جمامي نيروگاه

 1/33، اياالت متحده با سهم8-70به صفر رسيده است. با مراجعه به جزئيات آمار جدول  2014در سال 

درصد،  1/7درصد، روسيه با  2/17جرجيب فرانسه با   درصدي از كل مصر ، در جايگاه نخست و پ  از آن به

 6/68گردد كه  دارند. بدين جرجيب مالحظه ميدرصد از كل مصر  قرار  5درصد و چين با  2/6جنوبي با  كره

گردد. شايان ذكر  كشور پيشرفته صنعتي جوليد و مصر  مي 5اي جوليدي جهان فقط در  درصد انريي هسته

ميليون جن نفت در  1جراوات ساعت معادل  4/4اي ايران  است كه در جزئيات اين آمار مصر  انريي هسته

بر طبق گزار  جفصيلي  1393ه جوليد بر( از اين طريق در سال گزار  شده است در حالي ك 2014سال 

 جراوات ساعت برآورد شده است. 7/4هاي نو  وزارت نيرو و سازمان انريي

 




