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 سازي انرژيتلفات و بهينه

 

 

 تلفات انرژي. 1-9

اخعتف    ،اعم از فرآيند توليد، فرآورش و تبديل، انتقال و توزيع  و انرژي كشور عمليات صنعت نفت  هدر چرخ

بعه   ،فرآينعداا خعود  بين مقدار انرژي ورودي و خروجي بدون در نظر گرفتن انرژي مربوط به سوخت مصعرفي  

و  محاسعبه ورودي انعرژي  به صعورت درصعد بعه     كهگردد  عنوان شاخص تلفات انرژي در عمليات تعريف مي

را و انعرژي كشعور   مختلف عمليعات صعنعت نفعت    ي اا بخشتلفات انرژي در  1393در سال  شود. گزارش مي

 توان به شرح زير ارايه نمود.  مي

 و گاز غني  خام نفتبخش عمليات توليد . 1-1-9

 خامنفت

تلفعات   شعود.  منب  به شعرح زيعر ناشعي معي     چنددر بخش باالدستي از  خام نفتتلفات در بخش عمليات توليد 

بعه وسعيله    بعرداري و انتقعال   نجات بهعره اكارخ خطوط لوله جرياني، ، انتقال به وسيلهااي توليدي از چاه خام  نفت

ااي عملياتي تابعه شركت ملعي   توسط شركت ارتباطاين  كه تاكنون گزارشي در ،يصادرات به مبادي خطوط لوله

خيعز جنعوب بعه     مسئوالن شركت ملي مناطق نفتااي اخير  در سالشايان ذكر است كه  .نشده است ارايهنفت 

با توجه به صيانت از مناب  نفتي و رعايت اصعول   كه ندا خام كشور اعفم كرده ترين توليدكننده نفت بزرگعنوان 

ااي فرآورش و تصفيه سيار سرچااي  دستگاه زيست با به كارگيري و ضوابط ايمني و جلوگيري از آلودگي محيط

بعه   اا جلوگيري شده است سوخت سر چاهي اا ساالنه از سوزاندن ازاران بشكه نفت در گودال (MOT)خام  نفت
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ازار بشكه نفت به دليل آلودگي به  300كارگيري دستگاه سيار فرآورش نفت ساالنه حدود  طوري كه قبل از به

اعاي سعوخت سعوزانده     ااي سيال حفاري، اسيد و ساير تركيبات اضافي در گودال مواد شيميايي از قبيل افزودني

ااي سيار فرآورش نفت اين ميزان به تعدري  كعااش يافتعه اسعت. ايعن       از دستگاهنتيجه استفاده  شد، اما در مي

دستگاه امچنين از ايجاد خوردگي، فرسايش و آسيب تجهيزات و تاسيسات نفتي به واسطه تصعفيه نفعت آلعوده    

اي اا به واحعدا  خام پس از زدودن مواد شيميايي، اسيدي، شن و نمك از سر چاه كند و ارسال نفت جلوگيري مي

بعرداري نفعت و گعاز معارون نيعز اععفم        در اين ارتباط نيز مسئولين شركت بهره شود. برداري فرستاده مي بهره

ازار بشكه نفعت از مهرمعاه    87از سوختن بيش از ( MOT)با استفاده از دستگاه فرآورش سيار نفت كه اند  كرده

ازار  200مان  از سوختن بيش از  تاكنون 1383ر سيار نفت از سال گ و با استفاده از دستگاه تفكيك 1390سال 

بعا شعيوه جديعد،     اعا  اند. اين اقدام در كنار اقداماتي از قبيل پايش و مانيتورينگ مشعل اا شده اهبشكه نفت از چ

منعت  بعه ععدم سعوزانده شعدن      كه  نمارو 6و  1ه برداري شمار ااي دو واحد بهره خاموش كردن دائمي مشعل

سعازي و بعارگيري بعه     اا، ذخيره پايانهدر در مورد تلفات  .باشد مكعب گاز شده است مي ميليون فوت 35روزانه 

در اين ارتبعاط   است كه هداد ارايهمربوطه را  زارشگ ااي نفتيشركت پايانه، 1393در سال شناوراا اا و  كشتي

 است.بوده  9-1 جدول طبق 1387-93ااي در سال اا تفكيك پايانه بهخام  تلفات نفت

 1387-93هاي در سالخام  هاي نفتدر پايانه ميزان تلفات .9-1جدول 

 واحد: بشكه در سال

 بخش                                نام شركت
 خام نفت سال 

 هاي نفتپايانه

 5/2-1/3 1387 شمال

 23 1388 خارك

 5/156 1389 خارك و شمال

 35 1390 خارك

 3/62 1391 خارك

 نشد ارايهگزارش  1392 شمالخارك و 

 6/58 1393 خارك

 گاز همراه

باشد كه قسمتي از آن براي تزريق بعه   توام مي ،خام در خشكي و دريا با توليد گاز غني امراه  عمليات توليد نفت

تزريعق بعه ميعادين     تعامين ماي  جهت ز فرآورش در كارخانجات گاز و گازآن پس ا ةو بخش عمد ميادين نفتي

 ،مابقي و استفاده منطقي آوريبراي جم تزريق و  گازسراسري  ةمصر  گاز كشور به خطوط لول چنين نفتي و ام

 باشد. در حال اجرا مييا اايي اجرا شده و طرحنيز 
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خام در مقايسه   در مناطق مختلف توليد نفتآوري گازااي امراه براي جم  ةقدار بالقوم 1393در سال 

 باشد. مي 9-2 قبل به شرح مندرج در جدول اايبا سال

 ي عملياتي نفتها شركتدر آوري هاي همراه براي جمعگازبالقوه ميزان  .9-2 جدول

 : ميليون مترمكعب در روزواحد

 نوع گاز
 سال

 هاي عملياتيشركت
1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 درصد تغييرات

نسبت به سال 

 قبل

 متوسط ساليانهرشد 

 گاز غني

 خيز شركت ملي مناطق نفت

54/39 32/40 56/41 24/37 47/37 23/25 06/26 

79/5 

34/4 21/5- 
 24/3 شركت نفت مناطق مركزي

 75/15 شركت نفت ففت قاره ايران

 41/2 وگازاروندان نفت برداري بهره شركت

 -71/6 29/3 07/70 15/67 2/65 56/96 96/95 1/107 9/104 89/101 درسال( خام نفتجم  )ميليون بشكه معادل 
 ختف  در جم  در اثر گرد كردن اعداد است.ا* 

-سال درآوري ااي امراه براي جم گاز ةبالقوطور كلي مقدار  شود، به مي دهادر جدول فوق مشا چنانكه

ااي شعركت   به علت فعاليت 1389-91دوره  در كهبوده ميليون مترمكعب در روز  40حدود  1386-88 ااي

بعرداري نفعت    شعركت بهعره  و ق مركزي، شركت نفت ففت قاره نفت مناط  شركت ،خيز جنوب ملي مناطق نفت

در دوره  ليو است امراه بوده مقدار آن با كااش تدريجي ،آوري گازااي امراه ااي جم  با اجراي طرحاروندان 

درصد رشد نشعان   47/7، 91نسبت به سال  93افزايش امراه بوده به طوري كه در سال اين مقدار با  93-91

 .دادمي

 نشانرا  كشور خيز آوري در مناطق عملياتي نفتبالقوه گازااي امراه براي جم  مقدارروند  9-3جدول 

 اد.د مي

 1383-93يها سال در ي عملياتي نفتها شركتدر آوري مقدار بالقوه گازهاي همراه براي جمع. 9-3جدول 

 ميليون مترمكعب در روز تقويمي واحد:     

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 
 رشد متوسط

 ساليانه

32/40 53/39 96/38 21/38 88/34 آوري كل گاز امراه قابل جم   56/41  24/37 46/37 23/25 06/26 

47/73 15/67 2/65 53/96 96/95 39/107 19/104 86/101 40/100 46/98 13/90 خام(نفتجمع )ميليون بشكه معادل   
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 زمعاني  ةآوري در دور مقعدار گازاعاي امعراه قابعل جمع       ،داعد  نشان مي 9-3و  9-2كه جداول  چنان

اعاي تابععه    در شركتاين گازاا  ميزان 1393در سال  ليكن درصد داشته 2 در حدود يرشد كااش 93-1383

 ش يافته است. افزايدرصد  4/9 نسبت به سال قبل حدودشركت ملي نفت ايران، 

 مايعات و ميعانات گازي

حاصل  يماي  و ميعانات گاز ااي گاز و گازامراه از كارخانه اايمايعات گازي حاصل از گازمقدار قابل توجهي 

جنوب خيز  نفت مناطق شركت مليتاسيسات از به ترتيب و گاز ميادين مستقل  يسازند ،از گازااي غني گنبدي

 ةميعزان بعالقو  كشور با عنعوان  عملياتي صنعت نفت اا در نقاط مختلف زدايينم سيساتأتااي گاز و و پااليشگاه

 گردد.گزارش ميوجود دارد كه به شرح زيرآوري جم  اايطرح برايگازي و ميعانات مايعات 

 داد.نشان ميرا آوري جم ااي طرحبراي مايعات و ميعانات گازي ميزان بالقوه  9-4جدول 

 1386-93هاي سال درآوري جمعهاي طرحبراي گازي  مايعات و ميعاناتميزان بالقوه  .9-4جدول 
 هزار بشكه در سالواحد: 

 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

رشد 

متوسط 

 ساليانه

8/4 35/2113 45/1288 1/1764 4/2551 8/2233 40/569 14/1753 4/1518 مايعات گازي

1/58 5/1715* 8/1284 2064 1095 1387 60/671 06/150 35/69 ميعانات گازي

 85/3828 25/2573 4/3828 4/3646 8/3620 00/1241 20/1903 75/1587 جمع

ميليون  8/48

 خام نفت معادل بشكه
23/1 47/1 96/0 8/2 82/2 96/2 99/1 96/2 

 .ااي گاز متناسب با حجم توليد ساالنه برآورد شده است*ميزان تلفات ميعانات گازي در پااليشگاه

عمليعات   ةمقدار قابل توجهي از مايعات و ميعانات گعازي در چرخع   ،از جدول فوق مشهود است چنانكه

 افعزايش درصعد   8/48نسبت به سعال قبعل    1393در سال مقدار آن وجود دارد كه  آوريااي جم براي طرح

 يافته است.

 

 بخش فرآورش و تبديل. 2-1-9

 اعا  نيروگعاه ااي نفت و گاز و فرآينعد تبعديل در    و گاز در پااليشگاه خام نفتتلفات در اين بخش مربوط به فرآورش 

بنابراين مقدار تلفات در ايعن  شود.  ااي عملياتي ايجاد مي اي از فرآيندااي مختلف در سيستم باشد كه در مجموعه مي

نظعارت   دارد كه مسعتقيماً بعا  بستگي  اا نيروگاهو اا  لياتي مختلف در پااليشگاهمااي ع وري فرآيند بخش كامفً به بهره

 .  ردو اجراي تعميرات به موق  واحدااي فرآيندي و نيروگااي ارتباط داانرژي  ااي يتمديرمستمر 
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كه از اختف   ،ااي نفته در پااليشگا فرآيندااي مختلف پااليشگااي ضايعاتتلفات و فت: هاي ن پااليشگاه 

آيد و به صورت درصد وزني بر خوراك  ااي توليدي به دست مي خام ورودي و فرآورده خوراك نفتوزني 

 شود.  اا تعريف مي با دو عنوان ضايعات مجاز و غيرمجاز در پااليشگاه ،گردد خام گزارش مي نفت

به مشعل سعوزان  اا  ااي فرآيندي پااليشگاه اا، به علت اتصال سيستم در اغلب پااليشگاه مجازضايعات 

(Flare )غيرقابعل اجتنعاب    ،كعه در چرخعه عمليعات    شود ايجاد مي براي تنظيم شرايط عمليات نرمال در واحداا

 .استباشد و معموالً بيشتر از ضايعات غيرمجاز  مي

 واحداايضايعات و تلفات غيرمجاز عبارت از ضايعاتي است كه در اثر عدم نظارت مستمر بر عمليات 

رخ پااليشي بيني كه در عمليات  و يا اتفاقات غيرقابل پيشاي واحداا  عمليات تعميرات روزمره و دوره ،فرآيندي

 شود.  داد ايجاد مي مي

 قبل اايدر مقايسه با سال 1393جاز و غيرمجاز در سال ضايعات ماا شامل  كل پااليشگاه ضايعاتتلفات و 

نشعان   9-6و  9-5 ولادر جعد  1383-93 اعاي  سعال  درو روند آن ااي كشور  به تفكيك پااليشگاه (1393-1387)

 داده شده است.
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 1393در سال  هاي نفت تلفات و ضايعات پااليشگاه .9-5جدول 

 درصد وزني واحد:

 
پااليشگاه                             

 ضايعات
 متوسط كشور بندرعباس اراك الوان كرمانشاه شيراز تبريز تهران اصفهان آبادان

 كل كشور

 )ميليون بشكه

 خام در سال(نفت

 درصد تغييرات

 نسبت به سال قبل

1387 

 درصد ضايعات مجاز
 به مواد ورودي

19/0 45/0 57/0 1 56/0 44/0 940/2 81/0 869/0 598/0 66/3 4/13- 

 غيرمجاز درصد ضايعات

 به مواد ورودي
0 42/0 01/1 52/0 24/0 11/0 0 54/0 55/0 425/0 60/2 3/65 

 95/7 26/6 023/1 419/1 35/1 94/2 55/0 8/0 52/1 58/1 87/0 19/0 كل ضايعات

1388 

 درصد ضايعات مجاز

 به مواد ورودي
2/0 4/0 77/0 7/0 23/0 424/0 59/1 69/0 704/0 53/0 29/3 9/9-

 غيرمجاز درصد ضايعات

 به مواد ورودي
428/0 17/0 87/0 07/1 0/0 106/0 0/0 26/0 289/0 409/0 54/2  

 -7/6 83/5 939/0 993/0 95/0 59/1 53/0 23/0 77/1 64/1 57/0 628/0 كل ضايعات

1389 

 درصد ضايعات مجاز

 به مواد ورودي
176/0 46/0 963/0 9/0 425/0 447/0 92/1 65/0 312/0 51/0 49/3 01/6

 يرمجازغ درصد ضايعات
 به مواد ورودي

327/0 22/0 49/0 07/0 178/0 117/0 4/0 13/0 328/0 28/0 91/1 58/24-

 -31/7 4/5 79/0 64/0 78/0 32/2 564/0 603/0 97/0 453/1 68/0 503/0 كل ضايعات

 05/82 83/9 55/1 - - - - - - - - - كل ضايعات 1390

1391 

 درصد ضايعات مجاز

 به مواد ورودي
17/0 44/0 64/1 9/0 58/0 44/0 79/0 84/0 26/0 607/0 99/3 - 

 يرمجازغ درصد ضايعات
 به مواد ورودي

22/0 31/0 03/1 28/0 37/0 1/0 0 9/1 36/0 605/0 97/3 - 

 -3/19 96/7 21/1 62/0 74/2 79/0 54/0 95/0 18/1 67/2 75/0 39/0 كل ضايعات

 درصد ضايعات مجاز 
 به مواد ورودي

0.17 0.43 1.43 0.77 0.60 0.44 1.22 3.21 0.47 0.94 33/6 1/59 

 يرمجازغ درصد ضايعات 1392

 به مواد ورودي
0.63 0.30 0.48 0.53 0.34 0.11 0.00 1.95 0.28 0.61 14/4 5/4 

 9/31 47/10 55/1 75/0 16/5 22/1 55/0 94/0 3/1 91/1 73/0 8/0 كل ضايعات 

 درصد ضايعات مجاز 

 به مواد ورودي
23/0 4/0 43/1 23/0 67/0 44/0 62/1 14/3 53/0 96/0 23/6 5/1- 

 يرمجازغ درصد ضايعات 1393
 به مواد ورودي

47/0 34/0 48/0 73/0 1/0 11/0 0 35/0 0 33/0 14/2 4/48- 

 -20 37/8 29/1 54/0 49/3 62/1 55/0 77/0 96/0 9/1 74/0 7/0 كل ضايعات 
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 1383-93يها سال در هاي نفت تلفات و ضايعات پااليشگاه. 9-6جدول 
 

 سال

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

 نسبت رشد

 92به  93 

 متوسط رشد

 1383-93ساليانه

 58/2 -77/16 29/1 55/1 2/1 55/1 79/0 939/0 023/1 958/0 041/1 15/1 1 درصد ضايعات
 

اعا   شود، به طور كلي رونعد تلفعات و ضعايعات در پااليشعگاه     مشااده مي 9-6و  9-5 جداولچنانكه در 

 افزايشي ميانگين سعاالنه رشد ( 1383-1393) دورة زماني دراا  ميزان تلفات در پااليشگاهنشان از آن دارد كه 

 بعرداري از فرآينعدااي جديعد    بهره ا توجه به شروعب (1390-93) ااي اخير در سال داشته است.درصد  58/2

 ،الوان ،زند، آبعادان، تهعران  ااي امام خميني )ره( شا اليشگاهسازي در پا ااي افزايش توليد و بهينه طرح مربوط به

 نسبت به ساليان پيشين اندازي واحداا كه به طور كلي معمول است، در مراحل راهمقدار تلفات تبريز و اصفهان 

اا  ااي انرژي پااليشگاه نظارت مستمر مديريت است و اين در حاليست كه در امين سالها به دليله افزايش يافت

بعه ميعزان   نسبت به سال قبعل   1393ر سال ميزان تلفات دمجدداً  اي و امچنين تنظيم به موق  تعميراتي دوره

 .كااش يافته استدرصد  77/16
 

 هاي فرآورشي گاز  سيستمو هاي گاز  پااليشگاه -

بعه   ،(كارخانجعات گعاز و گعاز معاي     امعراه ) ااي فرآورش گاز  سيستمو ااي گاز  تلفات و ضايعات در پااليشگاه

تفكيعك   هبع  1386-92اعاي   در مقايسه با سال 1393گردد كه در سال  گزارش مي آوري قابل جم صورت گاز 

 اعر يعك از   بعه خعوراك   تلفعات نسبت نيز روند  9-8جدول  نشان داده شده است. 9-7 اا در جدول پااليشگاه

 داد.  نشان مي 1386-93ااي  سال درااي فرآورشي گاز را  سيستم



 1386-93ي ها سالهاي فرآورشي گاز در  به تفكيك سيستم تلفات فرآورش گاز .9-7 جدول
 ارقام: ميليون مترمكعب در روز

     

 هاي                     پااليشگاه

 گاز
       

 سال

هاي سيستم

فرآورش 

 گاز همراه

 1فاز 

پارس 

 جنوبي

 3و  2فاز 

پارس 

 جنوبي

  5و  4فاز 

پارس 

 جنوبي

و  7، 6فاز 

پارس  8

 جنوبي

 10و  9فاز 

پارس 

 جنوبي

فاز 

12 

فاز 

 16و15

فجر 

 جم
 ايالم پارسيان

بيد بلند 

1 

هاشمي 

 نژاد

قشم و 

 سرخون

مسجد 

 سليمان
 جمع

ميليون بشكه 

  نفت معادل

 خام درسال

 درصد

 رشد

1386 52/1 28/0 86/0 88/0 - - - - 42/1 89/0 - 1/0 83/0 -  78/6 22/15 -

1387 64/1 32/0 90/0 94/0 - - - - 52/1 78/0 - 16/0 78/0 05/0  10/7 01/16 75/4 

1388 45/1 42/0 93/0 93/0 41/2 23/2 - - 24/0 46/0  -  - 27/0 05/0  40/9 13/21 29/32 

1389 16/1 64/0 58/1 02/1 2/0 91/0 - - 54/1 12/0 18/0 33/0 06/4 05/0  79/11 52/26 52/25 

1390 29/1 63/0 52/1 03/1 26/0 96/0 - - 43/1 11/0 21/0 52/0 32/4 65/0  9/12 07/29 64/9 

1391 44/1 36/0 83/0 48/0 3/0 49/0 - - 03/1 15/0 03/0 45/0 07/5 * 0016/0 62/10 95/23 84/17- 

1392 49/1 66/0 99/1 31/1 62/0 32/1 * 05/0 98/0 0 34/0 64/0 12/5 04/0 01/0 56/14 75/32 1/37 

1393 32/1 27/0 48/0 24/0 35/0 66/0 73/0 39/0 05/0 2/0 65/0 18/0 26/0 02/0 01/0 49/4 09/10 19/69- 

 تلفات گزارش نشده است. 1392در سال و در مورد پارسيان  1391در سال  ن* در مورد قشم و سرخو

 شركت ملي گاز ايران

 1386-93هاي  هاي فرآورشي گاز در سال ستمبه تفكيك سي تلفات به خوراكنسبت  .9-8جدول 
 ارقام: درصد

   هاي   گازپااليشگاه                     

 سال

 

 1فاز 

 پارس جنوبي 

 3و  2فاز 

 پارس جنوبي

  5و  4فاز 

 پارس جنوبي

 8و  7، 6فاز 

 پارس جنوبي

 10و  9فاز 

 پارس جنوبي

فاز 

12 

 فاز

 16و15
 قشم و سرخون هاشمي نژاد 1بيد بلند  ايالم پارسيان فجر جم

1386 65/1 54/1 65/1 - - - - 67/1 43/1 - 21/1 08/2 -

1387 66/1 63/1 65/1 - - - - 66/1 12/1 - 83/1 81/1 38/0 

1388 69/1 64/1 66/1 5 37/5 - - 26/0 66/0 - - 62/0 34/0 

1389 41/2 85/2 84/1 26/0 83/1 - - 69/1 16/0 64/6 5/2 1/9 35/0 
1390 41/2 73/2 84/1 5/0 84/1 - - 7/1 16/0 6/7 73/2 66/9 08/4 
1391 37/1 41/1 86/0 43/0 86/0 - - 16/1 22/0 6/0 34/2 09/12 0 
1392 41/2 4/3 3/2 97/0 27/2 72/2 62/1 13/1 0 6/8 08/3 17/12 32/0 
1393 95/0 8/0 41/0 49/0 13/1 6/2 91/1 06/0 29/0 5/13 81/0 68/0 14/0 
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بعا   ااي فرآورش گعاز  سيستمتلفات  92نسبت به سال  93در سال  ،هود استمش 9-7از جدول  چنانكه

گيعر تلفعات در پاالشعگاه    ، كه بيشتر مربوط به كااش چشعم است امراه بوده يدرصد 19/69 كااش چشمگير

  .باشدنژاد ميااشمي

خوراك نشان مقدار ه گاز را با توجه به نسبت تلفات بااي فرآورشي  كرد سيستملعم 9-8جدول شماره 

 بعا توجعه بعه   اعا   و سعاير پااليشعگاه  فازااي پارس جنوبي  ةمشهود است كلينيز چنان كه از اين جدول  .داد مي

كعه در  يافتعه   كااش چشمگيري قبل  سال به نسبت ،درصد تلفات به خوراك نسبت خوراكميزان در  اتتغيير

  داد. در اين تاسيسات نشان مي انرژي نتيجه عملكرد مطلوبي را در مورد مديريت مصر 

نشان  1383-93ااي سالرا در و گاز سوزانده شده ااي فرآورشي گاز  تلفات كل سيستم ندرو 9-9جدول 

 داد. مي

 1383-93هايسالو گاز سوزانده شده، در  فرآورش گازهاي  كل سيستمتلفات روند . 9-9جدول 

 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 
 متوسط رشد

93-1383 

 هاي گاز  تلفات فرآورش پااليشگاه

 مكعب در روز()ميليون متر 
63/4 55/1 09/7 26/5 46/5 95/7 63/10 64/11 18/9 07/13 19/13 

21/12 

 هاي گاز  نلفات فرآورش پااليشگاه

خووام در  )ميليووون بشووكه معووادل نفووت

 سال(

44/10 49/3 94/15 83/11 31/12 87/17 91/23 17/26 7/20 4/29 67/29  

 گازو كارخانجات شده گازسوزانده

   برداري بهره وواحدهاي گازمايع

 متر مكعب در روز( )ميليون

- - - 52/1 64/1 45/1 16/1 29/1 44/1 49/1 5/1  

 گازو كارخانجات شده گازسوزانده

   برداري بهره وواحدهاي گازمايع

خووام در  )ميليووون بشووكه معووادل نفووت

 سال(

- - - 42/3 69/3 26/3 61/2 9/2 25/3 35/3 38/3  

 آوري   جمع گازهاي قابل جمع

خووام در )ميليووون بشووكه معووادل نفووت

 سال(

44/10 49/3 94/15 24/15 16 13/21 52/26 07/29 95/23 75/32 05/33  

 معادل گاز مايع سوزانده شده

 )هزار تن در روز(
- - - - - - - 47 108 219 94/250  

 معادل گاز مايع سوزانده شده

در  خووام)ميليووون بشووكه معووادل نفووت

 سال(

- - - - - - - 35/0 79/0 61/1 84/1  

و گعاز سعوزانده   ااي فرآورش گعاز   متوسط رشد تلفات كل سيستم ،مشهود استجدول فوق از  چنانكه

را   برو بوده كعه داليعل آن   رو درصد 21/12 افزايشيساليانه متوسط با روند رشد  1383-93 ااي سال درشده 

معككور نسعبت    ةدوردر ااي جديد فرآورش گاز  سيستم برداري از بهرهتوان به افزايش چشمگير توليد گاز و  مي

 9/0 افعزايش نعاچيز   اعاي پااليشعي   سيسعتم سوزانده شده و داد ليكن در مجموع نسبت به سال قبل تلفات گاز 
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 داشته است.درصدي 

معورد جلعوگيري از گازسعوزي در     براساس اعفم مسعئوالن شعركت نفعت و گعاز پعارس اقعداماتي در      

اعاي گعاز و    مشعل در پااليشگاه 50 بيش ازباشد. در اين مورد  جنوبي انجام و در حال اجرا مي ااي پارس مجتم 

انعدازي   از سوي ديگر در صورت راه. استنده اقتصادي انرژي پارس روشن ااي پتروشيمي در منطقه ويژ مجتم 

شود با تكميعل كامعل فازاعاي در دسعت اجعرا تععداد كعل         بيني مي فازااي جديد پااليشگااي در عسلويه پيش

ااي اخير متخصصان داخلي با بعازنگري و   مشعل افزايش يابد. ار چند در سال 70ااي گازي به بيش از  مشعل

گكشته  هاياند به طوري كه در سال درصد كااش داده 45تا نگ را فلري زاكردن شرايط طراحي ميزان مج بهينه 

اا كعااش يافتعه اسعت، بعا ايعن وجعود پعروژه         سوزي نسبت به خوراك دريافتي پااليشگاه تاكنون ميزان مشعل

اعا و   المللي ژاپن )جايكا( به منظور كااش حجم گازسعوزي  ااي بين مشتركي بين وزارت نفت و موسسه امكاري

فارس و نواحي ساحلي آن به منطقعه ويعژه اقتصعادي     در صناي  نفتي حوزه خلي  طيمحي ت زيستتقويت مديري

  پارس تعريف و اجرايي شده است.

 تلفات تبديل نيروگاهي -

توجه ، با ااي كشور جهت توليد برق در نيروگاهطبيعي  و گاز كوره نفتگاز، نفت ااي فسيليمصر  انواع سوخت

بعه   انعرژي فسعيلي  اتف  مناب  انرژي امراه است. در اين مورد اخعتف  ورودي  اا با  به راندمان پايين نيروگاه

ااي مختلف داراي تلفعات   اا با راندمان داد. نيروگاه تلفات تبديل را نشان مي ،و انرژي خروجي از آنهااا  روگاهني

 در جعدول  1383-93اعاي   سعال  دري طور كلع آنها بهبديل تتلفات راندمان و مجموع روند متفاوتي استند كه 

با توجعه بعه    1392نسبت به سال  1393گردد در سال  طور كه مفحظه مي امان نشان داده شده است. 10-9 

ميليون بشعكه مععادل نفعت خعام رسعيده       5/277ااي كشور ميزان كل تلفات به حدود  كااش راندمان نيروگاه

 است.
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 1383-93در دوره زماني  *كشورحرارتي  يها تلفات تبديل نيروگاه. 9-10جدول 

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

 درصد

 تغييرات

93-92 

 رشد

متوسط 

 ساليانه

 توليد ويژه كل
گيگاوات 

 ساعت
155757 170631 184762 196078 205922 212852 224912 231621 245913 253465 266056 97/4  

 توليد ناويژه كل
گيگاوات 

 ساعت
166917 178089 192682 203986 214280 221316 232994 240064 254265 262192 274480 69/4  

 توليد ناويژه تجديدپكير
گيگاوات 

 ساعت
10627 16100 18266 17987 4753 7207 9566 12417 14305 19070 18408 47/3-  

  -89/1 30/36 00/37 20/37 90/36 60/36 80/36 50/36 80/36 90/35 10/36 50/36 درصد ساليانه راندمان متوسط

  11/1 70/63 00/63 80/62 10/63 40/63 20/63 50/63 20/63 10/64 90/63 50/63 درصد تبديل درصدتلفات

ااي تلفات تبديل نيروگاه

 حرارتي

ميليون بشكه 

 معادل
88/159 60/168 12/183 83/187 34/214 21/216 57/227 90/228 20/238 41/243 22/264 55/8  

 مصار  داخلي كل 

 اانيروگاه

ميليون بشكه 

 معادل
56/6 39/4 66/4 65/4 91/4 98/4 75/4 96/4 91/4 13/5 95/4 47/3-  

درصد مصر  داخلي به توليد 

 ااي حرارتيناويژه نيروگاه

ميليون بشكه 

 معادل
14/7 60/4 54/4 25/4 99/3 95/3 62/3 71/3 48/3 59/3 29/3 35/8-  

كل تلفات تبديل و مصر  

 ااداخلي نيروگاه

ميليون بشكه 

 معادل
44/166 89/172 77/187 48/192 25/219 19/221 33/232 86/233 11/243 54/248 18/269 30/8 92/4 

   كشور منظور شده است.حرارتي ااي  راندمان كل نيروگاه *

 1393آمار تفصيلي صنعت برق ماخك: 

 

 1383-93زماني  ةدر دور اا نيروگاهدرصد تلفات تبديل در  ،گرددمشااده مي 9-10در جدول  چنانكه   

بر اساس گزارش با افزايش مصر  سوخت و امچنين تركيب نوع سوخت  بوده است.درصد  63 اغلب بيش از

در  88/159 از درصعد  15/5متوسعط  با رشد تبديل  مقدار تلفات ،اا توسط وزارت نيرو سوخت مصرفي نيروگاه

 را رسيده كه ضمن اينكه رقم قابل توجهي 1393در سال  خام نفت بشكه معادل ميليون 22/264به  1383سال 

اا و مصر  بيشعتر سعوخت بعه خصعو       به علت افزايش ظرفيت نيروگاه 1392، نسبت به سال داد نشان مي

 درصد افزايش يافته است.  55/8 سوخت ماي  جايگزين كمبود گاز،

پعكير   از نظر علمي و عملي امكان اا نيروگاهتلفات تبديل در  از بين بردن كاملسازد كه خاطر نشان مي

عملعي   ،متناسب با راندمان منطقي كه در اغلب نقاط جهان معمول اسعت  ،حد مجازتا آن ليكن كااش باشد نمي

 ةپعنجم توسعع   ةبرطبعق برنامع  ي ايعران  اا نيروگاه و منطقي تركيب . بر اين اساس اگر راندمان مورد انتظاراست

ميعزان  بعا در نظعر گعرفتن    در ايعن صعورت    ،درصد در نظر گرفته شود 45در حدود  اجتماعي كشوراقتصادي/

به  22/264 ازميزان تلفات تبديل  ،الككرو منظور نمودن راندمان فوق 1393در سال  اا نيروگاهسوخت مصرفي 

تبعديل  تلفات ميزان عنوان توان بهرا ميكه اين رقم  خام كااش خوااد يافتميليون بشكه معادل نفت 14/213
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 .ذكر كرد اا نيروگاهمجاز 

 تلفات انتقال و توزيع. 3-1-9

  در بخش باالدستي   خام نفتتلفات انتقال 

محاسعبه شعده    خيز جنوب توسط شركت مناطق نفت 1393كه در سال  خام نفتااي انتقال ادرروي در سيستم

 داده شده است.نشان برآورد و  9-11در جدول  متناسب با عملكرد توليد شركت مككور
 

 

 1393سال  خام مناطق نفتخيز جنوب در مقدار تلفات نفت 9-11جدول 
 مقدار هدررفت )بشكه( محل رديف

 بشكه 88/5 ااواز به آبادان 36"خام در خط لوله  ادررفت نفت 1

 بشكه 96/1 ااواز به آبادان 20"خام در خط لوله  ادررفت نفت 2

 بشكه 245 ااواز به اميديه 36"خام در خط لوله  ادررفت نفت 3

 بشكه 3/132 كاروندر شركت  8"خام در خط لوله  ادررفت نفت 4
 

 

 

 
 

 

 

 
 

  دستي در بخش پايينها خام و فرآورده نفتانتقال 

 ها در خط لوله خام و فرآوردهنفتتلفات انتقال   -

اعاي وارداتعي تعا     اعا و پايانعه   از پااليشگاهكه ااي نفتي اا و حمل فرآوردهخام به پااليشگاه انتقال نفتدر فرآيند 

علت فرسودگي و يا پارگي خطوط در برخعي   ، بهشود مي انجام لوله وسيله خطوط بهانبارااي شركت ملي پخش 

 تلفاتي را به امراه دارد.  ،اا خانه ارسال در تلمبه رسيد و ،از نقاط

 اعاي در سعال انتقعال   ةدر خطعوط لولع  اعاي نفتعي   خعام و فعرآورده  ميزان ادر رفتگي نفتطور كلي  هب

 است. گزارش شده 9-12شرح جدولهب 93-1390 
 

 1390-93هاي هاي نفتي در سال خام و فرآورده . تلفات انتقال نفت9-12جدول 
 ارقام: مترمكعب در سال

درصد تغييرات  خامميليون بشكه معادل نفت مقدار مواد نفتي

 1393 1392 1391 1390 1393 1392 1391 1390 نسبت به سال قبل
  014/0 00994/0  1911   4/345  5/2226  6/1580 خام نفت

 24/14 0178/0 0157/0 006/0 0042/0 3036  6/2657  982  4/688 ااي نفتي فرآورده
 د.باش گاز مي سفيد و نفت نفت ،ااي نفتي شامل بنزين فرآورده

 

عوامعل   وخام عمدتاً به حوادث خارج از كنترل شركت خطوط لولعه و مخعابرات   ميزان ادررفتگي نفت
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رابطعه بعا   در  .داعد  نشعان معي   گيعري افزايش چشعم نسبت به سال قبل  1393بوده كه در سال مرتبط خارجي 

مخلوط مواد  ،سازي ااي راه ادررفتگي مربوط به قط  برق، برخورد بيل مكانيكي ماشين معموال ااي نفتي فرآورده

نسعبت بعه    1393در سعال   كه باشد ميو تركيدن خط لوله لوله وط خط اا ازكندر موق  خارج كردن لوله پاك

 .يافته است درصدي 14 افزايشسال گكشته 

 ها با ساير وسايل حمل تلفات انتقال فرآورده -

ناشي از بعارگيري و تخليعه در انباراعا و يعا واژگعوني      در انتقال با ساير وسايل حمل، بيشتر اا  ه ادرروي فرآورد

روي ادر ياي/كمبود جبري مقادير كسر  ااي عمده از جم  تلفاتي كه براي فرآورده د.باش اا در مسير مي نفتكش

جعدول  به شرح گزارش شده،  1388-1393ااي اا در سال ااي ناشي از تصادفات و يا واژگوني نفتكش فرآورده

 باشد.  مي 13-9

  حملبا ساير وسايل   هاي نفتي به تفكيك فرآورده . تلفات انتقال فرآورده9-13جدول 

 1388-93هاي در سال
 

 جمع كوره نفت گاز نفت سفيد نفت  بنزين بنزين سوپر فرآورده

1388 
 59449 16566 25008 6540 11335 -- تلفات )متر مكعب در سال(

 372/0 117/0 154/0 038/0 062/0 -- خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1389 
 45730 19195 17006 1239 7290 1000 تلفات )متر مكعب در سال(

 293/0 13552/0 105/0 0073/0 04008/0 005/0 خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1390 
 3431 2733 186 83 304 125 تلفات )متر مكعب در سال(

 023/0 019/0 001/0 0005/0 002/0 001/0 خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1391 
 1812 627 644 74 467 -- )متر مكعب در سال( تلفات

 0114/0 0044/0 004/0 0004/0 0026/0 -- خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1392 
 1/1772 2/656 9/729 4/92 6/293 -- تلفات )متر مكعب در سال(

 0113/0 0046/0 0045/0 0005/0 0016/0 -- خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1393 
 4/1613 7/603 5/671 1/68 1/270 -- تلفات )متر مكعب در سال(

 0103/0 0042/0 0041/0 0004/0 0015/0 -- خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

 -8 -- درصد تغييرات نسبت به سال قبل

 

 1393وسايل حمعل در سعال   ااي نفتي با ساير نشان از آن دارد كه تلفات انتقال فرآورده 9-13جدول 

توان به كااش عملكرد حمل اين امر را ميكه بيشتر  است. درصد نسبت به سال قبل كااش داشته 8در حدود 

 .بويژه نفت كوره نسبت داد  رآوردهف
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 انبارهاي نفتتلفات توزيع در  -

 ،بخارات در عمليات بارگيرينشت بخارات نفتي از مخازن و يا نشت از  ناشيادرروي در انبارااي نفت معموالً 

از جم  جبعري  كه الككر  ااي نفتي ناشي از عمليات فوق باشد. تلفات فرآورده تخليه و عمليات رسيد و ارسال مي

در مقايسه با  ،بدست آمده 1393ااي عمده در سال   انبارااي نفت براي فرآورده در اا كسري فرآورده و سرك

 باشد. زير ميجدول شرح  بهسال قبل 

 1388-93ها در سال  تفكيك فرآورده. تلفات انبارهاي نفت به9-14جدول 

 جمع كوره نفت گاز نفت سفيد نفت  بنزين بنزين سوپر فرآورده

1388 
 212555 62543 92326 15589 42097 -- تلفات )متر مكعب در سال(

 335/1 442/0 570/0 092/0 231/0 -- خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1389 
 210710 65664 95024 19042 26395 4585 تلفات )متر مكعب در سال(

 333/1 464/0 587/0 112/0 145/0 025/0 خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1390 
  73286 160807 32729 32163 -- تلفات )متر مكعب در سال(

  517/0 993/0 192/0 177/0 -- خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1391 
 تلفات )متر مكعب در سال(

است. مقدار تلفات گزارش نشده
 خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1392 
 08/2 - 58/1 5/0 - - تلفات )متر مكعب در سال(

 000013/0 - 00001/0 000003/0 - - خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

1393 
 - - 69/2 36/0 - - تلفات )متر مكعب در سال(

 - - 00002/0 000002/0 - - خام درسال( تلفات )ميليون بشكه معادل نفت

 75/46 - 33/70 -75/27 - - درصد تغييرات نسبت به سال قبل

 1393ااي نفتي و بصورت برآورد در سال فرآورده پخششركت ملي ماخك: 
 

  مجاري عرضه توزيع در فاتلت -

سعوخت   ةااي عرض اا و جايگاه اا، تعاوني كنندگان شامل فروشندگي ااي نفتي به مصر  فرآورده ةمجاري عرض

 لعكا ميعزان    ،باشعد  باشند. با عنايت به اينكه مديريت اغلب مجاري عرضه در اختيعار بخعش خصوصعي معي     مي

در اختيعار   ،نهايي ةكنند نتقال از انبارااي نفت به مصر ااي نفتي در نقاط عرضه و در مسير ا ادرروي فرآورده

مقاديري از ار يعك    براي ميزان ادرروي تقريبي،  براين اساس شركت ملي پخش،باشد.  شركت ملي پخش نمي

داشت تا زمان  اا را بر حسب نوع و كيفيت آن از طريق نشت بخارات مواد نفتي به عنوان تلفات نگه از فرآورده

بعراي  اا به عنوان ادرروي  دهورمقاديري كه براي ار يك از فرآبر اساس بدين ترتيب  گيرد. ر ميعرضه در نظ

تلفات توزي  در مجعاري   ،ااباتوجه به مصر  ار يك از فرآورده و دوشميدر نظر گرفته مالكين مجاري عرضه 
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 گردد.محاسبه ميعرضه 

 داد. نشان مي 1388-93ااي ااي نفتي در مجاري عرضه را در سال فرآورده ادررويميزان  9-15جدول 

 1388-93 تفكيك فرآورده در سال هاي نفتي به . تلفات مجاري عرضه فرآورده9-15جدول 

 گاز نفت سفيد نفت  بنزين فرآورده
 سوخت

 جت سبك

سوخت 

 جت سنگين
 جمع كوره نفت

1388 
 62/131366 - 68/1383 24/169 69/17006 92/6519 08/106287 تلفات )متر مكعب در سال(

 تلفات )ميليون بشكه معادل

 خام در سال( نفت 
58/0 038/0 1050/0 0010/0 008/0 - 74/0 

1389 
 17/124702 61072 4/1430 13/160 05/17411 28/5057 32/100643 تلفات )متر مكعب در سال(

 تلفات )ميليون بشكه معادل

 خام در سال( نفت 
55/0 03/0 1075/0 0009/0 009/0 431/0 70/0 

1390 
 122516 - 99/1345 2/131 85/17748 07/4934 49/98355 تلفات )متر مكعب در سال(

 تلفات )ميليون بشكه معادل

 خام در سال( نفت 
54/0 029/0 1095/0 0007/0 008/0 - 69/0 

1391 

 128266 0 1340 123 17851 4489 104464 تلفات )متر مكعب در سال(

 تلفات )ميليون بشكه معادل

 خام در سال( نفت 
57/0 026/0 11/0 0007/0 008/0 - 72/0 

1392 
 137569 - 1397 99 19315 4350 112409 تلفات )متر مكعب در سال(

 تلفات )ميليون بشكه معادل

 خام در سال( نفت 
62/0 026/0 119/0 0006/0 008/0 - 772/0 

*1393 

 138014 - 1505 122 18395 3670 114321 )متر مكعب در سال(تلفات 

 تلفات )ميليون بشكه معادل

 خام در سال( نفت 
63/0 022/0 114/0 0007/0 009/0 - 773/0 

 3/0 - 8/7 8/23 -8/4 -6/15 7/1 درصد تغييرات نسبت به سال قبل

 ااي موجود محاسبه شده است.*بر اساس داده

 نسبت به سعال قبعل   1393مقدار تلفات در سيستم توزي  در سال  ،است مشهودطوري كه از جدول به

سعنگين   ، سعوخت بنزين موتعور   افزايش مصر  فرآوردهبه  توان را مي افزايشاين كه يافته  درصد افزايش 3/0

 سبت داد.نشركت ملي پخش ضة مجاري عردر تاسيسات  و سوخت سبك جت جت

 تلفات انتقال گاز

ااي تقويت فشار انتقال گاز برحسب شرايط عملياتي مقداري از گاز در ايستگاه ةعمليات روزان طور معمول در به

 ةعنوان تلفعات شعبك  گردد كه بهعمليات تعميرات در خطوط انتقال، تخليه مييا گي خطوط لوله و علت پارهيا به

  شود.انتقال گزارش مي
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 داد.نشان مي 1383-93تخليه گاز را در دوره زماني روند 9-16جدول 

اعاي تقويعت فشعار و    داد كه ادرروي گعاز از طريعق تخليعه در ايسعتگاه    نشان مي 9-16آمار جدول 

درصعدي   5/33 كااشي رشد داراي 1383-93آيد، در دوره زمانيبه وجود مي اشكاالتي كه در مسير خط لوله

 اشته است.درصد كااش د 3/35نسبت به سال قبل  1393در سال  ليكنبوده 

 1383-93ساالنه تخليه گاز در دوره زمانيميانگين  روند. 9-16جدول 
 سال           

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

درصدتغييرات 

 92 به 93
 رشد متوسط ساليانه

 - - 1/0 15/0 18/0 16/0 1/0 2/0 4/0 1/0 05/0 81/0 73/5 ميليون مترمكعب درروز 

 -5/33 -3/35 22/0 34/0 41/0 36/0 22/0 44/0 90/0 23/0 12/0 83/1 92/12 خام درسالميليون بشكه معادل نفت

ايران پس از كسر ضايعات و گازااي اسيدي و آب منظور شعده    داي مقادير گاز دريافتي از شركت ملي نفت به توجه به تغيير روش گزارش 1384*از سال 

 است.

 و گازهاي اسيدي معادل توليد گوگرد مصارف نامشخص گاز

 معديريت  مصعرفي كعه توسعط   اي بين گاز  اختف  آماري قابل مفحظه ،ي اخيراا سالخصو  در  هار ساله ب

اا ايعن   وجود داشته است. بررسي شركت ملي نفتگاز توسط گزارش توليد و تحويل و شود  گازرساني اعفم مي

و محاسعبه نشعده    ري مقعادير گعاز، گازاعاي ادررفتعه و    گي خطا در اندازهمواردي از قبيل: ناشي از اختففات را 

بعر ايعن اسعاس در     دانند. مي كننده مصر عمليات از مناب  توليد تا تحويل به  ةدر كل چرخانشعابات غيرمجاز 

گازرسعاني  معديريت  و توزي  گاز توسط شركت ملي گاز تراز گازطبيعي اختف  آماري بين ارقام تحويل گاز به 

 سازد. گردد كه تلفات گاز در عمليات را نمايان مي به عنوان مصار  نامشخص گزارش مي شركت ملي گاز

گازرساني و گازااي اسيدي معادل توليد در چرخه عمليات مقادير مصار  نامشخص گاز  9-17جدول 

 داد. نشان مي 1387-93ي اا سالدر را گوگرد 

 1387-93هاي در سال و گازهاي اسيدي معادل توليد گوگرد مصرف نامشخص گاز .9-17 جدول

 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

مصار  نامشخص گاز 
 گازرساني عمليات درچرخه

 66/4 46/6 18/4 83/1 91/5 1/27 18/26 ميليون مترمكعب در روز
 51/10 97/14 43/9 11/4 29/13 93/60 02/59  خام نفتميليون بشكه معادل 

مصار  گاز معادل توليد 
 گوگرد در تراز نهايي

 14/155 07/215 51/189 69/178 17/152 59/95 74/109 خام ميليون بشكه معادل نفت

 بر اساس گزارشات جديد شركت ملي گاز و شركت ملي نفت به روز رساني شده است. 92*عدد سال 
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 مقدار مصعار  نامشعخص گعاز در    1387-88زماني  طي دورة ،شود چنانكه در جدول فوق مشااده مي

كعه در   ميليعون مترمكععب در روز( بعوده در حعالي     27حعدود   خعام )در  ميليون بشكه معادل نفت 60محدوده 

اعاي   مسئوالن شركتاقدامات كنترلي كه گكشته با توجه به  ااي اين مقدار نسبت به سال 1389-90 ااي سال

ميليعون مترمكععب در روز )بعه     8/1و  6گيري به ترتيب به حعدود  چشم اند، با كااش اي گاز انجام داده منطقه

مقدار مصعار  نامشعخص    1391خام (روبرو شده ولي در سال  ميليون بشكه معادل نفت 4و  13ترتيب معادل 

خام در سال( افزايش يافته است. ايعن   بشكه نفت 43/9ميليون متر مكعب در روز )معادل  18/4گاز مجدداً به 

 66/4ميزان مصعار  نامشعخص گعاز حعدود      1393نيز ادامه داشته به طوري كه در سال  1393روند تا سال 

 ميليون متر مكعب در روز بوده است.

مصار  نامشخص گعاز در چرخعه عمليعات    مصارفي به عنوان  ،شود در جدول فوق مشااده مي چنانكه

است. افعت و  در سال  شده  توجهي گازااي گم نمايانگر مقدار قابلموضوع اين كه  داردوجود  ار سالهگازرساني 

 ممكن است ناشي از موارد زير باشد:در سالهاي مختلف اين اختف  خيز 

 عدم دقت كافي در آمار و اطفعات توليد و مصر  گاز  -

اايي كه براي  اقدامات كنترلي شركت ملي گاز در مورد شدت برخورد با تخلفات گازي و مكانيزم -

 گردد ميخلفان تعريف و اجرايي شناسايي و جريمه مت

به منظور شناسايي نقاط ادرروي و راه پيشگيري از آن در شركت ملي گاز و  اايي تشكيل كميته -

اا و ورودي شهراا و عفوه بر آن نصب كنتورااي  گيري دقيق و مرتب خروجي پااليشگاه اندازه

 اوشمند براي مشتركان پرمصر 

 برقتلفات انتقال و فوق توزيع انرژي  -

ي تجديدپعكير متصعل بعه    اا نيروگاهدر  برق توليديامراه با مقدار  ،ي حرارتي داخلياا نيروگاهدر توليدي برق 

 ةگعردد. شعبك  به شبكه انتقال تحويعل معي   اا نيروگاهپس از كسر مصار  داخلي  ،وارداتيشبكه و امچنين برق 

كشور را پوشش داده است. مقداري از انرژي بعرق  ااي اي تقريباً تمام استانانتقال برق كشور در سطح گسترده

شود كه مقدار آن به جريان و مقاومت خط صورت حرارت تلف مي هخطوط انتقال ب ةگسترد ةتوليد شده در شبك

 ر اسعت اعزار كيلعومت   120بعيش از   برق كشعور انتقال و فوق توزي   ااي هشبكل مجموع طوانتقال بستگي دارد. 

كه اين شبكه بايد به طور دايعم تعميعر و    طول خطوط فوق توزي ( 70024قال و طول خطوط انت 50726)شامل 

ااي اخير صنعت برق روند رو به رشدي داشته است به طوري كه در حال حاضعر حتعي    نگهداري شود. در سال

اند و طبيعي است كه  ترين مناطق شهري و روستايي كشور از نعمت برق برخوردار شده ترين و دور افتاده محروم
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ااي مورد نياز ام افزايش يافته و تلفات انرژي برق اعم رونعد رو بعه رشعدي      به موازات اين فرآيند زيرساخت

ااي اخير اقداماتي نظيعر انشععابات غيرمجعاز، تععويا لعوازم       ر امين راستا وزارت نيرو در سالداشته باشد. د

ش طول تغكيه ترانسفورماتوراا و نصب ترانسفورماتورااي كعم  كاا ،گيري با رويكرد نصب كنتور اوشمند اندازه

در دستور كار قرار داده و اجرا كرده است. نصب خازن، تعويا تابلواا و شالتراا، تبديل سطح ولتعاژ  را ظرفيت 

شبكه فشار متوسط، نصب كابل خود نگهدار و روكشدار در شبكه، اصفح روشنايي معابر و كااش طول خطعوط  

ده شوزارت نيرو به منظور كااش ميزان تلفات در شبكه انجام توسط ي  از ديگر اقداماتي است كه در بخش توز

-درصد شعبكه  30پكيري آن، فرسودگي نزديك به  گستردگي و آسيب ااي توزي ،ت شبكهمااياست.

مهمترين عوامل موثر در  ااي توزي ، سوء استفاده از انرژي برق به ويژه در مناطق گرمسيري و حاشيه شهراا از

 ايجاد تلفات استند.

 كل تلفات انتقال و توزيع برق -

 ادالتبع كل تلفات انتقال و توزي  صنعت برق كشور براساس تفاوت توليد ويژه برق با مجموع فروش داخل و م

گيگعاوات   36135برابعر بعا    1393در سعال   .گعردد محاسبه مي اي كشورااي برق منطقهبرون مرزي و شركت

درصد كااش  8/1ل معاد 1392ميليون شبكه نفت خام( بوده است كه نسبت به سال  247/21ساعت )معادل 

 يافته است.

سهم تلفات شبكه انتقال، فوق توزي  و توزي  برق نسبت  محاسبهدر اين بخش الزم به توضيح است كه 

معادل  1393س كل تلفات انتقال و توزي  در سال بر اين اسا شود.ااي كشور ارائه ميكل نيروگاهبه توليد ويژه 

در ادامه ميزان تلفات شبكه انتقال و فوق توزي  و توزي  به تفكيك محاسعبه و   .گردددرصد محاسبه مي 57/13

 است.آورده شده

 برقو فوق توزيع تلفات انتقال  -

 داد.نشان مي 1383-93تلفات خطوط انتقال برق را در دوره زماني برآورد  9-18جدول 
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 1383-93در دوره زماني  و فوق توزيع برقانتقال  شبكه تلفاتبرآورد . 9-18جدول 

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

 سهم تلفات شبكه انتقال

 از كل توليد ويژه انرژي الكتريكي
29/4 81/4 75/4 08/4 71/4 درصد  4 57/338/3  4/3  27/3  * 97/2  

 لتلفات شبكه انتقا
 معادل بشكه ميليون

 در سال خام نفت
43/4 09/4 23/5 5/5 2/5 01/5 72/4 6/4 91/4 88/4 65/4 

 -71/4 -37/0 74/6 -54/2 -79/5 -65/3 -45/5 16/5 87/27 -67/7 06/23 درصد قبل سال تغييرات نسبت به

 48/0 درصد رشد متوسط ساليانه

گيگا وات ساعت بوده است. در صورت محاسبه سهم اين ميزان تلفات به كل انرژي توليعد و دريافعت    7916معادل  1393* ميزان تلفات شبكه انتقال و فوق توزي  در سال 

 درصد خوااد بود.    02/3، اين درصد معادل گزارش شده است صيلي صنعت برقفآمار تكه در شده 

 برقماخك: آمار تفصيلي صنعت 

 تعا  97/2بعين   1383-93تلفعات انتقعال بعرق در دوره    سعهم  گردد، ده ميادر جدول فوق مشا چنانكه

انتقال  ةواردات و خريداري شده( به شبككتريكي تحويلي )انرژي توليد داخل، درصد از كل انرژي ال 8/4 حداكثر

توسعط  رشعد م افزايش با  1383 در سال خام نفتميليون بشكه معادل  43/4داد كه مقدار آن از را تشكيل مي

نسعبت   ميزان تلفعات  ليكن ،رسيده 1393در سال خام  نفت بشكه معادل ميليون 65/4 به ،درصد 48/0ساليانه 

 .يافته است كااشدرصد  71/4 به سال قبل

 تلفات توزيع برق -

مصعر  بعا    حعل انرژي الكتريكعي خطعوط انتقعال در م    ،كشور ةبرق مصر  كنندگان در گستر تامينمنظور  هب

 توزيع  بعين    يراابعا ترانسعفورم   و سعسس  بعه شعبكه توزيع  منتقعل     ،ولتعاژ  ةكاانعد  استفاده از ترانسفورمرااي

 راايترانسعفورم  يدارا گستردة شعهراا كعه   شبكه توزي تلفات برق در  ةعمدگردد. كنندگان توزي  ميمصر 

قابعل   از كل توليد ويعژه و ميعزان آن  آن  سهمبه طوري كه  افتداتفاق مي استندمتعدد و سيستم خطوط اوايي 

 شده است. برآورد 1383-93زماني  ةدور در 9-19باشد كه در جدول  مفحظه مي

 1383-93كي در شبكه توزيع در دوره زماني تلفات انرژي الكتري سهم و ميزان برآورد .9-19جدول 
 

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

 از كل سهم تلفات شبكه توزي   

 توليد ويژه انرژي الكتريكي  
 *6/10 24/11 56/11 13/117/11 59/13 1/15 66/15 49/15 78/15 06/14 درصد

 تلفات شبكه توزي   
 معادل ميليون بشكه

 در سال خامنفت
44/12 93/14 78/15 96/16 15/17 84/15 72/1493/15 72/16 75/16 59/16 

 -95/0 46/0 96/4 22/8-07/7 -64/7 12/1 48/7 69/5 02/20 61/7 درصد تغييرات نسبت به سال قبل  

 92/2 درصد رشد متوسط ساليانه  

گيگا وات ساعت بوده است. در صعورت محاسعبه سعهم     28219معادل  1393در سال   ،* ميزان تلفات توزي  برق با لحاظ انرژي توليد و خريداري شده در سطح ولتاژ توزي 

درصعد   93/12آمار تفصيلي صنعت برق اين درصد مععادل  براساس   اي،تحويل داده شده به شركتهاي توزي  و محاسبه تنها تلفات شركتهاي برق برق منطقهتلفات به انرژي 

 خوااد بود.    

 ماخك: آمار تفصيلي صنعت برق
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توزي  نسعبت   ةتلفات در شبك سهمدر حالي كه  1393در سال  ،شود در جدول فوق مشااده مي چنانكه

افزايش كل توليد ويژه و با وجود  كااش يافته، 1392 سالنسبت به درصد(  6/10) اانيروگاه ةتوليد ويژبه كل 

  داد. نشان مي كااش درصد 95/0حدود ميزان اندك  الكتريكي ميزان تلفات به

انتقعال و توزيع     ةدرصد تلفات تبديل و تلفات شبك ،9-20در جدول  بندي عنوان جم   هب ترتيببدين 

ااي حرارتي(  وگاهااي تجديدپكير و سوخت مصرفي نير )شامل انرژي انرژي الكتريكي به كل انرژي اوليه ورودي

 نشان داده شده است. 1383-93در دوره زماني 

به كل انرژي اوليه ورودي در انرژي الكتريكي تبديل، شبكه انتقال و توزيع  درصد تلفات .9-20جدول 

 1383-93دوره زماني 

  1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 3/36 37 2/37 9/36 6/36 8/36 5/36 8/36 9/35 1/36 5/36 راندمان وزارت نيرو

 7/63 63 8/62 1/63 4/63 2/63 5/63 2/63 1/64 9/63 5/63 ورودي/نيروبه كل انرژي اوليه درصد تلفات تبديل 

 5/34 6/34 9/34 5/34 4/34 5/34 3/34 35 6/34 5/34 2/35 راندمان محاسباتي تراز

 5/65 4/65 15/65 5/65 64/65 53/65 67/65 03/65 42/65 54/65 81/64 به كل انرژي اوليه ورودي/ترازدرصد تلفات تبديل 

 04/1 15/1 19/1 17/1 22/1 36/1 44/1 71/1 7/1 43/1 66/1 به كل انرژي اوليه وروديدرصد تلفات انتقال 

 70/3 95/3 05/4 04/4 8/3 29/4 75/4 25/5 14/5 22/5 65/4 به كل انرژي اوليه وروديدرصد تلفات توزي  

 برق جم  كل درصد تلفات انرژي

 به كل انرژي اوليه ورودي/ نيرو
81/69 56/70 94/70 15/70 68/69 85/68 41/68 3/68 04/68 1/68 44/68 

 برق جم  كل درصد تلفات انرژي

 به كل انرژي اوليه ورودي/ تراز
12/71 2/72 26/72 98/71 85/71 18/71 65/70 67/70 39/70 5/70 22/70 

 انرژي سوخت مصرفي زدرصد انرژي برق تحويلي ا

 اا به مشتريان /نيرو نيروگاه 
19/30 44/29 06/29 85/29 32/30 15/31 59/31 7/31 96/31 91/31 56/31 

 درصد انرژي برق تحويلي از انرژي سوخت تحويلي 

 اا به مشتريان /تراز به نيروگاه
88/28 8/27 74/27 02/28 15/28 82/28 35/29 33/29 6/29 47/29 78/29 

 

انتقعال و توزيع  انعرژي     هبا درنظر گرفتن تلفات تبديل و تلفات شعبك  ،از جدول فوق مشهود است چنانكه

با آمعار   ،1383-93دوره زماني اا در  به نيروگاه مصرفيسوخت شود كه از كل مناب  انرژي الكتريكي نتيجه مي

در حالي كه با آمعار  تحويل گرديده  شتريانانرژي الكتريكي به م آن به عنوان درصد 56/31 حدودوزارت نيرو 

. در داد نشان ميرا صد در 6/5  اختف كه دهبوصد در 78/29 حدود رقماين دوره اين  درتراز ايدروكربوري 

اين ارقام اوالً مربوط به اين است كه در محاسعبات وزارت نيعرو   اختف  در  علتكه رسد  به نظر مي اين مورد

گعاز تحعويلي   اا مد نظر قرار گرفته است در حالي كه در محاسعبات تعراز سعوخت     مصرفي نيروگاهگاز سوخت 

ارزش حرارتعي  اخعتف   ممكن است مربوط به اين اختف  اا منظور شده است، ثانياً  به نيروگاه شركت ملي گاز
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 1393تريان در سال تحويل برق به مشدرصد باشد. ضمناً رقم در محاسبات  اا سوختدر نظر گرفته شده براي 

 .يافته استش كاادرصد  1 حدود نسبت به سال قبلو ربراساس ارقام وزارت ني

 . مصرف4-1-9

 ةاعاي انعرژي نظيعر نحعو    عمليات توليد، انتقال و توزي  حامل ةتلفات در بخش مصر  به عواملي خارج از حيط

اعايي كعه   اعمال سياسعت  نابراينارتباط دارد. ب تاسيساتبري تجهيزات و كنندگان انرژي و انرژيرفتار مصر 

نمايد بايعد   ااي انرژي حساسمصر  حامل ةجويي در چرخكنندگان را در جهت كااش تلفات و صرفهمصر 

اا و اقدامات غيرقيمتعي و قيمتعي   تدوين و اعمال سياست ،ااي اخير در سال براين اساسمورد توجه قرار گيرد. 

اعا اقعدامات   خا  مسئوالن كشور قرار گرفت و حتي در مورد برخي از اين سياستتوجه مورد طور امزمان  هب

 باشد:اا به شرح زير ميدر حال انجام است كه اام آنيا موثري انجام شده و 

 غير قيمتي هاي  سياست -

بعه  كعه قيمعت چنعداني را     يياا با اعمال سياستجويي انرژي  ااي مختلف براي صرفه سازمان اخيرااي  در سال

شعرح زيعر   هبع  1393كه اام آنها در سال  اند اي را انجام داده گستردهتفش  نمايد، كنندگان تحميل نمي مصر 

 :شودارايه مي

اي  ااي منطقهااي داخلي و قيمت اايي كه در فروش سوخت به دليل افزايش قيمت جكابيت با توجه به -1

گيري از عرضه خارج از شبكه  براي پيش كنند. داران به فروش سوخت مبادرت ميسهميه ،وجود دارد

ااي تعيين شده است. در اين  اا سامانداي سهميه ترين آن سوخت رااكارااي الزم انديشيده شده كه مهم

كارت اوشمند ابزار كنترلي  گاز نفت و برگ كاال سفيد نفت ،موتور سامانه اوشمند ارتباط در مورد بنزين

بندي و كنترل است  ورزي، صنعت، معدن و تجارت بر اساس سهميهاا از جمله كشا باشند. ديگر بخش مي

كنندگان  اي تحت عنوان تجارت آسان كه عملياتي شده و تمام متقاضيان و مصر  كه به وسيله سامانه

باشند.  كنند تحت كنترل مي تامينااي مورد نياز خود را از طريق اين سامانه  عمده و جزء موظفند فرآورده

نسبت  1393اا سبب شده كه در سال  فوق بر روي توزي  فرآورده اايو كنترل با ابزار در نتيجه نظارت

به كوره غيرنيروگااي  سفيد و نفت نفت و گاز غيرنيروگااي نفت گاز ماي ، مصر رشد به سال گكشته 

به علت  1393موتور در سال  داشته باشند. در مورد بنزين صددر 3و  66/15 ،5/0، 5/0منفي  ترتيب

سوز، توقف طرح از رده خارج كردن خودروااي فرسوده و  تثبيت قيمت، افزايش ناوگان خودروااي بنزين

امچنين اختف  قيمت آن با قيمت اين فرآورده در كشورااي امسايه كه موجب خروج غيرقانوني 

 است. مواجه بوده يدرصد 78/1گردد، مصر  با رشد  آن ميمقداري از 
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 ،ااي نفتي و جلوگيري از عرضه خارج از شبكه چند سال گكشته به منظور كااش مصر  فرآورده در -2

 اقدامات موثري در سطح كشور به شرح زير صورت گرفته كه تا حدودي تاثيرگكار بوده است:

 اا مانند  ااي مرزي، بدين ترتيب كه در اين بازارچه كنترل واردات و صادرات فرآورده در بازارچه

 بااي غرب كشور در استان كردستان كه عمدتاً اين عمليات به دو شيوه ترانزيت و ترانشي رچهبازا

در نقطه مرزي  سوخت آنها  ااي ورودي به ايران محموله گيرد، در وضعيت ترانشيپ كاميون صورت مي

رج شوند در شود و در زمان خروج از مرز نيز بايد با امان ميزان سوختي كه وارد شده خا گيري مي اندازه

 غير اين صورت بايد جريمه پرداخت كنند.

ليتر و بيش از شعاع  150 ،كيلومتري 200از نقطه مرزي تا شعاع  ،رانيااي ترانزيتي اي براي كاميون     

كنند كه نرخ  داند سوخت دريافت مي مي ارايهالمللي كه  نامه بين ساس راهليتر بر ا 250 ،كيلومتري 200

ود ش ليتر سوخت داده مي 50تنها ااي خارجي  شود. به تمام كاميون وب محاسبه ميآن بر اساس قيمت ف

گاز  نفت ،ضمن آن كه مجازند تا يك باك استاندارد بر اساس نرخ مرزي كه كمتر از نرخ فوب نيست

 ببرند. 

 سازي صادرات در  طرح خوداظهاري رانندگان است كه به جهت روان ،يكي ديگر از اقدامات انجام شده

شود تا مقدار دقيق فرآورده در باك را ثبت  نظر گرفته شده است. در اين طرح فرمي تحويل رانندگان مي

چه اظهارات راننده غيرواقعي  شود و چنان گيري مي كنند. پس از آن ميزان فرآورده داخل باك اندازه

قاچاق محسوب شده و فرد براي  ،يد غرامت بسردازد و اگر بيش از حد جريمه باشدباشد راننده با

 شود. رسيدگي به مراج  قضايي معرفي مي

 نقطه تاسيسات پخش در كشور در شركت ملي  40اا براي  فاز اول سامانه ديسسچينگ توزي  فرآورده

برداري رسيد. از طريق اين  هرهب بهااي نفتي ايران با اد  كنترل آنفين توزي  سوخت  پخش فرآورده

گيري پيشرفته بررسي  ااي اندازه تمسيسنفتي در سطح كشور به وسيله  ااي فرآورده كليهسامانه اطفعات 

شود. در  شده و به صورت آنفين به محل اصلي اين سامانه در ستاد شركت ملي پخش منتقل و رصد مي

شود  رآورده كشور به محل اصلي اين سامانه منتقل مياطفعات يك سوم از مخازن ف ،فاز اول اين سامانه

بدين باقي مخازن نيز به اين سامانه متصل خوااند شد.  ،گيري ااي اندازه كه به تدري  با نصب دستگاه

اندازي كامل اين سامانه اطفعات مربوط به موجودي مخازن انبارااي نفت، درجه حرارت  با راهترتيب 

و  انتقالفرآورده و امچنين تمامي اطفعات حمل،  تامينصار  كل زنجيره مخازن، جريان فرآورده و م

اا  مجاري عرضه و حتي نفتكش ،فرآوردهانتقال تخليه فرآورده در مبادي وارداتي، انبارااي نفت، خطوط 

آوري و  را در تمامي نقاط و مرزااي آبي و خاكي كشور ثبت و به صورت آنفين در يك مركز جم 
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-سامانه مديريت اطفعات انرژي و فرآوره 23تعداد  1393طور كلي تا پايان سال به  د.نماي مديريت مي

 باشد. برداري مياندازي و مورد بهرهااي نفتي راهااي نفتي در شركت ملي پخش فرآورده

  طرح سامانداي سهميه ويژه برخي از خودروااي عمومي، موتور سيكلت و خودروااي  1393در سال

ااي رانندگي جزء  . در اين راستا ابتدا نظر به اين كه آموزشگاهبوده استدر دستور كار مچنان افرسوده 

سهميه سوخت يارانه  ،گونه خدماتي در جابجايي مسافر ندارند شوند و ايچ عمومي محسوب نمي ونقل حمل

اي  يارانهليتر سهميه بنزين  300تا 200شود و ار يك  ازار خودرو را شامل مي 26اا كه حدود  آن

 ليتر كااش داده شد. 60كردند به  دريافت مي

از نيز سال شهر تهران  25سال و خودروااي سواري باالي  15ااي باالي  سهميه سوخت موتورسيكلت    

اين در حاليست . قط  شد 92و بدينوسيله در انتهاي سال اا شارژ نگرديد  در كارت آن 1392دي ماه 

 ليتر در ماه بوده است.  25معادل با  1393ااي غيرفرسوده در سال كه سهميه موتورسيكلت

  كيلومتر مرز آبي دارد بر اين  300كيلومتر مرز خاكي و امچنين  1200استان سيستان و بلوچستان

يكي منطقه زاادان و ديگري كه ااي نفتي شكل گرفته  اساس در اين استان دو منطقه پخش فرآورده

ااي  اا متفاوت است. در استان ااي سوخت با ديگر استان از كارت استفاده انچابهار است. در اين است

گيري كنند و در  بار سوخت 3از كارت خود در ار روز نند اتو مي ،كشور كساني كه كارت سوخت دارند

به وجود آمده كه با  طياما در استان سيستان و بلوچستان شراي ،ليتر بنزين دريافت كنند 60ار مرتبه 

ااي  شود. اين اقدام موجب جلوگيري از مهاجرت كارت ليتر دريافت مي 60سوخت در روز فقط  كارت

 اا به اين استان شده است. سوخت ديگر استان

محدود و ذخيره اضافي خودرواا در استان  ونقل حملگاز مقدار ذخيره خودروااي بخش  در حوزه نفت    

كنند. اين امر نيز تاثير  شهري در اين استان سهميه روزانه دريافت مي حك  شد و خودروااي برون

 بسزايي در كااش قاچاق و مصر  سوخت استان شده است.

 ( بعه عنعوان سعوخت جعايگزين در خودرواعاي سعبك و سعنگين       CNG)فشعرده   گعازطبيعي  با اسعتفاده از  -3

حدود معادل  كه  شده در روز مصر CNGميليون مترمكعب  09/19، 1393سال  در (ااي شهري اتوبوس)

 ليتعر  ميليعون  20/1 معادل خودروااي سبك و روزانهدر  بنزين موتورمصر  در روز  ليترميليون  99/15

مصعر    ترتيباست. بدين  شدهجايگزين بوده كه ناوگان اتوبوسراني شهرااي مختلف در گاز  نفتمصر  

CNG و در نتيجعه كعااش   معاي    سعوخت  كعااش مصعر    در روزميليون ليتعر   18/17معادل  در مجموع

ميليون و  3 بيش از ،1393تا پايان سال  است. در اين راستا در پي داشتهرا گاز و نفتموتور  واردات بنزين

شعهري( در سيسعتم   خودروي سنگين )اتوبعوس   دستگاه 6416 حدود خودروي سبك ودستگاه ازار  200
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 اند.  دهاستفاده كرعنوان سوخت   عمومي از گاز به ونقل حمل

ن، بازنگري و تصويب معياراا و استانداردااي مصر  سوخت و فرآيندااي عملياتي توسط اجرا، تدوي -4

سازي كه  بهينهااي ذيربط و اقدامات اجرائي  سازي مصر  سوخت كشور با امكاري سازمان شركت بهينه

ميوه و  آب كمسوت و كنسرو،مصر  انرژي در صناي   اايتوان به: تدوين استاندارد و معيار از آن جمله مي

ااي حرارتي، صناي  چوب و كاغك،  استاندارد در زمينه عايق 15خودوروااي ديزلي سبك و   كنسانتره،

ااي  و برق مجتم  آب، زدائي نمكو گاز ماي ، واحدااي روغن موتور و تصفيه روغن، واحدااي گاز 

سنگين ديزلي و  ين و نيمهگو گاز، خودروااي سبك بنزيني، خودروااي سن ااي نفت پتروشيمي، پااليشگاه

)براي  واحد صنعتي و ... اشاره نمود 98ااي كشاورزي و امچنين اقدامات اجرائي مميزي تعداد  ماشين

 شود.(سازي مراجعه  ب اطفع بيشتر به بخش بهينهسك

عمومي انجام شود  ونقل حملدرصد جابجايي در شهر توسط شبكه  75بر اساس قانون برنامه توسعه بايد  -5

اي در  ااي اخير فعاليت بسيار گسترده چنان فاصله زيادي با اين رقم وجود دارد، اما در سال كه ام

 اا به شرح زير انجام شده است: شهرااي تهران و ساير استان كفن

 اي در نظر  خط حومه 6شهري و  خط درون 8كيلومتر مترو نياز دارد كه در قالب  470تهران شهر  كفن

گرفته شده است. جدول زير وضعيت گكشته، فعلي و آينده شبكه مترو را در شهر تهران كه توسط 

 داد. مسئوالن شهرداري اعفم شده نشان مي

 وضعيت شبكه متروي تهران 9-21جدول 

 سال( 5) آينده 1393 1392 سال

 69496 8788 8837 كيلومتر مسافر جابجا شده )ميليون كيلومتر مسافر(

 5629 671 663 تعداد سفرااي انجام شده )ميليون مسافر(

 2842 338 361 ميزان برق مصرفي مترو )ميليون كيلووات ساعت(

 

شعهرداري اععفم شعده    كه توسط  رغم محدوديت مالي/ اعتباري علي ،داد فوق نشان مي جدولچنان كه 

نيمه  1393 شايان ذكر است در نيمه اول سالبرابري را تجربه كرده است. 7سال اخير رشد  10، مترو در است

ترين خط متروي خاور ميانه تا ايعن تعاريا از كمربنعدي آزادگعان      متروي تهران به عنوان طوالني 3جنوبي خط 

كيلومتر مورد افتتاح رسعمي   12ا چهار راه وليعصر به طول )ايستگاه آزادگان( واق  در جنوب غرب شهر تهران ت

افتتاح شده بود متصل گرديعد و بعه ايعن صعورت      1391قرار گرفته و به بخش مياني اين خط كه قبفً در سال 

اعاي متعروي    ايستگاه به مجموععه ايسعتگاه   5امچنين با اين افتتاح  .كيلومتر افزايش يافت 19به  طول اين خط
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 .شدندتهران اضافه 

ميليعون كيلعومتر مسعافر رسعيده      8700به حدود  جابجايي زيرزميني تهران 1393براين اساس در سال 

ه رسعيد  1393ميليون سفر در پايان سعال   671به  1384ميليون سفر در سال  263تعداد سفر با مترو از  است.

بعرداري تعا    و ام چنين از ابتداي بهعره  1392در مقايسه با سال  1393ااي مترو در سال  مجموع فعاليت. است

  داده شده است.شده در جدول زير نشان  ارايهكه توسط شركت مترو  1392پايان سال 

 1393هاي مترو تا پايان سال  فعاليت 9-22جدول 

 1393برداري تا پايان  مجموع از ابتداي بهره 1393 1392 فعاليت

 142 12 0 كيلومتر –برداري شده مترو  طول مسير بهره

 88 7 1 برداري شده ااي بهره تعداد ايستگاه

 

شهر  دو كفن داد و مترو در شهر مشهد به فعاليت اجرايي و توسعه ادامه مي شهرااي كشور از كفن

 اند.  اندازي سيستم مترو بوده پيگير راه 1393در سال نيز تبريز و شيراز 

كيلومتر از ايل گلي تا  6ايستگاه مسير فاز اول خط يك مترو به طول  ابنيه: تمام كارااي مترو تبريز

ااي فاز اول  واگن تست گرم 1393و در مرداد ماه سال ميدان جانبازان )دانشگاه تبريز( آماده شده است، 

اا به تبريز پس از انجام  با ورود اين واگن انجام شد. واگن به ظرفيت يك ازار نفر است 5كه داراي 

 اندازي شد. اي فني و تخصصي فاز اول خط يك مترو راها تست

واگن سهم قطار شهري شيراز از گمرك بندرعباس ترخيص شده و در  20واگن جديد از  5 :مترو شيراز

ااي وارد شده نيز آغاز شده و  مجاورت خط قطار شهري مستقر گرديده است و تست سرد و گرم واگن

گكاري به  روند ريل ،د اما به علت محدوديت مناب  اعتبارينشبا براي قرار گرفتن روي خط آماده مي

گكاري در  اا و پست برق و ساير تجهيزات و ريل اوايل سال آينده نصب تمام ايستگاه درتاده تاخير اف

كيلومتر )بين ايستگاه احسان و ايستگاه نمازي( تكميل و به  5/10مسير فاز يك خط يك مترو به طول 

 برداري خوااد رسيد. بهره

موظف  را دولت ،امه چهارمطرح از رده خارج كردن و جايگزيني خودروااي فرسوده بر اساس قانون برن -6

 500ازار،  400ازار،  300ازار،  200به ترتيب ساالنه  ،1388تا  1384ساله  5دوره  دركرده بود كه 

ساله  برنامه پن اما اجرايي نشدن قانون  ؛ي فرسوده از رده خارج شوندوازار دستگاه خودر 600ازار و 

وسعه نيز بر اجراي آن طرح تاكيد شود. با وجود اين تپنجم چهارم موجب شد تا در قانون برنامه پن  ساله 

شود يك ميليون و  مي ارايهآماراايي كه در زمينه از رده خارج شدن  ،تاكنون در سال سوم برنامه پنجم
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باشد كه سهم تهران  ازار خودروي فرسوده مي 700تا  300ازار و تردد  600ازار تا يك ميليون و  200

 سوده است.ازار خودروي فر 100از آن 

جه به اين كه طرح نوسازي و اسقاط خودروااي فرسوده يك سال و نيم است كند شده بود، به با تو

كميسيون زيربنايي دولت طرح جديدي براي نوسازي خودروااي فرسوده  ،منظور ايجاد عوامل انگيزشي

فرسودگي . در اين طرح سن ابفغ شدتصويب كرده و دستورالعمل جديد خودروااي فرسوده 

تا آخر برنامه پن  ساله پنجم ده است، سال محسوب ش 25كه تاكنون  صيخودروااي سواري شخ

سال بر اساس آمار  25د. بدين ترتيب با احتساب سن فرسودگي بيا توسعه به بيست سال كااش مي

ازار دستگاه خودروي سواري شخصي فرسوده در كشور وجود دارد كه  254 حدود ،ستاد سوخت كشور

يابد. ضمناً در اين مصوبه كمك  ازار دستگاه افزايش مي 351 بيش از سال به 20ين تعداد با احتساب ا

سواري،  ،ااي خودرو اعم از شخصي بفعوض و تسهيفت بانكي براي اجراي طرح براي كليه رده

برابر  3الي  5/2بوس و اتوبوس  ميني ،اا با تناژااي مختلف اا و كشنده اا، كاميون باراا، كاميونت وانت

ااي اجرايي به  افزايش يافته است. بر اساس اين مصوبه فروش يا واگكاري وسايل نقليه فرسوده دستگاه

اشخا  حقيقي و حقوقي ممنوع شده و اين وسايل بايد از رده خارج شوند. عفوه بر آن ارگونه استفاده 

ااي دولتي ممنوع  ا به تمامي دستگاها و نگهداري از خودروااي فرسوده دولتي، فروش و يا واگكاري آن

رود  گرديده است و اين وسايل نيز بايد از رده خارج شوند. بدين ترتيب با اجراي اين مصوبه انتظار مي

 اي كااش يابد. سهميه بنزين خودرواا به نحو قابل مفحظه

يك دستگاه  ،رليت 6تر از  عفوه بر آن طبق قانون جديد در ازاي واردات خودرو با مصر  سوخت كم

دستگاه بايد از رده خارج  6 ،ليتر بيشتر 10دستگاه و از  4 ،ليتر 10تا  6خودرو بايد اسقاط شود بين 

 شود.

 و سوخت كشور قرار گرفته  ونقل حملدر اولويت نخست ستاد  رانينوسازي ناوگان فرسوده تاكسي

مكاكراتي با ايران خودرو  ،است و عفوه بر افزايش ارزش گوااي اسقاط خودروي تاكسي در گمرك

ازار  17ااي فرسوده  براي جايگزيني تاكسي فرسوده انجام شده است. سهم تهران از كل تاكسي

  تاكسي اعفم شده است.

  دستگاه  1200وجود داشته كه حدود  1393بوس تا پايان سال دستگاه ميني 8967تهران تعداد در

راني نيستند اين رقم  ه تحت نظارت سازمان اتوبوساايي ك بوس مينيبا لحاظ كه بوده فرسوده آن 

در  1383ااي فرسوده كه از ابتداي سال  بوس رسد. در طرح جايگزيني ميني ازار دستگاه مي 2به 

   است. بدست نيامدهااي ذيربط موفقيت چنداني  دستور كار بود به دليل عدم امكاري دستگاه
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 دستگاه اتوبوس  2600حدود  ،بر اين اساس است سال تعيين شده 8اا  عمر فرسودگي اتوبوس

 راني تهران وجود دارد به طوري كه عمر متوسط ناوگان از اتوبوس ونقل حملفرسوده در ناوگان 

 سال افزايش يافته است. 8سال به  6.5

اايي دارد كه متناسب با مبارزه با شرايط  يك سري ويژگي كاال و ارزقانون مبارزه با قاچاق  قانون جديد -7

ااي اخير  سال ترين حوزه قاچاق در تواند در مقابل مشكفت امروز پاسخگو باشد. مهم روز است و ميام

درصد حجم قاچاق خروجي كشور  45حوزه سوخت بوده است به طوري كه بر اساس برآورداا نزديك به 

توماني  350سوخت است. تفاوت قيمت در داخل و خارج از كشور دليل اصلي قاچاق است زيرا گازوئيل 

ازار تومان فروخته  6تومان و در كشورااي امسايه شرقي به قيمت  3500در كشورااي امسايه جنوبي 

 .پكير استبراي قاچاقچيان توجيهقاچاق انجام ريسك  ،شود كه با اين تفاوت قيمت مي

 مجوز صدور مشتقات نفتي كه در دريافت ااي قاچاق سوخت عبارتند از: قاچاق سوخت از طريق راه 

شود. قاچاق سوخت از  ااي نفتي از كشور خارج مي فرآورده ،موارد به جاي مشتقات نفتي بيشتر

شود. بخشي از عرضه خارج  طريق ترانزيت و عرضه داخلي سوخت در شبكه توزي  كشور انجام مي

 داد.  اا تشكيل مي از شبكه سوخت نيز در كشور را توزي  داخلي فرآورده

گيري عرضه خارج از شبكه و مبارزه با قاچاق سوخت و  رااكاراايي از جمله تشكيل كميته پيش 

تر از نرخ  اندازي سامانه ديسسچينگ شركت ملي پخش، فروش مرزي سوخت با قيمتي پايين راه

ااي مرزي با اد  مختل كردن بازار سودجويان و به منظور افزايش صادرات  قاچاق در جايگاه

نقطه ساحلي كشور  7نقطه مرزي خشكي و  36ي نفتي به كشورااي امسايه كه اكنون در اا فرآورده

كنند كه خود يك نوع صادرات فرآورده  خودروااي عبوري سوخت را به نرخ فوب دريافت مي

شود، فروش به مرزنشينان به نرخ تعادلي كه اكنون در دو نقطه مرزي ايرمند و  محسوب مي

ستانشينان نيز كمك يستان و بلوچستان در حال اجرا است و به معيشت روراوان از تواب  استان سس

 كند، در دست اجرا قرار گرفته است. مي

نصب  ،ااي غير ام سطحت تقاط ساخاا،  تونل ،اا مديريت ترافيك با احداث بزرگراه هو توسع گسترش -8

ك درون شهري و ايجاد سيستم كنترل اوشمند ترافي ةتوسع ،اا رساني متغير در بزرگراه م اطفععفي

تهران شهر  كفنويژه در  به شهراا و بين شهراا دردر گوشه و كنار كشور اا رساني در جادهسيستم امداد

از آن جمله . ااي قبل ادامه داشت نيز امانند سال 1393در سال ش و تنظيم بار ترافيكي در راستاي كاا

 ذيل اشاره نمود: ةتوان به موارد عمد مي

 ر ااي اوشمند تاثيااي شهري به امراه استفاده امزمان از سيستمراهمديريت و توسعه صحيح بزرگ

ااي  سيستم زمينهشهري ايجاد كرده است. در اين  ونقل حملدر مصر  سوخت ناوگان  گيري چشم
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تابلوااي اشدار دانده در كنترل ترافيك به امراه كنترل اوشمند ترافيك و تابلوااي الكترونيكي جهت 

سازي ترافيكي  بر اساس گزارش شبيهاا نقش بسزايي دارند. به عنوان نمونه و بزرگراه ااورودي پل

و ترافيك شهر تهران انجام شده با  ونقل حملبزرگراه طبقاتي صدر كه توسط شركت مطالعات 

رعت تردد خودرواا در سطح درصدي س 7عفوه بر افزايش مككور برداري از بزرگراه طبقاتي  بهره

 داد.  درصد كااش مي 5/7نسبت ميزان تاخير به كل زمان سفر را به حدود  ،معابر منطقه يك

( ادامه يافت. ICTآوري ارتباطات و اطفعات ) توسعه و گسترش استفاده از بسترااي فن 1393ل در سا -9

 باشد.:   ردآوري شده به شرح زير مياا گ اام آنها كه از مناب  مختلف و رسانه

 اا، اطفعات و نوع و فعاليت مديريت اكتشا   محور بر اساس داده سامانه مديريت اطفعات مكان

آوري شده به صورت اليه  گيري از آن تمامي اطفعات جم  اندازي شده است كه با بهره طراحي و راه

فعات توصيفي و مكاني مورد نياز وارد سيستم اا، اط اليه تهيه شده و پس از تفكيك و كنترل داده

شناسي، ژئوفيزيكي،  اا، زمين شود. اين مجموعه مرتبط با اطفعات توصيفي و مكاني مربوط به چاه مي

در  طيمحي ااي زيست ااي عمومي و اليه اي، اليه ااي اكتشافي، نقشه، تصاوير مااواره محدوده بلوك

ديريت اكتشا  تهيه شده است. اين سامانه به صورت آنفين و محور م پورتال مديريت اطفعات مكان

اليه  80از طريق يك مرورگر در شبكه داخلي مديريت اكتشا  قابل دسترس است. ام اكنون بيش از 

اا و خطوط  اا، راه ااي عمومي مثل تقسيمات كشوري، جاده اطفعاتي خا  صنعت نفت عفوه بر اليه

شود. با استفاده از سامانه مككور تمامي اطفعات فني به صورت  مي تآان در اين سامانه مديري راه

تواند در اتخاذ تصميمات بهينه  اا مي پردازش و به كارگيري داده به طوري كهپارچه مديريت شده  يك

جويي در زمان و كااش  اا صرفه امانه با جلوگيري از موازي كاريسموثر واق  شود. عفوه بر آن اين 

توصيفي با استفاده از اين سامانه در حداقل زمان  –ااي مكاني  به دنبال دارد. پرسش و پاسا اا را ازينه

 بر است. سوم و سنتي اين فرآيند بسيار زمانرااي م پكير است در حالي كه استفاده از روش امكان

 ي كامل ران راني به منظور فرمانداي خطوط اتوبوس افزارااي سيستم اوشمندسازي ناوگان اتوبوس نرم

اا را روي  اس كه مسير حركت اتوبوس پي توان از طريق سيستم جي شده به طوري كه با اين شيوه مي

راني مانند تعداد  ااي خصوصي اتوبوس اي فعاليت شركت به صورت لحظه ،داد نقشه نشان مي

ااي  داي استند و حتي توقف اايي كه در ساعات پيك در حال سرويس ااي فعال، اتوبوس اتوبوس

ترين اقداماتي كه مديريت شهرداري تهران در حوزه ناوگان  غيرمجاز را كنترل كرد. يكي ديگر از مهم

تي  آر ااي بي كننده )فيدر( در كنار اتوبوس ااي تغكيه ده، مديريت اوشمند اتوبوسراني اجرا كر اتوبوس

اا، وقت و زمان خود را با  توانند با توجه به مديريت اوشمند اين اتوبوس است. در واق  شهروندان مي

 ااي فيدر تنظيم كنند. ساعات حركت اتوبوس
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 هاي قيمتي سياست

 طرح تحول اقتصادي  -الف

در كنار اصفح نظام بانكي، مالياتي، گمركي،  است كه اا يكي از محورااي طرح تحول اقتصادي ارانهادفمندي ي

اا اجرا شد.  بود كه مقدم بر امه آن در اين طرح وري ااي ارزي و پولي و ارتقاء بهره نظام توزي  كاال، سياست

( 1394سال ) 5ااي انرژي پس از  لاا مقرر شد قيمت حام مطابق با قانون ادفمندي يارانه 1389پس از سال 

درصد از  50گردد. ضمناً بر طبق قانون قرار بود  ارايهبه حالت مطلوب رسيده و به صورت آزاد در كشور 

ااي انرژي به صورت نقدي نسبت به درآمد خانواراا بين مردم باز توزي   درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل

 نمايد، ااي خود برداشت  درصد را دولت براي جبران ازينه 20و  رددگ درصد آن به بخش توليد باز  30، شود

برنامه نبود به طوري كه سازمان ادفمندي بر اساس حساب بانكي با اما آن چه كه در عمل رخ داد مطابق 

گرفتند و امه  ميليون نفر يارانه مي 76يارانه داد بدين ترتيب بيش از  تعداد خانواري كه اعفم شده بودو افراد 

يارانه توزيعي را نداد و دولت براي  تامينكل مناب  يادشده كفا   و حتيمناب  به خانواراا اختصا  يافت 

د كه آن ناگزير به برداشت از بودجه عمران و توسعه و حتي صندوق توسعه ملي شد. در حقيقت سهم تولي تامين

اا به واحدااي صنعتي و توليدي تخصيص يابد تا واحدااي صنعتي قادر باشند  طبق قانون قرار بود از محل يارانه

ااي انرژي  تر يكي ديگر از اادا  افزايش قيمت حامل ااي خود را به اجرا درآورند داده نشد. از امه مهم پروژه

ااي انرژي بر اساس نرخ دالر آزاد و قيمت فوب  حامل كنترل مصر  بود اما اين اتفاق نيز نيفتاد چون قيمت

خلي  فارس مجدداً چندين برابر قيمت بازار داخلي شد و اقتصاد بار ديگر به نقطه اول بازگشت. در نتيجه در 

انرژي ارزان را از  مصر  ااي انرژي تبعات منفي رفت كه افزايش قيمت حامل حالي كه پيش از اين انتظار مي

از كه مشكفت قبلي ام چنان در كشور باقي مانده است. از طرفي اصفح الگوي مصر  اكنون ما ا ،بين ببرد

ااي انرژي در داخل كشور و اختف   با ثابت ماندن قيمت حاملو اادا  اساسي اين قانون بود محقق نگرديد 

حيط زيست ام چنان اي، قاچاق سوخت، اتف  و مصر  بي رويه و آلودگي م ااي منطقه اا با قيمت نآفاحش 

 .يافتادامه 

اي  گكرد، اما تجربه اا مي سال از آغاز ادفمندي يارانه 4گرچه بيش از  1393با توجه به مراتب فوق در سال 

در اثر اجراي اين طرح گكراند نتاي  مطلوبي براي اقتصاد به دنبال نداشت و  ،ااي گكشته كه كشور در سال

ااي مديريت حوزه انرژي نيز با شكست روبرو شد و ناكام  عفوه بر آن اادا  تعيين شده در اجراي سياست

سال از  هارچااي نفتي و گاز طبيعي پس از  روند مصر  فرآوردهتوان به تجزيه و تحليل  در اين ارتباط مي ماند.

 .اشاره نمودنشان داده شده  9-24و  9-23در جداول  كهاا  اجراي قانون ادفمندسازي يارانه



 

 

 

   ها  اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه( 1390-93) تا چهارم هاي نفتي اصلي در سال اول مقايسه روند مصرف فرآورده 9-23جدول 

                                     واحد:ميليون ليتر در روز

 فرآورده

(1/10/88-1/10/89) (1/10/89-1/10/90) 

 درصد رشد
 مصرف

1390 

1391 1392 1393 

مصرف قبل از اجراي قانون 

 ها  هدفمندي يارانه

مصرف بعد از اجراي قانون 

   ها يارانههدفمندي 
 درصد رشدمصرف درصد رشدمصرف درصد رشدمصرف

 -49/0 18/10 -01/6 23/10 -24/2 88/10 13/11 -7/14 9/10 77/12 گاز ماي 

 74/1 6/69 85/7 409/68 92/5 42/63 88/59 -3/5 **2/59 *5/62 بنزين موتور

 -63/15 06/10 -85/2 91/11 -27/9 27/12 52/13 -4/17 7/12 4/15 سفيد نفت

 -50/0 06/75 39/0 44/75 7/0 15/75 62/74 -7/8 7/73 8/80 گاز نفت***

 -55/13 55/8 -36/11 89/9 -85/3 16/11 61/11 -2/37 5/12 9/19 كوره نفت***

 *مصر  بنزين موتور در دوره با اجراي سامانه اوشمند)سهميه بندي(

 اا و قانون ادفمندي يارانه **مصر  بنزين موتور در دوره با اجراي سامانه اوشمند

 دون مصر  نيروگاهب گاز نفتو  كوره نفت***مصر  

 

ها اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه( 1390-93) تا چهارم مقايسه روند مصرف گاز طبيعي در سال اول 9-24جدول   

 روزمترمكعب در  ميليونواحد:                                                                                                                                                                                                

 (1/10/88-1/10/89) (1/10/89-1/10/90) 

 درصد رشد
 مصرف

1390 

1391 1392 1393 

هاي  بخش

 مصرف

مصرف قبل از اجراي هدفمندي 

 ها  يارانه

مصرف بعد از اجراي 

 ها  هدفمندي يارانه
 درصد رشد مصرف درصد رشد مصرف درصد رشد مصرف

 03/1 7/123 67/11 44/122 -16/9 64/109 70/120 5/8 8/115 107 خانگي

 -2/52 48/8 43/9 74/17 -07/8 21/16 64/17 7/9 9/32 30 تجاري

 -5/27 14/81 41/5 86/111 38/0 12/106 71/105 7/10 5/128 1/116 صنعتي
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به سرعت توانست روند  در سال اول اجرا اجراي فاز اول ادفمندي ،مشهود است 9-23چنانكه در جدول 

شد كنترل كند بطوريكه با اجراي آن به  اا را كه رفته به رفته به يك بحران تبديل مي رويه مصر  فرآورده بي

اا از طريق كاربرد  موتور و امچنين اعمال كنترل شديد عرضه ساير فرآورده بندي بنزين امراه اعمال سهميه

 مصر  ،جارت آسان پس از گكشت يك سال از اجراي قانونگاز و ت اي كردن عرضه نفت ااي منطقه روش

 توجهي را نشان داد. كااش قابل ،در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از اجراي قانون ااي نفتي فرآورده

نشان از آن دارد كه چون ايچ گزينه ديگري براي تغيير  9-24در مورد گاز طبيعي ارقام در جدول 

رغم پلكاني كردن قيمت گاز در بخش  علي ،ااي مختلف وجود نداشت شگاز در بخكنندگان  سوخت مصر 

تاثيري در  اولدر سال  اا اجراي فاز اول قانون ادفمندي يارانه اا خانگي و افزايش قيمت گاز در ساير بخش

 .ايجاد نكردكااش مصر  گاز طبيعي 

ادفمندي يارانه با توجه به شرايط اجراي قانون ( 1393و چهارم )( 1392سوم ) (،1391) ااي دوم سالدر 

اقتصادي كشور به خصو  افزايش نرخ تسعير ارز و تورم باال، فازااي بعدي قانون اجرا نشد بدين ترتيب با 

اا در  ااي انرژي با قيمت آن گكشت بيش از سه سال از اجراي قانون و ايجاد شكا  زياد قيمت حامل

ااي انرژي اثرات خود را با توجه  در كنترل و كااش مصر  حامل اا قانون ادفمندي يارانه ،كشورااي امسايه

 داد: به شرح زير از دست 9-25و  9-24به آمار و اطفعات مندرج در جداول 

اجراي قانون با ااي بعدي موتور در سال رشد مصر  بنزينكه داد  نشان مي 9-24ارقام در جدول  -

اا نيز در سال دوم با افزايش رشد مواجه شدند ولي در  اي روبرو شد. ساير فرآورده مفحظه رشد قابل

ااي كنترلي  به علت اعمال روش كوره نفتو  گاز نفتااي گاز ماي ،  كااش رشد فرآورده 1393سال 

ااي  اا در بازارچه ، تجارت آسان و فروش فرآوردهگاز عرضه نفت كردن منطقيااي  عرضه نظير روش

 حاصل شد و اجراي قانون ادفمندي در آن تاثيري نداشت.مرزي با قيمت نزديك به قيمت فوب 

اا افزايش قيمت گاز  ( اجراي قانون ادفمندي يارانه1391داد كه در سال دوم ) نشان مي 9-25جدول  -

اا  ااي پلكاني گاز در بخش خانگي و افزايش قيمت گاز در ساير بخش و به خصو  اعمال روش قيمت

رشد مصر  گاز كااش  ،به طور كلي شرايط مطلوب جوي سالو ام چنين ركود در صناي  كشور و 

( اجراي قانون، با بروز سرماي شديد در 1392اي را تجربه كرد ليكن در سال سوم ) قابل مفحظه

رشدااي مصر   ،ااي صنعتي فعاليت غازو آاز ركود اقتصاد كشور زمستان و از طرفي خروج تدريجي 

نيز ( 1393در سال چهارم ) ااي مختلف مجدداً با افزايش قابل مفحظه مواجه شد. گاز در بخش

ااي صنعت و تجاري با ميزان مصر  گاز در بخش خانگي چندان تغييري نداشته و در عوض در بخش

شود، مواجه بوده قابل توجهي كااش كه عمدتاً به مسائل مربوط به ركود اقتصادي در توليد مربوط مي

 است. 



 

 
404  1393رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت 

 .داد نشان مي 1393ااي نفتي در داخل كشور را در سال  ااي عرضه فرآورده قيمت 9-25جدول 

 1393هاي نفتي در سال  قيمت داخلي فرآورده .9-25جدول 
 )ريال( قيمت آزاد )ريال( اي قيمت سهميه فرآورده

 - 2100 كيلويي 11 گاز ماي 

 - 6500 )بالك(كيلو  11گاز ماي  باالي 

 11000 8000 بنزين سوپر

 10000 7000 بنزين معمولي

 1500 1500 سفيد نفت

 5000 2500 گاز نفت

 2500 2500 كوره نفت

 

ااي گرم و سرد  ااي مختلف مصر  را در ماه ااي فروش گاز طبيعي در بخش تعرفه 9-29الي  9-26جداول 

 داد. نشان مي 1393سال در سال 

 1393ماهه اول سال 7در گازطبيعي تعرفه  .9-26جدول 
 

 نوع مصرف
 ماهه گرم سال 7گازبها در 

 به ازائ هر متر مكعب )ريال(

 صنعتي

 2650 پتروشيمي

 1320 فوالد

 1150 كشاورزي و دامپروري

 1000 ساير صنايع

 عمومي

 1300 تجاري عادي

 2600 تجاري عمومي )دولتي(

 910 نانوايي و گرمابه

 ساير

 805 آموزشي

 805 ورزشي

 805 مذهبي

 805 خيريه

 گردد. هاي فوق اضافه مي ريال به نرخ 100، مبلغ 1392ماده واحده قانون بودجه سال  3-9بند  براساس

 1393ماهه اول سال  7در  خانگي گازطبيعيتعرفه  .9-27جدول 

 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 پله

 496 -545 446-495 396-445 346-395 296-345 246-295 196-245 146-195 96-145 46-95 45تا  دامنه )متر مكعب(
مازاد بر 

545 

قيمت هر متر 

 مكعب گاز )ريال(
940 1140 1440 1840 2240 2440 2740 3040 3240 3440 3640 3740 

 گردد. هاي فوق اضافه مي ريال به نرخ 100مبلغ  1392ماده واحده قانون بودجه سال  3-9بند  براساس باشد. ريال به ازاي هر متر مكعب مي 1500حداكثر متوسط قيمت گاز طبيعي 
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 1393هاي سرد سال  در ماهگازطبيعي . تعرفه 9-28جدول 

 نوع مصرف
 ماهه سرد سال 5گازبها در 

 به ازائ هر متر مكعب )ريال(

 صنعتي

 2650 پتروشيمي

 1320 فوالد

 690 كشاورزي و دامپروري

 1000 ساير صنايع

 عمومي

 1300 تجاري عادي

 1300 تجاري عمومي )دولتي(

 910 نانوايي و گرمابه

 ساير

 805 آموزشي

 805 ورزشي

 805 مذهبي

 805 خيريه

 

  1393هاي سرد سال  ه در ما خانگي گازطبيعيتعرفه  .9-29جدول 
 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 دامنه مصرف

 1300مازادبر 1201-1300 1101-1200 1001-1100 901-1000 801-900 701-800 601-700 501-600 401-500 301-400 300تا 1اقليم 

 1250مازاد بر  1151-1250 1051-1150 951-1050 851-950 751-850 651-750 551-650 451-550 351-450 251-350 250تا 2اقليم 

 1200مازاد بر  1101-1200 1001-1100 901-1000 801-900 701-800 601-700 501-600 401-500 301-400 201-300 200تا 3اقليم 

 1150مازاد بر  1051-1150 951-1050 851-950 751-850 651-750 551-650 451-550 351-450 251-350 151-250 150تا 4اقليم 

قيمت هر متر 

 ريال(گاز) مكعب
440 640 840 1040 1240 1740 2040 2340 2640 2940 3340 3640 

 

 بندي بخش تلفات . جمع5-1-9

 

تلفات كل  9-30جدول  ،ااي مختلف عملياتي صنعت نفت و انرژي كلي با توجه به مقدار تلفات در بخش طور  به

 داد. يستم انرژي كشور را نشان ميس
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 كشور هاي انرژي هاي مختلف عمليات صنعت نفت و بخش . كل تلفات بخش9-30جدول 

 خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 تلفات
 07/70 15/67 19/65 96/9556/96 1/107 19/104 ااي عملياتي نفتآوري در شركت ميزان گاز بالقوه قابل جم 

 37/8 47/10 96/7 40/583/9 83/5 26/6  ااي نفت ضايعات پااليشگاه
 96/2 99/1 96/2 80/282/2 96/0 47/1 آوريمايعات و ميعانات گازي قابل جم ميزان بالقوه 
 05/33 75/32 95/23 52/2607/29 13/21 16 فرآورش گاز
 5/277 43/270 54/263 78/25051/253 06/239 4/235 ااتبديل نيروگاه
 016/0 03/0 01/0 00013/001/0 00005/0 05/0 خام با خط لوله انتقال نفت

 018/0 006/0 006/0 021/0004/0 03/0 02/0 ااي نفتي با خط لوله انتقال فرآورده
 01/0 01/0 01/0 29/002/0 37/0 35/0 ااي نفتي با ساير وسايل حمل انتقال فرآورده
 0 *0 *0 33/188/1 33/1 06/1 انبارااي نفت

 77/0 78/0 72/0 69/0 74/0 73/0 ااي نفتي  مجاري عرضه فرآورده
 22/0 55/1 41/0 22/036/0 44/0 9/0 تلفات انتقال گاز

 -62/2 -23/3 43/9 29/1311/4 93/60 16/59 مصار  نامشخص گاز در چرخه عمليات
 42/3 61/1 79/0 35/0   گاز ماي  سوزانده شده
 89/4 88/4 91/4 72/46/4 01/5 2/5 خطوط انتقال برق

 18/17 75/16 72/16 72/1493/15 84/15 15/17 انرژي الكتريكي در شبكه توزي 
 86/395 14/405 62/396 74/419 76/416 78/458 94/447 جمع كل تلفات مجاز و غيرمجاز

 23/6 33/6 99/3 49/328/2 29/3 66/3 تلفات فرآورش مجاز
 48/195 29/227 48/222 13/21098/212 66/200 17/197 اا( % نيروگاه45تلفات تبديل نيروگااي مجاز )با راندمان 

 15/194 52/171 15/170 48/204 14/203 83/254 11/247 كل تلفات غير مجاز
 *گزارش نشده است.

 

بخش انرژي كشور با وجود نامشخص بودن مجاز مجاز و غيراز جدول فوق مشهود است كل تلفات  كه چنان

 86/395 حدود 1393در سال خام  صادرات نفتااي توليد و  مانند بخشي عملياتي اا بخشتلفات در برخي از 

ميليون بشكه معادل  15/194 كه كل تلفات غيرمجاز آن در حدودباشد مي خام نفتمعادل  ميليون بشكه

اقدام در جهت كااش آن بر اين اساس  .است داشته شافزاي درصد 2/13نسبت به سال قبل  كهخام است  نفت

 يفرآيندااي عمليات موق  و امچنين تعميرات بهعمليات  ةبر چرخي موثر، نظارت مستمر اا طرحبا اجراي 

 .استضروري 

 سازي انرژي . بهينه2-9

بنابراين با توجه به نقش بارز انرژي در  د،ايران به لحاظ مصر  انرژي در زمره كشورااي پرمصر  قرار دار

با توجه به حكم  ،مصر  انرژي باال در كشور دارد تپيشرفت و توسعه كشور و شاخص آماري كه نشان از شد
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جويي در مصر  انرژي به منظور كااش مستمر  صرفه ،سياست كلي اصفح الگوي مصر  7مقرر در بند 

اين اساس با توجه شاخص انرژي كشور يك ضرورت است و بايد اقدامات اصفحي در اين زمينه انجام شود. بر 

كشور بايد ميزان شدت مصر  انرژي به حداقل دو سوم ميزان كنوني تا پايان ااي پن  ساله توسعه  به برنامه

ساله پنجم توسعه و به حداقل يك دوم ميزان كنوني تا پايان برنامه ششم توسعه اقتصادي كشور   برنامه پن 

گكاري در منطقي كردن مصر  انرژي و مديريت  براي دستيابي به اين مهم، اجراي دو عامل سياستبرسد. 

 باشد.  از ااميت زيادي برخوردار ميمصر  انرژي 

سازي مصر   گكاري كه بر طبق قانون به عهده دولت است، شركت بهينه سياست ارتباط با تنظيم و اجرايدر 

در حالي  ،نمايند وري انرژي در وزارت نيرو موضوع را پيگيري مي سوخت كشور در وزارت نفت و سازمان بهره

در اا را به اجرا گكارده است.  ااي قانون مصوب ادفمندي يارانه سياست ،تشكيل سازمانيكه دولت نيز راساً با 

كه با شناسايي واگكار شده ااي عملياتي دولتي و خصوصي  سازمان اين امر بهانرژي  مصر  مديريت مورد

 نمايند. جويي در مصر  انرژي را دنبال  آوري، صرفه اا و يا توسعه فن تنگنااا و رف  آن

توسط مسئولين  1393توجه به مراتب فوق بدين وسيله اقداماتي كه در مورد دو عامل يادشده در سال  با

  شده است. ارايه زيرخفصه ااي عملياتي انجام شده به شرح  ذيربط و بخش
 

 بخش باالدستيسازي در اقدامات بهينه. 1-2-9

 نفت ايرانشركت ملي  -

 خيز جنوب شركت مناطق نفت

  خيز  سازي مصر  انرژي توسط شركت مناطق نفت اايي كه در ارتباط با بهينه فعاليتبطور كلي مجموعه

 :توان به شرح ذيل برشمرداست را ميجنوب گزارش شده 

 برداري  بهرهااي ااي شركت اجراي مميزي جام  انرژي ساختمان -

 دمات مهندسي تعميراتااي برق و ابزار دقيق خ سازي ساختمان آزمايشگاه بهسازي و بهينه -

 ااي دوجداره در منازل مسكوني ااي موجود با پنجره تعويا پنجره -

 ااسازي ساختمان زي و بهينهبهسا -

 براي برخي مناطق عملياتيااي خورشيدي  روشنايي با استفاده از سلول تامين -

 (BMS) شمند ساختمانواستفاده از سيستم مديريت ا -

 اابرخي چاهااي خورشيدي  روشنايي با استفاده از سلول تامين -

  NGLجويي و كااش مصر  انرژي در كارخانجات  ررسي استفاده از تكنولوژي پينچ جهت صرفهب -

 RERATINGااي گازي با استفاده از روش  سازي، افزايش راندمان و توان توربين هينهب -
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 تزريق گاز مارون اايهچابرخي اندازي سامانه خورشيدي بر روي  نصب و راه -

 نصب سيستم انتقال اطفعات سرچااي با استفاده از سامانه خورشيدي -

 6مگاواتي گازسوز در مجتم  مارون  3استفاده از گازااي فلر جهت توليد برق  -

خانه فجر  زدايي، تلمبه برداري، نمك نصب بانك خازني براي واحدااي تقويت فشار گاز مارون، بهره -

 400گاز ماي  اسفم، گاز و 

 ااي جايگاه سوخت در شركت مارون مانيتورينگ سوخت كليه خودرواا و تانك -

 خانه آب صنعتي ااواز )واش واتر( مميزي جام  انرژي تصفيه -

 ااااي روشنايي ساختمانسيستمسازي  بهينه -

 كنترل و نظارت بر مصر  كليه واحداا و كارخانجات صنعتي و ساختمان و تاسيسات در سطح شركت -

 ملي مناطق

 ااي اداري  اجراي سيستم مديريت انرژي در ساختمان -

 قاره شركت نفت فالت

  قاره گزارش شده  سازي مصر  انرژي توسط شركت نفت ففت اايي كه در ارتباط با بهينه فعاليتبطور كلي

 باشد: به شرح زير مي

 با گازوئيل در عمليات حفاري -RG 500جايگزيني -

اا به جاي گازوئيل  اا و امچنين احياء چاه در عمليات حفاري با گل پايه روغني در چاه 1393در سال 

 د.يخيز جنوب استفاده گرد )با قيمت نازل( توليدي مناطق نفت -RG 500از برش ايدروكربوري 

 ااي ديزلي سكوااي عملياتي و استفاده از مولدااي برق گاز ترش گازسوز نمودن توربين -

انرژي خود،  تامينبرداري با وجود فلر نمودن گازااي امراه جهت  اكنون بعضي از سكوااي بهره ام

 5/0ميدان فروزان در حال حاضر روزانه كمتر از  FXنمايند، به عنوان نمونه سكوي  گازوئيل مصر  مي

است كه  نمايد و اين در حالي تن در روز گازوئيل توليد مي 6مگاوات برق مصرفي خود را با مصر  

 نمايد. ميليون گاز را فلر مي 10نزديك به 

باشد كه قرار  ااي طرح توسعه به علت تحريم مي ماندگي پروژه دليل اصلي ادرروي سوخت و گاز، عقب

 است با انجام مطالعات الزم يكي از دو رااكار ذيل به صورت ضربتي اجرا گردد:

 استفاده از مولدااي برق گاز ترش  -الف

ازي گاز ترش با سيستم غشايي و توليد برق با مولدااي شرقي با رعايت محدوديت فضا و س شيرين -ب

 برداري وزن در سكوااي بهره
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 طرح جام  بازيافت گاز فلرااي مناطق عملياتي -

سازي و توليد  جهت توليد توان الكتريكي، جداسازي ميعانات گازي، خنك درااي انبسا استفاده از توربين -

 ااي دوار در منطقه الوان توان سيستم

ااي  كن و كوره ااي حرارت گازااي احتراق و جايگزيني گاز طبيعي مورد استفاده در آب شيرين بازيافت -

 خام نفتكن  گرم

 ال تي ي جياستفاده از گازااي طبيعي مازاد مناطق جهت توليد مين -

 ايجاد جزيره سبز صنعتي سيري -

در مناطق سيري، خارك،  طيمحي ااي انرژي و زيست طراحي و اجراي سيستم مانيتورينگ آنفين جريان -

 الوان، بهرگان و قشم

 مديريت عمليات شناوراا در كل مناطق عملياتي شركت واق  در خلي  فارس -

 مصر  در مناطق عملياتي كمجايگزيني تجهيزات روشنايي پرمصر  با تجهيزات  -

ااي نفت در مناطق عملياتي و  بررسي و تدوين برنامه مديريت پروفيل فشار آب تزريقي به چاه -

 سازي تزريق از ديد انرژي بهينه

 ااي اداري و مسكوني مناطق سازي ساختمان و اوشمندسازي ساختمان سازي و عايق بهينه -

 يافت حرارت از گازااي احتراق مناطقااي سرمايش مركزي از طريق باز توسعه سيستم -

 توليد بخار از طريق بازيافت حرارت و توليد توان الكتريكي از آن در منطقه سيري -

 برنامه جام  مديريت كربن در مناطق عملياتي -

ااي  توليدي سيستم CO 2ااي نفتي با استفاده از  اكسيدكربن و تزريق آن به چاه آوري گازااي دي جم  -

 تركيبي

 هاي شركت ملي نفت زمانساير سا

 انرژي، طراحي مدل بهينه عرضه و تقاضاي انرژي و  انداز طرح جام  انرژي كشور با اد  تدوين چشم

ريزي تلفيقي شركت ملي  تدوين سند راابردي مديريت جام  انرژي كشور به كارفرمايي مديريت برنامه

و  ا تدويننهايي شد. نهايتاً ب 1393ر سال دالمللي انرژي تدوين و  نفت ايران از سوي موسسه مطالعات بين

در اين اا در حال نهايي شدن است.  نتاي  آن كه طرح جام  انرژي كشور به پايان رسيد ،پروژه 34تكميل 

ب شوراي عالي انرژي، صوب نظام و تحقق اادا  مصوااي كلي م تغييرااي ساختاري در سياستطرح 

اا، طراحي و  زمان اجرا و پس از اجراي قانون ادفمندي يارانه درطراحي و اجراي مدل بهينه تقاضاي انرژي 

ااي انرژي متناسب با تقاضاي كل و امچنين ادايت شاخص شدت  اجراي مدل بهينه عرضه انواع حامل
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الزم به توضيح است كه نتاي  اين طرح مبناي انرژي به سمت شرايط مطلوب در نظر گرفته شده است. 

 اجتماعي كشور قرار خوااد گرفت. -شم توسعه اقتصاديتدوين برنامه پنجساله ش

 خام در مخازن به ويژه مخازن داراي سقف شناور،  سازي نفت روي فرآيند ذخيره ااي پيش يكي از چالش

زمان زياد در كف  دريافته در كف مخزن است. براي مخازن با قطر باال كه نفت  كااش رسوبات تجم  

ااي متعددي  ااي اخير روش شود. در سال بيشتر مشااده مي ،ي داردگكار مخزن فرصت كافي براي رسوب

اا عفوه بر كااش ظرفيت  رگرفته شده اما بيشتر اين روشاخام به ك براي انجام اين عمليات در مخازن نفت

سازي به دليل خارج كردن مخزن از سرويس، ازينه زيادي نيز دربر داشته است. روشي  عملياتي ذخيره

موفق  كه در آن روش ااي نفتي به كار گرفته شد توسط متخصصان شركت پايانهور آزمايشي به طاخيراً 

مدت زمان كمي بخش قابل توجهي از رسوبات مخزن را  ربدون خارج كردن مخزن از سرويس دشدند 

د زدايي نهايي آماده نمايند. در اين روش نفت با شدت جريان زياد وار سوبرجدا و براي انجام تعميرات و 

شود. اين شدت جريان باعث جدا شدن رسوبات از ديواره و كف  مخزن شده و با امان شدت خارج مي

شود. مدت زمان الزم براي اجراي  خام تجزيه مي مخزن ديگر منتقل شده و يا در نفتمخزن شده و يا به 

اين در حالي بازرسي كيفي حدود يك ماه است.  و سازي مخزن براي تعميرات اساسي اين پروژه و آماده

 ااي متداول حداقل يك سال و نيم زمان خوااد برد. است كه انجام اين عمليات با روش

 بخش پااليش و تبديلسازي در اقدامات بهينه. 2-2-9

 شركت ملي پااليش و پخش

 هاي نفتپااليشگاه -

اعاي زيعر بعراي اعر يعك از       توان از نظر شاخص كلي مي طورهااي كشور را ب سازي در پااليشگاه بهينه

 مورد بحث قرار داد. اا پااليشگاه

درصعد ضعايعات مجعاز و     ،درصد سوخت مصرفي ااي سبك.درصد بازيافت كل محصوالت و فرآورده

سعازي را بصعورت    ااي كشور نمادي از وضعيت كلعي بهينعه   غيرمجاز و مصر  مواد ورودي و انرژي پااليشگاه

 داد. اا نشان مي ار يك از پااليشگاه كفن در

نشان داده شده  9-31در جدول  1383-93ي اا سالااي عملياتي پااليش در  وضعيت ميانگين شاخص

 است:
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 هاي عملياتي پااليشميانگين شاخص. روند 9-31جدول 
 ارقام: درصد وزني به خوراك 

 شاخص
 سال

 ضايعات مصرفي سوخت بازيافت محصوالت سبك  بازيافت كل محصوالت

1382 5/93 49/50 30/5 6/1

1383 8/93 14/51 13/5 1

1384 8/93 67/51 02/5 15/1

1385 9/93 94/52 07/5 041/1

1386 9/93 7/53 17/5 96/0 

1387 9/93 74/54 03/5 02/1

1388 2/94 35/56 89/4 94/0

1389 8/93 92/60 8/4 79/0 

1390 5/94 49/58 8/4 72/0(55/1*) 

1391 53/93 44/59 28/5 21/1 

1392 71/92 88/60 69/5 55/1 

1393 37/89 15/63 01/6 29/1 
 داد. درصد را نشان مي 55/1ده در حاليكه محاسبات تراز شتوسط شركت ملي پااليش و پخش گزارش  72/0* رقم 

 

حعدود  نسبت به سال قبل  1393در سال  حصوالتبازيافت كل م ،از جدول فوق مشهود است كه چنان

ااي توسعه، بهينه  برداري از طرح ليكن بازيافت محصوالت سبك به دليل بهره اد. د نشان مي كااشدرصد  6/3

افعزايش ميعزان   نمايعانگر  در جعدول فعوق   ارقام ه طور كلي بدرصد افزايش يافته است.  7/3اا  سازي پااليشگاه

كعل   كعااش توان به  كه داليل آن را ميباشد  مي 1393سال  در اا االيشگاهسوخت مصرفي و كااش ضايعات پ

و متعاقبا كااش ضايعات و امچنين افزايش سوخت نسبت به خوراك بدليل ثابت بودن ميزان مصر  خوراك 

نيز در حالي كه شاخص بازيافعت كعل    1383-93دوره زماني در  نسبت داد.انرژي براي تاسيسات و فرآينداا 

ااي بازيافت محصوالت سبك، سعوخت   شاخص ،روبرو بودهدرصدي  45/0ين ساالنه كااش ميانگ محصوالت با

ميعانگين   سازي افزايش اندازي طرح توسعه و بهينه اا و راه مصرفي و ضايعات به علت افزايش خوراك پااليشگاه

  داشته است. درصدي 3/2ساالنه 

 ان داده شده است. نش 9-32در جدول  1393تفكيك در سال  هاا ب ااي عملياتي پااليشگاه وضعيت شاخص
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 1393ها در سال هاي عملياتي به تفكيك پااليشگاه . شاخص9-32جدول 
 پااليشگاه   

 شاخص 
 ميانگين بندرعباس اراك الوان كرمانشاه شيراز تبريز تهران اصفهان آبادان

           درصد بازيافت كل محصوالت

  درصد وزني بازيافت

 *محصوالت سبك
          

           درصد وزني سوخت مصرفي

           درصد وزني كل ضايعات

 .باشد ميحجمي بازيافت محصوالت سبك رقم درصد بازيافت محصوالت برحسب درصد  *

 

درصد بازيافت  نشان از آن دارد كه 1393تفكيك پااليشگاه در سال به 9-32جدول  در اا آمار شاخص

اعاي توسععه و    بعرداري از طعرح   علت بهعره  به تبريزالوان و  ، اصفهان،اراك اايپااليشگاه در محصوالت سبك

 شاخص ميعانگين متوسعط درصعد سعوخت     .استبوده  باالتر نسبت به ميانگينااي مككور  سازي پااليشگاه بهينه

 از مقعدار ميعانگين بعاالتر   و در پااليشگاه شعيراز  واحدااي جديدبرداري از  پااليشگاه اراك به علت بهره مصرفي

كعه ايعن    داد مي رقم بااليي را نشان ميانگينالوان نسبت بهي اراك و اا درصد وزني ضايعات پااليشگاه .اند بوده

نسعبت داد.  اعا   جديد در ايعن پااليشعگاه  برداري از فرآيندااي  اندازي و شروع بهره توان به مراحل راه امر را مي

ااي آبادان و بندرعباس داراي كمترين مقدار نسبت سوخت و ضعايعات  گردد پااليشگاهامانطوركه مفحظه مي

 باشند.به خوراك ورودي مي

 در جعدول  1383-93در عمليات پعااليش در دوره زمعاني   ااي مواد مصرفي  وضعيت ميانگين شاخص

 نشان داده شده است. 33-9
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 هاي مواد مصرفي در عمليات پااليش نفت. ميانگين شاخص9-33جدول 

 خام خوراك ارقام: واحد به ازاي يك مترمكعب نفت

 شاخص

 سال

 آب خام 

 )ليتر(

 آب سيستم خنك كن 

 )ليتر(

 بخار

 )كيلوگرم(

 هواي فشرده 

 )متر مكعب(

1383 2653 2855 331 7/6

1384 2812 3053 330 7/6

1385 5906 2961 318 7/4

1386 5605 2732 293 6/4 

1387  6005    5396    317   4/6 

1388 5668 4790 282 0/6 

1389 5384 4597 299 9/4 

1390 4393 3653 287 04/5 

1391 08/4440 8/3643 75/310 75/5 

1392 96/4384 62/3435 78/324 96/6 

1393 4136 3643 344 8 

 

تا  5300بين  گكشتهااي خام در سالارقام در جدول فوق نشان از آن دارد كه آمار ميزان مصر  آب

اعاي   رانعدمان بازيافعت آب در بعرج   افعزايش  علعت  ه ب 1390-93ااي  در سال ليليتر در تغيير بوده و 6000

 نيز اا بستگي دارد پااليشگاه محيطيكه به شرايط كن ميزان آب سيستم خنكداد و  كااش نشان مي ،كن خنك

  كااش داشته است. قبل ااي نسبت به سالالككر  به دليل فوق

از  بعرداري  بهعره  نسبت بعه سعال قبعل بعه علعت      1393و اواي فشرده در سال  وضعيت مصر  بخار 

 .اند با افزايش روبرو بوده اا پااليشگاه سازي و بهينه توسعه ااي فرآيندااي جديد در طرح

نشعان داده   9-34 در جعدول  1393اا در سعال  تفكيك پااليشگاه ااي مواد مصرفي به وضعيت شاخص

 شده است. 

 1393ها در سال تفكيك پااليشگاههاي مواد مصرفي در عمليات به شاخص .9-34جدول 

 خام خوراك ارقام: واحد به ازاي يك متر مكعب نفت
 پااليشگاه

 ميانگين بندر عباس اراك الوان كرمانشاه شيراز تبريز تهران اصفهان آبادان شاخص

 4136 14059 890 16225 657 553 377 517 316 3630 آب خام )ليتر(

 3643 12233 354 6185 297 153 193 264 320 12788 كن )ليتر(آب سيستم خنك

 344 133 615 349 265 342 371 409 304 309 بخار)كيلو گرم(

 8 4 10 8/2 6/3 4/13 6/8 9/7 5/7 14 هواي فشرده)متر مكعب(
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نتعاي  نشعان    ،تفكيك معورد بررسعي قعرار گيعرد    اا بهااي فوق در ار يك از پااليشگاهكه شاخصچنان

شرايط آب و اوايي  ،طور عمدهبخار به شرايط عملياتي و بهكن و آب سيستم خنك ،خامداد كه مصر  آب مي

بعا   1393در سعال  و آبعادان  الوان بنعدرعباس،  اعاي  محل استقرار پااليشگاه بستگي دارد لكا عمليات پااليشگاه

و اعواي فشعرده   ميزان مصر  بخار افزايش كن امراه بوده است. خام و آب سيستم خنكبيشترين مصر  آب

بعه خصعو  در    بعرداري از فرآينعدااي جديعد پااليشعي     به علعت بهعره   قبل سالدو نسبت به  1393در سال 

بعوده در حعالي كعه در     اعا  پااليشگاهسازي  و بهينهدر چارچوب طرح توسعه  ااي اراك، الوان و تهران پااليشگاه

 شود. اا تغيير چنداني مشااده نمي ميزان مصر  بخار و اواي فشرده ساير پااليشگاه

 در جعدول  1383-93 در دورة زمعاني ااي كشعور  ااي انرژي مصرفي و برق پااليشگاه ين شاخصميانگ

 نشان داده شده است. 35-9

   هاي نفتهاي انرژي مصرفي و برق پااليشگاه. ميانگين شاخص9-35جدول 

 خام خوراك ارقام: واحد به ازاي يك متر مكعب نفت

 شاخص

 سال

 انرژي مصرفي 

 )كيلوكالري(

 برق 

 )كيلووات ساعت(

1383 497053 8/20
1384 512120 3/18
1385 504433 4/18
1386 507030 70/19 

1387 490896 10/19 

1388 469478 80/17
1389 474823 7/17 
1390 454923 6/18 
1391 4/488096 13/20 
1392 3/543990 42/22 
1393 581715 1/23 

داد كه با اعمال مديريت،  نشان مي 1383-93اا در دوره زماني ارقام ميانگين انرژي در پااليشگاه 

روند كااشي ادامه داشته، ليكن ميانگين برق  1390تا  1386اا در سال مصر  انرژي در اكثر پااليشگاه

برداري از فرآيندااي جديد در چارچوب طرح  به علت بهره 1393 و 1392 ااي اا در سال مصرفي پااليشگاه

 اا با افزايش روبرو بوده است. برداري پااليشگاه و بهره توسعه

 داد.اا نشان ميتفكيك پااليشگاهااي كل انرژي و برق مصرفي را بهميزان شاخص 9-36جدول 
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 ي كشورها. شاخص انرژي مصرفي و برق در پااليشگاه9-36جدول 

 مكعب خوراك ارقام: واحد به ازاي يك متر

 پااليشگاه

 شاخص
 ميانگين عباسبندر اراك الوان كرمانشاه شيراز تبريز تهران اصفهان آبادان

 مصرفي)كيلوكالري( انرژي

 93سال 
424829 561154 713332 641998 673702 559569 385199 938427 351910 581762 

 مصرفي)كيلوكالري( انرژي

 92سال 
415000 529412 634217 595139 663311 613078 378441 938634 338918 543990 

 ساعت( برق )كيلووات

 93سال 
18 3/13 22 4/26 2/18 2/13 0/25 41 2/30 1/23 

 ساعت( برق )كيلووات

 92سال 
20 5/12 18 9/21 5/17 8/14 9/20 39 5/29 42/22 

 

نمايانگر اين نتاي   ،تفكيك مورد بررسي قرار گيرداا بهااي فوق در ار يك از پااليشگاهكه شاخصچنان

اعا افعزايش   ااي اراك و كرمانشاه انرژي مصرفي در تمام پااليشگاهبه جز پااليشگاه به سال قبلنسبت كه است 

 افزايشدرصد  95/6، 92نسبت به سال  93در سال  ااي كشورميانگين انرژي مصرفي در پااليشگاه يافته است.

  داشته است.

داد  مياا نشان كفن در پااليشگاه صورت  هطور كلي آمار و اطفعات انرژي بهببا توجه به مراتب فوق 

افعزايش   ،نسبت بعه دو سعال قبعل    1393در سال اا  پااليشگاهبرخي از در  برداري از فرآيندااي جديد بهره كه

انعرژي مصعرفي   بعرق و  مقدار  افزايشو امچنين  كااش درصد استحصال محصوالت وضايعات درصد ميانگين 

 ه امراه داشته است.ب 1391نسبت به سال را  يك مترمكعب خوراك يازا به

 1393سال  در انرژيسازي مصر   و بهينهجويي  صرفه اا در جهت انجام شده توسط پااليشگاهاقدامات 

اعاي   ازينعه اند. با عنايت به اينكعه  كااش دادهااي نفت را  ااي عملياتي پااليشگاه ازينهاي قابل مفحظهدرصد 

سازي مصر  انرژي نقش مهمعي در كعااش    بهينهداد لكا  به خود اختصا  مياي را سهم قابل مفحظهانرژي 

در اين ارتباط پايش مستمر شعرايط عمليعاتي واحعدااي پااليشعي،     ااي نفت دارد.  ااي عملياتي پااليشگاه ازينه

 مره و پيشعگيرانه، معديريت توليعد و مصعر  بعرق و بخعار و      ااي نوين در برنامه تعميرات روز استفاده از روش

كمسرسعورااي تزريعق گعاز بعه     اعا،   شامل پيش گرمكن اواي كورهجويي انرژي  استفاده موثر از تجهيزات صرفه

اعاي   ترين عوامل كعااش مصعر  انعرژي در شعركت     سوخت و پايش مداوم كوره و بويلرااي پااليشگاه از مهم
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 پااليشي است.

 

 ي مصرف سوختسازمرتبط با بهينه ها الف( اقدامات مشترك در كليه پااليشگاه

 ساختمانها برنامه ريزي واجراي مميزي انرژي در تجهيزات، فراينداا و .1

 ااي انرژيااي بهبود و شاخصاا، پروژهرساني اادا ، برنامهرار سيستم مديريت انرژي و به روزاستق .2

 ااي انرژيمديريت توليد و مصر  متعادل بخار با اد  كااش اتف  حامل .3

 وري انرژي در تجهيزات و فرآيندااااي مرتبط با بهرهآموزشريزي و اجراي برنامه .4

 ااي بزرگ، ژنراتوراا، و مبدلاا، كمسرسوراا، توربينااي بخاراا، ديگپايش مداوم كوره .5

 ااي انرژيااي احتمالي در خطوط بخار، اواي فشرده و ساير حاملشناسايي و رف  نشتي .6

 ااي بخار معيوبلهااي بخار و تعمير يا تعويا تارزيابي تله .7

 ااظرو ، مخازن و برج ناسايي و رف  نواقص عايق كاري در خطوط،ش .8

 جلوگيري از تخليه بخار به اتمسفر از طريق مديريت مصر  .9

 انجام شد -CMMS) ( ايجاد سامانه مديريت مكانيزه در تعميرات و نگهداري تجهيزات .10

 

 ي كشورها پااليشگاهانجام شده در هر يك از سازي بهينهب( اقدامات 

 آبادانپااليشگاه 
 پيشرفت پروژه نام پروژه رديف

% 

 پيش بيني صرفه جويي 

 )ميليون كيلو كالري در سال(

1 
واحد تبديل كاتاليستي با  PE1ااي تعويا مبدل

 Packinoxااي مبدل
 114307 دردست اقدام

 24452 6 80نصب نمك زدا در واحد  2

با نوع 80تعويا چگالنده باالسري واحد تقطير 3
SPIRAL 

 226497 دردست اقدام

 دردست اقدام ااي پااليشگاهجم  آوري گازااي ارسالي به مشعل 4
762033 

 

5 
 

 

برروي مولدااي گازي شماره  HRSGنصب 

 3نيروگاه 7و6
 316650 دردست اقدام

6 
با مبدلهاي  100واحد تقطير  E118تعويا مبدلهاي 

 صفحه اي
 91022 دردست اقدام
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 بندرعباسپااليشگاه 

 پيشرفت پروژه نام پروژه
 جويي بيني صرفه پيش

 )ميليون/كيلوكالري در سال( 

 497300 سنجي اوليه  امكان (FGRبازيافت گازااي مشعل )

 

 

 تهرانپااليشگاه 

 عنوان پروژه رديف

پيش بيني صرفه 

)ميليون كيلو  جويي

 كالري در سال(

 وضعيت آخرين

 در مراحل پاياني نصب 102000 كوره 34نصب آنااليزر گازااي احتراق بر روي  1

 16500 پروژه ارتقاء سيستم جم  آوري آب مقطر گرم برگشتي 2

پروژه توسط شركت گسترش 

خطوط انرژي ايران در حال نصب 

 باشدتجهيزات مي

3 
پروژه ارتقاء و افزايش ظرفيت دستگاه حك  روغن از آب 

 مقطر گرم برگشتي
 باشددر حال نصب تجهيزات مي 27500

4 

 
 HRSG 840000نصب توربين دوگانه سوز جديد امراه با 

در مرحله نصب توربين گازي 

 قرار دارد.

 در دست اجرا 25000 405و301ااي تعويا مشعل كوره 5

 در دست اجرا 42000 نصب اكونامايزر بر روي ديگ بخار 6

 

 تبريزپااليشگاه 
 پيش بيني صرفه جويي )ميليون كيلو كالري در سال( وضعيت پروژه نام پروژه رديف

 17000 انجام شده  اادر بويلر DMجايگزيني آب صنعتي با آب  1

2 
ااي خنك جايگزيني آب خام مصرفي در برج

 ROكننده با آب 
 كااش قابل مفحظه در مصر  آب در حال انجام

3 Flare Gas Recovery 120000 انجام در حال  
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 كرمانشاهپااليشگاه 

 نام پروژه رديف

 ميزان صرفه جويي

)ميليون كيلو 

 كالري در سال(

 وضعيت

 اجرا شده است 10000 ااي مقطر برگشتيمدريت تله بخاراا و اصفح سيستم جم  آوري آب 1

 در حال اجرا Draft Gauge 12000اا از طريق نصب آنااليزر اكسيژن و كنترل اواي اضافي كوره 2

 در حال اجرا  1000 بازيابي بخار خروجي از مخازن جم  آوري كاندنس برگشتي  3

 در دست بررسي  4500 تغيير سيستم كنترل ديگهاي بخار  4

 در دست بررسي  15000 بازيافت گازااي ارسالي به مشعل پااليشگاه  5

 در دست بررسي  700 ااي گاز گردشي تغيير سيستم كنترل كمسر سور 6

 در دست بررسي 10000 ااي پااليشگاه با نوع راندمان باالتعويا مشعل 7

 يرازشپااليشگاه 

 نام پروژه رديف
 ميزان صرفه جويي

 )ميليون كيلو كالري در سال(
 وضعيت

 كااش گازااي ارسالي به مشعل پااليشگاه 1
70000 

 
 طرح مطالعاتي آن به اتمام رسيده است.

 15000 دماي پيش گرم نفت خامافزايش  2

 
 طرح مطالعاتي آن به اتمام رسيده است

3 
كااش مصر  انرژي با اعمال پوشش 

 ااسراميكي در كوره
11500 

 
 طرح مطالعاتي آن به اتمام رسيده است

4 
كااش مصر  انرژي با اعمال طرح نفت گاز 

 گردشي واحد آيزوماكس
3700 
 

 به مرحله اجرا در آمده است

 

 الوانپااليشگاه 

 نام پروژه رديف
 ميزان صرفه جويي

 )ميليون كيلو كالري در سال(
 وضعيت

1 
پايش و اد  گكاري مداوم مصار  

 energy toolsانرژي با استفاده از 
 درحال انجام 25000

2 

ااي جديد بجاي نصب توربين

letdown  موجود براي توليد برق و

 بخار

62000 
اتمام رسيده طرح مطالعاتي آن به 

 است

3 
نصب دو دستگاه بويلر بازيافتي براي 

 ژنراتور موجود 4
112000 

طرح مطالعاتي آن به اتمام رسيده 

 است
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 اصفهانپااليشگاه 

 مديريت توليد ومصر  آب در پااليشگاه باتوجه به كمبود آب در منطقه .1

 ساختمانهاااي كنترل اوشمند در برخي از  سيستم استفاده از انرژي خورشيدي و .2

 

 پااليشگاه امام خميني )ره( شازند

 مميزي انرژي جام  فني سيستمي پااليشگاه توسط تيم خارج از پااليشگاه )انجام شده است( .1

 در دست اقدام -پروژه بازيافت آب خروجي از نمك زدا .2

 در دست اقدام -SOx, CO, NOxجهت اندازه گيري مقادير Onlineخريد و نصب آنااليزر  .3

 در دست اقدام -DMطرح افزايش ظرفيت ذخيره آب  .4

 در دست اقدام -كنندهااي برج خنكپركن اا وگيرطرح تعويا قطره .5

مهندسي شركت در دست بررسي توسط  -Flare Gas (Recoveryبازيافت گازااي ارسالي به مشعل ) .6

 ساختمان نفت

 (سازي مصرف انرژيي انجام شده بهينهها طرح) هاي نفتيفرآوردهخام و  نفتانتقال  -

 )هاي در حال اجرا بخش صنعتي )برنامه

 تهيه و استقرار سامانه مديريت اطفعات انرژي 

 ريزي و استقرار سيستم مديريت انرژي مبتني بر استاندارد  طرحISO 50001 

 اجراي پروژه شبكه يكسارچه صوت و ديتا 

 صنعتي به منظور انجام مميزي ااي آموزشي به منظور تربيت تيم مميزي انرژي  برگزاري دوره

 انرژي در مراكز انتقال نفت

 برداري مناسب در زمان استفاده از تجهيزات برقي در ساعات غيرپيك  به كارگيري تمهيدات بهره 

 اا،  سوز كردن توربين اا )دوگانه تغيير الگوي مصر  در جهت عملكرد بهينه سيستم و كااش ازينه

 ابراتي و ...(ااي مخ برقي نمودن برخي ايستگاه

 ااي برق  در بخش صنعتي به منظور كااش ازينه يواستفاده از بانك خازني جهت كااش توان راكت

 مصرفي

 ااي جاري انتخاب گزينه تعرفه مناسب به منظور كااش ازينه 
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 )هاي در حال اجرا )برنامهبخش غيرصنعتي 

  اا آب گرم ساختمان تاميناستفاده از انرژي خورشيدي براي 

 اا  ااي حرارتي و برودتي كليه تاسيسات ستاد و ساختمان سازي سيستم بهينه 

  ااي ساختماني جديد  در پروژه 19رعايت مبحث 

 جويي  ااي مورد نياز جهت صرفه استفاده از فتوسل، ساعت نجومي و يا تايمر روشنايي در مكان

 مصر  انرژي

  نصبGPS بر روي خودرواا 

  اختصاصي براي كليه منازل سازمانينصب كنتورااي آب، برق و گاز 

 گيري از كولر خورشيدي مطالعه و بررسي بهره 

 ااي آموزشي به منظور تربيت تيم مميزي انرژي غير صنعتي برگزاري دوره 

 طراحي و تدوين سامانه مديريت اطفعات انرژي 

 ااي سامانه مديريت اطفعات انرژي.  طراحي و تدوين زيرساخت 

 

 :)هاي در حال اجرا برنامه(بخش پژوهش و توسعه 

 تبديل انرژي ايدروليكي مازاد در پايانه اصفهان به انرژي الكتريكي 

 اا برداري از انرژي حرارتي خروجي توربين استفاده و بهره 

 ايران نفتي هايفرآورده پخش ملي شركت -

 1393سازي در جهت جلوگيري از تلفات در چرخه عمليات در سال  اقدامات بهينه

 طرح كهاب

  در حالت توقف قرار داشت در  هاسالبرخي طرح كهاب )كااش، ادايت، انتقال، بازيافت بخار بنزين( كه در

ن گيري از روش كرب پيگيري شد. طرح بازيافت بخار بنزين در انبار نفت بندرعباس با بهره 1393سال 

اندازي  اندازي آماده راه ص و پشت سر گكاشتن موفق عمليات پيش راهقفعال ادامه يافت كه با رف  نوا

 گرديد. 

 بعه دو شعيوه   (VRUاندازي آزمايشي واحدااي بازيافت بخار بنزين ) براي اولين بار در كشور نصب و راه

متفاوت و راي  در دنيا با روش تبريدي در انبار نفت شمال غرب تهران و روش غشايي در انبار نفت البرز انجام 

اعزار متعر مكععب از     6در انبار نفت شمال غرب تهران روزانه حدود  VRUاندازي پروژه  شد كه با تكميل و راه

ازار ليتر در روز بنزين از بازيافت بخار بنزين حاصل شد. امچنين  9ورود بخار بنزين به اوا جلوگيري و حدود 
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ن به اوا جلوگيري و روزانه ازار متر مكعب بخار بنزي 4نفت كرج از ورود  ردر انبا VRUبرداري از پروژه  با بهره

ازار ليتر بنزين از بخارااي متصاعد شده بازيافت شد. بر اين اسعاس بعا توجعه بعه سعاز و كاراعاي طراحعي         6

ااي صورت گرفته سيسعتم كعربن    ااي يادشده و عمليات دو شيوه مككور به صورت دائم، پس از بررسي سيستم

 دي به منظور نصب در ديگر انبارااي نفت انتخاب شد. ااي غشايي و تبري فعال به عنوان جايگزين سيستم

 به عمل آمده عبارتند از: كهاب در رابطه با اجراي طرح 1393اقداماتي كه تا پايان سال  بدين ترتيب

 (Stage Iجايگاه عرضه بنزين به سيستم كنترل بخار ) 3000تجهيز  -

به  (Stage IIزن زيرزميني جايگاه )آوري بخار بنزين از باك خودرو به مخ اجراي آزمايشي طرح جم  -

 دو شيوه متفاوت در كرج و تهران

 دستگاه نفتكش به سيستم انتقال بخار بنزين 2700تجهيز  -

 اا در انبارااي نفت اصفح سيستم بازوااي بارگيري نفتكش -

 (Stage Iدستيابي به دانش فني ساخت قطعات مورد نياز ) -

( به شيوه غشايي، تبريدي و كربن فعال در VRU) نصب آزمايشي واحدااي بازيافت بخار بنزين -

 انبارااي نفت تهران، كرج و بندرعباس

 فراخوان و شناسايي پيمانكاران و تهيه اسناد مناقصه و ارزيابي پيمانكاران جهت برگزاري مناقصه -

( در انبارااي نفت كفنشهرااي مشهد، تبريز، ااواز و اراك VRUاجراي طرح بازيافت بخار بنزين ) -

 به شيوه جكبي

 در جايگاه منطقه البرز Vapor Saverشروع اجراي پايلوت نصب يك دستگاه  -

  در انبار نفت اصفهان به شيوه جكبي VRUشروع اجراي نصب يك دستگاه  -

  ااي مورد نياز مجاري عرضه سوخت به روش ارسال مستقيم از انبار مبدا بعه مجعاري    فرآورده تامينطرح

 مدر سيسعت  ونقعل  حملاايي مانند كد  جرايي شد. اين طرح با ايجاد زيرساختا ن قمعرضه سوخت در استا

پرداخت كرايه و تعيين مسافت از انبارااي مبداء در اصفهان و اراك اجرايي شده است. مزاياي اين طعرح  

درصعد در پرداخعت    30جعويي بعيش از    صرفه اا به انبار و رااي احتمالي ناشي از ورود نفتكشطكااش خ

 باشد. ااي نفتي مي ي حمل فرآوردهاا ازينه

 و  طعي محي ااي نفتي منطقه تربت حيدريه در جهت كاستن از پيامدااي زيسعت  شركت ملي پخش فرآورده

باب از مجاري عرضه بنزين به سيستم كااش، ادايت و انتقال  42اقتصادي انتشار بخارات بنزين با تجهيز 

ااي انجام شده با اجراي اين طرح بر اساس فروش  بررسيطبق  بخارات بنزين )كهاب( را اجرا كرده است.

جايگعاه از   5مبعادي ديگعر از جملعه     ازار ليتر از تبخير بنزين كاسته شده است. ايعن طعرح در   40ساالنه 

 ااي داخل اتاقك در دست اقدام است. فروشندگي
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 زمايشعي اوشعمند   در منطقه استان مركزي با به كعارگيري سيسعتم آ   ااي نفتي شركت ملي پخش فرآورده

را از مخلعوط آب و لجعن استحصعال كعرد.      گعاز  نفعت ليتر فعرآورده   22500 ،آبكشي مخازن در انبار نفت

برداري از اين سيستم بدون داشتن مشابه داخلي و خعارجي، فيلتراسعيون رسعوبات و ذرات     ااي بهره ويژگي

ليعات آبكشعي از مخعازن،    معلق جامد امراه با پساب خروجعي، جلعوگيري از اعدر رفعت فعرآورده در عم     

، جلعوگيري  طيمحي ااي زيست ااي مخازن در حال اليروبي، جلوگيري از آلودگي استحصال فرآورده از لجن

گي و خوردگي صفحات تحتاني كف مخازن، حفظ كيفيت و كميعت فعرآورده و تعاثير در كعااش     زد از زنگ

 باشند. حجم لجن توليدي مي

 شركت ملي پخعش امگعام بعا گسعترش و توسععه گازرسعاني بعه         گاز با اماانگي با ملي ار ساله شركت

( را در كعوره  نفعت و  گعاز  نفعت ، سعفيد  نفعت ماي ،  ااي نفتي اصلي )گازشهرااي كشور مقاديري از فرآورده

ااي ماي  با گعاز كعه توسعط     نمايد. مقادير جايگزيني سوختااي مختلف مصر  با گاز جايگزين مي بخش

 نشان داده شده است. 9-37ااي نفتي گزارش شده در جدول  شركت ملي پخش فرآورده

 

 پخش ملي توسط شركت ملي گاز با هماهنگي شركت گاز طبيعي با مايع هاي سوخت . جايگزيني9-37جدول 
 ارقام: مترمكعب

جمع كوره نفت گاز نفت سفيد نفت گاز مايع 

65683 7573 39478 14284 4348 متوسط ماايانه 1386
788202 90874 473742 171409 52177 تجمعي سال

 42076 23848 14700 3141 387 متوسط ماايانه 1387

 504939 286176 176407 37694 4662 تجمعي سال

8/13038 12923 2/105 1/2 5/8 متوسط ماايانه 1388
5/156465 155076 1262 7/25 8/101 سالتجمعي 

26309 25973 183 4 150 متوسط ماايانه 1389
315710 311670 2194 50 1796 تجمعي سال

 96633 36422 28688 21542 9980 متوسط ماايانه 1390

 706908 306700 191867 128191 80150 تجمعي سال

 16/64381 5/58876 25/5260 41/176 68 متوسط ماايانه 1391

 772570 706518 63123 2117 812 تجمعي سال

 42548 17148 9127 14929 1344 متوسط ماايانه 1392

 510576 205776 109524 179148 16128 تجمعي سال

 29557 10646 6116 11532 1263 متوسط ماايانه 1393

 354685 127752 73397 138381 15155 تجمعي سال

 -53/30 -92/37 -99/32 -76/22* -03/6* 92به  93تجمعي سال  رشد درصد

 باشد. مي 92به  93* نسبت تجمعي سال 

نسعبت بعه    1393  رساني در اغلب نقاط كشور در سعال گاز ،دادچنان كه آمار در جدول فوق نشان مي
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ي افعزايش يافتعه ولعيكن    چشمگيربطور  ماي گازو تا حدودي  سفيد نفتگاز و نفت براي جايگزيني  ،1391سال 

 92/37قابل مفحظعه   با كااشجايگزيني  كوره نفتدر مورد روندي كااشي داشته است.  1392نسبت به سال 

را  1392اعاي معاي  در سعال    به طوري كه مقدار كل جعايگزيني سعوخت   ،امراه بودنسبت به سال قبل  درصد

تر، بهتر بوده وليكن عملكرد امچنان نسبت به سالهاي پيش كرده است درصد كمتر 53/30ال قبل نسبت به س

 .است

 ايران شركت ملي گاز

معادل يك منب  جديد انرژي و حتي در برخي از  "جويي انرژيصرفه"با عنايت به اين واقعيت كه 

موارد به عنوان يك منب  جديد سرمايه است. لكا به منظور استفاده از اين منب  در سالهاي اخير قوانين زيادي 

الگوي اصفح   اا،نون ادفمندي يارانه)قادر زمينه بهينه سازي و صرفه جويي در مصر  انرژي وض  شده 

ايجاد   از نتاي  اصلي تمركز بر قوانين مككور،قانون بودجه( كه  2تبصره  "ق"بند  1393ر سال دمصر  و 

اكنون در صنعت گاز، در كليه شركتهاي پااليشي  باشد. ام بر ميواحدااي مديريت انرژي در اغلب صناي  انرژي

جويي انرژي به  وري و صرفه بهره و مناطق عمليات انتقال گاز، واحد مديريت انرژي استقرار يافته و فعاليتهاي

 گردد.  صورت تخصصي پيگيري مي

وري و مديريت  واحدااي مديريت انرژي تهيه گزارشات مدون اقدامات بهره از نتاي  حاصل از استقرار

 1393سال  لدر طو .باشد مي ااي انرژي در شركت ملي گاز  انرژي و پايش و مانيتورينگ ميزان مصر  حامل

وري انرژي بسياري در سطح صنعت گاز اجرا شده است كه خفصه  جويي و بهرهااي صرفه ژهاقدامات و پرو

 باشد: نتاي  آن به شرح جدول زير مي

 

 1393وري انرژي صنعت گاز در سال  جويي و بهرههاي صرفه اقدامات و پروژهخالصه  .9-38جدول

 بخش
 سرمايه گذاري ميزان

 )ريال(

 ميزان صرفه جويي انرژي )معادل

 مترمكعب گاز طبيعي(

ميزان كاهش انتشار حاصل از اجراي 

فعاليتهاي صرفه جويي )كيلوگرم معادل 

 كربن(

 4،100،000،000حداقل  2،300،000،000حداقل  418،220،668،000 پااليش

 270،000حداقل  150،000حداقل  11،568،500،000 انتقال

 10،000،000حداقل   5،200،000حداقل   10،416،817،640 توزي 

 

در سال گكاري دقيقا معادل اطفعات دريافت شده از شركتهاي تابعه در جدول فوق ميزان سرمايه
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توسط اي به صورت تخميني جويي و كااش انتشار گازااي گلخانهباشد در حالي كه ميزان صرفهمي 1393

در شركتهاي توزي  و انتقال لحاظ  انرژيمحاسبه گرديده و اطفعات موجود مديريت شركت ملي گاز ايران 

 شده است.

 

 93قانون بودجه سال  2 تبصره "ق "بند

طبيعي به عنوان سوخت پاك متاسفانه انوز ام بخشي قابل توجه از يرغم تاكيد بر جايگزيني گازعل

ي اا  شود. محدوديت ااي توليد برق دركشور از مازوت و گازوييل تامين ميسوخت مصرفي صناي  و نيروگاه

ترين عامل؛ سبب گرديد  ي كمبود مناب  مالي به عنوان مهم ناشي از توليد گاز و عدم افزايش ظرفيت به واسطه

تر  ي گران اايي مستقيما به واسطه طبيعي به تعويق بيافتد و در نتيجه ازينهاا با گاز  تا جايگزيني اين سوخت

ي آلوده شدن محيط زيست،  رمستقيم، به واسطهاايي غي ااي ماي  يادشده نسبت به گاز و ازينه بودن سوخت

 به كشور تحميل شود.

)برابر با  ميليارد ليتر 27ااي كشور حدود  ميزان مصر  نفت كوره و گازوئيل در نيروگاه 93در سال 

ميليارد دالر از  15ااي امان سال، حدود  ( بوده كه براساس متوسط قيمتدر روز ميليون متر مكعب گاز 75

مناب  مالي كشور را به خود اختصا  داده است. اين مبلغ به طور متوسط طي ساليان گكشته  درآمد و يا

 اا ازينه شده است. ارساله براي نيروگاه

ااي الزم براي توليد و پااليش اين ميزان گاز در  شايان ذكر و قابل توجه است كه ايجاد زيرساخت

ميليارد دالر است، يعني معادل ازينه تامين يكسال سوخت  14اي معادل  عسلويه و انتقال آن، نيازمند سرمايه

 ي كمبود؛ در خصو  مواردي ديگر مانند واردات گاز به واسطه موضوعاين  مشابه اا در كشور. مصرفي نيروگاه

ي بنزين و  اا به دليل بازداي پائين؛ مصر  بيش از اندازه اا و نيروگاه مصر  بيش از حد گاز در موتورخانه

ي  در خودروااي فرسوده و .. كه سبب ادر رفتن و بخش زياد از مناب  مالي كشور تحت عنوان بودجهگازوييل 

 گكاري از آنها جلوگيري كرد. توان با اندكي سرمايهكه مياستند مواردي اينها صادق است.  شوند؛جاري مي

ق بر ابفغيه مقام كشور، به عنوان يك قانون مترقي و منطب 93قانون بودجه سال  2تبصره  "ق"بند 

داد كه از طريق  معظم رابري در خصو  اصفح الگوي مصر  اين امكان را در اختيار وزارت نفت قرار مي

ربط براي اجراي طرحهاي نفت و گاز از جمله افزايش ظرفيت توليد نفت خام و گاز با  شركتهاي دولتي تابعه ذي

م و ميعانات گازي و محصوالت پتروشيمي، رشد اولويت مخازن مشترك و افزايش ظرفيت پااليش نفت خا

ااي امراه نفت و جايگزيني گاز داخلي يا وارداتي به جاي  ااي نفتي و جلوگيري از سوختن گاز صادرات فرآورده

ميليارد دالر به صورت ارزي يا معادل ريالي آن با رعايت قانون اجراي  100ربط تا سقف  ااي نفتي ذي فرآورده

ساخت،   گكاري به روش بي  متقابل، ( قانون اساسي اقدام به سرمايه44صل چهل و چهارم)ااي كلي ا سياست
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( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه 214( و يا روشهاي موضوع بند )ب( ماده )BOTبرداري و تحويل ) بهره

)حداقل ده  تخريد محصول، اجازه به فروش داخلي يا صادرات براي بلندمد تضمينجمهوري اسفمي ايران با 

گكاري صادر نمايد و امچنين به منظور اجراي طرحهاي  سال( قرارداد منعقد و يا مجوزااي الزم را براي سرمايه

با اولويت ي در بخشهاي مختلف از جمله صنعت )اي و كااش مصر  انرژ  بهينه سازي، كااش گازااي گلخانه

ااي توسعه استفاده از انرژي  ن شهري، ساختمان،بر( و حمل و نقل عمومي و ريلي درون و برو صناي  انرژي

ااي اصلي بين شهري و توليد با اولويت شهرااي بزرگ و مسير راه CNGتجديدپكير، گسترش استفاده از 

شود با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و  خودروااي كم مصر ، به وزارت نفت اجازه داده مي

متقاضيان و سرمايه گكاران بخش خصوصي و عمومي با اولويت استفاده از تجهيزات ( قانون اساسي با 44چهارم)

 ساخت داخل، قرارداد منعقد نمايد.

از قانون بودجه، توانست اجازه  "ق"گيري از مفاد بند با بهره 1393 در سال ايرانشركت ملي گاز 

ااي خود را از شوراي اقتصاد در ژهميليارد دالر، در برخي از مهمترين پرو 17اي بالغ بر  سرمايه گكاري

 محورااي زير اخك نمايد:

 ااي باقيمانده در كشوراگاز رساني به شهراا و روست 

 گازرساني به استان سيستان و بلوچستان 

  انتقال گاز  11و6،9خطوط لوله سراسري 

 

 در گازرساني به مصرف كنندگان شهري و روستايي فاقد گاز "ق "گيري از بندبهره

آيد. افزايش ااي محروميت زدايي به شمار مي گيري از سوخت گاز طبيعي در كشور يكي از مفك بهره

ور، يكي از مهمترين اادا   طبيعي و تامين گاز ايشان به شكلي پايدار، ايمن و بهره گازتعداد مصر  كنندگان 

اي كشور از امان ابتداي تاسيس گاز رساني به خانواراا در شهراا و روستاا عملياتي شركت گاز ايران است.

. وليكن سرعت توسعه گازرساني در اين بخش در طول استشركت ملي گاز در دستور كار اين شركت بوده 

 به واسطه شرايط مختلف سياسي و اقتصادي دستخوش تغيير شده است.  سالهاي عمر شركت ملي گاز ايران ،

 8/72ميليون اعفم نموده است كه  2/21ارااي كشور را تعداد خانو 1390كز آمار ايران در سال رسرشماري م

تعداد  1393در پايان سال  كنند.درصد باقي مانده در روستااا زندگي مي 2/27درصد ايشان در شهراا و 

روستاي كشور از صنعت گاز بهره  27675روستا از مجموع  17435شهر كشور و  1070شهر از مجموع  1027

درصد از خانوارااي روستايي از گاز طبيعي  63درصد از خانوارااي شهري و  96يگر مند شده اند. به عبارت د

 كنند. استفاده مي

 20شركت ملي گاز تصميم دارد در قالب يك برنامه ميان مدت كليه شهراا و روستاااي باالي )
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خانوار  236300تعداد  شود در اين اقدام بيني مي خانوار( باقيمانده كشور را گازرساني نمايد. بدين ترتيب پيش

سال آينده به شبكه گاز كشور متصل گردند و با اين اقدام سهم برخورداري  3باقيمانده فاقد گاز در كشور، طي 

درصد برسد، كه از اين منظر به عنوان اولين كشور  100شهراا و روستاااي كشور از گاز طبيعي به حدود 

 جهان ركوردار توسعه گازرساني خواايم بود.

 1/3نظر اقتصادي مصار  نفت سفيد و گاز ماي  در خانوارااي فاقد گاز كشور كه به ترتيب حدود  از

ميليارد دالر  8/3اي معادل  ازينه 1393باشد با متوسط قيمتهاي سال ميليون تن در سال مي 5/1ميليارد ليتر و 

 7/4گازرساني به خانوارااي باقيمانده حدوددر مقابل مناب  مالي الزم جهت  كند. را در سال به كشور تحميل مي

شود. از اين رو ، اين طرح از توجيه كافي اقتصادي برخوردار است و به اين خاطر شوراي  ميليارددالر برآورد مي

ميليارد  7/4اين اجازه را به وزارت نفت داده است تا  15/10/1393مورخ  123778اقتصاد در مصوبه شماره 

ااي نفتي حاصل از گازرساني به شهراا و روستاااي از صرفه جويي گاز طبيعي با فرآوردهدالر از مناب  ناشي 

 در اين بخش اختصا  داد. گكارير بازپرداخت سرمايهباقيمانده را طي پن  سال به ام

 

  "ق" توسعه سيستم انتقال گاز كشور با استفاده از منابع بند

واحد  76كيلومتر خط لوله انتقال و  33462ر مشتمل ي انتقال گاز كشو در حال حاضر وضعيت سامانه

باشد. به منظور افزايش ظرفيت انتقال  ميليون مترمكعب مي 700روزانه انتقال  ظرفيتتاسيسات تقويت فشار با 

ميليون متر مكعب در روز از منطقه پارس جنوبي، شركت ملي گاز ايران امراه با  310گاز كشور به ميزان 

بيني نموده و با  ااي سال آتي خود پيشرا در برنامه 11و  6،9خطوط لوله سراسري بخشهاي باالدست، 

اي موردنياز اجراي اين خطوط   كشور، اعتبارات سرمايه 1393قانون بودجه سال  2تبصره  "ق" گيري از بند بهره

ايگزين شده با گاز ااي نفتي ماي  جميليارد دالر از محل درآمدااي حاصل از صادرات فرآورده 4/10به ميزان 

ريزي كشور به شماره ، براساس مصوبه سازمان مديريت و برنامه1399دي طي سالهاي اجرايي تا سال تولي

 تامين خوااد گرديد. 28/8/93مورخ  18/م/2794

ي  رسد كه آخرين توسعه در سامانه با احداث سيستمهاي انتقال فوق الككر در پن  سال آتي به نظر مي

 انجام خوااد پكيرفت. كشورانتقال سراسري گاز 

 

 در گازرساني به استان سيستان و بلوچستان "ق "گيري از بندبهره

د گاز كشور به دليل مسائل سياسي گازرساني به استان سيستان و بلوچستان، به عنوان آخرين استان فاق

 -باشد. مصر  گازطبيعي در ار نقطه از كشور موجب توسعه فرانگي اجتماعي بسيار حائز ااميت مي –

 اجتماعي و ايجاد اشتغال خوااد گرديد.
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بيني شده به ميزان  اا و صناي  پيش با اجراي اين طرح در منطقه سيستان و بلوچستان احتياجات نيروگاه

نفت گاز  1393ميلياردليتر به سوخت ماي  از طريق گاز طبيعي تامين خوااد گرديد با قيمتهاي سال  9/1ساالنه 

 ميليارد دالر ازينه خوااد داشت. 2/1و نفت كوره، تامين اين ميزان سوخت ماي  براي كشور ساالنه 

اينچ در  56ينچ الي ا 16كيلومتر خطوط لوله با اقطار  890لكا به منظور انتقال به اين منطقه حدود 

قانون بودجه  2تبصره  "ق "گيري از بند ريزي سه سال آينده شركت قرار گرفته است. شركت گاز با بهرهبرنامه

كشور توانست اعتبارات موردنياز اجراي اين طرح را از محل حاصل از جايگزيني گازطبيعي با  1393سال 

سازمان مديريت  18/9/93مورخ  113301ساس مجوز شماره ااي نفتي در اين منطقه تامين نمايد. برا فرآورده

ازار خانوار شهري و روستايي در  300ريزي كشور، به منظور اجراي اين خطوط و گازرساني به حدود و برنامه

، بخاري وگاه گازي ايرانشهر )بمسور(نير 5شهرستانهاي زاادان، چابهار، خاش، زابل و كنارك و گازرساني به 

ميليارد دالر به شركت ملي گاز  6/1زاادان، چابهار و كنارك و صناي  موجود، اعتباري به ميزان   ايرانشهر،

 يافته است. ايران تخصيص

  مديريت پژوهش و فناوري شركت ملي گاز ايراناقدامات 

 توسعه فهوظي توسعه، پيشران وانعن به بيعيطگاز از ادهفاست ااميت نظرداشتن در با فناوري و پژواش مديريت

 عهد بر را شركت اين دانشي و لميع نياز تامين و ايران گاز ملي شركت در ادهفاست مورد فناوري و توان بهبود و

 راه نقشعه  تعدوين  به اقدام انداز شمچسند از برخاسته نيازااي و اااولويت داشتن نظر در با مديريت اين .دارد

 .است نموده ايران گازصنعت  در فناوري

 لياتيعم و راابردي اادا  از ايهعمجمو ايران گاز ملي شركت كفن اادا  و آرمانها به نيل براي مديريت اين

 :كرد اشاره زير موارد به ميتوان آنها شمار از كه است نموده تدوين خود براي را

 فناوري توسعه و پژواش راابردي سند تدوين با مدت طوالني ريزيبرنامه  

 آنها اجراي و ااهژپرو سبد تعيين براي ايران گاز ملي شركت نيازااي بندي اولويت  

  ايران گاز ملي شركت فرايندااي بازده و وري بهره افزايش براي اريكگاد  

 ايران گاز ملي شركت نياز مورد استانداردااي تدوين 

 عبارتند از:  1393در سال  فناوري و پژواش مديريت اايهژپرو و طرحها مترينمه از برخي

 مگاواتي 25 گاز توربين ساخت و يحطرا فني دانش توسعه و سازي بومي 

 تفن و گاز لوله طخطو اوشمند توپكهاي ساخت و يحطرا فني دانش توسعه و سازي بومي 

 نعتصتجاري، خانگي/ شامل مصر  مختلف اايبخش در كشور گازطبيعي تقاضاي مناسب مدل توسعه 

 نيروگاه و
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  بار 2/17ي ورود حداكثر فشاربا كابينتي، نوع گيري،اندازه و فشار تقليل اايايستگاه استاندارد تدوين 

 ايران گاز ملي شركت ساختمانهاي در يژانر سبچبر ارتقا روشهاي بررسي و يژانر رده تعيين 

 كعااش  و ژيانعر  مصر  سازيبهينه اد  با تهران شهر در دولتي اايساختمان موتورخانه فني معاينه 

 ااآالينده

در سعال   وري انعرژي  در راستاي مديريت و بهرهو در دست اقدام اقدامات انجام شده براين اساس اام 

 .شده است ارايهه شرح زير ااي تابعه شركت ملي گاز ايران بتوسط شركت 1393



 

 پااليش گاز شركت

 هاي گاز وري انرژي در پااليشگاه اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و بهرهبرخي  .9-39جدول

 اقدامات انجام شده     

 پااليشگاه

 عنوان پروژه
 جويي صرفه ساختمان جويي صرفه صنعت

 شركت پااليش گاز فجر جم

   در سالميليون متر مكعب  2 فلرمطالعات مهندسي ادايت گازااي اسيدي شيرااي اطمينان اتمسفريك سيفبه گير به 

   در سالميليون متر مكعب  44 احداث واحد توليد گاز ماي 

   متر مكعب در روز  65000حدود  سازي گاز واحد شيرين 4و  8100ااي اوايي ااي كنترل دور در مبدل استفاده از دستگاه

   ميليون ريال در سال 16000بيش از  MDEAبه  DEAواحد( از  4ااي فاز يك ) تغيير حفل آمين واحد

   - سازي در خروجي برج مراكس واحدااي شيرين K.O.DRUMنصب 

   - روجي از واحد بازيافت گفيكول به واحد سوخت فشار پايينخ ارسال گازااي

   شركت پااليش گاز بيدبلند
 - نصب باالست الكترونيكي در روشنايي ادارات

 - مصر  ااي كم المپو  سايبان بر روي كولراا و نصب كولر دوتيكه

 شركت پااليش گاز

 ادنژ هاشمي 

 - اءيدر كوره گاز اح اين يجمال ييففش درام واحد نمزدا ياستفاده از گازاا
ااي شركت  بكارگيري تكنولوژي توليد امزمان برق، سرما و گرما در ساختمان

(CCHP ) 
- 

 - )روستااا توانمندسازي(روستا  آفرين به طرح سنجي امكان و اوليه مطالعات - واحداا Purgingجايگزيني گاز سوخت با نيتروژن جهت 

    ISO-50001مبتني بر on line استقرار سامانه مديريت انرژي  شركت پااليش گاز سرخون و قشم

 مجتمع پااليش گاز پارس جنوبي

   ميليون متر مكعب به ازاي ار رديف 128 پااليشگاه چهارم 104در واحد   Permanent Solutionپروژه 

   ميليون متر مكعب به ازاي ار رديف 368 پااليشگاه چهارم 103در واحد  Off-gasتعمير كمسرسورااي 

   بخار پر فشار  ااي بخار در سطح پااليشگاه  چهارم گكاري و انجام تعميرات پيشگيرانه بر روي كليه تلهتگ

   ميليون متر مكعب 06/13 ااي گازي به بويلر پااليشگاه سومرديفتزريق گازااي فلش 

   ميليون متر مكعب 24/143 اا پااليشگاه سوممشعل sweeping gasكااش 

   ميليون متر مكعب 6/98 كااش مصر  بخار در پااليشگاه سوم

 پااليشگاه پن  در فرآيند توقف و اندازي راه  مواق در فلر به ارسالي گازااي بازيابي بررسي امكان

 جنوبي پارس گاز  مجتم
-   

 شركت پااليش گاز پارسيان
   - پارسيان گاز پااليش شركت عملياتي واحدااي براي خوردگي پايش سيستم طراحي

   - راابري مخاطرات و طرااي مرور ديدگاه با 2 پارسيان HPفلر  سيستم عملياتي شرايط بررسي

 مترمكعب گازطبيعي در سال 2،300،000،000 حداقل جويي درسال صرفه



 

 
430  1393رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت 

 

اي به علت  جويي قابل مفحظه صرفهامچنان  1393شود در سال  مشااده مي 9-39چنان كه در جدول 

ااي  مربوط به پااليشگاهو عمدتاً ااي پااليشي مجتم  پارس جنوبي  سازي در گاز مصرفي شركت اقدامات بهينه

 باشد. ميبا جلوگيري از گاز فلر چهارم و سوم 

به آمار و اطفعات  ااي گاز اعفم شده جهت دستيابي عفوه بر اقداماتي كه در فوق توسط پااليشگاه

ااي شركت ملي گاز، مصر  سوخت به ازاي  ااي عملياتي پااليشگاه ااي مصر  انرژي در سيستم كفن شاخص

 عنوان نمادي از وضعيت مصر  انرژي در دوره زماني اا به يك از پااليشگاه تفكيك ار توليد گاز سبك به

 نشان داده شده است. 9-40مورد بررسي قرار گرفته كه نتاي  آن در جدول  93-1383 

 هاي گاز. مصرف سوخت به ازاي توليد گاز سبك در پااليشگاه9-40جدول 

 سبك توليدي ارقام: ميليون مترمكعب سوخت به ميليون مترمكعب گاز

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 هاي گاز پااليشگاه

 0121/0 011/0 012/0 007/00096/0 008/0 008/0 009/0 012/0 028/0 022/0 1بيد بلند 

 023/0 005/0 004/0 023/00059/0 022/0 028/0 029/0 035/0 037/0 009/0 1پارس جنوبي فاز 

 03/0 026/0 028/0 037/0031/0 035/0 034/0 030/0 029/0 033/0 029/0 3و 2جنوبي فاز پارس 

 0517/0 047/0 051/0 057/0054/0 053/0 052/0 030/0 034/0 - -  5و 4پارس جنوبي فاز 

 - - 012/0 015/0*016/0 083/0 - - - - -  8و7و6جنوبي فاز پارس

 0451/0 04/0 04/0 047/0037/0 046/0 - - - - -  10و9جنوبي فاز پارس

 0045/0 005/0 0029/0 003/0003/0 003/0 002/0 002/0 001/0 001/0 005/0 پارسيان

 0328/0 027/0 029/0 031/0031/0 034/0 042/0 042/0 042/0 041/0 04/0 نژاد ااشمي

 0087/0 002/0 008/0 007/0007/0 007/0 007/0 008/0 008/0 009/0 - فجر جم

 0364/0 032/0 033/0 106/0032/0 150/0 273/0 213/0 - - - مسجد سليمان

 - - - -- 030/0 032/0 014/0 - - - انتقال گاز عمليات يك منطقه

 0082/0 008/0 007/0 -005/0 006/0 - - - - - سرخون و قشم

 088/0 079/0 ايفم

 گاز غني بوده كه براي تزريق به ميدان آغاجاري ارسال شده است. 1389در سال  8و  7و  6فازااي * گاز توليدي در 

 

اا به توليد گاز سبك آن در دوره داد كه نسبت سوخت ار يك از پااليشگاه آمار جدول فوق نشان مي

در مورد ي داشته و در عين حال روند افزايش را طي كرده است. اغلب با نوسانات كم 1383-93زماني 

پارس جنوبي( در طول  8و  7، 6رسد با تغيير ميزان و نوع خوراك )گاز ترش  بيدبلند به نظر مي  پااليشگاه

مصر  سوخت نسبت به توليد افزايش يافته است. قابل ذكر است كه در سال  ،1393 تا 1391ااي  سال

ااي گازي موجود و واحدااي فرآيندي مختلف در  مقادير معيار مصر  انرژي براي پااليشگاه 1391
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اعفم شد  14156ااي گازي جديداالحداث توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين و با شماره ملي  پااليشگاه

كتاب ترازنامه ايدروكربوري سال  9-42و 9-41در جدول سازي انرژي اي  آن در بخش تلفات و بهينهكه نت

ااي گازي وضعيت  مديريت انرژي در ار يك از پااليشگاه ارايه شده است. بر اين اساس الزم است كه 1390

 تعيين و اعفم نمايند.الككر  اا را از نظر مصر  انرژي و تطابق با استانداردااي فوق عملكرد پااليشگاه

ااي انتقال  وري انرژي در شركت اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و بهرهبرخي  9-41در جدول 

 شده است، ارائه شده است.  جويي منجر به صرفهكه  1393گاز در سال 

 



 

 ركت انتقال گازش

 شركت انتقال گاز در وري انرژي اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و بهرهبرخي  9-41جدول 

  شده اقدامات انجام   
 شركت 

 عنوان طرح و پروژه

 ساختمان صنعت

  اا و فيلتر المنت اسكرابراااواي توربينتعويا به موق  فيلتر و شستشوي كمسرسور محوري   2منطقه 

 4منطقه 

  ااي اواساز ساختمان تعميرات ايستگاه رضويپوشش مجدد)گالوانيزه( كانال 

 برداري ساختمان مركزيااي مركز بهرهاصفح دودكش 

 50به 150برق مصرفي سوله فرانگي ورزشي از  كااش ديماند kwh 

 5منطقه 

 گاز تاسيسات فراشبند دينشت شد ليبعثت به دل ستگاهيبلودان ا  شيرااي ايتعو 

 اا درتاسيسات فراشبنداسكرابر نيدر شيرااي خروجياز  يرف  نشت 

 فشار  ليمركز تقل ياسكرابراا نيدرخروجي از  يرف  نشت 

 گاز هيبدون تخل دبلنديب16"خط  270 لومتريك يخروج خط لولهاز  يرف  نشت 

  نصبDOOR CLOSER ايتعوو در تاسيسات  ياا جهت كااش تبادل حرارتدرب هيكل يبررو 
 يمخابرات يااستگاهيمصر  در اكم ياابا المپ يالتهاب يااالمپ

 خانهموتورااي  و سرويس مشعلسيستم كنترل اوشمند  تنظيم 

 برداريوات در مراكز بهره70وات به  400و 250ااي مصرفي ازتبديل توان المپ 

 7منطقه 

 مورد 145مورد و اتصاالت روزميني 40اا رف  نشتي بلودان 
 ااي نو و كارآمد در راستاي اصفح الگوي مصر تحقيق و بررسي تكنولوژي 

 وات صنعتي 100ااي كم مصر  دار و بكارگيري از المپوات ترانس 160ااي حك  المپ 
 ااي محوطه مركز بهره برداري امدانتبديل فتوسل نوري به تايمر زماني جهت چراغ 
  شبكه در محيط مجازياجراي 

 8منطقه 

 ااي موردي از شيرااي بين رااي در خطوط انتقال گازرف  مستمر نشتي  آبگرم بهداشتي ساختمان مناب  انساني يارد تبريز تامينااي خورشيدي براي نصب پانل 
 ااااي ياردااي گرمايش تشعشعي در سولهطراحي و اجراي سيستم 
 ااااي منطقه در جهت كااش مصر  انرژي در ديگموتورخانهسي در طيگير مغنانصب سختي 
 ااي در دست احداث به عوض كولر گازياستفاده از سيستم سرمايش تبخيري در ساختمان 

هاي كلي شركت طرح
 انتقال گاز

 دوم ايستگاه ورودي تا اول ايستگاه ورودي از گاز انتقال سيستم يك در سوخت مصر  سازيبهينه 

 فشار تقويت اايايستگاه در سوخت مصر  كااش و گاز انتقال اايشبكه /خطوط وريبهره و راندمان افزايش 

 راديويي اموان توسط اموال و انبار مديريت 

 مترمكعب گاز در سال 150،000معادل  حداقل درسال انرژي جويي  صرفه

 . اندخفصه شدهتوسط شركت ملي گاز ايران  1393براي سال باشد كه در رديف آخر براي كل شركت انتقال گاز مي اي از اقدامات ساليان گكشتهمناطق نمونهذكر شده براي ااي * فعاليت
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وري انرژي  شود اقدامات انجام شده در راستاي مديريت و بهره مشااده مي 9-41جدول چنان كه در 

 گاز شده است.  ازار مترمكعب 150حداقل  جويي منجر به صرفه 1393ااي انتقال گاز در سال  در شركت

كه در فوق ذكر  ااي انرژي حامل مصر در جويي  عفوه بر موارد صرفهگاز ااي انتقال  در مورد سيستم

شاخص  ،ااي عملياتي ااي مصر  انرژي در سيستم جهت دستيابي به آمار و اطفعات كفن شاخص ،شد

نه تخليه تقويت فشار به واحد گاز تحويلي به خطوط انتقال و امچنين ميانگين ساالااي  سوخت مصرفي ايستگاه

 گاز مورد نظر قرار داد. سازي در سيستم انتقال امات بهينهعنوان معياري در جهت اقد توان به گاز را نيز مي

  زماني ااي تقويت فشار و ميانگين ساالنه تخليه گاز را در دوره سوخت مصرفي ايستگاه 9-42جدول 

 داد.نشان مي 93-1383

 هاي تقويت فشار و ميانگين ساالنه تخليه گاز . سوخت مصرفي ايستگاه9-42جدول 

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

ااي  سوخت مصرفي ايستگاه
تقويت فشار 

 درروز( مترمكعب )ميليون
4/5 1/5 1/5 7/4 3/4 4/4 2/4 97/4 24/5 55/5 69/6 

نسبت ميانگين ساليانه 
ااي تقويت  سوخت ايستگاه

ميانگين ساليانه گاز  فشار به
 نتقالا تحويلي به خطوط

015/0 014/0 013/0 011/0 01/0 01/0 009/0 011/0 011/0 012/0 0368/0 

ميانگين ساليانه تخليه 
 درروز( مترمكعب گاز)ميليون

0 0 06/0 1/0 4/0 2/0 1/0 16/0 18/0 15/0 097/0 

 

سوخت ن يگميانارقام نسبت  ،داد كه در سيستم انتقال گاز آمار و اطفعات در جدول فوق نيز نشان مي

و نسبت به  استافزايش يافته  1383-93 ، در دوره زمانيانتقال به گاز تحويلي به سيستم اا ايستگاهمصرفي 

ي دوره مككور عملكرد مطلوب اا سالالبته در مورد تخليه گاز در برخي از  برابر شده است. سه، حدود 92سال 

 35، كااشي 92نسبت به سال  93را طي كرده و در سال يكنواخت روندي  91-93ااي در طي سال و بوده

  درصدي داشته است.



 

 

                           هاي گاز استاني تشرك

 استاني گاز هاي شركت در انرژي سازيبهينهاقدامات انجام شده در راستاي مديريت و  .9-43جدول 

 

 اقدامات انجام شده                   
 گاز استان شركت 

 عنوان طرح و پروژه

 ساختمان صنعت

 آذربايجان غربي
 اتيلنيپلي اايلوله جوشكاري روش جديد ارائه و مرسوم روش مشكفت بررسي 
 عملكعرد سنسعورااي   ارزيعابي  جهعت  اي منطقعه  معتمد آزمايشگاه ايجاد سنجي امكان 

 بازار موجود در متان و منوكسيدكربن

 ساختمان انرژي مصر  مديريت سازييكسارچه و سازي اوشمند  

  تكنولوژي  بر مبتني اوشمند كنتور و انشعابنصبPLC  

 تهران
 ااايستگاهدر  خورشيدي هايسلول نصب  

 بختياريچهارمحال و 

  روش  بعه  فشعار  تقليعل  ايسعتگااهاي  مانيتورينعگ  روشعهاي  سعازي  پيعاده  و توسععه
GSM/GPRS 

 ديواره و كف اا، سقف حرارتي عايقكاري 

 ورزشي سوله و شهركرد ناحيه گاز اداره ساختمان ستاد، ساختمان انرژي مميزي 

 چلگرد ناحيه گاز اداره ساختمان در موتورخانه اوشمند سيستم از استفاده 

 ايستگاه محوطه روشنايي جهت خورشيدي انرژي از استفاده CGS ايستگاه بروجن، دانو CGS غفم 
 فارسان حسين علي قلعه TBS وايستگاه آبادكوارنگ

 خراسان شمالي

  شهرستان سطح ااي علمك و شيراا كليه نشتي رف 

 در كف از گرمايش اجراي CGS ايتر گرم آب با شيروان 

 خورشيدي انرژي داگاه اس جي سي ايستگاه به رساني برق 

 شركت ااي ساختمان در خازني بانك از استفاده 

 

 خراسان رضوي
  سيستم از استفاده سنجي امكان CHP رضوي خراسان گاز شركت ساختمان در 

 قزوين

  مغناطيسي ااي باالست جاي به الكترونيكي ااي باالست جايگزيني 

 قزوين ناحيه گازرساني ساختمان در دوجداره ااي پنجره نصب 

 مركزي ساختمان ااي موتورخانه لوله كاري عايق 

 موتور درتاسيسات سرعته سه طيخ ااي پمپ بكارگيري 

 گاز اداره ساختمان در برق مصر  كاانده خازن نصب 

 مركزي ساختمان گرمايشي تجهيزات اوشمند زماني كنترل 



 

 استاني گاز هاي شركت در انرژي سازيبهينهاقدامات انجام شده در راستاي مديريت و . 9-43ه جدول ادام

 اقدامات انجام شده                  
 يشركت گاز استان 

 عنوان طرح و پروژه

 ساختمان صنعت
 خورشيدي آبگرمكن نصب و خريد  كرمان CGS2 گاز ايستگاه نگهباني كانكس برق تأمين جهت خورشيدي انرژي از استفاده  كرمان

 گيالن

 در نازل سر تعويا و طراحي CGS رشت شهر بزرگ 

 
 فوقاني  طبقه در كاذب سقفهاي اجراي 
 اتيلن پلي به 1بلوك ساختمان حرارتي تاسيسات فلزي ااي لوله وتبديل تعويا 

 اسسليت با اي پنجره كولرااي تعويا 

  قسمت آن برق اتصال و فاز تك و فاز 3 برق كنتور دو آوري جم 

 مركزي

  انرژي مصر  از جلوگيري جهت شركت ااي اتاق كاذب سقف نصب 

 عايق و كاذب ديوارااي نصب 

 اسسليت با اي پنجره كولرااي تعويا 

 سي وي پي يو با ونقل حمل ساختمان ااي پنجره تعويا   همدان

 يزد

 اايايستگاه در خورشيدي آبگرمكن اايدستگاه از استفاده CGS 

 ساختمان محيط كردن گرم در ميبد اس جي سي ايترااي شده گرم آب از استفاده 
 ايستگاه نگهباني

 مركزي ساختمان گرمايش و سرمايش سيستم فرسوده شيرااي تعويا 

 مصر  وكااش حرارتي راندمان افزايش جهت مركزي ساختمان چيلرااي عملكرد نحوه تنظيم 
 سوخت

 مهمانسرااا و سازماني  منازل و اداري هايساختمان در خورشيدي آبگرمكن از برداري بهره 

 سمنان

 شهري گاز خطوط شبكه انفجار و نشت به مربوط مخاطرات شناسائي 

 مكانيكي امواج با گاز انتقال خطوط يابي عيب 

 گاز لوله خطوط در پيگراني از ناشي اايآلودگي مهار بررسي 

 

 قم
 تعميرات گازرساني، اايشبكه كنترل و محاسبات طراحي، يكسارچه سيستم تدوين و تهيه 

 مكاني اايداده از استفاده با مصار  بيني سيستم پيش و نگهداري و
 

 لرستان
 انرژي  مديريت نظام استقرار و طراحي طريق از مصر  الگوي اصفح مطالعات انجاي
(ISO50001در ) لرستان استان گاز شركت 

 

 مترمكعب گازطبيعي در سال 5،200،000 حداقل معادل جويي انرژي در سال  صرفه



 

 
436  1393رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت 

 جويي گزارش شده ااي گاز استاني صرفه در شركت 1393در سال  9-43جدول براساس اطفعات 

 4/561578متر مكعب گاز و  7280 نيز معادل 1392ميليون متر مكعب گازو در سال  2/5شده معادل 

 كيلووات ساعت برق بوده است. 

 

 پتروشيميشركت ملي صنايع سازي در اقدامات بهينه .3-2-9

سازي، مصر  سوخت ااي بهينهطرح اجراياقدامات و  اا از نظرجهت ارزيابي وضعيت مجتم 

سازي مصر  سوخت عنوان نمادي از اقدامات بهينههااي قبل ب اا امانند سالاا به واحد توليد آن مجتم 

ااي مهم براي مجتم  1385-93ااي  گرفت. بر اين اساس نسبت مككور در سال نظر قرار اا موردمجتم 

 نشان داده شده است. 9-44سبه گرديده كه نتاي  آن در جدول پتروشيمي محا

مشهود است، نسبت مصر  سوخت بر واحد توليد نشان از آن دارد كه اين  9-44چنان كه در جدول 

اي  ااي قبل افزايش قابل مفحظه در مقايسه با سال شيراز، اراك و زاگرسااي پتروشيمي  نسبت در مجتم 

ايانگر روند ثابت و داد كه نم ااي ديگر تغيير چنداني را نشان نمي داشته در حالي كه اين نسبت در مجتم 

 باشد.  اا مي كنترل شده مصر  سوخت در اين مجتم 

سازي عفوه بر مطالبي كه در فوق اشاره شد شركت ملي صناي  پتروشيمي با امكاري شركت بهينه

سازي مصر  انرژي در واحدااي صنعتي مصر  سوخت كشور اقداماتي را در زمينه مديريت و بهينه

معياراا و  1388ااي غيرپليمري و پليمري در سال انجام، و براي بخش ااي توليدي وابسته شركت

است. سازي به روزرساني شده توسط شركت بهينه 1393و اين امر در سال استاندارداايي را تدوين كرده است 

 هگرديدااي پتروشيمي انجام  جويي انرژي در مجتم  بنابراين نظر به اينكه تاثير اقداماتي كه در جهت صرفه

الككر مشخص نشده لكا تعيين و اعفم آن توسط مديريت انرژي  ، تاكنون در تطابق با استانداردااي فوقاست

 رسد.  ااي پتروشيمي براي ارزيابي وضعيت مصر  انرژي در آنها الزم به نظر مي ار يك از مجتم 

، بطور كلي 1393الزم به توضيح است كه براساس نتاي  حاصل از طرح جام  انرژي كشور در سال 

صنعت پتروشيمي از لحاظ مديريت مصر  انرژي و فاصله با استاندارااي جهاني مصر  در مقايسه با ساير 

صناي  با شدت انرژي باال در كشور در وضعيت مناسبي قرار دارد و مصر  ويژه انرژي در اين صنعت در 

 ااي جهاني فاصله دارد.% با نرم25بدترين حالت تنها تا 
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 هاي پتروشيمي. واحد سوخت به محصول توليدي در مجتمع9-44ل دوج
 ارقام: ميليون مترمكعب سوخت به ازار تن محصول

مجتمع 

 پتروشيمي 
1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 25/0 21/0 23/0 19/0 2/0 19/0 15/0 15/0 15/0 بندر امام

 31/0 25/0 25/0 27/0 3/0 25/0 26/0 42/0 30/0 اراك

 26/0 24/0 23/0 21/0 25/0 25/0 22/0 13/0 21/0 تبريز

 42/0 3/0 01/0 01/0 58/0 37/0 17/0 28/0 29/0 اصفهان

 3/0 3/0 29/0 29/0 27/0 58/0( 29/0) 53/0 (25/0)  54/0( 26/0)  54/0 خراسان

 32/0 26/0 25/0 28/0 29/0 45/0( 27/0) 46/0 (28/0) 46/0 (29/0)  45/0 شيراز

 35/0 38/0 35/0 34/0 29/0 31/0 26/0 12/0 14/0 رازي

 17/1 22/1 19/1 14/1 12/1 01/1 94/0 99/0 85/0 خارك**

 - 0 1/0   09/0 08/0 09/0 08/0   بوعلي سينا

 26/0 26/0 26/0 27/0 28/0 96/0( 29/0) 98/0 (29/0)  28/1 (28/0)  27/1 فن آوران

 81/1 93/2 43/1  1 94/0 45/1( 16/1) 91/1 (84/0)  04/1 (6/0)  40/0 بيستون

 2/0 75/0 19/0 2/0 19/0 20/0 32/0   كرمانشاه

 07/0 08/0 07/0 02/0 11/0 12/0 13/0 19/0 50/0 مارون

 - 03/0 + 2/0 1/0 14/0 14/0 09/0  پارس

 - 04/0 04/0 05/0 05/0 07/0 10/0 20/0  برزويه

 24/0 19/0 18/0 18/0 38/0 43/0 55/0 49/0  اروميه ***

 - - - 22/0 - 33/0 12/1   خوزستان

 1/0 11/0 08/0 1/0 11/0 12/0 13/0  پرديس

 7/0 08/0 08/0 07/0 08/0 08/0 07/0   زاگرس

 - 05/0 06/0 06/0 07/0 07/0 02/0   آريا ساسول

 - - 01/0 - 02/0 01/0 03/0   امير كبير

 - - 08/0 07/0 06/0 07/0 07/0   تندگويان

 - 01/0 03/0 03/0 02/0 02/0 07/0   جم

 -  001/0 003/0      مهر

 064/0 07/0        غدير 

 06/0 13/0        پليمر كرمانشاه

 - 97/0        كاويان

 باشد.  بر اساس مجموع خوراك و سوخت محاسبه شده است و اعداد درون پرانتز فقط مربوط به سوخت مي و بيستون فن آوران ،ااي پتروشيمي خراسان، شيراز* مجتم 

 *** ازارمترمكعب سوخت به ازارتن محصول ** مجتم  پتروشيمي خارك در تمام دوره بر اساس مجموع خوراك و سوخت محاسبه شده است.

 وشيمي ميسر اعفم نشده است.+ ارايه مقادير سوخت گاز از طر  شركت ملي صناي  پتر
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 سازي مصرف سوخت . شركت بهينه4-2-9

    كنندهي مختلف مصرفها بخشسازي مصرف انرژي در بهينه

سازي  سازي مصر  سوخت كشور مطالعه، بررسي، بسترسازي و انجام اقدامات الزم براي بهينهشركت بهينه

تمركز بر عهده دارد. در اين راستا هسوخت استند ب كننده مصر اايي كه در كليه فعاليترا مصر  سوخت 

و تهيه و تدوين معياراا و استانداردااي  ، مميزيااي نفت و گازبرداري كارآمد و بهينه از انواع فرآوردهبهره

بخش چهار در ايدروكربوري ااي نهايي سوخت كننده مصر و تجهيزات  لزات، فرآينداا، وسايتجهيساخت 

ضمناً  باشد.ف اين شركت ميياز جمله وظاو كشاورزي  ونقل حمل ،، صنعت(و مسكن )ساختمانتجاري /خانگي

سازي فرآيند توليد، تبديل و انتقال در صنعت  نامه جديد كه تنظيم شده، اين شركت به حوزه بهينه در اساس

س قرار است از اين نفت وارد شده و اين موضوعات از وظايف تعريف شده اين سازمان قرار گرفته، براين اسا

اا در فرآيند توليد نفت و گاز، تبديل گاز به برق، انتقال به وسيله  سازي روش پس اين شركت ضرورت بهينه

 ااي صنعت نفت را مورد توجه قرار داد.  خطوط لوله و ديگر فعاليت
 

 بخش خانگي و تجاري

ويي و منطقي كردن مصر  انرژي ج ااي مرتبط به اعمال صرفه سازي مصر  سوخت فعاليت در شركت بهينه

مواردي نظير توان به  گيرد كه از آن جمله مي در بخش خانگي و تجاري توسط مديريت ساختمان صورت مي

ااي پرمصر   ااي تجديدپكير به جاي سوخت سازي مصر  انرژي در تجهيزات، استفاده از انرژي مميزي، بهينه

مقررات ملي  19سازي مصر  انرژي )مانند مبحث  بهينه فسيلي، تدوين و اجراي قوانين و استانداردااي

ااي توليد كننده مصالح ساختماني و تجهيزات خانگي/تجاري كه توليدات  ساختمان(، حمايت از توليدات شركت

 سازي اشاره نمود. آنها مطابق با استاندارد است و اچنين تحقيق، توسعه، آموزش و فرانگ

بيانگر اين واقعيت است كه بخش خانگي و در اين بخش  1393ااي صورت گرفته در سال بررسي

باالترين از  ،خام در سال ميليون بشكه معادل نفت 52/362حدود مناب  ايدروكربوري كشور تجاري با مصر  

مصر  اين بخش با رشد متوسط  خود اختصا  داده است.ااي اقتصادي اجتماعي به را در ميان بخشمصر  

خام در  بشكه معادل نفتميليون  52/362به  62/296 از حدود 1383-93در بازه زمانيدرصد  6/2ساليانه 

 .سال رسيده كه عمده دليل آن افزايش مصر  در بخش خانگي است

ااي ترتيب تغييرات مصر  فرآوردهبه 9-47الي  9-45براي آگااي از چگونگي مصر  انرژي جداول 

ختمان را در اين و امچنين تغييرات مصر  سوخت در بخش سا نفتي و گازطبيعي را در بخش خانگي و تجاري

  داد. نشان مي 1383-93دو بخش در دوره 
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 1383-93ي ها سال دردر بخش خانگي  گازطبيعيهاي نفتي و . تغييرات مصرف فرآورده9-45جدول 

 واحد تغييرات: درصد  -خام واحد مصر : ميليون بشكه معادل نفت

 سال
 كل مصرف گازمايع گازنفت سفيدنفت گازطبيعي

 تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف

1383 54/181 98/9 52/43 93/0- 2/7 37/21- 63/11 36/0 89/243 16/6 

1384 36/199 82/9 39/41 89/4- 2/6 94/13- 56/10 20/9- 51/257 58/5 

1385 28/227 00/14 43/39 75/4- 24/5 39/15- 93/10 54/3 89/282 85/9 

1386 17/249 63/9 21/41 52/4 75/4 42/9- 38/10 09/5- 13/291 00/8
1387 96/237 50/4- 25/37 61/9- 16/4 44/12- 76/11 34/13 09/295 71/4- 
1388 00/255 16/7 13/37 34/0- 05/4 54/2- 48/11 36/2- 66/307 7/5 

1389 74/251 28/1- 36/28 62/23- 36/2 79/41- 99/11 4/4 45/294 29/4- 
1390 38/271 8/7 44/27 23/3- 01/1 11/57- 3/12 55/2 13/312 6 
1391 2/247 16/9- 76/24 02/10- 89/0 82/11- 29/12 32/0- 15/285 89/8- 
1392 29/275 67/11 66/23 19/4- 73/0 66/18- 96/11 45/2- 63/311 59/9 
1393           

 - 48/2 درصد كل متوسط رشد ساليانه
 مصار  برق در نظر گرفته نشده است.

 1383-93ي ها سال دردر بخش تجاري  گازطبيعيهاي نفتي و . تغييرات مصرف فرآورده9-46دول ج

 واحد تغييرات: درصد  -خام واحد مصر : ميليون بشكه معادل نفت

 سال
 كل مصرف موتوربنزين كوره نفت گازمايع گازنفت سفيدنفت گازطبيعي

 تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف

1383 13/27 98/9 99/1 03/5 55/11 16/1 55/1 91/15 82/9 61/9- 70/0 68/6 73/52 74/3 

1384 79/29 82/9 95/1 94/1- 32/11 03/2- 41/1 17/9- 52/12 48/27 62/0 23/12- 59/57 22/9 

1385 49/30 36/2 28/2 85/16 53/11 86/1 46/1 54/3 21/12 44/2- 59/0 89/3- 55/58 67/1 

1386 38/33 48/9 90/1 31/16- 65/12 71/9 38/1 09/5- 93/11 29/2- 74/0 46/25 99/61 87/5 

1387 00/33 15/1- 92/2 40/53 20/12 54/3- 57/1 34/13 97/10 06/8- 59/0 88/20- 24/61 21/1- 

1388 97/34 97/5 78/0 22/73- 52/9 95/21- 69/2 84/71 64/8 2/21- 38/0 76/34- 99/56 94/6- 

1389 5/36 38/4 66/0 34/15- 08/8 18/15- 81/2 4/4 51/8 59/1- 55/0 64/42 1/57 19/0 

1390 65/39 65/8 78/0 14/17 6/5 68/30- 88/2 55/2 63/3 3/57- 24/0 49/55- 79/52 56/7- 

1391 55/36 07/8- 56/0 52/27- 99/5 73/6 88/2 32/0- 84/3 52/5 24/0 01/0- 08/50 39/5- 

1392 89/39 43/9 53/0 92/5- 43/5 13/9- 80/2 45/2- 74/3 45/2- 23/0 85/5- 62/52 37/5 

1393 05/41 85/2- 59/0 22/12 98/4 35/8- 75/2 79/1- 63/1 51/56- 28/0 16/21 28/51 74/6- 

  -28/0 درصد كل متوسط رشد ساليانه

 مصار  برق در نظر گرفته نشده است.
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  و مسكن بخش ساختماندر . تغييرات مصرف سوخت 9-47جدول 

 خام واحد: ميليون بشكه معادل نفت 
 تغييرات )درصد( مصرف كل سال

1383 63/296 72/5 

1384 11/315 23/6 

1385 44/341 36/8 

1386 5/367 63/7 

1387 37/352 12/4- 

1388 66/364 49/3

1389 55/351 59/3- 

1390 92/364 80/3 

1391 22/335 39/8- 

1392 26/364 96/8 

1393 52/362 12/1- 

 03/2 1383-93رشد متوسط ساليانه 

 

سال تا  1383 سال ازبخش خانگي/تجاري رشد مصر  سوخت جدول فوق چنين مشهود است كه از 

به بعد  1387سال  سال قبل مربوطه برخوردار بوده از درصد نسبت به 36/8تا  5كه از رشدااي بين  1386

در  به شدت كااش و برحسب شرايط جوي ااي پلكاني در مصر  گاز رح تعرفهبه علت اجراي ط آنروند 

. در سال ه استدرصد نسبت به سال قبل مربوطه در نوسان بود 8/3تا  -4در دامنه  1390اا تا سال  زمستان

به علت سرماي شديد و  ،اا ادفمندي يارانه قانونااي پلكاني گاز و  طرح تعرفهرغم ادامه اجراي  علي 1390

درصدي مواجه گرديد كه بيشتر مربوط به افزايش چشمگير  83/3با افزايش مصر  طوالني در زمستان سال، 

مصر  در  ،تر به علت شرايط جوي مطلوب 1391ااي خانگي و تجاري بوده و در سال  بخش مصر  گاز در

چنين  به دليل سرماي شديد و طوالني زمستان و ام 1392درصد كااش يافت ولي در سال  39/8اين بخش 

در فشار بر مصر  گاز بسيار باال رفت به طوري كه رشد مصر  گاز  ،تثبيت قيمت گاز و فرآورده به خصو 

درصد رسيد كه در  39/4قبل با كااش روبرو بود به  لنسبت به سا  در حالي كه رشد ساير فرآوردهاين بخش 

 1393در سال  نسبت به سال قبل روبرو كرده است. ،درصد 96/8نتيجه مصر  كل بخش را با افزايش شديد 

داشته ولي مصر   درصدكااش 12/1، 1392نسبت به سال  مسكنمصر  كلي سوخت در بخش ساختمان و 

 درصد افزايش داشته است. 03/1گاز طبيعي در بخش خانگي 
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سازي مصر  سوخت كشور  اين بخش توسط شركت بهينهراستاي مديريت انرژي اام مواردي كه در 

 باشد: به شرح زير مياست انجام و گزارش شده  1393در سال 

 وضعيت اجرايي مبحث مقررات ملي ساختمان -

كه به عنوان بخش غيرمولد محسوب  شود مصر  ميدر كشور بخش زيادي از انرژي در بخش خانگي 

متوسط شاخص مصر  اي نيز به دنبال ندارد.  نداشته و در نهايت ارزش افزوده توليدشود كه نقشي در  مي

ده كه با كيلووات ساعت در سال به ازاي ار متر مرب  برآورد ش 460انرژي در بخش خانگي كشور حدود 

كيلووات ساعت بر متر  160استانداردااي جهاني فاصله زيادي دارد زيرا اين رقم به طور متوسط در جهان 

 100تا  50بين  اًمرب  است و در برخي از كشوراا مانند فرانسه و كشورااي اسكانديناوي اين شاخص حدود

اا يا به عبارت ديگر  اجراي ادفمندي يارانه باشد. براين اساس كيلووات ساعت در سال به ازاي ار متر مرب  مي

اايي  برنامهجمله مقررات ملي ساختمان از  19ااي انرژي و امچنين مفاد مبحث  دن قيمت حاملكرتر  واقعي

خانگي ااي غيرمولد نظير بخش  كااش شدت مصر  انرژي را در بخشدر چند سال گكشته است كه بوده 

  . نندك پيگيري مي

در است كه  زير مورد 4 شامل ساختمان ملي مقررات 19 مبحث شدن اجرايي براي اصلي اايفعاليت

 و ااشهرداري با اماانگي و ارتباط و شده پيگيريسازي مصر  سوخت توسط شركت بهينه 1393سال 

 : دارد ادامه مستمر طور به ساختمان ملي مقررات نوزدام مبحث كامل اجراي براي مهندسي نظام سازمان

 ساز و ساخت بازار در 19 مبحث با ساختمان ناظران و طراحان آشنايي  

 ساز و ساخت بازار در 19 مبحث موضوع با استاندارد و مرتبط مصالح و مواد وجود  

 ساختمان مجريان و مالكين به مشاوره خدمات وجود  

 نظارت صحيح اايش رو اعمال  

 آشنايي آموزشي دوره سياستگكاري، و ايمشاوره قانوني، اايامكاري بر عفوه خصو  اين در

 تاسيساتي كاران سرويس و تعميركاران ويژه سرمايشي و گرمايشي تاسيسات در انرژي سازيبهينه رااكارااي

 .است شده انجام مستقل صورت به سوخت مصر  سازي بهينه شركت توسط نفر 2200 براي

 شهراا كفن در دوجداره اايپنجره نصب ساختمان، ملي مقررات 19 مبحث موارد 1393تا پايان سال 

 بزرگ اايساختمان در بيشتر و محدود سطح در پوسته حرارتي عايقكاري و است شده اجرايي تهران ويژه به

 .شودمي اجرا

 ي مصرف سوخت در بخش ساختمان و مسكن معيارها و استاندارها -

 كف از گرمايش سيستم و ترموستاتيك شير استانداردااي تدوين  
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 ساختماني بازشوااي كيفيت تعيين استاندارد تدوين پيشنهادي طرح  

 ساختمان حرارتي عايقكاري كيفيت تعيين استاندارد تدوين پيشنهادي طرح  

 استاندارد تخصصي كميته در پنجره انرژي برچسب استاندارد تدوين نهايي پيگيري 

 دولت ايئت زيربنايي امور كميسيون در ساختمان انرژي برچسب اجرايي نامه آيين تصويب پيگيري 

 سازي و مميزي انرژي بهينه -

 اجرا بخش اين در انرژي مميزي و سازيبهينه رااكارااي اجراي با مرتبط اايپروژه 93 سال در 

 . است نشده

 هاي خورشيدي نصب سامانه -

 شهرداري تهرانااي  سيستم آبگرمكن خورشيدي در ساختمان 11اندازي  نصب و راه 

 بخش ساختمان هاي پژوهشي پروژه -

  پژواش و پس از تصويب طرح ساختمان مسكوني با مصر  انرژي صفر )ساختمان سبز(، بخش

ساخت يك نمونه ساختمان با مصر  انرژي صفر را  ،سازي مصر  سوخت فناوري شركت بهينه

اا كه به  مطابق با آخرين تكنولوژي روز دنيا در دست اجرا قرار داد. يك واحد از اين نوع ساختمان

متر مرب  به مركز  350عنوان نمونه در پژواشگاه صنعت نفت ساخته خوااد شد با مساحت تقريبي 

  انرژي خالص صفر حي و ساخت ساختمان با مصرآموزش پژواشگاه تخصيص خوااد يافت. طرا

باشد( به دو شيوه فعال و غير فعال انجام  كننده تمامي انرژي مورد نياز خود مي تامين)ساختماني كه 

ااي مناسب  شود با طراحي جهت اا به روش غير فعال سعي مي شود. در ساخت اين قبيل ساختمان مي

طبيعي به بيشترين حد ممكن افزايش يابد. اين ساختمان كه  ااي گيري ساختمان از انرژي ميزان بهره

ااي  در پژواشگاه ساخته و پس از آن براي اقليم ،طرح آن با پژواشگاه صنعت نفت مشترك است

 گوناگون طراحي خوااد شد.

  فاز صفر طرح پيشنهادي پروژه سامانهME HP (Micro-CHP بر پايه فناوري موتور گازسوز و ) ساخت

سازي  موتورخانه )ديگ و مشعل( بر مبناي چگالي در مديريت پژواش و فناوري شركت بهينهپكي  

ااي مسكوني و  مصر  سوخت كشور به پايان رسيد. اين سامانه با اد  مديريت انرژي در ساختمان

ميزان توليد  ،سازي مصر  انرژي برداري از اين سامانه ضمن بهينه تجاري انجام شده است. با بهره

اي به ميزان قابل توجهي كااش خوااد يافت. به طوري كه ام اكنون كه براي توليد  ااي گلخانهگاز

با استفاده از شود،  واحد سوخت مصر  مي 220 ،واحد حرارت به روش متداول 50واحد برق و  35

واحد سوخت مصر  خوااد شد. بر اين  100تنها  ،امين مقدار برق و حرارت تاميناين سامانه براي 
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 85سامانه توليد امزمان برق، سرما و گرما تا ااي معمول در  درصدي روش 39اساس راندمان 

 درصد افزايش خوااد يافت.

 ونقل حملبخش 

خعام از منعاب     ميليون بشكه معادل نفت 14/322بعد از بخش خانگي/تجاري با مصر  حدود  ونقل حملبخش 

رشعد  مصر  ايعن بخعش بعا     .باشدااي نفتي ميفرآوردهعمده انرژي به خصو   هكنند مصر  ،ايدروكربوري

 14/322بعه   1383در سعال   59/231درصعد از   35/3با حدود  1383-93در بازه زماني  آنمتوسط ساليانه 

 رسيده است. 1393خام در سال ميليون بشكه معادل نفت

بندي با استفاده از كارت اوشمند و ااي گكشته اعمال سهميهدر اين بخش امانند سال 1393سال  در

رغم اجراي قانون ادفمندي  عليليكن  ،گاز ادامه يافتهااي بنزين و نفتسوختگاز طبيعي با جايگزيني امچنين 

 موردبنزين موتور سوخت براي جبران كمبود ، سبك در كشور ونقل حملزياد ناوگان علت مصر  هباا  يارانه

شده است كه  تاميناز طريق واردات  ميليون ليتر در روز 57/4به ميزان  فرآوردهاز اين مقداري  امچناننياز 

 توليد به علت كااش حك  تدريجي بنزينيتر در روز( ميليون ل 67/3به سال قبل )متوسط  نسبتمقدار آن 

  است.داشته چشمگيري افزايش پتروشيمي براي جلوگيري از آلودگي اوا، 

 1383-93 ياععا سععالدر  ونقععل حمععلمصععر  سععوخت و تغييععرات آن را در بخععش   9-48جععدول 

 داد. نشانمي

 1383-93ي ها سال در. تغييرات مصرف سوخت در بخش حمل ونقل 9-48جدول 

 واحد تغييرات: درصد  -خام واحد مصر : ميليون بشكه معادل نفت

 سال
 كل مصرف سوخت هوايي موتوربنزين كوره نفت گازمايع گازنفت گازطبيعي

 تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف

1383 52/0 00/1100 60/97 17/4 75/1 70/24- 89/4 73/3 98/120 31/8 85/5 49/1 59/231 12/6 

1384 82/1 19/251 66/103 21/6 44/1 63/17- 94/5 52/21 51/133 35/10 38/6 14/9 76/252 14/9 

1385 22/3 95/76 27/104 58/0 51/1 62/4 46/3 73/41- 84/146 99/9 46/7 92/16 76/266 54/5 

1386 41/6 23/99 59/108 14/4 59/1 73/5 8/6 19/96 17/128 72/12- 57/7 47/1 13/259 86/2-
1387 35/11 16/77 78/117 47/8 16/1 15/27- 35/6 57/6- 57/133 21/4 65/7 1 86/277 23/7 

1388 21/21 92/86 48/114 8/2- 24/1 36/6 26/1 13/80- 81/128 56/3- 8/8 13/15 81/275 74/0-
1389 15/34 97/60 85/120 57/5 36/1 22/10 13/0 31/89- 97/121 32/5- 06/9 85/2 52/287 25/4 
1390 48/38 68/12 86/123 49/2 27/0 19/80- 43/3 - 6/119 93/1- 46/8 57/6- 11/294 3/2 
1391 61/42 43/10 81/124 50/0 16/0 74/42- 17/0 20/95- 22/127 07/6 39/8 04/1- 36/303 86/2 
1392 05/41 4/3- 78/124 24/0 1/0 07/37- 11/2 - 87/136 88/7 66/8 45/3 57/313 65/3 

1393 52/43 02/6 06/127 83/1 17/0 4/72 95/2 92/39 05/139 59/1 39/9 39/8 14/322 73/2 

  35/3 درصد كل متوسط رشد ساليانه

 

در  ونقعل  حملااي انرژي ايدروكربوري در بخش  داد مصر  حاملچنانكه ارقام جدول فوق نشان مي

در  گعازطبيعي مصر  داشته است. در اين مجموعه افزايش درصد  73/2نسبت به سال قبل حدود  1393سال 
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استقبال مصر  كنندگان از اين امر  كه درصد روبرو بوده 69/55، با متوسط رشدي در حد 1383-93ي اا سال

ي خودروااي به علت مشكفتي كه برا كه 1392  در سال داد. را نشان ميگازسوز كردن خودرواا در اين دوره 

در زمستان به وجود  CNGااي  به دليل قط  گاز جايگاهكشور، شهراا و در سطح سوخت  تامينمورد در سوز گاز

. در معورد سعاير   درصعدي امعراه بعوده اسعت     02/6با رشعد   93روند رشد مصر  كااشي بود در سال  ،آمد

ارج شعدن  از رده خع قبل به ترتيب به علعت   ياننسبت به سالاخير چند سال كه در  گاز ماي  به جز اافرآورده

رغعم   علعي  گعاز  و نفت بنزين موتوره خصو  ب بقيه ،اند مواجه بودهبا رشد منفي سوز  خودروااي قديمي گاز ماي 

ناوگان خودروااي سبك و سنگين و شعكا  قيمتعي زيعاد بعين قيمعت داخعل و       به دليل افزايش  كنترل شديد،

 اا را از مسير توزي  رسمي ايجعاد كعرده،   احتماالً خروج غيرقانوني اين فرآورده كهااي كشورااي ام مرز  قيمت

توان به رشعد   كوره و سوخت اوايي در اين بخش را مي افزايش شديد رشد مصر  نفت اند. داشته رشد افزايشي

اعاي   رساني بعه كشعتي   چنين افزايش پروازااي داخلي و خارجي كه در نتيجه سوخت ااي بازرگاني و ام فعاليت

 نسبت داد. ،داخلي و ناوگان اوايي داخلي و خارجي را در پي داشت

نقل كشور از نظر روند توليد داخلي و بخش حملوضعيت  9-3الي  9-1و نمودارااي  9-51در جدول 

و توزي  سني آنها و امچنين وضعيت مقايسه  1347  از سالخودروااي سبك و سنگين و موتورسيكلت 

 9-5و  9-4نمودارااي  و 9-50 و 9-49 جداول دراي  منطقهااي  ااي خودرو با قيمت ااي داخلي سوخت قيمت

 نمود: ارايهنتاي  زير را توان  از آنها ميبه طور كلي نشان داده شده است كه 

  53دستگاه(  737005خودرو توليد شده كه نسبت به سال قبل ) دستگاه 1129400، 1393در سال 

استقبال مصر  كنندگان پس از  1393در سال توليد  افزايشدليل اصلي داد.  نشان مي افزايشدرصد 

 رف  تحريم عليه صنعت خودروسازي در اين سال بوده است. 

  519696دستگاه انواع موتور سيكلت توليد شد كه نسبت به سال قبل ) 538636، 1393در سال 

 باشد. درصدي توليد مي 64/3ش افزايدستگاه( بيانگر 

  باعث كااش عمر متوسط خودروااي بنزيني در  ااي اخير سالدر ارچند توليد باالي خودروااي جديد

از حداكثر مقدار خود  1376كه عمر متوسط اين خودرواا از سال  طوري ( به9-1كشور شده )نمودار 

عمر متوسط خودروااي سبك بر طبق  1391در سال رسيد ولي  1389سال در سال  5/9به  17معادل 

 ،اند درصد خودروااي كشور در پن  سال گكشته توليد شده 50اينكه حدود  ودشده با وج ارايهآمار 

 كااش توليد خودروتداوم به علت  1392در سال  افزايش يافت وسال  84/9، به 9-1براساس نمودار

نيز در اين سال  ،درصد كااش نسبت به سال قبل( عمر متوسط خودروااي سبك 25/20)حدود 
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با وجود افزايش توليد خودرو سن ناوگان  1393در سال  .ه استيافتسال افزايش  4/10به مجدداً 

 سال رسيده است.  6/10درصدي داشته و به  3/3سواري افزايش 

  ه ك طوري است به  وضعيت توزي  عمر، نامطلوببه طور كلي در مورد ناوگان خودروااي سنگين

و  سال 30تا  25و  35تا  30بين ، 35باالي درصد  48و  28 ،19 ،5 ترتيب حدود خودروااي سنگين به

 1393( و متوسط عمر خودروااي سنگين در كشور تا پايان سال 9-2عمر دارند )نمودار  سال 25زير 

در مورد عمر ناوگان  .داد نشان مي ( افزايش6/22سال بوده كه نسبت به سال قبل ) 7/26معادل 

سال  9تا  1اوگان بيشترين تعداد را در حد عمر اين ن ،دادنشان مي 9-3اا چنانكه نمودار  موتورسيكلت

 داد. را تشكيل مي  اا درصد كل موتورسيكلت 3/62گيرد كه حدود در بر مي

 ااي آنها در قانون ادفمندسازي  براساس نرخ گاز و نفت بررسي وضعيت قيمت فروش داخلي بنزين

نشان  9-5و 9-4و نمودارااي  9-54و  9-53در جداول  اي ااي منطقه اا در مقايسه با قيمت يارانه

 داده شده است.

ها  وضعيت نرخ فروش داخلي بنزين موتور قبل و بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه 9-49جدول 

  1393 اي تا پايان سال هاي منطقه در مقايسه با قيمت

 درصد ارقام:

 سال                                                                    

 ها نسبت قيمت            
1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 - - - - - 6/22 اي فروش داخل به قيمت منطقه

 ريال ار ليتر( به قيمت  7000اي داخل ) يارانه فروش نيمه

 اي منطقه
- 71 2/50 72/21 

4/22 
4/43 

 38 8/87 3/124 - اي ريال ار ليتر( به قيمت منطقه 10000) فروش آزاد داخل
2/39 

62* 

 باشد.درصد قيمت فوب خليج فارس مي 62*به اين معني كه قيمت فروش آزاد داخل اين فرآورده 

ها در  قبل و بعد از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه گاز نفت وضعيت نرخ فروش داخل 9-50جدول 

 1393اي تا پايان سال  هاي منطقه مقايسه با قيمت
 درصدارقام: 

 سال                                                                    

 ها نسبت قيمت            
1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 - - - - - 7/3 اي منطقهفروش داخل به قيمت 

 4/15 1/8 9/7 1/18 7/25 - اي ريال ار ليتر( به قيمت منطقه 2500اي داخل ) يارانه فروش نيمه

 7/30 9/18 5/18 3/42 60 - اي ريال ار ليتر( به قيمت منطقه 3500) فروش آزاد داخل
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اا در سه مااه  با اجراي قانون ادفمندي يارانه ،دندا الككر نشان مي چنانكه جداول و نمودارااي فوق

و حتي در  اي نزديك شد گاز در داخل كشور به قيمت منطقه نرخ فروش بنزين موتور و نفت 1389آخر سال 

به عبارت ديگر  .اي ام فراتر رفت ااي منطقه ريال ار ليتر از قيمت 7000مورد بنزين موتور با قيمت فروش 

درصد قيمت فوب  7/3 و 6/22 به ترتيب (1388سال داخلي كه پيش از اجراي قانون )گاز  قيمت بنزين و نفت

 60و  7/25اي و آزاد و  يارانه  درصد براي بنزين نيمه 3/124و  71پس از اجراي قانون به  ،فارس بود خلي 

اي مككور و افزايش ا ولي با تثبيت نرخ فروش فرآورده افزايش يافت. اي و آزاد يارانه  نيمهگاز  درصد براي نفت

اي مجدداً افزايش يافت. در  ااي فروش داخلي از قيمت منطقه فاصله قيمت، 1390اي در سال  ااي منطقه قيمت

اا كااش يافته ولي به علت  براي اين فرآورده 1390اي نسبت به سال  ااي منطقه گرچه قيمت 1391سال 

ااي فروش داخل در مقايسه با  فاصله قيمت ،(عير ارز )به حدود بيش از سه برابرافزايش شديد نرخ تس

ااي  به قيمت گاز تقريباً ااي بنزين و نفت به طوري كه فاصله قيمت يافت،اي افزايش شديدي  ااي منطقه قيمت

ااي  علي رغم تثبيت نرخ فروش فرآورده 1392در سال  شد.اا نزديك  اجراي ادفمندي يارانه از زمان قبل

اا، افزايش اندكي در درصد قيمت فروش داخل  كااش متوسط قيمت فوب فرآوردهگاز به علت  بنزين و نفت

اا  نسبت به قيمت فوب ايجاد شد ولي به طور كلي پس از گكشت سه سال از اجراي قانون ادفمندي يارانه

درصد به ترتيب بنزين  8/60درصد و  6/77ام چنان به ميزان  1392در سال  ،گردد چنان كه مفحظه مي

اي و آزاد  نيمه يارانه گاز نفتدرصد به ترتيب  1/81درصد و  9/91اي و بنزين آزاد و به ميزان  ارانهنيمه ي

تر شدن با توجه به ارزان 1393ال در سفارس در داخل كشور عرضه شده است.  تر از قيمت فوب خلي  ارزان

ااي داخل به ك شدن قيمتااي انرژي شااد نزديقيمت فوب و كمتر شدن سهم يارانه در داخل براي حامل

 باشيم. فوب خلي  فارس مخصوصا در مورد بنزين مي

 



 

 

  در كشور . وضعيت روند توليد خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت9-51جدول 

 

 سال                      

 نوع خودرو

  47قبل از 

 82تا 
 جمع دوره 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383

 1420612 1359593 1193240 1063105 947991 921625 843397 795464 3036060 سواري

 504 6 4 1981 3060 401 694 1256 1653 ون

 189217 200536 193967 194207 165007 127817 126768 71983 831018 وانت

  800000 837541 629827 603827 895479 787655 856006 1086000 1569505 موتورسيكلت

 2500 3076 3111 3856 4286 4104 2396 4287 57607 اتوبوس
 

 3640 3388 3662 2347 2201 1741 1104 1012 99699 بوسميني

 كاميونت

109315 

7498 9085 9797 18016 22716 

30566 36178 34486 20200  8337 5728 7688 20628 20202 كاميون

 1202 606 1116 2641 2784 كشنده

 156 474 1 - - - - - - نشاني و آمبوالنس آتش

 28335797 1668032 1256701 1342871 2451115 2440792 2054378 1901588 2042374 1861944 1862719 1990486 5814172 جم  كل با موتور سيكلت

 17787111 1129400 737005 924138 1651115 1603251 1424551 1297761 1146895 1074289 1006713 904486 4135352 جم  بدون موتور سيكلت

 گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

 باشد.دستگاه مي ميليون 6/14معادل  1393*تعداد كل خودروااي سواري تا پايان سال 
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 1393كشور تا پايان  . عمر متوسط خودروهاي بنزيني در9-1نمودار 

 
 

 
 1393پايان سال  تا كشور متوسط عمر كل ناوگان خودروهاي سنگين در . توزيع9-2نمودار 
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 1393هاي كشور تا پايان سال . توزيع سني موتورسيكلت9-3نمودار 

 

 
 

 اي و آزاد يارانه هاي نيمه در حالت موتور هاي فروش داخل به فوب بنزين . نسبت قيمت9-4نمودار 

 1393تا پايان سال  
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  اي و آزاد يارانه هاي نيمه گاز در حالت هاي فروش داخل به فوب نفت . نسبت قيمت9-5نمودار 

  1393تا پايان سال 

سازي  در شركت بهينه ونقل حملسازي انرژي در بخش  ت بهينهيمدير ،الككرمطالب فوقبر اساس 

گكشته اقدامات ااي  سالدر اين بخش در سازي مصر  سوخت بهينهدر چارچوب استراتژي مصر  سوخت 

آوري توليد و كاركرد خودرواا، ارتقاي  خودرواا، ارتقاء فنمصر  سوخت در با كااش  رابطهاي را در  گسترده

اا و معيارااي  كشور، تدوين استانداردااي مصر  سوخت، تعيين شاخص ونقل حملكيفيت و كاركرد ناوگان 

اايي كه اين  اام فعاليتسازي و آموزش به مرحله اجرا رسانده و يا انجام داده است.  مصر  سوخت و فرانگ

 عبارتند از: اند انجام دادهدر بخش حمل و نقل  1393 در سال شركت

  بخش حمل و نقل در "ق"بند تعريف شده ذيل طرحهاي 

 سعال:  35 از بعاالتر  سعن  با تن 10 باالي فرسوده كشنده و كاميون دستگاه ازار 65 نوسازي طرح -

 ( 27/12/93اقتصاد )  شوراي در تصويب

 در ازار اتوبوس فرسوده ديزلي درون شهري با اتوبوسهاي تمعام گازسعوز: تصعويب    17جايگزيني  -

 ( 06/10/93اقتصاد )  شوراي
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 شعوراي  در زار تاكسي فرسوده با تاكسي تمام گازسوز با پيمعايش بعاال: تصعويب   ا 140جايگزيني  -

 ( 27/12/93اقتصاد ) 

 (17/12/93اقتصاد )  شوراي در توسعه حمل و نقل ريلي: تصويب -

 توسعه مترو تهران: در انتظار طرح در شوراي اقتصاد -

 و قعم  كعرج،  ااعواز،  شعيراز،  اصعفهان،  تبريعز،  )مشهد، شهر كفن اشت شهري قطار و مترو توسعه -

 كرمانشاه (: در انتظار طرح در شوراي اقتصاد

 برقعي  موتورسيكلت تعداد امان با فرسوده 125cc بنزيني موتورسيكلت دستگاه 400000 جايگزيني -

 مشابه: در انتظار طرح در شوراي اقتصاد كاربري و توان با

 :معياراا و استانداردااي تدوين شده شامل 

 1206-2878بازنگري استاندارد معيار و برچسب مصر  سوخت موتورسيكلت با قرارداد شماره  -

تعيين معيار –اا با عنوان موتورسيكلت 6626-2به شماره ملي آخرين ويرايش اين استاندار  كه

 . بوده است 12/2/91مربوط به -مصر  سوخت و دستور العمل برچسب انرژي

رچسب مصر  سوخت براي خودروااي سبك بنزيني طبق قرارداد ب بازنگري استاندارد معيار و  -

 . بوده است 11/11/90آخرين ويرايش آن مربوط به  كه 2809-1205

با 14627استاندارد معيار و برچسب مصر  سوخت خودروااي دوگانه سوز به شماره بازنگري  -

اولين  -انرژيتعيين معيار مصر  سوخت و دستورالعمل برچسب –عنوان خودروااي دوگانه سوز

 . استبوده  11/11/90دوره تدوين آن مربوط به 

استاندارد معيار و برچسب مصر  سوخت تنها  ،1393در سال  درخصو  خودروااي سنگين -

با عنوان  8361اي به شماره  ادهج اي و خارج جادهبراي موتورااي ديزل سنگين و نيمه سنگين 

آالت رااسازي،  اي )ماشين جاده اي و خارج سنگين جاده نيمهموتورااي ديزلي خودروااي سنگين و "

تعيين معيار مصر  سوخت و دستورالعمل برچسب انرژي وجود  -ساختماني، معدني و كشاورزي(

 باشد. مي 5/9/93اين استاندارد مربوط به تاريا  -دومين تجديدنظر –دارد كه آخرين بازنگري 

 سازي مصر  سوخت شامل: ااي بهينه طرح 

 ااي مصر  سوخت و آاليندگي معيارااي مصر  سوخت خودروااي سبك بازرسي تست -

 اا ااي مصر  سوخت و آاليندگي معيارااي مصر  سوخت موتور سيكلت بازرسي تست -

ااي مصر  سوخت و آاليندگي معيارااي مصر  سوخت خودروااي سنگين و  بازرسي تست -

 اي سنگين جاده نيمه

 شهر تهران ونقل حملي ناوگان مميزي سوخت و انتشار آاليندگ -
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  يون موتور ميل 11از با بيش  4سوز فاقد استاندارد يورو  ميليون خودرو بنزين 6/14تردد بيش از

 در ساليان گكشته كه منجر به آاليندگي باالي كفن شهراا شده بود، و امچنين كيفيت سوختسيكلت 

عرضه بنزين پاك به طور سراسري و ضرب قرار گرفته و  وزارت نفتمورد توجه  1393در سال 

 . دبكااش يادرصد  30بيش از ميزان آاليندگي اوا در كل كشور باعث شد تا االجل 

سواري  يميليون خودرو 6/14كشور حدود و سوخت  ونقل حملبر اساس اعفم ستاد مديريت 

استند.  4استاندارد يورو  ازار دستگاه داراي 600كه تنها كمي بيش از  سوز در كشور تردد دارند بنزين

 داد. شده نشان مي ارايه ستاد سوز را كه توسط آن كيفيت وسايل نقليه بنزينو تعداد  9-52 جدول

  سوز و كيفيت وسايل نقليه بنزين تعداد .9-52جدول 
 ارقام بر حسب ميليون

 كيفيت  تعداد  نوع وسيله

 6/14 خودرو
 انژكتوري

 4استاندارد يورو 

 كاربراتوري

 4فاقد استاندارد يورو  4استاندارد يورو  2/10
 

4/3 6/0 6/9 

 فاقد كارت سوخت داراي كارت سوخت 4/11 موتور سيكلت
4/8 3 

 تهران 11/1 خودروااي فرسوده

 اا شهرستان

 اا شهرستان
136/0 

972/0 

972/0 

 قابل ذكر است:موارد زير درخصو  عرضه بنزين پاك وزارت نفت اقدامات در ارتباط با 

  شهرااي تهران، كرج و اراك آغاز كرد  در كفن 1392وزارت نفت عرضه بنزين پاك را از اواخر سال

كليه  1393در طي سال  ،اا سازي پااليشگاه ااي افزايش ظرفيت و بهينه و به سرعت با اتمام طرح

 پوشش داد. شهرااي كشور را با عرضه اين فرآورده كفن

 سوز  سواري بنزين نسهم حداقلي از ناوگا 1393در سال  4تاندارد سوخت يورو خودروااي داراي اس

ترين شركت سازنده خودرو تا با  درصد محصوالت بزرگ 60 اعفم شده كه با اين وجود .كشور دارند

 4شود و درصدي از محصوالت پژو پارس و سمند مجهز به استاندارد يورو  توليد مي 4استاندارد يورو 

ام محصوالت بم خودرو، كرمان خودرو و مديران تمگروه سايسا نيز تيانا، تيبا و مگان و استند. در 

پايان خرداد ماه در ترتيب تا پايان مهلت تعيين شده شوند. بدين  عرضه مي 4خودرو با استاندارد يورو 

 .داشته استوجود  4د و عرضه امه خودرواا با استاندارد يورو ليامكان تو ،1393

 تري براي واردات  مصر  تعرفه پايين خودروااي پاك و كم، 1393تعرفه واردات در سال اساس بر

كنند و خودروااي با حجم موتور باال مشمول تعرفه بيشتري خوااند شد. در اين تعرفه،  پرداخت مي

درصد خوااند شد و خودروااي  100سي سي مشمول تعرفه  3000خودروااي وارداتي بيش از 
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و  35، 40سي سي به ترتيب مشمول  500ااي  سي سي با اختف  1500سي سي تا  2500تر از  پايين

 .اندهدرصد تعرفه بود 30

 هاي جايگزين سوخت

ونقل، گاز ماي   گاز در بخش حملسوخت بنزين و نفتبا توجه به مصر  قابل مفحظه ندين سال است كه چ

(LPG ) به طور محدود( و گازطبيعي فشردهCNGب ) موتور و  بنزينجايگزين  ااي عنوان سوختهگسترده بطور ه

با توجه به مصوبه كارگروه استاندارد ملي سوخت خودرواا بر اين اساس  از مورد استفاده قرار گرفته است.گ نفت

در سبد سوخت  ،سازي مصر  سوخت كشور است شركت بهينه ونقل حملكه مسئوليت آن با بخش مديريت 

انداز به  ( تا پايان برنامه چشمLPG( و گاز ماي  )CNGجايگزين گاز طبيعي فشرده )ااي  كشور براي سوخت

كه  گرديدبيني و تدوين  درصد پيش 7/4و  1/15درصد و تا پايان برنامه پن  ساله پنجم  9/4و  1/12ترتيب 

غ شد. نتاي  ااي مربوطه ابف اا و شركت مراحل قانوني از سوي سازمان ملي استاندارد به دستگا درپس از 

( در رابطه 8-23و  8-11كتاب ترازنامه ايدروكربوري جداول  8محاسباتي كه در بخش مصر  انرژي )بخش 

در مصر   LPGو سوخت  گاز نفت ،در مصر  بنزين موتور( CNG)ااي جايگزين گاز طبيعي فشرده  با سوخت

ساله پنجم را پشت  از برنامه پن  چهارمكه سال  1393سال در داد كه  سوخت بنزين به عمل آمده، نشان مي

( در 1388-91ااي اوليه ) به علت شتاب رشدي كه در سال فشرده مصر  گاز طبيعيسر گكاشته است، 

شتاب افزايشي رشد فرآيند جايگزيني گاز در مصر   92ااي  سال درار چند  ،ايجاد شد گاز فرآيند جايگزيني

درصد  روند افزايش را دوباره از سر گرفته و 93در سال  ليكن ،بنزين با كااش قابل مفحظه روبرو بود

تدوين و درصد رسيد كه بيش از درصد  75/18به  گاز جايگزيني گاز طبيعي در مصر  بنزين موتور و نفت

 باشد. مي درصد (1/15) ابفغ شده

با وجود افزايش اندك  محاسبات نشان داده كه ،گاز ماي  در مصر  بنزين جايگزينيدر مورد فرآيند 

كااش يافته به  1393ساله تا  شش برنامهار ساله در طول  به طور متوسط درصد جايگزيني ،93در سال 

درصد  7/4رسيده است كه با رقم  1393درصد در سال  06/0به  1390در سال  18/0طوري كه از 

 ابي به اد  فرآيند جايگزيني گاز ماي عدم دستيبيني و تدوين شده اختف  زيادي دارد. داليل  جايگزيني پيش

و توزي  اين فرآورده به طور سراسري و گسترده در  تامينتوان به مشكفت  را مي در مصر  بنزين موتور

نسبت  سيسات و تجهيزات تبديل سوختتأو  ااي عرضه اين سوخت اا نظير جايگاه كشور و كمبود زيرساخت

استند كه درصد فرآيند جايگزيني اين  تفش پااليش و پخش درشركت ملي اين وجود مسئوالن در داد. با 

  پكير است، افزايش داند. و توزي  آن امكان تامينمناطقي از كشور كه  مصر  بنزين در سوخت را در

ااي جايگزين گاز ماي  و گاز  تبه توضيحات فوق، تجزيه و تحليل وضعيت استفاده از سوخ توجهبا 
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 .شده است ارايهبه شرح زير  1393ل طبيعي فشرده در سا

 (LPG) گازمايع-الف

برخف  سهمي كه براي آن در كه  ردنشان از آن داااي گكشته سال در ونقل حملگازماي  در بخش آمار مصر  

ااي ماي  با اعمال سياست جايگزيني سوختبه علت  امه ساله ،درنظر گرفته شده ونقل حملسبد سوخت بخش 

 و امچنين خروج تدريجي برخي از خودروااي گاز ماي  سوز به علت فرسودگي يا تبديل به گاز طبيعي  گازطبيعي

% 10) ازار مترمكعب در سال 440با  1383كه مقدار آن از سال طوريهباست، كااش يافته مصر  گاز ماي  

 گازماي  در كشور( در سالمصر  كل درصد از  1/1)ازار مترمكعب در  42به مصر  كل گازماي  در كشور( 

ااي نفت و  پااليشگاه در توان به محدوديت در توليد گاز ماي  علت اين امر را به طور كلي ميرسيده است.  1393

ااي گاز پارس جنوبي از جنوب كشور كه به  كمبودااي اين فرآورده از طريق توليدات پتروشيمي و پااليشگاه تامين

 ونقل حملنسبت داد كه  امچنين واردات مستقيم از كشورااي امسايه شماليو شود  عنوان واردات محسوب مي

ااي  توسعه زيرساخت. از سوي ديگر توقف نمايد طلب مي به مجاري عرضه سوخت در سراسر كشورسنگيني را 

ان از تو را نيز مي سيسات تبديل سوختأاا و ت نظير جايگاهو كااش شديد فعاالن در اين امر  استفاده از اين سوخت

شايان ذكر است كه با اين وجود، بر اساس  عنوان نمود. ونقل حملداليل كااش مصر  اين فرآورده در بخش 

گي )سيلندرااي خان LPGاز سوخت تعدادي از رانندگان خودرواا ه شده كه مشااد ،اظهارات برخي از مسئولين امر

كنندگان  رعايت ايمني در اين مورد توسط مصر  و كنند سوخت خودروي خود استفاده مي تامينگاز خانگي( براي 

در  ،رسد كه با تحمل اين ريسك غير ايمني براي مصر  اين سوخت لكا چنين به نظر مي .شود ميناديده گرفته 

 متقاضياني خارج از سيستم عرضه رسمي وجود دارد.  ونقل حملبخش 

 سوز در اين بخش و امچنينماي  خودروااي گازو مصر  ترتيب تعداد به 9-45و  9-35ول اجد

نشان  1387-93ااي سال درماي  به خودرواا را در شهرااي مختلف ااي فعال عرضه گاز تعداد جايگاه

 داد. مي
 

 1387-93خودروهاي گازمايع سوز كشور در سال و مصرف . تعداد 9-53جدول 

 سال                              

                     
1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 

 تعداد خودروها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 جمع كل )تعداد(

36031 28758 
 

26126 18372 18501 12491 7981 

 62/15 457/24 97/38 9/67 5/342 8/310 19/292 مصرف گازمايع )هزار متر مكعب(

 1387-93هاي سالدر كشور  LPGهاي فعال عرضه  آمار جايگاه. 9-54جدول 
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 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 شهر
 فعال فعال فعال غير فعال فعال

 1 1 4 1 54 5 5 تهران
    4 4 4 3 اصفهان
 2 1 2  22 2 3 تبريز
     11 1 2 شيراز
 1 1 1  11 1 1 مشهد
 1 1 1  11 1 1 اروميه
    1 1 1 1 يزد

 1 1 1  11 1 1 شاارود
   1  11 1 1 قم
  1 1 1 1 1 1 ااواز
    1 1 1 1 آبادان
 1 1 1      فارس
 1  4      اراك
 1        بوشهر
 9 7 16 8 11 19 19 20 جمع

 

  ااي سالدر سوز   خودروااي گازماي مصر  سوخت داد نشان مي 9-54كه ارقام در جدول چنان

علت هخروج تدريجي برخي از خودروااي گازماي  سوز برغم  علي ،بندي بنزين موتور علت سهميهبه  89-1387

ليكن با اجراي  كرده است، طيد نسبتاً افزايشي را رون ،فرسودگي و يا تبديل سوخت آنها به سوخت گازطبيعي

 ااي سال در اين سوخت افزايش قيمت اين فرآورده و امچنين كنترل شديد عرضه و اا قانون ادفمندي يارانه

با  1390نسبت به سال  1393به طوري كه مصر  در سال  ،مصر  به شدت كااش يافته است 93-1390

دوره زماني ياد در  اا جايگاه تعدادي از اين امر موجب شده كه ضمن آنكهدرصد كااش روبرو بوده است،  76

  .وندغيرفعال ش شده

امزمان با  ااي اخير در سال ونقل حملعليرغم كااش شديد مصر  گاز ماي  در بخش الزم به ذكر است كه 

با توجه به افزايش توليد گاز ماي  در  ااي اخيرسالدر  شركت ملي پخشجهش مصر  بنزين موتور، 

ا اولويت براي عرضه سوخت متعادلي در كفنشهرااي كشور برا  LPGافزايش سهم گاز ماي   ،اا پااليشگاه

به خصو  كفنشهر تهران در دست بررسي اا( در كشور  )پااليشگاه LPGسوخت  تامين به مبادييك بودن نزد

 است.  دادهقرار 

 (CNG) فشرده گاز طبيعي -ب

بخشي به سبد سوخت موضوعي است كه عفوه  جايگزيني سوخت ماي  با گاز طبيعي، با توجه به ضرورت تنوع

دارد. بر اين  ونقل حملپايدار سوخت مورد نياز بخش  تامينتوجهي در  بر جلوگيري از آلودگي اوا نقش قابل

در كشور به عنوان يكي از رااكارااي مهم در زمينه  CNG  اساس توجه و نگاه ويژه مسئوالن به توسعه صنعت
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ااي گكشته از اين  اي كه در سال و جلوگيري از واردات بنزين است به گونه طيمحي ااي زيست كااش آالينده

در سراسر  CNGتجهيزات  تامينسوز و  دوگانهاا و خودروااي  نظر شرايط نسبتاً مطلوبي از نظر تعداد جايگاه

ميليون متر مكعب گاز طبيعي فشرده شده در  36/19روزانه  1393كشور ايجاد شد به طوري كه در سال 

تحويل داده )سواري و اتوبوس(  لسوز فعا ازار خودروااي دوگانه 200به بيش از سه ميليون و  CNGااي  جايگاه

 (.9-57ول در روز قابل افزايش است )جدميليون متر مكعب  62بيش از تا سقف شده كه اين ظرفيت 

نشان  9-55طور كلي در جدول ه ب 1393سوز از آغاز تا پايان سال  شده گاز عملكرد خودروااي توليد

 داده شده است.
 

  1393تا پايان سال  گاز سوز. وضعيت خودروهاي تبديل شده 9-55جدول

 موضوع
تا پايان 

1386 
 جمع كل 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387

تبديل كارگااي خودروااي 

 سوزبنزيني به دوگانه
337962 132090 194888 84789 124469 39297 1001 1000 914496 

اي كارخانهتبديل 

-دوگانه خودروااي بنزيني

 سوز

589512 332261 305433 490927 244553 195564 69588 59000 2287838 

 3202334 60000 70589 234861 369022 575716 500321 464351 927474 مجموع

 ااي نفتي ايران ماخك: شركت ملي پخش فرآورده

، به طور كلي توليد 1393، بر اساس آمار اعفم شده در سال دادنشان مي فوقچنان كه جدول 

توان به موارد زير نيز نسبت  درصدي روبرو بوده كه داليل آن را مي 15 حدوداً كااشگازسوز با خودروااي 

 داد:

  تقاضا كااش كشش به علت  1393در سال سوز دوگانهخودروااي توليدي استقبال مردم از خريد

  .نسبت به قيمت با تغيير نرخ ارز در سالهاي اخير كااش يافت

  تصميم وزارت نفت براي توسعهLPG  درصدي  5سهم  تامينبا توجه بهLPG علت  در سبد سوخت به

 كنند. سوخت خودرو استفاده مي تامينبراي  LPGاين كه ام اكنون برخي از افراد از سيلندرااي خانگي 

 اا و خودرواا به نقطه  اا و رسيدن تعداد جايگاه ااي ساخته شده در شهرستان با توجه به نسبت جايگاه

 اا اشباع شده است. سوز در شهرستان ي خودروااي دوگانهر، تقاضا براه سب سر

 اا  اا و پراكندگي آن در تهران كه بيشترين خودروااي گازسوز را در خود جاي داده است، تعداد جايگاه

اا به علت  روند كند توسعه جايگاه ،سوز كمتر است كه دليل اصلي آن نسبت به خودروااي دوگانه

 قيمت باالي زمين است.
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 كه اثرات مخربي را در تجهيزات موتور باعث كاري كمتر سوخت گاز نسبت به بنزين در روغن تاثير

 ازينه سنگيني را براي تعميرات و تعويا قطعات يدكي در پي دارد. وشود  مي

  ارايه شده است. 1393ااي گازطبيعي فشرده تا پايان سال  وضعيت احداث جايگاه 9-56در جدول 

 

 1393تا پايان سال  CNGهاي  وضعيت احداث جايگاه .9-56جدول 
 برداري شده بهره نوع جايگاه رديف

 1381 تك منظوره 1

 881 بنزين(-دو منظوره )گاز 2

 2262 مجموع

 ااي نفتي ايران ماخك: شركت ملي پخش فرآورده                
 

جايگاه بوده  2262برداري شده در كشور  بهره CNGااي  ، تعداد جايگاه1393تا پايان سال در اين راستا 

 1415به رقم كشور، نسبت خودرو به جايگاه در  سوزگازخودروي دستگاه ميليون  202/3 كه با توجه به تعداد

داد كه  نشان مي ،باشدمي 1000با استانداردااي موجود در كشورااي مختلف كه حدود رسيده است كه 

 روبرو بوده است.CNG  براي عرضه سوخت CNGبا كمبود جايگاه كشور امچنان 

 مصر الزم به توضيح است كه در جهت كمك به رف  مشكل كمبود جايگاه و ايجاد انگيزه در افزايش 

اا و  ااي نفتي ايران اعفم كرد كه امه سازمان شركت ملي پخش فرآورده 1393، در سال CNGسوخت 

ااي  با ظرفيت CNGرساني  اندازي تجهيزات سوخت نصب و راهتوانند نسبت به  ااي دولتي متقاضي مي ارگان

ااي  اندازي جايگاه شركت ملي پخش نيز نسبت به نظارت بر نصب و راه متر مكعب اقدام كنند و 250و  150

گازسوز نيازي به  يااي دارنده خودرو اا و ارگان سازمانيادشده با ازينه متقاضيان اقدام خوااد كرد. بنابراين 

توجهي در مصر   جويي قابل ااي سوخت داير در شهر را نخوااند داشت و از اين طريق صرفه به جايگاه مراجعه

اندازي اين تجهيزات را  ااي غير دولتي نيز كه از لحاظ فضا قابليت نصب و راه سوخت ايجاد خوااد شد. سازمان

 ملي پخش اعفم كنند.توانند تقاضاي خود را با تقبل ازينه به مناطق شركت  داشته باشند مي

اتوبوس  و سواري خودروااي CNGرساني  سوخت گيري و سوختو ميزان ظرفيت اسمي تعداد  9-57در جدول 

 .ارايه شده است 1392سال پايان تا ااي كشور در كل جايگاه

 1393اتوبوس تا پايان سال  و سواري خودروهاي CNGرساني  سوخت . ظرفيت9-57جدول

 ظرفيت اسمي اتوبوسي )مترمكعب در ساعت( سواري )مترمكعب در ساعت(ظرفيت اسمي  استان
 5,600 166,472 آذربايجان شرقي

 0 120,398 آذربايجان غربي

 0 31,200 آبادان

 0 63,570 اردبيل

 4,000 165,494 اصفهان

 800 72,513 البرز
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 0 16,000 ايالم

 35,600 297,376 تهران

 0 38,700 بوشهر

 0 1,500 چابهار

 800 40,448 چهارمحال بختياري

 5,600 193,905 خراسان رضوي

 0 31,330 خراسان شمالي

 0 29,450 خراسان جنوبي

 0 80,010 خوزستان

 0 46,878 زنجان

 0 48,596 سمنان

 1,600 137,210 فارس

 1,200 62,977 قزوين

 0 48,075 قم

 0 131,768 كردستان

 4,800 73,015 كرمان

 0 74,935 كرمانشاه

 0 28,830 كهكيلويه بوير احمد

 0 73,530 گلستان

 1,200 104,798 گيالن

 0 50,825 لرستان

 0 118,817 مازندران

 4,800 63,525 مركزي

 0 19,525 هرمزگان

 0 49,155 همدان

 800 49,331 يزد

 66،800 2،530،156 جمع كل

ذكر شد و امچنين كمبود گاز  CNGبا توجه به مشكفت و تنگنااايي كه در فوق براي استفاده بيشتر از 

از مدار  CNGااي  به خصو  در فصل سرد سال گكشته كه منجر به خارج شدن تعداد زيادي از جايگاه

ميليون متر  26/18ميليون متر مكعب در روز نسبت به سال گكشته ) 09/19با  CNGمصر   ،سرويس گرديد

 اتحاديهاز  اطفعات دريافت شده بر طبق اساساين  بر يافته است. افزايشدرصد  03/6مكعب در روز( 

 ،ه استگزارش كرددستگاه  6416 را كشور گاز سوز يااتعداد اتوبوس، 1392سال تا پايان كه  راني اتوبوس

مصر  گاز كل  1393در سال  تهران است(،راني  مربوط به شركت واحد اتوبوسدرصد آن  64تعداد حدود )

كه نسبت است اعفم شده ميليون متر مكعب در روز  15/1ميليون متر مكعب معادل  420راني  ناوگان اتوبوس

در  CNGكل مصر   ميليون متر مكعب در روز 09/19 از در نتيجه .تغيير چنداني نداشته استبه سال گكشته 

سبك عرضه شده است كه نسبت به سال  روز به ناوگان خودرواايمتر مكعب در ميليون  94/17كشور 
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ي كه با گاز در زاگ ااي بنزين و نفتمقدار سوخت 9-58در جدول  يافته است. افزايشدرصد  5حدود گكشته 

   ارايه شده است. 1392در مقايسه با سال  ،اند جايگزين شده1393سال 

  جايگزين شده با سوخت گازطبيعي فشردهگاز  هاي بنزين و نفت . ميزان سوخت9-58جدول

 ميليون ليتر در روز                                 1393و  1392در سال 
 1393 1392 نوع سوخت 

 01/16 27/15 بنزين
 15/1 15/1 گاز  نفت

 

 در بخش حمل ونقل( CNG) ( و گازطبيعي فشردهLPGهاي مايع جايگزين شده با گازمايع )وضعيت سوخت

گاز را موتور و نفتااي نفتي بنزين طور خفصه، ميزان گازماي  و گازطبيعي فشرده را كه فرآورده به 9-59جدول 

 داد.نشان مي 1385-93ااي  سال دراند  جايگزين كرده
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گاز در بخش نزين موتور و نفتگاز طبيعي و گازمايع با ب هاي زيني سوخت. ميزان جايگ9-59جدول 

  1385-93هاي  سال درنقل و حمل
   )ارقام بر حسب متر مكعب در سال(

 سال فرآورده
مصرف گاز 

 *(106خودرو )

معادل سوخت بنزين 

 مصرف گاز خودروها

مصرف گازمايع 

 *(106خودرو )

معادل سوخت بنزين 

مصرف گازمايع 

 خودروها

 مصرف

 بنزين موتور
 جمع كل مصرف 

درصد 

 جايگزيني )%(

ور
وت

ن م
زي

 بن

85 365 5/325762 38/0 274897 26866971 27467631 2/2 

86 4/828 1/739399 40/ 290646 23524562 24554607 2/4 

87 3/1495 9/1334554 29/0 211732 24496432 26042719 9/5 

88 

 

7/3235 

 

2887871 31/0 225207 23619352 26732430 6/11 

89 26/5178 8/4621598 34/0 248217 22365293 27235108 88/17
90 38/5881 59/5249128 07/0 49184 21856775 27155087 51/19 
91 4/6551 5/5846767 04/0 28241 23214245 29089253 20/20 
92 6244 5572770 02/0 79/17722 24969285 79/30559777 29/18 
93 6546 58426266 0251/0 88/18161 25404730 47/31265519 75/18 

ت
نف

 
از

گ
 

85 157 157000 - - 16882711 17039711 9/0 

86 5/211 211500 - - 17582468 17793968 2/1 

87 1/347 4/347100 - - 19070832 4/19417932 8/1 

88 05/208 208050 - - 18536209 18744259 1/1 

89 365 365000 - - 3/19568081 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 

ااي ماي  )بنزين موتور و ااي گاز و گاز ماي  جايگزين سوختداد سوختچنانچه ارقام جدول نشان مي

در مورد بنزين موتور جهش زيادي داشته كه بيشتر مربوط به سوخت  1385-93دوره زماني ( در گاز نفت

ااي  به علت كمبود گاز و خارج شدن تعداد زيادي از جايگاه 1392در سال  باشد وليجايگزين گاز طبيعي مي

CNG  از مدار سرويس در زمستان و كااش شديد توليد خودروااي گازسوز و امچنين كااش زياد مصر  گاز

درصد جايگزيني گاز طبيعي و گاز ماي  براي نخستين بار در طول دوره زماني مككور  ونقل حملماي  در بخش 

از ميدان مشترك  1393ل كه اين اتفاق به دليل توليد كافي گاز در كشور در سادرصد كااش يافته است.  9/1

ميزان بيشتري گازطبيعي در بخش حمل و  1392نسبت به سال  1393پارس جنوبي تكرار نگرديد و در سال 

درصد جايگزيني به دليل افزايش ناوگان بطور كلي  گاز نفتدر مورد نقل كشور مورد استفاده قرار گرفت. 

 ته است.افزايش يافه رلهاي اخير امواادر سي گازسوز اا اتوبوس
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 بخش صنعت

باشعد.   انعرژي كشعور معي   بعزرگ  كننعده   سومين بخش مصعر   ونقل حملبخش صنعت پس از بخش خانگي و 

ميليون بشكه مععادل   42/182از حدود  1383-93دوره زماني مصار  انرژي ايدروكربوري بخش صنعت در 

خام در سعال   ميليون بشكه معادل نفت 81/295درصد به حدود  96/4خام در سال با رشد متوسط ساليانه  نفت

 رسيده است.

  .داد وضعيت مصر  انرژي ايدروكربوري را در بخش صنعت نشان مي 9-60جدول 

 . مصرف انرژي هيدروكربوري در بخش صنعت9-60جدول 
 خام واحد: ميليون بشكه معادل نفت

 ااي تقويت فشار گاز ااي گاز و سوخت ايستگاه شامل سوخت پااليشگاه* 

 38/89رين سهم را مصر  گازطبيعي )بيشتدر بخش صنعت  از جدول فوق مشهود است كه چنان

. اين موضوع اند داشته 1393در سال   درصد( 13/5) كوره درصد( و نفت 38/5) گاز درصد( و پس از آن نفت

ااي  امانند سالبويژه در فصول سرد  1393گاز اين بخش در سال  تاميندر  اامحدوديتبرخي رغم اعمال  علي

گاز  عرضهكه است در حالي است. اين بوده  اين سالرساني و افزايش مصر  آن در نمايانگر توسعه گازگكشته 

 اند.روبرو بودهد كااشي با رش نيزو ساير حاملها  كوره و مصر  نفتبه حداقل مقدار رسيده به اين بخش  ماي 

گاز در اين بخش و قديمي بودن فرآينعداا و تجهيعزات در    با توجه به مصار  قابل مفحظه گاز و نفت

ماننعد  اي را  اعاي گسعترده   فعاليتااي گكشته سال كشور امانندسازي مصر  سوخت شركت بهينه ،اين بخش

ااي مصعر   ي، تدوين معيار مصر  انرژي، حمايت از طرحااي مصر  انرژمميزي انرژي، تدوين دستورالعمل

  است: گرديدهه يشرح زير ارا بهاا كه خفصه آنده داانجام  1393 سال در انرژي
 

 جمع موتوربنزين سفيدنفت گازمايع كوره نفت گازنفت گازطبيعي * سال

1383 95/120 76/16 50/42 80/1 14/0 27/0 42/182 

1384 38/128 89/16 61/42 64/1 29/0 30/0 12/190 

1385 54/132 68/18 33/41 69/1 36/0 21/0 81/194 

1386 03/150 77/19 22/44 61/1 56/0 29/0 49/216 

1387 89/167 62/20 25/51 89/1 43/0 33/0 41/242
1388 47/187 06/19 03/43 01/2 36/0 46/0 39/252 

1389 93/206 92/17 3/38 38/1 12/0 43/0 07/265
1390 68/237 22/14 83/22 72/0 15/0 3/0 91/275 
1391 24/239 70/14 82/24 52/0 59/0 15/0 02/280 
1392 51/251 09/16 64/19 0 11/0 16/0 51/287 
1393 41/264 91/15 19/15 12/0 05/0 25/0 81/295 

 96/4 -78/0 -86/9 -73/23 -77/9 -52/0 14/8 1382-92رشد متوسط 
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 صنعت   معيارها و استانداردهاي مصوب جديد و اصالحي در كليه بخش 

اعاي پتروشعيمي و    يعوتيليتي مركعزي، مجتمع    سازي مصر  انعرژي در   و بهينهتدوين استاندارد  -الف

  ااي نفت و گاز پااليشگاه

 واحد پااليشگاه نفت 1 واحد پااليشگاه گاز، 1تروشيمي، واحد پ  2 واحد شامل 4تعداد كل مميزي:   -

  يك يوتيليتي مركزيو  يك مجتم  پتروشيمي: 1393واحدااي مميزي شده در سال  -

 ميزان پتانسيل صرفه جويي در صورت اجراي تمام رااكاراا: -

 در سال نرمال مترمكعب 3969425: مجتم  پتروشيمي -

 لدر سا نرمال مترمكعب 209774009پااليشگاه نفت:  -

 (NGL) تدوين استاندارد و معيار مصر  انرژي در واحدااي گاز ماي  -ب

 واحد  10تعداد كل مميزي:  -

 واحد 5 :1393سال واحدااي مميزي شده در  -

استاندارد متر مكععب   ميليون 52.14 ميزان پتانسيل صرفه جويي در صورت اجراي تمام رااكاراا: -

 در سال گاز طبيعي

 زدايي تدوين استاندارد و معيار مصر  انرژي در واحدااي نمك -ج

 واحد  12تعداد كل مميزي:  -

 واحد 7 :1393مميزي شده در سال ااي واحد -

استاندارد متر مكععب   ميليون 71.73 ميزان پتانسيل صرفه جويي در صورت اجراي تمام رااكاراا: -

 در سال گاز طبيعي

 بازنگري و تدوين استاندارد و معيار مصر  انرژي در صناي  چوب و كاغك -د

 واحد  10تعداد كل مميزي:  -

 واحد 7 :1393ااي مميزي شده در سال واحد -

ميليعون اسعتاندارد    24/95حعدود   جويي در صورت اجعراي تمعام رااكاراعا:   صرفهميزان پتانسيل  -

 مترمكعب گاز طبيعي است

 بازنگري و تدوين استاندارد روغن موتور و روغن تصفيه -ه

 روغن تصفيه واحد  2 واحد روغن موتور و  2 واحد شامل 4تعداد كل مميزي:  -
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 سه واحد روغن موتور :1393واحدااي مميزي شده در سال  -

 جويي در صورت اجراي تمام رااكاراا:ميزان پتانسيل صرفه -

 لدر سا نرمال مترمكعب 15307369 واحد مميزي شده 4در  -

جويي حاصل از اجراي رااكاراا در كل واحدااي روغن موتور و روغن تصفيه كشور: پتانسيل صرفه -

 لدر سا نرمال مترمكعب 167670510

حاصل از اجراي استاندارد در كل واحدااي روغن موتور و روغن تصفيه كشور:  جوييپتانسيل صرفه -

 لدر سا نرمال مترمكعب 153916288

تا پايان  استانداردااي تدوين شده در زمينه انرژي در بخش صنعتفهرست كامل  9-61در جدول 

 ارائه شده است.  1393سال 

 مصرف سوخت  سازي بهينهها و بهترين نمونه مديريت و  پروژه 

سازي  زيست و شركت بهينه امكاري مشترك سازمان ملل متحد، سازمان تسهيفت جهاني محيط

در سال  طيمحي ااي زيست مصر  سوخت كشور براي كااش امزمان شدت مصر  انرژي و انتشار آالينده

لي ايران، بستر المل تواند ضمن توسعه تعامفت بين وارد مرحله اجرايي شد. اين امكاري مشترك مي 2013

 اا به كشور را فراام كند. مناسبي براي انتقال فناوري

ااي پيشنهادي خود را براي كااش مصر  انرژي  اايي منتشر شده تا صناي  طرح براين اساس فراخوان

به صورت  GEFسازي مصر  سوخت كشور و  سوي شركت بهينهداند و در صورتي كه طرحي از  ارايه

شود. بخشي از اعتبار اجرايي پايلوت طرح از  طرح به صورت پايلوت اجرايي  ،قرار گيردييد أمشترك مورد ت

مالي مابقي آن به عهده شركت پيشنهاددانده طرح است. به اين منظور در  تامينشود و  مي تامين GEFسوي 

كنون سازي مصر  سوخت كشور و سازمان توسعه صنعتي ملل متحد تا قالب امكاري مشترك سازمان بهينه

قرارداداايي با متخصصان خارجي و داخلي منعقد شده است و در آينده نيز به امين ترتيب قرارداداايي به 

زيست جهاني  با استفاده از تسهيفت محيط GEF/IFCO/UNIDO روژه مشتركرسد. در اين ارتباط پ امضاء مي

(GEF با عنوان )"ااي پتروشيمي، آان  ااي نفت، مجتم  گاهبر پااليش صنعت انرژي 5وري انرژي در  افزايش بهره

 :اين طرح عبارتند از اجزاء كليدي .باشدميانجام در حال  "و فوالد، سيمان و آجر

ااي بازار معامفت كربن، ايجاد قراردادااي از طريق ايجاد چهارچوب "انرژي سياستگزاري" .1

انجام شده و با انتخاب مشاور،  فازااي مطالعاتي (voluntary) Energy Agreementsداوطلبانه انرژي 

 باشد. ااي استقرار بازار معامفت كربن و قراردادااي انتشار آاليندگي در دست بررسي مي زمينه

آموزش سيستم مديريت انرژي و استقرارسامانه مديريت انرژي در صناي  كه در اين زمينه تعداد  .2
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كارخانه  7اند و در  مرحله آموزش ديده نفر در زمينه استقرار سامانه طي چندين 9نفر مشاور و  18

 سيستم ممديريت انرژي استقرار يافته است.

وري انرژي در ار يك از صناي   مستقيم از صناي  از طريق اجراي پايلوت ارتقاي بهره حمايت .3

در صناي ، آان و فوالد، سيمان، آجر و كه  مككور با قابليت تعميم در واحدااي مشابه آن

-ااي پايلوت منعقد شده و ام اكنون فاز مهندسي پروژه رداداايي جهت انجام پروژهپااليشگااي، قر ا

 اا جهت طراحي آغاز گرديده است.

ااي بهبود راندمان ااي يك صندوق در حال گردش براي حمايت مالي از پروژهايجاد چهارچوب .4

-ااي بازار شركت ظرفيتااي مالي مندرج در قانون بودجه، انرژي در صناي  )با استفاده از ظرفيت

در اين (، بخش بانكداري، بازار سرمايه و امچنين بازار بيمه كشور( كه ESCO'sااي خدمات انرژي )

راستا با انتخاب مشاوران بين المللي و داخلي، چارچوب كلي صندوق مشخص شده است و در حال 

 حال انجام است.اا و موسسات مالي مختلف جهت استقرار صندوق در  حاضر تعامل با بانك

و انتشار اقدامات صناي  در كااش مصر : براي اين منظور با ايجاد يك وب سايت و  سازيآگااي .5

 ااي خوب جهاني اقدام شده است. انتشار اخبار و اطفعات مربوطه و امچنين انتشار نمونه

 1393اي سال جويي انرژي در كارخانجات مميزي شده تا انتهبرآورد پتانسيل صرفه 9-62در جدول 

 ارائه شده است. توسط شركت بهينه سازي مصر  سوخت

قانون اصفح الگوي مصر   26نامه اجرايي ماده  ، آئين1392در اواسط سال الزم به توضيح است كه 

ااي نيرو، نفت و صنعت، معدن و تجارت ابفغ شد. در  خانه وزيران براي اجرا به وزارت تانرژي مصوب ايئ

ااي نفتي مصرفي مازاد بر استانداردااي مصر  انرژي كه در قانون  نامه بهاي برق، گاز و فرآورده اين آئين

در فاصله انقضاي يابد. جريمه ياد شده فقط  جريمه براي واحدااي صنعتي افزايش مي عنوانتعيين شده به 

شود قابل اعمال خوااد بود. ميزان  نامه توسط واحدااي مزبور رعايت نمي مهلت داده شده تا زماني كه اين آئين

جريمه برق مازاد بر الگوي مصر  به ازاي ار كيلووات دو برابر تعرفه متعار  امان واحد و ميزان جريمه 

ااي انرژي و حداكثر به  صر  به صورت درصدي از قيمت حاملااي نفتي مازاد بر الگوي م فرآورده و بهاي گاز

 ميزان متوسط ساالنه ارزش گاز طبيعي صادراتي معادل خوااد بود.
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 1393تا پايان سال  استانداردهاي تدوين شده در زمينه انرژي در بخش صنعت. فهرست كامل 9-61جدول 

 كد استاندارد واحد صنعتي  كد استاندارد واحد صنعتي

 8668 قند و شكر )بازنگري شده( 7873 سيمان )بازنگري شده(

 8665 آاك )بازنگري شده( 7965 آجر )بازنگري شده(

 8666 گچ )بازنگري شده( 8667 شيشه )بازنگري شده(

 9650 تاير و تيوب )بازنگري شده( 9649 كاشي و سراميك )بازنگري شده(

 9652 روغن نباتي )بازنگري شده( 8664 آلومينيوم

 9653 (شده آان و فوالد )بازنگري 13782 ااي بخار صنعتي ديگ

 13376 ااي تقويت فشار و خطوط انتقال گاز ايستگاه
 اا و خطوط انتقال نفت و خانه تلمبه

 ااي نفتي رآوردهف
13377 

 14156 ااي گاز پااليشگاه 13369 ااي نفت پااليشگاه

 13373 اوره 13371 آمونياك

 13370 اولفين 13372 متانول

 12885 ايترااي صنعتي گازسوز 13374 آروماتيك

 14300 ااي تجاري گلخانه 12886 سوز ايترااي صنعتي گازوئيل

 16749 سرب و روي
 

 11956 (شده لبني )بازنگري

 16748 صناي  آبميوه و كنسانتره 16747 صناي  كمسوت و كنسرو

 9651 چوب و كاغك )درحال بازنگري(
)درحال بازنگري( و روغن موتور 

 روغن تصفيه دوم
11593 

 --- (NGLواحدااي گاز ماي )
واحدااي يوتيليتي مركزي، 

ااي پتروشيمي و  مجتم 

 ااي نفت و گاز پااليشگاه

--- 

 --- اامرغداري --- زدايي واحدااي نمك
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توسط شركت بهينه  1393سال جويي انرژي در كارخانجات مميزي شده تا انتهاي . برآورد پتانسيل صرفه9-62جدول 

 سازي مصرف سوخت

 زمينه فعاليت نام صنعت
تعداد كارخانجات مميزي 

 1393شده در سال 

كل پتانسيل صرفه جويي در 

كارخانجات مميزي شده در 

 )گيگاژول( 1393سال 

 - - آان و فوالد صناي  فلزي

 - - سرب و روي صناي  فلزي

 - - گچ و آاكسيمان ، شيشه ،  صناي  غير فلزي

 صناي  شيميايي و نفت

 8100876 2 يوتيليتي مركزي

 168495 7 نمك زدايي

NGL 5 811193 

 576732 4 روغن موتور و روغن تصفيه دوم

 - - - صناي  نساجي

 صناي  غكايي

كمسوت و كنسرو ، آبميوه و 

 كنستانتره
- - 

  - لبني

 61360 40 اامرغداري

 2770573 7 چوب و كاغك صناي  چوب و كاغك

 - - - صناي  الستيك

 - - - ساير)به تفكيك صناي (

 

 بخش كشاورزي -

مصر  . است يكشاورز افزوده دارد، بخش  جاد ارزشيدر ا يارير بسيثأكه ت يكننده انرژمصر  ياااز بخش يكي

بشكه معادل ميليون  22/29از حدود  1387-93دوره زماني  دري ايدروكربوري دربخش كشاورزي اا تسوخ

 خام رسيده است. ميليون بشكه معادل نفت 12/29به  06/0حدود  ساليانهخام با رشد متوسط كااشي  نفت

نشان  1383-93ااي  سال دردر اين بخش ااي ايدروكربوري را  سوخت مصر وضعيت  9-63جدول 

  داد. مي
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 ي فسيلي در بخش كشاورزيها ت. مصرف سوخ9-63جدول 

 خام ميليون بشكه معادل نفتواحد: 

 جمع كوره نفت گاز نفت سفيد نفت بنزين موتور گاز سبك سال

1383 _ 08/0 47/0 34/22 03/0 92/22 

1384 _ 07/0 44/0 04/23 03/0 55/23 

1385 _ 07/0 23/0 64/25 00/0 93/25 

1386 _ 12/0 23/0 58/25 00/0 94/25 

1387 44/1 19/0 18/0 25/27 15/0 22/29 

1388 48/2 20/0 11/0 74/27 00/0 53/30
1389 91/2 02/0 63/0 11/27 0 68/30
1390 8/3 01/0 67/0 53/23 01/0 03/28 
1391 73/4 02/0 52/0 47/23 01/0 75/28 
1392 47/6 02/0 19/0 04/23 0 72/29 
1393 3/8 01/0 11/0 68/20 02/0 12/29 

 -06/0* -74/32 -37/5 -10/9 -90/48 94/41 1387-93رشد متوسط 
 گاز سبك مصر  كشاورزي از بخش صنعت تفكيك گرديده است. 1387-92ااي در سال

 محاسبه شده است. 1387-93رشد متوسط بخش كشاورزي با در نظر گرفتن مصر  گاز طبيعي براي دوره *

ايدروكربوري در ايعن بخعش   ااي  گردد مصر  عمده سوختمي فوق مشاادهطور كه در جدول امان

 كارخانجات بزرگ كشت و صعنعت،  باشد كه در چهار زير بخش مرغداري، گاز و پس از آن گاز طبيعي مي نفت

اي و دامعداري و پعرورش آبزيعان مصعر      اعاي گلخانعه  زراعت )غفت، سيفي، حبوبات و سبزيجات( و كشعت 

گعاز طبيععي   و پعس از آن  گاز  نفتبيشترين سهم را مصر   1387-93در دورة زماني در اين بخش گردد.  مي

نسبت به سال قبل نمايانگر توسععه   1393گاز در سال  به كااش مصر  نفت داشته است. اين موضوع با توجه

 گازرساني و عرضه مطلوب گاز به اين بخش بوده است.

اعا و   داري، برخعي از مرغعداري  اي و دامع  ااي گلخانه ااي كشت كه در بخش اا در مورد ساير فرآورده

مواجه كوره با قط  كامل مصر   و نفت كااشيسفيد با رشد  نفت ،شوند مصر  مي كشت و صنعتكارخانجات 

بعه خعوبي    1393نيز در سال اا  در اين بخش را اا با گاز گازرساني مطلوب و جايگزيني اين فرآورده كه ،اند بوده

 سازد. مينمايان 

در اا  سازي در اين بخش شامل تدوين استاندارد و معياراا و بازنگري آن بهينهااي  عمده طرح يطوركل به

ق  دااي كشاورزي در قالب بنو امچنين برقداركردن چاه صناي  كشاورزيدر مميزي انرژي ااي كشور، مرغداري

به  انجام شده 1393كشور در سال  سوخت  مصر  يساز نهيشركت به توسطكه  1393قانون بودجه سال  2تبصره 

 باشند:شرح ذيل مي
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 كشاورزي   معيارها و استانداردهاي مصوب جديد و اصالحي در كليه بخش 

 ااي كشور تدوين استاندارد مصر  سوخت در مرغداري -الف

 واحد  40تعداد كل مميزي:  -

 واحد 21 :1393واحدااي مميزي شده در سال  -

ميليون ليتر معادل نفت  1025: معادل  صورت اجراي تمام رااكارااجويي در ميزان پتانسيل صرفه -

 گاز در مرغداريهاي كل كشور خوااد بود.

 ميليون ليتر معادل نفت گاز 642پتانسيل ناشي از اجراي استاندارد:  -

 

 كشاورزيدر بخش  1393قانون بودجه سال  2تبصره  "ق"هاي بند طرح 

 1393قانون بودجه سال  2ديزلي از محل بند ق تبصره  كشاورزي اايچاه كردن طرح برقدار -الف

 تامين براي گاز نفت سوخت از كه كشاورزي اايچاه عمومي و خصوصي بخش گكاريسرمايه با اين طرح در

 پكير تجديد ااي انرژي از استفاده طريق از جايگزيني طرح اين در. نمايندمي استفاده آب اايپمپ انرژي

 .بود خوااد پكير امكان گازسوز موتورااي و سراسري برق شبكه ،(باد و خورشيد)

 گاز نفت :شده جايگزين/شده جويي صرفه انرژي اايحامل -

 از اجراي طرح )دالر(:  به ازاي ار واحدبر اساس رااكارااي پيشنهادي بازپرداخت به سرمايه گكار  -

 ااي خورشيدي يا باداستفاده از انرژيجويي شده با  سنت دالر به ازاي ار ليتر نفت گاز صرفه 46

  جويي شده با استفاده از برق شبكه سنت دالر به ازاي ار ليتر نفت گاز صرفه 19

 جويي شده با استفاده از موتورااي گازسوز سنت دالر به ازاي ار ليتر نفت گاز صرفه 32

 طرح : اجراي ساالنه مزاياي -

 نوع به توجه با) گاز نفت ليتر ميليون 1700 تا 700: شده جايگزين/شده جويي صرفه انرژي ميزان 

جويي شده ناشي از استفاده از  استفاده خوااد بود كه پيش بيني بيشترين مقدار انرژي صرفه مورد رااكار

 (ااي تجديد پكير امكانسكير خوااد بود برق شبكه و كمترين صرفه جويي با جايگزيني توسط انرژي

 كه با توجه به نوع رااكار مورد  879/1 تا17/0(: كربن معادل تن ميليون) كربن انتشار كااش ميزان

ااي تجديد  اا ناشي از اجراي طرح در روش بكارگيري انرژي استفاده بيشترين ميزان كااش آالينده

پكير اتفاق خوااد افتاد و كمترين آن نيز در استفاده از شبكه برق خوااد بود كه علت اين امر نيز 
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اا جهت توليد برق خوااد بود كه اين امر نيز انتشار كربن منجر   سوخت فصيلي در نيروگاهاستفاده از 

 گردد. مي

(: دالر ميليون( )طرح گكاران سرمايه به كل بازپرداخت) طرح در نياز مورد گكاري سرمايه كل حجم -

1650 

 10(: سال) پروژه مفيد عمر طول -

 آن : مفيد عمر طول در طرح اجراي مزاياي -

 17000 حداكثر و 7000 حداقل(: ليتر ميليون) شده جايگزين/شده جويي صرفه انرژي ميزان 

 8/18 تا 7/1(: كربن معادل تن ميليون) كربن انتشار كااش ميزان 

 نيمه ااي چاه مصرفي سوخت متوسط مبناي بر و بوده تقريبي ارقام و اعدادالزم به توضيح است كه 

 .است گرديده حساب گاز نفت سال در ليتر 16500 يعني عميق

 اجازه نيرو وزارت محترم شوراي اسفمي به مجلس تصويب ضمنا در راستاي اجرايي شدن اين طرح با

 اعتبارات محل از را كشاورزي ااي چاه اوشمند حجمي كنتور نصب و تهيه به مربوط ااي ازينه كل تا شد داده

 وزارت كه روشي با اقساطي صورت به و پرداخت "سيل كنترل و مصنوعي تغكيه بخشي، تعادل" طرح ااي رديف

 .كند واريز خزانه حساب به و دريافت اا چاه صاحبان از نمايد مي تعيين نيرو




