
بخش نهم
تلفات و بهينه سازي انرژي

1-9. تلفات انرژي
در چرخه عمليات صنعت نفت و انرژي كشور اعم از فرآيند توليد، فرآورش و تبديل، انتقال و توزيع 
اختالف بين مقدار انرژي ورودي و خروجي بدون در نظر گرفتن انرژي مربوط به سوخت مصرفي خود فرآيندها 
به عنوان شاخص تلفات انرژي در عمليات تعريف مي گردد كه به صورت درصد به انرژي ورودي تفسير و 
گزارش مي شود. در سال 1388 تلفات انرژي در بخش هاي مختلف عمليات صنعت نفت و انرژي كشور را 

مي توان به شرح زير ارايه نمود. 

1-1-9. بخش عمليات توليد نفت خام و گاز غني 
نفت خام

تلفات، در بخش عمليات توليد نفت خام در بخش باالدستي از چند منبع به شرح زير ناشي مي شود، تلفات 
نفت خام از چاه هاي توليدي، كارخانجات بهره برداري و انتقال به مبادي جهت صادرات، كه تا كنون گزارشي 
در ارتباط با تلفات و ضايعات از بخش هاي مذكور به تفكيك در دسترس نمي باشد. در مورد تلفات پايانه ها، 
ذخيره سازي و بارگيري به شناورها در سال 1388 گزارشي از شركت پايانه هاي نفتي ارايه گرديده است كه 

ميزان آن ها در سال هاي 88-1387 در جدول 1-9 نشان داده شده است.



ترازنامه هيدروکربوري کشور سال 3561388

جدول 1-9 ميزان تلفات در پايانه  هاي نفت خام در سال  هاي 1387-88
واحد: بشكه در سال

          بخش نام شركت
جمعبارگيري كشتيپايانه  ها    سال 

پايانه  هاي نفت
1387*2/5-3/1-2/5-3/1
1388**23-23
* اين رقم مربوط به تلفات در پايانه شمال مي باشد.

** اين رقم مربوط به تلفات در پايانه خارك مي باشد.

گاز همراه
عمليات توليد نفت خام در خشكي و دريا با توليد گاز غني همراه، توام مي باشد كه قسمتي از آن براي   -
تزريق به ميادين نفتي و بخش عمده آن پس از فرآورش در كارخانجات گاز و گازمايع جهت تامين مصرف گاز 

كشور به خطوط لوله گاز تزريق و براي جمع آوري مابقي نيز طرح هايي اجرا شده و يا در حال اجرا مي باشد.
در سال 1388 مقدار بالقوه گازهاي همراه براي جمع آوري در مناطق مختلف توليد نفت خام در مقايسه با 

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

جدول 2-9. مقدار بالقوه گازهاي همراه براي جمع آوري در شرکت هاي عملياتي نفت
واحد: ميليون مترمكعب در روز

* اختالف در جمع در اثر گرد كردن اعداد است.

 چنان كه در جدول فوق مشاهده مي شود، به طور كلي مقدار بالقوه گازهاي همراه براي جمع آوري طي سال هاي
88-1386 حدود 40 ميليون مترمكعب در روز است كه بيشترين مقدار آن مربوط به گازهاي همراه نفت 
شركت مناطق دريايي و پس از آن شركت ملي مناطق نفت خيز مي باشد. قابل ذكر است كه جمع آوري تمام 
گازهاي همراه به علت پراكندگي محل توليد نفت خام و مقدار كم توليد، از نظر صرفه اقتصادي تاكنون ميسر 
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نگرديده است، ليكن در سال هاي اخير براي جمع آوري گازهاي همراه در مناطق خشكي و دريا طرح هايي انجام 
شده و يا در دست اجراست كه از محصوالت بازيافتي آنها به عنوان خوراك پتروشيمي، تزريق به مخازن نفتي، 
صادرات و يا به عنوان سوخت توربين هاي گازي در محل توليد نفت خام استفاده شده و خواهد شد كه از اين 

طريق ارزش افزوده قابل مالحظه اي براي كشور حاصل گرديده و خواهد گرديد.
از جمله طرح هايي كه براي جمع آوري گاز هاي همراه انجام شده و يا در دست اجرا قرار دارد مي توان به 

شرح زير نام برد.
انجام طرح جمع آوري گاز همراه آب تيمور، منصوري، اهواز- بنگستان و كوپال )آماك( و شيرين سازي   -

آنها به ظرفيت توليد 120 ميليون فوت مكعب گازسبك در مناطق نفت خيز جنوب
طرح در دست اجراي جمع آوري گازهاي همراه ميادين اقماري خارك و منطقه بهرگان با ظرفيت 600   -

ميليون فوت مكعب در روز در شركت نفت فالت قاره
طرح در دست اجراي جمع آوري گازهاي همراه ميادين اقماري منطقه سيري با ظرفيت 140 ميليون   -

فوت مكعب در روز در شركت نفت فالت قاره
انجام طرح جمع آوري گازهاي همراه ميدان سلمان با ظرفيت 500 ميليون فوت مكعب در روز در   -

شركت نفت فالت قاره
طرح در دست اجراي كارخانه گاز و گاز مايع NGL 3100( 3100( براي جمع آوري گازهاي همراه   -
نفت و گاز منطقه غرب و گازهاي همراه ميدان هاي آذر و چنگوله جهت تزريق 5 تا 8 ميليون متر مكعب 
در روز گاز به ميدان چشمه خوش و مابقي براي استفاده به عنوان خوراك پتروشيمي ايالم در شركت نفت 

مناطق مركزي
انجام طرح جمع آوري گازهاي همراه مشعل هاي سوزان سكوهاي نفتي سروش و نوروز در سال 1388 به   -
ميزان 30 ميليون فوت مكعب در روز و انتقال آن به جزيره خارك جهت سوخت توربين هاي گازي سكوي 

ابوذر و مابقي براي استفاده به عنوان توربين هاي گازي كارخانه هاي خشكي در شركت نفت فالت قاره
جدول 3-9 روند تاريخي مقدار بالقوه گازهاي همراه براي جمع آوري در مناطق عملياتي نفت خيز كشور 

را نشان مي دهد.
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جدول 3-9. مقدار بالقوه گازهاي همراه براي جمع  آوري در شرکت هاي عملياتي نفت طي سال هاي 1378-88
واحد: ميليون مترمكعب در روز تقويمي 

مايعات و ميعانات گازي
مقدار قابل توجهي مايعات گازي حاصل از گاز هاي همراه از كارخانه هاي گاز و گازمايع و ميعانات گازي 
حاصل از گازهاي غني گنبدي، سازندي و گاز ميادين مستقل از كارخانجات گاز و گازمايع در شركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب و پااليشگاه هاي گاز و تاسيسات نم زدايي ها در نقاط مختلف عملياتي صنعت نفت كشور با عنوان 

ميزان بالقوه مايعات گازي براي طرح هاي جمع آوري وجود دارد كه به شرح زيرگزارش مي گردد.

جدول 4-9. ميزان بالقوه مايعات و ميعانات گازي براي طرح هاي جمع آوري طي سال هاي 1386-88
واحد: هزار بشكه در سال

چنان كه از جدول فوق مشهود است مقدار قابل توجهي از مايعات و ميعانات گازي در چرخه عمليات 
براي طرح هاي جمع آوري وجود دارد كه مقدار آن در سال 1388 نسبت به سال قبل حدود 12 درصد كاهش 

يافته است.

2-1-9. بخش فرآورش و تبديل
تلفات در اين بخش مربوط به فرآورش نفت خام و گاز در پااليشگاه هاي نفت و گاز و فرآيند تبديل در 
نيروگاه ها مي باشد كه در مجموعه اي از فرآيندهاي مختلف در سيستم هاي عملياتي ايجاد مي شود. بنابراين مقدار 
تلفات در اين بخش كاماًل بستگي به بهره وري فرآيند هاي عملياتي مختلف در پااليشگاه ها و نيروگاه ها دارد كه 



359تلفات و بسيهه سازي انرلي

مستقيمًا به نظارت مستمر و اجراي تعميرات به موقع واحدهاي فرآيندي و نيروگاهي ارتباط خواهد داشت. 
پااليشگاه هاي نفت: تلفات و ضايعات در پااليشگا ه هاي نفت حاصل از فرآيندهاي مختلف پااليشگاهي   -
كه از اختالف وزني خوراك نفت خام ورودي و فرآورده هاي توليدي به دست مي آيد و به صورت درصد وزني 

بر خوراك نفت خام گزارش مي گردد، با دو عنوان ضايعات مجاز و غيرمجاز در پااليشگاه ها تعريف مي شود. 
تلفات و ضايعات كل پااليشگاه ها شامل ضايعات مجاز و غيرمجاز در سال 1388 در مقايسه با سال هاي 

قبل)1387-1386( به تفكيك پااليشگاه هاي كشور در جدول 5-9 نشان داده شده است: 

جدول 5-9. تلفات و ضايعات پااليشگاه هاي نفت
واحد: درصد وزني

چنان كه در جدول فوق مشاهده مي شود ضايعات مجاز در اغلب پااليشگاه ها، به علت اتصال سيستم هاي 
فرآيندي پااليشگاه ها براي تنظيم شرايط عمليات نرمال در واحدها به مشعل سوزان )Flare(، باالتر از ضايعات 
غيرمجاز بوده كه در چرخه عمليات غيرقابل اجتناب مي باشد. در سال 1388 كل ضايعات و تلفات پااليشگاه ها 
نسبت به سال قبل با توجه به تغييرات آماري و دقت هاي اندازه گيري چندان تغيير قابل مالحظه اي نداشته 
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است. در بين پااليشگاه ها، مجتمع پااليشي تبريز با 1/77 درصد بيشترين ضايعات و پس از آن تهران و الوان با 
درصد كل ضايعات باالتر از 1 درصد قرار دارند. به طوركلي درصد كل ضايعات در سال 1388 نسبت به سال 

قبل حدود 8/21 درصد كاهش يافته است.
جدول 6-9 روند تاريخي تلفات و ضايعات پااليشگاه هاي نفت را طي سال هاي 88-1380 نشان مي دهد.

جدول 6-9. تلفات و ضايعات پااليشگاه هاي نفت طي سال هاي 1380-88

آمار در جدول فوق نشان از آن دارد كه درصد كل ضايعات پااليشگاه در طي دوره 88-1380 باستثناي 
 سال هاي 1386 و 1388 باالتر از 1 درصد بوده ولي بطوركلي از سال 1383 نسبت به سال هاي قبل )1380-82(

كاهش قابل مالحظه اي داشته است، به طوري كه رشد متوسط اين شاخص را در طي دوره
 88-1380 به سوي رشد كاهشي )7/08 درصد( سوق داده است.

- پااليشگاه هاي گاز و سيستم هاي فرآورشي گاز 
تلفات و ضايعات در پااليشگاه هاي گاز و سيستم هاي فرآورش گاز همراه )كارخانجات گاز و گاز مايع( به 
صورت گاز قابل جمع آوري گزارش مي گردد كه در سال 1388 در مقايسه با سالهاي 1386 و 1387 به تفكيك 

پااليشگاه ها در جدول 7-9 نشان داده شده است.
جدول 8-9 نيز روند تاريخي تلفات كل سيستم هاي فرآورشي گاز را طي سال هاي 88-1378 نشان مي دهد. 

جدول 7-9. تلفات فرآورش گاز به تفكيك سيستم هاي فرآورشي گاز در سال هاي 1386-88
ارقام : ميليون مترمكعب در رو
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به  مربوط  پارس جنوبي  پااليشگاه هاي  به ترتيب  است در سال 1388  از جدول 7-9 مشهود  چنان كه 
فازهاي 6 ، 7 ، 8 و 9 ،10 با بيشترين و پااليشگاه  قشم و سرخون با كمترين مقدار تلفات گاز رو برو بوده اند و 

رشد تلفات گاز در سال 1388 نسبت به سال قبل حدود 32/29 درصد افزايش يافته است.

جدول 8-9. روند تاريخي تلفات کل سيستم هاي فرآورش گاز طي سال  هاي 1378-88

سال هاي طي  گاز  فرآورش  سيستم هاي  كل  تلفات  رشد  متوسط  مي دهد  نشان  فوق  جدول   چنان كه 
88-1378 با روند رشد افزايشي  22/55 درصد رو برو بوده كه داليل آن  را مي توان به افزايش چشمگير توليد 

گاز و قرار گرفتن سيستم هاي جديد فرآورش گاز در رده توليد طي دوره مذكور نسبت داد.

- تلفات تبديل نيروگاهي
مصرف انواع سوخت هاي فسيلي، نفت گاز، نفت كوره و گازطبيعي در نيروگاه هاي كشور جهت توليد برق، 
با اتالف منابع انرژي همراه است. در اين مورد اختالف ورودي و خروجي به نيروگاه ها تلفات تبديل را نشان 
مي دهد. نيروگاه ها با راندمان هاي مختلف داراي تلفات متفاوتي هستند كه مجموع تلفات آنها به طور كلي طي 

سال هاي 88-1378 در جدول 9-9 نشان داده شده است.
جدول 9-9 روند تاريخي وضعيت عملكرد نيروگاه ها را در رابطه با تلفات تبديل در دوره 1378-88 

نشان مي دهد.
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جدول 9-9. تلفات تبديل عملكرد نيروگاه ها در دوره زماني 1378-88

ماخذ: سايت توانير

     چنان كه در جدول 9-9 مشاهده مي گردد درصد تلفات تبديل در نيروگاه ها در دوره زماني 1378-88 
اغلب بيش از 63/2 درصد مي باشد كه با افزايش مصرف سوخت و همچنين تركيب نوع سوخت بر اساس 
گزارش سوخت مصرفي نيروگاه ها توسط وزارت نيرو، مقدار تلفات با رشد متوسط 6/8 درصد از 124 در سال 
1378 به حدود بيش از 237/8 ميليون  بشكه معادل  نفت خام در سال 1388 رسيده كه ضمن اينكه رقم قابل 

توجهي را نشان مي دهد، نسبت به سال قبل نيز 1/8 درصد افزايش يافته است. 
 خاطر نشان مي سازد كه از بين بردن كامل تلفات تبديل در نيروگاه ها از نظر علمي و عملي امكان پذير نمي باشد

ليكن كاهش آن تا حد مجاز، متناسب با راندمان منطقي كه در اغلب نقاط جهان معمول است، عملي است. بر اين 
اساس اگر راندمان مورد انتظار و منطقي تركيب نيروگاه هاي ايران برطبق برنامه پنجم توسعه اقتصادي/ اجتماعي 
كشور در حدود 45 درصد در نظر گرفته شود در اين صورت با در نظر گرفتن ميزان سوخت مصرفي نيروگاه ها 
در سال 1388 و منظور نمودن راندمان فوق الذكر ميزان تلفات تبديل از 237/8 به 199/9 ميليون بشكه معادل 

نفت خام كاهش خواهد يافت كه اين رقم را مي توان به عنوان تلفات مجاز نيروگاه ها ذكر كرد.
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3-1-9. تلفات انتقال و توزيع
- تلفات انتقال نفت خام در بخش باالدستي  

از هدرروي در سيستم هاي انتقال نفت خام از چاه ها به كارخانجات بهره برداري و از كارخانجات به پايانه هاي  - 
صادراتي گزارشي ارايه نشده است.

 
- انتقال  نفت خام و فرآورده ها در بخش پايين دستي

انتقال نفت خام به پااليشگاه ها و حمل فرآورده هاي نفتي از پااليشگاه ها و پايانه هاي وارداتي تا انبارهاي 
شركت ملي پخش به  وسيله خطوط لوله انجام مي شودكه به علت فرسودگي و يا پارگي خطوط در برخي از نقاط 

رسيد و ارسال در تلمبه خانه ها تلفاتي را به همراه دارد. 
به طور كلي ميزان هدر رفتگي نفت خام و فرآورده هاي نفتي در سال هاي 88-1387 به شرح جدول9-10 

مي باشد.

جدول 10-9. تلفات انتقال نفت خام و فرآورده هاي نفتي در سال هاي 1387-88
ارقام: مترمكعب در سال

درصد تغييرات ميليون بشكه معادل نفت  خاممقدارمواد نفتي
نسبت به سال قبل

1387138813871388

99/9-0/000*8/10/049 )0/051(7866 )49/471(نفت خام

5560/70/0230/03344/0 )34/977(3872/2 )24/352(فرآورده هاي نفتي

فرآورده هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد و نفت گاز مي باشد.
ارقام درون پرانتز )هزار بشكه(

*مقدار تلفات نفت خام در سال 1388 بسيار ناچيز بوده كه قابل گزارش نمي باشد.

ميزان هدررفتگي نفت خام عمدتًا به حوادث خارج از كنترل شركت خطوط لوله و مخابرات و مرتبط 
به عوامل خارجي بوده كه در سال 1388 نسبت به سال قبل با اتفاقات بسيار كمي روبرو بوده ليكن در مورد 
فرآورده هاي نفتي، دليل هدر رفتگي عمدتاً مربوط به قطع برق، برخورد بيل مكانيكي ماشين هاي راه سازي و 
مخلوط مواد در موقع خارج كردن لوله پاك كن ها از خط لوله مي باشد كه در سال 1388 نسبت به سال گذشته 

موارد بيشتري گزارش شده است.
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- تلفات انتقال فرآورده ها با ساير وسايل حمل
در انتقال با ساير وسايل حمل، هدر روي فرآورد ه ها بيشتر ناشي از بارگيري و تخليه در انبارها و يا واژگوني 
نفتكش ها در مسير مي باشد. تلفاتي كه براي فرآورده هاي عمده از جمع  جبري مقادير كسري/كمبود با سرك 
راه و همچنين هدرروي فرآورده هاي ناشي از تصادفات و يا واژگوني نفتكش ها در سال هاي 88-1387 گزارش 

شده، به شرح جدول 11-9 مي باشد.

جدول 11-9. تلفات انتقال فرآورده هاي نفتي به تفكيك فرآورده  با ساير وسايل حمل در سال  هاي 1387-88

جمعنفت كورهنفت گازنفت سفيدبنزين فرآورده

1387

136037797168671782956096تلفات )متر مكعب در سال(

0/0750/0460/1040/1260/351تلفات )ميليون بشكه معادل نفت خام درسال(

1388

113356540250081656659449تلفات )متر مكعب در سال(

0/0620/0380/1540/1170/372تلفات )ميليون بشكه معادل نفت خام درسال(

7/086/13-16/1248/27-16/67-درصد تغييرات نسبت به سال قبل

جدول فوق نشان از آن دارد كه تلفات انتقال فرآورده هاي نفتي در سال 1388 در حدود 6 درصد نسبت 
به سال قبل افزايش داشته كه بيشتر مربوط به انتقال فرآورده نفت گاز بوده است.

- تلفات توزيع در انبارهاي نفت
هدرروي در انبارهاي نفت معموالً منبعث از نشت بخارات نفتي از مخازن و يا نشت بخارات در عمليات 
بارگيري، تخليه و عمليات رسيد و ارسال مي باشد. تلفات فرآورده هاي نفتي ناشي از عمليات فوق الذكر از جمع 
جبري سرك و كسري فرآورده ها در انبارهاي نفت براي فرآورده  هاي عمده در سال  در مقايسه با سال قبل 

1388 به شرح جدول زير مي باشد.
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جدول 12-9. تلفات انبارهاي نفت به  تفكيك فرآورده ها در سال 1387-88

جمعنفت كورهنفت گازنفت سفيدبنزين فرآورده

1387

30483195518013340045170212تلفات )متر مكعب در سال(

0/1680/1150/4950/2831/060تلفات )ميليون بشكه معادل نفت خام درسال(

1388

42097155899232662543212555تلفات )متر مكعب در سال(

0/2310/0920/5700/4421/335تلفات )ميليون بشكه معادل نفت خام درسال(

20/2615/2256/1825/91-38/10درصد تغييرات نسبت به سال قبل

جدول فوق نشان از آن دارد كه تلفات در انبارهاي نفت در سال 1388 در حدود 26 درصد بوده كه نسبت 
 به سال قبل افزايش داشته است و بيشتر اين افزايش به ترتيب مربوط به فرآورده هاي نفت كوره و بنزين موتور

مي باشد.

- تلفات توزيع در مجاري عرضه 
مجاري عرضه فرآورده هاي نفتي به مصرف كنندگان شامل فروشندگي ها، تعاوني ها و جايگاه هاي عرضه 
سوخت مي باشند. با عنايت به اينكه مديريت اغلب مجاري عرضه در اختيار بخش خصوصي مي باشد لذا ميزان 
هدرروي فرآورده هاي نفتي در نقاط عرضه و در مسير انتقال از انبارهاي نفت به مصرف كننده نهايي در اختيار 
شركت ملي پخش نمي باشد. براين اساس با تقريب، براي ميزان هدرروي از طريق نشت بخارات مواد نفتي به 
عنوان تلفات نگه داشت تا زمان عرضه، مقاديري از هر يك از فرآورده ها برحسب نوع و كيفيت آنها از سوي 
شركت ملي پخش براي مالكين مجاري عرضه در نظر گرفته مي شود. بدين ترتيب بر اساس مقاديري كه براي 
هر يك از فرآورده ها به عنوان هدرروي براي مالكين مجاري عرضه در نظر گرفته مي شود، باتوجه به مصرف 

هر يك از فرآورده ها تلفات توزيع در مجاري عرضه محاسبه مي گردد.
نشان  سال هاي 1387-88  در  را  عرضه  مجاري  در  نفتي  فرآورده هاي  هدرروي  ميزان  جدول 9-13 

مي دهد.
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جدول 13-9. تلفات مجاري عرضه فرآورده هاي نفتي به تفكيك فرآورده در سال 1387-88

سوختنفت گازنفت سفيدبنزين فرآورده
سبك جت

سوخت 
سنگين جت

جمع

1387

110233/946932/2911741/81189/801182/95130280/80تلفات )متر مكعب در سال(

تلفات )ميليون بشكه معادل 
نفت خام در سال(

0/610/0410/07250/00110/0070/73

1388

106287/086519/9211904/65169/241383/68126264/58تلفات )متر مكعب در سال(

تلفات )ميليون بشكه معادل 
نفت خام در سال(

0/580/0380/07350/00100/0080/71

3/03-10/8316/97-5/951/39-3/58-درصد تغييرات نسبت به سال قبل

به طوري كه از جدول مشهود است مقدار تلفات در سيستم توزيع در سال 1388 اندكي كاهش يافته كه 
احتماالً مي توان آن را به پياده سازي و استفاده از طرح كهاب در تاسيسات شركت ملي پخش )براي آگاهي از 

طرح كهاب به بخش بهينه سازي مراجعه شود( نسبت داد.

تلفات انتقال گاز
به طور معمول در عمليات روزانه انتقال گاز برحسب شرايط عملياتي مقداري از گاز در ايستگاه هاي تقويت 
فشار و يا به علت پاره گي خطوط لوله و عمليات تعميرات در خطوط انتقال، تخليه مي گردد كه به عنوان تلفات 

شبكه انتقال گزارش مي شود.
جدول 14-9 روند تاريخي تخليه گاز را در دوره زماني 88-1380 نشان مي دهد.

جدول 14-9. روند تاريخي ميانگين ساالنه تخليه گاز در دوره زماني 1380-88

            سال
138013811382138313841385138613871388واحد

درصد 
تغييرات 
88 به 87

رشد 
متوسط 
ساليانه

ميليون مترمكعب 
--0/0400/01000/060/10/40/2در روز 

ميليون بشكه 
معادل نفت  خام

 در سال
0/090/000/020/000/000/140/230/900/44-51/0321/97
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آمار جدول فوق نشان مي دهد كه هدرروي گاز از طريق تخليه در ايستگاه هاي تقويت فشار و اشكاالتي كه 
در مسير خط لوله به وجود مي آيد در دوره زماني 88-1380 از رشد 22 درصد برخوردار بوده ليكن در سال 

1388 نسبت به سال قبل كاهش قابل مالحظه اي )51- درصد( داشته است.

مصارف نامشخص گاز
هر ساله به خصوص در سال هاي اخير اختالف آماري قابل مالحظه اي بين گاز تحويلي شركت ملي نفت 
به شركت ملي گاز و همچنين گزارشات مالي و ديسپاچينگ شركت ملي گاز وجود داشته است. بررسي ها اين 
اختالفات را ناشي از مواردي از قبيل: خطا در اندازه گيري مقادير گاز، گازهاي هدر رفته و محاسبه نشده در كل 

چرخه عمليات از منابع توليد تا تحويل به مصرف كننده نشان مي دهد.
بر اين اساس در تراز گازطبيعي اختالف آماري بين ارقام تحويل گاز به شركت ملي گاز و فروش گاز به 
مصرف كنندگان )ارقام سيستم مالي شركت ملي گاز( به عنوان مصارف نامشخص گزارش مي گردد كه به نوعي 

تلفات گاز در چرخه عملياتي را نمايان مي سازد.
جدول 15-9 مقادير مصارف نامشخص گاز را در چرخه عمليات شركت ملي نفت و شركت ملي گاز در 

سال هاي 88-1386 نشان مي دهد.

جدول 15-9. مصرف نامشخص گاز در سال  هاي 1386-88
ارقام: ميليون مترمكعب در روز

138613871388

24/1922/1522/35مصارف نامشخص گاز در چرخه عمليات 

54/3949/9450/25ميليون بشكه معادل نفت خام

8/180/63--درصد تغييرات نسبت به سال قبل

3/87-رشد متوسط ساليانه

چنان كه در جدول فوق مشاهده مي شود طي دوره زماني 88-1386 مقدار مصارف نامشخص گاز در 
محدوده 50 تا 54 ميليون مترمكعب در روز بوده و در سال 1388 اين مقدار نسبت به سال گذشته 0/63 

درصد افزايش يافته است.
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- تلفات انتقال و فوق توزيع انرژي برق
برق توليدي در نيروگاه هاي حرارتي داخلي، همراه با مقدار توليد برق در نيروگاه هاي تجديدپذير متصل به 
شبكه و همچنين برق وارداتي پس از كسر مصارف داخلي نيروگاه ها به شبكه انتقال تحويل مي گردد. شبكه انتقال 
برق كشور در سطح گسترده اي تقريباً تمام استان هاي كشور را پوشش داده است. مقداري از انرژي برق توليد 
شده در شبكه گسترده خطوط انتقال به صورت حرارت تلف مي شود كه مقدار آن به جريان و مقاومت خط انتقال 
بستگي دارد. ضمنًا برطبق گزارش مقامات وزارت نيرو بخش قابل توجهي از ميزان تلفات برق شبكه كشور به 
انشعابات غيرمجاز برداشت برق، از شبكه مربوط است. با وجود اينكه طي دو سال گذشته بخش قابل توجهي از 
انشعابات غيرمجاز جمع آوري شده ليكن همچنان انشعابات غيرمجاز سهم زيادي از تلفات شبكه برق كشور را به 
خود اختصاص داده است. براساس مصاحبه مقامات وزارت نيرو كه در نشريات منعكس گرديده سهم انشعابات 

غيرمجاز از تلفات برق شبكه در كشور به طور ميانگين 1/6 درصد برآورد شده است.
جدول 16-9 برآورد تلفات خطوط انتقال برق را در دوره زماني 88-1378 نشان مي دهد.

جدول 16-9. برآورد تلفات خطوط انتقال برق در دوره زماني 1377-87

13781379138013811382138313841385138613871388واحد

سهم تلفات شبكه انتقال
از كل توليد ويژه انرژي 

الكتريكي
4/074/314/664/815/085/015/075/015/204/924/55درصد

تلفات شبكه انتقال
ميليون بشكه 

معادل
نفت خام در سال

2/452/793/323/724/344/675/095/446/005/965/70

تغييرات نسبت به سال 
4/43-0/58-11/0114/0718/9212/0116/827/458/986/9410/23درصدقبل

8.82درصدرشد متوسط ساليانه
ماخذ: وزارت نيرو و سايت توانير 

چنان كه در جدول فوق مشاهده مي گردد، سهم تلفات انتقال برق در دوره 88-1378 بين 4 تا 5 درصد از 
كل انرژي الكتريكي تحويلي )انرژي توليد داخل، واردات و خريداري شده( به شبكه انتقال را تشكيل مي دهد كه 
 مقدار آن از 2/45 در سال 1378 با رشد متوسط ساليانه 8/82 درصد به 5/70 ميليون  بشكه معادل  نفت خام

در سال 1388 رسيده و نسبت به سال قبل با اقداماتي كه توسط وزارت نيرو انجام شده 4/4 درصد كاهش 
يافته است.
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- تلفات توزيع انرژي برق
به منظور تامين برق مصرف كنندگان در گستره كشور، انرژي الكتريكي خطوط انتقال در محل مصرف با 
استفاده از ترانسفورماتورهاي كاهنده ولتاژ، به شبكه توزيع منتقل و سپس  با ترانسفورماتورهاي توزيع بين مصرف 

كنندگان توزيع مي گردد. عمده تلفات برق، در شبكه توزيع كه با گستردگي و دارا بودن ترانسفورماتورهاي متعدد 
و سيستم خطوط هوايي در شهرها، مجهز است، اتفاق مي افتد  كه سهم از كل توليد ويژه و ميزان آن در دوره 

زماني 88-1378 در جدول 17-9 برآورد شده است.

جدول 17-9.  برآورد سسم و ميزان تلفات انرلي الكتريكي در شبكه توزيع در دوره زماني 1378-88

13781379138013811382138313841385138613871388واحد

سهم تلفات شبكه 
توزيع از كل 

توليد ويژه انرژي 
الكتريكي

12/3813/1014/1914/6415/4615/2515/4315/2415/8314/9813/85درصد

ميليون بشكه تلفات شبكه توزيع
معادل

نفت  خام در سال
7/458/5010/1011/3213/2214/2015/4816/5518/2518/1417/34

تغييرات نسبت به 
4/43-0/58-11/0114/0718/9212/0116/827/458/986/9410/23درصدسال قبل

8/82درصدرشد متوسط ساليانه
ماخذ: وزارت نيرو و سايت توانير 

چنان كه در جدول فوق مشاهده مي شود در سال 1388 سهم تلفات در شبكه توزيع نسبت به كل توليد 
ويژه نيروگاه ها 13/85 درصد مي باشد كه نسبت به سال 1387 حدود 4/43 درصد كاهش يافته است. 

بدين ترتيب به عنوان جمع بندي در جدول 18-9 درصد تلفات تبديل و تلفات شبكه انتقال و توزيع انرژي 
الكتريكي به كل انرژي اوليه ورودي) شامل انرژي هاي تجديدپذير و سوخت مصرفي نيروگاه هاي حرارتي( در 

دوره زماني 88-1378 نشان داده شده است.
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جدول 18-9. درصد تلفات تبديل، شبكه انتقال و توزيع انرلي الكتريكي به کل انرلي اوليه ورودي 
در دوره زماني 1378-88

 13781379138013811382138313841385138613871388

درصد تلفات تبديل به كل 
66/2466/8664/9063/9062/3063/2963/3663/1262/6864/9464/63انرژي اوليه ورودي

درصد تلفات انتقال به كل انرژي 
1/311/361/571/681/901/861/891/891/871/661/55اوليه ورودي

درصد تلفات توزيع به كل انرژي 
3/994/144/785/115/785/675/745/755/685/044/71اوليه ورودي

جمع كل درصد تلفات
 انرژي برق به كل
 انرژي اوليه ورودي

71/5472/3671/2570/6969/9870/8370/9870/7670/2271/6470/89

ماخذ: وزارت نيرو و سايت توانير 

چنان چه از جدول فوق مشهود است با درنظر گرفتن تلفات تبديل و تلفات شبكه انتقال و توزيع انرژي 
الكتريكي نتيجه مي شود كه از كل منابع انرژي اوليه تحويلي به نيروگاه ها در سال 1388، حدود 29/11 درصد 
انرژي الكتريكي به مصرف كنندگان تحويل گرديده كه نسبت به سال قبل 2/64 درصد افزايش يافته است. 
قابل ذكر است كه روند تاريخي اين رقم در دوره زماني 88-1378 در محدوده 27 تا حداكثر 30 درصد بوده 

است.

4-1-9. مصرف
تلفات در بخش مصرف به عواملي خارج از حيطه عمليات توليد، انتقال و توزيع حامل هاي انرژي نظير 
نحوه رفتار مصرف كنندگان انرژي و انرژي بري تجهيزات و تاسيسات ارتباط دارد. بنابراين اعمال سياست هايي 
كه مصرف كنندگان را در جهت كاهش تلفات و صرفه جويي در چرخه مصرف حامل هاي انرژي حساس نمايد 
بايد مورد توجه قرار گيرد. براين اساس تدوين و اعمال سياست ها و اقدامات غيرقيمتي و قيمتي به طور همزمان 
مورد توجه خاص مسئوالن كشور قرار گرفت و حتي در مورد برخي از اين سياست ها اقدامات موثري انجام شده 

و يا در حال انجام است كه اهم آن ها در سال هاي اخير به شرح زير مي باشد:
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- سياست هاي غير قيمتي 
در سال هاي اخير در چارچوب اصالح قوانين، مقررات و آيين نامه ها اقدامات موثري دراجراي سياست هاي 
غيرقيمتي براي صرفه جويي انرژي توسط سازمان هاي مختلف كشور به عمل آمده است كه اهم آنها در سال 

1388 به شرح زير ارايه مي شود:
1- ادامه اعمال سهميه بندي بنزين موتور از طريق كارت هوشمند، كنترل و كاهش رشد مصرف اين فرآورده 
را درپي داشت به طوري كه روند رشد مصرف متداول 7 الي 8 درصد سال هاي قبل از سهميه بندي در 

سال 1388 نسبت به سال قبل به 3/58 درصد كاهش يافته است.
2- اعمال كنترل مصرف نفت گاز و سوخت ناوگان سنگين حمل  و  نقل كشور از طريق كارت هوشمند از سال 
گذشته باعث كاهش روند رشد مصرف اين فرآورده شد، به طوري كه روند رشد مصرف متداول 5 الي 8 
درصد سال هاي قبل از كنترل، در سال 1388 نسبت به سال قبل به 2 درصد كاهش يافته است. ضمناً در 
سال 1388 مطالعات براي اجراي يك طرح جديد جهت جلوگيري از انحراف نفت گاز و مديريت مصرف 
بهينه اين فرآورده با استفاده از اطالعات اندازه گيري مربوط به حركت خودروهاي سنگين، مسافت و 
سرعت آنها در هر 200 كيلومتر انجام شده و قرار است متناسب با ميزان پيمايش، سوخت گازوييل 

تحويل خودروها گردد. 
3- در سال 1388 بررسي براي اجراي كارت هوشمند انرژي در كشور آغاز شده به طوري كه عرضه سوخت 

گاز مايع، بنزين و CNG براي خودروها در جايگاه هاي سوخت گيري به ميزان مناسب ميسر خواهد شد. 
4- با استفاده از سوخت  جايگزين گازطبيعي در خودروهاي سبك و سنگين، در سال 1388، 9/4 ميليون 
مترمكعب CNG در روز مصرف شده كه معادل 9/4 ميليون ليتر در روز در كاهش مصرف سوخت و 
در نتيجه كاهش واردات بنزين موتور و نفت گاز موثر بوده است. در اين راستا تا پايان سال 1388، 1432 
هزار دستگاه خودروي سبك و 4802 دستگاه خودروي سنگين )اتوبوس و ميني بوس شهري( در سيستم 

حمل ونقل عمومي از گاز به عنوان سوخت استفاده كرده اند. 
5- با توجه به اينكه مصرف كنندگان زمان زيادي را براي دريافت سوخت در صف منتظر مي شدند شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي در سال 1388 تعداد زيادي نازل سوخت گيري )تا پايان آذرماه 100 نازل( 
به نازل هاي موجود در تهران اضافه كرده كه در مقايسه با مدت مشابه توانايي جايگاه ها را براي عرضه 

سوخت بيش از 8 درصد افزايش داده است.
6- با ادامه توزيع المپ هاي كم مصرف يارانه اي برطبق اظهارات مسئولين وزارت نيرو در دو سال گذشته 



ترازنامه هيدروکربوري کشور سال 3721388

جمعاً حدود 2000 مگاوات در مصرف برق صرفه جويي شده است.
7- اجرا، تدوين و تصويب معيارها و استانداردهاي مصرف سوخت توسط شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
و سازمان هاي مربوطه در سال 1388، كه از آن مي توان  به تدوين معيار مصرف انرژي در فرآيندهاي 
توليد محصوالت پليمري و غيرپليمري پتروشيمي و در بخش هاي ساختمان و صنايع و ادامه اجراي تدوين 
معيار مصرف در پااليشگاه هاي نفت، پااليشگاه هاي گاز، خطوط لوله نفت و فرآورده ها و خطوط لوله گاز 
اشاره نمود. الزم به توضيح است كه هرچند هنوز معيارهاي مصرف سوخت در پااليشگاه ها تدوين نشده 
ليكن در سال 1388 نسبت به سال گذشته صرفه جويي در پااليشگاه ها حدود 4/4 درصد گزارش گرديده 
است. از طرف سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران اعالم شده كه تعداد 33 فقره استاندارد مصرف 
انرژي براي صنايع انرژي بر تدوين شده كه از اين تعداد 17 استاندارد در حال اجرا مي باشد. عالوه بر 
آن مسئولين وزارت صنايع اعالم كرده اند كه همزمان با اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها اجراي اين 

استانداردها در مورد 22 صنعت انرژي بر اعمال خواهد شد. 
8-توسعه حمل و نقل عمومي از طريق ايجاد خطوط ويژه اتوبوس راني و باال بردن سرعت جابجايي حمل 
مسافر )BRT( و توسعه شبكه مترو در سال 1388 كه در اين مورد مي توان به بهره برداري از سامانه 
جديد اتوبوس هاي برقي از ميدان شوش تا راه آهن، خط ويژه اتوبوس راني خيابان وليعصر، راه اندازي 5 
ايستگاه جديد مترو )ميرداماد، قلهك، قيطريه- ايستگاه هاي شرقي خط 4 مترو از ميدان شهدا تا كالهدوز( 
و رسيدن طول خطوط مترو به 114 كيلومتر با حداكثر ظرفيت جابجايي روزانه 1/5 ميليون مسافر با 
قطارهاي موجود در تهران اشاره نمود كه در مديريت ترافيك، صرفه جويي در مصرف سوخت و كاهش 

آلودگي زيست محيطي بسيار موثر بوده است. 
جدول 19-9 وضعيت عملكرد مترو را در سال هاي 88-1387 نشان مي دهد. 

جدول 19-9 وضعيت عملكرد مترو طي سال  هاي 1387-88

شرح
جمع كل در سال
 1387 )متوسط(

جمع كل در سال
 1388 )متوسط(

درصد تغييرات نسبت به 
سال قبل

)km( 96/2103/98/0طول مسير بهره برداري شده

57628/77تعداد ايستگاه هاي بهره برداري شده

449459/22/27تعداد سفرهاي انجام شده )ميليون سفر(

1313/86/15طول هر سفر )كيلومتر(

579563369/34كيلومتر مسافر جابجا شده )ميليون كيلومتر مسافر(
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چنان كه مشهود است با سامانه خطوط متروي موجود در سال 1388، با افزايش تعداد سفرهاي انجام شده با 
رشد 2/3 درصد، 6336 ميليون كيلومتر مسافر جابجا شده كه نسبت به سال قبل 9/34 درصد افزايش 

نشان مي دهد.
9-توسعه و تجهيز مراكز معاينه فني در كالن شهرها و اجراي اجباري آن براي كليه خودروها )سبك و 
سنگين( در راستاي كاهش مصرف سوخت حفظ محيط زيست و ايمني تردد در سال 1388 همچنان 
ادامه داشت به طوري كه براساس برآورد مسئولين ستاد معاينه فني خودرو در شهر تهران در سال 1388 
با مراجعه بيش از يك ميليون و يك صدهزار خودرو به مراكز معاينه فني خودروي تهران و افزايش رشد 

4 درصدي نسبت به سال قبل 172 ميليون ليتر در مصرف بنزين موتور صرفه جويي شده است. 
10-در سال 1388 مطالعاتي در جهت اصالح ضوابط حمل و نقل جاده اي توسط مجتمع ايران فريمكو انجام 
شد و اعالم گرديد كه ظرفيت مجاز فعلي حمل بار توسط انواع كاميون و تريلي با توجه به توان واقعي 
براساس تكنولوژي بسيار پيشرفته، تجهيزات ايمني، ترمز ABS كاميون هاي جديدي كه وارد ناوگان حمل 
و نقل شده اند تناسبي ندارد. بدين ترتيب در صورت اصالح ضوابط حمل ونقل بار كه متعلق به حدود 50 
سال پيش است برآورد شده كه بيش از 36 درصد به ظرفيت ناوگان حمل ونقل بار جاده اي افزوده خواهد 
شد و  در نتيجه اين افزايش، كاهش قيمت بار جاده اي و همچنين صرفه جويي در مصرف سوخت به ميزان 

حدود 9/8 ميليارد ليتر را در سال درپي خواهد داشت. 
11- از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده در سيستم هاي حمل و نقل خصوصي و عمومي، جهت ايمني 
مديريت  و  عمومي  حمل ونقل  توسعه  قانون  چارچوب  در  و مصرف سوخت  آاليندگي  كاهش  و  تردد 
مصرف سوخت در سال هاي قبل از 1382 در مجلس شوراي اسالمي تصويب و به دولت جهت اجرا 
ابالغ گرديد. براساس اين قانون مقرر شد تا پايان سال 1390 خودروهاي فرسوده سواري اعم از شخصي، 
تاكسي، دولتي، ميني بوس، اتوبوس و كاميون هاي فعال از رده خارج شوند. برطبق پيش بيني ستاد مديريت 
حمل  و نقل سوخت تعداد كل خودروهاي فرسوده فوق الذكر با مدل 1356 به پايين كه داراي پالك ملي 

مي باشند بالغ بر يك ميليون و سيصدهزار خودرو مي باشد. 
در راستاي نوسازي ناوگان حمل  و نقل كه بر طبق قانون مصوب مجلس از سال 1382 آغاز شد تا سال 
1385 حدود 50 هزار خودرو از رده خارج گرديد و در سال هاي 86-1385، خروج خودروهاي فرسوده 
از رده خدمات به 450 هزار دستگاه بالغ شد. از سال 1387 به علت عدم وجود دستور قانوني، عمليات 
خروج خودروهاي فرسوده متوقف گرديد ليكن از اواخر سال 1388 مجدداً مقرر شد كه 160 هزار دستگاه 
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خودروي فرسوده سواري و وانت با مشاركت تسهيالت ارايه شده توسط بانك هاي عامل معتبر كشور 
جايگزين شوند كه حدود 157 هزار دستگاه خودروي فرسوده اسقاط شده و پرونده آنها بسته شده است. 
بدين ترتيب توسط مسئوالن ستاد مديريت حمل ونقل سوخت برآورد شده كه از سال 1385 تا پايان سال 

1388 تعداد كل خودروهاي فرسوده از رده خارج شده به حدود 650 هزار دستگاه رسيده است. 
در رابطه با نوسازي ناوگان و خروج اتوبوس هاي فرسوده، شركت اتوبوس راني تهران نيز اعالم كرد كه طي 
دو سال گذشته مجموعاً حدود 2 هزار دستگاه اتوبوس فرسوده به طوركامل از رده خارج شده اند كه حدود 

بيش از 610 اتوبوس فرسوده آن با بيش از 10 سال عمر مربوط به سال 1388 بوده است. 
12-سوآپ نفت خام كشورهاي همسايه شمالي كه از آن به عنوان خوراك پااليشگاه هاي تهران و تبريز 
استفاده مي شود در سال 1388 حدود 90 هزار بشكه در روز بوده كه ما به ازاي آن در جنوب براي 
كشورهاي مذكور صادر شده است. از اين طريق عالوه بر كسب درآمد از عمليات سوآپ، هزينه هاي 

حمل و سوخت مصرفي مربوط به حمل خوراك نفت خام پااليشگاه هاي مذكور نيز كاهش يافته است.
13-حجم سوآپ فرآورده هاي نفتي )نفت كوره و نفت گاز( از كشورهاي آسياي ميانه و عراق كه مجوز آن 
از سال 1386 به شركت ملي پخش داده  شد از 100 هزار تن در سال مذكور به 440 هزار تن در سال 
1387 و سپس با 25 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 550 هزار تن رسيد. از مزاياي طرح سوآپ 
مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه توليد بخش عمده اي از نفت كوره مورد نياز كشور در پااليشگاه هاي 
جنوب كشور انجام مي شود كه با اجراي اين طرح از صرف هزينه انتقال نفت كوره مورد نياز شمال و غرب 
كشور كه با نفتكش هاي جاده پيما حمل مي گردد از جنوب جلوگيري شده، كه عالوه بر صرفه جويي در 

سوخت ناوگان حمل  و نقل، درآمد زيادي نيز به عنوان حق سوآپ عايد كشورگرديده است. 
14-گسترش و توسعه مديريت ترافيك با احداث بزرگراه ها، ساخت تقاطع هاي غير هم سطح، نصب عاليم 
اطالع رساني متغير در بزرگراه ها، توسعه سيستم كنترل هوشمند ترافيك درون شهري و ايجاد سيستم 
امدادرساني در جاده ها در اغلب كالن شهرها به ويژه در تهران در سال 1388 ادامه داشته است. به طور 
مثال در تهران پس از افتتاح و بهره برداري از تونل توحيد تحوالت بسيار عمده اي از نظر زيست محيطي 
به علت كاهش مصرف سوخت و روان سازي ترافيك ايجاد شد به طوري كه سازمان حمل ونقل و ترافيك و 
شركت كنترل كيفيت هوا اثرات و مزاياي بهره برداري از اين تونل را با محاسبات برمبناي آمار و اطالعات 
دريافتي، 26 ميليون ليتر در سال كاهش مصرف سوخت و در نتيجه 11 هزار و 640 تن در سال كاهش 

آلودگي برآورد كرده اند. 
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عالوه برتونل توحيد چند طرح ديگر درون و برون شهري با هدف كاستن تمركز بارترافيكي و مديريت 
مصرف سوخت و زمان در سال 1388 افتتاح شده است كه از آن جمله مي توان به موارد عمده ذيل 

اشاره نمود: 
ايجاد و شروع طرح سومين تونل در تهران )تونل صدر- نيايش( جهت اتصال مسير شرق به غرب بزرگراه  	•

صدر به طول 2600 متر )بدون رمپ(، از مرداد ماه 1388  
تكميل بزرگراه شهيد باكري به منظور كاهش بارترافيكي آزادراه تهران- كرج و مدخل ورودي غرب شهر  	•

تهران
افتتاح و بهره برداري آزادراه قزوين- رشت 	•

15-كاهش تقاضاي سفر درون شهري با گسترش استفاده از روش نوين IT براي عرضه خدمات عمومي در 
سال 1388 به طور وسيع ادامه يافته كه از آن جمله مي توان به موارد عمده ذيل اشاره نمود.

گسترش سيستم هاي فراگير در بانك هاي كشور به طوري كه در هر يك از شعب بانك ها مي توان برداشت  	•

و واريز از حساب هاي بانكي را انجام داد. 
گسترش پرداخت قبوض آب، برق، تلفن و ساير، از طريق خودپردازهاي بانكي و يا اينترنت. براساس  	•

اطالعاتي  كه توسط مديرعامل شركت ارتباطات سيار ارايه شده در 2 سال گذشته 36 ميليون نفر قبوض 
تلفن همراه خود را در كشور از طريق تسهيالت بانكداري الكترونيك پرداخت كرده اند.

با استفاده از بسترهاي فن آوري ارتباطات و اطالعات )ICT( در زمينه فروش اينترنتي فرآورده هاي نفتي  	•
به مصرف كنندگان در شركت  ملي پخش فرآورده هاي نفتي تاكنون بيش از 50 درصد از مصرف كنندگان 
از طرف مسئولين شركت ملي  تامين مي كنند. بدين ترتيب  اينترنت، فرآورده خود را  از طريق  عمده 
پخش اعالم شده كه بيش از 4 ميليون مصرف كننده در كشور احتياجات خود را از بستر اينترنت تامين 
مي كنند. اجراي اين امر توسعه بسترهاي فن آوري اطالعات و ارتباط 24 ساعته شدن خدمات شركت ملي 
پخش فرآورده هاي نفتي را دنبال داشته كه تحول بزرگي در زير ساخت ها و استفاده از بسترهاي فن آوري 
ارتباطات و اطالعات مي باشد. بر طبق برآوردهاي آن شركت، اجراي اين امر كاهش تردد براي دريافت 

سوخت و صرفه جويي 300 هزار ليتري در مصرف بنزين كشور را در پي خواهد داشت. 
از اوايل سال 1388 مرحله سوم پروژه كارت هوشمند سوخت مربوط به سامانه پرداخت الكترونيكي بهاي  	•
سوخت در جايگاه ها آغاز شد و تا پايان سال از 2650 جايگاه سوخت در كشور حدود 500 جايگاه به اين 
سامانه مجهز شده اند. با اجراي اين طرح امكان پرداخت بهاي سوخت در چند ثانيه وجود دارد. اجراي 
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اين امر افزايش ظرفيت سوخت گيري جايگاه ها و كاهش صف هاي سوخت گيري ناوگان و تلفات سوخت 
را در پي داشته است.

و  شركت ها  در  صنايع  براي  انرژي  مديريت  آموزشي  دوره هاي  برگزاري  فرهنگ سازي:  16-آموزش 
سازمان هاي ذيربط در انرژي در سال 1388 همانند سال هاي قبل ادامه داشته و عالوه بر آن اطالع  رساني 
از طريق رسانه هاي جمعي توسط شركت هاي مختلف توليد كننده حامل هاي انرژي در جهت استفاده بهينه 
و منطقي از انرژي انجام شده است. فعاليت هايي كه در ارتباط با آموزش و فرهنگ سازي در صنايع نفت 
و گاز و وزارت نيرو در سال 1388 از طريق رسانه هاي جمعي صورت گرفته به شرح زير گزارش شده 

است:

شركت ملي گاز:
شركت ملي گاز ايران در سال 1388 در راستاي سياست ترويج فرهنگ مصرف بهينه و نهادينه كردن آن 

در اذهان مردم قراردادي با رسانه ملي به انعقاد رساند كه مشتمل بر موارد ذيل مي باشد:
120 پيام زيرنويس تلويزيوني 	•

تهيه و توليد 265 قسمت برنامه هاي آموزشي تلويزيوني از جمله انيميشن و گفتگو  	•
 اين شركت در قرارداد ديگري با صداي جمهوري اسالمي براي تهيه 100 برنامه راديويي با موضوع صرفه جويي

و ايمني به امر اطالع رساني اقدام نمود.
 الزم به ذكر است در همين راستا با چاپ يك ميليون برگ بروشور و چاپ كتاب و بروشور در مجموع 
 با تيراژ 1/220/000 در ارتباط با مصرف بهينه و ايمن گاز جهت توزيع در همايش ها، سمينارها و مناسبت ها

به فعاليت هاي انتشاراتي و تبليغاتي اقدام كرده است.
 در جدول 20-9 خالصه اي از اقدامات فوق در راستاي بهينه سازي مصرف كه توسط اين شركت در 

سطح استان ها در سال 1388  انجام شده، به صورت كمي درج گرديده است.
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جدول 20-9 فعاليت هاي فرههگ سازي، آموزش و اطالع رساني شرکت ها و سازمان هاي مختلف تابعه شرکت ملي گاز 
ايران براي مهطقي کردن مصرف انرلي در سال 1388

مقدارواحدعنوان

18تعدادبرگزاري همايش، سمينار، نمايشگاه هاي آموزشي

برنامه ها و تيزرهاي آموزشي و تبليغاتي در صدا و سيما
9.925دقيقه
508تعداد

382تعداداطالع رساني در جرايد

چاپ تراكت، بروشور وكتابچه
2.950.000تعداد
70.002جلد

25.295تعدادپوسترها و تابلوهاي تبليغاتي

شركت بهينه  سازي مصرف سوخت:

جدول 21-9 فعاليت هاي فرههگ سازي، آموزش و اطالع رساني شرکت  بسيهه  سازي مصرف سوخت در سال 1388

تعداد دوره برگزار عنوان دوره
شده

تعداد كل افراد 
نفر/ ساعتآموزش ديده

50244778300آموزش حضوري مبحث 19 مقررات ملي ساختمان

2100320كارگاه آموزشي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان

525750دوره آموزشي براي كاركنان بهينه  سازي

812513750دوره آموزش پنجره دو جداره براي كارگران ماهر

1251750دوره آموزش پنجره دو جداره براي مربيان

دوره كارداني بهينه  سازي مصرف سوخت )در 4 مركز آموزشي 
420028800دانشگاه جامع علمي كاربردي(

824آموزش با موضوعات مرتبط با انرژي

285253 ثانيهتيزرهاي تبليغاتي در صدا و سيما

380 عدداطالع  رساني در جرايد

CD 120626 عددچاپ بروشور، كتاب و
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شركت ملي پااليش و پخش
براي منطقي كردن مصرف  با فرهنگ سازي، آموزش و اطالع رساني  ارتباط  دوره هاي آموزشي كه در 
انرژي توسط اداره آموزش و تجهيز نيروي انساني و اداره روابط عمومي شركت ملي پااليش و پخش در سال 

1388 انجام و گزارش شده است به شرح زير مي باشد:
همايش ملي انرژي  -

توسعه پايدار بخش انرژي و حفاظت محيط زيست با مدل هاي جهاني  -
مديريت انرژي و بهينه سازي مصرف آن  -

كه در مجموع براي دوره هاي فوق 3840 نفر ساعت آموزش ديده اند.

انتشارات:
توزيع كتابچه كيميا در نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي  	•

توزيع بروشور اصالح الگوي مصرف در نمايشگاه نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي  	•
ارايه طرح هاي مناسب در بهينه سازي مصرف براي بيلبوردها 	•

طراحي كتابچه در تيراژ 150 هزار نسخه 	•

مستندهاي گزارشي و فيلم:
انواع مستندهاي گزارشي با هدف معرفي مراحل توليد نفت، گاز و پتروشيمي و ارزشمند بودن  توليد 
فرآورده هاي نفتي كه از ميان آنها مي توان برنامه هاي ذيل را كه مرتبط با بهينه سازي مصرف انرژي مي باشند 

نام برد:
مديريت مصرف پااليش و نفت در ايران )زير مجموعه برنامه 40 قسمتي»كيمياگران امروز«( 	•

نفت، گاز، انرژي هاي تجديد پذير )زير مجموعه برنامه 40 قسمتي»كيمياگران امروز«( 	•
تهيه برنامه ميزگرد تحليلي 26 قسمتي » انرژي، خودكفايي و توسعه«  جهت توضيح ضرورت هدفمند  	•

كردن يارانه هاي انرژي براي پخش در شبكه چهار سيما
فيلم هاي معرفي شركت نفت و نقد مصرف نابهينه انرژي با عنوان هاي: »بوي گس نفت« و »بخار سفيد« 	•

آگهي هاي تبليغاتي:
آگهي هاي تبليغاتي در زمينه اصالح الگوي مصرف انرژي )به ويژه بنزين( و هدفمندسازي يارانه ها جهت 
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پخش در شبكه هاي سراسري و استاني
مستند سرعت 90 	•

مستند تنظيم باد الستيك 	•
نصب بادشكن 	•

تصميم با شماست 	•
مقايسه بين كاميون هاي گازوييلي قديم و جديد 	•

تنظيمات ماشين 	•
تعويض روغن موتور و فيلتر هوا 	•

گاز ندادن پيش از خاموش كردن موتور 	•
الستيك هاي پهن و اسپرت 	•

سفرهاي ضروري 	•

عالوه بر سازمان هاي فوق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي اعالم نموده كه با توجه به اينكه سال 1388 
سال اصالح الگوي مصرف ناميده شد، حدود 400 فيلم يك دقيقه اي در اين ارتباط تهيه شده است كه به تدريج 

منتشر خواهد شد.

- سياست هاي قيمتي 
الف- طرح تحول اقتصادي 

اهم سياست هاي قيمتي در راستاي اصالح نظام قيمت حامل هاي انرژي در سال 1387 همچنان بر تصويب 
و اجراي طرح تحول اقتصادي متمركز شده بود كه الزامات كلي آن براي حامل هاي انرژي به شرح خالصه زير 

مي باشد: 
قيمت حامل هاي انرژي )گازمايع، بنزين، نفت سفيد، نفت گاز و نفت كوره( طي پنج سال به تدريج به 90   -

درصد قيمت فوب خليج فارس )تحويل روي كشتي( برسد. 
ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي طي پنج سال، 75 درصد متوسط گاز طبيعي صادراتي باشد.  -

قيمت برق به تدريج طي پنج سال معادل قيمت تمام شده باشد.  -
با اجراي قانون اصالح قيمت ها، توزيع درآمد بين بخش هاي مختلف اقتصادي/اجتماعي و دستيابي به 

اهداف زير پيش بيني شده است: 
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اصالح الگوي مصرف، صرفه جويي و كاهش مصرف انرژي   -
توزيع عادالنه منافع ملي   -

جلوگيري از خروج غيرقانوني حامل هاي انرژي از كشور  -
قطع واردات كمبود حامل هاي انرژي از كشور  -

براساس الزامات و اهداف پيش بيني شده فوق، طرح تحول اقتصادي در سال 1388 در چارچوب  اليحه 
هدفمندكردن يارانه ها در سه بخش اصالح قيمت ها، پرداخت نقدي يارانه ها و نظام مديريتي با محوريت توزيع 
نقدي و غيرنقدي 60 درصد از منابع آزاد شده از محل اصالح قيمت آب، حامل هاي انرژي )گاز مايع، بنزين، 
نفت سفيد، نفت گاز، نفت كوره، گازطبيعي و برق( طي سه سال تدوين و براي تصويب به مجلس شوراي اسالمي 
تقديم گرديد. اين اليحه در كميسيون ويژه مجلس شوراي اسالمي با تغييراتي از جمله افزايش دوره زماني اصالح 
قيمت ها از سه سال به پنج سال، كاهش درآمد از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي به 20 هزار ميليارد ريال، 
مجوز صرف 50 درصد از درآمد به دهك هاي درآمدي پايين جامعه و 30 درصد به صنايع توليدي و 20 درصد 
براي كاهش اثرات حذف يارانه از طريق بودجه عمومي كشور و همچنين تغيير شكل صندوق هدفمندسازي 
يارانه ها به حساب ويژه هدفمندسازي نزد خزانه داري كل روبرو شد و در نهايت پس از بحث ها و بررسي هاي 
فراوان كارشناسي، كارگروه هاي مختلف در دولت و كميسيون ويژه   مجلس شوراي اسالمي در اواخر سال 1388 
به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و مقدمات اجرايي اين اليحه براي بخش هاي مختلف در دست بررسي 

قرار گرفت.
بررسي هايي كه تا پايان سال 1388 در كارگروه هاي مختلف انجام و نتايج كلي آنها در نشريه ها منتشر 

گرديد بطور خالصه به شرح زير مي باشد. 
اطالعاتي  بستر  به عنوان يك  اقتصادي خانوارها  اطالعات  فرم  از  استفاده  و  بررسي  ابتدا  در  خانوارها( 
مناسب براي مطالعات و فعاليت ها در زمينه رفاه و تامين اجتماعي و مباحث فقرزدايي مبناي باز توزيع يارانه ها، 
اقتصادي خانوارها پشتوانه آماري بسيار مناسبي را براي  خوشه بنديي خانوارها قرار گرفت. هرچند اطالعات 

نظام 
باز توزيع يارانه ها فراهم كرده بود ليكن، نقص هايي كه در اطالعات اقتصادي وجود داشت خوشه بندي 
خانوارها را با مشكالت مواجه ساخت لذا قرار شده كه در سال اول اجراي قانون به تمام متقاضيان كه فرم هاي 
مربوطه را پركرده اند يارانه نقدي پرداخت شود و خوشه بندي ها، مبناي نظام باز توزيع يارانه در سال هاي بعد 

قرار گيرد. 
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صنايع توليدي( در مورد صنايع توليدي كشور به خصوص صنايع انرژي بر، بسته سياستي جهت اجراي 
طرح هدفمندسازي يارانه ها تدوين گرديد. در اين بسته  سياستي قرار است افزايش هزينه صنايع توليدي كشور 
در اثر اجراي طرح توسط پنج برنامه جامع راهبردي كنترل گردد. اين برنامه ها شامل مديريت منابع انساني، 
تامين مالي و حوزه صادرات و واردات مي باشد، به نحوي كه كاالهاي اساسي و واسطه اي كه در  توزيع كاال، 
چرخه اقتصاد و صنعت كشور نقش اساسي دارند با افزايش قيمت مواجه نشوند. در اين بسته روش هاي حمايتي 
افزايش قيمت تمام شده توليد مشخص شده است. حمايت از صنايع به صورت  از  از صنايع براي جلوگيري 
تسهيالت  هر صنعت(،  براي  شده  گرفته  نظر  در  قيمت  سقف  براساس  تسهيالت  )ارايه  تبعيضي  قيمت هاي 

يارانه اي و كمك هاي بال عوض براي بروز كردن تجهيزات و روش هاي توليد خواهد بود. 
با توجه به توضيحات فوق به عنوان جمع بندي سياست هاي قيمتي، در ارتباط با اجراي طرح هدفمندسازي 
يارانه مي توان نتيجه گيري كرد كه در سال 1388 فعاليت ها بر تصويب و آغاز مقدمات اجرايي اليحه متمركز 
شده بود لذا دولت تا پايان سال مذكور هيچگونه اعداد و ارقامي در خصوص نحوه اجرايي قانون هدفمندكردن 
و  گاز  برق،  انرژي  حامل هاي  و  آب  قيمت  كه  زماني  تا  بنابراين  نكرد.  ارايه  مختلف  بخش هاي  در  يارانه ها 
فرآورده هاي نفتي و از اين طريق تخصيص مقدار يارانه نقدي و اعتبار، به بخش هاي مختلف مشخص نشود، 

نمي توان در زمينه تاثير اجراي قانون هدفمندكردن يارانه ها در زمينه صرفه جويي انرژي اظهار نظر نمود. 

ب- طرح پلكاني قيمت گذاري گاز 
از سال 1385 طرح پلكاني قيمت گذاري گاز در بخش خانگي كه سهم عمده اي از مصرف را بخصوص در 
فصل سرد تشكيل مي دهد با هدف اخذ قيمت هاي باال با يارانه كمتر از مشتركين پرمصرف و خارج از الگوي 
تعيين شده با توجه به شرايط آب و هوايي مناطق مختلف كشور براي دهك هاي درآمدي مختلف در 11 پله 
در دو بخش سال ) 7 ماهه و 5 ماهه( تدوين شده و از سال مذكور به اجرا درآمده است. اين طرح يكي از 
راهكارهاي مهم با رويكرد عادالنه در اعمال سياست قيمتي است كه به گونه اي مي تواند انگيزه الزم را به منظور 

كاهش مصرف گاز فراهم نمايد.
جدول 22-9 طرح پلكاني قيمت گذاري گاز را در بخش خانگي كه در سال 1388 نيز در شركت ملي گاز  

اجرا شده نشان مي دهد.
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5-1-9. جمع بندي بخش تلفات
به  طور كلي با توجه به مقدار تلفات در بخش هاي مختلف عملياتي صنعت نفت و انرژي جدول 9-23 

تلفات كل سيستم انرژي كشور را نشان مي دهد. 

جدول 23-9. کل تلفات بخش هاي مختلف عمليات صهعت نفت و بخش هاي انرلي کشور
واحد: ميليون بشكه معادل نفت  خام

13871388تلفات

104/19107/39ميزان گاز بالقوه قابل جمع آوري در شركت  هاي عملياتي نفت

6/265/83ضايعات پااليشگاه هاي نفت خام

1/470/96ميزان بالقوه مايعات و ميعانات گازي قابل جمع  آوري

16/0121/13فرآورش گاز

233/62237/76تبديل عملكرد نيروگاه ها

0/050/00انتقال نفت خام با خط لوله

0/020/03انتقال فرآورده هاي نفتي با خط لوله

0/350/37انتقال فرآورده هاي نفتي با ساير وسايل حمل

1/061/33انبارهاي نفت

0/730/71مجاري عرضه فرآورده هاي نفتي

0/900/44تلفات انتقال گاز

49/9450/25مصارف نامشخص گاز

5/965/70خطوط انتقال برق

18/1417/34انرژي الكتريكي در شبكه توزيع

438/70449/24جمع كل تلفات مجاز و غيرمجاز

3/663/29تلفات فرآورش مجاز

196/19199/94تلفات تبديل نيروگاهي مجاز )با راندمان 45% نيروگاه ها(

238/85246/01كل تلفات غير مجاز

چنان كه از جدول فوق مشهود است كل تلفات مجاز و غيرمجاز بخش انرژي كشور با وجود نامشخص 
بودن تلفات در برخي از بخش هاي عملياتي حدود 449/24 ميليون بشكه معادل نفت خام مي باشد كه كل تلفات 
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غيرمجاز آن در حدود 246/01 ميليون بشكه معادل نفت خام است كه رقم بسيار بااليي را نشان مي دهد. بر 
اين اساس ضمن لزوم بررسي تلفات در برخي از بخش هاي عملياتي و ارايه گزارش آنها، اقدام در جهت كاهش 
آن با اجراي طرح هاي موثر، نظارت مستمر بر چرخه عمليات و همچنين تعميرات به موقع فرآيندهاي عملياتي 

را ضروري مي سازد.

2-9. بهينه سازي انرژي
نظر به  اين كه در طي سه دهه گذشته روند مصرف و شدت مصرف انرژي رشد بااليي را طي كرده است 
مجلس شوراي اسالمي ماده قانوني 121 را در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به منظور 
اجراي سياست هاي راهبردي كشور در بخش انرژي جهت اعمال صرفه جويي و منطقي كردن مصرف انرژي 
تصويب نمود. بر اين اساس متعاقباً در وزارتخانه  هاي نفت و نيرو جهت تحقق اين اهداف سازمان هاي بهينه سازي 
مصرف انرژي تشكيل شد. عالوه بر آن به موجب آيين نامه هاي اجرايي قانون مذكور و ايجاد مديريت انرژي 
در واحدهاي توليدي، بخش هاي مختلف مصرف انرژي، اقداماتي صورت گرفت كه شرح آنها در كتاب ترازنامه 

هيدروكربوري انرژي سال هاي 1385، 1386 و 1387 به تفصيل ذكر شده است. 
از آنجايي كه سال 1388 به عنوان سال اصالح الگوي مصرف نامگذاري شده بخش هاي مختلف عملياتي 
صنايع نفت و ساير مصرف كنندگان عمده اقداماتي را در جهت منطقي كردن و صرفه جويي در انرژي انجام 

دادند كه به شرح زير گزارش شده است.

1-2-9. اقدامات بهينه سازي در بخش باالدستي
- شركت ملي نفت ايران

الف- بخش خدماتي/ ساختماني
در  كم هزينه  و  هزينه  )بدون  انرژي  بهينه  مصرف   و  صرفه جويي  دستورالعمل   با  همراه  بخشنامه اي 
ساختمان ها و...( تهيه )شماره م ع/14484 مورخ 87/6/3( و براي مديران و رؤساي واحدهاي مستقل و مديران 
عامل شركت هاي فرعي جهت اجراي راهكارهاي مورد نظر و ارايه برنامه زمان بندي ارسال و از كليه شركت ها 
درخواست گرديد گزارش اقدامات به عمل آمده در اين زمينه را به طور منظم ارايه نمايند. متعاقب ابالغ بخش نامه 
مذكور كليه مفاد بخشنامه و دستورالعمل اجرايي در شركت هاي تابعه شركت ملي نفت در ارتباط با صرفه 
 جويي مصرف و بهينه سازي انرژي )صرفه جويي انرژي در: روشنايي، تاسيسات گرمايشي و سرمايشي، آب گرم

بهداشتي، پنجره ها و ساير موارد( اقدامات مؤثري انجام شده كه اهم آن ها به شرح ذيل ارايه مي گردد. 
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استفاده از المپ هاي كم مصرف در ساختمان هاي اداري، فرهنگي و ورزشي. 	•
ممنوع شدن المپ هاي بخار جيوه مستقيم و مدادي، ممنوع شدن المپ هاي رشته اي در ساخت و ساز  	•
جديد، كاهش استفاده از المپ  بخار جيوه خازن دار، جايگزين شدن المپ هاي رشته اي در ادارات و منازل 

با انوع كم مصرف.
آماده باش كليه مولدهاي برق اضطراري جهت حداكثر استفاده به هنگام خاموشي برق شبكه و به حداقل  	•

رساندن تبعات خاموشي ها.
استفاده از المپ هاي مهتابي، خاموش شدن نيمي از المپ هاي راهروها و اتاق ها در هنگام ترك محل  	•

كار.
نصب اطالعيه جهت خاموش كردن چراغ ها. 	•

كاهش روشنايي كليه خيابان هاي مناطق مسكوني به نصف، محوطه هاي اداري و پروژه ها به ثلث، پارك ها  	•
و فضاي سبز در روزهاي هفته به ثلث و در روزهاي تعطيل به نصف.

جايگزين نمودن فتو تايمرهاي ديجيتال  بجاي فتو سل هاي موجود در تأسيسات صنعتي و پيگيري تمهيدات  	•
فني جهت اتوماتيك نمودن المپ ها.

استفاده از حسگر به منظور قطع و وصل سيستم  روشنايي )نرمال- اضطراري( در هنگام حضور و عدم  	•
حضور پرسنل در Zone هاي مختلف. 

جداسازي سيستم روشنايي طبقات در اتاق ها از حالت  گروهي به مستقل به نحوي كه كليد مستقل جهت  	•
هر اتاق يا پارتيشن مجزا تامين گرديده است. 

روشنايي اتاق ها متناسب با چيدمان ميز كار تأمين گرديده و همچنين در مورد راهروها نيز از چراغ هاي  	•
موجود بصورت يك در ميان استفاده مي گردد. 

تمامي اتاق ها به كليد برق مستقل مجهز گرديده اند. 	•
پيگيري تنظيم ساعت استفاده از شيرهاي اتوماتيك و كاهش روشنايي در كميته صرفه جويي، انجام اقدامات  	•

موثر شركت خدمات رفاهي به عنوان مجري.
خاموش شدن دستگاه هاي برودتي بعد از وقت  اداري از طريق خدمات كاركنان. 	•

نظارت بر عملكرد دستگاه هاي حرارتي و برودتي متمركز و خاموش بودن آنها بعد از وقت اداري و  	•
روزهاي تعطيل و صدور اطالعيه در اين زمينه.

	استفاده از درب هاي اتوماتيك در ورودي ساختمان و كنترل جريان طبيعي هوا در راهروها و نورگيرها،  	•
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باعث كنترل در ميزان هدر رفتن گرمايش و سرمايش و درجه حرارت يا برودت به ميزان قابل توجهي 
شده است.

استفاده از سرمايش و گرمايش موضعي در واحدهاي عملياتي  	•
سرويس و تعمير برج هاي خنك كننده، اواپراتورها، فن كويل ها و... 	•

سرويس دوره اي مشعل ها و ديگ هاي آبگرم. 	•
دوگانه سوز نمودن مشعل دو دستگاه ديگ حرارتي. 	•

استفاده از حسگر جهت قطع و وصل دبي جريان فن كويل  در هنگام حضور و عدم حضور پرسنل در Znoeهاي 	•"
مختلف.

استفاده از ترموستات دمايي در تمامي Zoneهاي مختلف كليه طبقات و كنترل تمامي فن كوئل ها. 	•
قراردادن شير برق جهت كنترل دبي جريان آب داخل فن كوئل ها با توجه به دماي محيط Zoneهاي  	•

مختلف.
استفاده از دمپرهاي اتوماتيك در هواسازها به منظور كنترل جريان هواي ورودي به طبقات مختلف با  	•

توجه به تقاضاي واقعي درخواستي جهت تعديل هواي مطلوب در فصول گرم و سرد.
استفاده از سيستم كنترل هوشمند به منظور كنترل ميزان در مدار بودن پمپ هاي تغذيه آب گرم و سرد  	•

جهت تغذيه كليه فن كوئل ها و هواسازها.
استفاده از سيستم اتوماتيك و هوشمند جهت كاركرد برج هاي خنك كن. 	•

و  تكميل  بهينه  به صورت  نظر است  يك سيستم Fresh Air در ساختمان طراحي شده است كه در  	•
راه اندازي گردد.

سيستم هاي سرمايش تعبيه شده از نوع جذبي بوده و كمترين مصرف ممكنه را از نظر انرژي برق دارا  	•
مي باشند.

تجهيز بسياري از سرويس هاي بهداشتي به شيرهاي آب كم مصرف )الكترونيكي(. 	•
طراحي و اجراي تفكيك آب گرم مصرفي از سيستم گرمايش ساختمان. 	•

لحاظ شدن عايق بندي ساختمان و پنجره هاي دوجداره در پروژه هاي جديد، برگزار شدن دوره هاي خاص  	•
مقررات مبحث 19 با كيفيت عالي.

نصب پرده لوردراپه به ميزان 50 درصد و درزگيري با پالستوفوم و رزين. 	•
سيستم لوله كشي آب شرب و آب مورد مصرف براي امور بهداشتي بصورت جداگانه اجرا شده است و  	•
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فقط جهت آب شرب از آب تصفيه شده شرب شهر تهران استفاده مي شود و آب مورد نياز ساير مصارف 
از طريق آب چاه و مخازن تامين مي گردد.

جهت ترويج فرهنگ استفاده از انرژي هاي نو، يك دستگاه آبگرمكن خورشيدي در محل كارگاه هاي  	•
موقت نصب و در دست بهره برداري است.

تشكيل كميته صرفه جويي در ستاد. 	•
مميزي انرژي در ساختمان ها در حال انجام است و انجام مميزي انرژي در تعدادي از ساختمان هاي اصلي  	•

سايت مركزي.
مجهز شدن بسياري از محوطه ها و خيابان ها به ساعت نجومي و محوطه هاي غيرصنعتي در تاسيسات  	•

صنعتي نيز در دستور كار قرار دارد.
بررسي كليه پروژه ها از لحاظ مصرف انرژي و اصالحات مورد نياز در جهت افزايش بهره وري. 	•

تهيه شرح نياز جهت اصالح ضريب قدرت از طرف خدمات مهندسي تعميرات.  	•
كاهش استفاده از تلفن ثابت و همراه و واگذاري تلفن هاي ثابت به پرسنل. 	•

ايجاد فضاي سبز و كاشت درختچه در پشت ساختمان. 	•
استفاده از سيستم اتوماسيون اداري. 	•

تشكيل كميته صرفه جويي و مديريت مصرف با عضويت مديران و رؤساي ستادي. 	•
برنامه ريزي و سياست گذاري مديريت مصرف و ابالغ وظايف متوليان در بخش هاي نظارتي، مديريتي  	•

،مهندسي، تعميرات و رفاهي و پشتيباني.
اطالع رساني و توزيع اطالعيه و پوستر در خصوص تشريح وضعيت حساس فعلي كشور از جنبه مصرف  	•

انرژي ميان همكاران و منازل مسكوني.
راه اندازي سايت تعميرات، اين سايت كليه نيازهاي كاركنان ساكن در منازل سازماني را از طريق اينترانت  	•
مناطق نفت خيز شامل درج درخواست تعمير، مشاهده وضعيت مصرف برق، جدول مصرف مجاز ماهيانه، 
ليست كدهاي خرابي، نظرسنجي، تعويض كلمه رمز و امكانات ديگري كه نياز به مراجعه مستقيم همكاران 

دارد را برطرف نموده است.
راه اندازي ثبت نام الكترونيكي دوره هاي فرهنگي، هنري و حذف بيش از 70 درصد فرم هاي كاغذي. 	•

CTR بجاي LCD استفاده از مانيتورهاي 	•
تنظيم رايانه ها براي فعال نمودن نرم افزار Auto Power Off جهت مانيتور و در صورت استفاده ننمودن  	•
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كاربر به مدت طوالني جهت Stand By نمودن كل سيستم.
•	 شركت كارشناسان در دوره هاي آموزشي مميزي انرژي و همايش بين المللي بهينه سازي مصرف سوخت 

در ساختمان ها.
نصب بانك خازني در واحدهاي صنعتي در جهت كنترل توان راكتيو در پروژه هاي بهسازي شبكه توزيع  	•

برق واحدهاي صنعتي مارون.
ارسال ليست خودروها به شركت بهينه سازي مصرف سوخت جهت دوگانه سوز نمودن آن ها. 	•

نصب برچسب شناسايي بر روي كليه خودروهاي دولتي جهت كنترل بيشتر. 	•
صدور برگ ماموريت درون شهري و برون شهري جهت كليه خودروها و بررسي عملكرد آن ها. 	•

استفاده از گونه هاي گياهي مقاوم در ايجاد فضاي سبز بجاي گل كاري فصلي در كارخانجات. 	•
تقسيم توقف آسانسورها در طبقات زوج و فرد. 	•

استفاده از دستگاه دست  خشك كن در سرويس هاي بهداشتي. 	•
استفاده از شيرهاي آب خودكار در سرويس  بهداشتي و وضوخانه. 	•

جمع آوري خودروهاي استيجاري و تقليل هزينه هاي آژانس. 	•
رعايت سقف هزينه هاي تلفن هاي همراه حسب دستورالعمل. 	•

اصالح سيستم برق ساختمان و تعويض خازن ها به منظور حذف هزينه هاي راكتيو در مصرف برق. 	•
رعايت صرفه جويي در مورد خريد اقالم مصرفي، لوازم و تجهيزات اداري. 	•

خاطرنشان مي سازد، براساس برآورد صورت گرفته متوسط ميزان صرفه جويي شركت هاي تابعه با 
توجه به انجام اقدامات مذكور حدود 10% خواهد شد.

ب- بخش تاسيسات صنعتي
پروژه اي، تحت عنوان تدوين استراتژي و برنامه جامعه بهينه سازي مصرف انرژي در شركت ملي نفت 
ايران با محوريت مديريت برنامه ريزي تلفيقي، به منظور مشخص نمودن سياست هاي كالن و راهكارهاي اساسي 
در بخش هاي ساختمان، فرآيندهاي صنعتي و تاسيسات، حمل و نقل و محيط زيست در هيات مديره محترم شركت 
ملي نفت ايران تصويب و پس از طي مراحل مقدماتي و تهيه شرح كار و انتخاب پژوهشكده علوم و فناوري  انرژي 
دانشگاه صنعتي شريف به عنوان مجري طرح و اخذ تاييديه از معاونت محترم پژوهش و فناوري رياست جمهوري 
در مهر ماه سال 88 آغاز گرديد و سه منطقه سيري در شركت نفت فالت قاره ايران، داالن در شركت نفت مناطق 
مركزي ايران، كرنج و پارسي در شركت ملي مناطق نفت خيز جنوب براي انجام مميزي انرژي، ارائه راهكارهاي 
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بهينه سازي مصرف انرژي و استقرار نظام مديريت انرژي بصورت پايلوت در نظر گرفته شد. 

تدوين استراتژي و برنامه جامع بهينه سازي مصرف انرژي در شركت ملي نفت ايران
براساس مطالعات و برآورد انجام شده، شدت مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي شركت ملي نفت ايران 
تا حدود 3 درصد كل توليد نفت خام كشور مي باشد )بدون احتساب گازهاي سوزانده شده( در صورتي كه در 
ساير شركت هاي نفتي، اين عدد بر پايه 0/7 درصد بوده و با اتخاذ روش هاي پيشرفته تر در آينده، كاهش نيز 
خواهد يافت، در حالي كه با توجه به نتايج برخي مميزي هايي كه تاكنون صورت گرفته، شدت مصرف انرژي در 

برخي واحدهاي شركت ملي نفت ايران تا سه برابر حالت طراحي نيز، گزارش شده است.
لذا با عنايت به اهميت موضوع و با توجه به مطالعات و بررسي هاي دقيقي كه معاونت نظارت بر مصرف 
جامع  برنامه   و  استراتژي  »تدوين  نام  به  پروژه اي  آورد،  به عمل  مديريت،  اين  طرح هاي  ارزشيابي  و  انرژي 

بهينه سازي مصرف انرژي در شركت ملي نفت ايران«، در هيات مديره  تصويب گرديد.
اهداف طرح بنا به ضرورت هاي فوق به شرح زير تدوين و معرفي شد: 

ارزيابي جريان انرژي در بخش باالدستي بخش نفت 	•
توسعه سيستم استاندارد براي مميزي انرژي در بخش باالدستي بخش نفت  	•

سازماندهي مميزي انرژي در فرآيندها و واحدهاي نمونه )پايلوت( 	•
تدوين معيار و استاندارد مصرف بهينه انرژي در فرآيندهاي باالدستي بخش نفت  	•

ارزيابي فني و اقتصادي پتانسيل صرفه جويي انري و حفاظت از محيط زيست  	•
تدوين سيستم شاخص هاي مديريت انرژي و طرح هاي بهينه سازي انرژي در شركت ملي نفت ايران  	•

تدوين برنامه كوتاه مدت و بلندمدت براي بهينه سازي مصرف انرژي در شركت ملي نفت ايران  	•
طراحي و توسعه نظام و ساختار مديريت انرژي و نظارت بر جريان انرژي در شركت ملي نفت ايران  	•

تدوين مقررات و آيين نامه هاي مديريت و اصالح الگوي مصرف انرژي در شركت ملي نفت ايران 	•
اين برنامه جامع نگر بوده و چكيده نتايج آن در بخش هاي اساسي، به شرح ذيل خواهد بود:

1. بخش تاسيسات، تجهيزات و فرآيندهاي صنعتي 
تبديل انرژي اوليه و نهايي به اشكال مختلف انرژي مفيد در مجموعه تاسيسات در بخش باالدستي نفت 
صورت مي پذيرد كه توليد انرژي الكتريكي، بخار، آب گرم، هواي فشرده و آب شيرين از جمله موارد مذكور 
است. تاسيسات مزبور سيستم هاي انرژي بر هستند كه در فرآيندهاي صنعتي، مجتمع هاي ساختماني و مسكوني 
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و شهرك ها و سيستم انتقال نفت به طور وسيع مورد استفاده مي باشند. 
فرآيندهاي صنعتي مبني بر جداسازي مواد و نمك زدايي، به تفكيك ميعانات، تقويت فشار گاز و تزريق 
آب و گاز به ميادين سوخت هاي فسيلي از جمله تاسيسات مهم سطح االرضي مي باشند كه در بخش باالدستي 
نفت و گاز طبيعي مورد استفاده هستند. فرآيندهاي صنعتي سطح االرضي از جمله فرآيندهاي انرژي به شمار 
مي آيند و بخش عمده از انرژي مورد استفاده در بخش باالدستي نفت و گاز طبيعي در فرآيندهاي مزبور مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
جريان انرژي در تاسيسات انرژي بر و فرآيندهاي صنعتي و تدوين برنامه بهينه سازي انرژي در آنها به 

شرح زير مورد ارزيابي قرار مي گيرد:
تعيين استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي براي تجهيزات و فرآيندهاي اساسي 	•

تدوين راهكارهاي اجرايي بهينه سازي مصرف انرژي در تاسيسات، به منظور كاهش شدت مصرف انرژي  	•
تا حد نرم هاي شناخته شده بين المللي در پروسه هاي طراحي، نوسازي و بازسازي.

تهيه بانك اطالعات تجهيزات انرژي بر به منظور مديريت بهتر اقدامات بهينه سازي 	•

2. بخش ساختمان هاي صنعتي، اداري و مسكوني
 عرضه  فعاليت ها در بخش باالدستي نفت بسيار گسترده و وسيع بوده و تعداد شاغلين در اين صنعت قابل توجه

است كه ايجاد و بهره برداري از ساختمان ها، مسكن و شهرك ها در شرايط اقليمي مختلف را ايجاب مي كند. 
مصرف حامل هاي انرژي در ساختمان ها و مسكن سهم قابل توجهي در مصرف انرژي در بخش باالدستي صنعت 

نفت دارد.
جريان انرژي در ساختمان هاي صنعتي، اداري و مسكوني و تدوين برنامه بهينه سازي انرژي در آنها به 

شرح زير مورد ارزيابي قرار مي گيرد:
تعيين استانداردها و معيارهاي مصرف انرژي براي ساختمان هاي شركت با كاربري هاي مختلف 	•

تهيه بانك اطالعاتي جامع كه در بردارنده كليه اطالعات ساختمان هاي شركت از ديدگاه مصرف انرژي  	•
بوده و برنامه ريزي، مديريت و نگهداري آنها را سامان  بخشد.

ارائه راهكارهاي بهينه سازي و مديريت مصرف انرژي در ساختمان هاي شركت بر اساس مفاد مبحث 19  	•
مقررات ملي ساختمان و ساير استانداردهاي جهاني
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3. بخش ناوگان حمل و نقل
و  تجهيزات صنعتي  و  كاالها  نيز حمل ونقل  و  نفت  باالدستي  بخش  در  شاغل  انساني  نيروي  جابجايي 
همچنين انتقال نفت و گاز طبيعي و آب يك بخش مهم از فعاليت ها در بخش باالدستي نفت به شمار مي آيد. 
عمليات سيستم حمل نقل با مصرف حامل هاي انرژي به اشكال مختلف امكان پذير است و از اين رو حمل ونقل 

سهم قابل توجهي در مصرف انرژي در بخش باالدستي نفت دارد.
جريان انرژي در ناوگان حمل و نقل و تدوين برنامه بهينه سازي انرژي در آنها به شرح زير مورد ارزيابي 

قرار مي گيرد:
شناخت ساختار حمل و نقل و وضعيت خودروهاي شركت از نظر كارايي مصرف انرژي 	•

تدوين و ارائه معيارهاي مصرف بهينه  انرژي در اين بخش 	•
تدوين برنامه هاي زمان بندي شده جهت بهبود مصرف انرژي در بخش حمل و نقل شركت، با رويكرد  	•

استفاده از سوخت هاي جايگزين، استانداردها و حفظ الزامات عملياتي

4. حفاظت از محيط زيست
استخراج نفت و گاز طبيعي در ميادين سوخت هاي فسيلي با مواد مختلفي همراه است كه جداسازي مواد 
و تصفيه نفت خام از مواد نامطلوب از امور گريزناپذير در بخش باالدستي نفت مي باشد. زدايش مواد زايد از 
نفت خام و دفع آن در محيط پيرامون يا تزريق آن به زيرزمين سبب مي شود آلودگي آب، خاك و هوا صورت 
پذيرد. ابعاد وسيع مواد حاصل از نفت استخراج شده و دفع آن در محيط زيست داراي پيامدهاي وسيع است 
و هزينه هاي خارجي زيادي به جامعه و اقتصاد تحميل مي نمايد. بخش عمده اي از توليد و پخش آاليندها در 

طبيعت با جريان انرژي در بخش باالدستي  نفت مرتبط است.
ارزيابي تاثيرات توليد و پخش  آالينده ها  به محيط زيست و تدوين برنامه حفاظت از آلودگي محيط زيست 

به شرح زير مورد ارزيابي قرار مي گيرد:
تعريف طرح ها و پروژه هاي كاهش مصرف انرژي در بخش هاي فوق، هماهنگ با برنامه هاي مديريت  	•

HSE و همسو با پروژه هاي بهبود شرايط زيست محيطي

احياي ارتباط مقوله انرژي و محيط زيست در شركت ملي نفت ايران 	•

5. تامين، آموزش و ساماندهي نيروي انساني
كارگاه توسعه سيستم آموزش مديريت انرژي دو وظيفه اصلي را برعهده دارد كه سازماندهي و برگزاري 
كارگاه هاي تخصصي از يك طرف و طراحي و توسعه نظام آموزش مديريت انرژي براساس روش هاي نوين 
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آموزش تخصصي و حرفه اي از سوي ديگر است. در فرآيند اجراي طرح و به منظور جلب مشاركت مديران و 
كارشناسان شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه موضوع برگزاري كارگاه هاي تخصصي در مراحل كار در 

نظر گرفته شده است. 
ساماندهي و برگزاري كارگاه هاي تخصصي با هم ياري و همكاري ساير گروه هاي تخصصي از وظايف گروه 

مطالعاتي مي باشد كه به شرح زير برنامه ريزي خواهد شد:
برنامه ريزي و ارايه راهكارهاي عملي به منظور آگاه سازي، فرهنگ سازي و آموزش كاركنان و نهادينه  	•

كردن اصول بهينه سازي مصرف انرژي
تعيين جايگاه و مسؤليت هاي مديريت انرژي در واحدهاي عملياتي و شرح فعاليت هاي آن ها براي رسيدن  	•

به اهداف بهينه سازي مصرف انرژي
نحوه تامين و تربيت نيروي انساني مورد نياز براي واحدهاي مديريت انرژي 	•

6. فن آوري نوين انرژي
مديريت جامع انرژي و پايداري تعادل بهينه انرژي ايجاب مي كند از مجموعه فناوري هاي تبديل، بازيافت 
و صرفه جويي انرژي در فرآيندهاي توليدي و خدماتي بهره برداري شود و فناوري هاي نوين براي بهره برداري 
از پتانسيل هاي متعدد انرژي در بخش باالدستي نفت توسعه يابد. شناسايي و ارزيابي فناوري هاي نوين انرژي 
و محيط زيست و تدوين نقشه راه انتقال، توسعه و كاربرد فناوري هاي نوين در بخش باالدستي نفت و گاز از 

مهمترين اقدامات در راستاي استقرار نظام مديريت انرژي است كه طي گزارشي ارايه خواهد شد.

7. بخش تدوين مقررات و آيين نامه ها
تدوين مقررات و ضوابط الزام آور به منظور بكارگيري استانداردها و معيارهاي بهينه سازي مصرف انرژي  	•

در بخش هاي مختلف

8. سازماندهي اجراي پروژه  و نحوه تدوين برنامه
معاونت نظارت بر مصرف انرژي و ارزشيابي طرح هاي مديريت برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي نفت ايران 
)واحد كنترل و بهينه سازي مصرف انرژي( كه خاستگاه ارايه اين پروژه محسوب مي گردد، با توجه به تجارت 
چندين ساله خود در امور مربوط به برنامه ريزي و نظارت پروژه ها در حوزه انرژي، به عنوان هسته  مركزي روند 
تهيه برنامه در نظر گرفته شده است. بديهي است كه اين معاونت به عنوان عامل اصلي پياده سازي نظرات و 
رهنمودهاي مديرعامل محترم شركت ملي نفت ايران، با مشاركت مديران عامل شركت هاي تابعه عمل نموده 
و با استفاده از نظرات گروه هاي تخصصي و فني مركب از اساتيد دانشگاهي و مشاوران خبره و همچنين تعامل با 
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ساير بخش هاي شركت، هدايت و تصدي امور را عهده دار گرديده است.
پيش بيني مي شود، پس از تدوين برنامه و  اجراي راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در سطح 

شركت  ملي نفت ايران، حداقل 30 درصد صرفه جويي انرژي محقق گردد.

- شركت ملي مناطق نفت خيز 
در سال 1388 فعاليت هاي بهينه سازي مصرف انرژي در اين شركت در رابطه با تعيين استانداردهاي 
مصرف انرژي در كارخانجات بهره برداري، كارخانجات گاز و گاز مايع، تلمبه خانه ها و ساير تاسيسات صنعتي 
مناطق نفت خيز جنوب از طريق اجراي طرح مميزي جامع انرژي تاسيسات صنعتي مناطق نفت خيز جنوب در 
حال انجام بوده است. در اين راستا، مميزي جامع انرژي تاسيسات صنعتي مارون )فاز اول( آن انجام شده و فاز 
دوم كه شامل كارخانجات تزريق گاز مارون و كارخانه تقويت فشار آماك مي باشد، به تازگي آغاز گرديده است. 
در نهايت بعد از اتمام مميزي هاي جامع انرژي در كليه تاسيسات صنعتي مناطق نفت خيز جنوب ميزان تلفات 
و برنامه هاي  الزم براي اجراي طرح هايي جهت جلوگيري از آن ها در بخش هاي مختلف صنعتي بدست  مي آيد 

كه در آينده گزارش خواهد شد. 
در رابطه با صرفه جويي ميزان گاز و برق در تلمبه خانه هاي اهواز، اميديه و گوره، ارقام مربوطه در سال       

87-1388 در جدول 24-9 جهت مقايسه ارايه گرديده است.

جدول 24-9 ميزان صرفه جويي گاز و برق در تلمبه خانه هاي مهاطق نفت خيز جهوب در سال 1388

تلمبه خانه
سال 1388سال 1387

برق )مگاوات ساعت(گاز )متر مكعب(برق )مگاوات ساعت(گاز )متر مكعب(

4292409852349056075633اهواز 
42126790773814946218572572اميديه
1424640006/51424640006/1گوره

- شركت نفت فالت قاره ايران
 اين شركت اقداماتي را كه در سال 1387 براي درج در ترازنامه ارايه داده بود، مجدداً به عنوان طرح هاي 

و  تلفات  بخش  به  شود  )رجوع  است.  كرده  1388گزارش  سال  در  قاره  فالت  نفت  شركت  در  بهينه سازي 
بهينه سازي انرژي در تراز نامه سال 1387، صفحه 361(. بدين ترتيب به نظر مي رسد كه شركت نفت فالت قاره 
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در سال 1388 طرح هاي قبلي را به عنوان طرح هاي بهينه سازي مصرف انرژي همچنان پيگيري و دنبال مي نمايد.

- شركت پايانه هاي صادرات مواد نفتي
اقداماتي كه جهت كاهش استراتژيك هزينه ها در سيستم هاي صادراتي به تفكيك پايانه ها توسط شركت 
ميليون دالر  ميليون ريال و 3  نفتي در سال 1388 گزارش گرديده معادل 4.316  پايانه هاي  صادرات مواد 
بوده است. از ميان فعاليت هاي انجام شده و در دست اقدام مديريت عمليات اين شركت در حوزه بهره وري، 
صرفه جويي اصولي و كاهش هزينه هايي كه به نحوي مي توان آن ها را به صرفه جويي انرژي نسبت داد، مواردي 
انتخاب و به شرح جدول زير گزارش شده است. بدين ترتيب كاهش هزينه هاي انرژي در رابطه با موارد انتخابي 

فوق الذكر معادل 3.105 ميليون ريال و 3 ميليون دالر بالغ گرديده است.

جدول 25-9. اقدامات بسيهه سازي و کاهش هزيهه هاي انرلي در سيستم هاي صادراتي به تفكيك پايانه ها 

ميزان صرفه جويي ساليانهموضوع فعاليتنام پايانهرديف

خارك1
رسوب زدايي مخازن 5 و 6 و در نتيجه افزايش ظرفيت

 بهره برداري از مخازن
2.800.000.000 ريال

3.000.000 دالر

عسلويه2
40.000.000 ريالجلوگيري از اتالف روغن

41.000.000 ريالآزمايش پمپ سوخت و انژكتور
225.000.000 ريالتعمير و نگهداري اكتروموتورها، كمپرسورها، پمپ ها، فن ها و موتور ديزل ها

3.105.000.000 ريال وجمع
3.000.000 دالر

2-2-9. اقدامات بهينه سازي در بخش پااليش و تبديل
•  شركت ملي پااليش و پخش

- پااليشگاه هاي نفت
از  يك  هر  براي  زير  شاخص هاي  نظر  از  مي توان  كلي  به طور  را  كشور  پااليشگاه هاي  در  بهينه سازي 

پااليشگاه ها مورد بحث قرار داد.
بازيافت كل محصوالت و فرآورده هاي سبك. درصد سوخت مصرفي. درصد ضايعات مجاز و  درصد 
غيرمجاز و مصرف مواد ورودي و انرژي پااليشگاه هاي كشور نمادي از وضعيت كلي بهينه سازي را بصورت كالن 
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در هر يك از پااليشگاه ها نشان مي دهد.
وضعيت ميانگين شاخص هاي عملياتي پااليش در سال هاي 88-1380 در جدول 26-9 نشان داده شده 

است: 

جدول 26-9. ميانگين شاخص هاي عملياتي پااليش 
ارقام: درصد وزني به خوراك

 چنان كه از جدول فوق مشهود است شاخص بازيافت محصوالت سبك در سال 1388 نسبت به سال 
قبل حدود 0/77 درصد افزايش يافته است. ميانگين شاخص   مذكور و ساير شاخص ها به غير از سوخت مصرفي 
كه نسبت به سال قبل اندكي كاهش داشته است در دوره زماني 88-1380 در حد تغييرات آماري و دقت هاي 

اندازه گيري درسال هاي مختلف تقريباً يكسان مي باشد. 
وضعيت شاخص هاي عملياتي پااليشگاه ها به تفكيك در سال 1388 در جدول 27-9 نشان داده شده است. 
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جدول 27-9. شاخص هاي عملياتي به تفكيك پااليشگاه  ها در سال 1388

* ميانگين حجمي درصد بازيافت محصوالت سبك است.

آمار شاخص هاي فوق به تفكيك پااليشگاه در سال 1388 در جدول فوق نشان از آن دارد كه درصد 
با  قبل  سال  به  نسبت  اراك  و  اصفهان  تهران،  بندرعباس،  شيراز،  پااليشگاه هاي  سبك  محصوالت  بازيافت 
 افزايش روبرو بوده و در مورد ساير پااليشگاه ها به خصوص در پااليشگاه كرمانشاه و الوان اين شاخص كاهش

قابل مالحظه اي داشته است. درصد وزني سوخت مصرفي كليه پااليشگاه ها بجز پااليشگاه آبادان نسبت به سال 
قبل كاهش يافته است. درصد وزني ضايعات بطور كلي در پااليشگاه هاي شيراز، الوان، اصفهان، بندرعباس، اراك 
و كرمانشاه با كاهش همراه بوده و در مورد پااليشگاه هاي آبادان، تبريز و تهران به مقدار قابل مالحظه اي افزايش 

نشان مي دهد.
وضعيت ميانگين شاخص هاي مواد مصرفي در عمليات پااليش در دوره زماني 88-1380 و در سال 

1388 در جدول 28-9 نشان داده شده است.
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جدول 28-9. ميانگين شاخص هاي مواد مصرفي در عمليات پااليش نفت
ارقام: واحد به ازاي يك مترمكعب نفت خام خوراك

تا   5600 اخير  سال هاي  در  آب خام  مصرف  ميزان  آمار  كه  دارد  آن  از  نشان  فوق  جدول  در  ارقام 
6000 ليتر در تغيير بوده و در سال 1388 به علت كاهش مصرف پااليشگاه هاي آبادان، الوان، شيراز، اراك و 
بندرعباس نسبت به سال قبل اندكي كاهش نشان مي دهد. ضمناً ميزان آب سيستم خنك كن نيز بدليل فوق 

الذكر در سال 1388 نسبت به سال قبل كاهش داشته است. 
 وضعيت مصرف بخار و هواي فشرده در سال 1388 در اغلب پااليشگاه ها به علت مديريت مصرف تا 

حدودي نسبت به سال قبل كاهش نشان مي دهد.
وضعيت شاخص هاي مواد مصرفي به  تفكيك پااليشگاه ها در سال 1388 در جدول29-9 نشان داده شده 

است. 

جدول 29-9. شاخص هاي مواد مصرفي در عمليات به تفكيك پااليشگاه ها در سال 1388
ارقام: واحد به ازاي يك متر مكعب نفت خام خوراك
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چنان كه شاخص هاي فوق در هر يك از پااليشگاه ها به تفكيك مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نشان مي دهد 
كه مصرف آب خام، آب سيستم خنك كن و بخار با توجه به شرايط عملياتي و به طور عمده شرايط آب و هوايي 
با  آبادان و الوان در سال 1388  بندرعباس،  پااليشگاه هاي  لذا عمليات  پااليشگاه بستگي دارد  استقرار  محل 
بيشترين مصرف آب خام و آب سيستم خنك كن همراه بوده است. در مورد ميزان مصرف بخار پااليشگاه ها هر 
چند به طور كلي نسبت به سال قبل كاهش يافته ليكن همچنان به علت شرايط آب و هوايي مناطق، به ترتيب 

پااليشگاه هاي اراك، تهران، شيراز و تبريز باالترين مصرف را در سال 1388 داشته اند. 
پااليشگاه هاي كشور در جدول  انرژي مصرفي و برق در دوره زماني 1380-88  ميانگين شاخص هاي 

30-9 نشان داده شده است.

 جدول 30-9. ميانگين شاخص هاي انرلي مصرفي و برق پااليشگاه هاي نفت 
ارقام: واحد به ازاي يك متر مكعب نفت خام خوراك

ارقام ميانگين انرژي و برق مصرفي پااليشگاه ها در دوره زماني 88-1380 نشان مي دهد كه با اعمال 
مديريت مصرف انرژي، در اكثر پااليشگاه ها در سال 1388 كاهش قابل مالحظه اي حاصل شده است.

جدول 31-9 ميزان شاخص هاي كل انرژي و برق مصرفي را به تفكيك پااليشگاه ها نشان مي دهد.
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جدول 31-9. شاخص انرلي مصرفي و برق در پااليشگاه  ها در سال 1388
ارقام: واحد به ازاي يك متر مكعب نفت خام خوراك

چنان كه شاخص هاي فوق در هر يك از پااليشگاه ها به تفكيك مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نشان مي دهد 
كه مصرف برق در اغلب پااليشگاه ها بجز تبريز و الوان با كاهش قابل مالحظه اي مواجه بوده و همچنين انرژي 
مصرفي كل، ضمن اين كه در كليه پااليشگاه ها كاهش يافته، فقط پااليشگاه آبادان در اين مورد با افزايش در سال 

1388 روبرو بوده است. 
با توجه به مراتب فوق به طور كلي آمار و اطالعات انرژي بصورت كالن در پااليشگاه ها نشان دهنده 
اقداماتي در جهت مديريت مصرف و بهينه سازي مصرف سوخت در سال 1388 مي باشد كه موجب كاهش  
4/4 درصد در مقدار انرژي مصرفي پااليشگاه هاي كشور براي يك مترمكعب خوراك، نسبت به سال 1387 
شده است. در اين ارتباط اقداماتي كه توسط پااليشگاه ها در سال 1388 در مورد اجراي طرح هاي بهينه سازي و 

صرفه جويي در انرژي گزارش شده، به شرح زير ارايه مي گردد.
الف(  اقدامات مشترك در كليه پااليشگاه ها:

شركت  همكاري  با  انرژي  مديريت  نظر  از  پااليشگاه ها   Benchmarking و  انرژي  استاندارد  تدوين  	•
خارجي

برگزاري جلسات ماهيانه و منظم كارگروه انرژي جهت بررسي راهكارهاي پيشنهادي توسط كارشناسان  	•
و پيگيري پروژه هاي مديريت انرژي

طراحي و پياده سازي سامانه بانك اطالعاتي مديريت انرژي در كليه پااليشگاه ها با هدف سهولت محاسبه  	•
و ارزيابي شاخص بهره وري انرژي و مديريت منابع انرژي

محاسبه ماهيانه شاخص مصرف انرژي پااليشگاه ها و مقايسه عملكرد انرژي پااليشگاه ها با يكديگر و با  	•
بهترين هاي دنيا

به حداقل رساندن مصرف سوخت مايع در پااليشگاه ها 	•
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مديريت تله هاي بخار به منظور افزايش آب مقطر برگشتي و تعمير يا تعويض تله هاي معيوب 	•
مطالعه پروژه بازيافت گازهاي ارسالي به مشعل 	•

برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت انرژي توسط شركت خارجي و دانشگاه تهران 	•
از رده خارج نمودن خودروهاي فرسوده و پر مصرف 	•

جايگزيني المپ هاي معمولي رشته اي با نوع كم مصرف در ساختمان هاي اداري و شهرك هاي مسكوني 	•
نصب درب هاي اتوماتيك و پرده در مناطق پر تردد 	•

استفاده از شيرهاي الكتريكي آب در نقاط پر مصرف به منظور صرفه جويي آب 	•

ب( اقدامات در هريك از پااليشگاه ها
آبادان:

پيگيري پروژه هاي:
طراحي، نصب و كاليبراسيون سيستم هاي اندازه گيري حامل هاي انرژي 	•

تغيير سيستم آب خنك كننده از حالت يكبار گذر به مدار بسته 	•
اصفهان: 

در سرويس گذاردن آناليزرهاي كوره و بويلرها به منظور پايش و كنترل مصرف انرژي 	•
تهيه برنامه مدون بازرسي كليه تله هاي بخار همراه با تعويض تله هاي بخار معيوب 	•

پيگيري پروژه هاي:
نصب پيش گرمكن هوا در كوره هاي واحد تقطير 	•

نصب online economizer  بر روي آب ورودي بويلرها 	•
اراك:

تقويت عايق كوره ها و مخازن 	•
رفع اشكال از سيستم هاي اندازه گيري حامل هاي انرژي 	•

بندرعباس:
مديريت عملكرد توربين هاي گازي و از سرويس خارج كردن يك توربين به منظور افزايش راندمان و  	•

كاهش مصرف انرژي توربين ها
استفاده از گازهاي مازاد واحدهاي تقطير به عنوان سوخت پااليشگاه 	•

vent در پااليشگاه به منظور كاهش و قطع بخار اتالفي LP مديريت توليد و مصرف بخار كم فشار 	•
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رفع اشكال سامانه هاي پيش گرمايش هوا APH مربوط به كوره هاي تقطير 	•
نصب سامانه آبگرمكن خورشيدي در يكي از ساختمان ها 	•

تبريز:
ساخت و نصب Dry Gas Seal در كمپرسور گاز گردشي واحد ايزوماكس 	•

تكميل و اتمام آماده سازي نصب مبدل هاي صفحه اي Packinox در واحد تبديل كاتاليستي 	•
اصالح وضعيت كوره هاي تبديل كاتاليستي و بهينه سازي شرايط عملياتي آن ها 	•

شيراز:
اصالح سيستم لوله كشي كولرهاي هوايي باالسري برج تقطير به منظور افزايش راندمان آن ها 	•

نصب سيستم شستشويي دايمي چگالنده باالسري برج تقطير 	•
پايش و كنترل مداوم كوره ها به منظور كاهش مصرف سوخت 	•

بهره برداري از تلمبه هاي برقي به جاي پمپ هاي توربيني در نقاط ممكن به منظور كاهش هدرروي بخار 	•
اجراي طرح جمع آوري بخار گرم كننده جريان نگارهاي واحد تبديل كاتاليستي 	•

كرمانشاه: 
رفع اشكال و افزايش راندمان دو دستگاه ديگ بخار فشار باال 	•

	از سرويس خارج كردن دو دستگاه ديگ بخار قديمي با راندمان پايين 	•
از سرويس خارج نمودن دو دستگاه ژنراتور گازسوز و يك دستگاه ژنراتور ديزلي قديمي 	•

الوان:
هدايت گازهاي مازاد به سيستم سوخت پااليشگاه و كاهش ارسال گاز به مشعل 	•

استفاده از فاضالب بهداشتي تصفيه شده در آبياري فضاي سبز 	•
نصب كنتور برق در نقاط پر مصرف به منظور پايش و كنترل مصارف 	•

رعايت دستورالعمل مقررات مبحث 19 ساختمان در تعميرات اساسي واحدهاي مسكوني 	•
مميزي انرژي دستگاه هاي پر مصرف 	•

راه اندازي واحد توليد گاز مايع به منظور جلوگيري از هدرروي گاز مايع 	•

ج( تدوين و برنامه ريزي طرح هاي بهينه سازي مواد و انرژي، مواد و كاال در تاسيسات پااليشگاه ها
 برخي از اين طرح ها كه در وضعيت اجرا و مطالعات امكان سنجي، انتخاب مشاور و يا تخصيص بودجه 

در پااليشگاه ها مي باشند به شرح جدول 32-9 گزارش شده اند.
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جدول 32-9. طرح  هاي جاري بسيهه  سازي مصرف انرلي و مواد در پااليشگاه  ها در سال 1388
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- شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
هرساله شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي با هماهنگي با شركت ملي گاز همگام با گسترش 
و توسعه گازرساني به شهرهاي كشور مقاديري از فرآورده هاي نفتي اصلي )گاز  مايع، نفت سفيد، نفت گاز و نفت 
كوره( را در بخش هاي مختلف مصرف با گاز جايگزين مي نمايد كه مقادير آن در سال هاي 88-1386 در جدول 

33-9 نشان داده شده است.

جدول 33-9. جايگزيهي سوخت هاي مايع با گازطبيعي در شرکت ملي پخش فرآورده  هاي نفتي ايران
ارقام: مترمكعب

جمعنفت كورهنفت گازنفت سفيدگاز مايع

43481428439478757365683متوسط ماهيانه1386

5217717140947374290874788202تجمعي سال

3873141147002384842076متوسط ماهيانه1387

466237694176407286176504939تجمعي سال

8/52/1105/21292313038/8متوسط ماهيانه1388

101/825/71262155076156465/5تجمعي سال

69-46-99-100-98-درصد رشد سال 88 به 87

چنان كه آمار در جدول فوق نشان مي دهد باتوجه به گسترش گازرساني در اغلب شهرستان هاي كشور 
در سال هاي گذشته، مقدار كل جايگزيني سوخت هاي مايع در سال 1388 رشد منفي قابل مالحظه اي نسبت به 

سال قبل در رابطه با جايگزيني كليه فرآورده هاي سبك و سنگين داشته است.

- انتقال و توزيع فرآورده هاي نفتي
طرح هاي انجام شده بهينه سازي مصرف انرژي در بخش انتقال مواد نفتي

بخش هاي صنعتي )اقدامات در حال اجرا(
طرح تدوين معيار جهت انتقال مواد نفتي )پيلوت ري/ ساري و نكا/ ري(  -

 ANSI/ASME-ISO 2008 طرح سامانه مديريت مصرف انرژي و استاندارد  -
كاهش ديماند در مراكز انتقال نفت   -
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اجراي پروژه راديو و فيبر نوري فاز 1 در 81 ايستگاه مخابراتي كه باعث تقليل مصرف انرژي به ميزان   -
50% شده است.

اجراي پروژة شبكه يكپارچه صوت و ديتا با سيستم هاي جديد كه مي تواند تا 76% در مصرف انرژي   -
صرفه جويي نمايد.

بخش هاي غيرصنعتي )اقدامات انجام شده(
تعويض المپ هاي روشنايي ساختمان ها با المپ هاي كم مصرف  -

استفاده بهينه از سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي با در نظر گرفتن ساعات پيك مصرف  -
عايق كاري منابع توليد انرژي در تاسيسات ساختماني  -

بكارگيري شيرهاي سنسوردار و گسترش آن  -
تجهيز ديزل ژنراتورهاي برق اضطراري به سيستم اتوماسيون  -

به حداقل رساندن مصرف برق و كاهش ادوات و لوازم پرمصرف برقي  -
خريداري دو دستگاه كنترل هوشمند سيستم تاسيسات موتورخانه شمالي، جنوبي و مركزي  -

اقدامات الزم جهت بهينه سازي سيستم تهويه مطبوع ساختمان مركزي ستاد شركت  -
 

بخش پژوهش و توسعه
كاهش ويسكوزيته نفت خام به روش اولتراسونيك  -

تحقيق، طراحي و ساخت يك سيستم دور متغير براي الكتروموتور تلمبه خانه ري/ شاهرود  -
تبديل انرژي هيدروليكي مازاد پايانه اصفهان به انرژي الكتريكي  -

- طرح هاي انجام شده بهينه سازي مصرف در بخش توزيع
بهينه سازي در انبارها و جايگاه هاي عرضه سوخت:

1( يكي از پروژه هاي ملي در جهت كاهش تلفات بنزين در انبارها و جايگاه ها، طرح كاهش، هدايت، انتقال و 
بازيافت بخارات بنزين )طرح كهاب( مي باشد. نشت اين بخارات از لحاظ زيست محيطي و فيزيولوژيكي 
آثار مخربي را به بار مي آورد، لذا طرح بازيافت آن ها از جمله طرح هاي مهمي است كه توسط شركت ملي 
 پخش در دست اجرا قرار گرفته است. طرح كهاب كه از ابتداي سال 1386 فعال شده است بخش هاي

را  و خودروهاي مصرف كنندگان  جايگاه هاي عرضه  انتقال،  فعاليت هاي ذخيره سازي،  گسترده اي شامل 
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دربر مي گيرد. بدين ترتيب با اجراي اين طرح به طور كامل بخارات منتشر شده از مخزن سوخت خودرو 
و مخازن زيرزميني جايگاه ها به سمت نفتكش ها هدايت مي شود سپس از نفتكش در هنگام بارگيري مجدد 
در محل انبار به وسيله طرح تكميلي در بازوهاي بارگيري  كه براي اين كار مجهز شده اند به واحد بازيافت 
بخار منتقل مي گردند. در واحد بازيافت بخار با بهره گيري از شيوه هاي مختلف تبريد، غشايي و شيوه 
كربن فعال از هر مترمكعب از بخار اشباع بنزين حدود 1/5 ليتر بنزين مايع استحصال خواهد شد. طرح 
كهاب در دو مرحله برنامه ريزي شده كه در مرحله اول خروج بخار بنزين به هنگام ورود آن به مخازن 
زيرزميني است و در مرحله دوم جلوگيري از خروج بخارهاي بنزين از مخازن سوخت خودروها هنگام 

سوخت گيري مي باشد. 
تا پايان سال 1388 در مرحله اول از برنامه، تجهيز حدود 5000 نفتكش تعداد 2600 نفتكش به 
سيستم كهاب مجهز شده اند. در اين سال از 2500 جايگاه  در كشور نيز حدود 2200 جايگاه با سيستم 
مذكور تجهيز گرديده اند. عالوه بر نفتكش ها و جايگاه ها، سيستم كهاب قرار است در 70 انبار نفت سراسر 
كشور نصب و مورد استفاده قرار گيرد كه اجراي آن به طور آزمايشي متناسب با وضعيت جغرافيايي محل 
انبار در دست بررسي مي باشد. تا پايان سال 1388 اين طرح در چهار انبار نفت كرج، تهران، قزوين و 

بندرعباس در حال پيگيري و اجرا بوده است.
در مورد اجراي مرحله دوم طرح كهاب كه مربوط به جلوگيري از خروج بنزين از مخازن سوخت 
خودروها است در سال 1388 فقط يك جايگاه در كرج به صورت آزمايشي تجهيز شده و قرار است كه 

در دو جايگاه ديگر به طور آزمايشي اجرا گردد.
بر طبق برآوردهاي مجري طرح كهاب در حالي كه تبخير ساالنه بنزين حدود 110 ميليون ليتر 
برآورد مي گردد با اجراي بخش مرحله اول طرح در سال 1388 كه در فوق ذكر شد،30% از تبخير بنزين 

در جايگاه ها جلوگيري شده است.
2( اجرا و نصب تجهيزات سيستم هاي اندازه گيري سطح و دما در مخازن ذخيره فرآورده هاي نفتي به منظور 
بهره برداري از تكنولوژي جديد و افزايش دقت كار اتوماسيون عمليات ) 165 دستگاه مخزن تكميل شده، 

262 دستگاه با پيشرفت كاري 10% و 257 دستگاه در مرحله انتخاب پيمانكار(
3( اجراي پروژه هاي حفاظت الكترونيك در جايگاه هاي عرضه سوخت با نصب دوربين هاي مدار بسته، به منظور 

نظارت بهتر، حفاظت و جلوگيري از سوانح و خساراتي كه توسط عوامل گوناگون مي تواند ايجاد شود. 
4( نظارت بر تنظيم تلمبه هاي عرضه سوخت در جايگاه هاي سوخت رساني به منظور تحويل صحيح فرآورده 

به مشتريان.
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بهينه سازي سيستم حمل و نقل و توزيع:
نوسازي ناوگان حمل و نقل در بخش 6 چرخ، 10 چرخ و تانك تريلرهاي غير استاندارد با ارايه تسهيالت 
به طوري كه با اجراي اين امر متوسط عمر 6 چرخ و 10 چرخ از 28 سال به كمتر از 15 سال تقليل يافته است. 

شركت ملي گاز
در شركت ملي گاز كارگروه اجرايي اصالح الگوي مصرف توسط مديريت پژوهش و فناوري گاز در سال 
1388 تشكيل شد. در اين كارگروه براي برنامه ريزي دراز مدت و كوتاه مدت و اقدامات اجرايي زود بازده، 
همچنين پيگيري هاي الزم، زيركارگروه هاي تخصصي در فعاليت پااليش گازطبيعي، زير گروه توزيع و فروش گاز، 
زير گروه انتقال گاز، زيرگروه مهندسي و اجرا و زير گروه تاسيسات غير صنعتي شركت گاز و در نهايت زيرگروه 

اطالع رساني و فرهنگ سازي ايجاد گرديد.
الگوي  اصالح  براي  اجرايي  راهكارهاي  تدوين  زيركارگروه ها  و  كارگروه ها  تشكيل  از  هدف  به طوركلي 

مصرف، تعيين اولويت بندي فعاليت ها در بخش هاي مختلف و همكاري در اجراي راهكارهاست.
زيرگروه مهندسي و اجرا- از مهمترين برنامه هاي اين زيرگروه مي توان به: رويكرد اصالح الگوي مصرف 
در تدوين اسناد مناقصه احداث پااليشگاه هاي جديد و تدوين دستورالعمل هاي الزم در اين خصوص، رويكرد 
اصالح الگوي مصرف در خطوط لوله و ايستگاه هاي تقويت فشار، محل استقرار ايستگاه  ها، فاصله ايستگاه ها از 
 يكديگر و دستورالعمل هاي الزم در خصوص لحاظ كردن سيستم هاي موردنياز اندازه گيري در طراحي پااليشگاه ها،

خطوط لوله انتقال و بخش توزيع و تدوين استانداردها اشاره نمود. تاكنون پيشنهادات مقدماتي زيادي در هريك 
از فعاليت هاي فوق اشاره شده كه از آن جمله اجباري شدن مهندسي ارزش در پروژه هاي باالي 30 ميليارد 
تومان سرمايه گذاري است. همچنين ايجاد شبكه اينترانت و سايت مخصوص اصالح الگوي مصرف براي فرهنگ 

سازي در شركت ها.
زيرگروه تاسيسات غير صنعتي شركت گاز- از مهمترين فعاليت هاي اين زير گروه مي توان به: ارايه 
از  استفاده  بررسي  و  آن ها  در  صرفه جويي  پتانسيل  برآورد  و  ساختمان ها  در  مصرفي  كاالي  و  مواد  ليست 
منابع انرژي تجديدپذير در ساختمان هاي شركت ملي گاز اشاره كرد. همچنين اقدامات صورت گرفته در اين 
زيركارگروه توسعه اتوماسيون اداري، درخواست رسمي از شركت بهينه سازي سوخت براي آبگرمكن خورشيدي، 
از رده خارج كردن 211 خودروي فرسوده و نصب سيستم كنترل هوشمند در 100 ساختمان شركت ملي گاز 

كه داراي سيستم حرارت مركزي هستند بوده است.
زيرگروه اطالع رساني و فرهنگ  سازي- از برنامه هاي مهم اين زير گروه كه در دست اقدام است مي توان 
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به بررسي توليدات آموزشي، تبليغاتي و فرهنگي در جهت باال بردن هرچه بيشتر كيفيت آثار و ارتباط با مخاطبان 
هدف از طريق تشكيل شورايي با استفاده از متخصصان حوزه هاي فني، عملياتي، هنري و اطالع رساني نام برد.

پااليشگاه هاي گاز
در زيرگروه پااليش با همكاري شركت بهينه سازي مصرف سوخت و استفاده از مشاور خارجي استانداردسازي 
فرآيندها و تجهيزات فرآيندي پااليشگاه هاي گاز در دست اقدام قرار گرفته است. در اين زيركارگروه همچنين 
به كمك شركت مهندسي و توسعه گاز پروژه بازيافت 200 تن LPG و 60 تن مايعات گازي از پااليشگاه فجر در 
دست اقدام است. ضمناً براي جلوگيري از سوزاندن گاز در مشعل هاي سوزان پااليشگاه هاي سرخون و قشم به 

ميزان 120 ميليون مترمكعب گاز، پروژه اي در دست اقدام قرار گرفته است.
    فرآورش گاز و تحويل به سيستم انتقال و توزيع آن در حيطه وظايف شركت ملي گاز قرار دارد. در 
سال هاي اخير تاسيسات پااليشي و سيستم هاي انتقال گاز در پهنه كشور با گسترش طرح هاي اكتشافي و افزايش 
توليد با احداث پااليشگاه هاي گازي جديد و افزايش تقاضا از توسعه زيادي برخوردار بوده است، به طوري كه 
تاكنون كليه استان هاي كشور به جز استان سيستان و بلوچستان و هرمزگان كه گازرساني به آنها در سال 1388 

آغاز گرديده، تحت پوشش گازرساني قرار گرفته اند. 
   جهت دستيابي به آمار و اطالعات كالن شاخص هاي مصرف انرژي در سيستم هاي عملياتي شركت 
ملي گاز، مصرف سوخت به ازاي توليد گاز سبك به تفكيك هر يك از پااليشگاه ها به عنوان نمادي از وضعيت 
مصرف انرژي در دوره زماني 88-1380 مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج آن در جدول 34-9 نشان داده شده 

است.
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جدول 34-9. مصرف سوخت به ازاي توليد گاز سبك در پااليشگاه  هاي گاز
ارقام: ميليون متر مكعب سوخت به ميليون مترمكعب گاز سبك توليدي

138013811382138313841385138613871388پااليشگاه هاي گاز

0/030/0250/0250/0220/0280/0120/0090/0080/008بيد بلند 1

0/030/0090/0370/0350/0290/0280/022--پارس جنوبي فاز 1

0/0290/0330/0290/0300/0340/035---پارس جنوبي فاز 2 و 3

0/0340/0300/0520/053-----پارس جنوبي فاز 4 و 5 

0/083--------پارس جنوبي فاز 6 و 7 و 8 

0/046--------پارس جنوبي فاز 9 و 10 

0/0050/0050/0010/0010/0020/0020/003--پارسيان

0/0440/0410/0410/040/0410/0420/0420/0420/034هاشمي نژاد

0/0090/0080/0080/0070/007----فجر جم

0/2130/2730/150------مسجد سليمان

0/0140/0320/030------منطقه يك عمليات انتقال گاز

0/006--------سرخون و قشم

آمار جدول فوق نشان مي دهد كه نسبت سوخت هر يك از پااليشگاه ها به توليد گاز آن در دوره زماني 
88-1380 اغلب با نوسانات كم رقم تقريباً يكساني بوده است. همان طور كه گفته شد به خصوص در سيستم هاي 
پااليشي گاز جديد فازهاي پارس جنوبي و پارسيان بنظر مي رسد استانداردهاي روز جهاني براي مصرف انرژي 
در احداث اين سيستم ها رعايت شده است. درمورد پااليشگاه هاي گاز قديمي با مصرف تقريباً ثابت سوخت بازاي 
واحد توليد، با توجه به نوع فرآيند توليد كه بستگي به كيفيت خوراك گاز دارد و همچنين نبود شاخص هاي 

استاندارد مصرف براي مقايسه، نمي توان راجع به ميزان مصرف انرژي اظهارنظر نمود.
   در مورد سيستم هاي انتقال گاز شاخص سوخت مصرفي ايستگاه هاي تقويت فشار به واحد گاز تحويلي به 
خطوط انتقال و همچنين ميانگين ساالنه تخليه گاز را نيز مي توان به عنوان معياري در جهت اقدامات بهينه سازي 

در سيستم انتقال گاز مورد نظر قرار داد.
جدول 35-9 سوخت مصرفي ايستگاه هاي تقويت فشار و ميانگين ساالنه تخليه گاز را در  دوره زماني 

88-1380 نشان مي دهد.
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جدول 35-9. سوخت مصرفي ايستگاه هاي تقويت فشار و ميانگين ساالنه تخليه گاز

آمار و اطالعات در جدول فوق نيز نشان مي دهد كه در سيستم انتقال گاز، ارقام نسبت سوخت به گاز 
تحويلي به سيستم، در دوره زماني 88-1380 افزايش يافته و نسبت به سال قبل نيز تقريباً تغييري نكرده است، 
گرچه در اين مورد نيز نمي توان راجع به ميزان مصرف در مقايسه با استانداردهاي جهاني به علت نبود معيار 
اظهارنظر نمود. البته در مورد تخليه گاز در برخي از سال هاي دوره مذكور عملكرد بسيار مطلوب بوده، ليكن در 

سال هاي اخير مقدار آن افزايش يافته هرچند در سال 1388 نسبت به سال قبل كاهش نشان مي دهد.
با توجه به مراتب فوق هر چند آمار و اطالعات مصرف انرژي در عمليات شركت ملي گاز بصورت كالن، 
اقدام چندان موثري را در جهت بهينه سازي مصرف در طي سال هاي 88-1380 نشان نمي دهد، با اين وجود. 
اقداماتي توسط سازمان هاي آن شركت به تفكيك در مورد اجراي طرح هاي بهينه سازي به شرح زير در سال 

1388 گزارش شده است:

 طرح هاي انجام يافته بهينه سازي مصرف انرژي در شركت هاي پااليش گاز
شركت پااليش گاز پارس جنوبي

نصب آبگرمكن هاي خورشيدي در كمپ هاي مسكوني 	•
)Ultra( نصب  دستگاه  بهينه ساز مصرف انرژي الكتريكي 	•

اصالح سيستم كنترل هوشمند موتورخانه سيستم روشنايي در شهرك مسكوني 	•
استقرار سيستم تدوين استاندارد و بهينه سازي مديريت انرژي 	•

تعويض تله هاي بخار معيوب در سطح مجتمع با مدل مناسب و اصالح شبكه بخار پااليشگاه فاز 1 	•
استقرار سيستم مديريت انرژي در سطح مجتمع 	•
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نصب بويلر بازيافت حرارت بر روي توربوژنراتورها و توربوكمپرسورهاي مجتمع 	•
تهيه و تدوين استاندارد زيست محيطي مقدار مجاز انتشار آالينده هاي زيست محيطي از مشعل سوزان 	•

)فلر( و برنامه پايش
پروژه مميزي و مديريت انرژي فاز 1 	•

شركت پااليش گاز بيدبلند
نصب پنجره دو جداره در ادارات و منازل سازماني 	•

تعويض سيستم خنك كننده جديد با راندمان باال به جاي كولرهاي گازي فرسوده منازل 	•
مديريت و بهينه سازي تله هاي بخار 	•

بازيافت پساب با TDS باال و بهينه سازي آب  برج خنك كننده 	•
جمع آوري ميعانات گازي 	•

بهينه سازي سيستم كنترل ديگ هاي بخار 	•
شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

استفاده از انرژي هاي نو در بخش هاي غيرعملياتي پااليشگاه 	•
بازيابي گازهاي ارسالي به فلر 	•

نصب اكونومايزر بر روي ديگ هاي بخار 	•
بازيابي گازهاي ارسالي فلش درام 	•

افزايش ظرفيت واحد نم زدايي جمالي نيا 	•
مديريت و بازيافت پسماندها )ضايعات هيدروكربوري( در پااليشگاه 	•

شركت پااليش گاز سرخون و قشم
جمع آوري گازهاي ارسالي به مشعل گورزين 	•

اجراي پروژه CCHP جهت افزايش راندمان نيروگاه 	•
اجراي سيستم هاي هوشمند سرمايش و گرمايش و سوخت كوره ها و استفاده از منابع انرژي هاي تجديد پذير  	•

و تامين بخشي از آب مصرفي از انرژي خورشيد
نصب كمپرسور بازيافت گاز سوخت 	•

LED استفاده از تكنولوژي هاي جديد در سيستم روشنايي مانند 	•
)Zero Flaring( كمپرسور فشار افزايي گاز سوخت در تاسيسات سرخون در جهت 	•
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شركت پااليش گاز فجر جم
LPG احداث واحد توليد گاز مايع 	•

تعويض مشعل 4 بويلر براساس نتايج پروژه پژوهشي اصالح وضعيت مشعل هاي ديگ هاي بخار 	•
اصالح سيستم فلش درام ها 	•

- انتقال و توزيع گاز
انتقال گاز 

شرح برنامه هاي زيرگروه انتقال گاز براي اصالح الگوي مصرف عبارتند از:
ارايه شاخص هاي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف انتقال و مقايسه با ساير كشورها 	•

ارايه ليست و مواد و كاالي مصرفي و برآورد پتانسيل صرفه جويي آن ها 	•
تهيه گزارش از سيستم هاي اندازه گيري موجود و موردنياز براي كنترل مصرف و شناسايي تجهيزات و  	•

ماشين آالت فرسوده و پرمصرف و تدوين برنامه اصالح يا از رده خارج كردن آن ها
در اين زير گروه در سال 1388 در مورد جمع آوري اطالعات و برنامه ريزي براي اجراي مقررات مبحث 
19، استقرار سيستم IT و بروزرساني آن ها در ستاد و مناطق و استقرار سيستم اتوماسيون اداري و همچنين 
شناسايي تجهيزات اندازه گيري مصرف در ايستگاه هاي تقويت فشار اقدام شد و منجر به شناسايي 18 ايستگاه 
گرديد كه فاقد ابزارهاي اندازه گيري مي باشند و مابقي ايستگاه ها هم يا از تجهيزات اوريفيسي يا توربيني استفاده 
اندازه گيري  تجهيزات  از  ايستگاه  يك  تنها  رابطه  اين  در  هستند.  مورد  اين  در  كافي  دقت  فاقد  كه  مي كنند 

اولتراسونيك استفاده مي كند.
مناطق مختلف عمليات انتقال گاز در سال 1388 اقداماتي را در جهت بهينه سازي مصرف سوخت و 

صرفه جويي در انرژي، مواد و كاال به عمل  آورده اند كه خالصه آنها به تفكيك مناطق به شرح زير مي باشد:
منطقه يك عمليات انتقال گاز

ادامه بهينه سازي سيستم سوخت توربين ها در تاسيسات به منظور كاهش توقف هاي ناخواسته توربين ها  	•
و جلوگيري از هدررفتن سوخت گاز

ادامه توزيع المپ هاي كم مصرف در كليه ساختمان هاي اداري و مسكوني 	•
استفاده از پنجره هاي دوجداره و عايق هاي حرارتي در ساختمان هاي جديداالحداث 	•

جايگزين نمودن كولرهاي اسپيلت بجاي كولر هاي گازي پنجره اي 	•
جايگزين نمودن آبگرمكن هاي گازي بجاي آبگرمكن هاي برق با توان 2000 وات در تمام منازل 	•
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استقرار سيستم مديريت انرژي براساس استانداردهاي جهاني و انجام مميزي انرژي در منطقه 	•
نصب بانك هاي خازني در تاسيسات 	•

انتقال پانل ها و بهينه سازي سيستم سوخت يكي از تاسيسات 	•
بهينه سازي و تعويض تجهيزات پرمصرف انرژي در ساختمان ها 	•

استفاده از سيستم اتوماسيون اداري بريد 	•
منطقه دو عمليات انتقال گاز

افزايش راندمان سيستم  گرمايش و سرمايش مركزي از طريق اقداماتي همچون نصب تايمر جهت كاهش  	•
كاركرد سيستم مركزي در ساعات غيراداري، بازرسي فصلي موتورخانه، استفاده از شيرهاي ترموستاتيك 

جهت رادياتورها
مجهز نمودن درب هاي خروجي برخي از ساختمان هاي منطقه به سيستم هوشمند 	•

يكسان سازي فيلتر المنت هاي اسكرابرهاي تاسيسات تقويت فشار پتاوه 3، دوراهان 3 و شهرضا به منظور  	•
افزايش راندمان فيلتراسيون

نصب و راه اندازي اسكرابر چهارم تاسيسات تقويت فشار پتاوه 3 	•
تعمير چهار دستگاه ركوپريتور تاسيسات تقويت فشار گاز اصفهان 1 و پتاوه 1 و در نتيجه افزايش راندمان  	•

توربين
اجراي پروژه نصب خنك كننده هاي گاز اصفهان 2 جهت افزايش راندمان انتقال گاز 	•

تهيه چك ليست هاي بازرسي نشتي شيرآالت و برطرف نمودن موارد نشتي 	•
نصبValve مودن شيرهاي بلودان خطوط لوله انتقال منطقه 	•

در  مربوطه  پاداش هاي  ريالي  بازگشت  و  اصفهان  گاز  فشار  تقويت  تاسيسات  برق  ديماند  تقليل  	•
صورتحساب هاي بعد، تقليل مجدد ديماند تاسيسات تقويت فشار گاز اصفهان و همچنين تقليل ديماند دهق 

و دوراهان نيز در دست اقدام مي باشد.
منطقه سه عمليات انتقال گاز

جاروبك زني بدون تخليه گاز با كاهش فشار خط از psi 650 به psi 250 و ايجاد افت فشار الزم با  	•
تزريق گاز در خط لوله 16 اينچ پارچين- دماوند- فيروزكوه به جاي تخليه گاز

مقايسه ميزان مصرف انرژي الكتريكي تاسيسات تقويت فشار، مراكز بهره برداري خطوط لوله و تاسيسات  	•
ري با ديماند قرارداد اشتراك برق مراكز.

مقايسه هزينه اضافه كردن يك شير به بلودان ها در مقابل مقدار گاز هدر رفته ناشي از نشتي شير در يك  	•
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دوره مشخص
بازسازي مبدل هاي حرارتي ايستگاه قم 1 )3 مورد از 5 مورد انجام شده( 	•

بازسازي داكت مبدل هاي حرارتي ايستگاه قم )3 مورد از 5 مورد انجام شده( 	•
عايقكاري كليه لوله هاي تاسيسات سيستم چيلر جذبي 	•

تعويض ديگ هاي قديمي بخار سيستم تهويه مطبوع تاسيسات ري و تجهيزات جانبي 	•
منطقه چهار عمليات انتقال گاز

تعويق پنجره هاي آلومينيومي ساختمان مركزي با پنجره هاي دوجداره 	•
مسدود نمودن فضاي باالي پنجره هاي سوله 	•

نصب سيستم كنترل هوشمند موتورخانه 	•
منطقه پنج عمليات گاز

راه اندازي بانك خازني خنك كننده هاي گاز )نصب دو عدد بانك خازني ايستگاه فراشبند 3( 	•
مميزي و تحليل مصارف انرژي در ساختمان هاي اداره مركزي منطقه، ياردهاي آباده و نورآباد. 	•

در سرويس قراردادن بانك  خازني با جايگزين نمودن MCC رگالتور GASCOOLER فراشبند 2 	•
در سرويس قراردادن بانك خازني مربوط به خنك كننده هاي ايستگاه F3 )گاز جهت تصحيح ضريب   	•

قدرت(
خاموش كردن هيترهاي غيرضروري مركز سوخت خاوران 	•

پروژه تدوين استاندارد و معيار مصرف انرژي در ايستگاه هاي تقويت فشار فراشبند 	•
خاموش نمودن فن هاي غيرضروري Gas Cooler هاي ايستگاه ها 	•

خريد و نصب 10 عدد Valve دوم روي بلودان ها جهت جلوگيري از نشتي شديد گاز 	•
صرفه جويي در مصرف برق با مديريت صحيح در كل منطقه 	•

تعويض تعدادي المپ هاي رشته اي به كم مصرف در اتاق كنترل و نقاطي از سايت ايستگاه  خاوران 	•
تعويض سيستم گرمايشي ساختمان اداري يارد آباده از اسپليت  به پكيج  و رادياتور آب گرم 	•

دو جداره نمودن درب و پنجره هاي ايستگاه تقويت فشار گاز خاوران و نورآباد 3 	•
منطقه ششم عمليات انتقال گاز

كاهش ديماند برق مصرفي ايستگاه ها از 1000 به 700 كيلووات 	•
منطقه هفت  عمليات انتقال گاز

بكارگيري و خريد اسكرابرهايي كه كمترين افت فشار )dp( را حاصل مي كنند. با توجه به هزينه  باالي  	•
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تقويت فشار در تاسيسات
تحقيق و بررسي جلوگيري از تخليه گاز با استفاده از كمپرسورهاي سيار با توجه به ارتباط موضوع با  	•

بهينه سازي مصرف انرژي
منطقه هشت عمليات انتقال گاز

نصب سيستم هاي گرمايش تشعشعي در سوله ماشين آالت يارد تبريز 	•
نصب سيستم گرمايش تشعشعي در سوله ورزش يارد تبريز 	•

نصب سيستم هاي گرمايش تشعشعي در سوله كاالي يارد تبريز 	•
طراحي و نصب سيستم كنترل هوشمند )BMS( در موتورخانه ساختمان مركزي يارد تبريز 	•

طراحي بهينه و اصالح سيستم گرمايش و تهويه مطبوع كليه ساختمان هاي ايستگاه  تقويت فشار گاز  	•
زنجان

طراحي بهينه و اصالح سيستم گرمايش و تهويه مطبوع كليه ساختمان هاي ايستگاه تقويت فشار گاز  	•
هشترود

طراحي سيستم بهينه و استاندارد گرمايش و تهويه مطبوع براي سوله حمل و نقل يارد تبريز و تعويض  	•
پوشش و عايق هاي سقف

تنظيم كليه ترموستات هاي اتاق ها و تعريف دماي مناسب هر فصل طبق دستورالعمل ارسالي از شوراي  	•
بهينه سازي مصرف

طرح پيشگيري به موقع از اشكاالت منجر به Shut Down واحدها كه باعث تخليه گاز طبيعي به محيط  	•
مي گردد )تجزيه و تحليل علل توقف هاي اضطراري )ESD( و جلوگيري از اتالف گاز طبيعي(

كاهش تعداد پروژكتورهاي محوطه يارد و تاسيسات تقويت فشار گاز تبريز در حدود 20 درصد 	•
منطقه 9 عمليات انتقال گاز

اجراي اتوماسيون اداري 	•
عايق بندي مخزن و لوله هاي شوفاژخانه 	•

دوجداره نمودن پنجره ها 	•
تبديل كليه المپ هاي پرمصرف رشته اي به كم مصرف 	•

مميزي انرژي در تاسيسات منطقه 	•
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توزيع گاز 
در زيرگروه توزيع و فروش گازطبيعي به منظور اصالح الگوي مصرف تهيه گزارش از سيستم هاي اندازه 

گيري موجود و موردنياز، شناسايي تجهيزات و ماشين آالت فرسوده و از رده خارج ساختن آنها و استفاده 
از افت فشار در ايستگاه هاي تقليل فشار براي توليد برق يا LNG پيگيري شده اند. ضمناً در اين زيرگروه 
قباًل در اين زمينه ها مكاتبات و پيگيري در خصوص اخذ مجوز جرايم مشتركان پر مصرف صنعتي، خانگي 
گاز و قطع گاز آنها، ارايه پيشنهاد در مورد قيمت گاز خوراك پتروشيمي، بررسي و امكان سنجي و ارايه 
راهكارهاي صرفه جويي در مصرف برق جايگاه هاي CNG، صدور اطالعيه و جمع بندي نظرات استان ها در 

مورد تفكيك مصارف سوخت و خوراك صنايع عمده و پتروشيمي ها انجام شده است.
كليه شركت هاي گاز استاني در گستره كشور برحسب دستورالعمل هاي شركت ملي گاز اقداماتي را در 
سال 1387 در جهت بهينه سازي مصرف سوخت و مواد و كاال آغاز و يا انجام داده اند كه به علت يكسان بودن 
اغلب موارد آن خالصه كليات اين اقدامات مشابه در شركت هاي توزيع گاز استاني به شرح زير ارايه مي گردد. 
اقدامات  انجام داده اند شرح  الگوي مصرف  اقدامي غيرمشابه در مورد بهينه سازي و اصالح  شركت هايي كه 

شركت گازرساني مربوطه گزارش گرديده است.
كنترل ايستگاه ها و تعويض واشرها جهت جلوگيري از نشت گاز 	•

تجهيز رادياتورهاي گرمايشي ادارات، مراكز آموزشي و بهداشتي و غيره به شيرهاي ترموستات جهت  	•
صرفه جويي در مصرف سوخت.

هماهنگي با نظام مهندسي ساختمان درخصوص اجرايي كردن مبحث 19 ملي ساختمان 	•
استفاده از المپ هاي كم مصرف و تعويض تدريجي المپ هاي پرمصرف از جمله نورافكن ها 	•

عايق كاري لوله هاي گرمايشي در موتورخانه ها 	•
استفاده از تايمر در راه پله ها، هواكش ها 	•

استفاده از درب هاي الكترونيكي 	•
تجهيز موتورخانه  ساختمان هاي اداري شركت به سيستم  كنترل هوشمند و خاموش نمودن سيستم در  	•

ساعات غيراداري
نصب درجه تعيين كننده دماي حداقل و حداكثر در چندين نقطه از ساختمان به منظور كنترل دما 	•

استفاده از پنجره هاي دوجداره در ساختمان ها 	•
استفاده از شيرهاي الكترونيكي و اهرمي داراي چشم  الكترونيك به جاي شيرهاي معمولي در اكثر ادارات  	•
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و تاسيسات و بازديد دوره اي براي رفع عيوب احتمالي لوله و اتصاالت 
انجام مميزي جامع انرژي در ساختمان مركزي 	•

فرهنگ سازي درون و برون سازماني در زمينه  صرفه جويي و بهينه سازي مصرف انرژي 	•
استفاده از سابان بر روي كولرها و عايقكاري كانال هاي كولر در ساختمان هاي كوچك كه از سيستم كولر  	•

استفاده مي كنند.
تاكيد بر جايگزيني باالست هاي الكترونيكي به جاي ترانس در چراغ هاي مجهز به فلورسنت. 	•

استفاده از آبياري قطره اي و آبياري از طريق تانكر )آب غير شرب( و كاشت گل هاي سازگار با محيط كه  	•
آب كمتري نياز دارند.

نصب بانك خازني جهت اصالح ضريب قدرت 	•
نصب آسانسور هوشمند و كم مصرف 	•

گازسوز نمودن تعداد 52 خودرو شركتي 	•
نصب آبگرمكن هاي خورشيدي در تعدادي از ساختمان هاي ستادي به صورت پايلوت  	•

كاهش ديماند ساختمان اداره گاز ناحيه يزد 	•
شركت گاز استان آذربايجان شرقي

اجراي دقيق عمليات پيگ خشك كن در خطوط انتقال و تخليه كامل شبكه هاي تغذيه و توزيع به منظور  	•
جلوگيري از هدرروي گاز در زمان راه اندازي.

شركت گاز استان اردبيل
نصب مشعل دوگانه سوز موتورخانه ها 	•

شركت گاز استان اصفهان
استفاده از سقف هاي پلي  استايرين در ساختمان هاي كه تاثير قابل توجهي در صرفه جويي انرژي دارد. 	•

شركت گاز استان بوشهر
	نصب و راه اندازي چيلرهاي گازسوز در ساختمان هاي ناحيه گاز كنگان 	•

شركت گاز استان تهران
جايگزيني هيترهاي تشعشعي با هيترهاي سنتي در ايستگاه هاي تقليل فشار 	•

شركت گاز استان چهارمحال و بختياري
تنظيم كامپيوترهاي شركت براي رفتن به حالت Stand Bay پس از ده دقيقه 	•
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شركت گاز استان خراسان جنوبي
نصب آبگرمكن هاي ديواري در اداره گاز ناحيه بيرجند و خاموش نمودن موتورخانه در شش ماهه اول  	•

سال در جهت كاهش مصرف گاز.
شركت گاز استان خراسان رضوي

نصب باالست الكترونيكي در مناطق 3 و 1 	•
نصب بويلر كندانسينگ با راندمان 108% به جاي بويلر قديمي در اداره گاز ناحيه 3 	•

نصب سيستم WVF روي آسانسورهاي اداره مركزي و ساختمان ناحيه 2 	•
شركت گاز استان زنجان

تعويض المپ هاي مهتابي معمولي با المپ هاي مهتابي آينه دار )ژوپيتر( 	•
تغيير محفظه احتراق CGS زنجان جهت كاهش مصرف سوخت 	•

نصب شيربرقي در مسير هيتر CGS زنجان جهت كاهش مصرف سوخت 	•
CGS بررسي استحصال برق از ايستگاه هاي 	•

شركت گاز استان سمنان
تنظيم نسبت هوا به گاز در مشعل هاي مربوط به ديگ هاي بخار 	•

نصب  شيرهاي سه راهه ترموستاتيك بر روي هواسازها 	•
اجراي طرح آزمايشي power Saver در ساختمان مركزي شركت گاز استان 	•

شركت گاز استان كردستان
استفاده از سقف با روكش PVC جهت عبور تاسيسات و كاهش اتالف انرژي 	•

استفاده از نماي آلومينيومي )آلكوباند( جهت چندجداره شدن سطوح خارجي ساختمان ها 	•
استفاده از عايق ورميكس به جاي گچ و خاك و عايق كاري سطوح و ديوارهاي خارجي 	•

شركت گاز استان كرمانشاه
هوشمندكردن گرمكن هاي ايستگاه هاي تقليل فشار به منظور كاهش مصرف گاز به عنوان سوخت 	•

شركت گاز استان همدان
افزايش راندمان مصرف گاز در صنايع عمده و ايستگاه هاي تقليل فشار به وسيله آناليز دودهاي حاصل از  	•

احتراق و تنظيم مصرف كننده ها مانند بويلرها، هيترها، مشعل ها و...
شركت گاز استان يزد

جايگزيني چوك هاي الكتريكي با چوك هاي الكترونيكي 	•
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استفاده از هيدروژل هاي سوپرجذب جهت جلوگيري از هدررفتن آب 	•
طرح استفاده از گازهاي خروجي دودكش هيترها جهت پيش گرم نمودن گاز ورودي به هيتر 	•

 
3-2-9.  اقدامات بهينه سازي در شركت ملي صنايع پتروشيمي

جهت ارزيابي وضعيت مجتمع ها از نظر اقدامات و اجراي طرح هاي بهينه سازي، مصرف سوخت مجتمع ها به 
واحد توليد آن ها همانند سال هاي قبل به عنوان نمادي از اقدامات بهينه سازي مصرف سوخت مجتمع ها موردنظر قرار 
گرفت. بر اين اساس نسبت مذكور در سال هاي 88-1384 براي مجتمع هاي مهم پتروشيمي محاسبه گرديده كه 

نتايج آن در جدول 36-9 نشان داده شده است.

جدول 36-9. واحد سوخت به محصول توليدي در مجتمع  هاي پتروشيمي
ارقام: ميليون مترمكعب سوخت به هزار تن محصول

* مجتمع هاي پتروشيمي خراسان، شيراز، فن آوران و بيستون بر اساس مجموع خوراك و سوخت محاسبه شده است و اعداد درون پرانتز فقط مربوط به 
سوخت مي باشد. 

** مجتمع پتروشيمي خارك در تمام دوره بر اساس مجموع خوراك و سوخت محاسبه شده است.
*** هزارمترمكعب سوخت به هزارتن محصول
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نتايج در جدول 36-9 نشان از آن دارد كه در دوره زماني 88-1384 وضعيت مصرف سوخت بر واحد 
توليد در مجتمع هاي اصفهان، خراسان و رازي افزايش يافته و در بقيه مجتمع ها كاهش يافته و يا حدوداً ثابت 

بوده كه نمايانگر اقدامات تقريباً موثري در رابطه با صرفه جويي مصرف سوخت در اغلب مجتمع ها مي باشد.
علي رغم مطالبي كه در فوق اشاره شد شركت ملي صنايع پتروشيمي با همكاري شركت بهينه سازي مصرف 
انرژي در واحدهاي صنعتي شركت هاي  بهينه سازي مصرف  و  را در زمينه مديريت  اقداماتي  سوخت كشور 
توليدي وابسته انجام و براي بخش هاي غير پليمري و پليمري در سال 1388 گزارش كرده است كه خالصه اي 

از اقدامات آن ها بشرح زير مي باشد:
برنامه ريزي مميزي و صرفه جويي انرژي به منظور محاسبه ميزان انحراف از شرايط طراحي و استانداردها  	•

)Best Practice( و معيارهاي جهاني
ارايه راهكارهاي مالي، فني و سازماني موردنياز، جهت باالبردن بهره وري در بخش انرژي به منظور برطرف  	•

نمودن انحراف در مصرف بهينه انرژي
توسعه آموزش برنامه هاي مصرف بهينه و بكارگيري منطقي آن مطابق با استانداردها و معيارهاي مصرف  	•

صحيح انرژي
انجام پروژه تدوين معيار مصرف انرژي با مشاركت شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور و دانشگاه  	•

اميركبير
اين پروژه براي محصوالت اوره، آمونياك و متانول بعنوان محصوالت مهم انرژي بر و همچنين كليه  	•
محصوالت پليمري انجام شد. فهرست محصوالت و مجتمع هاي مورد بررسي در پروژه مذكور در جداول 

زير ارايه شده است:
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جدول37-9 محصوالت انرلي بر فرآيهدهاي غيرپليمري

جدول38-9 محصوالت انرلي بر فرآيهدهاي پليمري
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مقايسه شاخص هاي انرژي بري عملياتي و طراحي هر يك از واحدهاي فرآيندي مورد مطالعه در كشور،  	•
به منظور تعيين سطح قابل دسترسي كاهش تلفات انرژي از طريق اقدامات كم هزينه در همان فرآيند انجام شده 
است. در نهايت نيز با توجه به انحراف واحدهاي موجود از مقادير طراحي شان، اين نوع واحدها توسط تيمي از 
كارشناسان با تجربه در اين امر مورد بررسي قرار گرفته است. براين اساس، واحدهاي مورد بررسي در صنايع 
پتروشيمي پليمري و غير پليمري به پنج گروه تقسيم شدند كه براي هر گروه نيز الزام مورد نظر براي كاهش 

انرژي بري در سه بازه زماني به شرح زير تنظيم و ابالغ شده است.

جدول 39-9. مشخصات گروه  ها و الزامات اجرايي رعايت معيارها

شرح الزام گروهتوصيف وضعيت گروهگروه

كاهش شاخص انرژي بري فرآيند تا سطح 120 درصد واحدهايي كه به شرايط بهره  برداري نرمال نرسيده  اند.1
شاخص طراحي طي 2 سال

واحدهايي كه شاخص انرژي  بري آنها علي رغم رسيدن به2
 بهره  برداري حداقل 20 درصد باالتر از طراحي است.

كاهش حداقل 50 درصدي در انحراف شاخص 
عملياتي از طراحي طي 2 سال

واحدهايي كه شاخص انرژي  بري آنها حداكثر 20 درصد3
 باالتر از طراحي است.

كاهش حداقل 30 درصدي در انحراف شاخص 
عملياتي از طراحي طي 2 سال

واحدهايي كه شاخص انرژي  بري آنها در حد طراحي و4
 كمتر از طراحي است.

كاهش حداقل 2 درصدي در شاخص مصرف انرژي 
عملياتي طي 2 سال

رعايت معيار ارايه شده براي فرآيند مربوطهواحدهاي در دست طراحي5

اين معيارها براساس متوسط مقادير جهاني بنحوي انتخاب شده كه امكان انتخاب يك ليسانس از بين چند 
ليسانس با انرژي بري مناسب را براساس مالحظات فني و اقتصادي فراهم آورد.

نتايج آن به عنوان معيارهاي تعيين شده جهت كاهش مصرف انرژي ويژه به ترتيب براي محصوالت غير 
پليمري و پليمري در جداول 40-9 الي 43-9 ارايه گرديده است. 
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جدول 40-9. معيار شاخص مصرف انرلي ويژه کلي در مجتمع هاي پتروشيمي توليدکههده اوره

معيار )MJ/ton(گروهنام مجتمع پتروشيمي

14555غدير
45816شيراز
28718رازي

25824خراسان
--ايران

3914-معيار جهت احداث واحدهاي دردست طراحي

جدول 41-9. معيار شاخص مصرف انرلي ويژه کلي در مجتمع هاي پتروشيمي توليدکههدة آمونياك

معيار )MJ/ton(گروهنام مجتمع پتروشيمي

334288غدير

431639شيراز

247590رازي 1 يا رازي 2

149687رازي 3

234930خراسان

138433كرمانشاه

--ايران

32514-معيار جهت احداث واحدهاي دردست طراحي

جدول42-9.معيار شاخص مصرف انرلي ويژه کلي در مجتمع هاي پتروشيمي توليد کههده متانول

معيار )MJ/ton(گروهنام مجتمع پتروشيمي

330079زاگرس

335765شيراز

334812خارك

229950فن آوران

--ايران

30770-معيار جهت احداث واحدهاي دردست طراحي
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جدول43-9. معيار شاخص مصرف انرلي ويژه کلي در مجتمع هاي پتروشيمي توليدکههده محصوالت پليمري
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1. تدوين استاندارد انرژي با مشاركت شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور
انجام پروژه مذكور منجر به شناسايي بيش از 110 عنوان پروژه صرفه جويي انرژي در فرآيندهاي منتخب 
تبريز، خراسان، نوري،  امام، رازي،  بندر  پتروشيمي  الفين و آروماتيك در شركت هاي  اوره، آمونياك، متانول، 
پرديس، فن آوران و بوعلي گرديد. پتانسيل هاي شناسايي شده كاهش مصرف انرژي در اين شركت ها، در جدول 

44-9 ارايه شده است:

جدول44-9.پتانسيل صرفه جويي انرلي در فرآيهدهاي مهتخب صهايع پتروشيمي 

واحدشركت
پتانسيل كاهش مصرف انرژي

معادل نفت خاممعادل گاز طبيعي MNM3درصد
MBON

25100/620/61الفينبندر امام

1720/790/12الفينتبريز

2941/480/25آروماتيكبندر امام

10110/800/68آروماتيكبوعلي

1075/050/46آروماتيكنوري

1948/520/29آمونياكرازي

88/210/05آمونياكخراسان

1118/580/11آمونياكشيراز

37/370/04آمونياكپرديس

1512/600/077اورهرازي

97/250/04اورهخراسان

1210/670/07اورهشيراز

98/350/05اورهپرديس

2077/380/47متانولفن آوران

5/801/980/01متانولشيراز

17/30549/663/35مجموع
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2. تهيه نرم افزار مديريت انرژي: نرم افزار فوق به منظور دستيابي به موارد زير طراحي شده است 
و در سال 1389 نصب و اجرا خواهد شد:

تعيين شاخص مصرف هر يك از حامل هاي انرژي و شاخص  انرژي كل ميزان انحراف از طراحي و معيار  	•
تدوين شده

تعيين ميزان صرفه جويي و هدر روي انرژي 	•
مقايسه روند مصرف انرژي فرآيندهاي مشابه 	•

امكان تهيه گزارش هاي يكپارچه مديريتي 	•
با توجه به   اين كه  سال 1388 به عنوان سال اصالح الگوي مصرف نامگذاري شده بود طرح هاي بهينه سازي 
مصرف انرژي، مواد و كاالي مجتمع هاي پتروشيمي كشور كه در اين سال اجرا شده به تفكيك مجتمع ها همراه با 

ميزان صرفه جويي حاصله از آنها به طور خالصه به شرح جدول45-9 گزارش گرديده است.

جدول 45-9 اقدامات انجام شده و دستاوردهاي آن در سطح مجتمع  هاي توليدي

شركت پتروشيمي بندر امام

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

16811 ميليون ريال در سالكاهش ضايعات
62980 ميليون ريال در سالكاهش مصرف مواد شيميايي- كاتاليست ساخت و قطعات يدكي

45636 ميليون ريال در سالكاهش خوراك- افزايش توليد
43391 ميليون ريال در سالكاهش مصارف سرويس هاي جانبي )آب، برق، بخار، گاز سوخت، ازت و هوا(

272544 ميليون ريال در سالاصالح و بهبود فرآيندهاي عملياتي
انجام مميزي در دو واحد عملياتي و انجام مميزي انرژي

تربيت 100 نفر ارزيابي مميزي
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شركت پتروشيمي تبريز

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

964  ميليون ريال در سالكاهش ضايعات

23470 ميليون ريال در سالكاهش مصرف مواد شيميايي- كاتاليست ساخت و قطعات يدكي

1114 ميليون ريال در سالكاهش مصارف سرويس هاي جانبي )آب، برق، بخار، گاز سوخت، ازت و هوا(

14706 ميليون ريال در سالتغيير و بهبود و حذف فرآيندهاي عملياتي

يك واحد عملياتي انجام مميزي انرژي
و 6 ساختمان اداري

شركت پتروشيمي خراسان

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

بطور متوسط 19% ضايعات توليد كاهش كاهش ضايعات
يافته است

17217 ميليون ريال در سالتغيير و بهبود و حذف فرآيندهاي عملياتي

يك واحد عملياتي انجام مميزي انرژي

شركت پتروشيمي كارون

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

-  24 تن كاستيك در روزكاهش ضايعات
- 240 ليتر محصول ايزوسيانات ها در روز

كاهش مصارف سرويس هاي جانبي )آب، برق، بخار، گاز سوخت، 
ازت و هوا(

- 240 تن بخار در روز 
- 48 تن DMW آب در روز

 M33500 آب شرب در روز-
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شركت پتروشيمي مبين

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

- 120 متر مكعب در ساعت DM آبكاهش ضايعات
- 150 متر معكب بر ساعت آب خام

- 30 متر مكعب سود در سالكاهش مصرف مواد شيميايي- كاتاليست ساخت و قطعات يدكي
- 450 متر مكعب اسيد درسال

متوسط 70 تن در روز ازتكاهش مصارف سرويس هاي جانبي )آب، برق، بخار، گاز سوخت، ازت و هوا(

در 50% از واحدهاي عملياتيانجام مميزي انرژي

شركت پتروشيمي شهيد تندگويان

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

2200  ميليون ريال در سالكاهش ضايعات
9480 ميليون ريال در سالكاهش مصارف سرويس هاي جانبي )آب، برق، بخار، گاز سوخت، ازت و هوا(

انجام مميزي عبوريانجام مميزي انرژي

شركت پتروشيمي جم

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

كاهش100تن گاز مشعل درروزكاهش ضايعات
100 ميليون ريال در سالكاهش مصارف سرويس هاي جانبي )آب، برق، بخار، گاز سوخت، ازت و هوا(

- افزايش توليد اتيلن 5 تن در روزتغيير و بهبود و حذف فرآيندهاي عملياتي
- افزايش توليد پروپيلن 13 تن در روز

شركت پتروشيمي پارس

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

- بازيابي 200 تن پروپان و بوتان در روزكاهش ضايعات
- بازيابي 1200 تن اتان در روز
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شركت پتروشيمي مارون

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

242043000000 ميليون ريال در سالكاهش ضايعات

302000000 ميليون ريال در سالكاهش مصارف سرويس هاي جانبي )آب، برق، بخار، گاز سوخت، ازت و هوا(

شركت پتروشيمي فجر
ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

430 ميليون ريال در سالكاهش ضايعات

11200 ميليون ريال در سالكاهش مصرف مواد شيميايي- كاتاليست ساخت و قطعات يدكي

شركت پتروشيمي بيستون

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

8000 ميليون ريال در سالكاهش ضايعات

780 ميليون ريال در سالكاهش مصرف مواد شيميايي- كاتاليست ساخت و قطعات يدكي

شركت پتروشيمي بوعلي سينا

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

120000000 دالركاهش مصرف مواد شيميايي- كاتاليست ساخت و قطعات يدكي

86600 دالركاهش مصارف سرويس هاي جانبي )آب، برق، بخار، گاز سوخت، ازت و هوا(

شركت پتروشيمي زاگرس

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

3000000 يوروكاهش مصارف سرويس هاي جانبي )آب، برق، بخار، گاز سوخت، ازت و هوا(
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شركت پتروشيمي زاگرس

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

افزايش 6 تن محصول رزين اپوكسي در روزتغيير و بهبود و حذف فرآيندهاي عملياتي

شركت پتروشيمي زاگرس

ميزان صرفه جوييشرح اقدام انجام شده

M3 600000 -1 آب در سالتغيير و بهبود و حذف فرآيندهاي عملياتي
2- 90000 مگاوات برق در سال

انجام مميزي در كليه واحدهاي عملياتيانجام مميزي انرژي

مجموعه اقدامات انجام شده در كنار افزايش ظرفيت بهره برداري از واحدهاي موجود و جديد، منجر به 
كاهش انرژي بري صنعت پتروشيمي و انتشار دي اكسيدكربن به ازاي تن توليد محصول گرديده است روند اين 

تغييرات در نمودارهاي زير مشهود است.
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جمع بندي
به عنوان جمع بندي با توجه به مفروضاتي كه براي طراحي تدوين معيارها در نظر گرفته شده، نتايج مميزي 
نشان از آن دارد كه مصرف انرژي اغلب واحدها، كمتر از مقادير طراحي مي باشد كه اين امر را مي توان به داليل 
اجراي تغييرات و تعميرات اساسي فرآيند ها در جهت بهينه سازي مصرف انرژي در واحدهاي پتروشيمي يا تغيير 
درجه محصول در واحدهاي پليمري در طول ساليان گذشته نسبت داد. به هر حال آمار مندرج در جدول 9-44 
اجراي موثر طرح هاي بهينه سازي انرژي در اغلب مجتمع ها را بيان مي نمايد. با اعالم استانداردها در جداول  
40-9 الي 43-9 و مقايسه آن ها با نتايج مصرف انرژي ويژه حاصل از مميزي انرژي واحدها، نشان مي دهد كه 

فاصله بسيار زيادي جهت تطابق مصرف انرژي با استانداردهاي اعالم شده وجود دارد. 

4-2-9. بهينه سازي مصرف انرژي در بخش هاي مختلف مصرف كننده   
 شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور مطالعه، بررسي، بسترسازي و انجام اقدامات الزم براي بهينه سازي

مصرف سوخت در كليه فعاليت هايي كه مصرف كننده سوخت هستند را به عهده دارد. در اين راستا اقدامات 
مرتبط با بهره برداري كارآمد و بهينه از انواع فرآورده هاي نفت و گاز و تهيه و تدوين معيارها و استانداردهاي 
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ساخت تجهيزات، فرآيندها، وسايل و تجهيزات مصرف كننده نهايي سوخت هاي مربوطه در سه بخش خانگي/ 
تجاري )ساختمان(، صنعت و حمل و نقل از جمله وظايف اين شركت مي باشد.

- بخش خانگي و تجاري
بررسي هاي صورت گرفته در سال 1388 بيانگر اين واقعيت است كه بخش خانگي و تجاري با مصرف 
بيش از 33.54 درصد كل انرژي مصرفي كشور باالترين سهم را در ميان بخش هاي اقتصادي اجتماعي به خود 

اختصاص داده است.
براي آگاهي از چگونگي مصرف انرژي جداول 46-9 الي 48-9 به ترتيب تغييرات مصرف فرآورده هاي 
نفتي و گازطبيعي را در بخش خانگي و تجاري و همچنين تغييرات مصرف سوخت در بخش ساختمان را در اين 

دو بخش در دوره 88-1380 نشان مي دهد. 

جدول 46-9. تغييرات مصرف فرآورده  هاي نفتي و گازطبيعي در بخش خانگي طي سال هاي 1380-88
واحد مصرف: ميليون بشكه معادل نفت خام-  واحد تغييرات: درصد

كل مصرفگازمايعنفت گازنفت  سفيدگازطبيعيسال

تغييراتمصرفتغييراتمصرفتغييراتمصرفتغييراتمصرفتغييراتمصرف

1380124/12-49/12-9/81-11/48-194/54
1381145/7717/4448/86-0/5310/032/2811/933/88216/611/34
1382165/0613/2443/93-10/099/16-8/7511/59-2/85229/746/07
1383181/549/9843/52-0/937/2-21/3711/630/36243/896/16
1384199/369/8241/39-4/896/2-13/9410/56-9/20257/515/58
1385227/2814/0039/43-4/755/24-15/3910/923/44282/879/85
1386249/179/6341/214/524/75-9/4210/37-5/09305/508/00
1387237/96-4/5037/25-9/614/16-12/4411/7513/34291/12-4/71
1388255/007/1637/13-0/344/05-2/5411/28-4/05307/455/61

مصارف برق در نظر گرفته نشده است.
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جدول 47-9.  تغييرات مصرف فرآورده هاي نفتي و گازطبيعي در بخش تجاري طي سال هاي 1380-88
واحد مصرف: ميليون بشكه معادل نفت خام-  واحد تغييرات: درصد

مصارف برق در نظر گرفته نشده است.

جدول 48-9. تغييرات مصرف سوخت در بخش ساختمان

واحد: ميليون بشكه معادل نفت خام 
تغييرات )درصد(مصرف كلسال

1380239/74-
1381264/1210/17
1382280/576/23
1383296/635/72
1384315/116/23
1385341/438/35
1386367/937/76
1387352/36-4/23
1388364/033/31

از جدول فوق چنين مشهود است كه رشد مصرف سوخت بخش خانگي/ تجاري در سال 1381 از 10/17 
درصد نسبت به سال 1380 به حدود 3/31 درصد در سال 1388 نسبت به سال قبل كاهش يافته است. 

مشروح اقدامات و راهكارهاي كنترل مصرف در بخش ساختمان كه طي سال هاي گذشته توسط شركت 
بهينه سازي مصرف سوخت كشور انجام شده در كتاب ترازنامه هاي هيدروكربوري سال هاي 1386 و 1387 

ارايه گرديده است، عبارتند از:
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تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در فرآيندها، تجهيزات و سيستم هاي   -
مصرف كننده انرژي

تدوين مقررات و ضوابط مربوط به استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمان ها  -
پياده سازي معيارهاي مصرف انرژي در محصوالت انرژي بر از طريق برچسب انرژي  -

با  ارتباط  در  بخش  اين  در  سوخت  مصرف  بهينه سازي  شركت  توسط  اقداماتي  نيز   1388 سال  در 
 استانداردهاي تدوين شده، نصب آبگرمكن و حمام هاي خورشيدي، ارايه سود تسهيالت به صنايع و اجراي پروژه هاي

مميزي گزارش و انجام شده كه به شرح زير مي باشد:

جدول49-9. استانداردهاي مصوب در بخش ساختمان در سال 1388

شماره مليعنوان استاندارد

درها و پنجره  ها- استاندارد توليد، ويژگي  هاي عملكردي- قسمت اول: مجموعه درهاي آدم روي بيروني و 
پنجره  ها بدون در نظر گرفتن ويژگي  هاي مقاومت در برابر آتش و يا نفوذ دود- ويژگي  ها

-

11864درها و پنجره  ها- آب بندي- رده بندي

11863لنگه  هاي در- تعيين مقاومت در برابر برخورد جسم سخت- روش آزمون

-لنگه  هاي در- تعيين رفتار تحت تغييرات رطوبت در شرايط آب و هوايي يكنواخت متوالي- روش آزمون

2-1220بازنگري استاندارد انرژي  بري و دستورالعمل برچسب بخاري گاز سوز دودكش دار

2-7268بازنگري استاندارد برچسب انرژي بخاري گازي بدون دودكش

2-1828بازنگري استاندارد برچسب انرژي آبگرمكن فوري ديواري

جدول50-9. آبگرمكن ها و حمام هاي خورشيدي نصب شده در سال 1388

حمام خورشدي عموميآبگرمكن خورشيدي خانگي

122 دستگاه1570 دستگاه

جدول51-9 مقايسه عملكرد مربوط به توليد و فروش مصالح ساختماني، تاسيسات جايگزين و تجهيزات 
خانگي مرتبط با كاهش مصرف انرژي در سال 1388 را نسبت به عملكرد سال 86-1380 نشان مي  دهد.
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جدول51-9 عملكرد يارانه سود تسسيالت در سال 1388 در مقايسه با عملكرد سال هاي 1380-86

واحدنوع محصول
ميزان عملكرد 1380 

عملكرد سال 1388تا سال 1386
ميزان صرفه جويي پيش بيني شده 

)ميليون مترمكعب گاز طبيعي(

500.000400.00014/8عددشير ترمواستاتيك رادياتور

2.100.000236.2003/7مترمربعشيشه دو جداره
upvc 1.157.000457.2129/5مترمربعقاب پنجره

3.805.3829.300.00028/8كيلوگرمپروفيل

11.800.00010.635.08049/8مترمربععايق  هاي حرارتي

 از آنجايي كه اصالح الگوي مصرف، مديريت بهينه هزينه ها يا به عبارتي درست مصرف كردن انرژي مي باشد
كه منجر به ارتقاء رشد شاخص هاي زندگي و كاهش هزينه ها مي شود، لذا در سال 1388 كه به نام  اصالح 
الگوي مصرف نامگذاري شده در شركت بهينه سازي مصرف سوخت با اعمال راهكارهاي مصرف انرژي در 
درون سازمان و در بخش هاي مختلف مصرف گاز، آب و برق اقداماتي كه از سال 1387 شروع شده بود ادامه 
يافت به طوري كه نتايج اين اقدامات موجب كاهش 25 درصدي مصرف انرژي در ساختمان اين شركت شده 

است. بر اساس گزارش مسئولين آن شركت اقدامات و صرفه جويي هاي به عمل آمده به شرح زير مي باشد:
اعمال روش هاي صحيح مصرف آب با شيرآالت هوشمند، تقليل سطح آب در فالش تانك ها و بهره گيري  	•
از آب چاه براي شستشوي محوطه و فضاي سبز كه در 6 ماهه اول سال 1388 كاهش هزينه اي معادل 

7/5 ميليون ريال را بدست آورده است.
صرفه جويي در ميزان گاز مصرفي با نصب كنترل هوشمند در موتورخانه، بكارگيري آبگرمكن خورشيدي  	•

و نصب درب و پنجره هاي استاندارد دو جداره، بكارگيري چيلرهاي جذبي در زمستان ها با قطع چيلر و 
با آبگرمكن هاي خورشيدي كه در 6 ماهه نخست سال  قراردادن بويلرهاي آبگرمكن ساختمان همراه 
برابر  هزينه اي  با  گازطبيعي(  )معادل  مترمكعب  به حدود 75657  گاز  كاهش مصرف  موجب   1388

54/61 ميليون ريال شده است.
صرفه جويي در ميزان مصرف برق با استفاده از سيستم هاي هوشمند و المپ هاي كم مصرف و نصب  	•

سنسورهاي هوشمند، نصب خازن هاي اصالح ضريب قدرت، جمع آوري سيستم هاي سرمايشي و گرمايشي 
پر مصرف مانند اسپليت ها كه موجب كاهش مصرف برق در 6 ماهه اول سال 1388 نسبت به سال 

گذشته به ميزان 415.200 كيلووات ساعت برق با هزينه اي معادل  116/372 ميليون ريال شده است.
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- بخش حمل و نقل
در سال 1388 در اين بخش همانند سال هاي گذشته اعمال سهميه بندي با استفاده از كارت هوشمند و 
جايگزيني سوخت هاي بنزين و نفت گاز با گازطبيعي ادامه يافته ليكن به علت مصرف زياد ناوگان حمل و نقل 
سبك و سنگين در كشور همچنان كمبود تامين سوخت موردنياز بخش حمل  و نقل از طريق واردات بنزين موتور 

و نفت گاز انجام شده است. 
جدول 52-9 مصرف سوخت و تغييرات آن را در بخش حمل  و  نقل در سال هاي 88-1380 نشان    

مي دهد.

جدول 52-9.  تغييرات مصرف سوخت در بخش حمل ونقل طي سال هاي 1380-88*
واحد مصرف: ميليون بشكه معادل نفت خام-  واحد تغييرات: درصد

كل مصرفبنزين  موتورنفت كورهگازمايعنفت  گازگازطبيعيسال

تغييرات%مصرفتغييرات%مصرفتغييرات%مصرفتغييرات%مصرفتغييرات%مصرفتغييرات%مصرف

13800/02-87/21-2/14-4/85-90/83-185/05-

13810/0366/6793/036/682/275/994/58-5/38100/3210/45200/248/21

13820/0440/0093/690/712/332/484/43-3/47111/7111/35212/195/97

13830/521100/0097/604/171/75-24/704/19-5/36120/988/31225/046/05

13841/82251/19103/666/211/44-17/634/200/21133/5110/35244/638/71

13853/2276/95104/270/581/514/513/46-17/45146/639/83259/085/91

13866/4199/23108/594/141/595/736/3583/30127/93-12/75250/87-3/17

138711/3577/16117/788/471/16-27/156/350/00133/364/25270/007/63

138821/2186/92119/311/303/39191/7724/19281/00128/53-3/63296/639/86

* انرژي حمل و نقل هوايي منظور نشده است.

چنان كه ارقام جدول فوق نشان مي دهد مصرف گازطبيعي در بخش حمل ونقل در سال هاي 88-1380، با 
 متوسط رشدي در حد 141 درصد روبرو بوده و در طول اين دوره، مصرف كليه فرآورده هاي نفتي شامل نفت كوره،
 گازمايع، بنزين موتور و نفت گاز به ترتيب حدود 22/3، 5/9، 4/4 و 4/0 درصد به داليل افزايش مصرف نفت كوره

به عنوان سوخت كشتي هاي داخلي، ارائه دقيق مصرف گازمايع خودروها، كاهش سهميه هاي بنزين موتور و ازدياد 
مصرف معمول ساليانه نفت گاز افزايش داشته است.
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روند كلي مصرف سوخت در بخش حمل ونقل نشان مي دهد كه رشد مصرف سوخت در سال 1386 
از 3/17- درصد نسبت به سال 1385 به حدود 7/63 و 9/86 درصد به ترتيب در سال هاي 1387 و 1388 
نسبت به سال قبل افزايش يافته است. اين افزايش را مي توان به رشد باالي مصرف گازطبيعي، نفت كوره و 

گازمايع در بخش حمل و نقل نسبت داد. 
و  توليد شده  تعداد 2012240 و 35579 دستگاه خودرو سبك و سنگين  به ترتيب  در سال 1388   -
مجموع كل خودرو هاي بنزيني شامل سواري و وانت و خودروهاي سنگين در كشور به ترتيب تا پايان سال مذكور 
تعداد 12390062 و 747076 دستگاه بوده است. توليد باالي خودروهاي سبك و سنگين در دوره 1380-88 
با رشد متوسط 12/2 و 17/7درصد يكي از عوامل بسيار موثر در افزايش مصرف بنزين و نفت گاز بوده است. 
جداول 53-9 تعداد توليد خودروهاي سبك، وانت، موتورسيكلت، خودروهاي سنگين اتوبوس و كاميون را در 
سال 1387 و 1388 نشان مي دهد. ضمناً در جداول 54-9 و 55-9 وضعيت روند تاريخي توليد و واردات سبك 

و سنگين و موتورسيكلت و درصد رشد توليد آن ها نشان  داده شده است.
تكنولوژي خودروهاي توليدي جديد در كشور با تكنولوژي روز دنيا فاصله بسياري دارد و اين امر باعث   -
شده كه معيارهاي مصرف در خودروهاي توليدي با متوسط نمونه هاي مشابه در كشورهاي اروپايي مصرفي بيش 

از دو برابر كالس مشابه توليد شده را دارا باشند. 
هرچند توليد باالي خودروها باعث كاهش عمر متوسط خودروهاي بنزيني در كشور شده )نمودار 9-3(   -
به طوري كه عمر متوسط اين خودروها از سال 1376 از حداكثر مقدار خود معادل 17 سال به 10/3 سال در 
سال 1388 رسيده است ليكن همچنان اين رقم با متوسط جهاني فاصله زيادي دارد به نحوي كه سن متوسط 
خودروهاي بنزيني در اكثر كشورهاي اروپايي معادل 6 سال مي باشد. در مورد ناوگان خودروهاي سنگين وضعيت 
توزيع عمر، نامطلوب تر است به طوري كه خودروهاي سنگين به ترتيب حدود 25 و 38 درصد بين 30 تا 35 و 
25 تا 30 سال عمر دارند )نمودار 4-9( و متوسط عمر خودروهاي سنگين در كشور تا پايان سال 1388 معادل 
22/16 سال بوده كه در مقايسه با كشورهاي اروپايي معادل 8 سال، در وضعيت نامطلوبي قرار دارد. در مورد 
عمر ناوگان موتورسيكلت ها چنان كه نمودار    5-9 نشان مي دهد عمر اين ناوگان بيشترين تعداد را در حد 1 تا 

7 سال در بر مي گيرد.
 -  بررسي وضعيت قيمت فروش داخلي بنزين و نفت گاز و مقايسه آن با قيمت هاي بين المللي )نمودار6 -9(

نيز نشان مي دهد كه قيمت هاي فروش داخل نسبت به قيمت هاي بين المللي قابل مقايسه نبوده و همواره فاصله 
بسياري با آن داشته است، به گونه اي كه در سال 1388 فروش داخل بنزين و نفت گاز به  ترتيب 4/5 و 29/9 
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برابر ارزان تر از قيمت بين المللي ارايه شده است.
باتوجه به توضيحات فوق مالحظه مي شود كه صرفه جويي در مصرف سوخت كشور در بخش حمل و نقل  - 

عالوه بر مزاياي زيست محيطي، اولويت بسيار بااليي دارد.
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جدول 53-9. آمار توليد و واردات خودروهاي سبك و سهگين

منبع: وزارت صنايع ومعادن و شركت بهينه  سازي مصرف سوخت
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جدول 54-9. وضعيت توليد و واردات خودروهاي سبك، سهگين و موتورسيكلت در سال هاي 1386-88
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از آنجا كه بخش حمل ونقل يكي از بزرگترين بخش هاي مصرف كننده انرژي بخصوص فرآورده هاي 
نفتي مي باشد به طوري كه رشد متوسط مصرف ساليانه اين بخش در بازه زماني 88-1378 با حدود 6/1 درصد، 
در سال 1388 معادل 305/44 ميليون بشكه معادل نفت خام بوده از اين رو شركت بهينه سازي مصرف سوخت 
طي سال هاي فعاليت خود، استراتژي بهينه سازي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل را مشخص و اجراي آن 

را در چارچوب وظايف سازماني خود قرار داده است.
بر اساس مطالب فوق شركت بهينه سازي مصرف سوخت در طي سال هاي گذشته در تمام زمينه هاي 
بهينه سازي مصرف سوخت در بخش حمل و نقل اقدامات زيادي را انجام و به مرحله اجرا رسانده است كه برخي 
از موارد آن در ترازنامه هاي 1385 الي 1387 به تفصيل شرح داده شده است. از جمله اهم مواردي كه مي توان 

در دوره زماني 87- 1385 و در ادامه آن در سال 1388به آن اشاره نمود عبارتند از:
برنامه ريزي جهت اجراي گازسوز كردن خودروها 	•

برنامه ريزي جهت توليد تجهيزات گاز سوز كردن خودروها  	•
CNG احداث جايگاه  هاي 	•

تدوين استاندارد مصرف گاز خودروهاي گازسوز 	•
تدوين استاندارد مصرف سوخت خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت ها 	•

بروز رساني استاندارد مصرف سوخت انواع خودروها 	•
بازرسي آزمايشات مصرف سوخت و آاليندگي معيارهاي مصرف سوخت 	•

تدوين سبد سوخت حمل و نقل كشور در سال 1388 و پيگيري جهت تصويب آن در مراجع رسمي 	•
اصالح استانداردهاي تدوين شده براي موتورسيكلت، خودروهاي سبك و سنگين و اخذ كد استاندارد ملي  	•

براي آنها به ترتيب به شماره هاي 2-6626، 2-4241 و 8361.
پروژه هاي مهم مطالعاتي كه به صورت پايلوت در سال 1388 انجام شده و نقش مهمي در صرفه جويي و  	•

كاهش مصرف سوخت خواهد داشت در جدول 56-9 نشان داده شده است.
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جدول56-9 طرح  هاي اجرايي پايلوت بخش حمل و نقل و پيش بيهي صرفه  جويي آنسا تا پايان سال 1388

سوخت هاي جايگزين
در سال هاي اخير با توجه به مصرف قابل مالحظه سوخت بنزين و نفت گاز در بخش حمل و نقل، گاز مايع 
)LPG( و گازطبيعي فشرده )CNG( به ترتيب بطور محدود و بطور گسترده به عنوان يك سوخت جايگزين براي 
 سوخت هاي بنزين موتور و نفت گاز مورد استفاده قرار گرفته است. وضعيت استفاده از سوخت هاي جايگزين، گاز مايع

و گازطبيعي فشرده در سال 1388 به شرح زير بوده است.
)LPG( الف-گازمايع

آمار مصرف گازمايع در بخش حمل و نقل طي سال هاي گذشته نشان از آن داشت كه همه ساله مصرف 
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اين فرآورده به علت اعمال سياست جايگزيني سوخت هاي مايع با گازطبيعي كاهش يافته به طوري كه مقدار آن 
از سال 1382 با 866 تن در روز )14% مصرف كل گازمايع در كشور( به 431 تن در روز )7/1% مصرف كل 
گازمايع در كشور( در سال 1387 رسيده است. شايان ذكر است كه آمار سوخت LPG براي بخش حمل و نقل 
تا سال 1388 بر اساس ميزان سهميه اين سوخت به مناطق مختلف كشور جهت سوخت رساني به خودروها تهيه 
 و ارايه شده ليكن در سال 1388 آمار سوخت LPG حمل و نقل بر اساس مقدار LPG تحويلي به جايگاه هاي

سوخت رساني گردآوري و گزارش گرديده است. لذا بر اساس اظهارات مسئولين، آمار سوخت LPG بخش حمل 
و نقل در سال 1388 از دقت بيشتري برخوردار بوده و مقدار مصرف واقعي تري از اين سوخت جايگزين را در 
بخش حمل ونقل نمايان مي سازد. بر اين اساس احتماالً آمار و اطالعات سوخت LPG براي بخش حمل و نقل 
در سال هاي قبل چندان دقيق نبوده و نمي تواند به طور يقين به عنوان كاهش مصرف اين سوخت در اين بخش 
تلقي گردد. بنابراين برطبق آمار ارايه شده مقدار مصرف LPG در بخش حمل ونقل در سال 1388 حدود 1261 
تن در روز )18/4% مصرف كل گازمايع در كشور( بوده كه نسبت به سال هاي گذشته كه سياست  جايگزيني 

سوخت هاي مايع با گازطبيعي چندان گسترش نيافته بود تغيير چنداني نكرده است. 
 جداول 57-9 و 58-9 به ترتيب تعداد خودروهاي گازمايع سوز و مصرف كل گازمايع در اين بخش و 
همچنين تعداد جايگاه هاي فعال عرضه گازمايع به خودروها را در شهرهاي مختلف طي سال هاي 1386-88 

نشان مي دهد.

جدول 57-9.  تعداد خودروهاي گازمايع سوز در کشور در سال 1386-88
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  جدول 58-9. آمار جايگاه هاي فعال عرضه LPG در کشور سال  هاي 88- 1387

شهر
تعداد جايگاه فعال

13871388
55تهران
34اصفهان
32تبريز
21شيراز
11مشهد
11اروميه
11يزد

11شاهرود
11قم

11اهواز
11آبادان
2019جمع

 چنان كه ارقام در جداول نشان مي دهد تعداد خودروهاي گازمايع سوز طي سال 1388 با كاهش قابل مالحظه اي
نسبت به سال هاي گذشته روبرو بوده كه مي توان اين امر را به خروج تدريجي برخي از خودروهاي گازمايع سوز 
به علت فرسودگي و يا تبديل سوخت آنها به سوخت گازطبيعي نسبت داد به طوري كه در سال 1388 تعداد 
خودروهاي گازمايع سوز فعال كه توسط شركت ملي پخش اعالم شده حتي از رقم جدول فوق كمتر بوده و حدود 
18392 دستگاه گزارش گرديده است. در مورد تعداد جايگاه هاي فعال عرضه گازمايع نيز با توجه به كاهش 
تعداد خودروها در شهرهاي مختلف و نياز به جايگاه هاي CNG، در سال 1388 با تبديل يكي از آن ها به جايگاه 

CNG به تعداد 19 عدد تقليل يافته است.

)CNG( ب- گاز طبيعي فشرده
 همان طور كه در كتاب تراز هيدروكربوري سال هاي 1386 و 1387 اشاره شده است با اعمال سهميه بندي

افزايش چشمگيري موردتوجه  با  برنامه گازسوز كردن خودروهاي عمومي  بنزين موتور تسريع در  در عرضه 
برنامه ريزان انرژي كشور قرار گرفت به طوري كه ضمن افزايش تعداد خودروهاي گازسوز از 716 هزار دستگاه در 
 سال 1386 به 2 ميليون دستگاه در سال 1388، مصرف گاز در خودروهاي گازسوز از 1040 ميليون مترمكعب
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در سال 1386 به ترتيب به 1842/40 و 3444  ميليون مترمكعب در سال هاي 1387 و 1388 رسيد.  
پايان سال 1388 بطور كلي به تفكيك كارگاهي و  تا  عملكرد خودروهاي تبديل شده گازسوز از آغاز 

كارخانه اي در جدول 59-9 نشان داده شده است.

جدول 59-9. وضعيت خودروهاي تبديل شده گازسوز تا پايان سال 1388 

جمع كلعملكرد سال 1388عملكرد سال 1387عملكرد تا پايان سال 1386موضوع

تبديل كارگاهي خودروهاي بنزيني
 به دوگانه  سوز

337962171170210868720000

تبديل كارخانه اي خودروهاي
 بنزيني  دوگانه  سوز

3778773322615698621280000

7158395034317807302000000مجموع

 آمار خودروهاي تبديل شده گازسوز نشان مي دهد كه تا پايان سال 1388 تعداد خودروهاي تبديل شده 
كارگاهي 720000 و كارخانه اي 1280000 بوده كه مجموعاً 2000000 دستگاه خودروي دوگانه سوز در كشور 
را تشكيل مي دهد. فروش گازطبيعي در بخش حمل و نقل سبك و سنگين كشور در سال 1388 به ميزان 3444 

ميليون مترمكعب برآورد شده كه نسبت به سال 1387، 86/9 درصد افزايش يافته است. 
داد.  نسبت  گاز  عرضه  جايگاه هاي  كمبود  به  مربوط  مي توان  را  گازسوز  خودروهاي  مشكالت  از  يكي 
به طوري كه باتوجه به اين كه خودروهاي فعال نظير تاكسي هاي گازسوز بايد تقريباً هر روز سوخت گيري نمايند با 

وضع فعلي تعداد جايگاه هايCNG ، معموالً حجم ترافيك سنگيني در مراكز عرضه سوخت ايجاد مي شود.
تا پايان سال 1388، تعداد جايگاه هاي CNG بهره برداري شده در كشور 1191 جايگاه بوده كه با توجه 
به تعداد 2000000 خودروي گازسوز در كشور، نسبت خودرو به جايگاه درحالي كه با استانداردهاي موجود در 
كشورهاي مختلف كه حدود 1000 مي باشد در كشور ايران در سال 1388، 1679 بوده است. گرچه اين رقم 
در مقايسه با رقم سال 1387 )2855( كاهش چشمگيري يافته ليكن مقايسه ارقام فوق الذكر با استاندارد متداول 
جهاني همچنان وضعيت نامتناسب تعداد جايگاه هاي سوختگيري براي خودروهاي گازسوز را در سال 1388 

نشان مي دهد.
در جداول 60-9 و 61-9 به ترتيب وضعيت احداث جايگاه هاي گازطبيعي فشرده تا پايان سال 1388 و مقايسه 

ظرفيت سوخت رساني گاز طبيعي فشرده خودرو هاي سواري در سال هاي 1386 و 1388 ارايه شده است.
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جدول 60-9. وضعيت احداث جايگاه هاي CNG تا پايان سال 1388

مجموعدر حال ساختبهره برداري شدهنوع جايگاهرديف

000تك منظوره دولتي1

6615241185تك منظوره خصوصي2

5309971527دو منظوره )گاز-بنزين(3

119115212712مجموع

جدول61-9. مقايسه ظرفيت سوخت رساني گازطبيعي فشرده خودروهاي سواري در سال  هاي 1386 و 1388
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با افزايش تعداد جايگاه ها در كشور به تعداد 1191 جايگاه،  همان طور كه در جداول فوق آمده است 
ظرفيت سوخت رساني در شبانه روز براي خودروهاي سواري از حدود 544500 خودرو در سال 1386 به بيش 

از 1163927 رسيده كه بيش از 181000 آن مربوط به شهر تهران مي باشد.
و  اتوبوس ها  تعداد   ،1388 سال  پايان  تا  شده  دريافت  پخش  ملي  شركت  از  كه  اطالعاتي  براساس 
از آنجايي كه در سال 1388 حدود 800  ميني بوس هاي گازسوز به تريتب 4923 و 279 دستگاه بوده است. 
دستگاه اتوبوس گازسوز شده، بنابراين با تقريب مي توان نتيجه گيري كرد كه حدود 4523 دستگاه اتوبوس و 
279 ميني بوس )جمعاً 4802 دستگاه( در اين سال از گاز به عنوان سوخت استفاده كرده اند. ضمناً در سال 1388 
متوسط مصرف سوخت اتوبوس ها و ميني بوس هاي گازسوز در روز حدود 570 هزار مترمكعب گزارش گرديده 
است بنابراين باتوجه به مصرف كل گاز ناوگان خودروهاي گازسوز به ميزان 3444 ميليون مترمكعب در سال 

مقدار جايگزيني گاز با سوخت هاي بنزين و نفت گاز در سال 1388 به شرح زير برآورد شده است:
ميزان بنزين از طريق جايگزيني با سوخت گازطبيعي فشرده:           3081/6 ميليون ليتر در سال

ميزان نفت گاز از طريق جايگزيني با سوخت گازطبيعي فشرده:         208/1  ميليون ليتر در سال

بدين ترتيب مالحظه مي گردد كه در ناوگان خودروهاي گازسوز شامل 1432 هزار دستگاه خودروي 
سواري و 4802 اتوبوس و ميني بوس گازسوز رقم بنزين و نفت گاز جايگزين شده با گاز به ترتيب در حدود 8/44 
 و 0/57 ميليون ليتر در روز مي باشد كه حدود 11/5 درصد مصرف كل بنزين و 1/07 درصد مصرف كل نفت گاز

كشور در بخش حمل و نقل را تشكيل مي دهند. 
وضعيت سوخت هاي مايع جايگزين شده با گازمايع )LPG( و گازطبيعي فشرده )CNG( در بخش 

حمل ونقل 
جدول 62-9 به طور خالصه، مقايسه اي بين ميزان جايگزيني گازمايع و گازطبيعي فشرده را با فرآورده هاي 

نفتي بنزين موتور و نفت گاز، طي سال هاي 88-1385 نشان مي دهد.
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جدول 62-9. مقايسه ميزان جايگزيهي سوخت گاز و گازمايع با بهزين  موتور  و  گاز با نفت  گاز طي سال هاي 1385-88 
 )ارقام بر حسب متر مكعب در سال

چنان چه ارقام جدول نشان مي دهد سوخت هاي جايگزين سوخت هاي مايع)بنزين موتور و نفت گاز( در 
دوره زماني 88-1385 به خصوص در سال 1388 در مورد بنزين موتور جهش زيادي داشته كه بيشتر مربوط 
به سوخت جايگزين گاز طبيعي مي باشد ولي در مورد نفت گاز اين رقم تغيير چنداني نداشته و در حد 1 درصد 

در نوسان بوده است.

بخش صنعت
انرژي كشور مي باشد.  نقل سومين بخش مصرف كننده  و  از بخش خانگي و حمل  بخش صنعت پس 

مصارف انرژي هيدروكربوري بخش صنعت در سال هاي 1380 تا 1388 در جدول 63-9 آمده است.
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جدول 63-9. مصرف انرلي هيدروکربوري در بخش صهعت
واحد: ميليون بشكه معادل نفت خام

جمعبنزين  موتورنفت  سفيدگازمايعنفت كورهنفت  گازگازطبيعي *سال
138091/0214/1743/501/650/160/28150/78
1381107/4114/9344/041/720/200/22168/52
1382116/1216/2546/091/840/160/26180/73
1383120/9516/7642/501/800/140/27182/42
1384128/3816/8942/611/640/290/30190/12
1385132/5418/6841/331/690/360/21194/81
1386144/6419/7744/231/610/560/29211/10
1387153/7220/6251/251/890/430/33228/24
1388171/2719/0644/301/570/360/46237/02

0/6510/656/625/82-8/223/780/23رشد متوسط 1380-88
* خوراك پتروشيمي در مصارف صنعت درنظر گرفته نشده است.

در جدول فوق مالحظه مي گردد مصرف كل انرژي نهايي صنعت در دوره 88-1380 به طور متوسط 
ساالنه 5/8 درصد و مصرف گازطبيعي اين بخش حدود 8/14 درصد افزايش داشته است. ضمناً جدول فوق 
نمايانگر آن است كه عماًل درصد رشد مصرف كليه فرآورده هاي هيدروكربوري طي سال هاي 88-1380 بجز 

گاز و نفت گاز كه با نوساناتي افزايش داشته، بقيه با تغييرات كمي روبرو بوده است.
به طور كلي فعاليت هاي شركت بهينه سازي مصرف سوخت طي سال هاي گذشته در اين بخش شامل 
مميزي انرژي، تدوين دستورالعمل هاي مصرف انرژي، تدوين معيار مصرف انرژي، حمايت از طرح هاي مصرف 
انرژي با اعطاي كمك بالعوض و يارانه سود تسهيالت، اجراي طرح هاي پايلوت و طرح هاي همزمان سرما و 
گرما بوده و در هر يك از بخش هاي فوق فعاليت هاي وسيعي صورت گرفته و مشروح آن در ترازنامه هاي 
هيدروكربوري سال 1386 و 1387 به تفصيل آمده است. خالصه اي از اهم طرح هاي اين شركت طي سال هاي 

گذشته به شرح زير ارايه شده است:
در خصوص فعاليت هاي مربوط به مميزي انرژي تا اواخر سال 1388، تعداد 180 واحد صنعتي شامل  	•
صنايع آهن و فوالد، سيمان، گچ و آهك، آجر، كاشي و سراميك، شيشه، قند و شكر، روغن نباتي، تاير و 
تيوب، چوب و كاغذ، نساجي و صنايع شيميايي مميزي انجام گرفته و راهكارهاي كم هزينه و بدون هزينه 
ارايه شده است. فعاليت هاي مربوط به اين عمليات در سال 1388 عبارتند از: مميزي انرژي در تعداد 20 
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كارخانه آجر، كاشي و سراميك.
در مورد دستورالعمل مصرف انرژي، اين فعاليت تا پايان سال 1388 در صنايع آجر، قند و شكر، روغن نباتي، 	•"

شيشه، تاير و تيوب، سيمان و آهن و فوالد تدوين شده و تا حدودي اجرا گرديده است. ضمناً در سال 
1388 تدوين دستورالعمل مصرف انرژي در صنايع پليمري و غير پليمري واحدهاي پتروشيمي در دست 

اقدام بوده است.
در تدوين معيارها و استانداردهاي مصرف انرژي كه مهمترين بخش از فعاليت هاي اين شركت مي باشد  	•
تا پايان سال 1388 معيار و استاندارد در 11 صنعت مختلف شامل سيمان، آجر، قند و شكر، گچ و آهك، 
تاير و تيوب، آهن و فوالد، روغن نباتي، كاشي و روغن موتور به تصويب و كد ملي آنها نيز اخذ گرديده 
است )رجوع شود به ترازنامه سال 1386(. در سال 1388 استانداردهاي تدوين شده مصرف انرژي در 
صنايع نفت وگاز و ساير صنايع كه در دست اقدام است در جداول64-9 الي 66-9 نشان داده شده است. 
ضمنًا در اين سال بازنگري استانداردهاي صنايع آجر، سيمان، كاشي، قند و شكر، گچ، روغن نباتي، شيشه 
و تاير و تيوب در دست انجام قرار گرفته است كه در جدول 67-9 نشان داده شده است. جدول 9-68 

نيز  صرفه جويي ناشي از اعمال معيارهاي مصرف در صنايع در سال 1388 را نشان مي دهد.
در سال هاي گذشته اعطاي كمك هاي بالعوض و سود تسهيالت به صنايع مختلف در راستاي حمايت از  	•
طرح هاي بهينه سازي انرژي، توسط شركت بهينه سازي مصرف سوخت انجام شده )به ترازنامه هاي سال 
1386 و 1387 رجوع شود(، ليكن در سال 1388 در اين مورد گزارشي از اين فعاليت ارائه نگرديده 

است.
پروژه هايي توسط شركت بهينه سازي مصرف سوخت در سال 1388 در رابطه با صنايع در دست اجرا  	•
بوده كه اهم آن ها به همراه مقدار پتانسيل صرفه جويي انرژي حاصله از اجراي آن ها در جدول 69-9 ارائه 

شده است.
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جدول64-9.معيار و استانداردهاي تدوين شده يا در دست تدوين در سال 1388

جدول 65-9. رتبه بهدي گرمكن هاي داخلي با سوخت مايع در سال 1388
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جدول 66-9.  رتبه بهدي گرمكن هاي داخلي با سوخت گاز در سال 1388

جدول 67-9.  بازنگري معيارها و استانداردهاي در دست تدوين 1388
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جدول68-9. صرفه  جويي ناشي از اعمال معيارهاي مصرف در صهايع در سال 1388



457تلفات و بسيهه سازي انرلي

جدول 69-9. پروله  هاي در حال اجراي بسيهه  سازي مصرف انرلي در بخش  هاي صهعتي از سال 1388

773 Rial/kWh 32 و براي برق قيمت تمام شده در كشور Cent/Nm3 براي گاز طبيعي قيمت معادل *

به طور كلي مقايسه اقدامات صورت گرفته در زمينه بهينه سازي مصرف سوخت در صنايع كشور نمايانگر 
اختالف فاحش در مصرف انرژي در مقايسه با ميزان متوسط مصرف جهاني در اين بخش مي باشد به طوري كه 
موقعيت كشور از اين نظر در وضعيت مطلوبي قرار ندارد )در اين ارتباط به جداول معيارهاي مصارف انرژي در 
ترازنامه هيدروكربوري سال 1386 مراجعه گردد(. بديهي است كه اين امر را مي توان به استفاده از تكنولوژي هاي 
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قديمي و به خصوص به عدم اعمال مديريت در مصرف انرژي در اين بخش نسبت داد.
- بخش كشاورزي

مصرف سوخت هاي هيدروكربوري در بخش كشاورزي طي سال هاي 1380 تا 1388 به شرح جدول 
70-9 مي باشد. 

جدول 70-9. مصرف سوخت هاي فسيلي در بخش کشاورزي
واحد: ميليون بشكه معادل نفت خام

جمعنفت كورهنفت گازنفت سفيدبنزين موتورگاز سبك سال

1380_0/091/0522/580/1123/83
1381_0/090/5521/170/1121/92

1382_0/080/4722/710/0023/26
1383_0/080/4722/340/0322/92
1384_0/070/4423/040/0023/55

1385_0/070/2325/640/0025/93
1386_0/120/2325/580/0025/94
13871/440/190/1827/250/1529/22
13882/480/200/1127/740/0030/53

4/51-37/911/78-72/227/04رشد متوسط 1387-88
در سال 1388 براي سال هاي 88-1387 گاز سبك مصرف كشاورزي از بخش صنعت تفكيك گرديده است.

همان طور كه در جدول فوق مالحظه مي گردد مصرف عمده سوخت هاي هيدروكربوري اين بخش نفت گاز 
و پس از آن گاز طبيعي مي باشد كه در چهار زير بخش مرغداري، كارخانجات بزرگ كشت و صنعت،  زراعت 
)غالت، سيفي، حبوبات و سبزيجات( و كشت هاي گلخانه اي و دامداري و پرورش آبزيان مصرف مي گردد. سهم 
مرغداري در زير بخش كشاورزي بسيار باال مي باشد. به طوري كه در سال 1388، حدود 13 درصد مصرف 
كل نفت گاز كشور همانند سال هاي قبل به بخش كشاورزي اختصاص داده شده است. مصرف گاز طبيعي در 
اين بخش به علت گاز رساني مطلوب در سال 1388 به كارخانجات بزرگ كشت و صنعت رشد قابل توجهي 
بهينه سازي مصرف سوخت در بخش  كه  اساس مشاهده مي گردد  براين  نشان مي دهد.  )72/22 درصد(  را 

كشاورزي جهت دستيابي به صرفه جويي در مصرف نفت گاز و گاز طبيعي اهميت زيادي دارد.
به طور كلي به علت پراكندگي و دامنه گسترده فعاليت هاي كشاورزي در كشور و مشكل گردآوري آمار 
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و اطالعات، اقدامات به عمل آمده در مورد بهينه سازي مصرف انرژي و اصالح الگوي مصرف در اين بخش تا 
 كنون به طور كامل ميسر نبوده است، ليكن در اين راستا شركت بهينه سازي مصرف سوخت كشور مميزي هايي

در بخش هاي متمركز گلخانه ها، واحدهاي كشت و صنعت و مرغداري ها انجام داده كه نتايج آن در بخش 
هيدروكربوري سال هاي  ترازنامه  بخش كشاورزي  الي 6-129  بند 4-10-6 جداول 6-110  انرژي  مصرف 
1385 و 1386 ارايه شده است. در سال 1387بر اساس نتايج مميزي ها، مطالعه و پژوهش طرح سهميه بندي و 
تدوين معيار مصرف سوخت در واحدهاي گلخانه اي و همچنين تدوين معيار هاي مصرف سوخت در واحدهاي 
كشت و صنعت و مرغداري ها در دستور كار شركت بهينه سازي مصرف سوخت قرار داده شد كه در اين مورد 
تا پايان سال 1388 گزارشي در اين رابطه ارائه نشده است. شايان ذكر است كه در مورد مرغداري ها شركت 
ملي پخش فرآورده هاي نفتي همچنان سهميه هاي سوخت موردنياز اين بخش را برطبق جدول 52-9 در فصل 

9 ترازنامه هيدروكربوري سال 1387 در نقاط مختلف كشور تامين مي نمايد.
                                                                                                                                                      

 




