
 

 

 

 

 

 

 نهم بخش

 سازي انرژيتلفات و بهينه

 

 

 . تلفات انرژي1-9

در چرخة عمليات صنعت نفت و انرژي كشور اعم از فرآيند توليد، فرآورش و تبديل، انتقاا  و توزيا ، اخات      

خروجي بدون در نظر گرفتن انرژي مربوط به ساوخت مرارفي خاود فرآينادها باه      بين مقدار انرژي ورودي و 

گردد كه باه صاورت درصاد باه انارژي ورودي م اسابه و       عنوان شاخص تلفات انرژي در عمليات تعريف مي

هاي مختلاف عملياات صانعت نفات و انارژي كشاور را       تلفات انرژي در بخش 3109در سا   شود.گزارش مي

 توان به شرح زير ارايه نمود.  مي

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

 خامنفت

شاود، تلفاات   در بخش باالدستي از چند منب  به شارح زيار ناشاي ماي     خام نفتتلفات، در بخش عمليات توليد 

كنون گزارشاي درايان   صادراتي، كاه تاا   برداري و انتقا  به مباديهاي توليدي و كارخانجات بهرهخام از چاه  نفت

براساا   سازي و باارگيري باه شاناورها    ها، ذخيرهارتباط از اين بخش ارائه نشده است. در مورد تلفات در پايانه

هااي  در ساا   هاا هاي نفتي ميزان آن به تفكيك پايانهشركت پايانه، 3109هاي گذشته در سا  سا ي هاگزارش

 است.بوده 0-3جدو   طبق 09-3131



 453  0931رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت 

 1831-99هاي در سالخام  هاي نفتميزان تلفات در پايانه 9-1جدول 
 واحد: بشكه در سا 

 نام شركت
 بخش                               

 خامنفت سال 

 هاي نفتپايانه

 5/2-3/1 3131 شمال

 21 3133 خارك

 5/351 3130 خارك و شمال

 15 3109 خارك

 گاز همراه

باشد كه قسمتي از آن براي تزرياق  خشكي و دريا با توليد گاز غني همراه، توام ميخام در  عمليات توليد نفت -

و بخش عمدة آن پس از فرآورش در كارخانجات گاز و گازمااي  جهات تاامين مرار  گااز       به ميادين نفتي

 باشد. ميهايي اجرا شده و يا در حا  اجرا آوري مابقي نيز طرحكشور به خطوط لولة گاز تزريق و براي جم 

خاام در مقايساه    آوري در مناطق مختلف توليد نفتمقدار بالقوة گازهاي همراه براي جم 3130در سا  

 باشد.مي 0-2 هاي قبل به شرح مندرج در جدو با سا 

 هاي عملياتي نفتآوري در شركتبالقوه گازهاي همراه براي جمعميزان .9-2جدول

 واحد: ميليون مترمكعب در روز

نوع 

 گاز

   سال
 هاي عملياتيشركت

6431 6431 6433 6431 6411 
 درصد تغييرات

 نسبت به سال قبل

رشد متوسط 

 ساليانه

گاز 

 غني

 -11/2 -10/9 13/32 11/32 13/35 30/31 31/31 خيزشركت ملي مناطق نفت

 13/1 -01/2 03/1 3/1 33/1 35/1 11/1 شركت نفت مناطق مركزي

 91/3 52/1 15/29 11/30 51/33 12/33 51/30 شركت نفت ف ت قاره ايران

 -11/11 -91/53 11/9 01/9 31/1 11/1 51/2 وگازارونداننفتبرداريبهرهشركت

 -11/3 12/9 11/11 21/11 51/13 12/19 51/10 جم  )ميليون متر مكعب در روز(*

 -11/3 12/9 51/01 01/05 10/391 30/391 31/393 سا (درخامجم  )ميليون بشكه معاد  نفت

 * اخت   در جم  در اثر گرد كردن اعداد است.
 

 آوري طاي طور كلي مقدار باالقوة گازهااي هماراه باراي جما      شود، بهچنانكه در جدو  فوق مشاهده مي

مقادار آن باه علات     3130-09در دو ساا    ميليون مترمكعب در روز بوده كاه  19حدود 3131-33هايسا 

ميلياون   3/1گااز ارونادان در حادود    برداري نفتخيز جنوب و شركت بهرهمناطق نفتهاي شركت ملي فعاليت

مترمكعب گازهااي   11كاهش يافته است. از حدود  3133درصد نسبت به سا   39مترمكعب در روز معاد  با 

مربوط به گازهاي همراه نفت شركت مناطق درياايي و پاس ازآن شاركت ملاي     آوري بيشترين مقدار قابل جم 

علات پراكنادگي م ال تولياد     آوري تماام گازهااي هماراه باه    قابل ذكر است كه جم  باشد.خيز ميناطق نفتم
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لايكن در   اقترادي نداشته است، تا كنون صرفة آن به خروص در مناطق دريايي،مقدار كم   همچنينخام و   نفت

 يي انجام شده و يا در دسات اجارا  هاآوري گازهاي همراه در مناطق خشكي و دريا طرحهاي اخير براي جم سا 

عناوان خاوراپ پتروشايمي، تزرياق باه      كه از م روالت بازيافتي آنها باه هاي آينده منظور گرديده يا در برنامه

 .خام استفاده شده و خواهد شدهاي گازي در م ل توليد نفتوربينعنوان سوخت تمخازن نفتي، صادرات و يا به

تاوان  هاي همراه انجام شده و يا در دست اجرا قارار دارد ماي  آوري گازهايي كه براي جم از جمله طرح

 شرح زير نام برد.به

كه در حاا    بنگستان و كوپا  )آماپ( -آوري گاز همراه آب تيمور، منروري، اهوازانجام طرح جم  -

 برداري است.بهره

خارپ و منطقة بهرگاان باا احادا     آوري گازهاي همراه ميادين اقماري طرح در دست اجراي جم  -

 باشد.كه در دست اجرا و تكميل ميكارخانة گاز و گازماي  خارپ 

آوري گازهاي همراه ميادين اقماري منطقة سيري با احدا  كارخانة گااز  طرح در دست اجراي جم  -

 باشد.كه در دست اجرا و تكميل مي و گازماي  سيري

 ن سلمان در شركت نفت ف ت قارهآوري گازهاي همراه ميداانجام طرح جم  -

آوري گازهاي همراه نفت و گاز منطقاة  ( براي جم 1399NGL) 1399طرح كارخانة گاز و گاز ماي  -

كاه اجاراي آن در    هاي آذر و چنگوله در شركت نفت مناطق مركازي غرب و گازهاي همراه ميدان

 برنامه منظور شده است.

ماارون و   5و  1بارداري شاماره   واحادهاي بهاره  آوري گازهااي هماراه   طرح در دست اجراي جم  -

كاه احادا  آن در برناماه     2199گازهاي توليدي مخزن خامي با احدا  كارخانة گااز و گازمااي    

 منظور شده است.

خياز كشاور   آوري در مناطق عملياتي نفتروند تاريخي مقدار بالقوه گازهاي همراه براي جم  0-1جدو  

 دهد.مي را نشان
 

 1839-99ي هاهاي عملياتي نفت طي سالآوري در شركتقدار بالقوه گازهاي همراه براي جمع. م9-8جدول 

 ميليون مترمكعب در روز تقويمي واحد:

 6431 6436 6431 6434 6433 6435 6431 6431 6433 6431 6411 
 رشد متوسط

 ساليانه

12/19 51/10 01/13 23/13 33/11 93/13 59/13 13/11 آوريجم  كل گاز همراه قابل جم   51/13  21/11 11/11 

 

 51/01 01/05 10/391 30/391 31/393 19/399 11/03 31/09 31/03 31/33 35/33 خام(جم  )ميليون بشكه معاد  نفت
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 آوري در طاي دورة زمااني  دهد مقدار گازهااي هماراه قابال جما     نشان مي 0-1و  0-2چنانكه جداو  

كماي  مقداري  آوريبا جم  3109در سا   و درصد داشته 31/9رشد كاهشي بسيار كمي در حدود  09-3139 

 درصد كاهش يافته است.  12/9از اين گازها ميزان آن نسبت به سا  قبل حدود

 مايعات و ميعانات گازي

ميعانات گاازي حاصال   هاي گاز و گازماي  و هاي همراه از كارخانهمقدار قابل توجهي مايعات گازي حاصل از گاز

خيز جناوب  از گازهاي غني گنبدي، سازندي و گاز ميادين مستقل به ترتيب از تاسيسات شركت ملي مناطق نفت

 ها در نقاط مختلف عملياتي صنعت نفت كشور باا عناوان ميازان باالقوة    زداييهاي گاز و تأسيسات نمو پااليشگاه

 گردد.وجود دارد كه به شرح زيرگزارش مي آوريهاي جم مايعات و ميعانات گازي براي طرح

 دهد.آوري را نشان ميهاي جم ميزان بالقوه مايعات و ميعانات گازي براي طرح0-1جدو  

 1831-99هاي آوري طي سالجمعهاي .ميزان بالقوه مايعات و ميعانات گازي براي طرح9-4جدول 
 واحد: هزار بشكه در سا 

 رشد متوسط ساليانه 6411 6431 6433 6431 6431 

 35/31 1/2553 3/2211 19/510 31/3151 1/3533 مايعات گازي

 11/00 3905 3131 19/113 91/359 15/10 ميعانات گازي

 3/4131 3/4111 11/6136 11/6114 15/6531 جمع
6/14 

 31/1 3/1 11/1 31/6 14/6 خامميليون بشكه معادل نفت

 

مقدار قابل توجهي از مايعات و ميعانات گازي در چرخة عمليات براي چنانكه از جدو  فوق مشهود است 

 درصد افزايش يافته است. 13/9نسبت به سا  قبل 3109وجود دارد كه مقدار آن در سا   آوريهاي جم طرح

 . بخش فرآورش و تبديل2-1-9

ها و فرآيند تبديل در نيروگاههاي نفت و گاز و گاز در پااليشگاه خام نفتتلفات در اين بخش مربوط به فرآورش 

مقدار تلفات در اين   بنابراين شود.هاي عملياتي ايجاد مياي از فرآيندهاي مختلف در سيستمباشد كه در مجموعه مي

ها دارد كه مستقيماً به نظارت نيروگاه  ها وهاي عملياتي مختلف در پااليشگاهوري فرآيندبخش كام ً بستگي به بهره

 ان انرژي و اجراي تعميرات به موق  واحدهاي فرآيندي و نيروگاهي ارتباط دارد.مستمر مدير

هااي نفات، كاه از    هتلفات و ضايعات فرآيندهاي مختلف پااليشاگاهي در پااليشاگا  هاي نفت: پااليشگاه -

آيد و به صورت درصد وزناي  هاي توليدي به دست ميخام ورودي و فرآوردهاخت   وزني خوراپ نفت

هاا تعرياف   گردد، با دو عنوان ضايعات مجااز و غيرمجااز در پااليشاگاه   خام گزارش ميخوراپ نفتبر 

 شود.   مي
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ها باه مشاعل ساوزان    هاي فرآيندي پااليشگاهها، به علت اترا  سيستمضايعات مجاز در اغلب پااليشگاه

(Flareبراي تنظيم شرايط عمليات نرما  در واحدها ايجاد مي )   ه عملياات غيرقابال اجتنااب    شاود كاه در چرخا

 باشد و معموالً بيشتر از ضايعات غيرمجاز است. مي

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

 شود. دهد ايجاد ميبيني كه در عمليات رخ ميفرآيندي و يا اتفاقات غيرقابل پيش

هااي  در مقايسه با سا  3109ضايعات مجاز و غيرمجاز در سا  ها شامل يشگاهتلفات و ضايعات كل پاال

 نشان داده شده است. 0-1و 0-5هاي كشور و روند تاريخي آن در جداو ( به تفكيك پااليشگاه3131-3133قبل)

پااليشگاهشود، به طور كلي روند تاريخي تلفات و ضايعات در مشاهده مي 0-1و  0-5چنانكه در جداو  

ساازي، درصاد   هاي بهينهبا اعما  كنتر  بيشتر و اجراي طرح 3110-30ها نشان از آن دارد كه در دورة زماني 

نسبت به ساا  قبال نياز باا      3130درصد داشته و در سا   3اي را در حدود رشد كاهشي قابل م حظه ،تلفات

ه كه نمايانگر نقاش نظاارت مساتمر و مطلاوب     درصد ادامه يافت 31/35اي در حدود رشد كاهشي قابل م حظه

موقا  تعميارات   هااي باه  ها در جلوگيري از هدرروي مناب  نفتي و همچنين تنظيم برنامهمديران انرژي پااليشگاه

برداري از برخي فرآينادهاي جدياد   اندازي و شروع بهرهبه علت راه 3109باشد. در سا  آيندهاي پااليشي ميفر

هاي امام خميني )ره( شاه زند، آباادان و الوان مقادار متوساط    سازي در پااليشگاهد و بهينههاي افزايش توليطرح

اي افزايش يافته به طوري كه به حادود دو برابار ساا     تلفات بر طبق م اسبات انجام شده به طور قابل م حظه

 گذشته بالغ شده است.
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 هاي نفتتلفات و ضايعات پااليشگاه.9-5جدول 

 وزنيواحد: درصد 

 
 پااليشگاه

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

 كل كشور

 )ميليون بشكه

 خام در سال(نفت

 درصد تغييرات

 نسبت به سال قبل

3131 

 درصد ضايعات مجاز

 به مواد ورودي
30/9 15/9 51/9 3 51/9 11/9 019/2 33/9 310/9 503/9 11/1 11/31- 

 غيرمجازدرصد ضايعات

 به مواد ورودي
9 12/9 93/3 52/9 21/9 33/9 9 51/9 55/9 125/9 19/2 11/11 

 13/1 21/1 921/3 130/3 15/3 01/2 55/9 3/9 52/3 53/3 31/9 30/9 كل ضايعات

3133 

 درصد ضايعات مجاز

 به مواد ورودي
2/9 1/9 11/9 1/9 21/9 121/9 50/3 10/9 191/9 51/9 20/1 11/33- 

 غيرمجازدرصد ضايعات

 به مواد ورودي
123/9 31/9 31/9 91/3 9/9 391/9 9/9 21/9 230/9 190/9 51/2 11/1- 

 -23/3 31/5 010/9 001/9 05/9 50/3 51/9 21/9 11/3 11/3 51/9 123/9 كل ضايعات

3130 

 درصد ضايعات مجاز

 به مواد ورودي
311/9 11/9 011/9 0/9 125/9 111/9 02/3 15/9 132/9 53/9 10/1 11/1- 

 غيرمجازدرصد ضايعات

 به مواد ورودي
121/9 22/9 10/9 91/9 313/9 331/9 1/9 31/9 123/9 23/9 03/3 51/13- 

 -31/35 1/5 10/9 11/9 13/9 12/2 511/9 191/9 01/9 151/3 13/9 591/9 كل ضايعات

 2/01 31/0 55/3 - - - - - - - - - كل ضايعات 3109

 

 

 1839-99ي هاهاي نفت طي سال. تلفات و ضايعات پااليشگاه9-1جدول 
 

 سال

 شاخص
6431 6436 6431 6434 6433 6435 6431 6431 6433 6431 6411 

 نسبت رشد

 31به  11 

 متوسط رشد

 6431-11ساليانه 

 -31/9 2/01 55/3 10/9 010/9 921/3 053/9 913/3 35/3 3 1/3 11/3 10/3 درصد ضايعات

 

 هاي فرآورشي گاز هاي گاز و سيستمپااليشگاه -

 هاي فرآورش گااز هماراه )كارخانجاات گااز و گااز مااي (، باه       هاي گاز و سيستمتلفات و ضايعات در پااليشگاه

تفكياك  باه 3131-30هااي  در مقايسه با ساا   3109گردد كه در سا  گزارش مي آوريصورت گاز قابل جم 

نيز روند تاريخي نسبت تلفات به تغييرات خوراپ  0-3جدو   نشان داده شده است. 0-1 ها در جدو پااليشگاه

 دهد. نشان مي 3131-09هاي هاي فرآورشي گاز را طي سا كل سيستم
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 1831-99ي هاهاي فرآورشي گاز در سال. تلفات فرآورش گاز به تفكيك سيستم9-1جدول

 ارقام: ميليون مترمكعب در روز
 هاي            پااليشگاه

 گاز

 

 سال

هاي سيستم

فرآورش 

 گاز همراه

 6فاز 

پارس 

 جنوبي

 4و  1فاز 

پارس 

 جنوبي

  5و  3فاز 

پارس 

 جنوبي

و  1، 1فاز 

پارس  3

 جنوبي

 61و  1فاز 

پارس 

 جنوبي

فجر 

 جم
 ايالم پارسيان

 بيد

 6بلند 

هاشمي 

 نژاد

قشم و 

 سرخون
 جمع

ميليون بشكه 

 نفتمعادل

 خام درسال

 درصد

 رشد

3131 52/3 23/9 31/9 33/9 - - 12/3 30/9 - 3/9 31/9 - 11/1 22/35 - 

3131 11/3 12/9 09/9 01/9 - - 52/3 13/9 - 31/9 13/9 95/9 39/1 93/31 03/1 

3133 15/3 12/9 01/9 01/9 13/2 21/2 21/9 11/9  -  - 21/9 95/9 19/0 31/23 20/12 

3130 31/3 11/9 53/3 92/3 2/9 03/9 51/3 32/9 33/9 11/9 91/1 95/9 3/33 52/21 52/25 

3109 20/3 11/9 52/3 91/3 21/9 01/9 11/3 33/9 23/9 52/9 12/1 15/9 0/32 91/20 11/0 

 1831-99هاي هاي فرآورشي گاز در سالستمنسبت تلفات به تغييرات خوراك به تفكيك سي .9-3جدول 

 ارقام: درصد

 هاي   گازپااليشگاه

 سال

 

 6فاز 

 پارس جنوبي 

 4و  1فاز 

 پارس جنوبي

  5و  3فاز 

 پارس جنوبي

 1، 1فاز 

 3و 

پارس 

 جنوبي

 61و  1فاز 

پارس 

 جنوبي

 قشم و سرخون هاشمي نژاد 6بيد بلند  ايالم پارسيان فجر جم

3131 15/3 51/3 15/3 - - 11/3 11/3 - 23/3 93/2 - 

3131 11/3 11/3 15/3 - - 11/3 32/3 - 31/3 33/3 13/9 

3133 10/3 11/3 11/3 5 11/5 21/9 11/9 - - 12/9 11/9 

3130 13/2 35/2 31/3 21/9 31/3 10/3 31/9 11/1 5/2 3/0 15/9 

3109 13/2 11/2 31/3 5/9 31/3 1/3 31/9 1/1 11/2 11/0 93/1 

 

 هاي فرآورشي جديد و افزايش تولياد گااز،  برداري از سيستمبا بهره مشهود است، 0-1چنانكه از جدو  

هااي  ترتياب پااليشاگاه  باه  3130از ساا   باه طاوري كاه     يافتاه، به تدريج افزايش  3131از سا   مقدار تلفات

قشام و   باا بيشاترين و پااليشاگاه   و بيدبلند با تغيير قابال م حظاه خاوراپ    فجر جم  جنوبي، پار نژاد،  هاشمي

جنوبي، فجار جام و   هاي پار به جزپااليشگاه 3109در سا   اند،برو بودهگاز رو سرخون با كمترين مقدار تلفات

در كال  طاوري كاه نسابت باه ساا  قبال        باه اداماه داشاته   ميزان تلفات ها افزايش در بقيه پااليشگاه پارسيان

 است.افزايش داشته درصد  11/0هاي فرآورش گاز مجموع سيستم

مقادار  هاي فرآورشي گاز را با توجاه باه نسابت تلفاات باه تغييارات       عملكرد سيستم 0-3جدو  شماره 

كاه باا   (، 3و  1، 1جنوبي )باه جاز   دهد. چنان كه از اين جدو  مشهود است كلية فازهاي پار خوراپ نشان مي

نسبت درصاد تلفاات    فجر جم،و پااليشگاه اند و پااليشگاه پارسيان بوده تغيير خوراپ نسبت به سا  قبل روبرو 
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كاهش داشته كه در نتيجه عملكرد مطلاوبي  بدون تغيير بوده و يا اندكي  تقريباًقبل  سا خوراپ در مقايسه با به 

 و بيدبلناد نژاد هاي اي م، هاشميدهد. در مورد پااليشگاهاين تاسيسات نشان مي را در مورد مديريت مرر  در

هدرروي گاز در اين تاسيسات فرآورشي نسابت باه   بوده كه در نتيجه  نسبت تلفات به خوراپ با افزايش روبرو

در رابطه با پااليشگاه قشم و سارخون باا اينكاه ميازان خاوراپ       دهد.هاي قبل را چندان مناسب نشان نميسا 

هاا  رسد كه تلفات بيشتر مربوط به اجراي طرح توسعه فرآيندها در اين پااليشگاهتغييري نداشته ليكن به نظر مي

 .اتفاق افتاده است

 هاااي فرآورشااي گاااز و گاااز سااوزانده شااده را در   رونااد تاااريخي تلفااات كاال سيسااتم   0-0جاادو  

 دهد.نشان مي 3139-09هاي سا 

 1839-99 هايسالو گاز سوزانده شده، در هاي فرآورش گاز. روند تاريخي تلفات كل سيستم9-9جدول 

 6431 6436 6431 6434 6433 6435 6431 6431 6433 6431 6411 
 متوسط رشد

11-6431 

 هاي گاز تلفات فرآورش پااليشگاه

 )ميليون متر مكعب در روز(
13/3 30/3 01/3 11/1 55/3 90/1 21/5 11/5 05/1 11/39 11/33 

15/13 

 گازوكارخانجاتشدهگازسوزانده

 برداريبهره واحدهاي و گازمايع

 متر مكعب در روز()ميليون

- - - - - - 52/3 11/3 15/3 31/3 20/3 

 معادل گاز مايع سوزانده شده

 )ميليون متر مكعب در روز(*
- - - - - - - - - - 35/9 

 هاي گاز نلفات فرآورش پااليشگاه

 )ميليون بشكه معادل نفت خام در سال (
31/1 25/1 11/1 11/39 10/1 01/35 31/33 13/32 31/31 03/21 31/21 

 گاز سوزانده شده

 معادل نفت خام در سال ()ميليون بشكه 
- - - - - - 12/1 1/1 21/1 13/2 25/1 

 آوري جمع گازهاي قابل جمع

 خام در سال()ميليون بشكه معادل نفت
31/1 25/1 11/1 11/39 10/1 01/35 21/35 93/31 31/23 52/21 12/20 

 .هزار تن گاز ماي  سوزانده شده است 11معاد  *
 

و گاز سوزانده هاي فرآورش گاز ، متوسط رشد تلفات كل سيستماستمشهود جدو  فوق از  چنانكه

را برو بوده كه داليل آندرصد رو 05/21 شيافزايمتوسط ساليانه با روند رشد  3139-09هايطي سا شده 

هاي جديد فرآورش گاز در دورة مذكور نسبت برداري از سيستمگاز و بهره توان به افزايش چشمگير توليد مي

 داد.

 لفات تبديل نيروگاهيت -

هاي كشور، باا توجاه   كوره و گازطبيعي جهت توليد برق در نيروگاهگاز، نفتهاي فسيلي نفتمرر  انواع سوخت

ها با ات   مناب  انرژي همراه است. در اين ماورد اخات   ورودي انارژي فسايلي باه      به راندمان پايين نيروگاه

هاي مختلاف داراي تلفاات   ها با راندماندهد. نيروگاهت تبديل را نشان ميتلفا ها و انرژي خروجي از آنها،نيروگاه
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در  3139-09هااي  ي طاي ساا   طور كلا متفاوتي هستند كه روند تاريخي مجموع راندمان و تلفات تبديل آنها به

 نشان داده شده است. 0-39جدو  

 1839-99در دوره زماني  *كشورحرارتي  هاي. تلفات تبديل نيروگاه9-19جدول 

 6411 6431 6433 6431 6431 6435 6433 6434 6431 6436 6431 واحد 

درصدتغييرا

 ت

11-31 

متوسرشد

 ط ساليانه

راندمانمتوسط

 ساليانه
 درصد

13/

15 

11/

15 
2/11 5/11 3/11 0/15 3/11 5/11 3/11 1/11 0/11 32/9 12/9 

 درصد تبديلدرصدتلفات
12/

11 

11/

11 
3/12 5/11 0/11 3/11 2/11 5/11 2/11 1/11 3/11 11/9-  

 تلفات تبديل

ميليون 

 بشكهمعاد 

 خام در سا نفت

5/

313 

3/

311 

5/

310 

2/

310 

3/

333 

0/

301 

2/

291 

1/

215 

3/

210 

3/

259 

1/

251 
93/3 00/5 

 هاي كشور منظور شده است.نيروگاه راندمان كل 3131هاي حرارتي وزارت نيرو و از سا  مربوط به نيروگاه 3135*ارقام راندمان در جدو  فوق تا سا  

 ماخذ: سايت توانير
 

 3139-09زمااني   هاا در دورة گردد، درصد تلفات تبديل در نيروگاهمشاهده مي 0-39چنانكه در جدو  

درصد بوده است. با افزايش مرر  سوخت و همچنين تركيب نوع سوخت بر اسا  گازارش   11اغلب بيش از 

در  5/313درصاد از   00/5تبديل باا رشاد متوساط     مقدار تلفات وزارت نيرو،ها توسط سوخت مررفي نيروگاه

 رسيده كه ضمن اينكه رقام قابال تاوجهي را    3109در سا   خام نفت بشكه معاد  ميليون1/251به  3139سا  

 درصد افزايش يافته است.  93/3نيز  3130دهد، نسبت به سا  نشان مي

پاذير  ها از نظر علمي و عملي امكاان تلفات تبديل در نيروگاه املسازد كه از بين بردن كخاطر نشان مي

عملاي   باشد ليكن كاهش آن تا حد مجاز، متناسب با راندمان منطقي كه در اغلب نقاط جهان معماو  اسات،  نمي

 هااي اياران برطباق برناماة پانجم توساعة      نيروگاه است. بر اين اسا  اگر راندمان مورد انتظار و منطقي تركيب

درصد در نظر گرفته شود، در ايان صاورت باا در نظار گارفتن ميازان        15اجتماعي كشور در حدود ادي/اقتر

 13/251ميزان تلفاات تباديل از     الذكر،منظور نمودن راندمان فوق و  3109در سا   هاسوخت مررفي نيروگاه

عناوان ميازان تلفاات    باه تاوان  خام كاهش خواهد يافت كه اين رقم را ميميليون بشكه معاد  نفت 31/232به 

 ذكر كرد. هامجاز نيروگاه تبديل

 . تلفات انتقال و توزيع3-1-9

  در بخش باالدستي   خام نفتتلفات انتقال 

بارداري و از كارخانجاات باه    ها به كارخانجات بهرهاز چاه خام نفتهاي انتقا  از هدرروي در سيستم -

 هاي صادراتي گزارشي ارايه نشده است.  پايانه
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  دستيها در بخش پايينخام و فرآورده نفتانتقال 

 ها در خط لوله خام و فرآوردهنفتتلفات انتقال  -

هاي وارداتي تا انبارهاي شركت ها و پايانههاي نفتي كه از پااليشگاهها و حمل فرآوردهخام به پااليشگاه انتقا  نفت

 رسايد و  ،فرسودگي و يا پارگي خطوط در برخاي از نقااط   شود، به علتمي انجام وسيله خطوط لوله ملي پخش به

 ها تلفاتي را به همراه دارد. خانهارسا  در تلمبه

 هااي هااي نفتاي در خطاوط لولاة انتقاا  در ساا       خاام و فارآورده  طور كلي ميزان هادر رفتگاي نفات   به

 گزارش شده است.0-33شرح جدو به 09-3130 

 1839-99هاي هاي نفتي در سالفرآوردهخام و . تلفات انتقال نفت9-11جدول 
 ارقام: مترمكعب در سا 

 مواد نفتي
درصد تغييرات نسبت  خامميليون بشكه معادل نفت مقدار

 6411 6431 6411 6431 به سال قبل

  99001/9 99931/9 (01/0) 1/3539 (312/9) 23 خامنفت

 -1/10 991/9 923/9 (11/1) 1/133 (133/22) 1191 هاي نفتيفرآورده

 ارقام درون پرانتز )هزار بشكه( -باشد.گاز ميسفيد و نفتهاي نفتي شامل بنزين، نفتفرآورده

خام عمدتاً به حواد  خارج از كنتر  شركت خطوط لوله و مخابرات و عوامل ميزان هدررفتگي نفت

اندكي  بيني كه رخ داده،نسبت به سا  قبل با اتفاقات غيرقابل پيش 3109بوده كه در سا  خارجي مرتبط 

هاي نفتي با داليلي كه براي هدر رفتگي مربوط به قط  برق، دهد ليكن در رابطه با فرآوردهافزايش نشان مي

ه و ها از خطوط لولكنسازي، مخلوط مواد در موق  خارج كردن لوله پاپهاي راهبرخورد بيل مكانيكي ماشين

 نسبت به سا  گذشته موارد كمتري گزارش شده است. 3109باشد، در سا  تركيدن خط لوله مي

 ها با ساير وسايل حملتلفات انتقال فرآورده -

ها در انتقا  با ساير وسايل حمل، بيشتر ناشي از بارگيري و تخليه در انبارها و يا واژگوني ههدرروي فرآورد

جبري مقادير كسري/كمبود يا سرپ راه هاي عمده از جم لفاتي كه براي فرآوردهباشد. تها در مسير مينفتكش

گزارش شده، 3133-09هاي ها در سا هاي ناشي از ترادفات و يا واژگوني نفتكشو همچنين هدرروي فرآورده

 باشد. مي 0-32به شرح جدو  

در  3109ساير وسايل حمل در سا  فتي با هاي ننشان از آن دارد كه تلفات انتقا  فرآورده 0-32جدو  

درصد نسبت به سا  قبل كاهش داشته كه بيشتر مربوط به كاهش قابل م حظة تلفات در انتقا   02حدود 

 گاز بوده است.هاي بنزين، نفت سفيد و نفتفرآورده
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 1833-99اي هبا ساير وسايل حمل در سال هاي نفتي به تفكيك فرآورده. تلفات انتقال فرآورده9-12جدول 
 

 جمع كورهنفت گازنفت سفيدنفت بنزين بنزين سوپر فرآورده

3133 
 50110 31511 25993 1519 33115 -- تلفات )متر مكعب در سا (

 112/9 331/9 351/9 913/9 912/9 -- خام درسا (تلفات )ميليون بشكه معاد  نفت

3130 
 15119 30305 31991 3210 1209 3999 تلفات )متر مكعب در سا (

 201/9 31552/9 395/9 9911/9 91993/9 995/9 خام درسا (تلفات )ميليون بشكه معاد  نفت

3109 
 1113 2111 331 31 191 325 تلفات )متر مكعب در سا (

 921/9 930/9 993/9 9995/9 992/9 993/9 خام درسا (تلفات )ميليون بشكه معاد  نفت

 -91/02 -11/35 -03/03 -31/05 -5/31 -- قبلدرصد تغييرات نسبت به سا  

 

 تلفات توزيع در انبارهاي نفت-

هدرروي در انبارهاي نفت معموالً منبعث از نشت بخارات نفتي از مخازن و يا نشت بخارات در عمليات 

كه از  الذكرهاي نفتي ناشي از عمليات فوقباشد. تلفات فرآوردهبارگيري، تخليه و عمليات رسيد و ارسا  مي

 بدست آمده،3109هاي عمده در سا  ها در انبارهاي نفت براي فرآوردهجم  جبري سرپ و كسري فرآورده

 باشد.شرح جدو  زير ميدر مقايسه با سا  قبل به
 

 1833-99ها در سال تفكيك فرآورده. تلفات انبارهاي نفت به9-18جدول 

 جمع كورهتنف گازنفت سفيدنفت بنزين بنزين سوپر فرآورده

3133 
 232555 12511 02121 35530 12901 -- تلفات )متر مكعب در سا (

 115/3 112/9 519/9 902/9 213/9 -- خام درسا (تلفات )ميليون بشكه معاد  نفت

3130 
 239139 15111 05921 30912 21105 1535 تلفات )متر مكعب در سا (

 111/3 111/9 531/9 332/9 315/9 925/9 درسا (خام تلفات )ميليون بشكه معاد  نفت

3109 
  11231 319391 12120 12311 -- تلفات )متر مكعب در سا (

  531/9 001/9 302/9 311/9 -- خام درسا (تلفات )ميليون بشكه معاد  نفت

 95/13 13/33 21/10 33/13 35/23 -- درصد تغييرات نسبت به سا  قبل

 

ها نسبت به سا  قبل مقدار تلفات هر يك از فرآورده3109نشان از آن دارد كه در سا  جدو  فوق 

نسبت به سا  قبل  درصد 95/13طوري كه كل تلفات در انبارهاي نفت در حدود اند، بهبا افزايش روبرو بوده

 افزايش داشته است.
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 تلفات توزيع در مجاري عرضه -

هاي عرضة سوخت ها و جايگاهها، تعاونيكنندگان شامل فروشندگيهاي نفتي به مرر مجاري عرضة فرآورده

 باشد، لذا ميزان باشند. با عنايت به اينكه مديريت اغلب مجاري عرضه در اختيار بخش خروصي ميمي

كنندة نهايي، در اختيار هاي نفتي در نقاط عرضه و در مسير انتقا  از انبارهاي نفت به مرر هدرروي فرآورده

مقاديري از هر يك  براي ميزان هدرروي تقريبي، باشد. براين اسا  شركت ملي پخش،ملي پخش نمي شركت

داشت را تا ها را بر حسب نوع و كيفيت آن از طريق نشت بخارات مواد نفتي به عنوان تلفات نگهاز فرآورده

ها به عنوان هدرروي فرآورده بدين ترتيب بر اسا  مقاديري كه براي هر يك از گيرد.زمان عرضه در نظر مي

ها، تلفات توزي  در شود و باتوجه به مرر  هر يك از فرآوردهبراي مالكين مجاري عرضه در نظر گرفته مي

 گردد.مجاري عرضه م اسبه مي

 دهد.نشان مي 3133-09هاي هاي نفتي در مجاري عرضه را در سا ميزان هدرروي فرآورده 0-31جدو  

 1833-99تفكيك فرآورده در سال هاي نفتي بهمجاري عرضه فرآورده . تلفات9-14جدول 

 گازنفت سفيدنفت بنزين فرآورده
 سوخت

 جتسبك

سوخت 

 جتسنگين
 جمع نفت كوره

3133 

 12/313111 - 13/3131 21/310 10/31991 02/1530 93/391231 تلفات )مترمكعب در سا (

 تلفات )ميليون بشكه معاد 

 سا (خام در نفت 
53/9 913/9 3959/9 9939/9 993/9 - 11/9 

3130 

 31/321192 13912 1/3119 31/319 95/31133 23/5951 12/399111 تلفات )مترمكعب در سا (

 تلفات )ميليون بشكه معاد 

 خام در سا (نفت 
55/9 91/9 3915/9 9990/9 990/9 113/9 19/9 

3109 

 322531 - 00/3115 2/313 35/31113 91/1011 10/03155 تلفات )مترمكعب در سا (

 تلفات )ميليون بشكه معاد 

 خام در سا (نفت 
51/9 920/9 3905/9 9991/9 993/9 - 10/9 

 -19/3 - -0/5 -91/33 01/3 -11/2 -21/2 درصد تغييرات نسبت به سا  قبل

 

 

نسبت به سا  قبل  3109طوري كه از جدو  مشهود است مقدار تلفات در سيستم توزي  در سا  به 

سازي و استفاده از طرح پيادهبه  توانمي اين كاهش را احتماالًدرصد( كاهش يافته كه  1/3)مقدار بسيار كمي

سازي مراجعه شركت ملي پخش )براي آگاهي از طرح كهاب به بخش بهينهمجاري عرضة كهاب در تاسيسات 

 نسبت داد.نيز شود( 
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 تلفات انتقال گاز

هاي تقويت فشار معمو  در عمليات روزانة انتقا  گاز برحسب شرايط عملياتي مقداري از گاز در ايستگاهطور به

عنوان تلفات شبكة گردد كه بهگي خطوط لوله و يا عمليات تعميرات در خطوط انتقا ، تخليه ميعلت پارهيا به

 شود.انتقا  گزارش مي

 دهد.نشان مي 3139-09دوره زماني يخي تخليه گاز را در روند تار 0-35جدو  

هاي تقويت فشار و دهد كه هدرروي گاز از طريق تخليه در ايستگاهنشان مي 0-35آمار جدو  

درصدي  3/21كاهشي از رشد 3139-09آيد، در دوره زماني به وجود مي اشكاالتي كه در مسير خط لوله

 داشته است. افزايش درصد 19نسبت به سا  قبل  3109در سا  و همچنين برخوردار بوده 

 1839-99ساالنه تخليه گاز در دوره زماني . روند تاريخي ميانگين 9-15جدول 
 سال           

 واحد
6431 6436 6431 6434 6433* 6435 6431 6431 6433 6431 6411 

درصدتغييرات 

 31به11

رشد متوسط 

 ساليانه

 - - 31/9 3/9 2/9 1/9 3/9 95/9 33/9 11/5 5/1 93/1 20/1 روز ميليون مترمكعب در

 -3/21 19 11/9 22/9 11/9 09/9 21/9 32/9 31/3 02/32 31/39 2/0 12/1 خام در سالميليون بشكه معادل نفت

شاده   ايران پس از كسر ضايعات و گازهاي اسايدي و آب منظاور  دهي مقادير گاز دريافتي از شركت ملي نفتبه توجه به تغيير روش گزارش 3131از سا  *

 است.

 مصارف نامشخص گاز

اي بين گاز ت ويلي شركت ملي نفت به هاي اخير، اخت   آماري قابل م حظهخروص در سا هر ساله به

ها اين شركت ملي گاز و همچنين گزارشات مالي و ديسپاچينگ شركت ملي گاز وجود داشته است. بررسي

گيري مقادير گاز، گازهاي هدررفته و م اسبه نشده و هاخت فات را ناشي از مواردي از قبيل: خطا در انداز

 دهد.كننده نشان مي انشعابات غيرمجاز در كل چرخة عمليات از مناب  توليد تا ت ويل به مرر 

بر اين اسا  در تراز گازطبيعي اخت   آماري بين ارقام ت ويل گاز به شركت ملي گاز و فروش گاز به 

 ،گردد كه به نوعيمالي شركت ملي گاز( به عنوان مرار  نامشخص گزارش ميكنندگان )ارقام سيستم مرر 

 سازد.تلفات گاز در چرخه عملياتي را نمايان مي

مقادير مرار  نامشخص گاز را در چرخه عمليات شركت ملي نفت و شركت ملي گاز  0-31جدو  

 دهد.نشان مي 3131-09هاي در سا 
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 1831-99هاي سال. مصرف نامشخص گاز در 9-11جدول 

 6431 6433 6431 6411 

مرار  نامشخص گاز در چرخه
 عمليات

 31/3  3/21 33/21 ميليون مترمكعب در روز

 33/1  01/19 92/50 خام نفتميليون بشكه معاد  

  رشد متوسط ساليانه

مرار  نامشخص گاز در تراز 
 نهايي 

 10/313 31/352 50/05 11/390 خام نفتميليون بشكه معاد  
 

 ،مقدار مرار  نامشخص گاز در3131-33شود طي دورة زماني چنانكه در جدو  فوق مشاهده مي

كه در ميليون مترمكعب در روز ( بوده در حالي 21خام )درحدود  ميليون بشكه معاد  نفت 19م دوده 

هاي مسئوالن شركتاقدامات كنترلي كه اين مقدار نسبت به سا  گذشته با توجه به  3130-09هاي سا 

ميليون مترمكعب در روز )به  3/3و  1چشمگيري به ترتيب به حدود  با كاهش اند،اي گاز انجام داده منطقه

ضمناً از موازنه خوراپ گاز غني به خام (روبرو شده است. ميليون بشكه معاد  نفت 1و  31ترتيب معاد  

ات گازي و گاز سبك در جدو  تراز نهايي مقادير قابل توجهي مازاد به دست هاي گاز و توليد ميعانپااليشگاه

باشد كه به صورت نامشخص گيري ميو يا خطاي اندازهدر چرخه عمليات  آيد كه احتماالً مربوط به تلفات مي

 گزارش شده است.فوق در جدو  

 تلفات انتقال و فوق توزيع انرژي برق -

هاي تجديدپذير مترل به رتي داخلي، همراه با مقدار برق توليدي در نيروگاههاي حرابرق توليدي در نيروگاه

گردد. شبكة ها به شبكه انتقا  ت ويل ميپس از كسر مرار  داخلي نيروگاه شبكه و همچنين برق وارداتي،

رژي برق هاي كشور را پوشش داده است. مقداري از اناي تقريباً تمام استانانتقا  برق كشور در سطح گسترده

شود كه مقدار آن به جريان و مقاومت خط صورت حرارت تلف ميتوليد شده در شبكة گستردة خطوط انتقا  به

انتقا  بستگي دارد. ضمناً برطبق گزارش مقامات وزارت نيرو، بخش قابل توجهي از ميزان تلفات برق شبكه 

وجود اينكه طي دو سا  گذشته بخش قابل كشور به انشعابات غيرمجاز برداشت برق از شبكه مربوط است. با 

آوري شده ليكن همچنان انشعابات غيرمجاز مقداري از تلفات شبكة برق توجهي از انشعابات غيرمجاز جم 

 كشور را به خود اختراص داده است. 

 دهد.نشان مي 3133-09برآورد تلفات خطوط انتقا  برق را در دوره زماني  0-31جدو  
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 1831-99خطوط انتقال برق در دوره زماني  ورد تلفات. برآ9-11جدول 

 6411 6431 6433 6431 6431 6435 6433 6434 6431 6436 واحد 

 سهم تلفات شبكه انتقا 

 از كل توليد ويژه انرژي الكتريكي
20/1 33/1 15/1 93/1 13/1 31/1 21/5 درصد  1 51/1  91/1  

 تلفات شبكه انتقا 
 ميليون بشكه معاد 

 در سا  خام نفت
31/1 1/1 11/1 90/1 21/5 5/5 2/5 93/5 12/1 51/5 

 11/31 -10/5 -15/1 -15/5 31/5 31/21 -11/1 91/21 -91/31 -- درصد تغييرات نسبت به سا  قبل

 4/4 درصد رشد متوسط ساليانه

 ماخذ:سايت توانير  

 5/5تا  1بين  3133-09تلفات انتقا  برق در دوره گردد، سهم چنانكه در جدو  فوق مشاهده مي

شبكة انتقا  را تشكيل درصد از كل انرژي الكتريكي ت ويلي )انرژي توليد داخل، واردات و خريداري شده( به 

 درصد، 1/1توسط ساليانه با رشد م3133خامدر سا   ميليون بشكه معاد  نفت 31/1دهد كه مقدار آن از مي

 درصد11/31از آن رسيده ليكن نسبت به سا  قبل3109خام در سا  نفت بشكه معاد  ميليون 51/5به

 افزايش يافته است.

 تلفات توزيع انرژي برق -

كنندگان در گسترة كشور، انرژي الكتريكي خطوط انتقا  در م ل مرر  با استفاده  منظور تامين برق مرر به

 توزي  بين  از ترانسفورمرهاي كاهندة ولتاژ، به شبكه توزي  منتقل و سپس  با ترانسفورمرها

گردد. عمدة تلفات برق در شبكه توزي  گستردة شهرها كه داراي ترانسفورمرهاي كنندگان توزي  ميمرر 

قابل  آن از كل توليد ويژه و ميزان آن سهمطوري كه  به افتداتفاق مي متعدد و سيستم خطوط هوايي هستند،

 آورد شده است.بر3133-09زماني  در دورة 0-33باشد كه در جدو  م حظه مي
 

 1831-99تلفات انرژي الكتريكي در شبكه توزيع در دوره زماني  برآورد سهم و ميزان .9-13جدول 
 

 6411 6431 6433 6431 6431 6435 6433 6434 6431 6436 واحد 

 سهم تلفات شبكه توزيعاز كل 

 توليد ويژه انرژي الكتريكي
 1/32 31/33 50/31 3/35 11/35 10/35 13/35 91/31 91/31 50/31 درصد

 تلفات شبكه توزي 
 ميليون بشكهمعاد 

 خام در سا نفت
31/39 51/33 11/32 01/31 13/35 01/31 35/31 31/35 12/31 20/31 

 11/31 -91/1 -11/1 32/3 13/1 10/5 92/29 13/1 31 -- درصد تغييرات نسبت به سا  قبل

  66/1 درصد رشد متوسط ساليانه

 ماخذ:سايت توانير  
 

سهم تلفات در شبكة توزي  نسبت به كل توليد 3109در سا   شود،چنانكه در جدو  فوق مشاهده مي

 يافته است. افزايش درصد 11/31، حدود 3130 باشد كه نسبت به سا درصد مي1/32 هاويژة نيروگاه
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لفات شبكة انتقا  و توزي  ، درصد تلفات تبديل و ت0-30بندي در جدو  عنوان جم بدين ترتيب به

هاي حرارتي( وگاههاي تجديدپذير و سوخت مررفي نير)شامل انرژي انرژي الكتريكي به كل انرژي اوليه ورودي

 نشان داده شده است. 3133-09در دوره زماني 

تبديل، شبكه انتقال و توزيع انرژي الكتريكي به كل انرژي اوليه ورودي در دوره  . درصد تلفات9-19جدول 

 1831-99زماني 

  6436 6431 6434 6433 6435 6431 6431 6433 6431 6411 

 0/11 1/11 3/11 5/11 3/11 0/15 3/11 5/11 2/11 11/15 راندمان وزارت نيرو

 3/11 1/11 2/11 5/11 2/11 3/11 0/11 5/11 3/12 11/11 /نيرودرصد تلفات تبديل به كل انرژي اوليه ورودي

 1/11 1/11 5/11 1/11 15 1/11 5/11 2/15 11 1/11 راندمان م اسباتي تراز

 15/15 11/15 51/15 11/15 91/15 12/15 51/15 33/11 91/11 25/15 /ترازدرصد تلفات تبديل به كل انرژي اوليه ورودي

 13/3 22/3 11/3 11/3 13/3 1/3 11/3 11/3 5/3 3/3 كل انرژي اوليه وروديدرصد تلفات انتقا  به 

 1/1 33/1 13/1 11/1 23/5 31/5 22/5 15/1 32/1 13/1 درصد تلفات توزي  به كل انرژي اوليه ورودي

 جم  كل درصد تلفات انرژي برق

 /نيروبه كل انرژي اوليه ورودي
55/19 32/10 33/10 51/19 01/19 35/19 13/10 35/13 13/13 30/13 

 جم  كل درصد تلفات انرژي برق

 /ترازبه كل انرژي اوليه ورودي
11/13 11/19 32/13 2/12 21/12 03/13 35/13 33/13 15/19 21/13 

 33/13 50/13 35/13 12/19 35/20 91/20 11/20 30/19 33/19 15/20 به مشتريان /نيرودرصد برق ت ويلي 

 11/23 15/20 32/23 35/23 92/23 11/21 3/21 33/23 11/20 51/23 مشتريان /ترازبه درصد برق ت ويلي 

 ماخذ:سايت توانير  
 

نظر گرفتن تلفات تبديل و تلفات شبكة انتقا  و توزي  انرژي  چه از جدو  فوق مشهود است، با درچنان

با آمار  ،3133-09دوره زماني ها در ت ويلي به نيروگاهسوخت شود كه از كل مناب  انرژي الكتريكي نتيجه مي

در حالي كه با ت ويل گرديده  شترياندرصد انرژي الكتريكي به م 5/13تا حداكثر  5/20 حدودوزارت نيرو 

 كهدرصد برق ت ويل گرديده است  5/20تا حداكثر  23آمار تراز هيدروكربوري طي اين دوره اين ارقام حدود 

رسد اين موضوع به علت اخت   در منظور دهد كه به نظر مينشان مي درصد 2تا حداكثر  5/3اخت في بين 

نسبت به سا  قبل  3109ها باشد. ضمناً رقم ت ويل برق به مشتريان در سا  نمودن ارزش حرارتي سوخت

 .درصد كاهش يافته است 2تا  5/3

 . مصرف4-1-9

هاي انرژي نظير ن وة انتقا  و توزي  حاملتلفات در بخش مرر  به عواملي خارج از حيطة عمليات توليد، 

هايي كه بري تجهيزات و تاسيسات ارتباط دارد. بنابراين اعما  سياستكنندگان انرژي و انرژيرفتار مرر 

هاي انرژي حسا  نمايد بايد جويي در چرخة مرر  حاملكنندگان را در جهت كاهش تلفات و صرفهمرر 

ها و اقدامات غيرقيمتي و قيمتي بهتدوين و اعما  سياست هاي اخير،در سا  ا مورد توجه قرار گيرد. براين اس
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ها اقدامات طور همزمان مورد توجه خاص مسئوالن كشور قرار گرفت و حتي در مورد برخي از اين سياست

 باشد:ها به شرح زير ميموثري انجام شده و يا در حا  انجام است كه اهم آن

 غير قيمتي هاي سياست -

كه قيمت چنداني را به  هاييجويي انرژي با اعما  سياستهاي مختلف براي صرفههاي اخيرسازماندر سا 

شرح زير ارايه به3109اند كه اهم آنها در سا  اي را انجام دادهت ش گسترده نمايد،كنندگان ت ميل نمي مرر 

 شود:مي

 ها،و همچنين اجراي قانون هدفمندي يارانه يق كارت هوشمندموتور از طربندي بنزيناعما  سهميه ادامة -1

 درصدي 3حدود كه روندرشد مرر  طوريكنتر  و كاهش رشد مرر  اين فرآورده را درپي داشته به

 11/3بندي( )دوران سهميه 3131-30هايدر سا  (،3139-35)بنديهاي قبل از سهميهسا متداو  

ها( نسبت به سا  قبل بندي و اجراي قانون هدفمندي يارانهسهميه)با اعما   3109درصد و در سا  

 كاهش يافته است.درصد 21/2

مرر   كه بيشتريننقل شهري كشور  وگاز به عنوان سوخت ناوگان سنگين حملاعما  كنتر  مرر  نفت -2

درون  هايسوز كردن اتوبو اين فرآورده را به خود اختراص داده و از طريق توسعه و گسترش  گاز

در  3130گاز به خودروهاي ديزلي كه در سا  اي كردن عرضه نفتشهري و اجراي طرح آزمايشي منطقه

هاي ديگر به اجرا نيز در برخي از استان 3109استان سيستان و بلوچستان انجام و تكميل شد و در سا  

فرآورده شده است درآمد و همچنين پيشرفت گازرساني به صناي ، باعث كاهش روند رشد مرر  اين 

( از اقدامات 3131-35) هاي قبلگاز در سا درصدي نفت 3الي  5 بطوريكه روند رشد مرر  متداو 

گاز در داخل و خارج مرزها و فراهم بودن زمينه سودجوئي براي فوق كه بدليل  اخت   قيمت باالي نفت

مرر  و همچنين جلوگيري از  با اعما  مديريت 3130-09هاي برخي افراد ايجاد شده بود، در سا 

هاي مذكور اي بخش حمل و نقل عمومي در سا گاز يارانهجابجايي غيرمجاز و توزي  خارج از شبكه نفت

درصد كاهش يافته است. برطبق گفته مسئولين  01/3و  13/2هاي قبل مربوطه به ترتيب  نسبت به سا 

و بلوچستان، كردستان و هرمزگان، مرر   شركت ملي پخش، با اجراي اين طرح در سه استان سيستان

كه هيچگونه  درصد كاهش يافته در حالي 25هاي مذكور حدود خودروهاي ديزلي در هر يك از استان

م دوديتي در عرضه سوخت به اين خودروها اعما  نشده است. قابل ذكر است كه اين طرح قرار است از 

 استان ديگر كشور اجرا گردد. 31سا  آينده در 

هاي )اتوبو  ( به عنوان سوخت جايگزين در خودروهاي سبك و سنگينCNGا استفاده از گاز طبيعي)ب -3

ميليون  5/31حدود معاد   در روز مرر  شده كه CNGميليون مترمكعب 33/31، 3109در سا   شهري(
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بوسراني به ناوگان اتوگاز ليترنفتميليون  2 معاد  خودروهاي سبك و روزانه بنزين موتوردر روز ليتر

كاهش  در روزميليون ليتر  5/35، معاد  CNGمرر   است. بدين ترتيب جايگزين شدهشهرهاي مختلف 

است. در اين راستا تا پايان  در پي داشتهگاز موتور و نفتمرر  سوخت و در نتيجه كاهش واردات بنزين

دستگاه خودروي سنگين  1125هزار دستگاه خودروي سبك و 011ميليون و  2، بيش از3109سا  

 اند. عنوان سوخت استفاده كردهونقل عمومي از گاز به)اتوبو  شهري( در سيستم حمل

سازي مرر  سوخت با استانداردهاي مرر  سوخت توسط شركت بهينه اجرا، تدوين و ترويب معيارها و -4

توان به ز آن جمله مي، كه ا3109سازي در سا  و اقدامات اجرايي بهينههاي مربوطه همكاري سازمان

هاي حمل و و استانداردها در رابطه با مرالح ساختماني، صناي  مختلف، بخشتدوين معيار مرر  انرژي 

صناي  سرب و  هاي بخار صنعتي،هاي تجاري، ديگگلخانه هاي گاز،نقل و بخش ساختمان نظير: پااليشگاه

سنگين،سيكلت و خودروهاي سنگين و نيمهموتور روي، برچسب مرر  سوخت خودروهاي سبك بنزيني،

سازي مرر  انرژي در خودروهاي گازسوز و ديزلي سبك و همچنين مميزي و اجراي راهكارهاي بهينه

 هاي خورشيدي اشاره نمود.ها و حمامكننرب آبگرم ها،ساختمان

كرده، موجب شده كه در در تهران آغاز به كار  3131راني تندرو كه از سا  نتايج مثبت سامانه اتوبو  -5

هاي با تكميل و توسعة خطوط اتوبو  3109ك ن شهرهاي ديگر نيز از اين شيوه استفاده گردد، در سا  

دستگاه اتوبو  از نوع تك 3199كيلومتر و همچنين افزايش ناوگان به حدود  395با طو  تقريبي  تندرو

 3اين سامانه روزانه حدود  بطوريكه در مجموع افزايش يافته كابين و دوكابين، ميزان جابجايي مسافران

درصد كل شبكه  1هاي تندرو تنها هزار نفر را جابجا نموده و با وجود آنكه اتوبو  399ميليون و 

استقبا  شهروندان  شود.درصد جابجايي روزانه در اين شبكه م قق مي 11دهد، اما راني را تشكيل مي اتوبو 

خط در  39مديريت شهرداري گسترش اين ناوگان را تا  باعث گرديد تا  ندروهاي تهاي اتوبو از سامانه

 5/39راني تندرو شاهد كاهش اندازي خطوط اتوبو ريزي نمايد. همچنين، باراهشهر تهران برنامه ك ن

. مشخرات 3ايم م يطي در شهر تهران بودههاي زيستدرصدي آالينده 5/0درصدي مرر  بنزين موتور و 

 به شرح جدو  زير بوده است. 3109راني تندرو تا پايان سا  جابجايي سيستم اتوبو  و ميزان

 1899پايان سال  تا: مشخصات سيستم اتوبوسراني تندروي تهران 9-29جدول 

 

 كيلومتر-طول مسير تعداد ايستگاه هزار نفر -ميزان جابجايي روزانه دستگاه اتوبوس تعداد خطوط

1 3190 3119 305 391 

 راني در روزنامه همشهريماخذ: آمار و اط عات ارايه شده توسط مسئولين شركت واحد اتوبو 
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 آلودگي و هوا آلودگيترافيك، شهري، درون سفرهاي بهبود و ساماندهي بر ع وه كه مترو شبكه توسعة -6

 ايم حظه قابل جوييصرفه نيز شهروندان سفر هزينه در و داده كاهش گيريچشم طوربه را صوتي

 و ايستگاه 5 افتتاح با كهطوري به يافته ادامه تهران شما  و غرب شرق، در 3109 سا  در ،كرده ايجاد

 از و رسيد كيلومتر 315 به مترو خطوط طو  و يستگاها 35 به هاايستگاه تعداد جديد، تونل كيلومتر 35

 ترتيب بدين .شد بالغ خط پنج در روز در نفر ميليون 2 از بيش به مترو جابجايي ظرفيت طريق اين

 جابجا آن فعاليت آغاز از مترو با مسافر نفر ميليارد 2 مجموع در مترو، مسئوالن اع ن براسا 

 به 3109 سا  پايان تا كار حا  در مترو خطوط با روز يك در مسافران جابجايي ظرفيت. اند شده

 .است شده گزارش زير صورت

 1899پايان سال  تا: مشخصات سيستم متروي تهران 9-21جدول 
 جمع 5 3 1 6 خط

 2911 222 211 159 333 ظرفيت جابجايي روزانه) هزار نفر(

 در روزنامه همشهريمترو ماخذ: آمار و اط عات ارايه شده توسط مسئولين شركت 

 

هزار مسافر از متاروي   111511تعداد  3135برداري متروي تهران در سا  براسا  آمار شركت بهره

هزار نفر رسيده و متوساط تعاداد مساافران     511109به  3109اند كه اين رقم در سا  تهران استفاده كرده

 به شرح جدو  زير بوده است. 3135-09هاي  در روز در سا

 

 1835-99هاي : ظرفيت جابجايي حمل مسافر سيستم متروي تهران در سال9-22جدول 
 6411 6431 6433 6431 6431 6435 سال

 3199 3119 3219 3219 3319 059 هزار نفر-متوسط تعداد مسافران در روز

 در روزنامه همشهري متروماخذ: آمار و اط عات ارايه شده توسط مسئولين شركت 
 

ضامناً  دوبرابر شده است تقريباً 3135دهد تعداد مسافران متروي تهران از سا  چنانچه آمار فوق نشان مي

هزار نفار داشاته    2199ركورد جابجايي مسافر را با  3109برطبق آمار منتشر شده، متروي تهران در سا  

باشد. شاايان ذكار   دهندة استقبا  بسيار زياد شهروندان از سيستم حمل و نقل مترو مياست. اين آمار نشان

اهاواز و... در دسات اجارا     هان،اصاف  است كه قطارهاي شهري در ساير ك ن شهرهاي كشور مانند تبرياز، 

برداري اسات لايكن آماار جابجاايي     خط در حا  بهره 1باشد و سيستم قطارهاي شهري در مشهد نيز با  مي

 باشد.مسافر از اين خطوط در دست نمي
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 و نقل و حمل مديريت ستاد) 31 تبررة ستاد تشكيل با 3135 سا  در فرسوده ناوگان نوسازي طرح -7

 برنامة پايان تا كه بود شده بينيپيش طرح اين براسا  و گرفت قرار كار دستور در( سوخت مرر 

 در مشك ت علت به ليكن شوند خارج رده از بايد فرسوده خودروهاي كليه( 3131-33) توسعه چهارم

 اتمام به طرح اين اسقاط، روند در مشك ت و نياز مورد خودروهاي تامين بانكي، تسهي ت تامين

 . شد موكو  پنجم برنامه به طرح از قسمتي لذا نرسيد،

 دهد.را نشان مي 3135-09تعداد خودروهاي فرسوده و از رده خارج شده در دورة زماني  0-21جدو 
 

 1899تا  1813هاي خودروهاي كشور، سال 2برآورد تعداد اسقاط 9-28جدول

 كاميونت وانت بوسميني اتوبوس سواري سال
كاميون و 

 4كشنده
 3اسقاط ثبتي جمع

 - 97722 79 6662 21336 1236 2326 26813 3111تجمعيتا

3113 7988 176 6618 3162 21 62 62377 212 

3110 63317 918 6231 3736 26 6 69239 38 

3139 8663 799 6922 2223 21 66 62636 391 

3133 66772 6633 3666 2992 32 6 67662 - 

3132 68228 6312 3211 2792 86 6 31332 - 

3131 21126 6263 3226 2236 266 8 22222 62267 

3131 29366 6129 6771 66191 923 7 93316 29686 

3135 631271 6269 3126 2172 278 66 621121 77778 

3131 362826 6916 2276 1222 862 63 369227 686267 

3131 622226 6216 3129 1762 192 62 629628 636716 

3133* 639268 6681 3627 8661 996 62 627222 662276 

3130**       326666  

3109**       336666  

 228622 6267333       جم  كل 

 سازي مرر  سوخت دريافت گرديده است.از شركت بهينه 3133*آمار جدو  مذكور تا انتهاي سا  

 ناوگان حمل و نقل و سوخت كشور بدست آمده است.از گزارش سازمان مديريت  3109و  3130** آمار دو سا  

 

                                                 

 

 

 



  414  سازي انرژي تلفات و بهينه 

 3190222در مجموع  3109از ابتداي طرح نوسازي تا پايان سا   چنانكه از جدو  فوق مشهود است،

دستگاه بوده است. براسا  اظهارات معاون  553311دستگاه خودروي فرسوده اسقاط شده كه اسقاط ثبتي 

هزار تاكسي فرسوده نوسازي شده  11، حدود 3109ل سوخت در سا  نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نق

هزار دستگاه گذشته است. ع وه برآن، در سا   335هاي فرسوده نوسازي شده از بدين ترتيب تعداد تاكسي

بو  دستگاه كاميون فرسوده نوسازي گرديد. در بخش ميني 599ها آغاز شد و حدود نوسازي كاميون 3109

دستگاه فرسوده ادامه يافت. ضمناً براي طرح نوسازي  3099خارج كردن طرح از رده  ،3109نيز در سا  

خودروهاي فرسوده در روستاها، قرار است پس از شناسايي و پااليش فعاالن حمل و نقل روستايي، طرح نوسازي 

قرار گرفته اسقاط  ناوگان فرسوده روستايي آغاز گردد. آخرين طرحي كه در اين رابطه در دستور كار دولت

مسئوالن ستاد مديريت حمل  باشد. افزون بر مطالب فوق،مي 3113تا  3151خودروهاي شخري فرسوده مد  

، تردد خودروهاي 3103اع م كردند كه براسا  مروبه دولت از تيرماه سا   3109و نقل و سوخت، در سا  

بو  ميني سا ، 39تاكسي  سا ، 35سن باالي  وانت با سا ، 29فرسوده در رده سواري شخري با سن باالي 

باشد و تمام شهرهاي اطرا  تهران نيز بايد سا  سن ممنوع مي 3سا ، اتوبو  شهري  32ميدي با  سا ،  39

سا  به حريم شهر تهران خودداري كنند. شايان  32شهري بيش از هاي برونملزم شوند كه از فرستادن اتوبو 

 هاي اجرايي مورد سوا  قرار گرفته است.اين مروبه از طر  سازمانذكر است كه عملي بودن 

 و همچنين كشور عراق، از كشور تركمنستان كوره از پايانه نفتي نكاعمليات سوآپ نفت 3109در سا   -8

هاي بيستون و هاي نكا و غرب كشور )از جمله نيروگاهبه ترتيب براي تامين سوخت نيروگاه تن 20311

كورة جويي هزينة انتقا  نفتكه با اجراي اين طرح، درآمدي از طريق حق سوآپ، صرفه سهند( انجام شد

و همچنين مرر  سوخت  گرددپيما از جنوب حمل ميهاي جادهمورد نياز شما  و غرب كشور كه با نفتكش

 ناوگان حمل و نقل، عايد كشور گرديده است. 

در داخل و خارج مرزها و فراهم بودن زمينه سودجويي ها ر گذشته به علت اخت   قيمت باالي فرآوردهد -9

ها و براي برخي افراد، قاچاق فرآورده در مرزهاي كشور امري رايج بود. بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه

ركود مواجه شد اما بعد از  هاي نفتي باهاي نفتي، مبادالت غيرقانوني فرآوردههاي جديد فرآوردهاع م قيمت

اهي عوامل قاچاق در درون مرز و پشت مرزها با توجه به نرخ جديد فروش، نرخ جديدي را براي مدت كوت

هاي نفتي تنظيم كردند و در نتيجه قاچاق طبق روا  قبل ادامه يافت. براين اسا  به منظور مديريت فرآروده

اقداماتي توسط  اي،رانههاي يامرر  و همچنين جلوگيري از جابجايي غيرمجاز توزي  خارج از شبكه فرآورده

 شد كه اهم آنها عبارت بودند از: موزارت نفت با كمك ستاد مبارزه با قاچاق كاال انجا

 به سنگين خودروهاي سهميه آن، براسا  كه ترانزيتي م ورهاي در گازنفت عرضة كردن ايمنطقه طرح 
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 بوده سوخت قاچاق از جلوگيري منظور به تنها طرح اين. يابدمي اختراص آنها به برگشت و رفت صورت

 و بار نقل و حمل حوزه رانندگان براي سوخت مشخص سهميه دريافت در م دوديتي هيچ آن اجراي و

 بلوچستان و سيستان در گازنفت توزي  رابطه اين در. كرد نخواهد ايجاد دارند فعاليت داخل در كه مسافر

 مروبه مطابق باشد،مي افغانستان و پاكستان كشور دو با مشترپ زميني مرز كيلومتر 3199 داراي كه

 كارت از هستند موظف خودروها دستورالعمل، طبق بر. شد ايمنطقه استان، ارز و كاال قاچاق با مبارزه ستاد

 جايگاه، مامور سوي از اع مي اط عات تاييد از پس و كنند استفاده خودرو همان به متعلق سوخت

كرده، اع م پخش ملي شركت كه طوري به طرح اين اجراي با. نمايند اقدام سوختگيري به نسبت توانند مي

 .است داشته ايم حظه قابل كاهش سراوان و خاش شهرستان در بخروص منطقه در مرر  رشد

 مرر  براي شد، طراحي سوخت هوشمند كارتنقل، و حمل ناوگان در سوخت مرر  براي كه طورهمان 

 كمك با سامانه اين. گرديد طراحي آسان تجارت سامانه نيز صنعت و كشاورزي خانگي، بخش سوخت

راه و تهيه تجارت و معدن و صنعت وزارت و كشاورزي وزارت همكاري با ارز و كاال قاچاق با مبارزه ستاد

 و ارتباطات آوريفن بسترهاي قسمت در بخش اين در آن مشروح كه سامانه اين اجراي با. شد اندازي

 نياز ارزيابي به توجه با خانگي و كشاورزي صنعت، هايبخش به ت ويلي سوختآمد، خواهد( ICT) اط عات

 سوخت ادامة از جلوگيري موجب روش اين با سوخت عرضة نتيجه در گردد،مي توزي  و ريزيبرنامه آنها

 .است شده باشديم قاچاق منشأ كه رسمي توزي  شبكه از خارج مختلف هايبخش به

هاي غير هم سطح، نرب ساخت تقاط ها، تونلها،گسترش و توسعةمديريت ترافيك با احدا  بزرگراه -11

ها، توسعة سيستم كنتر  هوشمند ترافيك درون شهري و ايجاد سيستم رساني متغير در بزرگراهع يم اط ع

در تهران شهر ك نويژه در به شهرها و بين شهرها دردر گوشه و كنار كشور ها امدادرساني در جاده

توان به موارد عمدة ادامه داشته است. از آن جمله مي3109در سا  راستاي كاهش و تنظيم بار ترافيكي 

 ذيل اشاره نمود. 

  پروژة دو طبقه شدن پل بزرگراه صدر )احدا  پل شش كيلومتري( با هد  كاستن تمركز بار ترافيكي و

 .كه در دست اجرا قرار دارد مديريت مرر  سوخت و زمان

  كه از بزرگراه مدر   بزرگراه صدر در ك ن شهر تهران در مسير شرق و غربنيايش  -تونل صدر احدا

و در  شودو پارپ ملت گذشته و به بزرگراه نيايش مترل مي )عج(وليعررآغاز و از زير خيابان آفريقا، 

 باشد.دست اجرا مي
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 ،شهر تهران در جهت كاهش بار ترافيكي يكي از پررفت ر شرياني مهم در ك نيك معب پروژة تونل اميركبير

شهرداري را تا حدودي  32و  31و آمدترين مناطق شهر كه مشك ت حوزة ترافيك بازار و م دودة منطقة 

( حضور به بزرگراه امام علي)عمتر، ارتباط زيرزميني از سه راه امين 2299كند. اين تونل به طو  برطر  مي

 نمايد.را برقرار مي

  امتدادهاي شرقي و غربي بزرگراه همت و اترا  آن به آزادراه در دست ساخت تهران/شما  و همچنين

هاي شمالي كشور و رينگ بزرگراهي اترا  اين بزرگراه به بزرگراه آزادگان كه امكان ارتباط آن را با استان

 جنوب تهران فراهم ساخته است.

 الدين كه ارتباط بزرگراه همت با سه راه آزمايش و مقادير ورودي شرق راه شهيد زينماندة بزرگبخش باقي

 كند كه تكميل آن نيز وابسته به احدا  بزرگراه شهيد خرازي است.تهران را برقرار مي

 

 كه يافت ادامه (ICT) اط عات و ارتباطات آوريفن بسترهاي از استفاده گسترش و توسعه3109سا  در -11

 :از عبارتند شده گردآوري هارسانه و مختلف مناب  از كه آنها اهم

 پايان تا شهرداري در خدمات نوع 115 از كه تهران در دفتر 329 تعداد به الكترونيك خدمات دفاتر ايجاد 

 خدمات تعداد تدريج به آينده هايسا  در است قرار و شده واگذار دفاتر اين به خدمت13 ،3109 سا 

 مراجعان وقت صر  و متقاضيان وآمدرفت در امر اين كه است بديهي. گردد م و  دفاتر اين به ديگري

 .بود خواهد موثري بسيار كمك

 اتوبوسراني، واحد شركت مديرعامل اظهارات براسا  كه عمومي نقلوحمل مسيرياب سامانة اندازيراه 

 در الزم اط عات تهران، شهرداري سايت به مراجعه با برخط صورت به توانندمي شهروندان آن برطبق

 .كنند دريافت مسافت و هزينه ل اظ به را نظرشان مورد مسير مورد

  از شده صادر هايكارت تعداد ،3109 ماه آبان پايان تا الكترونيك، حوزة در مركزي بانك آمار براسا 

 رشد درصد 12 قبل سا  مشابه ماه به نسبت كه گذشت فقره 350.251.313 مرز از بانكي شبكة سوي

 هايپايانه بخش در و دستگاه هزار 21 مرز به خودپردازها تعداد خودپرداز، بخش در. است داشته

 .است رسيده كشور فروشگاهي واحد هزار ششرد در دستگاه 3099999 مرز به فروشگاهي

 استفاده و روز آوريفن و دانش به دستيابي جهت در بلندي هايگامنفتي، هايفرآورده پخش ملي شركت 

 اينترنتي فروش سامانة سوخت، هوشمند سامانة جمله از اتوماسيون و افزارينرم جديد هايسامانه از

 ،(است شده ارائه و تعريف گذشته هايسا  هيدروكربوري هايترازنامه در سامانه دو اين قب ً) سوخت
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 . است برداشته آسان تجارت سامانة و نفت انبارهاي برخط پايش مركزي سامانة

طراحي و  با توجه به گستردگي شركت ملي پخش و ضرورت دسترسي سري  و برخط به اط عات عملياتي، -

هاي جديد در مديريت آوريمركزي پايش برخط انبارهاي نفت، با استفاده از فن سامانةسازي پياده

آوري و صورت برخط جم  ريزي آن شركت انجام شده است. در اين سامانه اط عات انبارهاي نفت به برنامه

 گردد.هاي رسيد و ارسا  انبارها ارائه ميهاي متعدد آماري و مديريتي از م مولهگزارش

ه تجارت آسان از سه بخش سامانه درخواست فرآوردة نفتي، سامانة مديريت نفت سفيد خانوارها و سامان -

 زي تشكيل شده است.كنندگان جزء بخش كشاوركنندگان صناي  و مرر سامانة شناسايي مرر 

 متقاضي مشتريان آن براسا  كه شده اجرا و نويسيبرنامه طراحي، نفتي هايفرآورده درخواست سامانة 

 از پس درخواست اين و كنندمي ثبت را خود درخواست سامانه اين به مراجعه ضمن فرآورده دريافت

 اين. بود خواهد ت ويل قابل مجاز، فروشندگان به ارسا  و پخش ملي شركت ذيربط متولي سازمان تاييد

 پخش، ملي شركت مختلف نواحي به نفتي هايفرآورده متقاضي مشتريان مراجعة كاهش ضمن سامانه

 كاهش همچنين و مراجعان هايهزينه كاهش و كندمي جلوگيري شهريبرون و درون سفرهاي از

 .دارد دنبا  به را اداري هاي هزينه

 نفت سهمية توزي  جهت آمار، مركز دادة بانك طريق از خانوارها شناسايي با سفيدنفت مديريت سامانة

 .نمايدمي عمل كشور سراسر در يكنواخت و شده كنتر  و الكترونيكي صورت به خانوارها سفيد

 قانون اجراي از پس كه كشاورزي بخش جزء كنندگانمرر  و كشور صناي  كنندگانمرر  سامانة 

 و كشور كل در كشاورزي كاربردهاي و آالتماشين صناي  دقيق شناسايي منظور به هايارانه هدفمندي

 اندازيراه سوخت تكراري دريافت از جلوگيري و نفتي هايفرآورده درخواست سامانة با ارتباط برقراري

 .است شده

هاي پويا: توان به سامانة گزارشآوري اط عات ميديگر اقدامات شركت ملي پخش در حوزة آي تي و فن از -

گيري اتوماتيك مخازن فروش، تجزية فروش، پايگاه اينترنتي تعيين نرخ مسيرهاي حمل و نقل، سامانة اندازه

 و سامانة مكانيزة انبارهاي نفت اشاره نمود.
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 هاي قيمتيسياست

 طرح تحول اقتصادي  -الف

هاي بسيار بااليي ظرفيت و توانمنديهاي گذشته مطالعات نشان داده بود كه گرچه اقتراد كشور داراي در سا 

كه از تمامي عوامل بنيادين رشد از جمله مناب  مالي، مناب  طبيعي و مناب  انساني برخوردار است؛  طوري هاست، ب

هاي اقترادي/ اجتماعي منجر به شرايطي شده كه از اين اما ناكارآمدي و تخريص مناب  نادرست به بخش

طور اعم با هد  ت قق  هآيد. براين اسا ، طرح ت و  اقترادي بعمل نميه طلوب بامكانات در كشور استفاده م

به اجرا  3130ها، طراحي و در سه ماهه آخر سا  طور اخص هدفمند كردن يارانه هعدالت و پيشرفت و ب

توسط  هاي نفتي و گازطبيعيهاي فروش فرآوردهدرآمد. بدين ترتيب در آغاز اجراي قانون، تغييرات در تعرفه

 3130سازي( ترازنامه هيدروكربوري سا  ها اع م شد كه در بخش نهم )تلفات و بهينهستاد هدفمندي يارانه

 (  ارايه گرديده است. 0-21الي  0-23)جداو  

هاي فروش ها، در تعرفهبا ادامه اجراي قانون هدفمندي يارانه 3109شايان ذكر است كه در سا  

ماهه آخر سا ( كه پس از اجراي قانون، در سه ماهه آخر سا   5يعي فرل سرد )هاي نفتي و گازطبفرآورده

گونه تغييري داده نشد. بر اين اسا  فقط تغييرات  ها اع م گرديد هيچتوسط ستاد هدفمندي يارانه 3130

ها توسط شركت ملي گاز به همراه دامنه مرر  اقليم 3109هاي فروش گاز طبيعي در فرل گرم در سا  تعرفه

ارايه شده است. بر اين اسا  براي  0-25و   0-21پله تنظيم و اع م گرديد كه نتايج آن در جداو   32در 

هاي غيرقيمتي در هاي نفتي و گازطبيعي در فرل سرد به بخش سياستهاي فروش فرآوردهاط ع از تعرفه

مراجعه  3130دروكربوري سا  ترازنامه هي (0-21و  0-21، 0-23سازي انرژي )جداو  فرل تلفات بهينه

 شود.
 

 هر متر مكعب( ي)به ازا1899ماهة اول سال  1تعرفه گاز طبيعي در  9-24جدول 
 )ريال/متر مكعب( قيمت نوع مصرف

 3299متوسط  خانگي*

 399 نيروگاه

 199 هاصنعتي، نانوائي

CNG 2199 

 2999 دولتي

 2999 كسب و خدمات

 3999 كسب و خدمات ويژه

 3999 ساير

 3999 كشاورزي و دامپروري

 0-25*تعرفه خانگي براسا  جدو  
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 6411ماهه اول سال  1هاي مصوب اعمال شده گاز طبيعي در بخش خانگي،. تعرفه9-25جدول 

 ارقام: مترمكعب
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هرمترمكعب قيمت
 گاز )ريال(

199 099 3299 3199 2999 2299 2599 2399 1999 1299 1199 1599 

 ريال 6111متوسط قيمت 

 

ها، روند مرر  نتايج حاصل پس از گذشت بيش از يك سا  از اجراي قانون هدفمندي يارانه

 نشان داده است. ها را بشرح زير فرآورده

 

 هاهاي نفتي اصلي يك سال قبل و بعد از اجراي هدفمندي يارانهمقايسه روند مصرف فرآورده 9-21جدول

 فرآورده
مصرف قبل از اجراي قانون هدفمندي 

 (6/61/31-6/61/33) ها يارانه

 ها مصرف بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه

(6/61/31-6/61/11) 
 درصد رشد

 -1/31 0/39 11/32 گاز ماي 

 -1/5 **2/50 *5/12 بنزين موتور

 -1/31 1/32 1/35 نفت سفيد

 -1/3 1/11 3/39 نفت گاز

 -2/11 5/32 0/30 نفت كوره***

 بندي( *مرر  بنزين موتور در دوره با اجراي سامانه هوشمند)سهميه

 هايارانه**مرر  بنزين موتور در دوره با اجراي سامانه هوشمند و قانون هدفمندي 

 ***مرر  نفت كوره و نفت گاز بدون مرر  نيروگاه

 

هاي نفتي اصلي پس از گذشت يكسا  از مرر  كلية فرآوردهدر جدو  فوق مشهود است،  چنانكه

ها در مقايسه با مدت مشابه سا  قبل از اجراي قانون كاهش قابل توجهي را نشان اجراي قانون هدفمندي يارانه

كوره )بدون مرر  نيروگاه( بوده  گردد در اين دوره بيشترين كاهش مربوط به نفتم حظه ميداده و چنانكه 

ها به همراه اعما  هاي نفتي با اجراي قانون هدفمندي يارانهاست. قابل ذكر است كه كاهش مرر  فرآورده

هاي كاربرد روش ها از طريقبندي بنزين موتور و همچنين اعما  كنتر  شديد عرضه ساير فرآوردهسهميه

 گاز و روش تجارت آسان حاصل شده است.منطقي عرضة نفت
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ها در رابطه با روند مرر  گاز از ابتداي اجراي قانون نتايج حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه

هاي مختلف توسط شركت ملي گاز در براسا  آمار ارائه شده مرار  گاز بخش 3109هدفمندي تا پايان سا  

 به شرح زير نشان داده شده است. 0-21جدو  
 

 هامقايسه روند مصرف گاز قبل و بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانه 9-21جدول 

 هاي مصرفبخش
 هامصرف قبل از اجراي هدفمندي يارانه

(6/61/33-6/61/31) 

 ها مصرف بعد از اجراي هدفمندي يارانه

(6/61/31-6/61/11) 
 درصد رشد

 5/3 3/335 391 خانگي

 1/0 0/12 19 تجاري

 1/39 5/323 3/331 صنعتي

 3/3 25 3/21 صادرات

 

مقايسة آمارهاي مرر  در مورد گاز طبيعي در جدو  فوق، نشان از آن دارد كه تأمين مرار  گاز 

حدودي صنعتي كه با توجه به شرايط جوي و همچنين گسترش توسعة  هاي خانگي، تجاري و تادر بخش

ها، بدون هاي مذكور در ازاي اعما  م دوديت به تأمين سوخت گاز مورد نياز نيروگاهبخشگازرساني در 

م دوديت در طو  سا  عرضه شده است و از طرفي چون هيچ گزينة ديگري براي تغيير سوخت 

ها نسبت هاي يادشده وجود نداشته، همچنان بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهكنندگان گاز در بخش مرر 

ها تأثيري در به قبل به رشد معمو  خود ادامه داده است. به عبارت ديگر، اجراي فاز او  قانون هدفمندي يارانه

حدودي صنعتي نداشته و به همين دليل فقط اعتراض  هاي خانگي، تجاري و تاكاهش مرر  گازطبيعي بخش

كه در اين رابطه شركت ملي گاز را هاي گاز مررفي به دنبا  داشته است كنندگان را در مورد تعرفهمرر 

 كنندگان كرده است.هاي گاز مررفي مرر بعد از اجراي قانون مجبور به تقسيط هزينه

توان به كاهش قاچاق سوخت كه از مجاري ها مياز تاثيرات ديگر اجراي قانون هدفمندي يارانه

بندي سوخت و اجراي طرح سهميهگيرد اشاره نمود. بايد متذكر شد كه پيش از غيررسمي كشور صورت مي

كه  طوري ترين بازارهاي قاچاق سوخت تبديل شده بود بهها، ايران به يكي از جذاباجراي قانون هدفمندي يارانه

هاي نفتي در ايران با كشورهاي منطقه به حدي بود كه بسياري از سودجويان، تفاوت فاحش قيمت فرآورده

ده بودند. به طور مثا  براسا  برآورد كارشناسان پيش از اجراي قاچاق سوخت را براي خود انتخاب كر

درصد تقاضاي فرآورده بنزين موجود كشور پاكستان از  29بندي و قانون هدفمندي، حدود بيش از  سهميه

شده است كه با اجراي قانون و در نتيجه افزايش قيمت، حاشيه سود قاچاقچيان طريق قاچاق از ايران تامين مي

 هش يافت.بشدت كا
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 بندي بخش تلفات. جمع5-1-9

تلفاات كا     9-82 هاي مختلف عملياتي صنعت نفت و انرژي جدولكلي با توجه به مقدار تلفات در بخشطوربه

 دهد.  سيستم انرژي كشور را نشان مي

 هاي انرژي كشورهاي مختلف عمليات صنعت نفت و بخشتلفات بخش. كل 9-82جدول 
 خامواحد: ميليون بشكه معادل نفت

 7013 7081 7088 7081 تلفات

 99/99 99/99 3/301 9/301 هاي عملياتي نفتآوري در شركتميزان گاز بالقوه قاب  جمع

 21/9 00/9 21/9 88/9 هاي نفتضايعات پااليشگاه

 28/8 20/8 99/0 01/3 آوريمايعات و ميعانات گازي قاب  جمعميزان بالقوه 

 08/89 98/89 31/83 03/39 فرآورش گاز

 13/891 12/890 09/819 0/819 تبدي  نيروگاه ها

 03/0 00031/0 00009/0 09/0 خام با خط لولهانتقال نفت

 000/0 083/0 01/0 08/0 هاي نفتي با خط لولهانتقال فرآورده

 08/0 89/0 11/0 19/0 هاي نفتي با ساير وساي  حم فرآوردهانتقال 

 22/3 11/3 11/3 09/3 انبارهاي نفت

 99/0  10/0 11/0 هاي نفتيمجاري عرضه فرآورده

 19/0 88/0 00/0 90/0 تلفات انتقال گاز

 33/0 89/31 91/90 08/99 مصارف نامشخص گاز در چرخه عمليات

 99/312 31/398 99/99 10/309 نهايي مصارف نامشخص گاز در تراز

 90/9 18/0 03/9 80/9 خطوط انتقال برق

 89/31 18/30 20/39 39/31 انرژي الكتريكي در شبكه توزيع

 50/633 12/568 06/555 26/551 جمع كل تلفات مجاز و غيرمجاز

 82/8 09/1 89/1 99/1 تلفات فرآورش مجاز

 21/838 31/830 99/800 31/391 ها(% نيروگاه09راندمان تلفات تبدي  نيروگاهي مجاز )با 

 08/085 07/055 52/053 55/056 كل تلفات غير مجاز
 

وجود نامشخص  كه از جدول فوق مشهود است ك  تلفات مجاز و غيرمجاز بخش انرژي كشور باچنان

 خام نفتميليون بشكه معادل  91/900 حدود 3190در سال هاي عملياتي بودن تلفات در برخي از بخش

نسبت به سال  خام است كهميليون بشكه معادل نفت 12/129باشد كه ك  تلفات غيرمجاز آن در حدود  مي

بر اين اساس ضمن لزوم بررسي تلفات در  .دهدرقم بسيار بااليي را نشان ميو  داشته درصد افزايش 02/3قب  

هاي موثر، نظارت ، اقدام در جهت كاهش آن با اجراي طرحهاي عملياتي و اراية گزارش آنهابرخي از بخش

 موقع فرآيندهاي عملياتي ضروري است.مستمر بر چرخة عمليات و همچنين تعميرات به
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 سازي انرژي. بهينه2-9

ر  انرژي در ايران با كشورهاي توسعه يافتاه و در  با نگاهي به آمار و اط عات موجود در باره فاصلة شدت مر

شاود. مهمتارين داليال ايان امار را      حا  توسعه مرر  ناكارا و غير منطقي انرژي در كشور بيشتر نمايانگر ماي 

هاي تبديل انرژي، فرهنگ غيرص يح مرر  انرژي و عا وه بار آن فرساودگي    آوريتوان به بازده پايين فن مي

هاي ت قيقاتي و پژوهشي در واحدهاي صانعتي،  فرآيندهاي توليد، توجه نكردن به فعاليت تجهيزات، قديمي بودن

استفاده از تجهيزات و لوازم خانگي با كارآيي كم و فرهناگ ناصا يح اساتفاده از انارژي در بخاش سااختمان و       

و اهميات انارژي    هاي پايين خودروهاي توليدي در كشور نسبت داد. در اين راستا با توجه به ضرورتتكنولوژي

پذيري مناب  انارژي فسايلي در   در ساختار و ثبات اقترادي، اجتماعي و سياسي كشور از يك سو و آگاهي از پايان

ساازي  شركت بهينه"دستر  از سوي ديگر در چندين سا  گذشته، مبناي توجهات خاص و عمده براي تشكيل 

باا  هااي ماذكور   ترتياب ساازمان   بدين .ده استبو "وري انرژيسازمان بهره"و همچنين  "مرر  سوخت كشور

ساازي باا   هاي اجرايي، توسعه دانش عمومي، استانداردسازي مرر ، اصا ح سااختار و قاوانين، فرهناگ    برنامه

اقدامات ماوثري  دهند سازي مرر  انرژي تشكيل ميآوري كه مهمترين عوامل را در بهينهآموزش و توسعه فن

مجموع كنتر  و كااهش نسابي مرار  انارژي را در پاي داشاته باشاد. البتاه         به عمل آورده به طوري كه در 

هاا و همچناين اجاراي    بندي با كارت هوشمند و كنتر  عرضاه فارآورده  اقدامات مهم دولت را در اعما  سهميه

 هاي اخير نبايد از نظر دور داشت. ها را نيز در منطقي كردن مرر  انرژي در سا قانون هدفمندي يارانه

، گااز و پتروشايمي( و   هااي مختلاف عمليااتي صاناي  نفات )نفات      ور خ صه اقداماتي را كاه بخاش  ط به

ساازي مرار  ساوخت در جهات منطقاي كاردن مرار  و        كنندگان عمده و همچنين شاركت بهيناه   مرر 

 اند به شرح زير گزارش شده است.انجام داده 3109انرژي در سا  جويي  صرفه

 بخش باالدستي سازي در. اقدامات بهينه1-2-9

 شركت ملي نفت ايران -

سازي مرر  انرژي با هد  كاهش مرار  انارژي در بخاش    طرح تدوين برنامه جام  بهينهاي از بخش عمده

 به پايان رسيد. 3109ا اهدا  زير در سا  باالدستي شركت ملي نفت ايران ب

 ها و فرآيند استانداردبخش او : توسعه روش

 انرژي جريان ارزيابي  

 انرژي مميزي براي استاندارد سيستم هتوسع 

 نمونه واحدهاي و فرآيندها در انرژي مميزي سازماندهي 
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 باالدستي فرآيندهاي در انرژي بهينه مرر  استاندارد و معيار تدوين  

 زيست م يط از حفاظت و انرژي جوييصرفه پتانسيل اقترادي و فني ارزيابي  

 انرژي در شركت ملي نفت ايرانبخش دوم: توسعه و كاربرد نظام مديريت 

 سازي انرژيهاي بهينههاي مديريت انرژي و طرحتدوين سيستم شاخص 

 سازي مرر  انرژيتدوين برنامه كوتاه، ميان و بلندمدت براي بهينه 

 طراحي و توسعه نظام و ساختار مديريت انرژي و نظارت بر جريان انرژي 

 هاي مديريت و اص ح الگوي مرر  نامهتدوين مقررات و آئين 

هاي ذياربط باه   ريزيهاي عملياتي و برنامهبا مشورت مديريت ايواحدهاي نمونهپروژه براي اجراي اين 

 ه كه بخشي از آن توسط پژوهشكده انرژي دانشگاه شريف اجرا شد:ير انتخاب شدزشرح 

 ايران قاره ف ت نفت شركت از سيري يجزيره 

 ايران مركزي مناطق نفت شركت از داالن گازي پااليشگاه 

 جنوب خيزنفت مناطق ملي شركت از پارسي و كرنج عملياتي منطقه 

 باشد:هايي كه براي مطالعه و بررسي واحدهاي نمونه فوق در نظر گرفته شده است به شرح زير ميگزينه

 مرر  نهايي انرژي در وض  عملياتي موجود بدون احتساب گازهاي سوزانده شده   وضع موجود:

از طريق پايش و تنظيم عمليات در فرآيندهاي صنعتي، حمل و نقال و بخاش    مديريت تقاضاي انرژي:

 آوري موجود.ساختمان با حفظ فن

 ررفته  دهي مديريت تقاضاي انرژي و بازيافت انرژي هدسازمانسيستم يكپارچه انرژي: 

 دهد.ميهاي فوق را نشان . نتايج مطالعات و بررسي گزينه0-20جدو  

الزم به توضيح است كه مطالعه و بررسي كليه واحدهاي نمونه مناطق عملياتي فوق انجام شاده لايكن در   

ش نتاايج آن گازار    0-20مورد كرنج و پارسي هنوز نتايج آن مورد ترويب كارفرما قرار نگرفته لذا در جادو   

 نگرديده است.
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 سازي و ارزيابي اقتصادي واحدهاي نمونه . نتايج مطالعات و بررسي راه كارهاي بهينه9-29جدول

 در شركت ملي نفت

 خام در روز جويي برحسب بشكه معاد  نفتپتانسيل صرفهارقام 

هاي گزينه

 مطالعاتي
 پايلوت

جويي با پتانسيل صرفه مصرف نهايي وضع موجود

تقاضاي انرژي مديريت 

 آوريو حفظ فن

 سيستم يكپارچه انرژي

پتانسيل  خام در روزبشكه معادل نفت

 جوييصرفه

بازگشت  گذاريميزان سرمايه

 دالرميليون ريالميليون سرمايه سال

 2/ 1كمتراز 25 35311 3300 311 011 سيري

 1كمتر از  10/11 30011 123 23 313 الندا

 باشدجريان ترويب كارفرما ميدر  كرنج پارسي

 

جويي در سيستم يكپارچه و حتي با اعما  مديريت چنان كه از جدو  فوق مشهود است پتانسيل صرفه

 باشد.پذير ميتقاضاي انرژي بسيار قابل توجه بوده و از نظر اقترادي كام ً توجيه

هاي توليد شده ارتباط با حجم آاليندهسازي انرژي در واحدهاي نمونه در اثرات اجراي راهكارهاي بهينه

 . نشان داده شده است.0-19در جدو  

 هاي محيط زيست در سناريوهاي مختلف. توليد آالينده9-89جدول 

 هاگزينه
 وضعيت موجود

 تن در سال

درصد كاهش/افزايش با اعمال 

 مديريت تقاضاي انرژي

درصد كاهش با اعمال 

 سيستم يكپارچه انرژي

 واحدهاي عملياتي  
 هاآالينده

 داالن سيري داالن سيري داالن سيري

CO2 3113515 391130 13/5 93/3- 1/03-  

CO 5595 119 12/22- 33/13- 0/01- 31/19- 

NOX 3321 52 23/19- 3/5 12/11- 12/50- 

CH4 3113 133 21/1- - 12/01- 01/55- 

 

ها با اجراي سيستم يكپارچه و حتي اعما  كاهش آالينده كه از جدو  فوق مشهود است درصد چنان

شايان ذكر است كه در اثر اعما  گزينه عملياتي مديريت  گير خواهد بود.مديريت تقاضاي انرژي بسيار چشم

 NGL"دستي اندازي واحد پايينجويي شده در مورد پروژه سيري به علت عدم راهانرژي، گاز همراه صرفه

در  آن در اين حالت افزايش يافته است. CO2( ارسا  گرديد در نتيجه مقدار Flareوزان )شعل سمبه  "سيري

هاي واحد به همراه رغم ارسا  به كورهجويي شده عليمورد پروژه داالن در اين گزينه مقدار گاز همراه صرفه

ست. بدين ترتيب در سيستم تقريباً ثابت مانده ا NOXها كاهش يافت، فقط مقدار تنظيم عمليات احتراق آالينده
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جويي شده ايجاد سيستمي جهت مرر  گاز صرفههمچنين و  "سيريNGL"اندازي واحد يكپارچه انرژي با راه

كه در جدو  فوق نشان داده شده  يافتاي خواهند كاهش قابل م حظهنيز الذكر هاي فوقن آاليندهالاددر 

 .است

الذكر دستاوردها و نتايج كلي پروژه به شرح زير تهيه و فوقبراسا  ارزيابي و نتايج مطالعات و بررسي 

 گزارش شده است.

 هاي تابعهتدوين نقشه راه مديريت انرژي در شركت ملي نفت ايران و شركت 

 سازي مرر  انرژي در شركت ملي نفت ايران و تدوين نظام مديريت انرژي و ساختار بهينه

 هاي تابعه شركت

 گيري مديريت انرژيژي منسجم جهت ترميمتدوين پايگاه اط عات انر 

 خيز جنوبشركت ملي مناطق نفت -

خيز جنوب سازي كه توسط مسئو  هماهنگي و كنتر  عمليات نفت و گاز شركت ملي مناطق نفتاقدامات بهينه

 باشد.اعما  و اع م شده به شرح زير مي

 موجود شركت از نظر مرر  انرژي، مميزي هاي ميليون متر مرب  از ساختمان 1/3 ،ايبا ترويب پروژه

درصد  19شود بيش از بيني مياجراي اين پروژه در مدت چهار سا  پيش سازي خواهند شد. باو بهينه

 از شدت مرر  انرژي در اين بخش كاسته شود.

   هاي صنعتي كشور كليد خورد و در ادامه مميزي انرژي كريت كمپ مميزي انرژي بخش 3131از سا

انجام شد و مميزي فازهاي يك و دو مارون و ديگر تاسيسات طبق برنامه در حا   1تاسيسات مارون و 

 باشد.اجرا مي

 هاي اداري، مناز ، در بخش خدمات نظارت بسيار خوبي در زمينه كنتر  مرر  انرژي بخش

صورت  هاي زمانبندي استفاده از تاسيسات فرهنگي و ورزشيهاي خاموش و روشن و برنامه ساعت

ها كاهش گرفته به ن وي كه خللي در رفاه كاركنان وارد نشود و فقط مرار  اضافه انرژي اين بخش

 يابد.

 اي، مدادي، هاي رشتههاي كم مرر  جايگزين المپدر راستاي مب ث مقررات ملي ساختمان، المپ

هاي دور متغير مد مانهسازي ساآوري راندمان بهتر و بهينههالوژني، و پرمرر  شده و به كارگيري فن

 نظر قرارداده شده است.

 خيز كه در فوق سازي مرر  انرژي در شركت ملي مناطق نفتكارهاي مديريت بهينهدر چارچوب راه

هاي صنعتي و سازي شبكه برق و كليدخانهبرداري نفت و گاز كارون بهينهاشاره شد، شركت بهره
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ها و روشنايي هاي سرمايشي، آبگرمكني در سامانهمرر ، استفاده از انرژي خورشيدتجهيزات كم

را در اين شركت اجرايي كرده است كه در كاهش مرر  انرژي الكتريكي  هاي نفت و گازم يط چاه

بر اسا  آمارهاي مستندي كه  3109ها در سا  نقش به سزايي داشته است. با استفاده از اين تكنيك

كيلووات ساعت نسبت به دوره مشابه  5/30الكتريكي اين شركت گزارش كرده است مرر  انرژي 

جويي قابل سا  قبل از آن كاهش داشته است كه ضمن اثرگذاري در پايداري شبكه سراسري، صرفه

توجهي براي شركت به همراه داشته است. ضمناً اجراي طرح ملي استفاده از مولد برق پاية گازسوز 

ركت به عنوان واحد آزمايشي انتخاب شده كه در دست اجرا در حوزة اين ش 1برداري مارون واحد بهره

هاي انتقا ، كاهش ات   انرژي و دسترسي آسان تاسيسات دور افتاده و قرار گرفته است. حذ  شبكه

 رود.هاي اجراي اين طرح به شمار ميپراكنده به انرژي از مزيت

 هاي صادرات مواد نفتيشركت پايانه-

 هااي ها توساط شاركت پاياناه   تفكيك پايانههاي صادراتي بهها در پايانهاتژيك هزينهاقداماتي جهت كاهش استر

هاي را باه  جويي در هزينهريا  صرفه ونميلي 10511گزارش شده كه معاد   3109صادرات مواد نفتي در سا  

ساا   در  هاي انجام شده و در دسات اقادام ماديريت عملياات ايان شاركت      همراه داشته است. از ميان فعاليت

جاويي انارژي نسابت داد،    ها را باه صارفه  توان آنن وي ميهايي كه بهوري و كاهش هزينهرابطه با بهره 3109

الزم به توضيح اسات   .ريا  بوده استميليون  35959مواردي انتخاب و در جدو  زير گزارش شده كه مبلغ آن

هااي سااخت   هااي خرياد، هزيناه   جويي در هزينهها مربوط به صرفهجويي در كاهش هزينهكه بقيه مبالغ صرفه

 هاي تعميرات مي باشد.جويي در هزينهتجهيزات و همچنين صرفه

انجام شاده   3109ها در سا  اي انرژي در پايانهههايي را كه مربوط به كاهش هزينهفعاليت 0-13جدو  

 دهد.است را نشان مي

 هاي صادراتيانرژي در پايانههاي سازي و كاهش هزينه. اقدامات بهينه9-81جدول 

 موضوع فعاليت رديف
 جويي ساليانهميزان صرفه

 )ميليون ريال(

  اي هزار بشكه 219زدايي دو مخزن ذخيره مخازن رسوب 3

  ايهزار بشكه 599زدايي مخزن رسوب 

  زدايي سلج روبي مخزنپاكسازي و رسوب 

  هاي بخارهاي ديگكاهش مرر  گازوئيل 

  MEDكاهش مرر  انرژي برق در كارخانه  

  ROكاهش مرر  انرژي برق در كارخانه  1

 35959 جمع
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 سازي در بخش پااليش و تبديل. اقدامات بهينه2-2-9

 شركت ملي پااليش و پخش

 هاي نفتپااليشگاه-

هااي زيار باراي هار ياك از پااليشاگاه       توان از نظر شاخص طوركلي ميهاي كشور را بهسازي در پااليشگاه بهينه

 هامورد ب ث قرار داد.

درصاد ضاايعات مجااز و     ،هاي سبك.درصد سوخت مرارفي درصد بازيافت كل م روالت و فرآورده

ساازي را براورت    هاي كشور نمادي از وضاعيت كلاي بهيناه   غيرمجاز و مرر  مواد ورودي و انرژي پااليشگاه

 دهد. ها نشان مير هر يك از پااليشگاهك ن د

نشان داده شاده  0-12در جدو   3139-09ي هاهاي عملياتي پااليش در سا  وضعيت ميانگين شاخص

 است:

 هاي عملياتي پااليش. روند تاريخي ميانگين شاخص9-82جدول 

 ارقام: درصد وزني به خوراپ 

 شاخص
 سال

 بازيافت كل محصوالت
 درصد حجمي بازيافت 

 محصوالت سبك 
 ضايعات سوخت مصرفي

3139 31/02 25/13 51/5 10/3 

3133 3/01 00/13 13/5 11/3 

3132 5/01 03/13 19/5 1/3 

3131 3/01 00/11 31/5 9/3 

3131 3/01 32/11 92/5 35/3 

3135 0/01 91/15 91/5 913/3 

3131 0/01 91/15 31/5 01/9 

3131 0/01 32/11 91/5 92/3 

3133 2/01 12/11 30/1 01/9 

3130 3/01 31/15 3/1 10/9 

3109 5/01 32/15 3/1 12/9(55/3*) 

 دهد.درصد را نشان مي 55/3ده درحاليكه م اسبات تراز شتوسط شركت ملي پااليش و پخش گزارش  12/9* رقم 

 

نسابت باه ساا      3109چنانكه از جدو  فوق مشهود است شاخص بازيافت م روالت سبك در ساا   

نمايانگر وضعيت مطلاوب عملياات   ها در جدو  فوق درصد افزايش يافته است. ميانگين شاخص 1/9 قبل حدود

هااي ماذكور اغلاب كااهش نشاان      نيز شااخص  3139-09پااليشگاه نسبت به سا  قبل بوده و در دورة زماني 

 اند.  بوده مشابهگيري تقريباً هاي اندازهتغييرات آماري و دقت دهد و يا در حد مي
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نشاان داده شاده    0-11در جادو    3109تفكيك در ساا   ها بههاي عملياتي پااليشگاه وضعيت شاخص
 است. 

 1899ها در سال هاي عملياتي به تفكيك پااليشگاه . شاخص9-88جدول 
 پااليشگاه   

 ميانگين بندرعباس اراك الوان كرمانشاه شيراز تبريز تهران اصفهان آبادان شاخص 

 5/01 3/05 01 0/01 1/01 3/02 2/01 5/01 1/01 2/01 درصد بازيافت كل م روالت

 درصد حجمي بازيافت
 م روالت سبك*

12/15 31/13 32/11 5/13 5/19 30/11 21/15 55/11 11/13 32/15 

 3/1 23/1 15/5 32/1 3/1 33/1 3/5 1/1 30/1 21/1 درصد وزني سوخت مررفي

 (55/3)12/9 10/9 51/3 21/3 5/9 13/9 05/9 3/9 13/9 51/9 درصد وزني كل ضايعات

 باشد.*رقم درصد بازيافت م روالت برحسب درصد حجمي بازيافت م روالت سبك مي
 

نشان از آن دارد كه گرچه مياانگين   3109تفكيك پااليشگاه در سا  به 0-11درجدو   ها آمار شاخص

كشور نسبت به سا  قبل با افزايش روبرو باوده لايكن در ماورد    هاي درصد بازيافت م روالت سبك پااليشگاه

بوده است. در مورد شاخص مياانگين متوساط    كاهش اين شاخص قابل م حظه تبريز و بندرعبا هاي پااليشگاه

كرمانشاه ايان  شيراز، تهران و هاي در پااليشگاهشود ليكن تغييري مشاهده نميدرصد سوخت نسبت به سا  قبل 

كه توسط شركت ملاي پاااليش و   ها درصد وزني ضايعات پااليشگاه دهد.نان رقم بااليي را نشان ميهمچشاخص 

ر طباق م اسابات موازناه خاوراپ و تولياد      دهد ليكن بنسبت به سا  قبل كاهش نشان ميپخش گزارش شده 

انادازي و  ل راهتاوان باه مراحا   درصد بدست آمده كه اين امر را ماي  55/3ها، ميانگين درصد ضايعات فرآورده

دساتي آنهاا باه    هاي آبادان، اراپ، و الوان بدون آنكه واحدهاي پايينبرداري از فرآيندهاي پااليشگاهشروع بهره

هاي آبادان، اراپ، و الوان نسبت به سا  برداري برسد نسبت داد. بنابراين درصد ضايعات پااليشگاهمرحله بهره

 است.  قبل افزايش زيادي يافته

در  3139-09در عمليااات پااااليش در دوره زماااني هاااي مااواد مراارفي  يااانگين شاااخصوضااعيت م

 نشان داده شده است.0-11جدو 
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 هاي مواد مصرفي در عمليات پااليش نفت. ميانگين شاخص9-84جدول 

 خام خوراپ ارقام: واحد به ازاي يك مترمكعب نفت

 شاخص
 سال

 آب خام 
 )ليتر(

 آب سيستم خنك كن 
 )ليتر(

 )كيلوگرم(بخار 
 هواي فشرده 
 )متر مكعب(

3139 5210 2019 112 5/1 

3133 1111 2001 120 1/1 

3132 2111 2325 111 1 

3131 2151 2355 113 1/1 

3131 2332 1951 119 1/1 

3135 5091 2013 133 1/1 

3131 5195 2112 201 1/1 

3131  1995    5101    131   1/1 

3133 5113 1109 232 9/1 

3130 5131 1501 200 0/1 

3109 1101 1151 231 91/5 
 

 

تا  5199هاي اخير بين  خام در سا ارقام در جدو  فوق نشان از آن دارد كه آمار ميزان مرر  آب

دهد. كاهش نشان مي ،هاپااليشگاهاغلب علت كاهش مرر  ه ب 3109ليتر در تغيير بوده و در سا   1999

الذكر نيز ها بستگي دارد به دليل فوقكه به شرايط م يطي پااليشگاهكن نيز خنكضمناً ميزان آب سيستم 

 نسبت به سا  قبل كاهش داشته است.

اندكي كاهش  پااليشگاهدر اغلب مرر   كاهشوضعيت مرر  بخار نسبت به سا  قبل به علت  

تغييرات عملياتي نسبت به در چارچوب ها در اغلب پااليشگاه 3109است. مرر  هواي فشرده در سا  يافته 

 .سا  قبل تغيير م سوسي نداشته است

نشان داده  0-15 در جدو  3109ها در سا  تفكيك پااليشگاههاي مواد مررفي به وضعيت شاخص

 شده است. 



  431  سازي انرژي تلفات و بهينه 

 1899ها در سال تفكيك پااليشگاههاي مواد مصرفي در عمليات به . شاخص9-85جدول 

 خام خوراپ مكعب نفتارقام: واحد به ازاي يك متر 
 پااليشگاه

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

 1101 31113 119 3103 510 251 111 153 211 1215 آب خام )ليتر(

 1151 33533 323 5111 250 323 302 330 01 1299 كن )ليتر(آب سيستم خنك

 231 393 111 311 201 151 111 193 191 200 بخار)كيلو گرم(

 91/5 2/1 5 1/3 1/1 1/32 3/1 1/3 2/1 2/1 هواي فشرده)متر مكعب(

 

تفكيك مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نشان ها بههاي فوق در هر يك از پااليشگاهكه شاخصچنان

عمده، شرايط آب و هوايي طور كن و بخار به شرايط عملياتي و بهخام، آب سيستم خنكدهد كه مرر  آب مي

با  3109آبادان و الوان در سا  هاي بندرعبا ، م ل استقرار پااليشگاه بستگي دارد لذا عمليات پااليشگاه

طور كلي  ها بهكن همراه بوده است. ميزان مرر  بخار پااليشگاهخام و آب سيستم خنكبيشترين مرر  آب

تهران،  هايترتيب پااليشگاهعلت شرايط آب و هوايي مناطق، بهو همچنان به كاهش داشته  نسبت به سا  قبل

 اند.داشته 3109تبريز و شيراز باالترين مرر  را در سا  اراپ، 

در  3139-09در دورة زماني هاي كشور هاي انرژي مررفي و برق پااليشگاه ميانگين شاخص

 نشان داده شده است. 0-11جدو 

دهد كه با اعما  مديريت  نشان مي 3139-09ها در دوره زماني هارقام ميانگين انرژي در پااليشگا

 برق مررفيادامه يافته، ليكن (روند كاهشي 3131هاي اخير )از سا  ها در سا مرر  انرژي، در اكثر پااليشگاه

ر برداري از فرآيندهاي جديد داندازي و شروع بهرهبا اندكي افزايش به علت راه 3109ها در سا  پااليشگاه

 .هاي قبل متوقف شودهاي آبادان، اراپ و الوان روبرو بوده كه موجب شده روند كاهشي سا پااليشگاه

 دهد.ها نشان ميتفكيك پااليشگاههاي كل انرژي و برق مررفي را بهميزان شاخص 0-11جدو  
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 هاي نفت هاي انرژي مصرفي و برق پااليشگاه. ميانگين شاخص9-81جدول 

 خام خوراپ به ازاي يك متر مكعب نفتارقام: واحد 

 شاخص
 سال

 انرژي مصرفي 
 )كيلوكالري(

 برق 
 )كيلووات ساعت(

3139 103993 1/30 

3133 513215 1/30 

3132 111192 5/29 

3131 101951 3/29 

3131 532329 1/33 

3135 591111 1/33 

3131 591919 19/30 

3131 109301 39/30 

3133 110113 39/31 

3130 111321 1/31 

3109 151021 1/33 

 1899ها در سال . شاخص انرژي مصرفي و برق در پااليشگاه9-81جدول 

 ارقام: واحد به ازاي يك مترمكعب خوراپ

 پااليشگاه

 شاخص
 ميانگين بندرعباس اراك الوان كرمانشاه شيراز تبريز تهران اصفهان آبادان

انرژي

 مررفي)كيلوكالري(
115299 110113 191100 512999 111999 123915 111999 593211 115103 151021 

 1/33 5/13 21 1/30 3/35 1/33 1/31 31 1/39 1/31 ساعت( برق)كيلووات

 

نتايج نشان  ،تفكيك مورد بررسي قرار گيردها بههاي فوق در هر يك از پااليشگاهكه شاخصچنان

نسبت به  بندرعبا   اراپ وكرمانشاه، آبادان، تبريز، شيراز، هاي دهد كه به ترتيب انرژي مررفي پااليشگاه مي

رو روبه اندكي افزايشها با ، ليكن مرر  برق در اغلب پااليشگاهكه قابل م حظه بوده سا  قبل افزايش يافته

 بوده است. 

كه دهد شان ميها نصورت كالن در پااليشگاهطور كلي آمار و اطالعات انرژي بهبا توجه به مراتب فوق به

برداري از فرآيندهاي اندازي و شروع بهرهافزايش شديد ضايعات )به علت راه، با 6411نسبت به سال ها پااليشگاه

يك  ازايمقدار انرژي مصرفي آنها بهو همچنين كاهش و افزايش استحصال درصد محصوالت سبك  جديد(

 . اندروند مطلوبي را با اعمال مديريت مصرف انرژي و الگوي مصرف انرژي را طي كرده مترمكعب خوراك
 



  416  سازي انرژي تلفات و بهينه 

 هادر كليه پااليشگاهجويي انرژي سازي و صرفهمربوط به بهينهاقدامات مشترك الف(  

 كم هزينه، بدون كارهايراه نمودن مشخص و مشترپ گروه يك توسط هاپااليشگاه انرژي مميزي

 باالهزينه و هزينه

 اصلي كارگروه ماهه سه جلسات همچنين و هاپااليشگاه در انرژي كارگروه جلسات منظم برگزاري 

 نفت پااليش هايشركت انرژي

 و يكديگر با هاپااليشگاه انرژي عملكرد مقايسه و هاپااليشگاه انرژي مرر  شاخص ماهيانه م اسبه 

 دنياهاي بهترين با

 مقطر آب افزايش منظور به معيوب هاي تله تعويض يا تعمير و بخار هاي تله مستمر مديريت 

 برگشتي

 هاپااليشگاه در انرژي مرر  سازي بهينه و مديريت به مربوط آموزشي هاي دوره برگزاري 

 سازماني مناز  و هاپااليشگاه غيرصنعتي هاي بخش در خورشيدي انرژي از استفاده 

 افزايش و وضعيت بهبود منظور به هاپااليشگاه در بخار هاي ديگ و ها كوره كليه وضعيت پايش 

 آنها راندمان

  انرژي هاي حامل گيري اندازه هاي سامانه مانيتورينگ و پايش اشكا ، رف 

 آب بخار مسيرهاي بخروص ،گرم مسيرهاي عايقكاري تقويت 

  مخازن و عملياتي واحدهاي سطح در آب بخار هاي نشتي رف 

 هااز پااليشگاهب( اقدامات انجام شده در هر يك 

و  ساازي هااي بهيناه  در ماورد اجاراي طارح    3109در ساا   ها اقداماتي كه توسط هر يك از پااليشگاه

 ارائه شده است. 0-13جدو  جويي انرژي گزارش شده در  صرفه
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 1899ها در سال سازي مصرف انرژي و مواد در پااليشگاههاي جاري بهينه. طرح9-83جدول 

 نام پروژه پااليشگاه رديف

وضعيت 

پيشرفت پروژه 

 )درصد(

بيني  پيش

جويي)ميليون  صرفه

 كالري در سال(

 آبادان 3

  انتخاب پيمانكار بازيافت گازهاي ارسالي به مشعل

گذاري زدا در واحد تقطير در اتمسفر در جهت جلوگيري از رسوبنرب نمك

 ها و افزايش بازيافت حرارتي در مبد 
  پيمانكارانتخاب 

  31 تغيير سيستم آب خنك كننده از حالت يكبارگذر به مداربسته

  399 هاي بخار ايجاد سامانه ايمن كنتر  ديگ

 399999 03 گ پااليشگاه(نگيري )ميتري هاي اندازهسامانه دستگاه

 35999 39 آبادانبه كن از جزيره خارپ  آب شيرين 1و نرب دستگاه شماره انتقا  

 ISO50001استقرار سيستم مديريت انرژي براسا  استاندارد
اب غ شروع كار 

 پيمانكار
0399 

درصدراندمان  59با حداقل  CHPهاي برق به سيستم تجهيز تدريجي نيروگاه

 كلي
5/03 3511115 

 اصفهان 2

در واحد p-155هاي خام سنگين با پمپهاي برش روغنپمپجايگزيني

 2تقطيرشماره
19  

  19 3در واحد تقطير شماره p-112هاي با پمپ HSRGهاي جايگزيني پمپ

  19 3در واحد تقطير شماره  p-113هاي با پمپ BNهاي جايگزيني پمپ

 بندرعبا  1

  399 ( در واحد تقطير APHسازي سامانه پيش گرمايش هوا )بهينه

 به پااليشگاه گازهاي مشعلبازيافت 
بررسي جهت 

 ن وه اجرا
 

 تبريز 1

 تقويت سيستم بازيافت آب مقطر برگشي 
در مرحله خريد 

 تجهيزات

 
 399 پوند در واحد هيدروژن  359پوند به  Letdown 159كاهش 

 399 ها و بويلرها كاهش هواي اضافي كوره

 399 زداها به طور مرتب گذاشتن دودهريزي براي در سرويس برنامه

 399 بهبود وضعيت عايقكاري در واحدهاي عملياتي و م وطه 

 



  414  سازي انرژي تلفات و بهينه 

 1899ها در سال سازي مصرف انرژي و مواد در پااليشگاههاي جاري بهينه. طرح9-83جدول ادامه 

 نام پروژه پااليشگاه رديف

وضعيت 

پيشرفت پروژه 

  )درصد(

5 

 شهيد
تندگويان 

 تهران

  انتخاب پيمانكار نگار بر روي مسير فلر )مشعل سوزان(نرب جريان

 هاي تقطيرهاي واحدگرمكن هواي احتراق در كورهنرب پيش
سنجي امكان

 اجرا
 

بازيابي گازهاي خروجي از مخازن مجهز به گاز پوششي و ارسا  آن به 

 سيستم سوخت پااليشگاه 
  انتخاب پيمانكار

  انتخاب پيمانكار م يطي دارد(.)ماهيت زيست 2H-405هاي جديد روي كوره نرب مشعل

  پيمانكار انتخاب م يطي دارد(.)ماهيت زيستHو 2H-301كوره هاي جديدروينرب مشعل

  29 كوره( 11)هاي پااليشگاه كورهاحتراق بر روي گازهاي نرب آنااليزر 

  29 آوري آب مقطر گرم برگشتيپروژه ارتقاء سيستم جم 

  59 پروژه ارتقاء و افزايش ظرفيت دستگاه حذ  روغن از آب مقطر گرم برگشتي

هاي شهيد بهشتي، شهيد مطهري و ساختمانكن خورشيدي در نرب آب گرم

 حمام كارگري
399  

طرح انتقا  بار برق ارسالي به شركت ايرانو  از نيروگاه بخار قديمي به 

 GTGنيروگاه جديد 
29  

 شيراز 1

ها و ديگبررسي كاهش مرر  انرژي با اعما  پوشش سراميكي در كوره

 هاي بخار
29  

هاي حرارتي و انتگراسيون واحدهاي سازي مرر  انرژي مبد بررسي بهينه

 عملياتي
29  

  29 هاي بخار طراحي و نرب اكونومايزر در ديگ

  29 هاي پااليشگاه طراحي سيستم پيش گرمكن هوا جهت كوره

 كرمانشاه 1

  39 (ISO50001مستندسازي براسا  استاندارد سيستم مديريت انرژي)

  399 پااليشگاهرستوران  كن خورشيدي در ساختمان آب گرمنرب 

هاي بخاري مازاد توربين LPخريد و نرب كندانسور جهت بازيافت بخار 

 هاي بخارزيمنس و بازگرداندن آب كندانس به ديگ
39 0299 

 1599 5 هاي بخارديگ PLCنرب سيستم جديد كنتر  اتوماتيك 

 35999 5 بازيافت گازهاي ارسالي به مشعل پااليشگاه 
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 1899ها در سال سازي مصرف انرژي و مواد در پااليشگاههاي جاري بهينه. طرح9-83جدول ادامه 

 نام پروژه پااليشگاه رديف

وضعيت 

پيشرفت پروژه 

 )درصد(

بيني  پيش

جويي)ميليون  صرفه

 كالري در سال(

 الوان 3

 33399 399 تكميل شبكه آب مقطر برگشتي 

 به جاي سيستم فشار شكن BACKPRESSUREهاي نرب توربين
بررسي جهت 

 ن وه اجرا
132112 

 11323 انتخاب پيمانكار هاي گازي پروژه استفاده از گازهاي خروجي از دودكش توربين

 3259 29 كاهش هدرروي بخار

 3999 29 2991بخار ورودي به ديگنرب اكونومايزر بر روي آب 

 1329 29 هابر روي هواي خروجي از دودكش online Analyzerنرب 

 ISO-50001 29 2599استقرار استاندارد سيستم مديريت انرژي 

 هاي نفتيفرآوردهخام و نفتانتقال  -

 سازي مصرف انرژي در بخش انتقال مواد نفتيهاي انجام شده بهينهطرح

 هاي صنعتي بخش
 :اجرا حال در هايطرح

 انرژي مرر  مديريت سامانه تدوين  

 ديتا و صوت يكپارچه شبكه پروژه اجراي 

 نوري فيبر و راديو پروژه اجراي  

 منظور به مناسب تعرفه گزينه انتخاب و تاسيسات ساير و نفت انتقا  مراكز در برق ديماند كاهش 

 جاري هايهزينه كاهش

 نفت انتقا  مراكز در انرژي مميزي انجام  

 راندمان حداكثر از برداريبهره جهت لوله خطوط اكثر در انتقا  ممكن ظرفيت حداكثر كارگيري به 

  تجهيزات

 پيك غير ساعات در برقي تجهيزات از استفاده زمان در مناسب برداريبهره تمهيدات كارگيري به 

  شبكه

 در انتقا  تلفات كاهش جهت اولتراسونيك روش به سنجگراويتي جديد هايسيستم كارگيري به 

  نمونه

 ها،توربين كردن سوزدوگانه) هاهزينه كاهش و سيستم بهينه عملكرد جهت در مرر  الگوي تغيير 



  415  سازي انرژي تلفات و بهينه 

 (مخابراتي هايايستگاه برخي نمودن برقي

 صنعتي بخش در راكتور توان كاهش جهت خازني بانك از استفاده 

 هاي غيرصنعتي بخش
 :اجرا حال در هايطرح

 هاساختمان گرم آب تامين براي خورشيدي انرژي از استفاده 

 راندمان و قدمت به توجه با هاساختمان و تاسيسات كليه حرارتي و برودتي هايسيستم سازيبهينه 

 آنها پائين

 اجراي و هاپنجره نمودن جداره دو كاري،عايق و جديد ساختماني هايپروژه در 30 مب ث رعايت 

 حد تا هاساختمان كليه در مرر  الگوي اص ح و انرژي مرر  كاهش به مربوط اصو  ساير

  ممكن

 در جوييصرفه جهت نياز مورد يهامكان در روشنايي تايمر يا و نجومي ساعت فتوسل، از استفاده 

  انرژي مرر 

 نرب GPS خودروها روي بر 

 سازماني مناز  گاز و برق آب، كنتورهاي جداسازي 

 

 پژوهش و توسعهبخش 

 :اجرا حال در هايطرح

 الكتريكي انرژي به اصفهان پايانه در مازاد هيدروليكي انرژي تبديل 

 هاتوربين خروجي حرارتي انرژي از برداريبهره و استفاده  

 نوري فيبر تكنولوژي از استفاده با يابينشت 

 

 ايران نفتي هايفرآورده پخش ملي شركت -

هماهنگي با شركت ملي پخش همگام با گسترش و توسعه گازرساني به شهرهاي گاز با  ملي هرساله شركت

هاي مختلف كوره( را در بخش سفيد، نفت گاز و نفت ماي ، نفت هاي نفتي اصلي )گازكشور مقاديري از فرآورده

هاي ماي  با گاز كه توسط شركت ملي پخش جايگزيني سوخت مقادير .نمايدمرر  با گاز جايگزين مي

 نشان داده شده است. 0-10 هاي نفتي گزارش شده در جدو  آوردهفر
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 پخش ملي توسط شركت ملي گاز با هماهنگي شركت گاز طبيعي با مايع هايسوخت . جايگزيني9-89جدول 

 ارقام: مترمكعب

 جمع نفت كوره گازنفت نفت سفيد گاز مايع  

6431 
 15131 1511 10113 31231 1113 متوسط ماهيانه

 133292 09311 111112 313190 52311 تجمعي سا 

6431 
 12911 21313 31199 1313 131 متوسط ماهيانه

 591010 231311 311191 11101 1112 تجمعي سا 

6433 
 3/31913 32021 2/395 3/2 5/3 متوسط ماهيانه

 5/351115 355911 3212 1/25 3/393 تجمعي سا 

6431 
 21190 25011 331 1 359 متوسط ماهيانه

 135139 133119 2301 59 3101 تجمعي سا 

6411 
 01111 11122 23133 23512 0039 متوسط ماهيانه

 191093 191199 303311 323303 39359 تجمعي سا 

 برابر2/2 3 5/31 برابر3/2511 1/11 31به  11درصد رشد سال 
 

 

 3109   كشور در سا نقاط دهد گسترش گازرساني در اغلب كه آمار در جدو  فوق نشان مي چنان

هاي بسيار چشمگير بوده به طوري كه مقدار كل جايگزيني سوختهاي پيش  همانند سا نسبت به سا  گذشته 

 .رسيده است 3130بيش از دو برابر سا  به  3109در سا  ماي  

 513 در 09 سا  پايان تا) مخازن سطح و دما يگير اندازه هاي سيستم نرب تكميل و دامها سازي )انبارها(: ذخيره

 ندازيا راه مورد، (1) انبارها بارگيري تجهيزات و مخازن سازياستاندارد و بازسازي (،است شده نرب مخزن

 .البرز و تهران غرب شما  نفت انبارهاي در بنزين بخارات بازيافت سيستم

 اترا  مورد(، 1) ها نيروگاه به نفت انبارهاي از وردهآفر انتقا  منظور به لوله خط نرب پروژه ادامهتوزيع: 

 مورد(. 2) ريلي دار مخزن وردهآفر حمل منظور به آهن خط به نفت انبارهاي

هاي  فرودگاه كشور در حا  انجام است. طرح بازيافت سوخت در فرودگاه 31در  :طرح بازيافت سوخت هواپيما

برداري قرار گرفته و همچنين طرح بازيافت سوخت در  مهرآباد، شيراز، آبادان و كرمانشاه در مرحلة بهره

 جرا است.هاي اروميه، زاهدان، اهواز، بندرعبا ، رشت، مشهد، تبريز، اصفهان، كرمان و يزد در دست ا فرودگاه

 هاي جايگاه سازي بهينه، ها جايگاه تمامي در( كهاب طرح) بنزين بخارات آوري جم  سيستم اجرايفروش:  مجاري

 مورد(.  1) شركتي

هاي سوخت و زمان  آوري بخارات بنزين در سه بخش انبارهاي نفت، ت ويل بنزين به جايگاه جم 
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انبار نفت و  39حايگاه بنزين و  2099قرار است در ريزي شده است. اين طرح  گيري خودروها برنامه سوخت

م يطي است تا  شود، اين طرح، كه يك پروژه كام ً زيست بيني مي كش اجرايي شود. پيش نفت 5599حدود 

جايگاه  2099در اكثر نقاط كشور عملياتي گردد. در اجراي اين طرح بر فعاليت همزمان  3101پايان سا  

هاي سوخت اين پروژه عملياتي گرديده  درصد از جايگاه 01يد شده كه تاكنون در انبار نفتي تاك 39سوخت و 

ها قرار است در دو گام به صورت جلوگيري از انتشار بخار بنزين در مجاري عرضه و  است. اين پروژه در جايگاه

ي خودرو و گير كش و جلوگيري از انتشار بخار در زمان سوخت هدايت آن از مخزن زيرزميني جايگاه به نفت

 هدايت آن از باپ خودرو به مخازن زيرزميني جايگاه اجرايي شود.

ها به كشپيما نيز آغاز شده و در اين فاز تا پايان سا  آينده اين نفتكش جادهنفت 5599تجهيز 

تجهيزات مربوطه مجهز خواهند شد، ضمن آنكه اين طرح نيز در سه انبار نفت آغاز گرديده است. به طور كلي 

ها اكتيو در مقايسه با ديگر روششود كه شيوه كربناكتيو اجرا ميطرح كهاب به روش تبريدي، غشائي و كربن

دهد. واحدهاي بازيافت بخار درصد افزايش مي 03هزينه عملياتي باالتري دارد و است را  بخار بنزين را تا 

غرب تهران به شيوه تبريدي، در انبار ما بنزين در انبار سه منطقه كشور آزمايش شده است. در انبار نفت ش

اندازي نخستين واحد اكتيو بوده است. با راهنفت كرج به شيوه غشائي و در پااليشگاه بندرعبا  به شيوه كربن

غرب تهران )كن( به ازاي هر ليتر ( به شيوة تبريدي )سرمايي( در انبار نفت شما V.R.Uبازيافت بخار بنزين )

ليتر بنزين است را   1ووات ساعت انرژي الكتريكي توليد و به ازاي هر كيلووات ساعت كيل 1سوخت فسيلي 

بازوي بارگيري عمليات انتقا  بنزين به سامانه را انجام  32گردد. اين طرح به شيوه تبريدي از طريق مي

 شود.مترمكعب فرآورده است را  مي 2599دهد. از طريق بازيافت بنزين در اين سامانه ساالنه  مي

 شركت ملي گاز

هاي كارگروه اجرايي اص ح الگوي مرر  با راهبري مديريت پژوهش و فناوري گاز در شركت ملي گاز فعاليت

 همچنان ادامه داشت.3109در سا  

به عمل آمده و توسط 3109هاي تخرري اص ح الگوي مرر  در سا  اقداماتي كه در زيرگروه

 باشد.شده به شرح زير ميمديريت پژوهش و فناوري گاز گزارش 
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 زير گروه تخصصي پااليش گاز طبيعي

 بيدبلند گاز شركت پااليش

 شرح اقدام يا فعاليت
 ميزان صرفه جويي 

 )ميليون ريال(
 مالحظات

افزايش ظرفيت واحدهاي پااليش گاز با انجام 

  ترفيه گاز 199تغييرات در برج تما  واحد 
 

هاي گازي و آويز و كاهش مرر  برق در المپ

   هانورافكن

  سازي مرر  سوخت در مشعل اسيديبهينه
 

 

 شركت پااليش گاز سرخون و قشم

 شرح اقدام يا فعاليت
 ميزان صرفه جويي 

 )ميليون ريال(
 مالحظات

  33،151 اي كاهش انتشار گازهاي گلخانه

آبگرم مررفي شهرپ كاربرد انرژي خورشيدي در تامين 

 ساختمان شهرپ مسكوني پااليشگاه گاز سرخون و قشم
 

 

 

  

 

 شركت پااليش گاز پارس جنوبي

 شرح اقدام يا فعاليت
ميزان صرفه جويي 

 )ميليون ريال(
 مالحظات

ميعانات گازي  RVPبررسي پارامترهاي موثر در تنظيم شاخص 

 onlineدر خروجي واحد، جهت پايش  RVPو نرب آنااليزر 

جويي ميعانات كه نقش به سزايي در ميزان صرفه RVPشاخص 

 گازي توليدي دارد

331،231 

  )به ازاي يكسا (

درصد بيشتر از  11افزايش ظرفيت واحدهاي بازيافت گوگرد تا 

 طراحي در پااليشگاه دوم مجتم  گاز پار  جنوبي
611،216  Acid Gas Flaring 

 

ارسالي به  (MRU)زدايي بازيابي گازهاي احياي واحد مركاپتان

 مشعل

51،103 

 )به ازاي يكسا (
 

 (5و  1تن گاز سوختني )فاز  30كاهش مرر  مرر  
33 

 )به ازاي يك روز(
-  
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 شركت پااليش گاز پارسيان

 اقدام يا فعاليتشرح 
ميزان صرفه جويي 

 )ميليون ريال(
 مالحظات

  1،313 3109صرفه جويي ناشي از عدم پرداخت عوارض آاليندگي در سا  

 

 شركت پااليش گاز شهيد هاشمي نژاد

 شرح اقدام يا فعاليت
ميزان صرفه جويي 

 )ميليون ريال(
 مالحظات

 ROاندازي سيستم آب مقطرسازي به روش راه
3،931 HP 

-  

  3،551 بازيابي گازهاي ف ش درام واحدهاي ترفيه گاز

هزار متر  311روزانه  3109در شش ماهه دوم سا  

ميليون متر مكعب  23/21مكعب گاز و مجموعاً معاد  

 جويي داشته است.گاز سوخت صرفه

 31،099 اندازي پروژه برق دوم پااليشگاه راه
استفاده از برق شبكه سراسري و از سرويس خارج 

 كردن يك مولد گازي در طو  سا  

 399،299 بازنگري روشنايي سوله نيروگاه
بهبود روشنايي نيروگاه با تعويض نورگيرهاي سقفي و 

 هابندي روشناييزون

ح اماكن عمومي و هاي كم مرر  در سطاستفاده از المپ

 ها مناز  شهرپ
 وات 21وات به  319عدد المپ  0999تبديل  3،313

 وات 259وات به  199عدد از  293تعداد   13 هاي گاز هاي خياباني شهرپتعويض المپ

نرب سيستم هوشمند جهت موتورخانه ساختمان پشتيباني 

 مشهد 
 درصد مرر  برق و گاز سوخت  29جوييصرفه 

جهت هوشمند كردن سيستم روشنايي  PLCاستفاده از دستگاه 

 ها اماكن شهرپ
 درصد مرر  برق و گاز سوخت 29جوييصرفه 

هاي باشگاه يك و دو در موتورخانه PLCعدد  1نرب 

 مهمانسرا
 

 درصد مرر  برق و گاز سوخت 29جوييصرفه

 هاي تاسيساتيجهت كنتر  عملكرد دستگاه

  در مناز  سازماني و ادارت پااليشگاه PVCنرب سقف كاذب 
 درصد مرر  برق و گاز سوخت 29جوييصرفه

 متر مرب   11019به متراژ 

در مناز  سازماني و ادارات  UPVCنرب درب و پنجره 

 پااليشگاه
 

 درصد مرر  برق و گاز سوخت 29جوييصرفه

 متر مرب  519به متراژ 

 دستگاه  192به تعداد  329 كولرهاي مستعملجايگزيني كولرهاي گازي كم مرر  كم با 

 كيلووات ساعت در سا  2،111،319جويي صرفه 1،210 هاي كم مرر  در كارگاه مركزي و انبارجايگزيني المپ
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 شركت پااليش گاز فجر جم

 شرح اقدام يا فعاليت

ميزان صرفه 

جويي )ميليون 

 ريال(

 مالحظات

ميليون مترمكعب  325توليد تغيير خوراپ و دستيابي به ركورد 

 در روز گاز در شركت پااليش گاز فجر جم
599 

جويي شامل هزينه ساخت يك واحد شيرينميزان صرفه

 باشد.ميليون مترمكعب در روز مي 35سازي به ظرفيت 

 

به آمار و اط عات  هاي گاز اع م شده جهت دستيابيع وه بر اقداماتي كه در فوق توسط پااليشگاه

هاي شركت ملي گاز، مرر  سوخت به ازاي هاي عملياتي پااليشگاههاي مرر  انرژي در سيستمك ن شاخص

 عنوان نمادي از وضعيت مرر  انرژي در دوره زمانيها بهتفكيك هر يك از پااليشگاهتوليد گاز سبك به

 نشان داده شده است. 0-19مورد بررسي قرار گرفته كه نتايج آن در جدو   30-3139

 هاي گاز. مصرف سوخت به ازاي توليد گاز سبك در پااليشگاه9-49جدول 

 ارقام: ميليون مترمكعب سوخت به ميليون مترمكعب گاز سبك توليدي

 6411 6431 6433 6431 6431 6435 6433 6434 6431 6436 6431 هاي گازپااليشگاه

 9901/9 991/9 993/9 993/9 990/9 932/9 923/9 922/9 925/9 925/9 91/9 3بيد بلند 

 9950/9 921/9 922/9 923/9 920/9 915/9 911/9 990/9 91/9 - - 3پار  جنوبي فاز 

 913/9 911/9 915/9 911/9 919/9 920/9 911/9 920/9 - - - 1و 2پار  جنوبي فاز 

 951/9 951/9 951/9 952/9 919/9 911/9 - - - - -  5و 1پار  جنوبي فاز 

 935/9 *931/9 931/9 - - - - - - - -  3و1و1جنوبي فازپار 

 911/9 911/9 911/9 - - - - - - - -  39و0جنوبي فازپار 

 991/9 991/9 991/9 992/9 992/9 993/9 993/9 995/9 995/9 - - پارسيان

 913/9 913/9 911/9 912/9 912/9 912/9 913/9 91/9 913/9 913/9 911/9 نژاد هاشمي

 991/9 991/9 991/9 991/9 993/9 993/9 990/9 - - - - فجر جم

 912/9 391/9 359/9 211/9 231/9 - - - - - - مسجد سليمان

 - - 919/9 912/9 931/9 - - - - - - گازانتقا  عملياتيكمنطقه

 - 995/9 991/9 - - - - - - - - سرخون و قشم

 933/9 910/9          اي م

 غني بوده كه براي تزريق به ميدان آغاجاري ارسا  شده است.گاز  3130در سا  3و 1و 1گاز توليدي در فازهاي * 
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به توليد گاز سابك آن در دوره   هادهد كه نسبت سوخت هر يك از پااليشگاه آمار جدو  فوق نشان مي

هاي بيدبلند و اي م به نظر ماي پااليشگاه در مورداند. اغلب با نوسانات كم، تقريباً يكسان بوده 3139-09زماني 

قابل مرر  سوخت نسبت به توليد افزايش يافته است.  3109رسد با تغيير ميزان و نوع خوراپ در طو  سا  

هاي گازي موجود و واحدهاي فرآينادي  مقادير معيار مرر  انرژي براي پااليشگاه 3109در سا  ذكر است كه 

 31351ي جديداالحدا  توسط سازمان ملي استاندارد ايران تعيين و با شماره ملاي  هاي گازمختلف در پااليشگاه

 است. ارايه شده 0-12و 0-13جدو اع م شد كه نتايج آن در 

مرر  ويژه انرژي به ازاي واحد جرم خوراپ )با حذ  ضايعات و گاز ارسالي  معيار 0-13جدو  در 

 ارقام و اط عات موجود م اسبه شده است.هاي كشور با توجه به به فلر( در پااليشگاه
 

 معيار مصرف انرژي براي واحدهاي موجود 9-41جدول 
 مصرف ويژه انرژي )گيگا ژول/تن( شركت پااليش گاز 

 310/3 خانگيران

 151/9 فجر جم 

 پارس جنوبي

 091/9 فاز اول

 221/3 4و  1فاز 

 131/3 5و  3فاز 

 3/3 3و  1، 1*فاز 

 131/2 61و  1*فاز 

 0/9 بيد بلند

 192/9 سرخون و قشم

 221/9 پارسيان

 312/2 ايالم*

 01/9 مسجد سليمان

 باشند*سه پااليشگاه در حا  تكميل مي

ارقام ارايه شده براي شاخص مصرف ويژه انرژي در هر پااليشگاه براساس ارقام به دست آمده در طول سه سال كاركرد آنها در 

محاسبه شده است. معيارهاي مصرف انرژي تعيين شده در جدول براي مرحله اول )اولين دوره زماني(  6431و  6433، 6431هاي سال

مقدار محاسبه شده در ژي بيش از تعيين و مصرف انر 11/61/6414تا   6/6/6416سال از تاريخ  4اجراي اين استاندارد به مدت 

 هاي مذكور مجاز نيست.پااليشگاه
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 هاي جديداالحداث صرف انرژي در فرآيندهاي اصلي پااليشگاهمعيارهاي م

در اين بخش شاخص مرر  انرژي براي هر يك از اين فرآيندهاي فرآورش گاز معرفي شده و بهترين مقدار 

 نشان داده شده است. 0 -12كه در جدو  شماره   گرديداين معيار براسا  انتخاب جديدترين تكنولوژي ارايه 
 

 معيار مصرف انرژي فرآيندهاي مختلف در واحدهاي جديداالحداث. 9-42جدول 

 فرآيندها

 مصرف ويژه انرژي )گيگا ژول/تن(
 گاز شيرين (PPMبا توجه به محتواي گوگرد گاز ترش خوراك )

511> 6111-511 1111-6111 1111> 

 - 1 1/1 2/1 32 ترفيه گاز و حذ  مركاپتان

 - 1 1 1 1 بازيافت سولفور 

 39 39 39 39 39 زدايينم

 215/9 215/9 215/9 215/9 215/9 تنظيم نقطه شبنم و بازيافت اتان

 331/9 331/9 331/9 331/9 331/9 تنظيم نقطه شبنم و بازيافت گاز ماي 

 902/9 902/9 902/9 902/9 902/9 تنظيم نقطه شبنم 

 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9 تثبيت ميعانات گازي

 MEG 39 39 39 39 39احياي 

 

 اصالح الگوي مصرف گاز طبيعي در تاسيسات ساختماني شركت ملي گاز 

هاي سازي مرر  انرژي در بخش تاسيسات ساختماني و مديريت مرر  حاملدر راستاي ضرورت بهينه

برداري برج گاز، جويي گاز طبيعي موارد ذيل از زمان بهرههاي الزم به منظور صرفهانرژي و ايجاد زمينه

 هاي ستادي در تاسيسات سرمايشي و گرمايشي رعايت گرديده است. ساختمان آموزش و ديگر ساختمان

 سازان صنعت هاي ستادي توسط كارشناسان بهينههاي گازي موتورخانه ساختمانمعاينه فني مشعل

 تاسيسات و نرب برچسب معاينه فني به روي برنرها 

 ها و نرب پ پ استاندارد به يوپ داخل ديگهاي بخار و كنتر  رسوب تسنجي ديگضخامت

 ها روي بدنه ديگ

 هاي سيستم گرمايش بعد از وقت اداري و تعطي ت رسمي در فرل سرما خاموش نمودن پمپ 

 ها هاي اطاقي دو فرل در دفاتر و سالننرب و تنظيم ترموستات 

 هاي مناب  آبگرم مررفيزدايي از كويلرسوب 

 هاي ابزوربر و كندانسور چيلرهاي جذبي و تراكمي لزدايي فرلي از كويرسوب 

 هاي خنك كن چيلرهاي جذبيگير مغناطيسي بر روي خطوط لوله آب كندانسور و برجرسوب نرب 
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 واش( و كنتر  آب ورودي به سيستم حرارتي و برودتي توسط شستشو از طريق معكو  )بك

 هاي رزينيسختگير

  359تزريق مواد شيمياييCS ي بخار به منظور حذ  و معلق نمودن رسوبات و تباد  هابه ديگ

 هاي ديگحرارت كامل در م فظه و تيوپ

  تنظيم بردPLC  هاي حرارتي آب مررفي بر روي كنتر  شيرهاي بخار مبدC15 و سيستم تهويه

 گراد در طو  فرل سرما درجه سانتي C59گرمايش به روي 

كاهش مرر  گاز طبيعي، آاليندگي م يط زيست و ات   كنتر  و اقدامات فوق تاثير به سزايي در 

 انرژي در پي داشته است.

 

 هاي گاز استاني()شركت زير گروه تخصصي توزيع

جويي در مرر  انرژي انجام سازي و صرفهدر جهت بهينه 3109هاي گاز استاني اقداماتي را در سا  شركت

 شرح زير گزارش شده است.اند كه خ صه كليات اقدامات مشابه آنها به داده

مرر ، هاي كمالمپهاي دو جداره، شيشه، نرب شيرهاي ترموستاتيك ، هاكنتر  هوشمند موتورخانه

از استفاده جويي برق، استفاده از خازن در صرفه، نرب آسانسور كم مرر ، استفاده از تايمرهاي روشنايي

سازي ذخيرهاز كولرهاي گازي كم مرر ، استفاده ، نرب سايبان روي كولرهام روالت با برچسب انرژي، 

هاي نو و تجديدپذير، از انرژيحمايت انرژي، مميزي درب اتوماتيك، نرب كنندهاي عمده، سوخت دوم مرر 

 هاجلوگيري از انتشار گاز در ايستگاه، هاي موتورخانهكاري لولهعايق

در مقايسه با سا   3109ي مرتبط در سا  هانتايج اين اقدامات از نظر مرر  انرژي و موارد هزينه

 ارائه شده است. 0–11در جدو   3130

 1839-99هاي هاي گاز استاني در سالو هزينه انرژي شركت مصرفميزان . 9-48جدول 

 6431 6411 

 سوخت ماي  گاز برق سوخت ماي  گاز برق 

 3291 1011 21521 122 1102 25312 هزار مترمكعب( -مرر  )كيلووات 

 3/1 1/1 3/13 01/1 1/1 01/29 هزينه )ميليارد ريا (

 

هاي انرژي در اثر اقدامات به عمل آمده در دهد كه مقدار مرر  حاملجدو  فوق نشان مي

در مقايسه با  3109سازي مرر  در سا  هاي گاز استاني در خروص اص ح الگوي مرر  و بهينه شركت

سا  قبل، در مورد مرر  برق بسيار خوب كنتر  شده و افزايش مقدار مرر  گاز و سوخت ماي  نيز متناسب 
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هاي گاز استاني، قابل توجيه است. قابل ذكر است كه با گسترش و توسعه گازرساني در م دوده اغلب شركت

هاي انرژي در اثر اجراي نسبت به سا  قبل با افزايش تعرفه 3109  هاي مرر  انرژي، در ساافزايش هزينه

 باشد.ها ميمندي يارانهقانون هد 

جويي و اصالح الگوي مصرف كه در هاي انتقال، توزيع و فروش گاز عالوه بر موارد صرفه در مورد سيستم  

هاي عملياتي در سيستم هاي مصرف انرژيبه آمار و اطالعات كالن شاخص فوق ذكر شد جهت دستيابي

هاي تقويت فشار به واحد گاز تحويلي شاخص سوخت مصرفي ايستگاههاي تخصصي انتقال، توزيع و فروش، زيرگروه

سازي  عنوان معياري در جهت اقدامات بهينهتوان به به خطوط انتقال و همچنين ميانگين ساالنه تخليه گاز را نيز مي

 مورد نظر قرار داد.در سيستم انتقال و توزيع گاز 

 تقويت فشار و ميانگين ساالنه تخليه گاز را در  دوره زماني هايايستگاهسوخت مررفي  0-11جدو  

 دهد.نشان مي 09-3139 

 هاي تقويت فشار و ميانگين ساالنه تخليه گاز. سوخت مصرفي ايستگاه9-44جدول 

 سال
 شرح

6431 6436 6431 6434 6433 6435 6431 6431 6433 6431 6411 

هاي سوخت مررفي ايستگاه

تقويت فشار )ميليون 

 مترمكعب در روز(

9/2 3/2 0/2 1/5 3/5 3/5 1/1 1/1 1/1 2/1 01/1 

نسبت ميانگين ساليانه 

هاي تقويت سوخت ايستگاه

ميانگين ساليانه گاز فشار به

 انتقا ت ويلي به خطوط

993/9 93/9 990/9 935/9 931/9 931/9 933/9 93/9 93/9 990/9 933/9 

 ميانگين ساليانه تخليه گاز

 )ميليون متر مكعب در روز(
91/9 9 93/9 9 9 91/9 3/9 1/9 2/9 3/9 31/9 

 

دهد كه در سيستم انتقا  گاز، ارقام نسبت ميانگين سوخت  آمار و اط عات در جدو  فوق نيز نشان مي

گرچه در اين است، افزايش يافته  3139-09دوره زماني ، در ها به گاز ت ويلي به سيستم انتقا مررفي ايستگاه

علت نبود معيار اظهارنظر نمود. توان راج  به ميزان مرر  در مقايسه با استانداردهاي جهاني به مورد نيز نمي

 3131هاي دوره مذكور عملكرد بسيار مطلوب بوده، ليكن تا سا  البته در مورد تخليه گاز در برخي از سا 

با روند افزايشي روبرو  3109و در سا  روند نزولي داشته 3133-30هاي افزايشي بوده اما در سا مقدار آن 

 است. بوده 

 سازي در شركت ملي صنايع پتروشيمي.  اقدامات بهينه3-2-9

ها به سازي، مرر  سوخت مجتم هاي بهينهها از نظر اقدامات و اجراي طرحجهت ارزيابي وضعيت مجتم 
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ها موردنظر سازي مرر  سوخت مجتم عنوان نمادي از اقدامات بهينههاي قبل بهها همانند سا آنواحد توليد 

هاي مهم پتروشيمي م اسبه براي مجتم  3135-09هاي قرارگرفت. بر اين اسا  نسبت مذكور در سا 

 نشان داده شده است. 0-15گرديده كه نتايج آن در جدو  

 هاي پتروشيميتوليدي در مجتمع . واحد سوخت به محصول9-45جدول 

 ارقام: ميليون مترمكعب سوخت به هزار تن م رو 
 6411 6431 6433 6431 6431 6435 مجتمع پتروشيمي 

 30/9 2/9 30/9 35/9 35/9 35/9 بندر امام

 21/9 1/9 25/9 21/9 12/9 19/9 اراپ

 23/9 25/9 25/9 22/9 31/9 23/9 تبريز

 93/9 53/9 11/9 31/9 23/9 20/9 اصفهان

 20/9 21/9 53/9( 20/9) 51/9(25/9)  51/9( 21/9)  51/9 خراسان

 23/9 20/9 15/9( 21/9) 11/9(23/9) 11/9(20/9)  15/9 شيراز

 11/9 20/9 13/9 21/9 32/9 31/9 رازي

 31/3 32/3 93/3 01/9 00/9 35/9 خارپ**

 90/9 93/9 90/9 93/9   بوعلي سينا

 21/9 23/9 01/9( 20/9) 03/9(20/9)  23/3(23/9)  21/3 فن آوران

 3 01/9 15/3( 31/3) 03/3(31/9)  91/3(1/9)  19/9 بيستون

 2/9 30/9 29/9 12/9   كرمانشاه

 33/9 33/9 32/9 31/9 30/9 59/9 مارون

 2/9 3/9 31/9 31/9 90/9  پار 

 95/9 95/9 91/9 39/9 29/9  برزويه

 33/9 13/9 11/9 55/9 10/9  اروميه ***

 22/9 - 11/9 32/3   پتروشيمي خوزستان

 3/9 33/9 32/9 31/9   پتروشيمي غدير

 91/9 93/9 93/9 91/9   پتروشيمي زاگر 

 91/9 91/9 91/9 92/9   پتروشيمي آريا ساسو 

 - 92/9 93/9 91/9   پتروشيمي امير كبير

 91/9 91/9 91/9 91/9   پتروشيمي تندگويان

 91/9 92/9 92/9 91/9   پتروشيمي جم

 991/9      پتروشيمي مهر

 باشد. مي هاي پتروشيمي خراسان، شيراز، فن آوران و بيستون بر اسا  مجموع خوراپ و سوخت م اسبه شده است و اعداد درون پرانتز فقط مربوط به سوخت* مجتم 

 خوراپ و سوخت م اسبه شده است.** مجتم  پتروشيمي خارپ در تمام دوره بر اسا  مجموع 

 *** هزارمترمكعب سوخت به هزارتن م رو 
 

 واحد بر سوخت مرر  وضعيت 3135-09 زماني دوره در كه دارد آن از اننش 0-15 جدو  در نتايج

 تقريباً اقدامات نمايانگر كه بوده ثابت حدوداً يا و نداشته چنداني تغيير پتروشيمي هاي مجتم  كليه در توليد

 .باشدمي هامجتم  اغلب در سوخت مرر  جوييصرفه با رابطه در موثري
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 سا  در كه كشور پتروشيمي هايمجتم  كاالي و مواد انرژي، مرر  سازيبهينه هايطرح رابطه اين در

 جدو  شرحبه خ صه طوربه آنها از حاصله جوييصرفه ميزان با همراه هامجتم  تفكيكبه شده اجرا 3109

 .است گرديده گزارش پتروشيمي صناي  ملي شركت توسط 11-0

 هاي توليدياقدامات انجام شده و دستاوردهاي آن در سطح مجتمع 9-41جدول 

 شركت پتروشيمي تبريز

 گيريواحد اندازه جوييميزان صرفه شرح اقدام انجام شده

 مترمكعب نرما  3113999 كنتر  هواي اضافي در بويلر كمكي و صرفه جويي در مرر  گاز

 مترمكعب نرما  33999 بكارگيري آبگرمكن هاي خورشيدي و كاهش مرر  سوخت

 درصد 19~35 نرب سيستم كنتر  هوشمند در پنج موتورخانه و كاهش مرر  گاز

 مترمكعب 19119 آوري كندانس واحد الفيناص ح و تكميل شبكه جم 

 مترمكعب نرما  2999999 بازيافت و استفاده از گازهاي ارسالي به فلر به عنوان سوخت 

 مترمكعب نرما  0999999 توليد بخار HRSGجويي در مرر  گاز بويلرهاي صرفه

 میلیون ریال 2391 هاي بخاررف  نشتي سيستم  تله

 مترمكعب نرما  230999 كاهش مرر  ازت

 مترمكعب B 31529آوري بخارهاي همراه كندانس و جلوگيري از تلفات آن در خط جم 

 مترمكعب 15999 استفاده از آب بازيافت براي آبياري فضاي سبز 

 
 شركت پتروشيمي بيستون

 شرح اقدام انجام شده

 در پيك مرر  تابستان مگاواتي 1/1استفاده از ديز  ژنراتور 

 A/D 402هاي هوايي نرب الكترودور جهت فن

 واحد هيدروژن CM-2620نرب الكترودور جهت 

 برج خنك كننده CM-7601&2نرب الكترودور جهت 

 535و  532هاي نرب الكترودور جهت پمپ

 سازي سيستم روشناييبهينه

 هاها و شرايط فرآيندي كورههاي گرمايشي ساختمانكنتر  بهينه سيستم

 1/3010 )مگا وات(جم  كل ميزان صرفه جويي برق 

 20111155 گاز )متر مكعب نرما (جم  كل صرفه جويي 
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 پليمرآرياساسول شركت

 گيريواحد اندازه جوييميزان صرفه شرح اقدام انجام شده

 تن LDPE 29999مديريت تله هاي بخار در واحد 

 تن LDPE 1199بهينه سازي مرر  نيتروژن در واحد 

 
  مرواريدشركت پتروشيمي 

 گيريواحد اندازه جوييميزان صرفه شرح اقدام انجام شده

 ايهاي دورهاجراي سيستم مديريت انرژي سايت الفين و مميزي
 گيگاژو  159999

 دالر 3159999

 سازي و تبخير مجدد اتيلن با كاهش بار تبخيركننده اتيلنجلوگيري از ماي 
 گيگاژو  332319

 دالر 193339

 C-501در كمپرسور Admission valveتر يح عملكرد 
 گيگاژو  09233

 دالر 211391

 E-205هاي توليد بخار فرآيندي نظارت و تميز كاري به موق  مبد 
 گيگاژو  520599

 دالر 3233999

 هاهاي بخار و رف  نشتيمديريت سيستم تله
 گيگاژو  15311

 دالر 321552

 هاتنظيم هواي اضافي بويلرها و كوره
 گيگاژو  11129

 دالر 39221

 سازي سيكل سرمايش پروپانبهينه
 گيگاژو  225129

 دالر 131119

 كاري سرد وگرمتر يح و ترميم عايق
 گيگاژو  22999

 دالر 11999
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 شركت پتروشيمي تندگويان

 گيريواحد اندازه جوييميزان صرفه شرح اقدام انجام شده

 تن بخار 353010 آوري كندانستوزي  بخار و جم سازي سيستم بهينه

 مگا وات برق 31011 اجراي پروژه بانك خازني و اجراي برنامه مدون بررسي تجهيزات برقي

ها، كنتر  نسبت هوا به سوخت و اص ح عايقبهبود عملكرد سيستم احتراق كوره

 كاري
131511 

 نرما  مترمكعب 

 گاز طبيعي

 19111 ها و بهسازي آب گردشياز طريق تعويض پكينگ سازي برج خنك كنبهينه
 مترمكعب

 آب خنك كن

 5011331 رف  نشتي، كنتر  مرار  هواي سرويس
 نرما  مترمكعب 

 هواي سرويس

 ازت نرما  مترمكعب 1910011 سازي مرر  ازترف  نشتي و كنتر  و بهينه

سازي سيستم تلهآوري كندانس، مميزي و بهينهسازي سيستم جم مميزي و بهينه

 هاي بخار و رف  نشتي
 تن كندانس 1513

 
 كرمانشاهشركت پتروشيمي 

 ميليون ريال جوييصرفهميزان شرح اقدام انجام شده

 میلیون ریال 00211 های بخارو سیستم توزیع بخارمدیریت تله

 ریالمیلیون  0 ممیزی داخلی انرژی و پایش عملکرد حرارتی تجهیزات مصرف کننده انرژی

 میلیون ریال 0011 سیستم کنترل توزیع برق مجتمع

 میلیون ریال 051 مازاد مجتمع جهت گرمایش انبارهای مواد شیمیایی LPSاستفاده از 

 میلیون ریال 0511 سازی و استقرار استانداردهای انرژی در خصوص خرید و نگهداری پیاده

 
 شركت پتروشيمي خارك

 گيريواحد اندازه جويي آبميزان صرفه شرح اقدام انجام شده

 كيلوگرم در ماه 3111 نرب فيلتر جديد ترفيه آمين در گردش و صرفه جويي در مرر  سوپر سل

 كيلوگرم در ماه 3121 نرب و تعويض تله هاي بخار مورد نظر واحد هاي فرآيندي و سرويس جانبي
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 شركت پتروشيمي اروميه

 گيريواحد اندازه جوييميزان صرفه شرح اقدام انجام شده

 مترمكعب آب 1999 هاي كاتيوني آنيونيكاهش آب مررفي احياء رزين

 مترمكعب آب Blend Tank 35199بازيافت آب كندانس و برگشت آن به مخزن 

 مترمكعب آب 33999 هاي دور ريز و استفاده مجدد باز يافت آب

 مگاوات ساعت 2321 مرر  به جاي پر مرر هاي كم كاهش برق مررفي با تعوض روتاري

 
 

 آورانشركت پتروشيمي فن

 گيريواحد اندازه جوييميزان صرفه شرح اقدام انجام شده

 ميليون ريا  R.O 39999هاي دور ريز آوري و ترفيه آبجم 

 ميليون ريا  31199 تزريق گاز فلر واحد مونواكسيد كربن به رينگ سوخت متانو 

 - - رف  نشتي بخار وآب و كاهش بلو دان 

 - - هاي برج خنك كنتعمير و تعويض پكينگ

 - - واحد اسيد استيك  substationايجاد يانك خازني در 

 

سازي مطالبي كه در فوق اشاره شد شركت ملي صنايع پتروشيمي با همكاري شركت بهينهعالوه بر 

سازي مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي مديريت و بهينهمصرف سوخت كشور اقداماتي را در زمينه 

معيارها و  6433هاي غيرپليمري و پليمري در سال هاي توليدي وابسته انجام و براي بخششركت

گزارش گرديده  6433استانداردهايي را تدوين كرده است كه مشروح آن در ترازنامة هيدروكربوري سال 

ردها با نتايج مصرف انرژي ويژه حاصل از مميزي انرژي واحدها، نتيجه است. به طور كلي از مقايسة استاندا

جوئي انرژي در شد كه جهت تطابق مصرف انرژي با استانداردها، اقدامات بسيار زيادي براي صرفه

 رسد. هاي پتروشيمي الزم به نظر ميمجتمع

 سازي مصرف سوخت. شركت بهينه4-2-9

 كنندهمختلف مصرف هايسازي مصرف انرژي در بخشبهينه

سازي سازي مرر  سوخت كشور مطالعه، بررسي، بسترسازي و انجام اقدامات الزم براي بهينهشركت بهينه

تمركز بر عهده دارد. در اين راستا هايي كه مرر  كننده سوخت هستند بهمرر  سوخت را در كليه فعاليت
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و تهيه و تدوين معيارها و استانداردهاي  ، مميزيو گازهاي نفت برداري كارآمد و بهينه از انواع فرآوردهبهره

بخش چهار در هيدروكربوري هاي ساخت تجهيزات، فرآيندها، وسايل و تجهيزات مصرف كننده نهايي سوخت

 باشد.نقل و كشاورزي از جمله وظايف اين شركت مي و خانگي/ تجاري )ساختمان(، صنعت، حمل

 بخش خانگي و تجاري -

بيانگر اين واقعيت است كه بخش خانگي و تجاري با مصرف حدود  0931ت گرفته در سال هاي صوربررسي

را در ميان مصرف باالترين خام در سال از انرژي منابع هيدروكربوري كشور ميليون بشكه معادل نفت 963

درصد  9/4مصرف اين بخش با رشد متوسط ساليانه  خود اختصاص داده است.هاي اقتصادي اجتماعي بهبخش

 خام در سال رسيده است.ميليون بشكه معادل نفت 963به  041از حدود  0931-31در بازه زماني 

هاي ترتيب تغييرات مصرف فرآوردهبه 3-43الي  3-44براي آگاهي از چگونگي مصرف انرژي جداول 

ن را در اين ختمانفتي و گازطبيعي را در بخش خانگي و تجاري و همچنين تغييرات مصرف سوخت در بخش سا

 دهد. نشان مي 0931-31دو بخش در دوره 

 0839-99ي هاهاي نفتي و گازطبيعي در بخش خانگي طي سال. تغييرات مصرف فرآورده9-74جدول 

 واحد تغييرات: درصد  -خام واحد مصرف: ميليون بشكه معادل نفت

 سال
 كل مصرف گازمايع گازنفت سفيدنفت گازطبيعي

 تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف

0931 00/004 - 00/43 - 30/3 - 43/00 - 34/034  

0930 44/043 44/04 36/43 39/1- 19/01 03/0 39/00 33/9 6/006 94/00 

0930 16/063 04/09 39/49 13/01- 06/3 43/3- 33/00 33/0- 44/003 14/6 

0939 34/030 33/3 30/49 39/1- 0/4 94/00- 69/00 96/1 33/049 06/6 

0934 96/033 30/3 93/40 33/4- 0/6 34/09- 36/01 01/3- 30/034 33/3 

0933 03/004 11/04 49/93 43/4- 04/3 93/03- 39/01 34/9 33/030 33/3 

0936 04/043 69/3 00/40 30/4 43/4 40/3- 93/01 13/3- 09/030 11/3 

0934 36/094 31/4- 03/94 60/3- 06/4 44/00- 46/00 94/09 13/033 40/4- 

0933 11/033 06/4 09/94 94/1- 13/4 34/0- 43/00 96/0- 66/914 7/5 

0933 44/030 03/0- 96/03 60/09- 96/0 43/40- 33/00 4/4 43/034 03/4- 

0931 93/040 3/4 44/04 09/9- 10/0 00/34- 9/00 33/0 09/900 6 

 - 3/4 ساليانهمتوسط رشد درصد كل 

 مصارف برق در نظر گرفته نشده است.
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 1839-99ي هاهاي نفتي و گازطبيعي در بخش تجاري طي سال. تغييرات مصرف فرآورده9-43جدول 

 واحد تغييرات: درصد  -خام واحد مرر : ميليون بشكه معاد  نفت

 سال
 مصرفكل  موتوربنزين كوره نفت گازمايع گازنفت سفيدنفت گازطبيعي

 تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف تغييرات مصرف

3139 55/33 - 11/2 - 91/33 - 21/3 - 13/33 - 11/9 - 29/15 - 

3133 13/23 11/31 10/3 92/11- 11/39 09/2- 11/3 01/1 51/33 21/2 12/9 00/2- 52/11 31/5 

3132 11/21 21/31 30/3 50/21 12/33 15/1 11/3 31/9 31/39 92/1- 11/9 10/5 31/59 01/1 

3131 31/21 03/0 00/3 91/5 55/33 31/3 55/3 03/35 32/0 13/0- 19/9 13/1 11/52 11/1 

3131 10/20 32/0 05/3 01/3- 12/33 91/2- 13/3 31/0- 52/32 13/21 12/9 21/32- 50/51 22/0 

3135 10/19 11/2 23/2 35/31 51/33 31/3 11/3 51/1 23/32 11/2- 50/9 30/1- 55/53 11/3 

3131 13/11 13/0 09/3 13/31- 15/32 13/0 13/3 90/5- 01/33 20/2- 11/9 11/25 00/13 31/5 

3131 99/11 35/3- 02/2 19/51 29/32 51/1- 51/3 11/31 01/39 91/3- 50/9 33/29- 21/13 23/3- 

3133 01/11 01/5 13/9 22/11- 52/0 05/23- 10/2 31/13 11/3 2/23- 13/9 11/11- 00/51 01/1- 

3130 5/11 13/1 11/9 11/35- 93/3 33/35- 33/2 1/1 53/3 50/3- 55/9 11/12 3/51 30/9 

3109 15/10 15/3 13/9 31/31 1/5 13/19- 33/2 55/2 11/1 1/51- 21/9 10/55- 10/52 51/1- 

  1/3 متوسط رشد ساليانهدرصد كل 

 مرار  برق در نظر گرفته نشده است.

 . تغييرات مصرف سوخت در بخش ساختمان9-49جدول 

 خام واحد: ميليون بشكه معاد  نفت
 تغييرات )درصد( مصرف كل سال

3139 11/210 - 

3133 32/211 31/39 

3132 51/239 21/1 

3131 11/201 12/5 

3131 33/135 21/1 

3135 11/113 11/3 

3131 5/111 11/1 

3131 11/152 91/1- 

3133 11/111 11/2 

3130 55/153 22/3- 

3109 02/111 51/3 

 

تا سا   3133سا  از جدو  فوق چنين مشهود است كه رشد مرر  سوخت بخش خانگي/تجاري از

به بعد روند  3131درصد نسبت به سا  قبل مربوطه برخوردار بوده از سا   39تا  5كه از رشدهاي بين  3131
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هاي پلكاني در مرر  گاز  به شدت كاهش و برحسب شرايط جوي در مرر  به علت اجراي طرح تعرفه

ل مربوطه در نوسان بود. در سا  درصدنسبت به سا  قب 5/3تا  -1در دامنه  3109ها تا سا  زمستان

به علت سرماي شديد و  ،هاهدفمندي يارانه قانونهاي پلكاني گاز و طرح تعرفهادامه اجراي رغم علي3109

دي مواجه گرديد كه بيشتر مربوط به افزايش چشمگير درص 51/3در زمستان سا ، مرر  با افزايش طوالني 

 است. هاي خانگي و تجاري بودهمرر  گاز در بخش

را در  روند كاهشي  سازي مرر  سوختدر شركت بهينههاي بخش مديريت ساختمان البته فعاليت

سازي مرر  انرژي در بهينهبا انجام مواردي نظير مميزي،  3133-09مرر  سوخت در دوره زماني 

ي قوانين و هاي پرمرر  فسيلي، تدوين و اجرابه جاي سوخت هاي تجديدپذيرتجهيزات، استفاده از انرژي

حمايت از توليدات ، مقررات ملي ساختمان( 30)مانند مب ث  سازي مرر  انرژياستانداردهاي بهينه

هاي توليد كننده مرالح ساختماني و تجهيزات خانگي/تجاري كه توليدات آنها مطابق با استاندارد است و  شركت

 .داشت، نبايد از نظر دور سازيآموزش و فرهنگ ،توسعه ،ت قيقهچنين 

كاري هاي خارجي ساختمان همراه با عايقمقررات ملي ساختمان، اجراي پوسته 30در ارتباط با مب ث 

حرارتي و استفاده از مرالح با ضريب هدايت حرارتي پايين با توجه به نوع اقليم منطقه الزامي گرديده است. در 

هاي پشم معدني سفالي و استفاده از انواع عايقهاي بتن سبك به جاي آجرهاي اين راستا استفاده از انواع بلوپ

سي و ويهاي دوجداره يوپيهاي پليمري براي عايقكاري حرارتي ديوارها و همچنين كاربرد پنجرهو عايق

مقررات  30هاي آهني سنتي از جمله مواردي است كه در مقررات مب ث بند به جاي پنجرهآلومينيمي حرارت

 گرفته شده است. ملي ساختمان وجود در نظر 

سي در احدا  ويهاي دوجداره يوپيدر تمام ك ن شهرها و بيشتر شهرهاي بزرگ كشور از پنجره

كاري حرارتي ديوار به صورت ناقص در ك ن شهرها و شهرهاي شود. ليكن عايقهاي نوساز استفاده ميساختمان

هاي معدني و غيره بسيار م دود است. پشم شود و عايقكاري باهاي بتن سبك اجرا ميبزرگ با كاربرد بلوپ

 باشد.كاري حرارتي بام نيز تاكنون اجرايي نشده يا به صورت موردي ميعايق

 30در مورد وضعيت اجرايي مب ث مقررات ملي ساختمان كه با هد  الزامي كردن اجراي مب ث 

از  30و نظارت بر اجراي مب ث  وسازها انجام شده: ارائه مشاوره فنيمقررات ملي ساختمان در كليه ساخت

سازي انرژي در ساختمان از ها، ارائه راهكارهاي عملي بهينهسازي انرژي در شهرداريطريق ايجاد دفاتر بهينه

كاري طريق ساخت يك ساختمان نمونه با كاربري عمومي، ترويج استفاده از مرالح بهينه و مرتبط با عايق

هاي جلوگيري از ات   نمايشگاه دائمي مرالح ساختماني، آشنايي با روشحرارتي ساختمان از طريق ايجاد يك 

هاي عملي كنتر  ميزان مرر  سوخت از طريق مميزي انرژي در هاي موجود و ارائه روشانرژي در ساختمان

هاي دولتي چند ساختمان نمونه دولتي و عمومي، اجراي برخي از راهكارهاي منتج از مميزي انرژي در ساختمان
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ناحيه شهرداري  29هاي موجود تعريف شده و در بيش از و عمومي به منظور الگوسازي براي ديگر ساختمان

هاي آشخانه، ابهر، اسدآباد، زنجان، اين پروژه با حرو  اهدا  فوق در شهرداري 3109اجرا شده است. در سا  

 اتمام رسيده است. سامن، سبزوار، سمنان، قزوين، كرمانشاه، كاشان و منجيل به

هاي مختلف آمار دقيقي وجود ندارد اما به طور در استان 30در خروص سهم اجرايي شدن مب ث 

 شود. هاي كشور تخمين زده ميدرصد ساختمان 29مقررات ملي ساختمان در  30نسبي اجراي مب ث 

در ارتباط با ساختمان سازي مرر  سوخت در بخش نيز اقداماتي توسط شركت بهينه 3109در سا  

هاي وزارت نفت اجرا شد. در ساختمان CCHPسنجي استفاده از سازي و همچنين مطالعه امكانراهكارهاي بهينه

هاي هاي شركت نفت، ابتدا ساختمانبراي اجراي اين پروژه به منظور اص ح الگوي مرر  در بين ساختمان

ر  انرژي انجام گرديد. اين اقدامات شامل نرب سيستم پرمرر  انتخاب شد و در آنها اقدامات بهبود مر

هاي رفت و برگشت آبگرم، كنتر  هوشمند موتورخانه، نرب شيرهاي ترموستاتيك رادياتور، عايقكاري لوله

دار، عايقكاري منب  انبساط باز و تنظيم عايقكاري بويلرها، عايقكاري كلكتورها، عايقكاري، مناب  دوجداره يا كويل

 هاي دوجداره بود.، تعويض و نرب پنجرههامشعل

هاي نوين كه منجر به راندمان باال و افزايش بازده تبديل انرژي، افزون بر آن براي استفاده از تكنولوژي

كاهش مرر  سوخت و انتشار گازهاي آالينده م يط زيست، كاهش ميزان وابستگي به شبكه برق سراسري، 

هاي تعمير و نگهداري شبكه جلوگيري از قطعي برق و حذ  تلفات و هزينه پدافند غير عامل، پايداري سيستم و

ساختمان مهم از صنعت  1مطرح شد. در اين پروژه  CCHPهاي شود، ايده استفاده از سيستمانتقا  و توزي  مي

ز مورد سنجي قرار گرفت و امكان استفاده از اين سيستم در ساختمان بيمارستان نفت اهوامورد مطالعات امكان

 باشد. تاييد قرار گرفت، كه پروژه اجراي سامانه در بيمارستان نفت اهواز در حا  اجرا مي

هاي وزارت نفت همراه با سازي انرژي در ساختماناقدامات اجرايي در خروص بهينه 0-59جدو  

 دهد.را نشان ميآنهاجويي حاصل از ميزان صرفه
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 هاي نفت در ساختمان سازي انرژيبهينه.  اقدامات اجرايي در خصوص 9-59جدول
 

 جويي ميزان صرفه عنوان پروژه 
 )مترمكعب گاز طبيعي در سال(

  هاي نفت )قرارداد جديد( هاي خورشيدي در ساختماننظارت بر نرب و اجراي آبگرمكن

  هاي نفتساختمان 3هاي خورشيدي در گروه خريد و نرب آبگرمكن

 311319 هاي نفتساختمان 2هاي خورشيدي در گروه و نرب آبگرمكنخريد 

 30309 هاي نفتساختمان 1هاي خورشيدي در گروه خريد و نرب آبگرمكن

 011129 پروژه( 1هاي نفت )هاي دوجداره در ساختمانتعويض و نرب پنجره

 ........ در بيمارستان نفت بزرگ اهواز CCHPاجراي سامانه 
 

مديريت هاي خورشيدي توسط كن و حمامهاي مميزي انرژي و نرب آبگرمپروژه 3109در سا  

سازي مرر  سوخت كشور به شرح جدو  زير همچنان ادامه داشته كه نتايج آن در ساختمان شركت بهينه

 ارائه شده است. 0-53جدو 

 هاي خورشيديها و حمامهاي مميزي انرژي و نصب آبگرمكنپروژه .9-51دول ج

 مميزي انرژي

 متر  151151ساختمان و با مجموع متراژ  36فاز اول 

 ساختمان: در حال انجام است.  34فاز دوم 

ساختمان شركت ملي نفت ايران: در مراحل اوليه  61در  CCHPجهت به كارگيري سامانه 
 باشد.انجام مي

 16تعداد سيستم  هاي خانگيآبگرمكن

 631تعداد سيستم  نفره( 611حمام خورشيدي عمومي )

 

سازي مرر  سوخت كشور حمايت از هاي زيربنايي ديگر بخش ساختمان بهينهاز جمله فعاليت

باشد كه در اين رابطه توليدكنندگان مرالح ساختماني و عايق حرارتي از طريق طرح يارانه سود تسهي ت مي

هزار سيستم خانگي و  31شركت توليدكننده آبگرمكن خورشيدي خانگي و عمومي براي توليد  3حمايت از 

 31عدد چيلر و حمايت از  2999سيستم عمومي، حمايت از توليدكنندگان چيلر جذبي براي ساخت  399

شركت  32شيشه، حمايت از متر مرب   1339399براي ساخت  شركت توليد كننده شيشه دوجداره 

 UPVCهاي مترمرب  قاب و توليدكنندگان پروفيل 2323131براي ساخت   هاي دوجدارهتوليدكننده قاب پنجره

شركت توليدكننده  1هاي نوين ساختماني و مرالح جايگزين، حمايت از و سازندگان عايق حرارتي و تكنولوژي

يدكنندگان بخاري نفتي بدون دودكش با راندمان باال بوده شير و تول 2399999شيرترموستاتيك براي توليد 

جويي حاصل از آنها در جدو  و ميزان صرفه 3109هاي در سا  گونه فعاليت است. به طوركلي خ صه نتايج اين

 ارائه شده است. 52-0
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 جويي حاصلو ميزان صرفه 19. اقدامات انجام شده در زمينه اجراي مبحث 9-52جدول 

 ميزان توليد نوع طرح 
جويي واحد ميزان صرفه

 )مترمكعب گاز در سال(

شدهبينيپيشجوييصرفهميزان

 كل 
 32/3 11/31 متر مرب  19،999 شيشه دوجداره )ميليون مترمكعب گاز در سال(

 2/2 22 متر مرب  399،999 قاب پنجره

 1/353 *22 تن 1،299 پروفيل 

بسته به جنس م رو  از  متر مرب  3،155،102 ساختمانيهاي حرارتي و محصوالت نوين عايق

 متفاوت است90/5تا 1/1

3/5 

 *در صورت تبديل به قاب و به ازاي هر كيلوگرم پروفيل توليدي

 

استاندارد لوازم  315سازي انرژي در بخش ساختمان تدوين بر طبق اظهارات مسئوالن مديريت بهينه

 انجام شده است.  3109آزمايشگاه تخرري انرژي در سا   0خانگي و مرالح ساختماني و ايجاد 

استانداردهاي تدوين شده در بخش ساختمان را كه اغلب مربوط به مرالح  0-51و  0-51 جداو 

 دهد.نشان مي 3109ساختماني است در سا  
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 هاي حرارتي ساختمان تدوين استاندارد عايق. 9-58جدول 

 شماره  عنوان استاندارد
شماره كد ملي يا وضعيت 

 تدوين

 3021:3005ISO تعيين ابعاد خطي -هاي سلوليها و الستيكپ ستيك
در اج سيه كميته ملي 

 ترويب شد330

  2135ISIRI روش آزمون -تعيين جذب آب-هاي سلولي صلبپ ستيك
در اج سيه كميته ملي 

 ترويب شد329

 ISIRI 1039 تعيين وزن مخروص انبوهي و جذب آب –روش آزمون  –هاي ريز سنگدانه

در اج سيه كميته ملي 

 ترويب شد112

 ISIRI 1032 تعيين وزن مخروص انبوهي و جذب آب –روش آزمون  –هاي درشت سنگدانه

 ISIRI 1035 هاويژگي –اي سنگدانه سبك براي بتن سازه

 ISIRI 3331 هاويژگي –هاي معدني هاي حرارتي مورد استفاده در ساختمان بر پايه پشمعايق

 ISIRI 1151 هاي بتنيهاي سبك مورد مرر  در بلوپسنگدانه

هاي ويژه براي ارزيابي اندازهم پ -ها و اجزاي ساختمانيفرآورده-عملكرد حرارتي

ها به وسيله روش گيريبخش سوم: اندازه-انتقا  حرارتگيري آزمايشگاهي خواص 

 سنججريان حرارت

1:3000-3011EN 
در اج سيه كميته ملي 

 ترويب شد111
 ISIRI 1321 كارآيين–سازي ها براي راهها و مخلوط خاپ و سنگدانهبندي خاپروش طبقه-خاپ

 DIN-2993:3331 جامد مواد تخته گچي با پلي استايرن يا پلي اورتان به عنوان عايق فوم

هاي حرارتي مورد استفاده در تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي، تعيين عايق

 ق پيش ساخته لوله ي عايچگالي ظاهر
2993:31119EN 

در كميته فني و نهايي تدوين 

 شدترويب

هاي هاي كاهش نمونهبخش دوم: روش –ها هاي خواص عمومي سنگدانهآزمون

 آزمايشگاهي 
2:3000-012EN 

مقاومت حرارتي و روش م اسبه مقاومت حرارتي و ضريب  –اجزا و اعضاي ساختماني 

 روش م اسبه–انتقا  حرارتي 
1011:29991ENISO 

بندي مقادير طراحي جدو  –خواص هيگروترما   -هاي ساختمانيمرالح و فرآورده

 آيين كار  –هاي تعيين مقادير حرارتي و اع م شده شده و روش
391512:2991ISO 

 1033ISIRI روش آزمون وزن واحد و فضاي خالي –سنگدانه 

گيري مقدار مواد روش اندازه –كاري حرارتي هاي عايقفرآورده –مرالح ساختماني 

 روش آزمون-هاي  اليا  معدني سنگ و سربارهغيراليافي عايق
2990(91)-115ASTMC 

در كميته فني و نهايي تدوين 

شد. اين استاندارد در ترويب

 شود.ال اقيه اب غ مي

 نويس تهيه شد.پيش 31590:2991EN هاويژگي-ايهاي كارخانهفرآورده –هاي عايق خود ايستا با دو روكش فلزي پانل

اي شكل يافته پشم معدني فلههاي هاي حرارتي مورد استفاده در ساختمان، فرآوردهعايق

 اي شكل يافته قبل از نرب هاي فلهبراي فرآوردهبخش او : ويژگي -در م ل
3:2939-31911EN 

استاندارد شد.اينتهيهنويسپيش

 شود.در ال اقيه اب غ مي

اي شكل يافته هاي پشم معدني فلههاي حرارتي مورد استفاده در ساختمان، فرآوردهعايق

 اي نرب شدههاي فلهبراي فرآوردهبخش دوم: ويژگي -در م ل
2:2939-31911EN 

استاندارد شد.اينتهيهنويسپيش

 شود.مياب غال اقيهدر
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 هاي حرارتي ساختمان تدوين استاندارد عايق. 9-58جدول ادامه 

 شماره  عنوان استاندارد
شماره كد ملي يا وضعيت 

 تدوين

هاي در تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي، فرآورده هاي حرارتي مورد استفادهعايق

 هاويژگي –اي پشم معدني كارخانه
31191:2990EN 

نويس تهيه شد.اين استاندارد پيش

 شود.در ال اقيه اب غ مي

هاي هاي حرارتي مورد استفاده در تجهيزات ساختماني و تاسيسات صنعتي، فرآوردهعايق

 هاويژگي –پلي يورتان صلب 
31193:2990EN 

نويس تهيه شد.اين استاندارد پيش

 شود.در ال اقيه اب غ مي

تعيين تغيير درازمدت در مقاومت حرارتي پ ستيك –كاري حرارتي ندي مرالح عايقزمانب

 هاي سلو  بسته
33513:3000EN 

 نويس تهيه شد.پيش

گيري براي ارزيابي اندازههاي ويژه م پ -ها و اجزاي ساختمانيفرآورده-عملكرد حرارتي

ها به وسيله روش لوح گرم گيريبخش دوم: اندازه –آزمايشگاهي خواص انتقا  حرارت 

 م افظت شده 

3011:3000EN 

با عناوين آجرهاي رسي سبك با  1322و  1323تجديد نظر استانداردهاي ملي ايران شماره 

 هاويژگي–هاي قائم هاي افقي و سوراخسوراخ
2991-3-113EN 

 هاي حرارتي لولهتدوين استاندارد عايق .9-54جدول 

شماره استاندارد  شماره  عنوان استاندارد

 ملي
تعيين -كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتيهاي عايقاستاندارد فرآورده

 مرج  روش آزمون –حداكثر دماي كاربرد براي عايق پيش ساخته لوله 
31191:2991EN 31133 

تعيين  -كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتيهاي عايقاستاندارد فرآورده
 روش آزمون–حرارتي پيش ساخته لوله عايقورسازي جزئي مدت با غوطهجذب آب كوتاه

33111:2993EN 31130 

تعيين  -ساختماني و تجهيزات صنعتيكاري حرارتي براي تاسيسات هاي عايقاستاندارد فرآورده
 روش آزمون –پيش ساخته لوله ابعاد، گونيا بودن و خطي بودن عايق حرارتي 

31111:2993EN 31101 

تعيين -كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتيهاي عايقاستاندارد فرآورده
 روش آزمون –PHسيليكات سديم وهاي م لو  در آب كلرايد، فلورايد، مقادير بسيار كم يون

31113:2993EN 31103 

-كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتيهاي عايقاستاندارد فرآورده
 ENروش آزمون –عايق پيش ساخته لوله نخواص انتقا  بخار آب تعيي

31110:2993 31135 

تعيين -ساختماني و تجهيزات صنعتيكاري حرارتي براي تاسيسات هاي عايقاستاندارد فرآورده
 روش آزمون –ضريب انبساط حرارتي

31113:2993EN 31109 

 تعيين-كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتيهاي عايقاستاندارد فرآورده
 روش آزمون –ايهاي دايرهخواص انتقا  حرارت حالت پايدار عايق حرارتي براي لوله

3101:3001EN 31102 

تعيين -كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتيهاي عايقاستاندارد فرآورده
 روش آزمون –حداكثر دماي كاربرد

31191:2995EN 31131 

تعيين -كاري حرارتي براي تاسيسات ساختماني و تجهيزات صنعتيهاي عايقاستاندارد فرآورده
 روش آزمون –ضريب هدايت حرارتي اع م  شده

31131:2991ENISO  31131 
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سازي كشور دستاوردهاي مهم بخش پژوهش و فناوري شركت بهينه3109در سا  ع وه بر اقدامات فوق 

 هاي زير بوده است. در بخش ساختمان پروژه

 در حا  حاضر طراحي و ساخت  -هاي آپارتمانيدر مجتم هاي تسهيم مرر  سوخت وژه سامانهرپ

حرارتي به عنوان نسل جديد كنتورهاي گاز خانگي به پايان رسيده است. با استفاده از اين كنتور 

هاي مسكوني داراي يك موتورخانه مركزي جداگانه كنتور، هزينه گاز مررفي خانوارها در مجتم 

م اسبه خواهد شد. استفاده از كنتورهاي حرارتي جديد موسوم به سيستم تسهيم مرر  سوخت 

شود بر هاي ساختماني كه از يك موتورخانه مركزي تغذيه ميخانوارها در مجتم  گاز مررفي

هايي بر روي هر مبناي ميزان واقعي مرر  م اسبه خواهد شد. بدين ترتيب با نرب دستگاه

دهي سيستم گرمايشي ساختمان مشخص و به كنتور مادر كه جلوي هر واحد رادياتور ميزان حرارت

شود و با اين روش ميزان حرارت مرر  شده در هر واحد مسكوني مينرب شده است ارسا  

كنتور حرارتي از سوي  39999اندازي نرب و راه 3109شود. در سا  تعيين و به انرژي تبديل مي

 شركت ملي گاز در دستور كار قرار گرفته است. 

 كن خورشيديكن و آب شيرينپروژه آبگرم 

 برداري رسيده است.خش خانگي كه به بهرهپروژه مشعل با راندمان باال در ب 

  طرح تدوين استاندارد معيار مرر  و برچسب انرژي ساختمان با همكاري مشترپ وزارت نيرو و

 وزارت نفت با هد  ارتقا كيفيت ساختمان به ل اظ مرر  انرژي. 

و  ها به مسكوني كوچكبا توجه به درصد باالي مرر  انرژي در بخش ساختمان كليه ساختمان

بندي شده است كه با توجه به معيار مرر  انرژي از مسكوني بزرگ، اداري دولتي و اداري غيردولتي دسته

شوند. با اجرايي شدن استاندارد برچسب انرژي ساختمان هر ساختماني كه در بندي ميدرجه Gتا   Aگريد

هايي كه به هر ند. گريدكشود براسا  معيارهاي مرر  انرژي گريد خاصي دريافت ميكشور ساخته مي

كيلووات  399به طور متوسط ساالنه به ازاي هر مترمكعب مساحت كمتر از  Aشود در گريدساختمان داده مي

كيلووات ساعت مرر   559تا  599اين رقم به ازاي هر مترمكعب  Gشود . در گريدساعت انرژي مرر  مي

كند. در اين . بيش از اين مرر  برچسب دريافت نميگيردانرژي بوده كه بيشترين مرر  انرژي را در بر مي

را  30شود. اگر ساختماني كام ً مقررات ملي مب ث استاندارد مرر  گاز و برق به كيلووات م اسبه مي

را  Dهاي پيش است و بايد بازنگري شود گريد برچسب رعايت كرده باشد چون اين مقررات مربوط به سا 

درصد در  59است كه با اجرايي شدن اين استانداردهاي معيار مرر  حداقل تا  خواهد گرفت. انتظار بر اين

 باشند.ها مسئو  اجراي اين استاندارد ميجويي گردد. در اين مورد شهرداريبخش ساختمان صرفه

هاي زير را در دستور آوريسازي مرر  سوخت دستيابي به فنهاي فوق شركت بهينهافزون بر پروژه
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 ده است.كار قرار دا

 هاي توليد همزمان برق و حرارت در بخش خانگي سامانه 

 هاي پيشرفته ديگ و مشعل موتورخانه در بخش خانگي آوريفن 

 سامانه تركيبي برق و حرارت خورشيدي 

سازي مرر  سوخت كشور تهيه و تدوين هاي بخش مديريت ساختمان شركت بهينهاز ديگر فعاليت

برخي  0–55باشد كه در اين مورد جدو  شماره رساني ميها و اط عاستانداردها، دستورالعملقوانين، مقررات، 

 دهد.هاي را نشان مياز اين فعاليت

 سازيو فرهنگ. آموزش 9-55جدول 

 نام پروژه

 نفر 013براي  30آموزش مب ث 

 نفر  5999سازي انرژي ساختمان براي هاي آموزش تخرري بهينهبرگزاري دوره

 نفر از مسئولين اداري و تاسيسات 2399هاي آموزش حضوري مديريت مرر  انرژي براي برگزاري دوره

 هاي دولتي وزارت نفت اندازي و راهبري سايت اينترنتي جهت ثبت اط عات مرر  انرژي، آناليز و مشاوره در ساختمانراه

 UPVCكارگاه پنجره و  1نفر و تجهيز  3599آموزش 

 سازي در قبوض گاز جهت پاسخگويي به سواالت مردميدادن سايت و شماره تما  بهينهقرار 
 

 بخش حمل و نقل

خام از مناب  ميليون بشكه معاد  نفت 203بعد از بخش خانگي/تجاري با مرر  حدود بخش حمل و نقل 

رشد بخش با  مرر  اينباشد هاي نفتي ميرآوردهفكننده عمده انرژي به خروص هيدروكربوري، مرر 

ميليون  3/201به  3139در سا   3/303درصد از  1/1با حدود  3139-09در بازه زماني  آنمتوسط ساليانه 

 رسيده است. 3109خام در سا  بشكه معاد  نفت

بندي با استفاده از كارت هوشمند و هاي گذشته اعما  سهميهدر اين بخش همانند سا  3109سا   در

رغم اجراي قانون هدفمندي عليليكن  ،گاز ادامه يافتههاي بنزين و نفتطبيعي با سوختجايگزيني گاز همچنين 

بنزين موتور سوخت براي جبران كمبود علت مرر  زياد ناوگان حمل و نقل سبك در كشور بهها يارانه

به سا  قبل  تامين شده است كه مقدار آن نسبتاز طريق واردات مقدار كمي از اين فرآورده  موردنياز همچنان

 است.ميليون ليتر در روز( داشته  35/1ميليون ليتر در روز( كاهش چشمگيري )متوسط   35)متوسط 

نشان  3139-09هاينقل در سا ومرر  سوخت و تغييرات آن را در بخش حمل 0-51جدو  

 دهد. مي
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 1839-99ي ها. تغييرات مصرف سوخت در بخش حمل ونقل طي سال9-51جدول 

 واحد تغييرات: درصد  -خام  : ميليون بشكه معاد  نفتواحد مرر

 سال
 كل مصرف سوخت هوايي موتوربنزين كوره نفت گازمايع گازنفت گازطبيعي

 تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف تغييرات% مصرف

3139 92/9 - 23/31 - 31/2 - 03/1 - 01/09 - 52/1 - 3/303 - 

3133 91/9 11/11 91/01 13/1 21/2 00/5 0/1 10/3- 12/399 15/39 01/5 53/3- 52/291 13/1 

3132 91/9 99/19 10/01 13/9 11/2 13/2 12/1 1/1- 13/333 15/33 11/5 15/1- 21/233 1/5 

3131 52/9 99/3399 19/01 31/1 15/3 19/21- 30/1 11/1 03/329 13/3 35/5 10/3 50/213 32/1 

3131 32/3 30/253 11/391 23/1 11/3 11/31- 01/5 52/23 53/311 15/39 13/1 31/0 11/252 31/0 

3135 22/1 05/11 21/391 53/9 53/3 12/1 11/1 11/13- 31/311 00/0 11/1 02/31 11/211 51/5 

3131 13/1 21/00 50/393 31/1 50/3 11/5 3/1 30/01 31/323 12/32- 51/1 11/3 31/250 31/2- 

3131 15/33 31/11 13/331 11/3 31/3 35/21- 15/1 51/1- 51/311 23/1 15/1 3 31/211 21/1 

3133 23/23 02/31 13/331 3/2- 21/3 11/1 21/3 31/39- 33/323 51/1- 3/3 31/35 33/215 11/9- 

3130 35/11 01/19 35/329 51/5 11/3 22/39 31/9 13/30- 01/323 12/5- 91/0 35/2 52/231 25/1 

3109 13/13 13/32 31/321 10/2 21/9 30/39- 11/1 - 1/330 01/3- 11/3 51/1- 33/201 1/2 

 1/1 متوسط رشد ساليانهدرصد كل 
 

در  هاي انرژي هيدروكربوري در بخش حمل و نقلدهد مرر  حاملچنانكه ارقام جدو  فوق نشان مي

نيز نسبت به سا  قبل  3109رشد كرده و در سا   درصد 1/1 حدودطور متوسط  به 3139-09هاي سا 

، با 3139-09ي هادرصد رشد افزايشي داشته است. در اين مجموعه مرر  گازطبيعي در سا  1/2حدود 

سوز كردن خودروها كنندگان از گاز درصد روبرو بوده كه نمايانگر استقبا  مرر  1/331رشدي در حد متوسط 

هاي اخير به علت مشك تي كه براي خودروهاي گاز سوز وجود داشته . ليكن در سا باشداين دوره مي در

)مشك ت سوختگيري به علت كمبود جايگاه و نامناسب بودن پراكندگي آنها در سطح كشور، تامين قطعات 

جز  به ها . در مورد ساير فرآوردهه استيدكي و به خروص افزايش قيمت گاز( روند رشد مرر  كاهشي بود

بندي و  نسبت به سا  قبل به ترتيب به علت سهميه 3109و سوخت هوايي كه در سا   گاز ماي  ،بنزين موتور

( به دليل افزايش حمل و كوره و نفت گازنفتاند، بقيه )ها با رشد منفي مواجه بودهيارانههدفمندي  قانوناجراي 

 اند.رشد افزايشي خود را ادامه داده ،نقل سنگين

بخش حمل و نقل كشور از نظر روند توليد داخلي وضعيت  0-1الي  0-3و نمودارهاي  0-51در جدو  

هاي و توزي  سني آنها و همچنين وضعيت مقايسه قيمتاز سا خودروهاي سبك و سنگين و موتورسيكلت 

به طور داده شده است كه  نشان 0-5و  0-1نمودارهاي در اي هاي منطقههاي خودرو با قيمتداخلي سوخت

 نتايج زير را ارائه نمود:توان از آنها ميكلي 

( و 3109)بدون در نظر گرفتن توليد موتورسيكلت در سا  3150021ترتيب تعداد به3109در سا   -

و  شامل سواري) هاي بنزيني توليد شده و مجموع كل خودرو دستگاه خودرو سبك و سنگين23111
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 553113و 31112095تعداد  ،ترتيب تا پايان سا  مذكورو خودروهاي سنگين در كشور به (وانت

درصد و  1/1نسبت به سا  قبل با رشد  3109بوده است. توليد خودروهاي سبك در سا   دستگاه

 ( 0-51بوده است. )جدو روبرو  يدرصد 1/13خودروهاي سنگين باكاهش 

طبق آماري كه شركت بازرسي كيفيت و استاندارد كشور منتشر كرده، مرر  سوخت خودروهاي  -

ليتر در انتهاي سا   91/3به  3132كيلومتر سيكل تركيبي در سا   399هر ليتر در  31/3داخلي از 

درصدي  11/9دهد كه تمام اقدامات در اين رابطه فقط كاهش كاهش يافته و اين نشان مي 3130

خودرو، مقدار  گذارين مرر  سوخت را به همراه داشته است. طبق مروبه شوراي سياستميانگي

 399ليتر در سا  در هر  3/3بايد 3109ميانگين مرر  سوخت كليه خودروهاي توليد داخل در سا  

 3109دهد كه در سا  هاي شركت بازرسي نشان ميكيلومتر باشد، اين در حالي است كه بررسي

كيلومتر بوده است كه با  399ليتر در هر  01/1سوخت خودروهاي بنزيني در كشور ميانگين مرر  

 1دهد ميانگين مرر  در بازة گذاري مطابقت دارد. آنچه كه اين آمار نشان ميمروبه شوراي سياست

بندي كه با شروع سهميه 3131روند كاهش با نوساناتي ادامه داشته، ولي فقط در سا   3131-30ساله 

 موتور همزمان بوده، با افزايش روبرو گرديده است. بنزين

 3131آمار اين شركت در مورد مجموع خودروهاي بنزيني و دوگانه سوز ساخت داخل از سا  

رسيد.  3130ليتر در انتهاي سا   51/1كيلومتر سيكل تركيبي به  399ليتر در سا  در هر  1/3از 

ها كاسته شده است. اين انگين مرر  طي اين سا كيلومتر از مي 399ليتر در هر  31/9يعني فقط 

موضوع نمايانگر اين است كه براي كاهش ميانگين مرر ، در مجموعه خودروهاي بنزيني و 

توان به مشك ت كمبود و سوز كردن، چندان موثر نبوده كه علت آن را مياستراتژي دوگانه سوز؛ دوگانه

و خورندگي قطعاتي مانند سرسيلندرها كه هزينه خاص  ، كاهش توان موتورCNGهاي پراكندگي جايگاه

 نسبت داد. خود را دارد

هيات وزيران جدو  زماني استاندارد حد مجاز آاليندگي انواع خودروهاي  3131براسا  مروبه سا   -

سوز و گازسوز ساخت داخل و وارداتي و همچنين موتورسيكلت تعيين و به بنزيني، گازوئيلي، دوگانه

تا پايان سا   3131سوز از سا  و مقرر شد كليه خودروهاي سبك و سنگين پايه بنزين ترويب رسيد

و از سا   1استاندارد يورو  3103تا پايان سا   3130و در سا   2استاندارد آاليندگي يورو  3133

را اخذ كند. از سوي ديگر در تبرره يك مروبه هيات  1استاندارد يورور  3101تا پايان سا   3103

يران مقرر شد استاندارد كليه خودروهاي وارداتي و همچنين خودروهاي جديد دو سا  زودتر از وز

بندي مذكور با استانداردهاي تعيين شده انطباق پيدا كند. بدين ترتيب گرچه شش سا  جدو  زمان

  مهلت براي استانداردسازي سوخت داده شد اما تاخير در ارتقاء كيفيت بنزين موجب شد تا در سا
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از جدو  ارتقاء سوخت كشور حذ  شود، به طوري كه قرار شد از آغاز  1استاندارد يورو  3130

در سراسر كشور عرضه گردد كه همچنان عرضه  1عرضه سوخت با استاندارد يورو  3109مهرماه سا  

اي براي آن عملي نشد. تاخيرهاي صورت گرفته در عرضه سوخت موجب شد تا خودروسازان نيز بهانه

تاخير در اجراي اين مروبه پيدا كرده به طوري كه طرح ارتقاء خودروهاي داخلي با تاخير به سا  آينده 

موكو  شده است. مشك تي كه از طر  خودروسازان براي رسيدن به عرضه سوخت با استاندارد يورو 

 باشد:عنوان شده و در جرايد منتشر گرديده است با پنج چالش اساسي مواجه مي 1

  5نوع"نبود امكانات و تجهيزات براي اخذ تاييديه
د براي دريافت وجود ندارد و خودروسازان باي "

 بر است.بر و زمانم روالت خود را به ساير كشورهاي ارسا  نمايند كه هزينه ،تاييديه

  پذير نخواهد بود.درصد توليد در مدت زمان مذكور امكان 399رسيدن به 

 هاي كشور.ت استاندارد در كليه جايگاهعدم اطمينان در عرضه سوخ 

  1فقدان مركز معاينه فني براسا  استاندارد يورو. 

ميليون دستگاه سهم قابل توجهي از مجموع مرر  نهايي كشور مربوط به  0ها با حدود موتورسيكلت -

خروص به دليل نيازهاي مبرم به  3131تا  3113اند. از سا  ونقل را به خود تخريص دادهبخش حمل

ميليون دستگاه رسيد. هرچند از  3دستگاه به هزار 311ها از در ك ن شهرها ميزان توليد موتورسيكلت

ها با تعداد كل موتورسيكلت به بعد توليد اين وسيله رو به كاهش گذاشته ولي در سا  3131سا  

م شده از سوي  كردند. براسا  آمار اعتعداد خودروهاي سواري در حا  تردد در كشور رقابت مي

سا   39ها با عمر بيش از درصد از موتورسيكلت 25حدود  ،سازي مرر  سوختشركت بهينه

ليتر  3/3كيلومتر پيمايش  399در حالي كه مرر  سوخت موتورسيكلت نو در و د نباشفرسوده مي

 .كنندليتر سوخت طي مي 1/1هاي فرسوده همين ميزان پيمايش را با باشد، موتورسيكلت مي

هرچند توليد باالي خودروهاي جديد باعث كاهش عمر متوسط خودروهاي بنزيني در كشور شده  -

 31از حداكثر مقدار خود معاد   3111كه عمر متوسط اين خودروها از سا  طوري( به0-3)نمودار 

عمر متوسط خودروهاي سبك بر طبق آمار ارائه شده  3109و در سا  3130سا  در سا   5/0سا  به 

اند براسا  نمودار درصد خودروهاي كشور در پنج سا  گذشته توليد شده 59توجه به اينكه حدود  با

اين رقم در حا  حاضر از متوسط ناوگان خودروها در آمريكا بهتر كه سا  رسيده است  1/0به  ،0–3

اين كشور باشد زيرا ات اديه صنعت خودروسازي آمريكا آماري از افزايش عمر مفيد خودروها در مي

 در آمريكا در حالي كه در سا  گذشته هر خودرو سا  رسيده است، 33رده كه به حدود اخيراً منتشر ك

                                                 
5 Type Approval 
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سا  بوده است. بر  3حدود  2999سا  و در سا   0ماه و در قبل از ب ران اقترادي  3سا  و  39

براي خودرو را به  مدت زمان استفاده از خودرو در نتيجه كاهش تقاضاافزايش همين اسا  در آمريكا 

 اند. ب ران اقترادي نسبت داده

كه خودروهاي سنگين طورياست بهسنگين وضعيت توزي  عمر، نامطلوبدر مورد ناوگان خودروهاي 

( و متوسط عمر 0-2سا  عمر دارند )نمودار  19تا  25و  15تا  19درصد بين  13و 23ترتيب حدود به

سا  بوده كه نسبت به سا  قبل  2/22معاد   3109  خودروهاي سنگين در كشور تا پايان سا

 است. ( اندكي افزايش يافته91/22)

دهد عمر اين ناوگان بيشترين تعداد را نشان مي 0-1ها چنانكه نموداردر مورد عمر ناوگان موتورسيكلت

 دهد.را تشكيل ميدرصد كل موتورسيكلت 19كه حدود  گيردسا  در بر مي 3تا  3در حد 

ها در هاي آنها در قانون هدفمندسازي يارانهبراسا  نرخ يمت فروش داخلي بنزينوضعيت قبررسي  -

فروش داخل را  نرخ ،قانوناين دهدكه اجراي  ( نيز نشان مي0-1)نموداراي منطقههاي مقايسه با قيمت

رصد د 2/22 فروش داخلي بنزين 3133اي كه در سا  نزديك نموده به گونهاي منطقهقيمتنسبت به 

ها فروش داخلي بنزين با اجراي قانون هدفمندي يارانه 3130اي آن بوده است. در سا  قيمت منطقه

ريا  هر  1999اي آن و با نرخ آزاد )درصد قيمت منطقه 13ريا  هر ليتر(  1999اي )يارانهبا نرخ نيمه

هاي اي و ثبات قيمتقهمنطبا افزايش قيمت 3109اي بوده است. در سا  درصد قيمت منطقه 21ليتر( 

المللي مجدداً افزايش يافت به طوري كه هاي بينفاصله قيمت فروش داخلي بنزين از قيمت داخلي،

درصد قيمت  33اي و با نرخ آزاد درصد قيمت منطقه  59اي يارانهقيمت فروش داخلي با نرخ نيمه

 اي را پوشش داده است.منطقه

ها در هاي آنها در قانون هدفمندسازي يارانهبراسا  نرخگاز يمت فروش داخلي نفتبررسي وضعيت ق

فروش داخل را نسبت  نرخ ،قانونآن دهد كه اجراي  نشان مي ( نيز0-5اي )نمودارمنطقههاي مقايسه با قيمت

درصد قيمت  1گاز حدودنفتفروش داخلي  3133اي كه در سا  نزديك نموده به گونهاي منطقه قيمتبه 

گاز با نرخ نيمهها فروش داخلي نفتبا اجراي قانون هدفمندي يارانه 3130ن بوده است. در سا  اي آمنطقه

درصد  19ريا  هر ليتر(  1599اي آن و با نرخ آزاد )درصد قيمت منطقه 21ريا  هر ليتر(  3599اي )يارانه

هاي داخلي، وضعيت فاصله اي و ثبات قيمتمنطقهبا افزايش قيمت 3109اي بوده است. در سا  قيمت منطقه

المللي افزايش يافت به طوري كه قيمت فروش داخلي با نرخ نيمههاي بينگاز از قيمتقيمت فروش داخلي نفت

 اي را پوشش داده است.درصد قيمت منطقه 12اي و با نرخ آزاد درصد قيمت منطقه 33اي يارانه

به طوركلي بنزين و  3109ها تا پايان سا  يارانهكه با اجراي قانون هدفمندي دهد مطالب فوق نشان مي

 اي عرضه شده است.هاي منطقهتر از قيمتاي ارزانگاز همچنان به ميزان قابل م حظهنفت



 

 

 

 در كشور وضعيت روند تاريخي توليد خودروهاي سبك، سنگين و موتورسيكلت .9-51جدول 

 

 سال                      

 نوع خودرو

  31قبل از 

 31تا 
 جمع دوره 6411 6431 6433 6431 6431 6435 6433 6434 6431 6436 6431

  3191115 3151112 3303011 3911395 011003 023125 311101 105111 111313 111531 121219 2213211 سواري

  51301 299530 309110 301291 315991 321331 321113 13031 11395 51113 11211 120111 وانت

  399،999 311،513 120،321 191321 305110 131155 351991 3931999 3995135 190933 191131 151391 موتورسيكلت

  315 2112 2519 1351 1231 1391 2101 1231 1312 1053 3130 52111 اتوبو 

  2015 1111 1101 2111 2293 3113 3391 3932 515 3933 3392 01590 بو ميني

  591 1 1 3033 1919 193 101 3251 3959 100 111 09 ون

 23313 33110 22131 33931 0101 0935 1103 3112 3503 052 32913 كاميونت
39255  

 3013 3921 3111 5123 1133 29123 29292 33309 5321 1119 32191 كاميون

 20393 3110 1911 2011 3292 191 3331 2113 2131 3219 121 3953 3111 كشنده

  33 219 3 - - - - - - - - - نشانيآتش

 21931293 2133113 2111110 2911359 3093533 2912111 3313011 3312130 3009131 3151019 3213935 131112 1110139 جم  
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 0931. عمر متوسط خودروهاي بنزيني در كشور تا پايان 3-0نمودار 

 0931خودروهاي سنگين در پايان سال  . توزيع متوسط عمر كل ناوگان3-2نمودار 
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 0931هاي كشور تا پايان سال . توزيع سني موتورسيكلت3-9نمودار 

 اي و آزاد يارانههاي نيمهدر حالت موتور داخل بنزين فوب بههاي فروش . نسبت قيمت3-4نمودار 

 0931تا پايان سال 
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سازي مرر  و نقل در شركت بهينهسازي انرژي در بخش حملمديريت بهينهمطالب فوق بر اسا  

هاي گذشته اقدامات سازي مرر  سوخت در اين بخش در طي سا سوخت در چارچوب استراتژي بهينه

 آوري توليد و كاركرد خودروها، ارتقاياي را در رابطه با كاهش مرر  سوخت در خودروها، ارتقاء فنگسترده

ها و معيارهاي كيفيت و كاركرد ناوگان حمل و نقل كشور، تدوين استانداردهاي مرر  سوخت، تعيين شاخص

هايي كه اين اليتسازي و آموزش به مرحله اجرا رسانده و يا انجام داده است. اهم فعمرر  سوخت و فرهنگ

 انجام داده عبارتند از: هاي اخيرشركت در سا 

و نقل مسئوليت آن با بخش حملبراسا  مروبه كارگروه تدوين استاندارد ملي سوخت خودروها كه  -

، LPGگاز، سازي مرر  سوخت كشور است سبد سوخت كشور تركيبي از بنزين، نفتشركت بهينه

CNG باشد كه در اين زمينه بنزين بيشترين سهم را به خود اختراص داده و هيبريد و هيبريد مي

در سبد سوخت بخش حمل و ن سهم را داراست. براسا  اين سبد تا پايان برنامه پنجم توسعه كمتري

درصد در  CNG ،1/1درصد در بخش  3/35درصد در بخش بنزين و هيبريد،  3/10به ترتيب نقل 

انداز، سهم سوخت خودروهاي باشد. تا پايان برنامه چشممي LPGدرصد در بخش  3گاز و بخش نفت

درصد در سبد  LPG0/1درصد و  CNG3/32درصد،  1/31درصد، ديزلي  1/15هيبريدي بنزيني و 

سوخت بخش حمل و نقل سبك كشور خواهد بود، همچنين در سبد ناوگان، سهم خودروهاي بنزيني و 

 اي و آزاد يارانههاي نيمهگاز در حالتفوب به داخل نفتهاي فروش . نسبت قيمت3-5نمودار 

 0931تا پايان سال 



 313  0931رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت 

شود كه تفاوت سهم سوخت و درصد مي CNG5/3و  LPG 1/1درصد،  1/21، ديزلي 3/11هيبريد 

 دهد.خودروهاي ديزلي سبك را نسبت به سايرين نشان مي سهم ناوگان راندمان باالي

 معيارهاي مرر  سوخت و موضوع نرب برچسب سوخت خودروهاي بنزيني سبك با شماره ملي -

ته است، ليكن براسا  مروبه در برنامه چهارم حكم اجرايي داش 3135و  3131هاي از سا  2-1213 

به عنوان  Gگريد مد نظر قرار دادن  اند وليشده بنديدسته Gتا   Aگريدخودروها در هفت مذكور، 

معيار متوسط سوخت توسط خودروسازان غيركارشناسانه اع م شد زيرا معتقد بودند كه اين گريد بيش 

از مرر  سوخت م روالت آنها خواهد بود. در روش پذيرفته شده از سوي وزارت تجارت، معدن و 

در هفت گريد شود كه اين روش  Gجايگزين گريد  Dد صنعت )وزارت صناي  سابق( قرار شد تا گري

خودروسازان ملزم به اجراي  3109طي سه سا  گذشته در حا  اجرا بوده است ولي از نيمه دوم سا  

 معيار اوليه شدند كه تاكنون گزارشي از پيشرفت آن اع م نگرديده است.

زيابي مرر  سوخت سازي مرر  سوخت به نمايندگي از طر  وزارت نفت ارشركت بهينه -

مد  خودرو  1299دهد، كه در اين رابطه تاكنون مدارپ فني بيش از خودروهاي وارداتي را انجام مي

را مورد بررسي قرار داده است و در انتهاي هر سا  نيز فهرست كاملي از خودروهاي مورد تاييد را 

 كند. ا  ميهاي ذيربط ارسها و سازمانجهت واردات براي سا  بعد به وزارتخانه

ارائه گزارش توجيه فني و اقترادي جهت از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده سبك، سنگين و  -

 زيست.موتورسيكلت و انجام طرح پايلوت در اين زمينه در جهت كاهش مرر  و حفاظت م يط

و  ها و خودروهاي ديزلي سبكسه استاندارد در بخش خودروهاي بنزيني، موتورسيكلت 3109در سا   -

نشان داده  0-53 در جدو آنها ليست كه رفته است گسنگين تعريف و ترويب و يا در حا  تدوين قرار 

 شده است.

 1899دهاي مصوب در بخش حمل و نقل در سال راستاندا فهرست. 9-53جدول

 تاريخ تصويب عنوان استاندارد رديف
شماره 

 استانداردملي
 تاريخ آخرين تجديد نظر تاريخ ابالغ

 33/33/09 31مرداد  1213-2 21/3/32 و برچسب مرر  سوخت خودروهاي سبك بنزينيمعيار  3

 25/32/30 32دي  1121-2 25/32/32 و برچسب مرر  سوخت موتورسيكلتمعيار  2

1 
و برچسب مرر  سوخت موتور ديزلي خودروهاي معيار 

 سنگين و نيمه سنگين
 تمديد شده است. 03تا پايان  31شهريور  3113 33/32/31

 - - - 33/33/09 معيار و برچسب مرر  سوخت خودروهاي گازسوز 1
 

ر  سوخت سازي مرهاي پژوهشي در ارتباط با بخش حمل و نقل كه توسط شركت بهينهساير پروژه

جويي و كاهش مرر  سوخت خواهد انجام شده و نقش مهمي در صرفه 3109به صورت پيلوت در سا  



  311  سازي انرژي تلفات و بهينه 

 زير بوده است.داشت به شرح 

هاي اخير با توجه به اولويت كاهش آاليندگي و مرر  سوخت كمتر، خودروهاي ديزلي سهم در دهه -

 2999درصد در سا   19خود را در بازار رقابتي جهان افزايش داده به طوري كه در اروپا اين سهم از 

ديزلي در جهت  رسيده است. كمك به توسعه خودروهاي سبك 2939درصد در سا   59به بيش از 

كاهش مرر  سوخت و بازده بيشتر، آاليندگي و مرر  سوخت كمتر و همچنين كارآيي بهتر، از 

خودروهاي بر اين اسا  وزارت نفت با ارائه پيشنهاد توليد هاي اين خودروهاست. مهمترين ويژگي

پااليش و از م ل بودجه پژوهشي شركت ملي  3131و كمك مالي از سا   3135ديزلي سبك در سا  

سمند حمايت كرده است. خودروهاي  EFDپخش از توليد ملي آزمايشي ده دستگاه خودروي ديزلي 

كيلومتر در عمل از  399گاز در ليتر نفت 5/5توليد شده آزمايشي، كارايي بسيار خوبي را با مرر  

بوه اين نوع خودروها اند. بدين ترتيب قرار شد با توسعه خط توليد سمند ديزلي توليد انخود نشان داده

سازي مرر  سوخت كشور حمايت از توليد آغاز گردد. ضمناً شركت بهينه 3102سا  به تدريج از 

 هاي تشويقي وزارت نفت براي توسعه سوخت ديز  اع م كرده است.نيسان داخلي را از ديگر برنامه

ه با موتورسيكلت هاي فرسودهاي اخير ب ث نوسازي و بخروص جايگزيني موتورسيكلتدر سا  -

الكتريكي با انواع بنزيني آن در دستور كار قرار گرفته است. موضوع مذكور از طريق ستاد مديريت 

سازي مرر  سوخت در دست پيگيري ونقل سوخت، سازمان حفاظت م يط زيست،شركت بهينهحمل

. بنا بر 1د شدجويي مرر  سوخت باعث كاهش آلودگي هوا خواهباشد. اين اقدام ع وه بر صرفهمي

ليتر در مرر   119م اسبات انجام شده جايگزيني هر دستگاه موتورسيكلت برقي با بنزيني ساالنه 

جويي به همراه دارد، ضمن آنكه ميانگين پيمايش هر دستگاه موتورسيكلت الكتريكي با يك بنزين صرفه

 باشد. كيلومتر مي 329تا  39بار شارژ بين 

زيست دانشگاه تهران و گروه از سوي مركز ت قيقات خودرو، سوخت و م يطاتوبو  هيبريد الكتريكي  -

سازي شده است. اين پروژه از پژوهشي خودرو و وسايل ريلي دانشگاه صنعتي اصفهان طراحي و نمونه

هاي ايران خودرو ديز  و توسعه خودروكار، شركت سوي گروه صنعتي ايران خودرو به ويژه شركت

ت كشور، طرح خودرو وزارت صناي  و معادن، شركت صبا باتري، دفتر سازي مرر  سوخبهينه

هاي فناوري رياست جمهوري، شركت گيتا باتري و شركت سوپر پايپ حمايت شده است. همكاري

ساخت نمونه با همكاري شركت توسعه خودروكار و در كارگاه آن شركت انجام شده است. از جمله 

درصد در مرر  سوخت اتوبو  درون شهري، كاهش  19قل توان به كاهش حداهاي آن ميويژگي

                                                 

 سازي مرر  سوختبراسا  اظهارات مسئولين شركت بهينه 
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در كاهش آلودگي هوا اشاره كرد. )مجله خودروي  1درصدي آاليندها و دستيابي به استاندارد يورو  15

 (3103، ارديبهشت 29هيبريد شماره 

بندي انرژي خودروهاي گازسوز با تدوين و ترويب استاندارد ملي مرر  تعريف برچسب و گريد -

سوز انجام شد و بدين ترتيب در صورت اجرا نقص رشد مرر  انرژي و  خودروهاي دوگانه سوخت

افزايش آاليندگي اين نوع خودروها در ك ن شهرها برطر  خواهد شد. اجراي اين استاندارد قرار است 

سوز كشور مطابق با  از اواسط سا  آينده اجباري شود. براين اسا  براي تمام خودروهاي دوگانه

شود. بدين ن و هفت گريد انرژي براي خودروهاي گريد مرر  سوخت تعريف مي چسب انرژي،بر

دوگانه سوز تعريف و اجرايي خواهد شد. در اين مميزي انرژي خودروهاي گاز سوز كارگاهي در قالب 

 ژي قرار نخواهند گرفت.استاندارد مميزي انر

ا در مورد طراحي و ساخت خودروهاي سبك ههاي پژوهشي كه راساً توسط دانشگاهاز ديگر فعاليت

 انجام شده است به شرح زير بوده است. 3109هيبريدي در سا  

آيد كه داراي يك موتور بنزيني به شمار مي PHEV-Full Hybridخودرو هيبريدي بارثاوا از خودروهاي  -

يك ژنراتور با  ،اسب بخار 51اسب بخار، يك موتور الكتريكي با توان  52سي با توان حدود سي 399

 2پليمر مورد استفاده در اين خودرو مجموعاً داراي  –هاي ليتيوم اسب بخار است. باتري 29توان حدود 

 329تواند تا سرعت كيلوگرم دارد و مي 3299ند. اين خودرو وزني حدود راد كيلووات ساعت انرژي

 399ليتر در  0/5تركيبي حدد كيلومتر بر ساعت حركت كند. مرر  سوخت اين خودرو در سيكل 

 ،ها برحسب نوع سيكل حركتيدرو بدون بنزين و با يك بار شارژ باتريوكيلومتر است. همچنين اين خ

كيلومتر را بپيمايد. حاميان مالي و فني اين پروژه شركت سناباد خودرو  29تا  35تواند مسافتي بين مي

و مركز نوآوري دانشگاه فردوسي مشهد  هاي علميتو ، شركت خدمات مهندسي رادتو ، انجمن

هاي مهندسي مكانيك، برق و صناي  با همكاري استادان باشند. اين خودرو توسط دانشجويان رشته مي

)مجله خودروي هيبريد شماره . است دانشكده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد طراحي و ساخته شده

 (3103، ارديبهشت 29

ل از دانشجويان مكانيك و برق با همكاري استادان دانشگاه، با هد  تيم كوير دانشگاه بيرجند متشك -

شركت در سومين دوره مسابقات طراحي و ساخت خودروي هيبريدي، كار ت قيقاتي خود را از تابستان 

آغاز كرده و خودرو را با سيستم هيبريدي سري 3109و كار ساخت خودرو را از اوايل سا   3130

كه جزء HCUالكتريكي و همچنين با مدار كنتر  هوشمند سيستم هيبريدي ( Driver)موازي با گردانندة 

اند. )مجله خودروي هيبريد باشد براي اولين بار در ايران طراحي و ساختههاي اين طرح مينوآوري

 (3109، اسفند 30شماره 
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 هاي جايگزينسوخت

ونقل، گاز ماي  گاز در بخش حملنفتندين سا  است كه با توجه به مرر  قابل م حظه سوخت بنزين و چ

(LPG) ( به طور م دود و گازطبيعي فشردهCNGبه طور گسترده به )موتور و  جايگزين بنزين هايعنوان سوخت

 3152در كشور سابقه استفاده از گاز طبيعي فشرده در خودروها به سا   گاز مورد استفاده قرار گرفته است.نفت

اين  3111دستگاه تاكسي در شيراز آغاز شده و بعد از يك دهه توقف در سا   3299گردد كه با تبديل مي باز

سازي مرر  سوخت كيل شركت بهينهبا تش 3110طرح در مشهد پيگيري گرديد و به اجرا درآمد. در سا  

 در دستور CNGهاي عرضه گاز سوز و بنزيني به گازسوز و احدا  جايگاهموضوع تبديل خودروهاي نفتكشور 

هاي عرضه موضوع دومنظوره كردن جايگاه 3131كار وزارت نفت قرار گرفت و در اين زمينه از سا  

طور كه قب ً نيز اشاره شد در سبد هاي ماي  به شركت ملي پخش م و  شد. به اين ترتيب همان فرآورده

شد به طوري كه  انداز درصدي درنظر گرفتههاي جايگزين در چشمسوخت و سبد سوخت ناوگان براي سوخت

ش هاي جايگزين در سبد سوخت بخدر آينده با توجه به مطالعاتي كه انجام شده، سوخت شودبيني ميپيش

 . نمايندحمل و نقل، نقش بيشتري را ايفا 

انجام شده تدوين و ترويب معيار  3109هاي جايگزين در سا  از جمله اقداماتي كه در مورد سوخت

سوز در كارگروه معيار مرر  سوخت خودروها است كه پس از طي مراحل نهمرر  سوخت خودروهاي دوگا

هاي مربوطه اب غ شد و قرار است از ها و شركتقانوني اين استاندارد از سوي سازمان ملي استاندارد به دستگاه

ها خصنيمه دوم سا  آينده اجرايي شود. با ترويب اين معيار خودروهاي توليدي از اين پس براسا  اين شا

باشد. خودروهايي كه گريد انرژي بندي خواهند شد. معيار مرر  سوخت گازسوز داراي هفت شاخص ميرده

A ،B  وC كنند كم مرر  خواهد بود. خودروهاي داراي گريددريافت ميD  نيز در سطح متوسط و خودروهايي

گيرند و خودروهاي خارج از هستند از نظر مرر  سوخت در سطح متوسط قرار مي Gو  E ،Fهم كه در گريد

شوند و توليد آنها متوقف خواهد شد. اعما  نظارت و اجراي ص يح استاندارد بر پر مرر  م سوب مي Gگريد

باشد. ضمناً نمايندگان وزارت نفت، وزارت نيرو، وزارت صنعت، معدن و عهده سازمان ملي استاندارد ايران مي

زيست اعضاي كارگروه تدوين معيار مرر  ازمان حفاظت م يطتجارت، سازمان ملي استاندارد ايران و س

 دهند.سوخت خودروها را تشكيل مي

 به شرح زير بوده است. 3109ماي  و گازطبيعي فشرده در سا  هاي جايگزين، گاز وضعيت استفاده از سوخت

 (LPGگازمايع )-الف

برخ   سهمي كه براي آن در هاي گذشته نشان از آن دارد كه آمار مرر  گازماي  در بخش حمل ونقل طي سا 

هاي ماي  با جايگزيني سوختاعما  سياست به علت  همه سالهسبد سوخت بخش حمل و نقل درنظر گرفته شده 
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% مرر  كل گازماي  در 31تن در روز ) 303با  3132كه مقدار آن از سا  طوريگازطبيعي كاهش يافته است، به

طوركلي بهرسيده است.  3109 درصد از مرر  كل گازماي  در كشور( در سا 1/3تن در روز ) 391كشور( به 

سوز و يا به علت از رده خارج شدن تعدادي از خودروهاي گازماي بخش حمل ونقل هر ساله  در LPGآمار سوخت 

آمار آن از دقت كافي برخوردار  رسد كهبه نظر ميبا نوسانات شديد رو به رو بوده و سوز تبديل آنها به گاز طبيعي

 نيست.

ترتيب تعداد و مرر  خودروهاي گازماي  سوز در اين بخش و همچنين تعداد به 0-19و  0-50جداو  

 دهد.نشان مي 3131-09هاي هاي فعا  عرضه گازماي  به خودروها را در شهرهاي مختلف طي سا جايگاه

 1831-99. تعداد و مصرف خودروهاي گازمايع سوز كشور در سال 9-59جدول 

 سال                              
 

6431 6433 6431 6411 

 تعداد خودروها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 جمع كل )تعداد(

11913 23153 
 

21321 33112 

 0/11 5/112 3/139 30/202 مصرف گازمايع )هزار متر مكعب(

 

 1831-99هاي سالكشور در  LPGهاي فعال عرضه جايگاه . آمار9-19جدول 

 6431 6433 6431 شهر
6411 

 غير فعال فعال

 3 1 5 5 5 تهران

 1  1 1 1 اصفهان

  2 2 2 1 تبريز

  3 3 3 2 شيراز

  3 3 3 3 مشهد

  3 3 3 3 اروميه

 3  3 3 3 يزد

  3 3 3 3 شاهرود

  3 3 3 3 قم

 3  3 3 3 اهواز

 3  3 3 3 آبادان

 3 66 61 61 11 جمع

 

 هايسوز در سا دهد مرر  سوخت خودروهاي گازماي نشان مي 0-50كه ارقام در جدو  چنان

علت خروج تدريجي برخي از خودروهاي گازماي  سوز بهرغم بندي بنزين موتور، عليبه علت سهميه30-3131

ن با اجراي ليك فرسودگي و يا تبديل سوخت آنها به سوخت گازطبيعي روند نسبتاً افزايشي را طي كرده است،
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  افزايش قيمت اين فرآورده و همچنين كنتر  شديد عرضه اين سوخت در سا و هاقانون هدفمندي يارانه

در  3109جايگاه در سا   3 اين امر موجب شده كه مرر  به شدت كاهش يافته است. ضمن آنكه 3109

را در بخش حمل و نقل  LPGنقاطي كه در جدو  فوق نشان داده شده غيرفعا  شدند كه خود كاهش مرر  

كشور رغم ترميماتي كه در مورد افزايش آن در سبد سوخت بخش حمل و نقل سبك توسط ستاد سوخت علي

 نمايد.توجيه ميگرفته شده 

 (CNG) گاز طبيعي فشرده-ب

سوز كردن خودروهاي عمومي با افزايش چشمگيري گازموتور تسري  در بندي در عرضه بنزينبا اعما  سهميه

در نتيجه توليد خودروهاي دوگانه سوز به تدريج افزايش يافت  ريزان انرژي كشور قرار گرفتتوجه برنامه ردمو

و گرايش متقاضيان به اين نوع  CNGهاي گذشته به دليل فاصله قيمتي بين بنزين آزاد و و به خروص در سا 

سبب افزايش  CNGسوز به عمل آمد به اين ترتيب توسعه صنعت  CNGخودروها، استقبا  خوبي از خودروهاي 

سهم گاز طبيعي در سبد سوخت كشور شد، هرچه توليد اين خودروها افزايش يافت تقاضا براي آنها بيشتر شد 

درصد از كل توليد خودروسازان افزايش يافت و استقبا  خوبي از خودروهاي  19به طوري كه توليد تا حد 

ها خود را نشان داد. اين كمبودها عبارت بودند از تعداد تدريج كمبود زيرساختعمل آمد ولي به سوز بهدوگانه

شدن در بين و از طرفي مشك ت فني مانند افت توان و گاهي خاموش  CNGناكافي و پراكندگي جايگاه سوخت 

نتيجه توليد اين نوع خودرو بگيرند و در  سوز فاصلهراه كه سبب شد مشتريان به تدريج از خودروهاي دوگانه

 كاهش يابد.

نشان  0-13به طور كلي در جدو   3109سوز از آغاز تا پايان سا  عملكرد خودروهاي توليد شده گاز

 داده شده است.

 1899. وضعيت خودروهاي تبديل شده گاز سوز تا پايان سال 9-11جدول 

 موضوع
عملكرد تا پايان 

 6431سال 

عملكرد سال 

6431 

سال عملكرد 

6433 

عملكرد سال 

6431 

 عملكرد سال
6411 

 جمع كل

 311303 321110 31130 301333 312909 111012 سوزتبديل كارگاهي خودروهاي بنزيني به دوگانه

 3012131 211551 109021 195111 112213 530532 سوزاي خودروهاي بنزيني  دوگانهتبديل كارخانه

 2311331 411111 515161 511416 313456 111313 مجموع

 هاي نفتي ايرانماخذ: شركت ملي پخش فرآورده

 

طوركلي توليد خودروهاي ، به3109دهد، بر اسا  آمار اع م شده در سا  نشان مي 0-13چنانكه جدو  

توان در كنار برخي مشك ت خارجي كه موجب روبرو بوده كه داليل آن را ميدرصدي  0/15گازسوز با كاهش 
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به مواردي روند تامين و ت ويل قطعات داخلي و خارجي مورد نياز صنعت خودرو با مشك تي مواجه شودشده 

اجراي قانون سبب افزايش قابل توجه قيمت گاز در مقابل بنزين به دليل كاهش استقبا  مردم به  نظير

اكندگي امناسب بودن پرو از همه مهمتر نكم نموده را ها كه جذابيت گاز در مقابل بنزين هدفمندي يارانه

اي كه بعضاً مردم بايد گونهبه ،هاي عرضه بنزينهاي گازرساني و تعداد كم آنها در مقايسه با جايگاه جايگاه

هاي تزريق گاز مسافت زيادي را براي رسيدن به جايگاه گاز طي كنند. از طر  ديگر نيز صف انتظار جايگاه

قت زياد صاحبان خودرو و ع وه بر آن نرب كپسو  گاز در طوالني بوده كه اين موضوع موجب ات   و

 سوز و ايجاد م دوديت در استفاده از فضاي صندوق خودرو نسبت داد. خودرهاي دوگانه

 ارايه شده است. 3109فشرده تا پايان سا   هاي گازطبيعيوضعيت احدا  جايگاه 0-12در جدو  

 1899تا پايان سال  CNGهاي . وضعيت احداث جايگاه9-12جدول 

 برداري شدهبهره نوع جايگاه رديف

 6682 تك منظوره 3

 982 بنزين(-دو منظوره )گاز 2

 6311 مجموع

 هاي نفتي ايرانماخذ: شركت ملي پخش فرآورده

 

جايگاه بوده 3311برداري شده در كشور بهره CNGهاي ، تعداد جايگاه3109در اين راستا تا پايان سا  

 3530ميليون دستگاه خودروي گازسوزدر كشور، نسبت خودرو به جايگاه به رقم  3/2 توجه به تعدادكه با 

دهد كه نشان مي باشد،مي 3999رسيده است كه با استانداردهاي موجود در كشورهاي مختلف كه حدود 

 روبرو بوده است.CNG براي عرضه سوخت CNGهمچنان كشور با كمبود جايگاه 

و 3109در ادامه توسعه مراكز عرضه گازطبيعي فشرده در سا  جدو  فوق آمده است  طور كه درهمان

طبيعي در شبانه روز براي خودروهاي سواري از طريق ظرفيت عرضه گاز ،ها در كشورتعداد جايگاهافزايش 

روزانه به طور  3109نرما  مترمكعب در ساعت رسيده است. در سا   3013999ناز  به بيش از  39151

طبق  ت ويل داده شد كه ي سبك و سنگينميليون مترمكعب گاز طبيعي فشرده به خودروها 33/31وسط مت

 روز قابل افزايش است.ميليون مترمكعب در شبانه 5/11اين مقدار تا سقف  0-11جدو  

ارايه  3109سا  پايان تا اتوبو  و سواري خودروهاي CNGرساني سوخت ظرفيت 0-11در جدو  

 شده است.
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 1899تا پايان سال  اتوبوس و سواري خودروهاي  CNGرساني سوخت ظرفيت. 9-18جدول 

 استان
 و اتوبوس  سواري سوختگيري اسمي ظرفيت مجموع

 روز()مترمكعب در شبانه

 شرقي آذربايجان

 آذربايجانغربي

1،111،193 

 2،211،052 غربي آذربايجان

 3،319،129 اردبيل

 1،121،301 اصفهان
 3،191،532 البرز
 302،999 اي م
 511،999 بوشهر
 1،212،121 تهران

 151،052 چهارم ا  بختياري
 1،111،119 خراسان رضوي
 193،029 خراسان شمالي
 512،399 خراسان جنوبي

 2،930،119 خوزستان
 325،912 زنجان
 319،191 سمنان
 2،119،319 فار 
 3،112،213 قزوين
 311،999 قم

 3،151،231 كردستان
 3،510،519 كرمان

 3،211،319 كرمانشاه
 521،029 كهكيلويه و بوير احمد

 3،129،129 گلستان
 3،501،312 گي ن
 121،399 لرستان
 2،951،193 مازندران
 3،130،529 مركزي
 131،199 هرمزگان
 3،313،129 همدان
 3،311،111 يزد
 - ساير

 11102113 جم  كل

 

، تعداد 3109تا پايان سا   ،راني تهراناز شركت واحد اتوبو  دريافت شده بر اسا  اط عات

دستگاه گزارش گرديده  1535 در تهران كه بيشترين ناوگان را در كشور در اختيار دارد گاز سوز هاي اتوبو 

ميليون مترمكعب در  5/9حدود )معاد در روز مترمكعب  319طور متوسط كه مرر  هريك از آنها به
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توسط معاونت  3109كشور تا پايان  هاي گازسوز شهريبوده است. تعداد كل اتوبو  (هاروزبراي كل اتوبو 

دستگاه گزارش شده است، در اين  1199دستگاه تقريباً همانند سا  گذشته   1125ريزي وزارت نفت برنامه

ميليون مترمكعب در روز در  2 مشابه سا  قبل حدود گازطبيعي فشرده در ناوگان سنگين تقريباً صورت مرر 

ميليون  33/35در كشور   CNGكل مرر  ميليون مترمكعب در روز 33/31 از نظر گرفته شده كه در نتيجه

توجه به مرر  كل گاز ناوگان  بنابراين باسبك عرضه شده است.  متر مكعب در روز به ناوگان خودروهاي

گازي كه هاي بنزين و نفتمقدار سوخت3109مترمكعب در سا   اردميلي 11/12به ميزان خودروهاي گاز سوز

 شرح زير برآورد شده است:اند بهين سا  جايگزين شدهبا گاز در ا
 ميليون ليتر در روز 5/31ميزان بنزين از طريق جايگزيني با سوخت گازطبيعي فشرده: 

 ليتر در روزميليون  2گاز از طريق جايگزيني با سوخت گازطبيعي فشرده:ميزان نفت

 در بخش حمل ونقل( CNG) ( و گازطبيعي فشردهLPGهاي مايع جايگزين شده با گازمايع)وضعيت سوخت

گاز را موتور و نفتهاي نفتي بنزينطور خ صه، ميزان گازماي  و گازطبيعي فشرده راكه فرآوردهبه 0-11جدو  

 دهد.نشان مي 3135-09ي هااند طي سا جايگزين كرده

 گاز در بخش حمل نقل طيبا بنزين موتور و نفت هاي گازطبيعي و گازمايعسوخت . ميزان جايگزيني9-14جدول 

  1835-99ي هاسال
 )ارقام بر حسب متر مكعب در سا ( 

 سال فرآورده

مصرف گاز 

خودرو 

(611)* 

معادل سوخت بنزين 

 مصرف گاز خودروها

مصرف گازمايع 

 *(611خودرو )

معادل سوخت بنزين 

گازمايع  مصرف

 خودروها

 مصرف

 سوخت

جمع كل 

 مصرف 

درصد 

جايگزيني 

)%( 

ور
موت
ن 
زي
 بن

35 115 5/125112 13/9 211301 21311013 21111113 2/2 

31 1/323 3/110100 19/ 209111 21521512 21551191 2/1 

31 1/3105 0/3111551 20/9 233112 21101112 21912130 0/5 

33 
 

1/1215 
 

2331313 13/9 225291 21130152 21112119 1/33 

30 1/1331 1/1205311 11/9 213231 22115201 21090115 0/31 

09 1/5531 3/1021111 91/9 10331 23351115 21320125 5/33 

گاز
ت 
 نف

35 351 351999 - - 31332133 31910133 0/9 

31 5/233 233599 - - 31532113 31101013 2/3 

31 3/111 1/111399 - - 30919312 1/30131012 3/3 

33 3/293 293959 - - 33511290 33111250 3/3 

30 119 119999 - - 1/30513933 1/29203933 1/1 

09 119 119999   29951513 29131513 5/1 
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)بنزين موتور و  هاي ماي گاز و گاز ماي  جايگزين سوخت هايدهد سوختچنانچه ارقام جدو  نشان مي

در مورد بنزين موتور جهش زيادي داشته كه بيشتر مربوط به سوخت  3135-09ي گاز( در دوره زماننفت

تعداد مشابه ناوگان اتوبو  به علت  3109در سا  باشد ولي در مورد نفت گاز اين رقم جايگزين گاز طبيعي مي

 .چندان تغييري حاصل نشده استنقل شهري  و گازي با سا  قبل، در حمل

 نعتبخش ص

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

ميليون بشكه معاد   353از حدود  3139-09دوره زماني مرار  انرژي هيدروكربوري بخش صنعت در 

در سا  خام ميليون بشكه معاد  نفت 211درصد به حدود  22/1خام در سا  با رشد متوسط ساليانه  نفت

 رسيده است.

 .دهدوضعيت مرر  انرژي هيدروكربوري را در بخش صنعت نشان مي0-15جدو  

 بيشترين سهم را مرر  گازطبيعيدر بخش صنعت كه  گردد م حظه مي 0-15در جدو  

اين  داشته است.3109در سا   درصد( 2/5گاز )درصد( و نفت 1/3كوره )درصد( و پس از آن نفت 31)

نمايانگر توسعه گازرساني و افزايش مرر  آن در دوره مذكور در بخش هاي گذشته همانند سا موضوع 

ها كه با رشد كوره و ساير فرآوردهسفيد و نفتها نظير گاز ماي ، نفتصنعت بوده در حالي كه ساير فرآورده

 سازند. خش صنعت نمايان مياند نيز به خوبي موضوع گازرساني مطلوب را به بكاهشي در اين دوره مواجه بوده
 

 . مصرف انرژي هيدروكربوري در بخش صنعت9-15جدول 

 خام واحد: ميليون بشكه معاد  نفت 

 جمع موتوربنزين سفيدنفت گازمايع كوره نفت گازنفت گازطبيعي * سال

3139 92/03 31/31 59/11 15/3 31/9 23/9 13/359 

3133 13/391 01/31 91/11 12/3 29/9 22/9 52/313 

3132 32/331 25/31 90/11 31/3 31/9 21/9 11/339 

3131 05/329 11/31 59/12 39/3 31/9 21/9 12/332 

3131 13/323 30/31 13/12 11/3 20/9 19/9 32/309 

3135 51/312 13/33 11/13 10/3 11/9 23/9 33/301 

3131 315 11/30 22/11 13/3 51/9 20/9 10/231 

3131 30/311 12/29 25/53 30/3 11/9 11/9 13/212 

3133 11/331 91/30 91/11 93/2 11/9 11/9 10/252 

3130 01/291 02/31 1/13 13/3 32/9 11/9 91/215 

3109 11/211 22/31 31/22 12/9 35/9 1/9 1/215 

 11/1 14/1 -15/1 -11/1 -13/1 13/1 51/3 6431-31رشد متوسط 

 صنعت درنظر گرفته نشده است.* خوراپ پتروشيمي در مرار  
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گاز در اين بخش و قديمي بودن فرآيندها و تجهيزات در با توجه به مرار  قابل م حظه گاز و نفت

مميزي مانند اي را هاي گستردههاي گذشته فعاليتسازي مرر  سوخت طي سا شركت بهينه اين بخش،

هاي مرر  انرژي با مرر  انرژي، حمايت از طرحهاي مرر  انرژي، تدوين معيار انرژي، تدوين دستورالعمل

هاي همزمان سرما و گرما انجام هاي پايلوت و طرحاعطاي كمك ب عوض و يارانه سود تسهي ت، اجراي طرح

اي از اهم تفريل آمده است. خ صهبه 3131-30هاي هيدروكربوري سا  داده كه مشروح آن در ترازنامه

 به شرح زير ارايه شده است: 3109 هاي اين شركت طي سا طرح

جاويي از  را همراه با پتانسيل صارفه 3109در سا  بخش صنعت سازي در هاي بهينهپروژه 0-11جدو  

 دهد.سازي مرر  سوخت ارائه شده نشان ميكه توسط شركت بهينهآنها  

 1899بخش صنعت در سال سازي انرژي در هاي بهينهپروژه. 9-11جدول 

 عنوان  رديف
جويي ساالنه پتانسيل صرفه

 خام()ميليون بشكه معادل نفت

 20/9 هاي نفتي خارپاقترادي توليد همزمان سرما، گرما و توان در پايانه -سنجي فنيامكان 3

 90/9 اقترادي توليد همزمان سرما، گرما و توان در سيمان اروميه -سنجي فنيامكان 2

 992/9 همزمان سرما، گرما و توان در پژوهشكده انرژي شريفاقترادي توليد  -سنجي فنيامكان 1

 جايگزيني سوخت سوزطراحي و ساخت موتور ديز  سنگين دوگانه 1

5 
هاي مميزي انرژي الكتريكي و گرمايي و ارائه راهكارهاي ارتقاي كارآيي مرر  انرژي بخش

 عرضه تقاضا در منطقه ويژه اقترادي انرژي پار 
 در حا  بررسي

 )ميليون مترمكعب گازطبيعي( 15 مميزي انرژي در صناي  مس )در سه مجتم : مس سرچشمه، مس شهربابك، مس سنگون( 1

 

كاه توساط شاركت     3109در ساا    ليست استانداردهاي مروب را در بخش صانعت  0-11در جدو 

 دهد.سازي مرر  سوخت ارائه شده نشان ميبهينه

 1899بخش صنعت نفت در سال . ليست استانداردهاي مصوب 9-11جدول 
 كد  استاندارد واحد صنعتي  كد  استاندارد واحد صنعتي 

  هاي بخار صنعتي ديگ 31351 هاي گاز پااليشگاه

  قند و شكر )بازنگري شده( 31199 هاي تجاريگلخانه

  تاير و تيوب )بازنگري شده( 0152 نباتي )بازنگري شده(روغن

  شيشه )بازنگري شده( 1311 )بازنگري شده(سيمان 

 3115 )در حا  بازنگري(آهك  3111 گچ )در حا  بازنگري(

 وزارت نيرو )در حا  بازنگري(لبني  0151 آهن و فوالد )در حا  بازنگري(
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  341  سازي انرژي تلفات و بهينه 

سازي مرر  سوخت در سا  ارتباط با بخش صنعت كه توسط شركت بهينههاي پژوهشي در هپروژ

جويي و كاهش مرر  سوخت خواهد داشت به شرح در دست انجام قرار گرفته و نقش مهمي در صرفه 3109

 باشد. زير مي

اكنون مشاور آن انتخاب شده و با اجراي آن راندمان پروژه بزرگ مميزي انرژي در عسلويه كه هم -

توان از گيرد كه ميهاي گاز و پتروشيمي را در بر ميتمام صناي  منطقه عسلويه در بخشانرژي 

 است را  انرژي برق و حرارت براي ساير واحدها استفاده كرد. 

 سامانه تركيبي برق و حرارت خورشيدي -

 استفاده از مناب  م يطي نظير ضايعات كشاورزي  -

 ردهاي سفناوري احتراق در دماي باال بر كوره -

هاي پاپ در جهت تامين بخشي از نيازهاي انرژي كشور و در سنگ با استفاده از فناوريكاربرد زغا  -

 راستاي باالبردن ضريب امنيت انرژي

 

 كشور صنايع در سوخت مصرف سازيبهينه زمينه در گرفته صورت اقدامات رغمعلي كلي طوربه

 متوسط ميزان با مقايسه در انرژي مصرف در فاحش اختالف نمايانگر بخش اين در انرژي مصرف وضعيت

 به ارتباط اين در) ندارد قرار مطلوبي وضعيت در نظر اين از كشور موقعيت كهطوريبه باشدمي جهاني مصرف

 امر اين كه است بديهي(. گردد مراجعه 6431 سال هيدروكربوري ترازنامه در انرژي مصارف معيارهاي جداول

 انرژي مصرف در مديريت اعمال عدم خصوصبه ديگر سوي از و قديمي هايتكنولوژي از استفاده به توانمي را

 .داد نسبت بخش اين در

 بخش كشاورزي  -

كشاورزي است.  افزوده نيز دارد، بخش كننده انرژي كه تاثير بسياري در ايجاد ارزشهاي مرر يكي از بخش

ميليون بشكه معاد   20از حدود  3139-09دوره زماني هاي هيدروكربوري دربخش كشاورزي طي مرر  سوخت

 خام رسيده است.ميليون بشكه معاد  نفت 23به  1/3خام با رشد متوسط كاهشي ساليانه نفت

 دهد.نشان مي 3139-09هاي هاي هيدروكربوري را طي سا وضعيت مرر  سوخت0-13جدو  

هاي هيدروكربوري در اين بخش گردد مرر  عمده سوختم حظه مي 0-13و  طور كه در جدهمان

باشد كه در چهار زير بخش مرغداري، كارخانجات بزرگ كشت و صنعت،   گاز و پس از آن گاز طبيعي مينفت

اي و دامداري و پرورش آبزيان مرر  هاي گلخانهزراعت )غ ت، سيفي، حبوبات و سبزيجات( و كشت

گاز بيشترين سهم را مرر  گاز طبيعي و پس از آن نفت 3131-09اين بخش در دورة زماني  درگردد.  مي



 331  0931رازنامه هيدروكربوري كشور سال ت 

نسبت به سا  قبل نمايانگر توسعه  3109گاز در سا  به كاهش مرر  نفت داشته است. اين موضوع با توجه

 گازرساني و عرضه مطلوب گاز به اين بخش بوده است.

 بخش كشاورزيهاي فسيلي در . مصرف سوخت9-13جدول 
 خامواحد: ميليون بشكه معاد  نفت

 جمع كوره نفت نفت گاز نفت سفيد بنزين موتور گاز سبك سال

3139 _ 90/9 95/3 53/22 33/9 31/21 

3133 _ 90/9 55/9 31/23 33/9 02/23 

3132 _ 93/9 11/9 13/22 99/9 21/21 

3131 _ 93/9 11/9 11/22 91/9 02/22 

3131 _ 91/9 11/9 91/21 91/9 55/21 

3135 _ 91/9 21/9 11/25 99/9 01/25 

3131 _ 32/9 21/9 53/25 99/9 01/25 

3131 11/3 30/9 33/9 25/21 35/9 22/20 

3133 13/2 29/9 33/9 11/21 99/9 51/19 

3130 03/2 92/9 11/9 33/21 9 13/19 

3109 3/1 93/9 11/9 51/21 93/9 91/23 

 *-13/3 -51/33 13/9 -10/1 -11/33 *35/13 3139-09رشد متوسط 

 گاز سبك مرر  كشاورزي از بخش صنعت تفكيك گرديده است. 3131-09هاي سا در 

 م اسبه شده است. 3131-09گاز طبيعي براي دوره *رشد متوسط بخش كشاورزي با در نظر گرفتن مرر  

 

دوره زماني مذكور با رشد كاهشي )به كوره كه سفيد و نفتها به خروص نفتدر مورد ساير فرآورده

ها و اي، دامداري، برخي از مرغداريهاي گلخانهاند و در كشتدرصد( مواجه بوده 51/33و  10/1ترتيب 

 به خوبي نمايان است.نيز ها با گاز شوند، جايگزيني مطلوب اين فرآوردهمرر  مي ات كشت و صنعتكارخانج

سازي و ساختار و پژوهشي انجام گرفته در ارتباط با راهكارهاي بهينه -هاي مطالعاتيطوركلي عمده طرح به

كه  سوخت انجام شده سازي مرر در شركت بهينهكه ت ليل مرار  انرژي در بخش كشاورزي ايران  و تجزيه

 در 3109آمده است، ليكن در سا   3131-30هاي هاي هيدروكربوري سا همراه با نتايج بررسي آنها در ترازنامه

 مورد بخش كشاورزي تا انتشار اين ترازنامه گزارشي ارائه نشده است.


