
 

 

 
 

 

 بخش هفتم

سازيهذخير
 

هاي مهم سيستم انرژي جهت  فظتي يكرتار وی ل جلتو يري از     فرآيندسازي يكی از عمليات ذخيره یطورکل به

، ختا   نظت   ردد. در اين بخش مختاز  ذخيتره   در زنجيره عرضه انرژي محسوب می ريتأخايجاد نوسانات ل يا 

 اس . شده ارائهها ها ل انبارهاي تدارکاتی سيستم توزيع ل نيرل اههاي نظتی در پااليشواهمخاز  ذخيره فرآلرده

عملياتي/صادراتيخامنفتمخازنذخيره7-1

براي تثبي  شرايط عملياتی توليد ل جلو يري از نوسانات رسيد ل ، خيز جنوبشركت ملي مناطق نفتدر 

به  خا  نظ هاي انتقال  خانه برداري ل همچنين در محل تلمبه سازي در لافدهاي بهره مخاز  ذخيره ارسال، 

 باشند. ل يا در دس  افداث می شده نصبميادين بزرگ نظتی  ساتيتأسهاي صادراتی بخصوص در  پايانه

، ، سيريکسكوهاي دريايی مناطق مختلف خارتوليدي از  خا  نظ  فالت قاره ايران، شركت نفتدر

ل در بهر ا  نيز به پايانه اللا ، کيش، قشم ل بهر ا  با خطوط زيردريايی به مخاز  ذخيره در جزاير مذکور 

.شود میهداي  فارس  شنالر خليج

که ميادين نظتی ل  ازي آ  در  ستره جغرافيايی سرزمين ايرا  شركت نفت مناطق مركزي ايراندر

اند، لجود مخاز  ذخيره براي پوشش زما  تعميرات ل تدال  عمليات رسيد ل ارسال در هر منطقه از  پراکنده

 هر منطقه به مخاز  ذخيره کافی مجهز شده اس . بيترت نيا بهاهمي  بسزايی برخوردار اس  

در جنوب ل پايانه لارداتی نكا در شمال کشور، مجهز به  ماهشهر-عسلويه-رکخاهاي صادراتي پايانه

 يظايا ليبه دل خا  نظ )سوآپ  خا  نظ کش جه  صادرات ل لاردات هاي نظ  ها براي پهلو يري کشتیاسكله

در نكا( ل يا  جها  يکشورها ريبه سا انهيم يايآس يکشورها خا  نظ   يدر انتقال ل ترانز ينقش محور

 ل صادرات مايعات ل ميعانات  ازي هاي نكا ل ماهشهر( هاي نظتی از پايانه هاي نظتی )صادرات فرآلردهفرآلرده
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 ساتيتأس، مخاز  ذخيره ل ها کشتی)از عسلويه ل ماهشهر( ل ساير تسهيالت متدالل مربوط به عمليات پذيرش 

پذير هاي موجود امكا ی که ساخ  اسكله ل يا استظاده از اسكلهباشند. عالله بر آ  در نقاط بار يري ل تخليه می

برداري شده اس . در منطقه عملياتی هاي شنالر جه  پهلو يري، بار يري ل تخليه مواد نظتی بهرهنبوده از  وي

ل هاي نظتی پااليشواه آبادا  ل نيز لاردات سازي فرآلردههاي نظتی ايرا ، ذخيرهماهشهر از شرک  پايانه

  يرد.هاي مختلف صورت میصادرات فرآلرده

سازي،  با انجا  عمليات درياف ، ذخيرههمچنا   کدر خارايرا  نظتی هاي  شرک  پايانه 1394در سال  

کوره ل  نظ  ازجملههاي نظتی  ل تخليه فرآلرده خا  نظ  يري ل سنجش کيظی ل کمی، بار يري  امتزاج، اندازه

پايانه نكا  خا  نظ نيز عمليات سوآپ  1394در سال  1393همچنين مشابه با سال  اس .داده   از را انجا   نظ 

عمليات ايرا  هاي نظتی  از کشورهاي همسايه شمالی متوقف بوده اس  الز  به ذکر اس  که شرک  پايانه

 90ق بيش از ل نكا بر عهده دارد ل از اين طري خارکهاي  در پايانهرا  کش نظ هاي  پهلودهی ل جداسازي کشتی

اس  که از طريق پايانه  ذکر قابلالبته . دهد انجا  می خارکهاي نظتی  از پايانهرا ايرا   خا  نظ درصد صادرات 

 شده اس .انجا   1394اي نظتی در سال ه هنكا عمليات سوآپ فرآلرد

 يها ي و لسيله به ها کشتیهاي نظتی ايرا ، انتقال ميعانات  ازي به در منطقه عسلويه از شرک  پايانه

SPM) شنالر
1/2

SBM) هاي نظتی ايرا  مطالعات مظهومی ل مقدماتی طرح پذيرد. شرک  پايانهصورت می

هاي ملی پرلژه ترين مهميكی از  عنوا  بههاي نظ  ل  از در غرب شهرستا  جاسك را استراتژيك افداث پايانه

سازي را در لضعي  مخاز  ذخيره 1-7جدلل اس .  قرار دادهدر دس  بررسی ل اقدا   1394در سال 

 دهد.هاي صادراتی کشور نشا  میدر پايانه 1394تا  1386 هاي سال

 1386-94هاي  سازي آن در سالو مقدار ذخيره خام نفت. ذخاير 1-7جدول 

 لافد ميعانات  ازي: هزار متريك تن -: ميليو  بشكهخا  نظ لافد 

حامل نوع 

 انرژي
 نوع مخزن

 سازي/موجودي در پايان سال مقدار ذخيره

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

66/26 82/31 186/29 39/47 23/61 46/50 81/28 21/29 لشنالر مخاز  سافلی (1)خام نفت  393/27  

ميعانات 

 (2)گازي

 92/1133 88/871 1131 - - مخاز  شنالر
78/3227 

99/338  19/4081  95/7020  

08/36 29/369 18/467 311 - - مخاز  سافلی  16/934  52/2142  

07/375 78/3227 21/1503 06/1339 1442 - - جمع ذخاير ميعانات  35/5015  47/9163  

 اس .شده محاسبهها در سال  ذشته در مخاز  ذخيره پااليشواه سازي ذخيرهبرداش  از ذخاير با لحاظ اختالف سطح مخاز   بر اساس خا  نظ موجودي  1393( در سال 1)

 والی با فرض ميليو  بشكه ميعانات بوده اس   089/18ل  277/59ترتيب برابر با براي مخاز  شنالر ل سافلی به 1394در سال ميعانات  ازي  سازي ذخيره( ارقا  2)

به لافد جرمی تبديل شده اس . هر بشكهليتر براي  9/158ل فجم  ρ≈745.4Kg/m3تقريبی 

                                                      
1. Single Point Mooring Buoy 

2. Single Bouy Mooring 
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هاخوراكپااليشگاهخامنفتهذخير7-1-1

در  ها آ سازي ها ل مقدار ذخيره ل ميعانات  ازي خوراک پااليشواه خا  نظ ظرفي  کل ذخاير  2-7جدلل در 

 اس . شده ارائه 1386-94هاي  پايا  سال

 در پايان ها آنسازي ها و مقدار ذخيره و ميعانات گازي خوراك پااليشگاه خام نفتظرفيت كل ذخاير . 2-7جدول 

 1386-94هاي  سال

 لافد: هزار بشكه 

 
ظرفيت كل 

 ذخاير

 سازي در پايان سال ذخيره

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 خا  نظ 

 ميعانات  ازي 

3/18570* 

3186* 

5383 

66 

1/6487 

5/307 

6/8940 

2/524 

6366 

411 

8325 

741 

8615 

538 

9463 

1471 

4/9022 81/9789 

7/737 26/1255 

 1394*ظرفي  کل ذخاير در سال 

 50ل  49صظحات  -هاي نظتی شرک  ملی پااليش ل پخش فرآلرده 1394:  زارش عملكرد سال 1394مرجع سال 

هاي کشور نسب  بته ستال قبتل    در پااليشواه 1394سال   ردد ميزا  ذخاير در پايا که مالفظه می طور هما 

 افزايش داشته اس .

هاينفتيذخيرهفرآورده7-1-2

هايكشورهادرپااليشگاهذخيرهفرآورده7-1-2-1

در انبارهتاي   هتا  آ ستازي  هتاي اصتلی ل ستوخ  جت  ل مقتدار ذخيتره      . ظرفي  ذخاير فترآلرده 3-7جدلل 

 دهد. را نشا  می 1386-94هاي  سالهاي کشور در پايا   پااليشواه

در انبارهاي  ها آنسازي  هاي اصلي و سوخت جت و مقدار ذخيره وردهآظرفيت ذخاير فر. 3-7جدول 

 1386-94هاي  هاي كشور در پايان سال پااليشگاه
 لافد: مترمكعب 

كل  تيظرف فرآورده
 1مخازن

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

 30893 52085 37304 42955 27153 20845 26836 4/17888 12564 105997 گازمايع

 375249 387886 345653 425128 454031 405082 483818 5/517800 489186 791343 2موتوربنزين

 146451 159931 189348 205636 220718 207901 269630 5/159416 149258 254141 سفيدنفت

 616283 505806 380692 446733 373161 405059 331249 8/375482 343310 1080446 گازنفت

 913200 615601 566370 730755 483084 692192 643594 9/564488 494720 156585 كورهنفت

 66450 50235 72628 98280 78515 79164 75680 - - 123978 جت سنگين سوخت

 11687 7465 4451 - - - - - - 28300 سوخت سبك جت

 1394ظرفي  در سال  -1

 .شود میبنزين موتور شامل بنزين معمولی، بنزين سوپر ل بنزين يورل  -2



292   1394ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

ل کاهش  یعي ازطبهاي کشور از طريق سوخ  نيرل اه تأمين ردد، با عناي  به که مالفظه می طور هما 

ل بته   رلبترل بتوده  کوره  از ل نظ ها با مازاد نظ  پااليشواه 94 در سال، ها رل اهيدر نهاي مايع مصرف فرآلرده

 ها اضافه شده اس .مترمكعب بر ذخيره اين فرآلرده 297599مترمكعب ل  110477ترتيب معادل 


هاينفتيدرسراسركشورانبارهايتداركاتيفرآورده7-1-2-2

هاي نظتی نهايی آ  پااليشواه لجود دارد.  آلردهدر کنار هر پااليشواه انبار تدارکاتی الز  جه  درياف  فر

ها با لسايل مختلف  بار يري، تخليه ل ارسال فرآلردهها،  درياف  فرآلرده ساتيتأسانبارهاي نظ  تدارکاتی به 

جاده پيما ل در برخی موارد، به لسايل ريلی ل فمل دريايی نيز  يها کش نظ فمل نظير خطوط لوله سراسري، 

ها،  انبارهاي بزرگ تدارکاتی ساير استا  هيتغذها عالله بر  باشند. انبارهاي تدارکاتی جنب پااليشواه مجهز می

 تأمينمختلف فمل  هاي رلشها را در اقصی نقاط کشور با  انبارهاي ساير شهرستا  موردنيازهاي  فرآلرده

هاي  فرآلردهانبارهاي شرک  ملی پخش  ذخيرهاصلی را در مخاز   فرآلردهذخاير پنج  4-7نمايند. جدلل  می

 دهد.در مقايسه با ظرفي  کل مخاز  ذخيره انبارها نشا  می 1386-94هاي  در پايا  سالنظتی ايرا  
 

 در مخازن انبارهاي پخش ها آنسازي هاي اصلي و مقدار ذخيرهظرفيت كل مخازن ذخيره فرآورده. 4-7جدول 

 1386-94هاي  در پايان سال

 لافد: ميليو  ليتر

 فرآورده

ظرفيت كل 

سال مخازن در 

 )مترمكعب(1394

1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

گازمايع 

 تن( برحسب )
47035 28083 37615 18869 28938 24733 25431 20465 23145 25851 

 1406 1214 996/1704 2/916 1438 056/2111 476/2619 385/1820 1614 موتور نيبنز

 744 470 492/650 9/1220 878 370/1168 363/1063 984/1090 594 سفيدنفت

 1730 1495 702/877 03/1136 810 184/1936 467/1863 236/1815 769 گازنفت

 727 548 311/398 7/474 237 378/620 875/552 844/307 407 كورهنفت

 167 8/103 283/137 3/121 756/136 567/162 814/126 - - نفت جت

 - - - - 225/12 - - - - - بنزين جت

 بته  1394هتا در کشتور در پايتا  ستال     مخاز  انبارهاي تدارکاتی فترآلرده کل ظرفي   5-7در جدلل 

 اس . شده  ارائهها تظكيك استا 
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 1394ها در كشور در پايان سال مخازن انبارهاي تداركاتي فرآوردهكل ظرفيت . 5-7جدول 

 مترمكعب -ظرفيت كل مخازن ذخيره انبارهاي تداركاتي

 334900 آبادا 

 1116660 اراک

 207116 اردبيل

 166783 ارلميه

 1598162 اصظها 

 143759 (کرج) البرز

 644853 اهواز

 129940 ايال 

 317219 بوشهر

 697895 تبريز

 230287 هيدريف ترب 

 1255250 تهرا 

 215188  ابهار

 688838  الوس

 52284  هارمحال بختياري

 21080 خراسا  جنوبی

 516092 خراسا  رضوي

 46110 خراسا  شمالی

 152306 زاهدا 

 114425 زنجا 

 369780 ساري

 97090 سبزلار

 118380 شاهرلد

 266090 فارس

 126570 قزلين

 202765 قم

 105253 کردستا 

 740976 کرما 

 196670 کرمانشاه

 28816 کهويلويه ل بوير افمد

 219730  لستا 

 208835  يال 

 227456 لرستا 

 64246 مياندلآب

 1586840 هرمز ا 

 427099 همدا 

 183315 يزد

 13819058 جمع
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يعيگازطبسازيذخيره7-2

که ا ر  شود میموجب  فرآيند. همين س ا وستهيپ هم بهپااليش ل انتقال ل توزيع  از يك عمليات   عمليات توليد،

هاي ياد شده د ار اختالل شود، در توليد مستمر  از اثر ذار باشد. از طرفی شرايط اقليمی  هر يك از بخش

که با توجه به ظرفي  توليد ل انتقال ثاب ، پوشش کامل  شود میکشور نوسانات فصلی مصرف  از را موجب 

ستمرار  ازرسانی کشورهاي بزرگ دارنده اين اساس براي ا کند. بر نوسانات در الج مصرف را د ار مشكل می

اي را در نقاط مختلف نزديك به مبادي مصرف  ذخاير  از، با استظاده از مخاز  زيرزمينی طبيعی، مخاز  ذخيره

ميليارد  331با مجموع ظرفي   یعي ازطبسازي  مخز  ذخيره 600 اند. در فال فاضر تقريباً  از تعبيه کرده

ميليارد  121سازي  مخز  ل با ظرفي  ذخيره 385که آمريكا با  لجود دارد  از در سراسر جها  مترمكعب

سازي  از جها  را در اختيار دارد ل ايرا  با افتتاح نخستين مخز   درصد ذخيره 35 یعي ازطب مترمكعب

 اس . قرار رفتهجها   19کشور داراي اين تكنولوژي، در رده  33قم در بين  سرا هدر  یعي ازطب سازي ذخيره

 سازي درصد  از مصرفی براي ذخيره 15تا  10در کشور ايرا  با توجه به استانداردهاي جهانی بايد معادل 

 در نزديكی مبادي بزرگ مصرف  از ظرفي  ايجاد کرد. ليژه به یعي ازطب

 کامل در مدار  طور به 1391در سال  سرا هسازي  از در مخز   فاز الل نخستين پرلژه ذخيره

با  زما  همانجا  شد.  1390-92هاي  هاي  ر  سال قرار  رف  ل تزريق  از در آ  در ماهبرداري  بهره

اندازي بخش دل  از فاز نخس  مجتمع پااليشواهی ل  با راه 1392شرلع نخستين رلزهاي زمستا  سال 

 از محقق شد.  مترمكعبميليو   7قم، فرآلرش رلزانه  سرا هشهيد فهميده  یعي ازطبسازي  ذخيره

متوسط از آبا  ماه  طور بهنيز ادامه داشته اس . بدين ترتيب  1394از اين فاز در سال  برداري رهبه

قم درياف  ل  سرا هدر مخز   شده رهيذخاز  از  مترمكعبميليو   7رلزانه نزديك به  1394سال 

ط لوله مشترکا  به خ موردنياز از  تأمينزدايی جه  پشتيبانی از منابع  جا  مرافل نمنا از  پس

اين ميزا  برداش  نا يز  در کشوربا توجه به فجم عظيم توليد  از  هر ند رديد که سراسري تحويل 

بوده  مؤثراس  للی تحقق آ  به دليل مصرف باال ل نياز شديد به  از در شرايط رلزهاي سرد زمستا  

اي صنع  نظ  ل  از م اين امكا  را برق سرا ه یعي ازطبسازي  اس  که طرح ذخيره ذکر ا يشااس . 

ل از مترلکه کرد   بشكه ميعانات  ازي با ارزش فراهم شود ميليو  13فراهم ساخ  تا تخليه 

 صورت  رفته جلو يري  ردد. ها آ هاي زيادي براي  هاي موجود منطقه که هزينه ل  اه ساتيتأس

  از در شوريجه استا  خراسا  رضوي آغاز  سازي طرح افداث دلمين مخز  ذخيره 1389الاخر سال 

ی به پايا  رسيد. در همين راستا در مترمكعبميليارد  4/2در دل فاز  1393شد که اين طرح در سال 

فلقه  اه اين مخز  آماده براي تزريق  از  5فلقه  اه در اين ميدا  فظر شده بود که  11، 1392سال 

در رلز اس  که در فاز دل  به  مترمكعبميليو   10ز . ظرفي  فعلی اين مخز  براي تزريق  ااس 
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در رلز خواهد رسيد. در کنار اين مخز  ذخيره، پااليشواهی  مترمكعبميليو   40ل در فاز سو  به  20

 از در مناطق  کمبود در رلز افداث شده که در شرايط فساس، مترمكعبميليو   20به ظرفي  

 1113به فجم  1394در اين مخز  در سال  سازي خيرهذ کند. شرقی ل شمالی کشور را جبرا  می

ميليو   800ميليارد ل  4 از در اين مخز   سازي ظرفي  ذخيره )تزريق( انجا  شد. مترمكعبميليو  

 از فراهم  مترمكعبميليو   400ميليارد ل  2 سازي اس  که در فاز نخس  امكا  ذخيره مترمكعب

  رديد.

 36 از بين  سازي ذخيرهرتبه ايرا  در عمليات  ،مخز  تخليه شده اس اندازي اين مخز  که يك  با راه

 کشور جها  به مقا  پنجم ارتقاء خواهد ياف .

 شده اس . ارائه 6-7در جدلل  1394ل شوريجه در سال  سرا هآخرين لضعي  عملياتی مخاز  ذخيره 

 1394در سال  يعيگازطبسازي . عملكرد مخازن ذخيره6-7جدول 

 در سال مترمكعبميليو  

 
 عنوان

 مخزن

 يافتيگاز در

 از خط

سوخت 

 ساتيتأس

گاز تزريقي 

 به مخزن

برداشتي  گاز

 از مخزن

ميعانات 

 گازي

گاز تحويلي 

 به خط

گاز 

مانده در  باقي

 مخزن

1393 
 6/403 852 7/2 5/852 9/882 5/29 4/912 سراچه

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

1394 

 9/374 88/1025 36/15 75/1030 668/1003 08/35 82/1038 سراچه

 2/286 9/848 0 6/864 6/1150 74/33 8/1182 شوريجه

 1/661 78/1874 36/15 1/1895 2/2154 82/68 6/2221 جمع

 .اس در سال  مترمكعبميليارد  4/2ل در مخز  شوريجه  5/1 سرا هدر مخز   یعي ازطبسازي  ظرفي  ذخيره

 

 شرق شمال ل شمال در  از مصرف ثقل مراکز نزديكی در شوريجه ل سرا ه مخاز   رفتن قرار به توجه با

 .کنند می ايظا سال سرد هايماه در مصرف سايی در الج پررنوی نقش کشور،

   از پايا  ياف  ل يك  سازي تبديل مخاز  ذخيره منظور بهشناسايی ل غربالوري ميادين غرب ايرا 

مخز  جديد به نا  مخز  ذخيره  از در  نبد نمكی در نصرآباد کاشا  در منطقه کشف ل شناسايی 

که فاز نخس  آ   شده تعريفسازي  از در  نبد نمكی نصرآباد در سه فاز  شده اس . طرح ذخيره

. اس  ها آ ل تكميل  ساتيتأسشامل کشف ل بررسی پايا  يافته ل ديور مرافل که مربوط به نصب 

 6/12در امتداد شمال غربی به جنوب شرقی به طول تقريبی  لومترمربعيک 125اين مخز  به مساف  

به  مترمكعبميليارد  برداري از آ  دل کيلومتر لاقع شده ل با بهره 5/11کيلومتر ل عرض تقريبی 
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پيشرف  فيزيكی توسعه مخز   1394در پايا  سال  .شود میسازي  از کشور افزلده  ظرفي  ذخيره

 متر فظاري انجا  شده اس . 475رسيده اس  ل تا عمق  08/61ذخيره  از نصرآباد به 

 سازي  از پايا  يافته ل در اين مطالعات اطالعات  شناسايی ل غربالوري ميادين غرب کارل  براي ذخيره

 شده اعال هاي  بر اساس سياس اس  که  ذکر ا يشااس .  قرار رفتهمخز  آناليز ل مورد ارزيابی  220

مجوز عقد سازي  از براي نخستين بار  هاي مخاز  ذخيره لزارت نظ  در جه  پيشبرد پرلژه

  ذارا  خارجی ل داخلی فراهم شده اس . ساله با سرمايه 25تا  20 صورت به BOTقراردادهاي 

 توسط مناقصه انجا  ورمنظ به فقوقی موارد ل مالی مدل سازي  از يورتشا در مورد ميدا  ذخيره 

يورتشاي لرامين قرار  یعي ازطبسازي  طرح ذخيره .اس  اقدا  دس  در هاي مربوطه کميته

 .به بخش خصوصی لا ذار شود BOT صورت به اس 

  هاي دسترسی  سنجی ذخيره  از در ميدا  ذخيره قزل تره انجا  شده اس . عمليات ساخ  راه امكا

ارزيابی ل به پيمانكار ابالغ  رديده اس  ل تجهيز کار اه در مرفله انجا  سلر ل جايواه تأسيسات  اه 

 قرار دارد.

 به لزارت نظ  پيشنهاد  یعي ازطب يساز رهيذخمخز  را براي اجراي  7 یعي ازطبسازي  شرک  ذخيره

جه  مطالعه ل  یعي ازطبي زسا داده اس  که در فال فاضر با لا ذاري سه مخز  به شرک  ذخيره

از مخاز  باباقير،  اند عبارت مخز   سه اين ل شده موافق   یسنج امكا ل  یسنج امكا هاي پيش  بررسی

 .اند ايال  ل کرمانشاه لاقع شده يها استا بانكول ل اما  فسن که در غرب کشور، 

   تاريخ ل اما  فسن )ع( در باباقير، بانكول يها دا يمدر  یعي ازطب سازي ذخيرهدر راستاي توسعه مخاز 

 ل نظ  ايرا  ملی شرک  مديرعامل ل لزير محتر  معال  فضور با هماهنوی جلسه 28/11/1394

  رديده اس . بر زار طرح ل مجريا  سازي ذخيره شرک  مديرعامل

ذخيرهبرق7-3

موالات رسيد. بر اين  74103ها به  با نصب لافدهاي نيرل اهی جديد، قدرت نامی نيرل اه 1394در سال 

موالات  57930ها در زما  الج  موالات ل قدرت عملی نيرل اه 64708ها  ميانوين قدرت عملی نيرل اهاساس، 

 یطورکل بهموالات(،  50321) زما  همبا توجه به نياز مصرف اصالح شده  بيترت نيبد زارش  رديده که 

 بوده اس . مالفظه قابلذخيره برق نيرل اهی 

با فداکثر نياز مصرف ل فداکثر نياز مصرف  زما  هم شده تأمينتغييرات بار  1-7ل نمودار  7-7جدلل 

 دهد. نشا  می 1384-94را در دلره  زما  هماصالح شده 
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در دوره  انزم همبا حداكثر نياز مصرف و حداكثر نياز مصرف اصالح شده  زمان هم شده تأمين. بار 7-7جدول 

94-1384  

 لافد: موالات 

 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 

با  زمان هم شده تأمينبار 
 حداكثر نياز مصرف

31062 33729 34850 34333 37878 39441 42367 43459 46474 46828 49351 

حداكثر نياز مصرف اصالح 

 زمان همشده 
32302 34269 34983 37651 37878 40239 42367 43459 46474 48937 50321 

 منبع: آمار تظصيلی صنع  برق

در دوره  زمان همبا حداكثر نياز مصرف و حداكثر نياز مصرف اصالح شده  زمان هم شده تأمين. بار 1-7نمودار 

94-1384 

  
 

 تتأمين کته بتار    1387ستال   ياستثنا به 1384-94در دلره  ، نانكه از جدلل ل نمودار فوق مشهود اس 

ل عتد    یستال  خشتك علت     به زما  همفداکثر نياز مصرف اصالح شده  ل مصرفنياز با فداکثر  زما  هم شده

ها تظالت  نتدا  زيتاد نبتوده،     در بقيه سال ،هاي آبی تظالت فافشی داشته برداري مطلوب از نيرل اه امكا  بهره

 جز به 1394الی  1388هاي  ل در سال موالات رسيده 2000ها فداکثر به  که اختالف در برخی از سال طوري به

کته   تطتابق داشتته   کتامالً ها  که اختالف بين اين دل عامل نا يز بوده در بقيه سال 1394ل  1393، 1389سال 

 رسانی به کشور بوده اس . مطلوب برق نسبتاًطورکلی نمايانور لضع  به
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 حداكثرنيازمصرف اصالح شده همزمان حداكثربارتامين شده همزمان باحداكثرنيازمصرف



298   1394ترازنامه هيدروكربوري كشور سال 

افزايش  ليبه دلهاي آبی ل تجديدپذير،  برداري از نيرل اه کاهش ضريب بهره بالجود 1394در سال 

 93هاي سيكل ترکيبی، اين اختالف نسب  به سال  الخصوص نيرل اههاي فرارتی علی برداري از نيرل اه بهره

 اس . يافته کاهش

زمانهمبارکيپ7-3-1

فتداکثر   لحظته از مجموع بار مناطق در  زما  همپيوسته، فداکثر بار  کامالًبر طبق تعريف، در يك سيستم برق 

به  1394سراسري در سال  شبكه انهيماه زما  همآيد. تغييرات فداکثر بار  می به دس بار سيستم به موالات، 

ها در مقايسه با  نيرل اه انهيماهل همچنين رلند تغييرات سوخ  مصرفی  ها آ ساعات لقوع ل تعداد اتظاق  همراه

 اس . شده دادهنشا   3-7نمودار ل  10-7 ل 8-7در جدالل  1394شبكه در سال  زما  هم بار كيپ

 1394در سال  شبكه سراسري زمان هم بار کيپ. 8-7جدول 

 (مگاواتحداكثر بار ) ساعت روز ماه

 34121 20:58 22 فروردين

 1/40009 14:20 30 ارديبهشت

 6/47873 14:40 31 خرداد

 50177 14:26 20 تير 

 49889 14:32 10 مرداد

 46796 14:27 2 شهريور 

 40585 19:11 11 مهر

 34646 18:26 5 آبان

 33875 17:35 23 آذر

 33315 18:40 1 دي

 34044 18:35 13 بهمن

 33134 18:51 10 اسفند

 1394منبع: آمار تظصيلی صنع  برق 
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 1394ها در سال  مايع در نيروگاه هاي سوخت. روند تغييرات سهم مصرف ماهيانه هر يک از 9-7جدول 

 ماه

 مترمكعب در ماه( -مصرف )ميليون ليتر *سهم سوخت مصرفي )درصد(

 يعيگازطب گاز نفت كوره نفت گاز نفت كوره نفت

1 94/2 14/1 37/204 14/69 43/4449 

2 43/3 66/2 20/238 38/161 91/5598 

3 96/7 10/4 67/552 97/248 76/6446 

4 70/10 05/4 42/743 87/245 78/7017 

5 39/11 35/15 82/790 02/932 49/6255 

6 69/10 44/8 34/742 46/512 6107 

7 92/6 13/7 87/480 60/432 1/5120 

8 57/7 96/8 66/525 07/544 3/3837 

9 10/11 11/14 16/771 67/856 1/3080 

10 18/11 63/15 89/776 55/948 5/3100 

11 73/10 85/14 56/745 46/901 8/3022 

12 38/5 57/3 03/374 81/216 5/3987 

 58024 6070 6946 00/100 00/100 مجموع

 (یعي ازطبکوره( ل  زارش ساالنه شرک  ملی  از ايرا  ) ل نظ   از نظ منبع: آمار تظصيلی صنع  برق )
 

 اس . شده ارائههاي لزارت نيرل ل بخش خصوصی مايع در نيرل اه هاي سوخ در جدلل فقط آمار مربوط به مصرف ماهيانه  *

 

از  زارش ساليانه شرک   یعي ازطببراي مقدار مصرف ماهيانه  9-7اس  که در تنظيم جدلل  ذکر ا يشا

ها، از آمار تظصيلی صنع  برق استظاده شتده است . همچنتين     نيرل اه کوره نظ  از ل  ل براي نظ ايرا  ملی  از 

ل آمار مصرف صنايع بزرگ  شود میهاي لزارت نيرل ل بخش خصوصی را شامل ، مصرف نيرل اهشده ارائهآمار 

 در آ  ديده نشده اس .

به ترتيب با  زما  همفداکثر ل فداقل بار  1394مشهود اس  در سال  2-7  نانكه از جدالل ل نمودار

ارقا   لتحليل تجزيهموالات اس . از  33134با  اسظندماهدر تير ل در  14:26موالات در ساع   50177مقدار 

فداکثر پيك ماهيانه در ماه تابستا  اغلب به ترتيب در محدلده  1394که در سال  شود میماهيانه  نين نتيجه 

با  18زمستا  اغلب در محدلده ساع   هاي با فداکثر تعداد اتظاق ل در ماه آخر فصل پاييز ل ماه 14ساع  

 فداکثر تعداد اتظاق بوده اس .
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 1394ها در سال  سوخت نيروگاه زمان همو مصرف  شبكه سراسري زمان هم بار کيپ. 2-7نمودار 

 
 

هتا بتا    نيرل تاه  انته يماهبار  زما  هم، رلند تغييرات پيك 1394دهد طی سال  نشا  می 2-7ضمناً نمودار 

که به ترتيب در فصول تابستا  ل زمستا  بتا   طوري  مطابق  دارد به ها آ  انهيماهرلند تغييرات سوخ  مصرفی 

ها، به ترتيب در الج ل فداقل مقدار خود قرار داشتته ل در فصتول    فداکثر ل فداقل بار، سوخ  مصرفی نيرل اه

 بهار ل پاييز، رلند ميزا  سوخ  نيز با رلند مصرف يكسا  بوده اس .

فصولعاديمصرف7-3-2

 لزارت نيرل در کل کشوردر شبكه سراسري ل خارج از شبكه  «زما  هم دشدهيتولفداکثر توا  »رلند تغييرات 

 اس . شده دادهنشا   3-7نمودار  ل 10-7جدلل در  1384-94زمانی  دلرهدر فصول مختلف ل ماه الج بار در 

، در فصل تابستا  با زما  هم دشدهيتولتوا   به ترتيبدهند که در هر سال  می نشا  3-7ل نمودار  10-7جدلل 

 است  اغلب با زما  لقوع مردادماه، دي ل اسظندماه رلبرل  ترتيب بهبيشترين ل فصل زمستا  با کمترين مقدار، 

به ميا  دل فصل تابستا  ل زمستا   محدلده، در فصول بهار ل پاييز در زما  هم دشدهيتولمقدار توا   که درفالی

فصتول  عنتوا    تتوا  بته   فصول بهار ل پاييز را می بيترت نيبد يرند.  با زما  لقوع خرداد ل مهر قرار می ترتيب

 عادي بار در نظر  رف .
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در شبكه سراسري و خارج از شبكه وزارت  زمان هم دشدهيتولروند تغييرات فصلي حداكثر توان . 10-7جدول 

 1384-94زماني  دورهنيرو در كل كشور در 

 سال/فصول
توليد شده  حداكثرتوان

 كل كشور )مگاوات(  زمان هم
 سال/فصول تاريخ

 زمان همتوليد شده  حداكثرتوان

 كل كشور )مگاوات( 
 تاريخ

 تابستان بهار

 مرداد 30694 1384 خرداد 28674 1384

 شهريور 32997 1385 خرداد 31168 1385

 مرداد 34583 1386 خرداد 33245 1386

 تير 34270 1387 خرداد 32316 1387

 مرداد 37580 1388 خرداد 33421 1388

 تير 39942 1389 خرداد 38409 1389

 مرداد 42245 1390 خرداد 36430 1390

 مرداد 43243 1391 خرداد 40204 1391

 تير 45659 1392 خرداد 40412 1392

 مرداد 47407 1393 خرداد 45144 1393

 مرداد 49230 1394 خرداد 47249 1394

 زمستان پاييز

 اسظند 25945 1384 مهر 28048 1384

 اسظند 26806 1385 مهر 29594 1385

 دي 28415 1386 مهر 30204 1386

 دي 28724 1387 مهر 31245 1387

 اسظند 29056 1388 مهر 32414 1388

 دي 28876 1389 مهر 34364 1389

 دي 29513 1390 مهر 34063 1390

 اسظند 30656 1391 مهر 36469 1391

 دي 32635 1392 مهر 38664 1392

 دي 32907 1393 مهر 39429 1393

 بهمن 33651 1394 مهر 40178 1394

 1394منبع: آمار تظصيلی صنع  برق ايرا  
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 كل كشور زمان همتوان توليدشده  حداكثرروند تغييرات فصلي . 3-7نمودار 
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 زمستان پاييز  تابستان  بهار 
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